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 هاسازماننوآورانهدرهایدهایدانشدرخلقتیریمدیاستراتژتیاهمیواکاو

   یزوارئ ینیزهرا السادات حس



 چکیده
و  گیرد نمیپا  ها سازماناصول مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش خود به خود در 

ممکن است وظیفه اجرای مدیریت دانش را  ها سازمان. بعضی از طلبد میخاصی را  های مهارتزمینه و 

موفق  هایی سازمانو یا کارکنان خود تفویض کنند. تجارب نشان داده است که تنها  به بخشی از مدیران
مدیریت دانش،  فرایندهای. اند کردهکه سطوح مختلف سازمانی خود را در این امر درگیر  اند بوده

. گیرد میاساسی هستند که سازمان در پردازش و بهره برداری از منابع دانشی خود به کار  های فعالیت

که باید صورت بگیرد ضروری هستند. مدیریت دانش  هایی فعالیتین فرایندها جهت روشن نمودن ا

مستلزم سرمایه گذاری است. دانش یک دارایی است اما اثربخشی آن مستلزم سرمایه گذاری در 
مدیریت دانش نیازمند سرمایه گذاری  های فعالیتدیگر نیز هست. همچنین بخش زیادی از  های دارایی

تند. به عنوان مثال، آموزش کارکنان فعالیتی است که به سرمایه گذاری نیازمند است. مدیریت دانش هس
باید بطور اساسی بر خالقیت و نوآوری تمرکز کند، یا اینکه اثربخشی در حداکثر نوآوری زمانی به 

ی به عنوان یکی وقوع خواهد پیوست که فرایند مدیریت دانش، انواع نوآوری را پشتیبانی نماید. نوآور
نو و  های ایده. همه سازمانها برای بقا نیازمند شود میاصلی برای حیات شرکتها محسوب  های مزیتاز 

و آن را از نیستی و فنا  شود مینو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده  های ایدهبدیع هستند. 
نسبت به رقبا مزیت رقابتی به  سازد می. ظهور نوآوری دانش نه تنها سازمانها را قادر دهد مینجات 

. دانش به عنوان منبع کند میدست آورند بلکه ابزار سودمندی را برای ارتقای عملکرد سازمانی ارائه 

 عمده برای نوآوری وبهره وری سازمانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

 .نوآوری های ایدهرقابتی،  ، مدیریت دانش، نوآوری، مزیتها سازمان، دانش واژگان کلیدی:
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 تهران قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش یزیارشد رشته برنامه ر یکارشناس 
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 مقدمه
، آینده را در اختیار خود درآورند. دانش کنند میکسب و کارهایی که از دانش استفاده  رسد میبه نظر 

 های ویژگی. در واقع، یکی از شود مینامشهود محسوب  های داراییاجزای  ترین مهمبه عنوان یکی از 

ل لمس است و ارزش گذاری و اندازه گیری آن خیلی دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قاب

حسابداری قادر بودند تا ارزش و  های روشبا استفاده از  ها سازمانسخت و مشکل است. در گذشته 

حسابداری دیگر کارایی  های روشاندازه عوامل تولید خود را به طور کامل، محاسبه کنند، امروزه این 

، ولی امروزه قسمت اعظم اند بودهمشهود  ها سازمان های داراییتر الزم را ندارند. اگر در گذشته بیش

(. دانش در حال تغییر است و قواعد 2666سولیوان و همکاران، ) استنامشهود  ها سازمان های دارایی

. همه موارد ذکر شده در باال، ضرورت مدیریت کردن دانش و کند میاستراتژیک دنیای رقابتی نیز تغییر 

تحقیق در زمینه مدیریت  تر مهمل دانش نامشهود به مشهود و قابل اندازه گیری و از همه نوآوری، تبدی

اصلی  های مزیت. نوآوری به عنوان یکی از دهد میو جامعه را نشان  ها سازماندانش و نوآوری در 

نو و بدیع هستند.  های ایده. همه سازمانها برای بقا نیازمند شود میبرای حیات شرکتها محسوب 

و آن را از نیستی و فنا نجات  شود مینو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده  های ایده

نسبت به  سازد می(. ظهور نوآوری دانش نه تنها سازمانها را قادر 1380)طباطبائیان و پاکزاد،  دهد می

. کند میانی ارائه رقبا مزیت رقابتی به دست آورند بلکه ابزار سودمندی را برای ارتقای عملکرد سازم

 استدانش به عنوان منبع عمده برای نوآوری وبهره وری سازمانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 

 (.1380عالمه و همکاران، )

به عبارت دیگر در محیط کسب و کار جدید که مشخصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است، توانایی  

فیزیکی آنها قرار  های دارائیآنها و نه در  های دانستهی در یک شرکت در ایجاد و حفظ مزیتهای رقابت

دارد. اگر بخواهیم در منابعی که در داخل سازمان ایجاد شده است و نسخه برداری از آنها برای رقبا 

مشکل است تمرکز کنیم، دانش سازمانی موقعیت بهتری به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی کسب 

 .کند می

 ایش مدیریت دانشتاریخچه و علل پید

 علم بنیانگذاران از یکی عنوان به بعدها که سویبی اریک کارل نام به سوئدی حسابدار ،1979 سال در

 از یکی دفتری( )ارزش حسابداری دفاتر .گردید روبرو بزرگ پرسشی با شد، دانش معرفی مدیریت
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 که حالی در ،داد می نشان شارز کرون یک تنها ،کرد می آنجا کار در او که سازمانی معرو  های شعبه

 مالی ترازنامه که شد متوجه هنگام، وی این در .بود اینها از بیشتر مراتب به سازمان، واقعی ارزش

 دهد مینمایش  – بود تحریر ماشین و میز چند شامل که – را آن فیزیکی دارایی ارزش تنها او، شرکت

 به سازمان کارمندان جمع که را چیزی و مانساز کارکنان شایستگی به وابسته سازمان واقعی ارزش و

 .است وابسته ،دادند می تشکیل جمعی و مغز فکر یک عنوان

 در را آن و کرد معرفی "ناملموس دارایی" و "فکری دارایی" نام به را یافته این دیگران، و سویبی 

 کرد رشد زمینه این در... و سمینارها ،ها نوشته تعداد ترتیب، این به .قرار داد ملموس های دارایی کنار

 قرار بزرگ های سازمان مدیران و علم مدیریت دانشمندان کار دستور در جدی طور به موضوع و

 .گرفت

 دالیل اهمیت بکارگیری مدیریت دانش

 که است آن دهند نشان دانش تمایل مدیریت موضوع به ها سازمان تا شده موجب که عللی مهمترین از

 دانش: مدیریت

 .شود می وسوددهی وری بهره زایشاف موجب -

 .نماید می تقویت را همکاری -

 .شود می خالقیت رشد و بروز موجب -

 .شود می نوآوری و تشویق موجب -

 .کند می کمک دریافت کننده به کننده تولید از دانش انتقال جریان تسریع و برقراری به -

 .شود می کارکنان بین اطالعات اشتراک تسهیل موجب -

 .کاهد می کاری دوباره از -

 .دهد می افزایش اطالعات تورم پدیده با مقابله برای را سازمان توان -

 .نماید میذخیره  و گردآوری سازمان احتمالی ترک از پیش را کارکنان دانش -

 .بخشد می بهبود را مشتری به خدمات ارائه کیفیت -

 های سازمان عملکرد و ، محصوالتراهکارها به نسبت سازمان آگاهی سطح افزایش طریق از و -

 .نشود خارج رقابت گردونه تا از کند می کمک سازمان به رقیب
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 اصول مدیریت دانش

 (، ده اصل را به عنوان اصول مدیریت دانش مطرح کرده است:1116) داونیورت 

مایه ( مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری است. دانش یک دارایی است اما اثربخشی آن مستلزم سر1

مدیریت دانش نیازمند  های فعالیتدیگر نیز هست. همچنین بخش زیادی از  های داراییگذاری در 

 سرمایه گذاری هستند. به عنوان مثال، آموزش کارکنان فعالیتی است که به سرمایه گذاری نیازمند است.

هر کدام توانایی  ( مدیریت اثربخش دانش، نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است. انسان و رایانه2

اطالعات را سریع پردازش کنند اما قدرت آنها  توانند می ها رایانهخاص خود را دارند. به عنوان مثال، 

. از شود میو اطالعات است. ولی دانش در ذهن انسان است و فقط در آنجا پردازش  ها دادهمحدود به 

ماثر باشند. لذا  توانند میتباط با هم آنجا که دانش مبتنی بر داده و اطالعات است، این دو در ار

هستند که انسان و دانش را با هم پیوند  هایی حلبرای مدیریت اثربخش دانش نیازمند راه  ها سازمان

 بزند.

لذا نباید جای تعجب  ( مدیریت دانش سیاسی است. بر کسی پوشیده نیست که دانش قدرت است3

سیاسی انجام داده است. اگر دانش در ارتباط با  باشد که هر کس دانش را مدیریت کرده، یک کار

فشار، توطئه و دسیسه و تعامالت سیاسی  های گروهقدرت، پول و موفقیت است، بنابراین در ارتباط با 

 .باشد مینیز 

سیاسی  های پدیدهداونیورت معتقد است که اگر در روند و حول و حوش مدیریت دانش شاهد ظهور 

 های فعالیتنتیجه رسید که چیزی با ارزش رخ نداده است. بعضی از مدیران به این  توان مینباشیم، 

 هایی فرصتباید  ها آن، اما مدیران دانشی باید تیزبین و سیاست مدار باشند، کنند میسیاسی را نکوهش 

 برای یادگیری در سازمان خلق کنند.

دیران دانش مدیرانی هستند که ( مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است. مقصود داونیورت از م4

ضمنی( را دریافته و برای آن ارزش و اعتبار قائل شوند و این موضوع در ) نهفته های دانش توانند می

 است. مدیران دانش باید اداره کنندگان خوبی برای دانش باشند. تر مهمبخش دولت 

 های نقشهانش به ترسیم ( مزایای مدیریت دانش، سرچشمه گرفته از ترسیم دانش است. ترسیم د0

. نقشه هاو کنیم میذهنی خود عمل  های نقشه. هر کدام از ما بر اساس شود میذهنهی افراد منجر 

ذهنی افراد در واقع به منزله فیلترهای مفهومی هستند که می گویند چه اطالعاتی را چگونه  های مدل

 ببینیم.
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ع باارزشی است و قدرت را به همراه خود ( تسهیم و بکارگیری دانش ذاتی نیست. اگر دانش منب7

به طور طبیعی به این  ها انسان کنند میچرا باید آن راتسهیم نمود؟ مدیران دانشی که فرض  آورد می

از آنهایی هستند که چنین تصوری را  تر موفقگرایش دارند که دانش خود را اندوخته و ذخیره کنند 

دانش خود را به عنوان یک تهدید حساب آوریم، مگر ندارند. ما ممکن است وارد شدن دیگران به 

 اینکه در این زمینه اعتماد الزم ایجاد شده و شدیداً برانگیخته شده باشیم.

( مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش است. بهبود کار دانشی مستلزم این است که 6

ادی عمل و استقالل الزم را در کار خود داشته از باال به پایین کمتر شود. کارکنان باید آز های دخالت

 به کار بگیرند. ها گیریخود را در راستای حل مسائل و تصمیم  های دانشباشند، تا بتوانند 

( دستیابی به دانش، تنها شروع کار است. دستیابی به دانش مهم است اما موفقیت مدیریت دانش با آن 8

که منجر به  ای گونهفت و در فرایندهای سازمانی وارد کرد به . دانش را باید به کار گرشود نمیتضمین 

 الزم را در افراد ایجاد نمود. های انگیزهبهبود عملکرد سازمانی شود. برای موفقیت این امر نیز باید 

. ممکن است مدیران دانش تصور کنند که اگر آنها رسد نمی( مدیریت دانش هیچ گاه به پایان 1

 توان نمیمانی را تحت کنترل خود بگیرند کار به پایان رسیده است. هیچ وقت دانش ساز اند توانسته

تعیین کرد که چه زمانی برای پایان دادن به مدیریت دانش کافی است. همانطوری که در مورد مدیریت 

 .کنند میچنین کاری کرد، زیرا نیازهای دانشی ما همواره تغییر  توان نمیمنابع انسانی نیز 

که توجه  طلبد میدانش نیازمند یک قرارداد دانشی است. اگر دانش منبع مهمی است ( مدیریت 16

قانونی خاص به آن بشود. آیا تمام دانشی که در ذهن کارکنان نهفته است متعلق به آنها است. آیا آنها 

، در اند دادهپاسخ  ها پرسشبه این  ها سازمانمالک تمام دانش خود هستند. درصد کمتری از 

 (.1116داونیورت، ) شودادهای دانش باید این موارد روشن قرارد

و  گیرد نمیپا  ها سازماناصول مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش خود به خود در  

ممکن است وظیفه اجرای مدیریت دانش را  ها سازمان. بعضی از طلبد میخاصی را  های مهارتزمینه و 

موفق  هایی سازمانان خود تفویض کنند. تجارب نشان داده است که تنها به بخشی از مدیران و یا کارکن

 .اند کردهکه سطوح مختلف سازمانی خود را در این امر درگیر  اند بوده
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 فرایندهای مدیریت دانش

اساسی هستند که سازمان در پردازش و بهره برداری از منابع  های فعالیتمدیریت دانش،  فرایندهای 

 هایی فعالیت(. این فرایندها جهت روشن نمودن 2662، 1هالساپل و جوشی) گیرد میار دانشی خود به ک

فرایندهای مدیریت دانش شامل، خلق، اکتساب،  های مثالکه باید صورت بگیرد ضروری هستند. 

. در حقیقت این فرایندها باشد میتسخیر، سازماندهی، ذخیره سازی، دسترسی و بکارگیری دانش 

. روی هم رفته، مدیریت کنند میرت واقعی برای سازمان ایجاد سود از منابع دانشی هستند که به صو

 ویگدانشی با هد  بهبود عملکرد سازمانی مرتبط است. بر اساس نظر  های فعالیتدانش با مدیریت 

( رئیس انجمن تحقیقات دانش آمریکا، مدیریت دانش، مدیریت ماثر فرایندهای دانشی جهت 1116)

. این فرایندها در مرکز و باشد میدانشی  های سرمایهدن اثربخشی دانشی سازمان و بازگشت حداکثر نمو

 قلب مدیریت دانش قراردارند.

"سگارز"و  "مالهوترا"، "گلد"اما 
مختلف ارائه شده از سوی محقیق  های جنبه(، با بررسی 2661) 2

تبدیل  -2گردآوری دانش،  -1د: مختلف، فرایندهای مدیریت دانش را در چهار بُعد گروهبندی نمودن

نگهداری دانش. ایشان این چهار بُعد را فرایندهای  -4اعمال یا بکارگیری دانش و  -3دانش، 

 .اند نامیدهدانش  های مدیریت

 گردآوری دانش

فرایند گرد آوری دانش، فرایندهای مدیریت دانشی هستند که به سمت به دست آوردن دانش، گرایش  

سیاری برای بیان این فرایند به کار رفته است، از جمله، کسب، جستجو، تولید، خلق، دارند. عبارات ب

ثبت و هماهنگی که همه این عبارات دارای یک ریشه مشترک هستند. خلق دانش جدید حاصل 

بکارگیری دانش موجود است، همچنین بهبود استفاده از دانش موجود و افزایش اثر بخشی گردآوری 

 کلیدی این فرایند است.دانش جدید جنبه 

به حجم و تنوع زیادی از دانش سراسر دنیا برای جلب مناسب کارشان نیاز  ای فزایندهافراد به طور  

دانشی خود را بوسیله جمع آوری اطالعات از منابع متعدد داخلی و خارجی  های پایه ها سازماندارند. 

 .سازند می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Halsaple & Jashi 

2 - Gold,A, Malhotra,A and Segares 
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 آوری دانش داخلی جمع( 1-1

متبوع آنها از بخش مهمی از دانش خود بهره  های سازمانمده کارکنان این است که یکی از شکایات ع 

اغلب ازکشف سرمایه فکری که در اذهان کارکنان آنها وجود دارد، یکه  ها سازمان. کنند نمیبرداری 

نام نهاد. منابع دانش ضمنی شامل تخصص، « دانش ضمنی»(، آن را 1116) نوناکا. چیزی که خورند می

ه، باورها و مفروضات افراد و هر آنچه شاید برای سازمان ارزشمند باشد، است. این نوع دانش به حافظ

منجر به مزایای زیادی برای  تواند میطور معمول برای برقراری ارتباطات و تشریح آن سخت است. اما 

را در جمع الکوآ، ماتسوشیتا و مکینزی قابلیت و خالقیت قابل توجهی  های شرکتشود.  ها سازمان

 .اند دادهآوری دانش کارکنانشان از خود نشان 

ممکن است سبک انفعالی یا فعالی را برای کنکاش محیط درونی خود به کار  ها سازمانهمچنین  

ممکن است اجازه دهند که اطالعات در سطوح باالی سلسله مراتب  ها آنگیرند. از یک طر ، 

ممکن است به طور  ها آنزمان نشت کند. از طر  دیگر، سازمانی پاالیش شود یا به سطوح پایین سا

داخلی خود را برای کسب اطالعات، ارزیابی یا تبدیل آن به دانش قابل استفاده،  های محیطفعال 

را برای کسب  اش تواناییاست که  ام 3 شرکتکنکاش نمایند. بهترین مثال در مورد رویکرد دوم 

ازمان توسعه داده است. شرکت مزبور به وسیله ساختاردهی اطالعات از دانشمندان برتر در داخل س

از ثروت اطالعات بهره مند شده است  "به اشتراک گذاشتن اطالعات کاری"منعطف و تقویت ارزش

 و این امر به نوبه خود به دانش نوآور و محصوالت قابل عرضه به بازار تبدیل شده است.

به یک منبع اصلی ارزش افزوده برای  تواند میسازمان  ایه بخشسایر  های فعالیتتوانایی یادگیری از  

تبدیل شود. سازمان هاممکن است دانش داخلی را به وسیله بهره برداری از دانش پرسنل  ها سازمان

 خود، یادگیری از تجربیات مشترک و استقرار فرایندهای مستمر تغییر کسب کند.

 آوری دانش بیرونی جمع( 2-1

همه اقدامات اجرایی  تواند نمیات بسیار زیاد است به طوری که هیچ سازمانی امروزه میزان تغییر 

خوب را کنترل کند. رهبر بازار شدن، نیازمندی سازمانی است که در جستجوی  های ایدهاثربخش و 

اگر ابتکار " کرد مینوین باشد. مکتب سنتی تفکر، که از این قاعده حمایت  های ایدهبهبود مستمر و 

در بازارهای بسیار متغیر امروزی دشنام تلقی  "خوب باشد تواند نمیت آن به هیچ وجه اینجا نیس

کسب  "، نیاز ندارند، تالش امروز آنها اند کردهبه ابتکار مجدد آنچه دیگران کشف  ها سازمان. شود می
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ذیل  های شیوهاطالعات بیرونی را با بکارگیری بعضی از  توانند می ها سازماناست.  "اقتباس و توسعه

 کسب نمایند:

 دیگر های سازمانالگوبرداری  -

 ها کنفرانسحضور در  -

 استخدام مشاورها -

 ، مجالت و اخبار و اطالعات الکترونیکیها روزنامهمطالعه  -

 تماشای تلویزیون، ویدئو و فیلم -

 پی گیری روندهای اقتصادی، اجتماعی و فناوری -

 ندگان و سایر منابعگردآوری اطالعات از مشتریان عرضه کن -

 استخدام کارکنان جدید -

 مشترک. های گذاریو تشکیل سرمایه  ها پیمانی، ایجاد هم ها سازمانهمکاری با سایر  -

 ( الگوبرداری3-1

الگوبرداری را برای جستجو و توسعه اقدامات اجرایی بهتر، تشکیل  های تیم، ها شرکتبه طور کلی،  

که سازمان از عرصه  کنند میبا توجه به عالئم اولین شاخص اعالم الگوبرداری،  های تیم. دهند می

رقابت عقب افتاده است، یا در کسب مزیت بهبودهای عملیاتی مهم که در سازمان دیگری توسعه 

، ناکام مانده است. جستجوی بهترین اقدامات به سرعت مرزهای فرهنگ و آداب و رسوم اند یافته

 .دهد میسازمان را تحت تأثیر قرار 

الگوبرداری بهترین اقدامات، منطق و فرایند پذیرش تغییر را به صورت دائمی، غیر قابل اجتناب و  

، اغلب پردازند میکه به انطباق مستمر با بهترین اقدامات  هایی سازمان. کند میمفید به سازمان معرفی 

میزان بهبودشان را از طریق  ها آناز غافلگیر شدن به وسیله تغییر غیر منتظره اجتناب کنند.  توانند می

نوآور  های سازمانو مقیسه عمایات و عملکرد خود با بهترین اقدامات  ها سازمانمطالعه نظام مند سایر 

. این نوع الگوبرداری استراتژیک محور و بیانگر رویکرد عمل گرایی به بخشند میو موفق، سرعت 

متمرکز بر » فرایندگراممکن است  ها گوبرداریالمدیریت تغییر و بهبود عملکرد است. انواع دیگر 

از طریق  شان رقابتیمتمرکز بر ارزیابی موقعیت » گرایا عمل « کاری محدود های سیستمفرایندها و 

 باشند.« مقایسه محصول یا خدمات
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ز امرو های بهتریناز گذشته بوده یا متفاوت از  تر متکاملبهترین اقدامات فردا، به طور اجتناب پذیری،  

خواهند بود و بهترین اقدامات با توجه به ماهیتشان، پویا و پیشرفته هستند. به همین دلیل، الگوبرداری 

برای اینکه فرایند مزبور به سازمان در هر  شود میبهترین اقدامات اغلب، فرایند همیشه بهار نامیده 

سازمان را به عنوان یک . الگوبرداری بهبود مستمر بخشد می، تجدید حیات شود میزمان که تکرار 

 .کند میفرایند دائمی کسب وکار یکیارچه 

 زیر مفید است: های زمینهالگوبرداری برای سازمان در  

 تعیین و اصالح استراتژی -

 کسب و کار های نظامبهبود مستمر فرایندهای کاری و  -

 هد  گذاری -

 حل مسائل -

 ها ایدهآموزش و غنی سازی  -

 ملکرد بازارمقایسه و ارزیابی ع -

 عمل کردن به کاتالیزور تغییر. -

یادگیرنده همانند ویرل پول، کاترپیالر، نشنال سمیکانداکتور، اندرسن  های شرکتبسیاری از  

فایننشیال، الگوبرداری را به عنوان یکی از ماثرترین ابزارهای خود برای کسب دانش یا کیفیت و 

 .کنند میروایی باال استفاده 

 ( همکاری4-1

: بین افراد و بین سازمان و شبکه شرکای کاری شود میهمکاری در دو سطح، درون سازمان بکار گرفته 

موجب خلق دانش  تواند میآن. همکاری میان افرادی که با یکدیگر دارای تفاوتهای فردی هستند 

ن افراد، (، این مسئله به این موضوع اشاره دارد که یک یکیارچه سازی بی1118)1گردد. به بیان تیس

2اینکین"یادگیری را ارتقاء خواهد داد. 
3دینور"و "

نیز  ها سازمان(، معتقدند همکاری بین 1118) "

برای گردآوری دانش بسیاری ضروری است.  ها شرکتیک منبع بالقوه دانش است. همکاری با سایر 
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1 - Teece,D 

2 - Inkpen,A 

3 - Dinur,A 
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ادیه با شرکاء همگی ، به هم پیوستگی شرکاء و تشکیل اتحها سازمانتسهیم تکنولوژی و ارتباطات میان 

 (.2661گلد و همکاران،) استاز همکاری برای گردآوری و انباشتن دانش  هایی جنبه

 فرایند تبدیل

فرایند تبدیل دانش، فرایندهای مدیریت دانشی هستند که به سمت سودمند ساختن و عملیاتی نمودن  

، باشد میبه این شرح  کنند میند دانش موجود گرایش دارند. برخی فرایندهایی که تبدیل دانش را توانم

(، ترکیب، 1117(، یکیارچه سازی )گرانت، 1118توانایی شرکت در سازماندهی )داونیورت و کالر، 

 (.2661ساختاردهی، هماهنگی یا توزیع دانش )گلد و همکاران، 

د هر سازمان باید چارچوبی را برای سازماندهی یا ساختاربندی دانش خود ایجاد نماید. فراین 

را چنین  ها مکان(، این 1111) علویسازماندهی در هر کجای سازمان ممکن است صورت گیردکه 

یادگیری، درک، تفکر،  های روش -فرهنگ سازمانی -افراد -لیست کرده است: حافظه سازمانی

 -فیزیکی های محلاکولوژی:  -ها رویهفرایند و  -احساس، سهیم سازی و انتقال بین اعضای سازمان

دیجیتالی و کاغذی(. هد  نهایی سازماندهی، کمک به اعضای سازمان جهت دسترسی به ) ها نیبایگا

دانش الزم در فرایندهای اخذ تصمیم است. داشتن استانداردهای رایج برای ارائه دانش، موجب ایجاد 

 .گردد می، باشند میمختلفی که مرتبط با یک موضوع خاص  های بخشسازگاری و هماهنگی بین 

و در نهایت از طریق حذ  حجم مازاد دانش،  دهد مییب دانش، تکرار بیجا و افزونگی را کاهش ترک 

(. این فرایندها همچنین سازمان را برای جایگزینی 1118داونیورت و کالر، ) بخشد میکارایی را بهبود 

لف، کارایی . با یکیارچه سازی دانش افراد مختسازد میدانشی که قدیمی و منسوخ شده است، توانمند 

دانش ضمنی را به  های جنبهباید به دقت  ها سازمان(. همچنین، 1117گرانت، ) شود میسازمان حداکثر 

دانش صریح تبدیل نمایند، اگر سازمان اجزای قابل انتقال دانش ضمنی را شناسایی نکند، کارآیی در 

 (.2661تولید ونوآوری ممکن است از دست برود )گلد و همکاران،

 بکارگیریفرایند 

 مزیت که کنند میبیان  ها آناست.  فرایند ترین مهمسوتن  و فیفر جمله از اکثر پژوهشگران دیدگاه از 

 هایی سازمان به متعلق بلکه نیست دارند را دانش های دارایی بهترین که هایی سازمان به متعلق رقابتی

 و نشود به عمل تبدیل اگردانش .نمایند می استفاده عمل در خود دانش از بهترین صورت به که است
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 و عقیم دانش مدیریت فرایندهای و ها فعالیتهمه  نباشد سازمان دانش براساس سازمانی های فعالیت

مهم  حلقه و برود بین از کردن عمل با دانستن بین شکا  شود می دانش باعث است. بکارگیری اثر بی

 خلق دانش، فرایند بکارگیری ید. همچنینآ وجود به کاربرد و دادن انجام با یادگیری بازخورد،

 روش این به یادگیری که این برخال  ،کند میممکن  را دانش کاربرد از ای زمینه یادگیری سناریوی

 است فرایندها ارزیابی و تحلیل فرا مستلزم زیرا است، مهم بسیار دانش در خلق اما است مشکل بسیار

 برای را رویکرد ( سه2666) سوتن و فیفر .شود می فراموش ها سازمان در اغلب علت همین به و

 :دهند می پیشنهاد دانش بکارگیری

 به نسبت حال عین در و رها باشد موجود منفعل های راه از که سازمان در فرعی بخش یک ایجاد -

 .وفادار قدیمی های راه

 .ببرند سئوال یرز را سازمان های روال و ها سنت مستمر طور به سازمان اعضای که فضایی ایجاد -

 .کند تشویق دانش را کاربرد که فرهنگی خلق راستای در سازمان رهبران تالش -

بطور کلی، فرایند بکارگیری دانش، فرایندهای مدیریت دانشی هستند که به سمت کاربرد عملی دانش  

ورت و بکارگیری اثربخش دانش، توجه کمی شده است. داونی های خروجیگرایش دارند. بطور کلی به 

کارایی خود را بهبود  ها شرکتدانش کمک کرده است که  ماثر(، بیان نمودند که کاربرد 1118) کالر

فرایندی که به بکارگیری دانش  های ویژگیخود را کاهش دهند. در ادبیات بحث،  های هزینهداده و 

. باشد میشامل ذخیره سازی و بازیابی، توزیع و تسهیم و اعمال و کاربرد عملی دانش  شوند میمربوط 

 (.2661)گلد و همکاران،

 فرایند نگهداری

(. در این 2661گلد و همکاران، ) کند میکه دانش را در سیستم ماندگار  هایی فعالیتعبارت است از 

، حافظه سازمانی است. و آن عبارت است از کنند میعاملی که اشاره  ترین مهمراستا صاحب نظران به 

توانایی سازمان برای حفظ و نگهداری دانش. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که حافظه 

به دنبال دستیابی به یک مدیریت  ها سازمانسازمانی صرفاً توانایی نگهداری دانش صریح را دارد. اگر 

از حافظه دیگری  ها آنجاد و استفاده از حافظه سازمانی بسنده کنند. دانش ماثر هستند، نباید تنها به ای

نهفته( است. ) ضمنیمنبع و مخزن دانش  ترین مهم. این حافظه کنند مییاد « حافظه فردی» عنوانتحت 
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مدیریت دانش صرفاً زمانی ماثر خواهد بود که این دو نوع حافظه سازمانی در کنار هم وجود داشته 

 ر را تقویت کنند.باشند و یکدیگ

دانش در سازمان است.  های درگاهوجود مراکز و  کنند مینکته دیگری که صاحب نظران به آن اشاره  

در حقیقت کانون جمع آوری، سازماندهی و انتشار دانش  ها سازماندانش در  های درگاهمراکز و 

ز ایجاد این مراکز هدایت . این مراکز ممکن است به صورت فیزیکی یا مجازی باشند. هد  اباشند می

دانش تهیه،  های نقشه. در این مراکز باشد میافراد به سوی منابع دانش در داخل یا خارج سازمان 

که  شوند میاین مراکز در اصل به عنوان نقطه انشعاب تلقی  .شوند مینگهداری و به هنگام سازی 

رت دقیقتر این مراکز عالوه بر . به عباگیرد میدسترسی به هر منبع دانش از طریق آنها صورت 

یکیارچگی و انسجام محتوای دانش سازمان از بسیاری از دوباره کاریها مخصوصاً در کسب دانش 

 .کند میجلوگیری 

بطور کلی، فرایندهای نگهداری دانش، فرایندهای مدیریت دانشی هستند که برای حفظ دانش درون  

. به منظور ایجاد و حفظ شوند میرقت دانش طراحی غیرمجاز، بی جا یا س های استفادهسازمان از 

مزیت رقابتی، این مسئله که دانش سازمان محافظت شود، بسیار ضروری است. همانند فرایند 

که  اند نمودهبکارگیری، در تحقیقات به فرایند نگهداری نیز توجه کمی شده است. بسیاری بیان 

قوانین رعایت حق تألیف و سایر موارد از دانش  از طریق پتنت، عالمت تجاری، توانند می ها شرکت

بر اساس قوانین و حقوق مالکیت حفظ شود، چرا که  تواند نمیخود محافظت کند. اما همه دانش 

در سازمان  تواند میحفظ دانش به طور ذاتی مشکل است. برای حفظ دارایی دانش، برخی اقدامات 

 تواند مییا قوانین راهنمای کارکنان، بعالوه سازمان  اجرا شود مانند ایجاد سیستم انگیزشی و تشویقی

محدود کننده را برای محدود کردن دسترسی کارکنان بکار گیرد. صرفنظر از سختی و  های تکنولوژی

دشواری این فرایند، نگهداری دانش، فرایندی است که برای سازمان مهم است، برای اینکه یک دارایی 

ارد که نادر و غیرقابل تقلید باشد. بدون فرایند نگهداری، دانش، منبع مزیت رقابتی شود، نیاز د

 (.2661گلد و همکاران،) دهد میمهم خود را از دست  های کیفیت

(، با معرفی فرایندهای فوق با عنوان فرایندهای مدیریت 2661) "سگارز "و "مالهوترا "،"گلد " 

و مدل  شود میند منجر به عملکرد سازمانی که این چهار فرای اند نمودهدانش، در تحقیق خود اثبات 

 خود را به این صورت ارائه نمودند:
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 : مدل گلد و همکاران1 شکل

 

دانش محور هستند که  های سازمانمبنای تئوریک مدل فوق این است که در حال حاضر این  

موفق را سرمایه و  های سازمانو رویکرد گذشته که محور تأکید  شوند میموفق محسوب  های سازمان

تغییر یافته است. از این رو در گذشته به طور نسبی منابع کنترل سازمان در  داد مینیروی کار تشکیل 

بیرون قرار داشت حال آنکه اکنون منابع نوین کنترل یعنی همان منابع نامشهود در درون شرکت جای 

. از سوی دیگر دانش باشد میدر درون سازمان این منابع نامشهود، عوامل تولید کننده دانش  اند گرفته

به تنهایی کافی نیست بلکه باید هد  غایی آن یعنی کسب، حفظ و ارتقای مزیت رقابتی حاصل گردد. 

(. در حقیقت دیدگاههای 1382نوآوری راه اصلی برای دستیابی به این غایت است )مشبکی و زارعی،

ر آن دارند که نوآوری در پایه و بستر دانش به صحنه ارائه شده در بیان و توصیف نوآوری، داللت ب

. به عنوان مثال هالت، نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرایندی برای استفاده از رسد میظهور 

دانش یا اطالعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید بکار برده است. از این رو 

ش سازمانی دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگر هستند. دانش سازمانی گفت نوآوری و دان توان می

و متقابالً  آورد میرقابتی فراهم  های مزیتبستر و شرایط مناسب را برای بروز نوآوری و به دنبال آن 

 .گردند میسازمانی باعث غنا، افزایش و روز آمدن شدن پایگاه دانش سازمانی  های نوآوری

اثربخشی 

 سازمانی

فرایندهای مدیریت 

 دانش

 گردآوری

 تبدیل

 بکارگیری

 رینگهدا
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، یک حلقه واسطه بین "سگارز "و  "مالهوترا "،"گلد "ارائه شده از سوی بنابراین، در مدل 

 فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی سازمانی باید در نظر گرفت که این حلقه واسطه، نوآوری است.

 نوآوری چیست؟

ت که هر کدام از آنها با دیگری تفاو اند کردهمحققان تعاریف زیادی را برای واژه نوآوری ارائه  

 .کند میمختصری 

* نوآوری فرایند ادراک یا ایجاد دانش مربوط و تبدیل آن به محصوالت و خدمات بهبود یافته و یا  

 (.1386سلطانی، ) باشد میجدید، برای افرادی که خواهان آن هستند، 

 * بهره برداری + نوآفرینی + استنباط = نوآوری 

نو با توجه به بعضی از  های ایدهتیابی به در تعریف فوق مفهوم کلمه استنباط به معنی دس

. کلمه نوآفرینی به هر ایده جدیدی که قابلیت تبدیل به واقعیت را باشد میمرجع ذهنی  های چارچوب

 (.1380عبدالکریمی، ) داردداشته باشد داللت دارد و کلمه بهره برداری به استفاده از نوآفرینی اشاره 

 ی و تجاری.از مراحل فنی، صنعت ای مجموعه*  

 "آورد میخالقیت از هیچ، چیزی را بوجود ":کند میبا تمایز میان خالقیت و نوآوری بیان  1* کوهن 

نوآوری آن چیز بوجود آمده را به محصول و خدمت تبدیل "و بنابراین نوآوری را چنین تعریف کرد:

 ."کند می

ر یک محصول، فرایند یا خدمت * نوآوری عبارت است از ایجاد یک ایده جدید و پیاده سازی آن د 

 جدید جهت رسیدن به رشد پویا در اقتصاد ملی و افزایش سود خالص برای بنگاه کسب و کار نوآور.

 * ایجاد، توسعه و معرفی موفق محصوالت، فرایندها و یا خدمات جدید. 

آمده باشد است که طراحی و به حقیقت در  ای شده، نوآوری هر چیز تجدید نظر 2* از نظر وارکینگ 

 و موفقیت سازمان را در مقابل رقبا محکم سازد و یک رقابت بلندمدت را میسر سازد.

نوآوری نامید. نوآوری تغییری بدیع و  توان نمیاما هر تغییری را  کند می* نوآوری، نوعی تغییر ایجاد  

 (.1366ی، الوان) آید مینو که سابقه قبلی نداشته، بوجود  ای اندیشهتازه است که بر اساس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Kuhn 

2 - Varcking 
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تکنولوژی یا بازاری( جدید برای عرضه محصوالت و ) دانش* نوآوری عبارت است از بکارگیری  

 (.1118آفوا،) خواهند میخدمات جدیدی که مشتریان 

* نوآوری عبارت است از خلق یک محصول، خدمت یا فرایندی که برای یک سازمان جدید باشد و  

می ندارد که این پدیده برای کل جهان جدید باشد بلکه کافی سبب حضور سازمان در بازار گردد. لزو

 (.1386محمودزاده، ) شوداست در یک سازمان برای اولین بار مطرح و پیاده سازی 

اکثر تعاریف ارائه شده از نوآوری به وجود یک ایده در ابتدای فرایند نوآوری اشاره دارند. برخی از  

. برخی دیگر صرفاً بر وجود سازند میو حتی آن را به اختراع مربوط آنها بر فنی بودن ایده تأکید دارند 

. با توجه به هد  این تحقیق، تعریف ما از نوآوری شامل یک ایده فنی است. نمایند مییک ایده تأکید 

 شود میکاال، خدمت یا فرایند( تبدیل ) محصولاین ایده با کسب دانش و تخصیص منابع الزم، به یک 

ه(. فرایند کسب دانش و توسعه محصول ممکن است از طریق تحقیق و توسعه اصیل، تحقیق و توسع)

برای  شود میمهندسی معکوس یا حتی کیی سازی انجام شود. بنابراین محصولی که از نوآوری حاصل 

سازمان جدید است ولی لزومًا در سطح جهانی جدید نیست. بنابراین، تعریف ما از نوآوری دارای 

 است: زیر های ویژگی

 * مطرح شدن یک ایده فنی 

 * کسب دانش فنی الزم به هر طریق 

 * تبدیل ایده و دانش به محصول، خدمت یا فرایندی که برای سازمان جدید باشد. 

 اصول نوآوری

 از: عبارتند نوآوری اصول مهمترین از برخی 

 ها ایده همه که مودن محیطی فراهم است سزاوار بنابراین هستند ارزشمند و ظریف ها ایده همه -

 یابند. پرورش و شکوفا

 حامی یک توسط باید ایده مبتکر عبارتی به نیازدارد کمک به ایده پرورش و ارتقا برای ایده مبتکر -

 گیرد. قرار پشتیانی مورد

 است. ضروری و الزم شرکت بقای برای جدید نوآورانه محصوالت -

 هستند. شرکت رشد اساسی و اصلی عامل ایده، مبتکران -
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 انواع نوآوری

 های بندیمختلف مرتبط با نوآوری، تعاریف و طبقه  های حوزهبسیاری از تحقیقات انجام گرفته در  

 در ادامه آمده است. ها بندیمتفاوتی از نوآوری را بوجود آورده است. برخی از این دسته 

 انواع نوآوری از دیدگاه سازمان و به صورت کاربردی -1

 .شود می بازارهای جدید خلق به منجر بنیادی نوآوری این ادی:بنی ( نوآوری1 

 ها شرکت ،آید می وجود به درمحصولی نوآوری : وقتی)محصول ( عملکرد توسعه های نوآوری( 2 

 .دهند افزایش را جدید این محصول کاربرد که کنند می تالش

 تجهیزاتی یا مواد دکردنوار تکنولوژی مستلزم ساخت تکنولوژی: تجدید ساخت تجدید ( نوآوری3 

 .باشد می جدید محصول هر برای تولید صنعت های حوزه دیگر از

 یک خرید به تمایل ایجاد کاال، در برچسب کاال: نوآوری برچسب تبلیغ در و گذاری نام ( نوآوری4 

به  محصول فروش از درصد 24 حدود دهدکه می نشان . تحقیقاتگیرد می بر در را خاص محصول

 .گردد می بر آن تبلیغ

 دست به رقبا بر هایی مزیت که شرکت، شود می باعث تولید فرایند در فرایند: نوآوری در ( نوآوری0 

 به محصول یک از تولید انعطا  قابلیت افزایش و فرایند تولید سرعت از: افزایش عبارتند که آورد

 .دیگر محصول

 با کاال که معنی این به است لیت انعطا قاب طراحی، در مهم مسائل از طراحی: یکی در ( نوآوری7 

 .باشد داشته تعدیل قابلیت کنندگان، عالئق مصر  تغییر و بازار شرایط به توجه

 فعلی محصول ساختار در تغییر سازی شامل فرمول تجدید :سازی فرمول تجدید زمینه در ( نوآوری6 

 .باشد می آن اجزاء در تغییر بدون

 هزینه برابر هفت مشتری یک هزینه جلب که دهد می نشان مطالعات خدمات: ارائه در ( نوآوری8 

 .شود می محسوب رقابت در مهم مسائل از یکی خدمات نوآوری در بنابراین ،باشد می آن حفظ

 از استفاده میزان یا و کاال خرید تغییر میزان باعث عموماً  بندی بسته بندی: تغییر بسته در ( نوآوری1 

 (1384هادیزاده و رحیمی، ) .شود می کاال آن روی بر جدید بازشدن بازارهای و زمانی دوره یک در آن
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 انواع نوآوری بر اساس میزان تغییرات -2

 توان میدسته بندی دیگری بر اساس شدت و سرعت تغییرات ارائه شده است. در این دسته بندی  

 چهار گروه نوآوری را تشخیص داد. این چهار گروه عبارتند از:

که در واقع  کند میوآوری بنیادی: این نوع نوآوری، یک توانمندی کارکردی کامالً جدید فراهم ( ن1

را برای  هایی فرصتتکنولوژیک جاری است. این کارکرد جدید،  های توانمندیدر  "ناپیوستگی"یک 

 .کند میشکل گیری کسب و کارهای جدید و حتی صنایع جدید، فراهم 

، توانمندی کارکردی یک تکنولوژی موجود را از طریق بهبود در ها ورینوآ( نوآوری تدریجی: این 2

 .بخشد می، ارتقاء ها هزینهعملکرد، ایمنی، کیفیت یا 

 های تکنولوژی "تجدید پیکربندی"رادیکال هستند که با  های نوآوریاز  ای گونه( نوآوری سیستمی: 3

 .کنند میکارکردی جدیدی را فراهم  های توانمندیموجود، 

نسل فنی جدیدی  تواند می( نوآوری تکنولوژی نسل جدید: نوآوری تدریجی در یک سیستم، گاهی 4

کماکان نوعی نوآوری سیستمی هستند ولی نوآوری  ها نوآوریاز یک سیستم را بوجود آورد. این گونه 

 .اند یدهنامتکنولوژیک نسل جدید  های نوآوریرا  ها آن. از این رو برخی، آیند نمیرادیکال به حساب 

گفت: دو گروه اصلی در این دسته بندی، نوآوری بنیادی و نوآوری تدریجی  توان میبه طور کلی  

، 1بتز) است( خالصه شده 1که ویژگیهای این دو گروه در مقایسه با یکدیگر در جدول ) باشند می

1114.) 

 : مقایسه نوآوری بنیادی با نوآوری تدریجی1 جدول

 یادینوآوری بن نوآوری تکامل

 پیشرفت آنی فرایند/ محصول بهبود تدریجی محصول/ فرایند

 خلق یا تغییر یک صنعت حفظ موقعیت رقابتی در یک صنعت

 مشخصاً خارج از شرکتهای موجود در یک صنعت مشخصاً در یک صنعت بوجود آمدن

 تقریباً نایاب تقریباً معمول

تها برای شرکتهای کوچک بوجود آمدن و خلق فرص بهبود عملکرد شرکتهای موجود

 به منظور وارد شدن به یک صنعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Betz 
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 بحث و نتیجه گیری:

رقابتی بوجود آمده است که منتج از  های محیطدر  ای مالحظهدر چند دهه اخیر، تغییرات قابل  

 تر متالطماساسی در فناوری، تغییر در تقاضای مشتری و یا افزایش رقبای جدید است. با  های پیشرفت

. در یابد میرقابتی پایدار به طور بالقوه افزایش  های مزیترقابت، اهمیت ایجاد و حفظ  شدن شرایط

و زیرساختار نوآوری یکی از منابع حقیقی رقابت پذیری آینده  ها شرکتذهنی  های سرمایهاین راستا، 

طابق به عنوان بخشی از فرایند ت تواند میبرای دانش جدید  ها شرکتهستند. از سوی دیگر جستجوی 

شدن سازمان  تر رقابتیسازمان با محیط خارجی در نظر گرفته شود که این تطابق به منظور بقاء و 

برای افزایش قابلیت رقابت پذیری نیازمند نوآوری هستند و  ها شرکت. در واقع گیرد میصورت 

ز مناسب، دانش در این امر موفق هستند که به طور مستمر به تولید دانش بیردازند، به طر هایی سازمان

، محصوالت و خدمات بکار ها فناوریرا سازماندهی کنند، آن را در مجموعه سازمان اشاعه دهند و در 

 گیرند، که این چرخه همان مدیریت دانش است.

جهت افزایش قابلیت رقابت  ها شایستگیاز  ای مجموعهبنابراین مدیریت دانش برای دستیابی به  

وآوری، به روزرسانی فناوری اطالعات و توسعه دانش ترکیب شود. در ن های تالشپذیری، باید با 

رقابتی را تدوین  های استراتژی تواند می، شود میواقع زمانی که این ترکیب به شکل مناسبی مدیریت 

جدید را برای مقابله با رقبا، مهیا نماید. از  های فناوریکند تا محصوالت نوآورانه را یکیارچه کند و 

که مزیت رقابتی تنها از طریق بکارگیری دانش برای نوآوری  دارند میت که محققین بیان همین روس

نیاز  ها شرکتو بهره برداری از آنها،  ها فرصت(. پس برای یافتن 1116پایدار بماند )هافمن،  تواند می

و  دارند که جهت گیری اصلی مدیریت دانش را برای توسعه و رشد امکاناتشان بر مبنای نوآوری

 رقابت پذیری بنا کنند.

پر واضح است که در این میان، استقرار مدیریت دانش بر مبنای نوآوری بسیار حائز اهمیت است و  

مختلف به تحقیق در خصوص یافتن روابط میان این  های جنبهبه همین جهت هم محققین بسیاری، از 

 .اند نمودهدو عامل تالش 
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