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چکیده
این پژوهش به منظور بررسی بررسی نقش میانجی نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی در تاثیر شیوه های مدیریت
دانش بر عملکرد شرکت انجام شد ،که در آن شیوه های مدیریت دانش شامل چهار بخش شیوه های اکتساب دانش ،شیوه های
انتقال دانش ،شیوه های ذخیره سازی دانش و شیوه های کاربرد دانش و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی شامل دو بخش قابلیت
نوآوری فرایند و قابلیت نوآوری محصول است و به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت .پرسشنامه بین  121نفر نمونه از
جامعه آماری که کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی شیراز می باشد ،توزیع شد .روش تحقیق توصیفی از
نوع همبستگی بود .جهت پاسخ به سواالت و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار  Smart-PLSاز روش بررسی معادالت
ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده گردید .نتایج پژوهش از بین شیوه های مدیریت دانش
تنها تاثیر مثبت و معنی دار دو ابعاد (اکتساب دانش و کاربرد دانش) بر نوآوری سازمانی را تایید می کند و تاثیر دو ابعاد (انتقال
دانش و ذخیره سازی دانش) بر نوآوری سازمانی تایید نمی شود .چرا که ذخیره سازی و پخش و انتشار دانش ارتباطی با
نوآوری ندارد اما با احیا دانش کنونی می توان به کارایی بیشتری در این زمینه دست یافت .نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری
ساز مانی بر قابلیت نوآوری فرایند تاثیر مثبت و معنی داری دارد و تاثیر نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری محصول با نقش
واسطه قابلیت نوآوری فرایند انجام می پذیرد .نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار قابلیت نوآوری فرایند بر قابلیت نوآوری
محصول است .نتایج همچنین نشان می دهد که قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد و
تاثیر قابلیت نوآوری فرایند نیز با نقش میانجی قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد شرکت انجام می پذیرد.
واژههای کلیدی :شیوه های مدیریت دانش ،نوآوری سازمانی ،قابلیت نوآوری فرایند ،قابلیت نوآوری محصول
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 -9مقدمه
با تشدید رقابت جهانی ،شرکت ها به راهبرد کسب و کار به ویژه نوآوری روی آورده اند .در حال حاضرر ،افرراد و شررکت
های گوناگون در سراسر دنیا با هدف به دست آوردن مزیت رقابتی شروع به بکارگیری نوآوری و فعالیت های کارآفرینامه کررده
اند( .نیک رفتار .)2131 ،نوآوری سازمانی مقدمه روش های سازمانی برای مدیریت کسب و کار در محل کار و /یا در رابطه برین
یک شرکت و عوامل خارجی است[ .]21نوآوری سازمانی کلیدی برای رونق اقتصاد پویا و جهانی ،یک خروجری مهرب بررای شرر
کت هاو منبع ایجاد ارزش افزوده است[ .]54با وجود این ،نوآوری سازمانی زیاد درک نشده است[.]11
محققان به اهمیت نوآوری سازمانی برای بهبود عملکرد اشاره کرده اند ،البته تا کنون مطالعات تجربی کافی بررای شررح
کامل این رابطه انجام نشده است[ .]21اگرچه که ادبیات این مسئله تفاوتهایی را نشان می دهد ،بیشتر مطالعات از اثر سرودمند
نوآوری سازمانی روی عملکرد شرکت حمایت می کنند .برای مثال ،مازانتی و همکاران( )1111از یک تحلیل کمی برای تشرری
همبستگی معنی دار و مثبت بین عملکرد شرکت و نوآوری سازمانی استفاده کردند ،و نتیجه گرفتند که شرکتهایی که عملکررد
بهتر دارند ،به طور گسترده تری در تغییرات سازمانی مشارکت دارند[ .]55بسیاری از مطالعات نشان می دهند که فعالیت هرای
بخصوصی از نوآوری سازمانی از قبیل سیستب های مدیریت کیفیت [41و42و]53و روش های مدیریتی با عملکرد باال[12و،]21
اثر مثبتی روی عملکرد شرکت دارند.
نوآوری به عنوان یکی از منابع حیاتی و کلیدی مزیت رقابتی در محیط در حال تغییر فزایندة امروز محسوب می شرود.
طبق نظر محققان مدیریت ،قابلیت نوآوری مهب ترین عامل مؤثر بر عملکرد یک سازمان است [ .]25با این حال ،عالوه برر ابرزار
فنی ،شرکت ها نیاز به ایجاد زیرساخت هایی دارند که بتوانند در جهت پشتیبانی و ترویج یادگیری شرکت ها گام بردارنرد ،کره
این خود می تواند بعنوان یک فاکتور بسیار مهب برای بهبود نوآوری سازمانی پیشنهاد گردد [ .]45این روابط عمردت بره ایجراد،
اکتساب و ادغام دانش وابسته می باشد که بهبود توانایی شرکت برای تعامل با مشتریان ،توسعه منرابع و قابلیرت هرای جدیرد و
انطباقی در یادگیری فعاالنه در جهت خدمت به مشتریان و افزایش عملکرد شرکت را در کار خود موجب می گردد [.]13
مطالعه حاضر دانش موجود در زمینه نوآوری سازمانی را به سه طریق گسرترش مری دهرد .نخسرت در ادبیرات کنرونی
مدیریت دانش کارآمد به عنوان روشی برای ارتقا ظرفیت نوآوری شرکت ارائه می شود .به طور مثال داروچ و مک ناتون()1111
به نقل از دوناتی و پابلو( )1124با مرور جامع مطالعات تحلیل کننده ی رابطه ی مدیریت دانش و نوآوری به این نتیجه رسیدند
که روش های ایجاد مدیریت دانش معموال دارای ارتباطاتی با عملکرد نوآوری هستند [ .]15اگرچره اهمیرت مردیریت دانرش و
استفاده از آن برای سازمان های مختلف جای هیچ تردیدی ندارد ،اما گزارش هایی که اخیرا انتشار یافته اند و از جمله گرزارش
شیوه ها و ابزار مدیریت باین  iنشان دهندهی میزان رضایت پایین مدیران در رابطه با اسرتفاده از ایرن ابرزار مردیریت و نترایج و
کاربرد آن می باشد .در این پژوهش ارتباط شیوه های مدیریت دانش و نوآوری سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دوم منبع[ ]21پژوهش روی اثر نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فناوری را پیش برده و تشویق کردنرد .ترا بره امرروز،
بحث اصلی شناسایی نوآوری س ازمانی بعنوان یک پیش نیاز برای قابلیت نوآوری فناوری از گرزارش تغییررات سرازمانی منتشرر
شده در سال های  2341نشات می گرفت [51و .]15اگر چه که گزارشات اخیرر یرک همبسرتگی مسرتقیب را برین ایرن قسرب
نوآوری ها نشان دادند [15و ،]21اما مطالعات کمی وجود دارد که استدالل اصلی را تعمیب دهد[ .]11اهمیت نوآوری سازمانی و
نوآوری فناوری در سالهای اخیر نشان داده شده است ،اما هنوز هب درک ما از رابطه برین آنهرا کرب اسرت[12و24و .]4مطالعره
حاضر درک رابطه بین نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری فناوری را نشان خواهد داد و از این فرر کره نروآوری سرازمانی یرک
عامل مثبت در توسعه قابلیت نوآوری فرایند است ،حمایت می کند ،که اثر آن روی قابلیرت نروآوری محصرول بوسریله قابلیرت
نوآوری فرایند کنترل و تعدیل می شود .این یک فر معنی دار در مدیریت استراتژیک است که فعالیت نوآور یک منبرع مهرب
مزیت رقابتی می باشد [11و .]23شناسایی عوامل داخلی که قابلیت نوآوری فناوری را شبیه سرازی مری کنرد مری توانرد درک
بهتری از نوآوری فرایند در یک شرکت را به ما بدهد [ ]11و پیشرفت مطالعه در مورد روابط متقابل بین انواع نوآوری و قابلیرت
نوآوری را ساده تر می کند [.]24
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سوم همانطور که مول و بیرکینشاو ( )1113شرح داده اند" ،تحقیقات شواهد خیلی کمی از رابطه تجربری برین معرفری
فعالیت های مدیریت جدید و عملکرد شرکت را نشان داده اند" .بره همرین ترتیرب ،بحرث برر روی اثرر نروآوری سرازمانی روی
عملکرد شرکت همچنان ادامه دارد ،که از یک سو بیان کننده اثر مثبت نوآوری سازمانی روی عملکرد شررکت اسرت [51و ]1و
اینکه یک منبع ضروری برای مزیت رقابتی سازمان محسوب می شود [ ]11و دیگر اینکره وجرود آن یرک اثرر ضرعیف برر روی
عملکرد شرکت می گذارد [ . ]22این تحقیق به این سوال با استفاده از جریان تحقیقات پاسخ می دهد و پیشنهاد می کنرد کره
نوآوری سازمانی اثر مثبتی روی عملکرد شرکت می گذارد.
بعالوه ،برخالف مطالعات قبلی ،این مطالعه بخصوص به این موضوع که چگونه قابلیت نوآوری در محصرول و فراینرد اثرر
جداگانه ای بر روی عملکرد شرکت دارند و اینکه چگونه برای حصول یک اثر مثبت روی عملکرد شرکت برهب کنش دارند ،مری
پردازد .این سوال تحقیقاتی به این دلیل مهب است که درک بهتری را از چگونکی سود بردن شرکت هرا از ایرن دو نروع قابلیرت
نوآوری برای بدست آوردن عملکرد باال فراهب می آورد.

 -2مبانی نظری
 -9-2تئوری مبتنی بر دانش و مدیریت دانش
فعالیت اخیر در ادبیات مدیریت و اقتصاد در توسعه ی تئوری مبتنی بر دانش نقش دارد .این تئوری ذکرر مری کنرد کره
دلیل اصلی وجود شرکت ها خلق ،ادغام و کاربرد دانش می باشد .دیدگاه مبتنی بر دانش ( )KBVریشه در دیردگاه مبتنری برر
منابع شرکت دارد که به نوبه ی خود بر دارایی های استراتژیک به عنوان منبع اصلی مزایای رقابتی متمرکز اسرت .برالعکد در
دیدگاه مبتنی بر دانش ،دانش منبع استراتژیک اصلی است که اگر به نحو مناسبی مدیریت شود ،این امکان را بره شررکت مری
دهد با بهره برداری از تولید خود ایجاد ارزش نماید .مشابها یک شرکت در واقع ماهیت یا موجودیت حامل دانش می باشرد کره
منابع دانش را از طریق توانایی های پ ویا و ترکیبی مدیریت می کنند .علی رغب این موضوع مشرکل آن عرده کره مری خواهنرد
مزایای رقابتی را برای سازمان های خود توسعه دهند این است کره در زمینره ی اسرتراتژی تجراری ترالش بریش ترری صررف
شناسایی دانش به عنوان اساس مزیت رقابتی و نه توضی این مورد می شود که سازمان هرا چگونره مری تواننرد ایرن دانرش را
توسعه داده ،حفظ کنند و آن را انتقال دهند [.]12
بنابراین شرکت ها باید یکسری فعالیت ها و نوآوری ها را توسعه داده و اجرا کننرد ترا از ایرن طریرق بره بهرره گیرری از
شایستگی سازمانی و ارزش کمک کنند .به عبارت دیگر آن ها باید شیوه های معروف به مدیریت دانش را اقتباس کننرد .علروی
و لیدنر ( )1112ذکر می کنند که استفاده از شیوه های مدیریت دانش ،منجر بره پیامرد هرای سرازمانی مثبتری از قبیرل ارتقرا
ارتباطات ،سطوح باالتر مشارکت در بین کارکنان ،کارآمدی در حل مساله ،کارایی بهتر در زمان ارائره بره برازار ،عملکررد مرالی
م طلوب تر ،شیوه های بازاریابی بهتر ،ارتقا عملکرد تیب پروژه و بنابراین تایید گسترده تر نقش مدیریت دانش در موفقیرت کلری
سازمان می شود[ .]15علی رغب این موضوع در صنایع که در آنجا مزیت رقابتی تا حد زیرادی بره شایسرتگی شررکت هرا بررای
توسعه مداوم محصوالت یا فرایند های جدید بستگی دارد ،به نظر می رسد نوآوری مهب ترین چالش برای مدیریت دانش باشد.
 -2-2شیوه های مدیریت دانش و نوآوری
مدیریت دانش مجموعه ای از فعالیت ها ،نوآوری ها و استراتژی هایی است که شرکت هرا بررای ایجراد ،ذخیرره سرازی،
انتقال و کاربرد دانش در جهت ارتقا عملکرد سازمانی به کار می برند [ .]12نوآوری های اکتشافی عمدتا درصردد ایجراد دانرش
جدید هستند در حالی که هدف شیوه های استخراجی تسطی سازی دانش کنونی از طریق انتقال ،تسهیب و کاربرد ایرن منرابع
می باشد.
ایجاد دانش مستلزم توسعه دادن محتوای دانش جدید یا جایگزین کردن محتوای دانش کنونی در منبع دانش آشرکار و
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ضمنی سازمان است .فعالیت های ایجاد دانش در واقع به توسعه ی داخلی دانش از طریق تحقیق و توسعه مربوط می شوند .در
ضمن سازمان هایی که دانش را خلق کرده و آن را یاد می گیرند ،ممکن است دانش اکتسابی خود را فرامروش کننرد .بنرابراین
فعالیت های ذخیره سازی دانش که مستلزم سازماندهی و احیا دانش سازمانی است ،این امکان را به شررکت هرا مری دهرد کره
حافظه ی سازمانی خود را نگهدارند .این حافظه شامل اشکال مختلف دانش از قبیل اسناد نوشتاری ،اطالعرات ذخیرره شرده در
پایگاه داده های الکترونیک ،دانش انسانی رمز گذاری و ذخیره شده در سیستب های خبره ،شیوه های سازمانی مستند و همرین
طور فرایند ها یا دانش ضمنی اکتساب شده توسط افراد و شبکه هایی از افراد می باشد .بعالوه فعالیت های انتقرال دانرش ایرن
امکان را به اعضای سازمانی می دهد که اطالعات را در اختیار هب قرار داده ،آن ها را انتشار داده و تکثیرر کننرد و همرین طرور
این اطالعات را به محل هایی انتقال دهند که به آن ها نیاز دارند .این امر می تواند تاثیر مثبتی بر دانش کنونی شررکت داشرته
باشد .به این منظور شرکت باید کانال های ارتباطی برقرار نماید که رسمی ،غیر رسمی ،شخصری یرا غیرر شخصری مری باشرند.
نهایتا کاربرد دانش به معنای ادغام دانش حاصل از منابع مختلف به منظور توسعه ی شایستگی سازمانی از طریق مکانیزم هرای
مبتنی بر هنجار ها یا تصمیب گیری در موقعیت های ویژه می باشد .بنابراین شیوه های کاربرد دانرش بایرد برر ادغرام و کراربرد
دانش کنونی برای فعالیت های سازمانی و حل مساله به یک روش آسان تر و موثر تر متمرکز باشند [.]15
ادبیات مدیریت دانش نشان از ارزش و اهمیت شیوه های مدیریت دانش در جهت ایجاد نوآوری سرازمانی مری باشرد .در
این راستا دانشمندان متعددی به روابط مثبت بین تالش های  R&Dدر جهت ایجاد ایده های جدید و نوآوری پی بردند .سایر
تحقیقات نشان دهنده ی پیوند مثبت بین اکتساب دانش بازاری و دانش از طریق کارکنان و نوآوری می باشرند .برر طبرق ایرن
یافته ها آن تعداد از شیوه های مدیریت دانش که ایجاد دانش جدید و یادگیری سازمانی را ارتقا می دهنرد بررای دسرتیابی بره
مزایای مبتنی بر نوآوری ضروری هستند [ .]12بنابراین فرضیه اول به شکل زیر ارائه می شود:
 .H2شیوه های اکتساب دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
انتقال و کاربرد دانش عوامل ضروری برای موفقیت توسعه ی محصول جدید هستند .در کل روشی که سازمان از طریرق
آن دانش کنونی را از طریق شیوه های مدیریت دانش به کار می گیرد ،تعیین کننرده ی کراربرد دانرش در امرر نروآوری اسرت.
مخصوصا انتشار و کاربرد دانش با توجه به پیچیدگی ،ابهام و منحصر بفرد بودن شان برای شرکت به عنوان دو مولفره ی اصرلی
مدیریت دانش در نظر گرفته می شوند که از پتانسیل چشمگیری برای ایجاد مزایای رقابتی پایدار مبتنی بر نوآوری برخوردارند
[.]13
بر طبق این استدالل ها هر چه امکان دسترسی به شیوه های انتقال و کاربرد مدیریت دانش برای انتشار ،ادغام و کراربرد
دانش سازمانی بیش تر باشد ،عملکرد نوآوری شرکت بهتر خواهد بود .بنابراین دومین و سومین فرضیه به شکل زیرر ارائره مری
شوند:
 .H1شیوه های انتقال دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
 .H1شیوه های کاربرد دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
رن و همکاران ( )1111بطور تجربی نشان دادند که شرکت ها چگونه می توانند در زمینه ی کیفیت فناوری محصرول از
طریق تعامل ذخیره ی دانش و شیوه های انتقال آن به پیشرفت هایی دست یابنرد .الی و همکرارانش ( )1113پری بردنرد کره
سیستب های مدیریت دانش زمانی برای تسهیب و انتقال دانش مفید هستند که شرکت استراتژی های خصوصی سازی را توسعه
داده و دانش را به نحو مطلوبی در ابزار ذخیره سازی موجود ترسیب کند .بنابراین فرضیه چهارم اینگونه بیان می شود:
 .H5شیوه های ذخیره سازی دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
 -3-2دیدگاه منبع محور نوآوری ()RBV
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در بین رده بندی بی شماری که از انواع نوآوری موجود است ،یکری از پذیرفتره شرده تررین هرای آنهرا در سرال 1114
بوسیله سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ( )OECDبیان شده است ،که بین  5نروع نروآوری تمرایز هرایی وجرود دارد:
نوآوری محصول ،نوآوری فرایند ،نوآوری بازاریابی ،و نوآوری سازمانی .نوآوری تکنولوژیکی شامل نوآوری در فرایند و نروآوری در
محصول می شود ،درحالیکه نوآوری های غیرتکنولوژیکی شامل نوآوری های سرازمانی و بازاریرابی اسرت[ .]21ایرن مقالره روی
همه انواع شناخته شده آنها بوسیله ( )OECDبه جز نوآوری بازاریابی تمرکز می کند ،و این بخاطر محدودیت هرای چرارچوب
مقاله است .بویژه ،این مقاله روی ن قش نوآوری سازمانی ،قابلیت نوآوری تکنولوژیکی (محصول و فرایند) و اثر آنها روی عملکررد
شرکت متمرکز شده است.
 -4-2نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی
محققان مدت زیادی است که از رابطه نزدیک بین نوآوری سازمانی و نوآوری تکنولوژیکی مطلع هستند ،برا وجرود ایرن،
اگر چه نقش نوآوری سازمانی در ارتقای توسعه قابلیت نوآوری تکنولوژیکی از نظر تئوری ثابت شده است [ ،]1اما هریچ نتیجره
تجربی اثبات شده ای وجود ندارد .مطالعه انجام شده بوسیله دامن پور و همکاران ( )2353یک استثنای خیلی ارزشرمند اسرت.
مطالعه تجربی آنها از یک نمونه از کتابخانه ها در ایاالت متحده نشان داد که نوآوری سازمانی ارتقا دهنده نروآوری تکنولروژیکی
در همه زمان هاست .برخی از تحقیقات اخیر روی ماهیت اصیل نوآوری سازمانی و تکنولوژیکی تاکید کرده اند [51و24و ،]4که
نشان می دهد که یک سینرژی بین دو نوع نوآوری وجود دارد .با استفاده از دیدگاه منبع محور ،مطالعه حاضر پیشنهاد می کند
که نوآوری سازمانی از توسعه قابلیت نوآوری تکنولوژیکی حمایت می کند.
نوآوری سازمانی در فعالیت های کسب و کار ،نوآوری در سازمان کاری یا روش های سازمانی جدیرد در روابرط خرارجی
می تواند یک سازمان کاراتر را تقویت کرده و از تولید نروآور و فراینردهای تکنولروژیکی اسرتفاده کنرد[ .]21در حروزه تجربری،
نوآوری سازمانی مستقیما با ایجاد قابلیت نوآوری فرایند مرتبط می باشد .برای مثال ،فعالیت های کسب و کار از قبیرل کنتررل
کیفیت می تواند در کارایی ارتقا بوجود بیاورد و بنابراین می تواند قابلیت توسعه قابلیت نروآوری فراینرد را افرزایش دهرد [.]25
مشارکت بین سازمانی یک روش مهب برای ایجاد قابلیت نوآوری فرایند می باشد [ .]41مطالعات تجربی پیشین آشکار کرده انرد
که روابط خارجی و مشارکت در توافق ها به طور مثبتی تقویت کننده توسعه قابلیت نوآوری فرایند می باشد [ .]3بویژه با توجه
به رابطه بین نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری فرایند ،این پژوهش بیان می کند که نوآوری سازمانی مستقیما از توسعه قابلیرت
نوآوری فرایند حمایت می کند .بنابراین فرضیه پنجب به شکل زیر ارائه می شوند:
 .H4نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فرایند تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
معرفی هر یک از فعالیتهای سازمانی جدید معین مستقیما منجر به توسعه قابلیت نوآوری محصول نمی شود .اینگونه که
اثر نوآوری سازمانی روی قابلیت نوآوری محصول بوسیله ایجاد قابلیت نوآوری فرایند تعردیل مری شرود [ .]21زمرانی کره یرک
شرکت نوآوری ساز مانی را آغاز می کند ،برای اینکه قابلیت را در راستای معرفی محصوالت جدید به بازار یکپارچه کند ،نوآوری
سازمانی باید یک فراساختار سازمانی مناسب را مانند مهندسی مجدد و قابلیت های تکنولوژیکی برای طراحی فرایندهای تولیرد
بکارگیرد ،و برای چیدمان ،و لجستیک تا بخوبی بتواند از طراحی محصول جدید و تجاری سازی آن حمایت کند.
اگر نوآوری سازمانی برای بهبود قابلیت نوآوری فرایند بکار گرفته شود ،این مسئله از توسعه قابلیت نوآوری محصول نیرز
حمایت خواهد کرد .فریچ و میشید ( )1112نشان داده اند کره نروآوری فراینرد اثررات مثبتری را روی نروآوری محصرول دارد و
توسعه نوآوری فرایند ،شرکت را قادر به بهبود کیفیت محصوالتش یا تولید محصوالت کامال جدیرد خواهرد کررد[ .]14بنرابراین
فرضیه ششب به شکل زیر ارائه می شوند:
 .H1قابلیت نوآوری فرایند بر قابلیت نوآوری محصول تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
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 -5-2نوآوری سازمانی ،قابلیت نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت
برطبق استدالل دیدگاه منبع محور ،نوآوری سازمانی یک منبع بالواسطه از مزیت رقابتی محسوب می شود که می تواند
منجر به بهبود عملکرد شود [ .]51دیدگاه منبع محور تفاوت ها را در عملکرد کسب و کار بعنروان نترایج ویژگری هرای داخلری
سازمانها می پذیرد .فر اصلی این رویکرد این است که تنها شرکتهای با دارایی استراتژیک مزیت رقرابتی پایردار بدسرت مری
آورند و بنابراین عملکرد عالی نیز دارند.
مازانتی و همکاران ( )1111از یک تحلیل کمی برای تشری همبستگی معنی دار و مثبت بین عملکرد شرکت و نروآوری
ساز مانی استفاده کردند ،و نتیجه گرفتند که شرکتهایی که عملکرد بهتر دارنرد ،بره طرور گسرترده ترری در تغییررات سرازمانی
مشارکت دارند .در مطالعه حاضر ،استدالل دیدگاه منبع محور منجر به این فر می شود که نوآوری سازمانی اثرر مثبتری روی
عملکرد شرکت دارد .بعالوه ،هدف از معرفی و ایجاد نوآوری سازمانی بهبود عملکرد شرکت می باشد [.]11
 :H1نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
مطالعات تجربی تحلیل کرده اند که چگونه نوآوری تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد [51و .]14یرک گرروه
کوچکتر از مطالعات بر مبنای دیدگاه منبع محور روی تحلیل قابلیت نوآوری -نوآوری بعنروان قابلیرت سرازمانی -و اثررش روی
عملکرد شرکت تمرکز کرده اند [11و55و11و .]5بیشتر مقاالت در حوزه قابلیت نوآوری تکنولوژیکی بره انرواع مختلرف قابلیرت
نوآوری به طور همزمان می نگرند ،این مقاله بصورت تجربی اثرات مجزای قابلیرت نروآوری فراینرد و محصرول را روی عملکررد
شرکت آزمون می کند زیرا همانگونه که نوآوری های فرایندی و محصولی پدیده های متفراوتی هسرتند[ ]21کره بررای رقابرت
سازمانی و رشد به روش های مختلفی با یکدیگر مشارکت می کنند[ ،]24بهمین صورت هب ممکرن اسرت مشرابه عمرل کننرد.
نوآوری فرآیند ی پذیرش نوآوری سازمانی را بهبود می دهد و قروی تررین اثررات بهرره وری از نروآوری سرازمانی مشرتق شرده
است[.]21
نوآوری محصول ،به طور طبیعی سازمان را برای متمایز کردن محصوالتش و تغییراتی که سازمان تررجی مری دهرد برا
دنیای بیرون داشته باشد توانا می کند [ .]1بهمین شکل ،از دیدگاه منبع محور ،قابلیت نوآوری محصول می تواند بعنوان لزومی
برای ایجاد مزیت رقابتی و حفظ پایداری آن [41و ]5به خاطر دشواری ذاتی تقلید از چنین محصوالتی بحسراب بیایرد [ ،]11و
بنابراین ،یک اثر مثبت روی عملکرد شرکت داشته باشد .بنابراین هشتمین و نهمین فرضیه به شکل زیر ارائه می شوند:
 .H5قابلیت نوآوری فرایند بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
 .H3قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
 -6-2مدل مفهومی تحقیق
برای بررسی فرضیات فوق از مدل مفهومی که در شکل  2آمده است ،استفاده شده است .در این مدل ،شیوه هرای خلرق
دانش ،شیوه های انتقال دانش ،شیوه های ذخیره سازی دانش و شیوه های کاربرد دانش بعنوان مولفههای شیوه های مردیریت
دانش مورد اشاره قرار گرفته می شوند.
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شیوه های مدیریت دانش

قابلیت
نوآوری
فرایند
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اکتساب دانش

نوآوری
سازمانی

قابلیت
نوآوری
محصول

انتقال دانش
ذخیره سازی دانش

کاربرد دانش

شکل  : 9مدل مفهومی تحقیق (منبع24 :و)91

 -3روش تحقیق
از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد .تحقیق حاضر برر اسراس چگرونگی بدسرت آوردن
دادههای مورد نیاز و از نظر طبقه بندی تحقیقات با توجه به هدف آنها ،در زمرهی تحقیقات توصیفی قرار دارد .ایرن پرژوهش از
حیث نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی -پیمایشی است.
در این پژوهش به جهت تدوین مبانی ،تعاریف و مفاهیب نظری از منابع کتابخانه مشتمل براسناد ،کتب و مقراالت علمری
موجود استفاده شده همچنین به جهت جمع آوری داده هرای مرورد نیراز بررای آزمرون فرضریات تحقیرق از چهرار پرسشرنامه
استاندارد استفاده گردید .برای سنجش شیوههای مدیریت دانش از پرسشنامه دوناتی و پابلو ( )1124استفاده شرده اسرت ،ایرن
پرسشنامه شامل  21سوال است .برای سنجش نوآوری سازمانی از پرسشنامه کامیسون و ویرالر -لروپز ( ،)1125اسرتفاده شرده
است .این پرسشنامه شامل  1سوال می باشد .برای سنجش قابلیت نوآوری تکنولوژیکی از پرسشرنامه کامیسرون و ویرالر -لروپز
( ،)1125این پرسشنامه شامل دو بخش است ،که  4سوال آن مربوط به قابلیت نوآوری محصول و  1سروال آن نیرز مربروط بره
قابلیت نوآوری فرایند می باشد .برای سنجش عملکرد شرکت از پرسشنامه قرانفله و همکاران ( ،)1125استفاده مری شرود .ایرن
پرسشنامه نیز شامل  1سوال است.
پرسشنامه این تحقیق به جهت روایی محتوا در معر قضاوت چند تن از خبرگان و اساتید مدیریت بازرگانی و بازاریابی
مشغول به کار در دانشگاه ها قرار گرفت و پد از انجام برخی اصالحات و اخذ تائید از آن اساتید به جهت اطمینان باالتر و قابل
قبول بودن روایی صوری آن حدود  11عدد پرسشنامه در جامعه آماری توزیع گردید و در ابتدا درک تعدادی از سرواالت بررای
پاسخ دهندگان مقدور نبود و پد از چندین بار ترجمه روان متن و حذف تعدادی از سواالت ،پرسشنامه از روایی صروری کرافی
برخوردار گردید و نهایتا از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی شیراز می باشد .در شرهرک صرنعتی
بزرگ شیراز حدود  211شرکت فعال وجود دارد که تعداد مدیران و کارشناسان این شرکت ها محردود و تعرداد آنهرا  511نفرر
است .بنابراین پرسشنامه به صورت تصادفی بین  121نفر نمونه از جامعه آماری توزیع گردید .بررای محاسربه نمونره از فرمرول
کوکران استفاده شده است.
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 -4یافته های پژوهش
در این پژوهش از مدل سازی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نررم افرزار  ،PLSجهرت آزمرون
فرضیات و صحت مدل استفاده شده است .پی ال اس نگرشی مبتنی بر واریاند اسرت کره در مقایسره برا تکنیرکهرای مشرابه
معادالت ساختاری همچون لیزرل و آموس نیاز به شروط کمتری دارد[ .]52مزیت اصلی آن در این اسرت کره ایرن نروع مردل
سازی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد [ .]43همچنین به عنوان متدی قدرتمند در شرایطی که تعداد نمونه-
ها و آیتبهای اندازهگیری محدود است و توزیع متغیرها میتواند نامعین باشد مطرح می شود [ .]11مدل سازی پری ال اس در
دو مرحله انجام می شود .در اولین مرحله ،مدل اندازهگیری بایستی از طریق تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عامرل تائیردی
بررسی شود و در دومین مرحله ،مدل ساختاری به وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخصهای بررازش مردل بررسری
شود[.]15
 -9-4مرحله اول :مدل اندازهگیری

ii

آزمون مدل اندازهگیری ،مربوط به بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری است.
 -9-9-4روایی
iv

iii

برای ارزیابی روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریاند استخراج شده) و ( CRپایایی مرکب) استفاده شد که
نتایج این معیار برای ابعاد شش متغیر پژوهش در جدول شماره ( )2نشان داده شده است .پایایی مرکب باالتر از  1/1و میانگین
واریاند باالتر از  1/4دو شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی سازههرا مریباشرد .همران گونره کره از جردول شرماره ()2
مشخص است کلیه مقادیر پایایی مرکب باالتر از  1/1و مقادیر مربوط به میانگین واریاند باالتر از  1/4مریباشرد و ایرن مطلرب
مؤید این امر است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.
جدول :9نتایج میانگین واریانس استخراج شده سازههای پژوهش
متتت
firm
performa
nce

process product
innovati innovati
on
on
capabilit capabilit
ies
ies

یر
organizati
onal
innovation

applicat
ion

stora
ge

acquisiti transf
on
er
معیا
ر

1/411

1/411

1/134

1/412

1/121

1/111

1/121

1/112

1/512

1/515

1/323

1/513

1/515

1/111

1/511

1/545

AV
E
CR

در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت میان شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در مدل مقایسه میشرود.
این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میگردد .برای این کار باید یک
ماترید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ،ماترید جذر ضرایب  AVEهر سرازه اسرت و مقرادیر پرایین قطرر اصرلی ،ضررایب
همبستگی میان هر سازه با سازههای دیگر است .این ماترید در جدول شماره ( )1نشان داده شده است .همانطور که از جدول
شماره ( )1مشخص است ،جذر  AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده است که این مطلب
حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازهها است.
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جدول  :2ماتریس مقایسه جذر AVEبا ضرایب همبستگی سازهها (روایی واگرا)
produc
t
innovat stora
ion
ge
capabil
ities

process
innovat
ion
capabil
ities

organizat
ional
innovatio
n

firm
perform
ance

Applica
tion

trans
fer

acquisi
tion

1/521

1/114

1/151

1/125

1/154

1/111

1/115

1/115

1/133

1/115

1/114

1/112

1/112

1/111

1/411

1/425

1/515

1/131

1/111

1/455

1/431

1/413

1/113

1/121

1/111

1/111

1/214

1/123

1/111

1/211

1/411

1/515

1/211

1/545

1/412

1/543

acquisitio
n
transfer
Applicati
on
firm
performa
nce
organizat
ional
innovatio
n
process
innovatio
n
capabiliti
es
product
innovatio
n
capabiliti
es
storage

 -2-9-4پایایی
برای بررسی پایایی پرسشنامه عالوه بر ضریب آلفای کرونباخ vکه در جدول شماره  1ارائره شرده اسرت و مؤیرد پایرایی
مناسب پرسشنامه است ،از روش  PLSنیز استفاده شده است .در روش  PLSاز پایایی شاخص استفاده میشود [ .]41پایرایی
شاخص نیز با سنجش بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشرود کره
اگر این مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  1/5شود[ ،]15مؤید این مطلب است که پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری مرورد قبرول
است .ولی اگر مقدار بار عاملی میان یک سؤال و بعد مربوطه کمتر از مقدار  1/5شود ،میتوان آن سروال را از مردل و تجزیره و
تحلیلهای بعدی حذف نمود .همانطور که در شکل شماره ( )1مشاهده میشود ،تمامی مقادیر بارهای عراملی میران سرازههرا و
سؤاالت به جز سواالت  25و  15بیشتر از  1/5است که همبستگی باالیی را نشان میدهد .همانگونه کره شرکل ( )1نشران مری
دهد ،سواالت  25و  15از تحلیل حذف شده اند و تحلیل با باقی سواالت انجام پذیرفته است.
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جدول  :3ضریب آلفای کرونباخ

process
product
innovation innovation storag
capabilities capabilities
1/141
1/112
1/532

firm
organizational
performance
innovation
1/151

1/511

acquisition transfer Application
1/512

1/111

شکل  :2خروجی نرمافزار -مدل آزمون شده پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عاملی).
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شکل  :3خروجی نرمافزار -مدل اصالح شده پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

 -2-4مرحله دوم :مدل ساختاری  viو آزمون فرضیه ها
آزمون الگوی ساختاری که به آزمون فرضیات تحقیق و اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر مربوط است .برای ت یید فرضریه-
های پژوهش ،از فرمان  Bootstrappingنرم افزار  Smart PLSاستفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  tرا نشان مریدهرد
(شکل  .)5وقتی مقادیر  tدر بازه بیشتر از  +2/31و کمتر از  -2/31باشند ،بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و متعاقبرا ت ییرد
فرضیههای پژوهش است.
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شکل  :4خروجی نرمافزار -ضرایبt
 -3-4روشهای ارزیابی مدلهای سنجش شکل دهنده
1

1

یکی از راههای ارزیابی مدلهای شکل دهنده ،ضریب تعیین (  )Rمیباشد .ضریب تعیرین (  )Rبررسری میکنرد چنرد
درصد از واریاند یک متغیر وابسته توسط متغیر(های) مستقل تبیین و توضی داده میشود .بنرابراین طبیعری اسرت کره ایرن
مقدار برای متغیر مستقل مقداری برابر صفر میباشد و بر ای متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر باشد .هر چه این میرزان بیشرتر
باشد ضریب ت ثیر متغیرهای مستقل بر وابسته بیشتر میباشد .بنا بر ضریب تعیین مردل میتروان گفرت کره بعرد شریوه هرای
مدیریت دانش روی هب رفته توانسته اند  1/42از واریاند متغیر نوآوری سازمانی را توضی دهرد و نروآوری سرازمانی توانسرته
است  1/511از واریاند متغیر قابلیت نوآوری فرایند و قابلیت نوآوری فراینرد توانسرته اسرت  1/51از واریراند متغیرر قابلیرت
نوآوری محصول را توضی دهد .همچنین ابعاد نوآوری سازمانی ،قابلیت نوآوری فرایند و قابلیت نروآوری محصرول توانسرته انرد
 1/55از واریاند متغیر عملکرد شرکت را توضی دهند محققین سه مقدار 1/11 ،1/23و  1/11را به عنوان مقدار مرالک بررای
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R1معرفی نموده اند .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که مدل از قابلیت پیش بینری مناسربی
برخوردار میباشد مقدار باقیمانده مربوط به خطای پیش بینی میباشد و میتواند شرامل دیگرر عوامرل تراثیر گرذار برر نروآوری
سازمانی ،قابلیت نوآوری فرایند ،قابلیت نوآوری محصول و عملکرد شرکت باشند.
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شکل  :5ارزیابی مدلهای سنجش شکل دهنده

 -3-4پاسخ به فرضیات پژوهش
فرضیه اول :شیوه های اکتساب دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tبعد اکتساب دانش بر متغیر نروآوری سرازمانی تر ثیر معنراداری دارد
(آماره  tخارج از بازه منفی  2/31تا مثبت  2/31قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتروان گفرت تراثیر بعرد اکتسراب
دانش بر نوآوری سازمانی مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با افرزایش اکتسراب
دانش ،نوآوری سازمانی افزایش و با افت آن در سازمان ،نوآوری سازمانی کاهش می یابد.
فرضیه دوم :شیوه های انتقال دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tبعد انتقال دانش بر متغیر بر نوآوری سازمانی ت ثیر معنراداری نردارد
(آماره  tدرون بازه منفی  2/31تا مثبت  2/31قرار گرفته است).
فرضیه سوم :شیوه های کاربرد دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tبعد کاربرد دانش بر متغیرر نروآوری سرازمانی تر ثیر معنراداری دارد
(آماره  tخارج از بازه منفی  2/31تا مثبت  2/31قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان گفت تاثیر بعد کاربرد دانش
بر نوآوری سازمانی مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با افرزایش کراربرد دانرش،
نوآوری سازمانی افزایش و با افت آن در سازمان ،نوآوری سازمانی کاهش می یابد.
فرضیه چهارم :شیوه های ذخیره سازی دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tبعد ذخیره سازی دانش بر متغیر نروآوری سرازمانی تر ثیر معنراداری
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ندارد (آماره  tدرون بازه منفی  2/31تا مثبت  2/31قرار گرفته است).
فرضیه پنجم :نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فرایند تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tنوآوری سازمانی بر متغیر قابلیت نوآوری فرایند ت ثیر معنراداری دارد
(آماره  tخارج از بازه منفی  2/31تا مثبت  2/31قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان گفت تاثیر نوآوری سرازمانی
بر قابلیت نوآوری فرایند مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنرابراین برا افرزایش نروآوری
سازمانی ،قابلیت نوآوری فرایند افزایش و با افت آن در سازمان ،قابلیت نوآوری فرایند کاهش می یابد.
فرضیه ششم :قابلیت نوآوری فرایند بر قابلیت نوآوری محصول تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tقابلیرت نروآوری فراینرد برر متغیرر قابلیرت نروآوری محصرول تر ثیر
معناداری دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  2/31تا مثبت  2/31قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتروان گفرت تراثیر
قابلیت نوآوری فرایند بر قابلیت نوآوری محصول مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر بره دسرت آمرده مثبرت مریباشرد.
بنابراین با افزایش قابلیت نوآوری فرایند ،قابلیت نوآوری محصول افرزایش و برا افرت آن در سرازمان ،قابلیرت نروآوری محصرول
کاهش می یابد.
فرضیه هفتم :نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tنوآوری سازمانی بر متغیر عملکرد شرکت ت ثیر معناداری دارد (آمراره
 tخارج از بازه منفی  2/31تا مثبت  2/31قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان گفرت تراثیر نروآوری سرازمانی برر
عملکرد شرکت مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با افرزایش نروآوری سرازمانی،
عملکرد شرکت افزایش و با افت آن در سازمان ،عملکرد شرکت کاهش می یابد.
فرضیه هشتم :قابلیت نوآوری فرایند بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tقابلیت نوآوری فرایند بر متغیر عملکرد شرکت ت ثیر معناداری نردارد
(آماره  tدرون بازه منفی  2/31تا مثبت  2/31قرار گرفته است).
فرضیه نهم :قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tقابلیت نوآوری محصول بر متغیر عملکرد شرکت ت ثیر معناداری دارد
(آماره  tخارج از بازه منفی  2/31تا مثبت  2/31قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان گفت تراثیر قابلیرت نروآوری
محصول بر عملکرد شرکت مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با افرزایش قابلیرت
نوآوری محصول ،عملکرد شرکت افزایش و با افت آن در سازمان ،عملکرد شرکت کاهش می یابد.
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جدول :4اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیات پژوهش
ضریب مسیر
استاندارد شده

معنی
داری

قبول یا رد
فرضیه

1/115

Sig<1014

تایید
میشود

2/211

Sig>1014

رد

شیوه های کراربرد دانرش ← نروآوری
سازمانی

1/554

5/111

Sig<1014

تایید
میشود

ش ریوه هررای ذخیررره سررازی دانررش ←
نوآوری سازمانی

1/211

2/555

Sig>1014

رد

نرروآوری سررازمانی ← قابلیررت نرروآوری
فرایند

1/131

21/114

Sig<1014

تایید
میشود

1/215

Sig<1014

تایید
میشود

Sig<1014

تایید
میشود
رد
تایید
میشود

فرضیه ها

آماره t

β
شیوه های اکتساب دانرش ← نروآوری
سازمانی
شیوه هرای انتقرال دانرش ← نروآوری
سازمانی

1/115

1/211

قابلیررت نرروآوری فراینررد ← قابلیررت
نوآوری محصول

1/521

نوآوری سازمانی ← عملکرد شرکت

1/131

1/152

قابلیررت نرروآوری فراینررد ← عملکرررد
شرکت

1/131

1/451

Sig>1014

قابلیت نروآوری محصرول ← عملکررد
شرکت

1/114

21/214

Sig<1014

 -5بحث و نتیجه گیری
از جمله اهداف مهب این پژوهش تحلیل تاثیر شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی برود .همران طرور کره پریش
بینی شد ،شیوه های خلق و کاربرد دانش دارای تاثیر مثبتی بر نوآوری سازمانی هستند .ایرن نتیجره برا آنچره زاک و همکراران
( )1113بدست آوردند تا حدودی همسویی دارد .بطور معمول محققان نشان می دهند که فعالیت هرای مردیریت دانرش دارای
روابطی با مزایای نوآوری سازمانی هستند ،چرا که دانش مختلط نوین یا کنرونی دارای نقرش چشرمگیری در نروآوری سرازمانی
است .علی رغب این موضوع نتایج این پژوهش نشان می دهند که تنها بعضی از شیوه های مدیریت دانش دارای تاثیر مثبرت برر
نوآوری سازمانی هستند .زیرا که فرضیه ها بیانگر تاثیر مثبت ذخیرره سرازی دانرش برر نروآوری سرازمانی نمری باشرند ،نهایترا
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شواهدی برای حمایت از این فرضیه ارائه نمی کنند .بعالوه شواهد چشمگیری در مورد تاثیر شیوه های انتقال دانرش برر عمرل
نوآوری سازمانی وجود ندارد .با توجه به این فر  ،شیوه های ذخیره سازی و انتقال دانرش دارای تراثیر مثبرت و معنری دار برر
نوآوری سازمانی نمی باشند ،چرا که ذخیره سازی و پخش و انتشار ارتباطی با نوآوری سازمانی ندارد اما برا احیرا دانرش کنرونی
می توان به کارایی بیشتری در این زمینه دست یافت .پد به احتمال بیشتر نوآوری سازمانی همسو با فرایند اجرای شیوه هرای
مدیریت دانش می باشد ،در حالی که امور روزمره و فناوری در نتیجهی یادگیری ،خلق دانش و رمز گذاری آن ارتقا می یابند.
دو هدف مهب و اصلی دیگر این مطالعه عبارتند از )2( :تحلیل اثر نوآوری سازمانی بر قابلیت نروآوری تکنولروژیکی و ()1
تحلیل اثر نوآوری سازمانی و قابلیت تکنولوژیکی روی عملکرد شرکت .با داشتن مفهوم معنی دار نوآوری سرازمانی در مطالعرات
علمی و عالئق اخیر در روابط داخلی بین انواع نوآوری و عملکرد شرکت ،مطالعات موجود نتایج قطعری در مرورد ایرن پرسشرها
نمی دهند .این عمدتا بخاطر عدم سرازگاری در درک اسرتفاده از مفهروم نروآوری سرازمانی [ ]21و گررایش بره مطالعره اثررات
مشترک انواع مختلف قابلیت نوآوری روی عملکرد شرکت [55و ]5بدون توجه به این حقیقت بروده کره انرواع مختلرف قابلیرت
نوآوری می توانند اثرات مختلفی هب روی عملکرد شرکت بگذارند.
نتایج نشان می دهد که نوآوی سازمانی از توسعه محصول و قابلیت نوآوری فرایند حمایرت مری کنرد .از پرژوهش هرای
دیگری که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد می توان به پژوهش های مازانتی و همکاران( )1111اشاره کرد .این اثر حاصرل
شده ،منحصرا به نوع قابلیت شرکت بستگی دارد .در حالیکه نوآوری سازمانی به طور مستقیب برر روی توسرعه قابلیرت نروآوری
فرایند اثر مثبت می گذارد ،رابطه بین نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری محصول بواسطه دخالت قابلیت نروآوری فراینرد انجرام
می شود .این نتیجه ،این حقیقت را که اجرای ساده عملیات های مدیریتی پیشرفته جدید (نروآوری سرازمانی) بررای توجره بره
قابلیت نوآوری محصول کافی نیست ،برجسته می کند .بلکه الزم است که برای ارتباط آنها با قابلیت نوآوری فرایند توسرعه داده
شود .بعالوه ،شواهد تجربی از مطالعه حاضر روشن می کند که نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی هر دو اثرر مثبتری
بر عملکرد شرکت دارند ،و تاکید بر اهمیت تمایز بین انواع قابلیت نوآوری می باشد زیرا رفتار تاثیر گذار بر عملکررد شررکت در
هر حالت با حالت دیگر متفاوت است .مادامی که قابلیت نروآوری محصرول ،بعنروان نروآوری سرازمانی ،یرک اثرر مسرتقیب روی
عملکرد شرکت دارد ،رویه بدست آوردن یک بهبود در عملکرد شرکت از طریق توسعه قابلیت نروآوری فراینرد بوسریله قابلیرت
نوآوری محصول میانجی گیری می شود (بواسط ه آن انجام می شود) .این نتایج برر طبرق دیردگاه منبرع محرور بعنروان روابرط
پیچیده بین انواع نوآوری و قابلیت ها می باشد که دارایی های استراتژیک خیلی ارزشمندتر ،متمایزتر ،و از نظرر تقلیرد مشرکل
تری را ایجاد می کنند که به شرکت توان بدست آوردن عملکرد عالی را می دهد.
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