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 چکیده
جزء مباحث روز علمی در حوزه مدیریت  استراتژی های مدیریت دانش

می باشد و بر اساس گزارشات ارایه شده از سوی سازمان های مختلف 

می توان مشاهده کرد که این موضوع به عنوان یک چالش اساسی برای 

سازمان های جهانی مطرح می باشد . سازمان های عصر دانش در تالشند 

کالن سازمان خود و که راهی برای همراستایی استراتژی های سطح 

سازمانها یادگیری را ابزاری ژی های مدیریت دانش ایجاد کنند .استرات

دانند که به کمک آن عملکرد را باال برند و خود را بهتر با تغییرات می

محیطی وفق دهند. اما برای آنکه سازمانها به بقای خود ادامه دهند، 

بیشتر از درجه تغییرات محیطی باشد و این امر  سرعت یادگیریشان باید

امروزه نوآوری، از . سازداهمیت یادگیری سازمانی را بیشتر نمایان می

مهم ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می رود. نوآوری زمانی رخ می 

دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. نوآوری 

بر رسالت سازمان تاکید دارد، به دنبال فرصت  یک نظام مدیریتی است که

های استثنایی است و تعیین می کند که آیا مسیر راهبردی سازمان مناسب 

است یا خیر. نوآوری معیارهای موفقیت را معلوم می کند و نیز به دنبال 

 بررسی تاثیر استراتژی هایدر این مقاله به . فرصت های جدید است
سازمانی و نوآوری سازمانی و تسهیم دانش در  مدیریت دانش بر یادگیری

 سازمان خواهیم پرداخت

 

Abstract: 
Knowledge management strategies are one of the 

topics of the day in the field of management and based 

on the reports provided by various organizations, this 

issue can be presented as a major challenge for global 

organizations. Knowledge age organizations are trying 

to find a way to align their organization's macro-

alignment strategies and knowledge management 

strategies. But for these organizations to continue, they 

are accelerating, they are showing more environmental 

change, and this is more organizational. Innovation 

session is one of the most important factors of 

economic growth. Innovation occurs when an idea is 

developed as a product, process or service. Innovation 

is a management system that emphasizes the 

organization's bureaucracy, seeks out exceptional 

opportunities, and decides whether the organization's 

strategic direction is appropriate. Innovation sets the 

standard for success and also seeks new opportunities. 

This article examines the effects of knowledge 

management on the organization and organizational 

innovation and knowledge sharing in the organization. 
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 تسهیم دانش در سازمان وسازمانی   آورینو  یادگیری سازمانی ،  بر مدیریت دانش  استراتژی های  نقش دکتر وحید قلیپور و همکاران:

 مقدمه

بخشی از موانع پیاده  يكی از مشكالت سازمان های ايرانی پیاده ساری فرايندهای مديريت دانش است. مطالعات ما نشان داده اند كه
ريزی های كالن و به تعبیری استراتژی های  سازی مرتبط با عدم ارتباط برنامه های مديريت دانش و عوامل زيرمجموعه آن با برنامه

استراتژيهای سازمانی ، با توجه به اينكه مديريت دانش خود به يك چشم با اصلی سازمانهاست. همسويی برنامه های مديريت دانش 
بر تضمین برای اجرای مديريت دانش پیاده سازی آن را نیز تسهیل می نمايد و نیز مطالعات ما عالوه شود،انداز سازمانی تبديل می 

دارای چشم  كه پیاده سازی مديريت دانش خود بايد به عنوان يك استراتژی محسوب شود تا بتواند عالوه بر اينكه خود نشان داده اند
منظم، مشخص نموده و در يك  مديريت دانش در سازمان را تحت عنوان يك برنامه انداز سازمانی می گردد،اجرای ملزومات برنامه

زمانی سازمان ها به دنبال كسب و يافتن داده و  همراستايی با استراتژی اصلی سازمان به هم افزايی دانشی سازمان كمك نمايد
وبه رو هستند كه در بسیاری موارد اداره و بهره برداری های گوناگون رداده اطالعات بودند، اما امروزه با حجم انبوهی از اطالعات و 

است. امروزه سازمان ها به طور روزافزونی بر پايه دانسته های خود از يكديگر فاصله می گیرند و در  صحیح از آنها خود مسئله ای ديگر
يك نیروی  ورد. امروزه، سرمايه ذهنی بعنوانرا می توان بزرگترين مزيت رقابتی سازما ها در عرصه اقتصاد جهانی به شمار آ واقع دانش

دانش )دانسته مبتنی بر تجربه( يك منبع كلیدی در هر سازمانی  های فیزيكی است قدرتمند، در حال جايگزين شدن بجای سرمايه
وان سرمايه شناخته عمل كند. ديگر دورانی كه در آن فقط پول، زمین و نیروی بازو، بعن است. انسان هرچه بیشتر بداند، بهتر میتواند

 است. در دنیای امروز، دانش نهتنها بعنوان يك سرمايه محسوب میشود؛ بلكه بعنوان مهمترين سرمايه نیز برایآمده میشدند، به سر 
نیازمند رويكرد مديريتی ا سازمانها تلقی میشود. لذا در عصر دانايی كه در آن دانش بسان مهمترين سرمايه محسوب میگردد، سازمانه

و پرورش ظرفیت يادگیری آنان نقش تعیین ا تفاوت نسبت به مسائل سازمان و كاركنان هستند. حفظ و نگهداری كاركنان سازمانهم
فیزيكی مانند پول، مديريت دانش نیز بايد بخشی از سیاست های  كنندهای در موفقیت برای سازمان دارد. لذا همانند مديريت منابع

منظور تحقق  به استفاده نظام منداز دانش در سازمان و بكارگیری آن در فعالیتها، به يت دانش، مربوطاستاندارد سازمان باشد. مدير
 است. هدف مديريت دانش، جلوگیری از تكرار اشتباهات و اتخاذ تمامی تصمیمات بر اساس دانش سازمان رسالت سازمان اهداف و

اطالعاتی است كه ، افراد مناسب در زمان مناسب تعريف كردهاند .دانشبرخی مديريت دانش را رساندن اطالعات مناسب به  میباشد
سازمانی، تنها بخشی از مبنای دانش يك  بندی شده است. اسناد و مدارك، بعنوان دانش كشف يا ايجاد شده و بوسیله ذهن انسان طبقه

مستندسازی شده سازمان میباشند. اين افراد كه اصلی تمامی دانش  سازمان است. افراد، بخش اعظم از دانش را شامل میشوند و منابع
تسهیم آن و در اختیارقراردادن دانش به افراد ديگر، م يتوانند زمینه رشد و موفقیت سازمان در  خالق و نیازمند دانش هستند در صورت

نی رخ می دهد كه ايده به صورت نوآوری، از مهم ترين عوامل رشد اقتصادی به شمار می رود. نوآوری زما .راهم آورندرا فامور محوله 
محصول، فر آيند يا خدمتی توسعه يابد. نوآوری يك نظام مديريتی است كه بر رسالت سازمان تاكید دارد، به دنبال فرصت های 

یز به استثنايی است و تعیین می كند كه آيا مسیر راهبردی سازمان مناسب است يا خیر. نوآوری معیارهای موفقیت را معلوم می كند و ن

های ديگری كه بر يادگیری .  ارزشكندانداز مشترك نیز به توسعه فرهنگ يادگیری كمك میچشم. دنبال فرصت های جديد است
شان، اختیار و عملكرد سازمان توسط افراد و سرپرستان گذارندشامل: ادراك مشترك يا كامالًمتفاوت از نقش يادگیری در كسبتأثیر می

ای هستند كه به های نهادينه شده ساختاری و رويههای ساختاری، آرايش. جنبههای شخصی استو مسئولیت دهی، نوآوریقدرت
سازی، توزيع و استفاده از اطالعاتی كه به اثربخشی آوری، تحلیل، ذخیرهدهندكه به صورت سیستماتیك به جمعسازمآن ها اجازه می

ساختاری و فرهنگی بريادگیری افراد در سطوح مختلف يك سازمان، اعم از فردی، تیمی و كل  .  هردو جنبهند بپردازنداسازمان مرتبط
های مناسب فرهنگیبینش، ارزش، مفروضات و رفتارها( را داراست كه .  بدين ترتیب يك سازمان يادگیرنده جنبهسازمان تأثیر دارد

های ساختاری دارد كه كند و نیز جنبهسهیل يادگیری، توسعه پیدا میمحیط يادگیری را پرورش داده و با تشخیص نیازهای يادگیری و ت
. در تمايز بین سازمان يادگیرنده و يادگیری سازمانی، سازمان يادگیرنده را شكلی از های يادگیری را مورد حمايت قرار می دهدفعالیت

 .  اندردهسازمان و يادگیری سازمانی را فعالیت يا فرايندی در درون سازمان تعريف  ك

 مفهوم مدیریت استراتژیک دانش و نقش آن در حرکت استراتژیک سازمان : 
قبل از ارايه مدل مفهومی برای مديريت استراتژيك دانش الزم است كه ابتدا با مفهوم مديريت استراتژيك دانش آشنا شويم . از آن 

با استراتژی های توسعه سیستم جامع مديريت دانش ، به عنوان جايی كه در توسعه اين مدل مفهومی ، رويكرد همراستايی كسب و كار 
رويكرد مبنا در شناسايی دانش های مورد نیاز سازمان و نیز توسعه سیستم جامع مديريت دانش انتخاب شده است ، در ادامه به بیان 

 نقش مديريت دانش در حركت استراتژيك سازمان نیز خواهیم پرداخت . 
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 مفهوم مدیریت استراتژیک دانش : 
از آن جايی كه دانش به عنوان استراتژيك ترين منبع سازمانی مطرح می باشد ، سازمان ها با اين سؤال اساسی مواجه می باشند كه 

ژيك سازمان چگونه می توانند دانش سازمانی را به طور كارآمد و اثربخش مديريت نمايند تا از مزايای آن جهت پیشبرد اهداف استرات
بهره مند شوند . به اين ترتیب استقرار سیستم كار آمد و اثر بخش مديريت دانش به عنوان شايستگی كلیدی سازمان ها در عصر جديد ، 

نكته بسیار اساسی و قابل توجه كه منجر به مطرح شدن رويكرد كه می تواند مزيت رقابتی پايدار ايجاد كند ، مطرح می باشد . 
در مديريت دانش می شود اين است كه مديريت دانش بايد در خدمت حركت استراتژيك سازمان و تعامل استراتژيك آن با استراتژيك 

محیط متالطم و متغیر كسب و كار باشد . دانش و مديريت آن به تنهايی و مستقل از اهداف استراتژيك سازمان كامال بی معنی و فاقد 
دانش سازمان بايستی همسو و هماهنگ با اقدامات استراتژيك سازمان در سطح كالن مطرح و ارزش خواهد بود . بنابراين مديريت 

مورد توجه قرار گیرد . به اين ترتیب مفهوم مديريت استراتژيك دانش ) مديريت دانش با نگرش استراتژيك ( را می توان به صورت 
 ف نمود مديريت دانش ، همسو و همراستا با مسیر استراتژيك سازمان ، تعري

 نقش مدیریت دانش در تحقق حرکت استراتژیک سازمان 
ارزشمندی مديريت دانش در سازمان ، در گرو پشتیبانی آن از تحقق اهداف استراتژيك سازمان می باشد . اين تعامل را می توان با 

ان مفهومی واسطه به بیان اين تعامل در استفاده از مفهوم يادگیری سازمانی به خوبی تشريح نمود . مفهوم يادگیری سازمانی به عنو
يادگیری سازمانی قابلیتی است كه به سازمان ها اين امكان را می دهد كه تعامل پويايی را با حوزه استراتژيك كمك خواهد نمود . 

اسخ مناسب و محیط اطراف خود برقرار نمايند و متناسب با اقتضای شرايط محیطی از يك سو و مأموريت متصور برای سازمان ، پ
اين فرآيند منجر به سازگاری بیشتر سازمان ، همانند مقتضی به محیط را ، از طريق تغییر استراتژيك در رفتار سازمانی ، بروز دهند . 

 . يك موجود زنده ، با محیط اطراف خواهد شد و بقای آن را در محیط تضمین خواهد نمود 
 تعديل و سازگاری                                                        سازمان های جديد                       

 
   
 محرك های محیطی                                                                      استراتژی های كسب و كار  

 

 
 پاسخ سازمان به محیط                                                           

 ( 9:  1931) مأخذ : عبداهلل پورنژدی ، . فرآیند یادگیری سازمانی 1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 9:  1931 ، پورنژدی عبداهلل:  مأخذ) مدیریت دانش در تحقق حرکت استراتژیک سازماننقش :2شکل 
مدل فوق به خوبی تعامل يك سازمان را با محیط خود ، در قالب فرآيند يادگیری ، نشان می دهد . همچنین تعامل سینرژيك بین 

 یادگیری سازمانی
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 تسهیم دانش در سازمان وسازمانی   آورینو  یادگیری سازمانی ،  بر مدیریت دانش  استراتژی های  نقش دکتر وحید قلیپور و همکاران:

مديريت دانش و فرآيند يادگیری سازمانی را نشان می دهد . اين مدل طی مطالعات و پژوهش های متعدد انجام گرفته ، توسط مؤلف 
ز آن جايی كه يادگیری سازمانی در اصل بنیانگر فرآيندی است كه سازمان استراتژی های خود را ، جهت توسعه و ارائه گرديده است . ا

تعاملی پويا با محیط خود و تغییر رفتار سازمانی ، تبیین می كند ، لذا تعامل مديريت دانش با مفهوم يادگیری سازمانی در حقیقت همان 
خواهد بود . به طوری كه مشاهده می شود اين فرآيند يك فرآيند چرخشی می باشد  نقش مديريت دانش در حركت استراتژيك سازمان

كه تكرار مستمر آن منجر به سازگاری و هماهنگی بیشتر و پاسخگويی مطلوب تر به شرايط خواهد بود و سازمان را در تداوم حیات 
، اعم از محیط رقابتی يا انحصاری ، نیازمند اين يادگیری اقتصادی پشتیبانی خواهد كرد . سازمان ها در هر محیطی كه فعالیت نمايند 

استراتژی های كسب و كار در اصل بیانگر مسیر جديد حركت سازمان ها هستند ، كه در نتیجه ايجاد درك جديدی از خواهند بود .  
مان برای طی اين مسیر نیازمند واقعیات محیطی ، جهت حفظ يا بهبود عملكرد مأموريتی سازمان ، الزم تشخیص داده شده اند . ساز

اعمال تغییراتی در فرآيند های كسب و كار و نیز عوامل پشتیبان فرآيند های سازمانی می باشد . ايجاد تغییرات در سازمانی در صورتی 
زمانی باشد . تنها خواهد توانست عمال  و به طور بالفعل محقق شود و اثر بخشی الزم را داشته باشد كه همراه با تغییر وضعیت دانش سا

در اين صورت است كه يادگیری واقعی در سازمان اتفاق افتاده و با تكمیل چرخه يادگیری سازمانی ، تغییر رفتار سازمانی عمال نمود 
 خواهد يافت . برای اين منظور ممكن است نیازمند اعمال تغییر در محتوا يا مكانیزم های سیستم مديريت دانش باشیم . البته هر دو
مورد به طور هم زمان نیز می توانند الزم تشخیص داده شوند . در حالت اول سازمان به اين نتیجه می رسد كه محتوای دانش سازمانی 
بايستی تغییر كند و جريانی از دانش های جديد به درون سازمان جريان يابد يا اينكه حوزه های دانش موجود از نظر محتوايی توسعه 

در اين شرايط اقدام به تدوين استراتژی دانش و تعیین دانش های مورد نیاز در آينده خواهیم نمود . تحقق استراتژی يابند . بنابراين 
دانش در سازمان منجر به تغییر در بنیان دانش سازمانی خواهد شد . اما بايد توجه داشته باشیم كه صرف تشخیص و تعیین محتوای 

های آتی سازمان كافی نیست بلكه اين تنها ابتدای راه است . پس از تعیین حوزه های دانش دانش های استراتژيك جهت تأمین نیاز 
كلیدی سازمان جهت تمركز به منظور تسهیل حركت استراتژيك سازمان ها در افق زمانی آينده ، بايستی اين محتوا در سازمان ساری و 

. به عبارت ديگر دانش جديد بايستی در سازمان به معنی واقعی نفوذ پیدا  جاری گردد و در بستر كلیه فرآيند های سازمانی نهادينه گردد
كند و با عملیات و فعالیت های سازمانی عجین و يكپارچه گردد . متأسفانه اين مطلب بديهی اغلب مورد غفلت قرار می گیرد و سازمان 

ولی قادر به نفوذ دادن آن در سازمان و يكپارچه سازی آن  ها علی رغم اين كه دانش مورد نیاز خود را بسیار دقیق شناسايی می كنند ،
با فعالیت های سازمانی نیستند . به اين ترتیب مرحله بعد در اين فرآيند تدوين استراتژی های مديريت دانش می باشد . استراتژی های 

ال ، تشريك ، استفاده ، ... چگونه بايستی با مديريت دانش بايستی تعیین كنند كه از بعد كسب ) ايجاد يا جذب ( ، ذخیره سازی ، انتق
دانش جديد رفتار شود . به عبارت ديگر استراتژی های مديريت دانش به استراتژی های كسب دانش ) ايجاد يا جذب ( ، استراتژی 

راتژی ها ، مواجه ذخیره سازی ، استراتژی انتقال و تشريك و استراتژی استفاده از دانش قابل تفكیك می باشد . مجموعه اين است
مديريتی با دانش های جديد را ترسیم و تعیین میكنند . ظبیعتا استراتژی های مديريت دانش بايستی به گونه ای تدوين شوند كه كامال 
هماهنگ و همسو با يكديگر باشند و در طی تغییراتی كه به سیستم دانش سازمان اعمال می نمايند ، يكپارچگی اين مجموعه را خدشه 

ار نكنند . به همین دلیل است كه يكی از ورودی های تدوين استراتژی های مديريت دانش اركان استراتژيك مديريت دانش در د
سازمان می باشند كه از سه ركن مأموريت ، چشم انداز و اصول راهنما و ارزش ها تشكیل شده است . اين اركان ، در يك منظر كلی ، 

سیستم دانش سازمان را به تصوير می كشد تا از اين طريق يكپارچگی سیستم دانش سازمان در  سمت و سوی تغییرات و بهبود در
جريان تغییرات و توسعه های متوالی محفوظ بماند . در گام بعدی برنامه های اجرايی و اقدامات مديريت دانش بر مبنای استراتژی های 

وند . اجرای اقدامات و برنامه های مديريت دانش نیز در قالب تعريف و مديريت دانش تدوين می شوند تا در عمل به اجرا گذاشته ش
مديريت پروژه هايی منسجم و هماهنگ تحقق خواهند يافت .حالت دومی كه می توان برای تغییرات سیستم دانش سازمان ، جهت 

سیستم دانش موجود بدون تغییرات اساسی پشتیبانی و حمايت از حركت استراتژيك سازمان در مسیر جديد ، تصور كرد ، توسعه و بهبود 
 در محتوای دانش سازمان می باشد . البته اين دو حالت در عمل تا اين حد از هم مجزا و مستقل نیستند . 
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 (1931 ، پورنژدی عبداهلل:  مأخذ)  پیش برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش و ارزیابی سازمانی ::9شکل 

 نواوری: .1

 مفهوم نواوری
و  ديجد یبه بازار ها يیدر روش خلق و عرضه آنها، با هدف پاسخگو رییتغ زیخدمات و ن ايدر محصوالت  رییتغ جاديا ینوآور تیماه

مهم، بنگاه  نيتحقق ا یها، كشف فرصت ها و استفاده از آنهاست. برا وندیپ دنيد ازمندین راتییتغ ني. انجام اانيمشتر ریمتغ یها ازین
 تيرياز مشكالت مد یكيبرخوردار باشند.  ینوآور نديفرا تيريرا در مد یفناورانه و تجربه كاف یدانش، مهارت ها ديبا یاقتصاد یها

 كي جاديا“ یدر مفهوم عام به معنا ،یشود. نوآور یاست كه اغلب با اختراع اشتباه گرفته م یفهم متفاوت مردم از واژه نوآور ینوآور
كه هم  ابندی دست م یرقابت تيبه مز ی: شركت ها با نوآورديگوی م ینوآور تیماه یدرباره  (1111)1پورتر كلياست. ما ”ديجد زیچ

. در اغلب اقتصاد ها، ستین یدیصرفا درباره محصوالت تول ینوآور.ردیگ یانجام كارها را در بر م ديجد یو روش ها ديجد یها یفناور
 یها نهيبخش وجود دارد. هز نيدر ا ینوآور یبرا یاديز یفضا نيدهد. بنابرا یها را به خود اختصاص م تیخدمات بخش اعظم فعال

و  ۲بخش است)استوكز نيدر ا نيادیتازه واردان و تحوالت بن یبودن فرصت برا اديز یكم تر در بخش خدمات اغلب به معنا یا هيسرما
 (.۲112همكاران،

حال افزايش می باشد، سازمان ها برای بقا و رشد خود راهی جز منطبق در عصر امروز كه سرعت پیشرفت فناوری ها روز به روز در 
 كردن خود با تغییرات محیط پیرامون خود ندارند. موفقیت سازمان ها عمدتا ريشه در نوآوری دارد. مزيت رقابتی می تواند ناشی از اندازه،

ر خواسته از نوآوری( بیش از پیش به نفع سازمان هايی تغییر می مالكیت دارايی ها و مانند آنها نیز باشد. اما اين الگو )مزيت رقابتی ب
كند كه می توانند از دانش و مهارت های فناورانه و تجربه برای ايجاد نوآوری در محصوالت خود )اعم از كاال يا خدمت( و نیز روش 

 .(1911فر و همكاران، یلیهای توسعه و عرضه آنها استفاده كنند)سه

يل به يك مولفه كلیدی در سیاست گذاری اقتصادی است؛ بطور مثال دفتر علم و نوآوری انگلستان نوآوری را موتور نوآوری در حال تبد
اقتصاد مدرن می داند كه ايده ها و دانش را به كاال و خدمت تبديل می كند. يكی از پايگاه های اينترنتی دولت استرالیا نیز چنین می 

سرمايه گذاری نمی كنند آينده خود را به خطر می اندازند و اگر به دنبال راه حل هايی نوآورانه  نويسد: شركت هايی كه برای نوآوری
 (.1910و همكاران،  یبرای مسائل نباشند، احتمال موفقیت كسب و كار آنها اندك است )زارع

خلق روش های جديد برای بهره مربوط می شود. مهارت كشف فرصت ها و  كارافرينی ماهیت نوآوری به گونه ای است كه اساسا به
یت برداری از آنها در كانون فرايند نوآوری جای دارد. كار آفرينان مخاطره جو هستند، اما هزينه پیشبرد يك ايده ناب و منافع بالقوه موفق

و همكاران،  9وند)وانگدر انجام كاری متفاوت را نیز در نظر می گیرند به ويژه اگر قرار باشد بازيگران فعلی بازی نیز وارد ماجرا ش
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3 . Wang 



 تسهیم دانش در سازمان وسازمانی   آورینو  یادگیری سازمانی ،  بر مدیریت دانش  استراتژی های  نقش دکتر وحید قلیپور و همکاران:

نوآوری آثار متعددی دارد. به عنوان مثال، شواهد تحقیقاتی حاكی از وجود همبستگی زياد میان عملكرد بنگاه در بازار و توسعه .(۲110
محصوالت جديد است. محصوالت جديد به كسب و حفظ سهم بازار و افزايش سود آوری بنگاه كمك می كنند. برای محصوالت بالغ 

و جا افتاده تر، رشد رقابتی فروش صرفا ناشی از توانايی عرضه قیمت های پايین نیست و عواملی زياد به غیر از هزينه نیز در آن تر 
نقش دارند؛ از جمله طراحی، سفارشی سازی و كیفیت. در نهايت در عصر كوتاه شدن چرخه عمر محصوالت، توانايی جايگزين كردن 

رقابت در لحظه حاكی از فشار فزاينده “ه های جديد تر و بهتر، هر روز اهمیت بیشتری پیدا می كند. مستمر محصوالت قديمی با نسخ

 .(1911فر و همكاران، یلیبه بنگاه ها، نه تنها برای عرضه محصوالت جديد، بلكه برای عرضه سريع تر آنها نسبت به رقباست)سه

های نوآوری را پوشش ی جنبهتواند همهی زير به خوبی میاست، تعريفِ ساده هايی كه برای اين كلمه ارائه شدهی تعريفز میان همها
 "داری ايجاد كرده باشد.اجتماعی معنی-ای جديد كه به فعل درآمده و ارائه شده باشد و اثر اقتصادینوآوری عبارت است از ايده"دهد: 

گیری يك فكر جديد است، چه در عمل استفاده بشود به معنی شكلشود. ابداع فقط متمايز می 1با اين تعريف، نوآوری مشخصا از ابداع
عمل و تولید  ها به مرحلهشوند، اما بسیاری از آنهای جديد ارائه میها بر اساس ايدهو چه نشود. برای مثال در بسیاری از كشورها پتنت

های جديد است، پايه نوآوری را تشكیل گیری ايدهلعبارتی، ابداع كه همان شك شوند. بهرسند و در نتیجه نوآوری محسوب نمینمی
ها دستاورد اصلی نوآوری است. به اين ترتیب، اثر نوآوری فقط به ها و اثر اقتصادی/اجتماعی آناين ايده دهد، اما عملی شدن و ارائهمی

سط جامعه هم جزو اثرات نوآوری شود، بلكه پذيرشِ يك موضوع توهای تجاری محدود نمیسود اقتصادی، درآمد بازار و موفقیت
و هم در غیر آن شامل  ۲يابد. به عالوه اين تعريف، نوآوری را هم در فناوریآن گسترش می محسوب شده و به اين ترتیب محدوده

ثل شكافت های ملموس مانند: فناوری )مكار برد، چه در زمینهها بهزمینه توان اين تعريف ساده را در همهشود. به عبارتی، میمی
هايی كه كمتر ملموس هستند مانند:خدمات )مثل خدمات ها( و محصوالت )مثل خودرو و كامپیوتر(؛ و چه در زمینههادیای و نیمههسته

، اجتماعی )مثل محافظت از محیط زيست(، (مثل استاندارد سازی و كنترل كیفیت آماری)های مديريتنوازی(، شیوهمالی و میهمان
ی توان با رابطهبینی )مثل دموكراسی و كمونیسم(. نوآوری را میوری )مثل تئوری نسبیت و تكامل( و اصول جهانديدگاه های تئ

 نمادين زير نشان داد:
 ايده = نوآوری× ی آن اثر حاصل از ارائه

نهايت ند مقداری بین صفر تا بیتواتواند بسته به كیفیتش، مقداری بین صفر تا يك داشته باشد و اثر آن میی باال، ايده میدر رابطه
عملی شدنش نیز اهمیت كند، اما اثر ناشی از اختیار كند. برای داشتن يك نوآوری بزرگ، ايده مهم است چرا كه چیزی نو را ايجاد می

  (.1915و همكاران،  )رستگار های بزرگ است.جديد، كلید موفقیت نوآوری و پیدايش نوآوری موثر اين ايده زيادی دارد و در واقع ارائه

 تعریف نواوری
 ینیست كه نوآور ینیاز ،ینوآور یف اسم ظاهرالتازه جلوه كند. برخ اينكه باشد يا یتواند، ايده، شیوه يا شئ تازه و بكر ینوآوری م
 .تازه و نو جلوه كند رند،يپذی كه آن را م یاست كه ايده، شیوه يا شئ باشد كه از ديدگاه افراد یتازه باشد، بلكه كاف بسیار يك ايده

كه هرچه را  نیست آن یاست. به عبارت ديگر، نوآور یعین یاغلب مهمتر از تازگ1بنابراين در انتشار يك ايده جديد، تازه جلوه كردن 
ديد، و چه ج یكه آنچه را محكم و مثبت است، چه قديم معناست است، دور بريزيم و هر چه را مدرن است بپذيريم؛ بلكه بدين یقديم

 .(1915و همكاران،  یق قرار دهیم)قربانالپويا و خ یدر تركیب
تولید در سیستم تولیدی اشاره دارد. سرمايه نوآوری عبارت است از : صالحیت  نوآوری به معرفی تركیب جديدی از عوامل ضروری

. سازمان همكاری اقتصادی مشتريان و محصول جديد برای برآورده ساختن تقاضای یسازماندهی،اجرای تحقیق و توسعه و ايجاد فناور
را نوآوری نامیده است. به عبارت ديگر، نوآوری عبارت است از اجرای فرآيندها يا  جديد برداری تجاری از دانش و توسعه هر نوع بهره

 باشد:  یمل شش نوع فعالیت مختلف مشا . نواوریجديد كه ذاتاً با آنچه كه وجود دارند متفاوتند یها هيرو

 ،محصول جديد 

  ،خدمات جديد 

 تولید،  جديدی رو شها 

 ،كشف بازارهای جديد 

                                                                                                                                                    
1 . invention 

2 . technological innovation 
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  منابع عرضه جديد 

 (.۲117و همكاران،  1جديد سازماندهی)لوپز یرو شها 
های مختلف تعريف شده است و در نتیجه زبان های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است و از ديدگاهنوآوری بوسیله پژوهشگران رشته

تعاريف متعددی از نوآوری بنابراين و مبانی نظری مشتركی در اين زمینه وجود ندارد و شاهد ظهور نظرات رقیب در اين زمینه هستیم. 
 نشان داده شده است. 1 جدول در نیشینوآوری برگرفته از مطالعات پ فياز تعار یهمین راستا، برخارائه شده است، در 

 

 (2112)لوپز و همکاران، تعاریف نواوری، منبع1جدول 
 نوآوری تعريف نويسنده

 .باشد می نو و جديد واحدتجاری، يك برای كه فرايندی يا خدمت محصول، )تولید(هر ايجاد (1121توشمان و ندلر )

 شود جديد خدمتی يا محصول خلق به منجر كه ابتكاری امری انجام توانايی (1115هارگی)

 معرفی چیزهای تازه و مفید. يا ايجاد منظور به مربوط اطالعات يا دانش از استفاده برای فرايندی (1112هالت)

 و كند مستحكم رقبا مقابل در را سازمان موقعیت و باشد درآمده حقیقت به و شده طراحی كه شده نظر تجديد چیز هر (1111واركینگ)
 سازد میسر را مدت بلند رقابتی مزيت همچنین

 .شود می بهبوديافته محصول توسعه به منجر كه جديد فنی امكانات و بازارها از گروه يك دانش نتیجه (۲119لمون و ساهوتا)

 كارها انجام بهبوديافته و جديد های روش كاربرد و معرفی (۲110اندرسون)

 می جديد و نو سازمان برای كه خدمت يا محصول فرايند، برنامه، سیاست، نظام، يك به راجع رفتار يا ايده يك پذيرش (۲111نارنجو والنسیا)

 باشد

 نديگوی نوآورتازه ارائه شود،  خدمت اي محصول كيكه به صورت  تیاز خالق یناش دهيساختن ا ادهیپ (۲115نايلن و همكاران)

مرحله بعد فرد در سازمان به دنبال  در .شودی آغاز م قبول جديد و قابل یحلها راه اي ها دهيمسأله و ارائه ا صیبا تشخ ،ینوآوری فرد
 بودن، غیرممكن به توجه با را كه آن نيا ايرا به مرحله اجرا در آورده  دهيآن ا ايترتیب  نيسازد. بد یرا عمل خود دهياست تا ا یانیحام

 .می كند  رها

 سطوح، اين .باشد می سطوح تمام كارمندان در مشاركت نیازمند سازمان يك در نوآورانه موفق فعالیتهای شد، گفته همانطور كه قبالً 

 اتیخصوص ازآنجايیكه .)عملیاتی( است تر مديريت پايین سطح و اجرايی( مديريت) )راهبردی(،سطح میانی مديريت عالی سطح شامل
نوآورانه  یندهايساختن هر فرد در فرآ ریبايد درگ ت،یموفق كسبی برا یلذا هدف هر سازمان رگذارند،یافراد تأث یبر نوآور یسازمان

 .سازمان باشد
می تواند گامها يا توالی آنها متفاوت باشد. با اين وجود  نوآوری فرايندی پیچیده و سیستمی است كه بسته به شرايط و نوع سازمان،

 شكل عام خود شامل گامهای زير است: فرايند كلی نوآوری در

 نوآورانه فرصت كاربر( يا/ )مشتری بازار نیاز شناخت. 

 كه برآورنده نیاز يا فرصت باشد. یموجود يا پذيرش فناور فناوری تغییر 

 در صورت لزوم(اختراع)محصول يا خدمت جديد  خلق 

 (.۲111و همكاران،  ۲يق تجاری كردن آنها)لیاز طر( و محصول يا خدمات جديد) یفناور ارائه 
 .در هر يك از اين گامها، است با يكديگر یفرايند نوآوری پیوند دهندة طرح، اختراع، توسعه و انتقال فناور

تجاری كردن  و برداری پايان به بهره در اين گامها كه تحقق می يابد هنگامی فرايند نوآوری اما و مفاهیمی آفريده می شود. ها ايده
 زيرا كنند؛ يك طرح تعريف می چهارچوب فرايند يا نظام پیشرفته تر بیانجامد. مراحل كلیدی فرايند نوآوری را معموال در محصول، يك

 تری است. هر طرح نوآوری رواج بسیار زيادی در انجام نوآوری يافته روش اثربخش بعد به 1121اين نوع سازماندهی كه تقريباً از 
آتی مشتری است. پس از پیشنهاد ايده، مرحله  يا با يك ايده آغاز می شود كه غالباً شامل نوعی راه حل فنی برای نیاز جاری معموال

از چند روز تا  است به تحقق به پیوندد. هر ايده، بسته به پیچیدگی آن، برای شكوفا شدن ممكن ايده جستجوی منابع قرار دارد تا اين
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2 . Lee 



 تسهیم دانش در سازمان وسازمانی   آورینو  یادگیری سازمانی ،  بر مدیریت دانش  استراتژی های  نقش دکتر وحید قلیپور و همکاران:

محصول می نامند. وقتی يك محصول توسعه يافت، برای  توسعه ز داشته باشد. اين مرحله شكوفايی ايده راش و كار نیاالچند سال ت
 یفتح دي)فرباشد ( نیاز …بهبود محصول و) گیری می شود و در ادامه نیز ممكن است به توسعه بعد از عرضه تصمیم تولید و عرضه آن

 (. 1911و همكاران، 

 نوآوری انواع

 اين از پیچیده پديده يك عنوان به هم نوآوری نمود، هم تقسیم از مجزا كاما های قسمت به توان می سختی به را پیچیده پديده يك

 :اند داده قرار هم مقابل در دوتايی صورت به را ها نوآوری ای، عده .است شده تقسیم گوناگونی طرق به نوآوری .نیست مستثنی قاعده

يا  فناوری از جهان، برای جديد چیزی بنیادی، نوآوری ديگر، هستند بعبارت ساز تحول و پیشگام بديع، بنیادی، های نوآوری  :1بنیادی

 نوآوری به كه هايی طرح .كند می مواجه چالشهای متعددی با را ها سازمان مزيت، وجود با بنیادی است. نوآوری موجود های روش

، ۲)كارابولوتكنند لمسی تولید قابل نتايج تا كشد می طول زيادی های سال معموالً  هستند و گران و اند، پرخطر يافته اختصاص بنیادی

۲115). 
ويژگیهای آن است.  طرف مصرف كنندگان، هزينه باال و مخاطره آمیز بودن اين قبیل نوآوريها ازجمله پذيرش كند محصول جديد از

فناوری نسبت به رقبا می دهد و در درازمدت منجر به حاكمیت آنها در  نوآوريهايی از اين قبیل برای شركت بوجود آورنده آن، برتری
سنگین و مستمر بر روی مهارتهای كاركنان و  شود . برای به دست آوردن چنین موقعیتی در بازار شركت بايد سرمايه گذاری بازار می

 (.1915تجهیزات انجام دهد)امین فر و رمضانی، 

 به موجود فرايندهای افزايشی نوآوری ديگر، عبارت و به محصوالت خدمات، در توسعه و تغییر ايجاد با فزاينده های نوآوری  :9فزاینده

 و جديد را آن و دارد، وجود اكنون كه هم بخشد می بهبود را چیزی يا كند می استفاده موجود های فناوری يا اشكال می آيند از وجود
 فناوری يا شكل يك يا سازد، می يافته بهبود

 .(۲117و همكاران،  0)سوالركند می بازآرايی ديگر، اهداف جهت در كارگیری به برای را موجود
 يك نوع ديگر از دسته بندی هم كه بسیار مرسوم است به شرح زير وجود دارد: 

 عبارت به  .می شود ايجاد نهايی خدمات يا خود محصول در كه هستند تغییراتی بیانگر محصول های نوآوری  :5محصول نوآوری

در محصول  ینوآوربازار.  در موفق آنها معرفی و يافته بهبود يا جديد خدمات يا محصول توسعه از است عبارت نوآوری محصول ديگر
 ايباالتر و  یكه با بازده دهندیكننده مامكان را به مصرف نيا د،يجد یايو مزا هایژگيكه با ارائه و ديجد یمحصوالت یارائه یعني

 كیپالست عيصنا خچهي. تارGPS یابیره یهاو دستگاه محصوالت عبارتند از واكمن نيا یهارا انجام دهد. مثال یكار ترنيیپا نهيهز
و ... همه و همه  یتماس یدار، لنزهاحباب یهاكی، پالستتیتفلون، كوالر، باكال لون،ياست. نا هاینوع نوآور نيسرشار از ا زین

را در  یديجد یهانهيمحصوالت گز نيها را متحول كردند. اانسان یخلق شدند و زندگ ریاخسال  151 یهستند كه ط یمحصوالت
 یسود هنگفت برا دیو به دنبال آن، تول ایسراسر دن یها در بازارهاآن یتقاضا برا عيگذاشتند كه موجب باال رفتن سر انيمشتر اریاخت
 (.۲115، 1كنندگانشان شدند)كارابولوت دیتول

 نوآوری در فرآيند شود. می ايجاد خدمات يا محصول شیوه تولید در كه هستند تغییراتی بیانگر فرايند های نوآوری : 7فرایند نوآوری

هايی كه در تولید و عبارت است از پیاده كردن يك روش جديد با كارآيی باالتر برای تولید يا تحويل يك محصول. برای مثال روش
تر كنند و ای تغییر كنند كه كار مشتری را آسانتوانند به گونهروند میبكار میغیره تحويل كاالهای اساسی مثل شیر، میوه، آرد و 

شد، اين اشكال ها به مشتری داده میبیشتری به همراه داشته باشند. برای مثال، در گذشته كه شیر درب خانه درنتیجه تولید ارزش
بود تا آن را تحويل گرفته و در مكانی مناسب نگهداری كند. وجود داشت كه برای جلوگیری از فاسد شدن شیر، كسی بايد در خانه می

ها و نیز فرايندهای پاستوريزه و استريلیزه كردن، اين امكان را بوجود آوردند ی شیر در مغازهئههای جديد بسته بندی و ارااما بعدها روش
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  1011دی-، آذر5، شماره ۲های نوين بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

توان به خط تولیدی اشاره كرد كه فورد های ديگر نوآوری در فرآيند میكه مشتری هر زمان كه خواست شیر را خريداری كند. از مثال
ای كه در آن محصولِ درحال ساخت، حركت كرده و برای سوار كردن قطعات یرهبرای اولین بار از آن استفاده كرد؛ خط تولید زنج
اشاره كرد كه در  اندازی اولین خط پالتروژنتوان به راهگرفت. در زمینه پلیمرها نیز میتكمیلی بر روی آن در دسترس كارگران قرار می

كار های كامپوزيتی تقويت شده با الیاف پیوسته بهی تولید پروفیلای است كه برادهه پنجاه میالدی معرفی شد. پالتروژن فرايند پیوسته
 (. 1915رود)امین فر و رمضانی، می

عملیاتی سازمان می شود . نوآوری فناورانه بطور مستقیم  تمايز میان اين دو دسته نوآوری مربوط به هسته نوآوری اداری/فناوری:

سیاستهای، تخصیص منابع و ديگر عوامل  حالیكه نوآوريهای اداری شامل تغییراتی كه دهد، در تحت تاثیر قرار می فرآيندهای تولید را
 (. ۲117 ،1نیتحت تاثیر قرار می دهد)چانگ و ل مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را

 كرد تقسیم دسته چهار به را ها نوآوری توان می كلی طور به اما

 .آنها در بهبود و اندكی تغییر اعمال با موجود كاربران به موجود خدمات ارائه ای: توسعه های نوآوری

 جديد كاربران به موجود خدمات ارائه گسترشی: های نوآوری

 ارائه خدمات جديد به كاربران موجود. :یتحول ینوآوری ها

 (.1911فر و همكاران، یلیارائه خدمات جديد به كاربران جديد)سه کامل: ینوآوری ها

 عوامل موثر بر نوآوری
معرفی شده اند. عوامل زيادی بر فرآيند نوآوری  در تحقیقات نوآوری، پارامترهای زيادی به عنوان عوامل موثر بر فرآيندهای نوآوری

بر نوآوری را  تمامی آن ها باشد نیاز به تحقیقی مجزا و بسیار گسترده می باشد. بطور كلی عوامل موثر تاثیرگذارند كه اگر قرار به بررسی
هريك از  در ذيل به طور مفصل در مورد (.1910و همكاران،  فر یه اصلی عوامل داخلی و خارجی می توان تفكیك كرد)زارعبه دو گرو

 .اين عوامل توضیح داده شده است

 داخلی عوامل -الف

 مجموعه يا يك كدام هر در و است گرفته انجام بر نوآوری ها شركت داخلی مختلف عوامل خصوص در ای پراكنده و وسیع تحقیقات

 .(1911فر و همكاران، یلی)سهاست قرار گرفته توجه مورد عوامل از ای

 اطالعات، انتشار و جمع آوری در جستجو، سازمان يك بخشهای مختلف و دواير ارتباطی، مؤثر ساختار يك وجود : باارتباطی ساختار

می  افزايش سازمانی طريق تعامات از را فرصتهای نوآوری شناسايی و تشخیص شانس خود نوبه به اين داشت. خواهند بهتری توانايی

 عالوه. می گردد ايده ها اين پذيرش در بهبود و ايدههای جديد ارائه در افزايش توسعه يافته باعث ارتباطی زيرساخت يك وجود .دهد

 دارد. مثبتی ارتباط نوآوری میزان با امكانپذيرمی سازد، فردی را بین نزديك روابط كه ارتباطی كامل و يكپارچه ساختار اين، بر
های  دارايیدر حقیقت . فرايند نوآوری به همراه دارد از مهم ترين منابع سازمانی می باشدكه نتايج بديعی را ازجمله یدانش يك: دانش

به  بیشتر ا دسترسیسازمان ها ب .سازمان ضروری و حیاتی می باشند مبتنی بر دانش و يادگیری سازمانی برای فعالیت های نوآورانه يك
د. دانش كاركنان خود می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ كنند، فرايندها را بهینه سازی كرده، از تكرار كارها كاسته و بر نوآوری ها بیفزاين

كرده محققان، بر نقش محوری مديريت دانش در ايجاد يك محیط كاری كه از خالقیت و نوآوری حمايت می كند تاكید  در اين راستا،
 (.1910و همكاران،  فر ی)زارع .اند

 تيريدانند. گرچه تالشهای مد یسازمان ها م در دانش تيريمد رییو حاصل به كارگ جهینت نينیز، نوآوری را به عنوان بزرگترمديران 
دانش تازه  اي ديجدبا دانش  را تیتوان خالق یم نیبود، اما همچن دیتول تیبهره وری و قابل دستاوردهای دانش تاكنون متمركز بر

مخصوصا، انتشار دانش و واكنش پذيری به دانش به عنوان دو بعدی مطرح شده اند كه بیشترين تأثیر را در  .داد وندیپ افتهيساختار 
 .(1911فر و همكاران، یلیايجاد و حفظ نوآوری دارند)سه

 نوآور، و خالق همكارانی وجود با .باشد می فردی تاثیرگذار نوآوری بر سازمانها در افراد تعامات كه است داده نشان : تحقیقاتتعامل
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 تسهیم دانش در سازمان وسازمانی   آورینو  یادگیری سازمانی ،  بر مدیریت دانش  استراتژی های  نقش دکتر وحید قلیپور و همکاران:

 نوآوری بر مؤثری عامل بسیار همكاران، میان در موجود تعامات رو، اين از .گردد می تحريك نوآور و های جديد ايده ارائه به فرد هر

 .(۲112و همكاران، 1به شمار می آيد)استوكز یسازمان مراتب پايین تر سلسله سطوح بخصوص در فردی
مربوط به خود مهارت دارند، به  یسازمان كه در حوزه های یكار مختلفی افراد و گرو هها یيكپارچه سازی و هماهنگ: یکپارچگی

 یفاقد ساختار گروه كهيی شكست در سازمانها زانی. مطالعات نشان داده است كه ماستی ضرور یامر ،یمنظور افزايش نوآور
 كارمندان متعلق به كل سازمان، یوظیفه ای فرد یو يكپارچه ساختن افراد و واحدها یهماهنگ . بامی باشد ادتريمنسجمی هستند، ز

شود تا  یداده م امكان حال، به آنها نیكنند. در ع شناسايی سازمانند یازهایرا كه مرتبط با ن دينو و جد یها دهيا توانندی بهتر م
 .(۲110و همكاران،  ۲نظر بگیرند)وانگ در آنها، یاجرا و دههايسازمان را هنگام ارائه ا یها تيمحدود

خارج ارتباط تنگاتنگی داشته و معموالً  طیمح با های راهبردی می باشند، یریگ میمسئول تصم كه رتبهی ارشد و عال رانيمد: رهبری

ارشد به طور  رانياست كه نوآوری مد یمعن نيبد نيرا دارند. ا تیبیشترين مسئول خود،ی سازمانها در نوآورانهی تهایانجام فعال یبرا
تقويت  استراتژی های سازمانی بايد توان كاركنان را در تدوين یارشد هنگام طراحی استراتژ رانيمد .می گذارد ریبر سازمان تأث میمستق

 آوری هر فرد را در كل سازمان شكوفانو يیتوانا بايد متعهدشوند در مورد مسیر آتی سازمان ارائه دهند. آنها را جامعتری دگاهيكرده تا د
است  ندیياز ماموريت سازمان، فرآ یبه عنوان بخش نوآورانهی تهایرهبر خوب است. پرداختن به فعال كي یدر واقع هدف اصل ني. اكنند

 .(1910و همكاران،  فر ی)زارعشودی افراد محسوب م یمحرك برا یكه به عنوان ابزار
ارزش  یو هماهنگ یعمل، منابع انسان یآزاد ،ینوآور یفرهنگ هايی كه برا با نشان داده است سازمانها قاتیتحقی: سازمان تیحما

ی مثبت دارد. سرپرستانی كه از توانمند یبا نوآوری ارتباط زین ردستانيسرپرست و ز نیرابطه ب تیفیك. دارند یشتریب یقائلند، نوآور
ی ریمگیتصم قدرت عمل و یاز آزاد ی. دادن درجه خاصندهست میسه آنهای بهرهور شيدارند، در افزا یاديز خود انتظار ردستانيز یها
كه  یا به گونه نند،یآموزش بب یعال یدر سطح ديسرپرستان در سازمان با و رانيدارد. مد یبر نوآوری فرد يیبه سزا ریكارمندان، تأث به
 ضيعمل بايد به كل كارمندان سازمان تفو یآزاد الزم را داشته باشند. قدرت و یتیترب یها ای خود، مهار ت وظیفهی مهارتها رأس در

در سراسر سازمان با مشكل مواجه  نوآورانهی تهایمتمركز شدن قدرت، فعال با است نشان داده قاتیتحق شود، به طوری كه رمتمركزیو غ
 .(۲112و همكاران، 9شود)استوكز یم

هايی چون صیانت ذات،  انگیزه نیروی محرك و به كار اندازنده جريان خالقیت در انسان است.انگیزش در واقع  :پاداش و انگیزه

وسايل  دارد كه نیاز به توفیق و ... فرد را به كوشش وا می طلبی، رفاهی و مالی، جاه راحت طلبی، عشق به دانستن، كنجكاوی، مسائل
داشته باشند كه با بررسی سطح مهارت كاركنان، در ازای  پاداشی نظام ديا باآسايش خود و ديگران را مهیا سازد. عاوه بر اين، سازمانه

پاداش دادن به عملكرد برتر و ايده های  كه نیز نشان داده است قات،یدهد. تحق پاداش به آنها ،یشغل شتریب یها مهارت يادگیری
 نوآوری در شركتها زهیالزم به ذكر است كه پاداش و انگ بر اين وهالع .گذاردی م ریتأث سازمان يك ینوآورانه بر جو ابتكاری و ابداع

 .(۲110و همكاران،  0دارد)وانگ یق، كاربرد مؤثرالجذب و حفظ كارمندان خ یبرا
 یعوامل خارج -ب
است. تحقیقات نشان داده است كه توانايی سازمان  شده كلی يك سازمان شناخته طیاز مح یخود به عنوان بخش مهم یخارج طیمح

های نوآورانه را در سازمان ها  وه بر اين محققین معتقدند محیط های پويا فعالیتالمحیط خارجی دارد. ع با در نوآوری ارتباط نزديكی
 .برمی انگیزاند
 را به دست آوردند. یخارج طیتوانند اطالعات مح یآنها سازمان ها م قيكه از طر ندكرد یروش را معرفمحققان دو 

 كنندگان و رقبا نیان،تاميكسب اطالعات از مشتر یبرا طییجست و جوی مح 

 كه سازمان فاقد آنهاست، اما برای نوآوری به آنها  یبه دست آوردن منابع یبرا یخارج یمشاركت با سازمان ها
 .(1915نیاز دارد)رستگار و همكاران، 

 منابع نبود آن را با یاست كه برخ دهیو نوآوری در سازمان ها تا حدی رس تیالقوجود خ ضرورت
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و در طول زمان از صحنه  ابديتواند بقا  یباشد، نم نداشته و نوآوری تیكه خالق یسازمان. اند دانسته یكيسازمان در درازمدت  نابودی
 سطح و نوآوری را ) هم در سطح فردی و هم در تیهستند تا خالق يیدر جستجوی راهها وستهیپ رو سازمان ها نيشود. از ا یمحو م
 تیفیو ك تیتواند به ارتقای كم یدر سازمان ها م تیخالق شيافزا رايز. ندينموده و موانع آن را در سازمان برطرف نما تي( تقویسازمان

منجر  یشغل تيرضاو زشیانگ جاديبهره وری، ا و يیكارا شيرقابت، افزا شياز اتالف منابع، افزا رییجلوگ ها، نهيخدمات، كاهش هز
 .(۲117و همكاران،  1شود)لوپز
 ازیخود را حفظ كرده و به ن تيتوانند موجود یتنها سازمان های نوآور م یكنون محور و دانش ریمتغ طیتوان گفت كه در مح یدر واقع م

سازمان ها  رياز سا عتريو سر بهتر توان گفت كه سازمان های نوآور یو ذی نفعان در اسرع وقت پاسخ دهند. در واقع م انيمشتر های
كرد. نوآوری  فينو، سازنده و موفق در بازار تعر راتییتع جاديا نديفرآ توانی پاسخ دهند. نوآوری را م یطیتواند به چالش های مح یم

نوآورانه را در دستور  تهاییالزم است كه سازمان ها فعال لیدل نیبه هم ديگشا یرا به روی سازمان م ديهای جد فرصت پنجره ای از
 ،ی)چوپاننديها برآ تيو درصدد بهبود منابع و رفع محدود يیرا شناسا نهیزم نيهای موجود در ا تيكار خود قرار داده و منابع و محدو

1911.) 
و توسعه دانست.  قیدر امر تحق تیفعال ساده جهیتوان مفهوم نوآوری را صرفا به نت یاز آن هستند كه نم یحاك ریهای اخ شرفتیپ

 رییمنابع تغ میشوند، تقس تيو تقو ديتجد ديبا تهایكند. چرا كه قابل یم جاديا یثباتی و ب دياست كه ترد ندیينوآوری فرآ نيافزون بر ا
ای  ژهيو تیگرفته آن دارای اهم كار رو مدل به نيشود. از ا یابيو استراتژی مجددا مورد ارز ردینظر قرار گ ديمورد تجد یسازمانده ابد،ي
در  یدارند. حت قراری فشار فراوان ريخود در راه نوآوری، ز هایيشركتها برای باالبردن توانمند ع،ياز صنا ارییبس در نيباشد بنابرا یم

جا دارد، هر چند همگان انتظار ندارند نوآوری تنها از  رانيمد تهایینوآوری در صدر فهرست فعال زیدوران دشوار اقتصادی امروز ن
محصول  توسعه نديفرا ايمحصول،  د،ينوآورانه خودش برای تكنولوژی جد عيشركت تنها بر منا كي".برآورد خودشان سر شگاههایيآزما
 پندارد بنگاه یاست كه م یمياز پارادانوآوری ب. دارد یرونیب برای نوآوری از منابع یاتیبه ورودی های ح ازی. بلكه، شركت نستین یمتك

و  بنگاه كي نیمرزهای ب ميپارادا ني. در ادياستفاده نما یبه بازار بخوب یو خارج یداخل رهاییهای و مس دهياز ا ديو با تواندی م
 فیای نظامند، ط وهیكند. نوآوری باز به ش دایپ انيو درون بنگاه جر رونیب به یتواند براحت یشود و نوآوری م یتر م رينفوذپذ طشیمح
های آگاهانه ای كه با  یكپارچگي د،ينما یو كشف م بیرا برای بدست آوردن فرصتهای نوآوری، ترغ یو خارج یداخل از منابع یعیوس
و  ۲كند)لوپز یكانالهای چندگانه بهره برداری م قيفرصتها از طر نيا از ع،یشود و به طور وس یم يیو منابع شركت شناسا تهایقابل

 . (۲117همكاران، 
 شركت ايكه توسط سازمان  متخصص یگروه ايبسته توسط افراد، دانشمندان  یطیدر مح فتد،ینوآوری به شكل باز اتفاق ب نكهيقبل از ا

 ینوآوری باز توسط هنری چسبرو، دون تپ اسكات و آنتون ميپاردا یبعد از معرف بسته . اصطالح نوآوریافتدیاند اتفاق م استخدام شده
آن دارند. از  تیآن اعتقاد به كنترل نوآور برای موفق رانيمد كه افتدی اتفاق م يیمرسوم شد. تئوری نوآوری بسته در شركتها امزیليو دی

نظارت  و كنترل یبانیو پشت یمات، امور مالخد ع،يعالوه بر محصول، بازار، پخشو توز زیها ن دهيا دیدر خلق و تول ديشركت با نرويا
 تیساخت های مالك رينبود ز زیفناوری و ن تیماه از حوزه های فناوری به علت یاست كه در برخ نيتفكر ا نيا یاعمال كند. علت اصل

 شركتها بر آن شدند تا خود در یبعض نيتجاری سازی دانش چندان فعال نبودند. بنابرا در انیبن فكری در دانشگا ها، شركتهای دانش
تا بتوانند بر كل چرخه توسعه محصول  كردند سیو توسعه خود را تاس قیروی بخشهای تحق نيدست به كار شوند و از ا قیتحق نهیزم
 اریبس رتباطا شدند كه لينسبتاً خودكفا تبد يیبه قلعه ها جيشركتها به تدر نيا. كنند اعمال خود در درون سازمان كنترل و نظارت ديجد

 (.1915و همكاران،  یخارج داشتند)قربان طیسازمانها در مح ريمحدودی بادانشگاهها و سا
سازمان به  فیق قيو از طر یسازمان مرزهای صرفا در داخل یقاتیاست كه پروژه های تحق نيآنچه در مدل نوآوری بسته آورده شده،ا

 نهیدر زم ریاخ یقاتیپروژه های تحق نهیچون نوآوری كاربر، مرتبط است و زم یمیمفاه شوند. مفهوم نوآوری بسته با یم قيبازار تزر
فكری  تیو مالك تیمالك كنترل، به ازین زیآم تیكند كه نوآوری موفق ینوآوری بسته عنوان م ميپارادا یاست. بطور كل دهيگرد نوآوری
 .(1911)چوپانی،ديرا كنترل نما دهيا تيريخلق و مد ديبا یكمپان كيدارد و 
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 تسهیم دانش در سازمان وسازمانی   آورینو  یادگیری سازمانی ،  بر مدیریت دانش  استراتژی های  نقش دکتر وحید قلیپور و همکاران:

 یسازی علم هنوز گامهای اساس تجاری نهیكه دانشگاهها و دولتها در زم یزمان یعني گرددی بر م ستمینوآوری بسته به آغاز قرن ب شهير
و توسعه خودشان را داشته  قیو واحدهای تحق یاختصاص قاتیكه تحق گرفتند میتصم های از كمپان یبرخ نيبر نداشته بودند. بنابرا

 انيای وخود بسنده ای جر متمركز بود و در واقع نوآوری به شكل بسته یدر كمپان ديجد كاال و خدمات دیتول چرخه تمام بنابراينباشند.
 داشت

 استفاده یبه بازار بخوب یو خارج یداخل رهاییو مس یهای خارج دهياز ا ديتواند و با یم بنگاه پنداردی است كه م یمينوآوری باز پارادا 
 انيو درون بنگاه جر رونیبه ب یبراحت تواندی م شود و نوآوری یتر م رينفوذپذ طشیبنگاه و مح كي نیمرزهای ب ميپارادا ني. در ادينما

 شود كه یكند. در نوآوری باز فرض م دایپ
 نیب مرزهای بیترت ني. به اشوند بهره مند زیهای خارج از سازمان ن دهياز ا یهای درون سازمان دهيتوانند عالوه بر ا یها م شركت

كه  انتشار دانش عیوس اییكند كه در دن یم انیتئوری ب نيدر پشت ا نهفتهی اصل دهيشود .ا یم رتريآن نفوذپذ رامونیپ طیشركتها و مح
كنند و در  هیتك درون خود قاتیتوانند تنها بر تحق یاز آن خارج شود، شركتها نم ايبه سازمان وارد  یراحت به تواندی م در آن دانش

 .(1911،یكنند)چوپان داریيخر را ازیهای مورد ن سانسیل اينوآوری  گر،ياز شركتهای د ديصورت لزوم با
 ني، ا(۲119). چسبروابدي یم انيجر نیدر امتداد مرزهاى مع دهيآن علم و ا در از اختراعات است كه ستمىیمنظور از نوآوری باز، اكوس 

اگر شركت ها به دنبال ارتقاء تكنولوژى خود هستند،  كرده است فيتعر نگونهيمعرفى كرد نوآوری باز را اباز  را به جهان تجارت ریتعب
 هاى داخلى و خارجى بازار استفاده كنند دهيخارجى همانند ا هاى دهياز ا ستيمى توانند و مى با

 برای فرصت های نوآوری، یو خارج یاز منابع داخل یعیامنه وسد كشف و كیستماتیس قيتشو نوآوری باز
است كه  یمينوآوری باز پارادا. است كانالهای متفاوت قيها و منابع بنگاه و بهره برداری از فرصت ها از طر تیظرف ارانهیهش عیتجم

 یداخل رهاییمس زیو ن یوداخل یهای خارج دهياز ا شرفتهیبه فن آوری پ هیهمانطور با تك ديتوانند و با یم شود كه شركت ها یفرض م
. باشدی م ستمهایمعماری و س قيازطر یو خارج یداخل دههایياز ا بیینوآوری باز ترك ندهایيفرا ند،يبه بازار استفاده نما یو خارج

 باشد. یم ستمهایمعماری و س نيبرای ا ازین مورد الزامات فيمدل های كسبو كار برای تعر از ی نوآوری باز استفادهندهايفرآ
 )پردازدی ارزش م جاديبه ا یو داخل یهای خارج دهياز هر دو ا رییكسب و كار با بهره گ مدل

 رییروش مختلف، در جهت بكارگ نياز چند یبیترك ايو  سپاری برون تیبا قابل ینوآوری باز عبارت است از تالشهای مشترك داخل
توسعه  طول در دهيتوسعه محصول و متراكم نمودن بازار ا ع،يتسر ره،یارزش اقتصادی زنج شيافزا راستای در یو خارج یدانش داخل
 : افتد یدو فاكتور مهم اتفاق م قيخدمات روند نوآوری باز از طر ايمحصول 

 بازار  یاول دموكراس 

 (.۲111و همكاران،  1و كاهش عمر)تقاضای( محصول در بازار)لی یفشارهای رقابت شيدوم افزا 
تواند به همه آنها از  یسازمان نم اياز دانش وجود دارد كه بنگاه  یعیوس اییاست كه دن نيكه پشت نوآوری باز وجود دارد ا یاصل دهيا 

 نديفرآ قياز طر قاتیتحق ريدر درون بنگاه از سا یخصوص قاتیبجای تحق ديبلكه با ابد،يخودش دست  یاختصاص قاتیتحق قيطر
صرفا در درون بنگاه مورد استفاده  زین ی. بعالوه اختراعات داخلدينما ها اقدام یكمپان رياز سا داریيخر اياعطای مجوزها و ثبت اختراع 

برون سپاری  را و توسعه قیتحق ندياز فرآ یمدل شركت ها بخش نيسازمان تجاری سازی شوند. در ا اي شركت و در خارج از رندیقرار نگ
 ی. سپس روی محصوالتكنندی را رصد م شرویپ شركتهای رقبا و دياستفاده كرده و مرتبا محصوالت جد یهای خارج دهيكنند. از ا یم

 دي)فردهندی م همكاری مشترك انجام یقاتیمراكز تحق گريموارد هم با رقبا و د ی. در بعضكنندی م گذاری هيكه موفق بوده اند سرما
 .(1911و همكاران،  یفتح

شوند. در برابر  یسازمان ها فعال م گريد و منابع ورودی از رقبا، دانشگاه ها ای در كسب ندهيه طور فزابر اساس مدل فوق، شركت ها ب
 استعداد را به منظور نيبا باالتر یتواند كارمندان یشركت لزوماً نم كياست كه  دگاهيد نيمدل نوآوری بسته، مدل نوآوری باز دارای ا

همه افراد  رايكند، ز دایها در سراسر شركت توسعه پ دهيا انيجر از نانیبرای اطم یيندهايالزم است فرآ نيبنابرا .جذب كند نوآوری
 یعتیطب دارای شتریو ب شتری. نوآوری هر روز باست شيدر حال افزا دانش يیایجغراف یو پراكندگ كنندی باهوش برای شركت كار نم

 .كند یم ریعرصه درگ نيرا در ا شترییب گرانيشود و باز یم یجهان
مطالب  به (. با توجه1911و همكاران،  یفتح دينوآوری كنند)فر يیبه تنها توانندی نكته ضروری است كه شركتها نم نيا درك نيبنابرا

                                                                                                                                                    
1 . Lee 
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 .كرد خالصهزير نوآوری بسته و باز را به شرح جدول  انیتوان تفاوت م یم فوق

 نوآوری بسته و باز انیتفاوت م2جدول 

 تسهیم دانش
 های ساخت زير ابتدا بايستی خود سازمانی دانش مديريت برای سازمان هر. است دانش مديريت قلب گذاری، اشتراك به مرحله

 فناوری بكارگیری از عبارتند فناورانه های ساخت زير. آورد فراهم دانش گذاری اشتراك به برای الزم انسانی و فرآيندی فناورانه،
 فرآيندی های ساخت زير. آن نظیر و كاركنان های توانمندی های پايگاه دانشی، ی شبكه سايت، وب ايجاد برای اطالعات و ارتباطات
 نقش تعريف، مربوطه امور پیگیری برای خاص واحدی ايجاد دانش، و اطالعات مديريت برای الزم راهبردهای تدوين از عبارتند

 به برای افراد فكری سازی آماده از عبارتند انسانی های ساخت زير و. آن نظیر و الزم بودجه تخصیص دانش،/اطالعات كارشناس
 از كه شود می مربوط سازی فرهنگ به انسانی های ساخت زير از بخشی. سازمانی برون و درون منابع از دانش جذب و گذاری اشتراك

است  دستیابی قابل آن نظیر و سازمان در افراد شغلی ارتقای های معیار در دانش گذاری اشتراك حضور، تجلیل، دهی پاداش طريق
دانش فردی هنگامی قابل دسترس برای سازمان خواهد شد كه كاركنان تمايل به اشتراك آن داشته باشند. اشتراك دانش، رفتاری فراتر 

یم دانش و تجربه هايشان كار ساده ای از نقش واقعی كاركنان در سازمان است. بدين ترتیب، متقاعد كردن افراد برای اشتراك و تسه
نیست. سازمان بايد تالش كند تا عواملی كه بر به اشتراك گذاری دانش تأثیرگذار است شناسايی و سعی در تقويت مشوق ها و از بین 

دانش  به اشتراك گذاشتن شامل هماهنگی، تجمیع، دسترسی و بازيابی دانش می شود. هماهنگیبردن موانع اشتراك دانش كند. 
به «. چه كسی چه می داند»معموال مستلزم تشكیل تیمهای همكاری برای ايجاد شبكه ارتباطی به منظور دانستن اين نكته است كه 

محض اينكه منابع دانش شناسايی شدند به صورت سوابق قابل مراجعه برای يك كتابخانه يا مخزن به منظور تسهیل دسترسی و 
گروه های نمونه اغلب به منظور رسیدن به اجماع در اين باره تشكیل می شوند. سپس دسترسی و  بازيابی بعدی تبديل می شوند.

بازيابی بايد قادر به مشاوره به افراد با دانش درباره مسائل دشوار، كسب نظر از كارشناس مربوطه يا بحث درباره يك مسئله دشوار با 
ر مستقیم از مخزن دانش قابل دسترس و بازيابی باشد )امین فر و رمضانی، يك همكار هم رديف باشد بعالوه دانش می تواند به طو

1915.) 
سازمانها می توانند دانش را به روش های مختلفی به اشتراك بگذارند. كاركنانی كه دانش مورد نیاز درباره حل يك مسئله خاص را 

دارند از طريق كسب اطالعات از مخزن دانش سازمانی يا از طريق  ندارند می توانند با افراد ديگر سازمان كه تجربه مشابهی در اين باره
پیدا كردن كارشناس مرتبط در میان شبكه تخصصی معین شده در سازمان و تماس مستقیم با آن فرد، ارتباط برقرار كنند. سپس اين 

هند كه روايی محتوای تهیه شده را تايید كاركنان می توانند همه اين اطالعات را سازماندهی كرده، از كاركنان دانشی مجرب تر بخوا
كنند. انتقال دانش در سطوح مختلف يك سازمان اتفاق می افتد: بین افراد، از افراد به منبع آشكار، بین گروه ها، درمیان گروه ها و از 

ی مورد نیاز برای بكارگیری گروه به سازمان. بنابراين، يك فرايند مهم مديريت دانش در محیط های سازمانی انتقال دانش به مكانها
در برخی از سازمانها، به اشتراك است. فرايندهای ارتباطات و جريانهای اطالعاتی، انتقال دانش در سازمان ها را تسهیل می كنند 

قدرت است حكمفرمايی می كند. بسیاری از  ،گذاری دانش امری طبیعی است اما در برخی ديگر هنوز اين نگرش قديمی كه دانش
مانهای روشن فكر، استراتژی هايی را با هدف تغییر اين نگرش های منسوخ شده آغاز كرده اند. آنها عوامل انگیزشی متنوعی را به ساز

اند تا نشان دهند در زمینه تسهیم دانش در سازمان خود مصمم و جدی هستند. به عنوان مثال برخی از آنها، برای افرادی  -كار گرفته

 بسته نوآوری اصول باز نوآوری اصول
 دانش از و بیابیم را آنها بايد ما بنابراين كنند نمی كار ما برای باهوش افراد همه

 برداری نمايیم بهره شركت از خارج باهوش افراد تخصص و
 كنند می كار ما برای ما، كاری زمینه در باهوش افراد

R& D نمايد توجهی ايجاد ارزش قابل خارجی می تواند; R&D برای  یداخل
 است ازیمورد ن ارزش نيا ازی مطالبه بخش

و از  میتوسعه ده م،یآن را كشف كن دخودمانيما باR& D برای سود بردن از
 ميینما برداری بهره آن

 كرد خواهیم تصرف اول را آن بازار كنیم كشف خودمان آنرا ما اگر نداريم آن از بردن سود منظور به تحقیقات كردن آغاز برای اجباری ما

 ايم برنده ما باشیم، اول نوآوری، يك سازی تجاری برای ما اگر است آن بازاراولیه آوردن بدست از بهتر بهتر، كار و كسب مدل يك ساخت

 شد خواهیم برنده ما كنیم صنعت خلق در را ها ايده بیشترين و بهترين ما اگر شد خواهیم برنده ما ببريم خارجی و داخلی های ايده از بهتری استفاده ما اگر

 بايد و شويم مند بهره فكريمان مالكیت ديگرازحقوق های استفاده از بايد ما

 می ترقی را ما كار كسب و مدل كه هرزمان را ديگر فكری مالكیت حقوق

 نمايیم خريداری دهند

های  ايده از ما رقبای كه ای گونه به كنیم كنترل را مان فكری مالكیت بايد ما
 نشوند مند بهره ما



 تسهیم دانش در سازمان وسازمانی   آورینو  یادگیری سازمانی ،  بر مدیریت دانش  استراتژی های  نقش دکتر وحید قلیپور و همکاران:

ختیار ديگران قرار می دهند، برنامه های قدردانی و دادن پاداش را در نظر گرفته اند كه از قدردانی در شركت، درج كه دانش خود را در ا
در خبرنامه تا پرداخت پاداش های مادی قابل توجه را شامل می شود. برخی ديگر از شركتها، كارمندان خود را بر مبنای اين كه به چه 

  مشاركت داشته اند ارزيابی نموده و برای آنها ترفیع و يا مرخصی های فوق العاده در نظر می گیرند میزان در فعالیتهای تسهیم دانش
اشتراك هدفمند دانش در سازمان ها منجر به يادگیری  .است كارآمد و مؤثر عنصر كلیدی برنامه های مديريت دانش ،اشتراك دانش

بر اين اساس خواهد شد.  فرد و سازمان هد و در نهايت منجر به بهبود عملكردسريع تر فردی و سازمانی گشته، خالقیت را توسعه می د
كاری را انجام  افراد، به طور معمولچون كنند.  می سازمان ها اشتراك دانش را تقويت و كاركنان خود را به اين امر تشويق است كه،

عالقمند به اشتراك دانش باشند كه گرايش مثبتی نسبت به آن زمانی  ،انتظار می رود كه افراد دارند،می دهند كه به انجام آن گرايش 
اشتراك دانش نیازمند تعهد بادوام، خالقیت و فرايندهای يادگیری تعاملی است. بنابراين، شناسايی عواملی كه بر گرايش افراد . پیدا كنند

  ی به آن داشته باشندنسبت به اشتراك دانش مؤثر است اهمیت بسیاری دارد و سازمان ها بايد توجه ويژه ا
عوامل فردی، عواملی هستند كه ناشی از دانش و تجربه، موثر هستند. بر اشتراك دانش در سازمان ها  متعددی وجود دارند كه عوامل

ويژگی های شخصیتی و ارتباطات میان فردی كاركنان است. به عنوان مثال، افرادی كه دارای دانش مرتبط بیشتری می باشند به 
. كسب دانش و وجهه اجتماعی و اعتماد از بودخواهند شده تواناتر  ، در يادگیری، تلفیق و استفاده از دانش به اشتراك گذاشتهاحتمال
همچنین كارآمدی اشتراك دانش و اطالعات در سازمان ها در بسیاری از تحقیقات مورد  است. مؤثر بر همكاری درون سازمانی عوامل

  توجه قرار گرفته است
می گیرد كه تحت تأثیر امكانات سازمانی و فرهنگ حاكم بر سازمان می باشد. ايجاد  بر مواردی را در ،سوی ديگر، عوامل سازمانیاز  

اعتماد سازمانی و تقويت روحیه اعتماد در میان كارمندان نقش مؤثری بر اشتراك دانش در سازمان دارد. محیط مبتنی بر تشريك 
سیاری بر فرايند اشتراك دانش دارد. در چنین محیطی اعتماد رشد می كند و افراد متوجه خواهند شد كه با مساعی و همكاری نیز تأثیر ب

روش، رفتار و عملكرد . اشتراك دانش نه تنها ضرری به آنها نمی رسد، بلكه منافع بسیاری نیز برای آنها به ارمغان خواهد داشت
به ساختارها و فرايندهای سازمانی مرتبط با مديريت و اشتراك دانش، همچنین مديريت نیز با توجه به توانايی وی در شكل دهی 
افزون بر اين، ايجاد . گونه ای مؤثر در اشتراك دانش سازمانی تأثیرگذار باشند د بهپرورش هنجارها و ارزشهايی در اين خصوص می توان

. در اين رابطه، بسیاری از تأثیر گذار استايند مديريت دانش فر در ،وجود پاداش و مشوق مانند ،راهبردهای مناسب برای اشتراك دانش
محققان بر اهمیت انواع نظام های پاداش برای ايجاد انگیزه در كاركنان برای به اشتراك گذاری دانش تأكید می كنند. در اختیار داشتن 

. بر مبنای تئوری رفتار برنامه استه شده شناختزمان و وقت كافی برای شركت در فعالیتهای اشتراك دانش نیز عامل بسیار مهمی 
هنجارهای ذهنی، تأثیر همقطاران، تأثیر مافوقان، جو سازمانی، كنترل ادركی رفتار ، خودباوری دانشی، پشتیبانی فناوری ريزی شده، 

انش شناخته می شوند از مهمترين عوامل موثر بر تسهیم د منافع متقابل مورد انتظار و اطالعات، نگرش و پاداش، شهرت و خوشنامی
 (1911)آقايی فیشانی،

هنگامی كه مديران شركتها، میلیونها تومان بر روی زير ساختهای مديريت دانش در سازمان خود سرمايه گذاری كرده و بازگشتی را در 
ه كار گرفته شده در دچار واهمه می شوند. در صورتی كه هیچ نشانه ای از وجود مشكل در كاربردهای ب طول ماههای آتی نمی بینند،

مديران بايد فرهنگ تسهیم دانش را  ،تر دهند.به معنی دقیق مديران بايد كل سازمان را مورد بازنگری قرار سازمان وجود نداشته باشد،
محیطی است كه در آن افراد تمايل دارند اطالعات خود را صرف  يك فرهنگ تسهیم دانش، در سازمان خود مورد ارزيابی قراردهند.

اری ذگ نگرشها و باورهای بنیان ارزشها، بدين منظور افراد بايد به هنجارها، اشاعه داده و منتشر نمايند. ظر از اندازه سازمان يا شركت،ن
شود، اطالعات به فرد موردنظر  ضدر صورتی كه هر يك از جنبه های تسهیم دانش نق شده توسط سازمان اعتقاد داشته و وفادار باشند.

بايد از يك  به منظور بهبود فرهنگ تسهیم دانش، از اين رو منجر به ايجاد يك گلوگاه انتقال اطالعات خواهد شد. نخواهد رسید و
ناديده گرفته  اگرچه ممكن است اين جنبه ابتدايی به نظر برسد، اما غالباً .(۲110و همكاران،  1)ژانگ برنامه ساختار يافته پیروی شود

میشود. از لحظه ای كه يك فرد به واحد مديريت دانش آورده می شود، وی بايد از اهمیت به اشتراك گذاری اطالعات صحیح در بین 
افراد مناسب آگاه باشد. در صورتی كه تسهیم دانش برای سازمانهايی كه برای گرفتن تصمیـم های درست تجاری به اطـالعـات 

آماده  ،ورت يك هنجار درآيد، كارمندان واحد مديريت دانش بايد همواره برای انتشار داده های مرتبط بر حسب نیازوابسته اند، به ص
 باشند. بدين منظور آنها بايد :

                                                                                                                                                    
1 - Zhang 
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ـ بدانند كه به اشتراك گذاری اطالعات از طريق گزارش مطالعات موردی و مرور بهترين تجربیات در گذشته تا چه حد به سازمان 
 است. كمك كرده

 ـ در خصوص ابزارهای مورد استفاده برای تسهیم اطالعات در شركت، آموزش ديده باشند.

 يك تحلیل علت و معلولی از انتشار اطالعات ارايه دهند. ،ـ بر حسب نیاز

  ـ پس از تسهیم اطالعات، مورد تشويق قرار گیرند

سرمايه  می آيد. زيرا تسهیم دانش موفقیت آمیز منجر به تسهیم امروزی به شمار تسهیم دانش فرآيند مهمی در سازمان های پیشرفته
فردی و گروهی به دانش سازمانی تبديل می شود سازمان  های فكری و افزايش منابع مهم سازمان می شود. تنها هنگامی كه دانش

 .اين منابع با ارزش است قادر به مديريت موثر
 ی پیوندد، فرهنگ سازمان، ساختار سازمانی، استفادهفردی و سازمانی به وقوع م تسهیم دانش در سطوح

نسبت بهم، انجام كار گروهی بین افراد و روابط  از فناوری اطالعات در سطح سازمانی مطرح می گردد و اعتماد اجتماعی اعضاء
 .(1915و همكاران،  ی)قربانشود محسوب می اجتماعی به عنوان عوامل فردی

معیارهايی كه برای تعريف اين ساز و كارهای تسهیم دانش به  رای تسهیم دانش پیشنهاد می دهد كه( پنج ساز و كار ب۲111)1ديكسون
 دريافت كننده، ماهیت كار و نوع دانش قابل انتقال است  كار می رود شامل

كارگیری دانش خود انجام مشابهی را يك بار ديگر با به  زمانی رخ می دهد كه گروه مشابهی از كاركنان دانشی كار : یتسهیم ترتیب

و هم پنهان باشد . تسهیم ترتیبی،  تكراری و غیر يكنواخت است و نوع دانشی كه منتقل می شود می تواند هم آشكار دهند. ماهیت كار،
 فرآيندی است كه دانش منحصر به فردی كه

ند برای كل گروه معنی و مفهوم پیدا دانش می توا هر فرد به دست آورده است در درون يك گروه منتقل می كند، به طوری كه
 (.1915و همكاران،  یكند)قربان

گروهی قبال با به كارگیری دانش گروهی ديگر انجام  گروهی از كاركنان دانشی همان كاری را انجام می دهند كه : رتسهیم آشکا

علمی، مشخصات، راهنما  شكل داده، فرمول به طور آشكار به صورت واژگان و اعداد منتقل می شود و به داده است . دانش گروه ديگر
 (.1911و همكاران،  یفتح دييكنواخت است)فر و مانند آن تسهیم می شود. ماهیت كار گروه، تكراری و

 ديگر بافتی در ديگر، گروهی دانش كارگیری به را با كارمشابهی دانشی كاركنان از گروهی كه افتد می اتفاق زمانی:  نتسهیم پنها

 غیر و تكراری كار گروه، ماهیت . شود می منتقل پنهان دانش صورت به اجتماعی فعالیت طريق ديگراز گروه دانش دهند. انجام

 نزديك تسهیم همچنین سازوكار اين .است يكنواخت

 . كننده دريافت و گروه منبع گروه بین تشابه دلیل به بلكه فیزيكی موقعیت دلیل به نه .شود می نامیده

به ندرت اتفاق می افتد يا يك پروژه استثنائی را  زمانی رخ می دهد كه يك گروه ، مسئولیت كاری كه استراتژیک :تسهیم دانش 

تجربه ديگران در درون سازمان كه كار مشابهی را انجام داده اند استفاده كند. دراين سازوكار، اغلب  برعهده می گیرد و می خواهد از
برای انجام كار را تعیین می كنند. نوع دانشی كه منتقل می شود می  ند و نوع دانش مورد نیازمديران سطح عالی سازمان شركت دار

 (.1915و همكاران،  یپنهان و هم آشكار باشد)قربان تواند هم

كارشناسی درون يا بیرون سازمان به منظور توانمند  زمانی رخ می دهد كه دانش عمومی و آشكار از يك منبع تسهیم کارشناسی :

گروه در حال انجام كاری  شود. اين دانش وقتی مناسب است كه جديد با روشها و دانش جديد، منتقل می كردن گروه برای حل مسائل
درخواست می  غیرمعمول فراسوی قلمرو دانش خود مواجه شده باشد . معموال دانشی كه استثنائی و يكنواخت باشد و با يك مسأله فنی

 (.1911و همكاران،  یفتح ديمدارك استاندارد يافت نمی شود)فرشود در يك راهنما يا در 
و بطور خودكار سطوح پیش بینی شده از رقابت  پارادوكس دانش نشان می دهد كه سرمايه گذاری زياد بر روی دانش جديد لزوماً

پذيری تبديل نمی شود.  ادل و رقابتكند. به عبارتی سرمايه گذاری بر روی دانش مستقیماً به رشد متع پذيری برای رشد را ايجاد نمی
  .معبری برای اثرات دانش استتسهیم ان بلكه 
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 تسهیم دانش در سازمان وسازمانی   آورینو  یادگیری سازمانی ،  بر مدیریت دانش  استراتژی های  نقش دکتر وحید قلیپور و همکاران:

در جهت اهداف و نیازهای سازمان منجر به ايجاد ارزش افزوده خواهد  دانش به خودی خود دارای ارزش نیست، اما استفاده درست از آن
 شد

 رابطه استراتژی مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی
ارزشیابی استراتژيك منابع و قابلیتهای مبتنی بر دانش خود می تواند تعیین كند كدام دانش بايد توسعه يابد يا كسب يك سازمان با 

شود، با وجود اين تدوين استراتژی دانش در سازمان برای تضمین انیكه تالشهای مديريت دانش از طريق استراتژی رقابتی شركت 
 ضروری است هدايت می شوند و از آن حمايت می كنند،

 می كه سازمانی باشند، داشته وجود توانند نمی يكديگر بدون دانش مديريت و يادگیرنده سازمان دانش مديريت و يادگیری سازمانی
 دانش و ها قابلیت توسعه با سازمانی يادگیری كه ترتیب بدين كند توجه يكسان طور به دو هر به بايد شود تبديل يادگیرنده به خواهد
 و هانگ توسط كه قبلی های پژوهش نتايج نوعی به پژوهش اين از حاصله نتايج همچنین. دهد می افزايش را سازمانی عملكرد جديد،

 به گرايش كه است آن از حاكی تحقیقی های يافته. كرد می تأيید را بود شده انجام( ۲111)۲ سینكوال و باكر و 1(۲111) ديگران
 دانش، مديريت های محرك عنوان به دانش مديريت تیم های فعالیت و پاداش سیستم دانش، مديريت سیستم كیفیت يادگیری،

 .دارند دانش كاربران رضايت و دانش كیفیت سازمان، دانش مديريت عملكرد با معنادار ارتباطی

 
 ( 9:  1931 ، پورنژدی عبداهلل:  مأخذ) : ارزیتبی جایگاه استراتژیک دانش در سازمان4شکل 

 و نوآوری سازمانی: سازمانی یادگیری

با توجه به رابطه بین يادگیری سازمانی و نوآوری و شناسايی اين كه نوآوری مثل منبعی از يك مزيت رقابتی مهم است باعث شده تا  
شمار زيادی از مطالعات سعی كنند كه يادگیری سازمانی را بهتر شناسايی كنند. در پژوهشی مشخص شد كه يادگیری سازمانی مستمر، 

در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند كه يادگیری  9(۲117ری ها را بهبود خواهد داد آراگون، كوريا وهمكاران )كارآيی و اثربخشی نوآو
های بازارمحور و همچنین يادگیری های درونی )يادگیری سازمانی از عوامل اساسی هستند كه بر روی نوآوری سازمانی اثر می 

مانی می تواند توان نوآوری را در صنايع بزرگ افزايش دهد. نتايج پژوهش نشان داد گذارند،به اين نتیجه رسید كه فرهنگ يادگیری ساز
اثرات يادگیری "نیز در پژوهش خود تحت عنوان ( ۲111كه يادگیری سازمانی، نوآوری را تحت تأثیر قرار می دهد، يو يوان و ديگران )

ند كه يادگیری سازمانی دارای اثرات مثبت و مستقیمی بر روی به اين نتیجه رسید "سازمانی بر روی عملكرد نوآوری در صنايع بزرگ
 .عملكرد نوآوری در سازمان می باشد

 مدیریت دانش و نوآوری سازمانی
ادبیات مديريت دانش، نوآوری را به عنوان يك عامل حیاتی برای شركت ها در جهت ايجاد ارزش و حفظ مزيت رقابتی در محیط به  

ی قلمداد می كندپژوهشی حاكی از آن است، مديريت دانش خصوصأ توزيع دانش بر نوآوری و موفقیت شدت پیچیده و پويای امروز
مالی سازمان اثرگذار است در تحقیقی نشان داده است كه با يكپارچه سازی دانش درون سازمانی و برون سازمانی، نوآوری بهبود می 
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  1011دی-، آذر5، شماره ۲های نوين بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

وديگران به  "جن لین"معلوم شد بین دانش سازمانی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. در پژوهشی ( 1921در پژوهش خدايی )يابد
اين نتیجه رسیدند كه دانش بازار و مشتری در ارتباط بین جهت گیری بازار و عملكرد نوآوری محصول نقش میانجی را ايفا می كنددر 

واست دانش و ذخیره سازی دانش با نوآوری فنی ارتباط قابل توجه و مثبتی يك بررسی ديگر معلوم شد كه بین انتقال دانش و درخ
و با توجه به اين كه نوآوری عامل رشد و بهبود عملكرد كارآمد، ثمربخشی و كیفیت میباشد و كاركنان را قادر می سازد تا  .وجود دارد

یت فرهنگ يادگیری و مديريت دانش در سازمان های مختلف چشم اندازی هر چه بديع تر و روشن تر را ترسیم نمايند و با توجه به اهم
و از آنجايی كه بیشتر تحقیقات انجام شده درباره ارتباط يادگیری سازمانی، مديريت دانش، نوآوری سازمانی در محیط احساس گرديد 

 .به بوته آزمايش گذاشته شودهای صنعتی صورت گرفته، ضروری به نظر می رسد كه چگونگی اين ارتباط در سازمانهای آموزشی نیز 

 نتیجه گیری
شرايط نوين كسب و كار ايجاب كرده است كه دانش به استراتژيك ترين منبع سازمانی تبديل شود .بنابراين لزوم تأكید سازمان ها بر 

استراتژيك مديريت دانش بیش از پیش مطرح شده است . از آن جايی كه سیستم جامع مديريت دانش بايستی در خدمات اهداف 
سازمان باشد و منجر به بهبود عملكرد مأموريتی سازمان گردد ، بحث مديريت استراتژيك دانش و همراستا سازی استراتژی های كسب 

 اتیدر ادب راًیدانش كه اخ تيريراهبرد مدو كار و استراتژی های مديريت دانش ، به عنوان ضرورتی غیرقابل انكار مطرح گشته است .
تا بتواند منابع و توانايی های خود را برای دستیابی به اهداف مديريت  است سازمان يكدانش مطرح شده، عامل مهمی برای  تيريمد

 متعدد و توجه به یدرون سازمان یعامل ها لیو تحل یابيارز ازمندیراهبرد مناسب، ن كي نشيو گز نيتدو دانش سازماندهی كند.
 كرديرو)راهبرد  نيتدو دری سنت یكردهايباشد. رو یسازمان م یدانش با عامل ها تيريمدراهبرد  يیسازمان جهت ه مسو تیوضع

اساس،  نيگرفته اند. بر ا دهيآن را ناد تيريجهت مد ازین راهبرد مورد يیايپو جهیسطح دانش سازمان و در نت يیايپو (،تمركز و متعادل
روكیرد انتخاب راهبرد مديريت دانش بر اساس ويژگی های دانش سازمانی متغیر  نيا در كه ديراهبرد مطرح گرد نيدر تدو ايپو كرديرو

راهبردهای  به دانش ممكن است تيريهای دانش سازمانی، راهبرد مدی در هر بازه از زمان و با توجه به پوياي صورت، است. در اين
 یم يیشناسا یدر هر مقطع زمان سازمانی عف دانشروش، نقاط ض نيشود. با استفاده از ا يكيا متعادل نزد یكدگذار ،یساز یشخص

 ینديدانش سازمان، فرآ تیوضع شيپا نديفرآ نيگردد. بنابرایم انتخاب و بهبود دهنده آنها باشد، بانیشود و راهبرد مناسب كه بتواند پشت
 ايكه ارسال شود و  ستیروح و فاقد جنبش ن یب ستگاهيا یش كي دانش خواهد بود. ریمتغ زیزمان ن هر در یانتخاب یو راهبردها یدائم
كه آن  يیآنها زیو ن كنندیم جاديكه آن را ا یكسان یعنياز ادراكات است كه توسط هر دو گروه  الیمجموعه س كيگردد بلكه  افتيدر

 دهيپد جهیرسانه و كاربرد وجود دارد در نت دیلسه عامل تو نیمتقابل ب یو همكار كيارتباط نزد شودیشكل داده م برندیرا به كار م
از  ریغ یزیمنتقل گردد و و چ یگريمكان به مكان د كيشده و از  یكه در آن اطالعات بسته بند ستین یخط نديفرآ كي زیانتشار ن

 نديدر فرآ یدیصر كلموثر بودن انتشار پنج عن یكه هدف از انتشار استفاده از اطالعات است لذا برا يیساده است از آنجا حیتوض كي
برخوردار باشند هر سازمان  يیهایژگياز و یستيبا یرسانه و كاربرد عالوه بر تناسب و هماهنگ نهیزم امیپ یمنبع و محتوا یعنيانتشار 

 یدارند الزم است برا تیپژوهش فعال نهیكه در زم يیاست به خصوص سازمان ها شهياند یامروز م یایدر دن یرقابت تيكه به مز
امروزه، مفاهیم  نديو اجرا نما هیانتشار دانش با مشاركت كاربران ته یرا برا یمناسب یزيرشده برنامه دیكردن دانش تول یكاربرد

يادگیری سازمانی و سازمان يادگیرنده به عنوان دو مقوله مكمل ) و بعضاّ مرادف( در متون مديريت مطرح می باشند.با توجه به تحوالت 
ل های آغازين هزاره سوم، دنیای كار را شديداّ و به طور روز افزون تحت تأثیر قرار داده است،سازمان ها به منظور شگرفی كه در سا

نوآوری سازمانی از طريق ادامه حیات و موفقیت در محیط جديد، بايد تمهیداتی برای يادگیری بینديشند و به عوامل محیطی پاسخ دهند
دانش تبیین می شود. بر اساس نتايج پژوهش حاضر به طور كلی می توان گفت سازمان هايی كه غیر مستقیم و مثبت توسط مديريت 

از فرهنگ يادگیری بااليی برخوردارند می توانند از مديريت دانش استفاده نمايند و محدوديت ها را به فرصت تبديل نمايند تا نوآوری 
ژگی ها و عوامل مؤثر بر نوآوری نشان میدهد كه نوآوری در سازمان ها از سازمانی بااليی داشته باشند.مطالعه و بررسی مفاهیم، وي

مباحثی است كه با رشد تكنولوژی، پیچیده تر شدن سازمان ها در رقابت سازمانی بر اهمیت و جايگاه و نقش آن در میان مديران، 
ن پژوهش باعث بروز خالقیت، ايده پروری و كاركنان، پژوهشگران و محققان علوم مختلف افزوده می شود. بر اساس يافته های اي

تسهیل رفتارهای نوآورانه می شود، لذا از آنجا كه توسعه و گسترش فرهنگ يادگیری و مديريت دانش فرآيند نوآوری سازمانی را 
د آنها عمل خواهد به كاركنان اطمینان دهد كه سازمان بر اساس پیشنها -تسهیل می كند و سازمانها را در موقعیتی جديد قرار می دهد

از كاركنانی كه ريسك  -برای يادگیری افراد پاداش در نظر بگیرد.  -به افرادی كه ابتكار در عمل دارند توجه بیشتری كند  -كرد. 



 تسهیم دانش در سازمان وسازمانی   آورینو  یادگیری سازمانی ،  بر مدیریت دانش  استراتژی های  نقش دکتر وحید قلیپور و همکاران:

 -اختصاص دهد كاركنان زمان زيادی صرف يادگیری امور نیاز دارند، اين زمان الزم را به آنها -حساب شده ای دارند حمايت كند 
رهبران در اين سازمان  -يادگیری به هم كمك كنند.  ان در اين سازمان بايد زمان زيادی را صرف اعتماد سازی كنند و در امركاركن

 .يادگیری افرادی كه ديدگاه جامعی دارند باشند بايد مربی زيردستان باشند و دائما دنبال فرصت هايی برای
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