نامه سردبير
پس از حمد و ثناي خداي يگانه و درود به رسول فرزانه؛
از آنجا كه اين ويژهنامه را (كه اولين تجربه اين گونهاي براي فصلنامه است) به سياستگذاري فناوري اطالعات و مديريت
دانش اختصاص دادهايم ،در سر مقاله آن نيز به موضوع مديريت دانش و فقدان چرخه آن در دانشگاهها ميپردازيم.
واقعيت آن است كه عليرغم تمام تحوالت سالهاي اخير ،هنوز هم هويت آموزشي بر دانشگاههاي ما غلبه دارد و تراكم
منحصر به فرد قابليتهاي نخبگي و نيروي جوان آن عمدتاً بر فعاليتهاي آموزشي تمركز يافتهاست .امادر حوزه پژوهش،
هنوز هم دانشگاه در يك چرخه باز قرار دارد و لذا قابليتها ،دانش بومي و فناوريهاي حاصل شده در آن رسوب نميكند.
از اينجاست كه ميبينيم كه تعداد كثيري از پروژههاي قرارداد شده با دانشگاهها به نتيجه قابل قبول و نهايي (يعني حل مشكل
كارفرما) نرسيده و عجيبتر آنكه در مواردي هم كه به شكل استثنا و (عمدتاً به مدد توانمندي و يا پيگيري يكي از اعضاي
هيات علمي) جواب خوبي به دست آمدهاست ،نتيجه حاصله ،قابل تكرار ،توسعه و اشاعه توسط سايرين نيست زيرا دانش
حاصله را نتوانستهايم تدوين و جذب كنيم.
شايد علت آن است كه مديران و پژوهشگران ما ،عمدتاً توجه ندارند كه علم بر ساختهاي اجتماعي است كه در شبكهاي
ناهمگن و نامتجانس از آدمها ،نهادها ،اشياء ،ابزارها ،قوانين ،هنجارها و غيره رشد و عمل ميكند .پژوهش هم صرفاً يك عمل
معرفتي فني -آكادميك نيست بلكه يك فرآيند اجتماعي نامتجانس است كه كنشگران آن از طريق شبكهسازي با كنشگران
اجتماعي ،فرهنگي ،مدني ،دولتي ،بازار و حوزه عامه و رسانه ،فعاليت ميكنند و اين تعامالت شبكهاي ،انواع برخوردهاي
رقابتي يا همكارانه را در خود جاي ميدهد .پس بسيار سادهانديشي است اگر پژوهشگر ما گمان كند كه ميتواند در محيط
انكوباتوري دانشگاه و آزمايشگاه خود تحقيق كند و از بكار گرفته نشدن آن توسط مديران بنالد .اين رفتار بدان ميماند كه
مادري فرزند نارس درون رحم خويش را در پنج ماهگي به دنيا آورد و رها كند؛ فرزندي كه اگر هم اتفاقا توسط پرستاران
دلسوز و به ياري انكوباتورهاي مصنوعي زنده بماند براي هميشه نياز به دريافت كمك از سايرين خواهد داشت و نميتواند
به بالندگي و رشد انسانهاي عادي دست يابد .چنين مادري هم هرگز نخواهد توانست مديران بيمارستان را مسئول مشكالت
فرزند خود قلمداد نمايد.
دانشگاهيان ما بايد زنجيره ارزش فعاليتهاي خود را خوب بشناسند و بتوانند كه هر مرحله از اين زنجيره ارزشساز ،منطق و
قواعد خاص خود را دارد و نميتوان با اتكا به قواعد مراحل اول زنجيره (مثالً داشتن مقاالت متعدد) ،در مراحل انتهايي زنجيره
(مثالً برنده شدن يك مناقصه بزرگ فناورانه) هم موفق بود.
طبيعي است كه همه دانشگاهيان و نخبگان هم نميتوانند به شكل انفرادي در تمام زنجيره مزبور ،موفق باشند و دانشگاه بايد
در اشكال گوناگون ،اين سرمايههاي انساني را در ظرف هاي مختلف در كنار هم قرار دهد تا آنها متناسب با نياز هر مرحله از
زنجيره ارزشساز ،هويت پيدا كنند و از عناصر منفرد نخبه ،ظرفيتهاي كارآمد و اثربخش آفريده شود.
با اين ترتيب ،كليه كاركردهاي متنوع نظام نوآوري :نظير كارآفريني ،خلق دانش ،هدايت جريان نوآوري ،اشاعه دانش،
تخصيص منابع ،شكلدهي بازار و ائتالف و مشروعيت بخشي به فعاليتهاي نوآورانه ،در جاي خويش و به صورت مكمل
هم شكل ميگيرند و مدلهاي موفقي از كسب و كارهاي پژوهشي ،جلوي روي جامعه قرار خواهد گرفت.
براي اين منظور دانشگاهها به ساختارهاي جديد و منعطف و مقررات نويني نياز دارند .جايگاههاي مديريتي و شغلي ما در
دانشگاهها ،تا به حال فقط بر روي خلق دانش (يعني يكي از كاركردهاي فوق) تمركز داشتهاند .سازماندهي جديدي نياز است
تا بتوانيم براي همه اين كاركردها ،مديران و مسئوالني در دانشگاهها داشته باشيم و از آنها براي خلق ثروت (و نه تقسيم
متداول بودجههاي دولتي) بهره بگيريم.

