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چکیده:
در محیط کس��ب و کار جدید که مش��خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است، توانایی یک شرکت در 
ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی در دانس��ته هایش نهفته اس��ت. اهمیت مدیریت دانش و رابطه آن با 
نوآوری به شکل گسترده مورد تأیید واقع شده است؛ هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر قابلیت های 
فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در ش��رکت های دارای فناوری پیشرفته بوده است و روشن 
ساختن این مطلب است که آیا مدیریت دانش می تواند منجر به نوآوری و عملکرد نوآوری بهتر گردد. 
روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش واحدهای تحقیق و توسعه ۲۸۵ 
ش��رکت دارای فناوری پیشرفته واقع در تهران اس��ت. بر اساس مدل مفهومی پژوهش پرسشنامه هایی 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادالت ساختاری 
و به طور اخص تکنیک تحلیل مس��یر استفاده شد. نتایج بدس��ت آمده دو فرضیه مربوط به اثر معنادار 
قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری را مورد تأیید قرار داد، اما فرضیه 
مربوط به تأثیر معنادار فرایند نوآوری بر عملکرد نوآوری و بالطبع اثر غیر مستقیم قابلیت های فرایندی 

مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تأیید نشدند.
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مقدمه
اثربخش��ی اقدامات مدیریت دانش عامل مهمی برای کسب مزیت رقابتی است. همچنین، منبع اصلی 
مزیت رقابتی س��ازمان ها از کارایی و کیفیت به نوآوری تغییر کرده اس��ت. تحقیقات زیادی در خصوص 
پاس��خ به این س��ؤال اساس��ی که »چه چیز می تواند نوآوری را بهبود ببخش��د؟« صورت گرفته است، 
)فریمن1، 1۹۹۷(. با اهمیت یافتن مدیریت دانش به عنوان موضوعی جدید، پژوهش هایی پدیدار شدند 

تا میان مدیریت دانش با نوآوری ارتباط برقرار کنند )کارنیرو۲، ۲۰۰۰(.
تأثیرات برنامه های مدیریت دانش روی نوآوری و عملکرد سازمان به ندرت در ادبیات موضوع مورد 
بررسی قرار گرفته اند )چویی و دیگران3، ۲۰۰۸(. مطالعات اندکی به طور تجربی رابطه ی میان دانش و 
عملکرد را بررسی نموده اند )تی سنگ4، ۲۰۰۸(، بنابراین خالء مطالعاتی راجع به اینکه چگونه و تحت 
چه شرایطی اقدامات مدیریت دانش منجر به نتایج بهتر می گردند، وجود دارد )لوپز� نیکالس و مرونو� 

سردان۵، ۲۰11(. 
در یک ش��رکت با ش��دت فناوری6 باال نوآوری امری حیاتی اس��ت. در صنایع با فناوری پیشرفته، 
در جایی که س��رعت گام های تغییر باالست، شرکت تأکید بیشتری بر روی تالش های بخش تحقیق و 
توسعه خود در مورد محصوالت، فرایندها و فناوری ها دارد، تا بدین وسیله بر موانع فناورانه فایق آید و 

محصوالت خود را از شرکت های رقیب اش متمایز سازد )تورن هیل۷، ۲۰۰6(.
در ایران اسالمی، در بستر فناوری های نوین مطابق با اولویت های نقشه جامع علمی کشور و با توجه 
به اهداف جدید مطرح ش��ده در این دهه من جمله دس��تیابی به اقتصاد دانش بنیان، بازیگران جدیدی 
در صحنه توس��عه و پیش��رفت علم و فناوری کش��ور حضور یافته و ایفای نقش می کنند که از جمله 
مهم ترین آن ها شرکت های دانش بنیان دارای فناوری پیشرفته هستند. در اقتصاد دانش محور، سرمایه 
اصلی دانش اس��ت و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی، از فعالیت های مبتنی بر 
دانش کس��ب می ش��ود )مهدوی و دیگران، 13۹۰؛ صمدی و دیگران، 13۸۷(. این بخش از صنعت به 
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دلیل تقاضای باالیی که برای دانش دارد و همچنین شدت رقابتی باال که بر آن حکم فرماست، توسط 
مطالعه ی لیائو و دیگران1 )۲۰۰۷( به عنوان بخش��ی که امروزه می تواند بیشترین سود را از قابلیت های 
مدیریت دانش در اقتصاد دانش��ی ببرد، شناس��ایی گردیده اس��ت. به دلیل اهمیت این بخش در تحقق 

اقتصاد دانشی، بخش فناوری پیشرفته به عنوان جامعه در این تحقیق انتخاب شده است.
بنابراین، هدف مطالعه ی حاضر مش��ارکت در پیش��رفت مطالعات مرتبط با مدیریت دانش است، و 
روشن ساختن این مطلب است که آیا مدیریت دانش می تواند منجر به نوآوری و عملکرد بهتر در بخش 

تحقیق و توسعه شرکت های دارای فناوری پیشرفته گردد؟

( پیشینه پژوهش: 1

مدیریت دانش(111

شاید اساسی ترین مس��یر تکامل کسب و کار در طی دهه ی گذشته، طلوع اقتصاد جدید باشد. طبیعت 
پر ش��تاب و پویای بازارهای جدید در میان بس��یاری از شرکت ها، مشوقی جهت رقابت خلق کرده، تا 
به وس��یله ی یکپارچه س��اختن و رونق دادن منابع دانشی خود آن ها را به مثابه ابزاری برای خلق ارزش 
پای��دار ب��ه کار گیرند )گلد و دیگران۲، ۲۰۰1(. جهان پس از گذار از انقالب کش��اورزی که منبع در آن 
زمین بود و انقالب صنعتی که منبع آن سرمایه و نیروی کار بود، شاهد انقالب اطالعاتی بود که در آن 
منبع ارزش��مند و کلیدی خلق ثروت، دانش اس��ت )نیکوکار و حکیم، 13۹1(. به عبارت دیگر، دانش به 
یکی از نیروهای محرک اساس��ی برای موفقیت کس��ب و کار بدل شده است و با مقوله دانش مانند دیگر 
منابع ملموس به طور نظامند رفتار شده و از کاوش در حوزه مدیریت دانش به منظور پیشرفت و تقویت 
رقابت پذیری اس��تفاده می شود )وونگ3، ۲۰۰۵(. در س��ال های آتی، تنها شرکت هایی که دانش جدید 
خل��ق می نمایند و آن را به طور مؤثر و کارا مورد اس��تفاده قرار می دهند، در ایجاد مزیت رقابتی موفق 

خواهند بود )لوپز� نیکالس و مرونو� سردان، ۲۰11(.
ام��روزه، جوامع روز به روز به س��وی دانش مح��ور بودن در حرکت اند )رمض��ان4، ۲۰11(، بنابراین، 
می توان گفت پیاده س��ازی و مدیریت پویا و فعال دانش برای افزایش عملکرد سازمانی و تصمیم گیری 
ضروری اس��ت )جعفری و دیگران، ۲۰۰۸(. تعاریف و ادراکات متع��ددی از فرایندهای مدیریت دانش 
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موجود اس��ت )علوی و لیدنر۲۰۰1،1 ؛ کومبز و هال۲، 1۹۹۸؛ پروبس��ت و دیگران3، 1۹۹۹(. مطالعات 
متعدد صورت گرفته در مورد کس��ب و شناس��ایی، توسعه، توزیع، به کارگیری و ذخیره دانش به عنوان 
فرایندهای مرکزی مدیریت دانش، تش��خیص داده اند که اکتش��اف4 و اس��تخراج۵ دانش اهداف اصلی 

مدیریت دانش اند )کانتنر و دیگران6، ۲۰11(.

 فرایندهای مدیریت دانش211(

تاکنون نویس��ندگان بس��یاري مدل هایی را در رابطه ب��ا فرآیند مدیریت دانش ارائ��ه نموده اند. اتفاق 
نظری در مورد فرایندهای مدیریت دانش وجود ندارد. اکثر این مدل ها از نظر محتوایی تقریباً مش��ابه 
هستند، اما داراي واژه ها و فازهایی با ترتیبات متفاوتی اند. در این مدل ها فرض می شود که مرحله ها و 
فعالیت ها اغلب همزمان، گاهی اوقات پی در پی و به ندرت در یک ترتیب خطی هس��تند )افرازه،13۸۲؛ 

عباسی،13۸6(.
در جدول زیر به برخی از این فرایندها اشاره شده است.

جدول1: فرایندهای مدیریت دانش، مرجع: نویسنده

فرایندهامحققردیف

1
هلس اپل و جوشی

اکتساب، انتخاب، داخلی کردن، استفاده، تولید و برونی سازي)۲۰۰۲(

2
جاشاپارا
کسب، سازماندهي، ذخیره سازي و ارائه نمودن، تسهیم، ارزیابي)۲۰۰4(

3
رائو

)۲۰۰۵(
خلق، کدگذاري، بازیابي، به کارگیري، توزیع، اعتبار بخشي، پیگیري، 

شخصي سازي

۴
پارک و کیم

اکتساب، سازماندهی، به کارگیري، صورت بندي و تسهیم)۲۰۰6(

بررسی این جنبه های متنوع گلد و همکارانش را قادر ساخت که آن ها را در چهار بعد گسترده قابلیت 
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فرایندی گروه بندی نمایند: اکتساب دانش، تبدیل آن به شکل مفید، به کار گیری یا استفاده از دانش، 
و حفاظت از دانش )گلد و دیگران، ۲۰۰1(.

 قابلیت های فرایندی مدیریت دانش311(

گلد و همکاران )۲۰۰1( مس��ئله مدیریت دانش مؤثر را با رویکرد قابلیت های سازمانی بررسی نمودند. 
این رویکرد اظهار می دارد که زیرس��اختار دانش��ی شامل فناوری، س��اختار، و فرهنگ همسو با فرایند 
دانش��ی متشکل از اکتساب دانش، تبدیل دانش، کاربرد دانش و حفاظت از دانش، قابلیت هایی حیاتی 
هس��تند و یا به عبارتی »پیش شرط هایی« برای مدیریت دانش مؤثر هستند. نتایج حاصله یک مبنایی 
برای درک و شناخت آمادگی رقابتی یک شرکت زمانی که وارد یک برنامه ی مدیریت دانش می گردد 
را فراه��م می آورد )لیائو و وو1، ۲۰1۰(. بنابراین در این مطالعه، قابلیت های مدیریت دانش به فرایندها 

مدیریت دانش اطالق می گردد که دانش را در سازمان توسعه داده و به کار می گیرند.
در ادامه به شرح هر یک از این فرایندها پرداخته می شود:

فرایندهای اکتس��اب � محور۲ مدیریت دانش آن فرایندهایی هس��تند که به س��وی به دست آوردن 
دانش گرایش دارند. اصطالحات متعددی برای توصیف این فرایند مورد استفاده قرار گرفته اند: اکتساب 
کردن، خلق کردن و به دس��ت آوردن. تمام این اصطالحات یک زمینه ی مشترک دارند، انباشت دانش. 

قسمتی از مدیریت دانش در سازمان در بردارنده ی ایجاد فرایندهایی به منظور کسب دانش است.
فرایندهای تبدیل � محور3 مدیریت دانش آن فرایندهایی هستند که به سوی سودمند سازی دانش 
موج��ود گرایش دارند. برخ��ی از فرایندهایی که تبدیل دانش را ممکن می س��ازند عبارتند از: توانایی 

شرکت در یکپارچه سازی، ساختاردهی و توزیع دانش.
فرایند های به کارگیری � محور4 مدیریت دانش آن فرایندهایی می باش��ند که در راس��تای کاربرد 
ملموس دانش می باش��ند. به ش��کلی عجیب، استدالالت کمی در زمینه نتایج کاربرد مؤثر دانش انجام 
گرفته اند. به کارگیری مؤثر دانش به طور گسترده، مسئله ایی واضح انگاشته شده است. جنبه های فرایندی 

مرتبط در ادبیات موضوع شامل: ذخیره سازی، مشارکت و تسهیم می باشند.
فرایندهای حفاظت � محور۵ مدیریت دانش آن فرایندهایی هستند که به منظور حفاظت از دانش 
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در درون سازمان در برابر استفاده های غیرقانونی و نامناسب و یا سرقت دانش طراحی گردیده اند. مشابه 
فرایندهایی کاربرد � محور مدیریت دانش، این مس��ئله نی��ز در ادبیات موضوع مورد توجه اندکی قرار 

گرفته است.

عملکرد نوآوری
عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی می باشد. دیدگاهی جامع به عملکرد سازمانی نه تنها رویکردهای 
مالی، بلکه تمامی رویکردهایی که امکان ارزیابی خلق ارزش در سازمان را دارند، در بر می گیرد )لوپز- 
نیکالس و مرنو- سردان، ۲۰11(. بسیاری از محققان در مورد عملکرد سازمان فقط جنبه های مالی 
آن را در نظ��ر می گیرن��د. درصورتی که نتایج غیرمالی مانند نتایج فرایندی، توس��عه خدمات جدید، 
بهب��ود توانایی در جذب، آموزش و توس��عه نی��ز از اهمیت زیادی برخوردارند )صف��رزاده و دیگران؛ 
13۹1(. ب��رای ارزیاب��ی عملکرد برنامه های مدیریت دانش می بایس��ت ش��اخص های غیرمالی را نیز 
در نظ��ر گرفت، زیرا ابعاد متفاوت عملکرد تحت تأثیر مدیرت دانش واقع می گردند )لوپز- نیکالس و 

مرنو- سردان، ۲۰11(.
عملکرد نوآوری ترکیبی از موفقیت های کلی سازمان درنتیجه تالش های صورت گرفته جهت نوکردن 
و بهبود دادن و به کارگیری جنبه های مختلف نوآوری در سازمان می باشد )گاندی و دیگران1، ۲۰11(. 
عملکرد نوآوری در ادبیات موضوع به عنوان یکی از مهمترین پیش��ران های س��ایر جنبه های عملکردی 
سازمان با توجه به تالش های مداوم که به منظور بهبود، تجدید، اکتشاف، یادگیری از اشتباهات، سازش 

با محیط رقابتی به سرعت متغیر صورت می گیرند، انگاشته شده است )گاندی و دیگران، ۲۰11(.
تحلیل تعاریف ارائه ش��ده از مدیریت دانش نش��ان می دهد که بسیاري از آن ها در یک مورد داراي 
شباهت هستند: اینکه مدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد سازمانی می شود. ایده محوری این است 
که اگر دانش به ش��یوه ایی هدفمند مدیریت گردد منجر به عملکرد برتر می گردد )زو و لی۲، ۲۰۰۹(. 
بنابراین، این ارتباط درحالی که توس��ط بسیاری در نظر گرفته شده است، درک آن، به خصوص در مورد 
جنبه های غیر مالی عملکرد، دش��وار است )س��اک و اُکاس3، ۲۰11( و ازاین رو نیاز است تا بررسی های 

تجربی برای حل این مسئله صورت گیرد.

1 . Gunday, Ulusoy, Kilic & Alpkan
2 . Xu & Li
3 . Sok & O›Cass
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فرایند نوآوری
نوآوری پروری1 یکی از ابزار اساس��ی اس��تراتژی های رش��د برای ورود به بازارهای جدید، افزایش سهم 
بازارهای موجود و مسلح کردن شرکت به یک مزیت رقابتی می باشد )گاندی و دیگران، ۲۰11(. فرایند 
نوآوری به شدت به دانش وابسته است )گلوئت و ترزیوسکی۲، ۲۰۰4(. به همین دلیل است که نوآوری 

به مثابه مهمترین عایدی از مدیریت دانش انگاشته می شود )ماچرزاک و دیگران3، ۲۰۰4(.
طی دو دهه ی گذش��ته، نوآوری پروری به حوزه ایی جذاب برای مطالعه آن دس��ته از محققاتی که 
تالش نموده اند تا تأثیرات عملکردی آن را دریابند، دسته بندی کرده و بررسی نمایند، تبدیل شده است 

)گاندی و دیگران، ۲۰11(. 
در جدول زیر طبقه بندی برخی از صاحب نظران در خصوص انواع فرایند نوآوری ارائه شده است.

جدول2: انواع فرایندهای نوآوری، مرجع: نویسنده

انواع نوآوری سال نام محقق ردیف

اکتشافی، استخراجی 1۹۹1 مارچ 1

محصول، فرایند 1۹۹۸ کانگ یین و زاسکویچ 2

اکتشافی، استخراجی ۲۰1۰ لی و همکاران 3

معماری، بنیادی، افزایشی، پیمانی ۲۰11 ژوهانسن و السن ۴

مطالعات متعددی روی نقش مدیریت دانش در فرایند نوآوری تمرکز نموده اند )گاندی و دیگران، 
۲۰11(؛ اهمیت مدیریت دانش و رابطه آن با نوآوری به ش��کل گس��ترده مورد تأیید واقع شده اس��ت. 
علی رغم نتایج مطالعات موجود، نگرش هایی که سعی در اندازه گیری موفقیت شرکت از طریق نوآوری 

پروری ناشی شده از مدیریت دانش دارند، اندک و گاهی متناقض اند )کانتر و دیگران، ۲۰11(. 

صنایع با فناوری پیشرفته
امروزه بخش فناوری پیش��رفته4 نقش اساس��ی در اقتصاد دانشی بازی می کند و براساس گفته ی دفتر 

1 . Innovativeness
2 . Gloet & Terziovski
3 . Majchrzak, Cooper, & Neece
4 . High Technology
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علوم و فناوری، بیش از نیمی از رشد اقتصادی در طی سال های 1۹4۵ تا ۲۰۰۲ به نوآوری های بخش 
فناوری پیشرفته مربوط می شود )لِری1، ۲۰۰۲(.

محققان فراوانی سعی نموده اند تا یک شرکت دارای فناوری پیشرفته را تعریف نمایند. یک نگرش 
متعارف این اس��ت که ش��رکت های دارای فناوری پیشرفته را براس��اس میزان هزینه ایی که در بخش 
تحقیق و توسعه خود می نمایند به عنوان نسبتی از فروش )باالتر از ۵ درصد( مشخص نمایند )بالکین 
و دیگران۲، ۲۰۰۰(. کیبل و ویلکینسون3 )۲۰۰۰( استدالل می نمایند که مشخصه ی اولیه شرکت های 
دارای فناوری پیش��رفته، س��طح باالیی از شدت تحقیق و توسعه و سطح باالیی از فعالیت های نوآوری 

بنیادی است.
صنایع دارای فناوری پیشرفته طیف وسیعی از بخش ها را در بر می گیرند، مانند: صنایع الکترونیک 
)طراحي و ساخت(، صنایع تولید مواد نو، صنایع بیو فناوري، صنایع اپتیک و لیزر، صنایع نانو فناوري، 
صنایع مرتبط با فناوري اطالعات، و صنایع هوا فضا. صنایع ذکرشده در باال جزء مصادیق بارز صنایع با 

فناوري پیشرفته محسوب می گردند )وانگ و دیگران4، ۲۰1۰(.

تحقیق و توسعه5در صنایع با فناوری پیشرفته: 

کش��ورها می توانند به وسیله ی مهارت یافتن در تولید محصوالت به شدت دانشی از طریق ارزش باالتر 
این محصوالت به نرخ باالتری از رش��د و و ش��رایط تجاری امیدبخش تر دس��ت یابند. به همین دلیل 
قانون گذاران در سراسر دنیا برای ایجاد سیاست هایی که سرمایه گذاری در بخش های تحقیق و توسعه 
را تهییج نماید و کارایی فرایندهای نوآوری را بهبود بخشد، در تالش بوده اند )هاشی و استوجسیس6، 
۲۰1۲(. در یک ش��رکت با ش��دت تکنولوژی باال نوآوری امری حیاتی اس��ت. دربیشتر مطالعات اولیه 
مرتبط با رشته علمی مدیریت فناوري، مباحث مرتبط با تحقیق و توسعه مورد توجه بود. پس از اینکه 
به واس��طه تالش هاي فراوان مباحث مرتبط با تحقیق و توس��عه و بخش ه��اي مرتبط با آن از جایگاه 
مناس��بی برخوردار شدند، از اواس��ط دهه ۹۰ موضوع اصلی مدیریت فناوري به سمت مبحث نوآوري 
س��وق پیدا کرد )نقی زاده و الهی، 13۹۰(. با در نظر گرفتن این اهمیت فزاینده، بس��یاری از شرکت های 

1 . Leary
2 . Balkin, Markman & Gomez-Mejia
3 . Keeble & Wilkinson
4 . Wang, Chin & Tzeng
5 . Research & Developement
6 . Hashi & Stojˇci ´c
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دارای فناوری پیشرفته به س��رمایه گذاری های سنگین در فعالیت های نوآورانه بخش تحقیق و توسعه 
روی آوردن��د )ل��ی و دیگران1، ۲۰11(. در ادبیات موجود، مطالع��ات فراوانی وجود دارند که روش های 
متعددی را جهت تأیید و شناسایی رابطه ی میان نوآوری بخش تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت ارائه 
داده اند )دوس��ی۲، 1۹۸۸؛ فرانکو3، 1۹۸۹؛ ...(. با اینکه برخی از مطالعات در کش��ورهاي توسعه یافته و 
در حال توس��عه حاکی از اثر مثبت فعالیت هاي تحقیق و توس��عه بر بهره وري و ارزش افزوده ي صنایع با 

فناوري باال دارد، اما هنوز زمینه ي بررسی بیشتر به خصوص در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد.

مدل مفهومی تحقیق

تحقیق حاضر با اس��تفاده از مدل گلد و دیگران )۲۰۰1(، چهار فرایند مدیریت دانش ش��امل: اکتساب 
دانش، تبدیل دانش، به کارگیری دانش و حفاظت از دانش را جهت سنجش اثربخشی اقدامات مدیریت 
دانش اتخاذ می نماید. به منظور بدس��ت آوردن تمامی جنبه های عملکرد نوآوری، سازه عملکرد نوآوری 
را براس��اس اندازه گیری نوآوری در محصول و فرایند در این تحقیق از مؤلفه های معرفی ش��ده توسط 
پراجوگو و دیگران4 )۲۰۰4( استفاده می شود. نوآوری در راستای دو حوزه بر اساس دسته بندی معروف 

مارچ۵ )1۹۹1( و براساس پیشینه موجود، به نوآوری اکتشافی و استخراجی طبقه بندی می شود.
در این تحقیق سازه مدیریت دانش با تأثیری مثبت و معنادار بر عملکرد ارائه گردیده است. مطالعات 
پیشین عنوان می دارند مدیریت دانش می تواند عملکرد سازمان و رقابت پذیری آن را به طور غیرمستقیم 
و از طریق توانایی باالتر برای نوآوری کردن بهبود بخشد )یانگ6، ۲۰1۰؛ گلوئت و ترزیوسکی، ۲۰۰4(. 
وج��ود رابط��ه معنادار میان نوآوری و عملکرد به ش��کل گس��ترده در ادبیات موجود م��ورد تأیید قرار 
گرفته است. به منظور تکمیل بررسی، رابطه ی دیگری که در این مطالعه بررسی گردیده، رابطه ی مثبت 

و معنادار میان نوآوری و عملکرد می باشد.
بر این اس��اس و با توجه به روابط موجود میان س��ه متغیر اصلی تحقیق در مطالعات پیشین، مدل 

مفهومی این تحقیق به شکل زیر ارائه می گردد:
در ای��ن م��دل قابلیت های فرایندی مدیریت دانش متغیر مس��تقل و متغیرهای عملکرد نوآوری و 

1 . Lee, Wang & Lin
2 . Dosi
3 . Franko
4 . Prajogo, Power & Sohal
5 . March
6 . Yang
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فرایند نوآوری متغیرهای وابسته تحقیق می باشند.

شکل1: مدل مفهومی تحقیق

این تحقیق به دنبال بررسی چگونگی نحوه اثرگذاری قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند 
نوآوری و همچنین عملکرد نوآوری در بخش تحقیق و توس��عه در سازمان ها با فناوری پیشرفته است. 
صنعت فناوری پیش��رفته تقاضای باالی��ی، برای دانش و نوآوری دارد، و به عنوان بخش��ی که می تواند 
بیشترین سود را از قابلیت مدیریت دانش در اقتصاد دانشی ببرد، شناسایی گردیده است. به همین دلیل، 

این بخش از صنعت به عنوان جامعه در این تحقیق انتخاب شده است.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده ی مدیران، 
کارشناس��ان و محققان در بخش های تحقیق و توس��عه، دانشجویان رشته های مدیریت و سازمان های 
دارای فناوری پیش��رفته قرار گیرد. از نظر ش��یوه گردآوري اطالعات تحقیق توصیفي از نوع پیمایشی 

است. قلمرو مکانی آن شهر تهران و قلمرو زمانی آن از آغاز سال ۸۹ تا پایان سال ۹1 می باشد.
واحد تحلیل در این تحقیق بخش تحقیق و توس��عه س��ازمان ها است. جامعه آماری تحقیق حاضر 
دربرگیرنده ی بخش تحقیق و توس��عه ۲۸۵ شرکت با فناوری پیشرفته واقع در تهران می باشد. جامعه 
آماری از میان شرکت های فعال در صنایع فناوری پیشرفته می باشند که براساس یکی از دو مبنای زیر 

انتخاب شده اند:
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ش��رکت های عض��و در انجمن تخصص��ی مراکز تحقیق و توس��عه صنایع و معادن کش��ور1 از . 1
زیرگروه ه��ای صنایع فناوری اطالعات، صنایع ب��رق، الکترونیک و مخابرات، صنایع بیوفناوری، 

صنایع پزشکی و دارویی.
 شرکت های دانش بنیان در ستاد توسعه فناوری نانو و ستاد فناوری هوافضا اداره کل فناوری های . ۲

راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری۲.
روش نمونه گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه براساس جدول مورگان و قابلیت اجرایی لیزرل 
برای تحلیل مدل، مش��خص شد. پس از توزیع پرسش��نامه ها بین شرکت ها از آنان درخواست شد که 

توسط یکی از کارشناسان بخش تحقیق و توسعه شرکت به آن پاسخ داده شود.
در این تحقیق از پرسش��نامه با س��ؤاالت بسته استفاده شده است. در سؤاالت پرسشنامه مقیاس ۵ 
نقطه اي لیکرت اس��تفاده شده است. براي اطمینان در مورد روایي پرسشنامه تحقیق، از نظرات اساتید 
راهنما و مشاور و همچنین یکی از کارشناسان ارشد بخش تحقیق و توسعه چند شرکت دارای فناوری 
پیش��رفته استفاده ش��د و اصالحات الزم لحاظ گردید. همچنین براي بررس��ي میزان تببین پذیري یا 

سنجش هر متغیر توسط سؤاالت مربوطه نیز از مدل تحلیل عاملي تأییدي استفاده شده است.
در این تحقیق برای اندازه گیری پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. با استفاده از تجزیه و تحلیل 
داده هاي تحقیق از طریق نرم افزار آمار SPSS.18، برای تعداد 3۰ پرسش��نامه، ضریب آلفاي کرونباخ 
کل س��ؤاالت پرسشنامه ۰/۹۵4تعیین شد. بنابراین مي توان گفت سؤاالت پرسشنامه تحقیق از پایایي 

مناسب و مطلوبي برخوردار مي باشند.

جدول3: میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه

 ضریبپرسشنامه
ضریب آلفاي کرونباخمتغیر آلفاي کرونباخ

۰/۹5۴تحقیق

۰/۹۵۰قابلیت های فرایندی مدیریت دانش

۰/۸46فرایند نوآوری

۰/۸۲۰عملکرد نوآوری

1 . http://www.iranrd.net/Fa/?Page=MembersList 
2 . http://gdst.isti.ir/ 
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در تحقیق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصیفي و استنباطي 
براي تحلیل داده ها استفاده شده است. در سطح توصیفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظیر فراواني، 
درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شد و در سطح استنباطي، از آلفاي کرونباخ 
براي بررس��ي پایایي پرسش��نامه، از روش تحلیل مس��یر براي رد یا تأیید فرضیات تحقیق، از شاخص  
KMO و آزمون بارتلت برای مش��خص کردن می��زان کفایت حجم نمونه، از مدل نیکویی برازش برای 

مش��خص کردن برازندگی مدل تحقیق و براي بررس��ي میزان تبیین متغیر توس��ط هر یک از سؤاالت 
مرتبط در پرسشنامه از تجزیه و تحلیل عاملي تأییدي استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
گردآوری ادبیات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های 
مطالعه میدانی از ابزار پرسشنامه بسته با استفاده از مقیاس ۵ نقطه ایی لیکرت استفاده شد. روش ارسال 
و جمع آوری آن ها هم به وسیله مراجعه حضوری و هم از طریق ارسال پست الکترونیکی صورت گرفت. 
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری ش��ده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری 
به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد. در این تحقیق 
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آمار اس��تنباطی و از روش مدل یابی معادالت ساختاری و به طور 

اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل ۸.۷1 استفاده شده است.
الزم اس��ت تا اطمینان حاصل ش��ود که مي توان داده هاي موجود را براي تحلیل مورد اس��تفاده 
قرارداد. روش هاي مختلفي براي این کار وجود دارد که از جمله آن ها آزمون KMO است، که مقدارآن 
همواره بین ۰ تا 1 در نوسان است. از سوي دیگر براي اطمینان از مناسب بودن داده ها مبني بر اینکه 
ماتریس همبستگي هاي یکه پایه که مورد تحلیل قرار مي گیرد، درجامعه برابر با صفر نیست، از آزمون 
بارتلت استفاده کرده ایم. به عبارتی با استفاده ا ز آزمون بارتلت مي توان از کفایت نمونه گیري اطمینان 

حاصل نمود.
با توجه به اینکه شاخص KMO برای هر یک از مؤلفه ها از ۰/۷ بیشتر می باشد و همچنین مقدار 
Sig آزمون بارتلت، کوچک تر از ۵ درصد به دست آمده، می توان گفت داده ها برای تحلیل عاملی مناسب 

است )جدول 4(.
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تحلیل عاملی تأییدی
قبل از بررس��ی روابط میان متغیرهای تحقیق، ابتدا بایس��تی از روایی سازه های هر کدام از متغیرهای 
تحقیق اطمینان حاصل نمود. از این رو در این قس��مت از پژوهش به بررس��ی مدل های اندازه گیری سه 

متغیر اصلی تحقیق آورده پرداخته شد.

ارزیابی بخش اندازه گیری مدل

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم متغیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش، فرایند نوآوری و 

عملکرد نوآوری:

به منظور تحلیل س��اختار درونی پرسش��نامه و کش��ف عوامل تشکیل دهنده هر س��ازه، از ابزار تحلیل 
عاملی تأییدی اس��تفاده می ش��ود. همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی معادالت 
اندازه گیری ش��ده مربوط به هر س��ازه استخراج و تفسیر می شوند. همچنین، برای سنجش این مفهوم 
که آیا تمام مؤلفه های مورد نظر در قالب مفهوم س��ازه های تحقیق قرار می گیرند، تحلیل عاملی مرتبه 

دوم انجام می شود.

جدول۴: آزمون کایزرـ میر1 اوکلین و بارتلت

اندازه گیری کفایت مؤلفه
عدد معناداریدرجه آزادیکای دوتعداد نمونه کایزرمیر

۰/۸۵3۷3۹/۸1666۰/۰۰۰اکتساب دانش

۰/۸6۸4۸۸/۰۵۲۲۸۰/۰۰۰تبدیل دانش

۰/۸۸۲۸4۰/۵۹366۰/۰۰۰بکارگیری دانش

۰/۸4۰۵4۸/1314۵۰/۰۰۰حفاظت دانش

۰/۷۷4۲۷1/۹6۵۲1۰/۰۰۰نوآوری اکتشافی

۰/۸۸۲41۷/3۷۰۲1۰/۰۰۰نوآوری استخراجی

عملکرد نوآوری 
۰/۸۰۹3۹۹/4۹۵1۵۰/۰۰۰محصول

عملکرد نوآوری 
۰/۷۸1133/3۷۷1۰۰/۰۰۰فرایند
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نتایج تخمین برای هر یک از متغیرها در تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم حاکی از مناس��ب 
بودن نس��بی شاخص ها دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار نسبت ۲χ محاسبه شده به درجه آزادی 
ب��رای متغیره��ای مدیریت دانش، فرایند ن��وآوری و عملکرد نوآوری کمتر از عدد 3 می باش��د. مقدار 

RMSEA نیز کمتر از حد مجاز ۰/۰۸ به دست آمد.

نتایج این تحلیل حاکی از این بود که ش��اخص های ارائه شده برای سنجش مؤلفه های قابلیت های 
فرایندی مدیریت دانش، فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری مناسب هستند و مدل های اندازه گیری از نظر 
شاخص های تناسب و برازش در وضعیت خوبی قرار داشتند. با توجه به نتایج تحلیل عاملی تائیدی به 
س��ازه های قابلیت های فرایندی مدیرتی دانش، نوآوری و عملکرد در تحقیق حاضر می توان اتکاء کرد 
و س��ازه های مورد بحث را مبنای کار قرار داد.همچنی��ن، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم قرار گرفتن 

مؤلفه های مذکور را در زیر سازه ها تأیید کرد.
تمام این موارد حاکی از این اس��ت که می توان با توجه به نتایج تحلیل عاملی تذییدی به س��ازه 
قابلیت های فرایندی مدیریت دانش، فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری اتکاء نمود و سازه های مورد بحث 
را مبن��ای کار قرار داد. در بین ابعاد مختلف قابلیت های فرایندی مدیریت دانش ابعاد اکتس��اب دانش 
و به کارگیری و س��پس به ترتیب ابعاد تبدیل دانش و حفاظت دانش دانش بیشترین بارهای عاملی بر 
روی قابلیت های فرایندی مدیریت دانش را دارا هستند. همچنین در بین ابعاد مختلف فرایند نوآوری 
بیش��ترین بار عاملی را به ترتیب نوآوری اس��تخراجی و سپس نوآوری اکتشافی بر روی فرایند نوآوری 
دارد. همچنین در بین ابعاد مختلف عملکرد نوآوری بیش��ترین بار عاملی را به ترتیب عملکرد نوآوری 

فرایند و سپس عملکرد نوآوری محصول دارا می باشند.

مدل سازی معادالت ساختاری(11۴

پس از بررس��ی مدل های اندازه گیری و س��نجش روایی آن ها به کمک تحلیل عاملی تأییدی می توان 
روابط میان متغیرهای تحقیق را براساس مدل ساختاری بررسی نمود. از آنجا که مدل مفهومی تحقیق 
درصدد بررس��ی روابط علی بین سه متغیر است، به منظور فراهم ش��دن امکان تحلیل همزمان روابط 
متغیرها و جهت بررس��ی صحت و س��قم فرضیات تحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر مدل س��ازی 

معادالت ساختاری استفاده شده است.
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شکل2: مدل در حالت استاندارد

ش��اخص هاي تناس��ب مدل حاکي از آن اس��ت که مدل از نظر شاخص هاي تناس��ب و برازش در 
وضعیت خوبي اس��ت؛ چون که نس��بت کاي دو بر درجه آزادي آن برابر 1/۷۸ است که کمتر از مقدار 
مجاز 3 مي باشد و مقدار RMSEA نیز برابر با ۰/۰۷۸ است که کمتر از مقدار مجاز ۰/۰۸ است. مقدار 
P-value نیز ۰/۰۲۷ می باش��د که کمتر از ۰/۰۵ مي باش��د و همچنین GFI و AGFA به ترتیب برابر 

۰/۹۹و ۰/۸4 می باش��د. از این رو مي توان نتیجه گرفت که مدل اجرا ش��ده برازش مناسبي دارد. ضریب 
استاندارد رابطه موجود نیز درصورتي که ارزشt، از ۲/۵6 بزرگ تر یا از ۲/۵6- کوچکتر باشد، در سطح 

اطمینان ۰/۹۹ معنی دار خواهد بود.
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جدول5: میزان برازش مدل

مقدار مجاز مقدار بدست آمده نام شاخص

کای دو بر درجه آزادی                                           1/۷۸                      کمتر از 3
GFI )نیکویی برازش(                                             ۰/۹۵                      باالتر از ۰/۹

RMSEA )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد(          ۰/۰۷۸                     کمتر از ۰/۰۸

GFI )برازندگی تعدیل یافته(                                   ۰/۹۹                       باالتر از ۰/۹

AGFI )نیکویی برازش تعدیل یافته(                          ۰/۸4                       باالتر از ۰/۸

NFI )برازندگی نرم شده(                                        ۰/۹۸                       باالتر از ۰/۹

NNFI )برازندگی نرم نرم شده(                                ۰/۹۸                       باالتر از ۰/۰

آزمون فرضیه های تحقیق(115

• فرضیـه 1: قابلیت های فراین��دی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری بخش تحقیق و توس��عه 	
سازمان دارای فناوری پیشرفته تأثیر معنادار دارد.

جدول۶: ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین )متغیر وابسته: عملکرد نوآوری(

ضریب تعیین کل )R2(آماره tضریب مسیر )ß(متغیر پیش بین

قابلیت های فرایندی 
۰/6۸**۰/6۸3/۷3مدیریت دانش

** p<۰/۰1       * p<۰/۰۵
فرضی��ه اصلی این پژوهش تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری س��ازمان 
را آزم��ون می کند. با توجه به ضریب مس��یر ۰/6۸ و همچنین آماره t به مق��دار 3/۷3 می توان گفت: 
قابیلت های فرایندی مدیریت دانش در س��طح اطمین��ان ۹۹ درصد بر عملکرد نوآوری تأثیر معنادار و 

مثبتی دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی پژوهش معنادار می باشد و تأیید می شود.

• فرضیه 2: قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری بخش تحقیق و توسعه سازمان 	
دارای فناوری پیشرفته تأثیر معنادار دارد.
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جدول۷: ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین )متغیر وابسته: فرایند نوآوری(

ضریب تعیین کل )R2(آماره tضریب مسیر )ß(متغیر پیش بین

قابلیت های فرایندی 
۰/۷۰**۰/۸4۹/۷3مدیریت دانش

** p<۰/۰1       * p<۰/۰۵
فرضی��ه دوم این پژوه��ش تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری س��ازمان را 
آزم��ون می کن��د. با توجه به ضریب مس��یر ۰/۸4 و همچنی��ن آماره t به مق��دار ۹/۷3 می توان گفت: 
قابلیت ه��ای فرایندی مدیریت دانش در س��طح اطمینان ۹۹ درصد بر فراین��د نوآوری تأثیر معنادار و 

مثبتی دارد؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش معنادار می باشد و تأیید می شود.
• فرضیه 3: فرایند نوآوری بر عملکرد نوآوری بخش تحقیق و توس��عه س��ازمان دارای فناوری 	

پیشرفته تأثیر معنادار دارد.

جدول۸: ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین )متغیر وابسته: عملکرد نوآوری(

ضریب تعیین کل )R2(آماره tضریب مسیر )ß(متغیر پیش بین

_**۰/1۷1/۰۵۷فرایند نوآوری

۰۵/۰<p *       ۰1/۰<p **
فرضیه سوم این پژوهش تأثیر فرایند نوآوری بر عملکرد نوآوری سازمان دارای فناوری پیشرفته را 
آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر ۰/1۷ و همچنین آماره t به مقدار 1/۰۵۷ با توجه به اینکه در 
بازه 1/۹6 تا 1/۹6- می باشد می توان گفت: فرایند نوآوری بر عملکرد نوآوری تأثیر معناداری نداشته و 

فرضیه سوم پژوهش رد می گردد.
• فرضیـه۴: قابلیت های فراین��دی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری بخش تحقیق و توس��عه 	

سازمان به صورت غیرمستقیم تأثیر معنادار دارد.

جدول۹: ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین )متغیر وابسته: عملکرد نوآوری(

ضریب تعیین کل )R2(آماره tضریب مسیر )ß(متغیر پیش بین

قابلیت های فرایندی 
-۰/141/۰۵مدیریت دانش
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فرضیه چهارم این پژوهش تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری کارکنان به صورت غیرمستقیم 
را آزمون می کند. با توجه به ضریب مسیر ۰/14 و همچنین آماره t به مقدار 1/۰۵ با توجه به اینکه در 
بازه 1/۹6 تا 1/۹6- می باش��د می توان گفت: مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری به صورت غیر مس��تقیم 

تأثیر معناداری نداشته و فرضیه چهارم پژوهش رد می گردد.
ج��دول 1۰ رابط��ه میان متغیرهای تحقیق براس��اس فرضیات اصلی تحقی��ق را ارائه می دهد که 

براساس آن به تأیید یا رد فرضیه اقدام شده است.

جدول1۰: روابط میان متغیرهای تحقیق

ضریب فرضیات
استاندارد

عدد 
معناداری

نتیجه آزمون 
فرضیه

تأیید۰/6۸3/۷3قابلیت های فرایندی مدیریت دانش← عملکرد نوآوری

تأیید۰/۸4۹/۷3قابلیت های فرایندی مدیریت دانش← فرایند نوآوری

رد۰/1۷1/۰۵۷فرایند نوآوری ←عملکرد نوآوری

رد۰/141/۰۵قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش←عملکرد نوآوری)غیرمستقیم(

بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق ارتباط میان مدیریت دانش، عملکرد نوآوری و فرایند نوآوری، مورد بررسی قرارگرفت. با 
توجه به نقش مهم شرکت های دارای فناوری پیشرفته در صحنه توسعه و پیشرفت علم و فناوری کشور، 

این بخش به عنوان جامعه در این تحقیق انتخاب شد.
نتایج حاصل از بررس��ی فرضیه اصلی تحقیق، مبنی بر اثر مس��تقیم، مثبت و معنادار قابلیت های 
فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری مش��ابه با نتایج تحقیقاتی که توس��ط بس��یاری از محققان 
صورت گرفته اس��ت. برای مث��ال زو و لی )۲۰۰۹( دریافتند مدیریت دان��ش رابطه معنادار و مثبتی با 
عملکرد نوآوری دارد. میراندا و همکاران1 )۲۰11( در نتایج بدس��ت آمده از تحقیق خود اذعان داشتند 

که اجزای قابلیت مدیریت دانش بر انواع عملکرد سازمانی اثری مثبت و معنادار دارند.
تع��دد مطالعات انجام ش��ده در ارتب��اط با اندازه گی��ری مدیریت دانش و ارتب��اط آن با عملکرد و 
ترکیب آن ها با نتایج حاصل از این تحقیق به ما نشان می دهد اگرچه بدست آوردن و حمایت کردن از 

1 . Miranda, Lee & Lee
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فرایندهای مدیریت دانش پیچیده و دش��وار هستند، اما شرکت هایی که این امر را با موفقیت به انجام 
برسانند می توانند عملکرد خود را در زمینه خلق ارزش از نوآوری بهبود دهند.

نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم در این تحقیق حاکی از اثر مستقیم، مثبت و معنادار قابلیت های 
فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری بود، که این نتیجه با بسیاری از مطالعات مرتبط در این زمینه 
س��ازگار می باشد. نتایج بدست آمده توس��ط لیائو و چانگ1 )۲۰۰6( نقش اساسی قابلیت های فرایندی 
مدیرت دانش بر سرعت نوآوری را اثبات کرده اند. کانتنر و همکاران )۲۰11( در کار خود دریافتند که 

مدیریت دانش به طور معناداری موفقیت نوآوری در محصول و تازگی در بازار را افزایش می دهد. 
در زمینه تأثیر مستقیم مدیریت دانش بر نوآوری با لحاظ کردن مطالعات مرتبط می توان استنباط 
نمود که قابلیت های فرایندی مدیریت دانش برای نوآوری موفق ضروری اس��ت، زیراکه فرایند نوآوری، 

به ذات، به شدت وابسته به دانش است. 
نتیج��ه س��وم در این تحقی��ق حاکی از عدم تأثیر معن��ادار نوآوری بر عملکرد ن��وآوری در جامعه 
مورد بررس��ی بوده است. رد فرضیه س��وم تحقیق بالطبع اثر غیرمستقیم قابلیت های فرایندی مدیریت 
دان��ش بر عملک��رد نوآوری )فرضیه چهارم تحقیق( را نیز رد می نماید. مطالعات تجربی که رابطه میان 
نوآوری � عملکرد را بررسی کرده اند، غالباً نتایج متفاوتی ارائه داده اند. مطالعات تجربی متعددی گزارش 
کرده اند که نوآوری بر عملکرد ش��رکت مؤثر نیس��ت )هنکس۲، 1۹۹۸(، یا نتایج عملکردی منفی برای 
ن��وآوری یافته اند )ورملون و دیگران3، ۲۰۰۵(؛ در حالی که س��ایر محققین اثر مثبتی را گزارش داده اند 
)گائو و دیگران4، ۲۰۰۵؛ لی و گیما، ۲۰۰1۵(. مطالعات مرتبط با عملکرد � نوآوری نتایج بررس��ی ها را 
»متناق��ض«، »بی نتیجه« و »درهم« گ��زارش کرده اند )لی و گیما، ۲۰۰1(. نتایج یافته های پراجوگو و 
احمد6 )۲۰۰6( نش��ان داده است برای دستیابی به عملکرد نوآوری باال، سازمان ابتدا بایست بسترهای 
رفتاری و فرهنگی نوآوری را ایجاد نمایند؛ و تنها در چنین محیط های مس��اعدی اس��ت که س��ازمان 
نهایتاً خواهد توانس��ت به دنبال نوآوری، عملکرد مناس��ب نوآورانه از خود بروز دهد. توس��عه و معرفی 
موفق نوآوری ها نیازمند منابع و قابلیت های خاص سازمانی است تا سازمان بتواند از نوآوری سود خلق 

1 . Liao & Chang
2 . Heunks
3 . Vermeulen, De Jong & O’Shaughnessy
4 . Guo, Baruch & Zhou 
5 . Li & Gima
6 . Prajogo & Ahmed
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نماید و منافع آن را به خود اختصاص دهد )تورنهیل1، ۲۰۰6؛ جانکونس۲، ۲۰۰۷(. همچنین، شرایطی 
که ش��رکت های نوآور در آن ها فعالیت می کنند، بر نتایجی که نوآوری بر شرکت می گذارد بسیار مؤثر 
هس��تند )تورنهیل، ۲۰۰6؛ آنوخین و اسچولز3، ۲۰۰۹(. مسئله دیگری که سوک و اکاس4 )۲۰11( بر 
آن تأکید کردند نقش یادگیری بر افزایش رابطه میان نوآوری و عملکرد مبتنی بر نوآوری است. آن ها 
معتقدند یادگیری من جمله عواملی است که رابطه میان نوآوری و عملکرد نوآوری را تقویت می کند. 
آنچه از ادبیات موضوع استنباط می شود این است که برای کسب نتیجه مؤثر از نوآوری های سازمان و 
تأثیر مثبت آن ها بر عملکرد نوآوری وجود پیش شرط های در سازمان ضروری است؛ بنابراین، ضرورت 

دارد تعدیل گرهایی که این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهند حتماً مدنظر قرار گیرند.
نتایج حاصل از این تحقیق، یافته های تجربی پیشین مبنی بر اینکه مدیریت دانش مؤثر منجر به 
عملکرد نوآوری بهتر شرکت می گردند را، تصدیق نمود. نتیجه مثبت اثر مستقیم قابلیت های فرایندی 
مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری شرکت نشان می دهد سازمان هایی که به شکلی موفق منابع دانشی 
خود را به کار می گیرند، عملکرد نوآوری بهتری خواهند داش��ت. به طور خالصه، این تحقیق به ش��کل 

تجربی ارزش توجه الزم به قابلیت های فرایندی مدیریت دانش در سازمان را توجیه می نماید.
با توجه به اینکه عوامل متعددی بر ش��دت و ضعف رابطه می��ان فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری 

مؤثرند، پیشنهاد می شود در تحقیقی دیگر به شناسایی این عوامل پرداخته شود.

1 . Thornhill
2 . Junkunc
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