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ارتباط خالقيت و نوآوری با 
 مديريت دانش

ــــــش و  ــــــدیریت دان ــــــده م ــــــو برن ــــــل جل از عوام
ـــــــازمانی  ـــــــگ س ـــــــت،فرهن ـــــــو آوری   خالقي و ن

ـــت ـــای .اس ـــازمان ه ـــرور س ـــه م ـــان ب ـــی  زم در ط
در حاشـــــيه قـــــرار غيـــــر خـــــالق و غيـــــر نـــــو آور 

چنــــــين ســــــازمان  هرچنــــــد . خواهنــــــد گرفــــــت
ــــق  ــــی موف ــــور مقطع ــــت بط ــــن اس ــــایی ممک ه

خواهنــــد مشــــکل پيــــدا باشــــند ولــــی در نهایــــت 
 .از دست خواهند دادو اعتبار خود را . کرد

دانش و موءلفه های آن مدیریت  بخشيدن بهابهبود ب 
خالقيت سازمانی و نو آوری سازمانی را می توان 
این امر موجب ارائه خدمات بهتر به  که،افزایش 

و  به دنبال خواهد داشتورضایت آنها را مراجعين 
خواهد دست پيدا اساسی سازمان به موفقيت 

در مقایسه با نو آوری اگر چه خالقيت سازمانی  ..کرد
قرار  سازمانی تحت تاثير مدیریت دانش در سازمانها

ت مدیران سازمانی در جهت سدارد  ولی الزم ا
نوآوری . افزایش مدیریت دانش و نو آوری تالش نمایند

به عنوان عامل مهم حياتی برای ایجاد ارزش ومزیت 
خالقيت نيز منجر  ،ت رقابت پایدار در سازمان ها اس

به کسب مزیت رقابتی برای سازمانها 
مطالعات متعددی در  تاکنون در کشور ما.،ميشود

وری آمورد مدیریت دانش با خالقيت و یا با نو
در این سازمانی به طور جداگانه  انجام شده است 

بهبود برخی از پيشنهادات وراهکارهای افزایش  راستا
در ا خالقيت و نو آوری و ارتباط آن بمدیریت دانش 

  :رابرمی شماریمسازمان 

تقویت فرهنگ مشارکتی قوی پياده سازی  -١
 مدل های تعالی گرایی 

طلب و دانش  تشویق کارکنان موفقيت  -٢
 محور

ایجاد واحد مدیریت دانش سازمانی در واحد  -٣
تا با برنامه ریزی جامع  های سازمانی

سازمان را در راستای تبدیل شدن به یک 
 .یادگيرنده و خالق یاری نمایدسازمان 

تغيير نگرش و دیدگاه مدیران نسبت نقش  -٤
جایگاه دانش به کارگيری بر ابزار های 
تشویقی برای کارکنان که عملکرد خوب و 

 .نوآورنده دارند 

اجرای برنامه ریزی راهبردی برای مدیریت  -٥
 .دانش

شـرایـطـى را در سـازمـان  ،تسهيل ارتباطات -٦
پـدیـد آوریـد تا ارتباطات تـسـهـيـل شـده و 
ایـده هـا در سـازمـان بـه گـردش درآیـنـد و 
مـدیـریت نيز با جدیت آنان را تـحویل گرفته و 
مورد بررسى قرار دهد و با ایجاد سيستم 

یا )) ایده هاى شغلى ((شاملمدیریت 
 . یافت به آن دست)) دیوار ثبت نظرات ((

داشتن  ارتـبـاطـات هـمه جانبه ؛ جريان -٧
ارتباطات بارورى نظريات را  ،ارتباطات 

 .آسان مى کند

  :نکته حائز اهميت است ٢در کاربرد دانش 

وری بر این اساس آسهيم سازی دانش و نو
اداره  اول  ،مدیریت دانش دو جزئ دارد

دانش ،دوم توانایی برای خلق دانش 
سریع محيط جزء دوم  به تغييرات باتوجه،

مدیریت دانش در سازمان ها مورد توجه قرار 
گرفته است که منجر به خالقيت و نوآوری 

  .ميشود

  بيشتر بدانيم

اند و نه تنها  روابط اجتماعی بسيار مهم 
سالمت ذهنی، بلکه سالمت بدنی را نيز 

تحقيقات نشان . دهند الشعاع خود قرار می تحت
نزديکی با دوستان و  اند افرادی که روابط داده

تر هستند و عمر  خانواده دارند سالم
  .دتری نسبت به بقيه دارن طوالنی
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