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چکیده
هدای اییدر مالداوت و     با اهمیت یافتن مدیریت دانش و سرمایه فکری به عنوان موضوعات جدیدد د  سدا   

محالالدین   .پدیدا  شدند تا میان مدیریت دانش و سرمایه فکری با نوآو ی ا تباط برقرا  نمایندهایی  پژوهش
اساسدی  طدو    بده اند که مدیریت دانش باید  ثیر مدیریت دانش بر توسعه نوآو ی اشا ه نمودهأنیز به نالش و ت

واهدد پیوسدت کده    بر یالقیت و نوآو ی تمرکز کند یا اینکه اثربخشی حداکثر ندوآو ی ممدانی بده وقدو  ی    
تحلید  نالدش    ،محدو  ایدن تحالید    بدر ایدن اسدا ،     .ندوآو ی  ا پشدتیبانی نمایدد    ،فرایند مدیریت داندش 

، هدا  تحالید  حاضدر ام نظدر  ور آدردآو ی داده     اسدت.  مدیریت دانش د  نظام ملدی ندوآو ی  کا کردهای 
)بدا  یات فرضد تی و آممدون  و کیفی بر مبنای  ور آممون   میتوصیفی است.  ور انجام تحالی  به شک  ک

شده د  مو د  ابطده مددیریت    های انجام تعدادی ام پژوهشو و  ور فراتحلی  است  (SPSSکمک نرم افزا  
 و اکتشدا   موضدو   ادبیدات  مطالعده  های کلیدی مدد  بدا    مؤلفهو دانش و نظام ملی نوآو ی بر سی شده 

و آممدون   ا اسدتفاده ام تکنیدک فدرا تحلید     ست کده بد  ا هد  این مالاله آناند.  شدهاستخراج و سامماندهی 
ثر د  ؤبنددی عوامد  مد    تحالی  و یا اثر مکتوب  ا د  این یصوص وا کاوی کرده و با طبالده  40، نتایج فرض

هدایی  ا د    حد   ام دیدآاه اندیشمندان و محالالدان،  اه تبیین  ابطه بین مدیریت دانش و نظام ملی نوآو ی 
دهدد کده    نشدان مدی   ،تحالید  هدای   یافتده  سدامی و سدامماندهی   مد با سپس این یصوص جستجو نماید. 

پویایی، افزایش عملکرد، تکمی  نظام ملدی ندوآو ی ام    ؛نالش مدیریت دانش د  نظام ملی نوآو ی ترین مهم
ین دهدد کده بد    مدی هدا نشدان    نتدایج آممدون فدرض    .های سایتا آرایی و کدا کردآرایی اسدت   حیث ویژآی

ا معیا های افزایش عملکرد نظام ملی نوآو ی  ابطده معندادا ی وجدود    ب مدیریت دانش  کا کردهای عمومی
آو ی داندش و افدزایش حجدم، بدین تومیدع       بین یل  دانش با افزایش ظرفیت، بین جمع ترتیب بدیندا د. 

کا آیری دانش و افزایش کا ایی و یروجی و بدین ا میدابی داندش     هدانش و افزایش سرعت و پویایی، بین ب
 سیستم  ابطه معنادا ی وجود دا د.سامی  با بهینه
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جستارگشایی

ا  اساسدی  ؤتحالیالات عمیالی د  یصوص پاسدخ بده ایدن سد     ،های اییر د  منابع میادی د  سا 

 دیگدر، امدرومه  ای  ام جنبه صو ت آرفته است. "بخشد؟تواند نوآو ی  ا بهبود  میچه چیزی "که

 یداد  محدو   دانایی اقتصاد عنوان به آن ام که است  اقتصاد ام جدیدی نو  کردن تجربه حا  د  دنیا

 مددیریت  و آردیدده  تلالی ثروت تولید اصلی عام  عنوان به دانش محو ، اقتصاد دانایی د  شود. می

 ام بسدیا ی   و این ام. داشت یواهد قتصادا اصلیهای  لفهؤمء ا تالا د  کلیدی الشن آن بر صحیح

بدا   .باشدند  مدی ملدی   سدطح  د  یدود  هدای  دانایی بر دیریتی مبرا  میظان یجادا دنبا  به کشو ها

 ،هدای اییدر   اهمیت یافتن مدیریت دانش و سرمایه فکری به عنوان موضدوعات جدیدد د  سدا    

یت دانش و سرمایه فکری بدا ندوآو ی ا تبداط    پدیدا  شدند تا میان مدیرهایی  مالاوت و پژوهش

. یدا اینکده   سی بر یالقیدت و ندوآو ی تمرکدز کندد    اساطو   بهمدیریت دانش باید  .برقرا  نمایند

ندوآو ی  ا   ،اثربخشی حداکثر نوآو ی ممانی به وقو  یواهد پیوست که فرایندد مددیریت داندش   

  .پشتیبانی نماید

کشدو های د  حدا  توسدعه     وصکشو ها، به یصد دانش د  توسعه و پیشرفت ام دیگر سو، 

ترین جزء جریان توسعه اقتصدادی   یود، اساسی عالوه بر این، دانش به نوبهو دا د ای  نالش عمده

فعلی کشو های موف ، آنهایی هستند که بتوانند نوآو ی  ا به تولیدد   ید  دنیا و همچنین ستا

کده د  متصد  کدردن داندش،     آرفدت   شدک  نظام ملی نوآو ی  و  . ام ایناقتصادی تبدی  کنند

ظهدو  نسد  پدنجم ام    . باید د  سطح ملی تعریف شدود و  فناو ی و نوآو ی به اقتصاد نالش دا د

های  ای، شبکه ای( د  اواسط دهه نود میالدی که بر دانش شبکه ) ویکرد شبکه تحالی  و توسعه

کدا آفرینی تأکیدد    توسدعه ندوآو ی و  هدای   همزیستی یادآیرنده، فرآیند مدیریت داندش و نظدام  

هدای   وجدود حلالده   آیدد.  ظهو  نظریه نظام ملی نوآو ی به شدما  مدی  های  داشت، ام جمله ممینه

 دانشدی هدای   یی این نو  چریده آکا  ،های بام د  مدیریت دانش ملی و سیک ها  معیوب و چریه

ا د  سدطح  های تولیددی و یددماتی(     )ام تولید دانش و ایده و تجربه تا توسعه و ا تالای فعالیت

 ملی پایین آو ده است.

2ی ویدو ل 2008د  سا   1کدکوپین ،200٥ا  دو د  سد  که لیوط اندهم
 2009د  سا   

پاسخ به این موضو  که مدیریت دانش د  نظام ملی نوآو ی  ،د  تحالیالات یود نشان دادند

                                                                 
1. Wang Cuiping 

2. Li Wei 
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م ابنابراین پاسخ به این مالوله ، باشد میشود؟ همچنان د  مراح  آغامین  چگونه محال  می

 ءتری دا د و نیام به  شد نظری به دلی  یال ست که جای تحالی  بیشتر و عمی ا موا دی

له ومم است به ئبرای و ود به این مس به شک  محسوسی وجود دا د. ،سامی د  این ممینه تئو ی

، و ی و نظام ملی نوآو ینوآ .1 ر پردایته شود:ددوا د میدضو  د  متر به ادبیات مو ییشک  جز

)ترکیب دانش و  جریان دانش و مدیریت دانش د  نظام ملی نوآو ی .3مدیریت دانش،  .2

 .نوآو ی(

پیشینهپژوهش.1

نوآوریونظامملینوآوری.1-1

 پردامیم. مید  این بخش به سیر تحو  نوآو ی و نظام ملی نوآو ی 

که ایده به شک  محصو ، فرایند یا  دهد مینوآو ی ممانی  خ : سیر تحو  نوآو ی -

سیر تکام  موضو  نوآو ی  ا  ه آردیده است.ئیدمتی د آید. تعا یف مختلفی ام نوآو ی ا ا

 موج یالصه نمود که د  میر به آن اشا ه شده است. ٥توان د   می

تر، نوآو ی  ا معرفی یک ترکیب جدید ام عوام  تولید و یشومپ: دیدآاه شومپیتر. موج او 

داند. عوام  این نظام،  میمختلف یک نظام یا به عبا تی یافتن یک تابع تولید جدید های  لتحا

شنایت یک محصو  جدید، یافتن یک فرایند تولیدی جدید، دستیابی به باما  جدید، 

 باشد. میطراحی یک ساممان جدید  نهایتد  کا آیری منابع جدید و  هب

مطرح شده است و  1960-19٥0های  ، بین سا و انهفنانوآو ی  فناو انه:نوآو ی  موج دوم.

اند که به دو موضو  تولید و  دانشمندان و متفکرین مختلفی د  این ممینه اظها نظر نموده

سامی  اند. د  این مرحله ابدا  و ایترا  به مرحله تجا ی فرآیند نوآو انه توجه بیشتری داشته

پس ام این مرحله به نوآو ی  .و ها داشته استسزایی د   شد اقتصادی کش هثیر بأمنجر شده و ت

 .یندآرایی توجه بیشتری شده استسیستماتیک و فرآ

-19٧0های  نگرر نوآو ی صنعتی توسط فریمن بین سا : نوآو ی صنعتی. موج سوم

مطرح آردید. مشخصات این نگرر انجام تحالیالات پایه، ایترا ، توسعه و نوآو ی  1980

دا د که  های نوآو ی د  این دو ه  ا، فزاینده بودن آن اعالم می یژآیباشد. فریمن ام جمله و می

های بیشتری برای یل   این موضو  به دلی  امکانات تولید بهتر د  دو ان صنعتی، فرصت

 نماید. میجدید و نیامهای فزاینده جوامع بشری ایجاد های  ایده
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نوآو ی تاکید بیشتری های  بر نظام 199٧-198٧های  د  سا  .نظام نوآو ی .موج چها م

 فناو یها برای تحال   ام ساممانای  که فریمن نظام نوآو ی  ا، شبکهای  آونه هب ،شده است

ی  ا تولید و فرایند جدید و تغییرات فناو نوآو ی  OECD ،1992د و د  سا  کن میمعرفی 

نی، مالی و تجا ی، علمی، فناو ی، سامماهای  ام فعالیتای  شام  مجموعه  ا چشمگیر د  نوآو ی

 نماید. میتعریف 

تحالی  و توسعه، کسب های  نوآو ی  ا شام  فعالیت OECD ،199٧د  مرحله بعد د سا  

داند و آن  ا به سه نو   می سایر موا ددانش، کسب تجهیزات، تدا کات تولید و باما یابی و 

د. د  این کن می و نوآو ی صنعتی تالسیم فناو انه، نوآو ی غیر فناو انهنوآو ی فنی و 

 باشد. میو  ام نوآو ی غیر تکنولوژیک، نوآو ی ساممانی و نوآو ی مدیریتی بندی منظ تالسیم

می مدا ( و عل )نوآو ی دانش دانشینوآو ی . تاکنون( 1993 )ام دانشینوآو ی  .موج پنجم

های  یافتن بنگاهجدید به منظو  برتری های  عبا ت است ام ایجاد، ا میابی، مبادله و کا برد ایده 

شود و  میی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی یاقتصادی د  باما  کاو و یدمات، که منجر به شکوفا

 باشد: میمیر  وا دشام  م

 ؛های تحالی  و توسعه فرایندهای کسب دانش جدید ام طری  فعالیت .1

 ؛فرایندهای کسب و ایجاد دانش جدید برای منافع اقتصادی و اجتماعی .2

 ؛د  فرایندهای تولید، تومیع و کا برد دانش مدا  دانشوآو ی ن .3

 (229، ص 1390) ضوی،  دا م دانشنوآو ی ملی نظام  .4

تأکید دا د که نباید چنین تصو  شود که نوآو ی، فرآیندی  ریمنف: نظام ملی نوآو ی -

این شبکة  بلکه ،دهند  انندة آن  ا تشکی  می پیشهای  او ی نیرویطی است که تالاضا یا فن

و  دانشوجود آمده د  عرصة  هام تعامالت میان کا بران فناو ی د  کنا  تحووت بای  پیچیده

  اند.  میفناو ی است که نوآو ی  ا د  مسیر یود به جلو 

نظام ملی نوآو ی موف  است که بتواند نیامهای کشو   ا د ک کند و سپس با   میهنگا

قاب  جذب و ظرفیت نوآو ی بومی، به این نیامها های  فناو یتکیه به میربنای دانشی موجود، 

ست که جریان منابع فکری ا اینهای یک نظام ملی مدیریت نوآو ی  ویژآییکی ام  .پاسخ دهد

برای نظام ملی مدیریت نوآو ی تعا یف متعددی ا ائه  شود )جریان دانش(. میان نهادها دیده می

 ند ام:ا عبا ت ،کید شدهأدانش و فناو ی د  آن تکه مفهوم ترین آنها  شده است که مهم
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کا آیری دانشی جدید  هعناصر و  وابطی که با هد  تولید، آسترر و اشاعه و همچنین ب

اند و یا  صرفه با یکدیگر د  تعام  هستند و د  دای  مرمهای یک کشو  قرا  آرفتهه و مالرون ب

 . (Lundvall, 2001, p.5) یشه د  آن کشو  دا ند 

هایی  ا د   هر نظام ملی نوآو ی بایستی کا کردها و فعالیت. ا کردهای نظام ملی نوآو یک-

د  سطوح مختلفی قاب  ها  جهت توسعه نوآو ی ملی انجام دهد که این کا کردها و فعالیت

کا کردهای نظام ملی  ترین مهمتوان آفت  میشناسایی و تبیین هستند. د  سطح کالن 

ام دانش و نوآو ی است. این موضو  د  تعا یف  "بردا ی بهره "و "انتشا " ،"یل "نوآو ی

جانسون و دیگران به  وشنی آمده است. ام نظر ادکوئست آن عواملی  ،ادکوست ،لوندوا  ،فریمن

های نظام ملی نوآو ی  ثیر آذا ند، فعالیتأتها  ام نوآو ی بردا ی بهرهکه بر یل ، انتشا  و 

های نظام ملی نوآو ی به همراه کا کردهای موجود د  هر  میر مد  نگا هشوند. د   میمحسوب 

 اند. یک ام سطوح آنها آمده

تحقیقاتمربوطبهکارکردهاینظامملینوآوری-(1)نگارهشماره

ف
دی
ر

 

سال
تحقیق

محقق/
محققین


هاوسطوحکارکردهایمدلالیه

، تومیدع  داندش  توسدعه اقدامات کا آفرینانه،  اهنمدای تحالید ،    هکرت 2009 1
کا آیری منابع، مشروعیت بخشدیدن   هدهی باما ، ب دانش، شک 
 بدردن مالاومدت د  برابددر تغییدر و ائدتال  و همکددا ی     و ام بدین 
 حامیان  

 جانسون و 2002 2
 جاکوبسون

 ،فراینددهای تحالیالداتی   آیدری  یل  دانش جدید، هدایت جهت
تعدامالت  ، تسدهی  یلد  ا تباطدات و    منابع مدو د نیدام   مینأت

  دهی باما  یا جی، تسهی  شک 

دهی باما هدای محصدولی    تحالی  و توسعه، ایجاد قابلیت، شک    ادکوست  2000 3
کنندآان، یل  و تغییدر   جدید، تبیین و تفسیر نیامهای مصر 

، نهادهدا  یلد  و تغییدر   دانش سامی د  ممینه ها، شبکه ساممان
مین منابع مدالی ندوآو ی،   أهای پرو شی و انکوباتو ی، ت فعالیت

 ای   یدمات مشاو ه
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 جانسون   2000 4
 

  موجود و تالاضاآرا بدودن  ئمشکالت و مسا تمرکز بر شناسایی
مین أ، تد هدای جدیدد   و ندوآو ی  ، یل  دانش فنداو ی نظام ملی
 مینأ، تد های نوآو انه های ومم برای فعالیت و انگیزر ها محرک
ثیر بدر  أنوآو انده و تد  هدای   آیدری فعالیدت   ، هدایت جهدت منابع
هدای   ، شناسدایی پتانسدی   هدا  مصر  منابع ساممان آیری جهت
، تبداد  اطالعدات و داندش    ، تسدهی  برای  شد نوآو ی موجود

تحریک یا یل  باما ها، کاهش عدم اطمینان اجتماعی، ینثدی  
 کردن مالاومت د  برابر تغییر 

٥ 1999  OECD هدای  عالیدت مین مدالی ف أهددایت و تد   آذا ی، تسدهی   سیاست 
R&Dهدای   ، انجام فعالیتR&D  فنداو ی  ، ا تالدای کدا آفرینی ،

اشاعه و انتالا  فناو ی، توسعه و ا تالای مندابع انسدانی، تولیدد    
 ه یدمات  ئکاوها و ا ا

کارکردهایمدیریتدانش.1-2

نظدام ملدی ندوآو ی     تدوان بده   مدی ترین یاصیتی که  مهمد  این قسمت این است که مهم   نکته

 ،نظام ملی نوآو ی باید بتواند نه تنها دانش موجود دنیا  ا جذب کندد نسبت داد، یادآیری است. 

آدویی بده نیامهدای ملدی      آیندده و پاسدخ  های  بلکه باید بتواند جایگاه چنین دانشی  ا د  نوآو ی

ین مجموعده شدام    قرا  دا د، ا ا مشی دانش تعیین کند. د  قلب این پروسه یادآیری، مجموعه

 و   منابع انسانی است که د  تولید، استفاده و تبدی  دانش به تولید اقتصادی نالش دا ند. ام ایدن 

های موفالیت نظدام ملدی    تواند به عنوان یکی ام شایص مدیریت صحیح دانش د  سطح ملی می

 ی بداو  عنوان نمونه، اآر ظرفیت جذب داندش بداو  ود، ظرفیدت ندوآو     نوآو ی محسوب شود. به

 نیام نوآو ی است. نیام یادآیری و یادآیری پیش  ود؛ میرا مدیریت دانش، پیش می

واژه  با این توضیحات ومم است بده ایدن موضدو  بپدردامیم کده مددیریت داندش چیسدت؟        

 ام: ندا مدیریت دانش تعا یف مختلفی دا دکه بریی ام آنها عبا ت

 شود. میبرای نی  به اهدا  استفاده  یل  و کسب شده و ،مسیری است که د  آن دانش -

مندددد نمدددودن، انتخدداب، سامماندهدددی و ا ائددده دادن اطالعددات و دانددش   فرآینددد نظددام -

 است که د ک فرد  ا د  ممینه یاص و مو د نظر بهبود دهد.ای  آونده هب

 ا د  ممینه فرایند مدیریت دانش ا ائده  هایی  همچنین تاکنون بسیا ی ام نویسندآان، مد 

اند. هریدک   با دیدآاه و طرم تفکر متفاوت ا ائه شدههایی  اند که د  هر یک ام آنها، متدولوژی داده

هندوم یدک متددولوژی     امدا اندد،   کید و اصرا  بر یک جنبه یاص توسعه یافتده أها، با ت ام این مد 

 باشدند  مدی معدایبی   مدیریت دانش وجود ندا د و هریک دا ای مزایا وهای  استاندا د برای فرایند

( مدرو   1388، یددیو  و )الهدی و   (Durant, 2006)هدا د    بریدی مدد    (.٥0، ص 1384 ،افدرامه (
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حاضدر   پدژوهش د  هدا اشدا ه شدده اسدت، البتده       میر به بریی ام این مدد   نگا هاند که د   شده

کا آیری و ا میابی دانش مبنا  هآو ی، انتشا ، ب یل ، جمع، (Newman, 1999)می کا کردهای عمو

 اند. قرا  آرفته

تحقیقاتمربوطبهکارکردهایمدیریتدانش-(2)نگارهشماره

ف
دی
 

 

سدددددددا  
 تحالی 

محالدد / 
 محالالین

 مراح  نام مد 

1 

 

 

 

 

1999 
 ویگ

Wiig 

 یدددزی  مدددد  برنامددده
 استراتژیک ویگ

انددام   ترسیم چشم ،دست آو دن پذیرر مدیریت هب
تعریف  ایجاد و ، یزی استراتژی دانش برنامه ،دانش
توصیف  ،ها و ابتکا ات بالالوه وابسته به دانش آزینه

 ،مددیریت داندش   انتظا ات ام سود بدرای ابتکدا ات  
تعیین نیامهدای   ،های مدیریت دانش تنظیم اولویت
ایجداد   ،دست آو دن دانش کلیدی هب ،کلیدی دانش

انتالدا  و تومیدع و    ،های جامع انتالدا  داندش   برنامه
اد و بدده  وم ایجد  ،هدای داندش   دا ایدی  کدا آیری  هبد 

ادا ه  ،د آو دن میرسددددایت مدددددیریت دانددددش 
تسدهی    ،های تشوی  ایجاد برنامه های دانش دا ایی

نظدا ت بدر مددیریت     ،مدیریت متمرکدز بدر داندش   
 دانش

2 1999 (a) 
مک 
Zack 

مشخص کدردن   ،معین کردن استراتژی کسب وکا  چا چوب شکا  دانش
دانشی که برای دستیابی به استراتژی کسدب وکدا    

هدایی کده وجدود     شناسدایی داندش   ،مو د نیام است
مالایسه این دو برای یافتن کمبودهای داندش   ،دا د

 که وجود دا د.

3 200٥ 
چوی لی 

Chua 

 ،آرایدی داندش   آرایی تا سیستم تعیین د جه انسان مد  چو و لی
 سامی د ونی ،ترکیب ،سامی برونی ،سامی اجتماعی

4 

ماده  بیک 138٥
 مرمبانی

مانند مد  اسدتراتژیی  
 مدیریت دانش

 داندش   یتحصد  ،داندش  کیاسدتراتژ  اهدا  نییتع
 بدده) دانددشی سدداممانده وی ابیددا م ،امیددن مددو د

 توسددعه وی توانمندسددام ،(دانددشی آددذا  اشددتراک
 یانسانی روین دا یپا

٥ 
کامرا  2002

Kamara 

 متدولوژی
CELEVER 

 یدا  ح   اه یک جادیا ،موجود وضع یا مسئله فیتعر
 انتخداب  ،آدذا   طدرح یی شناسدا  ،مطلدوب  تیوضع
 مناسب دانش تیریمد ندیفرا
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 لین 200٧
Lee 

مد  شدکا  مددیریت   
 دانش  

ی ا تالدا ی بدرا  کده ی دانشد  انیم فاصله: او  شکا 
 .است ومم شرکتی  قابت تیمز

 دنی سد ی بدرا  حیصحی زی  برنامه عدم: دوم شکا 
 شدهیی شناسا دانش به

 و داندش  تیریمدد  برنامده  انیم فاصله: سوم شکا 
 دانش تیریمدی اجرا

 ام آمدده  دسدت  هب دانش انیم فاصله: چها م شکا 
 شدده  حاصد  ی یروجی عبا ت به یا و برنامهی اجرا
ی ا تالدا ی بدرا  ساممان امین مو د وی واقع دانش با  ا
 .دهد می نشانی  قابت تیمز

 و رانیمددد دآاهیددد انیددم فاصددله: پددنجم شددکا 
 شدرکت  امید ن مدو د  داندش  با ا تباط د   ا کا کنان
 .دهد می نشان
 نظدر  مدد  کده ی دانش آن انیم فاصله: ششم شکا 
 ام پدس  آمدده  دست هب دانش با ،است بوده کا کنان

 .دهد می نشان  ا برنامهی اجرا

٧ 

کیم و  2002
 لی

ی هدا  یاممندد ین زیآندال  ،وکدا   کسدب  طیمحد  زیآنال P2KSPمد  
ی طراحد  ،داندش  تیریمدد ی استراتژ نیتدو ،دانش
ی اجددرای زیدد  برنامدده ، دانددش تیریمدددی معمددا 

 دانش تیریمد

8 1999(b) مک 

چددا چوب اسددتراتژیک 
 برای نگاشت دانش

 ،یالقانده  و شدرفته یپ داندش ای  هید پا داندش تعیین 
 کدردن  مشخص کا  و کسبی استراتژ کردن نیمع
 وکدا   کسدب ی استراتژ بهی ابیدستی برا کهی دانش
 وجدود  کده هدایی   داندش یی شناسدا . است امین مو د
 داندش ی کمبودها افتنی یبرا دو نیا سهیمالا ،دا د
 .دا د وجود که

جریاندانشیومدیریتدانشدرنظامملینوآوری.1-3

های نوآو ، براسا  بامنگری آیرین دسدتاو دهای   انجمن شبکه شرکت: نالش دانش بر نوآو ی -

کنندده   هدای اصدلی تعیدین    و بهترین عملکرد تجا ی، شش دسدته ام ظرفیدت  تحالیالات نوآو ی 

 ند ام:ا اند که عبا ت ها و صنایع  ا شناسایی کرده نوآو ی د  تمام شرکت

 ،مدیریت ایده و یالقیدت  -3 ،راتژی و دو نماداست -2 ،وددموجای ده مدیریت بر قابلیت -1

 .اجتماعی و فرهنگیشرایط  -6و  فرایند و سایتا  -٥ ،هور و ذکاوت -4

صدو ت   هکننده نوآو ی د  یواهیم یافت کده مدوا د فدو  بد     های تعیین با د  نظر آرفتن ظرفیت

هدای مددیریت داندش مدرتبط اسدت. د  نتیجده، بدین         مستالیم و یا غیرمستالیم به حومه فعالیت

هرچده  صدو ت کده    مستالیم وجود دا د، به ایدن ای  عملکرد مدیریت دانش و ابدا  نوآو ی  ابطه

 ثیر مثبت بر امدیاد نوآو ی دا د.أتر باشد، ت عملکرد مدیریت دانش قوی
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د  منابع و مراجع اطالعاتی د  مو د مدیریت  .های ترکیبی مدیریت دانش و نوآو ی مد  -

اند؛ د  ممینه مددیریت ندوآو ی نیدز مالداوت و      یوبی مطرح شدههای  ها، بحث دانش د  ساممان

هدای   سامی مدیریت دانش د  محدیط  یاص د  مو د پیادهطو   بهولی  کتب فراوانی وجود دا ند؛

وجود ندا د. د  این قسمت چها  مدد  معدرو  د  ممینده مددیریت     ای  آسترده نوآو انه مطالب

ویکردهدای   هد  واحددی  ا بدا    ،. این چها  مد است های نوآو انه آو ده شده دانش د  محیط

 کنند. میمتفاوت دنبا  

  (Paukert, 2003, p.4)  د  دو ه عمر دانش نوآو یم ،1مد  شما ه 

 (Leavitt, 2003, p.7) مد  یادآیری و نوآو ی با عطف به دانش ،2مد  شما ه 

 (   ٥، ص 138٧ ،نوآو ی )امانی -مدیریت دانشای  مد  دو حلاله ،3مد  شما ه 

 (Goh, 2004, p.3)مدا   مد  مدیریت استراتژیک نوآو ی دانش ،4مد  شما ه 

مدا  ) ضداییان فردویدی و سدایرین،     مد  مدیریت استراتژیک نوآو ی دانش ،٥مد  شما ه 

 (103، ص 1390

دهد که د  هیچ کدام ام آنها به نظام ملی نوآو ی اشدا ه   میها نشان  مد نتیجه بر سی این 

 .و تالشی به منظو  تبیین  ابطه مدیریت دانش د  نظام ملی نوآو ی انجام نشده استنشده 

مدیریتدانشدرنظامملینوآوری.1-4

هد  کلی بخش حاضر بر سی  ابطه دانش و نظام ندوآو ی اسدت.   : دانش و نظام ملی نوآو ی -

توسعه دانش، شام  یادآیری ام  اه تحالی  و یادآیری ام  اه اجرای کدا   کا کرد  ،به عنوان نمونه

عه انتالا  دانش ام اهمیدت قابد    )اقتصاد دانش(. سرعت و اشا و نمایش قلب فرایند نوآو ی است

انددامه و شددت   المت نظام ملی نوآو ی بستگی دا د که بر مبنای توجهی بریو دا  است و به س

 آیری است. های دانشی مرتبط به فناو ی یاص د  طی ممان قاب  اندامه شبکه

ز اهمیت هسدتند.  ئنوآو ی حاهای  تحلی  نظامهای  مفاهیم دانش و یادآیری د  همه بخش

 ،شود و به همین ترتیب یادآیری ترین منابع د  اقتصاد مد ن محسوب می دانش یکی ام ضرو ی

نظام  توان به میترین یاصیتی که  مهم ،نیز اشا ه شد طو  که قبالً فرایند است و همان ترین مهم

کده د  داندش و    ا هایی  موف  یواهد بود که ایده می ملی نوآو ی نسبت داد، یادآیری است. نظا

هدا   به ظرفیت نوآو ی د  سطح مؤسسات، ساممان د ک کند و آنها  ا ،فناو ی فعلی موجود است

 ،نظام ملی نوآو ی باید بتواند نه تنها دانش موجود دنیا  ا جذب کندد  .و کا یانجات تبدی  کند
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آدویی بده نیامهدای ملدی      آیندده و پاسدخ  های  بلکه باید بتواند جایگاه چنین دانشی  ا د  نوآو ی

این مجموعده شدام     .قرا  دا د یین کند. د  قلب این پروسه یادآیری، مجموعه ا مشی دانشتع

س د  منابع انسانی است که د  تولید، استفاده و تبدی  دانش به تولید اقتصادی نالش دا ندد. پد  

 ا تشدکی   هدایی   نظدام ملدی ندوآو ی، سیاسدت    هدای   بخش بز آی ام قوانین و سیاست ، حالیالت

که پروسه یادآیری  ا د  نظام ملدی  ای  مجموعه .پردامد میجموعه ا مشی دانش دهد که به م می

نیام ندوآو ی   نیام یادآیری و یادآیری پیش پیش ،د  واقع مدیریت دانش که برد مینوآو ی پیش 

 .(Show & et al., 2010, p.4)است 

گران مختلف د  مند و نتیجه تعام  بامی نوآو ی فناو انه مد ن، حاص  فرایند یادآیری نظام

اجتماعی است. ام نگاه پژوهشگران نظام ملی نوآو ی، ایجاد ظرفیت یادآیری نسدبت  های  شبکه

به داشتن دانش و اطالعدات یداص د  یدک ممدان معدین ام اهمیدت بداوتری بریدو دا  اسدت.          

یادآیری یک عنصر کلیدی د  فرایند نوآ ی است و نظام ملی ندوآو ی کشدو ها د  حکدم نظدام     

ام تولید دانش است که د  آن ایجاد و انتشدا   ای  دآیری آنهاست. د  واقع یادآیری، شیوهملی یا

آیرد و اسا  آن تجربه انسدانی و   میهای عادی د  مندآی اقتصادی، سرچشمه  دانش ام فعالیت

ساممانی است. پیامد فرایند تولید دانش د  ایدن  ور، دسدتیابی بده سدطوح مهدا تی و کسدب       

د  طی ممان یادآیری به وسیله کنش متالاب  بین ها  هاست. انوا  یادآیری توانمندیها و  قابلیت

پیچیدده بدا مسدائ     هدای   کنندآان، یادآیری با استفاده ام کاوها و نظدام  تولیدکنندآان و مصر 

 تواند د  یک ساممان  وی دهد.   میجدید د  فرایند تولید و یادآیری ساممانی، 

های ملی مدیریت نوآو ی محسوب  ان اصلی تجزیه و تحلی  نظاما ک ،نهادهاام طرفی دیگر 

شدود   د  مالدمة کتاب یود د با ة تجزیه و تحلی  نوآو ی متدذکر مدی   3شوند. چا لز ادکوست می

د  فرآیندد   های نظام ملی مدیریت نوآو ی بر نالش نهادها تأکید شدده اسدت:   مد   میکه د  تما

قدوت   طباشند. شاید بتوان آفدت کده یکدی ام نالدا     ا  میبریو دمیادی نهادها ام اهمیت  ،نوآو ی

 هدا نالشدی محدو ی دا ندد.     مدد    میهای مدیریت نوآو ی د  این است کده نهادهدا د  تمدا    نظام

های ملی مدیریت نوآو ی ضدرو ی اسدت کده جریدان تولیدد و       د  تجزیه و تحلی  نظام ،بنابراین

بی قدرا  آیدرد و د  صدو ت نیدام     انتالا  دانش میدان نهادهدای دولتدی و یصوصدی مدو د ا میدا      

 هایی متناسب با این کا  تدوین شود. شایص

                                                                 
3. Edquest  
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د  مجموعه ا مشی دانش   میآمومر دانشگاهی نالش مه وصیص به  میبا اینکه آمومر  س

تر ام آن  مجموعه دانش و مها ت و مهم ،تواند د  یک فرد میاما چنین آمومشی به تنهایی ن ،دا د

برای سودمند واقدع شددن د  نظدام ملدی ندوآو ی  ا بده وجدود آو د،         وابط اجتماعی مو د نیام 

، توان با یک مدایله مانند آمومر تضمین کرد میمجموعه ا مشی دانش  ا تنها ن ةبنابراین توسع

میرا تحصیالت بیشتر نشانه عملکرد بهتر د  نظام ملی نوآو ی نیست، بلکه فرهنگ انتالا  دانش 

مجموعده  ها بسیا  حیاتی است.  یادآیری د  سایر افراد و سامماند  نظام ملی نوآو ی و افزایش 

بندابراین نظدا ت و مددیریت     .ا مشی دانش د  حالیالت پتانسی  انسانی نظام ملی نوآو ی اسدت 

سدامی و ایجداد انگیدزه تدا      مدیریت منابع انسانی، ام فرهنگهای  جنبه میای، تما چنین مجموعه

کید بر اهمیت انتالا  دانش به اندامه یل  داندش د   أ. تردآی میاشتغا  و  ضایت شغلی  ا د  بر 

و د   (Lundvall, 2001, p.10)به آن اشدا ه کدرده اسدت    وندوا  ت که اس موا دی وسطح ملی جز

بدر اهمیدت تبداد  داندش د  سدطح بدین صدنایع و صدنایع          1988این  ابطه وندوا  د  سدا   

 .اشته استباودستی و پایین دستی نیز اشا ات قاب  توجهی د

و دولت ها  دانشگاه ها، ساممان میانپیوندی های  برابر ادبیات موجود، کشو ی که میرسایت

تر بده اطالعدات و محصدو ، مزیدت  قدابتی        ا فراهم کند و تسریع بخشد، ام  اه دستیابی سریع

خشدی  به شدت و اثربای  فزایندهطو   بهکند. به بیان دیگر امرومه عملکرد نظام نوآو ی  میکسب 

 ا د  توسعه صنایع جدید و د  آمومر، بامآمومی و جذب نیروی کا    میتعام  فناو ی نالش مه

می و غیر سد   می سد هدای    وابط ام  اه کانا این  .(OECD, 2000, p.12) کند میز شرایط ایفا ئاح

 دهد. می وی  

مشدا کت بخدش    مانندد نیاممند فراهم کردن شدرایطی  ها  بنابراین ایجاد مراکز  شد و پا ک

هدا و سدایتا های پشدتیبان اسدت، یعندی د  د ون       یصوصی ام ابتدا، باما یابی، توسعه ظرفیدت 

های دولتدی   و ساممانها  پیوند نهادهایی مانند دانشگاه محیط و شبکه نوآو ی ملی فعالیت کنند.

هدا،   نسدان مانندد جریدان داندش، وجدوه مدالی، ا     ها  با یکدیگر د  نظام ملی نوآو ی با انوا  جریان

هدا   و کنتدر  هدا   ، تنظیمها ، تعدی ها سیاستهای  تجا ی و قوانین و مالر ات و جریانهای  جریان

کنند، یک جریدان کلیددی د     میشود. مبادله افراد و دانشی که آنان با یود منتال   میا مشیابی 

یابدد.   مدی الدا   له نیز با آندان انت ئنظام ملی نوآو ی است، میرا توانایی یادآیری و قابلیت ح  مس

کانا  انتالا  دانش ضدمنی د  داید    ترین  افراد با یکدیگر مهم  میو غیر س  میکنش متالاب   س

ندوآو ی  ا بده عندوان    هدای   تدوانیم نظدام   مدی و یصوصی است.   میعموهای  صنعت و بین بخش
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 ,Lundvall) بام مشخص کنیم که به این معناست که  وابط دو طرفه بدا محدیط دا ندد   های  نظام

2001, p.10). 

نوآو ی د وندادهایی  ا ام محدیط بیدرون د یافدت کدرده و برونددادهایی  ا بدرای       های  نظام

کند. همچنین د  انجام کدا ، آنهدا نده تنهدا بدر محدیط        میتولید است، محیط که جاسامی شده 

 تدرین  مهدم تواندد بده عندوان     مدی دهند. دانش  میثیرآذا ند، بلکه شرایط بیرونی یود  ا شک  أت

د ونداد نظام نوآو ی مشاهده شود. د  این  استا که قاد  به توسعه محصووت و فرایندها باشدد،  

و مفداهیم جدیدد،   هدا   کنشگران نیاممند داشتن دانش جدید هستند. داندش ممکدن اسدت ایدده    

 جدید و فناو انه  ا د برآیرد. های  جدید یا پیشرفتهای  و قابلیتها  مها ت

اند که ظرفیدت جدذب ذاتدی بدرای تشدکی        اشا ه کرده (،30ص  ،1990)کوهن و لوینتا  

مدو د نیدام    می عمدو   مدی ام داندش عل  بردا ی بهرهآذا ی به منظو   تکمیلی و سرمایههای  مها ت

همراه با د ونداد آن صدحبت کدرده اسدت. داندش تنهدا بده       ها  نظریه سیستمد با ه است. سپس 

کندد. چده    مدی ه به عنوان یک برونداد هدم عمد    عنوان د وندادی برای نظام نوآو ی نیست، بلک

ام دانش موجود و ام یلد  داندش جدیدد     بردا ی بهرهمالدا  نظام نوآو ی مزایای پایدا  ام توانایی 

و مفداهیم  ها  دهد. د  هر صو ت دانش به شک  ایده مییا ج ام دانش د ونی و بیرونی تخصیص 

طدو  کده د  محصدووت، یددمات یدا       مدان ثر واقع شدود؛ ه ؤتواند د   شد اقتصادی م میجدید ن

تولید دانش جدید یا ترکیب با دانش  ة ود. نوآو ی فناو انه د  نتیج میفرایندهای جدید به کا  ن

 فعلی به  ور جدید و انتالا  آن به فرایندها و محصووت مهم اقتصادی است.

  نظام مدذکو   ن بامیگران نظام ملی نوآو ی، ام محو های تحلیمیامطالعه جریان دانش د  

آذا ی د  داندش   های فناو ی، محو  توجه، سرمایه عملکرد و سیاستهای  است. اغلب د  تحلی 

آذا ی د  دانش، جریان داندش نیدز مدو د توجده      است، اما د  نظام ملی نوآو ی عالوه بر سرمایه

 ند ام:ا عبا تها  آیرد. این جریان میقرا  

هدای تحالید  و توسدعه دایلدی و بدین       انجام فعالیدت جریان دانش د ون ساممانی ام  اه  -

تحالید   های  آیرد. این نو  جریان دانش ام  اه فعالیت میصو ت ها  ها با کنش متالاب  بنگاه بنگاه

 .شود میتخصصی محال   -های فنی و توسعه مشترک و سایر همکا ی

ولتدی کده بدا    ها و مراکدز تحالیالدات دولتدی و غیرد    ها و دانشگاه جریان دانش بین ساممان -

یابد. ایدن ندو  جریدان داندش نیدز ام  اه تحالیالدات مشدترک،         میکنش متالاب  میان آنها تحال  

 .شود میانجام   میغیر سهای  ایترا  و انتشا ات مشترک و کانا 



 1٧9        1393سا  بیست و سوم/ تابستان  /شما ه هفتاد و یکم       

 

هدا   آوت کده بده د ون بنگداه    )فناو ی( د  تجهیزات و ماشدین  جریان دانش نهادینه شده -

 .شود میتز ی  

شده د  منابع انسانی که به وسیله مبادله نیروی انسانی بدا تجربده و    نهادینهجریان دانش  -

 .آیرد میو یصوصی صو ت   میعموهای  دیده و فرهیخته د  دای  و بین بخش آمومر

و ای  مرمی )منطالده  تحالیالاتی و فناو انه برونهای  شده ام  اه همکا ی جریان دانش جذب -

 .المللی( بین

 ,Lindsay)هدای تجدا ت جهدانی؛    م اثرات انالالب فناو انده و سیاسدت  جریان دانش ناشی ا -

هد  ام تحلی  جریان دانش د  نظام ملی نوآو ی، بهبود عملکرد بنابراین، . Foray, 1994و  (2003

 بنیان و ایجاد بستر مناسب توسعه علم و فناو ی است. اقتصاد دانش

داده است که عبا ت ام نظام تولیدد،  (، سه میرمجموعه  ا د  مرکز نوآو ی قرا  2000) کرن

است که دانش  ا برای تولید، یدمات و فراینددها  هایی  انتالا  و انتشا  و کا برد دانش د  شرکت

آدر   آذا ی باید به عنوان تسدهی   آذا ی و قانون سرمایههای  آردانند. به اعتالاد کرن، نظام میبام 

 تولید، انتالا  و کا برد دانش عم  کنند.  

که مشدابهت میدادی بدا کا کردهدای      کرنکا کردهای کا کردهای هکرت و ن نمونه به عنوا

 :(1٥٥، ص 1390) ضوی،  اند به شک  میر انطبا  داده شده ،مدیریت دانش دا د

 ؛تولید دانش د  مالاب  توسعه دانش و هدایت برای جستجو -

 ؛ها انتالا  و نشر دانش د  مالاب  انتشا  دانش ام  اه شبکه -

 ؛بندی باما  های کا آفرینانه و صو ت دانش د  مالاب  فعالیت کا بست -

 ؛سامی منابع کا کرد مالی د  مالاب  بسیج و جریان -

 ؛مالر ات و تحریک به وسیله دولت -

 .ائتال  وکالتی -

 بندی شده است. دسته میر نگا هد  شده د  این ممینه،  سایر تحالیالات انجام
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چارچوبتحقیقومدلمفهومی.1-5

ایدن اسدت کده     ،که د  تحالیالات باو به آنها اشدا ه شدده  ای  توان آفت نکته به شک  یالصه می

 ،سامی مددیریت اثدربخش داندش    پایه و اسا  دستیابی به نوآو ی است و ام این  و پیاده ،دانش

 ،باشد و نظام ملی نوآو ی ام منظر مدیریت دانش د  واقع تولید می ملی نوآو یکلید ایجاد نظام 

مین أشدبکه تد  "کا آیری دانش است. حتی به دلی  اهمیت داندش د  بریدی مندابع     هتومیع و ب

معاد  نظام ملی نوآو ی د  نظر آرفتده شدده اسدت کده ایدن شدبکه کلیده فراینددهای          "دانش

شدود.   کدا آیری داندش  ا شدام  مدی     ه  سطح ملی ام اکتسداب و انتالدا  تدا بد    مدیریت دانش د

فروشدان و مشدتریان ام    یدرده  ،تولیدکنندآان ،های دانش واسط ،سسات تحالیالاتیؤم ،ها دانشگاه

شوند. همچنین هدد    کنندآان دانش تا متالاضیان دانش ام اجزای این شبکه محسوب می مینأت

سدامی داندش ام    باشد کده تجدا ی   میدن عملکرد منجیره دانش باو برای  ام طراحی چنین شبکه

 ،طری  تبدی  آن به محصووت جدید است. دانش طب  تعریفی کده د  ایدن مندابع ا ائده شدده     

 تواند منجر به محصدو  و فرایندد نوآو انده    ها می ها و شرکت ست که د  دانشگاها مفاهیم یاصی

مدیریت جریدان دانشدی د     ،واقع مدیریت دانش)براسا  تعریف شومپیتر ام نوآو ی( شود و د  

 بین ایفاآران نالش د  نظام ملی نوآو ی است. 

د  جریان دانشی مو د مالحظه این تحالیالات قرا  ها  لفهؤو ما ساموکا ههمچنین مفاهیم و 

چگونگی جریان دانشی د  مراح  تحالیالات و طراحدی و تولیدد د  منجیدره     ا مثبرای اند.  آرفته

های ملی ندوآو ی کشدو های    های دانشی د  نظام کی اشا ه شده است. تفاوت جریانمین فیزیأت

الداتی مدو د بر سدی    ست که د  این حومه تحالیا مختلف با سایتا های متفاوت، ام موا د دیگری

 قرا  آرفته است.

کید بیشتر بر جریان دانش بده جدای مددیریت داندش د  تحالیالدات      أشایان ذکر است که ت

هدای   یو د؛ به عنوان نمونه د  بریی منابع به جریدان دانشدی د  محدیط    م میشده به چش انجام

 هلیدو  و هیددالگو  ایدن موضدو  د    فناو انه و یدماتی اشدا ه شدده اسدت.     ،کسب وکا  ،علمی

اجتماعی و اطالعات و ا تباطی عناصر نظام ملدی و   ،فرهنگی ،ام نظر چا چوب اقتصادی (2008)

چددا چوب اقتصددادی کدده همچنددین بحددث شددده اسددت د. اندد هشدددفاکتو هددای دانشددی بر سددی 

هدای نوآو انده    دهنده عملیات مناسب تمام ایفاآران نالش نظام ملی و عمد  بده فعالیدت    انعکا 

د   هسدتند.  هدا  دهنده ایدن فعالیدت   تولیدکننده و توسعه ،میرا ایفاآران نالش د  نظام ملی ،است
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ثر و ؤانتالا  آن با سرعت باو و به شکلی مچا چوب اطالعات و ا تباطات افزایش جریان دانش و 

 باشد.   میکید أقاب  دستر  مو د ت

افدزایش   ،افزایش سرعت انتالدا  داندش    ،اشا ه شده که افزایش ظرفیت دانش عالوه بر این

سدامی و   )فرهندگ  سامی سیسدتم جریدان دانشدی    بهینه ،)حجم بیشتری ام دانش( قد ت انتالا 

د که د  ا تالای عملکرد مدیریت دانش د  نظام ملی ندوآو ی  موا دی هستن وجز ،مدیریت بهتر(

های ا تالای عملکدرد مددیریت    های باو به عنوان شایص بایست مدنظر قرا  آیرد که شایص می

 تواند د  این تحالی  جهت ا میابی مد  مدیریت صحیح دانش مد نظر قرا  آیرد. میدانش 

ظام ملی نوآو ی محالالدین بده دنبدا  مندابع     کلی عنوان شده که با توسعه نطو   بهبنابراین، 

های دانشی بودند و بدون جریان دانشی این نظام، پویایی و تحرک یدود   دانشی و تسهی  جریان

توانستیم آن  ا سیستم بام و پویایی تلالی نماییم. نظام ملدی ندوآو ی ام    میداد و ن می ا ام دست 

لیو د  سا   ،ری دانش است. به عنوان نمونهکا آی منظر مدیریت دانش همان تولید و انتشا  و به

ام منظر مدیریت دانش نظام ملی  ا مو د تجزیده و تحلید  قدرا  داد. ظرفیدت داندش و        ،200٥

و سدنگ   لدی منگدالن   مانندد تالویت سرعت جریان دانش مو د بحدث قدرا  آرفتده و محالالیندی     

 .اندد  نظام ملی  ا ام موایای مختلف مو د بر سی قرا  داده نظریهکوپینگ تحلی  جریان دانش د  

کنندد نیدز بسدیا  بدا اهمیدت       مدی شناسایی نهادهایی که این نالش  ا د  نظام ملی نوآو ی بامی 

و به نوعی بر سی نظام ملی نوآو ی ام منظر مددیریت   ستا  کید قرا  آرفتهأعنوان شده و مو د ت

کدا آیری داندش صدو ت     هندوآو ی تولیدد و انتشدا  و بد     دانش انجام پذیرفته که د  نظدام ملدی  

های توسعه مدیریت دانش د  نظام ملی ندوآو ی توسدط کوپیندک     به بریی ام شایص .پذیرد می

عملکرد نظدام   ،کید شده که مدیریت دانشأپردایته و ت 2009و لی وی د  سا   2008د  سا  

 کلیات متوقف شده است. د  سطح ها  برد. اما این بر سی میملی نوآو ی  ا باو 

کدا آیری   هتوسعه نظام ملی نوآو ی ام نظر سایتا ی و کا کردی توسط مدیریت دانش و بد 

توان به عندوان   میست که ا کا کردهای مدیریت دانش د  نظام ملی نوآو ی نیز ام موا د دیگری

این کمبدودی  بندابر ثیرآذا  مدیریت دانش د  کالبد نظام ملی نوآو ی د  نظر آرفت. أهای ت نالش

سدامی دقید  نالدش و  ابطده      و مدد   پردامی عدم نظریه ،یو د که د  این تحالیالات به چشم می

 مدیریت دانش د  نظام ملی نوآو ی و عدم انجام تالشی جهت انطبا  کا کردهای این دو مفهوم

هدای   هدا و مدد    نظریده )مدیریت دانش و نظام ملی نوآو ی( است و به عبا تی عددم اسدتفاده ام   

باشد و همچنین عدم بر سی کا برد مدیریت دانش ملی  میدیریت دانش د  نظام ملی نوآو ی م
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شدده د  ایدن ممینده کده نیدام بدده       د  توسدعه نظدام ملدی ندوآو ی و پراکنددآی کا هدای انجدام       

 سامد.  مییابی و ا ائه مد  د  این ممینه  ا ضرو ی  سامی و مد  یکپا چه

 ها هفرضی -

 :میر  ا تشکی  داد های یهتوان فرض مرو شده میبرمبنای ادبیات 

فرضیه اصلی: کا کردهای مدیریت دانش باعث تالویت و تکمی  کدا کردی و سدایتا ی د    

 شود. مینظام ملی نوآو ی و افزایش عملکرد آن 

نیومن  ا به عنوان کا کردهدای مددیریت داندش د  نظدر      چنانچه کا کردهای مد  عمومی 

تدوان  وابدط میدر  ا جهدت      های مستخرج ام پیشینه تحالید  مدی   ام شایصبگیریم و با استفاده 

 د  نظر آرفت. ها هتشکی  فرضی

: بین کا کرد یل  دانش و افزایش ظرفیت یادآیری د  نظام ملی ندوآو ی  ابطده   1فرضیه 

 معنادا ی وجود دا د.

 ابطده  آو ی دانش و افزایش حجم دانش د  نظام ملی ندوآو ی   بین کا کرد جمع :2فرضیه 

 معنادا ی وجود دا د.

بین کا کرد تومیع دانش و افزایش سرعت انتشدا  د  نظدام ملدی ندوآو ی  ابطده       :3فرضیه 

 معنادا ی وجود دا د.

نظدام ملدی ندوآو ی  ابطده      کدا ایی کدا آیری داندش و افدزایش     هبین کا کرد بد  :4فرضیه 

 معنادا ی وجود دا د.

سامی نظام ملی نوآو ی  ابطه معنادا ی وجدود   هبین کا کرد ا میابی دانش و بهین :٥فرضیه 

 دا د. 

 مد  مفهومی -

ه ام پیشینه تحالی  د   ابطه با نالش مدیریت دانش د  نظام ملی ندوآو ی  شد ابعاد استخراج

اندد و    ا تشدکی  داده  ها ممینهو ا تباط کا کردها با معیا های افزایش عملکرد نظام ملی نوآو ی 

 (، نمایش داده شده است.1) نمودا  شما هاین مد  د  
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نقشمدیریتدانشدرتوسعهنظامملینوآوری-(1)شمارهنمودار

 











روشپژوهش.2

و   یکم د ، توصیفی است.  ور انجام تحالی  به شک  ها تحالی  حاضر ام نظر  ور آردآو ی داده

کیفی صو ت پذیرفته است که بر مبنای بر سی و استخراج و سامماندهی مرو  ادبیات مربوط به 

باشد. البته اقدام به ترکیب و تلفی  اطالعات پدیده  می ابطه مدیریت دانش و نظام ملی نوآو ی 

شدده   میقب  ام ایجاد  ور فراتحلی  انجام ها  جدیدی نیست. مرو  ناللی متون و منابع، ام مدت

است د  ابتدا این  ور د  بین دانشمندان علوم اجتماعی  ایج آردید و سپس توسط محالالدین  

سدامی تحالیالدات آذشدته      ور برای یالصه ترین مهمنیز پذیرفته شد. فراتحلی ، ها  سایر  شته

قدد  کدم باشدد کده نتدوان بده        که حجدم نمونده د  یدک مطالعده، آن     مییصوص هنگابه  ؛است

مو د نظر د  تحالیالات   می سید و یا به لحاظ  وشی بریی ام عناصر مفهوآیری مطمئنی  نتیجه

آذشته نیز تحت عناوین متفاوتی بر سی شده باشدد و مدا د  ممینده موضدوعی یدود تحالیالدی       

ثیر أتحالی  د  تحالیالات مختلدف بده کا  فتده و تد      میمشخص کمتر داشته باشیم. عناصر مفهو

بر سی شده است که د  تحلی  پیشینه مطالعات ها وی آنو سایر متغیرها بر ای  متغیرهای ممینه

 نیز به مرو  پیشینه پردایت.  میتوان ام عناصر مفهو میشده  انجام

 یم د و کیفی مطرح است. د  این تحالی  بده تحلید  توصدیف ک     یم بعد ک فرا تحلی  د  دو

آرفتده   د  نظر آذشته پردایته نشده و تحلی  کیفی مبانی نظری و  ابطه متغیرهاهای  پژوهش 
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(، سدا ویانی  1386نهدایی )  احمددی و سدعید   (، علدی 1386) و سدایرین  فدرد  داندایی  ؛شده است

 (.199٧و شرپنز  ) (13٧2)

 ادبیدات مطالعده  بدا  هدای کلیددی مدد      بنابراین پس ام انجام فراتحلی  و استخراج مولفده 

تدی و آممدون   بدر مبندای  ور آممدون    اندد و   شدده سدامماندهی   ها د  قالب مدلی لفهؤ، مموضو 

 مو د آممون قرا  آرفتند. ( SPSSافزا   )با کمک نرم ها هیفرض

هایپژوهشالؤس.3

بین کا کرد یل  دانش و افزایش ظرفیدت  آیا د  نظر آرفت:  ها  ا این سؤا توان  طو  کلی می به

آو ی داندش و   کرد جمدع بین کدا  آیا  نوآو ی  ابطه معنادا ی وجود دا د؟یادآیری د  نظام ملی 

بدین کدا کرد تومیدع     آیدا  افزایش حجم دانش د  نظام ملی نوآو ی  ابطه معنادا ی وجود دا د؟

بین کدا کرد   آیا دانش و افزایش سرعت انتشا  د  نظام ملی نوآو ی  ابطه معنادا ی وجود دا د؟

بدین   آیدا  دا د؟نظام ملدی ندوآو ی  ابطده معندادا ی وجدود       کا اییکا آیری دانش و افزایش  هب

بده دنبدا     آیا سامی نظام ملی نوآو ی  ابطه معنادا ی وجود دا د؟ کا کرد ا میابی دانش و بهینه

 ومم بود د  ابتدا به موا د میر پردایته شود. ها این سؤا پاسخ به 

شده د  مو د  ابطه مدیریت داندش و نظدام ملدی ندوآو ی کددام       ترین تحالیالات انجام عمده

وضدعیت   باشند؟ مید  بعد نظری متغیرهای وابسته و مستال  د  تحالی  به چه صو ت  هستند؟

آن چگونده    میثر بر نظام ملدی ندوآو ی و یدا عناصدر مفهدو     ؤمتغیرهای مستال  مدیریت دانش م

  است؟

 نامده  پرسدش  شدده،  هئد ا ا مدد   اعتبا سدنجی  و بر سی منظو  به: اطالعات آردآو ی ابزا  -

 د  اسدتفاده  مدو د  مالیدا   و بدود  شده طراحی ادبیات مرو  د  مطالعه دمو  های ویژآی برمبنای

 .است شده استفاده لیکرت تست  ور ام که استای  فاصله مالیا  نامه پرسش

 بدا  مدرتبط  اسدتادان ام   نفرسه  نظر ام استفاده با نامه پرسش  وایی: پژوهش پایایی و  وایی-

  أی بیشترین که ییها مؤلفه که شک  این به .است شده تأییدتی  آممون کمک با پژوهش موضو 

 شد؛ استفاده آممون پیش  ور ام پایایی سنجش برای همچنین .آرفتند قرا  تأیید مو د ،آو دند  ا

 میدان  دوبدا ه  نامده  پرسدش  همان هفته یک ام پس و نفر 3میان ابتدا نامه پرسش که ترتیب این به

 ها پاسخ د  باویی همبستگی که تومیع د  نیز مده  دست به8٧/0، کرونباخ آلفای .شد تومیع نفرات

 .است نامه پرسش یوب ییلی و باو پایایی نشانگر بوده شد پیدا
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 فنداو ی  موضدو   متخصصدان  ام که بودند نفر 40 مطالعه مو د آما ی ةآما ی:جامع جامعه -

 شددند.  انتخاب نفر 2 ها تخصص و سایر نفر ٥ صنایع مهندسی نفر، 22مدیریت  نفر، 12اطالعات 

 بده  یوبی است. البته پاسخ نرخ معر  که شد د یافت و تکمی  د صد 81 میزان ها به نامه پرسش

به  تحصیالت و نو  تخصص لحاظ ام هندآاند پاسخ باید موضو ، بودن تخصصی و بودن فنی لحاظ

 سطوح ام دهندآان پاسخ اینکه به توجه با و شد انجام امر این که شدند می آزینش انتخابی صو ت

 تعداد ام .است بوده بریو دا  ومم پایایی و  وایی ام نتایج شدند، انتخاب اجرایی و مدیریتی مختلف

 و لیسانس مد ک نفر 10 افراداین  میان د  .اند بوده من نفر 18 و مرد نفر 31 دهنده، پاسخ نفر 49

 .اند داشته دکترا نفر ٧ و لیسانس فو  نفر 32

هاتحلیلیافتهتجزیهو.4

  شود. میمرحله او : فرض صفر و فرض مالاب  به صو ت آما ی میر نوشته 

 شایص مو د نظر تأثیر معنادا ی ندا د

 مو د نظر تأثیر معنادا ی دا د  شایص

باشد که  تومیع آما ی آن می ممون وآما ه آ محاسبهمرحله دوم: شام  عملیات آما ی برای 

 .محاسبه شده است( 4د  نگا ه شما ه )

توزیعآماریفرضیات-(4)نگارهشماره

 میانگین تعداد فرضیات مد  
انحرا  
 معیا 

t 

 مالدا 

د جه 
 آمادی

سطح 
 معنادا ی

 : بین کا کرد یل  دانش و1فرضیه 
شایص افزایش ظرفیت یادآیری د  

 ابطه معنادا ی نظام ملی نوآو ی 
 وجود دا د.

49 ٧4/4 44/0 32/3٧ 
 
48 000/0 

آو ی  : بین کا کرد جمع2فرضیه 
دانش و شایص افزایش حجم دانش 
د  نظام ملی نوآو ی  ابطه معنادا ی 

 وجود دا د.

49 ٧٥/4 46/0 00/36 

 
48 

000/0 

: بین کا کرد تومیع دانش و 3فرضیه 
شایص افزایش سرعت انتشا  د  نظام 

نوآو ی  ابطه معنادا ی وجود  ملی
 دا د.

49 64/4 ٥1/0 61/30 

 
48 

000/0 

ا آیری  ک ه: بین کا کرد ب4فرضیه 
دانش و شایص افزایش کا ایی نظام 

49 6٧/4 ٥2/0 ٥3/30 
 
48 000/0 
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ملی نوآو ی  ابطه معنادا ی وجود 
 دا د.

: بین کا کرد ا میابی دانش و ٥فرضیه 
نوآو ی شایص بهینه سامی نظام ملی 

  ابطه معنادا ی وجود دا د.

49 62/4 ٥9/0 ٧1/2٥ 

 
48 000/0 

 ؛آیدرد  مرحله سوم: مالدا  آما ه آممون برای تمام موا د د  ناحیه  د فدرض صدفر قدرا  مدی    

عملکرد نظام ملدی  های  شایصکا کردهای مدیریت دانش د   میبنابراین ام نظرنمونه آما ی تما

 ثیر معنادا ی هستند. أنوآو ی دا ای ت

فرجام

شده د  بین  دهد که د  بین همه عوام  مشخص میشده د  این مالاله نشان  بر سی آثا  توصیف

پایه  ،که د  این تحالیالات نهفته است این است که دانشای  نکته ،مرتبط با موضو  اثر علمی 40

کلیدد ایجداد    ،ربخش داندش سامی مدیریت اث و اسا  دستیابی به نوآو ی است و ام این  و پیاده

تومیدع و   ،باشد و نظام ملی نوآو ی ام منظر مدیریت دانش د  واقع تولید مینظام مدیریت دانش 

 "مین داندش أشدبکه تد  "کا آیری دانش است. حتی به دلی  اهمیت داندش د  بریدی مندابع     هب

یریت داندش  معاد  نظام ملی نوآو ی د  نظر آرفته شده است که این شبکه کلیه فرایندهای مد

سسدات  ؤم ،هدا  شود. دانشدگاه  کا آیری دانش  ا شام  می هد  سطح ملی ام اکتساب و انتالا  تا ب

کنندآان دانش تا  مینأفروشان و مشتریان ام ت یرده ،تولیدکنندآان ،های دانش واسط ،تحالیالاتی

شدوند. همچندین هدد  ام طراحدی چندین       متالاضیان دانش ام اجزای این شبکه محسدوب مدی  

سامی دانش ام طری  تبدی  آن بده   باشد که تجا ی میباو بردن عملکرد منجیره دانش ای  شبکه

 محصووت جدید است. 

کید بیشتر بر جریان دانش بده جدای مددیریت داندش د  تحالیالدات      أشایان ذکر است که ت

هدای   عنوان نمونه د  بریی منابع بده جریدان دانشدی د  محدیط     به یو د. شده به چشم می انجام

فناو انده و یددماتی اشدا ه شدده اسدت. د  بریدی دیگدر ام نظدر چدا چوب           ،کسب وکا  ،میعل

اجتماعی و اطالعات و ا تباطی عناصر نظام ملی و فاکتو های دانشدی مدو د    ،فرهنگی ،اقتصادی

دهندده عملیدات مناسدب تمدام      چدا چوب اقتصدادی انعکدا     برای مثدا  اند.  بر سی قرا  آرفته

های نوآو انده اسدت؛ میدرا ایفداآران نالدش د  نظدام ملدی،         م  به فعالیتایفاآران نالش نظام و ع

افدزایش   ،ها هستند. د  چدا چوب اطالعدات و ا تباطدات    دهنده این فعالیت تولیدکننده و توسعه

باشدد.   مدی کیدد  أثر و قاب  دستر  مو د تؤجریان دانش و انتالا  آن با سرعت باو و به شکلی م
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 افزایش قد ت انتالدا   ،افزایش سرعت انتالا  دانش ،ظرفیت دانش عالوه اشا ه شد که افزایش هب

 ،سدامی و مددیریت بهتدر(    )فرهنگ سامی سیستم جریان دانشی بهینه ،)حجم بیشتری ام دانش(

بایسدت   مدی موا دی هستند که د  ا تالای عملکرد مدیریت داندش د  نظدام ملدی ندوآو ی      وجز

 هستند.های ا تالای عملکرد مدیریت دانش  صهای باو به عنوان شای شایص .مدنظر قرا  آیرد

سامی و سدامماندهی   مد  ،  این یصوص واکاوید کهحالی  و یا اثر مکتوب ت 40های  یافته

نالش مددیریت داندش د  نظدام ملدی ندوآو ی پویدایی،        ترین مهمدهد که  نشان میشده است و 

سدایتا آرایی و کدا کردآرایی و   هدای   ویژآدی  نظرکمی  نظام ملی نوآو ی ام تافزایش عملکرد، 

 میدهد که بدین کا کردهدای عمدو    میها نشان  مین دانش است که نتایج آممون فرضأمنجیره ت

افزایش عملکرد نظام ملی نوآو ی  ابطده معندادا ی وجدود دا د.     های شایصمدیریت دانش و با  

فزایش حجم، ا شایص آو ی دانش و افزایش ظرفیت، بین جمع شایص یعنی بین یل  دانش با

افدزایش  شدایص  کا آیری داندش و   هافزایش سرعت و پویایی، بین بشایص بین تومیع دانش و 

 سامی سیستم  ابطه معنادا ی وجود دا د. کا ایی و یروجی و بین ا میابی دانش با بهینه

م ملی ندوآو ی و بده   مدیریت دانش و نظادو مفهوم  انجام تالشی جهت انطبا  کا کردهای

به عندوان  توان   ا میهای مدیریت دانش د  نظام ملی نوآو ی  ها و مد   نظریهفاده ام است عبا تی

 واآذا  نمود. بعدیپیشنهاد نمود و به تحالیالات  یندهادی د  تحالیالات آپیشنه های موضو 
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ندوآو ی و افدزایش   های  نظام ملی مدیریت نوآو ی جهت ا تالای شایصهای  کا آیری مد  هب" ،(138٧)  هنسیمی، 
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