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 141تا  115، ص 59 تابستان ،7سال دوم، شماره 

 10/13/59تاريخ دريافت:  
 19/19/59تاريخ پذيرش: 

 چکیده
 اسرت   اطالعرات  و عصرر  رقرابتی  شرراي   در هرا شررتت  موفقيت عوامل نيترمهم از يكی دانش، مديريت

 و تننرد مری  گيرري اندازه را دانش خود ها،سازمان از شماري امروزه ته است حدي به موضوع اين اهميت
 مرنعك   خرود  هراي گرزارش  در هاسازمان بنديدرجه براي شاخصی نيز و سازمان فكري سرمايه يمنزلهبه

 هراي دشرواري  برا  هرا سازمان محيطی، فزاينده تغييرات و جهانی روندهاي به توجه بااز سوي ديگر  تنند می

 يكی عنوانبه موضوع نوآوري راستا، همين در هستند  روبرو خود توسعه و رشد و بقا حفظ راه در بسياري

 موردتوجره  ازپريش بريش  هسرتند،  بلندمدترقابتی  مزيت حفظ خواهان ته هايیشرتت ضروري اجزاي از

هراي مرديريت دانرش برر نروآوري سرازمانی در       بررسری تریرير مفلفره    ،هدف تحقيق حاضر است  گرفته قرار
بروده اسرت و برا    دانشرگاه سرمنان   تليه مديران و تارتنران   ،جامعه آماري تحقيق حاضر  بود دانشگاه سمنان

نفرر تعيرين    071توجه به فرمول توتران در تعيين حجم جوامع آمراري محردود تعرداد نمونره آمراري برابرر       
نتراي    نظرات ايرن افرراد گرديرده اسرت      آوريجمعاقدام به  1359سال  نخستگرديد و در بازه زمانی نيمه 

بر نوآوري سازمانی بود  همچنين با توجه بره  بيانگر تیرير معنادار هر چهار مفلفه مديريت دانش  آمدهدستبه
 انرد  نتاي  بايد بيان نمود خلق دانش بيشترين تیرير و تسهيم دانش تمترين تیرير را بر نوآوري سازمانی داشرته 

تره   نروآوري سرازمانی ارا ره گرديرده اسرت     هرا و  در انتها نيز نكاتی جهت بهبود وضعيت هر ير  از مفلفره  
، تشرويق افرراد بره اسرتفاده از دانرش و تبيرين و ترروي  اعتمراد در         تاربرپسرند توان به ايجاد شراي  تاري می

  اشاره نمودسازمان و تبديل آن به فرهنگ غالب در بين تارتنان و مديران 

  سازی معادالت ساختاریمدیریت دانش، نوآوری سازمانی، مدل :واژگان کلیدی

                                                      
1   ،مديريت و علوم اداري دانشگاه سمنان،دانشيار و عضو هيیت علمی دانشكده اقتصاد 

a_rastgar@semnan.ac.ir 
 تارشناس ارشد مديريت بازرگانی و تارمند دانشگاه سمنان 0.
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 مقدمه
ها ناگزيرند تا با ساير رقباي داخلی سطح رقابت در سرتاسر جهان سازمانبا توجه به افزايش 

بايرد   هرا آن روازايرن براقی بماننرد     وترار تسرب و خارجی رقابت نمايند تا بتوانند در محي  
مزيتی داشرته باشرند    هاآندر ي  زمينه برتر از رقباي خود بوده و نسبت به  تمدستبتوانند 

اي جرز نروآور   ها چراره اين سازمان ديگرعبارتبهود متقاعد سازند  تا مشتريان را نسبت به خ
  در پژوهش حاضر فرض بر آن است ته مديريت دانش يكی از (0111، 1)بت بودن ندارند

يعنری هرر سرازمانی تره قرادر بره       ؛ ي اسرت نروآور جهت دستيابی به  اغماضغيرقابلهاي راه
بررداري از آن در حرال و   ود را جهرت بهرره  نتوانرد دانرش موجر    تهايننباشد يا  آفرينیدانش
ي داشرت  نروآور توان انتظار نمی زياداحتمالبهمديريت نمايد  درنهايتو  دهیسازمانآينده 
فرراوان   احتمرال بره هرايش نيسرت بلكره    قادر به استفاده از دانسته تنهانهچنين سازمانی  چراته
هاي ژي از دست خواهد داد  سازماننموده، دقت و انر تاريدوبارهپياپی اقدام به  صورتبه

 امرروزي شران  زيرادي در برابرر رقبرا نخواهنرد داشرت        وتارتسبفاقد نوآوري در محي  
 اسرت،  تخصر   و دانرش  امرروز،  اقتصراد  در آفرينری  ررروت  مبنراي  ( 0112، 0)فراپو ولرو 

 تترا   در ترارو  ليسرترو   آفريننرد مری  رروت و اطالعات دانش از تارآفرينان ته ايگونهبه

 معاصرر،  دوران و گرفتره  هاانديشهاز  را خود حرتت ته داد خبر انقالبی از آفرينان رروت

 بره اهميرت   ريرزي برنامره  در همچنرين،  است  جديد هايتخص  و دانش شدن چيره دوره

 ايويژه توجه افزودهارزش ايجاد عوامل تريناصلی عنوانبه مهارت و فناوري دانش، نقش

 رقرابتی  فضراي  در تغييرر  و دگرگرونی  ( 1351 ،و هرادي زاده  ، مشبكی)احسانینشان دادند 

 پياپی تغيير جريانات، اين است  شده سازمانی در فرايند نو فضاي زايش ساززمينه هاسازمان

 حرال  در را برازار  دانرش،  تره جريران   ايگونهبه ،است آورده فراهم هاسازمان در را دانش

 گفتره پريش  هراي دگرگرونی  چرارچو   در تغييرر  بره  ملزم هاسازمان و داده قرار پياپی تغيير

 تغييررات پديردار   و هرا جريران  ايرن  برابر در سپري عنوانبه دانش مديريت بنابراين، ؛هستند

 و اقتصرادي  صرنعتی،  قلمروهراي  از بسرياري  برراي  گيررا  موضروعی  دانش مديريت  گشت
 ير   عنروان بره دانرش   اخير ساليانطی  در  (1354 ،صادق بيگیو  شاهيناست ) دانشگاهی

 ميران،  ايرن  در .گرردد  رقابتی مزيت سبب تواندمی تهطوريبه ،شودمی گرفته نظر در تاال

                                                      
1. Bhat 
2. Frappaolo 
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دانرش   مرديريت  هراي برترري  و اصرول  برخری  از توانسرتند  نيرز  مررتب   قلمروهاي و هارشته
 هرا سرازمان  بره  تمر   براي هابهترين گزينه از يكی دانش مديريت بنابراين، ؛استفاده تنند

 تنتررل  و مديريت «بنياندانش» اجتماع سويبه بشري با توجه به روند حرتت جامعه  است

 مرديريت  سرازي پيراده  ،داشرت  خواهرد  جوامع رشد و شكوفايی در اساسی نقشی دانش، بر

برراي   بلكره  دارد، اهميرت  انتفراعی  و برزر   هراي سرازمان  و هرا شررتت  برراي  تنهانه دانش
 هبر  برا  دراترر،  پيتر .است ضروري و و نهادهاي دولتی نيز امري مهم غيرانتفاعی هايسازمان
 جراي به هاآن در ته دهدها میسازمان از جديدي نوع ايجاد خبر از واژگان اين تارگيري

 تواننرد مری جروامعی   آينرده  در نظريه اين اساس بر دارد  ذهن حاتميت قدرت بازو قدرت

 ترتيرب ايرن بره  باشرند   برخروردار  بيشرتري  از دانش ته باشند داشته پيشرفت و توسعه انتظار

 بره  دانشری  باشرد  سرازمان   مهرم  دانرش  انردازه بره  توانرد نمری  طبيعری  منرابع  برخرورداري از 

 ،بسرازد )الروانی   عظريم  قردرتی  اندك نيروي از است قادر ته يابدمی دست هايیتوانمندي
 و هردايت  حفرظ،  برراي  دانرايی، عصرر   بره  موسوم قرن نوين تالش دانش مديريت ( 1330
 گرذاري سررمايه ته  دارد اشاره اين به و است هاسازمان هاي دانشیسرمايه هدفمند افزايش

 ( 1351 ،ازغندي آورد )بابا غيبیبار می به را سود بيشترين و بهترين علم در
ها به ي  ضررورت  برخورداري از دانش و اطالعات روزآمد براي ادامه حيات دانشگاه

اگر اين رونرد تغييرر و تحروالت دانرش در جامعره       خصوصبهتبديل شده است،  انكارناپذير
اي شرود تره جامعره فررا صرنعتی امرروز جامعره       ارزيابی شود، اين نتيجره حاصرل مری    دقتبه

هراي  جراي خرود را بره فنراوري     نيروافرزا هراي  فنراوري  تردري  بره اطالعاتی است تره در آن  
ها ضروري است تره  محي  پويا و پيچيده امروزي براي دانشگاهدهند و در می آفرينیدانش
و تراربرد در محصروالت و    اعتباربخشری مرداوم دانرش جديرد را بره شركل ايجراد،        طرور به

هرا بايرد برا تكيره برر دانرايی برترر، اتخراذ         مرديريت دانشرگاه   بنرابراين ؛ خدمات بكار گيرنرد 
ي مبتنی بر دانش را پيردا نماينرد    تر در موضوعات مهم و بهبود عملكردهاتصميمات معقول

آن است تا نحوه  به دنبالها شود ته در دانشگاهاي مهم محسو  میمديريت مقوله روازاين
هاي فرردي و  هاي فردي و سازمانی را به دانش و مهارتچگونگی تبديل اطالعات و دانسته
اعضاي هيیت علمری و  با توجه به مواردي نظير نيازهاي  امروزهگروهی تبيين و روشن سازد 

تغييررات سرريع   هرا،  هاي هزاره سوم به دانشگاهشدن دانش و ورود دانش روزبهدانشجويان، 
 ضروري مفسسات و هادانشگاه تمامی در دانش مديريت تارگيريبه در موارد تاري و    
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 بايستی دانش مديريت مطلو  تارگيريبه منظوربه مفسسات و هادانشگاه  رسدمی نظر به

 سرازي نهادينره  طريرق فرآينرد   از را تارتنران  ميران  دانش اشتراك فرهنگ ايجاد ضرورت

 تروان یمر  هرا دانشرگاه  در دانرش  مديريت سازينهادينه با ما و نمايند دركدانش  مديريت

تروان بيران   مری  شدهبيانبا توجه به مطالب د  آور وجود به هادانشگاه در را نوآوري و توسعه
سيسررتم مررديريت دانررش نقررش مهمرری در ايجرراد جررو نرروآوري در  نمررود ترره اسررتقرار يرر 

 مفلفره چهرار   ريتریر پژوهش حاضر در پی بررسری   شدهيانببا توجه به موارد ها دارد  سازمان
ي سازمانی است و پرسش اصلی پرژوهش بره ايرن صرورت مطرر       نوآورمديريت دانش بر 

 دانشرگاه سرمنان  زمانی در ي برر نروآوري سرا   ريتیري مديريت دانش چه هامفلفهشود ته می
 دارد؟

دورنماي تاريخی از مديريت دانش امرروزي، بره ايرن مطلرب اشراره دارد تره مرديريت        
دانش ي  خواسته قديمی بوده اسرت  دانرش شرامل دانسرتن و داليرل دانسرتن بره توشرش         

مدون شايد هرزاران سرال قبرل ايجراد شرده باشرد  همچنرين فالسرفه          صورتبهفالسفه غربی 
برر   هرا آن تیتيرد انرد، گرچره بيشرتر    شرقی به همين ميزان در تدوين دانرش مشرارتت داشرته   

حتری برخری از    ( 0111، 1)ويرگ  هاي روحانی و زندگی مذهبی بوده استدريافت هدايت
هراي اوليره در محري  ناآشرناي     اي انسانها و نيروهاند و معتقدند ته تالشاين هم فراتر رفته

هاي علمی از جستجوي دانش و هدايت آن دانش زندگی خود براي فهم رواب  و بقا، نمونه
هاي فكري و توجه به دانش، به چنرد دهره   خود است  لزوم آگاهی از ارزش سرمايه سويبه
د تره توجره عمروم    نخستين افرادي بو ازجملهپيتر دراتر   (1354 ،)رادينگ گرددبازمیقبل 

-هاي فكري جلب نمود  وي در تترا  خرود تحرت عنروان پسرا سررمايه      را به ارزش دارا ی

ترين منبع اقتصادي يعنی ابزارهاي توليد، ديگر سررمايه يرا منبرع    نويسد: مهمداري، چنين می
)داونپرورت  طبيعی يا نيروي تار نيست، اين منابع اقتصادي بنيادي دانش است و خواهد برود  

  (1354 ،روساكو پ
 در خصوص مديريت دانش به شر  زير است: شدهارا هبرخی تعاريف 

خرود   شدهيآورجمعها از آن طريق اطالعات مديريت دانش فرايندي است ته سازمان
مديريت دانرش عبرارت اسرت از سيسرتمی       (1354 ،فرديیدانا)الوانی و گيرند را به تار می

                                                      
1. Wiig 
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 اشرراعه دانررش در تمررامی اشرركال آن در يرر  سررازمان ، اصررال  و آوريجمررعبررراي اداره، 
 ( 1552، 1)ليبسكيند
 در ته تاري محي  ايجاد جهت يسازوتار( مديريت دانش 0111) 0اسميت نظرازنقطه

 در بتوانرد  اطالعات و ته دانش شرايطی ايجاد و شود توزيع یآسانبه تخص  و دانش آن

 و برا  مرفررتر  صرورت بره  بتواننرد  هاآن ته ايگونهبه گيرد قرار افراد اختيار در مناسب زمان

  استتنند،  فعاليت بيشتر تارايی
 و سراختارها  اعمرال  برراي  مرديريت دانرش چرارچوبی   ( 0119) 3چرو  نظرر نقطره بنرا برر   
 ازآنچره  سرازمان بتوانرد   اينكره  جهرت  در سرازمانی  گروهی، فردي، سطو  در فرآيندهايی

 نفعانذي و مشتريان براي تا تند تسب را جديد دانش نياز صورت در و بگيرد ياد داندمی
 توسرعه  جهرت  در را فنراوري  و فرآيندها افراد، مديريتی چارچو  چنين  تند خلق ارزش

 تند يكپارچه می عملكرد پايدار
 جهرت  در منرد نظرام  و يكپارچره  ( مرديريت دانرش رويكرردي   0119) 4جونز از ديدگاه

 مسرتندات،  هراي داده، پايگراه  شرامل  فكرري  هراي دارايری  تسهيم تليه و مديريت تشخي ،

 افراد است  ذهن در موجود تجار  و هاسياست و هارويه

 برشمرد:زير  صورتبهتوان را میمديريت دانش اصلی چهار هدف 
 ايجاد مخازن و منابع دانش، -1
 تسهيل و بهبود دستيابی به دانش و توزيع آن، -0
 تقويت محي  دانش، -3
 ( 1359 ،)ابطحی و صلواتی ي  دارايی عنوانبهدانش  مفرراداره  -4

هرا  سرازمان امرروزي بره    وترار تسبدر دنياي  ماندهیباقآخرين جبهه  عنوانبه 9نوآوري
و خدمات جديدي را به  هاها را تاهش، عملكرد را بهبود و محصولتند تا هزينهتم  می

اي اسرت، زيررا   بازار عرضه نمايند، تسب مزيت رقابتی از راه نوآوري، فرآيند بسيار پيچيده
 هراي سازييكپارچه، عدم قطعيت و ايرشتهيانمهاي هاي فنی، وابستگیسرشار از پيچيدگی

 تیتيرد پيچيده است  دراتر بر اين عقيده است تره تجرارت تنهرا دو وهيفره اصرلی داشرته و       

                                                      
1. Liebeskind 
2. Smith 
3. Choo 
4. Jones 
5. innovation 
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از: بازاريرابی و نروآوري  انجرام ايرن دو وهيفره       انرد عبارتزيادي بر اين دو وهيفه دارد ته 
 رتعبا آورينو ( 1354 ارژنو شميسرا  گرردد ) برراي سرازمان مری    افزودهارزشسبب ايجاد 

 و بيدختی طالب)خالقيت  از ناشی نو هراي يشهاند و رفكاا ساختن ديبررتا و عملی از ستا
 تسهيل ايبر وتررارتسررب هرراييرردها و جديد نشدا خلق عنرروانبرره آورينو ( 1333 رينوا

 زاربا ديجاا و رساختا ،خلیدا وتررررارتسررررب ييندهاآفر دبهبو فهد با ،جديد تمحصوال
 د،يجاا آورينو  (0115، 1)بارقرره، رولرری و سررامبروك ستا تخدما و تمحصوال يسرروبرره
جيمنرررز و  –)جيمنرررز  ستا جديد تخدما و تمحصوالو  يندهاآفر و هاهيدا ايجرا و لقبو

 هاي زير است:فرآيند نوآوري داراي ويژگی ( 0113، 0همكاران
فرآيند نوآوري با عدم اطمينان همراه است: منبع نوآوري يا ايجاد فرصت براي نوآوري  -

قبلی سنجيد و بره   هايهتوان با تجربمی یسختبهاست  نتاي  نوآوري را  بينیپيشيرقابلغ
ريررزي بنررابراين تكيرره بررر برنامرره؛ بينرری مشررخ  از نترراي  برره عمررل آورد عبررارتی پرريش

 دقرت بره مرحلره ابرداع ترا     طورمعمرول بره دهرد   در همه موارد جوا  نمی شدهيبندزمان
سرال و فاصرله برين ابرداع و      19ترا   7هاي حاصل از اجراي پروژه را بين آوردن موفقيت

 تنند سال ذتر می 09تا  3توليد تجاري را بين 
و يادگيري است: فرآيند نوآوري موجرب تقويرت    يیافزادانشفرآيند نوآوري مبتنی بر  -

شود و متكی بر هوش، خالقيرت فرردي و يرادگيري متقابرل اسرت و بره       دانش جديد می
جديرد حاصرل از فرآينرد نروآوري، پيونرد و ارتبرا  سرريع و        هراي  تجربره دليل سرعت 

 ر هر نقطه از فرآيند آن، ضروري است تنگاتنگ تمامی افراد درگير در امر نوآوري د
فرآيند نوآوري در تقابل با برخی تارها اسرت: نروآوري اغلرب مسرتلزم حرذف برخری        -

 گيرد قرار می هاآندر تقابل با  ینوعبهها در سازمان است و فعاليت
رود: فراترر مری   یسازمانبرونو  یسازماندرونهاي مختلف فرآيند نوآوري از مرز بخش -

هراي مختلرف سرازمان و خرار  از آن     نوآوري مستلزم تبادل اطالعات در بخشفرآيند 
ها نيرز  شود  منبع بسياري از ايدهاست و نيز واحدهاي مختلفی درگير فرآيند نوآوري می

هراي مختلرف   هاي مختلف سازمانی و ناشی از تبادل اطالعرات برين رشرته   فراتر از بخش
  (1354 مرتضايیو  جهانياناست )
 توان به موارد زير اشاره نمود:هاي نوآور میهاي سازمانمشخصه ازجمله

                                                      
1. Baregheh, Rowley & Sambrook  
2. Jimenez-Jimenez et al 
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 سرمايه، عنوانبه انسان به نگاه و افراد به احترام و انسانی ترامت رعايت -

 وري،بهره ءارتقا فرهنگ -
 ايفاصرله  و شرده  شكسرته  تارتنان و مديران ميان صحنه )حصار در هميشه مديران -

 نيست(،
 تاري، هايتيم قالب در باألخ  فشرده و تامل رقابت -
 مشتريان، تمال و تمام به توجه -
 شغلی، گردش امكان -
 (،هاپيشنهاد از گيريبهره و جمعی تيمی )مشارتت تار فرهنگ -
 سازمانی(، تعهد افزايش و اضطرا  و ترس شغلی )حذف امنيت -
 تغيير، عامل براي شدن قا ل ارزش -
 ،یخودتنترل و يابیخودارز فرهنگ -
 سازمانی، اهداف با فردي اهداف بين همسويی -
 مند،نظام و سيستمی تفكر تروي  و فرآيندها روي بر تمرتز -
 ( 0111، 1)هو عقايد و آراء در تضاد تحمل فرهنگ وجود -

امرروزه نروآوري در فضراي تكنولروژيكی حاضرر برراي         يدانش با نروآور  يريتارتبا  مد
باشند  در ايرن  هاي جديد میايدهها در جستجوي خلق ها الزامی بوده و اتثر سازمانسازمان

راستا متخصصان سازمان در تالش هستند تا از دانرش برراي عرضره توليردات و يرا خردمات       
جديدي ته مشتريان در پی آن هستند گام بردارند و زيرساختی ايجاد نماينرد تره نروآوري    

هاي نهدف مديريت دانش و راز بقاي سازما چراتههمانند يادگيري فرآيندي مستمر شود، 
امروزي در نروآوري نهفتره اسرت  متخصصران مرديريت دانرش برر ايرن عقيرده هسرتند تره            

(  1331هاي نوآوري و فرآيندهاي مديريت دانش قابل انطبراق هسرتند )محمردزاده    مكانيزم
هرا و  جهت دستيابی به نوآوري و در پی آن تسب مزيت رقابتی پايدار بخش اعظرم فعاليرت  

يريت دانرش سرازمان قررار گيررد  در ايرن راسرتا بيرنش شرفاف         اقدامات بايد در راستاي مرد 
 ترتيرب يرن ابره نمايرد   تلی مديريت دانش را مشخ  می يريگجهتسازمانی، چارچو  و 
سرازمان، بايرد وضرع موجرود و وضرع مطلرو         رويپيش هايها و تهديدبا شناسايی فرصت

گردد  سپ  شكاف دانش سرازمانی شناسرايی و    وتحليليهتجزدانش سازمانی در اين زمينه 

                                                      
1. Ho 
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 وتحليررلتجزيره گرردد  در ايررن راسرتا   هرراي حرذف بررسری و تعيررين مری   بره دنبرال آن روش  
هراي موجرود را   استراتژي  و ريس ، قابليت اطمينان و اعتبار هر ير  از راه  پذيريآسيب

از  اقردام جهرت حرذف شركاف دانرش، حصرول اطمينران        هرگونهسازد  قبل از مشخ  می
 چراتررهبرقرراري تروازن ميرران دانرش صرريح و دانررش ضرمنی سرازمان نيررز ضرروري اسرت         

بر دانش صريح موجب در حاشيه قررار گررفتن    ازحدبيش تیتيدو  جانبهي گذاري سرمايه
ها و ها در فعاليتگردد  اين امر اشتباهی است ته سازمانو ناديده انگاشتن دانش ضمنی می
شروند  پر  از طری ايرن مراحرل برا توجره بره         مرتكرب مری   اقدامات خود در اين خصروص 

دانرش جديرد    سازييكپارچهشود  سرانجام متغيرهاي محيطی راه مناسب انتخا  و اجرا می
گيرد  خروجی مديريت دانش، اطالعرات و  قرار می موردتوجهو استفاده  تارگيريبهجهت 

ستر و زمينه مناسرب اسرتفاده از   ساختارهاي جديد ارتبا  خواهد بود  اين امر فراهم آورنده ب
يكی از ارتان نروآوري اسرت  تارهراي تيمری موجرب بره اشرتراك         عنوانبهتارهاي تيمی 
گردد  تارهاي تيمی با ايجاد تعهد هاي نوين و سرعت بخشيدن به نوآوري میگذاشتن ايده

 ( 1339 ،يابد )عبدالكريمیتسهيل می ازپيشبيشدر مديريت و تارتنان سازمان 

منبع مهمری نيسرت  دانرش بايرد در جهرت بهبرود عملكررد         تنهايیبهدانش براي سازمان 
در بطن مديريت دانش بايد نوآوري را جستجو نمود، زيرا مزيرت رقرابتی    ترتيباينبهباشد  

 ( 1339 ،خادم و السادات حسين، مهپايدار در نوآوري نهفته است )عال
تراال و   ارا هاز تاربرد دانش جديد براي  گونه ته اشاره شد نوآوري عبارت استهمان

خدمات جديدي ته مشتريان در پی آن هستند  نوآوري دانش در عمل يا دانش فعال اسرت  
نروآوري   حالدرعينهاي آن را دارد  شود تمام ويژگیته از دانش زاده میو با توجه به اين

نش در مسير عكر   تند  همچنين حرتت دااز رتود دانش و راتد بودن آن جلوگيري می
توانرد  اسرت زيررا مری    توجره قابرل اندازد  از منظر اقتصرادي نيرز نروآوري    آن را به تعويق می

امرروزه نروآوري برراي     ترتيرب ايرن بره تارآفرينی را براي سازمان و جامعه به ارمغران آورد   
برراي ادامره    هرا آنالزامری اسرت و    01ها در فضاي تكنولروژيكی غالرب قررن    حيات سازمان

حيات خود بايد نوآوري مستمر داشته باشند  تحقق ايرن هردف اسرتقرار مرديريت دانرش را      
نمايد  مديريت داش دو بخش را با خرود بره همرراه    قابليت اصلی سازمان الزامی می عنوانبه

دارد: اداره دانش و افزايش توانايی براي خلرق دانرش جديرد  خلرق دانرش و يرادگيري تره        
دهرد در پری افرزايش و تسرهيل     قررار مری   تیتيرد يف مديريت دانش را مرورد  بخش دوم تعر
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هرايی تره فرآينردهاي خلرق،     هرا از مكانيسرم  فرآيند نوآوري است  براي اين منظور سرازمان 
بنابراين نوآوري ي  هردف  ؛ تنندسهيم سازي و تلفيق دانش را حمايت نمايند، استفاده می

هراي نروآوري و   تروان مكانيسرم  تره مری   انرد نيدهتدرهممديريت دانش است و اين دو چنان 
بيررانگر ارتبررا  بررين   1شررماره فرآينرردهاي مررديريت دانررش را بررا هررم انطبرراق داد  جرردول   

( 0113) آلبررز و بررور   هاي نوآوري است تره توسر   و مكانيزم فرآيندهاي مديريت دانش
 ( 1354 ،شاهين و صادق بيگی) صورت گرفته است

  های نوآوریارتباط میان فرآیندهای مدیریت دانش و مکانیسم .1 جدول
 (1931 ،)شاهین و صادق بیگی

 مكانيسم نوآوري فرآيندهاي مديريت دانش

 خلق دانش

 ها،هاي انگيزشی / محركپاداش
 ها و محي ،ها، گروهمعرفی تغيير: ديدگاه

 ارزيابی فرهنگی، سازمانی و گروهی،
 ها، خطو  توليد،ها، رويهها، سازمانموقت: تيم صورتبهپذيرش هر چيزي 

 هاي بنيادي )شخصی و سازمانی(،عدم پذيرش عقايد و ارزش
 ها،تشويق آزمايش و انكار تخص 

 عوامل محيطی شامل شراي  تاري و ابزارهاي اقتصادي،
 هاي انتقال و مشاوران،مكانيسم

 ها و استخدام هوشمندان،پذيرش تفاوت
 تحري  نارضايتی

 اتتسا  دانش

 متناو (، طوربهتشويق يادگيري و آموزش )اغلب 
 منابع درونی و بيرونی )اجتماعی تاربران(،

 ها،فرصت
 ،استفادهغير قابليا  استفادهقابلعقايد  سازيذخيرهابزار يا رسانه 

 دهیسازمان

 استراتژي ، هايدستور
 دانش تاربردي يا دانش فرآيندي، دهیسازمان
 هاي موجود،بردن عمل سفالزير 

 هاي مختلف،با ديدگاه اندازچشماستفاده از 

 اشاعه

 دانند با افرادي ته نياز به دانستن دارند،ارتبا  بين افرادي ته می
 تشويق سهيم سازي عقايد،

 ها را زنده نگه داريد، بايگانی نكنيد،ايده
 مهم، هايضوعدانند يعنی متخصصان موتوزيع اطالعات در خصوص افرادي ته می

 تاربرد
 ها و راهنما،آزادي براي تجربه: نمونه اصلی، مدل

 سازمان در خصوص ناديده گرفتن سودهاي مالی، ريس 
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برخی از مطالعرات صرورت گرفتره در زمينره ايرن موضروع        0شماره همچنين در جدول 
 آورده شده است 

 مروری بر مطالعات صورت گرفته در حیطه موضوع پژوهش .2جدول 

 نتاي  تحقيق عنوان پژوهشگر

خادم عباس 
 (1337خيابانی )

ي مديريت دانش هاهيرورابطه بين 
و  هاسازمانو سطح نوآوري در 

ي هابنگاهي زيرمجموعه هاشرتت
 اقتصادي منتخب شهر اصفهان

مديريت دانش با يكديگر و بين اين  گانهسهبين رفتارها و 
ها و نوآوري همبستگی مستقيم وجود دارد  رويه
، شواهد تجربی الزم براي حمايت از ديگرعبارتبه
  ي پژوهش فراهم آمدهاهيفرض

صفرزاده و 
 (1351همكاران )

ي مديريت هاياستراتژبررسی تیرير 
دانش بر نوآوري و عملكرد 

 سازمانی

و  سازيشخصیدو راهكار مديريت دانش يعنی 
تدگذاري دانش تیرير مثبتی بر نوآوري و عملكرد 

 سازمانی دارند 

آبداري و قربانی 
(1350) 

انداز سيستم بررسی رابطه ميان چشم
مديريت دانش، يادگيري سازمانی 

 و نوآوري سازمانی

 و هاستسازمان مهمی در ورودي دانش مديريت
 دانش   مديريتاست واسطه ي  سازمانی يادگيري

 قرار تیرير تحت را سازمانی نوآوري توجهیقابل طوربه

سازمانی  يادگيري وسيلهبه دانش مديريت اما دهد،می
 داشت  خواهد سازمانی نوآوري بر بيشتري تیرير

 (0119) 1داروچ
مديريت دانش، نوآوري و عملكرد 

 موسسه

 مفرري  منبع است اما مديريت  خودخوديبهدانش 
سازد تا بهره دانش افراد درون موسسه، سازمان را قادر می
 بيشتري از ساير منابع موجود در موسسه ببرند 

 0ليو و تساي
(0117) 

رابطه ميان مديريت دانش، جذ  
دانش و هرفيت نوآوري در صنايع 

 باالي تايوان يفنّاوربا 

بر چابكی  ريتیرها از بيشترين يكپارچگی در شبكه
 سازمانی برخوردار است 

 3سانكوسكا
(0113) 

رابطه بين اعتماد سازمانی، تسهيم 
دانش، خلق دانش و نوآوري 

 شرتت

و انتقال دانش  خلق دانش در رابطه بين اعتماد و نوآوري
واسطه و  عنوانبهدر رابطه بين اعتماد و خلق دانش، 

 محرك نقش دارند 

 پژوهشروش 
 حير  تحقيرق از   لرذا ، اسرت ميران متغيرهراي    علری هدف پژوهش تعيين رواب   تهازآنجايی

 طرور بره نحوه گردآوري اطالعات توصيفی و از نوع همبستگی و  ازلحاظهدف تاربردي و 
موجرود در   يرهراي متغاتثرر   تره ازآنجرايی است   4مشخ  مبتنی بر مدل معادالت ساختاري

                                                      
1. Darroch 
2. Liu and Tsai 
3. Sankowska 
4. structural equation modeling 
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ضررورت اسرتفاده از    ،اسرت مكنرون يرا پوشريده و پنهران      صرورت بره مديريتی هاي پژوهش
 در پژوهش حاضر ( 1359 ،)سكاران شودیبيشتر م روزروزبه سازي معادالت ساختاريمدل

جامعره آمراري ايرن      اسرت چهار بعد مديريت دانش متغير وابسته و نروآوري متغيرر مسرتقل    
اد ترل تارتنران دانشرگاه    تعرد  تره ايرن   با توجه بره  استدانشگاه سمنان پژوهش تارمندان 

جامعره آمراري در ايرن    نفرر بروده اسرت؛ لرذا      211در بازه زمانی انجام تحقيق برابر سراسري 
تران در توجهت محاسبه حجم نمونه از فرمول  و پژوهش محدود در نظر گرفته شده است

 شود:استفاده می محدودماري آتعيين حجم جوامع 
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مرورد اسرت    09مرتب  با فرآيندهاي مديريت دانش شرامل   سفاالتبايد اشاره نمود ته 

( استخرا  شده است  همچنرين نروآوري سرازمانی    1559) 1نوناتا و تاتوچیته از پژوهش 
جهت حصرول  ( استخرا  شده است  1553) 0دورابجیپژوهش از است ته  سفال 11شامل 

پرسشرنامه ميران تارتنران توزيرع      311ها، تعداد پرسشنامهاطمينان از پر شدن تعداد تافی از 
و  شرردهدادهپاسررخ( %51پرسشررنامه )بررا نرررش بازگشررت   071حرردود  درنهايررتگرديررد ترره 
ی ايرن تحقيرق در   مفهروم مردل  صرورت پرذيرفت     هرا آنهاي آماري مناسب بر روي آزمون
 نشان داده شده است  1شماره شكل 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1. Nonaka & Takeuchi 
2. Dorabjee & et al 
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 مدل مفهومی تحقیق .1 شکل

نشران   3نيرز در جردول شرماره     موردبررسری هاي جمعيت شناختی نمونه آمراري  ويژگی
 داده شده است 

 موردبررسینمونه  جمعیت شناختیهای ویژگی .9 جدول

 جنسيت
 زن مرد
010 (2/74%) 25 (4/09%) 

 سن
 سال 91باالي  سال 91-41 سال 41-31 سال 13-31
119 (7/33%) 32 (2/31%) 97 (5/01%) 03 (3/3%) 

 سطح تحصيل
 و باالتر ليسان فوق ليسان  ديپلمفوقديپلم و 
20 (3/00%) 130 (7/43%) 77 (9/03%) 

ي ارزيابی هر ي  هااسيمق 1بودن يبعدت ها و اطمينان از جهت سنجش روايی گويه
ليزرل  افزارنرمبا استفاده از  (CFA) يدييتیاز ساختارها و اعتبار مدل ارزيابی، تحليل عاملی 

قرار گرفت  بر اساس نتاي  تحليل عاملی براي متغيرهاي مدل  مورداستفاده 94/3نسخه 
زا متغير بروندار است  بدين معنی ته هم همبستگی ميان ابعاد تمامی پارامترهاي مدل معنی

اند  از داري رسيدهها به سطح معنیو عامل هاپرسشدار است و هم همبستگی بين معنی
برازش دارند   خوبیبهها با مدل هاي برازش مدل حاتی از اين است ته دادهطرفی شاخ 
گيري از آزمون آلفاي ترونباش ميزان پايايی مدل روايی مدل، با بهره ييدتیپ  از 

                                                      
1. unidimensinality 

 دانش خلق

 تسهیم دانش

 دانش تارگيريبه

 ذخيره دانش

 نوووووآوری
 سازمانی
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واقع گرديد ته نتاي  مربو  به پايايی هر ي  از ابعاد و تل  ييدتینيز مورد  یموردبررس
  است مشاهدهقابل 4شماره پرسشنامه در جدول 

 ضریب پایای آلفای کرونباخ هر یک از متغیرهای تحقیق .1 جدول
 ضريب آلفا تعداد گويه متغير
 53/1 7 خلق دانش
 373/1 7 ذخيره دانش

 530/1 9 دانش تارگيريبه
 337/1 2 دانش تسهيم

 345/1 09 مديريت دانش
 300/1 11 نوآوري
 352/1 32 تل پرسشنامه

 71/1، تمرامی متغيرهرا بريش از    آمرده دسرت بهته ضرايب آلفاي ترونباش با توجه به اين
و ترل پرسشرنامه    سفاالتگردد و پايايی در اين مرحله حذف نمی سفالیبوده بنابراين هيچ 

معرادالت سراختاري جهرت    سرازي  مردل گيررد  همچنرين قبرل از انجرام     قرار مری  ييدتیمورد 
اطمينرران از رابطرره ميرران متغيرهررا از آزمررون ضررريب همبسررتگی اسررتفاده گرديررد ترره نترراي   

  است 55/1سطح اطمينان بيانگر رابطه ميان تمامی متغيرها در  آمدهدستبه
( بررسری روابر  برين    0و  ها( سنجش پديده1معادالت ساختاري با دو هدف سازي مدل
 هرا فرضريه ته در تحقيق حاضر هر دو هدف يعنی بررسی و آزمون  شوداستفاده میها پديده

قررار   یموردبررسر در تحقيرق بره ترتيرب     شرده مطرر  )ساختاري( و هم بررسی برازش مدل 
معرادالت سراختاري در   سرازي  مردل از  شدهمطر هاي فرضيهجهت بررسی خواهد گرفت  

بره ترتيرب ضررايب     3و  0اشركال شرماره   در استفاده شده است   94/3نسخه ار ليزرل افزنرم
 شده است  نشان دادهي  از رواب   داري هراستاندارد و مقادير معنی



 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

012 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
شما

7، 
ن 

ستا
تاب

59
 

 
 معادالت ساختاریسازی مدلضرایب استاندارد  .2 شکل

 
 سازی معادالت ساختاریمدل دارییمعنمقادیر  .9 شکل
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 ارا ه شده است  9در جدول شماره ها فرضيهنتاي  بررسی 

 معادالت ساختاریسازی نتایج حاصل از مدل .5 جدول
 مقدار معناداري ضريب استاندارد هافرضيه
 14/9 72/1 نوآوري -خلق دانش 
 10/3 03/1 نوآوري -ذخيره دانش

 91/4 47/1 نوآوري -تارگيري دانشهب
 55/0 01/1 نوآوري -تسهيم دانش

 52/1باالتر از  داريمعنیته تمامی مقادير قرار دادن اين مدنظربا توجه به جدول فوق و 
تمرامی   تهازآنجايیگردد و واقع می ييدتیمتغيرها بر يكديگر مورد  دارمعنی، لذا تیرير است

؛ لرذا تمرامی   اسرت مثبرت   هرا باشرند لرذا ايرن تیرير   ضرايب استاندارد داراي عالمت مثبت می
هاي نيكويی برازش حاصل از شاخ  درنهايت ؛ وواقع خواهد شد موردپذيرشهاي فرضيه
 آمرده دستبهقرار گرفته است ته با توجه به نتاي   موردبح معادالت ساختاري سازي مدل

هراي  شراخ   2 شرماره  گرردد  در جردول  واقرع مری   ييدتیبرازش و مناسب بودن مدل مورد 
 آورده شده است  هاآنودن نيكويی برازش و معيار مناسب ب

 ی نیکویی برازش مدل نهایی تحقیقهاشاخص .6 جدول
 نتيجه حد مطلو  بعد شاخ  معيارهاي برازش مدل

 تاي دو نسبی
2

df


 

 بسيار خو  <3 72/0

 برازش خو  <RMSEA 172/1 1/1 تقريب مجذورات ميانگين ريشه

 قبولقابل حدود صفر RMR 110/1 هاريشه مجذور مانده
 قبولقابل >NFI 50/1 51/1 شاخ  برازش هنجار شده

 بسيار خو  حدود ي  NNFI 54/1 برازندگی نرم شاخ 

 بسيار خو  >CFI 54/1 51/1 شاخ  برازش تطبيقی

 بسيار خو  >RFI 50/1 51/1 شاخ  برازش نسبی

 بسيار خو  >IFI 54/1 51/1 شاخ  برازش اضافی

 بسيار خو  >GFI 53/1 51/1 برازندگیشاخ  

 خو  >AGFI 51/1 51/1 يافتهيلتعدبرازندگی 

 است  موردبررسیحاتی از برازش مطلو  و مناسب مدل  آمدهدستبهمقادير 
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 گیرینتیجهبحث و 
 تسرب  و دستاوردهاي قرن حاضر است تره امكران اسرتخرا     از يكی مديريت دانش، علم

ها و اطالعرات مربرو  و نرامربو  را برراي مرديران و تارمنردان       دادهاز  انبوهی از دل دانش
ها و نهادهاي تجاري و غيرتجاري فراهم نموده است  اهميت مديريت دانرش  تمامی سازمان

 ارا ره است: مديريت دانرش يعنری    دركقابلاز تعريف جامعی ته براي آن ارا ه شده است 
مناسب و با هزينه مناسرب بره فررد مناسرب      دانش مناسب، در زمان و مكان مناسب، به شكل 

نياز به تجربه و دانش در مورد رفتارها و عاليق مشتري تا حدي ضروري اسرت تره بسرياري    
تررين عامرل دسرتيابی بره رضرايت      از متخصصين علوم اقتصرادي و بازرگرانی آن را تليردي   

اننرد  در  دمشتري و وفاداري وي به محصوالت و خدمات سازمان و رضايت از سرازمان مری  
اين راستا ضروري است ته هر سازمانی، بخشی از فعاليت روزانره خرود را صررف تسرب و     

تسب سود  درنهايتوري خود و استخرا  دانش نمايد و آن را در راه بهبود عملكرد و بهره
 هاي سازمانترين سرمايهبنابراين امروزه دانش به يكی از مهم؛ تر صرف نمايدبيشتر و بادوام

سازد با استفاده درسرت و بهينره از آن بره سرطح برااليی از      شده ته سازمان را قادر میتبديل 
سرازي و اجرراي   پيراده  سروي بره هرا را  در بازار دست يابند و همين امر سرازمان  پذيريرقابت
نسربی   طرور بره دولتری   هراي سرازمان بسرياري از  هاي مديريت دانش سوق داده اسرت   پروژه

 اسرت جهت رفاه حال شرهروندان   هاآنته بسياري از  تنندمیرا ه خدماتی را به شهروندان ا
 پردازنرد مری دولتی هم به ارا ه خدمات خاصی به قشرهاي از جامعره   هايسازمانو بعضی از 

 طرورتلی بره خدمات نيز متفاوت اسرت  ولری    ارا هافراد نوع  وتارتسب ،ته با تناسب شغل
نيرروي انسرانی    عنروان بره هستند ته محل تعامل افراد سرازمان   هايیمكاندولتی  هايسازمان

ته بح  مديريت دانرش برراي    باشندمی رجوعاربا  عنوانبهسازمان و مراجعين به سازمان 
هر دو سوي اين تعامل الزم و ضروري است و اگرر هرر ير  از ايرن دو گرروه از مرديريت       

ن خود نخواهد رسيد  برراي نهادينره   آن سازمان به اهداف تال طورقطعبهدانش سهمی نبرند 
تارآمد و پويرا   ،تردن دانش در ي  سازمان نياز به ي  سيستم آموزشی و پرورشی مستمر

تا با استفاده از ابزارهاي مرديريتی نروين، فنرون و تكنولروژي پيشررفته سرطح علمری و         است
از  پر  فزايش دهد  هوشياري افراد را با توجه به تغييرات سريع در دنياي امروز در سازمان ا

سازمان بر اين اساس  هاياستراتژيته جايگاه مديريت دانش در سازمان مشخ  شد و اين
بنرام   هرا آنآنگراه بايرد بره دنبرال آن باشريم ترا مرراجعين بره ايرن سرازمان تره از             بستنقش
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هم در چارچو  مديريت دانش سطح علمی و فرهنگری و توانرا ی    شودمیياد  رجوعاربا 
افزوده تا بتوانند از خدمات سرازمان بردون مشركل و در تمرال آرامرش و رضرايت       خود را 

آموزشی جرامعی را برراي تمرام     هايبرنامهاستفاده نمايند  براي اين منظور نياز خواهد بود تا 
سنی و طبقات اجتماعی تهيه تنيم ته برا افرزايش سرطح توانرا ی و آگراهی افرراد و        هايرده

  از دولتری بره حرداتثر برسرد     هراي سرازمان  تارايی مداردانشن شهروندا روزافزونافزايش 
ايجراد ارزش و مزيرت    منظرور بره هرا  سوي ديگر نوآوري عامل مهم و حيراتی برراي سرازمان   

هراي متغيرر و ايجراد و    ها با نوآوري بيشرتر، در پاسرخ بره محري       سازماناسترقابتی پايدار 
تر خواهند به عملكرد بهتري برسند، موفق اجازه دهد هاآنهاي جديدي ته به توسعه قابليت

و تارآمرد در بسرياري از    مرفرر پيچيده است و مسرتلزم مرديريت    بسياربود، ولی اين فرآيند 
تروان آن  هاي مختلف است  چالش اصلی در حوزه نوآوري اين است ته چگونره مری  حوزه
 حفرظ  منظرور بره هرا  سازمان محور تنونی،دانش اقتصاد آورد و بهبود بخشيد  در به وجودرا 

روزرسرانی و نوسرازي   به شكل تارآمردي بره   را خود دانش بايستمی خود نوآوري توانايی
 آمروزش  تيمی تار يا مديريتی هايمهارت از بسياري در را اگرچه تارتنان هاسازمان تنند 
 اسرت  ممكن هااز طرفی سازمان  هستند مشكل دچار مستمر نوآوري در هنوز ولی دهند،می
 يرادگيري  و دانرش  خلرق  امرا  باشرند،  موفرق  مردت توتاه در موجود دانش از برداريبهره در

شرده   شرناخته  نروآوري  مقدمره  عنروان به اغلب دانش مديريت  افتدمی اتفاق تمتر بلندمدت
  است گرديده ارا ه نوآوري به بخشی بهبود براي روشی عنوانبهاست و 

در بين تارتنان دارد  اين نتاي   نوآوري سازمانیبر  داريمعنیمثبت و  يرتیرخلق دانش 
مثبت مديريت دانش  يرتیرته ( 0113( و سانكوسكا )1337خادم عباس خيابانی )هاي با يافته

دهرد  در  قرار مری  ييدتیهاي آنان را مورد سازگار بوده و يافته ،بر نوآوري را بررسی نمودند
 نمود: ارا هتوان زير را می هاييشنهادپاين خصوص 

تسهيل ارتباطات اجتماعی چهره بره چهرره در برين تارتنران سرازمان: برا ايرن روش         -1
ايرن شريوه، بايرد برين      مفررمنتقل نمود  براي اجراي  هاآنتوان دانش ضمنی افراد را بين می

اين تار نيراز بره ترروي  و ارتقراي       افراد فرهنگ مشترك و توانايی تار گروهی ايجاد شود
تعامرل مسرتمر ميران تارتنران و حتری تعامرل برا         هاي حمرايتی، گوناگونی، همكاريتنوع و 

 تنندگان دارد مشتريان، رقبا و تیمين
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سرطح   تره ايرن هاي دانشری: برراي   هاي سازمان به فعاليتدرگير تردن تمامی قسمت -0
نيم ته همه انتقال و انتشار دانش را در سازمان باال ببريم، بايد شرايطی را در سازمان ايجاد ت

دانش بايد در سرتاسرر سرازمان تسرهيم شرود و      درواقعبا دانش درگير شوند   ینوعبهبتوانند 
 براي ايجاد آن بايد در مورد مزاياي خلق دانش آگاهی داده شود 

هاي آموزشری: نيازسرنجی يكری از مرواردي اسرت تره بايرد        بررسی نيازسنجی دوره -3
هراي مختلرف در چره مرواردي     افرراد در بخرش  همواره در سازمان بررسی و مشرخ  شرود   
هرايی در آن راسرتا فرراهم شرود  اهميرت نيازسرنجی       ضعف دارند تا ترتيرب برگرزاري دوره  

تا زمانی ته مشخ  نشود افرراد در   چراتههاست، ها بسيار بيشتر از برگزاري اين دورهدوره
 رد را تقويت ت هاآنتوان هايی نياز به يادگيري دارند، نمیچه زمينه
هراي آموزشری: در ايرن روش دانرش در قالرب مطالرب       برگزاري سمينارها و تارگاه -4

آرشريو   منظرور بره شود  در اين راستا اصرول مرديريت محتروا    منظم شده به ديگران منتقل می
 آوري و بازيابی دانش آشكارشده اهميت بسياري دارد روزتردن، به
افررراد را اسررتخدام  طورمعمررولبررههررا سررازمان: سررازمانآوردن تارشناسرران برره درون  -9
در تهيه توليردات و ارا ره خردمات اسرتفاده نماينرد  افرراد داراي        هاآنتنند تا از مهارت می

يابند  فرآينرد  ها، همديگر را در بازارهاي متعدد تار میمهارت و افراد نيازمند به اين مهارت
 استخدام تارشناسان بخش مهمی در فرآيند خلق دانش است 

هراي دا رم   جرايگزين اسرتخدام   روزروزبره قراردادهاي محدود: قراردادهاي مروقتی،   -2
برازار   اسرتفاده قابرل  مردت انير ميرا   مردت توتراه هاي خاص اغلب در شوند  مهارتسنتی می

 هرا سرازمان هاي قرراردادي قادرنرد ترا در مواقرع بحرانری بره       هستند  مديران موقتی يا آژان 
دهنرد يرا اهميرت    ارزش خود را از دسرت مری   خيلی سريعها تتم  نمايند  برخی از مهار

ندارند، در اين مواقع قراردادهاي محردود، شريوه جرالبی جهرت      سازمانچندانی براي آينده 
 است  مدتانيمتسب دانش در 
بر نروآوري سرازمانی در برين تارتنران دارد  ايرن       داريمعنیمثبت و  يرتیر تسهيم دانش
( تره نشران دادنرد تسرهيم دانرش نقرش مهمری در        1350هاي آبداري و قربانی )نتاي  با يافته

تروان  زيرر را مری   هاييشنهادپافزايش نوآوري در سازمان دارد تطبيق دارد  در اين خصوص 
 نمود: ارا ه
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ترين محي  براي پيدايش ترار  هاي مدرن، محتملتشويق به تار گروهی: در سازمان -1
هرا متمرترز نماينرد ترا بره شناسرايی       بايد تالش خود را برر تريم   هاگروهی، تيم است  سازمان

بره چيزهرايی دسرت     يفيرت باتهاي بخشد  تيمشرايطی بپردازند ته توسعه دانش را ارتقاء می
ها بايرد در پری ايجراد تحقيرق گروهری و      است؛ لذا سازمان يرممكنغيابند ته براي افراد می

 دانش گروهی را بيابند تيمی باشند تا شراي  و مقتضيات توسعه 
تبيين و تروي  اعتماد در سازمان و تبديل آن بره فرهنرگ غالرب در برين تارتنران و       -0

 وسريله بره  یسرازمان درونهاي مناسبی جهت ارتقاي اعتماد فرصت ساززمينهتواند مديران می
رواب  خو  و منصفانه باشد، لذا برخوردهاي منصرفانه و تشرويق تارتنران بره همكراري و      

ته تارتنان تسهيم دانرش را نروعی تهديرد برراي      ياگونهبه، یجمعدستهتقويت روحيه تار 
 تواند فرصت مناسبی جهت رشد و تعالی سازمان پديد آورد خود محسو  ننمايند، می

برر نروآوري سرازمانی در برين تارتنران دارد  ايرن        داريمعنیمثبت و  يرتیرتارگيري به
 هاييشنهادپدارد  در اين خصوص  ( همخوانی1351و همكاران ) صفرزادههاي نتاي  با يافته
 نمود: ارا هتوان زير را می
دانش مناسب در دسترس قرار گيررد   تهاينتشويق افراد به استفاده از دانش: تضمين  -1

گيرد، پ  مديران بايرد شررايطی را ايجراد تننرد ترا تراربران از ايرن        با دشواري صورت می
ند  محي  تاري بايرد از تراربرد دانرش جديرد حمايرت نمايرد و افرراد و        دانش استفاده نماي

تفسرير تررد،    لياقتییبها را نبايد به نشانه تردن سفالها تشويق به استفاده از آن شوند  گروه
 شاخ  تمايل به يادگيري و پذيرش تغيير در نظر گرفته شود  عنوانبهبلكه بايد 
توانرد برراي توسرعه دانرش     موقعيرت عملری مری    استفاده از دانش در حين تار: ير   -0

ارزشمند باشد  آموزش حين تار بر اساس اين باور است ته تارتنان در موقعيتی دانرش را  
 برد  به تار سريعتنند ته در آنجا بتوان دانش را تسب می ترراحت

بر نروآوري سرازمانی در برين تارتنران دارد  ايرن       داريمعنیمثبت و  يرتیردانش  ذخيره
( در 0117و تسراي )  لئرو ( و 0119(، داروش )1337خادم عبراس خيابرانی )  هاي نتاي  با يافته
 نمود: ارا هتوان زير را می هاييشنهادپدارد  در اين خصوص  ي  راستا
قواعد گزينش: براي گزينش، نياز به قواعرد خراص اسرت، زيررا مسرتند       تارگيريبه -1

الش اصلی اين اسرت تره تجرار  ارزشرمند را از       چيستنارزشی عاقالنه تردن هر چيز بی
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هراي  هراي ارزشرمند را بره سيسرتم    هرا، اطالعرات و مهرارت   ساير تجار  جدا نمراييم و داده 
 سازمانی منتقل نماييم 

استقرار سيستم تتابخانه ديجيتالی: استقرار سيستم تتابخانره ديجيترالی جهرت توزيرع      -0
ياز به مكان مشخ  به تارتنان اين امكان را اطالعات در حجم زياد، زمان اندك و بدون ن

دهد تا بدون نياز به حضور در مكانی مشخ  در زمانی محدود، در هر زمان برا اسرتفاده   می
هراي مربوطره در   و ورود به تتابخانه مجازي به مطالب تخصصری و تترا   سازمان از سايت 

 زمينه تاري خودشان دسترسی داشته باشند 
هراي  هراي جديرد ماننرد جريران ترار و سيسرتم      تليردي: فنراوري  شناسايی تارتنران   -3

نمايرد  امارا   هاي جديدي را براي نگهداري دانش سرازمان پيشرنهاد مری   مديريت اسناد، روش
گيررد  هميشره   حساس، تصميم معقول يرا اسرفبار مری   هاي ههنوز اين انسان است ته در لحظ

 نيترر مطمرئن ن تارتنران نمرود؛ لرذا    هاي تامپيوتري را جرايگزي ها و سيستمتوان ماشيننمی
 سرازمان در  هرا آنروش جهت حفظ حافظه گروهری، شناسرايی ايرن تارتنران و نگهرداري      

 است 

 منابع

   تهران: اسكو ی مديريت دانش در سازمان  (1359)عادل   ،صلواتیو  ، سيد حسينابطحی
تليدي  هاييستگیشاشناسايی   (1351)  يالدم ،هادي زادهو  صغرا  ،مشبكی، لیع ،احسانی

با رويكرد مدل يرابی معرادالت    هايمارستانببراي اجراي ارربخش مديريت دانش در 
  11-1 ،45 اطالعات سالمت فصلنامه مديريت  ساختاري

  12-3، 12 ،توسعه و مديريت فصلنامه الگويی  يادگيري  (1330)سيد مهدي   الوانی،
هرراي گفتارهررايی در فلسررفه تئرروري  (1354)حسررن   فرررد،يیدانرراو  يمهررد يدسرر ،الرروانی

   تهران: صفار ، چاپ اولهاي دولتیسازمان
 يرادگيري دانرش،   يريتمرد  يسرتم انرداز س (  چشرم 1350)  يهرد  ی،طراهره و قربران   ي،آبدار

  49(، يیشكوفا ي،نوآور يمه،)ب ينشب ۀمجل  یسازمان يو نوآور یسازمان
 در دانرش  مديريت استقرار وضعيت بررسی و   ارزيابی(1351)عليرضا   ازغندي، باباغيبی

توسرعه  نيرروي انتظرامی     ارتباطرات  و اطالعرات  فناوري معاونت ها )بررسیسازمان
  112-73 ،(35)3 ،انسانی پلي 

http://hm.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://hm.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://hm.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%8C
http://hm.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%8C
http://hm.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://hm.tums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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خالقيت و نوآوري در سازمان و مرديريت    (1354)حمد  ا ،مرتضا ی و محمد ربيع ،جهانيان
  اسپند هنرتهران:   آموزشی

مديريت دانش و سرطح نروآوري در    هاييهرورابطه بين   (1337)خادم عباس خيابانی، صبا  
اقتصرادي منتخرب شرهر     يهرا بنگراه زيرمجموعه  يهاشرتت: موردمطالعه هاسازمان
  ارشد دانشگاه اصفهان تارشناسی نامهيانپا اصفهان 
  ترجمه حسرين رحمران   مديريت دانش  (1354)الرن    ،پروساكو  ، تام   اچداونپورت

 سرشت  تهران: ساپكو 
 ،اطالعرات  برر  مبتنری  جهرانی  اقتصراد  در موفقيت دانش مديريت  (1354)آلن   ،رادينگ

 تهران: سمت  لطيفی  محمدحسين ترجمه  اول چاپ
موسسه   تهران:   مترجم محمود صا بیي تحقيق در مديريتهاروش  (1359)سكاران، اوما  
 ريزي مديريت و برنامه وپرورشآموزشعالی 
جهراد دانشرگاهی   تهرران:    مديريت نوآوري  (1354)رمغان  ا ،صادق بيگیو  رششاهين، آ

  اصفهاندانشگاه 
   ذهن آويز  تهران: خالقيت و نوآوري  (1354) هال ش ،ارژنو  لیشميسا، ع

مديريت دانش بر نوآوري و عملكرد  هايياستراتژ يرتیربررسی   (1351)صفرزاده، حسين  
  72-29 ،(1)11 ،بهداشت طلوع پژوهشی علمی فصلنامه  سازمانی

  هرا سرازمان  و افراد در نوآوري و خالقيت  (1333)علی   ،انوري و عباس بيدختی، طالب
  09-01 ،(190)14 ،مجله تدبير
 بهبود در هاآن و نقش و خالقيت يآورفن دانش،   مديريت(1339)مهوش   عبدالكريمی،

  انسانی منابع توسعه تنفران فرآيندها   و ارربخشی تارايی
 برر  دانرش  مرديريت  يرتریر   (1339)عبراس    ،خرادم  و صربا  ،السرادات  حسرين  محسن، ،عالمه

  تحول مديريت تنفران  سازمانی  پايدار نوآوري
  مديريت تخصصی علمی فصلنامهنوآور   يهاسازمان   طراحی(1331)، علی  محمدزاده
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