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 چکیده 
ر دد داندش و توسدفه  د      .عصر دانایی یا انفجار دانش،عنوان جدیددی اسدت کده بده زمدان حاآدر و آیندده نالدیدد اادال   دده اسدت           

آوری ارتباادداو و ااالعاو، ددرکت اددا را در  ددرایدی هددرار داده کدده بددرای ادامدده ح دداو بایسددهی در یددی یددا ه  ابالاراددای جدیددد       

 د  عوددو  و ر دد اعجدای انگ ددال  نداوری ااالعداو و ارتباادداو باعد  گردیددده       توسددفه سدری  و ع  . مهناسد  بدا  ددرایک حداکن با دند    

داندش بده عندوان    . است که تول د ، توزی  و کاربرد دانش به عندوان یدد منبد  راابدردی مدورد توجده روز ا دالون سدازمانگا هدرار گ درد           

الایددی م ددان راابددرد کسدد  و کددار و  بنددابرای  اددن ا . یددد منبدد  راابددردی ، نیددش مگ ددی در توان نددد سددازی اادددا  سددازمان دارد   

از اید  رو مددیریت توان ندد بدر آن اسدت تدا ادر رده ب شدهر و بگهدر در           .راابرد مدیریت داندش در سدازمان امدری آدروری مدی با دد       

جگت اسهفاده از ابالاری به ندا  داندش بدرای رویدارویی و میابوده بدا عوامدط عدد  اا  ندان، حفد  موهف دت ، ایجداد راله دت و ندوآوری               

از ایدد  رو ایدد  ت ی دد  بددا روع مدالفدداو کهابجاندده ای انجددا   ددده و ابددالار گددردآوری .  گسددهرع عر دده رهددابهی رددود بددر ایدددجگددت 

ااالعدداو در آن  دد ش بددرداری از مندداب  یایگدداه اددای ااالعدداتی  ددب،ه جگددانی اینهرنددت، کهدد  و میددا و عو ددی  ارسددی و  تدد   و    

در اید  میالده یدز از تب د   مفداا ن مددیریت داندش، بده بررسدی اسدهرات ی           . یایان نامه اای مدرتبک بدا موآدوح ت ی د  بدوده اسدت      

ادداو الالامدداو مددورد ن دداز اسددهیرار مدددیریت دانددش در سددازمان یردارهدده و در نگایددت راا،اراددایی را در جگددت ن ددط بدده اادددا  و        

رای انجدا  یدرو ه ادای مددیریت     نهدای   میالده حاآدر نشدان مدی دادد  سدازمان ادا بد         .  اسهرات ی اا ی مدیریت دانش ارائه می دادد  

اسدهرات ی مددیریت داندش بدر مبندای دسدهه بنددی داندش بده اندواح           . دانش ن ازمند تدوی  اسهرات ی مدیریت داندش ردود مدی با دند    

تفریف مدی  دود و اسدهرات ی داندش ب دان مدی کندد کده سدازمان رده دانشدی را، بدا رده              ( آ نی)و دانش ینگان (  ریح)دانش آ ،ار 

 . نبفی و از ره ارییی برای یشه بانی از برنامه اسهرات ید رود بایسهی کس  ن ایدع یی، از ره م
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 مقدمه  -1

بو،ه به  دانش و مهفویاو نامو وس آن نه تنگا به اور  الاینده ای باع  ت رک کس  و کاراا  ده استدر حال حاآر 

دانش  نی، اراحی کا ، نوح عرآه، . عنوان کط یا بجشی از تول داو  رکت اای عرآه کننده کا  و ردماو به   ار می آیند

توان ندی اا دانشی د سرعت، . درک مشهری، ابداعاو و راله ت اای  جصی، از ج وه عوامط دانش مدار و ارزع آ رینند

با . ا  یذیری د ده یاٌ ابالار مورد ن از برای حضور مو   در ید اههصاد رهابهی استی چ دگی، گذ هه نگری، هضاوو و انفد

نگاای ده یهر، دن ای جدید  نای  و کس  و کار بر یایه دانش  نارهه می  ود و در سدح وس فهر، مدالفه مدیریت دانش از 

تغ  ر در ت،نولو ی ااالعاو و  .گ رد می ن از سازمان اا برای مدیریت اثر بجش مناب  در رهابت اای اههصاد جگانی  ،ط

اا به ایجاد ید  رانگ یادگ ری که با رو  و تبادل سازمان. ارتباااو، تأث ر ع  یی روی جامفه و زندگی ا راد آن جامفه دارد

. گ رندیاد می آنگا ا چن   ن از دارند درک کنند که رگونه دانش را رو  و رگونه آن را. یابد، ن از دارنددانش مداو  ت ی  می

اایی که اای کو دی یادگ ری سازمانی و ارتباط ب   یادگ ری، دانش و راله ت و برری از ت،ن دای  ا ط به برری از جنبه

 . کنداای یادگ رنده به کار گر هه  ود، ت رکال میتواند برای توسفه سازمانمی

سال و ن ن حجن دانش دو برابر می  ود، در حالی  ار ین . عصر حاآر، عصر تغ  ر و ت ول سری  دانش و نوآوری است

 "دارایی"و  "منب  ارز  ند اسهرات ید "در رن    رایدی دانش به عنوان ید . که ع ر مهوسک آن ک هر از رگار سال است

ی ن، را ن ال اآا ه ن ا "رهابت  دید موجود در بازاراای جگان"اگر به  رایک  و  .  ود که ن ازمند مدیریت است مدرح می

جاللی و ) ود اا  ت مدیریت کردن دانش اای سازمان به عنوان ید مالیت رهابهی در اههصاد دانش م ور کنونی دو رندان می

 (831 ا ،اران، 

تغ  راو سری  در دن دای امدروز سدازمانگا را بدا ردالش ادای مجهوفدی روبدرو کدرده اسدت ودر اید  م دان سدازمانگایی مو د                

. مددیریهی و  نداوری ادای ندوی  ، از  ر دت ادای ایجداد  دده بده نفد  ردود اسدهفاده کنندد              اسهند که به ک د ابالارادای  

ای  تغ  راو آنچندان سدری  اتفدا  ا هداده و رهابدت ن دال رندان یدر  دهای  دده اسدت کده سدازمااای عن  دی کده در هدرن                 

 . ب سهن  ر د یا هه اند، ن ی توانند در دن ای نو ظگور و مدرن امروزی دوا  ب اورند

وزه گرواگای کاری عو ی اذعان دارند، برای این،ه سازمان اا بهوانند در دن ای تجارو و رهابت، حضور مسه ر و یایدار دا هه امر

ا دان     راز مو ی ت سدازمان ادا در هدرن    )) مفهید است که   ی هر دراکر. با ند ، باید حول م ور عون و دانش  فال ت کنند 

ش ،  امط  رایند اایی است که ایجاد، توزی  و به کار بردن دانش برای اادا  سدازمانی را  مدیریت دان.  است((  مدیریت دانش

در واه  ای   رایند به ا راد سازمان ک د  می کند تا راله ت و تواندایی اایشدان را بدرای ایجداد ادن ا الایدی       . ادایت می کند 

م الان دسده ابی بده ااددا  از ید ش  ادرح ریدالی  دده و        از سویی مو ی ت ید سازمان ، در .  هابو ت اای رود به کار گ رند 

 .یایداری سازمان ، توانایی حف  یا توسفه ع و،رد در بوند مدو و نه جه تداو  رآایت ذی نففان سازمان در اول زمان است

به عبارتی دیگر سازمانگا . امروزه مدیریت دانش به عنوان منب  راابردی سازمان  ، یاراداین یایداری  سازمان  به   ار می آید   

مهوجه  ده اند که دانش آنگا در مورد ن وه انجا  دادن امور و ارائه ردماو به عنوان ی،ی دارایدی مگدن هو دداد مدی  دود کده       

اای ارز  ند سازمان ، آن را ن ال مدیریت ن ود سازمان اا برای انجا  ماموریدت ادا و دسده ابی بده      بایسهی ا انند سایر دارایی

برری از ای  مناب  و دارایی اا بس ار ارز د ند و راابدردی اسدهند    . اادا  رود دارای مناب  و دارایی اای مهفددی می با ند 

، برای ت ا  سازمان از ج وه ای  مناب  و دارایی ادا اسدت ، بده    دانش . که برای کس  مالیت رهابهی سازمان نیش م وری دارند 

لذا ، (. Toffler ,1990) اوری که  اح  ننران عون مدیریت ، دانش را جایگالی  نگایی تول د ، ثروو و سرمایه یولی می دانند 

ئده رددماو نوآورانده بده منندور      و ابالاری در جگت تول د م صو و و ارا( برای ذی نففان ) دانش سازمانی ، منب  ارزع آ ری  

 . است  کس  و حف  مالیت رهابهی  یایدار
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از دیدگاه راابردی ، سرمایه و دارایی اای نا مو وس سازمانی از هب ط دانش و  ایسهگی اای ا راد ، نوآوری ،  رانگ سدازمانی  

ند   حفد   و توسدفه آن  مدوثر واهد       ، می توانند در رو  و به کارگ ری داندش و ا چ   ، سارهار سازمانی ، دارای اای  ،ری

سازمانگا در  ورتی می توانند  از دانش به عنوان مگ هری  منب  راابردی و سرمایه رود اسهفاده ن ایند که بهوانندد اید     .  وند

لدت بده   در ای  راسها ، دانش بدا توجده بده تاک دد دو    . منب  را به روبی  ناسایی کرده و برای ی شبرد اادا  رود  به کار ببرند 

و ا چند   مالایدای مددیریت داندش و  دنارت بگهدر عوامدط و زیدر          141 توسفه اههصاد دانش م ور در در سند رشن اندداز  

سارهگای ای  منب  اسهرات ید ،در ای  میاله آ   تب    مفاا ن مدیریت دانش به بررسی اسدهرات ی ادای مددیریت داندش و     

  .زمان می یردازدالالاماو مورد ن از اسهیرار مدیریت دانش در سا

ادایی کده بده ردوبی آن را      دانش سازمانی و مدیریت کارآ رینی، در دن ای یر های مفا ر،  ر ت مناسبی است بدرای سدازمان  

اایی است که به ت و و م  دی کن توجده بدوده و آن    در ع   حال تگدیدی جدی برای سازمان.  ناسند وب،ار می گ رند ن ی

 دود و  رآینددی    ، مدیریت دانش و مدیریت کارآ رینی ید مفگو  جدید و یرار دار م سوی میدر حال حاآر.  ناسند را ن ی

اای مگ ی را که هس هی از حا نه سازمان اسدهند و مف دو ب بده یدد      کند تا ااالعاو و تجصص است که به سازمان ک د می

 جدوردی و رانبابدایی،   )ید  و منهیدط ن ایندد   حالت بدون سارهار در سازمان وجود دارند،  ناسایی، انهجدای، سدازماندای، توز  

 831            .) 
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و آ د،ار  دده جایگداه داندش و      734 در اواسک داه . مورد توجه  احبننران هرار گر ت   794 مدیریت دانش از اوارر داه 

در ای  داه ننا  اای مبهنی بر اوع مصنوعی و ننا  او  ند برای مددیریت  . تاث ر آن بر هدرو رهابت در بازاراای   گردید 

 راان آوری دانش ، مگندسی دانش ، ندا  اای دانش م ور و مانند آن رواج یا ت دانش به کار گر هه می  د و مفاا  ی رون 

س ر  فودی انهشار میا و مربوط به مدیریت دانش در مجدالو حدوزه ادای مددیریت ، تجدارو، عودو         734 در اوارر داه . 

ازمانگای آمری،ایی، ارویدایی و  ایندی    فال ت  گسهرده س 774 در آغاز داه . کهابداری و ااالح رسانی را می توان مشااده کرد 

ت درک تدازه ای بده     774 با ظگور اینهرنت جگانی در اواسدک داده   . در حوزه مدیریت دانش به ن و رش گ ری ا الایش یا ت 

، ات ادیه ارویا ای برنامه ای به ندا  اسدیریت بودجده هابدط مالحنده ای را بدرای        771 در سال . حوزه مدیریت دانش بجش د 

برای بسد اری از کشدوراای      اکنون مدیریت دانش در سال اای آغازی  هرن . رح اای مدیریت دانش ارهصاص داد اجرای ا

 . ی شر هه به عنوان ن اد رهابت و عامط دسه ابی به هدرو و توسفه است 

 مدیریت داندش بده مفندای کسد  و ذر دره سدازی تجصدص و ادوع ج فدی در سدازمان و اسدهفاده از آن در جگدت تدروی              

 (Meso & Smith, 2000). گسهرع نواوری از اری  یادگ ری مداو  سازمانی است 

در تفریف دیگری آمده است که مدیریت دانش عبارو است از  رایندی که  امط  فال ت اای رود  داندش از ارید  کشدف و     

ت و وآف ت مناب  دانش و هدرار دادن  کس  دانش با ارزع از مناب  ب رونی ، انهجای دانش مورد ن از از مناب  درونی ، تغ  ر حال

 ( . Holsapple & Joshi 2004,)دانش در برون داده اای سازمانی است 
آم جهده ای سد ال از تجرب داو هاعدده مندد  ارزع ادا       : ، داندش را اید  گونده تفریدف مدی کنندد       (441 )گامط، گردا و ریهدر  

و بدده اددن ی وسدده  تجرب دداو و ااالعدداو جدیددد را  ، ااالعدداو مفگددومی و ب ددنش تجصصددی کدده رددارروبی را بددرای ارزیددابی

در سددازمان اددا دانددش ، ندده  یددک در . دانددش در ذادد  مهجصصددان  دد،ط مددی گ ددرد و توسددفه مددی یابددد .  ددراان مددی کنددد 

 ,Earl & Scott  )اسدناد و مددارک ، کده در تجرب داو ، تدالع ادا ،  رایندد ادا و جریانداو روزمدره سدازمان ادن وجدود دارد             

2007 .) 

، دانددش عبددارو اسددت از ترک دد  تجدداری ، ارزع اددا ، ااالعدداو و    ( 773 )  اس  تفریددف داونیددورو و یروسدداک بددر اسدد 

داندش تجصصدی ، کده بده  دورو منسدجن و ی،یاررده رددارروبی بدرای ارزیدابی و کسد  تجداری و ااالعداو جدیدد  ددراان              

                                                           
6
- Intellectual Assets  

7
-Davenport&Prusak  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

در داروسدازمان ، اید  داندش    . برندد   اید  داندش از اذادان ا دراد سررشد ه مدی گ درد و ا دراد آن را بده کدار مدی           . می آورد 

نه  یک در مسهنداو و باندد ادای ااالعداتی سدازمان جدا ی دارد ، بو،ده درت دا   فال دت ادا ،  رایندد ادا ، اهدداماو و ندر               

ب دان مدی کندد ی وی در  ادامده ، در تو د ف ردود       ( Long,2001)ا انندد اید  تفریدف را  ندگ     .اای سدازمان جداری اسدت    

رند   دانشدی از ارید  گدردع و انهیدال      . ی کندد کده انسدان ا دوی تدری  عنصدر در رود   داندش اسدت          از دانش  تاک د م

در اید  مفگدو  از داندش ، ادن تول دد و ادن       . ، در م دان ا دراد یدد سدازمان رود  مدی  دود         ( به گونده ای غ در رسد ی    ) 

ای ج فددی ا ددراد در گرواگددای حفدد  و کدداربرد دانددش ، بدد ش از آن،دده اهدددامی  ددردی با ددد ، حا ددط  فال ددت اددا و تال ددگ 

  ( .Groves, 2002)منسجن است 
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. سازمان اای امروزی ، مدیریت دانش را در  رایند اای کس  و کار رود اجرا کرده و رود را با ای   رایند اا تدب   می داند 

راحی و اثرگذاری داندش را بده عندوان غالد  تدری       مدیریت دانش  امط ع و او اایی می با د که هصد دارد تا  رایند اای ا

در ب شهر سازمانگای امدروزی ، بده کدارگ ری داندش ، نیدده       ( . Kautz & Mahnke, 2003)کارکرد سازمانی جدید در ب اورد 

ا چند   داندش بده ادور  الایندده ای      . مرکالی کس  و کار می با د ، و به عنوان ید منب  راابردی در ننر گر هه می  دود  

 دط  برحس  مدیریت سازمان اا  ت می یابد  که به دا ه  کامط مدیریت دانش اسدهفاده  دده بدرای مددیریت سدازمان در ع     

مدیریت دانش موثر توسک دو نوح از هابو ت اای دانش ، ت ت تاث ر هرار می گ رد   کده ی،دی ،    (.Lee, 2008) منهگی می  ود

 Gold, Malhotra) . )زیر سارت و دیگری ،  رایند می با د که برای حف  ک ف دت رهدابهی سدازمان ، مدورد ن داز اسدهند        

داندش  . د بفد تیس ن بندی ، دو گروه دانش ع ومی و  دانش رصو ی وجود دارد در ابیه بندی دانش سازمانی ، از ی 2001,

ای  دانش به منبفی ا اره دارد که ارز  ند ، نادر و ، بده  . رصو ی به دانشی که من صرا ت ت ت ود سازمان است ا اره دارد 

مشجصی ندارد و در دامنه ع ومی هرار  دانش ع ومی  امط دانشی است که ارهصاص به سازمان. اور نات ا  ، تیو د یذیر است 

و   نوناکا و تداکوری ، داندش را بده دو ندوح  دریح     . ای  دانش  امط مگن تری  روع اای  نفهی و حر ه ای است . می گ رد 

دانش  دریح سدازمانی دانشدی    . تیس ن کرده اند ، که بن ادی تری  و مهداول تری  ابیه بندی از دانش سازمانی است   آ نی

سازمان یا هه و با م هوایی ثابت ، که می توان آن را ، از اری  به کار گ ری  ناوری ااالعاو ، کد گذاری و تدوی  کرده است ، 

ن ونه ای  دانش را می توان با زبان رس ی مانند ج الو دسدهوری ، یایگااگدای داده ،عالیدن و کهابچده ادای      . و آن را نشر داد 

دانش آ نی میابط داندش   . ای  نوح دانش را به راحهی می توان در ب   ا راد انهیال داد . راان ای موجود در سازمان اا دانست

ای  نوح دانش جنبه  ردی دارد و جایگاه آن در ذا  ، ر هار .  ریح هرار دارد ی ای  دانش را به زبان رس ی ن ی توان ب ان ن ود 

ارزع ادا ، عیایدد ، ب دنش و  دگود     . ش سازمان را ،ط می داد ای  دانش سدح زیری  کوه یخ مناب  دان. و ادراک ا راد است 

کارکرد مهیابط ای  دو نوح دانش کو دی در رو  دانش ( .  833 اعرابی ، )ا راد مثال اایی از ای  نوح دانش در سازمان ااست  

ساره  دیگدران بدرای یدرس و     یروساک  دانش  ریح را دانشی می ب ند که  رد را توان ند به توانا.در سازمان ارزیابی می  ود 

بر رال  دانش  ریح ، دانش آ نی ذانی و موهف هی است و به  ،وی نالدید با تجرب او  رد دارندده داندش در   . جو می کند 

دانش آ نی در ذا  ا دراد وجدود د ارد و بده ادور ع دده از      . ای  دانش  امط در ک انسان و دانش  ردی است . ارتباط است 

. د می آید ، از ای  رو ن ی تواند به راحهی رس ی و مسهند گردد و به  ،وی اسان با دیگران مبادلده گدردد   اری  تجربه به وجو

 .ب نش اا و بص رو اا و باور اا و مگارو اا و     تجصص اای  ردی برای حط مسائط ی چ ده ، از ج وه دانش آ نی اسهند 
 

 روندهای موثر بر استقرار مدیریت دانش -4

 :یروساک ، د یوی را که ، سازمان را به سوی توجه به دانش می کشاند، به ای   ورو مدرح م ،نند رنز و 

                                                           
8
- Explit knowledge  

9
- Tacit Knowledge  
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جگان ، به سرعت در حال تغ  ر است، که ای  امر به مفنای زوال سری  دانش و ن از به رو  ار ره سری  تر دانش در   نه  - 

اگر کارمنددان بده سدرعت ب اموزندد، سدازمان رواادد توانسدت در        دانش باید اگااانه مدیریت  ود و .  رهابت سازمانی می با د

 .وآف ت رهابهی به ح او رود ادامه داد

 .در تول داو او  ند، دانش به عنوان بجشی از تول د ارائه می  ود که باید  ارزع تول دی ب ابد و روزآمد با د -

برای  اساس ار ره ات،دای سدازمان بدر ااالعداو ردارج از      . جگانی  دن موج  ایجاد ننا  اای تول دی و توزیفی می گردد -

 . سازمان ب شهر با د، تالع ب شهری در جگت  تام   دسهرسی اای مورد ن از به دانش و ا اعه آن باید انجا  گ رد

دانش و تجربه  غوی ا راد ای دوره ای  ،ط می گ رد، اما امدروزه در  . تتغ  ر و ت ول در سراسر سازمان در حال ا الایش اس -

اید  ا دالایش تغ  در در  داندش و ااالعداو       . سازمان اا مشاغط تغ  ر می یابند و ا راد م،ررا  در  غط اا جا به جدا مدی  دوند   

  .سازمانی ، ن از  راوانی به مدیریت د انش برای دسه ابی به اثر بجشی را موج   ده است

ا المان با بص ر تر و تفاموی تر  ده ننا  اا  ر ت اای جدیدی ن ال بدرای اسدهفاده از   . دانش، تول د کننده دانش جدید است -

 . دانش جدید به وجود می آید
 

 

 فرایند خلق و تبدیل دانش -5

ادد  ا دوی آن    بوکویهال مفهید است که راابرد مدیریت دانش مس ر حرکت در جگت اادا  سازمان را مشجص می سازد که 

در راابرد مدیریت دانش  رایند ی اده سازی، و اسهاندارد سدازی اجدالا    . بالففط ساره  مدیریت دانش  دانش در سازمان است

مج وعه ع و او و  فال هگای سازمان در یرتو راابرد مدیریت دانش موج  می گردد تا . ا وی، راه حط اا مدننر هرار می گ رد

ورو موثر و کارامد ع ط ن اید ، به  رانگ سازمان مو   گردد و در راسهای ح ایدت ازسدازمان ، بده    ننا  مدیریت دانش به  

 . کارکرد  موثر رود ادامه داد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

بددرای ترسدد ن راابددرد مدددیریت دانددش در سددازمان اددای دانددش م ددور  ابهدددا  راینددد مدددیریت دانددش در سددازمان  را مددورد  

 . بررسی هرار می دا ن
 

 دانش (اکتساب ) خلق   -

دانش آ رینی آگااانه اسدت،  . ا ه سازمانگا در هال  ع و،رداا و  فال ت اای سازمانی، دانش را رو  و از آن اسهفاده می کنند 

رو  دانش به توانایی سازمان در بسک ایدده ادا و راه حدط ادای ندوی  و      . یفنی از اری   فال ت اای مشجصی انجا  می گردد

به دست آوردن دانش آ نی که ن ی تواندد  . سازمانی نیش اساسی را در اکهسای دانش دارددر واه  یادگ ری . مف د ا اره دارد 

به اور مسهی ن یردازع  ود ، ید هس ت اساسی از ای  مرحوه است که موج  توسفه راله دت ادا ، م صدو و و ا چند       

 . ایجاد ارزع و در نگایت رو  دانش جدید در سازمان گردد
 

 ارزشیابی دانش  -

از ارزیددابی دانددش ، تف دد   م ددالان اثددر بجشددی دانددش بددر م دد ک سددازمانی موجددود اسددت ، زیددرا بددا گذ ددت زمددان ،  مننددور 

 . بجشی از دانش گذ هه ن ازمند بازنگری و اندبا  با  رایک و واهف ت اای کنونی می  ود 
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 تسهیم دانش  -

مان ، داندش و ااالعداو را بد   اعضدا     سوم   گا  از  رایندد مددیریت داندش ، تسدگ ن داندش اسدت کده بده واسدده آن سداز          

اگدر داندش   . رود تیسد ن  ن دوده و از اید  ارید  یدادگ ری را ارتیدا داده و داندش یدا درک جدیددی را بده وجدود مدی آورد             

در سراسر سازمان به اور کارامدد تورید   دود ، ا دراد در سراسدر سدازمان بده ایدده ادای اسدهرات ید مگدن بده جدای داندش               

 .رسی روااند دا ت نگگداری  ده و  دسه
 

 کاربرد دانش  -

بس اری از  احبننران، ای  مرحوه را مگ هری  . اد  نگایی مدریت دانش، کاربرد دانش در جگت بگبود ع و،رد سازمانی است 

زیرا مالیت رهابهی تنگا منوط به دا ه  مناب  غنی و سر ار دانش ن ست، بو،ده در گدرو   . گا  در  رایند مدیریت دانش می دانند

 . تص   او سازمانی است کاربرد آن مناب  دانشی در ع و او و
 

 

 توانمند سازهای مدیریت دانش  -6

عواموی کده مدی توانندد بده  رایندد ادای مددیریت داندش ک دد کنندد و تسدگ ط کنندده با دند یدا مدا ند  آن  دوند ت دت                   

 :ای  توان ند سازاا عبارتند از . عنوان توان ند سازاا  نارهه می  وند 

 : استراتژی 
سددازمانگا بددرای اجددرای کارامددد و اثددر بجددش  راینددد مدددیریت دانددش در سددازمان بایسددهی بددا توجدده بدده دانددش  ددریح و آدد نی موجددود در سددازمان ،  

البهده بدرای  رهابدت مو ی دت آم دال و یایددار  دانشدی ،  ن ازمندد ا سدو سدازی راابدرد کسد  و کدار              . راابرد مدیریت داندش ردود را انهجدای ن ایندد     

سددازمانگا مدی بایسدهی منداب  دانشدی ردودرا ارزیدابی و بددا ت رکدال بدر آنچده سدازمان مدی داندد و آنچدده             .  ای  ،دری سدازمان مدی با دد     بدا هابو دت اد   

 :    نشان داده  ده است.... ای  مفگو  در  ،ط . سازمان باید بداند ، مشجص کنند 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 :مدیریت ارشد
انسدانی در سدازمان بده  د ار مدی آیدد کده سدازمان بدرای بیدای ردود             مدیریت در سازمانگای داندش م دور، منبد  سدرمایه    

ن ازمنددد مدددیریهی نجبدده اسددت تددا بددا نگددرع او دد ارانه رددود بدده مننددور جددذی، حفددک و توسددفه و نگگددداری اسددهفداداا و 

مدددیران در . سددرمایه اددای  ،ددری در سددازمان ن ازاددای دانشددی و  ،ددری حددال و آینددده سددازمان رددود را تددام   ن ایددد     

نگای دانش م دور مدی بایدد وی گدی ادایی ردون مشداور، رابدر، کدارا ری  و م د ک نگدری در برابدر تغ  دراو را بد ش               سازما

 (. Bukowitz,2001)از وی گی اای  نی دارا با ند 

باید توجه دا ت که تجصص و ربرگی ا راد درید سازمان ید مالیت رهابهی م سوی می  ود اما اگر مدیران ار دد نهوانندد از   

یجاد م  دی مناس  مبهنی بر ا ،اری و مشارکت و ایجاد ابالاری برای  ناسایی ا راد نجبده در سدازمان و نگگدداری و    اری  ا

مشارکت دادن آنگا درتص   او سازمانی و توسفه آن در سراسر سازمان و ا چن   توسفه  رانگ ح ایهی در سازمان به دهت 

 .رابری و یرورع داد راه  به جایی نجوااد برد
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  :فرهنگ سازمانی 
دانش در مغال انسان رو  می  ود و  رایک مناس  سازمانی،  ا راد را بده  . مدیریت دانش بر جنبه اای انسانی دانش تاک د دارد

مدیریت دانش ب شهر در جوام  آموز ی که نگاه و ع و،رد ا هراکی و روابک ان سو دارند و احسداس  . ا اعه آن ترغ   می کند

در سدازمان دانشدی  ز  اسدت بدا     (.  834 تداونوی،  ) ای ا دلی و اعه اد را دارا می با د، موثر روااد بود جامفه ن ال وی گی ا

 رانگی که تسگ ن دانایی بد   ا دراد و   .تیویت  رانگ ا ،اری و تغ  ر رویه اای کاری، ام،ان ا هراک ااالعاو را  راان آورد 

کند،  رانگی که یادگ ری مسه ر ا راد را به دنبال می ن ایدد،  رانگدی    کارکنان را به جای  رانگ میابوه ااالعاو تو  ه می

حا دط اید   راندگ یادگ رندده بدودن      . که توسفه تجصص گرایی و کار ت  ی را به جای کار  ردی تشوی  و ترغ   می ن ایدد 

 .  سازمان است

 

 :ساختار سازمان 

ح وی گددی اددای مشدداغوی کدده درون سددازمان بایددد گددریف ه  مفهیددد اسددت کدده سددارهار سددازمان مددی توانددد بدده عنددوان  ددر 

بده عدالوه سدارهاراای ماتریسدی و تاک دد      . انجا   وند و رو ی کده آن  دغط ادا بدا ی،ددیگر مدرتبک اسدهند تفریدف  دود          

اسددهفاده از سددارهار سوسددوه مراتبددی و رسدد ی  دددن بدد ش از حددد م دد ک  .  بددر رابددری، تسددگ ن دانددش را تسددگ ط کننددد 

و در ( بدوی ه بد   زیدر دسدهان و مدا و      )ه داد و مشدارکت درون گروادی بد   ا دراد مدی گدردد        سازمان، منجر بده کدااش اع  

 . روند  رایند مدیریت دانش تاث ر منفی دارد
 

 

 :ندازه گیری دانش ا

دانش دارایی اای دانش برای برنامه ریالی مناس  س سهن مدیریت دانش امری ح اتی است و منب  غنی ااالعاو درباره نیداط   

ار سازمانی ن ازمند است تا بداند مناب   ،ری و دانشی در کجای سازمان هرار گر هده اندد اید  امدر در     . هوو ید سازمان است 

بندا  . ان از رو  دانش ، انهیال دانش ، کاربرد دانش در سازمان بسد ار مگدن مدی با دد     زمان اراحی راابرد اا به مننور اا  ن

برای  برای سازمان بس ار ح اتی است که هبط از اسهیرار مدیریت دانش ، اندازه گ ری دانش سازمان برای بررسی م الان دارایدی  

ه  زمان و سرمایه بدرای ر دالی کده هدبال در سدازمان      در واه  ای  عامط باع  می  ود تا ادر ر .  دانشی سازمان انجا  داند 

 . وجود دا هه است جووگ ری گردد 
 

 فناوری و تکنولوژی  -6

ادر ریددر زیدر سدارت ادای مربدوط بده  نداوری ااالعداو و ارتبااداو در سدازمان هدوی تدر با دد م دالان ن دط بده ااددا                    

بفداد  نداوری ااالعداو وجدود نددارد ن دی تدوان        در  درایدی کده بگدره گ دری از ت دامی ا     . مدیریت دانش ب شدهر مدی  دود    

 . برای برنامه ریالی و اجرا و حف  مدیریت اهدا  ن ود 

در بس اری از . مدیریت دانش به ا ان اندازه که ید موآوح مربوط به ا راد و سازمان است ، ید رالش ت،نولو ی،ی ن ال است 

) اا و ا چن   تشرید مساعی از راه دور جگت تبدادل ااالعداو   سازمانگا ، دسهرسی  وری به حجن وس فی از ااالعاو و داده 

وجدود س سدهن ادای  نداوری     . رود نوعی مالیت برای اسهیرار مدیریت دانش م سوی می گدردد  ( مجصو ا سازمانگای بالرگ 

 . ااالعاو و اسهفاده مناس  از آن انگ اله ا راد را برای تسگ ن دانش ا الایش می داد

 : نوح راابرد رو  و تبدیط دانش در سازمانگا را ارائه ن وده اند که عبارتند از نوناکا و تاکا ی رگار  

 .درونی سازی  -1ترک   سازی -8برونی سازی - اجه اعی سازی  - 
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گری و ا ،ارانش در مدالفداو ردود اید   رگدار ندوح راابدرد را بدر اسداس ننریده نوناکدا و تاکا دی بده  دورو زیدر نشدان                

 . می داند 

 
 

 

 برونی سازی 

ا هراک داندش ازارید  گفهگدو ویدا     ) 

 (انف،اس 

  

 اجه اعی سازی

ایجداد داندش آد نی ازارید      ) 

به ا دهراک گذا ده  تجرب داو    

 ) 

 ترک  

ننددا  منددد کددردن و بدده کددارگ ری  )  

 (دانش آ ،ار و ااالعاو 

 درونی سازی

به ا دهراک گذا ده  و ایجداد    ) 

دانددش آدد نی از اریدد  تجربدده 

 ( مسهی ن 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( Gary& etal , 2005) راابرد مدیریت دانش نوناکا و تاکا ی(8) ،ط 
 

 

 

 

 

 ( : انسان محور() پنهان به پنهان )راهبرد اجتماعی سازی ( الف 

در اید  راابدرد ، ا دراد تجداری     . در ای  راابرد دانش ینگان انهیال مدی یابدد و مجدددا بده داندش ینگدان تبددیط مدی گدردد          

دسده ابی   اید   رایندد  دامط   . و مدل ادای ذاندی ردود را در جگدت بگبدود داندش ، بدا دیگدران  بده ا دهراک مدی گذارندد             

ا ددراد بدده درک مهیابددط از اریدد  تفددامالو  اجه دداعی ، تسددگ ن دیدددگااگا ، اددن اندیشددی ، تفددامالو ح ایددت گددری  مددی    

برای مثال مدی تدوان بده آموز دگای آد   رددمت ، تیو دد از دیگدران ، جوسداو او دان  ،دری ، ت دری  و آمدوزع              . با د 

گایی اسددهفاده کننددده از ایدد  نددوح راابددرد ، از رو ددگایی رددون   سددازمان. ، تبددادل عیایددد ، گفهگددوی بسدد ار ، ا دداره ن ددود   

 . گرواگا و انج نگای اسهرات ید ، مرب گری برای ا الایش اثر مدیریت دانش سود می برند 
 

 

 ( : پویا() پنهان به آشکار ) راهبرد برونی سازی ( ب

اید   رایندد بده ا دراد     . آ د،ار تبددیط مدی گدردد     در ای  نوح راابرد ، دانش ینگان از اری   رایندد بروندی سدازی بده داندش      

اجازه می داد که به  دورو انفدرادی مفداا ن مددیریت داندش آد نی را تددوی  ن دوده و بدا دیگدران بده ا دهراک بگذارندد              

بده عبدارو دیگدر ، داندش آد نی ، بده  دورو اسدهفاره ادا و  رآد او و مددل ادا بده              . و دانش جدیدی را به وجدود آورندد   

سدازمانگا بدا انهجدای اید  ندوح اسدهرات ی بده ی شدهازی در بد   رهبدا ، اسدهفاده ی شدروانه از             . یط می  دوند  دانش  ریح تبد

 .دانش موجود و ایجاد سری  تر دانش از رهبایشان ت ایط دارند
 

 

 (:سیستم محور() آشکار به آشکار) راهبرد ترکیب سازی  ( ج

در اید   . هراک گذا دهه  دده و ترک د  و تفسد ر مدی گدردد       در راابرد ترک   سدازی داندش تجالیده  دده موجدود ، بده ا د       

بدده عبددارو دیگددر ،عیایددد در ایدد  مرحودده بددا یددد . حالددت دانددش  ددریح بدده دانددش  ددریح ی چ ددده تددری  تبدددیط م شددود  

ا ددراد بدده تبددادل دانددش مددی یردازنددد و ایدد  دانددش ازاالیدد  تبددادل ااالعدداو و ، ازاریدد  . س سددهن دانددش ترک دد  م شددود 

اید  اسدهرات ی تگدیدد تدر سدر مایده ادای داندش سدازمان را ، وههدی           . الارادایی مانندد رایانده ترک د  م شدوند       ناوری اا و اب

 . که کارکنان از سازمان ب رون می روند ، کااش می داد
 
 

 ینگان                             ینگان

 آ ،ار،ا ر                         آ 

 ینگان
  

 ینگان 

 آ ،ار 

 
 

 آ ،ار 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 (:ایستا ( ) آشکار به پنهان ) راهبرد درونی سازی( د

راابرد درونی سازی  د وه ای اسدت کده داندش آ د،ار ازارید  تفسد ر داندش ،دروندی م شدود و بده داندش آد نی تبددیط               

ای  امر م ،د  اسدت ازارید  یدادگ ری حد   ع دط  دورو بگ درد و داندش مسدهند سدازی   دده نیدش ح داتی               . م گردد 

مدی کننددد ، از داندش موجدود بدده ردوبی بگددره     سددازمانگایی کده از اید  راابددرد اسدهفاده    . را در اید   رایندد بددازی مدی کندد     

برداری ن ی کنند ، داندش سدازمان را بده  د،ط س سده ات د اداران دی کنندد و اا  دت تسدگ ن داندش را تشدج ص ن دی             

سددازمانگا بددا ایدد  اسددهرات ی در مدددیریت دانددش رددود ، در م دد ک بدده سددرعت در حددال تغ  ددر امددروز رهددابهی بدداهی  . دانددد 

بددرای  عی ددده  یا شدداری کردنددد کدده سددازمان بایددد  (Kankanchali et al., 2003)و ا ،دداران کان،انچددالی . ن ددی ماننددد 

 . اسهرات ی مدیریت دانش رود را مهناس  با نوح  نفت رود بگره ببرد

 

 

 مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی -7

در اجدرای یدد تف،در در    ایشدان اشدت دسدهه از عوامدط را     . ای  مدل توسک کورات،دو و عدده ای از ا ،دارانش ارائده  دد         

آن ادا مفهیدندد   . سازمان اا موثر مدی دانندد کده تفامدط آن ادا سدب   د،ط گ دری  رآیندد کدارآ رینی  درکت مدی گدردد             

 :که کارآ رینی در سازمان بر اساس سه عامط ا وی ذیط  ،ط می گ رد

 .م دوده اای سازمانی تیویت، دادن  ر ت،/ آزادی در کار، یاداع/ ح ایت مدیریت، اسهیالل: مشجصاو سازمانی 

 .ردر یذیری، ن از به اسهیالل، ن از به تو   ، اد  گرایی و مرکال کنهرل: مشجصاو  ردی 

توسددفه روع اددای جدیددد، ادغددا  اددا یددا مال، ددت اددای جدیددد، تیاآددااای جدیددددر بددازار، تغ  ددراو      : حادثدده ناگگددانی 

 .اههصادی و تگدیداو رهبا

ترک دد  عوامددط سده گاندده  ددو  م ،دد  اسدت حا ددط  ددود امددا کوراکه،ددو و    بدر اسدداس ایدد  مدددل،  د،ط اددای مجهوفددی از  

 : ا ،ارانش از م ان ا ه انواح آن، سه وآف ت را ی شنگاد می داند

در وآددف هی کدده سددازمان احه دداج بدده توسددفه ت،نولددو ی دا ددهه با ددد و مدددیریت ار ددد سددازمان از نددوآوری ح ایددت کنددد،  

 .عالهه ب شهری به  فال ت اای کارآ رینانه از رود نشان روااند داد ا رادی که ردر یذیری با یی دا هه با ند،

بدده وجددود آمددده با ددد کدده باعدد  تشددوی    ر هاراددای (  دد وه یددا سددارهار)در وآددف هی کدده تغ  ددری اساسددی در مدددیریت  

رددود نشددان نوآوراندده گددردد، ا ددرادی کدده ن دداز بدده تو  دد  زیددادی دا ددهه، عالهدده ب شددهری بدده  فال ددت اددای کارآ ریناندده از   

 .روااند داد

در وآددف هی کدده سددازمان بدده عوددت تغ  ددراو م  دددی، مجبددور بدده کددااش االیندده اددا  ددده و سددازمان، م  دددی بددرای      

کاربصدد رانه و آزاد ایجدداد کددرده با ددد، در اینصددورو کارکنددانی کدده ت ایددط بدده اسددهیالل دا ددهه با ددند عالهدده ب شددهری بدده   

 .  فال ت اای کارآ رینانه از رود نشان روااند داد

دیگددری در زم ندده کددارآ رینی سددازمانی مدددرح  ددده اسددت کدده ی،ددی از آن اددا مدددل اسددهرات ی،ی     ا چندد   مدددل اددای

کارآ رینی سدازمانی کرندوال و یدرل   مدی با دد کده در آن ابهددا ااالعداو ورودی از م د ک دارودی و ردارجی سدازمان بده              

ادد  ادا و اسدهرات ی ادا،      تشج ص و ارزیابی  ر دت ادای جدذای بدازار ک دد مدی کنندد و بددنبال آن دورن دا، ماموریدت،          

از ادر  دیگدر ن روادای  شدار از سدوی سدازمان، گدروه ادا و ا دراد بدرای کدارآ رینی، زوینده             . تف    و سیز اجرا می  دوند 

نگایهدا نهدای  حا دط از ع و،درد، بدا ادد        . را برای ارزیابی  یو  مجهودف اسدهرات ی ادا و اجدرای آن ادا  دراان مدی کدن         

مددی  ددود و تغ  ددراو  ز  جگددت ا ددالح انجرا دداو در اددر یددد از مراحددط  ددورو روااددد   اددا و ماموریددت اول دده میایسدده 

 (11 -14، 831  رانگی و   فرزاده، . )گر ت
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 خالقیت چیست؟ -8

اید  واهف دت بده    . ادایی از تف،در ردال  در م دان کارکندان توسدفه یابدد       اای یادگ رنده آدرورو دارد کده ت،ن دد   در سازمان

اددای رددال  و جدیدددی از اددای مدددیریت نوآوراندده را بوجددود آورنددد و روعمایددط اسددهند سددبداددایی کدده ویدد ه در سددازمان

. وا ه کو دددی در اینجددا راله ددت اسددت. رسدددکددار را در سراسددر مرزاددای سددازمانی موجددود، ی دددا کننددد، مگددن بدده ننددر مددی 

ندان تیریبدا ردال     وجود راله ت، یدد مگدارو کو ددی در عصدر داندش اسدت و کو ده موسسداو ن داز دارندد کده ا ده کارک            

 .با ند

ادای آموز دی سدنهی و کداربرد     ادای یدادگ ری ع دط، برنامده    تواندد بددور آموز دی از ارید   فال دت     توسفه تف،ر رال  مدی 

تواندد یادگر هده و توسدفه داده    اغود ، تف،در بده عندوان مگدارتی کده مدی       . اایی مثط تف،ر ا یدی و مدوازی انجدا  گ درد    ت،ن د

-در حی یدت ا دراد مدی   . ادای مهفداوتی در ا ده ا دراد وجدود دارد     هی اسدت کده بدا م دالان     ود ن ستی ولدی بده عندوان نسدب    

 .توانند یاد داند که در ا ان رو ی که بهوانند انجا  ار ر الی را آموزع داند ، تف،ر ن ایند

ف،در کنندد،   آنگدا ن داز دارندد کده بهوانندد ت     . ادای جدیدد کدارکردن اسدت    ادا و روع توانایی تف،ر کارکنان، کو دد توسدفه ایدده   

ادای دریا دت  دده را آزمدایش کدرده و      ادا را نده  یدک در آد   یدادگ ری و حدط مسدائط ایجداد ن اینددی بو،ده ایدده           ت،ن د

 .اای جدید را در واکنش به رهابت و تغ  ر ن ازاای مشهریان تول د ن ایندایده

امددا در عددوت وهددت رددود را بددر    اددا، اغودد  در توجدده بدده اسددهفداد و راله ددت ناتوانندددی   اسددهجدا  کنندددگان در سددازمان 

ادا م ،دد  اسددت بده ردداار ر ددد ت،نولدو ی،ی، ع ددر م دددودی    ایدد  مگددارو. کنندد اددای کدار،  ددر  مددی  ناسدایی مگددارو 

در . ورزندد ادا انگدا  اسدهجدا ، تاک دد ب شدهری بدر روی  دجص و رآدایت  دغوی مدی          در بسد اری از سدازمان  . دا هه با ند

ادای جدیدد یدا    تواندد مسدایط را حدط کندد یدا ایدده       دود کده آیدا یدد  دجص مدی      زم نه اسهجدا   ز  است در ننر گر هده  

راله دت بده م د ک    . راله دت بده ادور هدوی مدرتبک بدا  راندگ سدازمانی اسدت         . اای جدید از انجا  امور را ارائه دادروع

ت یدد  . توانددد ا چندد   ی شددر ت راله ددت را م دددود کندددسددارهاراای سددازمانی مددی. مسدداعدی ن دداز دارد تددا ر ددد ن ایددد

ا ددراد رددال  بدده رددارروی اجهددد اعی  . اعه ددادی و سددرزنش کنندددده، د ددوار اسددتتف،ددر و راله ددت در یددد  رانددگ بددی

اددای اجه دداعی اسددهند کدده از اریدد   یددادگ ری و راله ددت، سددازه. اایشددان را ارائدده دانددد، ن دداز دارنددد رددوبی کدده ایددده

ادای رابدری   جدیدد و راله دت تشدوی   دوند، سدبد      اگدر تف،در  .  دوند تباد و، تشرید مساعی و کار گروای سدارهه مدی  

 .اا م ،  است تغ  ر و ت ول یابندمدیریت در سازمان

 

 ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی -9

در واهدد  ایدد  گوندده تغ  ددر گددرایش در   . امددروزه بسدد اری از  ددرکت اددا بدده لددالو  کددارآ رینی  ددرکهی یددی بددرده انددد        

 :ن ازی است که بر  رکت اا ت   ط  ده است اسهرات ی، در یاسخ به سه

 ا الایش سری  رهبای جدیدی

 ایجاد حز بی اعه ادی نسبت به   وه اای سنهی در  رکت اای

 .رروج بگهری  ن رواای کار از  رکت اا و اهدا  آنگا به کارآ رینی مسهیط

رکت ادددا بدددوده اسدددت ایددد  عوامدددط در دن دددای مه دددول امدددروز عامدددط ا دددوی در تغ  دددر گدددرایش اسدددهرات ی  ددد     

از دیگدددر سدددوی  رآیندددداای کدددارآ رینی مانندددد کدددارآ رینی عو دددی، کدددارآ رینی  ناورانددده و   (. 81 ، 897 اح ددددیور،)

کددارآ رینی ردددماتی، بدده عوددت وی گددی اددای ارزع آ رینددی، سددرمایه آ رینددی، ا ددهغال آ رینددی و سددودآوری نیددش مگددن و   

ینددد، ا چندد   کددارآ رینی را مددی تددوان ی،ددی از مددوثرتری  راه   بن ددادی در رآینددد ر ددد و توسددفه اههصددادی ایفددا مددی ن ا  

کاراددای مواجگدده بددا مفضددط ب ،دداری دانسددت، رددون کددارآ رینی ا ددهغالالا نددوعی  رآینددد بددرای رودد   ر ددت اددای  ددغوی   

بندابرای  کدارآ رینی از اید  ارید  نیدش مگدن و بسد ار تاث رگدذاری بدر  رآیندد ر دد و توسدفه اههصدادی              . جدید مدی با دد  

 (.87- 1،  83 گوسهان اا  ی، . )ن اید ایفا می
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 مدیر به عنوان کارآفرین -11

در عصر حاآر، ن از به ای  کده مددیران عدالوه بدر ایفدای نیدش یدد مفودن و تسدگ ط گدر، ندوآور و کدارآ ری  ن دال با دند،                   

در . نمددا کددارآ رینی را بدده عنددوان  دد،وی از مدددیریت در ننددر مددی گ ددری    . بدده اددور روزا ددالون در حددال ا ددالایش اسددت   

رابدر ادر رده ب شدهر هدادر      . کارآ رینی، وجود مدیران کنهدرل گدرا ک هدر بده رشدن مدی ردورد و ک هدر مدورد ن داز اسدهند           

با ددد اعضددای سددازمان را بدده ا ددرادی کددارآ ری  تبدددیط کنددد، یددادگ ری و راله ددت ا ددالایش روااددد یا ددت زیددرا مال، ددت و   

 زمددانی مدددیریت کددارآ رینی(. 48 ، 831 و   ددفرزاده،   رانگددی)کددارآ رینی از یددادگ ری و نددوآوری ح ایددت مددی کننددد 

 یذیر هده  را کدارآ رینی  مددیر و کارمندد،  وسدفه    از اعدن  کارکندان  اکثریدت  آیدد کده   وجدود  بده  کداری  م  ک ید در تواند می

 کدارآ ری   یدد . ن ایدد   فال دت  دیدروز  از ادر روز بگهدر   کدارآ ری   واحدد  یدد  عندوان  بده  اا آن کاری واحد که با ند و مص ن

. با دد  برردوردار  ن دال  یدذیری بدا یی   مسدوول ت  روح ده  از تواندد  با دد، مدی   مدو یی  و ردال   مددیر  تواند می که ای  بر عالوه

 ادای  دسدت  بدا   بده  نسدبت  را و مناسدبی  ور بگدره  ر هدار  ا دواره  مددیریت  مراتد   سوسدوه  در کارآ ری  ید عبارو دیگر، به

 گ رندد، بدی   هدرار  سدازمان  آن تشد، الو  رأس در بجوااندد  کارآ ریندان  ا ده  سدازمان  یدد  در اگدر  .دا دت  رواادد  ردود 

مددیریت کدارآ رینی وههدی    . با دد  تواندد کدارآ ری    ن دی  دیگدر  و  دده  رو بده  رو جددی  بدا مشد،ط   سدازمان  مددیریت  تردیدد 

 :م ی  می  ود که در ید سازمان  رد بهواند

 .بررورد مدیریهی دا هه با د

زمان اددای بددا  دسددت ر هددار مناسددبی دا ددهه با ددد و بهوانددد بددا راله ددت و نددوآوری و مسددول ت یدددیر با ددد، بددا ا ددراد و سددا

 .  وظ فه  ناسی ماموریت اای م وله رابه روبی انجا  داد

در سوسوه مراتد  تشد، التی، ا دراد و بجدش ادای یدای   دسدت ردود را بده ردوبی رابدری کدرده و اعه داد آنگدا را نسدبت                

 (94- 9: 839 ا غری،  ی ،ارجو، عوی . )به رود جو  ن اید

با توجه بده این،ده  رآیندد ادای کدارآ رینی  دامط  رآیندد برنامده ریدالی و سدازمان دادی ن دال بدوده و مف دو  منجدر بده                     

تاسدد ز سددازمان اددای جدیددد مددی  ددوند، بنددابرای   رآینددد اددای کددارآ رینی بددا  رآینددد اددای مدددیریهی ارتبدداط ر وددی     

از ایدد  رو ی،ددی از ( ا ددهباه ی،ددی دانسددهه  ددوند و ا دد   عامددط باعدد  مددی  ددود کدده گدداای ایدد  دو بدده ) نالدی،ددی دارنددد 

بددر . روی،رداددای مگددن بررسددی  رآینددد اددای کددارآ رینی سددازمانی روی،ددرد مدددیریهی مبهنددی بددر عوددن مدددیریت    مددی با ددد

ای  اساس روی،رد مدیریهی به کدارآ رینی سدازمانی ی،دی از  داره ادای دروندی ا دوی ر دهه یدا عودن کدارآ رینی م سدوی             

مدددیریت کددارآ ری   ددامط  رآینددداای برنامدده ریددالی کارآ ریناندده،       (.  1- 1:  83 اا دد ی،  گوسددهان)مددی گددردد  

 .(11:  83 ا ان منب ، . )سازماندای کارآ رینانه،  رماندای کارآ رینانه و کنهرل کارآ رینانه می با د
 

 عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان -11

مدالفدداو در مددورد عوامددط مددوثر بددر  فال ددت اددای کارآ ریناندده در سددازمان، در ب سددت و یددن  سددال ار ددر ر ددد بسدد اری     

در مدالفاتشددان سددفی کردنددد تددا عوامددط مجهوددف سددازمانی و م  دددی کدده  فال ددت  (  79 )یهرسددون و برگددر . کددرده اسددت

بفدد از آنگدا م ییدان دیگدری ن دال سدفی       . سدایی کنندد  اای کارآ رینانه را در درون  درکت ت دت تداث ر هدرار مدی داندد  نا      

کردنددد تددا م ددان مهغ راددای سددازمانی، اسددهرات ی،ی و م  دددی بددا  فال ددت اددای کارآ ریناندده در سددازمان ی ونددداای برهددرار   

حددوزه اددایی ماننددد م دد ک ی رامددونی، اسددهرات ی اددای سددازمان و  فال ددت اددای مدددیریت بدده عنددوان عددواموی مدددرح . کننددد

از سدوی دیگدر،  راندگ سدازمانی ن دال کدارآ رینی را ت دت        . کارآ رینی سدازمانی را ت دت تداث ر هدرار مدی داندد       ده اند که 

ا چندد   ا ددراد عامددط کو دددی م سددوی مددی  ددوند و مگددارو اددا و نگددرع اددای  ددردی، ت ددایالو  . تدداث ر هددرار مددی داددد

 . کارآ رینان بالیوه را در سازمان تو  ف می کند
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 کارآفرینانه فرهنگ سازمانی و فرهنگ -12

 رانددگ سددازمانی  ضددا و س سددهن یدداداع دارد و ار دددار  .  رانددگ سددازمانی عبددارو اسددت از م دد ک سددازمانی ردداص     

در  ورتی کده نهدای  مدورد نندر حدادد نشدود بده ج د  آوری میدادیر زیدادی ااالعداو بده             . تص   او م ا نه کارانه است

اغودد  . ایدد  داده اددا بددرای تددوج ح تصدد  ن اددا مددی یددردازد   عنددوان یایدده ای بددرای تصدد  ن گ ددری مندیددی و اسددهفاده از 

تص  ن اا دارای ریسد تا گدردآوری ااالعداو هداا  و کدا ی یدا مشداوره بده منندور  ناسدایی مدوارد نا دنارهه بده تفوید               

اغود  در ادرح ادای عند ن کده اد ش کسدی  جصدا مسدوول ن سدت، ننرادای موا د  و مجدالف  راواندی وجدود                . می ا هدد 

 . دارد

ا ددول ادددایت . انددگ سددنهی سددازمانی بدده اددور رشددن گ ددری بددا  رانددگ کارآ ریناندده درون سددازمان تفدداوو دارد     ر    

کننده در  راندگ سدنهی سدازمانی عبدارو اسدت از این،ده ابد  دسدهورالف ط داده  دده ع دط کن دد و اد ش گونده رددا و               

ول مشددهرک در  رانددگ وجددود ا چندد   تفدداوو اددایی در ارزع اددا و ا دد. ا ددهباای از  دد ا سددر نالنددد،  ،سددت نجوریددد

در سازمان ادای سدنهی بدا س سدهن ادای گدالارع گ دری، رددوط کودی هددرو و مسدوول ت، دسدهورالف ط ادا و سداز               . دارد

و کاراددای کنهددرل، مدداا هی سوسددوه مراتبددی دارنددد، امددا  رانددگ سددازمان کارآ ریناندده درون سددازمانی بدده جددای دا دده      

ارتبااداو کداری   . سدازی، کدار گروادی مبه،دران و مشداوران  دراوان دارد      سارهار سوسوه مراتبدی سدارهار مسددح بدا  دب،ه      

نالدیددد بدده ایجدداد جددوی از اعه دداد و رایالنددی ک ددد مددی کننددد و دسددت یددابی بدده دیدددگاه اددا و اددد  اددا را تسددگ ط مددی  

 ( 9: 839 ا غری،  ی ،ارجو، عوی . )ن ایند

 

 تاثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی -13

موجبداو تیویدت بن دان ادای کارآ رینانده را  دراان سدارهه و بسدهر مناسد  و مسداعد را            رانگ ید جامفده مدی تواندد        

از سددوی دیگددر کددارآ رینی از اریدد  ت ددرک  . بددرای ر ددد و توسددفه کددارآ رینی بدده ویدد ه در سددازمان اددا بدده وجددود آورد   

 دده و بدا تول دد    بجش دن به جامفه و ایجداد زم نده ادای توسدفه ا ده جانبده باعد  ر دد و ارتیدای ارزع ادای اجه داعی            

بددیگی اسدت کده بدرای     . ثروو، ام،ان سدرمایه گدذاری ب شدهر در ت دا  ابفداد از ج وده امدور  رانگدی را م سدر   مدی سدازد           

 راندگ کدار،  راندگ مشدارکت     : نفوذ  رانگ کدارآ رینی در ع د  جامفده، بایدد ت دا  ردرده  راندگ ادای مدرتبک یفندی          

مایه کداری بده وید ه سدرمایه گدذاری ردریدذیر، و  راندگ جسدارو         و کارگروای،  رانگ راله دت و ندوآوری،  راندگ سدر    

از سددوی دیگددر ا ددان اددور کدده   (. 37-74،  83 گوسددهان اا دد ی،  )یددروری و ردددر یددذیری در جامفدده  دد،ط گ ددرد    

 رانددگ جامفدده بددر  رآینددداا و یدیددده اددای کددارآ رینی تدداث ر دارد بدده اددور مهیابددط کددارآ رینی ن ددال دارای نیددش تف دد      

بده  .  رانگ جامفده مدی با دد و ا دو  کدارآ رینی ی،دی از عوامدط ا دوی  راندگ سدازی م سدوی مدی گدردد             کننده ای بر 

بددا اهددداماو کارآ ریناندده بدده مرحودده تول ددد انبددوه و  ... عنددوان مثددال انگددامی کدده ارهراعدداتی ماننددد  مددو بددر ، توگددرا  و  

سدان دا دهه و باعد  بده وجدود آمددن  د،ط        اسهفاده ع ومی و ا گانی رس دند تداث راو کدامال بن دادی در  د،ط زنددگی ان     

 (.   7ا ان منب ، )اای ت دنی جدید  ده اند 

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات  -14

در دن دایی کدده ی هدر دراکددر آن را جامفدده دانشدی مددی دانددد ،  شدار رهابددت در بددازار ادای جگددانی رنددان  الایندده اسددت کدده       

او مشدهریان و  دگروندان و یاسدجگویی مددیریهی نده یدد       بگبود ک ف ت ، کااش االینده ، برادر  کدردن بده موهد  انهندار      

رددالش ا ددوی سددازمان درک مدددیریت دانددش  مناسدد  و اداره . گالیندده بو،دده یددد آددرورو راابددردی  م سددوی مددی  ددود  

سددازمانگایی در جگددان مه ددول و ی چ ددده هددرن حاآددر مو دد  رواانددد بددود کدده بهواننددد   . آن بدده یددد روع مو دد  اسددت  

نددش را بددا اسددهفاده از سدداز و کاراددای  ندداوری ااالعدداو بدده سدد ت دانددش ج فددی و گرواددی    راینددد یددادگ ری و کسدد  دا

سددو  دانددد و بسددهر و  ضددایی را رودد  ن اینددد کدده کارکنددان ، دانددش آدد نی رددود را کدده حا ددط تجربدده و اندورهدده اددای 
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نگایهددا رودد   جصددی اسددت ، بدده ا ددهراک گددذارد و بددا توسددفه و ی،یارردده ن ددودن آن ، بدده ایجدداد مالیددت رهددابهی جدیددد و   

بایدد توجده دا دت کده ااددا  و اسدهرات ی مددیریت داندش ادر سدازمان بدا سدازمان دیگربده دل دط               . ثروو مبدادرو ورزندد   

در نگایدت بدا مدرور مدالفداو انجدا   دده       . وجود تفاوتگدای نا دی از انددازه ، مال، دت ، و ماموریدت سدازمان  مهفداوو اسدت         

و داندش ینگدان   (  دریح )ی دسدهه بنددی داندش بده اندواح داندش آ د،ار        می توان گفت اسدهرات ی مددیریت داندش بدر مبندا     

اسدهرات ی مدددیریت داندش ب ددان مدی کنددد کده سددازمان جگدت مدددیریت دارایدی اددای دانشددی       . تفریددف مدی  ددود ( آد نی )

، رگوندده و بددا ردده حجددن ( ددامط کسدد ، رودد ، انهیددال و بدده کددارگ ری دانددش)رددود واجددرای  راینددداای مدددیریت دانددش 

بایسهی بدر دارایدی ادای دانشدی کنهدرل و از داندش ادای  دریح و آد نی موجدود در سدازمان بگدره گ دری              سرمایه گذاری 

در حددالی کدده تدددوی  اسددهرات ی دانددش بدده سددازمان . ن ایددد و ب شددهر بددر بگددره بددرداری از کدددا  نددوح دانددش مه رکددال با ددد 

مان رده دانشدی را، بدا رده     ک د می کندد تدا در  راگدرد مددیریت داندش بده  دورو اسدهرات ید مشدجص ن ایدد کده سداز            

ع یددی، از ردده منبفددیی توسددک ردده کسددی و از ردده ارییددی بددرای یشدده بانی از برنامدده اسددهرات ید رددود بایسددهی کسدد     

 . ن اید
 

 

 :پیشنهاداتی جهت موفقیت درنیل به اهداف و استراتژی های مدیریت دانش 

انگ ددالع و تشددوی  و ت ریددد ا ددراد در سددازمان بدده ن ددوی کدده بصددورو اد  نددد بدده کسدد  ، توزیدد  ، انهیددال ، و         .  

 . ب،ارگ ری دانش مف د موجود و دانش جدید ، بوی ه دانش آ نی بیردازند 

 .  سارهار سازمانی باز که  رایند  مدیریت دانش را تسگ ط می کند .  

 اای دانشی سازمان در رصوص  فال هگای سازمانگای دانش م ور ابالغ واآح اادا  و اسهرات ی .8
 . رابرانی که از اری   رایند بازرورد و راان ایی مناس  ، کارکنان را ادایت می کنند . 1

وجددود  ندداوری  ی شددر هه کدده بصددورو اد  نددد س سددهن اددای سددازمانی را ی،یارردده مددی کنددد و دسهرسددی بدده مندداب     . 1

 . ا راد ن ازمند دانش  راان می سازد داروی و رارجی را برای 
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