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 : چکیده

 جهانی، نوین اقتصاد فضای در که رنددا تاکید واقعیت این بر آن به مربوط های حیطه و دانش مدیریت

 منابع از صحیح استفاده و توسعه در سازمان توانایی و ظرفیت درگرو پایدار رقابتی مزیت به دستیابی

 باید ها موسسه و شده ضروری دانش مدیریت اجرای سوم هزاره در بنابراین است سازمان دانش بر مبتنی

 تبادل و انتقال اشتراک، برای محیطی باید سازمانها رو این از کنند اقدام آن اجرای برای ریزی برنامه با

 با. دهند آموزش خویش تعامالت کردن مفهومی جهت در را افراد و آورند وجود به اعضا میان در دانش

 در مشترک بینش و سیستمی تفکر ایجاد سازمانها، محیطی تغییرات سرعت و پیچیدگی افزایش به توجه

 دانش مدیریت وجود توجه بدون سازمانی نوآوری.شود می احساس ، سازمانی ورینوآ همچنین و سازمان

 زیادی خیلی اهمیت دانش، مدیریت وجود نفس دلیل همین به و کرد نخواهد پیدا ظهور پویا و مشارکتی

 و صریح دانش تسخیر پی در عمدتا سنتی، دانش مدیریت سیستمهای.است کرده پیدا سازمانها برای

 ذهن در موجود پنهان و ضمنی دانش های قفل کردن باز در و بوده نظامند و رسمی تصور به آشکار

 اجتماعی رویکرد با وب، های فناوری از گرفته نشات دانش مدیریت سیستم امروزه. اند نبوده موفق افراد،

 نارزشمندتری و بزرگترین تسخیر در سعی افراد، بین تعامل و مساعی تشریک مشارکت، همکاری، سازی،

 کارکنان ضمیر و ذهن در موجود نهان و ضمنی دانش همانا که داشته سازمانی شده توزیع دانش پایگاه

   ..باشد می سازمان

 

 ،انتقال دانش،تشریک مساعیدانش مدیریت ،نوآوریواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

 می دست موفقیت به سازمانهایی میان این در و هستند رو روبه گوناگون مشکالتی و مسائل با پیش از بیش سازمانها امروزه

 افزایش و اخیر های دهه در تحوالت و تغییر. برند سود خود نفع به تهدیدها واز کنند استفاده خوبی به فرصتها از که یابند

 و بازار نیازهای به پاسخگویی در سرعت پذیری، انعطاف سوی به را سازمانها محیطی، اطمینان عدم و پویایی رقابت، روزافزون

 مزیت به رسیدن برای سازمانها مهم منابع از یکی دانش. بمانند باقی رقابت صحنه در همچنان بتوانند تا داده حرکت نوآوری

 منبع این کمک به سازمانها(. ,0222Massa & testa)است دقیق مدیریت نیازمند بودن پویا دلیل به و است رقابتی

 انتشار را آن یا کنند خلق دانش سازمانها اگر. نمایند حفظ را آن و کنند کسب سبمنا رقابتی مزیت توانند می استراتژیک

 (.,0222choi et al)یابد می افزایش امروز دنیای متغیر شرایط به پاسخگویی برای شان ظرفیت و توان دهند

 و نو های ایده. شود می بمحسو سازمانها حیات برای اصلی های مزیت از یکی عنوان به نوآوری رقابت، پیچیدگی با امروزه

 برای عمده منبع عنوان به دانش. دهد می نجات نیستی از را آن و شود می دمیده سازمان کالبد در روحی همچون بدیع

 دیگر منابع کننده کشف که است ای بالقوه منبع دانش.است برخوردار ای العاده فوق اهمیت از سازمان برداری بهره و نوآوری

 دانش قدرت آینده در قدرت بنابراین(. 0222فرد، ودانایی الوانی) سازد می الیزال و ابدی را سازمان های داده درون و است

 از و پرداخته دانش خلق به خود که بود خواهند برخوردار قدرت این از سازمانهایی و( ,0220Klint & verhoef)بود خواهد

 و پنهان دانش دانش، خلق فرایند طی در(. , 0272Mitch & Boyle)کنند حمایت سازمانی فضای در دانش تسهیم و خلق

 به خارجی، همکاران با مشارکت از اغلب که ویژه دانش ارزش راستا، این در و شود می ترکیب و تسهیم واحدها و افراد آشکار

(. , 0222Adenfelt & Lagerstrom)است وافری اهمیت دارای گیرد، می سرچشمه مختلف واحدهای افراد دانش خصوص

 و آید می شمار به دانش مدیریت حیاتی بخش نتیجه در است؛ چاالکی نظر از سازمانها رهبری و راهبرد با مرتبط دانش خلق

 در که است محیطی سازماندهی و ایجاد دانش مدیریت عمده هدف(. , 0222MCadam)شود مدیریت خالقانه صورت به باید

 بندند کار به نهایتا و کرده ترکیب خود با را دیگران دانش نموده، دانش تبادل یگریکد با داده، توسعه را خود  دانش افراد آن

 ( .7822نجم، منصوردهقان. )شد خواهد منجر سازمان در نوآوری به خود نوبه به دانش کاربرد این

 ها سازمان رد نوآوری و دانش مدیریت نقش زمینه در دیگری های پژوهش مطالعه به موضوع تعریف ضمن حاضر، مقاله در

 .گردد می اشاره
 تعاریف مدیریت دانش  

مدیریت دانش فرایندی است که سازمانها را در یافتن، گزینش، سازماندهی، انتشار و انتقال اطالعات برای فعالیتهایی همچون 

عریف جامع (. یک ت7822حل مشکل، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری یاری می دهد.) شائمی برزکی،

ارائه شده است که: مدیریت دانش، کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان 7تری از مدیریت دانش توسط پت رش  

 صحیح و مکان مناسب است، به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان بهترین استفاده را از دانش ببرند.

 از صاحبنظران از یکی که تعریفی در توان می را نوآوری و دانش مدیریت مفهوم دو تنگاتنگ همپوشی و مشترک حوزه اما

 کلیدی موضوعات دانش مدیریت:  کند می تعریف گونه این را دانش مدیریت0 مالهترا.  کرد مالحظه نموده ارائه دانش مدیریت

 دسته آن اساساَ دانش مدیریت.  دهد می وششپ فزاینده محیطی تغییرات با مواجهه در را سازمانی شایستگی و بقا ، سازگاری

 های فناوری در اطالعات و ها داده پردازش ظرفیت افزای هم ترکیب اندیشه در که گیرد می بر در را سازمانی های فرایند از
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 و عاتیاطال فناوری از ترکیبی را دانش مدیریت مالهترا.  باشد می انسانی موجودات نوآورانه و خالقانه ظرفیت و اطالعاتی

 (7821،)سید محسن عالمه و همکاران .داند می انسانی نوآوری

 فرایند مدیریت دانش

 مدیریت دانش دانش یک فرایند چرخشی است که مراحل زیر را در بر دارد:

در : دانش ابتدا از طریق تجربیات و مهارتهای کارکنان نشأت می گیرد. بعبارت دیگر در زمانی که افراد تولید و خلق دانش-

پی یافتن نحوه انجام کار هستند در واقع دانش خلق می کنند. چنانچه این دانش نتواند در درون سازمان ایجاد شود آن را از 

 بیرون وارد خواهند کرد.

 دانش تولید شده باید در همان شکل خام خود در پایگاه داده ذخیره شود. انباشت دانش:-

قرار گیرد که براحتی قابل دسترسی باشد تا بتوان استفاده مناسبی از آن بعمل  : دانش جدید باید در بستریپاالیش دانش-

 آورد. در همین مرحله است که دانش ضمنی وارد صحنه می شود و همراه با دانش آشکار مورد پاالیش قرار می گیرد.

ب آن جهت استفاده های : کدبندی دانش آشکار و نهان)ضمنی( به قابلیت دسترسی به دانش و ذخیره مناسذخیره دانش-

 الزم کمک می کند.

 : دانش باید به شکل و فرمتی مناسب برای کسانی که نیاز به آن دارند در دسترس قرار گیرد.توزیع و انتشار دانش-

براساس این فرایند، می توان سه هدف کلی را برای فرایند مدیریت دانش ذکر کرد: توزیع دانش در سازمان، خلق دانش و 

 (Bose, 2004)وآوری، و افزایش سطح مهارت کارکنان. ترویج ن

 دانش آشکار و ضمنی 

تغییر رویکرد و توجه به جنبه های انسانی مدیریت دانش از قبیل ارتباطات، مشارکت، همکاری، تشریک مساعی، و اتکاء 

ده است. ریشه دانش متقابل، باعث ظهور نسل جدیدی از مدیریت دانش با راهبرد اشتراک دانش ضمنی بین کارکنان ش

سازمانی، دانش ضمنی است. اگر دانش ضمنی به مدت طوالنی در اختیار افراد یا گروهی از افراد باقی بماند، سازمان نمی تواند 

بر ارزش خود بیفزاید. در سازمانها بزرگترین و ارزشمندترین پایگاه دانش توزیع شده، دانش انباشته شده در ذهن کارکنان 

ش انباشته ضمنی، به راحتی قابل دسترسی و آشکار شدن برای دیگران نبوده و یکی از دغدغه های اصلی است. این دان

 (7828سازمانها، تبدیل این نوع دانش به دانش صریح است.) حسن دهقانی،

و مجموع دانش را نوناکواز دو دانش نام می برد و بین آنها تمایز قائل می شود. این دو نوع دانش در واقع دو روی یک سکه اند 

شکل میدهند: دانش آشکار دانشی است که عینی بوده و می تواند بصورت رسمی و در قالب زبان سیستماتیک بیان شود. ولی 

دانش ضمنی را می توان مجموعه ای از تجارب، مهارتها، دیدگاههای کاری و نظام ارزش و ذهنی در درون هر فرد دانست که 

 آن در ذهن آدمی می باشد.قابل گفتن نبوده و جایگاه 

مفهوم دانش ضمنی را مطرح  "ما بیش از آنچه می توانیم بگوییم می دانیم "با تصریح به این که  7نخستین بار مایکل پوالنی

کرد. به اعتقاد وی دانش ضمنی در حوزه شخصی جای دارد و متضمن تالقی میان فرد و فرهنگی است که بدان تعلق دارد. 

وان محرکی مهم در فرایند خالقیت و نوآوری نقش مهمی  را به عنوان یک منبع سازمانی و عامل موفقیت دانش ضمنی به عن

در سازمان ایفا می کند. امروزه همه گروههای کاری و علمی اذعان دارند که برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و 

ور علم و دانش فعالیت کنند. دانش ضمنی نقش کلیدی در انجام رقابت حضور پایدار و مستمری داشته باشند باید حول مح

امور داشته و نقش اصلی در مدیریت دانش بازی می کند. چالش اصلی مدیریت دانش نیز تبدیل هرچه بیشتر دانش ضمنی به 
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از تعامل دو نوع دانش آشکار است. نکته مهمتر این است که آنچه باعث رشد سازمانی می گردد جریان دانش است. این جریان 

 (Nonaka,1995 دانش آشکار و ضمنی بوجود می آید و چرخه حیات دانش را شکل می دهد.)

 

 دانش آشکار و ضمنی در مدل مارپیچی مدیریت دانش

طرح مفهوم دانش ضمنی و آشکار توسط نوناکاو تاکوچی پایبستی برای نظریه یادگیری سازمانی محسوب می شود. براین 

ش فرایندی است که به خلق دانش در سازمان منجر می شود. مدل مارپیچی، تمرکز خود را بر دو نوع دانش اساس تبدیل دان

آشکار و پنهان گذاشته و به نحوه تبدیل آنها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن در کلیه سطوح سازمانی توجه دارد. نوناکا و 

 ضمنی در سازمانها ارائه کرده اند که عبارتند از:تاکوچی چهار نوع راهبرد خلق و تبدیل دانش آشکار و 

کلید بدست آوردن دانش ضمنی تجربه است. و اجتماعی سازی موقعیتی است که  ضمنی(: -الف( اجتماعی سازی) ضمنی

اعضای سازمان ارزش ها، اصول و باورهای مشترک، استعاره ها، تمثیلها، مدلهای شفاف سازی ایده ها، مفاهیم، طرح مدلهای 

 (Martin-de-castro, et al, 2008)ذهنی و اطالعات موجود را به اشتراک می گذارند.

بیرونی سازی عمل کدگذاری یا تبدیل دانش ضمنی به آشکار است. با برونی سازی  آشکار(: -ب( برونی سازی) ضمنی

 (,schulze&Hoegl, 2006امکان تسهیم دانش، بوجود آمده و مبنایی برای ایجاد دانش جدید شکل می گیرد)

(: در این راهبرد دانش آشکاری که در مرحله برون سازی عمومی شده، باید طبقه بندی آشکار –ج( تركیب سازی) آشکار 

 و ترکیب شود سپس دانش جدید باید به دانش قبلی اضافه شده و با هم تلفیق شوند. در این فرایند دانش توسعه می یابد.

در این مرحله دانش آشکار کسب شده در سازمانها نهادینه می شود و دانش ضمنی  ضمنی(: –د( درونی سازی) آشکار 

 جدیدی برای افراد بوجود می آید.

مراحل چهارگانه فوق بصورت مستمر و به شکل حرکت حلزونی بایستی ادامه یابد تا هر مرحله کامل کننده مرحله قبل از خود 

ولید و خلق دانشهای جدید نیز گردد. و هنگامی که افراد در این فرایندها بوده و ضمن نهادینه شدن دانش در سازمان باعث ت

 شرکت می نمایند یادگیری سازمانی نیز اتفاق می افتد.

 نوآوری فرایند بر دانش وتبادل تسهیم تأثیر

 آفرینی ، نشدا به که کند ایجاد محیطی بایستی سازمان که است آن منظور آید می میان به دانش مدیریت از صحبت که وقتی

 پذیری ایجاد انعطاف در بسیاری اهمیت آفرینی دانش. شود منجر سازمان سراسر در آن انتشار و دانش سازی یکپارچه و ادغام

 در جهت را سازمان آن دارد قرار سازمان یک تملک در که دانشی که چرا (Droge,2003) دارد سازمان یک در نوآوری و

 دانش مدیریت کارکرد اولین عنوان به آفرینی دانش یعنی (Desouza,2005) کند می یاری سازمانی های نوآوری ایجاد

.  اند نموده محسوب نوآوری معادل را آفرینی دانش ، نوآوری ادبیات از ای پاره در حتی.  دارد نوآوری با ارتباط نزدیکی

(Sher&Lee,2004نوآوری ) برآورده را خود استراتژیک های چالش یهکل بلکه رقابت تنها نه تا کند می کمک ها سازمان به 

 از تغییر و تر متنوع کار نیروی ، فناوری سریع توسعه ، شدن جهانی ، تغییر فزاینده نرخ با مواجهه ، در مثال برای.  سازند

 های چالش نمودن برآورده.  شود می محسوب کننده تسهیل عامل یک عنوان به نوآوری ، مدار دانش به اقتصاد سنتی اقتصاد

 است. نوآوری به وابسته ها چالش این همه نمودن برآورده و نماید می یاری پذیری رقابت به نیل جهت در را فوق مؤسسات

 مفهوم نوآوری 

 فرایند:  نمود مالحظه خوبی به اند نموده ارائه دانش مدیریت از صاحبنظران از تن دو که تعریفی در توان می را  نوآوری مفهوم

 ها فناوری ، خدمات ، محصوالت به آن سریع تبدیل و سازمان سراسر در آن گسترده و وسیع انتشار ، نوین شدان مستمر خلق

 به.  است نوآوری طریق از آفرینی ارزش ، دانش مدیریت غایی و اصلی هدف که دهد می نشان فوق تعریف.  جدید های نظام و
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 دیگر از استفاده با که گرفته قرار مالحظه مورد مشکالتی هتج نوآورانه حلی راه عنوان به دانش مدیریت ، ترتیب این

 .  است بوده حل قابل غیر مدیریت رویکردهای

منظور از نوآوری، خالقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است. پیتردراکر نوآوری را همانند هر فعالیت عینی در کنار 

( . نوآوری در 7828، دهقی هاشمی دست اندرکاران می داند.) نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سخت کوشی همه

گذشته نیازمند اتکا به منابع فکری درون سازمانی و تالش برای توسعه آنها و همزمان، جلوگیری از اطالع و استفاده نیروهای 

ت حفاظت و حقوق مربوطه بی بیرونی از آنها بوده است. تمام اختراعات، اسرار تجاری و دیگر دارایی های فکری باارزش به شد

هیچ گذشتی به اجرا گداشته می شدند تا سازمانهای نوآور بیشترین ارزش را از نوآوری های خود به دست 

 از است، مطرح کار و کسب در پایداری و پذیری رقابت ایجاد عامل یک عنوان به کنونی دنیای در نوآوری. (7827چسبرو،)آورند

 و تحقیق یا و داخلی منابع به متکی توانند نمی علوم گسترده ماهیت به توجه با نوآوری برای امروزی های شرکت رو، این

 (.7828همکاران و نوری.) دارند نیاز سازمان از خارج فناوری و ایده منابع از گیری بهره و توجه به و باشند درونی توسعه

 

 مفهوم رویکرد نوآوری باز

 7باز نوآوری نظریه  ) Dormio,2012 Bigliardi & ( .است( OI)باز نوآوری دلم نوآوری، برای جدید های مدل از یکی

 سود و ایجاد برای جدید ضرورتی عنوان به را باز نوآوری او. باشد می کالیفرنیا برکلی دانشگاه پروفسور چسبرو هنری به مربوط

 سنگینی های گذاری سرمایه توسعه و حقیقت در بیستم قرن در ها شرکت چطور که داد توضیح و کرد تعریف فناوری از بردن

 با دهند، توسعه را خود نوآورانه های ایده که ساختند می قادر را آنها گرفتند، می کار به را افراد بهترین نمودند، می

 می گذاری سرمایه توسعه و تحقیق در دوباره را آمده دست به سود و نمودند می حمایت را آنها فکری مالکیت راهبردهایی

 و تفسیر ایجاد، برای شناختی مدل یک همچنین و نوآوری از بردن سود برای فعالیت مجموعه یک عنوان به باز نوآوری. کردند

 نیازمند امروزی های سازمان(7827)چسبرو،. کند می طلب را نوینی مدیریت باز، نوآوری رویکرد. باشد می ها فعالیت آن تحقق

  تابتوانند هستند بیرونی های سازمان روی به خود های پژوهشگاه درب کردن ازب خصوص در متفاوتی های نگرش به نیل

 یهای گذار سرمایه تر افزون کارایی نوآوری، فرایند تر بیش اثربخشی به منجر که کنند خلق فناوری تبادل برای را هایی فرصت

 (7820)فیضی و همکاران.شود میانبر های راه به نیل و ای، توسعه و تحقیق

 کرده ارزیابی و شناسایی را بیرونی نویدبخش های ایده چگونه بگیرند یاد باید سازمانها است جدید های ایده پراز که نیایید در

 سازد می قادر را سازمانها تنها نه دانش نوآوری ظهور. کنند اضافه را ارزشی آنها به سازمان درونی دانش با آنها زدن پیوند با و

 و مدیران واقع در. کند می ارائه سازمانی عملکرد ارتقای برای را سودمندی ابزار بلکه آورند دست به یرقابت مزیت رقبا به نسبت

 .است مدار دانش نوآوری موفق، نوآوری که اند دریافته سازمانی سیاستگذاران

 از بایست مى و توانند مى هستند، خود فناوری ارتقاء دنبال به ها شرکت اگر که است فرض این بر مبتنى الگویى باز نوآورى 

. کنند استفاده بازار سوى و سمت به متنوع خارجى و داخلى هاى راه از و برده بهره داخلى هاى ایده همانند خارجى هاى ایده

 های شبکه و ها تخصص گسترش جهت در خود نیازمندیهای شناسایی براى جدید هاى راه یافتن به که اند دریافته ها سازمان

.بنابراین نوآوری باز یک پارادایم است که در آن یک شرکت می .دارند نیاز سازمان از خارج و داخل نهادهای و راداف با ارتباطی

 روندهای (شناساییMonsef & Wan Ismail,2012تواند از یک ایده خارجی و همچنین یک ایده داخلی استفاده کند.)

 (. Abulrub & Lee, 2012.). نباشد آسانی کار است ممکن باز، نوآوری در خاص

با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه نوآوری باز، این مطالعات عمدتا به بیان تفاوت موجود در درجه نوآوری باز در 

شرکتها با توجه به چهار عامل محیطی) نوع صنعت، اندازه شرکت، شدت تکنولوژی و بازار( که فعالیتهای نوآوری باز به آنها 

                                                           
1 open inovation 
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(. طبق این مطالعات می توان گفت که صنایع تولیدی و شرکتهای بزرگ، Abulrub& Lee,2012خته اند)وابسته است پردا

صنایع با تکنولوژی باال و شرکتها با بازار خارجی، تجربه بیشتری در فعالیتهای نوآوری باز دارند. و شرکتهای بزرگ در تالشهای 

الی که کسب و کار کوچک و متوسط عمدتا بر تجاری سازی متمرکز نوآوری باز عمدتا بر تحقیق و نوسعه تمرکز دارند در ح

 بازار به خود های نوآوری موثر معرفی برای جهانی ارتباطات و بازار های کانال تولید، ظرفیت فاقد ها آن اغلب هستند زیرا

 خارجی، شرکای با نزدیک همکاری عنوان به باز نوآوری به سازمانها و شرکتها (.(Sungjoo Lee el al.2012 هستند.

 را سازمان یا شرکت ورودی دانش در نقشی درآینده است ممکن که کسانی همه و محققان کنندگان، مصرف رقبا، مشتریان،

 و اشتراک جدید، تجاری موقعیتهای به همکاری،دستیابی برای سازمانها و ها شرکت انگیزه ترین اصلی. نگرند می باشند، داشته

 برای استراتژیک ابزار یک عنوان به را باز نوآوری شرکتها. است همکاری تحقق و مکمل منابع از استفاده ریسک، کاهش

جمله               از عواملی(. OECD,2008)کنند می قلمداد کمتر ریسک با جدید، های موقعیت جستجوی

 های انگیزه و شرکت هانداز .(Gassmann& Enkeh,2005)فرایند و ساختار ،(Branscg,2005,Stucki,2009)کارکنان

 .اند شده شناسایی باز نوآوری بر تاثیرگذار درونی عوامل مهمترین عنوان به مختلف مطالعات در مالی

 فرایندهای اصلی نوآوری باز

 ( سه فرایند اصلی در مدل نوآوری باز را شناسایی می کنند: 0222)7گاسمن و انکل

ه داخل غنی سازی دانش داخلی شرکت از طریق ادغام با دانش خارجی : فرایندهای خارج ب0فرایندهای خارج به داخل( 7

مشتریان، تامین کنندگان یا همکاران است؛ که از طریق انتقال فعال فن آوری ها از دیگر شرکتها و دانشگاه ها صورت می 

 (Gassmann&Enkel, 2004پذیرد)

و انتقال ایده ها به محیط خارجی IP 2های داخلی، فروش  به مفهوم بهره برداری خارجی از ایده :3فرایند داخل به خارج( 0

است. شرکتها با فن آوری باال، با هدف کاهش هزینه های ثابت تحقیق و توسعه و همچنین تقسیم کردن خطر نوآوری با دیگر 

 شرکتها، بر به کارگیری فرایند داخل به خارج در تحقیقات تمرکز می کنند.

این است که شرکتها برای ایجاد حداکثر ارزش از ظرفیت های تکنولوژیکی خود و سایر سازمان  : بیانگر1فرایندهای همراه( 8

 ها جریان های ورودی و خروجی را از طریق اتحاد، همکاری و سرمایه گذاری های مشترک ترکیب می کنند.

ه داردو به عنوان نمونه بر طبق استفاده از نوآوری باز در فرایند تجاری سازی توسط شرکتها، مزایای متعددی را به همرا

درصد و بهره وری تحقیق و توسعه داخلی را  12مطالعات انجام شده، استفاده از نوآوری باز می تواند نرخ موفقیت محصول را تا 

از جمله مزایایی که از این طریق عاید شرکتها می شود می توان به دسترسی (. Enkel et al,2009درصد افزایش دهد) 22تا 

شتر و سریع تر به منابع علمی، دانش فنی و ایده ها، تسریع در تحقق و تکمیل فرایند های نوآوری، فرصت بهتر برای تسهیم بی

 (.7822ریسک ضرر و زیان، کاهش هزینه ها و ارزش آفرینی به نحو افتصادی تر اشاره کرد)مشیری،

 

 گیریبحث و نتیجه
 در تجاری شرایط با انطباق برای ها سازمان و باشد می مستمر های نوآوری لقخ در سازمان توان رقابت عرصه در توفیق کلید

 می بر دانش مدیریت تعاریف مجموع از آنچه.  کنند دانش مدیریت فرایند درگیر را خود بایستی ، نوآوری ایجاد و تغییر حال

 فرایند در نوآوری تحقق همچون اییکاره و ساز بوسیله را سازمانی دانش که است فرایندی دانش مدیریت که است آن آید

                                                           
1 Gassmann&Enkel   

2 Outside- in processes 
3 Inside- Out processes 
4 Intellectual property 

5 Coupled process 
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 ابزار هم دانش مدیریت لذا. دهد می افزایش تغییرات با سازمان انطباق و مؤثر گیری تصمیم ، خدمات ارائه و محصوالت تولید

 قخل را نوینی دانش دائماَ که است سازمانی موفق سازمان بنابراین. باشد می نوآوری فرایند مولود و نتیجه خود وهم نوآوری

  کار به جدید محصوالت تولید در را دانشی چنین سرعت به و نموده منتشر سازمان سراسر در گسترده طور به را آن ، کرده

 مدیریت ابزار طریق از بایست می سازمانها و است سازمان و فرد در ضمنی دانش بخصوص دانش وجود نوآوری، خلق الزمه.بندد

 منظور به( R&D)توسعه و تحقیق بخش در گذاری سرمایه با و نمایند هدایت ورینوآ سمت به را افراد ضمنی دانش دانش،

 کسب را چشمگیری موفقیتهای نوآوری سمت به تحقیقات نمودن هدایت و  خارجی و داخلی های ایده از بهینه استفاده

 مدیریت عملکرد بهبود رراهکا مهمترین و.شود می ایجاد قبل از بیش نوآوری نماید، عمل بهتر دانش مدیریت هرچه.کنند

 .است سازمانی و فردی دانش شکوفایی جهت در کارکنان در انگیزه تقویت و ایجاد دانش،
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