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چکیده
در اقتصاد نوين،که اقتصاد دانشبنیان نامیده میشود ،دانش منبع اصلی توسعه اقتصادي و صنعتی است .از اين رو،
امروزه مديريت دانش به عنوان يكی از وظايف و کارکردهاي اصلی سازمان محسوب می شود .در کنار دانش ،نوآوري نیز
به عنوان مهمترين عامل جهت بقاي سازمان ها شناخته شده است .اگرچه ،مديريت دانش و مديريت نوآوري دو
حوزه مديريتی متمايز به نظر میآيند ،اما يكی از دغدغههاي عمده و اصلی مديران ارشد سازمانها اين است که از
طريق کاربرد مؤثر دارايیهاي دانش به ايجاد ،تحكیم و توسعه نوآوري بپردازند .در واقع  ،اخیرا ،مديران و سیاست-
گذاران سازمانی دريافتهاند که نوآوري موفق ،نوآوري دانشمدار است .با توجه به اهمیت و نقش مديريت دانش در
نوآوري ،پژوهش حاضر به دنبال اين است تا اين ارتباط و پیوند را از زواياي مختلف تحلیل نمايد .در همین راستا ،با
ت وجه به موضوعات مطرح در خصوص مديريت دانش و نوآوري در ادبیات موجود و با استفاده از رويكرد کیفی تحلیل
چارچوب ،ابعاد و مولفه هاي تاثیر گذاري مديريت دانش بر نوآوري ،در قالب يک چارچوب مفهومی مطرح و تحلیل شده
است .نتايج مطالعه بیانگر نحوه تاثیرگذاري مديريت دانش بر عملكرد نوآوري،انواع نوآوري و فرآيند نوآوري است.
مديريت دانش ،عملكرد نوآوري را از طريق بهبود کاالها ،خدمات ،فرآيندها و ساختارها تحت تاثیر قرار میدهد .عالوه بر
اين ،مديريت دانش از طريق کمک به بهرهبرداري از دانش موجود ،نوآوري تدريجی و از طريق کمک به کشف دانش
جديد ،نوآوري راديكالی را تحت تاثیر قرار میدهد .همچنین ،در فازهاي اولیه فرآيند نوآوري (کشف و خلق ايده) درجه
ناملموسی باالست بنابراين میتوان پذيرفت که انتقال دانش ضمنی در مراحل اولیه فرآيند نوآوري ،نقش مهمی دارد.
واژههای كلیدی :مديريت دانش ،عملكرد نوآوري ،انواع نوآوري ،فرآيند نوآوري.
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Abstract
In new economy, which is called the knowledge-based economy, knowledge is the main source of
economic and industrial development. Today, knowledge management (KM) is considered one of the
main tasks and functions of the organization. In addition to knowledge, innovation is also recognized
as the most important factor for the survival of organizations. However, KM and innovation
management seem to be two distinct management areas, but one of the major concerns of senior
executives of organizations is through the effective use of knowledge assets to create, consolidate and
develop innovation. Indeed, recently, policy makers and managers have found that successful
innovation is knowledge-based innovation. Considering the importance and role of KM in innovation,
the present study seeks to analyze this connection and linkage from different aspects. In this regard,
considering the issues of KM and innovation in existing literature and using a qualitative approach
called framework analysis, the dimensions and components of the impact of KM on innovation have
been analyzed in the form of a conceptual framework. The results of the study indicate how the
knowledge management influences innovation performance, types of innovation and innovation
process. KM affects innovation performance by improving goods, services, processes and structures.
Additionally, KM affects incremental innovation by helping to exploit existing knowledge and affects
radical innovation through the discovery of new knowledge. . Also, in the early phases of the
innovation process (discovery and creation of ideas), the degree of intangibility is high, so transfer of
tacit knowledge plays an important role in the early stages of the innovation process.
Keywords: knowledge management, innovation performance, types of innovation and innovation
process.

مقدمه.1
 تالشهايی را براي،توجه به دانش به عنوان يک منبع کسب مزيت رقابتی سبب شده دانشمندان علم سازمان و مديريت
مديريت. )5 ،6831 از راه ايجاد باب جديدي در مديريت با عنوان« مديريت دانش» آغاز نمايند(افرازه،استفاده نظاممند از دانش
 شامل، آمیختهاي از مفاهیم چندين حوزه،)Wilcox1997(  به عنوان فرآيند ايجاد ارزش از دارايیهاي نامشهود،دانش
 مديريت منابع،)BPR6( مهندسی مجدد فرآيندهاي کسب و کار، مهندسی نرمافزار، سیستمهاي دانش محور،هوش مصنوعی
 مديريت دانش « فرآيند سیستماتیک.)Mills 2001( ) و رفتار سازمانی استTQM( مديريت کیفیت جامع،انسانی
 پااليش و نمايش اطالعات است؛ به طريقی که درک کارکنان در زمینه خاص بهبود و اصالح، سازماندهی، انتخاب،جستجو
، از طريق کمک به حل مسئله، فرآيندهاي مديريت دانش.شود و سازمان بصیرت و درک بهتري از تجربیات خود کسب کند
 از فرسودگی و تباهی سازمان جلوگیري کرده، تصمیمگیر ي و محافظت از دارايی فكري، برنامهريزي استراتژيک،يادگیري پويا
1 .Business process re-engineering
2.Total quality management

و منجر به انعطافپذيري و افزايش هوش سازمان میشود ».به طور خالصه سه عامل عمده در به وجود آمدن پديده مديريت
دانش نقش داشته است :الف) حرکت سرمايههاي يک سازمان که اساساً سرمايههاي مشهود و ملموس هستندبه سمت دارايی-
هاي غیر مشهود  ،که با دانش خبرگی کارکنان سازمان گره خورده است .ب) اطالعات تنها از طريق تبديل به دانش است که
ارزش پیدا میکنند و به اقدام نزديکتر میشوند.ج) بسیاري از سازمانها دريافتند که حجم زيادي از دانش مهم آنها در
آستانه بازنشستگی است و اگر اقدام مناسب انجام نشود ،قسمت عمده اين دانش و خبرگی از سازمان خارج میشود (تواليی و
فیلی  .)11 ،6831در همین راستا ،اکثر شرکت ها به منظور به دست آوردن مزيت رقابتی ،بقا و شايستگی خود  ،به طور فعال
در حال پذيرش و اجراي ابزارها ،تكنیکهاي مديريت دانش هستند ( .)McAdam and Reid 2000سازمانهاي امروزي
بیوقفه تالش میکنند تا خود را از رقبايشان متمايز کنند .کسب توانايی الزم براي ايجاد تمايز ،مستلزم کاربرد هوشمندانه
دارايیهاي دانش و مديريت دانش براي مقاصد نوآوري است .بنابراين ،بسیاري از سازمانها در صدد هستند بر مبناي
فرايندهاي خاص تولید ،مهارتهاي خاص و کمیاب ،خالقیت و اقدامات مديريتی نظیر مديريت زنجیره عرضه ،مديريت روابط
مشتري،و به ويژه مديريت دانش تكنیکهاي جديد را بیازمايند .در واقع  ،اخیرا ،مديران و سیاستگذاران سازمانی دريافتهاند
که نوآوري موفق ،نوآوري دانشمدار است .نوآوري دانش مدار عبارت است از  :ايجاد ،توسعه ،تبديل و کاربرد افكار جديد،
ايدههاي جديد و دانش ،در قالب کاالها و خدمات قابل فروش که موجب موفقیت سازمانها ،اعتبار اقتصاد يک ملت و
پیشرفت و ترقی يک جامعه میشود .نوآوري دانشمدار دو عنصر کلیدي دارد :اول شناسايی دانش به عنوان يک عامل
کلیدي و دوم اقدامات مربوط به مديريت دانش .در ادبیات مرتبط با نوآوري ،دانش به عنوان يكی از مهمترين اجزاي فرايند
خلق نوآوري مطرح گرديده است و اهمیت مديريت دانش و رابطه آن با نوآوري به طور گسترده تأيید شده است .با توجه به
اهمیت و نقش مديريت دانش در نوآوري ،پژوهش حاضر به دنبال اين است تا اين ارتباط و پیوند را از زواياي مختلف تحلیل
نمايد .در همین راستا ،بخش به ادبیات نظري ،بخش  8به روششناسی  ،بخش  1به بحث و در نهايت بخش  5به نتیجه-
گیري میپردازد.

.2ادبیات نظری
 .1-2مدیریت دانش
سه سطح اصلی مديريت دانش عبارتند از داده ،6اطالعات و دانش .8داده به عنوان اولین سطح مديريت دانش عبارت است از
شواهد و ارقامی که بیانگر چیزهاي خاصی هستند ولی سازمان نیافتهاند و اطالعات خاصی را در مورد الگوها ،بافتار و غیره ارائه
نمیکنند( .)Thierauf 1999اطالعات به عنوان دومین سطح مديريت دانش عبارت است از دادههاي خالصه شده ،هدفمند
و مرتبط که گروهبندي ،ذخیره ،پااليش وسازماندهی شدهاند تابتوانند معنیدار شوند). (Davenport & Prusak 2000
اطالعات معنايی را ارائه میکندکه بزرگترازآن چیزي است که ازدادههاي خام مكشوف میگردد) .(Bali et al 2009دانش
به عنوان سومین سطح مديريت دانش ،ارتباط نزديكی با عمل دارد و بر دانش چگونگی تاکید دارد .دانش محصول و ترکیب
سیالی از تجربه ،ارزشها ،اطالعات بافتاري ،بینش و شهود است که محیط و چارچوبی براي ارزيابی و ترکیب تجارب و اطالعات
جديد فراهم میکند .اين دانش در سازمانها در اسناد و مدارک ،مخازن ،روالهاي سازمانی ،اقدامات و هنجارها وجود
دارد( .)Gamble and Blackwell 2001دانش میتواند در سطوح مختلفی وجود داشته باشد که عبارتند از  :الف) فردي-1
دانشی که توسط افراد به طور فردي خلق میشود ،دانش فردي نام دارد .اين نوع دانش ،شخصی است و اغلب به صورت ضمنی
1

. Data
.Information
3
.Knowledge
4
. Individual knowledge
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میباشد  .)KMT6a2010ب) گروهی /اجتماعات  -اين نوع دانش در گروهها و يا اجتماعاتی که به واسطه برخی از اقدامات
مشترک به صورت غیر رسمی شكلگرفتهاند نظیر انجمنهاي خبرگی( )8CoPنگهداري میشود (Lave & Wenger
) .1991ج) ساختاري -1در واقع همان دانش تعبیه شده در فرآيندها ،فرهنگ سازمانی و غیره است .در برخی از موارد دانش
ساختاري ممكن است درسهايی از گذشته باشد که در فرآيندها تعبیه شده است( .)KMTa 2010د) سازمانی  -هنگامی
دانش گروهی واحدها و گروههاي مختلف ترکیب شده و براي خلق دانش جديد مورد استفاده قرار میگیرد ،موجب ايجاد
دانش ضمنی و آشكاري میشود که میتوان آن را دانش سازمانی نامید .دانش سازمانی عبارت است از همه منابع دانشی
سازمان ( .)KMTa 2010ه) برونسازمانی -1منابع دانشی که خارج از سازمان است و میتواند براي بهبود عملكرد سازمان
مورد استفاده قرار بگیرد و شامل مولفههاي آشكار نظیر انتشارات و همچنین مولفههاي پنهان موجود در انجمنهاي خبرگی
است که خارج از مرزهاي سازمانی شكل گرفتهاند(.)KMTa 2010مديريت دانش ،بايد به توسعه دانش در همه سطوح مذکور
کمک کند و اشاعه آن را در میان افراد ،گروه ها ،و در کل سازمان مطابق با الزامات سازمانی ترويج و تسهیل نمايد و يک محیط
يادگیري و اشتراک دانش را فراهم نمايد .همچنین مديريت دانش بايد در اکتساب منابع دانش بیرونی که براي توسعه ذخاير
دانش سازمانی ضروري هستند درگیر شود .تعاريف و ديدگاههاي متفاوتی در خصوص مديريت دانش وجود دارد و هر يک از
نظريهپردازان بر اساس کارکردهايی که براي دانش و مديريت دانش در سازمانها قائلند تعريفی خاص از آن ارائه کرده-
اند(.اعرابی و موسوي .)66 ،6833اکثر تعاريف ذکر شده در خصوص مفهوم مديريت دانش را میتوان در دوسر طیفی تقسیم-
بندي کرد که در يک سرآن تعاريف مبتنی بر سختافزار و نرم افزار اطالعاتی از مديريت دانش وجود دارد و در سوي ديگر اين
طیف تعاريف مبتنی بر انسان و نقش انسان در طراحی و اجراي مفهوم مديريت دانش میتوان قرار داد .از میان نظريهپردازان
گروه اول میتوان به « مالهترا»(« ،)6333نیسن»(« ،) 222اسوان» ( ،)6333و « داونپورت و پروساک » ( )6333اشاره کرد
که بیشتر مديريت دانش را به عنوان يک فناوري اطالعات تعريف کردهاند .از سوي ديگر ،نظريه پردازانی که بیشتر به تاثیر
نقش انسان در سازمان و سیستم مديريت دانش توجه کردهاند افرادي مثل «ماناسكو»( « ،)6333پتراش»(،) 226
«نوناکا»( )6335و «مارتنسون»( ) 222بوده اند که انسان را به عنوان محور اصلی اجراي سیستم مديريت دانش دانستهاند و
فناوري اطالعات را پشتیبان سیستم مديريت دانش تلقی کردهاند .شايد بتوان گفت که جامعترين تعريف از مفهوم مديريت
دانش ،تعريفی است که به نوعی دربرگیرنده ترکیبی از نگاه نظريهپردازان دو سر طیف به اين مفهوم میباشد(افرازه ، 6831
 .) 1در اين تعاريف ،به نقش فرهنگ ،فرآيندها و ساختارسازمانی و فناوري اطالعات توجه میشود .ســازمانى که به کار
جمعى ،تسهیم دانش ،اکتشاف و نوآوري پاداش مىدهد و به ايجاد جوي از اعتماد کمک میکند ،داراي يک فرهنگ تسهیل-
گر مديريت دانش است( .)Wang &Ahmed 2002عالوه بر اين ،مديريت دانش نیازمند ساختاري اثربخش  ،يعنی
ساختاري انگیزهبخش و بهرهور میباشد .مهمترين موضوعاتی که در رابطه با ساختارسازمانی بايد مورد توجه قرار بگیرند
عبارتند از :سلسله مراتب کم و انعطافپذيري در ساختار؛ تصمیمات غیرمتمرکز؛ شبكههاي غیر رسمی؛ ارتباطات فراتر از
مرزهاي سازمانی(افرازه .) 1 :6833 ،همچنین ،فناوري اطالعات به عنوان محملی مناسب براي ارتباطات درون و برونسازمانی
يكی از عوامل زيرساختی مديريت دانش است که بايستی در سازمان از اولويت برخوردار باشد .برخی از اين ابزارهاي مديريت
دانش مبتنی بر فناوري اطالعات به شرح زير است:
1
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-

گروه افزارها :6فناوريهايی هستند که براي کمک به همكاري افراد طراحی شده است نظیر ايمیل ،ويكیها ،ابزارهاي
اشتراک فايل  ،ويدئوکنفرانسها ،چت ،فرومها و غیره(.)KMT 2013

-

اينترانت و اکسترانت :8اينترانت نسخه کوچک مقیاس از اينترنت است که وظايف و کارکردهاي مشابه آن را دارد
ولی صرفا در محدوده سازمان استفاده میشود .هدف آن نه تنها ارتقاي همكاري ،بهرهوري و اجتماعیسازي است
بلكه بر روي فرهنگ سازمانی تاثیر گذاشته و به عنوان مخزنی براي دانش تعبیهشده است).(Newell et al 2009
اکسترانت ،گسترش اينترانت به شبكه خارجی سازمان نظیر شرکا ،تامینکنندگان و غیره است .اکسترانت میتواند
همكاري و انتقال اطالعات با شرکا و شبكه خارجی سازمان را افزايش دهد(.)Nielsen, 2011

-

انبارداري داده ،1دادهکاوي : 5هدف انبارداري داده ذخیرهسازي داده در يک سیستم متمرکز و فراهم آوردن ابزاري
براي ايجاد قالبهاي دقیقی براي دانش و اطالعات دقیق است .دادهکاوي فرآيند ديگري است که تالش میکند تا
دانش و اطالعات مناسب را از انبار داده خلق نمايد .ابزارها و تكنیکهاي دادهکاوي را میتوان براي جستجو در میان
دادهها به منظور استخراج الگوهايی که منجر به ايجاد بینشهاي جديد میشوند مورد استفاده قرار داد( Tanler
.)1997

-

سیستمهاي پشتیبانی از تصمیمگیري( :)1DSSنقش اين سیستمها نگهداري ،دسترسی و اداره دادههاست .آنها
معموال با يک انبار داده کار نموده ،يک سیستم پردازش تحلیلی()OLAPآنالين داشته و از تكنیکهاي دادهکاوي
استفاده میکنند.

هدف اين سیستمها بهبود تصمیمگیري و حل مسائل و مشكالت مديران

است(.)Liebowitz,1999
-

سیستمهاي مديريت محتوي( :) CMSاين سیستمها ارتباط بسیار نزديكی با مديريت دانش دارند زيرا آنها مسئول
خلق ،مديريت ،و اشاعه محتوا روي اينترانت ،اکسترانت و يا يک وب سايت هستند(.)Robertson etal., 2003

-

سیستمهاي مديريت اسناد ( :)3DMSسیستمهايی هستند که به اشاعه ،ذخیرهسازي ،نمايهسازي و بازيابی اسناد
کمک می نمايدو اغلب با مديريت دانش آشكار سروکار دارند و بخشی از سیستمهاي مديريت محتوا هستند( KMT
.)b 2010

-

ابزارهاي جستجو و بازيابی اطالعات :يكی از مهمترين جنبههاي اشتراک و بازيابی دانش و اطالعات استفاده از يک
سیستم فناوري اطالعات با قابلیت بازيابی آنچه که در جستجوي آن هستیم میباشد . .تكنیکهاي مورد استفاده در
بازيابی اطالعات و دانش میتواند شامل دامنهاي از روشهاي ساده جستجوي مبتنی بر کلیدواژه تا الگوريتمهاي
پیشرفته و مدلهاي عصبی باشد(.)XU et al. 2013
1

.Group wares
. Intranet
3
.Extranet
4
.Warehousing Data
5
Data Mining
6
. Decision Support Systems
7
.Content Management Systems
8.
Document Management Systems
2

 .2-2نوآوری
تاکنون تعاريف متفاوتی از نوآوري ارائه شده است .در برخی تعاريف ،نوآوري سازمانی با طراحی و اجراي تغییرات آگاهانه در
محصوالت ،خدمات ،ساختارها و فرآيندها سروکار دارد( .)Yang, 2005; Brockman&Morgan, 2003اين تغییرات به
بافتار کسب و کاري 6که سازمانها در آن فعالیت میکنند وابسته و مرتبط است .بافتار کسب و کار سازمان ها توسط
فاکتورهاي متنوعی مانند تغییرات سريع و عمیق در تكنولوژي هاي کامپیوتري و ارتباطی و همچنین فرآيندهاي جهانی سازي
و بینالمللی سازي شكل میگیرد .در چنین بافتاري توسعه و پیاده سازي نوآوري براي رقابتی ماندن الزم است .بسته به بافتار
سازمانها ،نوآوري میتواند شامل تغییرات تدريجی و کوچک(اصالح و بهبود محصوالت ،خدمات ،ساختارها و فرآيندها) يا
تغییرات بنیادي و بزرگ(تولید محصوالت و خدمات جديد) باشد .اين تعاريف تفاوتهاي معنیداري با هم دارند.
 نوآوري در محصوالت و خدمات  :تغییر و بهبود در محصوالت و خدمات به گونهاي که اين محصوالت و خدمات به
مشتري يا ارباب رجوع سود میرساند(.)Dosi, 1988
 نوآوري در فرآيند و ساختار :8هر گونه تغییر و بهبود در تجهیزات ،امكانات ،و شیوههاي مديريتی و اداري که سبب
بهبود در فرآيند تولید و يا ارائه خدمات میشود را نوآوري در فرآيند و ساختار میگويند(.)Dosi,1988

 نوآوريهاي تدريجی :1نوآوريهايی هستند که رفتار مصرفکنندگان را تغییر میدهد .اين نوآوريها به شدت به دانش
دانش موجود وابستهاند و بر بهرهبرداري از دارايیهاي دانش موجود تاکید میکنند .اين نوآوريها اغلب از طريق
سرمايه گذاري در فنون تولید محصوالت جديد يا سازماندهی مجدد ساختارهاي شرکت مشخص می-
شوند( .)Demarest, 1997;Alavi&Leidner, 2001;Gold et al., 2001
 نوآوريهاي راديكالی(5بنیادي) :نوآوريهايی هستند که شرايط رقابتی موجود سازمانها را دگرگون و متحول می-
سازد .نوآوريهاي راديكالی ،بر ترکیب مجدد دارايیهاي دانش و خلق ايدههاي جديد و در حقیقت کشف دانش
جديد متكی میباشد(.)Nonaka&Takeuchi, 1995;Hall&Andriani, 2002;Swan et al., 1999
از ديدگاه ديگر ،نوآوري يک فرآيند خلق دانش است .با توجه به اين ديدگاه ،نوآوري به دنبال ساختن دانش و بینشهاي جديد
وراي دانش موجود است .نوآوري قادر است تا دانش ضمنی را به دانش صريح تبديل نمايد بنابراين نیاز است تا شرکتها يک
شكل سازمانی و ارزشی داشته باشند که به اين انتقال (انتقال دانش ضمنی به صريح) کمک نمايد.
اما در عمل فرآيندهاي نوآوري فراتر از فرآيندهاي خلق دانش هستند .ويژگی هاي عمومی فرايندهاي نوآوري در دهه 6332
مطرح شده و تاکنون توسعه يافته است .عموما ،به نظر می رسد فرايندهاي نوآوري ماهیتا پیچیدهتر است و سازمان هاي نوآور
تمام دانش مرتبط با آن را در اختیار ندارند« .میس 1و ديگران» ( ،) 226به ماهیت پیچیده نوآوري  ،باور دارند و به منظور
نشان دادن اين ماهیت پیچیده ،نوآوري را به صورت شكل  ، 6مفهومسازي میکنند.
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تعاملی بودن فرآيند
نوآوري

نیاز نوآوري به انواع
مختلف دانش

نیاز نوآوري به شبكه-
هاي داخلی و خارجی

شکل .1ویژگی های كلیدی در مفهوم سازی نوآوری«میس و دیگران» ()2001

فرآيندهاي نوآوري ذاتا تعاملی اند و تعامالت تكراري در کل فرآيند نوآوري بین بازيگران هم در داخل سازمان هاي نوآور و هم
بازيگران خارجی مانند مشتريان ،عرضه کنندگان ،مشاوران ،دانشگاه ها و بخش هاي عمومی و خصوصی موسسات تحقیقی
وجود دارد .بنابراين «میس و ديگران» ( ،) 226فرآيندهاي نوآوري را با داشتن سه ويژگی مرتبط مفهوم سازي می کنند :اين
فرآيندها به شدت تعاملی اند ،آن ها به توسعه و استفاده از شبكه هايی غیر يكنواخت از بازيگران نیاز دارند و استفاده از دانش-
هاي متنوعی را شامل می شوند« .میس و ديگران» ( ،) 226يادگیري تعاملی را تبادل و تسهیم مداوم منابع دانشی قابل
هدايت به فرآيندهاي نوآوري ،بین سازمان هاي نوآور و مشتريان و عرضه کنندگانش میداند.تعامل در فرآيندهاي نوآوري چیز
جديدي نیست .تعدادي از فاکتورهايی که در سال  6332ظهور پیدا کردند نشان دهنده افزايش وسعت و شدت چنین تعامالتی
است .براي مثال«سوان 6و ديگران»( )6333بیان داشتهاند که پیشرفت  ICTو حرکت به سمت فرمهاي مجازي و شبكه اي
سازمان ها به اين معنا است که نوآوري ها در دامنه کل سازمان صورت می گیرد و به تعامالت داخل سازمان بین واحدها نیاز
دارد.
«میس و ديگران» ( ،) 226اشاره می کنند که افزايش پیچیدگی نوآوريها به افزايش تعاملی بودن فرآيندهاي نوآوري کمک
میکند .هر چقدر فرآيندهاي نوآوري تعاملیتر شوند ،همپوشانی بین مراحل مختلف محتملتر میشود .اين ويژگی فرآيندهاي
تعاملی به شدت با ديگر مولفههاي فرآيندهاي نوآوري يعنی شبكه ها و فرآيندهاي دانشی مرتبط می شود.

.3روششناسی پژوهش
رويكرد پژوهش حاضر از نوع کیفی ،و روش پژوهش تحلیل چارچوب میباشد .روش تحلیل چارچوب اولین بار توسط
پژوهشگران مرکز ملی پژوهش اجتماعی انگلستان به عنوان روش تحلیل دادههاي کیفی در پژوهشهاي کاربردي معرفی
شد( .)Smith&Firth 2011اين روش براي طبقهبندي و سازماندهی دادههاي کیفی بر اساس درونمايههاي کلیدي و مقاهیم
پديدار شده مورد استفاده قرار میگیرد( .)Srivastava&Thomson 2009اين روش به تحلیلگر اين امكان را میدهد که
بعد از جمعآوري دادهها آنها را تحلیل نمايد( . )Furber 2010در اين روش بعد از اينكه تحلیلگر ،ايدهها و مفاهیم کلیدي
. Swan
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مرتبط با اهداف پژوهش را دريافت ،به منظور سازماندهی آنها در قالب يک چارچوب موضوعی آنها را گروهبندي می-
نمايد( .)Srivastava&Thomson 2009با توجه به آنچه که در بخش پژوهش بیان شد  ،ابعاد و مولفههايی تاثیر گذاري
مديريت دانش بر نوآوري را میتوان در قالب شكل خالصه نمود.
مدیریت دانش

انواع نوآوری
نوآوری تدریجی

نوآوری رادیکالی

فرآیند نوآوری

عملکرد نوآوری
نوآوری فرآیندها و

نوآوری محصوالت

گامهای فرآیند

ساختارها

و خدمات

نوآوری

شکل .2چارچوب تحلیلی ارتباط مدیریت با نوآوری

.4بحث
اين بخش از پژوهش متناسب با چارچوب تحلیلی شكل  ،رابطه مديريت دانش با نوآوري را از سه منظر تحلیل میکند :الف)
ارتباط مديريت دانش با انواع نوآوري(نوآوري تدريجی و نوآوري راديكالی) ،ب) ارتباط مديريت دانش با عملكرد نوآوري(نوآوري
فرآيندها و ساختار و نوآوري محصوالت و خدمات) ،ج) ارتباط مديريت دانش با فرآيند نوآوري .
 .1-4ارتباط مدیریت دانش با انواع نوآوری
يكی از جنبههاي رابطه بین مديريت دانش و نوآوري تأثیر مديريت دانش بر انواع مختلف نوآوري میباشد.
 نوآوريهاي تدريجی :نوآوريهايی که رفتار مصرف کنندگان را تغییر می دهد .نقش اصلی مديريت دانش در نوآوري
تدريجی  ،بهره برداري از دارايیهاي دانشی موجود است.
 نوآوري بنیادي(راديكالی) :نوآوريهايی که شرايط رقابتی موجود شرکتها را باطل و دگرگون میسازد .نقش اصلی
مديريت دانش در نوآوريهاي بنیادي(راديكالی) ،ترکیب مجدد دارايیهاي دانشی و خلق ايده هاي جديد و در
حقیقت ،کشف دانش جديد میباشد.
 .2-4ارتباط مدیریت دانش با عملکرد نوآوری
مديريت مؤثر دانش ارتباطات دانشی را آسان میکند و نیازهاي جريان نوآوري را تغییر میدهد و عالوه بر آن عملكردهاي
نوآورانه را از طريق توسعه بینشها و توانايیهاي جديد افزايش میدهد .امروزه موفقیت سازمان تا حدود زيادي وابسته به
توانايی تبديل يادگیري حاصل از تغییرات به دانش است که در نوآوري محصوالت و خدمات و بهبود فرآيندها تجلی می يابد.
مديريت دانش در بهبود فرايندها ،خدمات و محصوالت  ،مهمترين نقش را دارد .مديريت دانش هم در تولید کاالهاي مرغوب و

متنوع نقش دارد و هم باعث میشود که تولید در مسیر و روش مطلوب قرار گیرد .در اين راستا داشتن دانش از مشتري و
مديريت آن مهم تر است .سازمانها بايد از بازار ياد بگیرند و اين يادگیري را به دانش تبديل کنند و اين دانش را در فرايند
تولید به کار برند و از طريق آن خلق ارزش نمايند(شكل.)8
دانش

بهبود فرآیندها و
ساختارها

یادگیری از بازار

بهبود محصوالت و
خدمات

تولید ارزش

شکل .3نحوه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری

در بسیاري از مطالعات نیز رابطه مثبت بین انتقال دانش با عملكرد نوآوري نیز ثابت شد و به اين نتیجه رسیدند که انتقال
دانش می تواند در نوآوري تاثیر زيادي داشته باشد« .پراجوگو 6و همكاران»( ) 221تصديق کردند که مديريت دانش تأثیر قابل
توجه مثبتی بر نوآوري محصوالت و خدمات و نوآوري فرايند دارد.
 .3-4ارتباط مدیریت دانش با فرآیند نوآوری
تجربیات مبتنی بر دانش ضمنی نیز در فرايند نوآوري سازمان نقش مهمی دارد زيرا اين تجربیات نشان دهنده بخش قابل
مالحظه اي از دانش است که باعث بهبود عملیات و ارتقاي تكنولوژي محصول میشود .دانش ضمنی که قابلیت رسمی سازي و
انتقال از طريق اسناد مكتوب را ندارد ،نوعی از دانش است که براي کدگذاري مشكل است و به شكل و مهارتهاي فنی در مغز
افراد سازمان قرار دارد .اين دانش شامل بخشی از فرايندهاي يادگیري بلندمدت است که غالباً با درک سیستماتیک از يک
تكنولوژي يا فرايند حاصل میشود .قوت و اهمیت دانش ضمنی اين است که براي تقلید از طرف رقبا مشكل است .اين دانش
عنصر مهمی در همكاريهاي صنعتی است .همچنین يكی از چالشهاي اصلی سازمان رسیدن به تعادل مناسب بین دانش
ضمنی افراد و دانش صريح مورد نیاز براي يكپارچه سازي فرايندهاي سازمان است .موقعیتهايی وجود دارد که در آن دانش
ضمنی به طور کامل به دانش صريح تبديل نمیشود .به عالوه سطح خاصی از اعتماد و صمیمیت براي انتقال ضروري است.
اين اعتماد و صمیمیت شخصی براي انتقال دانش ضمنی ضروري است .اين اعتماد و صمیمیت مستلزم تشخیص شبكه روابط
است تا اينكه منبعی براي ترکیب و مبادله دانش به وجود آيد و نوآوري ارتقاء پیدا کند.
اساسیترين نقش دانش ضمنی ،در مراحل فرايند نوآوري مستتر است(شكل.)1
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دانش ضمنی
کشف و خلق ايده

ارزيابی نیازها

طراحی/خريد فناوري

پیادهسازي

نهادينهسازي
شکل .4مولفههای مدل مرحلهای نوآوری

مطابق شكل  ،1واضح است در فازهاي اولیه نوآوري (کشف و خلق ايده) درجه ناملموسی باالست بنابراين میتوان پذيرفت که
انتقال دانش ضمنی در مراحل اولیه نوآوري ،نقش مهمی دارد .پر واضح است که عملكرد مديريت دانش به ويژه توزيع دانش،
بر نوآوري و موفقیت مالی سازمان اثر گذار است .بسیاري از مطالعات نوآوري نشان داده است که با يكپارچه سازي دانش درون
سازمانی و برون سازمانی نوآوري بهبود میيابد.
از زوايه ديگر(مطابق شكل ،)1میتوان بیان نمود که نوآوري قادر است تا دانش ضمنی را به دانش صريح تبديل نمايد بنابراين
نیاز است تا شرکتها يک شكل سازمانی و ارزشی داشته باشند که به اين انتقال (انتقال دانش ضمنی به صريح) کمک نمايد.

 .نتیجهگیری
امروزه سازمانها سخت تالش میکنند که به عنوان پیشگامان مهارتهاي مديريت دانش شناخته شده و از اين طريق مزد
تالش و کوشش خود را بگیرند .اين مهم از طريق کاربرد دانش براي مقاصد نوآوري امكان پذير است .اخیرا ،مديران و
سیاستگذاران سازمانی دريافتند نوآوري موفق نوآوري دانش مدار است .نوآوري دانشمدار عبارت است از  :ايجاد ،توسعه،
تبديل و کاربرد افكار جديد در قالب کاالها و خدمات قابل فروش که موجب موفقیت سازمانها ،اعتبار اقتصاد يک ملت و
پیشرفت و ترقی يک جامعه میشود .نوآوري دانش دو عنصر کلیدي دارد :اول شناسايی دانش به عنوان يک عامل کلیدي و
دوم اقدامات مربوط به مديريت دانش .با توجه به اهمیت نوآوري دانشمدار ،در مطالعه حاضر تالش شد که ارتباط میان
مولفههاي مديريت دانش و نوآوري به خوبی تحلیل و تشريح شود .در بسیاري از مطالعات نیز رابطه مثبت بین انتقال دانش با
6
عملكرد نوآوري نیز ثابت شد و به اين نتیجه رسیدند که انتقال دانش می تواند در نوآوري تاثیر زيادي داشته باشد« .پراجوگو
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و همكاران»( ) 221تصديق کردند که مديريت دانش تأثیر قابل توجه مثبتی بر نوآوري محصوالت و خدمات و نوآوري
فرايند دارد .در فازهاي اولیه نوآوري (کشف و خلق ايده) درجه ناملموسی باالست بنابراين میتوان پذيرفت که انتقال دانش
ضمنی در مراحل اولیه نوآوري ،نقش مهمی دارد .از زوايه ديگر ،میتوان بیان نمود که نوآوري قادر است تا دانش ضمنی را به
دانش صريح تبديل نمايد بنابراين نیاز است تا شرکتها يک شكل سازمانی و ارزشی داشته باشند که به اين انتقال (انتقال
دانش ضمنی به صريح) کمک نمايد .همچنین مديريت دانش بر انواع نوآوريهاي تدريجی و راديكالی تاثیر گذار است.
نوآوريهاي تدريجی ،نوآوريهايی است که رفتار مصرفکنندگان را تغییر میدهد .نقش اصلی مديريت دانش در نوآوري
تدريجی  ،بهرهبرداري از دارايیهاي دانشی موجود است .نوآوري بنیادي(راديكالی) ،نوآوريهايی است که شرايط رقابتی
موجود شرکتها را باطل و دگرگون میسازد .نقش اصلی مديريت دانش در نوآوريهاي بنیادي(راديكالی) ،ترکیب مجدد
دارايی هاي دانشی و خلق ايده هاي جديد و در حقیقت ،کشف دانش جديد میباشد .عالوه بر اينها میتوان برخی ديگر از
جنبههاي تاثیرگذاري مديريت دانش بر نوآوري را به صورت خالصه به صورت زير بیان نمود:



تدوين دانش ضمنی و تسهیم دانش آشكار :مديريت دانش از طريق تبديل دانش ضمنی به آشكار ،سبب اطمینان بخشی
به دسترس پذيري و موجود بودن دانش و تسهیل اشتراک آن می شود و از اين طريق به نوآوري کمک می کند.

 بلیت ايجاد همكاري :کار مديريت دانش اين است که از طريق تهیه تكنولوژي و ابزارهاي براي فراهم کردن تسهیم دانش با
تیم هاي دانش ،همكاري را به عنوان مكانیزمی براي پرورش نوآوري تسهیل کند.



ايجاد يک عامل فرهنگی  :مديريت دانش با تقويت فرهنگ دانش محور سبب تسهیل نوآوري می شود.



تاثیر مولفه هاي مديريت دانش  :چنانچه هر کدام از مؤلفههاي مديريت دانش تقويت شود میتوان مدعی شد که ساير
مؤلفههاي نوآوري نیز تقويت خواهند شد.

نكته ديگري که در باب اين موضوع داراي اهمیت است ،بحث مديريت استراتژيک نوآوري دانشمدار است .تفكرات رايج امروزي ،مديريت
استراتژيک نوآوري دانشمدار را به عنوان يک ابزار رقابتی مؤثر براي حمايت از عملكرد سازمانی قلمداد میکند .با وجود ابزارهاي
مختلف مديريت دانش ،مديران سازمان ها براي دگرگونی سريع رويكردها يا نگرش هاي شان جهت کاربرد دانش در حیطه نوآوري با
يكديگر به رقابت می کنند .تمرکز بر موضوع هاي مديريت استراتژيک ضروري است ،زيرا ظهور نوآوري دانش هرگز متوقف نشده و با
محیط هاي رقابتی و شرايط جديد بازارها تغییر می يابد.
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