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از صفحه  0تا 03
چکید
هدف این پژوهش بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت
اشیاء در شرکتهای تولیدکنندة لوازم خانگی با نشان داخلی است .جامعة آماری شامل کارشناسان تولیدی
شرکتهای ارج ،اسنوا و الکترواستیل هستند .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شده و
 805نفر بهعنوان نمونه در نظر گرفته شدند .روش این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر روش
گردآوری اطالعات پیمایشی از نوع همبستگی است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه استاندارد بوده
است .توصیف و تحلیل دادههای جمعآوری شده با روش آماری توصیفی و استنباطی (معادالت ساختاری)
انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری تکنولوژیکی و عوامل سازمانی بر مدیریت دانش تأثیرگذار
هستند .مدیریت دانش نیز بر نوآوری باز ،ظرفیت نوآوری و ظرفیت مدیریت دانش تأثیرگذار است و
همچنین ظرفیت مدیریت دانش تحت تأثیر نوآوری باز و ظرفیت نوآوری بوده و نوآوری باز بر ظرفیت
نوآوری تأثیرگذار است.
کی هع کییدی
نوآوری فناورانه ،عوامل سازمانی ،مدیریت دانش ،نوآوری باز ،ظرفیت نوآوری.

 .0مربی گروه لجستیک دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه عالمه طباطبائی (ره)(رایانامه
نویسنده مسئول)milad.aghaee@ymail.com :
 .0استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 .8استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران
 .4کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
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قد ا
سازمانهای امروزی برای نگه داشتن و چه بسا کسب مزیتهای رقابتی نوین نیازمند
بهنگام نگه داشتن دانش خود هستند .نیل به این هدف نیز تنها با ایجاد یک سیستم
مدیریت دانش پویا امکان پذیر است؛ چراکه مدیریت دانش با بسیاری از موضوعات
سازمانی مرتبط است و روی آنها اثر میگذارد .از این رو ،نباید فراموش کرد که تغییر
سبکهای مدیریتی در دهههای اخیر از شیوههای آمرانه به رویکردهای مشارکتی ،ظهور
اقتصاد جهانی و پدیده جهانی شدن ،انفجار اطالعات و فناوریهای پیشرفته ،همه از
جمله عوامل تأثیرگذار در پیدایش و شکلگیری مفهوم مدیریت دانش بودهاند .عصر
اطالعاتی که از دهه  0161آغاز شد هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است .موج سوم
عصر اطالعات بعد از پشت سرگذاشتن اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد شبکهای اقتصاد و
سازمانهای دانشبنیان هستند .در چنین عصری مدیران سازمانها و شرکتهای
گوناگون تالش می کنند از طریق مدیریت دانش ،دانش انباشته در ذهن اعضای خود را
استخراج و در میان تمامی افراد تسهیم کنند .در این حالت دانش ذخیره شده در
سیستم ،تبدیل به یک منبع قابل استفاده دائمی گشته و مزیت رقابتی را برای این
مؤسسات فراهم می کند .اساس و بنیان رقابت پذیری در اقتصاد معاصر از منابع فیزیکی
و قابل محسوس گذر کرده و به دانش و استفاد ه از آن در راستای ارائه نوآوری تغییر
کرده است (جمشیدی.)45 :0810 ،
اینکه دانش مؤلفه ای کلیدی برای تمام اشکال نوآوری است ،اصلی گسترده از
مدیریت نوآوری مدرن به شمار میرود (چپمن و مگنوسن .)084 :0116 ،0دانش بیشتر
و بیشتر به عنوان دارایی حیاتی لحاظ شده و منبع اصلی مزیت رقابتی شرکت به شمار
میرود .از دیدگاه تفکر سامانمند ،دانش را باید بهعنوان دیدگاهی چند الیه در محیط
زیست به شمار آورد (کارایانیس و کمپل .)0115 ،0در نتیجه برای هر نوع نوآوری به
دیدگاهی خاص برای مشاهده دانش بهعنوان عاملی چند الیه و چند کاره و متشکل از
ساخت ،اقدامات و منابع مختلف نیاز است (خجسته پور ،آل داوود و صائمی صدیق،
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 .) 0811از طرف دیگر ،نوآوری باز به معنای استفاده هدفمند از جریان دانش درون و
بیرون سازمان به منظور تسریع نوآوری درونی و توسعه بازار برای استفاده بیرونی از
نوآوری .در فضای نوآوری باز ،مرزهای سازمان نفوذپذیر هستند .نوآوری باز دارای سه
مرحله پژوهش ،توسعه و تجاریسازی است (منطقی و حسن آبادی .)0815 ،طبق نتایج
پژوهش سانتارو ،ورونتیس ،ثراسو و دزی )0107( 0ایجاد مدیریت دانش بر نوآوری باز و
ظرفیت نوآوری تأثیرگذار است .ظرفیت نوآوری بیانکنندة میزان توانایی سازمان در
تطبیق و بهکارگیری موفق ایدهها ،فرآیندها و محصوالت جدید تعریف کرده است .این
متغیر در واقع بازتابی از این مفهوم است که سازمان موردنظر از توسعه و یا تطبیق و
بهکارگیری نوآوری پشتیبانی میکند و یا اینکه در برابر این فرآیند مقاومت میکند
(محب .)0815 ،بعالوه سانتارو و همکاران ( )0107بیان کردند که ایجاد مدیریت دانش،
نوآوری باز و ظرفیت نوآوری بر ظرفیت مدیریت دانش تأثیرگذار است .کمیت و کیفیت
سرمایه انسانی ،مهارت و تخصص از جمله موارد تعیینکننده ظرفیت مدیریت دانش
است .در واقع سازمانهایی که از نیروی انسانی متخصص بهرهمندند و یا با تشکیل
کالسهای آموزشی و یا کارگاه های آموزشی در جهت تقویت مهارت و تخصص کارکنان
خود گام برمیدارند ،میتوانند ظرفیت مدیریت دانش خود را تقویت کنند .تمامی موارد
مذکور از جمله فعالیتهای الزم برای تحقق مدیریت دانش است (سعیدااردکانی،
طالعیفر و حاتمینسب .)0833 ،با توجه به اثر مدیریت دانش بر نوآوری ،ظرفیت
نوآوری و ظرفیت مدیریت دانش ،تحق آن از اهمیت باالیی برخوردار است.
وانگ و وانگ )0106( 0بیان نمودند که تحقق نوآوری فناورانه و عوامل سازمانی بر
ایجاد و پیاده سازی مدیریت دانش تأثیرگذار است .آنان نوآوری تکنولوژیکی را شامل
منافع درک شده ،پیچیدگی و سازگاری بیان کردند .همچنین عوامل سازمانی را منابع
کافی ،شایستگی فناوری ،حمایت مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی دانستند .حوزه تحت
بررسی در پژوهش حاضر اینترنت اشیاء در شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی است.
اصطالح اینترنت اشیاء را اولین بار اشتون 8در سال  0110مطرح کرد .او جهانی را
توصیف کرد که در آن هرچیزی برای خود هویت دیجیتال داشته باشد و به کامپیوترها
1
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اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند .بهطور کلی اینترنت اشیاء برای افزایش
کیفیت زندگی در زمینههای خانه ،سفر ،بیماری ،سرکار ،ورزش و غیره بوده است
(فرازمند و احمدی .)0814 ،مشغله کاری باالی افراد در زندگیهای روزمره و همچنین
گرایش عموم مردم به سمت زندگیهای بدون زحمت و با کیفیت و رفاه باال ،منجر شده
است آنان تمایل باالیی به تقاضای کاالهای هوشمند داشته باشند .امروزه نرخ رشد زنان
شاغل نسبت به گذشته باال است؛ لذا یکی از زمینههایی که درخواست کاالی هوشمند
در آن فزونی یافته است ،وسایل خانگی است .در همین باره شرکتهای تولیدکننده
لوازم خانگی به منظور پاسخ به نیاز مشتری درصدد تولید لوازم خانگی هوشمند مستقر
بر اینترنت برآمده اند .در نتیجه رقابت در این حوزه افزایش یافته است .همانطورکه
مشاهده میکنید رقابت بین دو شرکت لوازم خانگی سامسونگ و الجی در سالهای
گذشته ارائه ابتکاراتی براساس اینترنت و هوشمندسازی است .در بازهای از زمان الجی
موفق بوده است و در برخی اوقات سامسونگ از آن پیشی گرفته است .درنتیجه
موضوعی که در این بین مورد توجه قرار میگیرد میزان توفیق شرکت در ارائه نوآوری
است .از این رو ،این پژوهش در پی آن است تا به پاسخ سؤال زیر دست یابد :سیستم
مدیریت دانش چگونه بر نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء تأثیرگذار
است؟
پیشینا پژعهش
فرازمند و احمدی ( )0814پژوهشی با عنوان اینترنت اشیاء و کاربردهای آن انجام
دادند .در این پژوهش بیان شده است که تا پیش از این تصور این بود که تنها این
انسان ها هستند که قرار است با ابزارهایی که در اختیار دارند در شبکه اینترنت به هم
متصل باشند و شخصاً از قابلیتهای آن بهره ببرند؛ اما بیش از یک دهه است که مفاهیم
جدیدی شکل گرفته و در چند سال اخیر در قالب یک سری محصوالت هوشمند به بازار
راه پیدا کرده است .اکنون در مورد ایدهای صحبت میکنیم که بر اساس آن هر شیء
فیزیکی قادر خواهد بود با اتصال به اینترنت یا به کمک سایر ابزارهای ارتباطی ،با سایر
اشیا تعامل داشته باشد .اینترنت اشیا به این معنا است که بسیاری از وسایل روزمره
مورد استفاده ما با اتصال به اینترنت ،وظایف و اطالعات خود را با هم و یا با انسانها به
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اشتراک بگذارند .مهم ترین عامل اینترنت اشیا ،یکپارچگی چندین فناوری و راهکار
ارتباطی است .تکنولوژیهای شناسایی و ردیابی ،حسگرهای سیمی و بی سیم و
شبکههای فعال ،پروتکلهای افزایش ارتباط (قسمتی از نسل بعدی ارتباطات است) و
هوشمندی اشیا مهمترین قسمتهای اینترنت اشیا هستند .در این بررسی دیدگاههای
مختلف اینترنت اشیا بیان شده است.
صنوبر ،سلمانی و تجویدی ( ،)0811پژوهشی تحت عنوان تأثیر محرکهای نوآوری
بر ظرفیت نوآوری شرکتهای دانشبنیان انجام دادند .درخصوص اهمیت و ضرورت
توسعه ظرفیت نوآوری سازمان ها شواهد قوی تجربی و نظری وجود دارد .بر این اساس،
عمده پژوهشهای سال های اخیر بر شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای ظرفیت معطوف
است .با توجه به اهمیت موضوع ،این مقاله به بررسی میزان تأثیر هر یک از محرکهای
نوآوری (مدیریت دانش ،مدیریت خالقیت و نوآوری ،مدیریت فناوری اطالعات در بنگاه)
بر ظرفیت نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری
میپردازد .برای سنجش ظرفیت نوآوری بنگاهها و تعیین ضرایب هر یک از متغیرهای
تاثیرگذار بر آن از مدلیابی معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
دادههای پژوهش از میان شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری کشور انتخاب
شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که هر یک از محرکهای نوآوری تأثیر مثبت و
معنی داری در ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری در بنگاهها دارند .از بین این متغیرها
م دیریت فناوری اطالعات و مدیریت دانش بیشترین ضریب را به خود اختصاص دادند
که به معنی تاثیرگذاری بیشتر بر ایجاد نوآوری ،افزایش ظرفیت و محرکهای مهم در
بنگاه هستند.
0
سنتوبلی ،سرشن و اسپوسایت ( ،)0103پژوهشی تحت عنوان هماهنگسازی دانش
سازمانی و مدیریت دانش سیستمهای بهبود عملکرد و اثربخشی انجام دادند .نتایج
پژوهش نشان میدهد که مدیریت دانش توانایی ارزیابی موقعیتهای سازمانی را دارد و
بدین طریق می تواند اشکاالت سازمانی را شناسایی کند و با ارائه راهکار منجر به بهبود
عملکرد و افزایش کارایی و اثربخشی شود .سانتارو ،ورونتیس ،ثراسو و دزی (،)0107
پژوهشی تحت عنوان ایجاد سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت مدیریت
. Centobelli, Cerchione, & Esposito
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دانش در اینترنت اشیاء انجام دادند .پژوهش حاضر بر روی  013شرکت ایتالیایی انجام
شده است .یافتهها نشان می دهد که ایجاد مدیریت دانش توانایی ایجاد نوآوری باز و
همکاری جهت افزایش ظرفیت نوآوری و مدییت دانش جهت بهرهبرداری را دارا است.
دینگ ،ژیانگ ،ان جی و ژو ،)0107(0پژوهشی تحت عنوان ایجاد یک سیستم مدیریت
دانش برای نوآوری فناوری های ساختمانی انجام دادند .نتایج پژوهش نشان میدهد که
مقدار نوآوریهای فناوری ساخت و ساز در پایگاه داده ثبت اختراعات با سرعت باال رشد
می کند .از این رو ،رساندن دانش درست به افراد مناسب در زمان مناسب ،حیاتی است.
برای بهبود کارایی و اثربخشی نوآوری سازمان میتوان از پژوهش و توسعه استفاده کرد
و راهکار تحقق مدیریت دانش را بهکار برد .وانگ و وانگ ( ،)0106پژوهشی تحت عنوان
عوامل تعیینکننده پیادهسازی سیستم مدیریت دانش انجام دادهاند .پژوهش حاضر بر
روی  010کسب و کار در تایوان انجام شده است .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از
روش معادالت ساختاری استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که عوامل
نوآوری فناورانه (منفعت درک شده ،پیچیدگی و سازگاری) و عوامل سازمانی (پشتیبانی
مدیریت ارشد ،منابع سازمانی ،شایستگی فناوری و فرهنگ سازمانی) تا حد زیادی
واریانس تغییرات پیادهسازی سیستم مدیریت ارشد را پوشش میدهند.
بهمن مظری پژعهش
در ادامه به بررسی مختصر تعاریف و مبانی نظری متغیرهای کلیدی مطرح شده در
پژوهش خواهیم پرداخت.
موآع ی بهل :نوآوری باز بدین معناست که ایدههای با ارزش میتوانند از درون یا
بیرون از آن انجام گیرد .در این الگو ،شرکتها ضمن باز کردن حصارهای حائل بین
دانش سازمانی با بیرون ،منافع و خطرات توامان را میپذیرند .بر خالف تصور غالب که
نوآوری باز را یک جریان یک سویه تصور میکند که در آن ایدههای نوآورانه از بیرون به
درون سازمان جاری می شود ،این مفهوم جریان یافتن دانش و فناوری به بیرون از
سازمان را شامل میگردد .شکل کامل نوآوری باز زمانی اتفاق میافتد که این دو جریان

. Ding, Jiang, Ng, & Zhu
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به صورت توامان اتفاق افتند (فلین و زنگر .)0108 ،0در ادامه به رویکردهای اصلی در
نوآوری باز اشاره میشود.
فرآ ند بیرعن با د عن :غنی شاختن دانش سازمان از طریق بهرهگیری از منابع
بیرونی دانش مرتبط با تأمینکنندگان ،مشتریان ،رقبا و دانشگاهها .این فرآیند میتواند
از طریق شناسایی و جذب منابع بیرونی ایدهها ،میزان نوآوری سازمان را ارتقاء دهد.
فرآ ند د عن با بیرعن :این فرآیند به کسب سود از طریق روانه کردن ایدههای
درونی به بازارها ،فروختن مالکیت فکری و تجاریسازی فناوریها از طریق انتقال ایده
به محیط خارجی اشاره دارد .شرکتهایی که فرآیند درون به بیرون را بهکار میگیرند،
بر بیرونی ساختن دانش درونی به منظور تجاریسازی سریعتر ایدهها تمرکز دارند
(صفدری ،منطقی و توکلی.)0818 ،
پژوهشگران و صاحب نظران حوزه نوآوری باز معتقدند که دامنه وسیعی از عوامل
درونی و بیرونی بر شکلگیری نوآوری باز مؤثر هستند .عوامل درون سازمانی متعددی
شامل کمیت و کیفیت کارکنان ،اندازه شرکت ،قدمت شرکت ،سهم بازار شرکت،
جهتگیری راهبردی ،اهداف شرکت ،فرهنگ سازمانی و غیره میتوانند بر نوآوری باز
تأثیرگذار هستند .فلین و زنگر ( )0108بیان کردند که سبک مدیریت و حاکمیت
شرکت با اثرگذاری بر عوامل زیر میتواند بر نوآوری باز تأثیر فراوان داشته باشد :انواع
مختلف کانالهای ارتباطی برای تسهیم و به اشتراکگذاری دانش ،انواع مختلف مشوقها
و عوامل انگیزشی و انواع مختلف حقوق مالکیت برای کسب ارزش متناسب با نوآوری.
ا نترمت اهیهء :نظریة اینترنت اشیا را برای نخستین بار در سال  0111کوین اشتون
بیان کرده ،اما تنها حدود دو سال است که به طور جدی در دنیای فناوری اطالعات بر
روی این مبحث کار میشود و نکته جالب اینجاست که بدانید امروزه اکثر کسب و
کارها در حال حرکت به سمت استفاده وسیع از این فناوری هستند .برای اینکه
اطالعات بیشتری در مورد اینترنت اشیا به دست بیاورید ،با ما همراه شوید .اینترنت
اشیاء به اختصار  IOTچیز جدید و ناآشنایی نیست چون اولین نمونه استفاده از این
تکنولوژی؛ تولید و رونمایی از توستر متصل به اینترنت در یک کمپانی طی یک
کنفرانس در سال  0131بود .در کل ،مفهوم اینترنت اشیا اتصال دستگاههای مختلف به
. Felin & Zenger
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یکدیگر از طریق اینترنت است .به کمک اینترنت اشیا برنامهها و دستگاههای مختلف
میتوانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و صحبت کنند .برای
نمونه میتوان به یخچالهای هوشمند که به اینترنت متصلاند و شما را از موجودی و
تاریخ انقضا مواد خوراکی داخل یخچال با خبر میسازند اشاره کرد .در واقع ،اینترنت
اشیاء شما را قادر می سازد تا اشیا مورد استفاده خود را از راه دور و به کمک
زیرساخت های اینترنتی مدیریت و کنترل کنید (فرازمند و احمدی .)0814 ،اینترنت
اشیا فرصتهایی ایجاد میکند برای ادغام مستقیم دنیای فیزیکی و سیستمهای مبتنی
بر کامپیوتر ،سیستمهایی مانند خودروهای هوشمند ،یخچالهای هوشمند و خانههای
هوشمند که این روزها در مباحث و مجالس مختلفی به آنها اشاره میشود و الزم است
که بدانید همه این دستگاهها در زیر مجموعه اینترنت اشیا قرار میگیرند .اینترنت اشیا
بهعنوان انقالب صنعتی بعدی نامیده میشود .اینترنت اشیا روش تعامل تمام کسب و
کارها ،دولتها و مصرف کنندگان را با دنیای فیزیکی تغییر خواهد داد.
عش هنهسن پژعهش
پژوهش حاضر از حیث روش ،توصیفی-پیمایشی ،از نظر هدف کاربردی و از نظر
روش گردآوری اطالعات پژوهش از نوع میدانی است .کارشناسان بخشهای مختلف در
شرکت های ارج ،اسنوا و الکترو استیل جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده است.
شایان ذکر است که جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و به منظور انجام
نمونهگیری از روش در دسترس طبقهای استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها در
این پژوهش پرسشنامه است .برای سنجش متغیرهای موجود در مدل از مقاالت سانتارو
و همکاران ( )0107و وانگ و وانگ ( )0106استفاده شده است .گویهها با استفاده از
طیف پنج گزینهای لیکرت امتیازدهی شد .شماره سؤاالت ناظر بر هر بعد در جدول ()0
ارائه شده است.
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جدعل  :1ه ه سؤاالع مهظر بر هر بعد
مؤلفه

شماره سؤاالت

زیرساختهای فناوری اطالعات

0-5

بعد

فناوریهای همکاری

6-1

پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات

01-00

شدت شراکت

08-07

تنوع

03-01

آمادگی برای همکاری

00-08

ظرفیت انحصاری

04-05

ظرفیت جذب

06-03

ظرفیت اتصال

01-80

نوآوری جدید یا بهبود یافته (محصوالت  /خدمات)

80-84

نوآوری جدید یا بهبود یافته (فرایندها)

85-86

افتتاح بازارهای جدید

87-83

منافع درک شده

81-40

پیچیدگی

48-45

سازگاری

46-41

منابع کافی

51-50

شایستگی فناوری

58-57

پشتیبانی باال مدیریت

61-53

فرهنگ سازمانی

60-68

مدیریت دانش

نوآوری باز

ظرفیت مدیریت دانش

ظرفیت نوآوری

نوآوری فناوری

عوامل سازمانی

هفتاهه
قبل از آزمون فرضیات تحقیق برای انتخاب نوع آماره به منظور آزمون فرضیات ،الزم
است فرض متعادل بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف بررسی شود.
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع دادههای یک متغیر کمی
مورد استفاده قرار میگیرد.
جدعل  :7آل ون سنجش مر هل بودن تغیرههی پژعهش
مدیریت
دانش

نوآوری
باز

ظرفیت
مدیریت
دانش

ظرفیت
نوآوری

نوآوری
فناورانه

عوامل
سازمانی

آماره آزمون

1/408

1/517

1/483

1/586

1/184

1/500

معناداری

1/114

1/361

1/110

1/186

1/847

1/141
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با توجه به نتایج مندرج در نمودار فوق میتوان گفت مقدار معناداری آزمون متعادل
بودن متغیرها از  1/15بیشتر است ،میتوان بیان کرد که فرض مبنی بر نرمال بودن
متغیرهای پژوهش پذیرفته میشود و لذا میتوان گفت متغیرهای پژوهش متعادل
هستند .در ادامه قبل از ارزیابی مدل ساختاری فرضی ،به منظور ایجاد مدل اندازهگیری
برازنده و قابل قبول و تعیین این موضوع که آیا نشانگرها به خوبی سازههای نظری
زیربنایی را اندازهگیری میکنند ،تحلیل عاملی تأیید در مورد کلیه عوامل نهفته صورت
پذیرفت.

هکل  :1تحییل مه ین تأ یدی تغیرههی پژعهش (به مه ین)
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هکل  :7تحییل مه ین تأ یدی تغیرههی پژعهش (آ ه تن)

شکل ( )0و ( )0مدل اندازهگیری متغیرهای مدیریت دانش ،نوآوری باز ،ظرفیت
مدیریت دانش و ظرفیت نوآوری مربوط به بارعاملی استاندارد شده و آماره تی را نشان
میدهد .پس از تعیین مدل اندازهگیری ،به منظور ارزیابی الگوی مفهومی پژوهش و
همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای پژوهش و
بررسی تناسب دادههای مشاهده شده با الگوی مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش با
استفاده از مدل معادالت ساختاری آزمون شد .مدل معادله ساختاری ،ترکیبی از
مدلهای مسیر (روابط ساختاری) و مدلهای عاملی تاییدی (روابط اندازهگیری) است.
خروجیهای بدست آمده از نرم افزار لیزرل ،نشاندهنده تأیید یا عدم تأیید الگوی
مفهومی پژوهش است.
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جدعل  :3خالصا مته ج فرضیهع پژعهش
فرضیه

ضریب مسیر

آماره تی

نتیجه

نوآوری فناورانه بر مدیریت دانش تأثیرگذار است.

1/81

0/75

تأیید

عوامل سازمانی بر مدیریت دانش تأثیرگذار است.

1/56

5/03

تأیید

مدیریت دانش بر نوآوری باز تأثیرگذار است.

1/33

08/80

تأیید

مدیریت دانش بر ظرفیت نوآوری تأثیرگذار است.

1/48

4/08

تأیید

مدیریت دانش بر ظرفیت مدیریت دانش تأثیرگذار است.

1/81

0/68

تأیید

نوآوری باز بر ظرفیت مدیریت دانش تأثیرگذار است.

1/77

8/31

تأیید

ظرفیت نوآوری بر ظرفیت مدیریت دانش تأثیرگذار است.

1/44

8/36

تأیید

نوآوری باز بر ظرفیت نوآوری تأثیرگذار است.

1/11

5/01

تأیید

بحث ع متیجا گیری
در این بخش به تحلیل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها ،به شرح ذیل پرداخته
شده است:
فرضیا اعل :موآع ی تکنولوژ کن بر د ر ت دامش تأثیرگذا است .از آنجاکه آماره
تی محاسبه شده از  0/16باالتر و برابر  0/75است ،معناداری فرضیه پذیرفته شده و با
توجه به ضریب مسیر محاسبه شده مثبت ( )1/81میتوان چنین بیان کرد که به ازای
یک واحد افزایش نوآوری فناورانه ،مدیریت دانش  81درصد بهبود خواهد یافت .پذیرش
این فرضیه نشان میدهد چنانچه مدیریت و کارکنان شرکت از منافع سیستمهای
مدیریت دانش با خبر باشند و بدانند که بهکارگیری این سیستمها میتواند کارایی را
افزایش داده و ایدههای نوآورانهای ایجاد کند ،برای بهکارگیری مدیریت دانش متمایل
خواهند شد .همچنین تسهیل دسترسیها با سیستمهای مدیریت دانش و توسعه
اطالعات در اثر وجود این سیستم ،میتواند حضور مدیریت دانش در سازمان را تقویت
کند .پذیرش این فرضیه نشان میدهد میزان تناسب سیستم دانشی با سبک کاری
کارکنان ،زیرساخت اطالعات و اقدامات مدیریت دانش بر استقرار آن در سازمان تأثیر
مثبت و معناداری دارد .در واقع منافع درک شده ،عدم پیچیدگی و سازگاری باالی
سیستمها میتواند در وجود زیرساختها ،افزایش فناوریهای همکاری و پذیرش
فناوریهای مرتبط با مدیریت دانش تأثیرگذار باشد .نتیجه حاضر با پژوهش وانگ و
وانگ ( )0106همخوانی دارد ،چرا که آنها نیز در پژوهش خود نشان دادند که عوامل
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نوآوری فناورانه (منفعت درک شده ،پیچیدگی و سازگاری) تا حد زیادی واریانس
تغییرات پیادهسازی سیستم مدیریت ارشد را پوشش میدهند.
فرضیا دع  :موا ل سهل همن بر د ر ت دامش تأثیرگذا است .ازآنجاکه آماره T
محاسبه شده از  0/16باالتر و برابر  5/03است ،معناداری فرضیه پذیرفته شده و با توجه
به ضریب مسیر محاسبه شده مثبت ( )1/56میتوان چنین بیان کرد که به ازای یک
واحد افزایش عوامل سازمانی ،مدیریت دانش  56درصد بهبود خواهد یافت .از فرضیه
حاضر چنین استنباط میشود که چنانچه شرکت منابع مالی کافی برای پیادهسازی
سیستمهای مدیریت دانش را در بودجه بندیها در نظر بگیرد و همچنین در اختصاص
مکان فیزیکی و زمان مورد نیاز برای پیادهسازی آنها محدودیتی ایجاد نکند،
زیرساختهای بهتری ایجاد شده و همکاریهای بهتری رخ خواهد داد .پذیرش این
فرضیه نشان داد که باال بودن شایستگی فناوری در سازمان مانند متخصص بودن افراد و
همچنین تمایل مدیریت برای اجرای سیستمهای مدیریت دانش ،استقرار مدیریت دانش
را در سازمان قطعیتر میکند .نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه ارائه شده در پژوهش وانگ
و وانگ ( ،)0106تحت عنوان عوامل تعیینکننده پیادهسازی سیستم مدیریت دانش
همخوانی دارد ،چرا که آنها نیز تأثیر عوامل سازمانی بر مدیریت دانش را مثبت و معنادار
دانستند.
فرضیا سو  :د ر ت دامش بر موآع ی بهل تأثیرگذا است .ازآنجاکه آماره T
محاسبه شده از  0/16باالتر و برابر 08/80است ،معناداری فرضیه پذیرفته شده و با
توجه به ضریب مسیر محاسبه شده مثبت ( )1/33میتوان چنین بیان کرد که به ازای
یک واحد افزایش مدیریت دانش ،نوآوری باز  33درصد بهبود خواهد یافت .پذیرش این
فرضیه نشان میدهد برای افزایش میزان نوآوریهای باز از قبیل افزایش شدت
مشارکتها و تنوع همکاریها باید سازمان را در زیرساختهای فناوری اطالعات تقویت
کرد .راه اندازی اینترانت سازمانی و تقویت اینترنت سازمانی میتواند آمادگی افراد را
برای افزایش همکاریها بیشتر کند .در واقع ایجاد تاالرهایی که فرصت گفتگو را به
صورت حضوری و مجازی فراهم میآورند ،نوآوری را در سازمان افزایش خواهد داد.
نتیجه حاضر با پژوهش دهقانی ( ،)0818همخوانی دارد .سانتارو و همکاران (،)0107
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نیز در پژوهش خود معناداری تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری باز را به اثبات رسانده
است.
فرضیا چهه  :د ر ت دامش بر ظرفیت موآع ی تأثیرگذا است .ازآنجاکه آماره T
محاسبه شده از  0/16باالتر و برابر  4/08است ،معناداری فرضیه پذیرفته شده و با توجه
به ضریب مسیر محاسبه شده مثبت ( )1/48میتوان چنین بیان کرد که به ازای یک
واحد افزایش مدیریت دانش ،ظرفیت نوآوری  48درصد بهبود خواهد یافت .پذیرش
فرضیه حاضر ،نشان از این دارد که وجود پایگاه دادههای مدیریت دانش ،میتوانند
توانایی های کشف و توسعه انحصاری را برای سازمان فراهم آورند .در واقع استقرار
مدیریت دانش در سازمان ،توانایی کارک نان برای افزایش میزان دانش خود و ادغام آن با
دانش های خارجی را فراهم کرده و از طریق بیشتر کردن ظرفیت اتصال ،اشتراک دانش
بیشتری را در سازمان ایجاد میکنند .پژوهش دهقانی ( )0818نیز نقش مدیریت دانش
در نوآوری سازمانها را بررسی و این تأثیر را معنادار اعالم کرد .سانتارو و همکاران
( ) 0107نیز در رابطه با تأثیر مدیریت دانش بر ظرفیت نوآوری با محقق هم عقیده
بودهاند.
فرضیا پنجم :د ر ت دامش بر ظرفیت د ر ت دامش تأثیرگذا است .ازآنجاکه
آماره تی محاسبه شده از  0/16باالتر و برابر  0/68است ،معناداری فرضیه پذیرفته شده
و با توجه به ضریب مسیر محاسبه شده مثبت ( )1/81میتوان چنین بیان کرد که به
ازای یک واحد افزایش مدیریت دانش ،ظرفیت مدیریت دانش  81درصد بهبود خواهد
یافت .پذیرش فرضیه فوق نشان میدهد مدیریت دانش با ایجاد خزانه اسناد و امکان
دسترسی برای افراد میتواند ظرفیتهای جذب دانش ،اتصال و انحصاری بودن را در
سازمان تقویت کند .در واقع وجود مدیریت دانش در سازمان این توانایی را ایجاد
میکند که کارکنان دانشهای جدید را کشف کرده ،آنها را با دانشهای موجود ادغام
کنند و با توسعه آن ،برای اشتراک دانش و فراگیر کردن آن اقدام کنند .سانتارو و
همکاران ( )0107نیز در پژوهشی تحت عنوان ایجاد سیستم مدیریت دانش برای
نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء نشان دادند که استقرار مدیریت
دانش بر ظرفیت مدیریت دانش تأثیرگذار است.
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فرضیا هشم :موآع ی بهل بر ظرفیت د ر ت دامش تأثیرگذا است .ازآنجاکه آماره
تی محاسبه شده از  0/16باالتر و برابر  8/31است ،معناداری فرضیه پذیرفته شده و با
توجه به ضریب مسیر محاسبه شده مثبت ( )1/77میتوان چنین بیان کرد که به ازای
یک واحد افزایش نوآوری باز ،ظرفیت مدیریت دانش  77درصد بهبود خواهد یافت.
براساس پذیرش این فرضیه میتوان نتیجه گرفت چنانچه همکاری در شرکت افزایش
یابد و رقابت های سالمی در این زمینه بین همکاران و حتی مشتریان شکل گیرد،
ظرفیت مدیریت دانش نیز بهبود پیدا خواهد کرد .همکاری با چندین ذینفع ،توقعها را
افزایش داده و سازمان را به حرکت وا میدارد تا دانشهای جدید را برای بهبود اوضاع
کشف کرده و حتی در جهت توسعه دانشهای موجود نیز تالش کنند .نتیجه حاضر با
نتیجهای که سانتارو و همکاران ( )0107در پژوهش خود بدان دست یافتهاند
همراستاست ،زیرا آنها نیز تأثیر نوآوری باز بر ظرفیت مدیریت دانش را معنادار
دانستهاند.
فرضیا هفتم :ظرفیت موآع ی بر ظرفیت د ر ت دامش تأثیرگذا است .ازآنجاکه
آماره  Tمحاسبه شده از  0/16باالتر و برابر  8/36است ،معناداری فرضیه پذیرفته شده و
با توجه به ضریب مسیر محاسبه شده مثبت ( )1/44میتوان چنین بیان کرد که به ازای
یک واحد افزایش نوآوری باز ،ظرفیت مدیریت دانش  44درصد بهبود خواهد یافت.
پذیرش فرضیه حاضر نشان از آن دارد که افزایش نوآوریهای جدید و بهبود خدمات و
محصوالت ارائه شده در سازمان میتواند و همچنین به روزرسانی مثبت فرایندها
میتواند ظرفیتهای مدیریت دانش را بهبود بخشد .همچنین تالش شرکت برای افتتاح
بازارهای جدید و گسترش دامنه ارائه محصول ،بر این ظرفیتها تأثیرگذار است .پذیرش
این فرضیه با نتیجه پژوهش سانتارو و همکاران ( )0107همخوانی دارد.
فرضیا هشتم :موآع ی بهل بر ظرفیت موآع ی تأثیرگذا است .ازآنجاکه آماره تی
محاسبه شده از  0/16باالتر و برابر  5/01است ،معناداری فرضیه پذیرفته شده و با توجه
به ضریب مسیر محاسبه شده مثبت ( )1/11میتوان چنین بیان کرد که به ازای یک
واحد افزایش نوآوری باز ،ظرفیت نوآوری  11درصد بهبود خواهد یافت .از پذیرش این
فرضیه چنین استنباط میشود که شرکت برای افزایش ظرفیتهای نوآوری میتواند
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میزان همکاری ها را بین کارکنان افزایش داده و با ایجاد زمینههایی برای متنوع کردن
فعالیتها ظرفیت نوآوری را افزایش دهد .صنوبر و همکاران ( )0811در پژوهشی که
تحت عنوان تأثیر محرکهای نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکتهای دانشبنیان انجام
دادند به همین نتیجه دست یافتند .نتیجه به دست آمده با نتیجه پژوهش سانتارو و
همکاران ( )0107نیز همخوانی دارد.
پیشنههدهه
-0
-0
-8
-4
-5

طراحی ابزارهای فناورانه مناسب جهت ایجاد سیستمهای مدیریت دانش در
سطح جامعة مورد بررسی این پژوهش؛
پیشبینی بودجة مناسب در جهت پیادهسازی سیستمهای مدیریت دانش؛
تقویت زیرساختهای فناوری اطالعات به جهت گسترش فضای نوآوری باز؛
طراحی پایگاههای مناسب دادهای برای بهبود مدیریت دانش و ایجاد ظرفیت
نوآوری باز؛
بهرهبرداری از ظرفیتهای فضای نوآوری باز برای ایجاد دانش جدید در
سازمان.
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