
 

 

 

 

 
 سازمان یبر دانش بر چابک یاقتصاد مبتن ریتأث :مقالهعنوان 

   Stefan Trzcielinski :نویسنده

 کارشناس توسعه مدیریت  معین زادهدکتر آقاي : خالصه کننده

 

 هاي سازمان  هاي یژگیویکی از  ر،ییتغ در حال طیمحیک فرصت ها در  ازاستفاده و  جادیا ییتوانا

 چابک است. 

  بر  یتوسعه اقتصاد مبتن در سازمان بوده و افتهیدانش انباشته شده و توسعه  بر اساس ،ییتوانااین

 . به دنبال داشته باشدسازمان را  یچابک شیافزا ستیی) باKBEدانش (

  ،از ٪70شرکت از جمله  150 یی شامل نمونه يبر رو موضوع نیادر مقاله حاضر SME مورد  ،ها

 . ه استقرار گرفت یبررس

 انعطاف  ،ی: روشن، از جملهانجام شده است یچابک يها یژگیو برخی از خصوص در ،قیتحق نیا

 . زیرکیو  منديهوش ،يریپذ

 ،یچابک يها یژگیوو بر دانش  یاقتصاد مبتن راتییتغ نیمربوط به روابط ب يها افتهی پژوهش حاضر 

 دهد. یرا ارائه م ،سازمان

 دانش یابیروش ارزبا استفاده از  ،شرکت ها طیدر مح راتییتغ )KAM( این روش که گردید، یبررس 

گرفته مورد استفاده قرار  ،بر دانش یاقتصاد مبتنخاص به سمت  هاياقتصاد حرکت یابیارز يبرا

 .است

 اقتصاد و  یاست که نشان دهنده عملکرد کل یفیو ک يساختار ریمتغ 148شامل  ،دانش یابیروش ارز

 ،یسازمان میو رژ ياقتصاد انگیزه: می باشند، از جمله دانشمبتنی بر  ادچارچوب اقتص رکنچهار 

 . اطالعات و ارتباطات هاي يو فناور ي، نوآورآموزش

 شاملنده اشد نییتعها  سازماندر  عنصر مشارکت کننده 4، بر دانش یاقتصاد مبتن رکن 4 يبرا ، :

 هاي ينوآور جهینت به عناون یسازمان هايساختار اترییتغ ،یانسان هیسرما ،یچابک ياستراتژ

 . اطاتاطالعات و ارتب هاي يو فناور ،یسازمان
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 ،قرار  یمورد بررس را ها سازماندر  راتییشدند که تغ لیتبد یقاتیتحق يها نهیبه زم این موارد

 .دهندمی

 ) سازمانS( زیرکی) و I( مندي)، هوشF( يری)، انعطاف پذB( یبا اشاره به روشن روش ارزیابی دانش يرهایمتغهاي گروه

 

  ،می کند جادیرا در بازار ا زیادي يفرصت ها یطیمحتغییرات نتایج به دست آمده نشان می دهند که ،

و توسعه منابع  لیتحص يبرا طیو شرا ه،شد تر اقتصاد خالق ،هافتیجامعه بهبود  یاجتماع طیشرا

 . می یابنداقتصاد بهبود  ت پذیريرقاب همچنینو  یانسان

 انعطاف  يبه طور بالقوه براشرایط نگران کننده یی را در خصوص وضعیت هایی که  ،وخامت اوضاع

 . هستند، ایجاد می نماید يضرورسازمان  یمال يریپذ

  ساالنه،  یناخالص داخل دی: متوسط تولمی باشدموارد این کاهش  جهینت، اوضاع بدتر شدنیا وخامت

در  هیسرما به یدسترس ،یناخالص داخل دیاز تول يناخالص به عنوان درصد هیسرما يریشکل گ

 در سطح شرکت. يو جذب تکنولوژ معرض ریسک،
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