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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the impact of open innovation on
knowledge management implementation with regard to knowledge management
processes in the second region of gas transmission operations in Esfahan province. To
this end, a descriptive research method (survey type) was used. The research tool is
based on the Wu and Hou’s (2018) standard questionnaire which after measurement
of external validity, content (Lawshe’s method) and structural validity (confirmatory
factor analysis) and reliability (estimated by Cranach’s alpha method), were
implemented through the participation of 84 managers and employees in the second
region gas transmission operations that were selected by the stratified sampling
method. Data analysis was performed at both descriptive and inferential statistics
(structural equation model) through “SPSS 21” and “Lisrel 8.9” software. The
research model validity was evaluated through standard coefficients and significance
coefficients (t> 1.96) and the results showed acceptable fit for the above-mentioned
indices. The findings confirmed all the research hypotheses, as open innovation has
the greatest impact on knowledge management processes (β = 0.66), also, open
innovation had the least impact on knowledge management implementation (β =
0.25), finally; knowledge management processes have fully mediated open innovation
support for knowledge management (VAF=0.519).
Keywords: Open Innovation, Knowledge Management Implementation, Knowledge
Management Processes, Lawshe Content Validity, Structural Equation Model.
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای مدیریت
دانش در منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان میباشد .برای نیل به این هدف ،از روش پژوهش توصیفی (از
نوع پیمایشی) استفاده شد .ابزار تحقیق بر اساس پرسشنامه استاندارد وو و هو ( )2018میباشد که پس از سنجش روایی
ظاهری ،محتوا (روش الوشه) و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی) و پایایی (که با روش آلفای کرونباخ ،مقدار آن
 0/93برآورد شد) ،از طریق مشارکت  84نفر از مدیران و کارکنان منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان که با
روش نمونهگیری طبقهای متناسب انتخاب شدند ،اجرا گردید .روش تجزیه و تحلیل اطالعات ،در دو سطح توصیفی و
استنباطی (مدل معادالت ساختاری) و از طریق نرمافزارهای « »SPSS 21و « »Lisrel 8.9اجرا شد .اعتبار مدل تحقیق ،از
طریق ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن حاکی از برازش قابل قبول برای
شاخصهای مذکور بوده است .یافتههای پژوهش تمامی فرضیههای پژوهش را مورد تائید قرار داد ،بهصورتی که
بیشترین تأثیر را نوآوری باز بر فرآیندهای مدیریت دانش داشته است ( ،)β=0.66همچنین کمترین تأثیر را نوآوری باز
بر اجرای مدیریت دانش داشته است ( ،)β=0.25در نهایت ،فرآیندهای مدیریت دانش بهطور کامل ،پشتیبانی نوآوری
باز از اجرای مدیریت دانش را میانجیگری نموده است.
کلیدواژهها :نوآوری باز ،اجرای مدیریت دانش ،فرآیندهای مدیریت دانش ،روایی محتوایی الوشه ،مدل معادالت
ساختاری.
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مقدمه
سازمانهای امروزی در محیطی بسیار رقابتی با مسائل عدیدهای همچون تغییرات سریع و غیرقابل
پیشبینی محیطی ،تغییر در سلیقههای مشتریان و تقاضای محصوالت با کیفیتی باال مواجهاند که
سازمانها را مجبور ساخته است تا تنها به یکی از دو انتخاب موجود تن در دهند ،انتخاب اول تن به
شکست دادن و فنا شدن در محیط پرتالطم رقابتی و دومین انتخاب انجام تغییرات بنیادین بهمنظور
ماندن در محیط رقابتی است (میر فخرالدینی و همکاران.)72 :1394 ،
یکی از موضوعاتی که انجام تغییرات را تسهیل مینماید و بهعنوان یکی از مزایای رقابتی
سازمانها شناختهشده است (در کنار دانش و خدمات)؛ خالقیت و نوآوری است (احمدی:1392 ،
 .)15ضرورت وجود نوآوری در سازمانها تا حدی رسیده است که نبود آن را با نابودی سازمان در
درازمدت یکی دانستهاند (چسبرو .)13 :1392 ،سازمانی که خالقیت و نوآوری نداشته باشد ،نمی-
تواند بقا یابد و در طول زمان از صحنه محو میشود .از این رو سازمانها پیوسته در جستجوی راههایی
هستند تا خالقیت و نوآوری را تقویت نموده و موانع آن را در سازمان برطرف نمایند (باباییفارسانی
و همکاران.)96 ،1397 ،
نوآوری باز پارادایمی است (استنیسالواکی و لیسوکا ،)1521 :2015 ،1که میپندارد بنگاه می-
تواند و باید از ایدهها و مسیرهای داخلی و خارجی به بازار به خوبی استفاده نماید (چسبرو:2006 ،2
 .) 1نوآوری باز به معنای آشکار شدن و نفوذپذیرتر شدن مرزهای سازمانی بین شرکتها و محیط
بیرونی است (کوپ و گاسمان.)332 :2009 ،3
امروزه ضرورت بهکارگیری نوآوری باز برای افزایش توان رقابتی شرکتها در بازارهای داخلی
و خارجی احساس میشود (زانگ و زنگ .)27 :2009 ،4در واقع ،نوآوری باز بهطور گستردهای

1. Stanisławski & Lisowska
2. Chesbrough
3. Keupp and Gassmann
4. Zhang and Zeng
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بهعنوان یک موضوع کلیدی در عرصه کسب و کار و دانشگاهی ،تبدیل شده است (چسبرو و
گارمان .)71 :2009 ،1که این مفهوم اولین بار توسط هنری چسبرو در سال  2003ارائه و ترویج پیدا
کرد (استریکوا و رینا.)472 :2015 ،2
با اتخاذ پارادایم نوآوری باز ،بسیاری از شرکتها محصوالت و خدمات جدیدی را از طریق
همکاری داخلی و همکاریهای خارجی با شرکای مختلف ایجاد کردهاند .شرکتهای بزرگ مانند
اینتل 3و پراکتر و گمبل 4مزایای قابل توجهی از فرصتهای نوآوری خارجی به دست آوردهاند
(تسو و هسو .)7 ،2015 ،5برخی از مهمترین مزایای نوآوری باز عبارتاند از:
 محصوالت سریعتر به بازار میرسند؛ دسترسی به دانش منحصر به فرد خارجی؛ کاهش هزینه نوآوری؛ تطابق بهتر محصوالت و خدمات با نیازهای مشتری؛ استفاده تجاری از دانش یا فنآوری (ویلیام و ون کروق)148 ،2010 ،6؛ افزایش شهرت و ارتقا تصویر شرکت (پادیال و مورنو)419 ،2012 ،7؛ با کشفف ایدههای جدید ،به حفظ پایداری سفازمان کمک میکند (اسفتریکوا و رینا،2015 ،8.)479
از طرفی ،پیشرفتهای اخیر در فنآوری اطالعات ،هزینههای مدیریت داده را به میزان قابل
توجهی کاهش داده است .این پیشرفتها مفاهیم سازمان یادگیرنده ،سازمانهای دانشی و مدیریت
دانش را وارد ادبیات مدیریت و سازمان کرده است .سازمانها با بهکارگیری استراتژیهای مدیریت
دانش ،امکان نوآوری در فرآیندها ،فعالیتها ،محصوالت و خدمات خویش را فراهم آوردهاند و
1. Chesbrough & Garman
2. Striukova & Rayna
3. Intell
4. Procter & Gamble
5. Tsou & Hsu
6. Wallin and von Krogh
7. Padilla, Moreno
8. Striukova & Rayna
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در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود میبخشند (وو و هو .)2018 ،1استانکویچ و میس،)2018( 2
مدیریت دانش را به معنای ایجاد فرآیندهای الزم شناسایی و جذب دادهها ،اطالعات و دانش مورد
نیاز سازمان از محیطهای بیرونی و درونی و انتقال آنها به تصمیمات و اقدامات سازمان تعریف
میکنند.
با توجه به نظریه مبتنی بر دانش (روسلی و همکاران ،)2015 ،3همانطور که در یک محیط پویا
و به سرعت در حال تغییر ،دانش نشاندهنده یک منبع مهم برای ایجاد ارزشها و حفظ مزایای رقابتی
پایدار است (حنا2013 ،4؛ وو و چن .)2014 ،5بنابراین سازمانهایی که میخواهند ،در عرصه رقابت
باقی بمانند ،باید در راستای اجرا و پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان خود کوشا باشند (اکبری
و همکاران.)77 ،1398 ،
شرکت گاز منطقه دوم اصفهان ،ظرف مدت ده سال گذشته ،آگاهانه یا غیر آگاهانه در عرصه
تحقیق و توسعه ،رویکرد نوآوری بسته (تحقیق و توسعه درونی) را دنبال کرده است و به
دستاوردهایی نیز نایل شده است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که با تغییر برخی از
شرایط و محیط ،آیا کماکان میتوان در قالب این پارادایم ،به آرمانها و اهداف این صنعت فناور-
م حور دست یافت؟ و این نوع نگاه به نوآوری ،چه موانعی را بر سر راه توسعه و نوآوری ایجاد
میکند؟
اقدام در قالب پارادایم نوآوری بسته ،کامالً داخلی و متکی به نیروها و امکانات درونی بوده؛
ولی برای موفقیت در عرصههای اقتصادی-اجتماعی ،مدل جدیدی از تحقیق و توسعه مورد نیاز
است که مستلزم مشارکت و همکاری با نوآوران بسیاری است که دانش جامعه در میان آنها گسترده
و توزیع شده است که متأسفانه در عرصه نوآوری باز در حوزه شرکتهای عملیات گاز ،هیچ مدلی

1. Long Wu, Ping Hu
2. Stankovic & Micic
3. Rusly
4. Hana
5. Wu and Chen
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وجود ندارد؛ بنابراین سؤال اصلی این پژوهش ،چگونگی تأثیرگذاری نوآوری باز بر اجرای مدیریت
دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای مدیریت دانش میباشد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نوآوری بسته و باز
چسبرو دو نوع نوآوری را مورد بحث قرار میدهد که عبارتاند از نوآوری باز و بسته (پارک
و مون .)520 :2012 ،1فرآیندی که در آن سازمانها ،فناوریهای خود را بهطور درونی کشف می-
کنند ،توسعه میدهند و تجاریسازی مینمایند ،مدل نوآوری بسته نامیده میشود (دهقانیپوده و
همکاران .)46 :1392 ،سرچشمه تمام ایدههای خوب در داخل سازمان نمیباشند (چسبرو و کروثر،2
 .)232 :2006همچنین نمیتوان تمام افراد باهوش و نوآور را برای فعالیت در سازمان گرد هم آورد؛
بنابراین سازمانها بهمنظور جذب اطالعات و دانش مفید میبایست در داخل و خارج با این افراد
همکاری کنند .به این رویکرد با تبدیل شبکه داخلی با یک شبکه خارجی در فرآیند نوآوری،
نوآوری باز گویند (مالیی و همکاران .)40 :1395 ،نوآوری باز ،یک مدل کسب و کار است که
شرکت را به سرمایهگذاری در طیف گستردهای از منابع و کاربران قادر میسازد (اتلینگر:2017 ،3
.)65
چسبرو معتقد است که در محیط کسب و کار امروز ،نیاز به اتخاذ یک مدل نوآوری باز
روزافزون میشود (هوانگ و همکاران .)979 :2013 ،4وی نوآوری باز را بهعنوان ضرورتی جدید
برای ایجاد و سود بردن از فنآوری تعریف کرد و توضیح داد که چطور شرکتها در قرن بیستم در
تحقیق و توسعه سرمایهگذاریهای سنگینی مینمودند ،بهترین افراد را به کار میگرفتند ،آنها را
قادر میساختند که ایدههای نوآورانه خود را توسعه دهند ،با راهبردهای مالکیت فکری آنها را

1. Park & Moon
2. Chesbrough&Crowther
3. Ettlinger
4. Huang et al
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حمایت مینمودند و سود بهدستآمده را دوباره در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکردند (شکل
.)1

شکل  .1مدل نوآوری باز (چسبرو.)13 :a،2006 ،

در جدول شماره ( )2بهطور خالصه ویژگیهای این دو نوع نوآوری را نشان داده است:
جدول  .1ویژگیهای نوآوری باز و بسته (رمضانپور نرگسی و همکاران.)32 :1393 ،
اصول نوآوری بسته

اصول نوآوری باز
بهرهبرداری از دانش افراد هوشمند خارج از شرکت

جذب افراد هوشمند برای کار در شرکت

بهرهبرداری همزمان  R&Dداخلی و خارجی

کشف ،توسعه و بهرهبرداری از  R&Dداخلی
برای کسب سود

برای سود حاصل از تحقیقات ،الزم نیست ما منشأ آنها

تجاریسازی ایدههای کشفشده داخلی توسط

باشیم

خود شرکت

ساخت مدل کسب و کار مناسب به جای تمرکز بر

موفقیت در گرو تجاریسازی نوآوری برای

گرفتن بازار برای اولین بار

اولین بار

بهترین استفاده از ایدههای داخلی و خارجی شاخص

بیشترین و بهترین ایدهها بهعنوان شاخص موفقیت

موفقیت
خرید وفروش  IPها بهمنظور کسب موفقیت

حفظ مالکیت معنوی ایدههای داخلی
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رویکردهای نوآوری باز
براساس دیدگاه چسبرو از نوآوری باز ،بسیاری از محققان ،نوآوری باز را به شیوههای
واردشونده ،خارجشونده 1و همراه تقسیم نمودهاند (وینارسک و پیپرپولوس241 ،2013 ،2؛ گرسو و
همکاران.)156 ،2015 ،3
الف -فرآیند بیرون به

درون4

فرآیند بیرون به درون ،تأکید دارد بر جریان هدفمند دانش که اجازه میدهد شرکتها برای
کشف و تسخیر دانش و فنآوریهای جدید ،از منابع خارجی مانند مشتریان ،تأمینکنندگان ،رقبا،
دولتها ،مشاوران ،دانشگاهها و یا سازمانهای تحقیقاتی بهرهبرداری نمایند (چنگ و شیو،2015 ،5
 .)629فرآیند بیرون به درون نوآوری باز شامل یک رفتار یادگیری اکتشافی است که یک شرکت
را قادر میسازد که به فراتر از مرزهای خود نگاه کند و ظرفیت دانش خود را غنیسازی نماید
(هونگ و چو.)372 ،2013 ،6
ب -فرآیند درون به

بیرون7

این فرآیند به کسب سود از طریق روانه کردن ایدههای درونی به بازارها ،فروختن مالکیت فکری
و تجاریسازی فنآوریها از طریق انتقال ایده به محیط خارجی اشاره دارد (انکل و همکاران،2009 ،8
 .)312فرآیند درون به بیرون ،به بهرهبرداری از ایدههای داخلی یا دانش فنی که خارج از شرکت
جریان دارد از طریق صدور مجوز (پروانه) ،9اعطا کردن ثبت اختراعات 10و یا توافقات

قراردادی11

بهمنظور به دست آوردن منافع مالی و غیرمالی ،اشاره دارد (هونگ و چو.)372 ،2013 ،

1. Inbound & outbound
2. Wynarczyk & Piperopoulos
3. Greco
)4. Inbound OI (outside-in process
5. Cheng & Shiu
6. Hung & Chou
)7. Outbound OI (inside-out process
8. Enkel
9. licensing
10. Patenting
11. Contractual agreements
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ج -فرآیندهای همراه
فرآیندهای همراه ،بیانگر این است که شرکتها برای ایجاد حداکثر ارزش از ظرفیتهای
فناورانه خود و سایر سازمانها جریانهای ورودی و خروجی را از طریق اتحاد ،همکاری و سرمایه-
گذاریهای مشترک ،ترکیب میکنند (انکل و همکاران .)312 ،2009 ،در واقع فرآیندهای همراه،
حاصل ترکیب فرآیندهای خارج به داخل با فرآیند داخل به خارج ،میباشد (وینارسک و
پاپرپولوس.)241 ،2013 ،
مدیریت دانش
امروزه ،فنآوری اطالعات و دانش افراد ارزشمندترین داراییهای شرکت محسوب میشوند
(ترولجا و باجگوریک .)2018 ،1بعالوه ،دانش یکی از مهمترین منابع مزایای رقابتی در سازمان است
و بهبود عملکرد سازمانی از طریق استفاده مؤثر از دانش ،یک مسأله مهم در سازمانها است (کویی،2
 .)2017پیتردراکر 3عقیده دارد «راز موفقیت سازمانها در قرن  21مدیریت دانش است»؛ بنابراین
در هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری شده و مؤسسات باید با برنامهریزی برای اجرای
آن اقدام کنند (صادقی.)135 ،1398 ،
دال مارکو 4و همکاران ( )2017مدیریت دانش را اینگونه تعریف مینمایند« :مدیریت دانش
فرآیندی است که بهواسطهی آن ،سازمانها در زمینه یادگیری (درونیکردن دانش) ،کدگذاری
دانش (بیرونیکردن دانش) و توزیع و انتقال دانش مهارتهایی را کسب میکنند».
فرآیندهای مدیریت دانش
مدیریت دانش دارای فرآیندهای متنوعی است ،اما در این تحقیق ،با توجه به مدل مفهومی
تحقیق ،تنها به چهار بعد آن خواهیم پرداخت که عبارتاند از :خلق دانش ،حفظ ،تسهیم و کاربرد.

1. Turulja & Bajgoric
2. Cui
3. Peter Drucker
4. Dalmarco
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خلق دانش
طبرسا و احمدوند ( )1396معتقدند ،فرآیند خلق دانش 1دربرگیرنده فعالیتهایی است که با
ورود دانش جدید به سازمان مرتبط بوده و پنج فعالیت را شامل میشود :کسب دانش ،تجزیه و
تحلیل دانش ،ترکیب و تجدید ساختار دانش ،رمزگذاری و مدلسازی دانش و سازماندهی دانش.
محمدی و همکاران ( )1396نیز معتقدند مرحلۀ ایجاد دانش مرحلهای است که بهوسیلۀ کسب دانش
و اطالعات و ارزیابی آن انجام میگیرد؛ این فرآیند مترادف با یادگیری سازمانی است .در واقع یکی
از استراتژیهای مهم برای تولید دانش ،فرایند یادگیری است که یکی از تأکیدات اصلی برای
دستیابی به سازمان یادگیرنده میباشد؛ زیرا سازمان یادگیرنده بهعنوان یکی از ابعاد اصلی مدیریت
دانش حائز اهمیت است.
حفظ و نگهداری دانشدونات و پابلو )2015( 2معتقدند ،فرآیند ذخیره دانش 3فرآیندی است که از طریق آن اطالعات
و دانش ،سازماندهی ،ساختاربندی و بازیابی میشود و در حافظه سازمانی بهصورتهای مختلف
ذخیره و حفظ میگردد .هرجحسنآبادی و مظفری ( )1396نیز معتقدند ،فرآیند حفظ و نگهداری
دانش عبارت است از فعالیتهایی که دانش را در سیستم ماندگار میکند .در این زمینه مهمترین
عامل ،حافظه سازمانی و حافظهی فردی است و آن عبارت است از توانایی سازمان برای حفظ و
نگهداری دانش؛ اگر آن دو حافظه در کنار هم وجود داشته باشند یکدیگر را تقویت میکنند.
 تسهیم دانشکفاش پور و همکاران ( )1395معتقدند« :اشتراک دانش 4بهعنوان فرآیند مبادله و انتقال حقایق،
عقاید ،ایدهها ،تئوریها ،اصول و مدلهایی بین سازمانها و درون آنها شامل بازخورد ،پیگیری و
اصالح متقابل (دو طرفه) فرستنده و گیرنده دانش تعریف شده است» .این عنصر بنیادی را اشتراک
1. Knowledge Creation Processes
2. Donate & de Pablo
3. Knowledge Storage Processes
4. Knowledge Sharing
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و توزیع دانش نامیدهایم تا بر این واقعیت تأکید کنیم که این کار فقط توزیع مکانیکی دانش
بستهبندیشده از نقطه هماهنگسازی مرکزی نیست؛ برعکس ،دانش کاالیی است که اغلب فقط
از طریق مبادالت فردی بین اشخاص قابل انتقال است .اخیراً سازمانها این موضوع را درک نمودهاند
که فناوری بهتنهایی نمیتواند راهحل کاملی جهت حل مشکل اشتراک دانش ارائه نماید و بنابراین
تأکید بیشتری را بر روی منابع انسانی معطوف مینمایند .این چرخش در دیدگاهها اساساً در نتیجه
درک این مطلب است که سرمایههای انسانی سازمان ،عامل اصلی انتقال دانش در سازمان هستند.
 بهکارگیری دانشطبرسا و احمدوند ( )1396معتقدند« :بهکارگیری و کاربرد دانش 1شامل فعالیتهایی میشود
که در ارتباط با اجرای دانش در فرآیندهای سازمانی هستند .کاربرد دانش شامل استفاده از دانش
مستند شده برای انجام وظایف جاری ،پیمایش و توصیف وضعیت ،انتخاب دانش مربوط به وضعیت،
مشاهده و تجزیه و تحلیل و ترکیب وضعیت و ارزیابی و تصمیمگیری و اجرای راهکار است» .کفاش
پور و همکاران ( )1395نیز معتقدند« :بهرهگیری از دانش را بهصورت "استفاده از دانش در
فرآیندهای تجاری" تعریف کردند» .در واقع دانش تنها زمانی ارزش دارد که در فرآیندهای کسب
و کار بهکار گرفته شود .تاکنون دانشمندان وقت خود را صرف تولید دانش مینمودند؛ ولی در حال
حاضر بیشتر تالشها در جهت بهرهبرداری از دانش علمی است.
اجرای مدیریت دانش
اجرای مدیریت دانش ،2یک وظیفه چالشبرانگیز برای سازمانها است (وو و چن.)2014 ،
بهعبارتدیگر ،اجرا بهعنوان تبدیل موفقیتآمیز راهحلهای پیشنهادی درک میشود ،که در معماری
طراحی و از طریق فرآیند تبدیل به اقدامات خاص منتهی میشود .بسیاری از محققان برای ارزیابی
موفقیت اجرای مدیریت دانش در یک سازمان ،معیار مبتنی بر فرآیند را پیشنهاد کردند (کرمی و
1. Knowledge Application
2. Knowledge management implementation
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همکاران .)2015 ،1بر اساس آن ،وو و هو ( )2018معتقدند :چهار مرحله برای اجرای مدیریت دانش
تعریف شده است ،که عبارتاند از:
 فاز اول :تجزیه و تحلیل نیاز مدیریت دانش ،2برای نشان دادن موارد مورد نیاز مهم در موردمدیریت دانش در یک سازمان است.
 فاز دوم :تجزیه و تحلیل محتوا 3از مدیریت دانش است تا مفاهیم مهم برای طراحی مشارکت(کارکنان) در مدیریت دانش را نشان دهد.
 فاز سوم :آزمون قابلیت استفاده یا کاربردیبودن مدیریت دانش 4است تا مشخص شود که آیاعملکرد مشارکت مدیریت دانش برای کاربرپسند بودن وجود دارد یا خیر.
 تجزیه و تحلیل اثر از مدیریت دانش 5است تا نشان دهد که آیا اثر مشارکت مدیریت دانش ،ازجمله ورودی ،فرآیند و خروجی ،میتواند به خوبی مشخص شود .بهعبارتدیگر ،آیا سیستم
مدیریت دانش در بهبود فعالیتهای ورودی ،فرآیند و خروجی برای خط و مشیهای سازمانی خوب
عمل میکند؟

پیشینه پژوهش
خالصه بررسی پیشینه پژوهش حاضر در جدول شماره  2ارائه شده است:

1. Karami
2. need analysis of KM
3. content analysis of KM
4. usability test of KM
5. effect analysis of KM

192

بررسی تأثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای مدیریت دانش
(نمونه پژوهش :منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان)

جدول  .2تحقیقات پیشین در حوزه نوآوری باز و مدیریت دانش
نویسنده و سال

هدف

روش

یافتههای کلیدی

تأثیر قابلیتهای
زیرساختی مدیریت
دانش بر نوآوری باز

رویکرد

امیری

از طریق ظرفیت

کمی -مدل

()1396

جذب در شرکتهای

معادالت

دانشبنیان مستقر در

ساختاری

پارک علم و فناوری

قابلیتهای زیرساختی مدیریت دانش بر
نوآوری باز ،چه بهصورت مستقیم و چه از
طریق ظرفیت جذب ،تأثیر مثبت و معناداری
دارد ،همچنین تأثیر مثبت و معنادار ظرفیت
جذب بر نوآوری باز تائید میشود.

دانشگاه تهران
تأثیر مدیریت دانش بر
نوآوری باز در تأثیر مدیریت دانش بر ظرفیت

نوآوری باز با میانجی
گری ظرفیت نوآوری

رویکرد

اکبری

و ظرفیت مدیریت

کمی-

()1397

دانش بهواسطه اینترنت

توصیفی

اشیا در میان

پیمایشی

شرکتهای بیمهای در
تأثیر ظرفیت و سیستم

ناصریراد
()1397

نوآوری باز بر ظرفیت
نوآوری ،در
شرکتهای مستقر در
مراکز رشد

ظرفیت مدیریت دانش نیز در تأثیر نوآوری باز
بر ظرفیت نوآوری نقش میانجی دارد ولی در
بررسی فرضیهها این نتیجه حاصل شد که
مدیریت دانش نمیتواند بر ظرفیت نوآوری
تأثیرگذار باشد.

شهر تهران
مدیریت دانش و

مدیریت دانش نقش میانجی ایفا میکند و

اگر شرکتها یک رویکرد باز فعال را برای
رویکرد
کمی -مدل
معادالت
ساختاری

نوآوری در نظر بگیرند ،احتمال بیشتری برای
توسعه ظرفیت نوآوری دارند .پس از آنجاییکه
باز بودن در نوآوری بهعنوان یک توانمند ساز
قدرتمند نوآوری شناختهشده است ،توسعه
ظرفیت مدیریت دانش داخلی ،اثرات
استراتژیهای نوآوری باز را ارتقاء میدهد.

دانشگاههای تهران
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نویسنده و سال

هدف

روش

رابطه بین سیستم

یافتههای کلیدی
یافتهها نشان میدهد که سیستم مدیریت دانش

مدیریت دانش،

رویکرد

ایجاد اکوسیستمهای باز و مشترک و بهره-

ملکی

نوآوری باز ،ظرفیت

کمی -مدل

برداری جریان دانش داخلی و خارجی را از

()1397

مدیریت دانش و

معادالت

طریق توسعه داخلی ظرفیت مدیریت دانش

ظرفیت نوآوری (مورد

ساختاری

تسهیل میکند که به نوبه خود باعث افزایش
ظرفیت نوآوری میگردد.

مطالعه :کارکنان آجا)
بررسی تأثیر رهبری

نتایج نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنادار

دانشمحور بر نوآوری
باز با توجه به نقش
ابراهیمی

میانجی ظرفیت

()1398

مدیریت دانش در
سازمان آموزش و

بین مدیریت دانشمحور بر ظرفیت مدیریت
رویکرد
کمی -تحلیل
مسیر

دانش میباشد .همچنین رابطه مثبت مدیریت
دانشمحور بر نوآوری باز از خارج به داخل،
مدیریت دانشمحور بر نوآوری باز از داخل به
خارج ،ظرفیت مدیریت دانش بر نوآوری باز از

پرورش شهرستان

خارج به داخل و ظرفیت مدیریت دانش بر

کرمانشاه

نوآوری باز از داخل به خارج تائید گردید.
نتایج حاکی از آن بود که شرکتهای بزرگ

وایرن و
همکاران
()2017

رابطه مدیریت دانش

نسبت به کوچک و متوسط بازتر هستند و

و نوآوری باز؛ مقایسه

رویکرد

نوآوری باز را بهتر مورد پذیرش قرار میدهند و

شرکتهای بزرگ و

آمیخته

شرکتهای بزرگ همچنین دانش بیشتری را به
اشتراک میگذارند و همچنین بین مدیریت

کوچک و متوسط

دانش و نوآوری باز رابطه مثبتی وجود دارد.
رابطه مدیریت دانش
وو و هو
()2018

و نوآوری باز با
میانجیگری
فرآیندهای مدیریت
دانش

رویکرد
کمی -مدل

فرآیندهای نوآوری باز تأثیر معناداری را بر

معادالت

مدیریت دانش گذاشته است.

ساختاری
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از طرفی ،حسین و رحمان ،)2016( 1طی بررسیهایی که با روش فرا تحلیل انجام دادهاند،
واژگان کلیدی که در حوزه نوآوری باز و همچنین فراوانی آنها در تحقیقاتی که از سال  2003تا
 2016انجام شده است ،در نمودار ( )2ارائه نمودهاند:

شکل  .2تحقیقات عمده در حوزه نوآوری باز ،بر اساس تجزیه و تحلیل واژگان کلیدی (حسین و
رحمان)33 :2016 ،

با بررسی تحقیقاتی که در حوزه نوآوری باز و مدیریت دانش صورت گرفته است ،امیری
( ،)1396اکبری ( ،)1397ملکی ( ،)1397ناصریراد ( ،)1397ابراهیمی ( ،)1398وایرن و همکاران
( )2017و وو و هو ( )2018و همچنین با بررسی تحقیقاتی که حسین و رحمان ( )2016با روش
1. Hossain & Rehman
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فراتحلیل انجام دادهاند ،تاکنون تحقیقی که بهصورت جامع ،فعالیتهای نوآوری باز ،فرآیندهای
مدیریت دانش و همچنین اجرای مدیریت دانش را بررسی نموده باشند ،وجود ندارد؛ لذا تحقیق
حاضر با سپردن آن به بوته تحقیق ،این خل تحقیقاتی را بررسی نموده است .از طرفی ،استفاده از
روشهای متعدد روایی (صوری ،محتوا و عاملی) بهصورت عملیاتی مثلثبندی ابزار تحقیق را نیز
نشانه رفته است.

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق (وو و هو.)2018 ،1
اهداف تحقیق
هدف اصلی :بررسی تأثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای
مدیریت دانش
اهداف فرعی
 بررسی تأثیر نوآوری باز بر فرآیندهای مدیریت دانش در منطقه دوم عملیات انتقال گازاستان اصفهان

1. Wu & Hu
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 بررسی تأثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش در منطقه دوم عملیات انتقال گاز استاناصفهان
 بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر اجرای مدیریت دانش در منطقه دوم عملیاتانتقال گاز استان اصفهان

روششناسی پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری دادهها ،توصیفی– پیمایشی
است .تحلیل توصیفی دادهها با نرمافزار  SPSS 21و همچنین تحلیل استنباطی دادهها با نرمافزار
 Lisrel 8.9مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی انجام شد .جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه
مدیران و کارکنان منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان میباشند که طبق آمار تا پایان تابستان
 ،1398تعداد آنها  108نفر میباشد که حجم نمونه بر اساس روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی
محاسبه شد.
N × T2 × p × q
(N − 1) × (d)2 + T 2 × p × q
)108 × (1.96)2 × (0.5) × (0.5
=
= 84
)(108 − 1) × (0.05)2 +(1.96)2 × (0.5) × (0.5

=n

ابزار گردآوری دادهها
ابزار اصلی این پژوهش ،پرسشنامه با طیف  5گزینهای لیکرت است .بخش اول پرسشنامه،
شامل سؤاالت جمعیتشناختی و بخش دوم مشتمل بر گویههایی جهت سنجش سازههای مورد
مطالعه بود .بدین منظور برای سنجش سازههای مدل ،از پرسشنامه وو و هو ( )2018استفاده شد .در
تحقیق حاضر ،جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از روایی منطقی (ظاهری و محتوا) و همچنین روایی
سازه (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شده است که گویههای پرسشنامه را مورد تائید قرار میدهند.
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روایی منطقی
روایی محتوا ،ایجاد اطمینان میکند که همه ابعاد و مؤلفههایی که میتواند مفهوم مورد نظر ما
را انعکاس دهند ،در آن سنجه وجود دارد .یکی از روشهای سنجش روایی محتوا ،روش

الوشه1

میباشد که توسط اونوگبوزی و همکاران )2010( 2ارائه شد که از طریق رابطه زیر به دست میآید:
= 0/63

() 1

11
2
11
2

9−

=

𝑁
2

𝑛𝑒−
𝑁
2

= CVR

رابطه  .1روایی محتوایی الوشه

که در این رابطه:
 :CVRنسبت روایی محتوایی؛
 :neتعداد متخصصانی که گویه مورد نظر در پرسشنامه را مناسب دانستهاند؛
 :Nتعداد کل متخصصان.
برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه تحقیق ،ابتدا پرسشنامه اولیه که شامل  40گویه میباشد،
بین  15نفر صاحبنظر و خبره مرتبط با موضوع تحقیق ،که متشکل از اساتید دانشگاهی (عرصه علم)
و مدیران جامعه مورد مطالعه (عرصه عمل) ،میباشند ،توزیع شد و از آنها خواسته شده که به این
سؤال پاسخ دهند ،آیا هر کدام از گویهها ،مقوله اصلی مربوطه و نهایتاً موضوع تحقیق را مورد
سنجش قرار میدهند یا خیر؟
پس از تکمیل و جمعآوری پرسشنامهها (از میان  15پرسشنامه ارسالی  11نفر آن را تکمیل
و عودت دادند) و تجزیه و تحلیل اطالعات اولیه با استفاده از روش الوشه ،نسبت روایی محتوا بر
اساس جدول استاندارد ( )3مورد مقایسه قرار گرفت:

1. Lavshe
2. Onwuegbuzie

198

بررسی تأثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای مدیریت دانش
(نمونه پژوهش :منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان)

جدول  .3حداقل مقدار و تعداد خبرگان در روایی محتوایی الوشه (اونوگ بوزی و همکاران،
.)2010
تعداد خبرگان

مقدار

تعداد خبرگان

CVR

مقدار

CVR

5

0/99

11

0/59

6

0/99

12

0/56

7

0/99

13

0/54

8

0/78

14

0/51

9

0/75

15

0/49

10

0/62

16

0/42

با توجه به اینکه تعداد خبرگانی که پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند 11 ،نفر بودند و بر
اساس جدول  ،3نسبت روایی محتوا برای  11نفر  0/59میباشد ،همچنین ،نسبت روایی محتوایی کل
پرسشنامه نیز با استفاده از فرمول الوشه  0/63به دست آمد؛ بنابراین این درصد تائید شده از سوی
کارشناسان ،نشاندهنده این مطلب است که پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار است.
روایی سازه (توافقی)
در ارزیابی روایی سازه ،ابزار اندازهگیری ،پژوهشگر هم به نظریه و هم به ابزار اندازهگیری
که بر مبنای آن طراحی کرده است ،توجه میکند (مهرگان و زالی .)9 ،1385 ،یکی از انوع روایی
سازه ،اعتبار عاملی است .اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به-
دست میآید (کالین .)5 ،1393 ،برای بررسی اعتبار عاملی پرسشنامه بهکاررفته در تحقیق حاضر،
از روش تحلیل عاملی تأییدی 1استفاده شده است .بر اساس خروجیهای نرمافزار لیزرل (شکلهای
 4و  )5و همچنین دادههای جدول  ،5تمامی شاخصهای برازش ،مطلوب گزارش شده است؛ بنابراین
اعتبار سؤاالت با رویکرد تحلیل عاملی ،مورد تائید قرار میگیرد.
1. Confirmatory factor analaysis
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پایایی
بهمنظور اطمینان از پایا بودن پرسشنامه و همسانی درونی سؤالها ،ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شد و مقدار آلفای بهدستآمده حاکی از اطمینان پرسشنامه و همسانی درونی گویههای
آن بود ،به نحوی که در تمامی مؤلفهها و زیر مؤلفهها ،ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  %89میباشد
که نشاندهنده قابلیت اعتماد باالی مؤلفههای مورد بررسی میباشد که در جدول  4ارائه شده است:
جدول  .4ضریب آلفای کرونباخ سازههای تشکل دهنده مدل تحقیق
سازههای مدل

نوآوری باز

فرآیندهای مدیریت دانش

اجرای مدیریت دانش

مؤلفهها

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

واردشونده

3

%79

خارجشونده

3

%77

همراه

3

%76

کسب

3

%67

انتقال

3

%71

کاربرد

3

%69

ادغام

3

%78

تحلیل نیازها

4

%85

تحلیل محتوا

3

%75

کاربردپذیری

3

%71

تحلیل اثر

3

%81

34

%89

جمع
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یافتههای پژوهش
تحلیل دادهها
جهت باال بردن نرخ بازگشفت پرسشنامهها 110 ،پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت پس از
دو هفته 89 ،پرسفشنامه جمعآوری شفد (حدود  80درصفد) .توصفیف دادههای گردآوریشفده نشفان
داد از بین  89نفر از پاسفخگویان 93/1 ،درصفد مرد بودند .از نظر سفنی 36 ،درصفد مخاطبان کمتر از
 38/9 ،45درصفد بین  45تا  55و مابقی باالی  55سفال سفن داشفتند .همچنین از نظر تحصفیالت27/4 ،
درصد پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی 58/9 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و مابقی
دارای مدرک دکتری بودند .از نظر سفففابقه کاری نیز 18 ،نفر زیر  10سفففال 113 ،نفر بین  10تا 20
سال و  44نفر باالی  20سال سابقۀ کاری داشتند.
آزمون برازش مدل
معیارهای برازش برای پاسفخ به این سفؤال اسفت که آیا مدل بازنماییشفده بهوسفیله دادهها ،مدل
مفهومی پژوهش را تفأییفد میکنفد یفا خیر؟ بر همین اسفففاس ،مفدل پژوهش در حفالفت معنفاداری در
شففکل ( )4نشففان داده شففده اسففت .در مدل اسففتخراجشففده ،نوآوری باز با نماد ( ،)OIفرآیندهای
مدیریت دانش با نماد ( )KMPو اجرای مدیریت دانش با نماد ( ،)KMIمشخص شده است .با توجه
به آزمون معناداری ضفففرایب مسفففیر ،یافتهها نشفففان میدهند که روابط بین تمامی سفففازهها در مدل
انعکاسی؛ در سطح  99درصد معنادار بوده و تأیید میشود.
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شکل  .4مدل اندازهگیری برازشیافته پژوهش (در حالت معناداری)

بهمنظور نشان دادن معناداری مدل از شاخص تی ولیو 1استفاده میشود ،مقدار آماره  tهمان معناداری
همبستگیهای مشاهدهشده را در سطح خطای  %5نشان میدهد .اگر هر یک از مقادیر کوچکتر از
 1/96باشد ،نشان میدهد همبستگی مشاهدهشده در حالت استاندارد ،معنادار نیست (ویرا،2015 ،2
 .)74طبق نتایج بهدستآمده برای مدل تحقیق ،تمامی مقادیر  t-valueپذیرفته شده است؛ سایر
شاخصهای برازش مدل تحقیق ،در جدول  5ارائه شده است:
1. T.Value
2. Viera
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جدول  .5بررسی شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق
شاخصهای برازش

مقدار استاندارد

میزان

تفسیر

)χ2(/df

3

1/81

برازش مطلوب

P.value

0/05

0/095

برازش مطلوب

GFI

0/9

0/93

برازش مطلوب

AGFI

0/9

0/91

برازش مطلوب

NFI

0/9

0/94

برازش مطلوب

CFI

0/9

0/96

برازش مطلوب

RMSEA

0/05

0/041

برازش مطلوب

همچنین در شکل ( ،)5ضرایب مسیر استانداردشده نشان داده شده است .این ضرایب
نشاندهنده قوت روابط بین متغیرهای مطرح در مدل است .در واقع در این بخش بهمنظور
آزمون فرضیههای پژوهش ،از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .مطابق با شکل
( ،)5بیشترین ضرایب مسیر به ترتیب بین سازههای نوآوری باز و فرآیندهای مدیریت
دانش با مقدار  ./66برقرار است .از طرفی ،بر اساس دیدگاه نظریهپردازان ،بارهای عاملی

1

باید بزرگتر از  0/4باشند (ابراهیمزاده .)1393،بارهای عاملی نیز در شکل ( )5همگی
باالی  0/4میباشد ،که مبین همبستگی باالی هر متغیر با هر عامل (سازه) خود ،در مدل
مفهومی تحقیق میباشد.

1. Factor Loading
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شکل  .5مدل اندازهگیری برازشیافته پژوهش (در حالت تخمین استاندارد)

آزمون فرضیههای پژوهش
در ادامه با توجه به تائید الگوی ساختاری پژوهش ،به بررسی فرضیههای پژوهش با استفاده
ازضرائب تأیید ،مقادیر بحرانی و سطح معناداری هریک از ضرایب تأیید پرداخته میشود .نتیجه کلی
آزمون فرضیههای پژوهش در جدول  6نمایش داده شده است .الزم به ذکر است بهمنظور بررسی
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معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه بین دو متغیر دیگر در این مطالعه ،از آزمون سوبل 1استفاده
گردید .در این آزمون یک مقدار  Z-valueاز طریق رابطه  1بهدست میآید (داوری و رضازاده،
 ،)1392که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  1/96میتوان در سطح اطمینان  95درصد معناداری
تأثیر میانجی یک متغیر را تائید نمود .در این رابطه  aمقدار ضریب مسیر بین متغیّر مستقل و میانجی،
 bمقدار ضریب مسیر بین متغیّر میانجی و وابسته Sa ،خطای استاندارد مربوط به مسیر بین متغیّر مستقل
و میانجی و  Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر بین متغیّر میانجی و وابسته است.
𝑏∗𝑎
) √(𝑏 2 ∗ 𝑠𝑎 2 ) + (𝑎2 ∗ 𝑠𝑏 2 ) + (𝑠𝑎 2 ∗ 𝑠𝑏 2

=𝒁

رابطۀ  .2آزمون سوبل

همچنین برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی از آمارهای به نام  ،VAF2استفاده
میشود که مقداری بین  0و  1را اختیار میکند و هر چه این مقدار به  1نزدیکتر باشد نشان از
قویتر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد (داوری و رضازاده.)1392 ،
𝑏∗𝑎
𝑐 (𝑎 ∗ 𝑏) +

= 𝑭𝑨𝑽

رابطه  .3بررسی شدت اثر غیرمستقیم متغیر میانجی

طبق شواهد ذیل ،نوآوری باز در وهله اول بر فرآیندهای مدیریت دانش تأثیرگذار بوده است و
سپس از طریق فرآیندهای مدیریت دانش نقش قابلتوجهی در اجرای مدیریت دانش ایفا مینماید.
همچنین نکته بسیار مهمی که جای تأمل دارد ،میانجیگری کامل فرآیندهای مدیریت دانش در
ارتباط بین نوآوری باز با اجرای مدیریت دانش جامعه مورد مطالعه است.

1. Sobel Test
)2. Variance Accounted For (VAF
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جدول  .6نتیجه کلی آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

ادعای فرضیههای پژوهش

ضریب مسیر آماره t

نتیجه

اول

فرآیندهای مدیریت دانش➔ نوآوری باز

0/66

16/42

تأیید

دوم

اجرای مدیریت دانش➔ نوآوری باز

0/25

6/03

تأیید

سوم

اجرای مدیریت دانش➔ فرآیندهای مدیریت دانش

0/41

7/93

تأیید

آزمونهای میانجی
اصلی اجرای مدیریت دانش➔ فرآیندهای مدیریت دانش➔  0/519 31.42 0/027 0/021 0/25 0/41 0/66تأیید
نوآوری باز
a

b

c

Sa

Sb

 VAF Zنتیجه

نتیجهگیری و پیشنهادها
برخی از محققین از جمله لوین و همکاران 1و همچنین سویلز و همکاران ،2به ارائه ساختاری
برای نگارش بخش «بحث» در پژوهش پرداختهاند (نیکوپور و امینیفارسانی .)61 ،2012 ،3به عقیده
آنها« ،بحث» در پژوهشهای علمی ،متشکل از پنج گام به شرح زیر میباشد:
 -1بیان دوبارۀ اهداف و یافتههای مقاله
بر اساس گام اول ،هدف اصلی تحقیق ،بررسی تأثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش با در
نظر گرفتن فرآیندهای مدیریت دانش در منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان میباشد ،نتایج
نشان داد ،منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان در صورت توجه به ایدههای درونی و بیرونی
و واکنش سریع به نیازهای بازار (نوآوری باز) و همچنین در نظر گرفتن فرآیندهای مدیریت دانش،
اجرای مدیریت دانش را تسهیل خواهد نمود.
 -2ارزیابی نتایج پژوهش با توجه با مطالعات (تحقیقات) پیشین و مقایسه با یافتههای قبلی
بر اساس گام دوم ،یکی از نتایجی که در تحقیق حاضر احصا گردید ،تأثیرگذاری فرآیندهای
نوآوری باز بر فرآیندهای مدیریت دانش میباشد که با نتایج تحقیقات ابراهیمی ( ،)1398ناصریراد

1. Lewin
2. Swales
3. Nikoopour & Amini Farsani
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( )1397و وایرن ( )2018همخوانی دارد ،همچنین یکی دیگر از نتایج تحقیق حاضر ،تأثیرگذاری
نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش میباشد که با نتایج تحقیقات هو و وو ( )2018همخوانی دارد
در نهایت نیز نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش در تحقیق حاضر (با شدت تأثیر )VAF=0.519
نیز با نتایج تحقیقات هو و وو ( )2018همخوانی دارد ،نتایج تأثیرگذاری فرآیند مدیریت دانش بر
اجرای مدیریت دانش با ضریب تأثیر ( )β=0.41نیز با تحقیقات گرتسچ و همکاران )2012( 1و وو
و چن )2014( 2همخوانی دارد ،از سوی دیگر ،تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش در تحقیق حاضر ،بر
اجرای مدیریت دانش ،معنادار بوده است ( ،)β=0.41که با نتایج تحقیقات وو و هو ( ،)2012لین و
وو ( )2014و تسنگ و لی )2014( 3همخوانی دارد.
 -3بیان محدودیتهای بالقوه 4تحقیق
گام سوم ساختار نگارش بحث ،بیان محدودیتهای بالقوه تحقیق میباشد .همانطور که ذکر
شد ،محدودیتهای بالقوه پژوهش مربوط به مشکالت روایی میباشد .اگرچه این تحقیق نتایج
مفیدی را به همراه آورده است ،اما تعدادی محدودیت ممکن است بهصورت ذاتی در آن باشد.
اول ،علیرغم تالشهای مختلف برای بهبود ،میزان پاسخگویی پایینتر از حد مطلوب بود .این
ممکن است به دلیل عدم تجربه در موضوع نوآوری باز برای شرکت گاز باشد.
دوم ،از آنجا که مدیران ارشد در شرکت گاز همیشه مشغول کار هستند ،ممکن است برخی از
پرسشنامهها توسط زیردستان آنها تکمیل شود .در حقیقت ،کارمندان افرادی هستند که از نظر جسمی
مسئولیت کار روزانه را بر عهده دارند .با این وجود ،از ایجاد تنوع در منابع داده و در نتیجه افزایش
واریانس متغیرهای مورد عالقه میتوان منافع بیشتری کسب کرد.

1. Gretsch
2. Wu and Chen
3. Tseng & Lee
4. Potential Limitation
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 -4ارائه تفسیر و یا توضیح نتایج
گام چهارم سفاختار نگارش بحث ،ارائه تفسفیر و یا توضفیح نتایج میباشفد .در این گام ،نویسفنده
باید به تحلیل نتایج بهدستآمده ،شناسایی روابط موجود میان آنها و در نهایت تبیین آنها بپردازد.
نوآوری باز یک پارادایم جدید برای رویکرد نوآوری است با سه فعالیت اصلی واردشونده،
خارجشونده و همراه و این نشان میدهد که شرکتها میتوانند از دانش خارجی با همکاری
تأمینکنندگان ،مشتریان و منابع دیگر و همچنین دانش داخلی با فعالیتهای تحقیق و توسعه خود
استفاده کنند تا ایدههای جدیدی را به بازار یا مجوزها برای شرکای دیگر وارد کنند ،زیرا شرکتها
به دنبال پیشرفت دانش جدید خود هستند.
با توجه به نتایج ،سففه فرآیند نوآوری باز تا حدی تأثیر قابل توجهی در طراحی فرایند مدیریت
دانش و به نوبه خود ،اجرای مدیریت دانش نشففان میدهند .فرایندهای مدیریت دانش همچنین اثر
متقابل را برای دستیابی به طراحی بهتر فرآیند مدیریت دانش گزارش میکنند.
این یافتهها شفواهد غنی برای حمایت از اسفتدالل این تحقیق ارائه میدهند .یعنی اجرای مدیریت
دانش مبتنی بر نوآوری بفاز ،یفک مفهوم مفدیریتی جفدیفد و مهم در تجفارت مفدرن اسفففت و موفقیفت
آن تفا حفد زیفادی در یفک فرآینفد مفدیریفت دانش بفه خوبی طراحی شفففده اسفففت .مطفالعفات قبلی تفا
حدودی نتایج مشففابهی را از نظر یک ارتباط سففاده بین نوآوری باز و منابع دانشففی گزارش دادهاند
(وست و بوگرس2014 ،1؛ مارتین دی کاسترو.)2014 ،2
در حالی که نوآوری باز پدیدهای است که بهطور فزایندهای برای تجارت مدرن حیاتی شده
است ،طراحی مکانیسم مدیریت دانش ،برای تضمین موفقیت در اجرای مدیریت دانش باید از
انتخاب فرآیندهای نوآوری باز اقتباس کند.
بهعنوان مثال ،در حالی که فرآیند نوآوری خارجشونده توسط شرکت گاز منطقه دوم اصفهان
اتخاذ شده است ،فرآیندهای مدیریت دانش ،باید با دقت طراحی شوند تا بتوانند از دانش جدید
1. West and Bogers
2. Martın-de Castro
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تأمینکنندگان ،مشتریان و سایر منابع (در ارتباط با استفاده از دانش جدید) از طریق فعالیتهای
تحقیق و توسعه خود بهطور مؤثر استفاده کنند .در مقابل ،اگرچه مطالعات قبلی در مورد اهمیت
اجرای مدیریت دانش برای تجارت فعلی بحث کردهاند ،عدم توجه به مسئله نوآوری باز یک نگرانی
عمده جهت هدایت طراحی فرآیند مدیریت دانش و به نوبه خود ،اجرای مدیریت دانش به وجود
میآورد .بهعبارتدیگر ،اجرای مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری باز میتواند باعث تغییر پارادایم
برای مسئله مدیریت دانش در آینده شود.
در مرحله بعد ،یافتهها همچنین اثر متقابل خاصی بین فرآیندهای مدیریت دانش پیدا میکنند.
این نشان میدهد که فرآیند مدیریت دانش ،یک فرآیند دگرگونی مداوم است که با یک مکانیسم
بازخوردی ،از دانش ضمنی (ورودی) به دانش صریح (خروجی) و برعکس همراه است (نوناکا و
همکاران.)2000 ،1
برخی از پیامدهای محققان در زیر مورد بحث قرار گرفته است .پژوهشگران بسیار کمی ،روابط
مهم میان سه مؤلفه ،فرایند نوآوری باز ،فرآیندهای مدیریت دانش و اجرای مدیریت دانش را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .بهطور خاص ،این مطالعه سعی دارد رویکرد جدیدی را برای طراحی
فرایند مدیریت دانش مبتنی بر انواع فرآیندهای نوآوری باز برای دستیابی بیشتر به اجرای مدیریت
دانش موفقتر ایجاد کند .عالوه بر این ،فرایندهای مدیریت دانش یک اثر متقابل را برای بهبود
طراحی فرایند مدیریت دانش به روشی مؤثرتر نشان میدهد از طرفی ،مدل تحقیق با دو ویژگی
خاص ،یک جریان تحقیقاتی جدید را برای تحقیقات نوآوری باز در آینده فراهم میکند .عالوه بر
این ،فرایند مدیریت دانش نقش اساسی بهعنوان واسطه موفقیت پروژه مدیریت دانش از فرآیند
نوآوری باز دارد.
 -5بیان پیشنهادهایی راجعبه انجام تحقیقات آینده؛

1. Nonaka
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تحقیقات بعدی میتواند بر اساس پیشنهادات ذیل انجام شود :اول ،این که مدل حاضر به روش
تجربی و با استفاده از بررسی نمونه کوچک مورد آزمایش قرار گرفت .تحقیقات آینده میتواند
یک مطالعه موردی را بهصورت طولی انجام دهد تا تأثیر عمیق این چارچوب را درک کند.
در مرحله بعد ،از آنجا که این نمونه مطالعه یک شرکت انتخاب شده است ،نتیجهگیری خاصتر
است .تحقیقات آینده میتواند به سمت صنایع ترکیبی مختلفی ،بهعنوان مثال الکترونیک با فناوری
باال باشد تا بتواند تفاوتها و شباهتهای آنها را مورد مقایسه قرار داد .این امر باعث میشود بینش
تحقیق عمیقی برای صنایع خاص فراهم شود.
سوم ،این تحقیق عمدتاً برای درک عملکرد مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری باز برای موفقیت
خود با شاخص های مدل اجرای مدیریت دانش که مبتنی بر طیف لیکرت بود ،استفاده نمود ،در
حالی که کارت امتیاز متوازن بهعنوان یک چارچوب مهم ارزیابی عملکرد شناخته میشود ،بنابراین
تحقیقات آینده میتواند با استفاده از آن ،تأثیر مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دهد.

منابع
−

ابراهیمی ( .)1398بررسی تأثیر رهبری دانشمحور بر نوآوری باز با توجه به نقش میانجی ظرفیت مدیریت دانش
در سازمان آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه ،پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه پیام نور استان
تهران.

−

ابراهیمزاده دستجردی رضا ( .) 1393جزوه درس تحلیل آماری ،مقطع دکتری مدیریت صنعتی ،نیمسال اول،
دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان.

−

احمدی ،لیدا ( ،)1392بررسی تأثیر کسب و کارهای خدمت محور در توسعه نوآوری باز در صنعت فناوری
اطالعات در شهر تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت بازرگانی واحد غرب پیام نور تهران.

−

اکبری ،ایمان ( .)1397تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری باز با میانجیگری ظرفیت نوآوری و ظرفیت مدیریت
دانش بهواسطه اینترنت اشیا در میان شرکتهای بیمهای در شهر تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشت.

−

اکبری ،حمید؛ اورعی یزدانی ،بدرالدین و یعقوبی ،نورمحمد ( .)1398مدلیابی معادالت ساختاری رابطه فرهنگ
سازمانی با فرایند پیادهسازی مدیریت دانش (نمونه پژوهش :شهرداری زاهدان) ،فصلنامه مدیریت راهبرد دانش
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سازمانی ،سال دوم ،شماره .101-75 ،4
−

امیری ( .)1396تأثیر قابلیت های زیرساختی مدیریت دانش بر نوآوری باز از طریق ظرفیت جذب (موردمطالعه:
شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) ،پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت،
دانشگاه سمنان.

−

بابایی فارسانی ،میثم؛ امیندوست ،عاطفه؛ علیدادی ،ابوذر ( .)1397طراحی الگوی نوآوری باز در شرکتهای
کوچک و متوسط با استفاده از نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه :صنایع غذایی استان چهارمحال و بختیاری) ،فصلنامه
مدیریت راهبردی دانش سازمانی ،سال اول ،شماره .136-95 ،2

−

داوری ،علی و رضازاده ،آرش ( .)1392مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  ،PLSسازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی ،تهران.

−

دهقانیپوده ،حسین؛ اخوان ،پیمان و حسینیسرخوش سیدمهدی ( ،)1392افزایش موفقیت توسعه محصول
جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی :در یک سازمان پژوهشی) ،نشریه علمی پژوهشی مدیریت
نوآوری ،سال دوم ،شماره .68-45 :2

−

رمضانپور نرگسی ،قاسم؛ داوری ،علی؛ افراسیابی ،راحله و زرگران یزد ،بهاره ( .)1393بررسی عوامل درونی و
بیرونی بر نوآوری باز (مطالعه موردی :مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم) .فصلنامه مدیریت توسعه فنآوری،
دوره دوم.29-46 :1 ،

−

جعفرپور محمود؛ باباییفارسانی ،میثم ( .)1392مقالهنویسی علمی ،رویکردی کاربردی ،جلد دوم ،تهران:
انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

−

چسبرو ،هنری ( ،)1392نوآوری باز ،پارادایم نوین آفرینش و تجاریسازی فنآوری ،ترجمه سید کامران باقری
و مرضیه شاوردی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات رسا.

−

صادقی ،مهرداد ( .)1398رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با پیادهسازی مدیریت دانش بر مبنای مدل بوکووبتز و
ویلیامز (موردمطالعه 15 :سازمان شهرستان شهرکرد) ،فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی ،سال اول ،شماره
.166-129 ،3

−

طبرسا ،غالمعلی ،و احمدوند ،داراب ( .)1396اولویتبندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت
موجود و مطلوب (مورد مطالعه :مهندسین مشاور نوی) .فصلنامه رهیافت ،شماره .13-27 ،66

−

کالین ،پل ( .)1393راهنمای آسان تحلیل عاملی .ترجمه جالل صدر السادات و اصغر مینایی ،تهران :انتشارات
سمت.

−

کفاش پور ،آذر؛ شیرازی ،بهناز و حسینی دلویی ،مسعود ( .)1395بررسی تأثیر مدیریت دانش بر روی مدیریت
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روابط مشتریان در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو خراسان .ماهنامه شباک (شبکه اطالعات کنفرانسهای
کشور).1-12 ،)6(2 ،
−

محمدی ،فروغ؛ قاسمی ،حمید؛ و رحمانی تبار ،نریمان ( .)1396برازش معادلۀ رگرسیونی مدیریت دانش و
کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان .فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی ،شماره -184 ،43
.161

−

مالیی ،علی اصغر؛ بابک ،شیرازی و سلطانزاده ،جواد ( .)1395یکپارچهسازی مشتریان در مقدمات نوآوری به
کمک رویکرد نوآوری باز :تولید و انتخاب ایدههای نوآورانه محصول ،فصلنامه رشد فنآوری ،سال دوازدهم،
شماره .48-38 :47

−

ملکی ( .)1397تأثیر ساختار سیستم مدیریت دانش بر ظرفیت نوآوری ،نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش با
رویکرد مبتنی بر اینترنت اشیاء (مورد مطالعه :کارکنان آجا) ،پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه پیام
نور استان تهران.

−

مهرگان ،محمدرضا و زالی ،محمدرضا ( .)1385در جستوجوی فنون تعیین روایی در پژوهشهای مدیریتی،
فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت ،سال چهارم ،شماره .26-5 :14

−

میر فخرالدینی ،سید حیدر؛ دسترنج ،میثم و کریمی تکلو ،سلیم ( .)1394طراحی مدل مفهومی برای توسعه
نوآوری باز در پارکهای علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت عمومی ،سال
هشتم ،شماره.98-71 :27

−

ناصریراد ،سمیه ( .)1397تأثیر ظرفیت و سیستم مدیریت دانش و نوآوری باز بر ظرفیت نوآوری ،در شرکتهای
مستقر در مراکز رشد دانشگاههای تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه الزهرا (س) تهران.

−

هرجحسنآبادی ،فهیمه ،و مظفری ،محمدمهدی .)1396( .ضرورت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها و
نقش آن در کسب مزیت رقابتی .اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران.1-13 ،
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