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چکیده
مديريت دانش ،يكی از مهمترين عوامل موفقيت شررتتهرا در شرراي رقرابتی و عصرر اطالعرات اسرت
اهميت اين موضوع به حدي است ته امروزه شماري از سازمانها ،دانش خود را اندازهگيرري مریتننرد و
بهمنزلهي سرمايه فكري سازمان و نيز شاخصی براي درجهبندي سازمانها در گرزارشهراي خرود مرنعك
میتنند از سوي ديگر با توجه به روندهاي جهانی و تغييرات فزاينده محيطی ،سازمانهرا برا دشرواريهراي
بسياري در راه حفظ بقا و رشد و توسعه خود روبرو هستند در همين راستا ،موضوع نوآوري بهعنوان يكی
از اجزاي ضروري شرتتهايی ته خواهان حفظ مزيت رقابتی بلندمدت هسرتند ،بريشازپريش موردتوجره
قرار گرفته است هدف تحقيق حاضر ،بررسری تریرير مفلفرههراي مرديريت دانرش برر نروآوري سرازمانی در
دانشگاه سمنان بود جامعه آماري تحقيق حاضر ،تليه مديران و تارتنران دانشرگاه سرمنان بروده اسرت و برا
توجه به فرمول توتران در تعيين حجم جوامع آمراري محردود تعرداد نمونره آمراري برابرر  071نفرر تعيرين
گرديد و در بازه زمانی نيمه نخست سال  1359اقدام به جمعآوري نظرات ايرن افرراد گرديرده اسرت نتراي
بهدستآمده بيانگر تیرير معنادار هر چهار مفلفه مديريت دانش بر نوآوري سازمانی بود همچنين با توجه بره
نتاي بايد بيان نمود خلق دانش بيشترين تیرير و تسهيم دانش تمترين تیرير را بر نوآوري سازمانی داشرتهانرد
در انتها نيز نكاتی جهت بهبود وضعيت هر ير از مفلفرههرا و نروآوري سرازمانی ارا ره گرديرده اسرت تره
میتوان به ايجاد شراي تاري تاربرپسرند  ،تشرويق افرراد بره اسرتفاده از دانرش و تبيرين و ترروي اعتمراد در
سازمان و تبديل آن به فرهنگ غالب در بين تارتنان و مديران اشاره نمود
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مقدمه
با توجه به افزايش سطح رقابت در سرتاسر جهان سازمانها ناگزيرند تا با ساير رقباي داخلی
و خارجی رقابت نمايند تا بتوانند در محي تسربوترار براقی بماننرد ازايرنرو آنهرا بايرد
بتوانند دستتم در ي

زمينه برتر از رقباي خود بوده و نسبت به آنها مزيتی داشرته باشرند

تا مشتريان را نسبت به خود متقاعد سازند بهعبارتديگر اين سازمانها چرارهاي جرز نروآور
بودن ندارند (بت )0111 ،1در پژوهش حاضر فرض بر آن است ته مديريت دانش يكی از
راههاي غيرقابلاغماض جهت دستيابی به نروآوري اسرت؛ يعنری هرر سرازمانی تره قرادر بره
دانشآفرينی نباشد يا اينته نتوانرد دانرش موجرود را جهرت بهررهبررداري از آن در حرال و
آينده سازماندهی و درنهايت مديريت نمايد بهاحتمالزياد نمیتوان انتظار نروآوري داشرت
چراته چنين سازمانی نهتنها قادر به استفاده از دانستههرايش نيسرت بلكره برهاحتمرال فرراوان
بهصورت پياپی اقدام به دوبارهتاري نموده ،دقت و انرژي از دست خواهد داد سازمانهاي
فاقد نوآوري در محي تسبوتار امرروزي شران زيرادي در برابرر رقبرا نخواهنرد داشرت
(فراپو ولرو )0112 ،0مبنراي ررروت آفرينری در اقتصراد امرروز ،دانرش و تخصر اسرت،
بهگونهاي ته تارآفرينان از دانش و اطالعات رروت مریآفريننرد ليسرترو ترارو در تترا
رروت آفرينان از انقالبی خبر داد ته حرتت خود را از انديشهها گرفتره و دوران معاصرر،
دوره چيره شدن دانش و تخص

هاي جديد است همچنرين ،در برنامرهريرزي بره اهميرت

نقش دانش ،فناوري و مهارت بهعنوان اصلیترين عوامل ايجاد ارزشافزوده توجه ويژهاي
نشان دادند (احسانی ،مشبكی و هرادي زاده )1351 ،دگرگرونی و تغييرر در فضراي رقرابتی
سازمانها زمينهساز زايش فضاي نو در فرايند سازمانی شده است اين جريانات ،تغيير پياپی
دانش را در سازمانها فراهم آورده است ،بهگونهاي تره جريران دانرش ،برازار را در حرال
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تغيير پياپی قرار داده و سازمانها ملزم بره تغييرر در چرارچو دگرگرونیهراي پريشگفتره
هستند؛ بنابراين ،مديريت دانش بهعنوان سپري در برابر ايرن جريرانهرا و تغييررات پديردار
گشت مديريت دانش موضروعی گيررا برراي بسرياري از قلمروهراي صرنعتی ،اقتصرادي و
دانشگاهی است (شاهين و صادق بيگی )1354 ،در طی ساليان اخير دانرش برهعنروان ير
تاال در نظر گرفته میشود ،بهطوريته میتواند سبب مزيت رقابتی گرردد .در ايرن ميران،
1. Bhat
2. Frappaolo
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رشتهها و قلمروهاي مررتب نيرز توانسرتند از برخری اصرول و برترريهراي مرديريت دانرش
استفاده تنند؛ بنابراين ،مديريت دانش يكی از بهترين گزينهها براي تمر بره سرازمانهرا
است با توجه به روند حرتت جامعه بشري بهسوي اجتماع «دانشبنيان» مديريت و تنتررل
بر دانش ،نقشی اساسی در شكوفايی و رشد جوامع خواهرد داشرت ،پيرادهسرازي مرديريت
دانش نهتنها برراي شررتتهرا و سرازمانهراي برزر

و انتفراعی اهميرت دارد ،بلكره برراي

سازمانهاي غيرانتفاعی و نهادهاي دولتی نيز امري مهم و ضروري است .پيتر دراترر ،برا بره
تارگيري اين واژگان خبر از ايجاد نوع جديدي از سازمانها میدهد ته در آنها بهجراي
قدرت بازو قدرت ذهن حاتميت دارد بر اساس اين نظريه در آينرده جروامعی مریتواننرد
انتظار توسعه و پيشرفت داشته باشند ته از دانش بيشرتري برخروردار باشرند برهايرنترتيرب
برخرورداري از منرابع طبيعری نمریتوانرد برهانردازه دانرش مهرم باشرد سرازمان دانشری بره
توانمنديهايی دست میيابد ته قادر است از نيروي اندك قردرتی عظريم بسرازد (الروانی،
 )1330مديريت دانش تالش نوين قرن موسوم بره عصرر دانرايی ،برراي حفرظ ،هردايت و
افزايش هدفمند سرمايههاي دانشی سازمانها است و به اين اشاره دارد ته سررمايهگرذاري
در علم بهترين و بيشترين سود را به بار میآورد (بابا غيبی ازغندي)1351 ،
برخورداري از دانش و اطالعات روزآمد براي ادامه حيات دانشگاهها به ي ضررورت
انكارناپذير تبديل شده است ،بهخصوص اگر اين رونرد تغييرر و تحروالت دانرش در جامعره
بهدقت ارزيابی شود ،اين نتيجره حاصرل مری شرود تره جامعره فررا صرنعتی امرروز جامعرهاي
اطالعاتی است تره در آن برهتردري فنراوريهراي نيروافرزا جراي خرود را بره فنراوريهراي
دانشآفرينی میدهند و در محي پويا و پيچيده امروزي براي دانشگاهها ضروري است تره
بهطرور مرداوم دانرش جديرد را بره شركل ايجراد ،اعتباربخشری و تراربرد در محصروالت و

ازاينرو مديريت مقولهاي مهم محسو میشود ته در دانشگاهها به دنبال آن است تا نحوه
چگونگی تبديل اطالعات و دانستههاي فردي و سازمانی را به دانش و مهارتهاي فرردي و
گروهی تبيين و روشن سازد امروزه با توجه به مواردي نظير نيازهاي اعضاي هيیت علمری و
دانشجويان ،بهروز شدن دانش و ورود دانشهاي هزاره سوم به دانشگاههرا ،تغييررات سرريع
در موارد تاري و بهتارگيري مديريت دانش در تمامی دانشگاهها و مفسسات ضروري
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به نظر میرسد دانشگاهها و مفسسات بهمنظور بهتارگيري مطلو مديريت دانش بايستی
ضرورت ايجاد فرهنگ اشتراك دانش ميران تارتنران را از طريرق فرآينرد نهادينرهسرازي
مديريت دانش درك نمايند و ما با نهادينهسازي مديريت دانرش در دانشرگاههرا مریتروان
توسعه و نوآوري را در دانشگاهها به وجود آورد با توجه به مطالب بيانشده مریتروان بيران
نمررود ترره اسررتقرار ير

سيسررتم مررديريت دانررش نقررش مهمرری در ايجرراد جررو نرروآوري در

سازمانها دارد با توجه به موارد بيانشده پژوهش حاضر در پی بررسری تریرير چهرار مفلفره
مديريت دانش بر نوآوري سازمانی است و پرسش اصلی پرژوهش بره ايرن صرورت مطرر
میشود ته مفلفههاي مديريت دانش چه تیريري برر نروآوري سرازمانی در دانشرگاه سرمنان
دارد؟
دورنماي تاريخی از مديريت دانش امرروزي ،بره ايرن مطلرب اشراره دارد تره مرديريت
دانش ي خواسته قديمی بوده اسرت دانرش شرامل دانسرتن و داليرل دانسرتن بره توشرش
فالسفه غربی بهصورت مدون شايد هرزاران سرال قبرل ايجراد شرده باشرد همچنرين فالسرفه
شرقی به همين ميزان در تدوين دانرش مشرارتت داشرتهانرد ،گرچره بيشرتر تیتيرد آنهرا برر
دريافت هدايتهاي روحانی و زندگی مذهبی بوده است (ويرگ )0111 ،1حتری برخری از
اين هم فراتر رفتهاند و معتقدند ته تالشها و نيروهاي انسانهراي اوليره در محري ناآشرناي
زندگی خود براي فهم رواب و بقا ،نمونههاي علمی از جستجوي دانش و هدايت آن دانش
بهسوي خود است لزوم آگاهی از ارزش سرمايههاي فكري و توجه به دانش ،به چنرد دهره
قبل بازمیگردد (رادينگ )1354 ،پيتر دراتر ازجمله نخستين افرادي بود تره توجره عمروم
را به ارزش دارا یهاي فكري جلب نمود وي در تترا خرود تحرت عنروان پسرا سررمايه-
داري ،چنين مینويسد :مهمترين منبع اقتصادي يعنی ابزارهاي توليد ،ديگر سررمايه يرا منبرع
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طبيعی يا نيروي تار نيست ،اين منابع اقتصادي بنيادي دانش است و خواهد برود (داونپرورت
و پروساك)1354 ،
برخی تعاريف ارا هشده در خصوص مديريت دانش به شر زير است:
مديريت دانش فرايندي است ته سازمانها از آن طريق اطالعات جمعآوريشده خرود
را به تار میگيرند (الوانی و دانايیفرد )1354 ،مديريت دانرش عبرارت اسرت از سيسرتمی

1. Wiig
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بررراي اداره ،جمررعآوري ،اصررال و اشرراعه دانررش در تمررامی اشرركال آن در ي ر
(ليبسكيند)1552 ،1

سررازمان

ازنقطهنظر اسميت )0111( 0مديريت دانش سازوتاري جهت ايجاد محي تاري ته در
آن دانش و تخص بهآسانی توزيع شود و ايجاد شرايطی ته دانش و اطالعات بتوانرد در
زمان مناسب در اختيار افراد قرار گيرد بهگونهاي ته آنها بتواننرد برهصرورت مرفررتر و برا
تارايی بيشتر فعاليت تنند ،است
بنرا برر نقطرهنظرر چرو )0119( 3مرديريت دانرش چرارچوبی برراي اعمرال سراختارها و
فرآيندهايی در سطو فردي ،گروهی ،سرازمانی در جهرت اينكره سرازمان بتوانرد ازآنچره
میداند ياد بگيرد و در صورت نياز دانش جديد را تسب تند تا براي مشتريان و ذينفعان
ارزش خلق تند چنين چارچو مديريتی افراد ،فرآيندها و فنراوري را در جهرت توسرعه
پايدار عملكرد يكپارچه میتند
از ديدگاه جونز )0119( 4مرديريت دانرش رويكرردي يكپارچره و نظراممنرد در جهرت
تشخي  ،مديريت و تسهيم تليه دارايریهراي فكرري شرامل پايگراههراي داده ،مسرتندات،
رويهها و سياستها و تجار موجود در ذهن افراد است
چهار هدف اصلی مديريت دانش را میتوان بهصورت زير برشمرد:
 -1ايجاد مخازن و منابع دانش،
 -0تسهيل و بهبود دستيابی به دانش و توزيع آن،
 -3تقويت محي دانش،
 -4اداره مفرر دانش بهعنوان ي دارايی (ابطحی و صلواتی)1359 ،
نوآوري 9بهعنوان آخرين جبهه باقیمانده در دنياي تسبوترار امرروزي بره سرازمانهرا

سرشار از پيچيدگیهاي فنی ،وابستگیهاي ميانرشتهاي ،عدم قطعيت و يكپارچهسازيهراي
پيچيده است دراتر بر اين عقيده است تره تجرارت تنهرا دو وهيفره اصرلی داشرته و تیتيرد
1. Liebeskind
2. Smith
3. Choo
4. Jones
5. innovation
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زيادي بر اين دو وهيفه دارد ته عبارتانرد از :بازاريرابی و نروآوري انجرام ايرن دو وهيفره
سبب ايجاد ارزشافزوده برراي سرازمان مریگرردد (شميسرا و ارژن  )1354نوآوري عبارت
است از عملی و تاربردي ساختن افكار و انديشه هراي نو ناشی از خالقيت (طالب بيدختی و
انوري  )1333نوآوري بررهعنرروان خلق دانش جديد و ايرردههرراي تسرربوتررار براي تسهيل
محصوالت جديد ،با هدف بهبود فرآيندهاي تسرررربوتررررار داخلی ،ساختار و ايجاد بازار
بررهسرروي محصوالت و خدمات است (بارقرره ،رولرری و سررامبروك )0115 ،1نوآوري ايجاد،

قبول و اجراي ايدهها و فرآيندها و محصوالت و خدمات جديد است (جيمنرررز – جيمنرررز و
همكاران )0113 ،0فرآيند نوآوري داراي ويژگیهاي زير است:
 فرآيند نوآوري با عدم اطمينان همراه است :منبع نوآوري يا ايجاد فرصت براي نوآوريغيرقابلپيشبينی است نتاي نوآوري را بهسختی میتوان با تجربههاي قبلی سنجيد و بره

عبررارتی پرريشبينرری مشررخ از نترراي برره عمررل آورد؛ بنررابراين تكيرره بررر برنامررهريررزي
زمانبنديشده در همه موارد جوا نمیدهرد برهطورمعمرول مرحلره ابرداع ترا برهدقرت
آوردن موفقيتهاي حاصل از اجراي پروژه را بين  7ترا  19سرال و فاصرله برين ابرداع و
توليد تجاري را بين  3تا  09سال ذتر میتنند
 فرآيند نوآوري مبتنی بر دانشافزايی و يادگيري است :فرآيند نوآوري موجرب تقويرتدانش جديد میشود و متكی بر هوش ،خالقيرت فرردي و يرادگيري متقابرل اسرت و بره
دليل سرعت تجربرههراي جديرد حاصرل از فرآينرد نروآوري ،پيونرد و ارتبرا سرريع و
تنگاتنگ تمامی افراد درگير در امر نوآوري در هر نقطه از فرآيند آن ،ضروري است
 فرآيند نوآوري در تقابل با برخی تارها اسرت :نروآوري اغلرب مسرتلزم حرذف برخریفعاليتها در سازمان است و بهنوعی در تقابل با آنها قرار میگيرد
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021

 فرآيند نوآوري از مرز بخشهاي مختلف درونسازمانی و برونسازمانی فراترر مریرود:فرآيند نوآوري مستلزم تبادل اطالعات در بخشهراي مختلرف سرازمان و خرار از آن
است و نيز واحدهاي مختلفی درگير فرآيند نوآوري میشود منبع بسياري از ايدهها نيرز
فراتر از بخشهاي مختلف سازمانی و ناشی از تبادل اطالعرات برين رشرتههراي مختلرف
است (جهانيان و مرتضايی )1354
ازجمله مشخصههاي سازمانهاي نوآور میتوان به موارد زير اشاره نمود:
1. Baregheh, Rowley & Sambrook
2. Jimenez-Jimenez et al

تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر نوآوری سازمان در ...

 رعايت ترامت انسانی و احترام به افراد و نگاه به انسان بهعنوان سرمايه، فرهنگ ارتقاء بهرهوري، مديران هميشه در صحنه (حصار ميان مديران و تارتنان شكسرته شرده و فاصرلهاينيست)،
 -رقابت تامل و فشرده باألخ

در قالب تيمهاي تاري،

 توجه به تمام و تمال مشتريان، امكان گردش شغلی، فرهنگ تار تيمی (مشارتت جمعی و بهرهگيري از پيشنهادها)، -امنيت شغلی (حذف ترس و اضطرا

و افزايش تعهد سازمانی)،

 ارزش قا ل شدن براي عامل تغيير، فرهنگ خودارزيابی و خودتنترلی، همسويی بين اهداف فردي با اهداف سازمانی، تمرتز بر روي فرآيندها و تروي تفكر سيستمی و نظاممند، وجود فرهنگ تحمل تضاد در آراء و عقايد (هو)0111 ،1ارتبا مديريت دانش با نروآوري امرروزه نروآوري در فضراي تكنولروژيكی حاضرر برراي
سازمانها الزامی بوده و اتثر سازمانها در جستجوي خلق ايدههاي جديد میباشند در ايرن
راستا متخصصان سازمان در تالش هستند تا از دانرش برراي عرضره توليردات و يرا خردمات
جديدي ته مشتريان در پی آن هستند گام بردارند و زيرساختی ايجاد نماينرد تره نروآوري
همانند يادگيري فرآيندي مستمر شود ،چراته هدف مديريت دانش و راز بقاي سازمانهاي
امروزي در نروآوري نهفتره اسرت متخصصران مرديريت دانرش برر ايرن عقيرده هسرتند تره

اقدامات بايد در راستاي مرد يريت دانرش سرازمان قررار گيررد در ايرن راسرتا بيرنش شرفاف
سازمانی ،چارچو و جهتگيري تلی مديريت دانش را مشخ مینمايرد برهايرنترتيرب
با شناسايی فرصتها و تهديدهاي پيشروي سرازمان ،بايرد وضرع موجرود و وضرع مطلرو
دانش سازمانی در اين زمينه تجزيهوتحليل گردد سپ

شكاف دانش سرازمانی شناسرايی و
1. Ho
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بره دنبرال آن روشهرراي حرذف بررسری و تعيررين مریگرردد در ايررن راسرتا تجزيرهوتحليررل
آسيبپذيري استراتژي و ريس  ،قابليت اطمينان و اعتبار هر ير از راههراي موجرود را
مشخ میسازد قبل از هرگونه اقردام جهرت حرذف شركاف دانرش ،حصرول اطمينران از
برقرراري تروازن ميرران دانرش صرريح و دانررش ضرمنی سرازمان نيررز ضرروري اسرت چراترره
سرمايهگذاري ي

جانبه و تیتيد بيشازحد بر دانش صريح موجب در حاشيه قررار گررفتن

و ناديده انگاشتن دانش ضمنی میگردد اين امر اشتباهی است ته سازمانها در فعاليتها و
اقدامات خود در اين خصروص مرتكرب مری شروند پر

از طری ايرن مراحرل برا توجره بره

متغيرهاي محيطی راه مناسب انتخا و اجرا میشود سرانجام يكپارچهسازي دانرش جديرد
جهت بهتارگيري و استفاده موردتوجه قرار میگيرد خروجی مديريت دانش ،اطالعرات و
ساختارهاي جديد ارتبا خواهد بود اين امر فراهم آورنده بستر و زمينه مناسرب اسرتفاده از
تارهاي تيمی بهعنوان يكی از ارتان نروآوري اسرت تارهراي تيمری موجرب بره اشرتراك
گذاشتن ايدههاي نوين و سرعت بخشيدن به نوآوري میگردد تارهاي تيمی با ايجاد تعهد
در مديريت و تارتنان سازمان بيشازپيش تسهيل میيابد (عبدالكريمی)1339 ،
دانش براي سازمان بهتنهايی منبع مهمری نيسرت دانرش بايرد در جهرت بهبرود عملكررد
باشد بهاينترتيب در بطن مديريت دانش بايد نوآوري را جستجو نمود ،زيرا مزيرت رقرابتی
پايدار در نوآوري نهفته است (عالمه ،حسين السادات و خادم)1339 ،
همانگونه ته اشاره شد نوآوري عبارت است از تاربرد دانش جديد براي ارا ه تراال و
خدمات جديدي ته مشتريان در پی آن هستند نوآوري دانش در عمل يا دانش فعال اسرت
و با توجه به اينته از دانش زاده میشود تمام ويژگیهاي آن را دارد درعينحال نروآوري
از رتود دانش و راتد بودن آن جلوگيري میتند همچنين حرتت دانش در مسير عكر
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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آن را به تعويق میاندازد از منظر اقتصرادي نيرز نروآوري قابرلتوجره اسرت زيررا مریتوانرد
تارآفرينی را براي سازمان و جامعه به ارمغران آورد برهايرنترتيرب امرروزه نروآوري برراي
حيات سازمانها در فضاي تكنولروژيكی غالرب قررن  01الزامری اسرت و آنهرا برراي ادامره
حيات خود بايد نوآوري مستمر داشته باشند تحقق ايرن هردف اسرتقرار مرديريت دانرش را
بهعنوان قابليت اصلی سازمان الزامی مینمايد مديريت داش دو بخش را با خرود بره همرراه
دارد :اداره دانش و افزايش توانايی براي خلرق دانرش جديرد خلرق دانرش و يرادگيري تره
بخش دوم تعريف مديريت دانش را مرورد تیتيرد قررار مریدهرد در پری افرزايش و تسرهيل

تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر نوآوری سازمان در ...

فرآيند نوآوري است براي اين منظور سرازمانهرا از مكانيسرمهرايی تره فرآينردهاي خلرق،
سهيم سازي و تلفيق دانش را حمايت نمايند ،استفاده میتنند؛ بنابراين نوآوري ي هردف
مديريت دانش است و اين دو چنان درهمتنيدهانرد تره مریتروان مكانيسرمهراي نروآوري و
فرآينرردهاي مررديريت دانررش را بررا هررم انطبرراق داد جرردول شررماره  1بيررانگر ارتبررا بررين
فرآيندهاي مديريت دانش و مكانيزمهاي نوآوري است تره توسر آلبررز و بررور ()0113
صورت گرفته است (شاهين و صادق بيگی)1354 ،
جدول  .1ارتباط میان فرآیندهای مدیریت دانش و مکانیسمهای نوآوری
(شاهین و صادق بیگی)1931 ،
مكانيسم نوآوري

فرآيندهاي مديريت دانش
پاداشهاي انگيزشی  /محركها،

معرفی تغيير :ديدگاهها ،گروهها و محي ،
ارزيابی فرهنگی ،سازمانی و گروهی،
پذيرش هر چيزي بهصورت موقت :تيمها ،سازمانها ،رويهها ،خطو توليد،
خلق دانش

عدم پذيرش عقايد و ارزشهاي بنيادي (شخصی و سازمانی)،
تشويق آزمايش و انكار تخص

ها،

عوامل محيطی شامل شراي تاري و ابزارهاي اقتصادي،
مكانيسمهاي انتقال و مشاوران،
پذيرش تفاوتها و استخدام هوشمندان،
تحري

نارضايتی

تشويق يادگيري و آموزش (اغلب بهطور متناو )،
اتتسا دانش

منابع درونی و بيرونی (اجتماعی تاربران)،
فرصتها،
ابزار يا رسانه ذخيرهسازي عقايد قابلاستفاده يا غير قابلاستفاده،
دستورهاي استراتژي

سازماندهی دانش تاربردي يا دانش فرآيندي،
زير سفال بردن عملهاي موجود،
استفاده از چشمانداز با ديدگاههاي مختلف،
ارتبا بين افرادي ته میدانند با افرادي ته نياز به دانستن دارند،

اشاعه

تشويق سهيم سازي عقايد،
ايدهها را زنده نگه داريد ،بايگانی نكنيد،
توزيع اطالعات در خصوص افرادي ته میدانند يعنی متخصصان موضوعهاي مهم،

تاربرد
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سازماندهی

،

آزادي براي تجربه :نمونه اصلی ،مدلها و راهنما،
ريس

سازمان در خصوص ناديده گرفتن سودهاي مالی،
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همچنين در جدول شماره  0برخی از مطالعرات صرورت گرفتره در زمينره ايرن موضروع
آورده شده است
جدول  .2مروری بر مطالعات صورت گرفته در حیطه موضوع پژوهش
عنوان

نتاي تحقيق

پژوهشگر

رابطه بين رويههاي مديريت دانش

بين رفتارها و سهگانه مديريت دانش با يكديگر و بين اين

خادم عباس

و سطح نوآوري در سازمانها و

رويهها و نوآوري همبستگی مستقيم وجود دارد

خيابانی ()1337

شرتتهاي زيرمجموعه بنگاههاي

بهعبارتديگر ،شواهد تجربی الزم براي حمايت از

اقتصادي منتخب شهر اصفهان

فرضيههاي پژوهش فراهم آمد

بررسی تیرير استراتژيهاي مديريت

دو راهكار مديريت دانش يعنی شخصیسازي و

دانش بر نوآوري و عملكرد

تدگذاري دانش تیرير مثبتی بر نوآوري و عملكرد

سازمانی

سازمانی دارند

صفرزاده و
همكاران ()1351

مديريت دانش ورودي مهمی در سازمانهاست و
آبداري و قربانی
()1350

واسطه است مديريت دانش

بررسی رابطه ميان چشمانداز سيستم

يادگيري سازمانی ي

مديريت دانش ،يادگيري سازمانی

بهطور قابلتوجهی نوآوري سازمانی را تحت تیرير قرار

و نوآوري سازمانی

میدهد ،اما مديريت دانش بهوسيله يادگيري سازمانی
تیرير بيشتري بر نوآوري سازمانی خواهد داشت

داروچ)0119( 1

ليو و تساي

0

()0117
سانكوسكا

موسسه
رابطه ميان مديريت دانش ،جذ
دانش و هرفيت نوآوري در صنايع
با فنّاوري باالي تايوان

3

()0113
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مديريت دانش ،نوآوري و عملكرد

دانش بهخوديخود ي

منبع است اما مديريت مفرر

دانش افراد درون موسسه ،سازمان را قادر میسازد تا بهره
بيشتري از ساير منابع موجود در موسسه ببرند
يكپارچگی در شبكهها از بيشترين تیرير بر چابكی
سازمانی برخوردار است

رابطه بين اعتماد سازمانی ،تسهيم

خلق دانش در رابطه بين اعتماد و نوآوري و انتقال دانش

دانش ،خلق دانش و نوآوري
شرتت

در رابطه بين اعتماد و خلق دانش ،بهعنوان واسطه و
محرك نقش دارند

روش پژوهش
ازآنجايیته هدف پژوهش تعيين رواب علری ميران متغيرهراي اسرت ،لرذا تحقيرق از حير
هدف تاربردي و ازلحاظ نحوه گردآوري اطالعات توصيفی و از نوع همبستگی و برهطرور
مشخ مبتنی بر مدل معادالت ساختاري 4است ازآنجرايیتره اتثرر متغيرهراي موجرود در
1. Darroch
2. Liu and Tsai
3. Sankowska
4. structural equation modeling

تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر نوآوری سازمان در ...

پژوهشهاي مديريتی برهصرورت مكنرون يرا پوشريده و پنهران اسرت ،ضررورت اسرتفاده از
مدلسازي معادالت ساختاري روزبهروز بيشتر میشود (سكاران )1359 ،در پژوهش حاضر
چهار بعد مديريت دانش متغير وابسته و نروآوري متغيرر مسرتقل اسرت جامعره آمراري ايرن
پژوهش تارمندان دانشگاه سمنان است با توجه بره ايرنتره تعرداد ترل تارتنران دانشرگاه
سراسري در بازه زمانی انجام تحقيق برابر  211نفرر بروده اسرت؛ لرذا جامعره آمراري در ايرن
پژوهش محدود در نظر گرفته شده است و جهت محاسبه حجم نمونه از فرمول توتران در
تعيين حجم جوامع آماري محدود استفاده میشود:

0 / 95  0 / 5 0 / 5 
Z 2 pq
2
2
0 / 05 

d
n

 234
2
1  Z 2 pq 


1
 1 1  1  0 / 95  0 / 520 / 5   1

2
N  d


600 
0 / 05 

2

بايد اشاره نمود ته سفاالت مرتب با فرآيندهاي مديريت دانش شرامل  09مرورد اسرت
ته از پژوهش نوناتا و تاتوچی )1559( 1استخرا شده است همچنرين نروآوري سرازمانی
شامل  11سفال است ته از پژوهش دورابجی )1553( 0استخرا شده است جهت حصرول
اطمينان از پر شدن تعداد تافی از پرسشنامهها ،تعداد  311پرسشرنامه ميران تارتنران توزيرع
گرديررد ترره درنهايررت حرردود  071پرسشررنامه (بررا نرررش بازگشررت  )%51پاسررخدادهشررده و
آزمونهاي آماري مناسب بر روي آنهرا صرورت پرذيرفت مردل مفهرومی ايرن تحقيرق در
شكل شماره  1نشان داده شده است
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
1. Nonaka & Takeuchi
2. Dorabjee & et al
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خلق دانش

تسهیم دانش
نوووووآوری
سازمانی

بهتارگيري دانش

ذخيره دانش

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

ويژگیهاي جمعيت شناختی نمونه آمراري موردبررسری نيرز در جردول شرماره  3نشران
داده شده است
جدول  .9ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه موردبررسی
جنسيت
سن
سطح تحصيل

مرد

زن

)%74/2( 010

)%09/4( 25

 31-13سال

 41-31سال

 91-41سال

باالي  91سال

)%33/7( 119

)%31/2( 32

)%01/5( 97

)%3/3( 03

ديپلم و فوقديپلم
)%00/3( 20

ليسان
)%43/7( 130

فوقليسان

و باالتر

)%03/9( 77

جهت سنجش روايی گويهها و اطمينان از ت بعدي بودن 1مقياسهاي ارزيابی هر ي
از ساختارها و اعتبار مدل ارزيابی ،تحليل عاملی تیييدي ) (CFAبا استفاده از نرمافزار ليزرل
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نسخه  3/94مورداستفاده قرار گرفت بر اساس نتاي تحليل عاملی براي متغيرهاي مدل
تمامی پارامترهاي مدل معنیدار است بدين معنی ته هم همبستگی ميان ابعاد متغير برونزا
معنیدار است و هم همبستگی بين پرسشها و عاملها به سطح معنیداري رسيدهاند از
طرفی شاخ هاي برازش مدل حاتی از اين است ته دادهها با مدل بهخوبی برازش دارند
پ از تیييد روايی مدل ،با بهرهگيري از آزمون آلفاي ترونباش ميزان پايايی مدل

1. unidimensinality

تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر نوآوری سازمان در ...

موردبررسی نيز مورد تیييد واقع گرديد ته نتاي مربو به پايايی هر ي
پرسشنامه در جدول شماره  4قابلمشاهده است

از ابعاد و تل

جدول  .1ضریب پایای آلفای کرونباخ هر یک از متغیرهای تحقیق
متغير

تعداد گويه

ضريب آلفا

خلق دانش

7

1/53

ذخيره دانش

7

1/373

بهتارگيري دانش

9

1/530

تسهيم دانش

2

1/337

مديريت دانش

09

1/345

نوآوري

11

1/300

تل پرسشنامه

32

1/352

با توجه به اينته ضرايب آلفاي ترونباش بهدسرتآمرده ،تمرامی متغيرهرا بريش از 1/71
بوده بنابراين هيچ سفالی در اين مرحله حذف نمیگردد و پايايی سفاالت و ترل پرسشرنامه
مورد تیييد قرار مریگيررد همچنرين قبرل از انجرام مردلسرازي معرادالت سراختاري جهرت
اطمينرران از رابطرره ميرران متغيرهررا از آزمررون ضررريب همبسررتگی اسررتفاده گرديررد ترره نترراي
بهدستآمده بيانگر رابطه ميان تمامی متغيرها در سطح اطمينان  1/55است
مدلسازي معادالت ساختاري با دو هدف  )1سنجش پديدهها و  )0بررسری روابر برين
پديدهها استفاده میشود ته در تحقيق حاضر هر دو هدف يعنی بررسی و آزمون فرضريههرا
(ساختاري) و هم بررسی برازش مدل مطرر شرده در تحقيرق بره ترتيرب موردبررسری قررار
خواهد گرفت جهت بررسی فرضيههاي مطر شده از مردلسرازي معرادالت سراختاري در
نرمافزار ليزرل نسخه  3/94استفاده شده است در اشركال شرماره  0و  3بره ترتيرب ضررايب
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شکل  .2ضرایب استاندارد مدلسازی معادالت ساختاری
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شکل  .9مقادیر معنیداری مدلسازی معادالت ساختاری

تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر نوآوری سازمان در ...

نتاي بررسی فرضيهها در جدول شماره  9ارا ه شده است
جدول  .5نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری
فرضيهها

ضريب استاندارد

مقدار معناداري

خلق دانش  -نوآوري

1/72

9/14

ذخيره دانش -نوآوري

1/03

3/10

بهتارگيري دانش -نوآوري

1/47

4/91

تسهيم دانش -نوآوري

1/01

0/55

با توجه به جدول فوق و مدنظر قرار دادن اينته تمامی مقادير معنیداري باالتر از 1/52
است ،لذا تیرير معنیدار متغيرها بر يكديگر مورد تیييد واقع میگردد و ازآنجايیته تمرامی
ضرايب استاندارد داراي عالمت مثبت میباشرند لرذا ايرن تیريرهرا مثبرت اسرت؛ لرذا تمرامی
فرضيههاي موردپذيرش واقع خواهد شد؛ و درنهايت شاخ هاي نيكويی برازش حاصل از
مدلسازي معادالت ساختاري موردبح قرار گرفته است ته با توجه به نتاي بهدستآمرده
برازش و مناسب بودن مدل مورد تیييد واقرع مریگرردد در جردول شرماره  2شراخ
نيكويی برازش و معيار مناسب بودن آنها آورده شده است

هراي

جدول  .6شاخصهای نیکویی برازش مدل نهایی تحقیق
معيارهاي برازش مدل

شاخ

تاي دو نسبی

df

2

بعد

حد مطلو

0/72

>3

ريشه مجذور ماندهها
شاخ برازش هنجار شده

RMR

1/110
1/50

نرم برازندگی

NNFI

1/54

حدود ي

شاخ

برازش تطبيقی

CFI

1/54

شاخ

برازش نسبی

شاخ

برازش اضافی

RFI
IFI

1/54

برازندگی

GFI

1/53

AGFI

1/51

شاخ

شاخ

برازندگی تعديليافته

NFI

1/50

<1/51
<1/51
<1/51
<1/51
<1/51

بسيار خو
برازش خو
قابلقبول
قابلقبول
بسيار خو
بسيار خو
بسيار خو
بسيار خو
بسيار خو

مقادير بهدستآمده حاتی از برازش مطلو و مناسب مدل موردبررسی است

خو
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RMSEA

1/172

>1/1
حدود صفر
<1/51

نتيجه
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بحث و نتیجهگیری
علم مديريت دانش ،يكی از دستاوردهاي قرن حاضر است تره امكران اسرتخرا و تسرب
دانش از دل انبوهی از دادهها و اطالعرات مربرو و نرامربو را برراي مرديران و تارمنردان
تمامی سازمانها و نهادهاي تجاري و غيرتجاري فراهم نموده است اهميت مديريت دانرش
از تعريف جامعی ته براي آن ارا ه شده است قابلدرك است :مديريت دانرش يعنری ارا ره
دانش مناسب ،در زمان و مكان مناسب ،به شكل مناسب و با هزينه مناسرب بره فررد مناسرب
نياز به تجربه و دانش در مورد رفتارها و عاليق مشتري تا حدي ضروري اسرت تره بسرياري
از متخصصين علوم اقتصرادي و بازرگرانی آن را تليرديتررين عامرل دسرتيابی بره رضرايت
مشتري و وفاداري وي به محصوالت و خدمات سازمان و رضايت از سرازمان مریداننرد در
اين راستا ضروري است ته هر سازمانی ،بخشی از فعاليت روزانره خرود را صررف تسرب و
استخرا دانش نمايد و آن را در راه بهبود عملكرد و بهرهوري خود و درنهايت تسب سود
بيشتر و بادوامتر صرف نمايد؛ بنابراين امروزه دانش به يكی از مهمترين سرمايههاي سازمان
تبديل شده ته سازمان را قادر میسازد با استفاده درسرت و بهينره از آن بره سرطح برااليی از
رقابتپذيري در بازار دست يابند و همين امر سرازمانهرا را برهسروي پيرادهسرازي و اجرراي
پروژههاي مديريت دانش سوق داده اسرت بسرياري از سرازمانهراي دولتری برهطرور نسربی
خدماتی را به شهروندان ارا ه میتنند ته بسياري از آنها جهت رفاه حال شرهروندان اسرت
و بعضی از سازمانهاي دولتی هم به ارا ه خدمات خاصی به قشرهاي از جامعره مریپردازنرد
ته با تناسب شغل ،تسبوتار افراد نوع ارا ه خدمات نيز متفاوت اسرت ولری برهطرورتلی
سازمانهاي دولتی مكانهايی هستند ته محل تعامل افراد سرازمان برهعنروان نيرروي انسرانی
سازمان و مراجعين به سازمان بهعنوان اربا رجوع میباشند ته بح مديريت دانرش برراي
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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هر دو سوي اين تعامل الزم و ضروري است و اگرر هرر ير از ايرن دو گرروه از مرديريت
دانش سهمی نبرند بهطورقطع آن سازمان به اهداف تالن خود نخواهد رسيد برراي نهادينره
تردن دانش در ي

سازمان نياز به ي

سيستم آموزشی و پرورشی مستمر ،تارآمد و پويرا

است تا با استفاده از ابزارهاي مرديريتی نروين ،فنرون و تكنولروژي پيشررفته سرطح علمری و
هوشياري افراد را با توجه به تغييرات سريع در دنياي امروز در سازمان افزايش دهد پر از
اينته جايگاه مديريت دانش در سازمان مشخ شد و استراتژيهاي سازمان بر اين اساس
نقشبست آنگراه بايرد بره دنبرال آن باشريم ترا مرراجعين بره ايرن سرازمان تره از آنهرا بنرام

تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر نوآوری سازمان در ...

اربا رجوع ياد میشود هم در چارچو مديريت دانش سطح علمی و فرهنگری و توانرا ی
خود را افزوده تا بتوانند از خدمات سرازمان بردون مشركل و در تمرال آرامرش و رضرايت
استفاده نمايند براي اين منظور نياز خواهد بود تا برنامههاي آموزشی جرامعی را برراي تمرام
ردههاي سنی و طبقات اجتماعی تهيه تنيم ته برا افرزايش سرطح توانرا ی و آگراهی افرراد و
افزايش روزافزون شهروندان دانشمدار تارايی سرازمانهراي دولتری بره حرداتثر برسرد از
سوي ديگر نوآوري عامل مهم و حيراتی برراي سرازمانهرا برهمنظرور ايجراد ارزش و مزيرت
رقابتی پايدار است سازمانها با نوآوري بيشرتر ،در پاسرخ بره محري هراي متغيرر و ايجراد و
توسعه قابليتهاي جديدي ته به آنها اجازه دهد به عملكرد بهتري برسند ،موفقتر خواهند
بود ،ولی اين فرآيند بسيار پيچيده است و مسرتلزم مرديريت مرفرر و تارآمرد در بسرياري از
حوزههاي مختلف است چالش اصلی در حوزه نوآوري اين است ته چگونره مریتروان آن
را به وجود آورد و بهبود بخشيد در اقتصاد دانشمحور تنونی ،سازمانهرا برهمنظرور حفرظ
توانايی نوآوري خود میبايست دانش خود را به شكل تارآمردي برهروزرسرانی و نوسرازي
تنند سازمانها اگرچه تارتنان را در بسياري از مهارتهاي مديريتی يا تار تيمی آمروزش
میدهند ،ولی هنوز در نوآوري مستمر دچار مشكل هستند از طرفی سازمانها ممكن اسرت
در بهره برداري از دانش موجود در توتاه مردت موفرق باشرند ،امرا خلرق دانرش و يرادگيري
بلندمدت تمتر اتفاق می افتد مديريت دانش اغلب به عنروان مقدمره نروآوري شرناخته شرده
است و بهعنوان روشی براي بهبود بخشی به نوآوري ارا ه گرديده است
خلق دانش تیرير مثبت و معنیداري بر نوآوري سازمانی در بين تارتنان دارد اين نتاي
با يافتههاي خادم عباس خيابانی ( )1337و سانكوسكا ( )0113ته تیرير مثبت مديريت دانش
بر نوآوري را بررسی نمودند ،سازگار بوده و يافتههاي آنان را مورد تیييد قرار مریدهرد در

میتوان دانش ضمنی افراد را بين آنها منتقل نمود براي اجراي مفرر ايرن شريوه ،بايرد برين
افراد فرهنگ مشترك و توانايی تار گروهی ايجاد شود اين تار نيراز بره ترروي و ارتقراي
تنوع و گوناگونی ،همكاريهاي حمرايتی ،تعامرل مسرتمر ميران تارتنران و حتری تعامرل برا
مشتريان ،رقبا و تیمينتنندگان دارد
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 -0درگير تردن تمامی قسمتهاي سازمان به فعاليتهاي دانشری :برراي ايرنتره سرطح
انتقال و انتشار دانش را در سازمان باال ببريم ،بايد شرايطی را در سازمان ايجاد تنيم ته همه
بتوانند بهنوعی با دانش درگير شوند درواقع دانش بايد در سرتاسرر سرازمان تسرهيم شرود و
براي ايجاد آن بايد در مورد مزاياي خلق دانش آگاهی داده شود
 -3بررسی نيازسنجی دوره هاي آموزشری :نيازسرنجی يكری از مرواردي اسرت تره بايرد
همواره در سازمان بررسی و مشرخ

شرود افرراد در بخرشهراي مختلرف در چره مرواردي

ضعف دارند تا ترتيرب برگرزاري دورههرايی در آن راسرتا فرراهم شرود اهميرت نيازسرنجی
دورهها بسيار بيشتر از برگزاري اين دورههاست ،چراته تا زمانی ته مشخ

نشود افرراد در

چه زمينههايی نياز به يادگيري دارند ،نمیتوان آنها را تقويت ترد
 -4برگزاري سمينارها و تارگاههراي آموزشری :در ايرن روش دانرش در قالرب مطالرب
منظم شده به ديگران منتقل میشود در اين راستا اصرول مرديريت محتروا برهمنظرور آرشريو
تردن ،بهروزآوري و بازيابی دانش آشكارشده اهميت بسياري دارد
 -9آوردن تارشناسرران برره درون سررازمان :سررازمانهررا بررهطورمعمررول افررراد را اسررتخدام
میتنند تا از مهارت آنها در تهيه توليردات و ارا ره خردمات اسرتفاده نماينرد افرراد داراي
مهارت و افراد نيازمند به اين مهارتها ،همديگر را در بازارهاي متعدد تار میيابند فرآينرد
استخدام تارشناسان بخش مهمی در فرآيند خلق دانش است
 -2قراردادهاي محدود :قراردادهاي مروقتی ،روزبرهروز جرايگزين اسرتخدامهراي دا رم
سنتی میشوند مهارتهاي خاص اغلب در توتراهمردت يرا ميرانمردت قابرلاسرتفاده برازار
هستند مديران موقتی يا آژان هاي قرراردادي قادرنرد ترا در مواقرع بحرانری بره سرازمانهرا
تم نمايند برخی از مهارتها خيلی سريع ارزش خود را از دسرت مریدهنرد يرا اهميرت
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چندانی براي آينده سازمان ندارند ،در اين مواقع قراردادهاي محردود ،شريوه جرالبی جهرت
تسب دانش در ميانمدت است
تسهيم دانش تیرير مثبت و معنیداري بر نروآوري سرازمانی در برين تارتنران دارد ايرن
نتاي با يافتههاي آبداري و قربانی ( ) 1350تره نشران دادنرد تسرهيم دانرش نقرش مهمری در
افزايش نوآوري در سازمان دارد تطبيق دارد در اين خصوص پيشنهادهاي زيرر را مریتروان
ارا ه نمود:

تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر نوآوری سازمان در ...

 -1تشويق به تار گروهی :در سازمانهاي مدرن ،محتملترين محي براي پيدايش ترار
گروهی ،تيم است سازمانها بايد تالش خود را برر تريمهرا متمرترز نماينرد ترا بره شناسرايی
شرايطی بپردازند ته توسعه دانش را ارتقاء میبخشد تيمهاي باتيفيرت بره چيزهرايی دسرت
میيابند ته براي افراد غيرممكن است؛ لذا سازمانها بايرد در پری ايجراد تحقيرق گروهری و
تيمی باشند تا شراي و مقتضيات توسعه دانش گروهی را بيابند
 -0تبيين و تروي اعتماد در سازمان و تبديل آن بره فرهنرگ غالرب در برين تارتنران و
مديران میتواند زمينهساز فرصتهاي مناسبی جهت ارتقاي اعتماد درونسرازمانی برهوسريله
رواب خو و منصفانه باشد ،لذا برخوردهاي منصرفانه و تشرويق تارتنران بره همكراري و
تقويت روحيه تار دستهجمعی ،بهگونهاي ته تارتنان تسهيم دانرش را نروعی تهديرد برراي
خود محسو ننمايند ،میتواند فرصت مناسبی جهت رشد و تعالی سازمان پديد آورد
بهتارگيري تیرير مثبت و معنیداري برر نروآوري سرازمانی در برين تارتنران دارد ايرن
نتاي با يافتههاي صفرزاده و همكاران ( )1351همخوانی دارد در اين خصوص پيشنهادهاي
زير را میتوان ارا ه نمود:
 -1تشويق افراد به استفاده از دانش :تضمين اينته دانش مناسب در دسترس قرار گيررد
با دشواري صورت می گيرد ،پ مديران بايرد شررايطی را ايجراد تننرد ترا تراربران از ايرن
دانش استفاده نماي ند محي تاري بايرد از تراربرد دانرش جديرد حمايرت نمايرد و افرراد و
گروهها تشويق به استفاده از آن شوند سفال تردنها را نبايد به نشانه بیلياقتی تفسرير تررد،
بلكه بايد بهعنوان شاخ تمايل به يادگيري و پذيرش تغيير در نظر گرفته شود
 -0استفاده از دانش در حين تار :ير موقعيرت عملری مریتوانرد برراي توسرعه دانرش
ارزشمند باشد آموزش حين تار بر اساس اين باور است ته تارتنان در موقعيتی دانرش را

نتاي با يافتههاي خادم عبراس خيابرانی ( ،)1337داروش ( )0119و لئرو و تسراي ( )0117در
ي راستا دارد در اين خصوص پيشنهادهاي زير را میتوان ارا ه نمود:
 -1بهتارگيري قواعد گزينش :براي گزينش ،نياز به قواعرد خراص اسرت ،زيررا مسرتند
تردن هر چيز بیارزشی عاقالنه نيست چالش اصلی اين اسرت تره تجرار ارزشرمند را از
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ساير تجار جدا نمراييم و دادههرا ،اطالعرات و مهرارتهراي ارزشرمند را بره سيسرتمهراي
سازمانی منتقل نماييم
 -0استقرار سيستم تتابخانه ديجيتالی :استقرار سيستم تتابخانره ديجيترالی جهرت توزيرع
اطالعات در حجم زياد ،زمان اندك و بدون نياز به مكان مشخ به تارتنان اين امكان را
می دهد تا بدون نياز به حضور در مكانی مشخ

در زمانی محدود ،در هر زمان برا اسرتفاده

از سايت سازمان و ورود به تتابخانه مجازي به مطالب تخصصری و تترا هراي مربوطره در
زمينه تاري خودشان دسترسی داشته باشند
 -3شناسايی تارتنران تليردي :فنراوريهراي جديرد ماننرد جريران ترار و سيسرتمهراي
مديريت اسناد ،روشهاي جديدي را براي نگهداري دانش سرازمان پيشرنهاد مرینمايرد امارا
هنوز اين انسان است ته در لحظههاي حساس ،تصميم معقول يرا اسرفبار مریگيررد هميشره
نمیتوان ماشينها و سيستمهاي تامپيوتري را جرايگزين تارتنران نمرود؛ لرذا مطمرئنتررين
روش جهت حفظ حافظه گروهری ،شناسرايی ايرن تارتنران و نگهرداري آنهرا در سرازمان
است
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