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  چکیده                   

سرعت روز افزون تغییر و تحوالت در جوامع انسانی موجب دگرگونی در نگرش، جهان بینی، ارزش ها و انتظارات 

ها را بخشد سازمان  دهد و تداوم آن آینده را شکل می چنین تحوالتی که در جامعه نوین روي می. انسان شده است

اهمیت نوآوري در سازمان ها تا حدي است . سازد ناگزیر به داشتن  نوآوري در جهت رو یارویی با این تحوالت می

دانش و کاربرد آن ابزارهایی هستند که از . شود که از آن با عنوان اکسیر حیات بخش و یا عصاي جادویی یاد می

امروزه سازمان هاي دانایی محور مطلوب . ي را تسهیل نمودها می توان خالقیت را ارتقا بخشید و نوآور طریق آن

چنین سازمان هایی در . شوند ترین شکل سازمانی در مواجهه با تحوالت و پیچیدگی هاي محیطی ارزیابی می

گران و نوآوران سازمانی تبدیل می  هاي سنتی به دانایی محور، منابع انسانی را به دانش شان از سازمان فرایند تکامل

کهمی کنندایجاد ساختیزیرآنها هم چنین  با بکارگیري هاي راهبردهاي مربوط به مدیریت دانش، . نندک

مقاله حاضر سعی دارد تا ضمن تشریح مفهوم نوآوري، دانایی . شودمستمرفرآیندي،یادگیريهمانندنوآوري

راهبردهاي مدیریت دانش و نوآوري را محوري در سازمان به عنوان یکی از فنون مدیریت نوآوري و ارتباط بین 

  .تبیین نماید

  

 گران، مدیریت دانش نوآوري، سازمان هاي دانایی محور، دانش :هاي کلیدي واژه

                                                          
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: نویسنده مسئول - *و 1

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  - 2

  آموزش دانشجوي دکتري سنجش  - 3
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مقدمه

همه . ها محسوب می شود امروزه با پیچیدگی رقابت، نوآوري به عنوان یکی از مزیت هاي اصلی براي حیات سازمان

ایده هاي نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و . ایده هاي نو و بدیع هستندسازمان ها براي بقا نیازمند 

ه تولید و عرضه محصوالت و خدمات منجر بنه تنها  ، اکسیر حیات بخشبه عنوان  نوآوري  .آن را از نیستی و فنا نجات می دهد

ي را براي محصوالت و خدمات قبلی می یابد و گاه می یدکاربردهاي نوین یا بازارهاي جدگردد، بلکه  میجدید و متنوع 

.]1[آفریند

هاي محیطی  در مواجهه با تغییرات و پیچیدگی ترین شکل سازمانی مطلوب 4هاي دانایی محور حاضر سازمان عصر در

گرفته، در سازمان هاي دانایی محور کارکردها و عملکردهاي سازمانی در سطح مطلوب تري صورت  . ارزیابی می شوند

در سازمان . تصمیمات اثربخش تري اتخاذ شده و افراد و گروهها به تعامل، مشارکت و یادگیري مادام العمر ترغیب می شوند

هاي دانایی محور تمامی اهداف، برنامه ها، کارکردها و فرایندها در جهت خلق، تسهیم و بکارگیري دانش در سازمان انسجام 

زمان دانایی محور محیطی است که افراد در تمامی سطوح سازمانی به طور مستمر بر گسترش به عبارت دیگر، سا. یافته است

  .بی به اهداف سازمانی می پردازنددانش و فناوري به منظور بهبود کیفیت عملکردهاي فردي و گروهی و دستیا

ت و نوآوري هاي روز دنیا پیش سازمان دانایی محور با بهره گیري بهینه از فناوري هاي نوین قادر است همگام با تحوال

سازمان دانایی محور . رود و  به مطلوب ترین شکل از فرصت هاي محیطی بهره جوید و با چالش هاي محیطی مقابله نماید

تعریف تعامالت محیطی، روابط میان مان هاي سنتی است که نیازمند بازاندیشی و بازداراي وجوه تمایز و تشابه متعددي با ساز

زامات و رهیافت خاصی را می مهندسی مجدد ساختار و فرایندهاي سازمانی است و هدایت و رهبري این سازمان، الافراد و 

  .]2[طلبد

خالقیت هر نظام اجتماعی، پدیده اي مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خالقیت افرادي است که نظام از آنها تشکیل شده 

ضاي مناسب مورد نیاز است ، براي شکوفایی خالقیت هم فضاي مناسب باید همان گونه که براي رشد گیاه، محیط و ف. است

نوآوري با خلق ارزش . وجود داشته باشد تا ذهن و حافظه افراد براي پرداختن به ایده هاي نو و ایجاد فرصت هاي تازه آزاد شود 

دو یا چند فکر و ایده است براي رسیدن  اساس و عصاره خالقیت، ترکیب و تلفیق. خالقیت ، موتور نوآوري است . همراه است 

. خالقیت طرفدار و نتیجه ذهن آماده است و اغلب نتیجه نارضایتی فرد از وضعیت موجود است . به ایده اي کامالً جدید 
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یافتن، در بسیاري از سازمان ها فرایند مدونی در رابطه با از طرف دیگر.]3[خالقیت هم به فرد و هم به محیط او بستگی دارد

گزینش و سازماندهی اطالعات و بهره برداري از آن به منظور حل مشکالت، آموزش و تصمیم گیري وجود ندارد که در نتیجه 

موجب کاهش کارایی، کاهش سرعت عملکرد، کاهش توانایی پاسخگویی سازمان به تغییرات محیط، کاهش نرخ نوآوري، 

ی گردد که کارکنان دانش مدار با خروج خود از سازمان و یا به دلیل عدم خالقیت و از دست دادن دارایی هاي نهفته اي م

از این رو مدیریت  دانایی مقوله اي مهم تر از خود دانایی . پرورش مهارت ها و توانایی هایشان، به سازمان تحمیل می کنند

  .]4[محسوب می شود

رقبا مزیت رقابتی را به دست آورند بلکه ابزار سودمندي ظهور نوآوري دانش نه تنها سازمان ها را قادر می سازد نسبت به 

دانش به عنوان منبع عمده براي نوآوري و بهره وري سازمانی از اهمیت فوق . را براي ارتقاي عملکرد سازمانی ارائه می کند

ش خود ترکیب کرده هدف عمده مدیریت دانش  ایجاد و سازماندهی محیطی است که در آن افراد دان. العاده اي برخوردار است

ت دانش یکاربرد دانش به نوبه خود  به نوآوري در سازمان منجر خواهد شد، از این روست که مدیر. و نهایتا آن را به کار بندند

غالبا به عنوان منبع و مرجع اصلی نوآوري شناخته شده است و از الزامات اساسی فرایند نوآوري در سازمان محسوب می 

  .]5[شود

  :آوريمفهوم نو

محققان دیگر نیز تعاریف ]. 6[ هاي جدید است نوآوري فعالیتی است که هدفش ایجاد، انتقال، تغییرو واکنش به ایده

ها را  هاي جدید است، بلکه معرفی و به کار بردن این ایده از دید آن ها نوآوري نه تنها ابداع خودآگاه ایده. اند مشابهی ارائه داده

عصاي «به عنوان  و همکارانش از نوآوري » مانفورد«]. 7[کلی آن ارتقاي عملکردسازمانی استشود و هدف  نیز شامل می

شوند، بلکه عالوه  یاد می کنند که مدیران موفق و اثربخش با تکیه بر آن نه تنها بر مشکالت و محدودیت ها فائق می» 5جادویی

برخی دیگر از نویسندگان بر نقش ضروري و حیاتی . ]8[آید برمیهاي جدید و بهره برداري کارآمد از آنها  بر آن به خلق فرصت

نوآوري مسیري  "اند هاي اقتصادي، اجتماعی و کسب و کار آینده تاکید نموده و گفته نوآوري و مدیریت آن در تمام عرصه

فق و پایدار را به سوي هاي اقتصادي، تولیدي و خدماتی مو است که تمام شرکت ها و بنگاه گریزناپذیر براي کسب و کار آینده

بلکه فراتر از این باید آن را یک ضرورت حیاتی و . به عنوان یک فرصت یاد کرد توان از نوآوري امروزه دیگر نمی. خود می خواند

   ].9[بنیادین به شمار آورد
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  :اصول نوآوري

  ]:10[ازعبارتندنوآورياصولترین مهمازبرخی 

وشکوفاها ایدههمهکهنمودفراهممحیطیاستسزاواربنابراینهستندارزشمندوظریفها ایدههمه

  .یابندپرورش

موردحامییکتوسطبایدمبتکرایدهعبارتیبهنیازداردکمکبهایدهپرورشوارتقابرايایدهمبتکر

.گیردقرارپشتیانی

استضروريوالزمشرکتبقايبرايجدیدنوآورانهمحصوالت.

هستندشرکترشداساسیواصلیعاملایده،مبتکران.

  

  :هاي سنجش نوآوري شاخص

میالدي در پاسخ به جهانی سازي و تغییرات اقتصادي دانش محور و جهت دست یابی به  2000اتحادیه ي اروپا در سال 

هاي سنجش نوآوري  شاخص) ارتقاي نوآوري بین کشورهاي عضو و تبدیل شده به پویاترین اقتصاد دانش محور دنیا( هدف خود

  :]11[را در سطح ملی در چهار گروه اعالم نمود

میزان و کیفیت منابع انسانی تعیین کننده هاي اصلی خلق و انتشار دانش جدید در کل : منابع انسانی

  .اقتصاد به شمار می آیند

گیري  شاخص هاي مرتبط با خلق دانش، ظرفیت و وضعیت اختراعی کشورها را اندازه: خلق دانش جدید

. می کنند

این حوزه فعالیت هاي نوآورانه ي غیر رسمی از قبیل اقتباس تجهیزات جدید : انتقال و کاربرد دانش جدید

براي سیستم هاي خدماتی و تولیدي شرکت، اقتباس نوآوري هایی که به وسیله ي سایر شرکت ها و یا سازمان ها 

.خاص شرکت را پوشش می دهد توسعه یافته اند و اقتباس دانش جدید براي نیازهاي

عرضه ي سرمایه خطر پذیر : این طبقه شاخص هاي زیر را در بر می گیرد: امور مالی و ستاده هاي نوآوري

...تکنولوژي پیشرفته، فروش هاي نوآوري و 

  

سازمان هاي دانایی محور
6
:  
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گذاري بر دانایی،  ري مستمر و ارزشجریان یادگی گرفضاي تسهیل وجودهاي دانایی محور  ترین مشخصه سازمان عمده

ها،  بدلیل نهادینه شدن ارزش تولید و کاربست دانش از یکسو و تعدد کارکنان  در این سازمان .تولید آن و کارکنان دانشی است

متفاوت   بوروکراتیک و ماشینیسازمانهاياجرا و ارزیابی در مقایسه با  ،ریزي هاي خرد و کالن برنامه دانشی، فرایندها و رویه

اي است که ضمن بسترسازي،   هاي دانایی محور، به گونه انداز و رسالت سازمان هاي اجرایی، و چشم فرهنگ حاکم، رویه. است

هاي خود قرار  تسهیل و تقویت فرایند یادگیري مستمر کارکنان دانشی؛  تولید، تسهیم و بکارگیري دانش را محور تمامی فعالیت

  .]12[کشند کنند و از طریق دانش نفس می نایی محور با دانش زندگی میسازمانها دا. است  داده

که محصوالت یا خدمات آنها دانایی  شوند شناخته میهایی  هاي دانایی محور، به عنوان آن دسته از سازمان سازمانمعموالً 

شامل  یا خدمات، فراتر از محصولها،  هاي این سازمان ویژگیاین در حالیست که انعکاس  .استیا دانایی ـ محور  7متمرکز ـ

ـ محور به عنوان  استفاده از محصوالت یا خدمات داناییبه باور آگاهان علم مدیریت،  .اهداف، فرایندها و چشم اندازها است

 هاي دانایی محور، ناکافی و نارسا است، چرا که محصوالت یا خدمات، تنها بخش قابل مشاهده و ابزاري براي دسته بندي سازمان

غیر نمایند، اغلب مخفی و  ها را قادر به تولید محصوالت می که سازمان 9اي منابع اولیهو  کند یک سازمان را منعکس می 8عینی

ها از اهمیت حیاتی  روند که در حیات و پویایی این سازمان به شمار میسازمان  10هاي نامشهود آنها دارایی. قابل مشاهده هستند

  .برخوردارند

  :دانشگران

در . است) دانشگران(ش، توجه به مفهوم کارکنان دانشروي مدیریت داناژگان مهم در تبیین چالش هاي فرایکی از و

نامیده ) دانشگر(دانش مدیریت دانش، کارکنان و مدیرانی که نقش قابل توجهی در کسب سرمایه دانش سازمان دارند، کارکنان 

مدیریت منابع انسانی نیز به تا به افراد وابسته است، بر دانش، دانش عمداز آنجا که در سازمان هاي مبتنی ، ]13[می شوند

مدیران این سازمان . شدت دانش مدار شده و بهره وري منابع انسانی شدیدا با کارهاي دانشی و مدیریت دانش پیوند می خورد

   .ها ناگزیرند به منابع انسانی و دانش آنها توجه بیشتري داشته باشند

طرح ها و برنامه هایی را اجرا می کند  ،سازمان سوب می گردد و براي توسعه داراییدانشگران، دارایی سازمان محدانش 

وسط مدیران، اولین گام در درك درست ارزش دارایی هاي دانشی ناملموس ت. که قاعدتا با مشارکت دانشگران تدوین می شوند

  ].14[است رایند مدیریت دانشریزي بهبود بهره وري فبرنامه 
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یکی از مراحل اساسی تبدیل سازمان هاي سنتی به سازمان هاي دانایی محور دگردیسی منابع انسانی به دانشگران و 

به تعبیر دیگري روند تکاملی و دانش محور شدن منابع انسانی در سازمان هاي دانایی محور را می توان .  نوآوران سازمانی است

  :]15[دمعرفی نمو) 1شکل (به ترتیب زیر

  )نیروي کار( کارکنان) الف

  دانشگران سازمانی ) ب 

  خلق کنندگان دانش ) ج

  نوآوران سازمانی ) د

  

  

  

  روند تکاملی منابع انسانی در سازمان هاي دانایی محور. 1شکل 

  

به دلیل اینکه . حقیقت کارکنانی هستند که دغدغه اصلی شان یادگیري و کسب دانش استدانشگران سازمانی در    

یادگیري  و کسب دانش فرایندي بلند مدت و زمان بر است، بنابراین دانشگران این دارایی ارزشمند را در سازمان بدست آورده 

خدمت دانشگران سازمانی، باید تالش کرد تا پرداخت در طراحی نظام هاي جبران . اند، واجد تعهد سازمانی باالیی خواهند بود

دانشگران سازمانی همواره خالق، نوآور و داراي مهارت ذهنی . ها تا حد امکان مبتنی بر دانش، توانمندي و عملکرد هر فرد باشد

حور مورد توجه قررا آنان نیازها و انتظارات خاصی دارند که باید از سوي رهبران سازمان هاي دانایی م. سطح باالیی هستند

  .]16[گیرند

  

  :ارتباط نوآوري و مدیریت دانش 

امروزه نوآوري در فضاي تکنولوزیکی حاضر براي سازمان ها الزامی بوده و اکثر سازمان ها در جستجوي خلق ایده هاي    

تولیدات و یا خدمات جدیدي که در این راستا متخصصان سازمان ها در تالش هستند تا از دانش براي عرضه . جدید می باشند

مشتریان می خواهند، گام بردارند و زیر ساختی ایجاد کنند که نوآوري همانند یادگیري فرایندي مستمر شود، زیرا هدف 

متخصصان مدیریت دانش بر این عقیده هستند که . مدیریت دانش و راز بقاي این سازمان هاي امروزي در نوآوري نهفته است

.]17[وآوري و فرایندهاي مدیریت دانش قابل انطباق هستندمکانیزم هاي ن

نوآوران سازمانیخلق کنندگان دانشدانشگران سازمانیکارکنان
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  :مفهوم مدیریت دانش

ها  هاي اساسی سازمان مبتنی بر دانش ، دانش به یکی از دارایی به اقتصاد ،باگذر از اقتصاد سنتی مبتنی بر منابع     

بر هیچ سازمانی پوشیده نیست و اهمیت مدیریت دانش  .]18[تبدیل شده است و مدیریت آن امري ضروري به نظر می رسد

  ].19[رهبران می کوشند تا عوامل موفقیت مدیریت دانش را در سازمان خود بیابند

مدیریت دانش به عنوان مقوله اي که به تازگی وارد آثار علمی مدیریت معاصر گردیده، داراي تعریف مشخص و    

نظر و اجماعی وجود ندارد؛ اما با توجه به تعاریف مختلف می  روشن مورد قبول همه اندیشمندان نیست و در این مورد اتفاق

.توان وجوه اشتراکی یافت که تعریفی عام و تا حدودي مقبول همه علماي رشته را ممکن سازد

  :از عبارتستدانشمدیریتصاحبنظرانبرخیدیدگاهاز

یک سازمان، که جذب، رشد یک توصیف کلی از فرهنگ، فرایندها، زیرساخت ها و فناوري هاي موجود در  -

].20[و بهینه سازي سرمایه دانشی سازمان براي تحقق اهداف راهبردي را ممکن می سازد

یک رویکرد یکپارچه و سیستماتیک براي تشخصیص، مدیریت و اشتراك تمامی دارائی هاي اطالعاتی و -

].21[ و خبرگی هاي فرديها، رویه ها و تجارب   دانش سازمان شامل پایگاههاي داده، اسناد، خط مشی

یک روش براي کنترل و هدایت دارائی هاي دانشی مشهود و نامشهود سازمان، بنحوي که با بکارگیري -

].22[دانش داخل و خارج سازمان، تولید دانش، ارزش آفرینی، نوآوري و بهبود را در سازمان تسهیل نماید

شناسایی و تعیین سرمایه هاي فکري موجود در مدیریت دانش شامل ) 2006( از دیدگاه بارکلی و موري-

یک سازمان، تولید دانش جدید براي تداوم برتري رقابتی آن سازمان، فراهم ساختن امکان دسترسی به حجم وسیعی 

].23[از اطالعات، اشتراك بهترین عملکرد با به کارگیري فناوري است که حصول همه موارد مذکور را میسر می سازد

لی میتوان گفت مدیریت دانش می تواند همان سازماندهی دانسته ها باشد، یعنی تالش براي به دست در یک نگاه ک

آوردن دانش ضروري، اشتراك اطالعات در داخل یک سازمان و تأکید بر تقویت حافظه سازمانی به منظور بهبود روند تصمیم 

با ایجاد یک محیط کاري جدید  موجب تسهیل در اشتراك مدیریت دانش  .گیري، افزایش تولید و حمایت از نوآوري در سازمان

].24[دانش گردیده و جاري شدن دانش را به فرد مناسب در زمان مناسب براي فعالیت کاراتر و اثر بخش تر باعث می گردد

:اهداف مدیریت دانش

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران

  

8

مناسب به منظور تولید، مدیریت دانش شامل فرایند ترکیب بهینه دانش و اطالعات در سازمان و ایجاد محیطی    

هدف مدیریت دانش ایجاد یک سازمان یادگیرنده و شراکت . اشتراك و به کارگیري دانش و تربیت نیروهاي خالق و نوآور است

و ...) مالی، عملکرد، هوش رقابتی و (یا ایجاد جریانی بین مخازن اطالعات ایجاد شده توسط افراد قسمت هاي مختلف شرکت

به عبارت دیگر هدف نهایی مدیریت دانش ارتقاي ارزش افزوده دانش موجود در سازمان به . با یکدیگر است مرتبط کردن آن ها

].25[ منظور توسعه و بهبود خالقیت، بهره وري و ایجاد مزیت رقابتی براي سازمان است

  :فرایند مدیریت دانش

ایجاد دانش به توانایی سازمان ها در ایجاد ایده ها و راه حل هاي نوین و مفید اشاره  :دانششناسایییاخلق.1

سازمان ها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی، با روش هاي مختلف به خلق واقعیتها و مفاهیم جدید می  ].26[دارد

معیار سنجش . ]27[ایجاد دانش فرایند مهمی است که در آن انگیزه، تلقین، تجربه، و شانس نقش مهمی ایفا می کنند. پردازند

].28[نوآوري در بازار استدانش نو، نقش موثر آن در حل مساله جاري و 

)2002(میدگلیوسو. نیستشیدهپوکسیبرنوآوريوسازمانی یادگیريايربدانشخلقایندفراستراتژیکاهمیت

 تعامالت؛ ياههشبکازدانشواطالعاتاکتساب) 1:]29[ کنند میپیشنهاددانشخلق ایندفربراي راوجهیپنجمدلیک

)4مسأله؛حلبرايدانشواطالعات کاربردخاللازجدیددانش ایجاد)3بیرونی؛ونیدرودانشسازي یکپارچه)2

 وآزمونباآنها .فرایندکلدرسازمانیوفرديعواملنقشایفاي)5وشرکت؛ عملکردورينوآوبردجدیدانشتأثیرگذاري

براياطالعاتاکتساببرايمأخذي عنوانبهرسمیسازي شبکهاهمیتاوالً،کهگیرند میتیجهنخودپیشنهاديمدلبرآورد

درون شبکه حاصل نمی شود؛ یا مهارت مستقیما از تخصصیدانشثانیاً، .نیستغیررسمیسازي شبکهاهمیت بابربراسازمان،

دانش جدید و مشوق ا، توانایی فرد براي جذب ثالث. ر غیر مستقیم می توان آن را بواسطه اکتساب اطالعات احصا کردبلکه بطو

رابعا، این . ها و سیستم هاي سازمان براي ترغیب اکتساب دانش، قویا تعیین کننده ترکیب دانش و مهارت تخصصصی است

دانش و مهارت تخصصی از طریق سطح خالقیت در حل مساله، در عملکرد سازمان نقش داشته و همراه با اصول جامعیت و 

نهایتا، دانش جدید مستقیما بر خروجی . طح دانش جدید خلق شده توسط سازمان استتوافق نظر، عامل کلیدي موثر در س

  ].30[نوآورانه شرکت اثر گذارده و به نوبه خود، عامل موثري در عملکرد مالی آن محسوب می شود

زي اندوانش جستجوي دانش بوده اند، چرا که دانسان ها همواره در  ،در طول تاریخ بشر :اکتساب و جمع آوري  دانش.  2

درافرادتمامی .]32[دانش هم می تواند از داخل وهم از خارج از سازمان کسب شود . ]31[ را باعث موفقیت می دانستند

آوريجمع دانش .باشندداشتهراشانگیريتصمیموکاربامرتبطدانشکسببرايپایگاهیبه دستیابیامکانبایدشرکت

روابط ].33[بهبود عملکرد مدیریت ایفا کند همزمانوهاناکاراییوموانعحذفدرمهمینقشتواندمیهاشرکتدرشده
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راجدیديدانشتواندمیسازمان. شودمی دانشارائهساززمینهسازمان،شرکايورقباکنندگان،حمایتمشتریان،باجاري

سازمانیاهدافبهرسیدنبرايهاآندانشوتخصصازاستفادهوکارشناسان استخدامطریقازکند،تولیدتواند نمیخودکه

کاريحیطهدررقبا صنعتیهايبخشدیگربامشارکتوهمکاريجدید،دانشبهدستیابیهايراهدیگرازیکی.کندکسب

سالطیدرشدهایجاددانشاگرهرچند، ].34[کرد استفادههاسازماندیگرابتکاراتازتوانمیطریقایناز. تاسسازمان

سودمند آیندهدرگیريتصمیمنیازهايبرايباشد،نشدهآوريجمعسیستماتیکبصورتمدیریتی هايفعالیتطریقازها

  ].33[بودنخواهد

اصطالح مستند سازي سازي دانش به معناي ثبت و ذخیره سازي، کدگذاري، و : دانش یا سازماندهی مستند سازي  .3

وجه اشتراك تمامی اقدمات مستند سازي را می توان مکتوب نمودن هدفمند بخشی . طبقه بندي دانش و تجربیات مفید است

  ]..35[نه بیان شده استدر برخی از منابع، مراحل مستند سازي اینگو. از دانسته ها و آگاهی هاي انسان دانست

پی جویی، گردآوري، ضبط و تدوین مجموعه اسناد و مدارك مربوط به هر اقدام

 تنظیم و طبقه بندي اسناد و مدارك یاد شده از نظر موضوعی و زمانی

عملکردها و تعیین موارد افتراق آن با ذکر دالیل بروز اختالف و افتراق/ تطبیق برنامه ها

توسعه به طور کلی به مجموعه اي از فعالیت هاي سریع وخالق، نظام یافته و برنامه ریزي شده  :دانش توسعه و اشاعه . 4

گام از فرایند  چهارمین]. 36[ گفته می شود که در جهت گسترش مرز هاي شناخت علمی و گنجینه دانش انسان وجامعه باشد

را میان اعضاي خود توزیع نموده و از این طریق یادگیري را مدیرت دانش، انتقال دانش است که طی آن، یک سازمان، اطالعات 

توسعه دانش، عنصري بنیادي است که اکتساب دانش را تکمیل  ].32[ا درك جدیدي را بوجود می آوردارتقاء داده و دانش و ی

ه دانش در بردارنده همه توسع .تر و فرایند کار موثر تمرکز داردبه عالوه ، بر مهارت و تولیدات جدید ،ایده هاي به. می کند

تالش هاي مدیریتی است که آگاهانه بر تولید توانایی هایی تمرکز دارند و هنوز درون سازمان ارائه نشده اند یا حتی هنوز در 

  .   درون یا بیرون آن وجود ندارند 

شود،می مدیریتسازمانتوسطکهدانشیمنبعازبتوانندهاآناگر. نگرندمیدانشگران عنوانبه خودشانبهکارکنان

موضوعاینتحقق .نمایندتکمیلتريمناسب بصورتراخودکارهايکهبودخواهندقادرهاآنکنند،پیدادستدانشبه

  .[33]استعملکردبهبودمنظوربهمختلف منابعدرموجوددانشیکپارچگینیازمند

تواندمیسازمانکهاستتجاربی واطالعاتایجادبرايحیاتیشرطیپیشسازمان،داخلدردانشپراکندگیواشاعه

مناسبهاییپاداشبینیپیشدانش،انتقالبرايروشنونی واضحزباازاستفاده،خصوصایندر .کنداستفادههاآناز

سوال مرحله،ایندر .باشدموثرتواندمیدانشانتقالواشتراكازسازمانیفرهنگحمایتدانش، گذارياشتراكبهبراي

هايایجاد مهارترويبرتمرکزمرحله، ایندر .کردتسهیلتوانمیچگونهرادانشگذارياشتراكبهکهاستایناساسی
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نمیسرچشمهتخصصازصرفاًدانشکهاستاینمهمنکته  .استموثر فرایندهاوبهترنظرات،جدیدمحصوالتجدید،

مواردازیکیکارکنان، بینارتباطدرتسهیلوسازمانداخلیشبکهازبرخورداريلذا،آیدمیدستبهنیز تجربهازبلکهگیرد

  .[34]شود میتلقیمرحلهاینکلیدي

کارکنان، ازیکهرکهافتد میاتفاقزمانیکهاستدانشازحفاظتوسازيدرونیپنجم،مولفه :دانشکاربرد . 5

دانشایجادبهمنجراستممکنسازي،درونیبنابراین.گیرند میبکارراآنسپسوکردهکسبوکشفرامرتبطدانش

اینبهدانشمدیریتتوجهتماممرحله،ایندر .[33]شود میفراهمدانشایجادبرايايپایهبدین صورت،. شودجدیدي

داشتناهمیت،متاسفانه.بینجامدسازمانسوددهیبهتاشودکاربرديهادرسازمانموجوددانشکهاستمتمرکزنکته

  ].34[کند نمیتضمینسازمانهايفعالیتتمامیدروزمانهردرراآناجرايدانش، بسیار

بسیاري از صاحبنظران، این مرحله را . هدف غایی مدیریت دانش، کاربرد دانش در جهت بهبود عملکرد سازمانی است

یت دانش می دانند زیرا مزیت رقابتی، تنها منوط به داشتن منابع غنی و سرشار دانشی نیست، مهمترین گام در فرایند مدیر

زمانی که کارکنان بهترین تجارب را در موقعیتهاي جدید «. عملیات و تصمیمات سازمانی استبلکه در گرو کاربرد آن منابع در 

تعدیل نموده، و مجموعه جدیدي از بهترین تجربیات را به دست گیرند، آن تجربیات را جرح و  براي بهبود عملکردشان بکار می

  ].37[ »دهند می

  .شودمیتکمیلسازماندردانشگردشفرایندترتیب،اینبه

  :ارتباط بین مکانیزم هاي نوآوري و فرایندهاي مدیریت دانش

صورت گرفته ) 2003(آلبرز و بروورجدول زیر ارتباط بین فرایندهاي مدیریت دانش و مکانیزم هاي نوآوري را که توسط 

  .]38[است را نشان می دهد

  

  فرایندهاي مدیریت دانش  مکانیزم هاي نوآوري

  محرك ها/پاداش هاي انگیزشی -

  دیدگاه ها، گروه ها،محیط: معرفی تغییر -

  ارزیابی فرهنگی، سازمانی و گروهی -

  ها،خطوط تولیدتیم ها، سازمان ها، رویه : پذیرش هرچیزي به طورموقت -

  )شخصی و سازمانی(عدم پذیرش عقایدوارزش هاي بنیانی -

  تشویق آزمایش و انکارتخصص ها -

  شرایط کاري، ابزارهاي اقتصادي: عوامل محیطی -

  مکانیزم هاي انتقال و مشاوران -

  خلق دانش

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران

  

11

  پذیرش تفاوت هاواستخدام هوشمندان -

  تحریک نارضایتی -

  )لب به طورمتناوباغ(تشویق یادگیري و آموزش -

  )اجتماعات کاربران(منابع درونی وبیرونی -

  فرصت ها -

  ابزاریارسانه ذخیره سازي عقایدقابل استفاده یاغیرقابل استفاده -

  اکتساب دانش

  دستورات استراتژیکی -

  سازماندهی دانش کارکردي یادانش فرایندي -

  زیرسوال بردن عمل هاي موجود -

  )سهیم سازي عقاید(یا دیدگاه هاي مختلف استفاده از چشم اندازها -

  سازماندهی دانش

  .ارتباط بین آنهایی که می دانندباآن هایی که نیاز به دانستن دارند -

  تشویق سهیم سازي عقاید -

ایده ها را زنده نگه دارید، صرفابایگانی نکنید،تا آنجا که ممکن است آنهاراعینی  -

  .کنید

  که می دانندیعنی متخصصان موضوعات مهم توزیع اطالعات درباره آنها  -

  اشاعه دانش

عقایدي که درتجربه موفق نمونه اصلی،مدل ها،راهنما،: آزادي براي تجربه -

  .هستندیاخوب درخشیدند

  پذیرش سازمان درباره نادیده گرفتن سودهاي مالی -

  کاربرد دانش

  دانشارتباط بین مکانیزم هاي نوآوري و فرایندهاي مدیریت  -1جدول

  :هاي دانایی محور چالش هاي پیش روي سازمان

   :[39]چالشهاي اقتصاد دانش را می توان در گروه هاي زیر طبقه بندي کرد

به این معنا که بازار بیشتر به سمت و سوي جهانی می رود و . بازار دائم در حال تغییر است: ویژگیهاي جدید بازار) الف

در ) عمر مفید کاال(عالوه بر این، تکنولوژي ها روز به روز پیچیده تر می شوند، چرخه کاالها . رقبا در یکدیگر ادغام می شوند

تمامی ویژگیهاي جدید بازار، . تر می شود حال کاهش است و موقعیت دانش، به عنوان یک امر اساسی، هر روز مستحکم

                  .نیازمند افزایش رقابت از سوي شرکتها است

می توان به نوآوري در زمینه تکنولوژیکی، نوآوري . نوآوري قالب هاي متنوعی به خود می گیرد: دید نوآوريانواع ج) ب

همچنین نوآوري می . در الگوهاي تجاري و شیوه هاي جدید سازمان دهی کارها، نوآوري در طراحی و یا بازاریابی اشاره کرد

             . جدید براي کاالها و خدمات موجود باشد تواند در زمینه یافتن کاربردهاي جدید و یا بازارهاي
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مشتریان، صاحبان بازارهاي سهام، به گونه اي فزاینده، ارزش یک سازمان را برابر با توانایی : نیازهاي جدید سهامدارن) ج

              .آن سازمان در رساندن کاالي پرسود و برتر به بازار مقصد، در زمان مناسب می دانند

مدیریت نوآوري دربرگیرنده تمامی مناطق کلیدي است که باید براي تولید کاالها و : رویکرد جدید در زمینه نوآوري) د

ظرفیت یک شرکت براي پیاده سازي مدیریت نوآوري، بستگی به موفقیت آن شرکت در رویارویی . خدمات مناسب کنترل شوند

              .دکارایی درآم. 2رشد سود . 1: با دو چالش عمده دارد

پیشرفت سریع تکنولوژیهاي جدید شرکتها را برآن داشته است تا براي حفظ : مهارتهاي جدید سخن نوآوري تکنولوژي) ه

            .موقعیت رقابتی خود، مناسب ترین تکنولوژي ها را ارزیابی کرده، به کار گیرند

وآوري دانش محور، به ظرفیتی نیاز دارد که در آن بتوان توسعه مدیریت ن: نیاز به ابزارهاي جدید مدیریت نوآوري) و

هاي جدید اطالعات و  ابزارهاي تکنیکی اشاره به اکتساب و استفاده از تکنولوژي. ابزارهاي تکنیکی و ارتباطی را به کار برد

بوجود آمدن . ر اختیار همگانندزیرا آنها به سهولت د ،این ابزارها در موقعیت رقابتی، برتري به وجود نمی آورند. ارتباطات دارد

ابزارهاي ارتباطی شامل نحوه انجام تجارت، چه در . برتري در موقعیت رقابتی، با تکیه بر ابزارهاي ارتباطی صورت می پذیرد

.محیط داخل و چه در خارج از شرکت است

  :ارتباط بین استراتژي هاي مدیریت دانش و نوآوري

؛ به عبارت )1384عدلی،(متنوع بوده و این تنوع به اقتضایی بودن آن ها اشاره می کنداستراتژي هاي مدیریت دانش بسیار 

برخی استراتژ . دیگر تنوع استراتژ هاي مدیریت دانش ناشی از تاکیدي است که هر یک از آن ها بر جنبه هاي مختلف دانش دارند

  . ا نتایج نهایی را مورد توجه قرار می دهندها بر دانش تکیه دارند در حالی که برخی از آن ها فرایندهاي تجاري ی

  :به عنوان مثال چند نمونه از استراتژهایی که ارتباط مستقیم تري با نوآوري دارند عبارتند از

استراتژي دانش که به وسیله شرکت هاي بزرگ  5دي و ندلر از مکین سی و شرکت، : استراتژ هاي مکین سی و شرکت) الف

  :]41[سایی کرده اندبه کار رفته است را شنا

این استراتژي بر شناسایی بهترین عمل درون سازمان و اشاعه آن در تمام شبکه هاي کاري : توسعه و انتقال بهترین عمل

  .و موقعیت ها تاکید دارد

این استراتژي به سازماندهی مجدد دانش اشاره دارد: خلق و مهارت جدید از دانش موجود در سازمان.  

گروهی دانش شکل دهی استراتژي.  

این استراتژي براي ایجاد وضعیت رقابتی به وسیله افزایش نوآوري تکنولوژي و کاهش : ترویج و تجاري سازي نوآوري

.زمان ارائه به بازار متمرکز می باشد
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ایجاد استاندارد با واگذاري دانش انحصاري.

ژي مدیریت دانش در شش گروه بر روي پیوستار قرار استرات) 2001(به اعتقاد بین نی : »بین نی«پیوستار مدیریت دانش ) ب

استراتژي پیوستار مدیریت دانش به سازمان ها در خلق معناي متنوع کمک می کند و تمرکز آن روي فرایندها و فعالیت هاي . دارد

  .مدیریت دانش است

  .دانش در تکنولوژي مجسم شده است: مدیریت دانش اجرایی* 

  .ش از منابع داده هاي بیرونی کسب می شود و تمرکز آن بر روي اطالعات درباره مشتریان استدان: مدیریت دانش تحلیلی* 

مدیریت آشکار دارایی هاي دانش این امکان را فراهم می کند که بتوان دانش را به روش هاي : مدیریت دانش دارایی* 

  .مختلف مورد استفاده مجدد قرار داد

  .تغییر و اصالح عمل تجاري، سهیم و اشاعه فرایندهاي درون سازمان است شامل کدگذاري،: مدیریت دانش محور* 

عبارت است از توانمندسازي استعدادهاي کارگران دانش سازمان از طریق مهارت آموزي و رشد : مدیریت دانش توسعه اي* 

  .کارکنان

به عنوان وسیله . ا افزایش دهدایجاد محیطی که خالقیت یا ایجاد دانش جدید ر: مدیریت دانش و نوآوري و خالقیت* 

  .  ]22[پژوهش و توسعه، تشکیل تیم از رشته هاي مختلف

  

  :نتیجه گیري

دانش براي دانش نیست بلکه دانش براي عمل و بهبود عملکرد مهم . دانش براي سازمان به تنهایی منبع مهمی نیست

. به این ترتیب در قلب مدیریت دانش باید نوآوري را جستجو کرد، زیرا مزیت رقابتی پایدار در نوآوري  پنهان است ].40[است

نوآوري دانش در عمل یا . نوآوري عبارت است کاربرد دانش جدید، براي ارائه کاال و خدمات جدیدي که مشتریان می خواهد

در عین حال نوآوري از رکورد دانش . شوند، تمام ویژگی هاي آن را دارا است دانش فعال است و همان طور که از دانش زاده می

از منظر اقتصادي نیز . اندازد همچنین حرکت دانش در مسیر عکس آن را به تعویق می. کند و راکد بودن آن جلوگیري می

به این ترتیب امروزه نوآوري . رمغان آوردزیرا نوآوري می تواند کارآفرینی را براي سازمان و جامعه به ا ،نوآوري قابل توجه است

الزامی است و آن ها براي ادامه حیات خود باید به طور مستمر  21براي حیات سازمان ها در فضاي تکنولوژیکی غالب قرن 

دو  مدیریت دانش. تحقق این هدف مجددا استقرار مدیریت دانش را به عنوان قابلیت اصلی سازمان الزامی می کند. نوآور باشند

خلق دانش و یادگیري که بخش دوم تعریف مدیریت . اداره دانش و افزایش توانایی براي خلق دانش جدید: بخش را با خود دارد

به این منظور سازمان ها از مکانیزم هایی که . دانش را مورد تاکید قرار می دهد افزایش و تسهیل فرایند نوآوري است

انش را حکایت می کنند استفاده می کنند بنابراین نوآوري یک هدف مدیریت دانش فرایندهاي خلق، سهیم سازي و تلفیق د
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است و این دو چنان در هم تنیده اند که می توان مکانیزم هاي نوآوري را و فرایندهاي نوآوري و مدیریت دانش را باهم انطباق 

  .داد

دانشگران، بستر الزم را جهت سازمانهاي دانایی محور با  ایجاد شرایط مناسب به منظور کمک به ظهور و تقویت دانش و 

تعامل سازنده با دانشگران و چگونگی تسهیم دانش در سازمان از . آورند بروز نوآوري و خالقیت در سازمان را فراهم می

هاي مدیریتی نوین، شرایط را به  گیري مدیران از سبک بهره. رود ور به شمار میهاي دانایی مح ها در سازمان ترین چالش عمده

حرکت در راستاي نهادینه شناخت و با توجه به اهمیت . کند دانایی محور تسهیل می  منظور حرکت در راستاي تحقق سازمان

شرایط حرکت در راستاي تحقق روز نوآوري، بررسی موانع بشود تا ضمن  هاي دانایی محور، پیشنهاد می سازماندر  ها سازي رویه

  .هاي دانایی محور، مورد کنکاش بیشتري قرار داده شود سازمان
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