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Abstract 

Objective: Today, the role of physical and financial resources as a competitive advantage 

among organizations has diminished and is largely based on strategic management of 

knowledge and knowledge assets. This, in turn, has led to the emergence of companies and 

organizations whose core foundation is knowledge and application of ideas, creativity, and 

innovation in the realities of the new business world. Therefore, the present study was 

conducted with the aim of identifying the components of knowledge management that affect the 

startups in Knowledge and Information Science. 

Methodology: The present study was conducted in two parts: qualitative (Meta synthesis and 

Delphi) and quantitative (exploratory factor analysis); first, the components of knowledge 

management for startups were identified by the Meta synthesis method and the components 

identified by the Delphi method were counted. Then, exploratory factor analysis was used to 

summarize and categorize the components. The population of the study included 30 experts in 

the field of Knowledge and Information Science and knowledge management, and in the 

exploratory section, the opinions of 300 IT startup managers were used. The research instrument 

was a researcher made questionnaire. The data were analyzed through SPSS software using 

mean and standard deviation, Bartlett and KMO test, and exploratory factor analysis. 

Finding: The findings show that the components of the knowledge management of startups in 

Knowledge and Information Science are nine factors of knowledge recognition, knowledge 
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creation, knowledge organization, knowledge presentation, knowledge sharing, knowledge 

application, knowledge development, knowledge change and knowledge protection, which 

explain 70.096 percent of the variance of Knowledge Management of Startups in Knowledge 

and Information Science. The results of exploratory factor analysis also show that the 

components of knowledge application, knowledge sharing and knowledge creation are the most 

important components of knowledge management of startups in Knowledge and Information 

Science, respectively. 

Conclusion: The results of this research can be used as a model for the implementation of 

knowledge management and thus provide the ground for the growth and development of such 

startups as much as possible. 
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 چکیده

 .صورت گرفت یشناس دانش و اطالعات علم حوزه های آپ بر استارتمؤثر  دانش تیریمدهای  کشف مؤلفهپژوهش حاضر، با هدف  هدف:

هژژای  ابتژژدا مؤلفژژه؛ صژژورت گرفژژت تحل)ژژل عژژاملی اکتشژژافیو و دلفژژیو و ک ژژی  )ژژ فراترکپژژژوهش در دو ب ژژش ک)فژژی   :پژژهوهش روش

ه بژ  هژای شناسژایی شژده از طریژش روش دلفژی اح.ژا شژد.         شناسژایی گردیژد و مؤلفژه    فراترک)ژ  روش  هژا بژا   آپ مدیریت دانژش بژرای اسژتارت   
 هحژوز  صژاحننظران نفژر از   03مژاری در ب ژش دلفژی    آ هجامعژ اکتشژافی اسژتفاده شژد.     از تحل)ژل عژاملی   هژا   مؤلفژه بنژدی   منظور تل )ص و دسته
علژم اطالعژات و    هنژ )زم دری هژا  آپ مژرتن  بژا اسژتارت    یهژا  شژرکت  یو برخژ  ، رشژته مژدیریت  شناسژی و مژدیریت دانژش    علم اطالعات و دانش

ابژزار  بهژره بژرده شژد.     ههژا در ایژح حژوز    آپ اسژتارت نفژر از مژدیران و کارشناسژان     033بودند و در ب ژش اکتشژافی ن)ژز از نظژرات      یشناس دانش
تحل)ژل عژاملی    و آزمژون بارتلژت  هژای توصژ)فی م)ژانگ)ح، انحژراف مع)ژار،       آزمژون  هژا از  بژرای تحل)ژل داده  ساخته بژود.   پژوهش پرسشنامه محقش

 اکتشافی استفاده شد.

اصژلی     مؤلفژه ی در نژه  شناسژ  رشژته علژم اطالعژات و دانژش     هژای  آپ اسژتارت  ت دانژش یریمژد  هژای  مؤلفژه  دهژد کژه   ها نشان مژی  یافته ها: یافته

دانژش، تی))ژر دانژش و حفااژت از      هشناسایی دانش، خلش دانش، سژاماندهی دانژش، ارا ژه دانژش، تسژه)م دانژش، کاربسژت دانژش، توسژع         شامل: 
ح را تن)ژ)  یشناسژ  رشژته علژم اطالعژات و دانژش     هژای  آپ اسژتارت  ت دانژش یریمژد  درصژد از واریژان    390/03 کژه ج عژا    گ)رنژد،  قرار مژی  دانش
ی هژا  مؤلفژه ی کاربسژت دانژش، تسژه)م دانژش و خلژش دانژش بژه ترت)ژ  مه تژریح          هژا  مؤلفژه نتایج تحل)ل عژاملی اکتشژافی،    بر اساسکنند.  می

 شناسی هستند. های علم اطالعات و دانش آپ مدیریت دانش در استارت

 ینژه را بژرا  )  زم)ژ ح ترتیو بژد  شژده انژش اسژتفاده   ت دیریمژد  یسژاز  اده)ژ پ یبژرا  ییعنژوان الگژو  بژه  تواند  می پژوهشنتایج ایح  گیری: نتیجه

 کرد. فراهمها را  پآ استارتگونه  ایحشتر )هرچه ب هرشد و توسع
 

 شناسی دانش و اطالعات علم رشته ، آپ ، استارتدانش تیریمد :ها واژهکلید
 نوع مقاله: پهوهشی
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 مقدمه

و  ردیالزم صورت گ یگذار هیها سرما آن یبر رو یخوببه هستند که اگر  یینوپا یها سازمان 1ها آپ استارت

جوامع منجر  شتریهرچه ب هبه رشد و توسع دنتوان یم ،شودآن انجام  درشبیمناسب جهت پ یتیریاقدامات مد

خلق درآمد ساالنه باال  ،یجهان یباال، خلق هزاران شغل، جلب استعدادها ینوآور انداز رشد، . دارا بودن چشمشوند

 تی(. با توجه به ماه1316)پاداش،  رود یها به شمار م آپ استارت یها یژگیباال از و هیو بازگشت سرما

 نیدر چن ییبالقوه باال تیاز اهم 2دانش تیریمد مسئله ،یها بر دانش و نوآور آن یاصل هیا و تکه آپ استارت

  یها داشته است و در برنامه یتوجه قابل شرفتیپ ریدانش در چند سال اخ تیریبرخوردار است. مد ییها شرکت

 و یما، هم در سطح دانشگاه کرده است. در کشور فایرا ا یدیاز کشورها نقش کل یاریبس یو اقتصاد یدانشگاه

 نقش و کشور در یالملل نیب یهاکنفرانس یرا به خود جلب کرده است. برگزار یتوجه خاص یهم در سطح مل

 (.2002، 3ولیاسپان و)روسا  است مشهود زین یاقتصاد هتوسع چهارم برنامه در آن توجه  قابل      و حساس

شدت  شود،افزوده می ها آنی که هرساله به تعداد وختگانآم دانش هگستردحجم با ، مروزه چالش اشتغالا

با معضل  نیستند و اغلب مستثنی قاعده نیاز ا نیز شناسی و دانش عاتالآموختگان علم اط است. دانش یافته

های با توجه به بحران اقتصادی فعلی، ایجاد و توسعه شرکت (.1311صابری، کنند )وپنجه نرم میاشتغال دست

تواند جایگزین مناسبی برای توسعه اجتماعی شوند، میآپ شناخته میکه تحت عنوان استارت ناوریمبتنی بر ف

ی نوپا ممکن است گزینه ها شرکتبحث در مورد کارآفرینی و ایجاد ، واقع در. و اقتصادی کشورها و جوامع باشد

با در نظر گرفتن ساختار صحیح برای تواند  خوبی برای مقابله با نرخ بیکاری باال باشد. البته چالش اشتغال می

ی نوپا بسیار زیاد است ها شرکتدهد که میزان عدم موفقیت ها، تحقق یابد. شواهد نشان میآپاستارت

از  درصد 10تخمین زده است که  2فرچون ی درا مقاله (.2011، 4، ماهلر، ترویسان و شیاوینیارکولمدا)

با توجه به این آمار، روشن است که مدل . شوند یمشکست مواجه  به دلیل عدم مدیریت دانش با ها آپ استارت

 و ی نوپاها شرکتدر این زمینه، ایجاد  .نیست ها آپ استارتبرای موفقیت پ سنتی یک مدل مناسب آ استارت

 (.2020، 6کیم، سون )کیم، سان های مدیریتی برای حفظ و توسعه آن، مهم استبحث در مورد شیوه

است و  دیاطالعات جد یها به حوزه فناور آپ ورود استارتکه  شده است انیب یگریدر مقاله د نیهمچن

آپ در  استارت یاجرا یراحتبه آنان  نیبوده است. همچن شیگرا نیا لیدالاز  نترنتیو ا یفناور یباال لیپتانس
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 ییاند رشد باال هو گوگل توانست بوکسیمانند ف ییها آپ که استارت یطوربه اند  اطالعات اذعان داشته یایدن

 (.1313 ،یریو مال یفرطوس ،خواه )چاره اند شده بیحوزه ترغ نیها در ا آپ استارت جادیبه ا یها داشته و سازمان

تضمین دسترسی به  منظوربه و  بر دانش و نوآوری ها آنها و تکیه اصلی  آپ استارتبا توجه به ماهیت 

مدیریت دانش از اهمیت بالقوه  مسئله آپ است،استارتکه مهمترین دارایی یک  حفظ دارایی فکریدانش و 

از دانش موجود برای تدوین  مؤثرطور به باید  آپاستارتی ها شرکتهایی برخوردار است.  باالیی در چنین شرکت

هایی کوچک  ها اغلب شرکت آپ (. استارت2011، 1ی توسعه استفاده کنند )اولیوا و کتابها یاستراتژو اجرای 

هایی، دانش و  های بزرگ از منابع کمتری برخوردار هستند. در چنین شرکت ر مقایسه با شرکتهستند که د

بتواند   آپ که یک استارت نیا، برای بنابراینشود.  نوآوری مهمترین عامل در کسب مزیت رقابتی محسوب می

ر هنگام گذار حفظ کند، نیاز زیادی به دانش دارد. از سوی دیگر، د وکار کسببقای خود را در محیط 

به مراحل بلوغ، شناسایی و درک شرایط محیط بیرونی و تغییرات مکرری که در  هها از مراحل اولی آپ استارت

کارگیری اقدامات به شود، یک امر حیاتی است؛ در چنین شرایطی  های مشتریان و تقاضای بازار ایجاد می خواسته

کند.  رای مواجهه با شرایط محیط پیرامونی ایفا میب  آپ مدیریت دانش، نقشی اساسی در آمادگی استارت

های جدید  به فرصت  آپ همچنین باید توجه داشت که استفاده از مدیریت دانش راه را برای دستیابی استارت

 (.363 ، ص.2011، 2تویون و اسپاسی، سرچیسنتوبلکند ) تجاری هموار می

بلکه اقدامات و  است 3و توسعه پژوهش یها تیتنها شامل فعال دانش داخلی، دارایی شرکت است که نه

ن یجزء ارزشمندتر (. دانش2011، 4پرابوو و کوساال جامبک،، )اسکندر گیرد یبرم ها را نیز در آن یها هیرو

ه به صورت یانگذاران و هم از طرف کارکنان اولیبن ید هم از سویاست که با یپآ ه هر استارتیاول یها ییدارا

ک ی ،هی(. در مراحل اول2011، ینیاویو ش سانیشود )دالمارکو، ماهلر، ترو یگهدارو ن یده مناسب سازمان

هم  یتعداد افراد یدارند، از طرف یدر دسترس هستند و وقت کاف یپردازان اصل دهیگذاران و ا انیپ، بنآ استارت

همان  یدانش سازمان شود، تنها مرجع یاد میکه تعداد افراد ز نیکنند کم است؛ اما هم یها مراجعه م که به آن

ن امر یشود. ا یاد میار زیها بس شوند و مراجعه به آن یاب میک منبع کمیل به یهستند که تبد ینفرات اصل

منظور به (. 1312 حسینی و سروری، ی،دهد )آقاجان یها نشان م  پآ ت دانش را در استارتیریت مدیاهم

 یها یاستراتژ یساز ادهیمنظور پبه آپ باید  تارتاس یها فعلی، شرکت انیبن در اقتصاد دانش یریپذ رقابت

به  مدیریت دانش یها وهی، شناسایی شجهینت ، استفاده کارآمدی از دانش موجود داشته باشند. درخود یا توسعه
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، ینیاویو ش سانی)دالمارکو، ماهلر، تروآپ بسیار ضروری است  استارت یها شرکت به وسیلهکار گرفته شده 

2011). 

دهد که چارچوب جامعی برای استفاده از مدیریت دانش  انجام شده در این حوزه نشان می لعاتمطابررسی 

ها وجود ندارد، متأسفانه به علت نبود وجود مقاالت تجربی  ها به علت چابکی و استانداردناپذیری آن آپ تدر استار

و محدود  ایجاد شده است ها آپ استارتاستفاده از مدیریت دانش در  هنیزم در این حوزه، شکاف بزرگی در

و در است  صورت گرفته یدیو بخش تول 1باال یع با تکنولوژیصنا درز اغلب ین حوزه نیمطالعات انجام شده در ا

مورد غفلت  یادیتا حد ز یشناس علم اطالعات و دانش هرشتپرشتاب و پرتغییر  هحوز یها پآان استارتین میا

توانند نقش  یم یشناس علم اطالعات و دانش همربوط به رشت یها پآستارتاست که ا ین در حالیااند.  واقع شده

 .(2016، 3؛ تسنگ2013و هوانگ،  2کند )سوئیفتفا یا ین رشته دانشگاهیت ایدر موفق یمؤثر

مدیریت و کاربردهای اطالعات و تحلیل و ارزیابی های این حوزه بر پایه  اپ از طرفی ماهیت کلی استارت 

علم اطالعات و  همربوط به رشت یها پآاستارتنقش  شک یب ،بنابراین .است لید علم و دانشتو جهتاطالعات 

 آموزش و فرهنگ امری مسلم و ضروری است؛ جامعه، ارتقای ازین اطالعات مورد در تهیه و تأمین، یشناس دانش

ل بتوانند فرایند مدیریت ها، در وهله او آپ این استارتکند که  در صورتی تحقق پیدا می این امر ،با این حال

علم اطالعات و  هرشت  های آپ و با علم به این موضوع که اکثر استارت دانش را در خود نهادینه کنند

و  از بین خواهد رفتکل مجموعه ، فرد ایده دهنده اصلی و کلیدی با خروج، قائم به فرد هستند و یشناس دانش

یند افر اجرای مناسب ها آپ استارت الزامات اینیکی از  ابراین،بنیا با کیفیت قبل قادر به ادامه کار نیست، 

مورد  یک و کاربردیتوان از دو منظر آکادم یحاضر را م پژوهشت و ضرورت یاهمرو،   این از مدیریت دانش است.

ت یریدر رابطه با مد یات داخلیتر شدن ادب یبه غن پژوهشن یک، انجام ایو آکادم یدگاه نظریتوجه قرار داد. از د

دگاه یکند. از د یکمک م یشناس علم اطالعات و دانشی ها پآ خصوص استارت  ها به پآ دانش در استارت

آن بتوانند  بر اساسدهد تا  یها قرار م پآ ران استارتیار مدیدر اخت راهکارهایی ین پژوهشیج چنیز نتاین یکاربرد

ت یموفق یب، راه را براین ترتیو بد دهکرن یت دانش تدویریمؤثر مد یجهت اجرا یدرست یزیر برنامه

 .خود هموار سازند یها پآ استارت

های  آپ مدیریت دانش در بافت استارتاست که  سؤالپاسخگویی به این  درصدد، پژوهش حاضر رو  نیا از

 قابل تبیین است؟ ییها شناسی در قالب چه مؤلفه علم اطالعات و دانش

 
1. High tech 

2. Swift & Hwang 

3.Tseng 
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آپ مشاهده  توان در تعریف ارائه شده از استارت ها را می پآ تدانش در استار مدیریتسازی  اهمیت پیاده

آپ، سازمانی است که با هدف جستجو و تحقق بخشیدن به یک مدل تجاری تکرارپذیر و  استارت .کرد

ها بیش از هر چیز  گونه سازمان آپ، این دلیل کمیاب بودن منابع یک استارتبه گسترش، شکل گرفته است.  قابل

انسانی نیاز دارند تا بتوانند گسترش یابند. بنابراین، ضرورت استفاده از  ههودی چون دانش و سرمایبه منابع نامش

شود. مقصود از  را شامل می 1شناسی و پدیدارشناسی ها ترکیبی از ضرورت معرفت آپ مدیریت دانش در استارت

بتوان زمینه الزم برای پیشرفت آپ است تا از این طریق  شناسی، خلق دانش صریح در داخل استارت بعد معرفت

آپ در  یک استارت هدهند و توسعه را فراهم آورد. از بعد پدیدارشناسی، الزم است دانش موجود در افراد شکل

، سرچیون و سنتوبلی)عمل آورد به ای کاربردی از این دانش  سراسر سازمان انتشار یابد تا بتوان استفاده

 (.2011، اسپاسیتو

این موضوع در بگذارند.  ریها تأث آپ توانند بر موفقیت استارت انش به طرق مختلفی میاقدامات مدیریت د

مطالعات کیفی و کمی  دسته دوبه را ها  توان آن شناسی می متعددی بررسی شده که از لحاظ روش های پژوهش

  .ی کردبند دسته

از اربرد اقدامات مدیریت دانش ک» (2011ی )نیاویو ش سانیدالمارکو، ماهلر، ترو در حیطه مطالعات کیفی،

کارگیری اقدامات مدیریت به را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش،  «برزیلی  آپ های استارت شرکت طریق

 های آپ استارتبا  هایی به. بدین منظور مصاحشدها بررسی  آپ استارت هبر عوامل بحرانی توسع  دانش برای غلبه

بی برزیل صورت گرفت. نتایج نشان داد که اقدامات اصلی مدیریت دانش برای در بخش جنو وکار کسبفعال در 

به فرایند داخلی ، تعهد کارآفرینانه، اعتبار و پایداری، همگی مربوط ها فرصت غلبه بر عوامل بحرانی، شناسایی

توجه شده و  یندهای شناسایی و استمرار دانشابر فر صرفاًدر این پژوهش  هستند. ها مدیریت دانش در سازمان

مطالعه مذکور به روش کیفی  ،یند مدیریت دانش نادیده گرفته شده است. از سوییاهایی از فر همچنان بخش

های کمی خالی  ی احصا شده، انجام روشها مؤلفهافزایش اطمینان به  منظوربه رسد  که به نظر می صورت گرفته

( با انجام یک مطالعه مروری سیستماتیک به این 2011) سرچیون و اسپاسیتو ،همچنین سنتوبلیاز لطف نیست. 

های تجاری  ها، به فرصت آپ نتیجه رسیدند که استفاده از مدیریت دانش باعث خواهد شد که صاحبان استارت

یند مدیریت ااز مراحل مختلف فرای وجود ندارد که  در ادامه دریافتند هیچ مطالعهبیشتری دست پیدا کنند. 

ی، برنامه( که لزوم گذار اشتراکی، انتقال، به ساز رهیذخمثال، ایجاد، کسب،  عنوانه بدانش پشتیبانی کند )

ی مختلف مدیریت دانش را برای بهبود کارایی و اثربخشی پذیرش مدیریت ها وهیشتجزیه و تحلیل ابزارها و 

به هر دو موضوع  همچنین این مطالعه بیانگر آن است که مطالعاتی که .کند یمها برجسته  آپ دانش در استارت

 
1. Phenomenology 
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خود لزوم انجام مطالعات  مسئلهکه این  مورد است 32آپ پرداخته باشند در جهان فقط  مدیریت دانش و استارت

 سازد.  بیشتر در این حوزه را نمایان می

فرایند پردازش منابع اطالعاتی با استفاده از ابزار مدیریت دانش در »( 2011) 1سلیمان، هابیبو و آمینو

مورد بررسی قرار گرفت.  یمورد بررسی قرار دادند. این پژوهش در کتابخانه دانشگاهرا  «های دانشگاهی کتابخانه

در  ها ای حرفه و فوق ها ای پژوهش حاضر با کمک تحلیل محتوای توصیفی انجام شد. نتایج نشان داد که حرفه

مشارکت دارند. همچنین، باید همواره  ابزارهای دانشی سازمان جهت مدیریت منابع اطالعاتی کارگیریبه فرایند 

دانشگاهی  های کتابخانهجستجوی اطالعات انسانی در  های استراتژی ابزارهای مدیریت دانش، منابع اطالعاتی و

به  صرفاًاین مطالعه  .شوند 21های قرن  چالشو ویرایش گردند تا دانش را تقویت کرده و منطبق با  روزرسانی به

ای  مطالعه( 1312) یدرآباد یمیرح و یگالب ،یخواست زددر داخل کشور نیز ی کز دارد.مفهوم تسهیم دانش تمر

های  کارهای نوپا در ایران )مطالعه موردی: نمونه و کسب هدهند طراحی مدل فعالیت مراکز شتاب» کیفی با عنوان

 جین ارائه شده است. نتاهای آ وهفت مقوله و مؤلفه . نتایج به دست آمده در هفت بعد و سیانجام دادند «موفق(

جمله  از یبه منابع اصل یدسترس لیتسه یبرا یفشرده و رقابت یا ها برنامه دهنده که شتاب دهد یپژوهش نشان م

نوپا  یها کار و موفق کسب یها دهنده شتاب تی. مدل فعالاست نانیکارآفر یو آموزش برا هیسرما ین، تأم2ها منتور

 یبرا زانیم کیشبکه هرکدام به  نیا یو منتور بوده و اجزا گذار هیآپ، سرما رتاستا یشامل سه بعد اصل رانیدر ا

آپ،  استارت نفع یسه ذ انیها و وجود شبکه م آپ منتور و استارت انی. انتقال دانش ماستدهنده مهم  شتاب

بر روی تسهیم . تمرکز اصلی این مطالعه نیز مدل برخوردار هستند نیدر ا یخاص تیاز اهم گذار هیمنتور و سرما

 ی مدیریت دانش بررسی نشدند.ها مؤلفهدانش بوده و سایر 

ی تیچندمل 131ی از ا نمونهاستفاده از ( با 2014) 3ایواسا و اگدیریعنوان مثال به مطالعات کمی،  هینزم در

تایج و توسعه در داخل و خارج از کشور در فعالیت مبتکرانه شرکت پرداختند. ن پژوهشژاپنی، به بررسی سهم 

که  دهد یم، همچنین نتایج نشان کند یممثبتی به اختراعات کمک  طوربه  تیرا یکپکه شاخص  دهد یمنشان 

نتایج ارزشمند علمی، این مطالعه،  وجود باهای نوپا است. مدیریت دانش عامل مهم توسعه عملکرد این شرکت

                   پرداخته است و همه ابعاد آن را دهی و توسعه دانش  هایی از مدیریت دانش شامل سامان تنها به بخش

های چندملیتی انجام شده که از نظر ساختاری با  مطالعه در شرکتکه این  در بر نگرفته است، ضمن این

 ها متفاوت هستند.  آپ استارت

 
1. Sulieman, Habibu & Aminu 

 خواه)د به آن وارد شوید دارد. یا مهارتی که می. منتور کسی است که تجربه و دانش ب)شتری نسنت به ما در یک صنعت 3

3. Iwasa & Odagiri 
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به ، های کشور بلژیک انجام شد آپ ( در بین استارت2006) 1و آرینیوس ای که توسط کلرک  مطالعهدر 

آید.  ها به شمار می آپ شکل تجربی نشان دادند که دانش و مهارت فردی عاملی مؤثر در موفقیت مدیریت استارت

ای مستقیم با دانش فعلی فرد و مواجهه وی با  ها رابطه آپ های استارت همچنین مشخص شد که بهبود فعالیت

طور خاص در به طور عام و تسهیم دانش ه ب، اهمیت مدیریت دانش ها منابع خارجی دانش دارد که این یافته

بر تسهیم دانش تمرکز  صرفاًشود این مطالعه  طور که مشاهده می هماندهد.  ها را نشان می آپ موفقیت استارت

ها  آپ به بررسی نقش مدیریت دانش در استارت پژوهشی( در 2012) 2الیسی و سنگیزاغلوبه همین ترتیب، دارد. 

آمده  به دستکمی انجام شده است. نتایج -و به صورت کیفی ای تئوری زمینه اساس بر پژوهشپرداختند. این 

کنند؛ بدین معنی که در ابتدا به صورت یک  ها یک مرحله گذار را طی می آپ در این مطالعه نشان داد که استارت

قدامات شوند. در عین حال مشخص شد که ا شوند و سپس وارد مرحله پایداری می موقت ظاهر می سازمان

یند اشود. این مطالعه فر میمختلف مدیریت دانش باعث تسریع در فرایند گذار از حالت موقت به حالت پایدار 

داند،  و ذخیره دانش می کسب دانش، تحول دانش، خلق دانش  مؤلفه 4 ها را شامل آپ مدیریت دانش در استارت

  اخته است.های مدیریت دانش نپرد مشخص است که این مطالعه به همه بخش

انجام دادند.  «ها آپ یر سرمایه دانشی در موفقیت استارتتأث»ای با عنوان  ( مطالعه2012) 3سئو، کیم و لی

های نوظهور ثبت شده در مرکز رشد  از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران عامل شرکت پژوهشهای این  داده

آمده از  به دستده از مشتریان و همچنین دانش آمده است. نتایج نشان داد که دانش کسب ش به دستسئول 

ها داشته و بدین ترتیب به تثبیت  آپ داری در اثربخشی تصمیمات مدیریت استارت یر معنیتأث وکار کسبمحیط 

 دارد. دیتأکهای دانش  بر دارایی صرفاًکند. این مطالعه کمی  کمک می وکار کسبها در محیط  آپ استارت

بررسی نقش دسترسی به دانش و آگاهی »ای به  ( در مطالعه2011) 4الماسترا-گودیچی، گورینی و روتزی

در  آپ در کشور ایتالیا استارت 313بر اساس  پژوهشهای این  پرداختند. داده «ها آپ محیطی در موفقیت استارت

نش و آمده است. نتایج این پژوهش نشان داد که دسترسی به دا به دست 2014تا  2012های  فاصله بین سال

ی داشته است. از سوی دیگر مشخص شد که بررس موردهای  آپ در رشد استارتی مؤثرتکنولوژی بومی نقش 

کند. در این مطالعه کمی نیز نقش بسیاری از  گیری بهتر مدیران کمک می آگاهی از شرایط محیط نیز به تصمیم

 نادیده گرفته شده است.  دهی، محافظت، توسعه و تغییر دانش ی مدیریت دانش چون سامانها مؤلفه

 
1. Clercq & Arenius 

2. Alici & Cengizoglu 

3. Seo, Kim & Lee 

4. Giudici, Guerini & Rossi-Lamastra 
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 نیانجام دادند. ا «ها پآ تم دانش در استاریتسه»با عنوان  یا ( مطالعه2020) 1و آزوکار یبرنارد ید

 انیمشتر یو خلق ارزش برا یدانش در بروز نوآور میو تسه تیریراجع به نقش مد یفیتوص یکردیبا رو پژوهش

 یها پآ تدانش، استار میهتبادل و تس قیکه از طر کنند یاظهار م سندگانی. نوپردازد یها م پآ تدر استار

کنند که از  دیتول یا محصوالت نوآورانه بیترت نیکرده و بد دایبزرگ پ یها با شرکت یترکیرابطه نزد توانند یم

ها هم به  پآ تدانش در استار میحال مشخص شده است که تسه نیبرخوردار است. در ع یشتریارزش ب

 .دارد یبستگ یطیمح طیپ و هم به شراآ تاستار رانیمد یشخص یها یژگیو

های  نقش مؤلفه بررسی»( در یک مطالعه کمی به 1311در داخل کشور نیز زارع، ابراهیمی و جوکار )

از بین  پرداختند. ایشان دریافتند «شناسی مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطالعات و دانش

داری  معنی هبا کارآفرینی سازمانی رابط «فرهنگ»و  «فرایند»، «افراد»های  ش، بین مؤلفههای مدیریت دان مؤلفه

ها  کتابخانه .داری وجود ندارد معنی هرابط «کارآفرینی سازمانی»با  «وریافن»که بین مؤلفه  یوجود دارد، در حال

ایجاد کارآفرینی سازمانی در طول های فکری خود، در  گیری از سرمایه سازی مدیریت دانش و بهره نیاز به پیاده

تمرکز اصلی این مطالعه نیز بر روی تسهیم دانش بوده و یند تبادل دانش دارد. ایابند که بستگی به فر زمان می

 ی مدیریت دانش بررسی نشدند. ها مؤلفهسایر 

های ازمانبررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت پویایی در س»( به 1316دیلمقانی و نامور )

، کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد پژوهشگران، نفر از استادان 212پرداختند. در این پژوهش  «بنیان دانش

نتایج معادالت ساختاری نشان داد که ضریب تأثیر فرایندهای مدیریت دانش  یها افتهی ی شرکت کردند.اسالم

. این است دار یپویا مثبت و معن یها تیدانش( بر قابلدانش و حفاظت  یریکارگبه )اکتساب دانش، تبدیل دانش، 

، متمرکز بوده و جای دانش و حفاظت دانش یریکارگبه اکتساب دانش، تبدیل دانش،  مؤلفه 4مطالعه نیز بر 

 ی مدیریت دانش در این پژوهش خالی است. ها مؤلفهسایر 

سنجی و استقرار اثربخشی  رای امکانای را ب الگویی سه الیه»( 1314) فهیدهقانی، یعقوبی، موغلی و وظ

 مقاله 212بررسی کردند. در این پژوهش با کمک روش فراتحلیل  «مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

حوزه مدیریت دانش، ارزیابی و تحلیل محتوا شدند. نتایج نشان داد که کدهای قوانین و مقررات، برگزاری 

...  سپاری، اعتماد به کارتیمی و پاداش دانش، مستندسازی تجربیات، برونجلسات جهت ترکیب دانش، ارزیابی و 

جامعیت در خصوص  با وجوداین مطالعه  دارای بیشتری تأثیر در استقرار اثربخشی مدیریت دانش هستند.

ها نپرداخته است. پرواضح است که  آپ خاص به مقوله استارت طوربه ی مدیریت دانش، ها مؤلفهبررسی 

هایی که در ساختار، ماهیت و محیط پرشتاب فناوری که با آن مواجه هستند، از  ها به دالیل تفاوت پآ استارت

 
1. De Bernardi & Azucar 
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ها در نظر  ی مدیریت دانش برای آنها مؤلفهکه الزم است در شناسایی و تبیین  های بسیاری برخوردارند ظرافت

 گرفته شود.

ها به  آپ ین موضوع وجود دارد که استارتکاملی بر ا نسبتاًدهد که توافق مرور پیشینه پژوهش نشان می

همچنین الزم  به اقدامات مختلف مدیریت دانش وابسته هستند و شدتبه محوری که دارند؛  دلیل ماهیت دانش

ها هماهنگ شوند.  آپ پشتیبانی دانش، باید با ماهیت دانش استارت منظوربه های مدیریت دانش  سیستماست 

ها به کار  آپ درستی در استارتبه شود این است که اگر مدیریت دانش  حاصل مینتیجه کلی که از مرور ادبیات 

تواند  ای می مالحظه صورت کاربردی به اجرا درآید به شکل قابل گرفته شود و از لحاظ تئوریک خارج شده و به 

به پیشینه پژوهش  با وجود این، با توجه به نگاه تحلیلی کهها را افزایش دهد.  آپ شانس موفقیت و بقای استارت

مطالعات ارزشمند انجام شده در این حوزه، همچنان مدل جامعی که دربردارنده کلیه  با وجودصورت گرفت، 

 شناسی های علم اطالعات و دانش آپ ستارتا خاص برای طوربه ها و آپبرای استارت ی مدیریت دانشها مؤلفه

ی ها مؤلفهی بند طبقهنیاز به یک مطالعه جامع و  سئلهم، این بنابراینخورد. در پژوهشی به چشم نمی ؛باشد

 .کند یمرا برجسته  ها آپ استارتیی و اثربخشی اجرای مدیریت دانش درکارابرای بهبود  مختلف مدیریت دانش

به برای  مؤثراز عوامل  مؤلفه 60 ریتأثادبیات پژوهش که به آن پرداخته شد، در این پژوهش  بر اساس

ها، در قالب نه عامل اصلی شناسایی دانش، خلق دانش،  آپ مدیریت دانش در استارت زیآم تیموفقی ریکارگ

که طبق  دانش، تغییر دانش، حفظ دانش هو توسع دانشدهی دانش، ارائه دانش، تسهیم دانش، کاربست  سازمان

ها از شاخص این؛ شودباشند، بررسی می یندهای اصلی مدیریت دانش میاهای مدیریت دانش، جز فر بررسی مدل

بر مدیریت دانش  مؤثرعوامل  هنیزم های به کار رفته در  ، شاخص. در ادامهبررسی پیشینه پژوهش به دست آمدند

 :شده است ارائه 1 در جدول هاآپدر استارت

 

 هاآپکار رفته در مدیریت دانش استارت های بهشاخص .9جدول 

 منبع فرعی مؤلفه اصلی مؤلفه

 

شناسایی 

 دانش

 و3390سنتوبلی و دیگران   ))ح اهدافتع

 و3390و، سئو و دیگران  3390دال ارکو و دیگران   تحل)ل دانش موجود و دانش مطلوب

 و3390دال ارکو و دیگران   ترس)م نقشه دانش

 و3390دال ارکو و دیگران   یسازمان درونسازوکارهای کشف دانش  خلق دانش

 و9090و، دیل قانی و نامور  9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی ی جدیدها مهارت خلش

 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی تول)د مح.والت جدید 

 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی های جدید یدهاخلش 

 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی ی نویحها حل راهارا ه 

 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی ق)تح ایت از خال

 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی تأک)د بر یادگ)ری
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 منبع فرعی مؤلفه اصلی مؤلفه
 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی تندیل دانش ض نی به دانش صریح

 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی تندیل تجربه به دانش

 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی ن نوآوراست دام مت ..ا

 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی ته)ه منابع اطالعاتی

 و9091  یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدی توجه به اختراعات جدید

 و3390سئو و دیگران   نفعان ارتناط مؤثر با ذی

 و3399گودیچی و دیگران  ، و3390سئو و دیگران  ، و3390  نوویتز)ل های ه کار کس  دانش از سازمان

ساماندهی 

 دانش

 و9090دیل قانی و نامور   بندی اطالعات طنقه

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  استفاده س)ست ات)ک از دانش

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  گذاری دانش ارزش

 و9091و دیگران   دهقانی و،3398 ال)سی و سنگ)زاغلو  سازی دانش مکتوب

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  سازی دانش ذخ)ره

 و3331اگدیری   ایواسا و کپی رایت دانش

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  ارا ه دانش به کارکنان ارائه دانش

 و9091و دیگران   دهقانیو، 3398  )زاغلوسنگال)سی و  استفاده از استانداردهای مش ص

 و3399گودیچی و دیگران  و، 3398  )زاغلوسنگال)سی و  تسه)ل دسترسی به دانش تسهیم دانش

تشویش به تسه)م دانش  درون و 
 سازمانیو برون

 و9091و دیگران   دهقانی، و3398  )زاغلوسنگال)سی و 

 و3390سل) ان و دیگران   گزارشگری دانش

 و3399و دیگران   گودیچیو، 3390سل) ان و دیگران   ته)ه م زن دانش سازمان

 و9091و دیگران   دهقانیو، 3390دال ارکو و دیگران   دانش هنظارت بر توسع

 و3390دال ارکو و دیگران   تنوع ب ش)دن به دانش

 و9091ی  خواست زدیو، 3390سل) ان و دیگران   انتقال ب)ح فردی دانش  ض نی و صریحو

 و،3390دیگران   سل) ان و استفاده از فناوری در تسه)م دانش

 و،3390سل) ان و دیگران   های الزم ته)ه زیرساخت 

 و3390سل) ان و دیگران   ایجاد ه اهنگی در تسه)م دانش

 و9091ی  خواست زدیو، 3390سل) ان و دیگران   انتقال دانش

 و3390لی و کرامر   تسه)ل دسترسی به دانش

کاربست 

 دانش

 و3330کلرک و آرن)وس   جلوگ)ری از خروج غ)رمجاز دانش

 و3330کلرک و آرن)وس   اتکا به دانش

 و9090دیل قانی و نامور  و، 3330کلرک و آرن)وس   ریزی کارگ)ری دانش در برنامهبه  

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  ارا ه الگوهای جدید دانش

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  ریزی برای کاربرد دانش برنامه

 و9090دیل قانی و نامور  ، و3390سل) ان و دیگران   دانش برای حل مسالهکارگ)ری به 

 و3390دال ارکو و دیگران   ن ایش و عرضه دانش توسعه دانش

 و3390دال ارکو و دیگران   یحآفر ارزشمرتن  کردن دانش با واا ف 

 و3390دال ارکو و دیگران   اثرب شگ)ری  )مت. 

 و3390ان  دال ارکو و دیگر مسئلهحل 

 و3390و، سئو و دیگران  3390دال ارکو و دیگران   خدمت به مشتری



 919                                                                                                        9شماره  ،99دوره ، 9922 ،رسانی کتابداری و اطالع

 منبع فرعی مؤلفه اصلی مؤلفه
 و3390دال ارکو و دیگران   ارا ه مح.والت

 و3390دال ارکو و دیگران   ارا ه خدمات

 و9090دیل قانی و نامور  و، 3390دال ارکو و دیگران   کس  دانش

 بر اساسسنجش و ارزیابی دانش 
 استاندارد

 و3390 ان و دیگران  سل)

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  سازی دانش قابل فهم تغییر دانش

 و3399گودیچی و دیگران   سازی دانش بومی

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  تندیل دانش ض نی به صریح

حفاظت از 

 دانش

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  کدگذاری

 و3398  )زاغلوسنگال)سی و  درونی ضن  دا  ی دانش

 و9090دیل قانی و نامور  و، 3390  )زاغلوسنگال)سی و  نظارت بر کاربرد دانش

 

 شناسی پژوهش روش

 هدانش در یک حوز هچرا که هدف این پژوهش توسعاست، کاربردی های  پژوهش هحاضر در زمر پژوهش

ابتدا ادبیات  ،ر این پژوهشدو در دسته اکتشافی قرار دارد. است  هاآپمدیریت دانش برای استارتخاص یعنی 

شناسایی گردید. پس از  ها، به روش فراترکیبآپهای مدیریت دانش برای استارتشده و مؤلفهپژوهش مرور 

برای تجزیه و تحلیل اقدام شد و  نظر موردهای آن با استفاده از روش دلفی نسبت به تکمیل و تأیید مؤلفه

بندی نهایت جهت تلخیص و دسته استفاده شد و در انحراف معیارهای توصیفی میانگین و آزمون ها از داده

 استفاده شد.  SPSSافزار  نرم تحلیل عاملی اکتشافی از طریق و 1آزمون بارتلتی پژوهش از ها مؤلفه

شناسی و  علم اطالعات و دانش هحوز صاحبنظراننفر از  30آماری جهت انجام فرایند دلفی هجامع

علم اطالعات و  هنیزم دری ها آپ مرتبط با استارت یها شرکت یو برخ تمدیریت دانش، رشته مدیری

 ی بودند. شناس دانش

نفر از متخصصان واجد شرایط را نمونه  30تا  10(، تعداد 2004) 2این زمینه، اکلی و پاولوسکی در

نفر  30 رسیدن به حداکثر اجماع نظر، از منظوربه دانند که در این پژوهش  می برای روش دلفی معتبری

دار یا  غیراحتمالی و روش هدف یریگ به صورت نمونه، اعضای پانل دلفی هاست. در این مرحل شده  استفاده

برای معیارهای پژوهش،  بر اساسقضاوتی برگزیده شدند. بر این اساس، افرادی نامزد شدند که پژوهشگران 

 . دانستندمناسب می مطالعهمشارکت در این 

 
1. KMO & Bartlett's Test 

2. Okoli & Pawlowski 
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شناسی، آشنایی با ی در رشته علم اطالعات و دانشعلم ئتیهاز عضو  عبارتند معیارهای این پژوهش،

بـا افـراد نمونه از طریق رایانامه و یا تلفن تماس حاصل آپ. مفاهیم مدیریت دانش، آشنایی با مفاهیم استارت

 دلفی روش ها ارسال گردید.برای آن مؤلفه 60های الزم، پرسشنامه دلفی مشتمل بر و پس از هماهنگی شد

و  ها مؤلفهپس از حذف برخی  تینها در یافت و پایان نظر مطلوباتفاق به  دستیابی و دو دور انجام از پس

شد.  دییاز سوی اعضای پانل دلفی تأ مؤلفه 22 ای باپرسشنامه اضافه شدن تعدادی بر اساس نظر خبرگان،

 است: شده  ارائه 2جدول اطالعات مربوط به خبرگان در 

 

مرتبط با  یها شرکت یو برخ ی، مدیریتشناس علم اطالعات و دانش ی حوزهعلم ئتیه یاعضا. 9جدول 

 و جنسیت ها سسهؤ/ سازمان/مبه تفکیک دانشگاهی شناس علم اطالعات و دانش هنیزم در یها آپ استارت

 مرد زن تعداد دانشگاه ردیف
 91 - 91 نور دانشگاه پ)ام  9

 0 0 0 پوآ  استارت ر)رکن)امدانشگاه  3

 1 - 1 وزارت اطالعات و فناوری 0

 - 3 3 دانشگاه آزاد 1

 - 9 9 دانشگاه عالمه طناطنا ی 1

 9 - 9 دانشگاه ترب)ت مدرس 0

 - 3 3 پردازی شرکت داده 0

 33 8 03 ج ع

 

 که حجمها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد؛ از آنجاییتلخیص شاخص منظوربه سپس در مرحله بعدی 

در  ها مؤلفهتعداد ( و 2013، 1کالیناست ) ها مؤلفهبرابر تعداد  2برای تحلیل عاملی اکتشافی  ازین موردنمونه 

 300کند، بر این اساس برای بخش اکتشافی از نظرات نمونه کفایت می 300 عدد است، تعداد 22این پژوهش 

 بهره برده شد.شناسی دانش های حوزه علم اطالعات وآپاستارت نفر از مدیران و کارشناسان

 ،«1: کم بسیار تأثیر»ی ها نهیگز شامل و لیکرت طیف قالب دربوده و  مؤلفه 22پرسشنامه نهایی دارای 

 منظوربه  است. شده ی طراح، «2: زیاد بسیار تأثیر»و « 4: زیاد تأثیر» ،«3: متوسط تأثیر»، «2: کم تأثیر»

شناسی علم اطالعات و دانش استادانبر آن، از نظرات   عالوهشد.  استفادهدلفی از روش  بررسی روایی ابزار،

نیز سنجش پایایی ابزار پژوهش جهت . صورت گرفت الزمهای  گرفته شد و جرح و تعدیلبهره )روایی صوری(

 21/0که مقدار آلفای کلی پرسشنامه، برابر  گردداستفاده می از روش همسانی درونی )ضریب آلفای کرونباخ(

 پرسشنامه دارد. قبول  قابله شد که حکایت از پایایی محاسب

 

 
1. Kline 
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 های پژوهشیافته

            های  پژوهش، لیستی از مؤلفه بررسی ادبیاتنتایج حاصل از  بر اساس، پژوهشگران دلفیدر بخش 

دادند  ای طیف لیکرت در اختیار خبرگان قرار گزینه  2و آن را در قالب سؤاالت را تهیه کردند ه شد  شناسایی

 .نشان داده شده است 3  ها در جدول بررسی شود. این مؤلفهه شد  های شناسایی تا میزان اهمیت مؤلفه

  
 ی دو دور فرایند دلفیها شاخصمیانگین  . بررسی و مقایسه9جدول 

ی اصلی ها مؤلفه

 پرسشنامه
 پرسشنامه ی فرعیها مؤلفه

میانگین دور 

 اول

میانگین دور 

 دوم

انحراف معیار 

 دوردو 

 شناسایی دانش
 109/3 899/0 139/0 تع))ح اهداف

 009/3 999/0 193/0 ل دانش موجود و دانش مطلوب)تحل

 093/3 019/0 139/0 ترس)م نقشه دانش

 خلق دانش

 109/3 393/0 109/0 یسازمان کشف دانش درون یسازوکارها

 093/3 933/0 119/0 ی جدیدها مهارت خلش

 039/3 313/0 109/0 تول)د مح.والت جدید

نویح و  شده   ارا هی جدید ادغام با ها دهیاخلش 
 وح ایت از خالق)ت

090/0 04013/0 010/3 

 030/3 939/0 030/0 تأک)د بر یادگ)ری

 009/3 019/1 113/0 خلش دانش ض نی به دانش صریح

 109/3 993/1 839/0 تندیل تجربه به دانش

 019/3 389/0 103/0 است دام مت ..ان نوآور

 119/3 109/0 193/0 روزرسانی دانش اطالعاتی ادغام با  منابعته)ه 

 009/3 030/1 009/1 اختراعات جدید

 010/3 139/0 380/0 نفعان ارتناط با ذی

 119/3 039/1 903/1 های ه کار کس  دانش از سازمان

 ساماندهی دانش

 003/3 14039/1 14939/1 بندی اطالعات طنقه

 019/3 930/1 980/0 ستفاده س)ست ات)ک از دانشا

 189/3 019/0 809/0 گذاری دانش ادغام با ارا ه مح.والت ارزش

 089/3 399/1 810/0 سازی دانش سازی و ذخ)ره ادغام مکتوب

 009/3 919/0 809/0 دانشت یرا یکپ

 ارائه دانش
 039/3 009/1 011/0 ارا ه دانش به کارکنان

 019/3 139/1 003/1 استاندارد ارا ه دانش

 تسهیم دانش

 389/3 019/0 013/0 وکارکنان و کاربران تسه)ل دسترسی به دانش 

 34199 839/0 008/0 تشویش به تسه)م دانش

 109/3 819/0 00/0 گزارشگری دانش

 199/3 000/0 300/0 ته)ه م زن دانش

 119/3 198/0 198/0 دانش هنظارت بر توسع

 133/3 139/0 133/0 تنوع ب ش)دن به دانش

 198/3 109/1 131/0 انتقال ب)ح فردی دانش

 118/3 139/0اضافه شده از  ن ایش و عرضه دانش
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ی اصلی ها مؤلفه

 پرسشنامه
 پرسشنامه ی فرعیها مؤلفه

میانگین دور 

 اول

میانگین دور 

 دوم

انحراف معیار 

 دوردو 

 دور قنل

 109/3 819/0 001/0 ی در تسه)م دانشراستفاده از فناو

 103/3 003/0 103/0 ی الزمها رساختیزته)ه 

 003/3 301/1 080/0 انشایجاد ه اهنگی در تسه)م د
 009/3 300/1 339/1 انتقال دانش

 108/3 800/0 091/0 رمجاز دانش)از خروج غ یر)جلوگ

 کاربست دانش
 113/3 810/0 030/0 اتکا به دانش

 119/3 109/0 130/0 ریزی کارگ)ری دانش در برنامهبه 

 
 119/3 119/0 130/0 ارا ه الگوهای جدید دانش

 033/3 119/0 901/0 برای کاربرد دانشریزی  برنامه

 109/3 933/1 893/0 مسئلهکارگ)ری دانش برای حل به 

 توسعه دانش

 100/3 099/0 119/0 حیآفر ارزشف یمرتن  کردن دانش با واا

 100/3 04089/0 111/0 اثرب شی ر)گ م)ت. 

 039/3 109/1 903/0 خدمت به مشتری

 108/3 301/1 809/0 ارا ه خدمات

 011/3 093/1 089/0 کس  دانش

 010/3 139/1 918/0 استاندارد بر اساسسنجش و ارزیابی دانش 

 019/3 119/0 039/0 به انتشار دانش دن)ب شسرعت 

 013/3 001/0 193/0 گزارشگری دانش

 039/3 393/1 180/0 کاربردی سازی دانش

 تغییر دانش
 089/3 909/0 103/0 سازی دانش قابل فهم

 009/3 031/0 109/0 ی دانشساز یبوم

 119/3 100/0 018/0 تی))ر دانش ض نی به صریح

 حفاظت از دانش
 139/3 113/0 809/0 کدگذاری

 013/3 989/0 119/0 ضن  دا  ی دانش درونی

 199/3 393/1 890/0 نظارت بر کاربرد دانش

 

 221/0 ضریب کندالمیزان بوده است،  3بیشتر از  ها مؤلفهمیانگین  ،دور اول دلفیدر  3 جدولمطابق نتایج 

در برخی از های دریافتی از خبرگان،  با توجه به پاسخ است.قبول نزدیـک   است که به میزان قابل محاسبه شده

 تغییراتی صورت گرفت.  ها مؤلفه

خالقیت ادغام شد.  راهکارهای نوین و حمایت از  ارائه مؤلفه ی جدید باها دهیاخلق  مؤلفه، راتییتغطی این 

منابع اطالعاتی  مؤلفهخلق دانش ضمنی به دانش صریح تغییر یافت.  تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح، به مؤلفه

گذاری  ارزش مؤلفهی دانش به گذار ارزش مؤلفهاطالعاتی ادغام با روزرسانی دانش تغییر یافت.  منابعتهیه  مؤلفهبه 

تسهیل دسترسی  مؤلفهسازی دانش ادغام شدند.  سازی و ذخیره ادغام مکتوب فهمؤلدانش ادغام با ارائه محصوالت و 

 همناهای مذکور در پرسش مؤلفهنمایش و عرضه دانش اضافه شد.  مؤلفهو  تغییر یافت (کارکنان و کاربران)به دانش 
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ی از دور دوم ا هلفؤم، راینبناببوده است.  3باالی  ها مؤلفهمیانگین کلیه  نیز در مرحلۀ دوم،ر یافتند. یتغیدور دوم 

که حاکی از توافق باالی خبرگان  محاسبه شد (224/0)شود. همچنین ضریب هماهنگی کندال دور دوم  حذف نمی

 ی احصا شده است.ها مؤلفهدرباره 

 
 فرایند دلفی . بررسی نتایج آزمون کندال دور اول و دوم9جدول 

تعداد  متغیر

 سؤاالت

تعداد 

 خبرگان

ضریب 

 کندالهماهنگی 

ضریب 

 کای دو

درجه 

 آزادی

میزان خطا 

(α) 

p-value 

بررسی پرسشنامه 
 دور اول 

990 03 889/3 399/003 931 39/3 333/3 

بررسی پرسشنامه 
 دور دوم

938 03 831/3 931/093 930 39/3 333/3 

 

 تحلیل عاملی اکتشافی

در  حلیل عـاملی اکتشـافی اسـتفاده شـد.    از روش ت هابندی آنتلخیص و دستهبرای ، ها  مؤلفهپس از شناسایی 

ی انتخاب شده در اجرای آزمون تحلیل عاملی از ضـریب کـی   ها داده کفایت دییابتدا جهت تأتحلیل اکتشافی، 

 دهد. نتایج این آزمون را نشان می 2. جدول شوداستفاده می 1آزمون بارتلتو  ام او

  
 . نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت9جدول 

 999/1 گیری کی. ام. او ب کفایت نمونهضری
 908/0910 کای. اسکور آزمون کرویت بارتلت

 9181 درجه آزادی

 333/3 داری سطح معنی

 

ها برای اجرای تحلیل عاملی  کفایت داده دهنده نشان، 122/0گیری کی. ام. او حدود  مقدار ضریب کفایت نمونه

شده به ن تبیی که این مرحله از طریق واریانس شوداولیه استخراج  برای تحلیل عاملی، ابتدا باید عواملاست. 

تعیین تعداد عوامل  منظوربه  عموماًی عاملی ها لیتحلدر  گیرد. صورت می اصلی های عامل تحلیل روش

 شود.  استفاده می 2از مالک کیسر استخراج قابل

، 6باشند. جدول می استخراج  قابل تند،مالک کیسر عواملی که دارای مقدار ویژه باالتر از یک هس بر اساس

 دهد:عوامل استخراج شده را با مقدار ویژه و واریانس و درصد واریانس تجمعی نشان می

 
1. KMO & Bartlett's Test 

2. Kaiser 
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 استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده یها  مؤلفه .9جدول 

 مجموع توان دوم بارهای عاملی استخراج شده ارزش ویهه ابتدایی
 درصد تج عی درصد از واریان  کل ج عیدرصد ت درصد از واریان  کل

309/93 801/00 801/00 330/93 831/00 831/00 

990/0 309/99 900/11 000/1 031/93 938/11 

390/1 831/8 919/10 090/0 018/0 880/19 

893/3 100/1 000/18 339/3 308/1 931/11 

119/9 833/3 990/09 000/9 331/0 919/19 

119/9 081/3 809/00 090/9 930/0 303/03 

388/9 013/3 900/11 010/9 980/3 319/01 

930/9 310/3 33/08 009/9 193/3 080/00 

303/9 800/9 390/03 391/9 999/9 008/09 

 

، 031/12اول با ارزش ویژه  مؤلفهعامل دارای مقدار ویژه باالی یک هستند.  1، 6نتایج جدول  بر اساس

در  کند.درصد از واریانس آن را تبیین می 212/33ها دارد و آپانش استارتبیشترین سهم را در مدیریت د

 مؤلفههای بعدی قرار دارند. در رده 213/4با ارزش ویژه  مؤلفهو عامل  113/6دوم با ارزش ویژه  مؤلفهادامه 

، 222/1 هفتم مؤلفه، 441/1ششم،  مؤلفه، 221/1پنجم ارزش ویژه  مؤلفه، 210/2چهارم دارای ارزش ویژه 

درصد کل  016/10 مجموع در مؤلفه 1است. این  032/1نهم دارای ارزش ویژه  مؤلفهو  126/1هشتم  مؤلفه

 ها که با روشی هر یک از مؤلفهبار عاملدر ادامه، میزان . کند یماولیه را توجیه  های مؤلفهواریانس بین 

گردد. در هریک از ابعاد، سؤاالتی که یی اصلی با دوران واریماکس به دست آمده ارائه مها مؤلفهچرخش 

منطبق  ها مؤلفهی با بقیه خوببه  ها مؤلفهکمتر است، بیانگر آن هستند که این  4/0ها از  نسبت اشتراک آن

 نتایج به دست آمده در جدول زیر ارائه شده است: .اند و بهتر است حذف شوندنشده

 

 بر اساس چرخش واریماکس شناسی عات و دانشالعلم اط های رشتهپآمدیریت دانش استارتعوامل اثرگذار در . 9جدول 

 بار عاملی فرعی یها مؤلفه شماره مؤلفه مؤلفه اصلی

شناسایی 

 دانش

q1 663. تع))ح اهداف 

q2 690. تحل)ل دانش موجود و دانش مطلوب 

q3 762. ترس)م نقشه دانش 

 597. سازمانی سازوکارهای کشف دانش درون q4 خلق دانش

q5 792. های جدید خلش مهارت 

q6 637. تول)د مح.والت جدید 

q7 راهکارهای نویح و   های جدید ادغام با  ارا ه خلش ایده
 ح ایت از خالق)ت و

.530 

q8 620. تأک)د بر یادگ)ری 

q9 624. خلش دانش ض نی به دانش صریح 
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 بار عاملی فرعی یها مؤلفه شماره مؤلفه مؤلفه اصلی

q10 477. تندیل تجربه به دانش 

q11  624. نوآوراست دام مت ..ان 

q12 544. ته)ه منابع اطالعاتی ادغام با روزرسانی دانش 

q13 579. اختراعات جدید 

q14 477. نفعان ارتناط با ذی 

q15 624. های ه کار کس  دانش از سازمان 

 یده سازمان

 دانش

q16 550. بندی اطالعات طنقه 

q17 738. استفاده س)ست ات)ک از دانش 

q18 480. ی دانش ادغام با ارا ه مح.والتگذار ارزش 

q19 658. سازی دانش سازی و ذخ)ره ادغام مکتوب 

q20 564. رایت دانش کپی 

 422. ارا ه دانش به کارکنان q21 ارائه دانش

q22 662. استاندارد ارا ه دانش 

تسهیم 

 دانش

q23 686. وتسه)ل دسترسی به دانش  کارکنان و کاربران 

q24 512. ه تسه)م دانشتشویش ب 

q25 679. گزارشگری دانش 

q26 700. ته)ه م زن دانش 

q27 644. دانش هنظارت بر توسع 

q28 585. تنوع ب ش)دن به دانش 

q29 588. انتقال ب)ح فردی دانش 

q30 856. ن ایش و عرضه دانش 

q31 862. استفاده از فناوری در تسه)م دانش 

q32 870. ی الزمها ته)ه زیرساخت 

q33 853. ایجاد ه اهنگی در تسه)م دانش 

q34 856. انتقال دانش 

کاربست 

 دانش

q35 821. جلوگ)ری از خروج غ)رمجاز دانش 

q36 802. اتکا به دانش 

q37  776. ریزی کارگ)ری دانش در برنامهبه 

q38 807. ارا ه الگوهای جدید دانش 

q39 782. دانشریزی برای کاربرد  برنامه 

q40  756. کارگ)ری دانش برای حل مسئلهبه 

q41 684. آفریح مرتن  کردن دانش با واا ف ارزش 

q42 714. گ)ری اثرب ش ت. )م 

q43 656. خدمت به مشتری 

q44 715. ارا ه خدمات 

q45 751. کس  دانش 

q46  671. استاندارد بر اساسسنجش و ارزیابی دانش 

 853. سرعت ب ش)دن به انتشار دانش q47توسعه 

q48 793. گزارشگری دانش 
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 بار عاملی فرعی یها مؤلفه شماره مؤلفه مؤلفه اصلی

 829. کاربردی سازی دانش q49 دانش

 807. سازی دانش قابل فهم q50 تغییر دانش

q51 723. سازی دانش بومی 

q52 780. تی))ر دانش ض نی به صریح 

حفاظت از 

 دانش

q53 837. کدگذاری 

q54 533. ضن  دا  ی دانش درونی 

q55 529. نظارت بر کاربرد دانش 

 

در این  ،بنابراین. یک از متغیرها به کدام عامل تعلق دارند شود که هرمیمشخص  ،هابعد از تعیین تعداد عامل

 22، 1ها است. مطابق جدول بندی عاملچرخش، تفسیر و طبقه . هدفردیگ یمها انجام مرحله، چرخش عامل

ی موجود در هر عامل، عنوان و ها مؤلفهو با توجه به جنس  شوندی میبند دستهامل ع 1مورد بررسی در قالب  مؤلفه

ی ها مؤلفهمعنایی با آن عامل دارد. مطابق جدول  گردد بیشترین تناسب را از لحاظ مفهومینامی که انتخاب می

Q35  تاQ36  عنوان کاربست دانش تحت  ها مؤلفهرا روی عامل اول دارند که با توجه به محتوای  ریتأثبیشترین

بیشترین بار را روی عامل دوم دارند که با توجه  Q34تا  Q23ی ها مؤلفهشود شود. سپس مشاهده میگذاری مینام

را  ربیشترین با Q15تا  Q4ی ها مؤلفه نیهمچنگردد. گذاری میتحت عنوان تسهیم دانش نام ها مؤلفهبه محتوای 

تحت  Q20تا  Q16ی ها مؤلفهگردد. به همین صورت گذاری میدانش نامروی عامل سوم دارند که با عنوان خلق 

و  Q21ی ها مؤلفهعنوان شناسایی دانش،  تحت Q3 تا Q1ی ها مؤلفهگیرند. ی دانش قرار میده سازمانعنوان 

Q22 ی ها مؤلفه، تحت عنوان ارائه دانشq47  تاq49  ،ی ها مؤلفهتحت عنوان توسعه دانشq50  تاq52  تحت

 گیرند.تحت عنوان حفاظت از دانش قرار می q55تا  q53ی ها مؤلفهن تغییر دانش و عنوا

شناسایی دانش، مؤلفه  ی پژوهش در نهها مؤلفهشود که ، مشخص می1از جدول  آمده  دستبه طبق نتایج 

فظ دانش دانش، تغییر دانش، ح هو توسع دانشدهی دانش، ارائه دانش، تسهیم دانش، کاربست  خلق دانش، سازمان

 یگذار شده، بار عاملی متغیرها و نام  وضعیت قرارگیری متغیرها در عوامل استخراج، 1جدول در گیرند.  قرار می

بر این اساس  .است شده ارائه شناسی عات و دانشالعلم اط های رشتهآپمدیریت دانش استارت یها مؤلفه

ی مدیریت دانش در ها مؤلفهمهمترین  ی کاربست دانش، تسهیم دانش و خلق دانش به ترتیبها مؤلفه

 شناسی هستند.های علم اطالعات و دانشآپ استارت
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 یریگ جهینتبحث و 

 و دانش به یدسترس نیتضم منظوربه  و ینوآور و دانش بر ها آن یاصل هیتک و ها آپ استارت تیماه به توجه با

 در ییباال بالقوه تیاهم از دانش تیریمد مسئله است، آپاستارت کی ییدارا نیمهمتر که یفکر ییدارا حفظ

 یاجرا و نیتدو یبرا موجود دانش از مؤثر طوربه  دیبا آپاستارت یها شرکت. است برخوردار ییها شرکت نیچن

 .کنند استفاده توسعه یها یاستراتژ

ند، یآ یاب محسبه  یاصل هایمؤلفهء ، دانش و اطالعات جزیشناسدانش و اطالعات علمکه در حوزه  ییآنجا از

ا یگذاران  انیاز بن یکیاگر . رودن حوزه به شمار یا یها آپ استارت یمناسب برا یتواند ابزار یممدیریت دانش 

ز با یشرکت را ن یو دانش یفکر یها ییاز دارا ید احتماالً بخش مهمیوکار اقدام به خروج نما کسب یطراحان اصل

 یمحصول چگونه بوده و منطق پشتِ برخ یحدس بزنند طراحد یمانند با یم یکه باق یبرد. افراد یخود م

 یها ییاز دارا یکیپ، آ ک استارتیدر  یو دانش یفکر ییدارا ،بنابراینمات در مورد محصول چه بوده است. یتصم

به این منظور، پژوهش حاضر ها توان تحمل از دست دادن آن را ندارند.   پآ است که عموماً استارت یاتیار حیبس

ی صورت گرفت. شناسدانش و اطالعات علم رشته های آپ استارت دانش تیریمد یها مؤلفهشناسایی  ظورمنبه 

 مؤلفه نه درشناسی ها در علم اطالعات و دانشآپمدیریت دانش استارت یها مؤلفهنتایج پژوهش نشان داد 

دانش، تغییر  هو توسع دانش دهی دانش، ارائه دانش، تسهیم دانش، کاربست شناسایی دانش، خلق دانش، سازمان

 گیرند.  دانش، حفظ دانش قرار می

گذاری شد با اول که تحت عنوان کاربست دانش نام مؤلفهبر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، 

درصد از واریانس آن را  212/33ها دارد و آپ ، بیشترین سهم را در مدیریت دانش استارت031/12ارزش ویژه 

تر ها ضروریآپتوان گفت توجه به کاربست دانش برای استارت، با توجه به این نتیجه میبنابراینکند. تبیین می

 سازمان برای که وظایفی با دانش و اطالعات داده، کردن است. کاربست دانش شامل مرتبطها  مؤلفهاز سایر 

دانش  یکل طوربه  .شود کارگرفتهبه  زمانسا در که بیافریند ارزش تواند می زمانی تنها آفرینند. دانش می ارزش

 راحتیبه  آپیک استارتند سازمان به کار گرفته شود. اگر اید در جهت محصوالت، خدمات و فریبا یسازمان

با مشکل مواجه خواهد شد.  یرقابت یها د در عرصهکنمناسب آن مشخص  یح دانش را در جاینتواند شکل صح

. با توجه به امر نوآورانه بودن ردیبه کار گ خود مناسب یناسب را در جاد بتواند دانش میبا آپیک استارت

ها،  اگر شکستآپ است. آپ اهمیت دارد، دانش استارتها، آنچه بیش از همه برای یک استارتآپاستارت

 یبعد یثبت و ضبط نشده و در دورها یدرستبه از هر چرخه  یناش یها و درس آموخته ها یکار زهیها، ر تیموفق

ش یافزا یعنین یشود و ا یتر م یدن محصول به بازار طوالنیرد، زمان رسیاستفاده قرار نگ توسعه محصول مورد

، بنابراینرود.  یبازار از دست م یها رود و فرصت یها باال م نهیکه هز وکار؛ چرا سک و احتمال شکست کل کسبیر
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الیسی و ( و 2006شود. کلرک و آرنیوس )دانش اتکا  ها، ارائه خدمات و خدمت به مشتری برریزیباید در برنامه

 دانند.ها میآپبرای استارت رگذاریتأث( در پژوهش خود کاربست دانش را عامل 2012)سنگیزاغلو 

 ها باید به تسهیم دانش توجه گردد.آپآمیز مدیریت دانش در استارتسازی موفقیتپیاده منظوربه در ادامه 

دارند، از  یدر دسترس هستند و وقت کاف یپردازان اصل دهیگذاران و ا انیپ، بنآ رتک استایه یدر مراحل اول

شود، تنها مرجع  یاد میکه تعداد افراد ز نیکنند کم است؛ اما هم یها مراجعه م هم که به آن یتعداد افراد یطرف

اد یار زیها بس به آن شوند و مراجعه یاب میک منبع کمیل به یتبدهستند که  یهمان نفرات اصل یدانش سازمان

. دهد یها نشان م  پآ ت دانش را در استارتیریمد یدیک جزء کلیعنوان به م دانش یت تسهین امر اهمیشود. ا یم

 .کنند اشتراک دانش را تقویت و کارکنان خود را به این امر تشویق ها بایدآپاستارت بر این اساس است که،

های الزم برای تسهیل دسترسی به و هماهنگی ل دانش فراهم گرددهای الزم برای تسهیم و انتقازیرساخت

دهقانی، یعقوبی، موغلی و (، 2012)ی همچون الیسی و سنگیزاغلو پژوهشگراندانش صورت گیرد. در این راستا 

دالمارکو، ماهلر، (، 2011) الماسترا-گودیچی، گورینی و روتزی(، 2011(، سلیمان و دیگران )1314) فهیوظ

( به اهمیت تسهیم دانش در فرایند 1312) یدرآباد ی )رح و یگالب ،یخواست زدیو ( 2011) ینیاویو ش سانیترو

 .مدیریت دانش اشاره داشتند

 تولیدبر سوم از لحاظ اهمیت در فرایند مدیریت دانش، خلق دانش شناخته شد. در خلق دانش،  مؤلفه

 که در صورتی بنابراین،. شود می تأکید مؤثرتر ندهایفرای و بهتر های ایده جدید، محصوالت جدید، های مهارت

 های قابلیت گرفتن در نظر با آپ بایستیاستارت ؛نشد یافت سازمانی خارجی و داخلی منابع در موردنیاز دانش

با  مؤثرآورد. استخدام متخصصان نوآور و ارتباط  فراهم را دانش تولید و پژوهش به مربوط اقدامات خود اساسی

 ها قرار گیردآپاستارت مدنظرهای همکار، عواملی است که باید در حیطه و کسب دانش از سازمان نفعان ذی

 الماسترا-گودیچی، گورینی و روتزی(؛ 2011(؛ سئو، کیم و لی )2011) ینیاویشو  سانیدالمارکو، ماهلر، ترو

 ( نیز به این عامل در مطالعه خود اشاره داشتند.2011)

 توصیف همچون هایی فعالیت به دانش دهی ، سازماناستی دانش ده سازمانشده،  چهارم شناسایی مؤلفه

 زمینه یک عنوانبه  دانش دهی شود. سازمان می اطالق آرشیوها و اطالعاتی های بندی پایگاه رده و مدرک

 ایبر که است مرتبط دانش دهی سازمان های نظام و دانش دهی سازمان فرایند کیفیت و ماهیت با مطالعاتی،

مواردی  جمله از تیرا یکپسازی دانش و شود. در این عامل، مکتوب می استفاده مفاهیم و مدارک دهی سازمان

 ها پآ سته در استارتیشا یبه نحوباید ت دانش یریند مدیفرا .ها باشدآپاست که بایستی مورد توجه استارت

 زاغلویسنگ. در این راستا الیسی و مواجه نشود از کارکنان، با مشکل یچون خروج برخ ینه شود تا در مواردینهاد
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مشابهی دست ( نیز به نتایج 2014) اگدیری و واسایا( و 1314) فهیدهقانی، یعقوبی، موغلی و وظ (،2012)

 یافتند.

دست آوردن دانش از منابع مختلف است و به پنجم یعنی شناسایی دانش یک رویکرد مؤثر برای  مؤلفه

ها که به هر  واقع، بسیاری از سازمان خستین مراحل مدیریت دانش به شمار آورد. درتوان آن را یکی از ن می

کنند که دانش موجود در منابع دیگر را شناسایی و آن را  دلیلی قابلیت باالیی در خلق دانش ندارند، تالش می

زه مدیریت دانش جذب نمایند. در این راستا، امروزه مفهوم ظرفیت جذب دانش به یکی از مفاهیم مهم در حو

های دیگر( دارد. کسب دانش  تبدیل شده است که اشاره به کسب دانش از منابع بیرون سازمانی )مثالً از سازمان

کند.  گیری مدیریت دانش کمک می از منابع مختلف مخزن دانشی سازمان را غنی کرده و بدین ترتیب به شکل

این عامل را در پژوهش خود مورد ( نیز 2011کیم و لی ) ،(، سئو2011) ینیاویو ش سانیدالمارکو، ماهلر، ترو

 قرار دادند. دییتأبررسی و 

سازمان قرار گیرد که قابلیت ارائه  استفاده موردتواند  ، زمانی دانش میواقع درششم ارائه دانش است،  مؤلفه

 بر اساس کهاست  صورت  نیبدداشته باشد. ارائه دانش یکی از مراحل کلیدی در مدیریت دانش است و 

بر نقاط  یمبتن یک دانشیبرنامه استراتژ  آن یم و بر مبنایسازمان ترس یانداز دانش چشم ،های سازمانویسنار

. آنچه در این مرحله مهم است تعیین استانداردهایی برای شود یقوت و ضعف سازمان به لحاظ دانش مشخص م

و  یموغل ،یعقوبی ،یدهقان(، 2012) زاغلویسنگو  مطالعات الیسیارائه دانش به کارکنان است. این عامل در 

 بررسی شده است.( نیز 1314) فهیوظ

 که باید بدانند ها آپ استارت. رود شمار ها بهآپاستارت اهداف از هفتم یعنی توسعه دانش نیز بایستی مؤلفه

ه این منظور الزم است ب .رساندمی یاری انسانی منابع بهتر مدیریت در راها  آن دانش، از پیوسته استفاده

راستا بنا به نظر  نیدر ااستانداردها بپردازند.  بر اساسبه صورت پیوسته به سنجش و ارزیابی دانش  هاآپاستارت

. دانش مؤثر است تیریمد یدانش در استقرار اثربخش ی( مستندساز1314) فهیدهقانی، یعقوبی، موغلی و وظ

  عامل اشاره داشتند.( به این 2011، کیم و لی )( و سئو2011دالمارکو و دیگران ) همچنین

 است ضمنی و صریح دانش بین متقابل متقاطع فرایند یک دانش ، تغییر دانش است، تغییرمؤلفههشتمین 

سازی و  فهم قابلیندهایی جهت اشود. بر این اساس الزم است شرکت دارای فرمی جدید دانش به منجر که

 یباورند که تکنولوژ نی( بر ا2011) الماسترا-، گورینی و روتزیگودیچیاستا ر نیدر ا ی دانش باشد.ساز یبوم

( به انواع 1311) یو رستم یبافق ی، تقوداشته است یمورد بررس یها آپ در رشد استارت ینقش مؤثر یبوم

( 1314) فهیو وظ یموغل ،یعقوبی ،یدهقان کند ی( در سازمان اشاره می( و دانش پنهان )ضمنحیدانش آشکار )صر
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و  یسیعامل در مطالعه ال نیدانش مؤثر است، ا تیریمد یدر استقرار اثربخش انشد یکدگذار افتندیدر

 شده است. ی( بررس2012) زاغلویسنگ

دارای فرایندهایی برای ممانعت  آپنهم حفاظت دانش است، بر این اساس الزم است که یک استارت مؤلفه

 و خارج اده نامناسب در خارج از شرکت، سرقت دانش در دروناز استفاده نامناسب در داخل شرکت، استف

ای برای محافظت از اسرار تجاری، ارزش قائل شدن برای دانش افراد و گسترده یها و روش ها استیسازمان، س

 ،یاستان یمحمد زمینه نیدر ا. سازمانی خود باشدآگاه از اهمیت دانش حفاظت شده سازمان در ارتباطات برون

دانش در  تیریمد یساز ادهیمؤثر بر پ یعنوان عاملبه حفاظت از دانش را  زین (1311) پور ییرجا و یشعبان

دانش  تیریمد یاز ابزارها یکیحفاظت از دانش  زی( ن2014) دایو آک سالمیزعم ابه کردند.  نییها تع کتابخانه

مؤثر بر  یندهایااز فر یکیرا  ( حفاظت از دانش2012) زاغلویو سنگ یسیاست. ال یتالیجید یها ستمیس یبرا

قرار  دییرا مورد تأ مسئله نی( ا1316و نامور ) یلمقانیدپژوهش  جینتا نیدانش برشمردند و همچن تیریمد

 .دهد یم

ها، رشد  آپ عملکرد استارت هبا توجه به اهمیت مدیریت دانش و نقش انکارناپذیر آن در توسعکلی،  طوربه 

های آن از طریق شود که ضمن تفهیم مدیریت دانش و مؤلفهپیشنهاد می هاشرکتاین به مدیران ، ها آنو بقای 

تناسب بیشتری داشته و نیازمند  آپ خوداستارتهایی که به شرایط مؤلفه کارگیریبههای آموزشی نسبت کارگاه

 .تأکید بیشتری هستند، اقدام نمایند

 شود: ئه میهای پژوهش، پیشنهادهای ارا در ادامه با توجه به یافته

منظور شناسایی دانش اهداف تعیین شده، دانش موجود و به شود که در مؤلفه شناسایی دانش پیشنهاد می -

 مطلوب شناسایی شده و نقشه دانش ترسیم شود.

شود که مدیران سازمان باید شرایط الزم برای تجلی خالقیت کارکنان را در مؤلفه خلق دانش پیشنهاد می -

 اجهه با مسائل مختلف از کارکنان خود ایده بگیرند.فراهم کنند و در مو

افزار مناسب برای مکتوب کردن دانش فراهم آوری شده،  شود که نرمدهی دانش پیشنهاد میدر مؤلفه سامان -

 طراحی شود.

 ابزار در ارائه دانش شود که از استانداردهای تولید محتوا و ارائه اینترنتیدر مؤلفه ارائه دانش پیشنهاد می -

 استفاده شود.

شود که ترویج و تشویق کارگروهی به جهت افزایش تبادل دانش بین افراد در مؤلفه تسهیم دانش پیشنهاد می -

های اجتماعی برای گسترش دانش استفاده  های شبکه توانند از ظرفیت ها می آپ انجام شود، همچنین استارت

 کنند.
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های جدید خلق دانش از طریق  آپ با روش استارت شود که آشناییدر مؤلفه کاربست دانش پیشنهاد می -

 های آموزشی صورت گیرد.مشارکت در دوره

و  آپ صورت گیرد شود که مکتوب سازی دانش سازمانی توسط استارتدر مؤلفه توسعه دانش پیشنهاد می -

 یک واحد پیگیری/ شرایط برای توسعه دانش ایجاد شود.

 سازی بر روی دانش خارجی صورت گیرد. یندهای بومیافر شود کهدر مؤلفه تغییر دانش پیشنهاد می -

 شوند. کدگذاری شود که کلیه اطالعات سازمانی از نظر امنیتیدر مؤلفه حفاظت دانش پیشنهاد می -

 

 سپاسگزاری

هـای   آپ های مدیریت دانش مؤثر بـر اسـتارت   شناسایی مؤلفه»عنوان  بااین پژوهش مستخرج از رساله دکتری 

که ما را   های استارت آپ کتراست. بدین وسیله از کلیه اساتید و ش «شناسی و ارائه مدل دانشعلم اطالعات و 

 نماییم. در اجرای این پژوهش یاری کردند سپاسگزاری می
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و، 3 1، دولتی یها سازمان مدیریت یپژوهش یعل  امهف.لن. ویکپارچه رویکرد  فراترک)  از روش استفاده با دانشت یریمد
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 ان)بن های دانش بررسی تأث)ر فرایندهای مدیریت دانش بر قابل)ت پویایی در سازمان»و. 9090محسح   ،نامورو  م)ترا ،دیل قانی

 .901-999، و1 19، یدانشگاه یرسان تحق)قات کتابداری و اطالع و«. مطالعه موردی: دانشگاه علوم و تحق)قات تهران

 در نوپا یکارها و کس  هدهند شتاب مراکز ت)فعال مدل یطراحو. 9091  مهناز درآباد، ی )رح و رمح د)ام ،یگالب ؛یعل ،یزدخواستی

 .کاشان دانشگاه نامه، انیپاو. موفش یها ن ونه: یمورد مطالعه  رانیا
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 .11-39 ،و0 38 ،اطالعات یده سازمان و یکتابدار

و. وضع)ت استقرار مدیریت دانش ب)ح کتابداران دانشگاه علوم 9099پور، سع)د   استانی، مرتضی؛ شعنانی، اح د و رجایی یمح د

 .901-900و، 0 93پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 

 

References 
Alici, E. N., & Cengizoglu, E. (2018). The Effect of Knowledge Management in Start-ups: 

Exploring the Transition Process of a Start-up from Temporary to a Permanent Organization. 

Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2017). Knowledge Management in Startups: 

Systematic Literature Review and Future Research Agenda. Sustainability, 9(3), 361. Doi: 

10.3390/su9030361  

Charakhah, Ch., Fartousi, M. R., & Maliri, M. (2014). Investing in start-ups (startups) by 

looking at the state of the country and the region. Tehran: Information Technology and 

Digital Media Development Center. (In Persian) 

Clercq, D. D., & Arenius, P. (2006). The role of knowledge in business start up activity. 

International small business journal, 24(4), 339-358. 

Dalmarco, G., Maehler, A. E., Trevisan, M., & Schiavini, J. M. (2017). The use of knowledge 

management practices by Brazilian startup companies. RAI Revista de Administração e 

Inovação, 14(3), 226–234. doi:10.1016/j.rai.2017.05.005  

De Bernardi, P., & Azucar, D. (2020). Startups and Knowledge Sharing in Ecosystems: 

Incumbents and New Ventures. In Innovation in Food Ecosystems (161-188). Springer, 

Cham. 

Dehghani, M., Yaghobi, N., Mooghali, A. R. & Vazifeh, Z. (2016).A three-layer pattern for 

Feasibility and establishment of knowledge management by Meta-Synthesis Method 

(Integrated approach). Journal of Public Organzations Management, 3(4), 93-107. (In 

Persian) 

Dilmaghani, M. & Namvar, M. (2017). The Effect of Knowledge Management 

Processes on Dynamic Capability in Knowledge-Based Organizations (Case Study: 

Science and Research Branch, Islamic Azad University), Journal of Academic 

Librarianship and Information Research, 51(4). 111-135. (In Persian) 

Giudici, G., Guerini, M., & Rossi-Lamastra, C. (2019). The creation of cleantech startups at the 

local level: the role of knowledge availability and environmental awareness. Small Business 

Economics, 52(4), 815-830. 

Aghajani, H. A., Hosseini, A., & Sarvari Ashliki, Z. (2015). Identifying and prioritizing the 

factors affecting the commercialization of knowledge-based companies' products with the 

FAHP technique (experimental evidence: knowledge-based companies based in growth 

centers in the northern regions of Iran). Journal of Operational Research in its Applications, 

12 (3), 85-100. (In Persian) 



 999                                                                                                        9شماره  ،99دوره ، 9922 ،رسانی کتابداری و اطالع

Iskandar, K., Jambak, M. I., Kosala, R., & Prabowo, H. (2017). Current Issue on Knowledge 

Management System for future research: a Systematic Literature Review. Procedia 

Computer Science, 116, 68–80. doi:10.1016/j.procs.2017.10.011  

Iwasa, T., & Odagiri, H. (2014). Overseas R&D, knowledge sourcing, and patenting: an 

empirical study of Japanese R&D investment in the US. Research Policy, 33(5), 807-828. 

Kim, H. J., San Kim, T., & Sohn, S. Y. (2020). Recommendation of startups as technology 

cooperation candidates from the perspectives of similarity and potential: A deep learning 

approach. Decision support systems, 130, 113229. 

Kline, Rex. (2013). Exploratory and Confirmatory Factor analysis. Retrieved from 

psychology.concordia.ca/fac/kline/library/k13b.pdf 

Mohammadi Ostani M, Shabani A, Rajaepoor S. (2012). The Status of Knowledge 

Management Application in Librarians of Isfahan University of Medical Sciences. 

Iranian Journal of Medical Education. 12(3), 167-175. (In Persian)  

Oliva, F. & Kotabe, M. (2019), Barriers, practices, methods and knowledge management tools 

in startups, Journal of Knowledge Management, 23(9), 1838-1856.  

Padash, H. (2016). Mechanisms for the development of start-up entrepreneurship in Iran within 

the framework of the discourse of resistance economics. Critical Studies in Texts and 

Programs of Human Sciences, 17(1), 1-27. (In Persian) 

Rahimi, M., Yazdkhasti, A., & Golabi, A. M. (2016). Designing the model of activity of 

accelerating centers for new businesses in Iran (Case study: successful examples). Master 

Thesis; Kashan University. (In Persian) 

 Rosa, J. A., & Spanjol, J. (2005). Micro-level product-market dynamics: shared knowledge and 

its relationship to market development. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(2), 

197-216. 

Saberi, M. (2017). Entrepreneurship in Knowledge and Information Science: An 

Exploratory Factor Analysis. National Studies on Librarianship and Information 

Organization (NASTINFO), 28(3), 29-45. (In Persian) 

Seo, S. Y., Kim, S. D., & Lee, M. S. (2018). The Effects of Knowledge Assets on the 

Performances of Startup Firms: Moderating Effects of Promotion Focus. The Journal of 

Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), 5(4), 187-199. 

Sulieman, S., Habibu, M., & Aminu Sh, L. (2017). Information Resource Processing using 

Knowledge Organization Tools in Academic Libraries: A Case Study of Ahmadu Bello 

University Library Complex. Library of Progress Library Science, Information Technology 

& Computer, 37(1), 41- 50. 

Swift, P. E., & Hwang, A. (2013). The impact of affective and cognitive trust on knowledge 

sharing and organizational learning. The Learning Organization, 20(1), 20-37. 

Taghavi Bafghi, H., & Fereshteh, R. (1397). Knowledge Management Strategies, 

Second International Conference on Management, Accounting, Economics and 

Social Sciences, Hamedan, Permanent Secretariat of the Conference. (In Persian) 

https://www.civilica.com/Paper-HMODIR02-HMODIR02_025.html  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Fábio%20Lotti%20Oliva
https://www.emerald.com/insight/search?q=Masaaki%20Kotabe
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1367-3270
http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/?_action=article&au=25052&_au=Hamid++Padash


 یشناسدانش و اطالعات علم ها در حوزه آپ استارت دانش تیریمد یها مؤلفه تبیین                                                       999   

Tseng, S.M., (2016). Knowledge management capability, customer relationship management, 

and service quality. Journal of Enterprise Information Management, 29(2), 202-221. 

Zare, H., Ebrahimi, S. & Jowkar, A. (2019). Process, culture, people, three 

components of effective corporate entrepreneurship of information science 

specialists in Shiraz University. Journal of Library and Information Science 

Studies, 25(25), 163-178. (In Persian) 

 

 


