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 چکیده
نفر  151 نیدر ب یسازمان یریپذ سکیکسب و کار با نقش ر یدانش بر مدل نوآور تیریمد تیقابل ریپژوهش تاث نیدر ا

پژوهش از نظر روش  نیشد. ا یساده انتخاب و بررس یتصادف یریکه با نمونه گ مهیب یشرکتها رانیاز کارکنان و مد
آوری اطالعات مورد نیاز با توجه به موضوع  جمع نظورپیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به م پژوهش، از روش

 رانمدی و کارکنان بین نامه پرسش توزیع طریق از پژوهش میدانی های ای استفاده شد. داده پژوهش از روش کتابخانه
ه و یبه تجز یپرسشنامه با استفاده از روش معادالت ساختار ییایو پا ییروا یآوری شد. بعداز بررس جمع مهیب یشرکتها

 یدانش بر مدل نوآور تیریمد تیاز آن بود که قابل یحاک هیبدست آمده از آزمون فرض جیپرداخت شد. نتا هیفرض لیتحل
 یدانش و مدل نوآور تیریمد یتهایبر قابل یسازمان یریپذ سکیداری داشته است. اما ر یمثبت و معن ریکسب وکار تاث
 نداشت. ریکسب وکار تاث

 .سازمان یریپذ سکیکسب وکار، ر یمدل نوآور ،یدانش خارج تیریمد تیقابل ،یدانش داخل تیریمد تیقابل واژگان کلیدی:

 مقدمه
چالش  نیا. اندازدیپروژه را به خطر ب تیتواند موفق یشوند که م یمواجه م یجد یچالش ها یپروژه اغلب با برخ رانیمد
نبود نوآوری، عدم داشتن  نگه چالش ها شامل نیا دارد.میخود نگه  هیپا یمشترک هستند که آنها را بر رو یها

پروژه  یبودجه در نظر گرفته برا ریاز آن است که در مس نانیمنابع و اطم تیری، مدهای مدیریت دانشبکارگیری قابلیت
های نوآوری محیطی و ظرفیتپروژه شامل دانستن  کی تیاز موفق نانیاطم (.8282و همکاران،  1)اوربیناتی کنند یشرویپ

های مناسبی بلیت پروژه از قاها، مدیریت (. در بسیاری از پروژه8282، 4و ژو 3، لیو8درونی سازمان و پروژه است )ژنگ
گیرد، شود که تقسیم کار دقیقی صورت نمیاین موضوع باعث می نیستبرداری از مدیریت دانش برخوردار برای بهره

شود و برخی از گیری در موقع مقرر انجام نمیگیرد، گزارشاختیار و مسئولیت کافی به مدیران زیردستی صورت نمی
در صورتی که  (.8282، 7و سکوندو 6، مارگاریتا5شود )الیارایندهای مدیریت پروژه غالب میسالیق و عالیق شخصی بر ف
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 سکیکسب و کار با نقش ر یدانش بر مدل نوآور تیریمد یتهایقابل ریتاث

 کوچک و متوسط یدر شرکت ها یسازمان یریپذ
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بر قابلیت تنظیم درست کارها، طراحی اجزای مختلف پروژه، نحوه اجرا و تمرکز بر روی  های مدیریت دانشداشتن قابلیت
 (. 8282و همکاران،  1زمانبندی و بکارگیری نیروس شایسته در هر مرحله تمرکز دارد )پاچکو

 تواند متاثر از دانش سازمانی و تجارب بیرونی و یادگیریمی ی از نوآوریبردارهای مدیریت دانش و بهرهتوسعه قابلیت
ها باشد؛ مدیرانی که بتوانند دانش خارجی را جذب نمایند و با دانش داخلی ترکیب نمایند به نوعی های متناظر با آن

رقادری و شیخ ابومسعودی، اند که بسیار پویا است و بر مدیریت صحبح پروژه تاثیر مثبت دارد )مینواوری باز دست یافته
 انیو جدا از جر یخارج یها ریمس قیارزش از طر دیتول یبرا توانند یم یداخل یها دهیباز اعتقاد دارد که ا ینوآور(. 1333

ها در ایران این است های مدیریت پروژهیکی از ضعف شوند. یساز یکار شرکت به بازار عرضه شده و تجار و کسب یداخل
 های نیروی انسانی مشغول در پروژه دقت کافی ندارد همین موضوع جذب دانش خارجی را مشکل میکه چندان به ایده

به  یرجو خا یداخل یرهایو مس ها دهیاز ا دیو با تواند یشرکت م کند یفرض م(. نوآوری باز 1333مرجقل، سازد )شریفی 
مدل بر ضرورت  نیمحصول خود استفاده کند. ا یو نوآور یو بهبود فناور دنیسرعت بخش یبرا یا لهیعنوان وس بازار، به
نوآورانه )هم از جنس محصول،  یها دهیورود ا نیچن و هم شتریب ییزا خروج از شرکت با هدف درآمد یبرا ها دهیا یرهاساز

 زیدو و ن نیا نیتوازن ب یبرقرار اما (.1333زاده و همکاران، )تقی کند یم دیهم از جنس مدل کسب و کار( به شرکت تاک
 یبانیپرخطر پشت یها یاز نوآور یریاگر مد که نیدشوار است. کما ا اریبس یطیشرا نیچن یمناسب برا یسازوکارها افتنی

را  ییها ینوآور یجلو ریکه اگر مد ی. درحالندیب یم بیبه شدت آس یو یشغل ندهیشکست بخورد، آ یکند و آن نوآور
 کند یباز تالش م ینوآور مدل کمتر خواهد بود. اریبس شیکار برا نیا یمنف یامدهایباشند، پ روزیتوانستند پ یکه م ردیبگ

(. 1333میرقادری و شیخ ابومسعودی، ) کند نهیبازنده را کم یاز نوآور یبانیبرنده و پشت یکشتن نوآور یتا هر دو نوع خطا
از   یتی پروژه تاثیر مثبت خواهد داشتهای مدیراین موضوع در پروژه دارای کارکردهای اساسی است چرا که بر قابلیت

های خود را با نقاط قوت ضعفهای اجرای پروژه افزایش یافته و پروژه عالوه بر روند ادامه خود برخی از جمله قابلیت
کند های نوآوری را نیز خلق میکند در کنار آن برخی از فرصتمربوط به نوآوری حاصل از یادگیری سازمانی جایگزین می

گیری گیری از دانش برای تصمیمبکارگیری مدیریت دانش به معنای انباشت دانش و بهره (.8213، 4و ژائو 3، بیان8)مو
های قبلی و گیریشود و تصمیممتاسفانه در اغلب پروژه به دانش ضمنی و رسمی موجود توجهی نمیبهتر نیز است 

ها به چشم خطا در مدیریت پروژه-شود نوعی آزموناین موضع باعث می شوند.ها مورد بررسی واقع نمیهای آنضعف
ای از تواند مجموعهدر نهایت نوآوری باز می (.8213و همکاران،  5)ترسو دهندها را افزایش میبخورد که ریسک پروژه

ها نبود فرهنگ نظارن معتقدند علت شکست بسیاری ار پروژههای آن را افزایش دهد. صاحبابتکارات در پروژه و خالقیت
و  انیعدم وجود مرب، ندهاینکردن تنوع در فرا جادیای، جهت نوآور ریگسترده و فراگ ندیفرا کیفقدان حامی نوآوری، 

 یندادن منابع کاف صیتخصی نوآور و در نهایت تیریپرداز مد دهیا ستمیس کی فقدانی، نوآور یها میتوانا در ت رانیمد
 (. 8282، 7و ژو 6فرایندهای نوآوری است )وو یبرا
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

است چون که نوآوری برای و مدیریتی مهم  ، یک نگرانی علمی کسب و کار بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری
ها ضروری است تا بتوانند رقابت پذیری خود را حفظ کنند و بقای طوالنی مدت را در بازارهای جهانی پویا تضمین  شرکت

شود، به همین ترتیب دانش را به عنوان مواد خام  ها ظاهر می کنند. نوآوری در نتیجه ترکیبی از عناصر دانش در سازمان
کنند  های نوآورانه استفاده می هایی که در بازارهای کنونی از فعالیت گیرند. از طرفی شرکت در نظر میاصلی برای نوآوری 

های سنتی برای نوآوری خیلی کارا و اثربخش نیست پس به رویکردهای جدید روی  اند که روش پی به این نکته برده
ن مرزهای سازمان و دخیل کردن عوامل ارزش آفرین اند. یکی از رویکردهای جدید نوآوری، تاکید بر از بین برد آورده

خارج از سازمان، احتمال موفقیت و توسعه سازمانی را باال برده و ریسک ناشی از خطرات سرمایه گذاری را کاهش 
دهد. در فضای کسب و کار امروز با فناوری های ارتباطی و اطالعاتی در حال رشد سریع، قابلیت های مدیریت دانش  می

ارزشمندی برای نوآوری هستند. با این حال، در مورد قابلیت های مدیریت دانش خاص که منجر به نوآوری در مدل منبع 
کسب و کار می شوند و این که چگونگی تاثیر آن ها به جهت گیری شرکت به سمت ریسک پذیری بستگی دارد، 

های مدیریت دانش بر  بررسی تأثیر قابلیت( پژوهشی با عنوان 1332سماعیلی )ا .اطالعات چندانی در دسترس نیست
ها نشان  نتایج تحلیل فرضیه .انجام داد عملکرد نوآوری با اثر میانجی نوآوری باز، مورد مطالعه پارک علم و فناوری پردیس

وری و مثبت و معنادار ندارد ولی نوآوری باز بر عملکرد نوآ یرهای مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تأث دهد که قابلیت می
های مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر  دارد و همچنین اثر غیر مستقیم قابلیت یرعملکرد نوآوری بر نوآوری باز تأث

نوآوری باز بر  یرتأث( پژوهشی با عنوان 1337راسگانی )سالمت محمدی و هاشم زاده خو نشد. ییدمیانجی نوآوری باز تأ
. نتایج به دست آمده نشان داد که نوآوری باز و عملکرد سازمان رابطه ام دادندانج دانش بنیان یها روی عملکرد شرکت

مداری رابطه معنادار و با عملکرد مالی  مثبت و معناداری دارند، بگونه ای که نوآوری باز با عملکرد عملیاتی و مشتری
بر عملکرد توسعه محصول جدید: با تاکید نوآوری باز  یرتأث( پژوهشی با عنوان 1335مهاجر سپیده ) رابطه معناداری ندارد.

که  دهد ینتایج تحلیل نشان م. انجام داد دانش بنیان استان تهران( یها ظرفیت جذب دانش )مورد مطالعه شرکت یربر تأث
معنادار دارد و ظرفیت جذب دانش، رابطه میان نوآوری باز و عملکرد  یرنوآوری باز بر عملکرد توسعه محصول جدید تأث

های  بررسی رابطه بین قابلیتپژوهشی با عنوان  (1335کاظم نژاد ) ممتازیان و .کند یمحصول جدید را تعدیل م توسعه
ها: مطالعه تجربی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  مدیریت و معیارهای عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده

دهد که به طور کلی، بین قابلیت مدیران و معیارهای  ژوهش نشان میهای پ نتایج آزمون فرضیه. انجام دادند بهادار تهران
عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش قابلیت مدیران در استفاده بهتر از منابع و به 

برجویی  .یابد ن افزایش میتبع آن افزایش کارایی کل شرکت، عملکرد شرکت بهبود یافته و از این طریق ثروت سهامدارا
دانش  یها نوآوری باز و نوآوری مدل کسب و کار بر عملکرد شرکت یرتأث( پژوهشی با عنوان 1334و حسینی )مجرد 
نوآوری باز تدثیر مثبت و معناداری بر نوآوری مدل کسب و کار داشته و این  دهد ینتایج پژوهش نشان م .انجام دادند بنیان

 و 1فانسسا .دهد یدانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر بوشهر را تحت تأثیر قرار م یها خود عملکرد شرکت
مدیریت پروژه نوآوری باز: یک رویکرد مبتنی  های یتنوآوری باز تا قابل یها از پروژهبا عنوان  ی( پژوهش8282همکاران )

سشنامه انجام شد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای صنعتی انجام دادند: این پژوهش با روش پیمایشی و با ابزار پر بر فرآیند
مثبت دارد.  یرمثبت دارد. نوآوری باز بر نوآوری پروژه تأث یرتأث مدیریت های یتقابل برنوآوری باز بودند. نتایج نشان داد که 

 8گگرتلر و سک مثبت دارد. یربر نوآوری پروژه تأث قابلیت مدیریت پروژهمثبت دارد.  یرها تأث نوآوری باز بر عملکرد شرکت
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در پذیرش نوآوری  کوچک و متوسط یها شرکت بررسی تأثیرات توانمندی مدیریت پروژه برای( پژوهشی با عنوان 8282)
بر اساس شواهد حاصل از یک مطالعه انجام دادند:  نوآوری باز یها چارچوبی برای جستجو و انتخاب شریک در پروژه-باز

که پشتیبانی  دهد ییک چارچوب نوآوری باز را ارائه م مطالعه ، اینار شرکت کوچک و متوسطچند موردی اکتشافی با چه
نشان داد  ها یافته. کند یفراهم مپروژه را و مدیریت نوآوری باز  یها در استفاده از مکمل کوچک و متوسط یها از شرکت

و  1باربسا مثبت دارد. یرمثبت دارد. قابلیت مدیریت بر عملکرد پروژه تأث یرکه قابلیت مدیریت پروژه بر نوآوری پروژه تأث
 تحقیق و توسعه نوآوری باز یها مدیریت پروژه برای افزایش عملکرد پروژه قابلیت( پژوهشی با عنوان 8282همکاران )

نتایج نشان پروژه نوآوری باز در تحقیق و توسعه  52فازی از  یا کیفی مجموعه ای یسهتحلیل مقا انجام دادند: با انجام یک
و قابلیت  مدیریت پروژه مثبت دارد. قابلیت یربر نوآوری عملکرد تأث ، قابلیت مدیریت دانشمدیریت پروژه داد که قابلیت
ی باز و تأثیرات آن بر نوآور( پژوهشی با عنوان 8213همکاران )و  8رائوتر مثبت دارد. یربر نوآوری باز تأث مدیریت دانش

ن پژوهش با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه ایانجام دادند:  عملکرد نوآوری اقتصادی و پایداری
عملکرد نوآوری مثبت دارد.  یرآماری تحقیق بنگاههای صنعتی بودند. نتایج نشان داد که نوآوری باز بر عملکرد سازمان تأث

همکاران و  3ایرفان مثبت دارد. یرارتباط مثبت دارد. نوآوری باز بر نوآوری خدمات تأث پایداریبا عملکرد اقتصادی و 
 یتجربپروژه در پاکستان: یک تحقیق آمیز موفقیت عملکرد  مدیریت پروژه بر های یتتأثیر قابل( پژوهشی با عنوان 8213)

برای ارزیابی مدل تحقیق از مدل معادالت رسشنامه انجام شد. انجام دادند: این تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پ
پاسخ  485از  یا پیشنهادی بر اساس نمونه های یه. فرضشود ی( استفاده مPLS-SEMساختاری حداقل مربعات جزئی )

 یرپروژه تأثعملکرد  قابلیت مدیریت پروژه برداد که پروژه محور در پاکستان آزمایش شد. یافته نشان یها دهنده از سازمان
 مثبت و معناداری دارد. یرقابلیت پروژه تأث قابلیت مدیریت پروژه برمثبت و معناداری دارد. 

 

 روش تحقیق
)ابتدا  پیمایشی بوده و در دسته پژوهش های ترکیبی-پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی

می باشند. به  1422کیفی و سپس کمی( قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مدیران شرکتهای بیمه در سال 
نفر از کارکنان و مدیران شرکتهای بیمه با نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از  843منظور نمونه گیری آماری، 

           اب شدند. همچنین به دلیل اطمینان از کفایت پرسشنامه های برگشتنی کارکنان و مدیران انتخ 151فرمول کوکران 
پرسشنامه استاندارد توزیع شد تا تعداد پرسشنامه های دریافتی بتواند حداقل حجم نمونه آماری را پوشش دهد. برای  165

ه، اطالعات جمعیت شناختی و جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه در سه بخش نامه همرا
سواالت اختصاصی تنظیم شد. در بخش اول تحت عنوان همراه، عالوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری 

سشنامه توضیح داده شد. بخش اطالعت به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری صمیمانه پاسخ دهندگان در تکمیل پر
ات عمومی پاسخ دهندگان از قبیل جنسیت، سن، میزان تحصیالت و شناختی شامل سواالت در مورد مشخص جمعیت

سنوات خدمت پاسخ دهندگان می باشد. آخرین بخش نیز شامل سواالت اختصاصی در مورد متغیرهای مستقل و وابسته 
 ( در دو بخش قابلیت مدیریت دانش8221) است. سواالت مربوط به قابلیت مدیریت دانش طبق پژوهش گولد و همکاران

گویه(، ساختار  3لیت مدیریت دانش داخلی از سه مولفه تکنولوژی مدیریت دانش )خلی و خارجی تدوین شد که برای قابدا
گویه(،  5) فرآیند کسب مدیریت دانش گویه(، همچنین از سه مولفه 4) گویه( و فرهنگ مدیریت دانش4) مدیریت دانش

گویه( استفاده شد. ریسک پذیری سازمانی به  6) مدیریت دانش گویه(، روند درخواست 5) فرآیند تبدیل مدیریت دانش
                                                           

1
 Barbosa 

2
 Rauter 

3
 Irfan 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

             )جلد اول(                                                                                                                    0411اییز ، پ44، شماره 4دوره 
 

26 
 

( و هرزونگ و 8223) عنوان متغیر تعدیلی در نظر گرفته شده است که برای سنجش آن از پرسشنامه تلیس و همکاران
از  گویه می باشد استفاده شد. مدل نوآوری کسب وکار متغیر وابسته این پژوهش می باشد که 4( که شامل 1333) لکر

گویه می باشد استفاده شد. همچنین مقیاس مورد  3( که دارای 8282) پرسشنامه استاندارد هوگ دیپگن و همکاران
استفاده طیف پنج درجه ای لیکرت است. این مقیاس به طور خاص از مبنای هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و 

خواست گردید تا براساس مقیاس پنج نقطه ای لیکرت، به همیشه استفاده شد. براین اساس، از اعضای نمونه آماری در
سواالت پاسخ دهند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادالت ساختاری، با رویکرد حداقل مربعات جزئی 

ن و نیز استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش، قابلیت آن برای داده هایی با حجم پایی Smart PLSو نرم افزار 
پایای  داده های غیرنرمال است. در این رویکرد، برازش مدل در سه حالت مورد بررسی قرار می گیرد: مدل اندازه گیری

معرف ها یا همان بارعاملی شاخص ها، پایای شامل آلفای کرونباخ و پایای ترکیبی و روایی شامل روایی همگرا و روایی 
 بدست درصد 72 باالی پرسشنامه این )شاخص نیکویی برازش(. آلفای دل کلی)ضریب تعیین( و م واگرا، مدل ساختاری

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده نشان که امد
ها  نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سواالت بیشتر و در نتیجه پرسش 1بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 

 را زیاد پیشنهاد کرده 35را متوسط و قابل قبول، و ضریب % 75را کم، % 45ضریب پایایی %تر خواهند بود. کرونباخ  همگن
 (.1351)کرونباخ، است 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرها :(0)جدول

 Cronbach's Alpha 

 21718 مدیریت دانش داخلی

 21314 تکنولوژی مدیریت دانش

 21722 ساختار مدیریت دانش

 21332 فرهنگ مدیریت دانش

 21347 مدیریت دانش خارجی

 21776 فرآیند کسب مدیریت دانش

 21211 فرآیند تبدیل مدیریت دانش

 21736 روند درخواست مدیریت دانش

 21353 ریسک پذیری سازمانی

 21262 مدل نوآوری کسب وکار

 

 یافته های پژوهش

 ویژگی های جمعیت شناختی
 نشان داده شده است. 8پاسخ دهندگان در جدول تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی 

 : ویژگی های جمعیت شناختی(2)جدول 
 درصد فراوانی فراوانی طبقه 

 
 جنسیت

 2/33 62 زن

 3/52 23 مرد

 113 8 بدون پاسخ

 2411 187 متاهل وضعیت

 1416 88 مجرد

 113 8 بدون پاسخ
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 سابقه خدمت

 1113 17 سال کمتر 5

 3712 57 سال 12الی  6

 1313 81 سال 15الی  11

 1215 82 سال 82الی  16

 1718 86 سال 82باالتر از 

 113 8 بدون پاسخ

درصد  2411درصد،  5213همانطور که در جدول باال مشاهده می شود بیشترین میزان پاسخ دهندگان مربوط به مرد با 
 سال سابقه خدمت بودند.  12تا  6درصد بین  3712متاهل و 

 

 آمار استنباطی
روایی  1های پایایی ترکیبی، الفای کرونباخ، بارهای عاملی، روایی همگرا گیری، از آزمونبرای بررسی برازش مدل اندازه

 (. که مقادیر مجاز انها بدین صورت می باشد:8217)هیر و همکاران،  شوداستفاده می 8افتراقی و روایی تشخیصی
 ( باشد.>214) 214ش اندازه گیری مدل بیشتر از بارهای عاملی محاسبه شده در بخ

)در اینجا متغیرهای پنهان( بایستی  ها( و الفای کرونباخ برای همه سازهCR)3مقادیر محاسبه شده برای پایایی ترکیبی( 1
مطالعه ( باشد. پایایی ترکیبی به این معنا است که بین پاسخ دهندگان مختلف مورد >217) 217بیشتر از مقدار معیار 

 برداشت یکسانی از سواالت وجود داشته است.

(، AVE)4برای بررسی روایی ازدو  معیار روایی همگرا، روایی واگرا استفاده میشود. میانگین واریانس استخراج شده( 8
 (. 8217)هیر و همکاران،  ( باشد>215) 215های تحقیق بایستی باالتر از مقدار معیار  برای سازه

 322ارائه شد بعد از تایید روایی صوری و محتوایی طراحی و بعد از جمع آوری  3که در فصل  طبق طرح پژوهش
  پرسشنامه سالم جهت آزمون مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در ذیل امده است:

 

 شاخصهای روایی و پایایی 

 پایایی ترکیبی
 پایایی ترکیبی تحقیق شاخص  :(3جدول )

  Composite Reliability 

 21288 قابلیت مدیریت دانش داخلی

 21382 تکنولوژی مدیریت دانش

 21282 ساختار مدیریت دانش

 21273 فرهنگ مدیریت دانش

 21353 قابلیت مدیریت دانش خارجی

 21253 فرآیند کسب مدیریت دانش

 21277 فرآیند تبدیل مدیریت دانش

 21253 روند درخواست مدیریت دانش

پذیری سازمانیریسک   21357 

                                                           
1
 Convergent validity 

2
 Discriminant validity 

3
 Composite Reliability(CR) 

4
 Average Variance Extracted (AVE) 
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 21233 مدل نوآوری کسب وکار

 

 روایی همگرا
 پایایی ترکیبی تحقیق شاخص  :(4جدول )

 Average Variance Extracted (AVE) 

 21537 قابلیت مدیریت دانش داخلی

 21542 تکنولوژی مدیریت دانش

 21535 ساختار مدیریت دانش

 21522 فرهنگ مدیریت دانش

دانش خارجی قابلیت مدیریت  21532 

 21623 فرآیند کسب مدیریت دانش

 21648 فرآیند تبدیل مدیریت دانش

 21552 روند درخواست مدیریت دانش

 21521 ریسک پذیری سازمانی

 21546 مدل نوآوری کسب وکار

تشخیصی بیانگر گیری مدل، از روایی تشخیصی نیز استفاده شد. روایی در پژوهش حاضر برای بررسی روایی بخش اندازه
های مشاهده شده مربوط به هر سازه )سواالت پرسشنامه مربوط به هر متغیر پژوهش(  درجه ای است که در آن، شاخص

تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه (. به عبارت ساده8213، 1)رامایا و رهبر سنجند می های مربوط به خود را  فقط سازه
ها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. برای بررسی روایی تشخیصی  ای باشد که تمام سازهگونهگیری کند و ترکیب آنها به 

، که از خروجی نرم افزار اسمارت پی ال اس قابل محاسبه است، استفاده شد. برای این 8از جدول بارهای عاملی متقاطع
مقادیر همبستگی باید برای سازه انتخابی های دیگر مدل محاسبه شد که  کار میزان همبستگی هر نشانگر با تمام سازه

-ها باشد. لذا هر نشانگر باید بیشترین همبستگی را فقط با سازه خود نشان دهد و با سایر سازه محقق، بیشتر از سایر سازه

 ( آمده است.5نتایج معیار فورنل الرکر در )جدول  ها نیز کمترین همبستگی را داشته باشد. 
 Fornell-Larcker معیار  :(5جدول )

قابلیت  
مدیریت 
دانش 
 داخلی

تکنولوژی 
مدیریت 

 دانش

ساختار 
مدیریت 

 دانش

فرهنگ 
مدیریت 

 دانش

قابلیت 
مدیریت 
دانش 
 خارجی

فرآیند 
کسب 

مدیریت 
 دانش

فرآیند 
تبدیل 

مدیریت 
 دانش

روند 
درخواست 
مدیریت 

 دانش

ریسک 
پذیری 
 سازمانی

مدل 
نوآوری 
کسب 
 وکار

قابلیت مدیریت 
داخلیدانش   

21738          

تکنولوژی مدیریت 
 دانش

21723 21735         

ساختار مدیریت 
 دانش

21575 21572 21738        

فرهنگ مدیریت 
 دانش

21722 21673 21534 21727       

                                                           
1
 Ramayah & Rahbar 

2 Cross Loadings 
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قابلیت مدیریت 
 دانش خارجی

21716 21784 21537 21623 21782      

فرآیند کسب 
 مدیریت دانش

21631 21563 21538 21723 21526 21722     

فرآیند تبدیل 
 مدیریت دانش

21785 21715 21611 21722 21782 21675 21221    

روند درخواست 
 مدیریت دانش

21562 21643 21432 21724 21684 21513 21677 21748   

ریسک پذیری 
 سازمانی

21783 21787 21518 21664 21782 21532 21643 21524 21733  

نوآوری کسب مدل 
 وکار

21677 21675 21554 21633 21676 21437 21641 21553 21785 21772 

بررسی جدول بارهای عاملی متقاطع بیانگر قابل قبول بودن روایی تشخیصی مدل پژوهش است. چون مقادیر همبستگی 
 ها مقدار همبستگی کمتری دارند. سازهمربوط به نشانگرها، بیشترین مقدار همبستگی را فقط با سازه خود دارند و با بقیه 

افزار اسمارت پی.ال.اس که در بررسی روایی و پایایی مدل  نرم آمده از مدل اندازه گیری در دست به نتایج به توجه با
آمده در  دست به مربوط به آستانه قبولی برای شاخص های مذکور، تمامی نتایج نشان داده شد و با توجه به توضیحات

 مدل بنابراین است. برخوردار مناسبی برازش از مدل که گیریم می نتیجه لذا دهند. می تایید قرار اندازه گیری موردمدل 

کنند. در مرحله بعد که تحلیل مسیر  بیان را متغیر کننده توصیف سواالت بین روابط مناسبی گونه به توانسته است نهایی
 هد گرفت.)یا همان مدل ساختاری( مورد بررسی قرار خوا

 

 نتایج بررسی فرضیات

 فرضیات مستقیم

 .دارد تاثیر فرضیه اول: قابلیت مدیریت دانش داخلی بر مدل نوآوری کسب و کار
باشد و با توجه به می 21842شود که این اثر دارای مقدار ضریب مسیر بر اساس نتایج مندرج در جدول زیر مشخص می

درصد، قابلیت مدیریت دانش  33محاسبه شده است، لذا در سطح اطمینان  8157برای این رابطه بیشتر از  Tاینکه مقدار 
معنادار است. از طرفی با توجه به اینکه مقدار مربوط به آن مثبت است، لذا این اثر  داخلی بر مدل نوآوری کسب و کار

 باشد.  می مستقیم 
 نتایج فرضیه اول :(4جدول )

 Original Sample T Statistics P Values 

مدل نوآوری کسب و  <-قابلیت مدیریت دانش داخلی 
 کار

21842 31352 21222 

 .دارد تاثیر فرضیه دوم: قابلیت مدیریت دانش خارجی بر مدل نوآوری کسب و کار

باشد و با توجه به می 21835شود که این اثر دارای مقدار ضریب مسیر بر اساس نتایج مندرج در جدول زیر مشخص می
درصد، قابلیت مدیریت دانش  35محاسبه شده است، لذا در سطح اطمینان  1136برای این رابطه بیشتر از  Tاینکه مقدار 

معنادار است. از طرفی با توجه به اینکه مقدار مربوط به آن مثبت است، لذا این اثر  خارجی بر مدل نوآوری کسب و کار
 باشد.  می مستقیم 
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 نتایج فرضیه دوم :(7)جدول 
 Original Sample T Statistics P Values 

 21211 81537 21835 مدل نوآوری کسب و کار <-قابلیت مدیریت دانش خارجی 

قابلیت مدیریت دانش داخلی و مدل نوآوری کسب  سوم: ریسک پذیری سازمانی بر  رابطه فرضیه 

 .دارد تاثیر و کار
 1164برای این رابطه  کمتر از مقدار حداقلی  Tشود با توجه اینکه مقدار مشخص می 2جدول بر اساس نتایج مندرج در 

به طور  قابلیت مدیریت دانش داخلی و مدل نوآوری کسب و کار محاسبه شده است، لذا ریسک پذیری سازمانی بر رابطه
 معناداری تعدیل نمی کند.

 نتایج فرضیه چهارم :(8جدول )
 Original Sample T Statistics P Values 

-قابلیت مدیریت دانش داخلی  *ریسک پذیری سازمانی 
 مدل نوآوری کسب و کار <

21222 21838 21772 

قابلیت مدیریت دانش خارجی و مدل نوآوری کسب  فرضیه چهارم: ریسک پذیری سازمانی بر رابطه

 .دارد تاثیر و کار
 1164برای این رابطه  کمتر از مقدار حداقلی  Tشود با توجه اینکه مقدار مشخص می 3بر اساس نتایج مندرج در جدول 

به  را قابلیت مدیریت دانش داخلی و مدل نوآوری کسب و کار محاسبه شده است، لذا ریسک پذیری سازمانی بر رابطه
 طور معناداری تعدیل نمی کند.

 نتایج فرضیه پنجم :(9جدول )
 Original Sample T Statistics P Values 

قابلیت مدیریت دانش خارجی  *ریسک پذیری سازمانی 
 مدل نوآوری کسب و کار <-

21223 21437 21616 

 

 بحث و نتیجه گیری
پیشرفت سریع فناوری های دیجیتال محیط کسب و کار را تغییر داده و منجر به ارائه شیوه های جدیدی شده که در آن 

رقباء جدید لزوما بازیگران بازار نیستند، اما می توانند استارت آپ هایی باشند که  .شرکت ها می توانند به فعالیت بپردازند
برخی مدل های کسب و کار جدید قوانین بازی را در برخی صنایع . با مدل های کسب و کار مختلف رقابت نمی کنند

مهم در عناصر کلیدی مدل کسب و نوآوری مدل کسب و کار به عنوان تغییرات . خاص به طور قابل توجهی تغییر داده اند
نوآوری مدل کسب و کار به شرکت ها اجازه ایجاد فعالیت های جدید  .کار شرکتی و یا رابطه این عناصر تعریف می شود

در . که فراتر از نوآوری در تولید و نوآوری فرایند است را می دهد و به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار شناخته می شود
منبع ارزشمندی  (KM) کار امروزی با رشد سریع جامعه و فناوری های اطالعاتی، قابلیت مدیریت دانشمحیط کسب و 

برای نوآوری است. با این حال، اطالعات کمی درباره قابلیت های خاص مدیریت دانش که منجر به نوآوری مدل کسب و 
کت ها به سمت ریسک پذیری است یا خیر، می شود و این که آیا تاثیر آن ها وابسته به جهت گیری شر (BMI) کار

در این پژوهش نیز تاثیر قابلیت مدیریت دانش بر مدل نوآوری کسب وکار با نقش ریسک پذیری سازمانی  .وجود دارد
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد قابلیت مدیریت دانش بر مدل نواوری کسب وکار تاثیر دارد. یعنی 

د و با افزایش قابلیت مدیریت دانش، نوآوری دیریت دانش باعث تحریک نوآوری مدل کسب و کار می گردقابلیت های م
( مطابقت دارد. اما ریسک 8282) نتایج این فرضیه با پژوهش هاکدیپگن و همکاران .در کسب وکار نیز افزایش می یابد
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ر تاثیر نداشت. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش پذیری سازمان بر رابطه قابلیت مدیریت دانش و مدل نوآوری کسب وکا
 توجه سازمان ساختار به مدیران ابتدا در که ( مغایرت دارد. پیشنهاد می شود1333) احمدی اصفهانی و جعفری کفرانی

رسمیت،  کاهش طریق از ترتیب بدین تا کنند ایجاد سازمان در پذیر انعطاف تا ساختاری کنند تالش و باشند داشته
 مدیران. یابد افزایش و نوآوری خالقیت سطح ها آن برای پذیر انعطاف فضایی ایجاد و کارکنان به دادن مسئولیت
 و کالسها نوآوری، افزایش جهت مثال طور به دهند افزایش برای نوآوری را خود منابع و مخارج سطح بایستی همچنین

 عالوه به. یابد کارکنان افزایش ایده پردازی و خالقیت سطح ترتیب بدین تا کنند برگزار کارکنان را برای دوره هایی
 و هستند نوآور که کارکنانی از همچنین و دهند قرار مورد سنجش را کارکنان پردازی ایده و خالقیت سطح بایستی مدیران

 در سیاستو  ثبات بایستی مدیران شود، حمایت و تشویق می کنند، پردازی ایده و بوده خود خالق های فعالیت در
 بایستی ها آن و است سازمان سیاست از نوآوری بخشی که بدانند سازمان کارکنان تمامی یعنی باشند داشته خالقیت

و  عادت یک صورت به سازمان در جدید راهکارهای و ایده ها خلق تا باشند اطمینان داشته سیایت این تداوم به نسبت
 سطح کارکنان، عملکرد و ارزیابی باشد سازمان اصلی فرایندهای جز بایستی نوآوری واقع در. کند پیدا ظهور فرهنگ
 شوند قائل احترام خود کارکنان نوآورانه و خالق تفکرهای برای مدیران بایستی و باشد ها آن نوآوری اساس بر ها پاداش

 تمامی و شود مطرح کارکنانبرای  سازمان اهداف بایستی همچنین. نشود فراموش راحتی به ها آن ایده های نوآورانه و
 باشد. اهداف با متناسب کامالً صورت گرفته نوآوریهای تا گردد رفع زمینه این در ابهامات

 

 منابع
 باز،  ینوآور یانجیبا اثر م یدانش بر عملکرد نوآور تیریمد یها تیقابل ریتأث یبررس ،(1332) ،محمدجواد ،یلیاسماع

دانشکده  ،یبهشت دیدانشگاه شه ،تیریرشته مد ،ارشد ینامه کارشناس انیپا ،سیپرد یمورد مطالعه پارک علم و فناور
 .یو حسابدار تیریمد

 یمدل کسب و کار بر عملکرد شرکت ها یباز و نوآور ینوآور ریتاث ،(1334) ،فاطمه ،ینیحس ،مجرد، صاحبه ییبرجو 
 .تهران ران،یو آموزش ا ینیکارآفر ت،یریعلوم مد نینو یها افتهی یپژوهش یعلم شیهما نیاول ان،یدانش بن

 پروژه و  تیریدفتر مد یساز کپارچهینقش  ،(1333) ،محمد ،یریم ،عصمت ،یآباد سیزارع رئ ،مهسا ،یدیخاکسف
 تهران. کار،کسب و یتوسعه و تعال یالملل نیب کنفرانس ،ینوآور یدر خط مقدم پروژه ها یتیریکنترل مد یها زمیمکان

 ،رفاه  ت،یرضا شیپروژه در افزا تیریدانش مد ریتاث ،(1333)، محمدرضا ،یدهنو ،نیرحسیام ر،یدل ،لیسه خسرونژاد
و  عیصنا یدر مهندس نینو یچالش ها و راهکارها یالملل نیکنفرانس ب نیاول سازمان، کیکارکنان  تیو خالق یشغل
 .یسار ،یو حسابدار تیریمد

 یعمران یپروژه ها تیریپروژه در مد یریادگی تیریمد گاهیمدل هوشمند جا یطراح ،(1333) ،یمصطف ،یدیرش، 
 .یسار ،یو حسابدار تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو یچالش ها و راهکارها یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 یبر نقش مولفه ها یپروژه با تمرکز راهبرد یتکنولوژ تیرینقش مد کینامید لیتحل ،(1333) ،یمصطف ،یدیرش 
 تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو یچالش ها و راهکارها یالملل نیکنفرانس ب نیاول ،یحفار یدر پروژه ها یاقتصاد

 .یسار ،یو حسابدار

 یپروژه ها یکنترل کاال تیریفناورانه در مد ینوآور یها لیپتانس یو مدل ساز ییشناسا ،(1335) ،، رضایرمضان 
 ،یدر علوم و فناور نینو یپژوهش ها شیهما نیپنجم ر،ینفت و گاز گروه سپان نگیمورد مطالعه هلد ،نفت وگاز

 .کرمان
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 دانش  یعملکرد شرکت ها یباز بر رو ینوآور ریتاث ،(1337) ،غالمرضا ،یهاشم زاده خوراسگان ،ایناد ،یمحمد سالمت
 .تهران ،یو حسابدار تیریدر مد یکاربرد یپژوهشها یکنفرانس مل نیپنجم ان،یبن

 حلقه بسته، نیتام رهیبر عملکرد زنج یاجتماع تیمسئول یلیباز و نقش تعد ینوآور ریتاث ،(1333)، مرجقل، زهرا یفیشر 
 .یسار ،یو حسابدار تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو یچالش ها و راهکارها یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 پروژه بزرگراه ها، یتا نگهدار لیدر تحو تالیجید یها وهیبر ش یمبتن کیاستراتژ تیریمد ،(1333)، رضا ،یعباس 
 .تهران ران،یدر ا یشهر یها رساختیز ینیتوسعه و بازآفر ،یعمران، معمار یالملل نیکنفرانس ب

 محصوالت و خدمات فناورانه  یساز یباز جهت تجار یاستفاده از نوآور یبرا یارائه مدل ،(1333) ،محمدجواد ،یعسگر
رشته علوم  ،ارشد ینامه کارشناس انیپا ،اصفهان یقاتیو تحق یکوچک و متوسط، مورد مطالعه شهرک علم یها شرکت

 .شرفتیپ یدانشکده مهندس ران،یدانشگاه علم و صنعت ا ،یانسان

 عملکرد با استفاده  یارهایو مع تیریمد یها تیقابل نیرابطه ب یبررس ،(1335) ،یکاظم نژاد، مصطف ،رضایعل ان،یممتاز
 یتجرب یپژوهش ها ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتها یمطالعه تجرب ،ها داده یپوشش لیاز تحل

 .22-65 ، صص8، شماره 6 ، دورهیحسابدار

 ،جذب دانش )مورد  تیظرف ریبر تاث دیبا تاک دیباز بر عملکرد توسعه محصول جد ینوآور ریتاث ،(1335) ،دهیسپ مهاجر
دانشکده  ،یدانشگاه خوارزم ،تیریرشته مد ،ارشد ینامه کارشناس انیپا ،استان تهران( انیدانش بن یمطالعه شرکت ها

 .یو حسابدار تیریمد

 یدیو عوامل کل کردهایرو ،)روندها باز یبر نوآور یمرور ،(1333) ،عباس ،یابومسعود خیش ،نیرحسیدامیس ،یرقادریم 
چالش ها و  یالملل نیکنفرانس ب نیاول و سازمان ها، عیصنا یحل چالش ها یبرا یآن( به عنوان راهکار تیموفق

 .یسار ،یو حسابدار تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو یراهکارها

 باز در  ینوآور رشیپذ یبرا یچارچوب ،(1333)، مقصود ،یریام ،ابولفضل ،یکزاز ،احمد ،یاحمد ،زاده، محمد ینق
فصلنامه مطالعات  (.ییو چاپ مواد غذا یبنگاه بزرگ فعال در صنعت بسته بند کی:یسطح بنگاه )مطالعه مورد

 .187-27، صص 56 ، شماره12دوره  ،یصنعت تیریمد
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