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  مقدمه -1

  یضرور  یهر سازمان  ینامشهود برا  ییدارا کی عنوانبه دانش

محققان و  جه،یشــود. در نت تیریبا مهارت تمام مد دیبا واســت 

ــد  یها تی قابل به   یانده یفزامربوطه توجه    یها حوزه انی متصـ

سا    یبرا یسازمان  سه  جاد،یاخذ، ا ،ییشنا دانش  یآورجمعو  میت

ته معطوف  ــ ند داشـ به از  یاخته یآم دانش]. 9[ا ، ها ارزش، ها تجر

ست که چارچوب نظام یتخصص   یهانگرشاطالعات و   یبرا یمند ا

ــ به از  یریگبهرهو  یابی ارزشـ ــت   دی و اطالعات جد   ها تجر بدسـ

  ].9[دهدیم

سه  س   ، محوردانش تیفعال کی عنوانبهدانش  میت سا  نیتریا

که از طر   یابزار ــت  کارکنان    قیاسـ ند یمآن  دانش خود را  توان

 دانش و ینوآور ،یریکارگبهدوجانبه مبادله کنند و در  صــورتبه

سه  رفتار ].10[شوند  میسه  یسازمان  یرقابت تیدر مز تاینها  میت

سازمان  یهاتیقابل جادیکمک به ا یدانش برا ه از جمل یگوناگون 

 یضرور اریبس هاشرکتعملکرد  یمطرح شده است که برا ینوآور

  ].11[باشدیم

 نیاصــول و قواناز طریق  یبه دانش خارج یابیدســت ،معموالً

ــودیمکنترل  عمل متقابل،    ــازمان که   یمعن نی. به ا شـ به   ها سـ

سه  ش  میت ست  رایباز دانش خود  یبخ یاز ن یبه دانش خارج یابید

ند؛ این دانش   ند یمدار عال  توا به نوآور  یها تی ف را  آنها  یمربوط 

 یامعامله حرفه کیو  یاتیح یتجارتو دهد  شیافزا ایگســـترش 

  ].12[ستا

ــازمان  انی م یها یهمکار  که دانش و منابع    ییجا  یعنی یسـ

هر دو  یایکه از مزا ســازدیمســازمان را قادر  و شــودیم ردوبدل

ــص و عملکردها منتفع   ینوآورانه بعد یجنبه ادغام دانش و تخص

سطه به ینوآور یایمزا ،حالنیباا شود.  صادف   ایدرز  وا شت ت  ای ین

   .]13[ محدود باشد تواندیمآگاهانه آن 

ــازمان اگر ــه هاس  دیشــا نکنند، یدانش خارج میاقدام به تس

مدنظرشــان را  یهاراهبردبه  دنیرســ یکامل برا لیهرگز پتانســ

ن  سازمان ممک کیکه  است یمعنبدان  تنهانه نیا .اورندین بدست 

؛ از دست بدهد  یدانش خارج آوردن بدست است فرصت را جهت   

سازمان ن    ست دانش متعلق به خود  ستفاده  زیبلکه ممکن ا  و بالا

 میرا تســه زیچچیه خواهدینمکه  یســازمان بماند. یباق دیرمفیغ

سو  شناخته   یشرکا  یکند از  موضوع    نیو ا شود یمهمکار خود 

   .]14[برای سازمان شود ینوآورمنافع  یآورجمعاز  مانع تواندیم

شناخته       عنوانبهنوآوری  سازمان  ساز قوی برای  یک توانمند

ــودیم به    شـ قابتی در       که منجر  یت ر جاد ارزش و حفظ مز ای

. شودیم در حال تغییر سرعتبهبا پیچیدگی فزاینده و  هایمحیط

ــتفاده بهینه از منابع موجود،     تواند یم تنها نه در واقع نوآوری  اسـ

 تواندیمبلکه  ؛ش بالقوه ســـازمان را بهبود بخشـــدو ارز یوربهره

  .]15[ناملموس در سازمان شود یهاییداراموجب کسب 

ــدتبهنوآوری  یهاطرح به دانش، مهارت و تجربه کارکنان  ش

سهیم دانش     ساس، ت در فرایند ایجاد ارزش گرایش دارند. بر این ا

ــرکت،     یها یژگیوبه علت    اجتماعی و   یها یدگی چیپخاص شـ

یک ورودی ارزشــمند برای  عنوانبه تواندیموابســتگی به مســیر 

  .]16[نوآوری درنظرگرفته شود

که تســهیم دانش  کنندیم خاطرنشــانبســیاری از محققین 

 یهادرخواســتبه  ترعیســرپاســخگویی  لهیوســبهمیان کارکنان 

سرانجام به کاهش هزینه عملیات منجر     شتری،  . عالوه شود یمم

ــهیم دانش بر این ــتردهطیف ، تسـ از تغییرات نوآورانه در   یاگسـ

  .]17[کندیمسازمان را تسهیل 

منابع دانش را ایجاد کرده و دستکاری   ،تبادل دانش بین افراد

  .]18[کندیمدانشی جدیدی را ایجاد  یهاهیروآن ساختارها و 

ــه اگرچه  ــبکه و    کی در بافت    ینوآور یدانش برا میتسـ شـ

از  سک یر اما ،است  یضرور  یخارج یهمکار با شرکا  یهاسازمان 

ست دادن دانش ن  ست.  تیسازمان، با اهم   کی یبرا زید مانند  ا

انواع دانش مهم  گریو د یاســاســ یهایفناور ،یتخصــصــ اســرار

  نوآورســازمان  کی یبرا تواندیممحرمانه  دانشنشــت  .راهبردی

شد  بارانیز ست دادن مزا   طورهمان ،با ست به از د  یایکه ممکن ا

 نیاز ا یناش دیتهد یو حت هانشت نیدر واقع ا منجر شود. یرقابت

 عاعالشتحترا  هاسازمان نیدانش ب میمنافع تسه تواندیم هانشت

  ]. 19[ن را کم کندآقرار داده و 

ــازمان ــه که ییهاسـ ــتر درگیر  یدانش خارج میدر تسـ بیشـ

ستند  سته درز دانش خود مواجه   یهاسک یربا  ،ه   .شوند یمناخوا

شت و درز دانش ح  در واقع، ص    یاتیخطر ن ص  یفاکتورها از ،یتخ

ــل ــت که مانع همکار یاص ــه یاس ــودیمدانش  میو تس   .]20[ش

د خو یرقابت یایکه از مزا کنندیمتالش  مرسوم، طوربه هاسازمان

ــان بازرگان یمنطق تیبا حقوق مالک ینوآور هیبر پا   ،یاز جمله نش

کان  گرید ای  تی را یکپ ــمیم ظت از دانش   یها سـ حاف  مراقبت  م

  .]19[کنند

شکل  ریمطالعات اخ و  هاسازمان  یهاینگراناز  یاندهیفزا به 

ــه  یدرباره اثرات منف  آنها  رانیمد  ــطه به دانش  میبالقوه تسـ  واسـ

مرتبط با آن خبر  یهانهیهزنشــت دانش ناخواســته و  ای زیســرر

سازمان   یهاوهیش درباره  یادیمحققان ز. ]21[دهندیم حفاظت 

شت       یاز کارکنان ضر را ن شکل بالقوه دانش م  یا و دهندیمکه به 

 ییجابجا جهیاز دست رفتن دانش در نت هایی جهت ممانعت روش

  ].19[اندکردهمطرح  ،کارکنان

با  یسازمان دروندانش  میتسه  یندهایفرا طبق آنچه بیان شد 
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ست همراه  یجد ییهاچالش  هاسازمان که  یزمان هاچالش نیا .ا

  .]22[است معنادارتر ،کنندیم میتسه یخارج صورتبهدانش را 

ــاس، نیا بر ــؤال اسـ باید در   سـ دانش  تی ریمد  ی که همواره 

س  سازمان    یشود تعادل  دهیپر ست که  دو هدف  نیدارند ب ازین هاا

ــه یکی: دن کن دای نوآورانه پ  یها تی فعال مخالف    نیدانش ب میتسـ

ــت و خروج  یریجلوگ یگریو د یدر نوآور ریعامالن درگ  از نشـ

  مشابه. یهاتیفعالاز  یاتیدانش ح

سبت    گرفتهانجامتوجه به تحقیقات  با سهیم دانش خارجی ن ت

ــهیم دانش داخلی ( ــهیم دانش خارجی  لیبه دلبه تسـ اینکه تسـ

شی از   صلی   یهاتیفعالبخ ست) کمتر     یهاسازمان ا صنعتی نی

ست. همچنین   شته  مورد توجه قرار گرفته ا شت  بهمطالعات گذ  ن

ر . بنابراین دکردیمتوجه  یو کل یجمع دهیپد کی عنوانبهدانش 

ــه ریتأث  تا  میبرآن پژوهشاین  خارج  میتسـ بر عملکرد  یدانش 

ــت تصــادف  ــازمان را با درنظرگرفتن و توجه به نش  ای ینوآورانه س

دهیم و در این  قرار  یبررس  مورد یتخصص   یاحرفهدانش  یتعمد

در  .میشویمتفاوت قائل  یو تعمد ینشت دانش تصادف نیبراستا 

. ردیگیمدر بخش دوم مقاله مبانی نظری مورد بررسی قرار  ،ادامه

ــوعی الگوی مفهومی         یات موضـ به مرور ادب جه  با تو همچنین 

ــودیمپژوهش ارائه  و نتیجه پرداخته  یبندجمعو در پایان به  شـ

  .شودیم
  

  پژوهش ينظر یمبان -2

  عملکرد نوآورانه شرکت -2-1

ــت از   ینوآور ــول  ده،ی ا کی عبارت اسـ  کی  ند، یفرآ ای محصـ

س  ایسامانه   سط افراد،   لهیو  کی ی، حتهاسازمان  ای هاگروهکه تو

شود  دیموضوع جد  کی عنوانبهبخش صنعت و جامعه     .]2[درک 

ستفاده از ابزارهای نوین     صول، نوآوری یعنی ا  فناورانهاز منظر مح

و دانش بازار برای ارائه و عرضــه محصــول یا ســرویســی نو به     

ــتریان  از منظر فرآیند، نوآوری یعنی مجموعه عملیاتی  . ]23[مشـ

ــه     ــرانجام به تولید و عرض ــده و س ــروع ش که از پردازش ایده ش

ــول یا خدمت جدید به بازار منتهی ــودیم محص . از منظر ]24[ش

سعه و      ست از ترکیبی از تو   یساز ادهیپسازمانی، نوآوری عبارت ا

صوالت،   یهادهیا .  ]25[منبع یهایفناورو  هاستم یس جدید، مح

ــت که جهت ا   یند یفرا یوآورگفت ن  توانیملذا   ارزش،  جاد یاسـ

  ].3[شودیم تیریو مد یطراح

ــازمان، ماه یداخل یهاعامل یمبنا بر  تواندیم ینوآور تیس

صول، فرا  یشامل نوآور  شد  یفناور ای ندیمح  یهاعامل نیا ].4[با

سامانه   یداخل  هاارزش ت،یریمد یهاشامل منابع دانش و مهارت، 

ــتند.      یوجود دارند که رو   زین یخارج  یها عامل  و هنجارها هسـ

شتر    گذارندیماثر  سازمان  ینوآور شامل م و  نیرقبا، قوان ان،یکه 

   ].26[هستند یفناور

ــت. این توانایی    ــرکت اس ــخص ش قابلیت نوآوری، دارایی مش

معرفی ســـریع محصـــوالت جدید و اتخاذ فرایندهای جدید برای 

  ].27بسیار مهم است[ هاشرکت یریپذرقابت

محققین زیادی بر نقش محوری مدیریت دانش در ایجاد یک      

  ].  28[اندکردهمحیط کاری حامی خالقیت و مشوق نوآوری، تأکید 

 نیاول نکهیا یشــرکت برا  ییعملکرد نوآورانه، اشــاره به توانا 

 ا،ندهی، فراهابرنامه، هایمشخط، هاستمیس، ابزارآالت، هادهیاکاربر 

صوالت و خدمات جد  شد، دارد. عملکرد نوآورانه از طر  دیمح  قیبا

ه داد لیکه تبد یمعن نی. بدشود یم فینوآورانه تعر یدادهادرون

ــرانجا  یبه خروج  ــرکت در     یخروج مو سـ نه با عملکرد شـ نوآورا

 ].5ارتباط است[

ش  ینوآور ییتوانا شاره دارد که برا  یبه مهارت و دان بهبود  یا

صول/ خدمت جد  رییتغ ای ست.   دیمح ه ب ینوآور ،یطورکلبهالزم ا

 ای دیتول ،فناوری یبه برتر دنیرســ یشــرکت برا یهاتالش همه

  ].28[شودیممربوط  فناوری طیبهبود شرا

ــب با   واندتیممدیریت دانش  یهاتیفعالمزیت رقابتی متناس

خود را از طریق افزایش منافع و بهبود اعتبار نام شرکت، خالقیت  

 و نوآوری یریپذانعطاف، اثربخشـــی و قابلیت یوربهرهکارمندان، 

بخواهند مزایای رقابتی پایدار بدســت  هاســازماننشــان دهد. اگر 

ند،   ند یمآور عد       توان قابتی، از نوآوری در ب یت از نقش ر برای حما

ــوالت جــدیــد   بهره  محوردانشفراینــدهــا، خــدمــات و محصـ

  ].31بگیرند[

آشــکار،  یتعداد دســتاوردها ینوآورانه اغلب با بررســ عملکرد

 یکه سازمان در روال کار دیجد یهاپروژهو  شدهثبت یهاگزارش

 تیفیک سه یمقا نی. همچنشود یم نییتع ،ردیگیمخود بر عهده 

شان  زینو با رقبا ن یندهایو فرا دیو کارکرد محصوالت جد   دهدهنن

  ].30[نوآورانه عمل کردن سازمان است

ــرکت خروج   عملکرد ــت که   یمکنون ریمتغ ینوآورانه شـ اسـ

)  2005شــرکت نام دارد. الوســون و ســامســون (  نوآورانه ییتوانا

شان   و  مداوم دانش لیتبد ییبه توانا ینوآور تیکه قابل دهندیمن

صوالت، فرا  هادهیا منفعت  یبرا دیجد یهاستم یس و  ندهایبه مح

به همه  ینوآور ،یطورکلبهشــرکت و ســهامداران آن اشــاره دارد. 

بهبود  ای دیتولو  فناورانه یبه برتر دنیرس  یشرکت برا  یهاتالش

  .]28[شودیممربوط آن  طیشرا

  یدانش خارج میتسه -2-2

ش هاسازمان  هیسرما  نیترعمده امروزه ست که به آن   ی، دان ا

س    ستر شند که قادرند   توانندیم ییهاسازمان دارند.  ید موفق با
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ــر نیروزتربه و  نیمعتبرتر ن،یدتری مف را در حوزه  یدانش بشـ

 اســتفادهو از آن به نحو احســن  رندیگ اریخود در اخت وکارکســب

ــه انیم نی. در اندینما  دهیچیپ تیفعال کی عنوانبهدانش  میتسـ

ــاس بســ  هیپا ،نیآفرارزشاما  ــازمان یاز راهبردها یاریو اس  یس

  ].6[است

 ،دیآیمدانش بدست   میکه از تسه  یابالقوه یایتوجه به مزا با

س  و  یریادگیرا در  یتوجهقابل نهیهززمان و  هاسازمان از  یاریب

   .]30[کنندیم یگذارهیسرمادانش  تیریمد میکاربرد مفاه

ست  نیادیبن یدانش، ابزار یگذاراشتراک به  ای میتسه   یادر را

ــازمان و در     ینوآور جاد یدانش، ا یریکارگ به  کاربرد آن در سـ و 

دانش مشتمل  میتسه .]31[است یرقابت تیبه مز یابیدست تینها

روه شخص؛ گ کیدانش از  اشاعه ایمرتبط با انتقال  یهاتیفعالبر 

  . ]34[است نفعانیذ گریسازمان به د ای

ــازمان ،ندیفرا نیا در ــتراک ابدیانتقال  دیبا یدانش س   و به اش

ــه    ــود. انتقال و تسـ ــامل تبادل اطالعات     میگذارده شـ دانش شـ

  ت.اس کنندهافتیدربه  کنندهارسالمتمرکز و هدفمند از  صورتبه

ــودیمباعث  ندیفرا نیا ــه یتا نوآور ش ــورتبهآموزش  ل،یتس  ص

 یروهاین یمســـاع کیتشـــر قیانجام و مشـــکالت از طر یگروه

  .]35[سازمان رفع شوند

شده یا یاز راه توانمند نیهمچن سه  جاد  نیدانش، ا میبر اثر ت

محصـــوالت و روابط  ،یاطالعات یهاســـتمیســـدانش در تجارب، 

 ییزاافارزش جه،یو در نت ترنهیبهبه عملکرد  جرو من دهیسازمان تن

  ].12[شودیم نفعانیذ یسازمان برا ترمطلوب

 کارکنان ،شود یسازیشخص ،یگذاراشتراک یجابهدانش  اگر

ــازمان  ــورتبهس ــوندیموارد  یریادگی ندیجداگانه در فرا ص و  ش

ــه  یلیتما  ــت  گرانیدانش خود با د  میبه تسـ   ].34[نخواهند داشـ

سه  شامل   میت ست که با    یهادرکاز  یامجموعهدانش  شترک ا م

و منجر به اســتفاده از  جادیا یبه اطالعات ســازمان یدســترســ 

   ].35[شودیم زیدرون سازمان ن محوردانش یهاشبکه

ــندگان  یاز نو یبرخ ــه سـ  ای و  انتقال  عنوانبه دانش  میاز تسـ

  . ]36[کنندیم ادیدانش  انیجر

ــه یطورکلبه  و ینوآورمنبع  عنوانبهدانش را  میمحققان تسـ

به داخل  خارج  یخلق ارزش در هر دو جن مان      یو  ــاز فت سـ   یبا

شمرده  سه  .اندبر س   شرط شیپ کی ،یدانش خارج میت سا  یبرا یا

ست    کی ینوآور بازده  بیبه ترک یعیطب طوربه چراکه ؛سازمان ا

 عیبد ییهاروش قیدانش از طر یخارج یهابخشدانش موجود و 

  یدانش خارج میتســه تیموفق منظوربه ،نیبنابرا. کندیماشــاره 

  .]19نیازمند توجهی ویژه است[

وا، نار ینیعناو طرهیتحت س  غالبا یدانش خارج میتسه اگرچه 

 کیاما  ،هاســتدهیا نیاز هم یگوناگون ریمانند اختالالت و تفاســ

وه بالق یهاارزش شیآزماو  قیاکتشاف و تحق  یرا برا یفرصت عال 

 ].37[دهدیمآن ارائه  یبرا ییبازارهادانش و  میتسه

  سازمان یراه اثربخش برا کی یخارج یدانش به شرکا انتقال

که  ؛رقباســت جملهمن هاســازمان ریدادن به ســا نشــان منظوربه

ــ     ــازمان مالک دانشـ ــت که دارا ا یسـ ــ یسـ  یبالقوه برا  یارزشـ

  ].9[آنهاست

ــه کهییازآنجا  و ازمندندیبه منابع ن غالباً یدانش خارج میتس

  هاســازمانکه  یزمان ،اندوابســتهمتعدد  یو تکرارها ییبایبه شــک

ه دارند ک شیگرا شـوند یم ییهاتیفعال نیچن ریمکرر درگ طوربه

ــه  ییبهبود توانا یچگونگ ــل از تس ــب دانش حاص  دانش را میکس

ند ی ب ــترش امت و جاد یا یانفعاالت فعل و   نیچن .اموز  و ازاتی گسـ

  ].38[کندیم لیرا تسه ینوآور یالزم برا یهاتیصالح

ــازمان دانش خارج   کی که   یزمان  ــه یسـ  ،کند یم میرا تسـ

ند یم ــد خود راهبردی گاه یجا  توا ــازمان  ؛را بهبود بخشـ   یها سـ

سا  سه یدر مقا متمرکزتر  لیما ،یطیکنندگان محنقش یفایا ریبا 

  دوارکنندهیام جیاز نتا ییهشـــدارها ترعیســـرو اطالع  افتیبه در

عمق و عرض وســـعت  میترســـ یراب یو فرصـــت هســـتند ندهیآ

  ].39[کنندیمکسب  ینوآور یندهایو فرا هاتیقابل

شکل خارج  یشتر یکه دانش ب ییهاسازمان  سه  یرا به   میت

ند یم کارا  کن ــب ینوآور ییاز  ته ی بهبود ینسـ ع  منتف زین یتراف

صل     تواندیماثر  نی.اشوند یم صول تعامل دوجانبه مثبت  حا از ا

سه  شتر یسازمان ب  کیهرچه که  شود.   احتماالً کند، میدانش را ت

  .]40[داردیم افتیرا در بازگشت در یشتریدانش ب

ــازمان اگرچه   ــه ها سـ ــت از تسـ   یدانش خارج  میممکن اسـ

در  از سوی دیگر  ،بالقوه نشت دانش امتناع کنند  سک یر واسطه به

به اثر و  نتیجه این اقدام    ــت  ــا  یاجه ینتممکن اسـ و  ند یناخوشـ

ــت  نه  ییو کارا  ها تالشو مانع   افته ی معکوس دسـ خود در  نوآورا

دانش نشــان از  یبازارها در یقو رقابت ن،یبنابرا شــوند. ندهایفرا

سه  یبرا ییهافرصت  ر نش  توانندیمو  دهندیم یدانش خارج میت

  ].30[و گسترش دانش را پرورش دهند

 کی نییبه تع لیما یطورکلبه  رانیمد ،راهبردیدر ســطح  

 دیحدود شا  نیاما ا دانش هستند.  میروشن از تسه   نسبتاً محدوده 

ره دربا یریگمیتصمو  یمرز همکار درکه در عمل،  یکارکنان یبرا

 که یافراد روشن نباشد. یلیهستند، خ شودیم میکه تسه دانشی

شکل عمل  ی قرار دارنددر مرز همکار  یهاتیفعال تیبر موفق یبه 

 کی عنوانبهســازمان   ینوآور ییدانش  و ســرانجام کارا میتســه

  .]19[گذارندیم ریتأثواحد 
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ــه    که تسـ مان  بالقوه متنوع    میهمز نافع   یرا برا یدانش، م

عال  ــازمان دربرم   ینوآور یها تی ف ند یم دانش رد،یگیسـ به   توا

کنترل و ناخواســته و  رقابلیغ یســازمان با حالت یخارج یمرزها

فته گعنوان نشت دانش  دهیپد نیا به که شود یجار بارانیز یحت

  شود.می

سه  کهیدرحال ست، نشت    یهمکار موردنظردانش جنبه  میت ا

رخ  یعمد ای تصــادفی صــورتبه –ناخواســته اســت  کامالدانش 

ــت دانش زماندهدیم را  یکه کارمندان دانشــ دهدیمرخ  ی. نش

  ].41[شود میتسه ستیکنند که قرار ن میتسه

  نیکه ا کنندیمرا ذکر  یطیشــرا 3)2013و همکاران( انگیج

س    یهمکار طیمح، مانند: دهدیمحالت رخ  ستر از  شیب یآزاد، د

سان و   صوالت   قیارائه اطالعات جامع و دق ایحد آ  ایدر مورد مح

  .]22[ندهایفرآ

ــت  لی از دال یبرخ 4)2014الوکانن( -اوالندر و هارمنلینا     نشـ

نان را ذکر       کارک با  ند کردهدانش مرتبط  گاه   ا ناآ   اطی احت ،ی: 

شوق ب   (یناکاف ستن ا    ،)از حد شیشور و  شتباهات(دان دام ک نکهیا

ــادف ــت، اما غفلت تصـ  )،هانآدر محافظت  یاطالعات محرمانه اسـ

ــت در مورد   ایو  آنهاکار  ایبا کارفرما و  یدرماندگ ــاوت نادرس قض

  . ]44[محرمانه بودن دانش

کارکنان حت      انی ب 5)2010و همکاران( بولگورکو   یکردند که 

 رکه مجبوبهانه  نیا ، بانقض کنند عمدبهرا  نیممکن اســـت قوان

  ].45د[هستن الزامات کار رعایت منظوربهکار  نیبه انجام ا

ــت ــط  ای یعمل نامطلوب اتفاق    کی  ،دانش نشـ عامدانه توسـ

ش    ست که دان سازمان   یکارکنان ا  ترش یب ،یداخل یاگونهبهرا که 

شته به اشتراک    یبرا نشت دانش اثرات   .گذاردیمخود محفوظ دا

 از دســت رفتن درآمد،  لیســازمان از قب  یبر رو یگوناگون یمنف

س اعتبار  ست رفتن   از ،دهیدبیآ سته   یهانهیهزو  یوربهرهد برخا

ــده دارد     یها نامه  توافقاز  نه فاش شـ ــت دانش ]. 17[محرما نشـ

نه  قدرت   نیهمچن قابت  یای خلق مزا یو حت یزنچا  یتازه برا  یر

ــاحب اصــل  که  یزمان نیبنابرا .]44[دهدیمدانش را کاهش  یص

ــ کارمند، کی ــت میرا  یدانش و  ریدناپذیتقل ،ابیکه کمدهد نش

 یشتن نیبازگشت به حالت اول در اثر چن است، نیگزیجا رقابلیغ

   .]45[و دشوار خواهد بود زیانگچالش اریبس

شت دانش   صول در   کی در زمینهن  تواندیمساخت   حالمح

ــازمان   کی  یبرا ــد. نابودگر   کامال نوآورانه   یها یفناور با  سـ   باشـ

Jiang et al. 

 Olander and Hurmelinna- Laukkanen 

در  قابل فهم باشــد. یاگر دانش مربوط با آن به ســادگ خصــوصــا

بالقوه    کی  ،یموارد نیچن ند یممقلد  به کپ   توا  ای کردن و  یقادر 

ستفاده از ا  ینوآور شد و   نیبا ا صل  نوآوردانش با   یاتیح تیمز ،یا

  ].37[بودن را از دست بدهد قدمشیپ

 ،آمدهدستبهاز دانش  تواندیم کیشر کیکه  یادامنهوسعت 

ــب کند  ییای مزا ــر  تی به ظرف  ،کسـ  نیو همچن کی جذب آن شـ

سا  گرید یهاسازمان  یخاص قابل دسترس   طیشرا  ها زمیمکان ریو 

ستگ  ذب ج منظوربه بیرق ای کیشر  کی تیقدرت ظرف. دارد یب

ــ زانیبر م دانش، یهاییدارا ــانبیآسـ ــت دانش  یرسـ  ریتأثنشـ

  .]19[دارد

ــهیم دانش درنظرگرفته       عنوانبه تعهد   به تسـ افزایش تمایل 

ــودیم که    شـ کارکنانی  ــرکت خود متعهد      یمؤثر طوربه .  به شـ

 هستند، بیشتر احتمال دارد که بخواهند به موفقیت شرکت کمک

کنند و راهی برای تسهیل نوآوری شرکت، نقش داشتن در تسهیم 

هاد    ــن با روش پیشـ مان   دانش در موقع لزوم،  ــط ســـاز ی توسـ

  ].26[باشدیم

  دانش ینشت تصادف -2-3-1

شت  صادفی  ن  مورددر که کارکنان  دهدیمرخ  یدانش زمان ت

ــکار کنند     یبرا مجازند  یا   دهند یمانجام  آنچه   ــرکا آشـ آگاه  ،شـ

ــت ]9[نباشــند همکاران خود از  با در مالقات. کارکنان ممکن اس

ن یا کنند کهفاش الزم را  ازحدشیب یزیچ کیشــر هایســازمان

ش  سازمان  ینا شترک  یهاطیمحبر  یاز فقدان کنترل  ست  یم ه ک ا

  ایشرکا در دسترس است     یساده برا  اریدانش، به گونه بس  آنهادر 

ندان از رو   جامع  قیاطالعات دق  یریتدب یب یکارم باره   یو  را در

  .]22[کنندیم گرانید میتقد ندیمحصوالت و فرا ،هایطراح

سه قابل اعتماد     یزمان س صور که مو شوق   شور  ،شود یم ت و 

باره    شیب نه   یدورنما  ای  دهی ا کی از حد در ند یمنوآورا باعث    توا

  .]16[گردد حفاظت تیاز مسئول یغفلت موقت

سه   وهیش  ریتأثتحت  دیبا زیدانش، ترک دانش ن میعالوه بر ت

 لیلبه دشـــغل را  رییتغ کارکنان به لیتعهد تما -ردیتعهد قرار گ

 به  لی تما  دی با  و دهد یمکاهش   ،یآن بر کاهش گردش مال   ریتأث 

  .]19[دهد شیرا افزا انشانیمراقبت از منافع کارفرما

که، برا     نیا ــت  ند    کی اگر  یمثال، حت  یبدان معناسـ کارم

ــد، هنوز هم ما     ازمند ی ن ــرکت باشـ  یبه کمک به القا     لی ترک شـ

رفتارها باعث      نیانتقال اطالعات خواهد بود. ا    ای خود و  نیگزیجا 

ــودیم ــ ش ــود، در مقابل دانش  یکمتر بیآس ــرکت وارد ش به ش

Bulgurcu 
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ــت  ،با خروج کارکنان یناگهان طوربهکامل و  طوربه  .رودیماز دس

 کاهش زینشت دانش را ن دیاز منظر نشت دانش، در اصل، تعهد با  

هد،   تا  د مد که یا لی به دل  ع مال ب  ن ــتریاحت که   یشـ وجود دارد 

  د.شنخود با یکارفرما یکارکنان متعهد خواستار حفظ اسرار تجار

شت دانش به دال  نیا شه یهم البته،  ریغ یلیخطر وجود دارد که ن

کارمند    کی  یمثال، حت  عنوانبه متعهد رخ دهد.   ریاز کارکنان غ  

س  ص     ممکن متعهد اریب سته اطالعات را در موارد خا ست ناخوا  یا

شا کند،   صوص بهاف  رینوآورانه درگ یهاتیفعالدر  شدت به اگر خ

داشــته بودن دانش خاص  محرمانه از یقضــاوت نادرســت ،باشــند

ــد، یا  ــه نیبا اباش ــودمند    یدانش، برا میتفکر که تس ــرکت س ش

 عاطالیبحفاظت دانش    نیکه از قوان  لی دل نیبه ا  ای خواهد بود و  

  ].43[اندنکردهرا درک  آنهانقش  ایبوده و 

  دانش يشت عمدن -2-3-2

ــت ند برا   کی عمل هدفمند      دانش، یتعمد  نشـ در  یکارم

 یهاسازمان مقابل خود در  سازمان  یاتیمعرض گذاردن دانش ح

ست.  گرید س    یعوامل کارکنان، ا سا سه  یا و  یدانش خارج میدر ت

برابر  در یاتیمحافظت از دانش ح یبرا یدیموضع کل کیبنابراین 

  .]44[نشت هستند

کارمند در  صــال یاســت  جهینت تواندیم آگاهانهدانش  نشــت 

 و فقدان اعتماد، یو موانع سازمان هااستیس ن،یسازمان در اثر قوان

ص      شخ سب منافع  شکل   یک ست در  در  یمقام خبرگ آوردن بد

ــتاهم ای انیهمتا انیم ــرکا  راس ــع فرد با ش همکار  یبودن مواض

  .]19[باشد ،که بدان تعلق دارد یسازمان یجابه

ــت ــئول یبا غفلت موقت   توانند یم یتعمد  یها نشـ  تی از مسـ

 اتمیبه خطرات اخذ تصم  لیو تما ازحدشیبشور   اثر بر یحفاظت

  .]19[دانش مرتبط باشد میخودسرانه در تسه

فلت غناشی از   ایآگاهانه  یمانیبدپ کی ینشت تعمد  ازآنجاکه

ست،  ستدالل   ا س  شود یما صل از آن،  بیکه آ   یمنف یاگونهبه حا

ــه    لی را تعد  عملکرد نوآورانه دانش بر  یخارج  میاثرات مثبت تسـ

ست  یمعن نیبد نیا .کندیم سازمان  ا که در آن کارکنان به  یکه 

 سهیدر مقا ،دهندیمرا نشت  یتخصص یاتیدانش ح یشکل تعمد

ــازمان ــت دانش  آنهاکه در  ییهابا س ــل   کینش ــکل و معض مش

سه ه را ب یادینوآورانه ز منافع ،ست ین  یخارج میهمان مقدار، از ت

  .کندینمدانش کسب 
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شمار   از مطالعات  یبرخ ضوع پژوهش در جدول   همرتبط با مو

ارائه شده است:  1

  : بررسی مطالعات پیشین1جدول 

  نتیجه  عنوان  نویسنده (سال)

   .تاس رگذاریتأث ینوآورابعاد مختلف دانش بر  مینشان داد که تسه یبررس نیا جینتا  تأثیر تسهیم دانش بر نوآوری  )2010و بولوتالر( کاماساک

)2012و وانگ( وانگ
  و عملکرد یدانش، نوآور میتسه

شرکت

ــه  آنهاپژوهش  جینتا ــان داد که اقدامات تس  رگذاریو عملکرد تأث ینوآور یدانش رو مینش

است.

  )2014همکاران(احمد و 
محافظت از مزیت رقابتی سازمانی: 

  نشت دانش اندازچشم

ــازمان  . همچنین مدیران ندآگاهاطالعاتی خود   یها ییدارارقابتی و   باارزش از دانش  ها سـ

  ارشد تمایل به تلفیق حفاظت از دانش رقابتی سازمان به حمایت عملیاتی دارند.

  )2015ریتاال و همکاران(
دانش و عملکرد تسهیم دانش، نشت 

  نوآورانه نسبی: مطالعه تجربی

 ای یاما نشــت دانش تصــادف ؛دارد عملکرد نوآورانهبر  یمثبت ریتأث ،یدانش خارج میتســه

  تأثیر منفی بر عملکرد نوآورانه دارد.توسط کارکنان  یتعمد

)1391مرادی و همکاران(

بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر 

(مطالعه هاسازمانعملکرد نوآورانه 

داروسازی و  یهاشرکتموردی: 

بیمه حاضر در بورس  یهاشرکت

اوراق بهادار تهران)

نه رابطه         مانی و عملکرد نوآورا ــاز وجود دارد و  یداریمعنبین ظرفیت جذب فردی و سـ

ــازمانی     متغیر میانجی در رابطه بین متغیرهای ظرفیت جذب       عنوانبه ظرفیت جذب سـ

.استفردی و عملکرد نوآورانه 

)1391(شائمی و همکاران

تأثیر تسهیم دانش بر نوآوری و 

کوچک و  یهاشرکتعملکرد 

متوسط با رویکرد کارت امتیازی 

متوازن

سرعت و کیفیت نوآوری       شکار بر  ضمنی و آ سهیم دانش  ست و نوآوری نیز   مؤثرت  نوبههبا

ــهیم دانش گذاردیمخود بر عملکرد مالی شــرکت تأثیر مثبت و معناداری  . همچنین تس

ی است. تسهیم دانش ضمن    رگذاریتأثصریح بر عملکرد شرکت به غیر از فرایندهای داخلی   

است. رگذاریتأثبر تمامی معیارهای عملکرد به جز بعد مشتری 

)1392(مدهوشی و کیان

زنجیره  یهاتیفعالبررسی رابطه 

دانش با عملکرد نوآورانه 

: شرکت کاله)موردمطالعه(

ــازمان و       منظوربه بین یادگیری   ــهرت، چابکی و  یوربهرهباال بردن مزیت رقابتی سـ ، شـ

وجود دارد. همچنین بین بروز یــادگیری و افزایش عملکرد  یداریمعنرابطــه   نوآوری 

نوآوری سازمان، که مشتمل بر عملکرد سازمان در ایجاد محصوالت جدید، خدمات جدید،   

جدید  یدهسازمان  یهاروشرهای جدید، منابع جدید و تولید جدید، ایجاد بازا یهاروش

وجود دارد. یداریمعناست، رابطه 



  
  آبادي و محمود مراديرفیعی رشتزهره نورورزي رودپشتی، فاطمه 
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  هاو فرضیه پژوهش یمفهوم يالگو -4

 ،شده شناخته  تیاگرچه معضل نشت دانش در مراجع به رسم   

  ،یدانش خارج میتسه نیاز ارتباط ب حاکی یکم یتجرب قاتیتحق

  .شرکت است عملکرد نوآورانهدانش و  نشت

ــه انیروابط م ــت دانش و  دانش، میتسـ   عملکرد نوآورانهنشـ

ــ یبلکه برا ینوآور قاتیدانش و تحق تیریمد یبرا تنهانه نعت ص

  .استمرتبط  یموضوع زین

ارتباط بین نشت دانش و فرایند تسهیم دانش    ،برخی از متون

. ]20[و تأثیر آن را روی عملکرد نوآورانه مورد بررســی قرار دادند

ورد از دو م یبیترک اریمع کیبا  ینشت دانش تصادف ما مطالعهدر 

 را به یاحرفه یاتیکه دانش ح یکارکنان سـازمان -الف :که شـامل 

ــادف  ــکل تص ــرکا یش ــت  گرید یبه ش ــت  -و ب ددهنیمنش نش

   ارزیابی شد. یاتیح یاحرفهدانش  یتصادف

شان     سی متون ن صنا که  دهدیمبرر اال ب ییایکه از پو یعیدر 

ست برخوردار   ییایدارد و تعامل دانش، پو یشتر یرواج ب ی، نوآورا

  .]19[است رگذاریعملکرد شرکت تأث یرو یصنعت و نوآور

شد،   گونههمان سه که بیان  ر د یورآنو یدانش برا میاگرچه ت

شرکا  یهاسازمان شبکه و   کیبافت   یضرور  یخارج یهمکار با 

ــکیر اما ،اســت ــازمان،  کی یبرا زیاز دســت دادن دانش ن س س

  .است تیبااهم

، نوآوری نقش محوردانشبا ظهور اقتصــاد  ،اخیر یهاســالدر 

صادی و اجتماعی پیدا کرده     یتریاتیح ساختارهای اقت در تحول 

ــرفته اقتصــادهای از  ،در بعضــی از متون کهیطوربه ؛اســت پیش

یاد     عنوانبه امروزی  های مبتنی بر نوآوری  ــودیماقتصـــاد . شـ

ــته    قرنمینهمچنین در  ــگذشـ ــتی سـ عالقه و توجه   گذاران اسـ

 عنوانبهنوآوری مبتنی بر دانش  یهااست یس به توسعه   یاندهیفزا

  ].10[اندداشتهمحرکه توسعه اقتصادی نیروی 

عات        ،رونیازا به مطال ــدهانجام با توجه  طا  شـ ب مذکور،  ل و م

شماره      شکل  ضر از مدل مفهومی که در  شان داده   1پژوهش حا ن

  .کندیمشده پیروی 
  

  
  مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

  

  های پژوهش به شرح زیر خواهد بود:فرضیه ،با توجه به مدل

ــیه اول: تســهیم دانش خارجی بر عملکرد نوآورانه تاثیر  � فرض

  ؛دارد

سهیم دانش خارجی با تعدیلگری نشت عمدی      � فرضیه دوم: ت

  ؛دانش بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد

فرضــیه ســوم: تســهیم دانش خارجی با تعدیلگری نشــت     �

  تصادفی دانش بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد.
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ــر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و      پژوهش حاضـ

ــیوه گردآوری داده منظور پیمایشـــی اســـت. به-ها توصـــیفیشـ

سنجش از      گردآوری داده شنامه و برای  س های پژوهش از ابزار پر

 4ای لیکرت استفاده شد. سواالت پرسشنامه شامل      گزینه 7طیف 

سوال مربوط به تسهیم    3سوال مربوط به عملکرد نوآوری نسبی،   

صادفی     2دانش خارجی،  سوال   2دانش و  سوال مربوط به نشت ت

یتــاال و                 هش ر پژو نش از  عمــدی دا ت ــت  بوط بــه نشــ مر

ضوعی پژوهش حوزه      2015همکارانش( شد. قلمرو مو ستخراج  ) ا

شامل واحدهای بهره  بردار مدیریت دانش و جامعه آماری پژوهش 

ست. جهت برآورد حجم نمونه از فرمول         شت ا صنعتی ر شهرک 

حجم جامعه که جامعه محدود کوکران اســتفاده شــد. با توجه به 

ــد و حداقل حجم نمونه      100در حدود   ــرکت تخمین زده شـ شـ

ــتفاده از فرمول جامعه محدود کوکران          با اسـ مورد  79موردنیاز 

ــد. به ــت حجم نمونه مورد نظر درنظرگرفته شـ  90منظور بازگشـ

ــنامه توزیع و  ــشـ ــد. داده 82پرسـ ها از مورد بازگشـــت داده شـ

منظور ری شــد. بهها جمع آوگیرندگان اصــلی شــرکت تصــمیم

ــاخص      و آزمون  KMOاطمینان از کافی بودن حجم نمونه از شـ

شاخص      شد. مقدار  ستفاده  شتر از   KMO، 77/0بارتلت ا و  5/0بی

ــد؛ همچنین معناداری آزمون بارتلت     کمتر از مطلوب گزارش شـ

ــد مورد قبول  5و به دلیل کمتر بودن این مقدار از     001/0 درصـ

 واقع شد. 

سی  به ستفاده     منظور برر صوری ا سنجش از روایی  روایی ابزار 

ــد. بدین منظور ــنامه ،ش ــش اولیه در اختیار خبرگان فن قرار  پرس

ــد. پایایی  گرفت و با بهره ــالح ش گیری از نظرات آنها تعدیل و اص

سنجش با بهره  سی   ابزار  شاخص آلفای کرونباخ مورد برر گیری از 

  تایید قرار گرفت.مورد  7/0و به دلیل باالتر بودن این مقدار از 

به منظور ورود اولیه داده    SPSSافزار ها از نرم در این پژوهش 

ــازی معادالت  و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از تکنیک مدل      سـ

ــاختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم  SmartPLSافزار س

اســتفاده شــد. بخش ســواالت جمعیت شــناختی پژوهش شــامل 



  نشت دانش ...ارائه الگویی براي نقش تسهیم دانش خارجی و 
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سط      سیت و  سخ   سابقه کار، جن صیالت پا دهندگان بود که ح تح

  ذکر شده است.  2شماره  نتایج آن در جدول

  مشخصات جمعیت شناختی نمونه پژوهش -2جدول

  درصد  فراوانی  

  جنسیت

 71  59  مرد

  29  23  زن

  100  82  جمع

 سابقه کار

  21  18  کمتر از یک سال

  41  34  سال 1-10

  38  30  سال 10بیشتر از 

  100  82  جمع

 تحصیالت

 61 50 رتکارشناسی و پایین

 34 28 ارشد کارشناسی

 5 4 دکتری

  100  82  جمع

ــی برازش مدلبه ــه معیار های اندازهمنظور بررسـ گیری از سـ

ــرایب آلفای کرونباخ و پایایی           ــرایب بارهای عاملی، ضـ پایایی(ضـ

شد. هوالند     ستفاده  مقادیر  1999ترکیبی)، روایی همگرا و واگرا ا

ــب بارهای عاملی عنوان کرد؛     را به  4/0 باالی  عنوان مقادیر مناسـ

ا هبارهای عاملی مربوط به سنجه دلیل باالتر بودن کلیهبه ،روازاین

یک از ســواالت حذف نشــدند. آلفای کرونباخ و در این مدل، هیچ

ــی پایایی در مدل           پایایی ترکیبی دو معیار دیگر مربوط به بررسـ

ندازه  ــتند که در  ا مورد پذیرش قرار   7/0مقادیر باالی    گیری هسـ

ب   می ند.  یار از میزان     هگیر باالتر بودن این دو مع یل  برای  7/0دل

گیری مطلوب گزارش شــد. های اندازههمه ابعاد مدل، پایایی مدل

گیری روایی همگرای  های اندازهمعیار دیگر در بررسی برازش مدل

به     که  ــت  ــ      مدل اسـ ــیله معیار میانگین واریانس اسـ تخراج وسـ

عنوان به 5/0گیرد. مقادیر باالی مورد بررسی قرار می )AVE(شده

ن شود. باالتر بود مقادیر مناسب برای این شاخص درنظرگرفته می  

کلیه مقادیر مربوط به میانگین واریانس اســـتخراج شـــده در این 

ــان از روایی همگرای مناســـب مدل دارد.  5/0مدل از میزان  نشـ

فای       به آل قادیر مربوط  یانگین        م یایی ترکیبی و م پا باخ،  کرون

  درج شده است. 3شماره واریانس استخراج شده در جدول 
 گزارش معیارهاي آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا: 3جدول 

  متغیر پنهان(سازه)
عنوان 

  در مدل

ضریب 

آلفای 

  کرونباخ

 ضریب

پایایی 

  ترکیبی

میانگین 

واریانس 

  استخراجی

  ٧٦/٠  ٩٠/٠  ٨٤/٠ EKS  خارجیتسهیم دانش 

  ٧١/٠  ٩٠/٠  ٠/٨۶ IP  عملکرد نوآوری نسبی

  ٨٢/٠  ٩٩/٠  ٩٩/٠ ILK   نشت عمدی دانش

  ٩٩/٠  ٩٠/٠  ٧٩/٠ ALK  نشت تصادفی دانش

ــازه   ــاخص با س ــت که یک ش هایش روایی واگرا بیانگر آن اس

سازه       سایر  سبت به  شتری ن سی روایی   تعامل بی ها دارد. برای برر

-د. ماتریس فونلشــو الرکر اســتفاده می -ماتریس فورنلواگرا از 

ــماره رکر مربوط به این پژوهش در جدول ال ــده  4شـ گزارش شـ

  است.

  الرکر-ماتریس فورنل :4جدول 

  ALK EKS ILK IP 

ALK 99/0     

EKS 58/0  87/0    

ILK 34/0  34/0  90/0   

IP 51/0  59/0  27/0  84/0  

  

عداد قرار      هب  باالتر بودن ا یل  ــلی این   دل ته بر قطر اصـ گرف

ــده) از مقادیر قرار    ــتخراج شـ ماتریس(جذر میانگین واریانس اسـ

ستون  سازه    گرفته در  ستگی بین  ضرایب همب ها) روایی واگرای  ها(

  شود.مدل نیز تایید می

ست برازش   ،گیریهای اندازهپس از ارزیابی برازش مدل الزم ا

سی قرار گیرد. ب    ساختاری مورد برر ضرایب   ،نظوراین م رایمدل 

ناداری  یب تعیین   ،)T-Values(مع ــر قدرت     )R2(ضـ یب  ــر و ضـ

گیرد. مقادیر مربوط به این مورد بررســی قرار می ،)Q2(بینیپیش

  گزارش شده است. 5شماره  در جدولضرایب 

 گزارش مقادیر ضریب تعیین و پیش بینی :5جدول 
IP  
45/0  R2 

30/0  Q2 

به       به این مدل  یب معناداری مربوط  ــرا ــتثنا  ضـ تاثیر   یاسـ

درصد بیش  95تعدیلگری نشت تصادفی دانش در سطح اطمینان 

شد  96/1از  شان می  که گزارش  دهد روابط بین متغیرها این امر ن

درصـــد معنادار اســـت. همچنین مقادیر  95در ســـطح اطمینان 

دهد که برازش مدل ســاختاری در ضــریب تعیین مدل نشــان می

ست. مقادیر    ضرایب پیش  سطح قوی قرار گرفته ا ینی بمربوط به 

  بینی متوسط مدل است.دهنده قدرت پیشنشان

سی برازش مدل  ساختاری بعد از برر الزم  ،های اندازه گیری و 

سی قرار گیرد    ست مدل کلی پژوهش مورد برر برای این منظور  .ا

در این پژوهش  GOFشــود. مقدار اســتفاده می GOFاز شــاخص 

  قوی مدل کلی است.گزارش شد که بیانگر برازش  40/0

سی برازش مدل  ساختاری و کلی  های اندازهپس از برر گیری، 

ضیه  ضرایب معناداری و قدرت تاثیر    فر ستفاده از  های پژوهش با ا

شده بار عاملی       ستاندارد  ضرایب ا ستفاده از  متغیرها بر یکدیگر با ا

ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به مسیر هر یک از فرضیه
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  گزارش شده است. 6شماره ل وبخش در جداین 

  ضرایب معناداري و ضرایب استاندارد شده بار عاملی :6جدول 

  
ضرایب 

  معناداري

ضرایب استاندارد شده 

  بار عاملی

ALK -> IP 52/0 56/0  

EKS -> IP 63/3 61/0 

EKS * ALK -> IP 01/1 10/0 

EKS * ILK -> IP  31/3 44/0- 

ILK -> IP 61/2 02/0 

  

خارجی بر            ــهیم دانش  تاثیر تسـ ید  تای یانگر  جدول ب تایج  ن

عملکرد نوآوری و خاصــیت تعدیلگری منفی نشــت تعمدی دانش 

سطح معناداری   ضیه مربوط      95در این رابطه در  ست. فر صد ا در

به تاثیر تعدیلگر نشــت تصــادفی دانش بر رابطه تســهیم دانش    

  خارجی بر عملکرد مورد تایید قرار نگرفت.
  

  يریگهجینت -6

سازمان را در معرض خطر  کی یدانش به شکل خارج  میتسه 

ــت دادن دانش مهم، ــ راهبردی از دس . به دهدیمقرار  یو اســاس

ــه ــرر خطر همواره ،یخارج یدانش با شــرکا میهنگام تس و  زیس

نشــت  یباال احتمال ،عالوههب دانش وجود دارد. یرعمدینشــت غ

مانع    ــت  ــه منظوربه  ها تالشدانش ممکن اسـ  دردانش  میتسـ

  .شود هایهمکار

سه   ریبا درگ با افزایش  هاسازمان  ،یدانش خارج میشدن در ت

شکل تعمد  ریسک نشت   رج به خا یتصادف  ای یدانش محرمانه به 

 لیبه دال تواندیممســئله   نیا .شــوند یمیشــان مواجه  از مرزها

ــت وفادار    کی  مثال،  یبرا رخ دهد.  یمتفاوت   یکارمند ممکن اسـ

سبت به  یتریقو  خود سازمان  با سه یمقا رد یخارج یشرکا  را ن

ساس کند.  ست   اح ش  یابیر ارزدکارمندان همچنین ممکن ا  یدان

 ،داشـــته باشـــد راهبردیارزش  خود ســـازمان یبرا تواندیمکه 

  .مشکل داشته باشند

سه  یجد یو تنگناها هاتیمحدودبا  هاسازمان  ن،یبنابرا  میت

 دیبا ســـازمان کی روبرو هســـتند. نوآورانه یهاتیفعالدانش در 

کند تا به شـکل بالقوه   میتسـه  یخارج صـورت بهدانش مرتبط را 

سازمان د  کنندهافتیدر شد.  گریدانش  سازمان با  اما با  دیهمزمان 

  .ردیگدرنظر ب زیرا ن یاتیح انشنشت د بالقوه رسانبیآس راتیتأث

 میباشـند که تسـه   آگاه دیبا آنها ییاجرا رانیو مد هاسـازمان 

ــکیر ،یدانش خارج  به   سـ ــتمربوط   شیدانش را افزا یها نشـ

 ند.کن تیریرا با دقت مد ســکیر نیا دیبا آنها ن،یو بنابرا دهدیم

ضوع   نیا صاً   مو صو ست  ییهاسازمان در ارتباط با  خ  یکه تجارب ا

  .رندندا یخارج یهایهمکاردر  ریگچشمو  یاساس

ش یام یهاراهپژوهش ما  جهینت و  رشت یب قیتحق یرا برا یدبخ

ها   نیهمچن باز     یتجرب یکاربرد ــمند  ند یمو روشـ قان  .ک   محق

شت دانش  ییهازمیمکان توانندیم صاد  ای یتعمد را که مانع ن  یفت

 یدانش مربوط به همکار میتسه گرفته، همزماندرنظررا  شوندیم

ــریرا م ــت  یبرا هازمیمکان کنند. س ز ا تواندیمحفاظت مقابل نش

ــکارســـازعدم  یهانامهموافقت رینظ یرســـم یقراردادها  ،یآشـ

  ،کارکنانمانند آموزش  ییراهبردها قیو از طر یرسم یساختارها 

و  هایمشـــخط یطراح ای خاص، یســـازمانفرهنگ کی یبرقرار

ــمیغ عمدتاً   یباط ارت یالگوها  ــود. طراحی  یررسـ روش  کی شـ

ش  نکهیا نییتع یبرا راهبردی سه  یچه دان ه و با چ یشود، ک  میت

س  ش  و یک س  یک رد،یمورد محافظت قرار گ یچه دان   ،یو از چه ک

  .کندیمرا فراهم  شتریب قیتحق یبرا یحوزه غن کی

قان  ند یم نیهمچن محق  دی تول منظوربه را  ها پژوهش توان

 یها منطقو  لی دال یکه بر رو  قیو دق قیعم یفیک یها داده

از  یردرک بهت نیبکار ببرند و بنابرا ،کنندیمنشــت دانش تمرکز 

  کنند. دایپ دهیپد نیا یهاشهیر

  

  

  

 فهرست منابع

 تیریمد هینشر ،"یاجتماع هیسرما کردی: روفیشر یدانش در دانشگاه صنعت میتسه" ؛طاهره ،یاسالم ؛یسرلک، محمدعل ]1[

  .1390. 1-18صص ، 8 ، شماره3 دوره ،یدولت

عناصر  در تعامل ينوآور رشیقصد پذ يالگو نییتع" ؛اکبر ز،یعالم تبر ؛یعباسعل ،یمیکریمحمد؛ حاج ،یباقر ؛نینسر ،یجزئ ]2[

  .1390. 81-96 صص ،38، پیاپی 5، شماره 10دوره  ،یبازرگان تیریانداز مدچشم ،"ينوآور رندگانیبازار و ادراکات پذ

جذب  تینقش ظرف یبررس" ه؛فرزان ان،یعبدالله ه؛یصفردوست، عاط خسرو؛یک ده،یاکی ؛یپور، محمدعل یمحمود؛ ول ،یمراد ]3[

حاضر در بورس اوراق  مهیب يهاو شرکت يداروساز يها: شرکتيها(مطالعه مورددانش بر عملکرد نوآورانه سازمان



  نشت دانش ...ارائه الگویی براي نقش تسهیم دانش خارجی و 

 

  42  1397بهار ، سی و یکشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

  . 79-102 ، صص1392بهار ، 13شماره  ،یانبازرگ تیریانداز مدچشم ،"بهادار تهران)

ها و پارک یفصلنامه تخصص ،"یسازمان يانواع نوآور یشناسگونه يبرا ییارائه الگو" ؛نژاد، رزایلیگرا ؛درضایحم ،یرضوان ]4[

  .1390، 21-26صص ، 28، شماره 7دوره مراکز رشد، 

، "دانش با عملکرد نوآورانه(مورد مطالعه: شرکت کاله) رهیزنج يهاتیرابطه فعال یبررس" ؛نرگس ان،یمهرداد؛ ک ،یمدهوش ]5[

.27-45صص ، 1392، بهار و تابستان 6سال سوم، شماره  ،یپژوهش و توسعه فناور

 تیریمد يدانش بر کارکردها تیریراهبرد مد ریتأث یابیارز" ؛ررضایدمنه، محسن؛ کنجکاو منفرد، ام یطاهر ن؛یحس ،یمنصور ]6[

، پژوهشنامه پردازش و BSC" کردیبا استفاده از رو یو موسسات آموزش عال یدانشگاه يهادر کتابخانه یمنابع انسان

  . 1390، 263-278صص ، 67 یپایپ، 1 شمارهو هفتم،  ستیاطالعات، سال ب تیریمد

 يآوردانش بر نو میتسه ریتاث" ؛زاده، رضاصالح ؛یجام خانه، هاد یجواد؛ بالوئ ،ینفت چال یپول، جواد؛ شعبان یخزائ ؛یعل ،یشائم ]7[

 تیریمطالعات مد یپژوهش -ی، فصلنامه علم"متوازن يازیکارت امت کردیکوچک و متوسط با رو يهاو عملکرد شرکت

  .59-93صص ، 91، زمستان 69شماره  وم،و د ستی(بهبود و تحول)، سال ب

، "دانش با عملکرد نوآورانه(مورد مطالعه: شرکت کاله) رهیزنج يهاتیرابطه فعال یبررس" ؛نرگس ان،یمهرداد؛ ک ،یمدهوش ]8[

  . 27-45 ،1392، بهار و تابستان 6سال سوم، شماره  ،یپژوهش و توسعه فناور
[9] Husted, K.; Michailova, S.; “Dual allegiance and knowledge sharing in interfirm R&D collaborations”, Organ. Dyn., 

Vol. 39, Issue 1, pp. 37–47, 2010.
[10] Wanga, Z.; Wang, N.; “Knowledge sharing, innovation and firm performance”, Expert Systems with Applications, 

Vol. 39, pp. 8899–8908, 2012. 
[11] Kogut, B.; Zander, U.; “Knowledge of the firm. combinative capabilities, and the replication of technology”, Organ. 

Sci., Vol. 3, Issue 3, pp. 383-397, 1992. 
[12] Kogut, B.; Zander, U.; “What firms do? Coordination, identity, and learning”, Organization Science, pp. 502–518, 

1996. 
[13] Barney, J.; “Firm resources and sustained competitive advantage”, J. Manag., Vol. 17, No. 1, pp. 99-120, 1991. 
[14] Christina M. M.; “Exploring the supervisor role as a facilitator of knowledge sharing in teams”, Journal of European 

Industrial Training, Vol. 28, Issue 1, pp. 93-102, 2004. 
[15] Casimir, G.; Lee. I.; Loon. M.; “Knowledge sharing: influences of trust. Commitment and cost”, J. Knowledge, Vol. 

16, Issue 5, pp. 740-753, 2012. 
[16] Chiang, Y. H.; Hung, K. P.; “Exploring open search strategies and perceived innovation performance from the 

perspective of inter-organizational knowledge flows”, R&D Management, Vol. 40, pp. 292–299, 2010. 
[17] Xu, J.; Houssin, R.; Caillaud, E.; Gardoni, M.; “Macro process of knowledge management for continuous 

innovation”, Journal of Knowledge Management, Vol. 14, 573–591, 2010. 
[18] Minguela-Rata, B.; Lopez-Sanchez, J. I.; Rodriguez-Benavides, M. C.; “Knowledge transfer mechanisms and the 

performance of franchise systems: An empirical study”, African Journal of Business Management, Vol. 4, pp. 396–
405, 2010. 

[19] Ritala, P.; Olander, H.; Michailova, K.; Husted, K.; “Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation 
performance: An empirical study”, Technovation, Vol. 35, pp. 22–31, 2015. 

[20] Ritala, P.; Hurmelinna-Laukkanen, P.; “What's in it for me? Creating and appropriating value in innovation-related 
coopetition”, Technovation, Vol. 29, Issue 12, pp. 819–828, 2009. 

[21] Martinez-Noya, A.; Garcia-Canal, E.; Guillen, M. F.; “R&D outsourcing and the effectiveness of intangible 
investments: is proprietary core knowledge walking out of the door?”, J. Manag. Stud., Vol. 50, Issue 1, pp. 67-91,
2013. 

[22] Jiang, X.; Li, M.; Gao, S.; Bao, Y.; Jiang, F.; “Managing knowledge leakage in strategic alliances: The effects of 
trust and formal contracts”, Industrial Marketing Management, Vol. 42, pp. 983–991, 2013. 

[23] Afuah, A.; Innovation Management, Oxford University Press, 1988. 
[24] Khalil, T.; Management of Technology: The Key to Competitiveness and Wealth Creation, McGraw-Hill, 2000. 
[25] Damanpour, F.; Walter, R.M.; Avellaneda, C.N.; “Combinative effects of innovation types and organizational 

performance: a longitudinal study of service organizations”, J Manage Stud, Vol. 46, Issue 4, pp. 650–75, 2009. 
[26] Camelo-Ordaz, C.; Garcia-Cruz, J.; Sousa-Ginel, E.; Valle-Cabrera, R.; “The influence of human resource 

management on knowledge sharing and innovation in Spain: The mediating role of affective commitment”, The 
International Journal of Human Resource Management, Vol. 22, Issue 7, pp. 1442–1463, 2011. 

[27] Casimir, G.; Lee. I.; Loon. M.; “Knowledge sharing: influences of trust. Commitment and cost”, J. Knowledge, Vol. 
16, Issue 5, pp. 740-753, 2012. 

[28] Kaiser, U.; “Measuring knowledge spillovers in manufacturing and services : an empirical assessment of alternative 



  
  آبادي و محمود مراديرفیعی رشتزهره نورورزي رودپشتی، فاطمه 

 

  43  1397 بهار ، سی و یکشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

approaches”, Micro, Vol. 31, pp. 125–144, 2002. 
[29] Kamasak, R; Bulutlar, F.; “The influence of knowledge sharing on innovation”, European Business Review, Vol. 

22, No. 3, pp.306 – 317, 2010. 
[30] Teece, D.J.; “Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and 

public policy”, Res. Policy, Vol. 15, Issue 6, pp. 285–305, 1986.  
[31] Jackson, S. E.; Chuang, C-H.; Harden, E.F.; Jiang, Y.; Joseph, J.M.; “Toward developing human resource 

management systems for knowledge - intensive teamwork”, Research in Personnel and Human Resources 
Management, Vol. 25, pp. 27-70, 2006. 

[32] Lee, J.N.; “The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on is outsourcing 
success”, Information and management, Vol. 38, Issue 5, pp. 323-335, 2001. 

[33] King, W. R.; Knowledge sharing In The Encyclopedia of Knowledge Management, ed. David Schwartz, pp. 493-480, 
Hershey: Idea Group Publishing, 2006. 

[34] Hannah, D.R.; “Should I keep a secret? The effects of trade secret protection procedures on employees' obligations 
to protect trade secrets”, Organ. Sci., Vol. 16, Issue 1, pp. 71-84, 2005. 

[35] Hogel, M.; Parboteeah, K.P.; Munson, C.L.; “Team-level antecedents of individuals’ knowledge networks”, Decision 
Sciences, Vol. 34, Issue 4, pp. 741-770, 2003. 

[36] Wijk van, R.; Jansen, J.J.; Lyles, M.A.; “Inter- and intra-organizational knowledge transfer: a meta-analytic review 
and assessment of its antecedents and consequences”, Journal of Management Studies, Vol. 45, No. 4, pp. 830-53, 
2008. 

[37] Lam, A.; Lambermont-Ford, J.-P.; “Knowledge sharing in organisational contexts: a motivation-based perspective”, 
J. Knowl. Manag. Vol. 14, Issue 1, pp. 51–66, 2010. 

[38] Heiman, B.A.; Nickerson, J.A.; “Empirical evidence regarding the tension between knowledge sharing and 
knowledge expropriation in collaborations”, Manag. Decis. Econ., Vol. 25, Issue 6/7, pp. 401–420, 2004. 

[39] Brusoni, S.; Prencipe, A.; Pavitt, K.; “Knowledge specialization, organizational coupling, and the boundaries of the 
firm: why do firms know more than they make out?”, Admin. Sci. Q., Vol. 46, Issue 4, pp. 597-621, 2001. 

[40] Christina M., M.; “Exploring the supervisor role as a facilitator of knowledge sharing in teams”, Journal of European 
Industrial Training, Vol. 28, Issue 1, pp. 93-102, 2004. 

[41] Quinn, J.; Hilmer, F.; “Strategic outsourcing. Sloan Manage”, Rev., Vol. 35, Issue 4, pp. 43-55, 1994. 
[42] Olander, H.; Hurmelinna-Laukunnen, P.; The effects of HRM-related mechanisms on communication in R&D 

Collaboration”, International Journal of Innovation Management, Vol. 14, Issue 3, pp. 415-433, 2010. 
[43] Bulgurcu, B.; Cavusoglu, H.; Benbasat, I.; “Information security policy compliance: An empirical study of 

rationality-based beliefs and information security awareness”, MIS Quarterly, Vol. 34, Issue 3, pp. 523–548, 2010. 
[44] Baughn, C.; Denekamp, J.; Stevens, J.; Osborn, R.; “Protecting intellectual capital in international alliances”, 

Journal of World Business, Vol. 32, Issue 2, pp. 103–117, 1997. 
[45] Ahmad, A.; Bosua, R.; Scheepers, R.; “Protecting organizational competitive advantage: a knowledge leakage 

perspective”, Comput. Secur, Vol. 42, pp. 27-39, 2014. 

 



  نشت دانش ...ارائه الگویی براي نقش تسهیم دانش خارجی و 

 

  44  1397بهار ، سی و یکشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی


