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به دلیل تغییرات سریع و رقابت شدید در بازار ،سازمانهای امروزی به ویژه شرکتهای
دانشبنیان به نوآوریهای سریع و مداوم نیاز دارند ( .)Tsai, 2011شرکتهایی که نتوانند
بهطور مستمر محصوالت و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کنند ،محکوم به شکست خواهند بود.
شرکتهایی بودند که به رغم جایگاه خوبی که در بازار داشتند به دلیل ضعف در نوآوری ،دچار افول
و حتی شکستشدهاند .شرکتهای دانشبنیان بدون نوآوری مستمر ،نمیتوانند رضایت مشتریان
فعلی خود را بهدست آورند و وفاداری آنها را حفظ کنند .عالوه بر آن در جذب مشتریان جدید نیز
ناموفق خواهند بود ،زیرا مشتریان در بازار پررقابت کنونی به سمت استفاده از محصوالت و خدمات
نوآورانه گرایش دارند.
در شرکتهای دانشبنیان ،دانش به عنوان مهمترين منبع استراتژيك ،عامل بقاي بلندمدت
شرکت و کسب مزیت رقابتی حاصل از نوآوری محسوب ميشود (.)Deeds & Decarolis, 1999
با توجه به اینکه فعالیت شرکتهای دانشبنیان ،تخصصی و مبتنی بر دانش و فناوری است ،اهمیت
مدیریت دانش در بهبود عملکرد نوآوری در این شرکتها باالست .سازمانها از فرآيندهای مشخصی
برای مدیریت دانش استفاده میکنند .یکی از متداولترین آنها ،فرآيندی است که از فعالیتهای
کسب دانش ،1نگهداری دانش ،2اشتراک دانش 3و بهکارگیری دانش 4تشکیل شده است .کسب دانش،
شامل استخراج دانشهای ضمنی کارکنان ،استخراج دانشهای آشکار سازمان ،توسعه دانشهای
موجود و کسب دانشهای جدید از منابع بیرونی است .نگهداري دانش ،شامل تدوین ،ذخیرهسازی
ش بین افراد و گروههای کاری
و سازماندهی دانشهاست .اشتراک دانش ،توزیع ،انتشار و تبادل دان 
است و در نهایت بهکارگیری دانش ،اشاره به این مطلب دارد که دانشهای بهدستآمده و جمعآوری
شده ،در سازمان مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گیرد (جهانگیر و فروتن.)1390 ،
مدیران اقدامات متعددی انجام میدهند تا بهطور مستمر ،نوآوری را از طریق فعالیتهای
مدیریت دانش بهبود بخشند .اما اغلب در استفاده از مدیریت دانش در جهت نوآوری در سازمان
1. Knowledge Acqusition
2. Knowledge Storage
3. Knowledge Sharing
4. Knowledge Exploitation
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شکست میخورند ( .)Radaelli et al., 2011زیرا فعالیتهای مدیریت دانش به تنهایی برای
دستيابي به نوآوری در شرکتهای دانشبنیان کافی نیست .در این راستا عواملی وجود دارند كه تاثیر
فعالیتهای مديريت دانش بر نوآوری را تعدیل میکنند .بر اساس پژوهشهاي پیشین ،مهمترین
عواملی كه نقش تعدیلگری در تاثیر فعالیتهای مديريت دانش بر نوآوری دارند ،در دو دسته عوامل
سازمانی-انسانی و فناوري اطالعات قرار میگیرند (.)Mehta, 2008
مطالعه بالینگر و اسمیت )2001( 1نشان میدهد رفتار انسان كليد موفقيت يا شكست فعاليتهاي
مديريت دانش است ،ازاينرو ،سه عامل سازمانی-انساني براي موفقيت مديريت دانش مطرح ميشود:
فرهنگ سازمانی دانشمحور ،2رهبري دانشگرا 3و مدیریت منابع انساني دانشبنیان .4فرهنگ سازمانی
به كنترل رفتار کارکنان ميانجامد ،بنابراين سازمانها بايد مجموعهای از ارزشها كه رفتارها را تحت
تاثير قرار ميدهند و براي به اشتراکگذاری دانش در بین کارکنان تمايل ايجاد ميكنند را به وجود
آورند ( .)Alavi, Kayworth & Leidner, 2006به عالوه ،رهبران بايد كاركنان خود را برانگيزند
تا به صورت داوطلبانه تجربیات و مهارتهای خود را در سازمان به اشتراک بگذارند .در اين حالت،
نقشهاي تسهيلگری و مربیگری رهبري باید توسعه يابد ( .)Yang, 2007در کنار آن ،فعالیتهای
مدیریت منابع انساني مانند آموزش ،كار تيمي يا مشوقها بايد اجرا شوند تا اشتراک و ایجاد دانش
در سازمانها پرورش یابند ( .)Chen & Huang, 2009و در نهايت از ابزارهای فناوری اطالعات
برای تسهیل و خودکارسازی فرآيندهای مدیریت دانش و نوآوری استفاده شود .بنابراین ،اگر سازمان از
فعالیتهای مدیریت منابع انساني دانشبنیان استفاده كند ،فرهنگ سازمانی دانشمحور را توسعه دهد
و از يك سبک رهبري دانشگرا پیروی کند ،و در کنار آن از فناوری اطالعات نیز به عنوان یک عامل
تسهیلگر فناوریمدار استفاده کند ،تاثير فعاليتهاي کسب ،نگهداری ،اشتراک و بهکارگیری دانش بر
نوآوري بیشتر خواهد بود (.)Donate & Guadamillas, 2011
شرکتهای دانش بنیان شهر مشهد که در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و پارک علم و
فناوری خراسان رضوی مستقر هستند ،نیز همانند سایر شرکتهای دانشبنیان به نوآوری مستمر
نیاز دارند .ولی برخی از این شرکتها که با ایده نوآورانهای کار خود را آغاز میکنند ،بعد از مدتی
به دلیل ضعف در عملکرد نوآوری ،با از دست دادن مزیت رقابتی ،از سایر رقبای خود در بازار جا
میمانند و یا از جلب رضایت مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید ناتوان میشوند .علت بروز
1. Bollinger & Smith
2. Knowledge-Centered Culture
3. Knowledge-Oriented Leadership
4. Knowledge-Based Human Resource Management
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مشکل حاضر این است که این شرکتها برای دستیابی به نوآوری بیشتر از طریق مدیریت دانش،
به عوامل سازمانی ـ انسانی و فناوری اطالعات که تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر نوآوری را
تعدیل ميكنند ،توجه نمیکنند .بنابراین ،مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از :به چه میزان
عوامل سازمانی ـ انسانی و فناوری اطالعات تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکتهای
دانشبنیان شهر مشهد را تعدیل میکند؟
مبانی نظری پژوهش
نوآوری
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نوآوري داراي اهمیت بسیاري براي شرکتها و سازمانها به ویژه شرکتهای دانشبنیان است
زیرا میتواند مزیت رقابتی پایدار را براي آنها فراهم کند (Weerawardena, O’cass & Julian,
 .)2006بسیاري از سازمانها در محیط رقابتی با مشکالت زیادي مواجه هستند و این مشکالت به
علت سرعت باالي تغییرات در محیط است .در همین راستا مدیران و کارکنان باید از قدرت خالقیت
و نوآوري در جهت تطبیق و هماهنگ شدن با تغییرات سریع استفاده کنند (.)Damanpour, 1991

در ادبیات نوآوري تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است .در پژوهش ون دون ،پول و آنجل)2000( 1
نوآوری «فرآيند ارائه و بهکارگیری ایدههای جدید و نو در عمل» تعریف شده است .پژوهش بیتز
و خاساونه )2005( 2نوآوري را پذیرش یا خلق ایدههای جدید در سازمان و کاربرد این ایدهها در
توسعه و اصالح محصوالت ،خدمات ،رویهها و فرآيندهاي کاري میداند.
فعالیتهای مدیریت دانش

تالشهاي اخير در علم مديريت به دنبال توسعه دیدگاه دانشبنيان از سازمان است كه ایجاد،
يكپارچهسازي و بهکارگیری دانش را به عنوان فلسفه وجودي سازمان در نظر میگیرد (.)Nonaka, 1994
ديدگاه دانشبنيان بر مبناي ديدگاه منبعمحور سازمان استوار شده است كه بر داراييهاي استراتژيك به
عنوان منبع اصلي مزيت رقابتي تمركز ميكند ( .)Amit & Schoemaker, 1993بر اساس دیدگاه
دانشبنیان ،دانش مهمترين منبع استراتژيك است ،زیرا منابع دانشي ،زمينه شكلگيري محصوالت و
خدمات سازمان است ( .)Zack, McKeen & Singh, 2009مدیریت دانش در سازمانها طی فرآيند
مشخصی انجام میشود .این فرآيند ،شامل چهار فعالیت کسب دانش ،نگهداری دانش ،اشتراک دانش و
1. Van de Ven, Poole & Angle
2. Bates & Khasawneh
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بهکارگیری دانش است .کسب دانش ،شامل استخراج دانشهای پنهان و آشکار سازمان و کارکنان آن و
توسعه این دانشهاست .منظور از نگهداري دانش ،ذخيرهسازي ،طبقهبندی و سازماندهی دانشهاست.
ش در بین کارکنان و بخشهای مختلف سازمان است .و بهکارگیری دانش،
اشتراک دانش ،تبادل دان 
استفاده از دانش در جهت نوآوری و بهبود عملکرد سازمان است (جهانگیر و فروتن.)1390 ،
فعالیتهای مدیریت دانش و نوآوری
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دانش به عنوان اساس و مهمترین عامل رقابت مطرح شده است و در کنار دانش ،نوآوري نیز به
عنوان مهمترین عامل جهت بقاي شرکتها ،شناخته شده است .در ادبیات مرتبط با نوآوري ،دانش
به عنوان یکی از مهمترین اجزاي فرآيند خلق نوآوري مطرح شده است و اهمیت مدیریت دانش
و رابطه آن با نوآوري به طور گسترده تایید شده است ( .)Galunic & Rodan, 1997مدیریت
موثر دانش ارتباطات دانشی را آسان میکند و عملکردهاي نوآورانه را از طریق توسعه بینشها و
تواناییهاي جدید افزایش میدهد .به همین جهت فعالیتهای مدیریت دانش جهت تشویق نوآوري
ضروري به نظر میرسد .در این راستا اولین وظیفه شرکتهاي نوآور ترکیب مجدد دانش و منابع
موجود و کشف دانش جدید جهت دستیابی به نوآوری است (.)Nonaka & Takeuchi, 1995
عوامل تعدیلگر در تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر نوآوری
پژوهشها نشان داده است که فعالیتهای مدیریت دانش به تنهایی برای دستيابي به نوآوری
کافی نیستند .در این راستا عواملی وجود دارند كه تاثیر فعالیتهای مديريت دانش بر نوآوری را

تعدیل میکنند .به عبارت دیگر برای اینکه بتوان از طریق فعالیتهای مدیریت دانش به نوآوری
دست یافت ،باید به عوامل پشتیبان این فعالیتها شامل عوامل سازمانی ـ انسانی و فناوری
اطالعات توجه ویژهای شود ( .)Mehta, 2008عوامل سازمانی ـ انسانی به عنوان ابزارهای
حمایتی شناخته میشوند که سازمانها به منظور متعهد کردن افراد به جاریسازی مدیریت دانش
از آنها استفاده میکنند .این عوامل عبارتند از :فرهنگ سازمانی دانشمحور ،رهبری دانشگرا و
مدیریت منابع انسانی دانشبنیان ( .)Davenport & Prusak, 1998عامل فناوری اطالعات نیز
شامل نرمافزارها و سامانههایی میشود که به سازمانها برای جمعآوری ،سازماندهی ،دسترسی،
انتقال و استفاده از دانش کمک میکنند (.)Mehta, 2008
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فرهنگ سازمانی دانشمحور

فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعهای از قوانین ،ارزشها و باورهایی که بین اعضای سازمان
مشترک است ،تعریف میشود ( .)Schein, 1985پژوهشهای فرهنگ سازمانی و مدیریت
دانش ،روی ارزشهایی که باعث تشویق و ترغیب خلق یا اشتراک دانش میشوند ،تمرکز دارد
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( .)Alavi et al., 2006در پژوهش دی تین و جکسون )2001( 1به این نکته اشاره میشود که اگر
محیطی افراد را به اشتراک دانش تشویق کند در حالیکه انگیزههای الزم را فراهم نکرده است ،فرآيند
اشتراک دانش در آن سازمان به شکست میانجامد .نتایج پژوهش گلد ،مالهوترا و سگارس)2001( 2
حاکی از این است که سازمانهایی که برای بازبودن و اعتماد سازمانی ارزش قائلند ،آمادگی توسعه
رفتارهایی که از طریق آن کارمندان ایدهها و دانش خود را به اشتراک میگذارند ،دارند ،به این طریق
کارمندان میتوانند نوآورتر باشند و به تغییرات و فرصتهای جدید بازار به راحتی و با سرعت بیشتری پاسخ
دهند .در مطالعه دیوید و فیهی )2000( 3ارزشهای فرهنگی متعددی برای تشویق کارکنان به ایجاد ،انتقال
و استفاده از دانش ،شناسایی شده است .آنها معتقدند ،درحالیکه اعتماد و همکاری باعث میشود کارمندان،
دانش خود را به اشتراک بگذارند ،سیستمهای ارزشی که قدرت فردی و رقابت را برجسته میسازند ،مانع
اشتراک دانش میشوند .در پژوهشی لی و چوی )2003( 4بر اين باورند كه بین فرهنگ سازمانی به عنوان
مجموعهای از ارزشها شامل همکاری ،اعتماد و یادگیری و بهبود فرآيند خلق دانش رابطه مثبتی وجود
ی دارد
دارد .همچنین فرهنگ سازمانی دانشمحور بر روی اثربخشی مدیریت دانش تاثیر مثبت و مستقیم 
( ،)Lee & Choi, 2003و به صورت غیرمستقیم ،نقشی واسط برای یادگیری مشارکتی و همکارانه
برای نوآوریهای بیشتر ( )Janz & Prasarnphanich, 2003و نقشی تعدیلگر برای بهبود اثربخشی
فناوریهای مدیریت دانش ایفا میکند (.)Alavi et al., 2006
از بین ارزشهای مختلف فرهنگ سازمانی ،ترویج فرهنگ گشودگی ،یادگیری ،اشتراک دانش
و اعتمادمحوری در سازمان ،نقش بسزایی در تسهیل مدیریت دانش دارد .وجود فرهنگ گشودگی،
مرزهای درونسازمانی را حداقل میسازد و فضایی را ایجاد میکند که در آن افراد آزادند که تجربه،
ریسک و اشتباه کنند و همه اينها موجب تشویق یادگیری و تبادل دانش میشود .وجود فرهنگ
یادگیری ،توانایی سازمان در خلق دانش جدید را افزایش میدهد .سازمانها با تاکید بر یادگیری،
بهکارکنانشان کمک میکنند که نقش فعالتری در خلق دانش ایفا کنند .با فرهنگ اشتراک
1. DeTienne & Jackson
2. Gold, Malhotra & Segars
3. David & Fahey
4. Lee & Choi
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دانش ،افراد ایدهها و بینشهای خود را با دیگران به اشتراک میگذارند .زیرا به جای اینکه مجبور
به این کار باشند ،آن را یک فرآيند طبیعی میدانند .وقتی که فرهنگ اعتمادمحوری در روابط میان
اعضای سازمان وجودداشته باشد ،افراد تمایل بیشتری به تبادل دانش دارند و افزایش تبادل دانش
در اثر اعتماد متقابل ،نیز موجب خلق دانش میشود (منوريان ،عسگري و آشنا .)1386 ،به طور
کلی ،موضوع تمامی مطالعات فوق ،تاکید بر این نکته است که فرهنگ سازمانی دانشمحور بر
توسعه مدیریت دانش و نتایج حاصل از آن مانند بهبود قابلیت نوآوری اثر میگذارد.
رهبری دانشگرا

ی ایفا میکنند ( .)Nonaka & Takeuchi, 1995در این
رهبران در مدیریت دانش نقش مهم 
نقش ،رهبران بر تشویق اعضای سازمان برای انتقال داوطلبانه دانش و استفاده مستمر از استعداد
و تجربه به منظور خلق دانش سازمانی تاکید دارند ( .)Yang, 2007رهبران باید با تسهیل اشتراک
دانش به پیشبرد مدیریت دانش در سازمان کمک کنند ( .)Haas & Hansen, 2005در پژوهشی
وون کروق ،نوناکا و رچستینر )2012( 1مطالعات خود در مورد نقش رهبری در مدیریت دانش را
به دو نظریه سبک رهبری و نظریه تجویزی برای اقدامات رهبری تقسیم کردند .نظریه سبک
رهبری ،دارای این فرض است که برای پشتیبانی از فعالیتهای مدیریت دانش ،سبکهایی خاص
از دیگر سبکها مناسبتر هستند ،به طور مثال رهبران با نقشهایی چون نوآور ،مربی یا تسهیلگر
دارای ویژگیهایی هستند که با اشتراک دانش در سازمان رابطه مثبتی دارند .سبکهایی با رویهها
و سیاستهای سختگيرانه در مقایسه با سبکهایی که بر اساس تعامل انسانی ،وابستگی ،روحیه،
انسجام و هماهنگی محیط کار بنا نهاده شدهاند ،کمتر از مدیریت دانش حمایت میکنند (Yang,

 .)2007جمعبندی مطالعات فوق ،نشاندهنده نقش مهم رهبری دانشگرا در تسهیل فعالیتهای
مدیریت دانش و حاصل آن یعنی بهبود نوآوری در سازمان است.
مدیریت منابع انسانی دانشبنیان

مدیریت منابع انسانی با سیاستها ،رویهها و سیستمهایی که یک سازمان برای نفوذ در
رفتار ،نگرش و عملکرد کارکنان استفاده میکند ،مرتبط است (.)Gloet & Berrell, 2003
برخی از مطالعات به بررسی پیکربندی مدیریت منابع انسانی که متناسب با استراتژیهای
خاص مدیریت دانش است ،میپردازند ( .)Mehta, 2008مطالعات دیگر به استفاده سازمان از
1. Von Krogh, Nonaka & Rechsteiner
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مدیریت منابع انسانی به عنوان زیرساختی برای حمایت از فعالیتهای مدیریت دانش اشاره میکنند
( .)Gold; Malhotra & Segars, 2001سازمان میتواند محیطی فراهم کند که با استفاده از
شیوههایی مانند کار گروهی ،ارزیابی عملکرد گروهي یا سیستمهای پاداش و جبران خدمات منجر
به کسب ،نگهداری ،اشتراک و بهکارگیری دانش شود ( .)Brewer & Brewer, 2010پژوهشگرانی
همچون کوریه و کرین )2003( 1بر نقش شیوههای مدیریت منابع انسانی مانند پیشرفت شغلی همراه با
کار گروهی تاکید دارند تا بر موانع فرهنگی برای بهبود اشتراک دانش غلبه کنند .به طور کلی ،مطالعات
انجامشده تعامالت مثبت ميان مولفههای مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی دانشبنیان را نشان
میدهد.
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فناوری اطالعات

در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی در زمینه فناوری اطالعات به وجود آمده است که
امکانات جدیدی را برای فرآيند مدیریت دانش به وجود آورده است .فناوری اطالعات به شیوههای
مختلفی فرآيند مدیریت دانش را تحت تاثیر قرار میدهد .تسهیل فرآيند جمعآوری ،ذخیره و تبدیل
دانش و ایجاد شبکه ارتباطی بین بخشهای مختلف سازمان جهت اشتراک دانش تعدادی از این
شیوهها هستند ( .)Lee & Choi, 2003فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی مختلفی در مدیریت
دانش کاربرد دارند .شبکههای کامپیوتری دسترسی به پایگاههای دادهای را که دربرگیرنده بسیاری
از اطالعات الکترونیکی سازمان به عنوان مواد خام برای دانش است فراهم میآورد .سیستمهای
مدیریت اسناد ،ابزارهای مدیریتی را برای تسهیل ایجاد و مدیریت اسناد ،مانند طبقهبندی اسناد
فراهم میآورند .گروهافزارها دانش ضمنی افراد و گروهها را در اختیار میگذارد .سیستمهای جریان
کار که دانش مورد استفاده در فرآيند کسبوکار سازمان را در اختیار گرفته و کدگذاری میکنند
(رادینگ.)1386 ،
همچنین از آنجا که چرخه عمر محصوالت و خدمات به سرعت در حال کوتاهتر شدن هستند و
تکنولوژیهای جدید با سرعت روزافزونی متولد میشوند ،شرکتها معمو ًال تحت فشار قرار دارند تا
به سرعت هر چه تمامتر به نوآوری دست یابند .زمان ورود به بازار و لحظه معرفی محصول جدید به
بازار ،عوامل اساسی در رقابت هستند .فناوری اطالعات در مدیریت نوآوری ،نقش عمدهای ایفا میکند.
فناوری اطالعات بر ایدههای توليد محصول جديد ،نوآوری در فرآيند تولید ،کوتاه كردن و بهینهسازی
فرآيند توسعه محصوالت جدید ،کوتاه كردن و بهینهسازی فرآيند تغییر در طراحی محصول و سهولت
1. Currie & Kerrin
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دسترسی مشتریان شرکت به محصول جدید اثر ميگذارد (.)Karadal & Saygin, 2011
پیشینه پژوهش
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يوسفي ،فيضي و سليماني ( )1390در پژوهشی به بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر
نوآوري در میان مدیران و کارکنان شرکتهاي فناور مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه
ارومیه پرداختهاند .این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی
است .یافتههاي پژوهش نشاندهنده وجود رابطه معنادار ميان مدیریت دانش و نوآوري (محصول،
فرآيند ،تدریجی و بنیادي) است بنابراین توجه بیشتر شرکتها به مدیریت دانش ،باعث افزایش
نوآوري در آنها خواهد شد.
هادیزادهمقدم ،قليچلی و محبي ( )1392در مقالهای با عنوان «بررسی رابطه بین تسهیم دانش
و نوآوری در سازمانهای خدمات مالی :بانک رفاه کارگران» هدف اصلی پژوهش خود را سنجش
رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری عنوان کردهاند .در این پژوهش از ابزار پرسشنامه در میان
 96نفر از کارکنان در بانک رفاه کارگران استفاده شده است .در سطح اطمینان  95درصد ،نتایج
نشاندهنده وجود رابطه معنادار و مثبت میان تسهیم دانش و نوآوری استاست .عالوه بر آن ،نتایج
مشابه میان متغیرهای تسهیم دانش آشکار ،تسهیم دانش پنهان ،تسهیم دانش استراتژیک ،تسهیم
دانش کارشناسی با نوآوری مشاهده شد.
مورا و همکاران )2013( 1در مطالعهای به ترویج رفتار نوآورانه کارکنان از طریق رفتار
اشتراک دانش با نقش تعدیلگری سرمایه اجتماعی پرداختهاند .نتایج این پژوهش که با روش
رگرسیون  SURانجام شده است ،نشان میدهد رفتار اشتراک دانش بر روی نوآوری اثر مثبت
دارد؛ اشتراکگذاری بهترین شیوهها و اشتراکگذاری اشتباهات محرک نوآوری است و درک
افراد از سرمایه اجتماعی ،رابطه ميان رفتار اشتراک دانش و رفتار نوآورانه را تعدیل میکند.

مدل مفهومی پژوهش

جمعبندی مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشاندهنده تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر
نوآوری و نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی ،رهبری ،مدیریت منابع انسانی و فناوری اطالعات
در آن است .به این صورت مدل مفهومی این پژوهش در شکل ( )1نشان داده شده است.

1. Mura et al.
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ -اﻧﺴﺎﻧﻲ
رﻫﺒﺮي داﻧﺶ ﮔﺮا
KOL

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن
KBHRM

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر
KCC
H1

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د اﻧﺶ

H9

H5

H10
H2

H6
H7

H11

ﻛﺴﺐ داﻧﺶ KAC

H3 H4
H8

H12

ﻧﻮآوري INV

ﻧﮕﻬﺪاري داﻧﺶ KST
اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ KSH

H16
H15
H14
H13

ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ KEX

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت IT

ﺷﻜﻞ  :1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
پژوهش
شکل  :1مدل مفهومی
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ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

فرضیههاي پژوهش

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶﻣﺤﻮر در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮ

ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد:

ﻛﻨﺪ.تهای مدیریت دانش بر
فعالی
در این پژوهش ،ارزشهای فرهنگ سازمانی دانشمحور در تاثیر
 ﻓﺮﺿﻴﻪ  :(H1) 1ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶﻣﺤﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ  :(H2) 2ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶﻣﺤﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.پیشنهاد میشود:
نوآوری به عنوان تعدیلگر مطرح میشود .در نتیجه فرضیههای زیر
 ﻓﺮﺿﻴﻪ  :(H3) 3ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶﻣﺤﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.کسب را ﺗﻌﺪﻳﻞ
داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري
ﻛﺎرﮔﻴﺮي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ
شﺗﺎﺛﻴﺮ
دانﻣﺤﻮر
سازمانیداﻧﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻓﺮﺿﻴﻪ:(H4) 4 :
دانشﻣﻲبرﻛﻨﺪ.نوآوری را تعدیل میکند.
فعالیت
تاثیر
محور
فرهنگ
 فرضیه )H1(-1در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮي رﻫﺒﺮي داﻧﺶﮔﺮا در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ،ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد:
نگهداری دانش بر نوآوری را
 فرضیه  :)H2( 2فرهنگ سازمانی دانشمحور تاثیر فعالیت ﻓﺮﺿﻴﻪ  :(H5) 5رﻫﺒﺮي داﻧﺶﮔﺮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.تعدیل میکند.
 ﻓﺮﺿﻴﻪ  :(H6) 6رﻫﺒﺮي داﻧﺶﮔﺮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ  :(H7) 7رﻫﺒﺮي داﻧﺶﮔﺮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. فرضیه  :)H3( 3فرهنگ سازمانی دانشمحور تاثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را ﻓﺮﺿﻴﻪ  :(H8) 8رﻫﺒﺮي داﻧﺶﮔﺮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.تعدیل میکند.
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي
زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد:
 فرضیه  :)H4( 4فرهنگ سازمانی دانشمحور تاثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را ﻓﺮﺿﻴﻪ  :(H9) 9ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.تعدیل میکند.
 ﻓﺮﺿﻴﻪ  :(H10) 10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ..
ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ
ﺗﻌﺪﻳﻞ
را
ﻧﻮآوري
ﺑﺮ
داﻧﺶ
اﺷﺘﺮاك
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﻨﻴﺎن
داﻧﺶ
اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
(:
H11
)
11
ﻓﺮﺿﻴﻪ
در مورد نقش تعدیلگری رهبری دانشگرا در تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری ،فرضیههاي زیر
مطرح میشود:
٧
 فرضیه  :)H5( 5رهبری دانشگرا تاثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را تعدیل میکند. فرضیه  :)H6( 6رهبری دانشگرا تاثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند. فرضیه  :)H7( 7رهبری دانشگرا تاثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل میکند. فرضیه  :)H8( 8رهبری دانشگرا تاثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.جهت بررسی نقش تعدیلگری مدیریت منابع انسانی دانشبنیان در تاثیر فعالیتهای مدیریت
دانش بر نوآوری فرضیههاي زیر بیان میشود:
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 فرضیه  :)H9( 9مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تاثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری راتعدیل میکند.
 فرضیه  :)H10( 10مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تاثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوریرا تعدیل میکند.
 فرضیه  :)H11( 11مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تاثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوریرا تعدیل میکند.
 فرضیه  :)H12( 12مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تاثیر فعالیت بهکارگیری دانش برنوآوری را تعدیل میکند.
در این پژوهش به فناوری اطالعات در کنار عوامل سازمانی-انسانی پرداخته شده است .در این
زمینه فرضیههاي زیر مطرح میشود:
 فرضیه  :)H13( 13فناوری اطالعات تاثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را تعدیل میکند. فرضیه  :)H14( 14فناوری اطالعات تاثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند. فرضیه  :)H15( 15فناوری اطالعات تاثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل میکند. فرضیه  :)H16( 16فناوری اطالعات تاثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.روششناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماری

در این مطالعه ،از روش پیمایشی جهت جمعآوری دادهها استفاده شده است .شرکتهای
دانشبنیان برای این پژوهش انتخاب شدهاند .دلیل انتخاب شرکتهای دانشبنیان ،اهمیت مدیریت
دانش در آنهاست ( )He & Wong, 2004و دیگر این که ،نوآوری از هر دو نوع نوآوری فرآيند و
نوآوری محصول ،نقش محوری در فعالیتها و ایجاد مزیت رقابتی برای این شرکتها ایفا میکند
( .)Jansen, Van Den Bosch & Volberda, 2006جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای دانشبنیان
شهر مشهد که در پارک علم و فناوری خراسان رضوی و مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مستقر
هستند،است .در پارک علم و فناوری خراسان رضوی  137شرکت دانشبنیان و در مرکز رشد دانشگاه
فردوسی مشهد  48شرکت مستقر هستند که در مجموع تعداد اعضای جامعه آماری این پژوهش 185
شرکت است .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده است که تعداد  89به دست آمد.
برای جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای در اختیار مدیر عامل یا فردی که در شرکت موردنظر
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بیشترین اطالعات را درباره شرکت دارد ،قرار گرفت .پرسشها بر اساس طیف لیکرت دارای پنج
مقیاس از بسیار زیاد با امتیاز  5تا بسیار کم با امتیاز  1است .پرسشنامه برگرفته از پژوهش دونیت
و گوادامیالس )2011( 1است ،که برای تطبیق با شرکتهای دانشبنیان ایرانی بومیسازی شده
است .بر اساس طرح نمونهگیری تصادفی 120 ،پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع شد که 86
شرکت ،پرسشنامهها را تکمیل و تحویل دادند ،که از این تعداد دو پرسشنامه به دلیل مخدوش
بودن تایید نشد و در مجموع  84پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.
روایی و پایایی ابزار پژوهش
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در جهت سنجش روایی صوری ابزار پژوهش ،ابتدا پرسشنامه مورد پیشآزمون قرار گرفت،
که به نگارندگان کمک کرد تا کیفیت سواالت را افزایش داده و اشکاالت امالیی و معنایی آنها
را برطرف كنند .سپس آزمون آزمایشی برای سنجش گویا بودن پرسشنامه انجام شد .در ادامه،
پرسشنامه در اختیار دو نفر از استادان متخصص در رشته مدیریت و یک نفر از خبرگان تجربی
قرار گرفت و نظرات آنها در پرسشنامه اعمال شد .در جهت سنجش روایی ساختاری ابزار پژوهش
ی سواالت مربوط به هر متغیر به درستی در گروهبندی مربوطه قرار
و اطمینان از این که تمام 
گرفته و تعلق به آن گروه دارند ،تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت .در این فرآيند ابتدا آزمون
( Kaiser-Mayer-Olkin (KMOکه نشاندهنده دقت نمونهگیری بوده و در سطح آلفای 0/05
بايد حداقل  0/6باشد ( )Pallant, 2010اجرا شد .نتایج این آزمون در جدول  1آمده است و نشانگر
قابل قبول بودن آزمون است .نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد که تمامي سنجهها به جز دو سنجه
دارای مقداری بیش از  0/3هستند .دو سنجهای که مقدار کمتر از  0/3دارند مربوط به عوامل
سازمانی ـ انسانی یعنی  KBHRM3و  KBHRM6هستند که در تحلیل نهایی بايد حذف شوند.
بنابراین بعد از طی تمامیمراحل فوق ،روایی ابزار اندازه گیری مورد تایید قرار گرفت.
جدول  :1آزمون (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

KMO

Bartlett’s Test of Sphericity sig

فعالیتهای مدیریت دانش

0/814

0/000

عامل فناوری اطالعات

0/748

0/000

عوامل سازمانی ـ انسانی
نوآوری

0/658
0/666

0/000
0/000
1. Donate & Guadamillas
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برای آزمون پایایی ابزار ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است ،که نتایج آن در جدول ( )2آمده
است .مقادیر آلفای کرونباخ بهدستآمده ،نشاندهنده پایایی ابزار پژوهش است.
جدول  :2آزمون پایایی ابزار تحقیق

آلفای کرونباخ

فعالیتهای مدیریت دانش

0/849

عامل فناوری اطالعات

0/814

عوامل سازمانی ـ انسانی
نوآوری
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0/798
0/701

توصیف دادهها

اطالعات دموگرافیک و آمار توصیفی نمونه آماری بر اساس متغیرهای زمینه فعالیت ،سابقه
فعالیت و تعداد کارمندان شرکتهای دانشبنیان در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  :3اطالعات دموگرافیک نمونه آماری

متغیر

زمینه فعالیت

شاخص

الکترونیک و صنعت

تعداد کارمندان

14/3

کامپیوتر و فناوری اطالعات

36/9

مهندسی کشاورزی و صنایع غذایی

25

کمتر از دو سال

9/5

مهندسی صنایع و مدیریت
آموزشی

سابقه فعالیت

درصد

8/3
4/8

بین دو تا پنج سال

59/5

کمتر از پنج نفر

17/9

بین پنج تا ده سال
بین پنج تا ده نفر

بین ده تا بیست نفر

بین بیست تا پنجاه نفر

26/2
60/7
11/9
3/6

در جدول ( )4شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای مستقل ،وابسته و تعدیلگر نشان داده
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شده است .برای شاخص مرکزی از میانگین و شاخص پراکندگی از انحراف معیار استفاده شده است.
جدول  :4شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعداد

کسب دانش ()KAC

3/9871

0/44124

84

نگهداری دانش ()KST

3/4087

0/84803

84

اشتراک دانش ()KSH

3/1429

0/78022

84

بهکارگیری دانش ()KEX

3/6587

0/77438

84

فرهنگ دانشمحور ()KCC

4/0660

0/62828

84

رهبری دانشگرا ()KOL

3/8250

0/58889

84

3/0486

0/52851

84

نوآوری ()INV

3/6071

61272/0

84

فناوری اطالعات ()IT

3/9714

0/65281

84

مدیریت منابع انسانی دانشبنیان
()KBHRM

یافتههای پژوهش
برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده شده است .ماتريس همبستگي همه
متغيرها در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول  :5ماتریس همبستگی متغیرها
KCC

KOL KBHRM INV IT

KAC

متغیرها

1

KAC

**0/440

KST

**0/481** 0/726

KSH

*0/266

KEX

**0/281** -0/025 0/226* 0/678

KCC

KEX

KST

KSH

1
1
1
1
1

88

ا

ا

**0/379** 0/469
ا

ا

ا

ا

ا

**0/017 0/367
ا

ا

ا

0/173

0/017

0/183

KOL

ادامه جدول  :5ماتریس همبستگی متغیرها
KOL KBHRM INV IT

1
0/176 1

KSH

KCC

KEX

1

0/079 0/159

0/056

-0/017

0/094 0/194

0/188

-0/041 0/242* -0/201

0/056

0/037 -0/035

0/106

-0/070

ا

KST

متغیرها

KAC

**0/252* 0/461

ا

ا

*KBHRM 0/217
INV

ا

0/150

0/098

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

*.
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**.

IT

منبع :یافتههای پژوهش

به منظور آزمودن فرضيههاي اين مطالعه از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده
است .نتایج این تحلیل در جداول  6تا  22نمایش داده شده است.
بررسی فرضیه  :1فرهنگ سازمانی دانشمحور تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
جدول  :6آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 1
Model

Change Statistics
R
Adjusted Std. Error of
R Square
Sig. F
Square R Square the Estimate
F Change df1 df2
Change
Change

R

2 81 0/567

0/572

0/014

0/61591

-0/010

0/118a 0/014

1

1 80 0/409

0/688

0/008

0/61710

-0/014

0/149b 0/022

2

a. Predictors: (Constant), KCC, KAC
b. Predictors: (Constant), KCC, KAC, KACKCC

همانگونه که در جدول ( )6مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت کسب دانش بر
نوآوری ،معنیدار نیست ( .R2= 0/014 )F=0/572, p>0/05مدل ( )2در جدول ( )6تأثیر فعالیت
کسب دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر فرهنگ سازمانی دانشمحور نشان میدهد .با توجه به
اینکه عدد معنیداری بیشتر از  0/05بوده بنابراین نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی دانشمحور
در تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری تائید نمیشود.
بررسی فرضیه  :2فرهنگ سازمانی دانشمحور تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را
تعدیل میکند.
l h
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جدول  :7آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 2
Change Statistics
R
Adjusted Std. Error of
R Square
Sig. F
Square R Square the Estimate
F Change df1 df2
Change
Change

R

Model

2 81 0/042

2/876

0/066

0/59933

0/043

0/257a 0/066

1

1 80 0/038

4/459

0/049

0/58693

0/082

0/340b 0/116

2

a. Predictors: (Constant), KST, KCC
b. Predictors: (Constant), KST, KCC, KSTKCC
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همانگونه که در جدول ( )7مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/066 )F=2/876, p<0/05در مدل ( )1فعالیت نگهداری دانش
به همراه فرهنگ سازمانی دانشمحور 6/6 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل ()2
در جدول ( )7تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر فرهنگ سازمانی
دانشمحور نشان میدهد .با توجه به اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین نقش
تعدیلگری فرهنگ سازمانی دانشمحور در تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری تائید میشود.
بررسی فرضیه  :3فرهنگ سازمانی دانشمحور تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
جدول  :8آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 3
Change Statistics
R Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

R

Model

0/048

81

2

2/638

0/061

0/60098

0/038

0/247a 0/061

1

0/221

80

1

1/520

0/018

0/59906

0/044

0/280b 0/079

2

a. Predictors: (Constant), KSH, KCC
b. Predictors: (Constant), KSH, KCC, KSHKCC

همانگونه که در جدول ( )8مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/061 )F=2/638, p<0/05در مدل ( )1فعالیت اشتراک دانش
به همراه فرهنگ سازمانی دانشمحور 1/6 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل ( )2در
جدول ( )8تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر فرهنگ سازمانی دانشمحور
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نشان میدهد .با توجه به اینکه عدد معنیداری بیشتر از  0/05بوده بنابراین نقش تعدیلگری
فرهنگ سازمانی دانشمحور در تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری تائید نمیشود.
بررسی فرضیه  :4فرهنگ سازمانی دانشمحور تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را
تعدیل میکند.
جدول  :9آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 4
R
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Change Statistics
R Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

Model

0/214

81

2

1/572

0/037

0/60855

0/014

0/193a 0/037

1

0/736

80

1

0/115

0/001

0/61190

0/003

0/197b 0/039

2

a. Predictors: (Constant), KEX, KCC
b. Predictors: (Constant), KEX, KCC, KEXKCC

همانگونه که در جدول ( )9مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر
نوآوری ،معنیدار نیست ( .R2=0/037 )F=1/572, p>0/05مدل ( )2در جدول ( )9تأثیر فعالیت
بهکارگیری دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر فرهنگ سازمانی دانشمحور نشان میدهد .با
توجه به اینکه عدد معنیداری بیشتر از  0/05بوده بنابراین نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی
دانشمحور در تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری تائید نمیشود.
بررسی فرضیه  :5رهبری دانش گرا تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
جدول  :10آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 5
R
Adjusted Std. Error of
Square R Square the Estimate

Change Statistics

R

Model

R Square
F
Sig. F
df1 df2
Change Change
Change

0/034

81

2

1/851

0/044

0/60653

0/020

0/209a 0/044

1

0/044

80

1

0/371

0/064

0/60890

0/012

0/219b 0/048

2

a. Predictors: (Constant), KOL, KAC
b. Predictors: (Constant), KOL, KAC, KACKOL
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همانگونه که در جدول ( )10مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت کسب دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/044 )F=1/851, p<0/05در مدل ( )1فعالیت کسب دانش به
همراه رهبری تأیید 4/4 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل ( )2در جدول ( )10تأثیر
فعالیت کسب دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر رهبری دانشگرا نشان میدهد .با توجه به
اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین نقش رهبری دانشگرا در تأثیر فعالیت کسب
دانش بر نوآوری تائید میشود.
بررسی فرضیه  :6رهبری دانشگرا تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
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جدول  :11آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 6
Change Statistics
Adjusted Std. Error
R Square
R
of the
Square Estimate R Square
Sig. F
F Change df1 df2
Change
Change

R

Model

0/018

2 81

4/227

0/094

0/59021

0/072

0/307a 0/094

1

0/105

1 80

2/690

0/029

0/58415

0/091

0/352b 0/124

2

a. Predictors: (Constant), KST, KOL
b. Predictors: (Constant), KST, KOL, KSTKOL

همانگونه که در جدول ( )11مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری،
معنیدار است ( .R2=0/094 )F=4/227, p<0/05مدل ( )2در جدول ( )11تأثیر فعالیت نگهداری دانش
بر نوآوری را پس از ورود متغیر رهبری دانشگرا تأیید و با توجه بهاینکه عدد معنیداری بیشتر از 0/05
بوده بنابراین نقش تعدیلگری رهبری دانشگرا در تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری تائید نمیشود.
بررسی فرضیه  :7رهبری دانشگرا تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل
میکند.

جدول  :12آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 7
Change Statistics
R
Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

R

Model

1 80 0/017

2/508

0/098

0/58482

0/089

0/349b 0/122

2
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2 81 0/018

4/222

0/094

0/59024

0/072

0/307a 0/094

1

a. Predictors: (Constant), KSH, KOL
b. Predictors: (Constant), KSH, KOL, KSHKOL

همانگونه که در جدول ( )12مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/094 )F=4/222, p<0/05در مدل ( )1فعالیت کسب دانش به
همراه رهبری دانشگرا 9/4 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل ( )2در جدول ()12
تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر رهبری دانشگرا نشان میدهد .با توجه
به اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین نقش تعدیلگری رهبری دانشگرا در تأثیر
فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری تائید میشود.
بررسی فرضیه  :8رهبری دانشگرا تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
جدول  :13آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 8
Change Statistics
R
Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

R

Model

2 81 0/111

2/263

0/053

0/60361

0/030

0/230a 0/053

1

1 80 0/392

0/740

0/009

0/60458

0/026

0/248b 0/062

2

a. Predictors: (Constant), KEX, KOL
b. Predictors: (Constant), KEX, KOL, KEXKOL

همانگونه که در جدول ( )13مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر
نوآوری ،معنیدار نیست ( .R2=0/053 )F=2/263, p>0/05مدل ( )2در جدول ( )13تأثیر فعالیت
بهکارگیری دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر رهبری دانشگرا نشان میدهد .با توجه به اینکه
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عدد معنیداری بیشتر از  0/05بوده بنابراین نقش تعدیلگری رهبری دانشگرا در تأثیر فعالیت
بهکارگیری دانش بر نوآوری تائید نمیشود.
بررسی فرضیه  :9مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را
تعدیل میکند.
جدول  :14آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 9
Change Statistics
R
Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change
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R

Model

2 81 0/031

0/072

0/002

0/61969

-0/023

0/042a 0/002

1

1 80 0/005

8/512

0/096

0/59281

0/064

0/313b 0/098

2

a. Predictors: (Constant), KBHRM, KAC
b. Predictors: (Constant), KBHRM, KAC, KACKBHRM

همانگونه که در جدول ( )14مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت کسب دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/002 )F=0/072, p<0/05در مدل ( )1فعالیت کسب دانش به
همراه مدیریت منابع انسانی دانشبنیان 0/2 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل ()2
در جدول ( )14تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر مدیریت منابع انسانی
دانشبنیان نشان میدهد .با توجه به اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین نقش
تعدیلگری مدیریت منابع انسانی دانشبنیان در تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری تائید میشود.
بررسی فرضیه  :10مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری
را تعدیل میکند.

جدول  :15آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 10
Change Statistics
R
Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

R

Model

1 80 0/045

1/209

0/074

0/60040

0/040

0/273b 0/075

2
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2 81 0/040

2/609

0/061

0/60118

0/037

0/246a 0/061

1

a. Predictors: (Constant), KST, KBHRM
b. Predictors: (Constant), KST, KBHRM, KSTKBHRM

همانگونه که در جدول ( )15مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/061 )F=2/609, p<0/05در مدل ( )1فعالیت نگهداری دانش
به همراه مدیریت منابع انسانی دانشبنیان 6/1 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل
( )2در جدول ( )15تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر مدیریت منابع
انسانی دانشبنیان نشان میدهد .با توجه به اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین
نقش تعدیلگری مدیریت منابع انسانی دانشبنیان در تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری تائید
میشود.
بررسی فرضیه  :11مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری
را تعدیل میکند.
جدول  :16آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 11
Change Statistics
R
Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

R

Model

0/038

81

2

2/033

0/048

0/60524

0/024

0/219a 0/048

1

0/002

80

1

9/978

0/106

0/57425

0/122

0/392b 0/153

2

a. Predictors: (Constant), KSH, KBHRM
b. Predictors: (Constant), KSH, KBHRM, KSHKBHRM
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همانگونه که در جدول ( )16مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/048 )F=2/033, p<0/05در مدل ( )1فعالیت اشتراک دانش
به همراه مدیریت منابع انسانی دانشبنیان 4/8 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل
( )2در جدول ( )16تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر مدیریت منابع
انسانی دانشبنیان نشان میدهد .با توجه به اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین
نقش تعدیلگری مدیریت منابع انسانی دانشبنیان در تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری تائید
میشود.
بررسی فرضیه  :12مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری
را تعدیل میکند.
جدول  :17آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 12
Change Statistics
R
Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

R

Model

0/025

81

2

1/517

0/036

0/60894

0/012

0/190a 0/036

1

0/047

80

1

0/466

0/006

0/61096

0/006

0/204b 0/042

2

a. Predictors: (Constant), KEX, KBHRM
b. Predictors: (Constant), KEX, KBHRM, KEXKBHRM

همانگونه که در جدول ( )17مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/036 )F=1/517, p<0/05در مدل ( )1فعالیت بهکارگیری دانش
به همراه مدیریت منابع انسانی دانشبنیان 3/6 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل
( )2در جدول ( )17تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر مدیریت منابع
انسانی دانشبنیان نشان میدهد .با توجه به اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین
نقش تعدیلگری مدیریت منابع انسانی دانشبنیان در تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری
تائید میشود.
فرضیه  :13فناوری اطالعات تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

96

جدول  :18آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 13
Change Statistics
Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

0/268

2 81

1/337

0/032

0/61025

0/008

0/032

0/179a

1

0/112

1 80

2/575

0/030

0/60440

0/027

0/249b 0/062

2
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R Square

R

Model

a. Predictors: (Constant), IT, KAC
b. Predictors: (Constant), IT, KAC, KACIT

همانگونه که در جدول ( )18مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت کسب دانش بر
نوآوری ،معنیدار نیست ( .R2=0/032 )F=1/337, p>0/05مدل ( )2در جدول ( )18تأثیر فعالیت
کسب دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر فناوری اطالعات نشان میدهد .با توجه به اینکه عدد
معنیداری بیشتر از  0/05بوده بنابراین نقش تعدیلگری فناوری اطالعات در تأثیر فعالیت کسب
دانش بر نوآوری تائید نمیشود.
بررسی فرضیه  :14فناوری اطالعات تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
جدول  :19آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 14
Change Statistics
R Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

R

Model

2 81 0/015

4/447

0/099

0/58876

0/077

0/315a 0/099

1

1 80 0/042

3/570

0/038

0/57964

0/105

0/371b 0/137

2

a. Predictors: (Constant), KST, IT
b. Predictors: (Constant), KST, IT, KSTIT

همانگونه که در جدول ( )19مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/099 )F=4/447, p<0/05در مدل ( )1فعالیت اشتراک دانش به
همراه فناوری اطالعات 9/9 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل ( )2در جدول ()19

97

تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر فناوری اطالعات نشان میدهد .با
توجه به اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین نقش تعدیلگری فناوری اطالعات در
تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری تائید میشود.
بررسی فرضیه  :15فناوری اطالعات تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
جدول  :20آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 15
Change Statistics
R Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

R

Model
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2 81 0/028

3/723

0/084

0/59356

0/062

0/290a 0/084

1

1 80 0/044

0/025

0/098

0/59717

0/050

0/291b 0/084

2

a. Predictors: (Constant), KSH, IT
b. Predictors: (Constant), KSH, IT, KSHIT

همانگونه که در جدول ( )20مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/084 )F=3/723, p<0/05در مدل ( )1فعالیت اشتراک دانش
به همراه فناوری اطالعات 8/4 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل ( )2در جدول ()20
تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر فناوری اطالعات نشان میدهد .با توجه
به اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین نقش تعدیلگری فناوری اطالعات در تأثیر
فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری تائید میشود.
بررسی فرضیه  :16فناوری اطالعات تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
جدول  :21آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی جهت فرضیه 16
Change Statistics
R
Adjusted Std. Error of
F
Sig. F
Square R Square the Estimate R Square
df1 df2
Change Change
Change

2 81 0/041

2/591

0/060

0/60131

0/037

0/245a 0/060

1

1 80 0/046

0/017

0/069

0/60499

0/025

0/246b 0/060

2

a. Predictors: (Constant), KEX, IT
b. Predictors: (Constant), KEX, IT, KEXIT
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R

Model
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همانگونه که در جدول ( )21مالحظه میگردد ،مدل ( )1در تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر
نوآوری ،معنیدار است ( .R2=0/060 )F=2/591, p<0/05در مدل ( )1فعالیت بهکارگیری دانش
به همراه فناوری اطالعات 6 ،درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند .مدل ( )2در جدول ()21
تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را پس از ورود متغیر فناوری اطالعات نشان میدهد .با
توجه به اینکه عدد معنیداری کمتر از  0/05بوده بنابراین نقش تعدیلگری فناوری اطالعات در
تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری تائید میشود.
پس از بررسی فرضیههاي پژوهش میتوان در مورد فرضیهها و مدل پژوهش به یک
نتیجهگیري کلی دست یافت .نتایج کلی فرضیههاي پژوهش در جدول ( )22ارائه شده است.
جدول  :22خالصه نتایج آزمون فرضیهها

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9

فرضیه

نتایج

فرهنگ سازمانی دانشمحور تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

رد

فرهنگ سازمانی دانشمحور تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

رد

فرهنگ سازمانی دانشمحور تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند .تائید

فرهنگ سازمانی دانشمحور تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

رد

رهبری دانشگرا تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

رد

رهبری دانشگرا تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

رد

رهبری دانشگرا تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

رهبری دانشگرا تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

تائید
تائید

مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را تعدیل میکند .تائید

10

مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

12

مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

تائید

فناوری اطالعات تأثیر فعالیت نگهداری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

تائید

فناوری اطالعات تأثیر فعالیت بهکارگیری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

تائید

11
13
14
15
16

مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
فناوری اطالعات تأثیر فعالیت کسب دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

فناوری اطالعات تأثیر فعالیت اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.

تائید
تائید
رد

تائید

با توجه به جدول باال میتوان مدل نهایی این پژوهش را بهصورت شکل ( )2ارائه كرد .الزم

99

به ذکر است ،در صورتیکه رابطهاي غیرمعنادار باشد و فرضی ه مربوط به آن مورد تایید قرار نگیرد،
در این شکل باید بهصورت نقطهچین نشان داده شود.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻜﻞ  2اراﺋﻪ ﻛﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ راﺑﻄﻪاي
ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ،در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ -اﻧﺴﺎﻧﻲ
رﻫﺒﺮي داﻧﺶ ﮔﺮا
KOL

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن
KBHRM

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر
KCC
H1

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د اﻧﺶ

H9

H5

H10
H2

H6
H7

H11

ﻛﺴﺐ داﻧﺶ KAC

H3 H4
H8

H12

ﻧﻮآوري INV

ﻧﮕﻬﺪاري داﻧﺶ KST
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اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ KSH

H16
H15

ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ KEX

H14
H13

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت IT

پژوهش
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲی
مدل مفهوم
ﻧﺘﻴﺠﻪنهایی
نتیجه
شکل :2
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺪل
ﺷﻜﻞ :2

نتيجهگيري
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

سازمانی
گری
اﻃﻼﻋﺎتتعدی
ﻓﻨﺎورينقش
بررسی
پژوهش
پیش ازداﻧﺶاینﮔﺮا وبیان
گونه
هما
عوامل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
درلﺗﺎﺛﻴﺮ
دنبالﻋﺎﻣﻞ
داﻧﺶبهﺑﻨﻴﺎن و
این اﻧﺴﺎﻧﻲ
شد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
که رﻫﺒﺮي
ﻣﺤﻮر،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲنداﻧﺶ
محور،اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
فرهنگﻫﺎي داﻧﺶ
ﻧﻮآوري در ﺷﺮﻛﺖ
ـ داﻧﺶ
رهبری دانشگرا و مدیریت منابع انسانی دانشبنیان و عامل
ﺑﻨﻴﺎنش
سازمانی دان
انسانیﺑﺮ نظیر
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
شﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هایازدانﺑﻴﻦ
تﻣﺤﻮر
داﻧﺶ
بر ﻓﺮﻫﻨﮓ
دانش 2
اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ
هایﻛﻪ ﺑﺮ
ت اﺳﺖ
فعالیاﻳﻦ
ﺣﺎﻛﻲ از
فناوری ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
است.
مشهد
بنیانﻫﺎيشهر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲشرک
نوآوری در
مدیریت
ﭘﮋوﻫﺶتاثیر
اطالعات در
داﻧﺶ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﮕﻬﺪاري داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ) Alavi et al. (2006و & Guadamillas
Donateبین
محور از
نتایج این پژوهش حاکی از این است که بر اساس فرضیه  2فرهنگ سازمانی دانش
) (2010ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻮآوري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزشﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
مختلف مدیریت دانش ،تاثیر نگهداری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند .در این راستا پژوهش
فعالی
هایاﺳﺖ.
تﻣﺤﻮر
داﻧﺶ
2
1
های
فعالیت
ﻣﺨﺘﻠﻒکه
هستند
حاکیﺑﻴﻦاز این
رﻫﺒﺮيو نیز
()2010
دونیت و
( )2006و
همکاران
داﻧﺶ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
داﻧﺶﮔﺮا از
گوادامیالس  5و 7
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
علوی وﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
Von Krogh
ش و al.
Yang
ﻳﺎﻓﺘﻪوﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ارزاﻳﻦ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻧﻮآوري را
برایداﻧﺶ ﺑﺮ
اﺷﺘﺮاك
ﻛﺴﺐ و
ﺗﺎﺛﻴﺮ
محورetاست.
) (2007دان
فرهنگﻫﺎيسازماني
شها
ﻛﻨﺪ.تاثير
تحت
نوآوری
رسیدن به
دانش
مدیریت
) (2012ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻮآوري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺒﺮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ
یافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد مطابق با فرضیههای  5و  7رهبری دانشگرا از بین
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
فعالیتهای مختلف مدیریت دانش ،تاثیر کسب و اشتراک دانش بر نوآوری را تعدیل میکند .مشابه
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ-اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي  11 ،10 ،9و  12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺴﺐ ،ﻧﮕﻬﺪاري ،اﺷﺘﺮاك و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ Edvardsson (2008) ،و ) Brewer & Brewer (2010ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوري را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

١٣
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1. Alavi et al.
2. Donate & Guadamillas

پیشنهادها
این پژوهش بیان میکند پیادهسازی و اجرای موفق مدیریت دانش در جهت نوآوری ،نیازمند
ابزارها و شیوههای خاصی برای بهبود فعالیتهای مدیریت دانش شامل کسب ،نگهداری،
اشتراک و بهکارگیری دانش است .به این منظور شرکتهای دانشبنیان به ارزشهای فرهنگ
سازمانی دانشمحور و شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان و رهبری دانشگرا به عنوان

مقاله  -4بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر نوآوری با | ...علیرضا خوراکیان و دیگران

با این یافتهها ،پژوهشهای یانگ )2007( 1و وون کروق  ،نوناکا و ریچستینر )2012( 2حاکی از این
هستند که فعالیتهای مدیریت دانش برای رسیدن به نوآوری تحت تاثير روشی است که رهبران
فرآيند مدیریت دانش را تسهیل میکنند.
نتایج این پژوهش نیز نشاندهنده این است که بر اساس فرضیههای  11 ،10 ،9و  12مدیریت
منابع انسانی دانشبنیان تاثیر تمامي فعالیتهای مدیریت دانش شامل کسب ،نگهداری ،اشتراک و
بهکارگیری دانش بر نوآوری را تعدیل میکند .مشابه با نتایج این پژوهش ،ادواردسون )2008( 3و
بریور و بریور )2010( 4نشان دادهاند شيوههاي مدیریت منابع انساني دانشبنیان تاثیر فعالیتهای
مدیریت دانش بر نوآوری را تعدیل میکند.
در نهایت ،یافتههای پژوهش حاضر گویای این است که بر اساس فرضیههای  15 ،14و 16
فناوری اطالعات از بین فعالیتهای مختلف مدیریت دانش ،تاثیر نگهداری ،اشتراک و بهکارگیری
دانش نوآوری را تعدیل میکند.
اين پژوهش در مقایسه با پژوهشهاي پیشین ،شواهد جديدي در رابطه با این که فرهنگ
سازماني دانشمحور ،رهبري دانشگرا و مدیریت منابع انساني دانشبنیان به عنوان عوامل سازمانی
ـ انسانی و فناوری اطالعات تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری را تعدیل میکند ،ارائه میدهد .مثال
مطالعه دونیت و گوادامیالس ( )2010از ميان دو دسته عوامل سازمانی ـ انسانی و فناوری ،صرفا
عوامل سازمانی ـ انسانی را مورد بررسی قرار داده است .اما در این پژوهش عالوه بر عوامل
سازمانی ـ انسانی ،نقش تعدیلگری عامل فناوری یعنی فناوری اطالعات نیز بررسی شده است.
این مطالعه نیز ،در توسعه تئوریک مدل مفهومیبرای توضیح تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر
نوآوری با نقش تعدیلگری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطالعات مشارکت میکند.

1. Yang
2. Vonkrogh, Nonaka & Rechsteiner
3. Edvardsson
4. Brewer & Brewer
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توانمندسازهای سازمانیـانسانی و فناوری اطالعات به عنوان توانمندساز فناورانه در این فرآيند نياز
دارد .مدیران باید در تدوین استراتژیهای مدیریت دانش دقت الزم را مبذول دارند اما در کنار آن
باید به توسعه جنبههای سازمانیـانسانی و فناوری در جهت استفاده بهینه از شیوههای مدیریت
دانش توجه کنند .نقش مدیران در ترویج ارزشهای فرهنگ سازمانی دانشمحور ،سوق دادن
شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان و رهبری دانشگرا و استفاده از ابزار فناوری اطالعات
مهم و حیاتی است .در این راستا ،پیشنهادهاي کاربردی این پژوهش در ادامه گفته میشود.
بر اساس فرضیه  2پیشنهاد میشود ،برای اینکه نگهداری دانش در شرکتهای دانشبنیان
منجر به نوآوری شود ،به نقش فرهنگ سازمانی دانشمحور توجه شود .فرهنگی که در آن ،یک
زبان فنی مشترک برای نگهداری و ذخیرهسازی دانش وجود دارد .تالش ميشود کارمندان به
نگهداری و ثبت دانش و تجربه خود در زمينههاي كاريشان ،تشویق شوند .بهکارمندان گفته شده
است که اشتباهات کاری برای درس گرفتن هستند و این اشتباهات تا یک حد مشخصی در شرکت
قابل پذیرش هستند .بر اعتماد و باز بودن تاکید شده است .همه اعضای شرکت ،هدف یکسانی را
درک میکنند و خود را برای رسیدن به آن موظف میدانند.
با توجه به فرضیههای  5و  7پیشنهاد ميشود ،برای اینکه کسب و اشتراک دانش در
شرکتهای دانشبنیان منجر به نوآوری شود ،رهبران شرکت ،محیطی در جهت رفتار مسئوالنه
کارمندان و کار گروهي ایجاد کنند كه واجد خصوصیاتی نظیر باز بودن ،پذیرش اشتباهات و
میانجیگری در جهت دستیابی به اهداف شرکت باشند .درس گرفتن از تجربیات و پذیرش خطاها
تا سطح مشخصی را در بین کارکنان ترویج دهند .به عنوان یک مشاور ،کنترلها در شرکت را فقط
در راستای ارزیابی میزان رسیدن به اهداف صورت دهند .کسب دانش بیرونی را تشویق و ترویج
کنند و در نهایت بهکارمندانی که دانش خود را به اشتراک میگذارند ،پاداش دهند.
مطابق با فرضیههای  11 ،10 ،9و  12پیشنهاد میشود ،برای اینکه کسب ،نگهداری ،اشتراک و
بهکارگیری دانش در شرکتهای دانشبنیان باعث بهبود نوآوری شود ،برنامههای آموزشی كاركنان
به عنوان یک ابزار ضروری برای دستیابی به اهداف شرکت برنامهریزی و اجرا شوند .سیستمهای
انگیزشی (مادی و غیرمادی) به گونهای طراحی شوند که به جای تشویق کار فردی ،بهکار گروهي
پاداش دهند .برنامههای گردش شغلی در شرکت انجام شود تا کارمندان در بخشهای مختلف
سازمان جابجا شوند یا کارهای مختلفی را انجام دهند .از سازوكارها و روشهای مشارکتی برای
تحلیل و بررسی مشکالت استفاده شود .روشهایی برای ارزیابی و کنترل فعالیتهای مدیریت
دانش در شرکت بهکار گرفته شود .و کار گروهي به عنوان یک روش متداول و جاری ترویج شود.

بر اساس فرضیههای  15 ،14و  16پیشنهاد میشود ،برای اینکه ذخیره ،اشتراک و بهکارگیری
دانش وضعیت نوآوری را در شرکتهای دانشبنیان بهبود بخشد ،از فناوری اطالعات و سیستمهای
اطالعاتی برای جمعآوری ایدههای تولید محصوالت جدید ،نوآوری در فرآيند تولید ،کوتاه كردن
و بهینهسازی فرآيند توسعه محصوالت جدید ،کوتاه نمودن و بهینهسازی فرآيند تغییر در طراحی
محصوالت و سهولت دسترسی مشتریان شرکت به محصوالت جدید استفاده شود.

یـانسانی و عامل فناوری اطالعات نقش
با توجه به نتایج این مطالعه تجربی ،برخی از عوامل سازمان 
تعدیلگری در تاثیر برخی از فعالیتهای مدیریت دانش بر نوآوری نداشتند .بنابراين مطالعات آینده ،میتوانند
یـانسانی و فناوری اطالعات ،فعالیتهای مدیریت دانش و انواع
با عمق بیشتری به رابطه بین عوامل سازمان 
مختلف نوآوری نظیر نوآوری فرآيند در مقابل نوآوری محصول ،نوآوری فناوری در مقابل نوآوری سازمانی
و اداری ،نوآوری رادیکال در مقابل نوآوری تدریجی بپردازند .همچنین پژوهش حاضر بر اساس دادههایی
که خود فرد گزارش داده جمعآوری شده است ،پژوهشهايي که در آینده انجام میشود بهتر است از
اندازهگیریهای عینی نوآوری که به طور مستقل قابل بررسی و تایید است ،بهره ببرند.
منابع:
الف) فارسی
جهانگیر ،مصطفی و فروتن ،مرضیه ( .)1390مطالعه و بررسی وضعیت کسب ،نگهداری ،اشتراک و
بهکارگیری دانش و تجربیات در پروژههای عمرانی شهرداری مشهد و ارائه پیشنهادهاي مناسب .مقاله
ارائهشده در اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری ،مشهد.
رادینگ ،آلن ( .)1386مدیریت دانش :موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطالعات .تهران :انتشارات سمت.
منوريان ،عباس؛ عسگري ،ناصر و آشنا ،مصطفی ( .)1386ابعاد ساختاري و محتوايي سازمانهاي دانشمحور.
مقاله ارائهشده در اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش ،تهران.
هادیزادهمقدم ،اکرم؛ قلیچلی ،بهروز و محبی ،پروین ( .)1392بررسي رابطه بين تسهيم دانش و نوآوري در سازمانهاي
خدمات مالي :بانک رفاه کارگران .پژوهشهای مدیریت در ایران ،سال هفدهم ،شماره  ،1صص .201-222
يوسفي ،احسان؛ فيضي ،جعفرصادق و سليماني ،محمد ( .)1390بررسي ميزان تاثير مديريت دانش بر نوآوري
(در ميان مديران و کارکنان شرکتهاي فناوري مستقر در پارک علم و فناوري دانشگاه اروميه) ،ابتکار و
خالقیت در علوم انسانی ،سال اول ،شماره .3
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