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 مقدمه

 روبمه رو گونماگونی  هایچالش با را هاسازمان کنونی، دنیای سريع تغییرات و علوم گسترش

 بمه  دسمتیابی  بمرای  را، ديگر هایسازمان از خود تماي  هایراه از يکی هاسازمان. است کرده

 توانمايی . کننمد ممی  جستجو دانش بر خود اتکای می ان اف ايش در بیشتر، نوآوری و کارآيی

 آن حفم   نیم   و رقابتی هایبرتری به دستیابی هایراه از دانش، سازیيکپارچه در هاسازمان

 ازدانمش   سمازی . يکپارچمه (1300 ،زاده ینقم  و مقمدم شمهری   جمالل زاده  ،زاده ینقم )است 

 در يادگیرنمده  همای سمازمان  راهبردی منبع نخستین و هاسازمان معنوی هایسرمايه ترينمه 

 قابلیت ايجاد در دانش نقش (.23 ص ،1300 ،و الهی خديور) شودمی محسوب دانش عصر

 کمه  اسمت  بنیمادی  منبعمی  نرمران، صماحب  و محققمان  ازنرمر  و دارد اهمیت سازمان در تغییر

 اخیمر  همای سمال  در. کنمد می ايجاد اقتصادی هایفعالیت برای را یفردمنحصربه هایفرصت

 و بموده  وکمار کسب مديريت موضوعات ترينجالب و ی ترينبرانگچالش از دانش مديريت

 ،1302 ،1رویلم ا مکو  فايرستون) است يافته گسترش تجارت و صنعت مرزهای تا آن دامنه

 سمازمان  يمک  در شمالل  افمراد  میمان  تما  اسمت  آن دنبمال  به بیشتر دانش، مديريت(. 148 ص

 تبمديل  هایزمینه دهد، ياد را سازمانی دانش از استفاده هایروش کند، برقرار دانشی ارتباط

 را خالقیمت  و نموآوری  يتدرنها و آورد فراه  را بالعکس و جمعی دانش به شخصی دانش

 (.21ص ، 1300 زاده،حسن) کند تقويت

 افمراد،  میمان  در آن انتقمال  و شمدن  جماری  در دانمش  وجودی عامل درواقع دانش، بقای

 بمه  تموان ممی « دانمش  وجمود » در را« يمافتن  جريان» اهمیت. است مختلف جوامع و هاسازمان

 آن حرکمت  و يمافتن  جريمان  در مموج  معنمای  درواقمع  و مموج  وجود عامل کرد؛ تشبیه موج

 جريمانی  اگر. بود نخواهد ه  موجی باشد، نداشته وجود دريا آب در حرکتی چنانچه. است

 دانمش،  نشمدن  جاری و نیافتن انتقال. بود نخواهد ه  دانشی مدتی از بعد باشد نداشته وجود

 دانمش  تسمهی   عمدم  درواقع. داردمی نگاه محصور افراد اذهان در و کشدمی زنجیر به را آن

 .شودمی آن نابودی باعث و کاسته را آن ارزش

                                                 
1. Firestone and McElroy 
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 شمده،  بندیاولويت و دقیق هایبرنامه طراحی ساززمینه دانش، جريان زمینه در مطالعات

 پیشمبرد  درنهايت و دلخواه مسیر در دانش هدايت و صحیح مديريت جاری، دانش يیشناسا

 موفقیمت  برای جديد هایسازمان( 2882) 1نیسن مارک ازنرر. شودمی هاسازمان در اهداف

 روش بمه  هاسازمان اللب ،وجودبااين هستند؛ سازمان در دانش موقعبه و مؤثر جريان نیازمند

 در دانممش جريمان  شناسممايی. ندارنمد  مناسممبی دانشمی  رويکممرد و کمرده  عمممل وخطما آزممون 

 بمه  زيمادی  وابسمتگی  و بموده  پژوهشمی  هما آن همای فعالیت از عریمی بخش که هايیسازمان

 .است برخوردار بااليی اهمیت از دارد، اطالعات

 و فنماوری  توسمعه  اممر  در کارسماز  اجتمماعی  نهادهای از يکی فناوری و عل  هایپارک

 از بسمیاری  موردتوجه که هستند تخصصی زايیاشتغال و مداردانش اقتصاد توسعه آن، تبعبه

 ايجماد  از حمايت فناوری و عل  هایپارک تشکیل اهداف از. اندشدهواقع جهان کشورهای

 هممایشمرکت  و هما مؤسسممه همچنمین  و فنماوری  متوسمط  و کوچممک یهما شمرکت  توسمعه  و

 فنماوری،  و علم   هایپارک اندازیراه و أسیست نامهآئیناست ) نوآور مهندسی و تحقیقاتی

 ازنرمر  ويمژه  شرايط داشتن سبب به فناوری و عل  هایپارک در مستقر هایشرکت .(1301

 وابسممتگی و اسممتقرار محممل فعالیممت، حیطممه کارکنممان، تحصممیلی مممدرک و تعممداد وسممعت،

 اوریفنم  و علم   پمارک  اساسمنامه ) شموند ممی  محسموب  "بنیمان دانش هایشرکت" سازمانی

 هممایشممرکت آيمما کنممد تعیممین کمه  پژوهشممی تمماکنون وجممودبممااين(. 1304 تهممران، دانشمگاه 

 نگرفتمه  صمورت  کننمد، ممی  پیمروی  اسمتفاده  دانش جريان برای خاصی الگوی از بنیاندانش

 ممدلی  تمدوين  و دانمش  جريمان  نحموه  شناسايی حاضر پژوهش اصلی هدف ،روازاين. است

. اسمت  تهمران  دانشمگاه  یو فناور عل  پارک در مستقر نبنیادانش هایشرکت برای مفهومی

 .سماخت  خواهمد  فمراه   را هاآن رشد و توسعه و سازمانی ارتقاء عوامل جريان اين شناسايی

 ديجیتمالی  و سمنتی  هایمکانیس  دانش؛ جريان هایورودی تا است شده تالش راستا اين در

 و حماک   سمازمانی فرهنمگ  يتحما می ان ؛دانش اشتراک و یسازرهیذخ ،کسب در موجود

 منمابع  از سمازمان  کارکنمان  مندیعالقه و آگاهی می ان دانش؛ جريان از سازمانی ساختار نی 

 انمداختن  جريمان  بمه  در ريم ی برناممه  چگمونگی  و دانمش  شدن جاری روند و موجود دانش

                                                 
1. Nissen, Mark E 
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 مشمخ   تهمران  دانشمگاه  فنماوری  و علم   پارک در مستقر بنیاندانش هایشرکت در دانش

 .دشو

 شناسیروش

 55صمورت گرفتمه اسمت. از     یشم يمایاسمت کمه بمه روش پ    یپژوهش حاضر از نون کاربرد

 وقتتمام یرویهای با ندانشگاه تهران، شرکت یشرکت مستقر در محل پارک عل  و فناور

کارمنممد  252 یمانممده دارایشممرکت باق 38نفممر از مطالعممه حممذف شممدند. تعممداد  4کمتممر از 

 ینفمر  158(، نمونمه  1908بودند. با استفاده از جدول مورگان ) یدادو قرار یوقت رسمتمام

 ع شمد. يتوز هاآنسؤال، در میان  50شامل  یاپرسشنامه محقق ساختهاز اين جامعه انتخاب و 

برای سنجش پايمايی آن بما اسمتفاده از     د شد ويیروايی پرسشنامه توسط متخصصان حوزه تأ

 دهنمده نشمان آمد که  به دستصدم  90يب کرونباخ ، آلفای کرونباخ و ضرSPSSاف ار نرم

، SPSSافم ار آمماری   همچنمین بمرای تحلیمل نتماي  از نمرم      .است پرسشنامه درونی همسانی

 استفاده شد. LSDهای آماری آنوا، تی جفت، تی مستقل و آزمون تعقیبی آزمون

 تا 8: اندشدهیینتع 18 تا صفر از هاامتیاز ،شدهیطراح پرسشنامه در که است ذکر به الزم

 بسمیار  ،0 از بماالتر  و مناسمب  ،0 تما  2 متوسمط؛  ،2 تما  4 نامناسمب؛  ،4 تا 2 نامناسب؛ بسیار ،2

 همای پاسمخ  و شمده گرفتمه  نرمر  در متوسمط  ،2 تما  4 بمین  امتیازهمای  اينکه به توجه با. مناسب

 حفم   منرمور بمه  پژوهشمگران  اسمت؛  بوده 5 به ن ديک اللب نمونه، افراد از شدهیگردآور

 بنمابراين ؛ اندگرفته نرر در شاخ  عنوانبه را 5 عدد آماری هایآزمون انجام در نگریواقع

 .است شده انجام متوسط حد از فاصله اساس بر هاتحلیل

 پژوهش هاییافته

( 1)جمدول   اول بخمش در های پژوهش حاضر در دو بخش جداگانه ارائه شمده اسمت؛   يافته

 صمورت بمه  را هما مؤلفمه مانند میانگین و انحراف معیمار   ،سیهای توصیفی حاصل از بررداده

همای تعقیبمی   از طريمق آزممون   هما مؤلفمه و در ادامه ج ئیات هر يک از  شدهدادهيکجا نشان 

 و تحلیل شده است. قرارگرفتهمورد ارزيابی 
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 های پژوهشارائه توصیفی یافته .1 جدول

 بیشینه نهکمی معیار انحراف میانگین هامؤلفه يرز هامؤلفه

 همای ورودی از يمک  همر  سه 
 دانممممش جريممممان در دانممممش
 بنیاندانش هایشرکت

 5/9 2 41/1 41/2 سازمان از خارج

 18 3 52/1 2/0 سازمانی هرم پائین يا باال سطوح از

 05/9 25/3 31/1 00/2 سطحه 

 همای یسم  مکان از يک هر سه 
 کسممب، در ديجیتممالی و سممنتی
 شدان اشتراک و سازیذخیره

 20/9 20/2 21/1 01/2 ديجیتالی

 18 1 02/1 48/2 سنتی

 کسممب، در هممایسمم مکان سممه 
 دانش اشتراک و سازیذخیره

 3/9 3/3 50/1 40/2 دانش کسب

 5/9 25/2 2/1 31/2 دانش انتقال و سازیذخیره

 20/9 2 22/1 42/2 دانش اشتراک

 از سممازمانیفرهنممگ حمايممت
 دانش جريان

 جريان از انیسازمفرهنگ حمايت

 دانش
24/2 59/1 1 2/9 

 سازمانی ساختار حمايت می ان
 دانش جريان از

 جريان از سازمانی ساختار حمايت

 دانش
83/0 39/1 00/1 09/9 

 کارکنان آگاهی می ان

 51/0 21/0 22/1 32/0 سازمان در موجود دانش منابع

 49/0 9/0 30/1 03/0 دانش کسب هایراه

 2/9 0 00/1 54/0 خويش دانش یخألها

 جريمان  برای ري یبرنامه می ان
 دانش

 9 91/3 22/1 32/2 دانش جريان برای ري یبرنامه

 بنیمان دانمش  هایشرکت دانش جريان در دانش هایورودی از يک هر سه  تعیین برای

 .است شده ترسی  2 جدول تهران دانشگاه فناوری و عل  پارک در مستقر
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 های دانش در جریان دانشبرای بررسی تفاوت سهم هر یک از ورودی LSD آزمون. نتایج 2 جدول

 2ورودی  1ورودی 
تفاوت 
 هامیانگین

خطای 
 استاندارد

سطح 
 داریمعنی

 فاصله اطمینان در
 %95سطح 

 حد پايین حد پايین

 خارج از سازمان
 -42/8 -11/1 8 125/8 -02/8 افراد باالی هرم سازمانی

 -843/8 -0/8 822/8 125/8 -30/8 سازمانیافراد پائین هرم 

افراد باالی هرم 
 سازمانی

 05/8 890/8 8 125/8 42/8 افراد پائین هرم سازمانی

 11/1 42/8 811/8 125/8 09/8 خارج از سازمان

افراد پائین هرم 
 سازمانی

 29/8 843/8 822/8. 125/8 30/8 خارج از سازمان

 -890/8 -05/8 811/8 125/8 -42/8 افراد باالی هرم سازمانی

هما ن ديمک بمه هم  اسمت،      همای دانمش در شمرکت   همای ورودی رل  اينکه میانگینعلی

تمر دانمش   معتقدند بیش بنیاندانشهای ، کارکنان شرکت1جدول های طبق داده وجودبااين

 در (0.2 یمانگین ماز طريق ممديران و افمراد سمطوح بماالتر همرم سمازمانی )بما         هاآن یازموردن

تموان گفمت جريمان دانمش در     از ايمن نرمر ممی    يگمر دعبارتبهشود. اختیارشان قرار داده می

 پائین جريان دارد. بهو از باال  بنیان عمودی بودههای دانششرکت

همای خمارج از سمازمان را کمتمر از     کارکنان سه  ورودی 2با توجه به اطالعات جدول 

را بیشمتر   00/2خمود بما میمانگین     تمر  ینپمائ سطح يما سمطوح   همه دانسته و نقش همکاران ه 

 دهند.تشخی  می

موجمود )سمنتی و ديجیتمالی( در کسمب،      همای یسم  مکانسه  هر يمک از   تعیین منروربه

 یو فنماور بنیمان مسمتقر در پمارک علم      های دانشسازی و اشتراک دانش در شرکتذخیره

 ترسی  شده است. 4و  3جدول ، مکانیس و تفاوت میان اين دو نون  دانشگاه تهران

سازی و کسب، ذخیرهموجود در  هایمکانیس می ان استفاده از  دهندهنشان 3جدول 

موجود )ديجیتالی و سنتی( در کسب  هایمکانیس آيا  يگردعبارتبه .اشتراک دانش است

 سازی آن يا در اشتراک آن؟دانش سه  بیشتری دارند يا در ذخیره

 ينبنمابرا اسمت؛   5ر سه زمینه ن ديک بمه هم  و بماالتر از    ها در همیانگین 1مطابق جدول 

همای متفماوت منمابع و    شمکل  اعتقاددارنمد بنیمان  همای دانمش  توان گفت کارکنان شرکتمی

ها سمه   و اشتراک دانش در شرکت سازی و انتقالاطالعاتی در کسب، ذخیره هایمکانیس 
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 مختلمف  توان گفت سه  منابعها مییندر مقايسه بین میانگ وجودبااينتقريباً يکسانی دارند. 

 (.3جدول است )بیشتر  «کسب دانش»در 

 سازییرهذخموجود برای کسب،  هایمکانیسمبرای بررسی تفاوت سهم  LSD. نتایج آزمون 3جدول 

 و اشتراک دانش

 2 مؤلفه 1 مؤلفه
 تفاوت
 هامیانگین

 خطای
 استاندارد

 سطح
 داریمعنی

 %95 فاصله اطمینان در سطح

 حد پايین حد پايین

 کسب دانش
 53/8 -19/8 35/8 105/8 102/8 ذخیره دانش

 43/8 -3/8 02/8 105/8 855/8 اشتراک دانش

 ذخیره دانش
 19/8 54/8 35/8 105/8 -10/8 کسب دانش

 25/8 40/8 53/8 105/8 -10/8 اشتراک دانش

 اشتراک دانش
 3/8 42/8 02/8 105/8 -855/8 کسب دانش

 -40/8 -25/8 53/8 105/8 11/8 دانش ذخیره

کسمب،  سمنتی و ديجیتمالی در    همای مکانیسم  همر يمک از    یریکمارگ بمه میم ان   4جدول 

شود سنتی بیشتر استفاده می هایمکانیس . آيا از و اشتراک دانش است سازی و انتقالذخیره

 يا ديجیتالی؟

سنتی برای  هایمکانیسمدیجیتالی و  ایهمکانیسمجفتی برای بررسی تفاوت  یت آزمون. نتایج 4جدول 

 کسب، ذخیره و انتقال دانش

 

 جفتی tآزمون 

 میانگین
انحراف 
 معیار

نحراف 

نمیانگی  

فاصله اطمینان در 
 %95سطح 

T 
درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 )دو دامنه(
حد 
 پائین

حد 
 باال

 هایمکانیس  1جفت 

 ديجیتالی

 های سنتیمکانیس  

31/8 1/2 10/8 820/8 25/8 01/1 149 831/8 

 يگردعبارتبهديجیتالی میانگین بیشتری دارند.  هایمکانیس ، منابع و 1طبق جدول 

و اشتراک دانش سه   سازی و انتقالتوان گفت کارکنان معتقدند در کسب، ذخیرهمی

 یداریمعن( با سطح 4جدول گرفته )جفتی صورت  tمنابع ديجیتالی بیشتر است. آزمون 
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 ازلحاظنبوده و  یپوشچش قابل مکانیس بیانگر اين واقعیت است که تفاوت بین دو  831/8

 دار است.آماری معنی

مستقر در پارک علم  و   بنیاندانشهای شرکت حاک  بر سازمانیفرهنگ می ان حمايت

 نشان داده شده است. 5در جدول فناوری دانشگاه تهران از جريان دانش 

از جريممان دانممش در  سممازمانیفرهنممگبیممانگر حمايممت  24/2نگین ، میمما1طبممق جممدول 

به همین ترتیب میانگین  ؛ وبنیان پارک عل  و فناوری دانشگاه تهران استهای دانششرکت

هما ايمن وضمعیت را نمامطلوب ندانسمته و مناسمب       دهد کارکنان شمرکت می نشان 5باالتر از 

 اند.تشخی  داده

( بوده حد متوسط) 5کمتر از  هامؤلفهگین نمره برخی از میان سازمانیفرهنگبررسی  در

 یهما مؤلفمه مربموط بمه    سمؤاالت  تمک تکديگر برای  باريک یآزمونتاست. به همین دلیل 

 های کمتر از حد مطلوب تعیین شود.داری میانگینشود تا معنیانجام می سازمانیفرهنگ

 از جریان دانش سازمانیفرهنگحمایت  یاهمؤلفهبرای بررسی هر یک از  یت آزمون. نتایج 5جدول 

 میانگین 

 5حد متوسط= 

T 
 درجه
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 )دو دامنه(

اختالف 
 میانگین

فاصله اطمینان 
 %95 در سطح

حد 
 پايین

حد 
 باال

مندی به تشکیل جلسات عالقه
 گروهی

90/2 22/12 149 8 90/1  25/1  20/2  

شرکت در برگ اری و عالقه به 
 هاسمینارها و کنفرانس

29/2 03/2 149 8 3/1  91/8  20/1  

مندی به يادگیری در زمینه عالقه
 عوامل موفقیت و شکست

93/2 92/11 149 8 4/1  21/1  25/2  

عالقه به برخورداری از آموزش 
 ضمن خدمت

85/2  03/5  149 8 85/1  29/8  42/1  

های مندی به انجام پروژهعالقه
 هامشترک با ساير بخش

90/2  80/18  149 8 09/1  44/1  14/2  

بین همکاران  ارتقاء اعتبار اعضا
 بر اساس می ان تسهی  دانش

01/4 
009/8 

149 531/8 193/8- 20/8- 29/8 
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بین همکاران بر اسماس   ارتقاء اعتبار اعضا» ج بهدهد ( نشان می5)جدول  یآزمونتنتاي  

دار هسمت. بما   تفاوت بین میانگین و حد متوسمط معنمی   هامؤلفه، در بقیه «می ان تسهی  دانش

و در برخی موارد ن ديک به هفت بموده اسمت.    2بیشتر از  مؤلفهتوجه به اين میانگین در اين 

ارتقماء اعتبمار   »ها در اين موارد مناسب بوده اسمت. در زمینمه   توان گفت عملکرد شرکتمی

اسمت،   5اگرچمه میمانگین کمتمر از     نیم   «بین همکاران بر اسماس میم ان تسمهی  دانمش     اعضا

و قمرار گمرفتن در بمازه     5کم  بمودن از    یمل بمه دل دار نیست؛ ولمی  اين تفاوت معنی حالينباا

 شود.ها در اين زمینه متوسط ارزيابی میمتوسط، وضعیت شرکت

ساختار سمازمانی   توجهقابل حمايت دهندهنشان (1جدول ) 83/0رل  اينکه میانگین علی

است،  مستقر در پارک عل  و فناوری دانشگاه تهران از جريان دانش بنیاننشداهای شرکت

همای  در اين بخش بیمانگر وجمود تفماوت    مورداستفاده یهامؤلفه زير تکتکنتاي  بررسی 

 تمک تمک ديگر برای  باريک یآزمونت روازاين. (2جدول است ) هاآنبارز در بین برخی از 

های کمتمر  داری میانگینشود تا معنیار سازمانی انجام میساخت یهامؤلفهمربوط به  سؤاالت

 از حد مطلوب تعیین شود.

 حمایت ساختار سازمانی از جریان دانش هایمؤلفهبرای بررسی هر یک از  تی آزمون. نتایج 6جدول 
 5حد متوسط=  

نمیانگی  
 درجه
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 )دو دامنه(

اختالف 
 میانگین

فاصله اطمینان در 
 %95 طحس

 حد باال حد پايین

 اشتراک بهترين اقدامات با تمام
 واحدهای سازمان

9.25 149 8 12/2  02/1  42/2  

09/9 حمايت از کار تیمی  149 8 22/2  33/2  3 

 ه های حمايت از تشکیل گروه
 کارکرد

01/9  149 8 15/2  00/1  53/2  

بادل داشتن تدابیری برای تسهیل ت
 دانش

91/4  
149 221/8 800/8-  40/8-  3/8  

شروشن مديريت دان مشیخطداشتن   83/9  149 431/8 193/8-  20/8-  29/8  

9/4 اجرای چرخش شغلی  149 8 52/1  23/1  9/1  

داشمتن  »و « داشمتن تمدابیری بمرای تسمهیل تبمادل دانمش      »ممورد   تنهما در  یآزممونت نتاي  

کنمد  د متوسط را رد میداری تفاوت بین میانگین و حمعنی« روشن مديريت دانش یمشخط
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کم    يگمر دعبارتبهدار بوده است. تفاوت معنی هامؤلفه(. در بقیه 85/8 <داری سطح معنی)

دار نبموده و شمرايط در   در داشتن تدابیری برای تسهیل تبادل دانش معنمی  5بودن میانگین از 

داشمتن   زمینمه تواند متوسط ارزيابی شود. تفاوت بین میانگین و حد متوسمط در  اين مورد می

رلم  اينکمه میمانگین    علی يگردعبارتبهدار نیست؛ روشن مديريت دانش نی  معنی یمشخط

روشمن   مشمی خمط ها در زمینه داشتن عملکرد شرکت وجودباايناز حد متوسط باالتر است، 

مديريت دانش وضعیت مناسبی ندارد. در زمینه چرخش شمغلی نیم  پمائین بمودن میمانگین از      

 به دلیمل  ؛ وها در اين زمینه وضعیت مناسبی ندارددار بوده عملکرد شرکتنیحد متوسط مع

شمود. بعمالوه بماال بمودن میمانگین سماير       ، متوسط ارزيابی ممی 2تا  4قرار گرفتن در محدوده 

هما در ايمن   تموان گفمت عملکمرد شمرکت    يعنی ممی ؛ دار هستموارد از حد متوسط نی  معنی

 موارد مناسب بوده است.
 و آن بمه  دسمتیابی  همای راه سمازمان،  در موجمود  دانمش  منمابع  از کارکنمان اهی می ان آگ

 قرار گرفته است. موردبررسیديگری است که  مؤلفه خود دانش کمبودهای

 0 تقريبماً  میمانگین  از موردبررسمی  زمینه سه هر در کارکنان آگاهی می ان 1 جدول طبق 

 در مطلوبی آگاهی می ان از بنیانشدان هایشرکت کارکنان ديگرعبارتبه است؛ برخوردار

 خمود  دانمش  کمبودهمای  و آن بمه  دسمتیابی  همای راه سمازمان،  در موجمود  دانمش  منابع زمینه

 .برخوردارند

 بنیمان دانمش  همای شمرکت ريم ی  بررسی می ان برناممه  منروربههای صورت گرفته تحلیل

بما میمانگین    ،دانمش  نانمداخت  جريمان  بمه  برای تهران دانشگاه فناوری و عل  پارک در مستقر

 ري ی است.ها در زمینه برنامه( بیانگر عملکرد مناسب اين شرکت1)جدول  32/2

 همای شمرکت  در دانمش  جريمان  نحموه  زمینمه  در حاضر پژوهش هایيافته خالصه طورهب

 :دهدمی نشان تهران دانشگاه فناوری و عل  پارک بنیاندانش

 (سمطح ه  و سازمانی هرم پائین و باال سطح سازمان، از خارج) دانش ورودی سه هر از 

 ؛شودمی برده بهره می انيک به

 ديجیتمالی  هایمکانیس  از می انيک به دانش اشتراک و ذخیره کسب، برای هاشرکت 

 نمه  و آن سمازی ذخیمره  در نه دانش، کسب در نه ديگرعبارتبه گیرند؛می بهره سنتی و
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( سمنتی  يما  ديجیتالی) هامکانیس  از خاصی نون از استفاده در تفاوتی دانش اشتراک در

 .ندارد وجود

 کسممب و دسمتیابی  بمرای  ديجیتمالی  یسممازوکارها و منمابع  از بیشمتر  هما شمرکت  در 

 .شودمی استفاده آن اشتراک و تبادل و دانش انتقال و ذخیره دانش،

 وضمعیت  از ولی کند؛می حمايت دانش جريان از ها،شرکت بر حاک  سازمانیفرهنگ 

 همای پمژوهش  در دارد جما  کمه  هسمت  آن در کمبودهمايی  و نیسمت  برخموردار  طلوبیم

 .شود پرداخته هاآن به جداگانه

 اسمت،  نشمده  انديشمیده  دانمش  تبمادل  تسمهیل  برای تدابیری سازمانی ساختار در هرچند 

در  موجمود  همای نقم   امما  کنمد ممی  حمايت مطلوبی صورتهب دانش جريان از ساختار

 .شود رطرفب بايد موارد برخی

 و آن بمه  دسمتیابی  نحموه  ،موردنیماز  دانمش کسمب   محمل  زمینمه  در هما شرکت کارکنان 

 .دارند کافی آگاهی آن از گیریبهره چگونگی

 همدايت  و دانمش  درآوردن جريمان  بمه  بمرای  ويژه برنامه داشتن رل علی ها،شرکت در 

 .شودمی ارزيابی مناسب تنها و نبوده ايده آل برنامه اين آن؛

 مفهومی مدل ارائه و گیریهنتیج

بمه سمبب   . 3نشمده  همدايت  و 2شدهيتهدا ؛1بندی استقابل دسته سناريو دو در دانش جريان

 تقريبماً  همای ويژگمی  دارای و یوسمته پهم  بمه  ،مقصمد  و منبمع  دانمش،  جريمان  پويايی و تداوم

 ظرفیمت  و دانمش  پذيرش برای الزم توانايی بايد مقصد در که تفاوت اين با. هستند يکسانی

 و مشخ  دانش منبعدانش،  شدهيتهدا جريان يک در. باشد شده ايجاد آن برای موردنیاز

 منبمع مشمخ  و   نمون  و پیچیدگی وسعت،، مل ومات و نیازها ها،ويژگی است؛ شده شناخته

 صمورت هبم  دانمش  منبمع نشده، چنین نیست و  هدايت جريان يک در کهیدرحال. است معین

 دردر حالمت اول )  !کجاسمت  دانمی  نممی  کمه  دارد وجود يیدرجا انسازم در ،بکر و طبیعی

                                                 
 .است پژوهش حین مشاهدات و پژوهش نتاي  از نويسندگان تحلیل ،بخش اين در مذکور اريوهایسن. 1

2. Directed Knowledge Flow 

3. Non-Directed Knowledge Flow 
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 کمرد؛  انتخماب  مقصمد  نیماز  میم ان  و نمون  به بسته را منبع توانمی ،(شدهيتهدا دانش جريان

 را آن محتويمات  درواقع و حذف را مرتبط لیر يا اضافی موارد کرد، تحلیل را آن اطالعات

 کمه  صورتينبد کند؛می صدق نی ( افراد) منیض دانش منبع مورد در امر اين. کرد پااليش

 کارکنمان  و افمراد  همای مهمارت  و توانمايی  تخصم ،  شمده يريتممد  دانمش  جريمان  يک در

 .شودمی برخورد آن با مطابق و شناسايی

منمد کمردن دانمش    و نرمام  یدهم سمازمان (، 1990) 1نوناکا« مدل چرخه حیات دانش»در 

 دانمش  جريمان  در کنمد. معرفمی ممی  آن  یریکارگبهتسهیل دستیابی و را عاملی برای  صريح

و فمراه  کممردن   صممريح و مکتموب  اطالعممات یدهم سممازمانبما   تمموانیمم  ،نیمم  شمده يتهمدا 

 مثمال  بمرای . کمرد  تسهیلرا  آن یریکارگبهو  دستیابی ،پذيری مناسبدسترس هایمکانیس 

 مشمخ   بايد نی  شدان منبع به دستیابی هایراه صريح، دانش یدهسازمان و پااليش از پس

 سنتی؟ يا است بهتر ديجیتالی دسترسی. شود

هما،  مشمخ  نبموده و سماختار، ويژگمی    « منبمع دانمش  »در جريان دانمش همدايت نشمده،    

 دانمش  جريمان  شناسمايی  صمورت  اين درهای دستیابی به آن آشکار نیست؛ موجوديت و راه

 از شمود  حاصمل  تواندمی مانساز برای طريق اين از که م ايايی و شده مواجه دشواری با نی 

 .رودمی بین

که در باال ذکر شد، جريان دانش از يک منبع آلماز و بما طمی يمک مسمیر بمه        طورهمان

تواند دانش است و می کننده نحوه جريانتعیین درواقعگردد. اين مسیر يک مقصد خت  می

( 2882) 2ژاگهممدايت نشممده( باشممد. نامشممخ  )( يمما شممدهيتهممدا) شممدهیممینتعاز پممیش 

وی جريمان   ازنرمر افم ار ارائمه داد.   توسمعه نمرم   یهما گمروه چارچوبی برای جريان دانش در 

کمه بمه آن نیماز     دانش، محملی برای دانش است که از يک عضو سازمان به عضمو ديگمری  

 يکجما افمراد سمازمان را    شمود و دانمش  بمه جريمان گذاشمته ممی     شمده يفتعردارد، با منطقی 

 کنمد. ممی  یدتأکوابستگی شديد میان جريان دانش و جريان کار آورد. وی بر می یگردآور

 بما . اسمت  شمده يم ی ربرناممه  آن بمرای  و شناسمايی  قبل از مسیر شدهيتهدا دانش جريان در

                                                 
1. Nonaka 

2. Zhuge 
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 دانمش  انتقمال  بمرای  مسیر ترينمناسب و ترينساده ترين،کوتاه مقصد، و منبع دقیق شناسايی

 همای محممل الزم اسمت تما    صمريح،  دانمش  تقمال ان در مثمال  طمور به. شودمی انتخاب و تعیین

 یرگمذار تأث افراد شناسايی. شود فراه  مناسب محیطی شرايط و فنّاورانه تجهی ات اطالعاتی،

. اسممت ضممروری ضمممنی دانممش انتقممال بممرای نیمم ، دانممش از خاصممی نممون انتقممال فرآينممد در

 هسمت  نیماز  نآ بمه  کمه  محلمی  و )منبمع(  موجمود  دانش محلپس از شناسايی  ديگرعبارتبه

افمراد   و انتقمال  اب ارهمای  اطالعماتی،  همای محممل  ترينمناسب و بهترين الزم است ،)مقصد(

 .دشو آورده فراه  و تعیین نی  متخص 

موانع موجود بر سر راه انتقال و اشتراک دانش در اين مرحله بايد شناسمايی و در جهمت   

 فی يکمی  يما  فناورانمه  فمردی،  نگمی، فره سماختاری،  توانمد می موانع ايناقدام شود.  هاآنرفع 

 يما  نیماورد،  فراه  دانش صحیح انتقال برای را الزم شرايط سازمانی ساختار مثال برای باشد؛

 يا. باشد نداشته دانش جريان برای مناسب بستر ايجاد جهت را الزم انعطاف سازمانیفرهنگ

 مکمان  يما  کنفمرانس  سمالن  جلسمه،  مانند اتاق مناسبی محیطی و فی يکی شرايط سازمان حتی

 نرمر  در با( 2881) 1، هولدن و اسچمیتشین باشد. نداشتهرا  موردنیاز هایکارگروه تشکیل

 دانممش، جوينمدگان  و تولیدکننمدگان میمان   مجممرای دانمش  عنموان بمه  دانمش  جريمان  گمرفتن 

 اساسمی  عاممل  چهمار  ابتمدا  هما آن. کردنمد  ايجماد  دانش جريان موانع برای نمايش چارچوبی

 گیرنمده  دانمش،  منبمع  دانمش،  دهندگانانتقال: کردند شناسايی را دانش جريان در یرگذارتأث

 برای موردنیاز فرهنگ دانش، از آگاهی دانش، جذب درنهايتآنان . موجود زمینه و دانش

 معرفمی  دانمش  صمحیح  جريمان  راه سمر  بمر  موجمود  موانمع  از را دانش جايابی و دانش ايجاد

 هما سمازمان  در دانمش  جريمان  موانمع ، از یشناختزبان ملعوا ،(2884) 2مالیک ازنرر. کردند

 از ممانع  کالمی، ارتباطات برقراری برای الزم توانايی وجود عدم و زبانی هایتفاوت ؛هستند

 و تمان  لمین، ، بنمدی جممع  يمک  در. ودشمی سازمان يک کارکنان میان صحیح دانش جريان

 دانمش،  منمابع : ندکرد معرفی دانش جريان اصلی موانع عنوانبه را عامل پن )2880(0چانگ

                                                 
1. Shin, Holden,& Schmidt 

2. Malik 

3. Lin, Tan and Chang 



 ینامه مطالعات دانش شناسفصل

 

هار
و، ب

ه د
مار

 ش
ول

ل ا
سا

49
 

02 

بر اين اسماس  . سازمانیزمینه و دانش جريان زمینه دانش، گاندهندانتقال دانش، هایگیرنده

 (.1)شکل  شد ترسی  بنیاندانش هایدر شرکت دانش جريان برای مدلی

 
 (پژوهشگر: منبع) بنیاندانش هایشرکت در دانش جریان مدل. 1شکل 

 دانش جريان مسیر طريق از آن، برای ذکرشده هایويژگی با دانش منبع فوق، مدل طبق

 از و مشابه تقريباً هایويژگی داشتن با نی  دانش مقصد و است؛ ارتباط در دانش مقصد با

 منبع میان ارتباط دانش جريان در ديگرعبارتبه دارد؛ ارتباط دانش منبع با مسیر همان طريق

 مسیر دانش، منبع ،ايده آل شدهيتهدا دانش جريان يک در. است يهدوسو دانش مقصد و

، تالش شده 2در شکل  .هستند دارا را ذکرشده هایويژگی تمام دانش مقصد و دانش

و مدلی برای جريان دانش در  قرار گیرد موردتوجههای پژوهش حاضر است يافته

 بنیان پارک عل  و فناوری دانشگاه تهران ترسی  شود.های دانششرکت
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 تهران دانشگاه فناوری و علم پارک بنیاندانش هایشرکت در دانش جریان مدل. 2شکل 

 موانع رفع زمینه در است، شده مشخ  هارنگ طريق از نی  2 شکل در که گونههمان

 از استفاده و کارکنان آگاهی دانش، جريان راه سر بر موجود ساختاری و فناورانه

 مناسب بسیار تواندمی کل در هاشرکت عملکرد دانش، جريان برای مناسب هایمحمل

 اکثر در شد، تصريح نی  قبالً .است شده مشخ  سب  رنگ با نی  شکل در که شود ارزيابی

 بسیییییی ا  نامناسب

 مناسب

 مناسب حدی تا مناسب
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 هایشرکت در دانش جريان وضعیت متوسط، حد از میانگین بودن باال به سبب موارد

 .شودمی ارزيابی مناسب بنیاندانش

 منابع

 و تحقیقمات  علموم،  وزارت. (1301) یفناور و عل  هایپارک اندازیراه و یستأس نامهآئین

 ، از:3139 رديبهشتا 24بازيابی شده در تاريخ  .مقدمه. 10/12/01 مصوب. فناوری

http://research.atu.ac.ir/Files/56/News/1.pdf 
. 0/0/04 مصموب . تهمران  (. دانشمگاه 1304تهمران )  دانشمگاه  فنماوری  و عل  پارک اساسنامه

 .تعاريف دوم، فصل

 .کتابدار: تهران .هايرساختز و مفاهی : دانش مديريت (.1300محمد ) اده،زحسن

: تهمران . اجمر  تما  يمه از نرر: دانش استراتژيک مديريت. (1300الهی، شعبان ) و آمنه خديور،

 .تهران واحد دانشگاهی، جهاد

 .جديمد  دانمش  ممديريت  در کلیمدی  مباحمث . (1302)جوزف؛ مکاروی، مارک  فايرستون،

نشر اثر اصلی، )مهربان  کتاب: تهران سفیری، مترجمان(. خديجه و نژاد جعفر احمد)

2883.) 

سماختارهای  (. 1300محممد ) تقی زاده، رضا؛ جمالل زاده مقمدم شمهری؛ آرش؛ تقمی زاده،     

، امیمد فماطمی، ابمراهی     زادهحسمن . در محممد  سازمانی سمازگار بما ممديريت دانمش    

نش و علوم اطالعمات: پیونمدها و   به کوشش(، مجموعه مقاالت مديريت دا) یعمران

 .59-43. تهران: کتابدار، هاکنشبره 
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