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  چکيده

 مؤثر هایی روش دنبال به باید ها سازمان و تمامی صنایع و کسب و کارهای بزرگ که باورند این بر نظران صاحب اغلب امروزه     

 ایجاد سازمانی خالق و یادگیرندهو  انسانی نیروی مختلف سطوح میان در سازمانی دانش انتشارمدیریت دانش و پیاده سازی برای

یكی از گام های اساسی در این راه استقرار و تكمیل سیستم مدیریت دانش و مدیریت بر مولفه های آن و شناسایی سرمایه  .باشند

 مؤثر انتقال و ایجاد اقتصادی، بنگاه هر اصلی رقابتی بعد" معتقدند: همكارانش و بایس چنان که، همهای فكری سازمان می باشد. 

در این زمینه با این چالش عمده مواجهند که علیرغم سرمایه  سازمان هاهای اولیه در اغلب  تالش ." است سازمان درون دانش

گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد. علت اصلی این مشكل پایین بودن سطح 

 ضرورت براییک  سازمان هاش مدیریت دانش در پذیردر نتیجه، .رش و استفاده از مدیریت دانش استبرای پذی سازمان هاآمادگی 

 توسعه استراتژی های کسب و کار می باشد.

 

 فضای مجازی و دانش ،سازمان های دانش محور مدیریت دانش، کارآفرینی، واژگان كليدي:
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 مقدمه

 همچنین .است شده تبدیل دانش به محسوس قابل و فیزیكی منابع از معاصر اقتصاد در سازمانی رقابت پذیری بنیان و اساس

 دستیابی به قادر که وکارهایی کسب .است یافته تغییر دانش مدیریت به اطالعات مدیریت از نیز اطالعات سیستمهای اصلی تمرکز

 به نسبت دهند، گسترش و تسری خود و خدمات محصوالت عملیات، در ا ر آن و بوده خود های سازمان درون در موجود دانش

 .بود خواهند برخوردار ویژه مزیت از خود رقبای

معتقد هستند که تكامل فن آوری اطالعات و ارتباطات پایگاه قدرتمندی برای مدیریت دانش فراهم خواهد ساخت  سازمان هااکثر 

ترکیب مدیریت دانش   در مقابل، سیستم های اطالعات مدیریت توسعه دستور کار، در که عملیات کسب و کار را تسهیل می کند.

به عنوان بخشی از طرح های سازمان های کسب وکار کوچک نادیده گرفته شده اند . دالیل مختلفی برای این امر وجود دارد که 

می توان برای نمونه به موارد زیر اشاره کرد: محدودیت های بودجه، کمبود منابع انسانی، تغییر سریع پرسنل، عدم درک مشارکت 

 مناسب سیستم های مدیریت دانش.ر مدیریت دانش، عدم پیش بینی تحویل و ارائه ، تشخیص مزایای فوری در اجرای فرایندها د

 

 مباني نظري

 تعريف مديريت دانش

شمندانه فرایندها،ابزار، مدیریت دانش طراحی هو( 9111)از نظر سیمن.تعاریف زیادی برای مدیریت دانش منتشر شده است     

با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که هرکدام از سه عنصر سرمایه فكری یعنی ساختار و غیره 

 .(Seemann P, 1999) دساختاری،انسانی و اجتماعی نمایان می شو

و ارائه آن تاکید می ورزد،به روشی که بتواند به صورت رسمی به اشتراک گذارده شود ودر  مدیریت دانش بر شناسایی دانش

  .(M, 2004) دوباره مورد استفاده قرار گیرد نتیجه

وکار شرکت اشاره مدیریت دانش به فرایند شناسایی، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و دسته بندی اطالعات ضروری برای کسب      

مزیت رقابتی بیش از پیش، از دانایی نیروی انسانی  .دارد؛به گونه ای که عملكرد کارکنان ومزیت رقابتی شرکت را بهبود بخشد

با توجه به مطالبی .نشأت می گیرد و سرمایه انسانی نقش مهمتری نسبت به سرمایه فیزیكی و یا مالی در تعیین رهبران بازار دارد

ن توانایی ها و مهارت های کارکنان، یكی از مهم ترین و قابل تجدید شونده تری د و توجه به این  حقیقت که دانش،که گفته ش

در مدیریت راهبردی خود از آن مزیت کسب کند، سرمایه سازمانی بیش از هر زمان دیگر حائز  منابعی است که سازمان می تواند

 .(Uzunc¸ars¸, 2008) اهمیت شده است
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 خلق، كسب و توسعه دانش

انباشتگی و توسعه سرمایه دانش، به شكلی اساسی به تسخیر و اعتبار دهی حكمت انباشته واقع در ذهن کارکناان و تصامیمات و   

تواند باشد. انتخاب منبع جهت کسب داناش الزم، باه چناد فعالیت آنان بستگی دارد ، اگر چه منابع دانش در خارج سازمان هم می

 اهمیت استراتژیک دانش، میزان دسترسی به دانش در موسساه و امكاان گازینش منباع خاارجی. عامل بستگی دارد که عبارتنداز:

 کسب دانش، شامل یک یا چند مورد از فرآیندهای زیر است:

o  مثل( خلق دانش در درون سازمانD& R )و توسعه محصول و بازاریابی 

o ی تحقیق و توسعه دولتی.سازمان هاا ها )موسسات علمی( ی، دانشگاهسازمان هاهمكاری ازطریق پیوند با سایر 

o گری ، یادگیری استاد و شاگردی توسعه قابلیت ها ازطریق یافتن افراد خوش آتیه و برنامه های توسعه انسانی)مانند مربی

 ها و برنامه های آموزش ضمن کار(.، موسسات آموزشی و دانشگاه

o ندگان تحقیق و تكنولوژی و مخترعین(تهیه محصوالت از فروشندگان دانش )مثل: مشاوران ، تهیه کن 

o ی(آن هاگردآوری دانش از بازار و منابع اطالعاتی )مثل: مشتریان، رقبا، وب و انتشارات چند رس 

o دستیابی به افراد دارای دانش 

o های دارای دانشدستیابی به شرکت (Coleman, 1988). 

پژوهشی به بررسی رابطه بین مدیریت دانش،یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی پرداخته اند.اطالعات ( در 0292)  1ووب ولیائو 

شرکت مالی برتر توزیع شده بود، بدست آمد. یافته ها نشان داد  922مجله برتر و  9222این تحقیق از طریق پرسشنامه که بین 

 اینكه:که بین این سه مؤلفه همبستگی مثبتی وجود دارد و مهمتر 

در سطح مطلوبی قرار دارند توانایی بیشتری برای باال بردن نوآوری  آن هاشرکت ها و سازمان هایی که مدیریت دانش در  (9

 سازمانی دارند. 

در سطح مطلوبی قرار دارند توانایی بیشتری برای باال بردن یادگیری  آن هاشرکت ها و سازمان هایی که مدیریت دانش در  (0

 سازمانی دارند.

در سطح مطلوبی قرار دارند توانایی بیشتری برای باال بردن یادگیری  آن هاشرکت ها و سازمان هایی نوآوری سازمانی در  (3

 سازمانی دارند.

 ,Liao) ت دانش و نوآوری سازمانی می باشدو در نهایت نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی یک متغییر میانی بین مدیری (4

2010) . 

 

 

 

 

                                                           
1 Liao & Wu 
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 نوآوری سازمانی و ت دانشمدیری -1شكل

   

( به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بهبود عملكرد سازمانی شرکت های لجستیک در 0221) 2و همكاران هدر پژوهشی فوگات   

زمینه مدیریت و فناوری اطالعات در امریكا پرداخته اند.نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه قوی و مثبتی بین مدیریت دانش 

وجود فرایندهای قوی مدیریت دانش در این سازمان ها و درگیر  و بهبود عملكرد سازمانی وجود دارد.یافته ها نشان داده است که

کردن کارکنان با این فرایندها باعث افزایش کارائی، اثربخشی، تمایز و بهبود عملكرد سازمان در مقایسه با سایر سازمان ها می 

 رد سازمان بازی می کنندشود.نتایج نشان می دهد که کارکنان نقش اصلی را در فرایندهای مدیریت دانش و بهبود عملك

(Fugate, 2009) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت دانش و بهبود عملكرد سازمانیرابطه بین ، و همكاران هفوگات پژوهش -0شكل

 

( به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بهبود یادگیری الكترونیكی در دانشگاه پلی 0221)3 تسوی و الئودیگر در پژوهشی      

نشان دادکه بین ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش با یادگیری مؤثر  آن هاتكنیک هنگ کنگ پرداخته اند.نتایج تحقیقات 

الكترونیكی رابطه قوی و مستقیمی وجود دارد. یافته ها نشان داده است که مدیریت دانش زمینه ای را فراهم می کند که کاربران 

ن شوند.مدیریت دانش محیط یادگیری در همه جا بتوانند با خلق، تسهیم و نشر دانش باعث بهبود عملكرد خود و سایر کاربرا

راگسترش داده و به یادگیری سرعت می بخشد.ابزارهایی که مدیریت دانش در اختیار کاربران قرار می دهد شامل: ارتباطات 

                                                           
2 Fugate, Stank, & Mentzer 
3 Tsui & Lau 

Out put Process In put 

 نوآوری سازمانی مدیریت دانش یادگیری سازمانی

 پاسخگویی دانش مدار تسهیم دانش انتشار دانش تولید دانش

 بهبود عملکرد سازماني بهبود عملكرد بخش

 اثر بخشی  تمایز کارایی
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بود ایمیلی،چت روم ها، متورهای جستجو، اتاق های بحث و مشاوره، ... . از طریق مدیریت دانش کاربران می توانند برای ارتقا و به

 .(Lau, 2009) یادگیری، نیازهای دانشی خود را برنامه ریزی،هدف گذاری و اولویت بندی کنند

 

 تسهيم دانش در جوامع مجازي

شده ، بلكه برای جوامع مجازی نیز، شناخته  سازمان هاامروزه دانش به عنوان یكی از عوامل کلیدی موفقیت، نه تنها برای 

شود. تسهیم دانش به رفتاری ی رفتارهای تسهیم دانش ایجاد میی خود اعضا و به واسطهاست. دانش در این جوامع عمدتا بوسیله

 Ming-Ji James) کنندشود که افراد از طریق آن دانش اکتسابی خود را میان سایر اعضای یک سازمان منتشر میگفته می

Lin, 2009)ی مجازی قادر به . بدون وجود دانش کافی، افراد ممكن است تمایل خود را به مشارکت از دست بدهند زیرا جامه

-Yu-Hui Fang, In justice we trust: Exploring knowledge) نمی باشد آن هاسازی نیازهای دانشی برآورده

sharing continuance intentions in virtual communities of practice, 2010). 

-همكاری و تسهیم دانش در میان افرادی که به لحاظ جغرافیایی پراکنده ی مجازی به دلیل فراهم آوردن فرصتمفهوم جامعه

جهت بحث و گفتگو، جوامع های کاربردی مختلف های مفید مورد استفاده شامل برنامهباشد. تكنولوژیاند بسیار حائز اهمیت می

 باشدمبتنی بر وظیفه جهت تشریک مساعی در راستای کسب اهداف، ابزارهای تامین نیازهای فانتزی و بازی، و غیره می

(Greenberg, 2001) .از لفظ جوامع مجازی جهت داللت بر تمایل به همراهی، همدلی و حمایتی که به صورت آنالین  4رینگلد

در میان افراد مشاهده می شد استفاده نمود: تعامل در جوامع مجازی شامل تسهیم دانش، جستجوی حمایت و احساس همبستگی 

 . (Chia-Ping Yu, 2007) باشدبا دیگران می

ی مدیریت وجود تحقیقات در زمینهی دانش یكی از عوامل انگیزش در استفاده از جوامع مجازی است. با اینتسهیم و مبادله

ی . بنابراین مطالعه(Chih-Jou Chen, 2010) دهد تضمینی برای تسهیم دانش در این جوامع وجود ندارددانش نشان می

که بر تمایل اعضا به صرف زمان و تالش در راستای تسهیم دانش با ارزش خود، که در نهایت بر موفقیت جوامع مجازی  عواملی

 باشد.تاثیرگذار است، بسیار حائز اهمیت می

های تسهیم دانش در اند.  بعضی مطالعات به محرکادبیات اندک اما رو به رشدی به تسهیم دانش در جوامع مجازی پرداخته

به تسهیم دانش در             5گیرد. واسكو و فرجهای درونی و بیرونی را در بر میپردازد که انگیزههای مبتنی بر تكنولوژی میحیطم

  های بارز معرفی                  را به عنوان انگیزه 6دوستی، تقابل و عالیق اجتماعیاعتبار، نوع آن هااند. شبكه های الكترونیكی پرداخته

های تسهیم دانش در جوامع مجازی شامل ابعاد مختلف افراد، دانش و بعضی دیگر جنبه .(Yu-Hui Fang, 2010) نموده اند

ی سیستم، لذت کمک به دیگران، تصور از خویشتن و خود باوری دانشی، اند. اعتماد، قابلیت استفادهمحیط را بررسی نموده

.گروهی به شناسایی فاکتورهایی که تسهیم دانش را از طریق اثرات (Shun, 2006) های مهمی در تسهیم دانش هستندمحرک

 اند.بررسی نموده (Yu-Hui Fang, 2010) های سازمانی، احساس اجتماعی بودن، و یا رویه ای احساس تعلقواسطه

                                                           
4 Rheingold 
5 Wasko and Faraj 
 بر اساس نظریه فردیناند تونیس، اجتماع )گمینشافت( در برابر جامعه 6
 )گزلشافت( قرار می گیرد.
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رغم رشد و ارتقای خود در مراحل اولیه، از کمبود مشارکت که در نهایت به عدم به طور کلی جوامع مجازی بسیاری، علی

برند، بنابراین ما در اینجا به چارچوبی جهت درک مفهومی رفتار تسهیم دانش در این جوامع منجر خواهد شد رنج می آن هاوفقیت 

 پرداخت.خواهیم 

 

 مديريت دانشعدم موفقيت در پروژه هاي داليل 

ها قادر به پر کردن فاصله دانشی خود نیستند و با شكست مواجه می  دو دلیل اصلی برای این مسئله که چرا بعضی از شرکت

 شوند، مشخص شده است: 

آوردن و بكارگیری بهترین دانش صنعتی روز در های مدیر ارشد اینگونه شرکتها مانع به دست  . بلند پروازی ها و غیر واقع نگری9

 شرکتشان می شود.

 . هنگامی که تشویق رفتار مطلوب در سازمان از حمایت کافی برخوردار نباشد.0

 

 دانش: مديريت اجراي موفقيت اصلي عوامل

 موضوع مشاهده ادبیات در دهند قرار تاثیر تحت را دانش موفقیت آمیز مدیریت اجرای می توانند که عواملی از وسیعی دامنه     

 دانش مدیریت خصوص اجرای در مهم مالحظاتی عنوان به رهبری و تكنولوژی اطالعات فرهنگ، عوامل مثال برای  .می شود

 موفقیت اصلی عوامل از مجموعه ای منسجم نمودن مشخص خصوص در سیستماتیكی هیچ گونه کار چند، هر .می باشند مطرح

 .(Wong, 2005) نمود نمی توان مشاهده را متوسط و کوچک های سازمان حوزه در دانشمدیریت  اجرای برای

 و بوده برخوردار تكنولوژی در خصوص محدودی دانش از متوسط و کوچک های که سازمان می کند ( بیان0222کت ) جف

 .(Jeffcoate, 2000) می باشند فنی تخصص فاقد

 در دانش مدیریت فهم فرآیندهای و درک از کوچک کارهای و کسب که می کنند ( اشاره0222کلوباس ) و لیم نحو، همین به      

 فر به نیاز بیشتری بنابراین، .هستند رنج

 .(Lim, 2000) می شود ها احساس سازمان  از دسته این کارکنان برای دانش خصوص مدیریت در بازآموزی و آموزش آوردن اهم
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 (Chan, 2008) مدل يکپارچه مديريت دانش – 3 شکل

 

 (9331)كاي, : فرآيندهاي اصلي مديريت دانش 4شکل 

شناسایی دانش: شناسایی دانش به معنی توصیف و تحلیل محیط دانش سازمان است. مدیریت اثاربخش داناش بایساتی  -

 درونی و بیرونی را تضمین کند و به کارکنان کمک کند تا آنچه راکه نیاز دارند،  بیابند.شفافیت کافی 

بخش عمده ای از دانش خود را از منابع بیرونی وارد می سازند و می توانند دانشی را که خود  سازمان هااکتساب دانش :  -

 .(9331)، پ. ک.,  اری کنندیگر شرکتهای مبتكر خریدقادر به توسعه آن نیستند، از متخصصان یا د

توسعه دانش: توسعه دانش تكمیل کننده اکتساب دانش است و  بر مهارت ها و تولیدات جدید، ایده های بهتار و فرآیناد  -

کارآمدتر تمرکز دارد. توسعه دانش در بر دارنده همه تالشهای مدیریتی است که آگاهانه بر تولید تواناییهایی تمرکز دارند کاه هناوز 

 نگهداري دانش شناسايي دانش

 اكتساب دانش 

اشتراك وتوزيع 

 دانش 
 توسعه دانش 

بهره گيري 

 ازدانش 

 فرهنگ فن آوری

 ساختار

 تبدیل حمایت

 به کار گیری

 اکتساب
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)روست،گیلبرت،روب،اساتفان،رومهاردت،کای,  ز در درون وبیارون آن وجاود ندارنادد یاا حتای هناودر درون سازمان ارایه نشده انا

9331). 

 

اشتراک و توزیع دانش: اصل تقسیم کار مستلزم مدیریت و توصیف معنی دار گستره توزیع دانش است. مهمتارین گاام ،  -

کنون یا سازمان است. توزیع دانش ، فرآیند به اشتراک گذاشتن و گسترش دادن دانش است که اتحلیل انتقال دانش از فرد به گروه 

 .(9331)روست،گیلبرت،روب،استفان،رومهاردت،کای,  در درون سازمان اجرا می شود

ه آیاا داناش موجاود ساازمان بطاور بهره گیری از دانش: تمام سعی مدیریت دانش بر آن است تا اطمینان حاصل کند ک -

 مفیدی در جهت منفعت آن به کار برده می شود. 

قابلیتهایی را که در گذشاته فراگارفتیم، بطاور خودکاار و در تماام مادت در دساترس نیساتند، بلكاه  7نگهداری دانش: -

نه هاای نگهداری گزینشی اطالعات، مدارک و تجارب به مدیریت نیاز دارد. نگهداری دانش به استفاده موثر از دامنه وسایعی از رساا

 .(9331. ر., )، پ ذخیره سازمانی بستگی دارد

انتقال و توزیع دانش: ظرفیت سازمان برای جا به جایی  دانش ، بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قادرت اسات  -

 که الزمه موفقیات شارکت مای باشاد؛ داناش بایاد باه دقات و سارعت در سراسار ساازمان یاا حاوزه هاای شارکت توزیاع شاود

 (9331)رومهاردت،کای, 

 

  8كارآفريني سازماني

محققان متعاقبا تشخیص دادند  . های افراد متمرکز بود تحقیقات در زمینه کارآفرینی بر اقدامات یا ویژگی 1791تا اوایل دهه      

. این امر باعث شكل گیری ایده کارآفرینی (Miller, 1982) نیز مبادرت به فعالیتهای کارآفرینانه مینمایند سازمان ها که خود

 است ها و فرایندهای سازمانی متمرکز و بر فرهنگ ، کارآفرینی سازمانی مفهومی است که بر سازمان نه بر افراد سازمانی گردید.

(cornwall, 1990). 

 ,.Shane. S) ها، از طریق ایجاد کاالها و خدمات نوین است و بهره برداری از فرصتکارآفرینی به معنی اکتشاف، ارزیابی  

2000) . 

 محقق گردددر هر اندازه و هر نوعی،  ،سازمان هاکارآفرینی به عنوان فرایندی تعریف شده است که میتواند در همه      

(burglemann, 1983) یک سازمان کارآفرین به عنوان سازمانی در نظر گرفته میشود که مبادرت به فعالیتهای نوآورانه نموده .

ی موجود در نظر سازمان هاهای متمایزی بدست آورد.کارآفرینی سازمانی به مثابه احیا و بازسازی  ها و توانمندی تا بتواند قابلیت

کارآفرینی به عنوان ابزاری برای  توسعه و بهبود کسب و کار، افزایش درآمد و سودآوری، پیشگامی در ایجاد و شود، و  گرفته می

 ,Miles) (Lumpkin, 1996) (kuratko, 1990) توسعه محصوالت، خدمات و فرایندهای جدید مورد استفاده قرار می گیرد

2002)(Zahra, 1991) (zahra, 1999)  .بر توانایی یک سازمان در  9این مطلب که کارآفرینی سازمانی بر اساس نظر هیتون

بر سرمایه فكری یادگیری از طریق جستجوی دانش های جدید و بهره گیری از دانش موجود مبتنی است.این فرایندهای یادگیری 

                                                           
7 -Knowledge Retention 
8 Intrapreneurship 
9 Hayton 
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ن ایجاد و توسعه همچنین جنینگز و المپكین کارآفرینی سازمانی را به عنوان میزا .(hayton, 2005) سازمان وابسته است

 بطور کلی میتوان گفت کارآفرینی سازمانی به انجام فعالیت .(Jennings, 1989) محصوالت و بازارهای جدید تعریف کرده اند

 ,Srivastava) (Hornsby, 2002)  (burglemann, 1983) های کارآفرینانه در یک یا چند سازمان موجود اشاره دارد

2005). 

 

( با توجه به بررسی هایی که انجام دادند، هشت بعد را برای کارآفرینی سازمانی بر شمردند. 3112) 10اما آنتونیک و هیسریچ      

بر این عقیده اند که کارآفرینی سازمانی بایستی به عنوان مفهوم چند بعدی، )با هشت بعد( متمایز ، ولی در حین حال  آن ها

 مرتبط نگریسته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطه بين كارآفريني سازماني و مديريت دانش -1شکل                 

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات     

در پای (1985)و استیونساون و همكااران (2003)،کاارآفرینی ساازمانی براسااس دیادگاههای مایلزواسانو بر اساس مبانی نظری 

( تنها منبع مزیات رقاابتی پایادار و 1771( و بارنی )1791بازآفرینی استراتژیک است. مدیریت دانش نیز براساس مطالعات پورتر )

 نقطه اتكاء استراتژیک سازمان محسوب  می گردد.

، به دنبال اکتشاف، (1985)، استیونسن و همكاران (2003)های مایلزواسنو ارت دیگر کارافرینی سازمانی براساس دیدگاهبه عب     

ارزیابی و بهره برداری از فرصت های بهره برداری نشده در محیط است و از سوی دیگر بر نتیجه گرایی باا محوریات باازار از جنباه 

داناش و تجرباه کارکناان و  -(1777( و تیماونز )3111راساس تحقیقات شپرد و همكااران )پذیرش محصوالت تأکید دارد، و نیز ب

هاای  ی کاارآفرین، ظرفیاتساازمان هااهای کشف نشده در محیط، عامل محوری تلقی می گردد. همچنین  افراد در یافتن فرصت

قیت و نوآوری، حاصل کار سرمایه هاای انساانی انسانی خود را به عنوان یک دارایی استراتژیک می داند، به دلیل اینكه ظرفیت خال

                                                           
10 Antonic– Hirsch 

عوامل سازماني مديريت دانش       

رهبری دانش،          فرهنگ دانش آفرین  

منابع دانش،           درگاه های دانش                 

ساختار دانش محور،       

فرآیند های دانش محور      

كارآفريني سازماني    

 ایجاد کسب و کار جدید

 نواوری در محصول و خدمات

 نواوری در فرآیند
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برای تقویت فرهنگ کارآفرینی و در نتیجه، برآورده ساختن انتظارات متنوع بازار، حكایات  سازمان هااست. در همین راستا ، تالش 

باه آن هماان  از ضرورتی دارد که رقابت شدید در بازارهای منطقه ای و بین المللی موجب تحمیال آن شاده اسات و راه دساتیابی

مدیریت دانش، رشد، توسعه و نگهداری آن در سازمان هاست تا بتوانند توانایی هاا و مزایاای رقاابتی را در ساطح ساازمان هاا و در 

 سطح جامعه ایجاد نماید.

 ها پيشنهادهايي براي اجراي صحيح مديريت دانش به مديران سازمان

دهنااد، چاارا کااه ایاان اماار بااه همكاااران اجااازه ماای دهااد تااا راه ماادیران ارشااد بایسااتی بااه عقایااد ناپختااه پاااداش      

. ایااان امااار موجاااب تقویااات حااال هاااا را باااه راحتااای تصاااور کااارده و پیشااانهادهای بعااادی و نتیجاااه دار را ارائاااه دهناااد

  .روحیه کارکنان در استفاده از دانش خود و پیوند زدن این دانش با نوآوری و کارآفرینی سازمانی می شود

ساااتی تااارس از خطاااا و اشاااتباه را باااه بیااارون از ساااازمان ببرناااد و ایااان کاااار را بواساااطه رواباااط مااادیران بای     

سااااختاری کاااه براسااااس اعتمااااد میاااان مااادیران و زیردساااتان و رابطاااه باااین همكااااران و هااام قطااااران  مااای باشاااد، 

  .)تاکید بر فرهنگ دانش مدار(انجام دهند

کاااه از  ه شاااود و جدیااادی  باااه ماااورد اجااارا گاااذارد هاااای منعطاااف فناوریهاااا و نظاااامپیشااانهاد مااای شاااود  کاااه      

مجااامع حرفااه ای اعاام از شاابكه هااای غیاار رساامی و نیمااه رساامی کارکنااان داخلاای و افااراد خااارجی مبتناای باار 

هاااای ساااازمان از  )تاکید برحمایااات در گااااهرا میسااار ساااازد آن هاااادغدغاااه هاااا و عالیاااق مشاااترک حمایااات کااارده ، 

ماادیران  قااوانین را بااه حااداقل برسااانند. بهتاار اساات کااه  ن دانااش،باارای بااه مرحلااه عماال درآورد  .دانااش ضاامنی(

کااه خالقیاات مااردم را احاطااه ماای کنااد، ماادیران  بااه آنااان اباازاری را بدهنااد  خشااکبجااای نصااب و ایجاااد قااوانین 

بااه کارکنااان اجااازه دهیااد تااا در  .تاکیااد باار ساااختار و فرایناادهای دانااش ماادار((تااا تولیااد خودشااان را باااال ببرنااد

 بااوب بااه خااویش شاارکت کننااد و نیااز  تااا حااد امكااان بااه دانااش سااازمانی دسترساای داشااته باشااندتصاامیمات مر

 بااا تعریااف اهااداف و روش آن هااا. بااه جااای تاکیااد ساانتی باار کنتاارل افااراد و رفتارهااای )تاکیااد باار منااابع دانااش(

ت بااه ، ماادیر بایااد سااازمان را بااه عنااوان مجموعااه ای انسااانی تلقاای کنااد کااه قااادر اساات معااانی متنااوع نساابهااا

)تاکیاااد بااار کاااارآفرینی هاااای مبتنااای بااار فنااااوری را فاااراهم کند برونااادادهای اطالعاااات تولیاااد شاااده توساااط نظاااام

 .  سازمانی(

و طاارز  روش هاااو ایاان گااردد ی ساانتی کااار پرهیاازد روش هاااو   از تمسااک بااه دیاادگاههاپیشاانهاد ماای شااود      

کارهااا بااه طااور مااداوم از چناادین نظاار ارزیااابی شااود تااا بااا محاایط بیروناای کااه بااه گونااه ای پویااا در حااال تغییاار ماای 

 .    )تاکید بر نوآوری در محصول و فرایند(باشد ، سازگار شود

نی در دساااترس اعضاااای ساااازمان کاااه باااه اقااادامات ماد کاااه پایاااه اطالعاااات ساااازناااتضااامین کنمااادیران بایاااد      

هااای قاااطع بااه  هااا و اختیااار اجاارای واکاانش مهااارت آن هاااد کااه  ناارنااد قاارار گیاارد و همزمااان تضاامین کنت نزدیااک

  )تاکید بر کارایی توسط به کارگیری دانش صحیح در اتخاذ تصمیمات اثربخش(.شرایط متغیر را دارند
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Abstract 

Today, most experts believe that all industries and large businesses and organizations What should be 

looking for effective ways to implement Sazymdyryt knowledge and dissemination of knowledge among 

the different levels of human resources and organizational development of their creative and learning. 

One of the major steps in the establishment and completion of the knowledge management system And 

management of its components and identify the intellectual capital of the organization. As, Vallès and 

colleagues say: "After each firm's main competitive economy, create and effective transfer of knowledge 

within the organization. Initial efforts in this regard with the major challenge facing most organizations, 

despite investment Knowledge management applications to slow the expansion is done. The main reason 

for this low level of organizational readiness for acceptance and use of knowledge management. As a 

result, the adoption of knowledge management in organizations is a necessity for the development of 

business strategies. 

Keywords: knowledge management, entrepreneurship, knowledge-based organizations, cyberspace and 

science 
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