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چکيده
هر چند پژوهش در مورد مدیریت دانش در سازمانهای کارآفرین موورد ووهوب یاویاری از داندونندان یوود
است ،اما ییدتر یبطور ماتقل (و نب در زمینبهای سازمانی ،هغرافیایی یا صنعتی) مورد ووهب قرار گرفتب است .ایون
پژوهش کب از نظر هدف کاریردی است ،در پی ورکیب نقش زمینوبهوای فعاییوت (کورکتهوا و سوازمانهوا) یوا
وحقیقات مدیریت دانش و یررسی پیامدهای آن در کارآفرینی یود و یب این سؤال پاسو مویدهود کوب «مودیریت
دانش (سرمایبگذاری روی دانش و فناوری کرکتها و هنچنین استفاد از سرریز دانش) چب نقدی در کوارآفرینی
دارد؟» .هنچنین ،این پژوهش یب یررسی نظاممند مقاالت مریوط یب وئوری سرریز دانش کارآفرینی ،نظریب نووآوری
یاز و دیدگا نهادی مدیریت دانش در سازمانهای کارآفرینی و ارزیوایی یوازد سورمایبگوذاری در زمینوب دانوش و
سرریز دانش در صنایع مختلف و سطوح گوناگون فعاییوت اقتاوادی (فورد ،کورکت ،صونعت ،داندواا  ،منطقوب)
میپردازد .یرای دستیایی یب این هدف ،آخرین مقاالت معتبر خارهی منتدر کد در این حوز یا روش فراوحلیول
کیفی و یا استفاد از نرمافزار وحلیل کیفی  Maxqda2020در کش گام یررسوی و یافتوبهوای پوژوهش در سوب
یخش ،وحلیل روشکناسی پژوهشها ،وحلیل محتوای کیفی مقاالت و یافتبهای پژوهش وبیین کد و در انتها نیوز
ووصیبهایی یرای پژوهشهای آوی ارائب کد است .یافتبهای این پژوهش ندان میدهد کب مدیریت دانش متوثرر از
سرمایبگذاری داخلی و خارهی روی دانش است و هردوی این سرمایبگذاریها یبطور ماتقیم یا غیرماوتقیم یور
نوآوری در سازمان وثریر میگذارند و از سوی دیار نوآوری یب خاطر ایجاد مزیت رقوایتی در کاوبوکوار ،اغلوب
پایب و اساس کارآفرینی است.
کليد واژهها :کارآفرینی ،مدیریت دانش ،سرریز دانش ،هنکاری داندی ،فراوحلیل
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مقدمه
پیچیدگی وغییرات ههانی در زمینب مدیریت دانش ضرورت وعامل مدترک یین حوز هوای
مختلف علنی را دوچندان کرد است .محققوان و یرناموبریوزان ،عققوبمنود افوزایش ادراک و
آگاهی ما از چایشهای مریوط یب سرمایبگذاری درونسوازمانی در زمینوب دانوش و فنواوری و
هنچنین کناخت ما از چاونای دستیایی یب دانش از طریق هنکاری یا کرکای یرونسوازمانی
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

و سرریز دانش در محیط داخلی و زمینبهای ییناینللوی هاوتند (ویتور 1و هنکواران  .)4112یخوش
عند ای از دانش ما در مورد مدیریت دانش در سازمانهوای کوارآفرین ،مبتنوی یور مطایعوات
مریوط یب رکد درونزا (رومر ،)1224 4کارآفرینی استراوژیک

(آگاروال 3و هنکواران 4111؛ اودریوش 4و

هنکاران 4112؛ گیو 2و هنکاران )4112؛ وجارت یویناینللوی و سورریز دانوش

کوارآفرینی( 6ایاوز 7و

هنکاران  )4113و نظریب نوآوری یاز (وست 8و هنکار  )4114است.
عقو یر آن ،استفاد از فناوریهای دیجیتال ،چدمانداز داخلی کدف و یهر یورداری از
دانش را در حد زیادی وغییر داد است (یی و هنکاران  .)4116هنچنین ،سورریز دانوش ،محویط
کارآفرینی را یرای کرکتهای کوچک و متوسوط و سوازمانهوای صونعتی متفواوت ننوود
است(کوراوکو .)4141 2یا این حال ،وحقیقات نابتاً کنی در مورد کانالهای مدیریت دانوش در
سازمانهای کارآفرین ،صنایع ،کبکبها و خوکبهای محلی و محیطها و زمینبهای هنکاری
ییناینللی صورت گرفتب است (اودریچ .)4112
وحقیقات صورتگرفتب در مورد مدیریت دانش در سازمانها یوا خلوق دانوش در داخول
سازمان ،وویید دانش یا کرکای ییرونی (وثمینکنندگان ،مدتریان ،گرو سازمانی ،دانداا هوا)
و یرون سپاری ایجاد دانش یب هنکاران یوا مؤساوات هنکوار هنپوکوانی دارنود .ایون امور
هنبب های مثبت و منفی خاص خود را دارد (ریتاال و هنکاران  )4112کب مورد ووهوب یاویاری از
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1. Welter.
2. Romer.
3. Agarwal.
4. Audretsch.
5. Ghio.
6. knowledge spillover of entrepreneurship.
7. Acs.
8. West.
9. Kuratko.


داندنندان یود است .این پژوهش یب مبانی نظری و پیدینبکناسوی وحقیوق ،روشکناسوی
وحقیق ،یافتبها و وجزیبووحلیل داد ها پرداختب و پو

از نتیجوبگیوری پیدونهادهایی را یوب

پژوهداران این حوز ارائب ننود است.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
دانش یبمثایب کانال و وسیلبای است کب کارآفرینان ووسط آن میووانند دانشهای سرریز
کد را اخذ ننایند .هنچنین دانش این امکان را یب وهود می آورد وا دانش هدید در صنایع
و یین صنایع مختلف (ووسلی 1و هنکاران  )4117سرازیر و منجر یب پویوایی و ووسوعب اقتاوادی
منطقب کود (کایازا 4و هنکاران .)4112
نظریب سرریز دانش کارآفرینی مبتنی یر وئوری رکد درونزا (رومر  )1224یود و یوب نقوش
ووهب ما را یب زمینبای کب در آن وویید و انتقال دانش اوفوا مویافتود و هنچنوین یوب نقوش
«فیلتر دانش» یب عنوان مانعی یرای فعاییت کارآفرینی ،معطوف مویکنود (اودریچوو کیلوبچ.)41173
یرخقف وئوریهای رکد درون زا ،نظریب سرریز دانوش کوارآفرینی ایجواد کورکت در یوک
فراینود درونزا را در پاسو یووب در دسووترس یووودن دانووش یقاسووتفاد  ،مووورد ووهووب قوورار
میدهد(اودریچو هنکاران .)4116
نظریب سرریز دانش کارآفرینی نقش مهنوی در درک چاوونای وعامول انتدوار دانوش و
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کارآفرینان در وویید دانش و فرایند وجاریسازی میپردازد (اودریچو هنکاران  .)4116این نظریوب

هنکاری داندی یرای کناسایی و فراگیری دانش هدید دارد .این در حایی اسوت کوب منوایع
درونی و ییرونی دانش مدتها است کب یبطور ماوتقل

(هوال 4و هنکواران 4113 ،4112؛ کاسوینان و

واینتینی )4116 2و نب در ورکیب یا مدیریت استراوژیک دانش (فریریا )4117 6و نظریب سرریز دانش
دانش کارآفرینی( ،ایاز و هنکاران  )4113مورد ووهب و یررسی قورار گرفتوبانود .ایون پوژوهش،
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1. Tavassoli.
2. Caiazza.
3. Audretsch and Keilbach.
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5. Cassiman and Valentini.
6. Ferreira.




یبمنظور ورکیب این دو رکتب از ادییات ،یب هنوعآوری مقواالوی پرداختوب اسوت کوب نظریوب
سرریز دانش کارآفرینی (یبعنوانمثال کرکای خارهی ،فعاییتهای وحقیق و ووسعب داخلوی
یا یا هنکاری دیاران ،سرمایب گذاری در کار خققانب ،وثمین نیروی کار ،هنکاری داندی) را
ورسیم میکنند (یلیتاکی.)4112 1
هنچنین ،این مطایعب یب یحو

در موورد مرزهوای دانوش و حودودورغور سوازمانهوای
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کارآفرین (یلیتاکی و هنکاران  )4112و کدف و یهر یرداری از دانش (کرزنر )1222 4کنک ننود و
موهب درک مفهومی هدید از ارزیایی و مدیریت دانش (پاول و گرودال )4112 3و استفاد از آن
ووسط کارآفرینان (کایازا 4و هنکواران  )4112میکود .نوکتبهای منتدرکد در این خاوص ،نبونها
یب درک چایشهای نهادیِ منطقبای و ییناینللی در زمینب وویید دانش ،ویژگیهای صنعت و
مدیریت دانش در سوطوح فوردی ،وینوی ،کورکت و صونعت ،یوب هنورا سورریز دانوش و
وجاریسازی دانش در داخل و سراسر مرزهای محلی ،منطقبای و ملی کنک میکنند ،یلکوب
مورد عققب اهل فن و سیاست گذارانی کب در زمینب نوآوری و سیاستهای صنعتی در سطح
ملی و ییناینللی فعاییت میکنند نیز هاتند.
پيوند مديريت دانش و کارآفريني
فعاییتهای کارآفرینی یرای واهیل ووسعب اقتاادی ،یب دانوش موهوود و هدیود متکوی
هاتند (ویتر 2و هنکاران  .)4112در حایی کب یرخی وئوریها و یافتوبهوای وجریوی در رایطوب یوا
کارآفرینی یب یعضی زمینب های ملی و نهادی خاص (نب موارد دیار) محدود میکوند .نظریب
سرریز دانش کارآفرینی انواع زمینبهای نهادی و صنعتی و هنچنین کدورهای ووسوعبیافتوب
و در حال ووسعب را کامل مویکوود

(یروووون 6و هنکواران 4118؛ آگواروال و هنکواران 4111؛ اودریچوو

یلیتاکی و هنکاران .)4113
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1. Belitski.
2. Kirzner.
3. Powell and Grodal.
4. Caiazza.
5. Welter.
6. Bruton.


نظریب سرریز دانش کارآفرینی یب چاوونای اسوتفاد کارآفرینوان از اطقعوات و اینکوب چورا
سرمایبگذاری در زمینب دانش خود کرکت نباید هنکاری کارآفرین یا کرکای خوارهی در زمینوب
دانش (وست و یوهر4114 1؛ روپر 4و هنکاران  )4117و

دسترسی یب سرریزهای دانش (اودریوچ و کیلوبچ 4117؛

هال و سنا )4117 3را وضعیف کند ،میپردازد .در اقتااد دیجیتایی هدیود (اویاوچونکا و اودریوچ  )4112یوا
آزادی عنل و سرعت ییدتر در هنعآوری و وبوادل اطقعوات ،سورمایبگوذاری کنتور در زمینوب
دانش ،یایار مدکلساز است .این امر میوواند یقا ،یهر وری و نوآوری را یب خطر انداختوب و یوب
کاهش فرصتهای سرمایبگذاری روی دانش هدید ووسط یناا ها منجر کود.
کواهد نظری و وجریی موهود در زمینب مدیریت دانش در سازمانها حاکی از آن اسوت
کب وویید دانش در داخل یا از طریق سرریزهای دانش انجام میکوود .سورمایبگوذاری روی
وویید دانش داخلی یرای واوهیل نووآوری و یهور وری

(هوال و هنکواران 4112؛ دمیرچویاوغلوو 4و

کد و یب انبو اید های کلیدی مورد نیاز یرای حنایت از ورود یب کارآفرینی دست خواهند
یافت .هرچند سرمایب گذاری در زمینب هنکاری داندوی و سورریزهای دانوش منکون اسوت
دانش سایر صنایع را کب یبطور ماتقیم در قایلیتهای کورکت عجوین نیاوتند ،یوب ارمغوان
ییاورد (ماوری ،)4112 2اما منکن است یرای نوآوری کومپیتری نیز مهم یاکد (کومپیتر .)1244 6یا
این حال ،یکی از اصلیورین چایشهای کرکتها و گرو هوای سوازمانی درواقوع مودیریت
سرمایب گذاری داخلی در زمینب دانش ،هنکاریهای داندی (یییرز و زند )4114 7و سرریز دانوش
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هنکاران  )4112ضروری است و یا انجام این کار یناا ها موفق یب هنوعآوری سورمایب اناوانی

است .این مائلب ،یبویژ یرای کارآفرینانی کب یا محدودیت کدید منایع کار میکننود ،حوائز
اهنیت است (یینک و اسکات.)4112 8
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1. West and Bogers.
2. Roper.
3. Hall and Sena.
4. Demircioglu.
5. Mowery.
437 6. Schumpeter.
7. Beers and Zand.
8. Link and Scott.




یرای یررسی مجنوعب وایاتای های ماتقیم و غیرماتقیم یین وویید دانش ،وجاریسازی
و وخایص دانش (هوای و سونا  ،)4117یخوش صونعت منکون اسوت مناسوبوورین موورد در
مطایعات مریوط یب این یح

ویژ کب یب پژوهش در مورد نقش مودیریت دانوش در یخوش

فناوری اطقعات (خلیل و خلیل ،)4141 1یخش دفاعی (یریونز-پنایور 4و هنکاران  ،)4141مراقبتهوای
یهداکتی (اسقم 3و هنکاران  ،)4141یخش نینبهادی (انزنباچر و واگنر ،)4141 4یخش

آموزش(سیورا 2و
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هنکوواران 4141؛ هووان ،)4141 6یخووش ووییوود پیدوورفتب (سووووکووا 7و هنکوواران  )4141و موووارد دیاوور
میپردازد ،یاکد.
هرچند مدیریت دانش اغلب یبونهایی مورد وحقیق قرار گرفتوب اسوت ،اموا محققوان یوب
دالیل زیر ووهب ییدتری یب مکنل هم یوودن و هنباوتای دانوش داخلوی و منوایع ییرونوی
دانش(یینک و اسکات  )4112و هنچنین نقش سرریز دانش داکتباند (اودریچو یلیتاکی :)4112
اول ،موودیریت دانووش در سووازمانهووا ،منوواطق و کدووورها ماووتلزم درک رایطووب یووین
سرمایب گذاری داخلی در وحقیق و ووسعب و منایع ییرونی دانش در محدود پیوند هنکواری
داندی  -سرریز دانش است .هرکدام از عناصر طرح فو ووسط محققان متعوددی یوبطوور
هداگانب مورد مطایعب قرار گرفتب است .یا وهود این ،در اقتااد نوآوری و ادییات مودیریت
دانش ،در این زمینب کب چاونب منایع مختلف دانش میووانند مکنل کوارآفرینی ،نووآوری و
یهر وری کوند ،خأل وهود دارد (هال و هنکاران .)4113
دوم ،مدیریت دانش در سوازمانهوا ،منواطق و کدوورها ماوتلزم وجزیوبووحلیول رونود
وانیم گیری است و مدیران یرخقف مدل وانیمگیوری پیواپی سونتی ،واونیم یوب ووییود،
خرید یا هنکاری در وویید دانش میگیرند (کرپون 8و هنکاران 1228؛ هال .)4111
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1. Khalil & Khalil.
2. Briones-Peñalver.
3. Islam.
4. Anzenbacher and Wagner.
5. Civera.
6. Hahn.
7. Tsvetkova.
8. Crépon.


رویکرد هم زمان یب مودیریت دانوش ،ندوان مویدهود کوب واونیمگیوری در خاووص
سرمایب گذاری در زمینب دانش ،هنکاری یا مراکز دانش ییرونی ،دریافت آن از طریق سورریز،
حتی خرید یا کپی از دانش ییرونی اغلب یبطور همزمان صورت میگیرد و هنب این موارد،
اغلب یب علت وغییر ،درونزا هاتند .وانیمگیری همزمان را میووان یا حول مودل سلاولب
مراوبی یا سیاتم معادالت کب در آن موارد یاقیماند (عوامل یررسی ندد ) یبکدت وایاوتب
یب یکدیار خواهند یود ،عنلیاوی ننود .یا انجام این کار ،وحقیق در مورد مدیریت دانوش در
سازمانها میوواند یرخوی از دکوواریهوای ارزیوایی و ماوائل درونزاد را هناوام یررسوی
ورودیها و خروهیهای دانش ،رفع کند (آرورا و آرری4114 1؛ گیووانتی و پیاا.)4117 4
سوم ،وحقیقات در مورد مدیریت دانش نیازمند ارزیایی هزینبها و مزایوای ووییود دانوش
در داخل یا از طریق سرریز دانش (یبعنوان مدکل سرمایبگذاری) است .یا این کار میوووان
و ورود یب یازارهای هدید یا سرمایبگذاری آنها در وویید دانش در داخول (یوبعنووانمثوال
وحقیق و ووسعب ،آموزش ،ماکینآالت پیدرفتب و سرمایبگذاری نرمافزاری) و دسترسوی یوب
سرریز دانش افزایش مییاید (ایاوز و هنکواران 4113؛ یینوک و هنکواران  .)4117یوا افوزایش سورریز
دانش ،نوآوری و ورود یوب یوازار واوهیل مویکوود (آگواروال و هنکواران )4111؛ چراکوب وعوداد
اروباطات داندی افزایش یافتب و ونرکز حیاوی دانوش در واحود مکوانی یوا صونعتی خواص
صورت میگیرد (اودریچ و فلدمن 1226؛ یاالند 3و هنکاران  .)4112نتایج مورد انتظار از سرریز دانوش
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نتایج مورد انتظار مانند نوآوری یا کارآفرینی را یب حداکثر رساند .ونایل یناا ها یب نووآوری

و سرمایب گذاری داخلی روی دانش ،ناکی از مکنل هم یودن و ووانایی انباکت سریع دانش
و هنچنین قرایت کناختی یین منبع و گیرند دانش است.
سرانجام ،هنکاری داندی و سرریز دانش یب کرکتها کنک میکند وا یا ادغام ،اصوقح
و ایجاد ورکیبهای هدید یا استفاد از منایع خود و سایر کرکا ،ارزشافزود اقتاادی خود
را افزایش داد و قدرت رقایت خود را اروقا دهند (روپر و هنکاران .)4117
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
432 1. Arora and Athreye.
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مديريت دانش و کارآفريني راهبردي در عصر ديجيتال
وحقیقات اخیر در زمینب مدیریت دانش ووهوب چدونایری یوب سورریز دانوش ناکوی از
اسووتفاد از داد هووای یووزرن ،فنوواوریهووای وواننندسوواز کلیوودی( 1کوواری 4و هنکوواران  )4112و
فناوریهای اطقعات و اروباطات (یی 3و هنکاران 4116؛ خلیل و یلیتاکی  )4141داکتب است .نظریوب
سرریز دانش کارآفرینی یوب عنووان وئووری یوا مودل مهنوی کوب مکنولهوای مختلوف یوین
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

سرمایبگذاری داخلی روی دانش و سورریز دانوش ناکوی از سورمایبگوذاری در فنواوری و
داد های یزرن را مدنظر دارد ،در نظر گرفتب کد اسوت (ایاوچونکا و اودریوچ  .)4112وحقیقوات
نظری و وجریی موهوود یور نقوش فنواوری در کناسوایی فرصوتهوای یوازار و چاوونای
هناهنای و هناویی سرمایب گذاری داخلوی روی دانوش و منوایع دانوش کورکای ییرونوی
متنرکز است:
اول ،مفهوم هناویی راهبوردی مبتنوی یور ایون اسوتدالل اسوت کوب سورمایبگوذاری در
فناوری های وواننندساز و مهم یاع

افزایش یهر وری کرکت کد و ساختار و قایلیتهای

کرکت یرای حنایت از وجاریسازی موفق اید های هدید وغییر را میدهد .دوم ،هناویی،
فرایندی دوطرفب است کب در آن سورمایب گوذاری روی دانوش داخلوی در زمینوب فنواوری و
سرریز دانش (روپر و هنکواران  )4117هر دو یبعنوان محرک و پیدران دوهانبوب «دانوش مبتنوی یور
اطقعات» و «کناسایی فرصتهای هدید» عنل میکنند (کیوان 4و هنکواران  .)4114سووم ،هناوویی
راهبردی فناوری و دانش در یناا  ،ظرفیت هذب آن (کوهن و یوینتال1282 2؛ مووروی  )4112ناوبت یوب
سازگاری مداوم و وغییر یاتر نهادی را ییدتر میکند (اودریچ و هنکاران .)4112
سرمایب گذاری داخلی زیاد روی فنواوری یوب وسویلب و کانوایی یورای سورریزهای دانوش
ورودی (کاسینن و وئوگلرز )4116 6فعاییتهای کارآفرینی وبدیل کد و یاعو

افوزایش سورعت

سرریز دانش ناکی از کورکتهوای کوارآفرینی مویکوود .منطقوی اسوت کوب فورم کنویم
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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1. key enabling technologies.
2. Carree.
3. Li.
4. Qian.
5. Cohen and Levinthal.
6. Cassiman and Veugelers.


سرمایب گذاری روی فناوری و وحقیق و ووسعب منکن اسوت یوازد ییدوتری را یورای سورریز
دانش یب وهود آورد؛ چراکب ظرفیت هذب یاالیی یرای کناسایی ،اخذ ،ورکیب و هذب دانش
ییرونی الزم است .اهنیت مزایای فناوری هناام اسوتفاد از سورریزها ناکوی از مدوکقت در
اخذ سرریز دانش ،یدون آموزش خاص و دانش قبلی اسوت .در عاور دیجیتوال ،ونرکوز یور
حفظ و دستیایی یب دانش خارهی از طریق سرریزها یاید یا وجارب نووآوری داخلوی ادغوام و
یا ووازن سرمایبگذاری روی دانش داخلی و ییرونی در اروباط یاکد (انکل 1و هنکاران .)4112
در صوروی کب سایر عوامل وغییر نیایند ،سرمایبگذاری در زمینب دانش منووط یوب کواهش
یازد حاکیبای خواهد یود؛ از این رو سرریز دانش یبعنوان سازوکار واهیلکنند کب منحنی
فروش فناوری  -نوآوری یب سنت وغییر می دهد ،در نظور گرفتوب مویکوود .در حوایی کوب
کرکتها یرای حفظ ظرفیت های هذب خود و واهیل سرریز دانش ،یب سورمایبگوذاری در
کارآفرینانب در مورد مدیریت دانش و استفاد از سرریزها وثریر یاذارند.
اول ،در زمینب ورکیب دانش داخلی و سرریزها یرای ایجاد فرصتهای هدید یازار عودم
اطنینان وهود دارد؛ مودیران در کول در موورد ووزیوع و یوازد نتوایج احتنوایی نووآوری و
چاونای وبدیل این نتایج یب فرصتهای یازار اطنینان ندارنود .دوم ،ووزیوع یوازد و نتوایج
حاصوول از سوورمایبگووذاری روی دانووش داخلووی (وحقیووق و ووسووعب ،فنوواوری اطقعووات و
اروباطات) و انتقال دانش از طریق سرریزها نایرایر خواهود یوود .سووم ،ووانوایی هوایازینی
دانش داخلی و ییرونی در عین حال انجام نوآوری یاتای یب ظرفیت هوذب یناوا
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وحقیق و ووسعب و فناوری وثکید میکنند ،چایشهای زیور منکون اسوت یور واونیمگیوری

(کووهن و

یوینتال  )1282و هنچنین موقعیت کرکت نابت یب مرز وویید دارد (میکیوچ 4و هنکاران .)4117
اگر افزایش حاکیب هزینب سرمایب گذاری دانش ییدتر از یوازد حاصول از سورریز یاکود،
کرکت ها منکن است سرمایب گذاری در دانش خود را محدود کنند .در هنین حال ،افزایش
روزافزون یازار وجاری سازی کارآفرینان دانش یبناچار یا کواهش یوازد ناوبت یوب مقیواس
سرمایب گذاری در دانش داخلی مواهب خواهد کد؛ ینایراین اسوتدالل ایون اسوت کوب هودف
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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کرکتها از سرمایبگذاری همزمان در دانش داخلی و سرریز دانش ،دستیایی سریع یب رکود
است (هانان و رویوفان.)4118 1
پيشينه تحقيق
امیری ( )1327در پژوهش خود یا عنوان «یررسی رایطب یین مدیریت دانش و کارآفرینی
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

اسووتراوژیک مبتنووی یوور میووانجیگووری نوووآوری سووازمانی (مطایعووب موووردی :سووازمان
آموزشوپرورش فارس)» یا روش ووصیفی -هنباتای ،یب این نتیجب رسید است کوب یوین
مدیریت دانش و کارآفرینی رایطب مثبت و معنی داری وهود دارد .زاهدی و هووادی کننوی
( )1327در مقایب خود یا عنوان «رویکرد هریان دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی» یوا
مرور اسناد نتیجب گرفتب اند کب مجرای اصلی وثریرگذاری هریان دانش یر کارآفرینی سازمانی
ووسعب دانش در سازمان و ووسعب اید ها و اختراعات و اکتدافات است .هاویودنیا ،دیوا و
کنایی ( )1326در پژوهش خود «یررسی اروباط سیاتم فرایند مدیریت دانوش و کوارآفرینی
سازمانی مطایعب موردی :پژوهدکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب» ،وهوود رایطوب مثبوت و
معنی دار یین این دو را وثیید و وقویت وعامل یوین مؤیفوبهوای مودیریت دانوش و نووآوری
سازمانی ههت افزایش کارآفرینی را ووصیب کرد انود .محنودی ،کقووب ،فراهوانی و قاسونی
( )1322در مقایب خود « وودوین مودل اروبواطی مودیریت دانوش و کوارآفرینی سوازمانی یوا
میانجیگری سرمایۀ اهتنواعی در وزارت ورزش و هوانوان» ،وهوود رایطوب یوین مودیریت
دانش و کارآفرینی سازمانی را وثیید ننود اند .ساالریان و کیواکجوری ( )1324یوا «یررسوی
رایطب یین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی (مطایعب موردی :ادار کل ینادر و دریانوردی
استان مازندران)» یب این نتیجب رسید اند کب رایطب مثبت و معناداری یوین مودیریت دانوش و
مؤیفب های آن ازهنلب کاب ،خلق ،ربت ،انتقال و کاریرد دانوش یوا کوارآفرینی سوازمانی در
کارکنان ادار کل ینادر و دریانوردی استان مازندران وهود دارد .کیوانژن و چِنو )4118( 4
در مطایعبای یا عنوان «وثریر فرایندهای خلق و یبکوارگیری دانوش یور ارریخدوی سوازمانی»
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انجام داد .نتایج یبدستآمد ندان میدهد کب یبکارگیری دانش وثریر معناداری یر ارریخدوی
نوآوری داکتب ،اما خلق دانش وثریر معناداری یور ارریخدوی نووآوری نداکوتب اسوت .وُیپول

1

( )4116در پژوهش خود «یرانایختن سازمانها یرای نوآوری و خلق ارزش» یب ایون نتیجوب
رسید کب وقویت نوآوری یب منزیۀ یکی از یهترین منوایع کایاوتای و موفقیوت کاوبوکوار
است .سازمانها مجبورند مدل های سازمانی قبلی را رها کنند و از یرانایختن منوایع داندوی
پدتیبانی ننایند .گلوت و ورزیوسکی ( )4114در پژوهدی یا عنووان «یررسوی روایوط یوین
مدیریت دانش و عنلکرد نوآوری» دریافتند کب مدیران کرکتهای ووییدی ،در اروبواط یوین
مدیریت دانش و نوآوری ،یاید یب فعاییتهای مدیریت منایع اناانی ووهوب کننود؛ مودیریت
دانش هناامی یب عنلکرد نوآوری منجر میکود کب فعاییتهای منایع اناانی و فعاییتهای
فناوری اطقعات یب کار گرفتب کوند.

در این وحقیق یرای وحلیل و ارزیایی مودیریت دانوش و کوارآفرینی از روش فراوحلیول
استفاد کد است .اصطقح فراوحلیل را یرای نخاتین یار هن وی گلو  4در سوال 1276
میقدی در انجنن پژوهشهای آموزکی سانفرانایاکو مطرح کرد (خنیفر و ماولنی.)424:1326 ،
در فراوحلیل ایتدا هدف پژوهدار مدخص و مائلب وحقوق یوبروکونی وعریوف مویگوردد.
سپ

از میان مطایعات موهود ،از مواردی کب یا مقکهای وحقیق هناهنای الزم را دارنود،
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روششناسي تحقيق

ننونبگیری یب عنل میآید .در مرحلب سوم داد های وحقیوقهوا هنوعآوری و ویژگویهوای
آنها یر اساس هدف وحقیق فرا وحلیلی کدگذاری و طبقبیندی میگردند .نتوایج مطایعوب یوب
یک مقیاس کنی مدترک وبدیل میکود (یبطوریکب قایل مقایاب یاکد) .هدف این پژوهش
ورکیب نقش زمینب فعاییت کرکتها و سازمانهوا یوا وحقیقوات مودیریت دانوش و یررسوی
پیامدهای آن در کارآفرینی است .وا یب حال هیچ پژوهدی در کدور ما یب این مهم نپرداختوب
است.
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هدف فراوحلیل ،ایجاد پیوستای و اناجام یین نتایج پژوهشهای مختلف در یک زمینوب
خاص است .در این روش یا ورکیب پژوهشها و مطایعات گذکتب و یکدستسازی آنها یا
استفاد از روشهای آماری ،نتایج پراکند و ناهناهن

پوژوهشهوا ،دقیوقوور و منطقویوور

میگردد (نادری.)472 :1326 ،
در پژوهشهای فراوحلیل ،یاید دقت ننوود کوب ایون روش ،هناننود روشهوای هرمنوویوک،
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

پدیدارکناختی ،نظریب یرخاستب از داد ها و  ...ووهب یب ناا وفایری  -وحلیلوی و مفواهیم ،حوائز
اهنیت است .در حقیقت زمانی کب پژوهدار از سطح ووصیف آماری فراور میرود و یوا محتووا
و ماهیت مائلب از یعد وحلیلی و وفایری مواهب میگردد ،رویکرد کیفی دارد .فراوحلیل ازهنلوب
روشهایی است کب عنوماً آنها یبعنوان روش کنّی میکناسند ،اما رویکرد کیفی یوب فراوحلیول،
در ننایانسازی مؤیفبها و مفاهیم محتوایی مائلب مورد پژوهش ،قایلیت قرار گورفتن ایون روش
در زمر روشهای کیفی را دارد (صادقی فاایی و خادمی.)178 :1322 ،
فراوحلیل در زیرمجنوعب مطایعات نظامیافتب 1قرار میگیرد؛ ینوایراین ،هرچنود مطایعوات
انجامکد در زمینب خاص پراکند و غیرنظاممند یاکند ،فراوحلیل قادر است آنها را مونظم و
معنیدار سازد (ذاکرصایحی و قانعیراد)31 :1324 ،؛ ینایراین این پوژوهش ،از نووع مطایعوات کیفوی
است کب هدف آن ،ورکیب نتایج وعدادی از مطایعات انجوامکود و یوب دسوت آوردن نتوایج
هدید است.
کرایبر )4118( 4معتقد است کب هودف اصولی فراوحلیول ،وفاویر داد هوا یورای ووسوعب
مفاهیم و کناسایی ومهای مهومِ وحقیقوات پیدوین اسوت (صوادقی فاوایی و خوادمی.)172 :1322 ،
مهمورین مزیت مطایعات فراوحلیل این است کب پژوهدار یا ادغوام کوردن نتوایج مطایعوات
مختلف ،قدرت مطایعب را در ههتِ یافتن نتایج معنیدار ،افوزایش مویدهود .فراوحلیول هوم
واویری هامعور ارائب خواهد داد و هم یا طرح ایرادات ،امکان اهرای طرحهوای موؤرروری
را فراهم خواهد کرد .استفاد یهتر و کاریردیور از داد های یبدستآمد در سیاستگوذاری
و مدیریت کقن ،یکی دیار از ضرورتهای فراوحلیل است (مرادی و هنکاران.)113 :1326 ،
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وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Systematic Review.
2. Schreiber.


در این پژوهش از فرایند مودون کریپنودورف( 1ذاکرصوایحی و قوانعیراد )37 :1324 ،کوب دارای
کش گام اصلی است ،فراوحلیل استفاد کد است .در این فرایند ،ایتدا زمینوب کوار (وعیوین
محیط پژوهش و متدویوژی) طراحی کد  ،سپ

آرار و منایع هاتوهو میکوند .در گوام

سوم محقق یب واحدیندی داد ها (مضامین ،پیامهای مهم ،واژگان و  )...میپوردازد و در گوام
چهارم ،ننونبگیری از داد ها (نکات مهم متن) انجام کد و داد های الزم یرای گوام پونجم
یبمنظور وقلیل داد ها و ونزّل آن ها یب چند گونب /طبقب استخراج میکوند .در گام پایانی نیوز
استنتاج و وفایر داد ها صورت میگیرد.
هامعب پژوهش ما کامل هنب مقاالت علنی پژوهدی صورت گرفتب طی دو سوال اخیور
دریار مدیریت دانش و کارآفرینی یود؛ ینایراین ،ایتدا کوار یوا یررسوی ادییوات موضووع در
حوز مدیریت دانش و کارآفرینی از طریق مطایعب اسنادی آغاز و یا وکیب یر مفواهیم نظوری
یین آنها  46مقایب انتخاب کد .یب این منظور ،در مجقت علنی پژوهدوی معتبور داخلوی و
خارهی ،ونامی پژوهشهای صورتگرفتب در زمینب مدیریت دانوش و کوارآفرینی در قایوب
مقاالت گردآوری کدند .ننونبگیری نیز یبصورت ونامکنار صورت گرفتب و درمجنووع از
یین  46مقایب یررسیکد کب دارای کلیدواژ هایی ازهنلب «مدیریت دانش»« ،سرریز دانش»،4
«هنکاری داندی» 3و «کارآفرینی» یودند ،د مقایب کب اروباط ماوتقینی یوا موضووع داکوتند،
کناسایی و یا استفاد از نرمافزار  Maxqda 2020کدگذاری و وحلیل کدند.

مقایب پژوهدی :فراوحلیل کیفی مدیریت دانش و کارآفرینی

مروبط ،آرار و منایع مروبط هاتوهو و  67ارر یررسی اهنایی گردید و در مرحلوب اول از

در این پژوهش محقق از رویکرد فراوحلیل اسوتقرایی (حرکوت از هوزه یوبکول) یورای
ساماندهی داد ها استفاد کرد است .یرای وقلیول داد هوا و طبقوبینودی آنهوا ،چوارچوب
وحلیلی در سب محور کلی (وحلیل روشکناسی پژوهشها ،وحلیل محتوای کیفی مقواالت و
یافتبهای پژوهش) در قایب  14مقویب وحلیلی ،ارائب کود .درنهایوت ،داد هوای پوژوهش در
فرایندی اکتدافی ،وحلیل و وفایر کدند.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
442 1. Kkripenndorff.
2. knowledge Spillover.
3. Knowledge Cooperation.




یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :فراتحليل روششناسي پژوهشها
در این یخش 46 ،مقایب از نظر روش پوژوهش و هامعوب موورد مطایعوب موورد وحلیول قورار
گرفتباند .یر اساس آنچب در هدول زیر آمد  1108 ،درصد مقاالت (پنج مقایوب) از روش کیفوی و
ییش از  82درصد از مقاالت ( )41از روش کنی استفاد کورد انود .هنچنوین مقواالت یوا روش
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

کنی نیز یا ووهب یب انجام یا عودم انجوام مداخلوب یوب سوب دسوتب مداخلوبای ،پو

رویودادی و

غیرمداخلبای وقایم کد اند .یر این اساس  1204درصد از مقاالت ارریخدی یوک مداخلوب و 12
درصد از مقاالت نیز اررگذاری یک پدید خارج از کنترل را مورد یررسی قرار داد اند.
هنچنین ییش از  61درصد از مقاالت نیز رویکردی غیرمداخلبای را در پیش گرفتبانود.
منظور از مقاالت رایطبای مقاالوی است کب در آنها وقش کد است ووا رایطوب یوین دو یوا
چند متغیر را در هنعیتی خاص مورد واکاوی قرار دهند و منظور از مقاالت مقایاوبای نیوز
مقاالوی است کب وقش کرد اند وضعیت متغیر مدخای را در دو یا چند گرو ننونب موورد
مقایاب قرار دهند .یرخی مقاالت نیز این هردو را همزمان انجام داد اند کب در این پوژوهش
«رایطبای-مقایابای» نامگذاری کد اند.
جدول  :0روشهاي بهکاررفته در مقاالت
تعداد

درصد

روشهای استفاده شده

2

1108

7

1204

6

1301

رایطب

14

3104

مقایاب

4

807

رایطب و مقایاب

6

1301

نیازسنجی

4

807

کیفی
مداخلبای
پ
کنی
غیرمداخلبای

رویدادی

از یین مقاالت یررسیکد  ،مقاالوی کب قرایت ییدتری یا دانش و زمینبهای گوناگون صونعت
داکتب و هنین اواخر چاپ کد یودند ،انتخاب کدند .یرای انتخاب ایون مقواالت ،ایتودا  47واژ
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کلیدی مروبط یا مدیریت دانش و کارآفرینی کناسایی و این واژگان در اختیوار پونج خبور قورار
گرفت وا وزندهی ننایند .سپ



یر اساس اویویتیندی صورتگرفتب ،مقاالت حواوی واژ هوای


«سرریز دانوش کوارآفرینی»« ،نووآوری یواز»« ،دیودگا نهوادی مودیریت دانوش»« ،سوازمانهوای
کارآفرین» کب در زمینب صنایع مختلف نوکتب کد یودند ،انتخاب کدند.
جدول  :2عناوين مقاالت ،نويسندگان ،صنعت بررسيشده و سال انتشار
ردیف

عنوان

1

انتدار دانش در ائتقفهای استراوژیک

4

سب رکن مدیریت دانش در کرکتهوای کوچوک
و متوسط :کواهدی از صریاتان

3

4

6

7

کاوش در مدیریت دانش در سازمان های چایوک
ووسعبدهند نرمافزار

8

نقش اکتداف و یهر یورداری در موفقیوت نووآوری:
وثریر مدلهای کاوبوکوار یور ووانننودی و فضوای
سازمانی در صنعت نینبهادی

2

مدل مودیریت دانوش و نووآوری – ووثریر آن یور
انتقال فناوری و عنلکرد در صنعت دفاعی اسپانیا

11

سرمایبگذاری در آموزش و مهارتهای نووآوری
در یناووا هووای نوپووا و کووارآفرین :کووواهدی از
انالاتان

نویسندگان
رفال درنیاکیک و رایرت
کاراسوزسکی
ویکتوریا پتروف ،هورد
ژییچ ،زوریکا اوزالک و
زوران دراکوویچ
آیی سیور  ،داوید دونینا،
میدل مویی و سیلویو
ویانارا

ائتقفها

4141

کرکتهای
کوچک ،متوسط

4141

دانداا ها

4141

داوید هان

دانداا ها
(داندجو ،مدتری
و هامعب)

4141

ایکااندرا واووکووا و
واا کونروی ژان کلود

کرکتهای
رایانبای و
ایکترونیکی

4141

عقیب اسقم ،ویزی یی،
کوین هاناون و پریم
الچند

خدمات یهداکتی
ملی

4141

سازمانهای چایک
ووسعبدهند
نرمافزار

4141

صنعت نینبهادی
ههان

4141

سایین خلیل و کارین
خلیل
آرمین آنزنباچرو مارکوس
واگنر
آنتونیو خوان یریون -
پنایور ،خوان آندرس
یرنال-کوناا و کارمن دی
نیا  -نیتو

صنعت دفاعی

4141

ماکایم یلیتاک ،1روزا
کایاز 4و یوییا رودیونووا

یناا های نوپا و
کارآفرین

4141

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Maksim Belitski.
2. Rosa Caiazza.

مقایب پژوهدی :فراوحلیل کیفی مدیریت دانش و کارآفرینی

2

وقویووت ایجوواد اسووپینآف یووا یخووش ماووتقل و
مجزای داندااهی :آیا وحرک یین اینللی رهبور و
پیدتاز داندااهی حائز اهنیت است؟
چاونب فرهن سازمانی داندواا رایطوب یوین ارزش
ایجادکوود ووسووط کارآفرینووان داندووجو و سووقمت
روانکناختی آنها را ککل میدهد :از منظر هویوت
اهتناعی
یقا در صنعت وویید یا استفاد از فناوری پیدرفتب:
نقش محیط نوآورانب و مجاورت یا مجنوعبهوای
صنعتی کقنکهرها
مراقبت یکپارچب وا چب انداز یب دست آمود اسوت؟
اسووتفاد از دیوودگا نامتقووارن در زمینووب اعتنوواد یووین
سازمانی در سازمانهوای یهداکوتی و مراقبوتهوای
اهتناعی

صنعت

سال
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ب :تجزيهوتحليل يافتهها :فراتحليل محتوايي مقاالت
مقاالوی کب یرای این یح

ویژ انتخاب کدند ،هرکدام یا وثکیود یور نقوش قرایوت کوناختی

یرای دانش و اهنیت زمینب صنعت ،یینش و آگاهی خاصی را ارائب میکننود (ویتور و هنکواران .)4112
یرای وحلیل محتوای کیفی مقاالت ،متن آنها وارد نرمافزار وحلیل محتووای کیفوی Maxqda2020
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

گردید.

شکل  :0مقاالت تحليلشده

سپ

کدگذاری یاز انجام و  144کد یا مفهوم استخراج گردیود .پو

از وطوایق ماوتنر

کدها و مروبسازی آنها یر اساس قرایت معنایی ،ایون کودها در  14طبقوب یوا محوور قورار
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گرفتند (کدگذاری محوری).



4

1

مقایب اول ،ووسط رفال درنیاکیک و رایورت کاراسوزسوکی ( )4141یوا عنووان «انتدوار
دانش در ائتقفهای استراوژیک» نوکتب کد است ،یب یح

کواهد وجریی دریوار هووهر

و وبادل دانش یین کرکتها در چارچوب ائتقفهای استراوژیک میپردازد .هدف این مقایب

مقایب پژوهدی :فراوحلیل کیفی مدیریت دانش و کارآفرینی



شکل  :2کدگذاري آزاد و محوري

کناسایی روایط یین ویژگیهای خاص مریوط یب کاب و یب اکتراکگذاری دانوش ،ویژگوی
کرکتهای هنکاریکنند و ویژگیهای ائتقف است .این مقایب مدارکی را ارائب میدهد کوب
ندان می دهد رایطب یین انداز کرکتهای کرکتکنند در ائتقف و ارزیایی مطلوب کاوب
و اکتراک دانش نزدیوکوور از مودت زموان ائوتقف اسوت .هنچنوین ،هنباوتای مثبوت و
معنیداری یین اهرای نوآوریها و مدتزمان ائتقف وهود دارد.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Rafal Drewniak.
2. Robert Karaszewski.
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مقایب دوم یا عنوان «سب رکن مدیریت دانش در کرکتهای کوچک و متوسط :کوواهدی
از صریاووتان» کووب ووسووط ویکتوریووا پتووروف ،1هووورد ژیوویچ ،4زوریکووا اوزالک 3و زوران
دراکوویچ )4141( 4نوکتب کد است ،یب یررسی رایطب یین سب رکن مدیریت دانش (راهبرد،
یازاریایی و مدیریت منایع اناانی) در کرکتهای کوچک و متوسط مویپوردازد .یافتوبهوای
پژوهش حواکی از آن اسوت کوب مودیریت دانوش در کورکتهوای کوچوک و متوسوط در
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

اقتاادهای در حال ووسعب و در حال گذار را میووان از طریق «مدل سلاولب مراوبوی مروبوب
دوم» متدکل از سب رکن راهبرد ،یازاریایی و ستونهای مدیریت منایع اناانی ووصیف کورد.
ارکان سازمانی راهبرد ،یازاریایی و مدیریت منایع اناانی یبطور متقایل ،ورکیب منایع موهود
در یناا ها را وقویت میکنند (میکویویچ و هنکاران  .)4117از آنجا کب ووسعب هور رکون پرهزینوب
است ،الزم است مکنلهای یین راهبرد ،یازاریایی و نیروی اناانی هناهن ور کوند وا یازد
یا یازگدت سرمایبگذاری روی دانش یب حداکثر یرسد.
نقش افراد متنایز در رهبری و پیدوبرد سورمایبگوذاری روی دانوش و افوزایش ووانوایی
کرکت در هذب سرریز دانش و آوردن دانش وجاریسازی ندد یب یازار کنتر مورد ووهوب
قرار گرفتب است (روپر و هنکاران  .)4117در هنین راستا ،مقایب سوم یوا عنووان «وقویوت ایجواد
اسپین آف 2یا یخش ماتقل و مجزای داندوااهی :آیوا وحورک یویناینللوی رهبور و پیدوتاز
داندااهی حائز اهنیت است؟» نوکتب آیی

سیور  ،6داوید دونینا ،7میدل مویی 8و سویلویو

ویانارا ،)4141( 2نقش رهبر در روند وویید دانش و وجاریسازی را ندوان مویدهود .ایون
پژوهش ،نقش رهبران دانداا در وقویت ایجاد اسپینآفهای داندااهی را یررسی میکنود.
این امر یبویژ یر وثریر وحرک ییناینللی رهبر داندواا متنرکوز اسوت .ایون مطایعوب ندوان
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Viktorija Petrov.
2. Djordje Celic.
3. Zorica Uzelac.
4. Zoran Draskovic.
.2وبدیل یخشهای یک کرکت یا سازمان یب وجارتهای ماتقل.
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6. Alice Civera.
7. Davide Donina.
8. Michele Meoli.
9. Silvio Vismara.


می دهد کب وحرک رهبران دانداا وثریر مثبتی یر میزان وثسوی

اسوپینآفهوای داندوااهی

دارند .میزان این پیامدهای ییرونی مثبت در دانداا های ییناینللی و هنچنوین منواطقی کوب
ههتگیری ییناینللی دارند ،ییدتر است.
مقایب چهارم یا عنوان «چاونب فرهن

سوازمانی داندواا رایطوب یوین ارزش ایجادکود

ووسط کارآفرینان داندجو و سقمت روانکناختی آنها را ککل مویدهود :از منظور هویوت
اهتنوواعی» ووسووط داویوود هووان )4141( 1نوکووتب کوود اسووت .ایوون پووژوهش یوور سووقمت
روان کناختی کارآفرینان داندجو ،پیامد کغلی کلیدی یرای فرد کارآفرین ،متنرکز است و از
وئوری هویت اهتناعی یرای فرضیبسازی در این زمینب کب سوب یعود مختلوف ایجواد ارزش
ووسط کارآفرینان داندوجو -ایجواد ارزش یورای خوود ،مدوتریان و هامعوب  -در سوقمت
روانکناختی آنها نقش دارند ،استفاد کرد است .یا این حال ،استدالل مویکنود کوب میوزان
آن دارد .این پژوهش ندان می دهد کب مدارکت داندواا یوا کوارآفرینی داندوااهی یاعو
کاهش وثریرات منفی ایجاد ارزش ضعیف یرای خود و مدتریان میکود.
مقایب پنجم مریوط یب «یقا در صنعت وویید یا استفاد از فنواوری پیدورفتب :نقوش محویط
نوآورانب و مجاورت یا مجنوعبهوای صونعتی کوقنکوهرها» اسوت کوب ووسوط ایکاواندرا
واووکووا 4و واا کونروی ژان کلود ) 4141( 3نوکوتب کود اسوت .ایون پوژوهش یور پایوب
وحوالت اخیر در اقتااد وکاملی و هنرا یا دیدگا سنتیور ووسعب و سرریز ،استوار است وا

مقایب پژوهدی :فراوحلیل کیفی مدیریت دانش و کارآفرینی

این نقش یاتای یب مدارکت دانداا یا کارآفرینی داندااهی ،مؤیفب یارز فرهنو

سوازمانی

محیط داندوی منطقوبای را کوب از دو مؤیفوب (پایوب و دانوشینیوادی) ودوکیل کود اسوت،
مفهومسازی کند .این مقایب یررسی میکند کوب چاونوب گروهوی از کورکتهوای آمریکوایی
وویید کنند رایانب و یوازم ایکترونیکی یا سطوح متفاوت ظرفیت هذب قادر یب یهر گیوری از
انواع مختلف دانش موهود در منطقب یود اند .یافتبها حاکی از وقویت پویایی یین مجواورت
ورکیب صنعت کقنکهر و کثرت ربت اختراع کقنکهر در افزایش یقای کرکتهوای فاقود
ربت اختراع است .این مقایب ووهب خواننود را یوب نقوش وکنیولکننودگی یوین محویطهوای
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
421 1. Davide Hahn.
2. Alexandra Tsvetkova.
3. Tessa Conroy Jean-Claude.




نوآورانب و مجاورت آنها یب مناطق صنعتی کهری دارای ونووع کوب مویووانود گاوترش یوب
سنت فرصتهای هدید یازار را افزایش دهد ،هلب میکند (اودریچ و هنکاران .)4116
مقایب کدم وحت عنوان «مراقبت یکپارچب وا چب انداز یب دست آمد اسوت؟ اسوتفاد از
دیدگا نامتقارن در زمینب اعتناد یوین سوازمانی در سوازمانهوای یهداکوتی و مراقبوتهوای
اهتناعی» ،نوکتب عقیب اسقم ،1ویزی یی ،4کووین هاناوون 3و پوریم الچنود  )4141( ،4از
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

دیدگا نامتقارنی استفاد میکند کب روی عواملی ونرکز دارد کب در پی پیوستن یوب خودمات
سقمت و مراقبت های اهتناعی هاوتند و درنهایوت منجور یوب از دسوت دادن اعتنواد یوین
سازمانی در زمینب خدمات یهداکتی ملی و دویت محلی مویکووند .ایون مقایوب یوب یررسوی
عوامل اعتناد و عدم وقارن کب وقشهای مدترک ههت یکپارچبسازی خدمات موفوق یوین
یازیاران مراقبتهای یهداکتی و اهتناعی را وضعیف میکننود ،پرداختوب و یوب درک علنوی
عدم وقارن در یخش دویتی و نقش اعتناد در غلبب یر اختقفات و واهیل خودمات مدوترک
یین سازمانهای یهداکت و مراقبت کنک میکند.
این پژوهش ،وهود عوامل مکنل یین هنکاری داندی و اعتنواد یوبعنووان یوک پدیود
نهادی را وثیید می کند .وحقیقات ییدتر منکن است یب ووسعب مودلهوای مجوزا؛ هوایی کوب
اعتناد یب عامل اصلی در وانیمگیری کارآفرینانب در زمینب هنکاریهای سوازمانی ،فراوور از
صنعت مراقبتهای یهداکتی ،وبدیل کود ،ییانجامد.
مقایب هفتم یب قلم سایین خلیل 2و کارین خلیل )4141( 6یا عنووان «کواوش در مودیریت
دانش در سازمانهای چایک ووسعبدهند نرمافزار» منتدر کد است .این پژوهش یا ونرکوز
یر ایتکارات مدیریت دانش در سازمانهای چایک ،کارهای مروبط یا ووسعب چایک نرمافوزار
را یررسی و مدل نظری مدیریت دانش در محیطهای چایک را ارائب میکند .در ایون مقایوب،
نحو هاسازی و استفاد از مدیریت دانش در کویو هوای چایوک ازهنلوب اروبواط موداوم،
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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1. Aaquib Islam.
2. Weizi Li.
3. Kevin Johnson.
4. Priam Lauchande.
5. Sabine Khalil.
6. Carine Khalil.


ووسعب ماتنر ،مخازن دانش و کیو های مهندسی یرهاتب کد و یر اهنیت مدیریت دانوش
در سازمانهای ووسعب فناوری اطقعات وثکید گردید است.
نویاندگان ندان میدهند کب چاونب فناوریهای هدیود مویوواننود یور ووانوایی کورکت در
دستیایی یب رکد ،ایجاد و حفظ مزیت رقایتی وثریر یاذارند .این پژوهش یب ادییات رو یب رکودی
کب یبمنظور ووسعب مدلهای هدید کابوکار و مناسب مدیریت دانش ،فناوری اطقعوات را یوا
مدیریت دانش پیوند میدهد ،کنک میکند .هرچند نقوش وحقیوق و ووسوعب و مدوارکت آن در
نوآوری در این ادییات یایار مورد یح

قرار گرفتب اسوت (وگلورز و اکونایدر ،)4118 1اموا مطایعوات

کنتری در زمینب نقش چایکی و فناوری اطقعوات و اروباطوات یور چاوونای ووثریر نووآوری و
مدیریت دانش روی یهر وری ،صورت گرفتب است.
مقایب هدتم یا عنوان «نقش اکتداف و یهر یرداری در موفقیت نوآوری :ووثریر مودلهوای
و مارکوس واگنر )4141( 3نوکتب کد است ،یب یررسی میزان وایاوتای وووازن اکتدواف و
یهر یرداری در نوآوری یب مدلهای کاب وکار دنبوال کود ووسوط کورکتهوا در صونعت
نینبهادی ههانی می پردازد .این یررسی یا ارزیایی اهنیت نابی این سازوکارهای منبعیوایی
داخلی دانش در مقایاب یا سازوکارهای واهیل سورریز دانوش خوارهی ،یعنوی ادغوامهوا و
خرید کرکتها ،یکپارچب کد است .این وحقیق ندان میدهد کب ارر مثبت مودیریت دانوش
در داخل یر موفقیت نوآوری از سوی مدلهای کابوکوار دنبوال کود  ،وعودیل مویکوود.

مقایب پژوهدی :فراوحلیل کیفی مدیریت دانش و کارآفرینی

کاب وکار یر وواننندی و فضای سازمانی در صنعت نینبهادی» کب ووسط آرمین آنزنبواچر

4

هنچنین ،این مطایعب ،محدودیت مهم دیار در استفاد از دانش ووانایی کورکت در ورکیوب
اکتداف و یهر یرداری از دانش (وواننندی و فضای سازمانی) را کناسایی مویکنود؛ چراکوب
این کار منکن است پرهزینب و نتایج آن نامدخص یاکد .ایون موضووع یاعو

ایون واوور

میکود کب اکتداف و یهر یرداری از دانش دو هایازین یرای راهبرد نووآوری هاوتند ،اموا
سازوکار آن نامدخص است.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
423 1. Veugelers and Schneider.
2. Armin Anzenbacher.
3. Marcus Wagner.




هدف مقایب نهم« ،مدل مدیریت دانش و نوآوری – ووثریر آن یور انتقوال فنواوری و عنلکورد در
صنعت دفاعی اسپانیا» ،نوکتب آنتونیو خوان یریون -پنایور ،1خوان آندرس یرنال-کوناوا 4و کوارمن
دی نیا  -نیتو )4141( ،3وجزیبووحلیل ووثریر مودیریت دانوش و نووآوری در انتقوال فنواوری و
عنلکرد پروژ است .نتایج وحقیق ندان مویدهود کوب ائوتقفهوای اسوتراوژیک طرفودار دانوش و
مدیریت نوآوری هاتند .این مدل مدیریت دانش و نوآوری ،وثریر مثبتی یور انتقوال فنواوری کوب یوب
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

مدیریت پروژ یبمنظور یهبود عنلکرد کرکت کنک میکند ،دارد .وحقیقوات ییدوتر در ایون راسوتا
منکن است یر ووانایی ائتقفها در ایجواد و یهور منودی از سورریز دانوش و هنکواری داندوی و
افزایش یازد سرمایبگذاری در دانش داخلی و انتقال دانش ووسط ائتقف معطوف کود.
سرانجام ،مقایب ماکاویم یلیتاوک ،4روزا کایواز 2و یوییوا رودیونوووا )4141( 6در زمینوب
«سرمایب گذاری در آموزش و مهارتهای نوآوری در یناا های نوپا و کارآفرین :کواهدی از
انالاتان» یا ونرکز یر آموزش و مهارتهای نوآورانب در کرکتهای کارآفرینی و نقش ربت
اختراع یب عنوان انایزانند آموزش داخلی ،فهم یازد سرمایب گذاری در زمینب دانش را ووسعب
میدهد .این کار یبصورت وئوری و وجریوی دیودگا گیوووانتی و پیاوا )4117( 7را ووسوعب
یخدید .این دو یا اربات اینکب نقش آموزش در عنلکورد نووآوری مثبوت یوود و یازگدوت
سرمایب گذاری در آموزش یین کرکتهای دارای انداز های مختلف ،متفواوت اسوت ،یوازد
آموزش ایتکاری و وحقیق و ووسعب را وخنین زد یودند .این مطایعب یوا وکیوب یور مودیریت
دانووش در سووازمانهووا و ادییووات نوووآوری ،درک مووا از سوورمایبگووذاری در زمینووب دانووش و
راهبردهای وخایص دانش در کورکتهوای کوارآفرینی و هنچنوین نقوش سورمایبگوذاری
داندی در ودویق ییدتر وحقیق و ووسعب را افزودن یر یافتبهوای آرورا و آووری )4114( 8و
آرورا و هنکاران ( ،)4116افزایش میدهد.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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1. Antonio Juan Briones-Peñalver.
2. Juan Andrés Bernal-Conesa.
3. Carmen de Nieves-Nieto.
4. Maksim Belitski.
5. Rosa Caiazza.
6. Yulia Rodionova.
7. Giovannetti and Piga.
8. Arora and Athreye.


یا ووهب یب وحلیل محتوای صورتگرفتب در خاووص هرکودام از مقواالت و اسوتخراج
کدهای یاز و محوری ،خقصب یافتبهای مریوط یب مقاالت در طورحوار زیور ارائوب گردیود.
هنچنان کب در طرحوار مقحظب میکود ،مدیریت دانش متثرر از سرمایبگوذاری داخلوی و
خارهی روی دانش است و هردوی این سرمایبگذاریها یبطور ماتقیم یوا غیرماوتقیم یور
نوآوری در سازمان وثریر می گذارند و از سوی دیار نوآوری یب خاطر ایجاد مزیوت رقوایتی
در کابوکار ،اغلب پایب و اساس کارآفرینی است (رحندل.)41 :1326،

مقایب پژوهدی :فراوحلیل کیفی مدیریت دانش و کارآفرینی

شکل  :2طرحواره يافتههاي تحقيق

422




نتيجهگيری و پيشنهاد
در مقاالت یح کد در یاال ،فعاییت های کارآفرینی از حی

حوز  ،صنایع و فناوریهوا

مورد یررسی قرار گرفت .هنچنین یب نقدی کب سرمایبگذاری روی دانوش و فنواوری خوود
کرکتها و هنچنین سرریز دانش در وواننندسازی کواوش در مرزهوای دانوش و گاوترش
مرزهای دانش ایفا میکند ،پرداختب کد.
فالنامب علنی مطایعات یینرکتبای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،کنار  ،44پاییز 1411

یر اساس دیدگا های مختلف (نهادی ،مبتنی یور منوایع ،هومافزایوی سوازمانی ،مودیریت
دانش ،نوآوری و نظریب سرریز دانش کارآفرینی) و هنچنین زمینب وانیمگیری کوارآفرینی،
در این پژوهش مباح

زیور موورد یررسوی قورار گرفوت :مودیریت دانوش و نووآوری در

کرکت ها؛ نقش ظرفیت هذب در اکتداف و یهر یرداری از دانش هدید؛ اعتناد و هنکاری
یین سازمانی؛ کارآفرینی داندااهی و رهبوری؛ دانوش و سوقمت در داندواا هوا؛ آمووزش
ایتکوواری و فووروش محاوووالت هدیوود؛ موودیریت دانووش در محوویطهووای چایووک و نقووش
دانشینیادی در یقای کرکت .ووصیب ما یب محققین این است کب یرنامب یلندپروازانوب یررسوی
نقش سرمایب گذاری داخلی در وویید دانش ،وحقیق و ووسعب و فناوری و هنچنین دسترسوی
یب سرریز دانش و هنکاری داندی یرای کناسوایی و وجواریسوازی فرصوتهوای یوازار را
یررسی ننایند.
از یک طرف ،انتخاب مقاالت ندان میدهود کوب چاونوب دانوش ناکوی از کورکتهوای
کارآفرین و متوییان میوواند یب منبعی یرای گاترش دانش در هر زمینب خواص در سوازمان،
ائتقف ،صنعت یا حوز وبدیل کود .از سوی دیار ،رایت میکند کب سرریز دانش ،هنکاری
داندی و سرمایب گذاری خود کرکت در وحقیوق و ووسوعب منکون اسوت یوب منبوع داخلوی
قدرونند در زمینب دانش و نوآوری در یازار وبدیل کود.
یبطور کلی ،این پژوهش یا ووسعب دیدگا های مریوط یب مدیریت دانش در سازمانهوای
مختلف و در طیف گاترد ای از صنایع کب هنوب از سورریز دانوش و کوارآفرینی یهور منود
کد اند ،یب پیدرفت وحقیقات کارآفرینی کنک مویکنود .ایون مقواالت یوا یکپارچوبسوازی
مجنوعب از وئوری هوا و اسوتفاد از مؤیفوبهوای ایون وئووریهوا ،یوب یررسوی اروبواط یوین
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سرمایب گذاری روی دانش داخلی و فناوری و هنچنین دستیایی یب دانش خوارهی از طریوق


هنکاری در زمینب وحقیق و ووسعب و سرریزها در زمینبهای خاص محیطوی پرداختوب و یوب
پیدرفت نظری در این زمینب کنک ننود اند .یافتبهای آنها متنوع و گاهی غیرمنتظور یوود
و ندانار پیچیدگی روایط یین مدیریت دانش و فعاییتهای کارآفرینی است؛ فعاییوتهوایی
کب در خأل صورت ننی گیرند ،یلکب وحت وثریر ویژگی های نهادی ،کرایط رقوایتی صونعت،
محدودیت منایع و وکنیلکنند های مختلف یین مؤیفبهای متنایز ییرونوی و داخلوی دانوش
سازمانی قرار دارند .عقو یر این ،مقاالت یررسی کد در این پژوهش ،اهنیوت هومسوویی
چندین مؤیفب درون هنان سطح وجزیبووحلیل (سطح سازمانی ،ورکیوب مهوارت ،هناوویی
صنعت و رقایت؛ اکوسیاتمهای کوارآفرینی داندواا  ،اکوسیاوتمهوای نووآوری منطقوبای،
چووایکی و انعطووافپووذیری کوورکتهووا و اسووتفاد از فنوواوریهووای وواننندسوواز کلیوودی و
فناوریهای اطقعات) را مورد ووهب قرار داد اند.
ییدتری است وا نقش عوامل وکنیلکنند یین سرمایب گذاری روی دانوش داخلوی و سورریز
دانش را روکن کند .این امر یبویژ  ،در سطوح مختلف وجزیبووحلیل (دانداا ها ،یناا هوا،
صنعت ،مناطق صنعتی؛ اکوسیاتمهای منطقبای و ائتقفهای کرکتها) از اهنیت خاصوی
یرخوردار است؛ ینایراین انجام پوژوهش در ایون زمینوب یوب پژوهدواران ووصویب مویکوود.
هنچنین ،یررسی رایطب کارآفرینی و مدیریت دانش در خاوص ونام زمینبها و در سراسور
کدور یب محققین ووصیب میکود .در این وحقیقات ،یب ویژ یاید یور میوزان انتقوال دانوش و
سایر فناوری های نوظهور کب یاع
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کاکلب دانش فعلی در خاوص ادییات این یحو  ،نیازمنود وحقیقوات نظوری و وجریوی

پیدرفت دیدگا نوآوری و کارآفرینی در عار دیجیتوال

میکوند ،ووهب کود .مالناً وحقیقات در خاووص سوازمانهوای کوارآفرین از یررسویهوا
صورت گرفتب در مورد نقدی کب سرمایب گوذاری در وحقیوق و ووسوعب و سورریز دانوش در
یهر وری کرکت و منطقب ایفا میکند ،یهر خواهد یرد .مقاالت یررسیکد در این پژوهش،
یب گاترش مرزهای دانش کنک ننود و مایرهای هدیودی را یورای وحقیقوات آینود در
خاوص یررسی کارآفرینی یب عنوان پدید چند سطحی و ناهنان و دانش یبعنووان کانوال
کارآفرینی در عنلکردها ،ایعاد و سطوح مختلف سازمانی یاز میکند.
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