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هاي نوآوري دانش و عملکرد نوآوري در شرکتمدیریت دانش، 
  کوچک و متوسط

   ،∗∗∗رضا طالعی فر ،∗∗ سید حسن حاتمی نسب، ∗ سیدحیدر میرفخرالدینی
 ∗∗∗∗امیر رضا کنجکاو منفرد

 چکیده 
هـاي مـدیریت دانـش، مـرتبط بـا نـوآوري دانـش و        بندي مؤلفهارزیابی و اولویت هدف از این مطالعه،   

پس بـا  سـ  است،ده شلذا براي این منظور از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده . عملکرد نوآوري است
جامعـه آمـاري   . نددشبندي یرگذار مدیریت دانش رتبههاي تأثاستفاده از تکنیک تاپسیس مهمترین مؤلفه

هاي صنایع غذایی هاي شهرك صنعتی استان فارس بوده و مجموعه شرکتقیق، مجموعه شرکتاین تح
 تحقیـق، مطالعه ادبیات  :شامل آوري اطالعاتابزار جمع. دشها به عنوان مورد مطالعه انتخاب و آشامیدنی
ـ   هاهآزمون فرضی تأیید. استو پرسشنامه  خبرگانمصاحبه با  ري دانـش و  دار نـوآو  ا، ارتبـاط مثبـت و معن

هاي  در انتها نیز، مهمترین مؤلفه. رساند مدیریت دانش؛ و مدیریت دانش و عملکرد نوآوري را به اثبات می
  .شدبندي  رتبه تاپسیستأثیرگذار مدیریت دانش و عملکرد نوآوري با استفاده از تکنیک 

 تاپسیس هاي کوچک و متوسط، مدیریت دانش، نوآوري، شرکت: ها کلید واژه
)TOPSIS(.  

                                                
  ..25/11/88: ش مقالهتاریخ پذیر  15/07/88:  تاریخ دریافت مقاله

  .دانشگاه یزد اقتصاد، مدیریت و حسابداري، ةاستادیار دانشکد ∗
  .، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداري، دانشگاه یزدکارشناس ارشد مدیریت صنعتی ∗∗

  .، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداري، دانشگاه یزدکارشناس ارشد مدیریت صنعتی∗∗∗
 ).نویسنده مسئول(اقتصاد، مدیریت و حسابداري، دانشگاه یزد دانشکدة ارشد مدیریت بازرگانی دانشجوي کارشناسی ∗∗∗∗
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    مقدمه
وري و بهبـود وضـعیت اقتصـادي     کشورهاي جهان با تکیه بر نوآوري، در پی افـزایش بهـره         

انعطـاف پـذیري و   . هستند و یکی از دالیل عمده این توجه، وجود رقابت فزاینده بین جوامع است
ر محیطی، استفاده بهتر از منابع انسانی و دانش موجـود در نـزد   واکنش سریع در برابر شرایط متغی

هـاي امـروزین   آنها و همچنین اتخاذ تصمیمات بهتر، دستاورد هاي مدیریت دانش براي سـازمان 
هـا در جهـت   عنوان یک عامل حیاتی براي شرکت ادبیات مدیریت دانش، نوآوري را به.  ]3[ است

 ].18[دکنـ حیط بشدت پیچیده و پویاي امروزي قلمداد مـی ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در م
-عنـوان ورودي ابداعات نوآوري گرایش بسیار شدیدي به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان بـه 

پـذیري بـاالتر،    ها با نـوآوري  این در حالی است که شرکت .هاي کلیدي در فرایند خلق ارزش دارد
هاي جدید که به آنها براي دسـتیابی بـه   قابلیتدر پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش 

از طـرف دیگـر دیـدگاه دانـش محـور،      . ]16[تر خواهنـد شـد   د، موفقکن عملکرد باالتر کمک می
ایـن در حـالی اسـت کـه،     . ]20[کنـد  عنوان مخازن دانش و شایستگی مجسم مـی  ها را به شرکت

ارچگی توسـعه و کـاربرد دانـش را    یکپ) بر اساس دیدگاه سازمانی و مدیریت دانش(نظریه نوآوري 
این مقاله تالش دارد ضمن بررسی رابطه بین مدیریت دانش، عملکـرد نـوآوري و   . کندتسهیل می

هاي تأثیرگذار مدیریت دانش را با هـدف ارتقـاي عملکـرد نـوآوري      نوآوري دانش مهمترین مؤلفه
  .دکنبندي  رتبه

  
  مدیریت دانش 

ت رقابتی و ایجاد ارزش، به عنوان یک عنصر ضروري بـراي  دانش به عنوان یک منبع مهم مزی   
هـا بـا آمـال جهـانی      کننـده بـراي شـرکت    توسعه پایدار و به طور کلی، به عنوان یک عامل تعیین

کننـد، منبعـی پویـا اسـت کـه       ها شناسایی می عالوه بر این، دانشی که شرکت. شناخته شده است
 4بسـیاري از محققـان جزئیـات دانـش را در قالـب       .]20[باشد  نیازمند تغذیه و مدیریت دقیق می

هـا در زمینـه   مادامی کـه سـازمان  . اند دهکرمعرفی ) داده، اطالعات، دانش، و فرزانگی(سطح کلی 
هاي دانشی خود، پیمایشی انجام ندهند، مـدیریت دانـش بهبـود عملکـرد و توسـعه      ارزیابی دارایی

ریت دانش به عنوان ابزار مـورد اسـتفاده مـدیران    اگرچه مدی. ]14[دکرسازمانی را تصدیق نخواهد 
به عنوان اصـول پذیرفتـه شـده     براي افزایش کارایی شناخته شده است، کارایی و نوآوري، عموماً

هـایی از  هـا، شـیوه  سـازمان  که معموالً به این دلیل استاین . استمدیریت دانش در حال توسعه 
تحلیل تعاریف ارائـه شـده   ]. 8, 15[یجاد شده باشندبرند که به خوبی ا مدیریت دانش را به کار می
اینکـه  : هسـتند دهد که بسیاري از آنهـا در یـک مـورد داراي شـباهت     از مدیریت دانش نشان می

هـاي کوچـک و   امـروزه تمـامی سـازمان   . دشومدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد سازمانی می
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۱۰۵  … نوآوري دانش و عملکردمدیریت دانش،  

تـا از گردونـه رقابـت عقـب     بزرگ نیازمند پیاده سازي مدیریت دانش در خـود هسـتند     
 بندي، اصالح، تسهیم ایجاد، کسب، طبقه را دانش سازمانها که است راهی دانش مدیریت. نمانند

بسیاري ار محققان معتقدند ، مدیریت دانش عبـارت اسـت از تغییـر داده بـه     . ]1[کنند منتشرمی و
دیریت دانـش را  مـ ) 2004(گلـوت و ترزیوسـکی   ].9, 22[اطالعات و سپس اطالعات بـه دانـش   

-هـا و توانـایی  رسمیت دسترسی به تجربه ، دانش و تخصص که قابلیت: اینگونه تعریف می کنند
. کند ، نوآوري را تشـویق کـرده و ارزش مشـتري را افـزایش مـی دهـد      هاي جدیدي را ایجاد می

هاي جدیـد و  اند که مدیریت دانش پشتیبان نوآوري ، ایجاد ایدهبراین عقیده) 2000(پاربی و تیلور 
ایجاد یـک  طریق مدیریت دانش از تحقیقات نشان داده . استبهره برداري از قدرت تفکر سازمان 

در  همکـاري ایجـاد فرهنـگ   فرهنگ مفید و ارزشمند براي ایجـاد و تسـهیم دانـش و همچنـین     
بر نقش محوري مدیریت دانـش   محققان .ایفا می کند یند نوآوريادر فرها نقش مهمی را سازمان

کیـد  أکنـد ت ه خصوص در ایجاد یک محیط کاري داخلی که خالقیت و نـوآوري را حمایـت مـی   ب
دار و مثبتی بـین مـدیریت دانـش و عملکـرد نـوآوري در       ارابطه معن گلوت بیان می کند .اندکرده

الزم به ذکر است عملکرد نوآوري که در سازمانها به نوآوریهـاي محصـول و   . سازمانها وجود دارد
پیـاده  بنـابراین بایـد بـراي     .]21[کند به عنوان مزیت رقابتی شناخته شـده اسـت  ک میفرایند کم

حـداکثر رسـاندن    راي بـه ایجاد یک فرهنگ مشترك ب در سازمان به منظورمدیریت دانش  سازي
  ] 21, 11[براي ایجاد مزیت رقابتی موثر است تالش کردهمچنین عملکرد نوآوري و 

  
  شناسی تحقیق روش 

  گیري آماري و نمونه وري اطالعات، جامعهآ ابزار جمع
. هـاي مـورد نیـاز اسـتفاده شـده اسـت       آوري داده در تحقیق حاضـر از پرسشـنامه بـراي جمـع       

اطالعـات  (هـا   متغیرهایی که در این پرسشنامه در نظر گرفته شده شامل اطالعـات خـود شـرکت   
. اسـت نـش و نـوآوري دانـش    ، سلسله مراتب مـدیریت دا .)غیرهاي چون اندازه، سن و  پیش زمینه

براي پرسشنامه مذکور، عالوه بر تأیید روایی و پایایی از طریق ضـریب آلفـاي کرونبـاخ و تحلیـل     
عاملی، روایی محتواي پرسشنامه نیز بر اساس نظر خبرگـان و کارشناسـان ایـن حـوزه بـه اثبـات       

مقالـه، معیارهـاي   هاي کوچک و متوسط به عنـوان زمینـه تحقیقـاتی ایـن      در تعریف بنگاه. رسید
ها، مقدار فروش و ظرفیت تولید بـه کـار   متفاوتی نظیر تعداد کارمندان، حجم سرمایه، حجم دارایی

اقتصـادي   ۀها سطح اشـتغال اسـت کـه بـه مؤسسـ      ترین مالك تعریف این بنگاه رود، اما رایج می
شـورها، رقـم پایـه    در برخی ک. نفر باشد 500شود که داراي کارمندانی کمتر از اي اطالق می ویژه

هـاي   ؛ اما با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، در این پژوهش، بنگاه]2[رسد   نفر نیز می 100تا 
هـا   چون صنعت محصوالت غذایی و آشامیدنی. نفر کارمند در نظر گرفته شده است 50با کمتر از 
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گیري با اسـتفاده از روش   د، نمونهشانتخاب ) مورد مطالعه(در استان فارس به عنوان جامعه آماري 
و % 95در این رابطه سـطح اطمینـان   . گیري تصادفی ساده بر اساس رابطه زیر انجام گرفت نمونه

اي اولیـه و   نمونـه   هـا،  به منظور برآورد واریانس سـنجه . در نظر گرفته شد% 10سطح خطا معادل 
واریـانس  (د نیاز محاسبه گردید نفر از هر جامعه اخذ، و واریانس آنها و نمونه مور 30گویا به حجم 

  ).48و نمونه مورد نیاز  127/0
  
هـاي   االت، تعـداد پرسشـنامه  ؤهاي نمونه به سـ  به دلیل احتمال عدم پاسخگویی تمامی شرکت   

طبـان ایـن   امخ). 60(نمونـه محاسـبه شـده در نظـر گرفتـه شـد       % 120توزیع شده نزدیـک بـه   
هـاي   کرده و آشنا بـه مفـاهیم تحقیـق در شـرکت     یلپرسشنامه، مدیران رده باال و کارمندان تحص

نمونه توزیـع  % 66(نمونه مورد نیاز % 83ها، مقدار قابل قبول نرخ بازگشت پرسشنامه. نمونه بودند
  . است) شده

  
دهندگان جدول فراوانی پاسخ .1جدول   

 درصد فراوانی  خصوصیت

 سن
سال 35-25  9 18.75 
سال 45-35  14 29.16 
سال 55-45  15 31.25 

سال 55باالتر از   10 20.84 

 سابقه
سال 10-5  7 14.58 
سال 15-10  10 20.84 
سال 20-15  12 25 

سال 20باالتر از   19 39.58 
  

  :شود تحقیق در این مرحله به صورت زیر تعریف می هايهفرضی
  .رددار وجود دا ابین اثربخشی مدیریت دانش و نوآوري دانش ارتباط معن): 1(فرضیه 
  .دار وجود دارد ابین اثربخشی مدیریت دانش و عملکرد نوآوري ارتباط معن): 2(فرضیه 

  
  هاي تحقیقیافته

  عملکرد نوآوري
در مطالعه پیشِ رو، دو بعد عملکرد نوآوري، شامل عملکرد نوآوري اجرایی و فنـی اتخـاذ شـده       

هـا بـه مـدد     پیشرفتی را که شرکت ،)1993(موردي، مبتنی بر کارِ ایبارا  7بر اساس مقیاسی . است
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۱۰۷  … نوآوري دانش و عملکردمدیریت دانش،  

در ایـن مطالعـه   . کنـد  نمایند، منعکس مـی  هاي نوآوري کسب می بهبود و اجراي فعالیت  
جـدول  (ایـم   دهکـر بندي  گیري از تحلیل عاملی با چرخش واریماکس، گروه ها را با بهره ابعاد سنجه

2.( 
  

  "عملکرد نوآوري"هاي  نتایج تحلیل عاملی مؤلفه .  2جدول 

  عوامل  ها همؤلف
1  2  

      نوآوري اجرایی
  33/0  87/0  پاسخگویی به تغییرات محیطی

  36/0  85/0  ریزي شده هاي برنامه مدیریت نوآور در رویه
  19/0  83/0  هاي کنترل فرایند مدیریت نوآور در سیستم

  31/0  82/0  هاي یکپارچه مدیریت نوآور در مکانیسم
      نوآوري فنی

  92/0  17/0  هاي جدید توسعه فناوري
  82/0  42/0  ها در محصوالت جدید فناوريترکیب 

  81/0  37/0  تسهیل فرایندهاي جدید براي بهبود کیفیت و هزینه
  55/2  20/3  مقدار مشخصه

  41/36  76/45  (%)واریانس معمول 
  17/82  76/45  (%)واریانس کل 

  
از . کنـد  پشـتیبانی مـی   یکتر از بزرگ  شاخص عملکرد نوآوري، با مقادیر مشخصه دواز  ،نتایج      

ها بر اساس دو شاخص اصـلی   طرف دیگر، آلفاي کرونباخ نمایانگر پایایی و سازگاري داخلی سنجه
آیـتم   چهـار شاخص نوآوري اجرایی، مشـتمل بـر    .دهند را نشان می 7/0هستند که اعداد باالتر از 

هـاي   آوري برحسـب رویـه  براي سنجش وسعت پاسخگویی به تغییرات محیطی، و درجه اجراي نو
شـاخص  ). α= 919/0(هـاي یکپارچـه اسـت     هاي کنترل فراینـد و مکانیسـم   ریزي، سیستم برنامه

هـاي جدیـد را   فنـاوري اي است که شرکت  مؤلفه و براي سنجش حوزه 3نوآوري فنی، مشتمل بر 
یـد را  هاي جدید را درون محصوالت جدید یکپارچه سـاخته و فراینـدهاي جد  فناوريتوسعه داده، 

  ). α=  896/0(د کن تر تسهیل می براي بهبود کیفیت و هزینه پایین
  

  مدیریت دانش
ساختار مدیریت دانش در این بخش براي نشـان دادن گسـترش ظرفیـت مـدیریت دانـش در           

هاي مزبور، به کمک تحلیل عاملی اجزاي اصـلی بـا چـرخش واریمـاکس      ، که مؤلفهاستشرکت 
 ). 3ل جدو(بندي شده است  دسته
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  "ظرفیت مدیریت دانش"هاي  نتایج تحلیل عاملی مؤلفه . 3جدول 

  عوامل  ها مؤلفه
1  2  3  

ش
ب دان

کس
  

  36/0  16/0  84/0  ست آمده از مشتریان ددانش ب
  16/0  45/0  81/0  ست آمده از شرکا ددانش ب
  24/0  42/0  78/0  ست آمده از کارمندان ددانش ب

ش
م دان

سهی
ت

  

سرپرسـتان و   دانش تسهیم شده بین
  23/0  81/0  29/0  زیردستان

  29/0  81/0  28/0  قطاران  دانش تسهیم شده بین هم
  34/0  77/0  33/0  دانش تسهیم شده بین واحدها

رد 
کارب ش
دان

  

  90/0  28/0  24/0  مدیریت مؤثر دانش در کاربرد عملی
ــاربرد   ــش در ک ــؤثر از دان ــتفاده م اس

  81/0  38/0  33/0  عملی
  93/1  42/2  53/2  مقدار مشخصه  

  
کسـب  : نـد از اتعامل از ساختار مدیریت دانش، عبار سهاین  ]7, 13[بر طبق مطالعات پیشین     

ضریب آلفاي کرونبـاخ نشـان دهنـده پایـایی سـازگاري      . کارگیري دانش دانش، تسهیم دانش و به
ـ   االزم به ذکـر اسـت کـه تمـامی مح    . (شاخص است سهها در این  داخلی سنجه ا سـبات آمـاري ب
 ).ام شده استجان SPPS 16.0افزار  استفاده از نرم

  
  نوآوري دانش

. ]19[کـرد توان به عنـوان نـوآوري سـاختاري توصـیف     هاي پیچیده را میبسیاري از فناوري      
همچنین، محققان در بیان ابزارهاي کمک بـه مـدیریت دانـش در کسـب مزیـت رقـابتی، بهبـود        

این درحالی است کـه، برخـی محققـان    . اند دهکریاتی معرفی توانایی نوآوري را عاملی کلیدي و ح
نـوآوري  "اي نوین و ترکیبی، با عنـوان   دیگر، نوآوري در دانش و مدیریت دانش را به عنوان مقوله

تـوان   با توجه بـه آنچـه گفتـه شـد، مـی     ]4, 10, 23[اند دهکرمطرح  "نوآوري در دانش"یا  "دانش
لذا، در این بخش از پـژوهش  . ه مدیریت دانش درنظر گرفتنوآوري دانش را به عنوان زیر مجموع
دار بین ایـن جـزء از مـدیریت دانـش بـا عملکـرد مجموعـه         اما به دنبال بررسی ارتباط مثبت معن
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۱۰۹  … نوآوري دانش و عملکردمدیریت دانش،  

نتایج تحلیل عاملی در این بخش بـا چـرخش واریمـاکس، تنهـا     . مدیریت دانش هستیم  
  ).4جدول (ظر گرفتیم در ن "نوآوري دانش"را  د، که آنکریک عامل را شناسایی 

  
 "نوآوري دانش"هاي  نتایج تحلیل عاملی مؤلفه. 4جدول 

  عامل  ها مؤلفه
1  

  88/0  نوآوري دانش فردي
  69/0  نوآوري دانش سازمانی

  7/1  مقدار مشخصه
  54/27  (%)واریانس معمول 

  54/27  (%)واریانس کل 
  

  آزمون فرضیات
 و عملکرد نوآوري تحلیل رابطه نوآوري دانش، مدیریت دانش. 1

هـاي مـدیریت    آل، شـکاف هـر کـدام از سـنجه     ابتدا براي اطمینان از انحراف از وضعیت ایده     
مقیاس سـنجش در ایـن تحقیـق بـر     . دشمحاسبه  2دانش از مقیاس بهینه آن با استفاده از رابطه 

            . در نظر گرفته شد 5اساس طیف لیکرت انجام شد، مقیاس بهینه معادل 
ii                                                      )2(رابطه  ScoreGap −= 5          

  :قرار گرفتندخیص انحراف تحت آزمون میانگین هاي حاصل در ادامه با هدف تش قادیر شکافم
  

هـاي   ؤلفـه ابتدا براي سازه مدیریت دانش، سپس براي ابعاد چهارگانه آن و در نهایت م هاهفرضی   
، در هیچ مـورد  %99داري صفر در نتایج نشان داد که در سطح اطمینان اسطح معنی. آن آزمون شد
آل برابر با صفر نبوده و بنابراین در تمامی موارد نیاز بـه اجـراي اقـدامات اصـالحی      اختالف از ایده

به تعالی مدیریت  هاي مناسب، مسیر دستیابی ، الزم است تا با انجام آزمونبراینابن. استضروري 
بدین منظور بـا عنایـت   . دانش از مسیر نوآوري دانش و عملکرد نوآوري در خدمات شناسایی شود

پارامتریـک یـا   (هـاي آمـاري    هـا، در راسـتاي تعیـین مسـیر تحلیـل      چنـدان زیـاد داده   به تعداد نه
بدین منظـور نرمـال   . ودها بررسی ش ها و ابعاد آن باید ابتدا نرمال بودن یا نبودن سازه) ناپارامتریک

آمـده،   دسـت  مقادیر به .بودن با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت 
تحقیق  اینبدین ترتیب در . استهاي تحقیق و ابعاد آنها  بیانگر ردنشدن فرضیه نرمال بودن سازه

ن اثربخشـی مـدیریت دانـش و    ارتبـاط بـی   بررسیبه منظور . است شدهاز آمار پارامتریک استفاده 
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بنـدي شـده    هاي هر دو گـروه طبقـه   به دلیل اینکه داده(آزمون همبستگی کندال از نوآوري دانش
  .استفاده شده است) اند باشند و از حال پیوسته خارج شده می
  

  هاي تحقیق آزمون نرمال بودن سازه .5 جدول

 

 دانش  مدیریت

KM 
  نوآوري
  دانش

    
  عملکرد
کسب  نوآوري

  انش د
تسهیم 
  دانش

بکارگیري 
  دانش

نوآوري 
  اجرایی

نوآوري 
  فنی

اره 
ــــ

ـــ
مــ

آ
Z  ف

گرو
ـــو

مــ
کول

وف
میرن

اس
  029/1  703/0  857/0  694/0  591/0  694/0  541/0  088/0  

  088/0  932/0 721/0 876/0 721/0  454/0  706/0  240/0 داري معنی سطح
  
  
  

  
  

 بین متغیرهاي مورد بررسیآزمون همبستگی  .1شکل

 
  ، ارتبـاط مثبـت،  %99دهنـد کـه، در سـطح اطمینـان      نشـان مـی   شکل بـاال نتایج ارائه شده در   

دار  اارتباط معنـ % 95داري بین مدیریت دانش و نوآوري دانش و در سطح اطمینان  اتوجه و معن قابل
د کـه در مطالعـه حاضـر    نـ کن این نتایج، ثابت می. داردوجود بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوري 

بنـابراین  . دار دارد اآوري دانش با مدیریت دانش و مدیریت دانش با عملکرد نوآوري ارتبـاط معنـ  نو
هـاي   گذاري بر روي تمامی ابعاد مـدیریت دانـش در بـازه    اما، سرمایه. شود هر دو فرضیه تأیید می

ین و و الزم است تا تأثیرگـذارتر  یستها مقدور ن مدت براي تمامی شرکت مدت و میان زمانی کوتاه
شوند شناسایی و براي ارتقـاي   ابعادي از مدیریت دانش که منجر به عملکرد نوآوري می ترین  مهم

در این مسیر الزم است که متغیر عملکرد نوآوري به عنوان متغیر وابسـته در  . ریزي شود آنها برنامه
  .ها بررسی شودارتباط با ابعاد مدیریت دانش مورد تحلیل رگرسیون قرار گرفته و نوع ارتباط آن

رابطه بین متغیر وابسته عملکرد نوآوري و بودن خطی  بایدهاي رگرسیون،  پیش از انجام تحلیل   
) کارگیري دانش ابعاد مدیریت دانش شامل کسب دانش، تسهیم دانش، به(متغیرهاي مستقل 

در . تانجام گرف این کار با استفاده از ترسیم نمودارهاي پراکنش. بررسی قرار گیرد خصوص
. بعد کسب دانش رابطه خطی و مثبت مشهودي با عملکرد نوآوري قابل مشاهده بود خصوص

 عملکرد نوآوري مدیریت دانش نوآوري دانش

* 704/0  ** 619/0  
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۱۱۱  … نوآوري دانش و عملکردمدیریت دانش،  

ر از قوت کمت) کارگیري دانش و به تسهیم(ارتباط در مورد دو متغیر مستقل دیگر  این  
تر، این  به منظور بررسی دقیق و اما خطی بودن آن قابل انکار نبود و به همین دلیلبود،  ربرخوردا
تر به نظر خواهد رسید که بدانیم  این تصمیم زمانی موجه. ا نیز به تحلیل وارد شدندمتغیره
شناسایی شده با استفاده از نمودارهاي (هاي پرت  هاي رگرسیون با حذف تعدادي از داده تحلیل

دهنده پایایی و  این امر نشان. توجهی نکرددرچند مرحله تکرار شدند اما نتایج تغییر قابل) پراکنش
با این مقدمه مدل . باشد هاي موجود می رگرسیون مورد استفاده در تقابل با داده  بات باالي مدلث

نتایج نشان داد که در مرحله اول، . گام محاسبه شد به رگرسیون چندگانه با استفاده از روش گام
 به عنوان تأثیرگذارترین متغیر وارد مدل شده است و در مرحله بعد مدل "کسب دانش"بعد 

کارگیري  به"متغیر . را نیز به مدل افزوده است "تسهیم دانش"ضمن حفظ این متغیر، متغیر 
هاي محاسبه شده براي مدل  ، آماره)6(جدول . نیز شرط ورود به مدل را نداشت "دانش

و در مدل دوم با  346/0مقدار ضریب تعیین در مدل اول برابر  .دهد رگرسیونی را نشان می
این ضریب نشان دهنده این است که . به دست آمده است 430/0داري معادل  ابهبودي معن

و  "کسب دانش"ها، توسط تغییرات ابعاد  نزدیک به نیمی از تغییرات عملکرد نوآوري در شرکت
تحلیل واریانس به منظور آزمون روایی مدل رگرسیونی نیز انجام . شود تبیین می "تسهیم دانش"

است می توان گفت که هر  0.05سطح معنا داري در هر دو مدل کمتر از  با توجه به اینکه. . شد
در نهایت مدل نهایی رگرسیون چندگانه جزئی با استفاده از ضرایب غیر . باشددو مدل معنا دار می

  .شود نوشته می) 7(بر اساس جدول ) ضرایب بتا(استاندارد و استاندارد رگرسیون 
  

  مدل رگرسیونضرایب همبستگی و تعیین . 6جدول 

دل
م

ب  
ضری

گی  
ست

همب
  

  ضریب
  تعیین

ین
تعی

ب 
ضری

  
ده

 ش
یل

عد
ت

  

  هاي اصالحی مدل آماره
خطاي 

استاندارد 
  تخمین

سن
وات

 ـ 
ین

ورب
د

  

تغییر ضریب 
 تعیین

سطح 
داري امعن

اصالح  براي   
F  

1  588/0  346/0  324/0  346/0  000/0  34740/0    
2  656/0  430/0 391/0 084/0 047/0 32967/0 98/1 
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  ضرایب رگرسیون . 7جدول

 

ضرایب   ضرایب غیراستاندارد 
 استاندارد

t داريامعن سطح 
 B 

خطاي 
 Beta  استاندارد

1 
  000/0  866/5    288/0  689/1  مقدارثابت

  000/0  984/3  588/0  091/0  364/0  کسب دانش

2 
  007/0  917/2    386/0  125/1 مقدارثابت
  012/0  691/2  430/0  099/0  265/0 انشکسب د

 047/0  073/2  331/0  145/0  300/0 تسهیم دانش

  
  :مدل رگرسیون با استفاده از ضرایب غیر استاندارد

  عملکرد نوآوري=  125/1+ 265/0) کسب دانش+(  300/0) تسهیم دانش(
  

   :مدل رگرسیون با استفاده از ضرایب استاندارد
عملکرد نوآوري= 43/0) دانش کسب+( 331/0) تسهیم دانش(  

هـاي   اسـت کـه مـدل    هـایی هاما استفاده از این مدل رگرسیونی منوط به برقرار بـودن فرضـی       
این مفروضات معموالً بعد از ارائه مدل بررسـی  . اند رگرسیون خطی چندگانه بر اساس آنها بنا شده

در ادامـه ایـن   . ها مورد بررسی قـرار گیرنـد   شوند چرا که براي بررسی آنها الزم است باقیمانده می
بررسـی اسـتقالل تمـامی مشـاهدات بـا اسـتفاده از آزمـون         .گیرند مورد بررسی قرار می هاهفرضی

 98/1(بـراي آن   دوها انجام گرفت که مقدار بسیار نزدیـک بـه    واتسن بر روي باقیمانده -دوربین
 خطی مشترك فرض عدم هم. والی استهاي مت نشانگر عدم همبستگی بین داده) 6مطابق جدول 

مقـدار بـاالي   . دشـ بین متغیرهاي مستقل نیز توسط آماره تولرانس و عامل تورم واریانسی بررسی 
مشـکل در  نداشـتن  براي عامـل تـورم واریانسـی بیـانگر وجـود       10براي تولرانس و کمتر از  1/0

خطـی مضـري در بـین     ه هـم دهد کـ  نتایج این آماره نشان می. برازش مدل رگرسیونی خواهد بود
ها  توان تناسب داده هاي انجام شده، می با عنایت به مجموع بررسی. متغیرهاي مستقل وجود ندارد

بنابراین ابعـاد  . آمده را معتبر دانست را براي اجراي مدل رگرسیونی مناسب دانسته و نتایج به دست
کننـده تغییـرات عملکـرد     هکسب دانش و تسهیم دانش مدیریت دانش به عنوان متغیرهـاي توجیـ  

 . رسد شوند و فرضیه دوم تحقیق نیز به تأیید می نوآوري معرفی می
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۱۱۳  … نوآوري دانش و عملکردمدیریت دانش،  

  

  تحلیل رگرسیون متغیرهاي ابعاد تأثیرگذار مدیریت دانش
 کننـده و عامـل ایجـاد تغییـر در عملکـرد نـوآوري       با تعیین ابعادي از مدیریت دانش که توجیـه    

هـاي   اما به منظور تبیین برنامـه . آید بود عملکرد فراهم میریزي میان مدت براي به ، برنامههستند
بـدین  . اسـت هـاي کیفـی تأثیرگـذار     عملیاتی در سطح بعدي، نیاز به خردکردن این ابعاد به مؤلفه

) مؤلفـه  6(دهنده دو بعد کسب دانش و تسهیم دانش از مـدیریت دانـش    هاي تشکیل منظور مؤلفه
هـا  نان متغیرهاي مستقل وارد مدل رگرسیون شده و ارتباط آعنو در تحلیل مرتبه دوم رگرسیون، به

بدین منظور مراحل تشریح شـده در مرحلـه پیشـین    . گیرد با عملکرد نوآوري مورد بررسی قرار می
مـدل، در   چهارگام پس از اجراي  به مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش گام. مجدداً طی شد

هـاي   اطـالع از اخبـار روز و یـادگیري و شـرکت در دوره    ( متغیر از کسـب دانـش   دونهایت ورود 
بـه  ) تسهیم دانش در بین کارکنان و توزیع بـه موقـع اخبـار   (متغیر از تسهیم دانش  دوو ) آموزشی

به دست آمد کـه   60/0ضریب تعیین به دست آمده براي این مدل قریب به . مدل را مجاز دانست
مدل به منظور تست برازش مناسب مدل نیز مؤیـد ایـن   بر روي   Fآزمون . مقدار قابل قبولی است

  امر بود 
 ضرایب رگرسیون . 8جدول 

 مدل
 

ضرایب 
ضرایب   غیراستاندارد

 استاندارد
Beta 

t 

طح
س

 
 امعن

ري
دا

 

B 
خطاي 
  استاندارد

4 

  001/0  937/3    307/0  210/1 مقدارثابت
  006/0  061/3  471/0  075/0  229/0 اطالع از اخبار و اطالعات روز

هاي  یادگیري و شرکت در دوره
 آموزشی

201/0  072/0  373/0  998/2  017/0  
  036/0  248/2  325/0  072/0  161/0  تسهیم دانش بین کارکنان

 048/0 109/2 321/0 076/0 160/0  توزیع به موقع اخبار
  

  مدل رگرسیون با استفاده از ضرایب استاندارد
یـادگیري  +(325/0)کارکنان تسهیم دانش بین+(321/0)اخبار موقع توزیع به= (عملکرد نوآوري      

   471/0)اطالع از اخبار و اطالعات روز+(373/0)آموزشی هاي در دوره و شرکت
ها حـول محـور    تجمع داده. صحت مفروضات این مدل به قرار ذیل مورد بررسی قرار گرفت       

نمـودار پـراکنش   . را مورد تأییـد قـرار داد  ها  ، نرمال بودن مقادیر باقیماندهQ-Qمورب در نمودار  
بـودن واریـانس    هاي استیودنت نیز ثابت بینی و باقیمانده ها با محورهاي مقادیر استاندارد پیش داده

هـاي متـوالی بـا     عـدم همبسـتگی داده  . متغیر وابسته براي مقادیر متغیرهاي مستقل را نشـان داد 
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سن به خوبی نشـان داده شـد و در نهایـت شـائبه     براي آماره دوربین وات 99/1مقداري نزدیک به 
بـراي شـاخص تـورم واریـانس      یـک خطی مشترك بین متغیرها با مقادیري نزدیک بـه   وجود هم

بدین ترتیب سه متغیر از مجموعه متغیرهاي مدیریت دانش به عنوان مجموعه فشـرده  . دشمرتفع 
 .شـوند  آشامیدنی معرفی می هاي صنایع غذایی و بخش عملکرد نوآوري در شرکت متغیرهاي جهت

هاسـت   گذاري به این برنامـه  ریزي براي بهبود مدیریت دانش، اولویت در نهایت آخرین حلقه برنامه
 .که در مرحله آخر به انجام رسید

  
  گانه مدیریت دانش با هدف ارتقاي عملکرد نوآوري هاي سه گذاري برنامه اولویت

بهبود، الزم اسـت متغیرهـاي مـؤثر بـر عملکـرد نـوآوري       هاي  بندي برنامه به منظور اولویت       
اند، با عنایت بـه معیارهـاي مناسـب     هاي مدیریت دانش شناسایی شده سازمانی که در قالب مؤلفه

هـاي   معیار اول اهمیت مؤلفـه . در این راستا دو معیار در نظر گرفته شد. بندي قرار گیرند مورد رتبه
بدیهی اسـت هـر چـه اهمیـت یـک مؤلفـه       . استها  ن مؤلفهکیفی و معیار دوم، وضعیت موجود ای

حاضر بدتر باشد، آن مؤلفه اولویت باالتري براي رسـیدگی و جانمـایی    بیشتر و وضعیت آن درحال
رسـیون آنهـا   رگهـا بـا اسـتفاده از ضـرائب اسـتاندارد       اهمیت مؤلفه. مدت دارد هاي کوتاه در برنامه

جا که معیـار وضـعیت    از آن. آیند به دست می) یت دانشها با مدیر ضرایب همبستگی جزئی مؤلفه(
آل  جـا از شـکاف از وضـعیت ایـده     ها داراي ارتباطی منفی بـا اولویـت اسـت، در ایـن     موجود مؤلفه

به منظـور لحـاظ   . ها ـ که در ابتداي تحقیق شیوه محاسبه آن توضیح داده شد ـ استفاده شد   مؤلفه
هـاي کیفـی، الزم اسـت از یکـی از      بندي برنامـه  ولویتگیري جهت ا دن این دومعیار در تصمیمکر

ــک ــدمعیاره هــاي تصــمیم تکنی ــري چن یکــی از مشــهورترین و . اســتفاده شــود) MCDM(گی
ابـداع شـده   ) 1981(که توسط هوآنگ و یون  استها، تکنیک تاپسیس  پرکاربردترین این تکنیک

را بـه   Dاتریس مـ  .1: مرحله بـدین شـرح اسـت    6شامل  TOPSISحل مسئله به روش . است
اس یـ مـاتریس بـی مق   .2مقیاس شده ، تبدیل مـی شـود؛    کمک نرم اقلیدسی به یک ماتریس بی

را مشـخص   Ai־آل منفـی،   ، راه حل ایده+Aiآل مثبت،  راه حل ایده .3؛  شودیموزن تشکیل م
ت و راه حل  ایـده آل منفـی و گزینـه مثبـ     ياندازه فاصله براساس نرم اقلیدسی به ازا .4؛ شودمی

 Aiنزدیکی نسـبی   .5آید؛  دست میه آل مثبت و گزینه منفی براه حل ایده يهمین اندازه را به ازا
هـاي موجـود    توان گزینه ، میCiبراساس ترتیب نزولی  .6د؛ و شویبه راه حل  ایده آل محاسبه م

تـر، یـک    به منظور اجراي این تکنیک به صورت دقیق. دکربندي  را براساس بیشترین اهمیت رتبه
بـا انجـام   . طراحـی و مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت       Excelاي کـاربردي در محـیط    برنامه رایانـه 

آل منفـی و شـاخص ترکیبـی     آل مثبـت، فاصـله از ایـده    محاسبات مورد نظر، مقدار فاصله از ایـده 
  . به دست آمد) 9(امتیازدهی نهایی به ترتیب جدول 
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 ع ازاطـال "بیانگر اولویت اول بـراي برنامـه   ها  هاي شاخص ترکیبی براي مؤلفهارزش     
، "هـاي آموزشـی   یـادگیري و شـرکت در دوره  "، اولویت دوم بـراي برنامـه   "اخبار و اطالعات روز

توزیـع بـه   "و اولویت چهارم بـراي برنامـه    "تسهیم دانش بین کارکنان"اولویت سوم براي برنامه 
عملکرد نوآوري سازمانی بـه عنـوان هـدف     بدین ترتیب با هدف قرار دادن. باشند می "موقع اخبار

ها، و با عنایت به اهمیـت   هاي هزاره سوم و تنها راه بقا در رقابت بقا و فناي سازمان غایی سازمان
مـدار بررسـی و مسـیر     ها با رویکـرد دانـش   دن سازمانکرکار امروز، مسیر نوآور  و کیفیت در کسب

ریـزي   بـدیهی اسـت برنامـه   . دشسازمانی ارائه بر به سمت بهبود عملکرد  دانش براي حرکت میان
ها را به سوي بهبود عملکـرد و   تواند شرکت الذکر به بهترین شکل می هاي فوق براي تقویت مؤلفه

  .پذیري باالتر سوق دهد رقابت
  آل منفیآل مثبت و ایدهفاصله از ایده. 9 جدول

آل  فاصله از ایده  ها مؤلفه
  مثبت

آل  فاصله از ایده
  منفی

ص شاخ
ت  ترکیبی

لوی
او

  

  1 72/0  471/0  97/1 اطالع از اخبار و اطالعات روز
  2 54/0  373/0  010/2 هاي آموزشی یادگیري و شرکت در دوره
  4 024/0  325/0  88/1  تسهیم دانش بین کارکنان

  3 33/0  321/0  28/2  توزیع به موقع اخبار
  

  گیري نتیجه
ترکیب دو انقـالب معاصـر تولیـد یعنـی مـدیریت       اي نوین را براي تحقیق حاضر، متدولوژي       

هاي نـوآوري   ، ضمن بررسی ارتباط و همبستگی بین مؤلفهاین مقالهدر . دکردانش و نوآوري ارائه 
تحقیـق،  هـاي  هري و تأیید این ارتباط از طریق آزمون فرضـی ودانش، مدیریت دانش و عملکرد نوآ

شود که ایـن   ریق تحلیل رگرسیون، مشخص میابعاد درنظرگرفته شده براي عملکرد نوآوري از ط
از مـدیریت   "تسـهیم دانـش  "و  "کسـب دانـش  "ابعاد به صورت منطقی بیشتر تحت تأثیر ابعـاد  

به منظور اطمینان بیشتر از این نتیجه، عالوه بـر تحلیـل رگرسـیون و نیـز تحلیـل      . ندهستدانش 
نتـایج  . نـوآوري محاسـبه شـد   کیفی فوق، ماتریس همبستگی بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد 

از مجموعـه مـدیریت    "توزیـع بـه موقـع اخبـار    "و  "تسهیم دانش بین کارکنان"نشان دادند که 
دهـد کـه ایـن دو     مدیریت دانش به تمامی عناصر نوآوري عملکرد مرتبط هستند و  این نشان می

این مهم، بـه منظـور   پس از تعیین . هستندتر از بقیه  عنصر در دستیابی به عملکرد نوآري بااهمیت
هاي عملیاتی کیفی در راسـتاي نوآورسـازي عملکـرد، در مرحلـه بعـدي از تحلیـل،        تدوین برنامه

ها در مرحلـه نهـایی    این مؤلفه. این ابعاد با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین شدند وهاي جز مؤلفه
. بندي قرار گرفتنـد  مورد رتبه ها با استفاده از تکنیک تاپسیس با هدف تعیین توالی و اولویت برنامه
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ریزي بـراي بهبـود    ترین مؤلفه کیفی در حال حاضر که برنامه ها، پراولویت با عنایت به امتیاز مؤلفه
هاي مورد مطالعه بگـذارد، اطـالع از اخبـار و     تواند بیشترین تأثیر را بر روي عملکرد شرکت می  آن

رسی رابطه بـین مـدیریت دانـش و عملکـرد     نتایج به دست آمده حاصل از بر. استاطالعات روز 
آنهـا  . انجـام گرفـت  ) 2009(نوآوري در این مقاله مشابه با نتایج تحقیقی است که توسط ژو و لـی 
) 2010(واکارو و همکـاران  . دریافتند تسهیم و خلق دانش رابطه معنا داري با عملکرد نوآوري دارد

مادام ترسا نیز بیـان  . و نوآوري پی بردند دانشمدیریت نیز در تحقیق خود به رابطه معنا داري بین 
  .کندکند مدیریت دانش نقش معنا داري را در نوآوري ایفا میمی

  محدودیت ها و پیشنهادهاي تحقیق
مهمترین محدودیت این تحقیق را می توان عدم تمایـل پاسـخ دهنـدگان نسـبت بـه تکمیـل          

ها بـا تغییـرات سـریع در عرصـه جهـانی،        زمانبا توجه به لزوم همگام شدن سا. پرسشنامه نام برد
هایی به منظور پیاده سازي مدیریت دانش درسازمانها، حمایت مـدیریت از رویـه   طرح ریزي برنامه

هاي مدیریت دانش و همچنین برگزاري کنفـرانس هـا و سـمینارهایی بـه منظـور آشـنا سـاختن        
عملکـرد و رقابـت پـذیري بـاالتر سـوق       تواند سازمانها را به سوي بهبودمدیران با این مفهوم می

ضمناً با توجه به اینکه عالوه برمدیریت دانش  عوامل دیگـري نیـز بـر نـوآوري تـأثیر مـی       . دهد
گذارند، پیشنهاد می شود در تحقیقات آتـی ایـن عوامـل بـه دو گـروه عوامـل موفقیـت و موانـع         

  .  شناسایی و بررسی شود
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