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Abstract
Innovation emerges from a combination of knowledge elements in
organizations, and knowledge is considered the primary raw material for
innovation. Open innovation is one of the latest innovative approaches,
which increases the probability of success and organizational
development and creates investment risks. In this regard, this study
examines the Knowledge Management Capabilities (KMC) on
Innovation Performance (IP) with the mediating effect of Open
Innovation (OI). Data was collected in 2020 from 25 technology units in
Pardis Technology Park, located in Pardis city, Tehran.. Likert scale was
used throughout collection, and the data was analyzed using PLS-based
SEM approach. The results show a positive and strong relationship
between KMC and OI, OI and IP, IP and OP. Also, there is no significant
relationship between KMC and IP in the technology park. It can not make
good use of the effects of OP in the relationship between KMC and IP.
Therefore, KMC must be addressed for innovation to be effective in
knowledge-based organizations. OI is also critical and decisive in new
organizations and selective knowledge. Also, in new organizations, the
OI approach is very effective and soft methods should be used more than
before.
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چکیده
نوآوری در نتیجه ترکیبی از عناصر دانش در سازمانها ظاهر شده و دانش بهعنوان ماده خام اصلی برای
نوآوری در نظر گرفته میشود .روشهای سنتی برای نوآوری دیگر اثربخش نیست و به رویکردهای
جدید همچو نوآوری نیاز است .هدف پژوهش حاضر  ،بررسی تأثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد
نوآوری با اثر میانجی نوآوری باز است که در  25واحد فناور مستقر در «پارك فناوری پردیس» واقع در
شهر پردیس از استان تهران در نیمه دوم سال  1399موردبررسی قرار گرفت .بهمنظور جمعآوری دادهها
از ابزار پرسشنامه از نوع طیف لیکرت استفاده شد و دادهها با استفاده از نرمافزار  smartpls3و روش
مدلیابی معادالت ساختاری بررسی و تحلیل شدند .نتایج تحلیلها حاکی از آن است که رابطه مثبت و
قوی بین قابلیتهای مدیریت دانش و نوآوری باز وجود دارد و نوآوری باز بر عملکرد نوآوری و عملکرد
نوآوری بر نوآوری باز تأثیر دارد .ارتباط سازنده و مثبتی بین قابلیتهای مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
در پارك فناوری پردیس ایجاد نشده است؛ درنتیجه برای اثرگذاری نوآوری در سازمانهای دانشبنیان
باید به قابلیتهای مدیریت دانش پرداخت؛ همچنین در سازمانهای نوین و دانشی انتخاب رویکرد
نوآوری باز بسیار مؤثر و تعیینکننده است و باید بیشازپیش به از روشهای نرم (نوآوری) استفاده شود.
کلیدواژهها :قابلیتهای مديريت دانش؛ عملکرد نوآوری؛ نوآوری باز؛ نوآوری؛ پارک فناوری
پرديس.
تاریخ دریافت مقاله ،1400/04/09 :تاریخ پذیرش مقاله.1401/02/07 :
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 .1مقدمه

عصر حاضر ،عصر تغییر و تحول سریع دانش است .در چنین شرایطی دانش بهعنوان یک منبع
ارزشمند استراتژیک و دارایی در سازمان مطرح میشود که نیازمند مدیریت است [ .]7اثربخشی
اقدامات مدیریت دانش ،عامل مهمی برای کسب مزیت رقابتی محسوب میشود؛ همچنین منبع
اصلی مزیت رقابتی سازمان ها از کارایی و کیفیت به نوآوری تغییر کرده است .پژوهشهای زیادی
در خصوص پاسخ به این سؤال اساسی که «چه چیز میتواند نوآوری را بهبود ببخشد؟» صورت
گرفته است .با اهمیتیافتن مدیریت دانش بهعنوان موضوعی جدید ،پژوهشهایی پدیدار شدند تا
بین مدیریت دانش با نوآوری ارتباط برقرار کنند [.]2
مدیریت دانش زمانی موفق خواهد بود که عملکرد شرکت پیشرفت کند؛ بنابراین ضروری
است سهم ارزش مدیریت دانش بر عملکرد سازمان اندازهگیری شود؛ بر همین اساس میتوان
یک متغیر واسطه ای بین فرایندهای مدیریت دانش و عملکرد در نظر گرفت که «نوآوری» است
[ .]41سازمانهایی که فرآیند نوآوری خود را باز کردهاند ،نسبت به سازمانهای متمرکز بر داخل،
به سودآوری بیشتری دست یافتهاند .سازمانهایی که دارای شبکهای ناهمگن از گروههای متنوع
بیرونی از قبیل تأمینکنندگان ،مشتریان ،مشاوران ،رقبا ،دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشی دولتی
و خصوصی هستند ،در اثر همافزایی ایجادشده ناشی از رویکرد شبکهای به نوآوری ،عملکرد
بهتری دارند [.]11
در سالهای اخیر ،تمرکز و توجه جوامع علمی به میزان زیادی از مفهوم سنتی نوآوری بسته،
به سمت پارادایم نوین و جدیدی به نام «نوآوری باز» جلب شده است؛ به این معنا که
شرکتهای نوین دنیای ناپایدار امروز ،بهجای تکیه بر فرآیندهای درونی نوآوری از خلق ایده
گرفته تا تجاریسازی محصوالت و خدمات ،اجازه میدهند که ایدههای نوآورانه و نوآوریهای
فناورانه ،بهصورت آزادانه از شرکت خارج و یا به آن وارد شوند [.]49
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری ،یک نگرانی علمی و مدیریتی مهم است؛ زیرا نوآوری
برای شرکتها ضروری است تا بتوانند رقابتپذیری خود را حفظ کرده و بقای طوالنیمدت را در
بازارهای جهانی پویا تضمین کنند [ .] 26عملکرد نوآوری به میزان موفقیت در دستیابی به اهداف
مربوط به محصوالت و خدمات جدید مربوط میشود [ .]9باوجود این مطالعات قبلی از گستره
وسیعی از معیارهای عملکرد نوآوری ،مانند نوآوری محصوالت یا خدمات جدید ،میزان موفقیت
محصوالت یا خدمات جدید ،خدمات مشتری و درصد فروش استفاده کردند [ .]7چنگ و
هیوزینگ( ،)2014چهار بعد نوآوری محصول یا خدمات جدید ،موفقیت محصول یا خدمات،
عملکرد مشتری و عملکرد مالی را برای عملکرد نوآوری در نظر گرفتند [ .]9در مطالعهای دیگر،
پژوهشگران سه بُ عد نوآوری محصوالت ،نوآوری فرآیند و نوآوری سازمانی را برای عملکرد
نوآوری در نظر گرفتند؛ اما جای نوآوری باز کماکان خالی است [.]21
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نوآوری در نتیجه ترکیبی از عناصر دانش در سازمانها ظاهر میشود؛ به همین ترتیب دانش
را بهعنوان ماده خام اصلی برای نوآوری در نظر میگیرند .پژوهشهای نوآوری همواره نشان داده
است که منابع دانش یک شرکت بهشدت به موفقیت نوآوری مرتبط است [ .]26یکی از مهمترین
دغدغههای مدیریت در هر سازمان ،وجود منابع موردنیاز و مدیریت بهینـه آنها است .سازمانها
برای دستیابی به موفقیت مجبورند منابع خود را بـه بهتـرین نحـو تخصـیص دهند [ .]49ایجاد و
اعمال دانش جدید به محصوالت یا خدمات جدید منجر میشود که بهنوبه خود به موفقیت
نوآوری منجر میشوند [.]36
قابلیتهایی که یک شرکت را قادر می سازد تا منابع دانش خود را در میان بخشهای
کسبوکار خود بهطور مؤثر از طریق مجموعهای از فرآیندهای ایجاد ،انتقال ،یکپارچگی و
بهکارگیری دانش مدیریت کند« ،قابلیتهای مدیریت دانش» نامیده میشود [ .]26مدیریت
دانش به بهبود عملکرد سازمانی منجر میشود .عوام ل حیاتی مدیریت دانش موفق ،متعدد بوده
که برخی تحت کنترل و برخی خارج از کنترل هستند [ .]18عملکرد نوآوری یک مفهوم عام و
گسترده است که شامل ترکیبی از معیارهای مختلف میشود که با توجه به پژوهش هانگ و
همکاران ( ،)2011در این پژوهش سه بُعد نوآوری محصوالت ،نوآوری فرآیند و نوآوری سازمانی
برای عملکرد نوآوری در نظر گرفته شده است [.]21
کسبوکارهای فعال در بازارهای پویای کنونی ،همواره با چالشهایی برای رسیدن به
موفقیت روبه رو هستند .در چنین شرایطی نوآوری کلید اصلی موفقیت است .بااینحال اکتفا به
نوآوریهای ساده و مدلهای پژوهش سنتی با مرزهای بسته ،کافی نیست و به مدلهای جدید
نیاز است .یکی از مدلهای جدید برای نوآوری« ،مدل نوآوری باز» است [ .]44نوآوری باز اهرم
گسترش داده ها ،دانش و منابع انسانی فراتر از مرزهای سازمانی را باعث میشود و مسیرهای
جدید برای ورود به بازار محصوالت با ترکیب ایدههای داخلی و خارجی را توسط مدلهای
کسبوکار هموار میسازد [ .]6چرخه کوتاه نوآوری ،افزایش هزینههای تحقیق و توسعه صنعتی و
همچنین کمبود منابع از دالیل اصلی گرایش شرکتها بهسوی استراتژیهای جدید نوآوری
است .نوآوری باز موجب استفاده هدفمند از ورودیها و خروجیهای دانش برای تسریع نوآوری و
توسعه بازار برای آنها میشود؛ درنتیجه یکی از عواملی تأثیرگذار بر نوآوری باز ،مدیریت دانش
است؛ ازاینرو بهکارگیری درست مدیریت دانش نوآوری و خالقیت ایجاد میشود []19؛ بنابراین
فرایندهای دانش داخلی و خارجی نیازمند مدیریت دانش یکپارچه برای موفقیت در اجرای نوآوری
باز است .به همین ترتیب ،شرکت باید دارای تواناییهای مدیریت دانش باشد تا بتواند بهسرعت
به اقدامات رقبا پاسخ دهد [.]35
قابلیتهای مدیریت دانش همچنین تعیین میکند که کدام دانش مناسب است که بتواند به
پایگاه دانشی شرکت بپیوندد .دانش خارجی جالب یا جذابِ شبیه به پایگاههای دانش موجود در
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شرکت می تواند نتایج مثبت کشف دانش بیرونی را تضعیف کند .بر اساس این استدالل ،میتوان
نتیجه گرفت که یک رابطه مثبت کلی بین قابلیتهای مدیریت دانش و نوآوری باز وجود دارد
[.]35
با تمام این تفاسیر ،علیرغم وجود پژوهشهای متعدد در خصوص مدیریت دانش و
قابلیتهای آن ،پژوهشی که بهصورت کمّی و در قالب مدل مفهومی در پیشینه مربوط به این
موضوع ،ارتباط بین قابلیتهای مدیریت دانش و عملکرد نوآوری و نوآوری باز را بررسی کرده
باشد ،وجود ندارد و نیاز است تا این موضوع در کشورهای درحالتوسعه بیشتر بررسی شود .عالوه
بر این ضرورت مطالعه حاضر ،مشارکت در پیشرفت مطالعات مرتبط با مدیریت دانش و
روشن ساختن این مطلب که آیا مدیریت دانش میتواند به نوآوری و عملکرد بهتر در شرکتهای
واقع در پارك علم و فناوری پردیس منجر شود؟
در این پژوهش با استخراج مدلی از مبان نظری موجود ،بهعنوان یکی از نخستین
پژوهشهای این حوزه در ایران ،فرضیههایی در باب تأثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد
نوآوری و نوآوری باز واحدهای فناور «پارك فناوری پردیس» ،ارائه میشود .درواقع در این
پژوهش سعی شده است که از یک سو شکاف نظری در باب تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآوری
و از سوی دیگر تأثیر نوآوری باز بهعنوان متغیر میانجی در رابطه بین قابلیتهای مدیریت دانش
و عملکرد نوآوری بررسی شود  .در ادامه ابتدا به مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته
میشود؛ سپس فرضیههای پژوهش ،مدل پژوهش ،جامعه آماری ،روش نمونهگیری ،شیوه
جمعآوری داده که پرسشنامه است و نحوه تجزیهوتحلیل آنها تشریح میشود ،روایی و پایایی
پرسشنامه پژوهش موردبحث قرار میگیرد و دادههای گردآوریشده بررسی وتحلیل میشوند .در
انتها به جمعبندی مطالب حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها و
کاربردهای پژوهش پرداخته میشود.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

نتایج خالقیت و نوآوری مرتبط با عملکرد بسیار با قابلیتهای مدیریت دانش مرتبط هستند.
ایجاد و اعمال دانش جدید به محصوالت یا خدمات جدید منجر میشود که بهنوبه خود به
موفقیت نوآوری منجر میشوند [ .]54قابلیتهای مدیریت دانش اثر مثبتی بر عملکرد نوآوری
دارد؛ زیرا به شرکتها امکان میدهد تا ترکیب اصلی دانش خود را تغییر دهند و حوزههای دانش
جدید و فعلی را یکپارچه کنند که به خلق نتایج ارزشمند و بزرگتر منجر میشوند [ .]26در همین
راستا برخی از پژوهشهای پیشین گواه رابطه نوآوری عملکرد و مدریت دانش هستند.

بررسي تأثیر قابلیتهای مديريت دانش ( ...طالبي و همکاران)

257

عملکرد نوآوری و قابلیتهای مديريت دانش .نوآوری در نتیجه ترکیبی از عناصر دانش در
سازمانها ظاهر میشود .به همین ترتیب دانش را بهعنوان مواد خام اصلی برای نوآوری در نظر
میگیرند .پژوهشهای نوآوری همواره نشان داده است که منابع دانش یک شرکت بهشدت به
موفقیت نوآوری مرتبط است [ .]26ایجاد و اعمال دانش جدید یا آشکارکردن و پیکربندی مجدد
نتایج دانش موجود به محصوالت یا خدمات جدید منجر میشود که بهنوبه خود به موفقیت
نوآوری میانجامد [.]36
در عصر داناییمحوری ،نوآوری به یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی سازمانهای پیشرو
تبدیل شده است .اقدامات مدیریت دانش بر دو نوع نوآوری سازمانی (نوآوری اجرایی و نوآوری در
فرآیند) در جهت توسعه عملکرد نوآورانه سازمان رابطه ای مثبت دارند .نوآوری سازمانی و اجرای
اثربخش اقدامات مدیریت دانش در سازمان به توسعه هرچهبیشتر نوآوری در سازمانهای دانشی
کمک میکنند [ .]31قابلیتهای مدیریت دانش تأثیر مثبت بر عملکرد شرکتها دارد [.]51
شرکت ها قادر به حمایت از عملکرد نوآوری از طریق مدیریت استراتژیک دانش و شایستگی،
شیوههای جبران خدمات مبتنی بر دانش و شیوههای فناوری اطالعات هستند و اقدامات مدیریت
دانش بر عملکرد نوآوری سازمان تأثیر معناداری دارد .عملکرد نوآوری در شرکتهایی که دانش و
شایستگیها را بهعنوان عوامل کلیدی در استراتژی و برنامهریزی استراتژیک خود در نظر
میگیرند و استراتژی را بهطور منظم بهروز میکنند و بهطور کامل در کل سازمان منتشر
میکنند ،باالتر است []23؛ بنابراین مدیران در جهت افزایش و بهبود عملکرد نوآوری سازمان،
باید از تکنیکهای مدیریت دانش بهره ببرند؛ زیرا بین شیوههای مدیریت دانش و نوآوری
عملکرد رابطه وجود دارد .امروزه نوآوری و خلق دانش نهتنها به مسئله اصلی بسیاری از
سازمانهای خصوصی و تجاری بدل شده ،بلکه بهصورت جدی موردتوجه بخش عمومی و دولتی
نیز قرار گرفته است؛ بنابراین مدیران برای افزایش و بهبود عملکرد نوآوری سازمان باید از
تکنیکهای مدیریت دانش بهره ببرند [.]32
نتایج خالقیت و نوآوری مرتبط با عملکرد بسیار با قابلیتهای مدیریت دانش مرتبط هستند
[ .]54 ،14ارتباط بین قابلیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری در برخی مطالعات بررسی
شده است .قابلیتهای مدیریت دانش به شرکتها امکان میدهد تا ترکیب اصلی دانش خود را
تغییر دهند و حوزه های دانش جدید و فعلی را یکپارچه کنند که به خلق نتایج ارزشمند و بزرگتر
منجر میشوند []26؛ بنابر این در این مطالعه اثر قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری
بررسی میشود .ازاینرو فرضیه نخست این پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه  :1قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

258

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،46تابستان 1401

نوآوری باز و قابلیتهای مديريت دانش .نوآوری باز مبتنی بر جریانهای هدفمند و خروجی
دانش برای حمایت از نوآوری داخلی و بهرهبرداری خارجی است .فرایندهای دانش داخلی و
خارجی نیازمند مدیریت دانش یکپارچه برای موفقیت در اجرای نوآوری باز هستند .به همین
ترتیب شرکت باید دارای تواناییهای مدیریت دانش باشد تا بتواند بهسرعت به اقدامات رقبا پاسخ
دهد [ .]35قابلیتهای مدیریت دانش تعیین میکند که کدام دانش مناسب است که بتواند به
پایگاه دانشی شرکت بپیوندد .دانش خارجی جالب یا جذاب که بسیار شبیه به پایگاههای دانش
موجود در شرکت است ،میتواند نتایج مثبت کشف دانش بیرونی را تضعیف کند []35؛ همچنین
بین دو بُعد مدیریت دانش (فرآیندی و زیرساختی) و نوآوری ،رابطه مثبت و معنادار و بین تمامی
ابعاد زیرساختی مدیریت دانش (فناوری ،ساختار ،فرهنگ) و نوآوری (فنی و اجرایی) نیز رابطه
معناداری وجود دارد [. ]25
صنعت فناوری پیشرفته باید بیشتر بر دانش بازار و مدیریت دانش مشتری تمرکز کند .در
صنایع با فناوری پیشرفته ،مدیریت دانش میتواند بهطور مؤثر بر نوآوری اثر بگذارد .شرکتها با
بهاشتراكگذاری و استفاده مؤثر از دانش میتوان ند نوآوری را ایجاد کنند [ .]27قابلیت مدیریت
دانش میتواند نتایج منفی ناشی از جستوجوی محیط خارجی را به حداقل برساند .بر اساس این
استدالل ،رابطه مثبت کلی بین قابلیتهای مدیریت دانش و نوآوری باز وجود دارد [ .]35پس در
این مطالعه به بررسی اثر قابلیتهای مدیریت دانش بر نوآوری باز پرداخته میشود .در این اثر
قابلیتهای مدیریت دانش بر نوآوری باز بررسی خواهد شد؛ازاینرو فرضیه دوم بهصورت زیر
است.
فرضیه  :2قابلیتهای مدیریت دانش بر نوآوری باز تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نوآوری باز و عملکرد نوآوری .مطالعات موردی شواهدی از تأثیر مثبت نوآوری باز بر عملکرد
نوآوری ارائه دادهاند  .مسئله تحقیق و توسعه داخلی و محیط آشفته عواملی هستند که مدیران باید
قبل از درگیر شدن بسیار زیاد و قبل از رسیدن به مقصد ،به آن بیندیشند ،آن را مدنظر داشته
باشند و برای مشکالت احتمالی آماده باشند؛ همچنین راهکارهای عملی و مؤثر خود را انتخاب
کرده باشند [.]17
از آنجا که نوآوری باز متکی بر ارتباطات خارجی بوده ،توانایی برقراری ارتباط بهعنوان نقش
تعدیلکننده را دارد که ممکن است اثر نوآوری باز را بر عملکرد بنگاهها باال ببرد و از طرفی
سرریز شبکه (محیط اطراف غنی از دانش) و انعطافپذیری دو متغیری هستند که اثرات
تعدیلگری دارند .افزایش یا توانایی برقراری ارتباط با دیگر شرکتها در محیط غنی از دانش
باعث افزایش کارایی نوآوری باز بر عملکرد مالی بهتر میشود .وقتی شرکتها ارتباط قوی داشته
باشند و رویکرد نوآوری باز را اتخاذ کنند ،به عملکرد مالی بهتری میرسند؛ حتی اگر سطح کم یا
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باالیی از انعطافپذیری داشته باشند [ .]46نوآوری باز برای عملکرد برتر شرکتها در صنعت با
فناوریهای پیشرفته امری حیاتی است [.]52
تأثیر نوآوری باز واردشونده بر عملکرد نوآوری در شرکتهای مستقر در پارك «علم و
فناوری شیخ بهایی» واقع در «شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان» بهصورت قابلمالحظهای
معنادار است؛ درحالیکه این شرایط برای نوآوری باز خارج شونده وجود ندارد؛ همچنین نتایج بر
تأثیر مثبت و قابلمالحظه عملکرد نوآوری بر کسب مزیت رقابتی داللت دارد؛ اما تأثیرات
تعدیلگری ناپایداریهای فناورانه در مسیر بین نوآوری باز و عملکرد نوآوری تأیید نشد [. ]49
تعداد کمی از پژوهشهای اخیر ،معایب احتمالی نوآوری باز را بررسی کردهاند ،تعداد دیگری
از مطالعات به شناسایی هزینهها و ریسکهای نوآوری باز پرداخته اند و اینکه نوآوری باز میتواند
کمبود داراییهای دانشی شرکت را کاهش دهد یا خیر؟ از این بحث میتوان نتیجه گرفت که
شواهد کافی مبنی بر وجود رابطه مثبت کلی بین نوآوری باز و عملکرد نوآوری وجود دارد [.]9
بنابراین در این پژوهش اثر نوآوری باز بر عملکرد نوآوری بررسی میشود.
بیشتر پژوهشها رابطه مثبتی بین نوآوری باز و عملکرد نوآوری گزارش کردهاند .برخی از
مطالعات اثرات منفی احتمالی را نشان دادهاند .تأثیر بر نوآوری خدمات جدید و عملکرد مالی نسبتاً
قویتر است .با توجه به تأثیر جهتگیری استراتژیک یک شرکت ،همه اثرات تعدیل قابلتوجه
مثبت هستند .این نشان میدهد که بهطورکلی ،داشتن یک جهتگیری استراتژیک واضحتر،
اثربخشی نوآوری باز را افزایش میدهد؛ بهویژه جهتگیری کارآفرینی که با فرآیندهای فعال و
کارآفرینانه همراه است ،به نظر میرسد که محیطی مناسب برای نوآوری باز ایجاد میکند []9؛
ازاینرو فرضیه سوم به شرح زیر است.
فرضیه  :3نوآوری باز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد.
چهار عامل محیطی (درجه تالطم فناوری ،شدت رقابت ،حفاظت از پتنتها ،نرخ معامله در
بازارهای فناوری) نقش متغیر واسطه را در ارتباط بین نوآوری باز و عملکرد شرکتها دارند .درجه
تالطم فناوری ،نرخ معامله در بازارهای فناوری و شدت رقابت در بازارهای فناوری اثرات مثبت
نوآوری باز بر عملکرد بنگاه را تقویت میکند؛ ولی در مقابل ،درجه حفاظت از پتنتها موفقیت
نوآوری باز را تسهیل نمیکند .درواقع این موضوع برای مدیران بسیار مهم است؛ چراکه نشان
می دهد تحت چه شرایط محیطی ،استراتژی نوآوری باز باعث تقویت عملکرد میشود [.]28
شخصیسازی دانش تأثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین استراتژیهای
مدیریت دانش از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی میگذارند و بین نوآوری و
عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد [ .]50در شرکتهای کوچک و متوسط
ارتباط مثبت و معناداری بین نوآوری دانش و مدیریت دانش و مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
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وجود دارد [ .]34مدیریت دانش و نوآوری بهشدت بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارد؛
بهعبارتدیگر مدیریت دانش از طریق نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است [.]43
یک شرکت با بهکارگیری قابلیت مدیریت دانش بهعنوان سازوکار هماهنگی ،منابع بیشتری
را بهکار میگیرد و ازاینرو نوآورانهتر است و عملکرد بهتری خواهد داشت [.]14
تأثیر نوآوری باز (بیرون به درون) بر عملکرد نوآوری در فرآیند بیرون به درون در مدیریت
تحقیق و توسعه امری حیاتی برای دستیابی به نوآوری مستقیم و غیرمستقیم است .بهطور خاص،
بازبودن نسبت به مشتری ،تأمینکننده و دانشگاهها ،تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد [.]22
قابلیت های فرآیندی مدیریت دانش بر فرآیند نوآوری و عملکرد نوآوری اثر مثبت و معناداری
دارد؛ اما فرآیند نوآوری بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبتی ندارد و بهتبع اثر غیرمستقیم قابلیتهای
فرآیندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری نیز معنادار نیست []2؛ ازاینرو فرضیه چهارم پژوهش
بهصورت زیر است.
فرضیه  :4قابلیت های مدیریت دانش از طریق نوآوری باز بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
جدول  .1پیشینه پژوهش
حوزه مورد مطالعه
پژوهشگران

قابلیتهای
مديريت
دانش

عملکرد

نوآوری

نوآوری

باز

میشل ()2006

×

×

معتمد و همکاران
() 1393

×

×

تسنگ ()2014

×

×

×

×

×

×

×

×

اینکینن و
همکاران ()2015
موغلی و همکاران
()1394
گلت و همکاران
()2004
مارتینز و همکاران
()2017
کنجکاوفرد منفرد
و همکاران

يافتهها

ارتباط مؤثر بین دانش جدید بر عملکرد نوآوری
تأثیر مثبت اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد
نوآورانه
تأثیر مثبت قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد
شرکتها
اثر معنادار اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد
نوآوری سازمان
افزایش و بهبود عملکرد نوآوری سازمان از
طریق تکنیکهای مدیریت دانش
اثر مثبت مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری

×

×

برای اجرای نوآوری باز مدیریت دانش نیاز است.

×

×

رابطه مثبت بین مدیریت دانش و نوآوری
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حوزه مورد مطالعه

پژوهشگران
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يافتهها

()1393
لین و همکاران
()2012
هیر و همکاران
()2011
سیسودیا و هکاران
()2013
وانگ و همکاران
()2015
صدر و همکاران
()1394
چنگ و همکاران
()2009

×

لیچتنتالر ()2009
صفرزاده و
همکاران()1391
میرفخردینی و
همکاران ()1394
قلیچ لی و
همکاران ()1394
داروچ ()2005
ایناون و همکاران
()2015
اللهی و همکاران
()1393
سعدی و همکاران
()1398

×

×

ایجاد نوآوری از طریق استفاده مؤثر دانش

×

×

از تأثیر مثبت نوآوری باز بر عملکرد نوآوری

×

×

اتخاذ رویکرد نوآوری باعث عملکرد بهتر
میشود.

×

×

نوآوری باز برای عملکرد برتر امری حیاتی است.

×

×

اثر معنادار نوآوری باز بر عملکرد نوآوری

×

×

رابطه مثبتی بین نوآوری باز و عملکرد نوآوری

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

بابائی و همکاران
()1398

امیری()2017

×

×

×

تأثیر چهار عامل محیطی بر رابطه بین استراتژی
نوآوری باز و عملکرد نوآوری
اثر مثبت شخصیسازی دانش در رابطه بین
نوآوری و عملکرد سازمانی
ارتباط مثبت بین نوآوری دانش و مدیریت دانش
و مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
تأثیر میانجیگر مدیریت دانش و نوآوری بر
عملکرد سازمان
قابلیت مدیریت دانش بر عملکرد بهتر مؤثر است
تأثیر مثبت نوآوری باز بر عملکرد نوآوری
اثر مثبت قابلیتهای فرآیندی مدیریت دانش بر
فرآیند نوآوری و عملکرد نوآوری
نوآوری فرایند میانجی خوبی برای تأثیر توانایی
نوآوری بر عملکرد نوآوری نیست .نوآوری
محصول میانجی خوبی برای تأثیر توانایی
نوآوری بر عملکرد نوآوری است.
فرآیندهای مدیریت دانش بهطور کامل ،پشتیبانی
نوآوری باز از اجرای مدیریت دانش را
میانجیگری کرده است.
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
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پژوهشگران

يافتهها

حوزه مورد مطالعه

تأیید میشود.

اکبری ()1397

×

ناصری راد
()1397

×

ملکی ()1397

×

×

وو و هماران
()2018

×

نوآوری باز در تأثیر مدیریت دانش بر ظرفیت
مدیریت دانش نقش میانجی ایفا میکند و
ظرفیت مدیریت دانش نیز در تأثیر نوآوری باز بر
ظرفیت نوآوری نقش میانجی دارد.
توسعه ظرفیت مدیریت دانش داخلی ،اثرات
استراتژیهای نوآوری باز را ارتقا میدهد.
مدیریت دانش باعث افزایش ظرفیت نوآوری
میشود.
فرآیندهای نوآوری باز تأثیر معناداری را بر
مدیریت دانش گذاشته است

بررسینشدن همزمان سه متغیر قابلیتهای مدیریت دانش ،نوآوری باز و عملکرد نوآوری،
شکافی است که پژوهش حاضر آن را پوشش خواهد داد .در پژوهشهای پیشین از بررسی
همزمان و همچنین میزان تأثیر این سه متغیر صحبتی به میان نیامده است.
با توجه به توضیحات قبل در مورد تأثیر متغیرهای مختلف این پژوهش ،مدل مفهومی این
پژوهش در شکل  ،1آمده است .گفتنی است تمام روابط مدل دارای مقاالت پشتیبانیکننده
هستند [ ]26،35،21،9و متغیرها با دالیل منطقی و مشخصی در کنار هم قرار گرفتهاند.

نوآوری باز

𝐻4

𝐻4
𝐻3

نوآوری محصوالت

نوآوری فرآیند

عملکرد
نوآوری

𝐻2
𝐻1

نوآوری سازمانی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

قابلیتهای مدیریت
دانش
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 .3روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ،از نظر طرح پژوهش بهصورت توصیفی ـ پیمایشی و از
نظر زمان مقطعی و از نظر نوع دادهها کمّی است .پاركهای فناوری بهمنظور ایجاد محیطی امن
و پویا بهمنظور نیرویی فزاینده برای رشد و توسعه ایجاد شدهاند و از کارکردهای مهم و اساسی
پاركهای علم و فناوری کمک به افزایش نوآوری شرکتهای مستقر و رقابتپذیری بیشتر آنها
است [ .]13ازاینرو قلمرو مکانی پژوهش حاضر واحدهای مستقر در پارك فناوری پردیس و
قلمرو زمانی نیمه دوم سال  1399است .در پژوهش حاضر از میان واحدهای مستقر 60 ،واحد
دارای دفتر کاری فعال در پارك شناسایی و بهعنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند .تعداد
 25پرسشنامه توسط واحدها تکمیل شده و بازگردانده شدند .پرسشنامه پژوهش از دو بخش
تشکیل شده است :بخش نخست پرسشنامه شامل حوزه فناوری شرکتها است و بخش دوم
سؤالهای اصلی پژوهش را دربرمیگیرد .برای تهیه بخش دوم پرسشنامه ،با مطالعه
پرسشنامههای مشابه و مقالههای مرتبط با این پژوهش ،سؤالها بهصورت قالبی از نوع طیف
لیکرت پنجگزینهای استخراج شد که به بررسی پژوهش میپردازد .برای سنجش هریک از
متغیرهای پژوهش بهمنظور بررسی فرضیهها از پرسشنامه ای برگرفته از پرسشنامههای استاندارد
استفاده شد که به شرح جدول  2است.
جدول  .2پرسشنامههای استاندارد بهمنظور ساخت پرسشنامه پژوهشگرساخته
متغیرها

ابعاد

قابلیتهای
مدیریت
دانش

-

عملکرد
نوآوری

نوآوری
محصوالت
نوآوری فرآیند
نوآوری سازمانی

نوآوری باز

-

گويهها

منبع طراحي
سؤالها

،2 ،3 ،4 ،5 ، 6
1

[]35

،10 ،11 ،12
7 ، 8 ،9
13 ،14
،17 ،18 ،19
15 ،16
،21 ،22 ،23
20

[]21

[]9،35

آلفای
کرونباخ

پايايي
ترکیبي

میانگین
واريانس
استخراجي

0/75

0/82

0/43

0/86

0/89

0/59

0/77

0/89

0/81

0/86

0/90

0/64

0/78

0/84

0/58

در این پژوهش برای آزمون روایی از روش روایی ظاهری ،همگرا و واگرا استفاده شد و با
نظر استادان ،از نظر ظاهری ،پرسشنامه موردتأیید قرار گرفت .محاسبات روایی همگرا و واگرا در
ادامه آورده شده است.
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اگر همبستگی بین نمرات آزمونهایی که خصیصهی واحدی را اندازهگیری میکند ،باال
باشد ،پرسشنامه دارای اعتبار همگرا است .برای روایی همگرا میانگین واریانس استخراج ()AVE
و پایایی مرکب ( )CRمحاسبه می شود .روایی همگرا زمانی وجود دارد که  AVEاز  0/5بزرگتر
باشد [ .]33روایی همگرا زمانی وجود دارد که  CRاز  0/7بزرگتر باشد؛ همچنین  CRباید از
 AVEبزرگتر باشد .در صورت وجود این سه شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت [ .]33با
توجه به جدول  ،3پرسشنامه دارای روایی همگرا است.
جدول . 3ماتریس روایی واگرا

دانش

قابلیت های مديريت

نوآوری باز

نوآوری سازماني

نوآوری فرايند

نوآوری باز

./429

0/762

نوآوری سازماني

0/330

0/663

0/803

نوآوری فرآيند

0/494

0/453

0/315

0/9

نوآوری محصوالت

0/349

0/347

0/593

0/391

نوآوزی محصوالت

قابلیتهای مديريت دانش

0/658

./773

برای بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری از معیار فورنل و الرکر استفاده شده است.
چنانچه همبستگی بین آزمونهایی که خصیصههای متفاوتی را اندازهگیری میکنند ،پایین باشد،
آزمونها دارای اعتبار تشخیصی یا واگرا هستند .در روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای
یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در مدل مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسه جذر
 AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میشود .برای این کار یک
ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب  AVEهر سازه و مقادیر
پایین قطر اصلی ،ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر است .این ماتریس در جدول
 ،3نشان داده شده است .مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب بزرگتر از  0/5است؛ در نتیجه
پرسشنامه از روایی همگرا نیز برخوردار است.
بهمنظور تعیین پایایی که نشاندهنده سازگاری درونی و دقت اندازهگیری است ،معموالً از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده میشود [ .]10کرونباخ مقدار باالی  0/7را نشانهنده پایایی
قابلقبول اعالم کرده است .نتایج آزمون کرونباخ در جدول  ،4مشاهده میشود .پایایی ترکیبی در
مدل سازی معادالت ساختاری معیار بهتری از آلفای کرونباخ است؛ به چراکه در محاسبه ضریب
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آلفای کرونباخ در مورد هر مؤلفه تمامی شاخصها با اهمیت مساوی در محاسبات وارد میشوند؛
درحالیکه برای محاسبه پایایی ترکیبی شاخصهایی با بار عاملی بیشتر ،اهمیت زیادتری دارند.
این موضوع موجب میشود که مقادیر پایایی مؤلفهها معیار واقعیتر و دقیقتری نسبت به آلفای
کرونباخ آنها باشد .از نظر نونالی ( )1978اگر مقدار  CRبرای هر مؤلفه باالی  0/7شود ،نشان -
دهنده پایداری درونی مناسب برای مدلهای اندازهگیری است [.]42
جدول  .4آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
متغیرها

آلفای کرونباخ

پايايي ترکیبي ()CR

عملکرد نوآوری
قابلیتهای مدیریت دانش
نوآوری باز
نوآوری سازمانی
نوآوری فرآیند
نوآوری محصوالت

0/887
0/750
0/786
0/860
0/772
0/865

0/680
0/821
0/846
0/900
0/895
0/899

در این قسمت بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در قسمت آمار توصیفی از نرم افزار اکسل 2013
و برای آمار استنباطی از مدلسازی معادالت ساختاری  1مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی  2و
نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده است .درضمن ازآنجاکه در این پژوهش ،حجم نمونه کم (کمتر
از  )60است ،از روشهای نسل دوم مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل
مربعات جزئی استفاده میشود .پژوهشگران دالیل متعددی را برای استفاده از  PLSذکر کردهاند.
مهمترین دلیل ،برتری این روش برای نمونههای کوچک ذکر شده است .دلیل بعدی دادههای
غیرنرمال است که پژوهشگران در برخی پژوهشها با آن سروکار دارند .از منظر داوری و رضازاده
( )2015دالیل استفاده از روش معادالت به شرح زیر است [ :]18حجم کم نمونه؛ دادههای غیر
نرمال؛ مدلهای اندازهگیری از نوع سازنده؛ قدرت پیشبینی مناسب و پیچیدگی مدل (تعداد زیاد
سازهها و شاخصها).
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در این بخش نتایج بررسی توصیفی دادههای پژوهش ارائه میشود که در جدول  ،5قابلمشاهده
است.

1. SEM
2. PLS
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جدول  .5فراوانی سابقه کار شرکتها و حوزه فناوری آنها
سابقه کار شرکتها

فراواني

درصد

 5تا  10سال

12

48

 11تا  15سال

7

28

 16تا  20سال

4

16

باالی  20سال

2

8

حوزه فناوری شرکتها
دارویی
مکانیک و اتوماسیون
ارتباطات و فناوری اطالعات
نفت ،گاز و پتروشیمی
الکترونیک و نرمافزار
شیمی
مخابرات
جمع

فراواني
7
5
4
2
3
2
2
25

درصد
28
20
16
8
12
8
8
100

در ادامه بارهای عاملی هر یک از سؤالهای پژوهش از طریق محاسبه مقدار همبستگی
شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه شد که نتایج آن در شکل  2و جدول ،6آمده است.

شکل  .2مدل اجراشده همراه با مقادیر ضرایب بارهای عاملی
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بر اساس نتایج مدل اندازهگیری مندرج در جدول  ،6بار عاملی مشاهدهشده در تمامی موارد
بزرگتر از  0/5است که نشان میدهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابلمشاهده با
متغیرهای پنهان مربوط به خود وجود دارد؛ همچنین بر اساس نتایج مدل اندازهگیری با استفاده از
نرمافزار  ،SmartPLSضرایب معناداری مقدار آماره  tدر پژوهش حاضر در سطح اطمینان 95
درصد ،در تمامی موارد از مقدار بحرانی  1/96بزرگتر است که نشان میدهد همبستگی بین
متغیرهای قابلمشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود معنادار است.
جدول  .6بارهای عاملی هر یک از گویهها
متغیر

رديف
Q1
Q2

قابلیتهای مدیریت دانش

Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

عملکرد نوآوری -نوآوری محصوالت

Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

عملکرد
نوآوری-
نوآوری
فرآیند

Q13

گويهها
سازمان ما سیستمهای عملیاتی را برای کاربرد در مرزهای
عملکردی ایجاد میکند.
سازمان ما در فرآیند توزیع دانش در بین بخشهای سازمان
مشارکت دارد.
ســازمان مــا یــک سیســتم پــاداش اســتاندارد بــرای بــه-
اشتراكگذاری دانش دارد.
سازمان ما فعالیتهایی را برای تسهیل اشـتراك دانـش در
مرزهای عملکردی طراحی میکند.
سازمان ما در فرآینـدهای انتقـال دانـش بـه کارمنـدان در
مرزهای عملکردی خود مشارکت دارد.
سازمان ما در فرآیندهایی که دانش تجربـی را در مرزهـای
عملکردی بهکار میگیرد ،مشارکت دارد.
سرعت فرآیندهای تحقیق و توسعه در سازمان ما نسبت به
سایر رقبا بیشتر است.
سرعت بهبود در فرایند تولید نسبت بـه سـایر رقبـا بیشـتر
است.
سرعت نوآوری برای ایجاد شیوهای نـو در فرآینـد زنجیـره
تأمین نسبت به سایر رقبا بیشتر است.
فرآیندهای تحقیق و توسعه ،مهارتهای نوآوری در تولید را
بهبود بخشیده است.
محصوالت سازمان ما در مقایسه با سایر رقبا برای مشتریان
بسیار سفارشی شده است.
سازمان ما در مقایسه با سایر رقبا ،محصوالت نوآورانهتری
را به مشتریان ارائه میدهد.
جدیدترین روشهای منابع انسانی در سازمان اتخاذ میشود.

بار
عاملي

آماره t

نتیجه

0/660

2/932

تأیید

0/618

2/173

تأیید

0/648

2/091

تأیید

0/713

2/247

تأیید

0/630

2/570

تأیید

0/676

3/106

تأیید

0/721

7/180

تأیید

0/779

7/419

تأیید

0/810

7/990

تأیید

0/773

5/189

تأیید

0/720

5/253

تأیید

0/827

10/348

تأیید

0/867

4/674

تأیید
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رديف

گويهها

Q14

نوآوری در طراحی شغل بسیار متفاوت از سایر رقبا است.

بار

عملکرد نوآوری -نوآوری سازمانی
نوآوری باز

آماره t

نتیجه

0/933

7/955

تأیید

0/880

11/517

تأیید

6/843

تأیید

4/796

تأیید

8/690

تأیید

7/618

تأیید

11/466

تأیید

2/160

تأیید

2/897

تأیید

عاملي

مزیت نسبی سازمان در سه سال اخیر بهصورت چشمگیری
Q15
افزایش یافته است.
0/802
 Q16سودآوری سازمان ما در سه سال اخیر بهبود یافته است.
هزینه تولید و خدمات در واحدهای سازمان در سه سال اخیر
0/742
Q17
کاهش یافته است.
بازگشت سرمایه سازمان در سه سال اخیر بهطور چشمگیری
0/869
Q18
افزایش یافته است.
بهرهوری کارکنان در سـه سـال اخیـر بـهطور چشـمگیری
0/705
Q19
افزایش یافته است.
شرکای خارجی مانند مشتریان ،رقبا ،پژوهشگاهها ،مشاوران،
 Q20تأمینکنندگان ،دولت یا دانشگاهها بهطور مستقیم در کلیـه 0/853
پروژههای نوآوری ما شرکت میکنند.
تمام پروژههای نوآوری ما به سهم شرکای خـارجی ،ماننـد
 Q21مشــتریان ،رقبــا ،مؤسســههــای پژوهشــی ،مشــاوران0/674 ،
تأمینکنندگان ،دولت یا دانشگاهها ،بسیار وابسته هستند.
سازمان ما اغلب م الکیت معنوی مانند حق ثبت اختراع ،حق
چاپ یا ماركهای تجاری متعلـق بـه شـرکای خـارجی را
0/762
Q 22
خریداری میکند تا در پروژههای نـوآوری مـا مورداسـتفاده
قرار گیرد.
سازمان ما غالباً مجوزهایی مانند حق ثبت اختراع ،حق چاپ
یا عالئم تجاری را به بنگاههای دیگر میفروشـد تـا از ایـن
Q 23
اقدامات بهتر در زمینه نوآوری سازمان خودمان بهره ببرد.

0/750

2/453

تأیید
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شکل .3مدل اجراشده همراه با مقادیر ضرایب استاندارد مسیر
جدول  .7بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیهها
فرضیه 1
فرضیه 2

متغیر مستقل
قابلیتهای
مدیریت دانش
قابلیتهای
مدیریت دانش

متغیر
میانجي

متغیر
وابسته

ضريب استاندارد
مسیر

T

---

عملکرد
نوآوری

0/232

1/095

رد

---

نوآوری باز

0/429

2/955

تأیید

0/499

2/873

تأیید

0/429*0/499=0/214

1/757

رد

فرضیه 3

نوآوری باز

---

فرضیه 4

قابلیتهای
مدیریت دانش

نوآوری باز

عملکرد
نوآوری
عملکرد
نوآوری

آماره

نتیجه

فرضیه  :1قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
طبق نتایج عدد معناداری معادل  1/095بهدست آمد که در سطح معناداری  ،0/95قابلیتهای
مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری ندارد و فرضیه اول تأیید نشد.
در پژوهشهای پیشین قابلیتهای مدیریت دانش اثر مثبتی بر عملکرد نوآوری داشت
[ .]26،8تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری نیز نشان داده شد [ .]23این مطالعات در
کشورهای پیشرفته ازجمله فنالند صورت گرفته بود و نشان از این دارد که شرکتهای مستقر در
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پارك فناوری پردیس هنوز موفق به استفاده از قابلیتهای مدیریت دانش در جهت افزایش
عملکرد نوآوری نشدهاند.
فرضیه  :2قابلیتهای مدیریت دانش بر نوآوری باز تأثیر مثبت و معناداری دارد.
طبق نتایج ،عدد معناداری معادل  2/955بهدست آمد که نشان میدهد این فرضیه در سطح
معناداری  0/95پذیرفته میشود؛ همچنین ضریب بتای این رابطه برابر  0/429محاسبه شد نشان
میدهد در این مدل متغیر قابلیتهای مدیریت دانش به میزان  42درصد از تغییرات متغیر
نوآوری باز را بهطور مستقیم تبیین میکند .نتایج آزمون فرضیه با مطالعات پیشین همراستا است.
در همین راستا ،بین دو بُعد مدیریت دانش (فرآیندی و زیرساختی) و نوآوری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد [ .]25عملیات فناوری اطالعات و شیوههای منابع انسانی مبتنی بر تعهد
بهشدت بر قابلیت مدیریت دانش تأثیر میگذارد که بهنوبه خود برای بهبود نوآوری باز بسیار مهم
است؛ ازاینرو رابطه مثبت کلی بین قابلیتهای مدیریت دانش و نوآوری باز وجود دارد [.]35
فرضیه  :3نوآوری باز بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
طبق نتایج عدد معناداری بهدستآمده برای این فرضیه 2/873 ،است که نشان میدهد این
فرضیه در سطح معناداری  0/95پذیرفته میشود؛ همچنین ضریب بتای این رابطه برابر 0/499
است و بهمعنای این است که در این مدل متغیر نوآوری باز به میزان  50درصد از تغییرات متغیر
عملکرد نوآوری را بهطور مستقیم تبیین میکند.
پژوهشهای همراستا نیز نشان دادهاند افزایش برقراری ارتباط با دیگر شرکتها در محیط
غنی از دانش باعث افزایش کارایی نوآوری باز بر عملکرد مالی بهتر میشود؛ درنتیجه نوآوری باز
برای عملکرد برتر شرکتها امری حیاتی است [ .]46رابطه مثبت کلی بین نوآوری باز و عملکرد
نوآوری تأیید شد[ .]9تأثیر نوآوری باز واردشونده بر عملکرد نوآوری بهصورت قابلمالحظهای
قابلتأیید است؛ درحالیکه این شرایط برای نوآوری باز خارج شونده وجود ندارد [.]49
فرضیه  :4قابلیتهای مدیریت دانش بهطور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی نوآوری باز بر
عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج نشان داد عدد معناداری بهدستآمده برای این فرضیه در سطح معناداری 95درصد1/757 ،
است؛ درنتیجه فرضیه چهارم تأیید نشد.
در پژوهشهای پیشین ارتباط مثبت و معنادار نوآوری دانش و مدیریت دانش و مدیریت
دانش و عملکرد نوآوری اثبات شده بود [ .]34اثر معنادار و مثبت قابلیتهای فرآیندی مدیریت
دانش بر فرآیند نوآوری و عملکرد نوآوری وجود دارد؛ اما تأثیر معنادار فرآیند نوآوری بر عملکرد
نوآوری و بهتبع اثر غیرمستقیم قابلیتهای فرآیندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تأیید
نشدند [ .]2مدیریت دانش از طریق نوآوری بهشدت بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارد [ ]43یک
شرکت با قابلیت مدیریت دانش ،منابع بیشتری را بهکار میگیرد و ازاینرو نوآورانهتر خواهد بود و
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عملکرد بهتری خواهد داشت [ .]35به نظر میرسد واحدهای مستقر در «پارك فناوری پردیس»
نتوانستهاند بهخوبی و بهینه از منابع موجود در جهت ایجاد نوآوری برای عملکرد بهتر استفاده
کنند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی
نوآوری باز (مورد مطالعه :پارك علم و فناوری پردیس) بود؛ بنابراین برای دستیابی به اهداف
پژوهش فرضیههایی مطرح شد .در ابتدا ،پیشینه پژوهش شرح داده شد و در ادامه نیز با روش
کتابخانهای و روش میدانی (پرسشنامه) اطالعات گردآوری شده و سپس با روشهای آماری
مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  smartPLSآزمون
فرضیهها صورت گرفت؛ سپس نسبت به تجزیهوتحلیل نتایج بهدستآمده اقدام شد و در این
بخش ،نتایج و یافتههای پژوهش برای تأیید یا رد فرضیههای تحقیق ارائه شده است.
فرضیه نخست پژوهش «سنجش رابطه بین قابلیتهای مدیریت دانش و عملکرد نوآوری» بود
که تأیید نشد و نتیجه آن شد که قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و
معناداری ندارد .به نظر میرسد در حال حاضر ،شرکتهای مستقر در «پارك فناوری پردیس»
نتوانستهاند ارتباط مثبت و سازندهای را بین قابلیتهای مدیریت دانش و عملکرد نوآوری در
واحدهای خود ایجاد کنند .ردشدن این فرضیه بدین معنا است که دانش در راستای تجاریسازی
محصوالت ( افزایش عملکرد نوآوری ) نتوانسته است نقش مثبت و سازندهای ایجاد کند؛
ازاینرو واحدهای موردبررسی نتوانستهاند دانشی را که موجب تجاریسازی محصوالت است،
بهکارگ یرند.
دومین فرضیه پژوهش« ،سنجش رابطه بین قابلیتهای مدیریت دانش و نوآوری باز» ،تأیید
شد که نشان میدهد قابلیتهای مدیریت دانش بر نوآوری باز تأثیر مثبت و معناداری دارد که با
نتایج پژوهشهای پیشین همراستا است .یک رابطه مثبت کلی بین قابلیتهای مدیریت دانش و
نوآوری باز وجود دارد و پویایی محیطی توسعه نوآوری باز را افزایش میدهد [ .]35این یافته
تأیید میکند که نوآوری باز به پویایی محیطی وابسته است .بهطورکلی یافتههای این پژوهش
اهمیت قابلیت مدیریت دانش را بهعنوان پیشنیاز نوآوری باز روشن میکند؛ بر این اساس
مدیران باید در نظر داشته باشند که نوآوری باز یک فرآیند پیچیده است که نیازمند مدیریت مؤثر
دانش داخلی و خارجی است .یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد که شرکتها باید منابع را
نهتنها برای اتخاذ زیرساخت های فناوری اطالعات ،بلکه برای بهبود استفاده از فناوری اطالعات
در عملیات تجاری بهمنظور بهبود توسعه قابلیت مدیریت دانش اختصاص دهند .مدیران باید به
نگرش کارکنان نسبت به گشودگی نیز توجه کنند؛ زیرا در بسیاری از موارد کارکنان میتوانند در
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برابر آن مقاومت نشان دهند .درعینحال ،مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط باید از ضرورت
پاسخگویی به پویاییهای محیطی آگاه باشد .از این نظر ،شرکتهای کوچک و متوسط باید
بدانند که روند روبهرشدی بهسوی باز کردن استراتژی نوآوری وجود دارد و اجرای موفقیتآمیز
نوآوری باز بهشدت به توانایی شرکتها برای مدیریت پویای قابلیت های دانش و واکنش سریع
آنها به تغییرات بازار بستگی دارد .قابلیتهای مدیریت دانش را توسعه دهید؛ زیرا این قابلیتها
هنگام پیگیری تقاضاهای رقابتی برای اکتشاف و بهرهبرداری ،حیاتی هستند.
سومین فرضیه پژوهش ،یعنی «سنجش رابطه بین نوآوری باز و عملکرد نوآوری» تأیید شد؛
در نتیجه نوآوری باز بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد که با نتایج پژوهش پیشین
مبنی بر اینکه نوآوری باز باعث ارتقای عملکرد نوآوری میشود و تأثیر مثبت و معناداری بر
عملکرد نوآوری دارد ،همراستا است [.]9
چهارمین فرضیه« ،قابلیتهای مدیریت دانش بهطور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی نوآوری
باز بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد» ،تأیید نشد؛ در نتیجه قابلیتهای مدیریت
دانش بهطور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی نوآوری باز بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و
معناداری ندارد .ردشدن این فرضیه نشان میدهد که میانجیبودن نوآوری باز نمیتواند تأثیر
مثبتی در رابطه بین قابلیتهای مدیریت دانش و عملکرد نوآوری بگذارد؛ اما با توجه به مورد
مطالعاتی چنین انتظاری نمیرفت؛ زیرا نتایج بهدستآمده از پاركهای فناوری موفق کشورهای
دیگر نشاندهنده تأثیر رابطه غ یرمستقیم بین قابلیتهای مدیریت دانش و عملکرد نوآوری از
طریق میانجی نوآوری باز است؛ ازاینرو میتوان اظهار کرد واحدهای مستقر در «پارك فناوری
پردیس» نتوانستهاند از تأثیرات نوآوری باز بهخوبی استفاده کنند؛ ازاینرو مدیران «پارك فناوری
پردیس» باید با ارتباط و الگوگیری از این پاركهای موفق و همچنین بومیسازی نتایج در
ارتقای تأثیرات نوآوری باز گام مهمی بردارند.
با توجه به نتایج و تفاسیر موارد زیر پیشنهاد میشود:
تاالرهای گفتگوی مجازی و اتاق فکر برای تبادل تجربیات میان کارکنان ،کارشناسان و مدیران
با بخشهای دیگر سازمان راه اندازی شده تا کارکنان سازمان بیشتر در فرآیندهای خلق ،تسهیم،
کاربرد و ارزشیابی دانش در طراحی و استقرار قابلیتهای مدیریت دانش درگیر شوند.
مدیران باید قابلیتهای درونسازمانی را شناسایی و در جهت مثبت و بهبود سازمان آنها را به
کار گرفته و هدایت کنند .
ـ در سازمانهای دانشی بیش ازپیش از روشهای نرم (نوآوری) استفاده شود؛
ـ در سازمانهای دانشی همچون پارك علم و فناوری ،واحد تحقیق و توسعه بیش از سازمانهای
معمولی (سنتی) اهمیت پیدا کند؛ چراکه سرمنشأ موفقیت سازمانهای دانشی ،نوآوری است؛
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ـ در سازمانهای نوین و دانشی رویکرد نوآوری باز اتخاذ شود؛ زیرا بسیار مؤثر و تعیینکننده
است؛
ـ درصورتیکه خواستار مشاهده اثر نوآوری در سازمانها هستند باید به قابلیتهای مدیریت
دانش پرداخت؛ زیرا نقش آن غیرقابلانکار است.
ازجمله محدودیتهای پژوهش میتوان به پژوهشهای محدود و کم روابط بین متغیرهای
پژوهش مثل نوآوری باز و عملکرد نوآوری اشاره کرد که این موضوع کار مقایسه با پژوهشهای
مشابه ر ا کمی دشوار کرد .با توجه به اینکه پژوهش حاضر مربوط به واحدهای عضو «پارك
فناوری پردیس» بوده است ،این واحدها با توجه به سیاستها و شرایط موجود در منطقه عملیاتی
خود ،به سؤالها پاسخگو بوده اند؛ بنابراین تعمیم نتایج آن برای سایر پاركهای علم و فناوری در
سراسر کشور باید با دقت نظر بیشتری صورت پذیرد.
در پایان به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که مدل مفهومی این پژوهش ( شکل  )1را در
میان سایر شرکتهای صنایع دانشبنیان بهطور خاص شرکتهای بیمهای ،دارویی ،مخابراتی و
سایر شرکتهای با فناوری برتر نیز بررسی کنند تا به روشنساختن سایر زوایای پنهان موضوع
کمک شود .در این پژوهش برای عملکرد نوآوری ،سه بُعد نوآوری محصوالت و فرآیند و سازمان
برای عملکرد نوآوری در نظر گرفته شد .پیشنهاد میشود با استفاده از مدل مفهومی این پژوهش
(شکل )1به دیگر ابعاد عملکرد نوآوری پرداخته شود .در این پژوهش برای بررسی تأثیر
قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری و نوآوری باز از قابلیتهای مدیریت دانش استفاده
شده است؛ بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی از قابلیتهای زیرساختی مدیرت
دانش استفاده شود.
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