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Abstract 

Aim: This study aims to examine the mediatory role of knowledge management processes 

in open innovation and knowledge management implementation. 
Methodology: In terms of purpose, the research method was applied and is descriptive 

correlational regarding the method of data collection. The population of this study consisted of 

408 managers and staff of the Food industry of Shahrekord industrial town. Using the Cochran 
sampling formula and stratified random sampling, the researchers selected 198 participants. We 

administered the following questionnaires: the standard open innovation (Chesbro and Apple, 

2007), knowledge management processes (Idris et al., 2015), and the implementation of 
knowledge management (Garciano and Rossenberg, 2015). The validity of questionnaires were 

evaluated by logical (content and content validity) and construct validity (exploratory, 

confirmatory, divergent, and convergent) methods and confirmed after necessary 
modifications. Reliability was also estimated using classical methods (i.e., Cronbach's alpha, 

0.91 and composite reliability, 0.93) and modern methods (Dystera, 0.90). Data analysis was 

performed at two levels of descriptive and inferential (Structural Equation Modeling) 

implemented by SPSS, Warppls, and Lisrel software packages.  

Findings: The findings of the study revealed that internal processes (with the variance of 

0.73) mediates the relationship between open innovation and knowledge management 
implementation (Z=2.47), and external methods (including variance 0.59) mediates the 

relationship between open innovation Mediator input and implementation of knowledge 

management (Z=2.30). Implications and recommendations based on the findings are discussed. 
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Conclusion: Internal processes reinforce the relationship between outbound open 

innovation and knowledge management implementation, and external processes also 

mediate the relationship between inbound innovation and knowledge management 
implementation. Accordingly, it is suggested that the desired knowledge be identified first, and 

companies should look for mechanisms to transfer and adapt this knowledge to the company's 

conditions. 

 

Keywords: Open innovation, Knowledge management processes, Knowledge management 

implementation, Structural equation modeling, Methodological triangulation. 
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 چکیده

ای فرآیندهای مدیریت دانش در ارتباط بین نوآوری باز و اجرای   پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه هدف:
 مدیریت دانش انجام شده است. 

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات، توصیفی از نوع همبستگی  شناسی: روش
نفر  609جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مدیران و کارکنان صنایع مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد به تعداد  است.

گیری   نفر به عنوان نمونه، از طریق روش نمونه 009گیری کوکران، تعداد   تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه
های استاندارد نوآوری باز چسبرو و   تحقیق، از پرسشنامهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مدل   تصادفی طبقه

( و نهایتاً اجرای مدیریت دانش گاریکانو و 0590(، فرآیندهای مدیریت دانش ایدریس و همکاران )0558اپالیرد )
سازه های روایی منطقی )ظاهری و محتوایی الوشه( و  ها، با روش  ( استفاده شد. روایی پرسشنامه0590هانسبرگ )  روسی

گرا(، مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصالحات الزم، مورد تائید قرار گرفت   )تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی، واگرا و هم
( و همچنین روش نوین 19/5و پایایی ترکیبی، مقدار  19/5های کالسیک )آلفای کرونباخ، مقدار   و پایایی نیز با روش

روش تجزیه و تحلیل اطالعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی )مدل معادالت ( برآورد شد. 15/5)دایسترا، مقدار 
 ، اجرا شد.Lisrelو  SPSS ،Warpplsافزارهای   ساختاری( انجام گرفت که از طریق نرم

با شمول (این تحقیق شامل شش فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی بود. نتایج نشان داد که فرآیندهای داخلی  نتایج:
با شمول (نیز فرآیندهای خارجی  ( وZ=2.47شونده و اجرای مدیریت دانش )  ( رابطه بین نوآوری باز خارج89/5واریانس 
 (.Z=2.30گری نموده است )  شونده و اجرای مدیریت دانش را میانجی  ( رابطه بین نوآوری باز وارد01/5واریانس 
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 کند. شونده و اجرای مدیریت دانش را تقویت می  فرآیندهای داخلی رابطه بین نوآوری باز خارج گیری:  نتیجه

نماید. بر همین  گری می  شونده و اجرای مدیریت دانش را میانجی همچنین فرآیندهای خارجی رابطه بین نوآوری باز وارد
 تطابق و انتقال براى دنبال سازوکارهایى به باید ها  شرکت و شود مورد نظر شناسایى دانش ابتدا شود  اساس پیشنهاد می

 باشند. شرکت داخل شرایط دانش با این

 

 نوآوری باز، مدیریت دانش، مدل معادالت ساختاری، صنایع مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد. ها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1

 و تغییرات سریع همچون یا  عدیده مسائل با رقابتی بسیار محیطی در یامروز یها  سازمان

 باال با کیفیتی محصوالت تقاضای و مشتریان یها  سلیقه در تغییر محیطی، بینی  پیش غیرقابل

 اول انتخاب دهند، در تن انتخاب موجود دو از یکی به تنها ناگزیر کرده تا را ها  سازمان که اند مواجه

به  بنیادین تغییرات انجام انتخاب دومین رقابتی و پر تالطم محیط در فنا شدن و شکست دادن به تن
 (.۲2، ص6811، دسترنج و کریمی تکلواست )میرفخرالدینی،  رقابتی محیط در ماندن منظور

نماید و به عنوان یکی از مزایای رقابتی   یکی از موضوعاتی که انجام تغییرات را تسهیل می
 باشد )احمدی، ها شناخته شده است )در کنار دانش و خدمات(، خالقیت و نوآوری می  سازمان
 یرسیده است که نبود آن را با نابود یها تا حد  در سازمان یضرورت وجود نوآور (.61، ص6812

 (.68، ص6812 ،1اند )چسبرو  سازمان در دراز مدت یکی دانسته
تواند بقاء یابد و در طول زمان از صحنه محو   نداشته باشد، نمی یسازمانی که خالقیت و نوآور

را تقویت  یهایی هستند تا خالقیت و نوآور راه یجستجو ها پیوسته در رو، سازمان شود. از این  می
 (.۲2، ص6811،دسترنج و کریمی تکلونموده و موانع آن را در سازمان برطرف نمایند )میرفخرالدینی، 

پندارد   ( که می6126، ص2161 ،2باز پارادایمی است )استانیسالوسکی و لیسوفسکا ینوآور
داخلی و خارجی به بازار، به خوبی استفاده نماید  یو مسیرهاها   تواند و باید از ایده  بنگاه می
ها   افزایش توان رقابتی شرکت یباز برا ینوآور یکارگیر  (. امروزه ضرورت به6، ص2111 )چسبرو،
این مفهوم اولین  (.2۲، ص2111 ،3شود )ژانگ و زنگ  داخلی و خارجی احساس می یدر بازارها

 (.1۲2، ص2161 ،4ئه و ترویج پیدا کرد )استریوکووا و ریناارا 2118بار توسط چسبرو در سال 

ها، مزایای متعددی دارد، به عنوان نمونه،   سازی توسط شرکت  استفاده از نوآوری باز در تجاری
درصد  11تواند نرخ موفقیت محصول را تا   براساس مطالعات انجام شده، استفاده از نوآوری باز می

، 681۲ درصد افزایش دهد )بابایی فارسانی، 11و توسعه داخلی را تا وری تحقیق   و همچنین بهره
 (.11ص

                                                           

1. Chesbrough 

2. Stanisławski & Lisowska 
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های  براساس دیدگاه چسبرو از نوآوری باز، بسیاری از محققان، نوآوری باز را به شیوه
 (. 611، ص2161 و همکاران، 1اند )گریکو  شونده و همراه تقسیم نموده  واردشونده، خارج

( معتقدند، فرآیند بیرون به درون، بر جریان 2161) 3چنگ و شیو :2فرآیند بیرون به درون
های جدید، از منابع   ها برای کشف و تسخیر دانش و فنآوری  دهد شرکت  هدفمند دانش که اجازه می

های   ها و یا سازمان  ها، مشاوران، دانشگاه  کنندگان، رقبا، دولت  خارجی مانند مشتریان، تأمین
کید دارد. هونگ و چوبر  تحقیقاتی بهره ( معتقدند، نوآوری باز واردشونده 2168) 4داری نمایند، تأ

سازد که به فراتر از مرزهای خود   شامل یک رفتار یادگیری اکتشافی است که یک شرکت را قادر می
 سازی نماید.  نگاه کند و ظرفیت دانش خود را غنی

های درونی ب سود از طریق روانه کردن ایدهفرآیند درون به بیرون به کس :5فرآیند درون به بیرون
ها از طریق انتقال ایده به محیط خارجی   سازی فنآوری  به بازارها، فروختن مالکیت فکری و تجاری

های   برداری از ایده  شونده، به بهره  ( معتقدند، نوآوری باز خارج2168اشاره دارد. هونگ و چو )
، اعطاء کردن 6جریان دارد از طریق صدور مجوز )پروانه(داخلی یا دانش فنی که خارج از شرکت 

 به منظور به دست آوردن منافع مالی و غیرمالی، اشاره دارد. 8و یا توافقات قراردادی 7ثبت اختراعات
ها برای ایجاد حداکثر ارزش از   فرآیندهای همراه، بیانگر این است که شرکت :9فرآیندهای همراه

های ورودی و خروجی را از طریق اتحاد،   ها، جریان  خود و سایر سازمانهای تکنولوژیکی   ظرفیت
کنند. در واقع فرآیندهای همراه، حاصل ترکیب   های مشترک، ترکیب می  گذاری  همکاری و سرمایه

(. مدیریت 862، ص2111 و همکاران، 10باشد )آنکل  شونده، می فرآیندهای واردشونده با خارج
متنوعی است؛ اما در این تحقیق، با توجه به مدل مفهومی تحقیق، تنها به دانش دارای فرآیندهای 

 چهار ُبعد آن خواهیم پرداخت، که عبارتند از: خلق، حفظ، تسهیم و کاربرد.
                                                           

1. Greco 

2. Inbound OI (outside-in process) 

3. Cheng & Shiu 
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5. Outbound OI (inside-out process) 
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10. Enkel 
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ای   ( معتقدند مرحلۀ ایجاد دانش مرحله6811) قاسمی و رحمانی تبارمحمدی،  خلق دانش:
گیرد. این فرآیند مترادف با   ابی آن انجام میاست که به وسیلۀ کسب دانش و اطالعات و ارزی

های مهم برای تولید دانش، فرایند یادگیری است   یادگیری سازمانی است. در واقع یکی از استراتژی
باشد، زیرا سازمان یادگیرنده به   که یکی از تأکیدات اصلی برای دستیابی به سازمان یادگیرنده می

 دانش حائز اهمیت است.عنوان یکی از ابعاد اصلی مدیریت 
( معتقدند، فرآیند ذخیره دانش فرآیندی است که 2161) 1دونات و پابلو حفظ و نگهداری دانش:

شود و در حافظه سازمانی  می از طریق آن اطالعات و دانش، سازماندهی، ساختاربندی و بازیابی 
 گردد.  های مختلف ذخیره و حفظ می به صورت

اشتراک دانش به عنوان »( معتقدند: 6811دلوی )  حسینی و شیرازیپور، کفاش تسهیم دانش:
ها   ها و درون آن  هایی بین سازمان  ها، اصول و مدل  ها، تئوری  فرآیند مبادله و انتقال حقایق، عقاید، ایده

 «.شامل بازخورد، پیگیری و اصالح متقابل )دو طرفه( فرستنده و گیرنده دانش تعریف شده است
کارگیری و کاربرد دانش شامل   به»( معتقدند: 6811طبرسا و احمدوند ) ری دانش:کارگی  به

شود که در ارتباط با اجرای دانش در فرآیندهای سازمانی هستند. کاربرد دانش   هایی می  فعالیت
شامل استفاده از دانش مستند شده برای انجام وظایف جاری، پیمایش و توصیف وضعیت، 

ه وضعیت، مشاهده و تجزیه و تحلیل و ترکیب وضعیت و ارزیابی و انتخاب دانش مربوط ب
برانگیز برای   یک وظیفه چالش مدیریت دانش، اجرای«. گیری و اجرای راهکار است  تصمیم
های پیشنهادی درک   حل  آمیز راه  باشد. به عبارت دیگر، اجرا به عنوان تبدیل موفقیت ها می  سازمان

شود. بسیاری   احی و از طریق فرآیند تبدیل به اقدامات خاص منتهی میشود، که در معماری طر  می
از محققان برای ارزیابی موفقیت اجرای مدیریت دانش در یک سازمان، معیار مبتنی بر فرآیند را 

( معتقدند: چهار مرحله برای اجرای مدیریت دانش 2163اند. براساس آن، وو و هو )  پیشنهاد کرده
 تعریف شده است، که عبارتند از: 

تجزیه و تحلیل نیاز مدیریت دانش، برای نشان دادن موارد مورد نیاز مهم در مورد  فاز اول:
 مدیریت دانش در یک سازمان است.

ت دانش است تا مفاهیم مهم برای طراحی مشارکت تجزیه و تحلیل محتوا از مدیری فاز دوم:

                                                           

1. Donate & de Pablo 
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 )کارکنان( در مدیریت دانش را نشان دهد.
مدیریت دانش است تا مشخص شود که آیا  تست قابلیت استفاده یا کابردپذیری از فاز سوم:

 برای کاربرپسند بودن وجود دارد یا خیر. تجزیه و تحلیل اثر از مدیریت دانش عملکرد مشارکت

مدیریت دانش، از جمله ورودی، فرآیند و  ش است تا نشان دهد که آیا اثر مشارکتمدیریت دان
تواند به خوبی مشخص شود. به عبارت دیگر، آیا سیستم مدیریت دانش در بهبود   خروجی، می

 کند؟  های سازمانی خوب عمل می  مشی  های ورودی، فرآیند و خروجی برای خط فعالیت
های مدیریت داده را به میزان قابل   در فناوری اطالعات، هزینههای اخیر   از طرفی، پیشرفت

های دانشی و مدیریت   ها مفاهیم سازمان یادگیرنده، سازمان  توجهی کاهش داده است. این پیشرفت
های مدیریت  کارگیری استراتژی  ها با به دانش را وارد ادبیات مدیریت و سازمان نموده است. سازمان

اند و در   ها، محصوالت و خدمات خویش را فراهم آورده  ری در فرآیندها، فعالیتدانش، امکان نوآو
(. استانکویچ و 6۲83، ص2163، 1بخشند )وو و هو  نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می

ها،   ( مدیریت دانش را به معنای ایجاد فرآیندهای الزم جهت شناسایی و جذب داده2163) 2میس
ها به تصمیمات و   های بیرونی و درونی و انتقال آن  ورد نیاز سازمان از محیطاطالعات و دانش م

 کنند.  اقدامات سازمان تعریف می
طور که در یک محیط پویا و به سرعت در حال تغییر،  با توجه به نظریه مبتنی بر دانش، همان

پایدار است، بنابراین،  ها و حفظ مزایای رقابتی  دهنده یک منبع مهم برای ایجاد ارزش  دانش نشان
سازی   خواهند، در عرصه رقابت باقی بمانند، باید در راستای اجرا و پیاده  هایی که می  سازمان

 (.6۲83، ص2163مدیریت دانش در سازمان خود کوشا باشند )وو و هو، 
گاهانه  گاهانه یا غیر آ صنایع مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد، ظرف مدت ده سال گذشته، آ

عرصه تحقیق و توسعه، رویکرد نوآوری بسته )تحقیق و توسعه درونی( را دنبال کرده و به  در
شود این است که با تغییر برخی از  دستاوردهایی نیز نایل شده است. سوالی که به ذهن متبادر می

-فناورها و اهداف این صنعت  توان در قالب این پارادایم، به آرمان  شرایط و محیط، آیا کماکان می
 محور دست یافت؟ و این نوع نگاه به نوآوری، چه موانعی را بر سر راه توسعه و نوآوری ایجاد

کند؟ اقدام در قالب پارادایم نوآوری بسته، کاماًل داخلی و متکی به نیروها و امکانات درونی   می
                                                           

1. Wu &Hu 

2. Stankovic & Micic 
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وسعه مورد اجتماعی، مدل جدیدی از تحقیق و ت-های اقتصادی  بوده، ولی برای موفقیت در عرصه
ها   باشد که دانش جامعه در میان آن نیاز است که مستلزم مشارکت و همکاری با نوآوران بسیاری می

های صنایع غذایی،  گسترده و توزیع شده است که متاسفانه در عرصه نوآوری باز در حوزه شرکت
 هیچ مدلی وجود ندارد.

آوری باز بر اجرای مدیریت دانش با بنابراین، سوال اصلی این پژوهش، چگونگی تأثیرگذاری نو
 باشد.  در نظر گرفتن فرآیندهای مدیریت دانش می

 تحقیقات پیشین در حوزه نوآوری باز و مدیریت دانش -1جدول 

 نویسنده هدف روش های کلیدی  یافته

های زیرساختی مدیریت دانش بر نوآوری باز، چه  قابلیت
تاثیر به صورت مستقیم و چه از طریق ظرفیت جذب، 

مثبت و معناداری دارد، همچنین تأثیر مثبت و معنادار 
 شود. ظرفیت جذب بر نوآوری باز تأیید می

مدل معادالت 
 ساختاری

های زیرساختی  تاثیر قابلیت
مدیریت دانش بر نوآوری 
باز از طریق ظرفیت جذب 

 بنیان های دانش در شرکت

امیری 
(9916) 

ظرفیت مدیریت نوآوری باز در تأثیر مدیریت دانش بر 
کند و ظرفیت مدیریت دانش   دانش نقش میانجی ایفا می

نیز در تأثیر نوآوری باز بر ظرفیت نوآوری نقش میانجی 
 دارد.

توصیفی 
 پیمایشی

تاثیر مدیریت دانش بر 
گری  نوآوری باز با میانجی

ظرفیت نوآوری و ظرفیت 
مدیریت دانش به واسطه 

 اینترنت اشیاء

اکبری 
(9918) 

دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین مدیریت   نشاننتایج 
باشد. همچنین  محور بر ظرفیت مدیریت دانش می  دانش

رابطه مثبت مدیریت دانش محور بر نوآوری باز 
شونده،   محور بر نوآوری باز خارج واردشونده، مدیریت دانش

ظرفیت مدیریت دانش بر نوآوری باز واردشونده و ظرفیت 
 داخل به خارج تأیید گردید. بر نوآوری بازمدیریت دانش 

 تحلیل مسیر

بررسی تأثیر رهبری 
محور بر نوآوری باز،  دانش

با توجه به نقش میانجی 
 ظرفیت مدیریت دانش

ابراهیمی 
(9917) 

های اکتشاف دانش   نتایج حاکی از آن بود که قابلیت
برداری دانش مبتنی   های بهره  توانند رابطه بین قابلیت  می

بر فناوری اطالعات و نوآوری باز در زمینه مشاغل 
 گری نماید.  کشاورزی را میانجی

مدل معادالت 
 ساختاری

تجزیه و تحلیل رابطه بین 
های مدیریت دانش   قابلیت

 و نوآوری باز

Cillo & et 

al. (2019) 

فرآیندهای نوآوری باز تأثیر معناداری را بر مدیریت دانش 
 گذاشته است.

معادالت مدل 
 ساختاری

رابطه مدیریت دانش و 
گری  نوآوری باز با میانجی

 فرآیندهای مدیریت دانش

Wu & Hu 

(2018) 

با بررسی تحقیقاتی که در حوزه نوآوری باز و مدیریت دانش صورت گرفته است، امیری 
( و وو و 2161(، سیلو و همکاران )6813(، ابراهیمی )681۲(، ملکی )681۲(، اکبری )6811)
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( با روش فراتحلیل انجام 2161( و همچنین با بررسی تحقیقاتی که حسین و رحمان )2163هو )
های نوآوری باز، فرآیندهای مدیریت دانش و   اند، تاکنون تحقیقی که به صورت جامع، فعالیت  داده

به همچنین اجرای مدیریت دانش را بررسی کرده باشند، یافت نشد. لذا، تحقیق حاضر با سپردن آن 
 بوته تحقیق، این خالء تحقیقاتی را بررسی کرده است.

 
 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 های تحقیق  . فرضیه2

 گذارد،  ( نوآوری باز واردشونده بر فرآیندهای داخلی مدیریت دانش تاثیر می6
 گذارد،   ( نوآوری باز واردشونده به فرآیندهای خارجی مدیریت دانش تاثیر می2
 گذارد،  شونده به فرآیندهای داخلی مدیریت دانش تاثیر می  خارج ( نوآوری باز8
 گذارد،  شونده به فرآیندهای خارجی مدیریت دانش تاثیر می  ( نوآوری باز خارج1
 گذارد؛  ( نوآوری باز همراه به فرآیندهای داخلی مدیریت دانش تاثیر می1
 گذارد،  تاثیر می( نوآوری باز همراه به فرآیندهای خارجی مدیریت دانش 1

 گذارد،  ( فرآیندهای داخلی مدیریت دانش به اجرای مدیریت دانش تاثیر می۲

 گذارد،  ( فرآیندهای خارجی مدیریت دانش به اجرای مدیریت دانش تاثیر می3
 گذارد، ( فرآیندهای داخلی مدیریت دانش به فرآیندهای خارجی مدیریت دانش تاثیر می1

نده بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی تاثیر شو  ( نوآوری باز خارج61
 گذارد،  می
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شونده بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای خارجی تاثیر   ( نوآوری باز خارج66
 گذارد،  می

 شونده بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی تأثیر  ( نوآوری باز وارد62
 گذارد،  می

( نوآوری باز واردشونده بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای خارجی تاثیر 68
 گذارد،  می

 ( نوآوری باز همراه بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی تاثیر61
 گذارد،  می

 فرآیندهای خارجی تاثیر( نوآوری باز همراه بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن 61
 گذارد.  می

 شناسی پژوهش   . روش3

مایشی یپ –فییها، توص هدف، کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری داده ق از لحاظیاین تحق
است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مدیران و کارکنان صنایع مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد 

نفر به عنوان  218تعداد  1گیری کوکران،  طریق فرمول نمونهنفر تشکیل دادند که از  116به تعداد 
افزایش اعتبار و روایی ابزار  ای انتخاب شدند.  گیری تصادفی طبقه نمونه، از طریق روش نمونه

گیری، سبب کسب اطمینان از سنجش دقیق متغیرهای تحقیق و در نتیجه افزایش اعتماد به  اندازه
بندی   ا واقعیت این است که دستیابی به هدف مزبور، در ایده مثلثشود، ام  های پژوهشی می  یافته

کارگیری بیش از یک رویکرد در بررسی سؤاالت پژوهشی به منظور   بندی گویای به  ریشه دارد. مثلث
بندی به تعمیق و گسترش شناخت   بر این، مثلث  های تحقیق است، عالوه  افزایش اطمینان در یافته

بندی متدولوژیکی است که   بندی، مثلث  های مثلث شود. یکی از انواع روش  می پژوهشگر نیز مربوط
بر همین . (6831 باشد )مهرگان و زالی، کارگیری بیش از یک روش برای گردآوری داده می  گویای به

بندی استفاده شده است. جهت سنجش  اساس، در تحقیق حاضر، در قسمت روایی و پایایی از مثلث
و روایی سازه )تحلیل  (2های متعددی از قبیل: روایی منطقی )صوری و محتوایی الوشه  روایی از روش

                                                           

1. Cochran formula 

2. Laoshe content 
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 گرا و واگرا( استفاده شده است.  عاملی اکتشافی، تاییدی، هم
های ُنه سوالی استاندارد نوآوری باز چسبرو و   برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق، از پرسشنامه

شونده )سه سوال( و همراه )سه  واردشونده )سه سوال(، خارج(، که دارای سه سازه 211۲) 1اپالیرد
سوال( است، استفاده شد. به منظور مستند نمودن روایی سازه این پرسشنامه نیز از تحلیل عاملی 

( و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد sig=0/000 ,KMO=0/63) 2اکتشافی به شیوه واریماکس
( که 2161) 3دهای مدیریت دانش ایدریس و همکاران(. همچنین از پرسشنامه فرآین6)نمودار

دارای دو سازه داخلی )شش سوال( و خارجی )شش سوال( است، استفاده شد. به منظور مستند 
نمودن روایی سازه این پرسشنامه، از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی به شیوه واریماکس، استفاده 

نامه اجرای مدیریت دانش گاریکانو و ( و نهایتًا پرسشsig=0/000 ,KMO=0/77گردید )
( که دارای شش سوال است، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور مستند 2161) 4هانسبرگ  روسی

نمودن روایی سازه این پرسشنامه، از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی به شیوه واریماکس، استفاده 
ها نیز طیف پنج   پرسشنامهگویی  (. همچنین، مقیاس پاسخsig=0/000, KMO=0/92شد )
 ای لیکرت بوده است.  گزینه

 

 ضرایب معناداری و استاندارد تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه نوآوری باز -2شکل 

                                                           

1. Chesbrough & Appleyard 

2. Varimax 

3. Idris & et al. 

4. Garicano & RossiHansberg 
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 در روایی محتوایی الوشه، به صورت زیر عمل شده است:

 گویه 88برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه تحقیق، ابتدا پرسشنامه اولیه را که شامل 
 نظر، متشکل از اساتید دانشگاهی و مدیران صنایع غذایی، توزیع  نفر صاحب 61باشد، بین   می

 شد.

    
   

 

 
 

 

 
  

  

 
  

 

 
 

  
                (1رابطه )

نفر آن را تکمیل و  66پرسشنامه ارسالی  61ها )ازمیان   آوری پرسشنامه  پس از تکمیل و جمع
اطالعات اولیه با استفاده از روش الوشه، نسبت روایی محتوا عودت دادند( و تجزیه و تحلیل 

 مورد مقایسه قرار گرفت. 2براساس جدول 

 حداقل مقدار و تعداد خبرگان در روایی محتوایی الوشه -2جدول 

 CVRمقدار  تعداد خبرگان CVRمقدار  تعداد خبرگان

0 11/5 99 01/5 

6 11/5 90 06/5 

8 11/5 99 00/5 

7 87/5 90 09/5 

1 80/5 90 01/5 

95 60/5 96 00/5 

نفر بودند و براساس  66که تعداد خبرگانی که پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند،   با توجه به این
باشد، همچنین، نسبت روایی محتوایی کل   می 11/1نفر  66، نسبت روایی محتوا برای 2جدول 

دست آمد. بنابراین، این درصد تأیید شده از سوی   به 18/1پرسشنامه نیز با استفاده از فرمول الوشه، 
 باشد.  دهنده این است که پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار می  کارشناسان، نشان

 گرا و واگرا )سازه(، ارائه شده  بندی روایی، سنجش روایی هم  نهایتًا در بخش آخر مثلث
 است:

میانگین »های آن بوده و معیار آن،   سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط گویه 1گرا  هم روایی

                                                           

1. Convergent Validity 
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پیشنهاد شد. فورنل و الکر، مقدار روایی  2است که توسط فورنل و الکر« 1واریانس استخراج شده
همه متغیرهای  8های جدول   اند، بر همین اساس، طبق داده  قابل قبول دانسته 1/1گرا را باالی   هم
 ن، ضریب قابل قبولی دارند.پنها

 واگرا روایی
یا  نظریه براساس دو )یا چند( متغیر شود بینی  پیش که دارد وجود نیز هنگامی3

 (.6831 )مهرگان و زالی، ندارند مربوط، همبستگی های  نظریه
 گرا به روش فرنل، الکر و روایی واگرا  ماتریس سنجش روایی هم -3جدول 

 سازه
روایی 

 گرا هم

نوآوری باز 

 واردشونده

نوآوری باز 

 شونده خارج

نوآوری باز 

 همراه

 فرآیندهای

 داخلی

فرآیندهای 

 خارجی

اجرای 

 دانش مدیریت

      705/5 809/5 نوآوری باز واردشونده

     155/5 019/5 799/5 شونده نوآوری باز خارج

    785/5 890/5 087/5 807/5 نوآوری باز همراه

   780/5 759/5 689/5 000/5 866/5 فرآیندهای داخلی

  706/5 767/5 891/5 608/5 087/5 890/5 فرآیندهای خارجی

 795/5 705/5 817/5 677/5 657/5 009/5 671/5 اجرای مدیریت دانش

 حداکثر از بیشتر مؤلفه )موارد پررنگ شده( باید گرای هر  هم روایی که جذر  با توجه به این

، مؤید 8باشد، بر همین اساس، اعداد مندرج در جدول  دیگر های  مؤلفهبا  مؤلفه آن همبستگی
 روایی واگرای مناسبی در روش فورنل و الکر بوده است.

ها، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقدار آلفای به  به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه
 ارائه شده است: 1جدول باشد که در   ها می  سانی درونی سؤال  دست آمده، حاکی از هم

 های مدل ضریب آلفای کرونباخ سازه -4جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت های مدل  سازه

 88/5 1 نوآوری باز

 89/5 90 فرآیندهای مدیریت دانش

 87/5 90 اجرای مدیریت دانش

                                                           

1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Fornell   & Larcker 

3. Discriminant Validity 
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 باشد:  می 1روش اصلی تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق، براساس جدول 
 تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش کمّی پژوهش -5جدول 

 نوع آزمون آماری افزار  نرم

SPSS 

 تجزیه و تحلیل توصیفیـ 
 تحلیل عاملی اکتشافی )روایی سازه(ـ 
 برازش پایایی )آلفای کرونباخ(ـ 

Excell )روایی محتوایی الوشه )روایی منطقی 

Lisrel )تحلیل عاملی تأییدی )روایی سازه 

Warppls 

 تجزیه و تحلیل استنباطیـ 
 مدل معادالت ساختاریـ 
 برازش اعتبار مدلـ 
 گرا و واگرا )روایی سازه(  برازش روایی همـ 
 برازش پایایی )ترکیبی و کرونباخ(ـ 

 ها  . یافته0

طور که ذکر شد، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش با   همان
باشد، برای نیل به این هدف از مدل معادالت   گرفتن فرآیندهای مدیریت دانش میدر نظر 

ارائه  8در شکل  WarpPls4افزار   ساختاری استفاده گردید که خروجی نهایی مدل با استفاده از نرم
 شده است:

 
 اعتبارسنجی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری  -3شکل 
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 مدل بینی  پیش قدرت . معیار0-1

 شدت مورد ، در3هنسلر و همکاران شد. معرفی 2گیزر و استون توسط1مدل بینی  پیش قدرت

را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  81/1و  61/1و  12/1سه مقدار  مدل بینی  پیش قدرت
مشاهده  ۲جدول طور که در   همان (.6811 )طباطبایی و لسانی، کنند  برای شدت رابطه معرفی می

 81/1مدل برای تمامی متغیرهای وابسته و میانجی، باالتر از  بینی  پیش قدرت شود، معیار  می
مدل، در حد مطلوب،  زای  درون های سازه به مربوط های شاخص بینی پیش است. بنابراین، قدرت

 شود.  برازش می

 «پی ال اس»ز های برازش مدل ساختاری تحقیق با استفاده ا  شاخص -7جدول 

 های برازش  شاخص
اجرای مدیریت  فرآیندهای مدیریت دانش های نوآوری باز  مولفه

 خارجی داخلی همراه شونده خارج واردشونده دانش

Q2    689/5 881/5 805/5 

R2    685/5 887/5 801/5 

AR2    669/5 885/5 805/5 

Composite reliability 778/5 107/5 150/5 109/5 109/5 160/5 

Cronbach's alpha 758/5 779/5 791/5 191/5 108/5 101/5 

Dijkstra's reliability 796/5 770/5 709/5 191/5 107/5 101/5 

AVE 809/5 799/5 807/5 866/5 890/5 671/5 

VIF 800/9 967/0 059/9 019/0 096/0 679/9 

 دایسترا )نوین(. آلفای کرونباخ و ترکیبی )کالسیک( و پایایی 0-2

 به خود مربوط ابعاد مناسب تبیین در سؤاالت توانایی میزان بیانگر کرونباخ، آلفای ضریب

باشد.  یک معیار جدیدتر نسبت به ضریب آلفای کرونباخ می پایایی مرکب ضریب است. همچنین
البته نه به این معنا که آلفای کرونباخ معیار مناسبی برای سنجش پایایی پرسشنامه نیست، بلکه 

بندی  هدف از معرفی شاخص پایایی مرکب، استفاده از آن برای کاربردهای دیگر مانند مدل
ای بهتر است هم آلفای کرونباخ و هم  پرسشنامه معادالت ساختاری است. بنابراین، در هر

                                                           

1. Q2 

2. Stone-Geisser test 

3. Henseler & et al. 
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مقادیر  .شاخص پایایی مرکب محاسبه شود تا از قدرت پایایی پرسشنامه اطمینان حاصل گردد
باشد  دهنده پایایی مدل می برای پایایی ترکیبی نشان 1/1برای آلفای کرونباخ و  ۲/1باالتر از 

شود، برای پایایی ترکیبی، همه   مشاهده می ۲ دولج در که طور  همان(. 6811 )طباطبایی و لسانی،
شود.   است. بنابراین، برازش این شاخص، مطلوب ارزیابی می 3/1ها مقدارشان باالی   سازه

است. بنابراین، در حد  3/1ها مقدارشان باالی   همچنین شاخص آلفای کرونباخ، برای همه سازه
پایایی )کرونباخ و ترکیبی(، روش دایسترا  های کالسیک شود. برخالف روش  مطلوبی برازش می

 تر  شود. بنابراین، مقادیر آن، واقعی  )روش نوین(، بر مبنای بارهای عاملی مختلف محاسبه می
های قبل، اشاره شد(، در این   (. عالوه بر روایی )که در قسمتKock, 2019, P.9باشند )  می

 ده است.بندی استفاده ش  تحقیق، جهت پایایی نیز از مثلث

 . برازش کلی مدل0-3

 ارائه شده است: 3نهایتًا نتایج برازش کلی مدل، در جدول 

 «وارپ پی ال اس»افزار   های برازش نهایی مدل تحقیق با استفاده از نرم  شاخص -2جدول 

 تفسیر معناداری مالک میزان های برازش  شاخص

9میانگین نرخ تورم واریانس
 817/0 

 قابل قبول ≤ 0

 آل  ایده ≤ 9/9
 برازش مطلوب -

0شاخص نیکویی برازش کلی
 891/5 

 ضعیف ≥ 9/5

 متوسط ≥ 00/5

 عالی ≥ 69/5

 برازش مطلوب -

9میانگین ضریب مسیر
 959/5 50/5  559/5  برازش مطلوب 

0میانگین ضریب تعیین
 899/5 50/5  559/5  برازش مطلوب 

 پژوهش یها هی. آزمون فرض0-0

 پژوهش با استفاده از یها هیفرض یساختاری پژوهش، به بررس یبه تأیید الگودر ادامه با توجه 
                                                           

1. Average Variance Inflation Factor (AVIF) 

2. Goodness-of Fit Index (GOF) 

3. Average path coefficient (APC) 

4. Average R-squared (ARS) 
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 یجه کلّ یشود. نت ید پرداخته مییك از ضرائب تأیهر  یو سطح معنادار یر بحرانید، مقادییضرائب تأ
الزم به ذکر است به منظور بررسی  نمایش داده شده است. 1پژوهش در جدول  یها هیآزمون فرض

 1میانجی یک متغیر در رابطه بین دو متغیر دیگر در این مطالعه، از آزمون سوبل معناداری تأثیر
داوری و آید ) به دست می 2از طریق رابطه  Z-valueاستفاده گردید. در این آزمون یک مقدار 

درصد  11توان در سطح اطمینان  ، می11/6در صورت بیشتر شدن این مقدار از  (،6812رضازاده، 
مقدار ضریب مسیر بین متغّیر  aمیانجی یک متغیر را تأیید نمود. در این رابطه  معناداری تأثیر

خطای استاندارد مربوط  Saمقدار ضریب مسیر بین متغّیر میانجی و وابسته،  bمستقل و میانجی، 
خطای استاندارد مربوط به مسیر بین متغّیر میانجی و  Sbبه مسیر بین متغّیر مستقل و میانجی و 

 ست. وابسته ا
  

   

√(       ) (     
 ) (      

 )
                (2رابطه )

ای به نام شمول  همچنین برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی، از آماره
تر  نزدیک 6کند و هرچه این مقدار به  را اختیار می 6و  1شود که مقداری بین  ، استفاده می2واریانس

 (.6812داوری و رضازاده، تر بودن تأثیر متغیر میانجی است ) دهنده قوی نشانباشد، 
    

   

(   )  
                (3رابطه )

 ارائه شده است: 1های تحقیق، در جدول   بر همین اساس، نتایج فرضیه
 پژوهش یها هیآزمون فرض ینتایج کلّ -2جدول 

 جهینت tآماره  β R2 پژوهش یها هیفرض یادعا فرضیه

 اول
نوآوری باز واردشونده بر 

 فرآیندهای داخلی
 عدم تأیید 900/5 501/5 570/5

 دوم
نوآوری باز واردشونده به 

 فرآیندهای خارجی
 تایید 590/5 959/5 960/5

 سوم
شونده به  نوآوری باز خارج
 فرآیندهای داخلی

 تایید 557/5 991/5 986/5

 چهارم
شونده به   نوآوری باز خارج
 فرآیندهای خارجی

 عدم تایید 000/5 599/5 507/5

                                                           

1. Sobel Test 

2. Variance Accounted For (VAF) 
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 جهینت tآماره  β R2 پژوهش یها هیفرض یادعا فرضیه

 پنجم
نوآوری باز همراه به 

 فرآیندهای داخلی
600/ 050/5 559/5  تایید 

 ششم
نوآوری باز همراه به 

 فرآیندهای خارجی
 عدم تایید 966/5 597/5 500/5

 هفتم
فرآیندهای داخلی به اجرای 

 مدیریت دانش
016/5 005/5 559/5  تایید 

 هشتم
فرآیندهای خارجی به 

 اجرای مدیریت دانش
010/5 050/5 559/5  تایید 

 نهم
فرآیندهای داخلی به 

 فرآیندهای خارجی
809/5 606/5 559/5  تایید 

 نتیجه a b c Sa Sb Z VAF های میانجی آزمون 

 دهم

شونده  تأثیر نوآوری باز خارج
بر اجرای مدیریت دانش از 

 طریق فرآیندهای داخلی

 تأیید 890/5 086/0 589/5 589/5 591/5 016/5 986/5

 یازدهم

شونده  تأثیر نوآوری باز خارج
بر اجرای مدیریت دانش از 

 طریق فرآیندهای خارجی

 عدم تایید - 680/5 589/5 589/5 - 010/5 507/5

 دوازدهم

شونده بر   تأثیر نوآوری باز وارد
اجرای مدیریت دانش با در 

 داخلینظر گرفتن فرآیندهای 

 عدم تایید - 975/9 589/5 589/5 - 016/5 570/5

 سیزدهم

 شونده  تأثیر نوآوری باز وارد
 بر اجرای مدیریت دانش با

در نظر گرفتن فرآیندهای 
 خارجی

 تأیید 011/5 950/0 589/5 589/5 560/5 010/5 960/5

 چهاردهم

تأثیر نوآوری باز همراه بر 
اجرای مدیریت دانش با در 

 فرآیندهای داخلی نظر گرفتن

 تأیید 760/5 595/7 589/5 589/5 501/5 016/5 600/5

 پانزدهم

 تأثیر نوآوری باز همراه
 بر اجرای مدیریت دانش با

در نظر گرفتن فرآیندهای 
 خارجی

 عدم تایید - 966/5 589/5 589/5 - 010/5 500/5

 گیری   . نتیجه5

باز واردشونده بر فرآیندهای داخلی مدیریت  نتایج پژوهش، فرضیه اول، مبنی بر این که نوآوری
رد نمود که نتایج این  622/1و معناداری  131/1گذارد، را با مقدار ضریب تأثیر   دانش تأثیر می
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( همخوانی 6813( و ابراهیمی )2163(، وو و هو )216۲و همکاران ) 1تحقیق، با تحقیقات وایرن
باشد. بنابراین،   راستا می  ( هم2166) 3و لیچتنتالر( 2161) 2ندارد؛ اما با تحقیقات وست و بوگرز

کید دارد  صنایع غذایی، از طریق روی آوردن به رویکرد واردشونده، که بر جریان هدفمند دانش تأ
های جدید، از منابع خارجی   دهد صنایع غذایی، برای کشف و تسخیر دانش و فنآوری  که اجازه می

های تحقیقاتی   ها و یا سازمان  ها، مشاوران، دانشگاه  با، دولتکنندگان، رق مانند مشتریان، تأمین
تواند فرآیندهای داخلی مدیریت دانش را که شامل توسعه و انتقال   برداری نمایند، بهتر می  بهره

 باشد را مدیریت نماید.  دانش در کارکنان خود می
به فرآیندهای خارجی مدیریت نتایج پژوهش، فرضیه دوم، مبنی بر اینکه نوآوری باز واردشونده 

تأیید نمود که نتایج این  162/1و معناداری  611/1گذارد، را با مقدار ضریب تأثیر   دانش تأثیر می
( همخوانی 6813( و ابراهیمی )216۲(، وایرن و همکاران )2163تحقیق، با تحقیقات وو و هو )

د واردشونده، که به فراتر از مرزهای دارد. بنابراین، صنایع غذایی، از طریق روی آوردن به رویکر
کید دارد، بهتر می  خود نگاه می تواند فرآیندهای خارجی مدیریت دانش را که شامل   کند، تأ

 باشد را مدیریت نماید.   سازماندهی و کاربرد دانش در کارکنان خود می
فرآیندهای داخلی مدیریت شونده به   نتایج پژوهش، فرضیه سوم، مبنی بر اینکه نوآوری باز خارج

تأیید نمود که نتایج این  113/1و معناداری  6۲1/1گذارد، را با مقدار ضریب تأثیر   دانش تأثیر می
( همخوانی 6813( و ابراهیمی )216۲(، وایرن و همکاران )2163تحقیق، با تحقیقات وو و هو )

گذاری   برای و به اشتراک دارد. بنابراین، صنایع غذایی، از طریق همکاری با شرکای خارجی
تواند فرآیندهای داخلی مدیریت دانش را که شامل توسعه و انتقال دانش در   اطالعات، بهتر می

 باشد را مدیریت نماید.   کارکنان خود می
شونده به فرآیندهای خارجی   نتایج پژوهش، فرضیه چهارم، مبنی بر اینکه نوآوری باز خارج

رد نمود که  212/1و معناداری  113/1ارد، را با مقدار ضریب تأثیر گذ  مدیریت دانش تأثیر می
( 6813( و ابراهیمی )216۲(، وایرن و همکاران )2163نتایج این تحقیق، با تحقیقات وو و هو )

همخوانی ندارد. بنابراین، صنایع غذایی، از طریق به دست آوردن دانش و فنآوری جدید و یا سرمایه 
                                                           

1. Vayryen 

2. West & Bogers 

3. Lichtenthaler 
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تواند   وره با کارشناسان خارجی برای حل مشکالت نوآوری، بهتر میانسانی، از جمله مشا
باشد   فرآیندهای خارجی مدیریت دانش را که شامل سازماندهی و کاربرد دانش در کارکنان خود می

 را مدیریت نماید.
نتایج پژوهش، فرضیه پنجم، مبنی بر اینکه نوآوری باز همراه به فرآیندهای داخلی مدیریت 

تأیید نمود که نتایج این  116/1و معناداری  121/1گذارد، را با مقدار ضریب تأثیر   ر میدانش تأثی
( 216۲( همخوانی ندارد؛ اما با تحقیقات وایرن و همکاران )2163تحقیق، با تحقیقات وو و هو )

اند تو  شونده، بهتر می باشد. بنابراین، صنایع غذایی، با دو شیوه واردشونده و خارج  همراستا می
باشد را   فرآیندهای داخلی مدیریت دانش را که شامل توسعه و انتقال دانش در کارکنان خود می

 مدیریت نماید.
نتایج پژوهش، فرضیه ششم، مبنی بر اینکه نوآوری باز همراه به فرآیندهای خارجی مدیریت 

نمود. نتایج این رد  881/1و معناداری  121/1گذارد، را با مقدار ضریب تأثیر   دانش تأثیر می
( 216۲( همخوانی دارد؛ اما با تحقیقات وایرن و همکاران )2163تحقیق، با تحقیقات وو و هو )

های   همراستا نیست. بنابراین، صنایع غذایی، با شیوه نوآوری باز همراه، به ارزش بیشتری از قابلیت
 تقویت توانایی خود  های نوآوری جدید و  نماید و فرصت  دانش و فنآوری خود دست پیدا می

تواند فرآیندهای خارجی مدیریت دانش را که شامل سازماندهی و   پردازد و در نتیجه بهتر می  می
 باشد را مدیریت نماید.  کاربرد دانش در کارکنان خود می

نتایج پژوهش، فرضیه هفتم، مبنی بر اینکه فرآیندهای داخلی مدیریت دانش به اجرای مدیریت 
تأیید نمود. نتایج این  116/1و معناداری  211/1گذارد، را با مقدار ضریب تأثیر   یدانش تأثیر م

( 2161) 2( و وو و چن2162) 1(، گرتسچ و همکاران2163تحقیق، با تحقیقات وو و هو )
ساز   همخوانی دارد. بنابراین، صنایع غذایی، با ایجاد، توسعه و انتقال دانش در کارکنان خود، زمینه

شود و در   های پیشنهادی درک می حل آمیز راه  یریت دانش که به عنوان تبدیل موفقیتاجرای مد
 کند.  شود، را فراهم می  معماری طراحی و از طریق فرآیند تبدیل به اقدامات خاص منتهی می

نتایج پژوهش، فرضیه هشتم، مبنی بر اینکه فرآیندهای خارجی مدیریت دانش به اجرای 
تأیید نمود.  116/1و معناداری  111/1گذارد، را با مقدار ضریب تأثیر   میمدیریت دانش تأثیر 

                                                           

1. Gretsch  

2. Wu & Chen 
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( 2161( و وو و چن )2162(، گرتسچ و همکاران )2163نتایج این تحقیق، با تحقیقات وو و هو )
 همخوانی دارد.

نتایج پژوهش، فرضیه نهم، مبنی بر اینکه فرآیندهای داخلی مدیریت دانش به فرآیندهای 
تأیید  116/1و معناداری  ۲26/1گذارد، را با مقدار ضریب تأثیر   یت دانش تأثیر میخارجی مدیر

 ( همخوانی دارد. 2163نمود. نتایج این تحقیق، با تحقیقات وو و هو )
شونده بر اجرای مدیریت دانش با   نتایج پژوهش، فرضیه دهم، مبنی بر اینکه نوآوری باز خارج

و شمول واریانس  1۲1/2گذارد، را با مقدار معناداری   اثیر میدر نظر گرفتن فرآیندهای داخلی ت
( همخوانی دارد. بنابراین، صنایع 2163تأیید نمود. نتایج این تحقیق، با تحقیقات وو و هو ) ۲8/1

خود به مبادله دانش اقدام  یبا شرکا یند و حتیرون سازمان کسب دانش نماید از درون و بیغذایی با
برتر و  یها  هی، رویق الگوبرداریکه ارتقاء دانش و روزآمدسازی آن دائمًا از طر یطور  ورزند، به

ها   هین رویکه ا یرد. در صورتیتواند انجام گ یآینده م یها  بهبود پروژه یات برایبازخورد تجرب
 کند. ینیآفر  تواند دانش یشود، صنایع غذایی م ییشناسا

شونده بر اجرای مدیریت دانش با   که نوآوری باز خارجنتایج پژوهش، فرضیه یازدهم، مبنی بر این
رد نمود. نتایج این  1۲1/1گذارد، را با مقدار معناداری   در نظر گرفتن فرآیندهای خارجی تاثیر می

ت دانش یریز برنامه مدیآم  تیموفق یریکارگ  ( همخوانی دارد. به2163تحقیق، با تحقیقات وو و هو )
دگاه یسازمان مطلع بوده، د یازهایاز ن یت ارشد به خوبیرین است که مدیادر صنایع غذایی، مستلزم 

ن در ینو یها  یفناور یریکارگ جهت به یکاف یت و تمکن مالینده داشته، از قابلینسبت به آ یروشن
و  ی، حقوقیقانون یها  تیو کاربرد دانش برخوردار بوده و تجربه مقابله با محدود یساز  ادهیپ یراستا

 یها  نهیبه زم یت ارشد شرکت توجه کافیریکه مد یآمده را داشته باشد. در صورت  شیپ یاقتصاد
 دوار بود. بنابراین، صنایع غذایییت دانش امیریند مدیت فرآیتوان به موفق  یمذکور داشته باشد، م

 ساز واکنش سریع به تغییرات محیطی شود.   آمیز مدیریت دانش، زمینه  کارگیری موفقیت  تواند، با به  می
شونده بر اجرای مدیریت دانش   نتایج پژوهش، فرضیه دوازدهم، مبنی بر اینکه نوآوری باز وارد

رد نمود. نتایج این  31/6گذارد، را با مقدار معناداری   با در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی تاثیر می
 نی دارد.( همخوا2163تحقیق، با تحقیقات وو و هو )

شونده بر اجرای مدیریت دانش با   نتایج پژوهش، فرضیه سیزدهم، مبنی بر اینکه نوآوری باز وارد
و شمول واریانس  812/2گذارد، را با مقدار معناداری   در نظر گرفتن فرآیندهای خارجی تاثیر می
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 د.( همخوانی دار2163تأیید نمود. نتایج این تحقیق، با تحقیقات وو و هو ) 11/1
ها برای ایجاد یک اثر متقابل با یکدیگر   برای فرآیندهای داخلی و خارجِی مدیریت دانش، آن

طور   ها تأثیر مهمی در اجرای مدیریت دانش دارند. همان  در تعامل بوده و افزون بر این، هر دوی آن
برای که در باال بحث شد، کسب دانش خارجی از منابع دیگر ممکن است مکانیسمی مکّمل را 

ها   های داخلِی تحقیق و توسعه و برعکس نشان دهد. این یافته  بهبود ایجاد دانش داخلی از فعالیت
 باشد.  راستا می  ( هم2161) 2(، و لین و وو2161) 1با مطالعات تسنگ و لی

نتایج پژوهش، فرضیه چهاردهم، مبنی بر اینکه نوآوری باز همراه بر اجرای مدیریت دانش با در 
 31/1و شمول واریانس  181/3گذارد، را با مقدار معناداری   رفتن فرآیندهای داخلی تاثیر مینظر گ

 ( همخوانی ندارد.2163تأیید نمود. نتایج این تحقیق، با تحقیقات وو و هو )
نتایج پژوهش، فرضیه پانزدهم، مبنی بر اینکه نوآوری باز همراه بر اجرای مدیریت دانش با در 

رد نمود. نتایج این  811/1گذارد، را با مقدار معناداری   دهای خارجی تاثیر مینظر گرفتن فرآین
 ( همخوانی دارد.2163تحقیق، با تحقیقات وو و هو )

دهند. به این  ها شواهد ارزشمندی را برای حمایت از استدالل این تحقیق ارائه می  این یافته
وکار  مفهوم مدیریتی جدید و مهم در کسبترتیب، اجرای مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری باز، یک 

 امروزی بوده و موفقیِت آن تا حد زیادی در یک فرایند مدیریت دانش به خوبی طراحی شده است.

مطالعات قبلی تا حدودی نتایج مشابهی از نظر یک ارتباط ساده بین نوآوری باز و منابع دانش را 
(، بدین معنا که 2161، 4؛ مارتین کاسترو2161، 3اند )وست و بوگرز  طور کلی گزارش کرده  به

ی   های آنها سه نوع فرآیند نوآوری باز و دو دسته فرآیند مدیریت دانش را برای روابط چندگانه  یافته
 دهد.   خود در رسیدن به هدف استقرار مدیریت دانش نشان نمی

ه برای کسب و کار طور فزایند  ای است که به  از سوی دیگر، در حالی که نوآوری باز پدیده
های مدیریت دانش باید از انتخاب فرآیندهای نوآوری   امروزی بسیار مهم است، طراحی مکانیسم

باز برای تضمین موفقیت در اجرای مدیریت دانش اقتباس شود. به عنوان مثال، در حالی که فرایند 
                                                           

1. Tseng & Lee 

2. Lin & Wu 

3. West & Bogers 

4. Martın-de Cast 
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مدیریت دانش، به شود، فرآیندهای خارجی و داخلی   ها اتخاذ می  داخل به خارج توسط شرکت
کنندگان، مشتریان و سایر منابع در   طور مؤثر از دانش جدید تأمین  اند تا بتوانند به  دقت طراحی شده

های تحقیق و توسعه خود به طریقی برای انتشار به   ارتباط با استفاده از دانش جدید از فعالیت
ده کنند. در مقابل، اگرچه مطالعات سازی به بازار استفا  شرکاء یا مجوز برای شرکاء برای تجاری

اند، عدم توجه به   به اهمیت اجرای مدیریت دانش برای کسب و کار فعلی بحث کرده قبلی راجع
مسئله نوآوری باز به عنوان یک نگرانی عمده برای هدایت فرآیند مدیریت دانش و به نوبه خود، 

یگر، اجرای مدیریت دانش مبتنی بر اجرای مدیریت دانش مورد بحث قرار گرفته است. به عبارت د
ها یک   تواند یک تغییر پارادایم برای مسأله مدیریت دانش آتی ایجاد کند. این یافته نوآوری باز، می

 کنند. اثر متقابل خاص را بین فرآیندهای مدیریت دانش خارجی و داخلی پیدا می
داوم در ارتباط با مکانیسم دهد که فرآیند مدیریت دانش یک روند تبدیل م  این امر نشان می

بازخورد از دانش ضمنی )ورودی( به دانش صریح )خروجی( و بالعکس است. این روش برای 
های نوآوری باز جهت   کنند برحسب تعریف استراتژی  پژوهشگرانی که این روند را دنبال می

تاورد بهتر در هدایت طرح یک مکانیسم بازخورد خاص از فرآیند مدیریت دانش مفید است و به دس
 کند.  اجرای مدیریت دانش کمک می

 جذب توسط انتظار در که را شرکت از خارج مرزهای دانش باز از سوی دیگر، نوآوری

دهد،   می فشار قرار تحت هستند، ارزش با و دیجد و خدمات محصوالت به آن لیتبد و ها  شرکت
مورد  دانش ابتدا شود  بنابراین، پیشنهاد می ست.ین برداری  ه  بهر راحتی قابل به خارجی دانش نیا اما

 برای ییدنبال سازوکارها به دیبا ها  شرکت و شود ییهای مواد غذایی شهرکرد شناسا  نظر در شرکت

 دست به مختلفی های  از راه جذب تیظرف باشند. شرکت داخل طیشرا دانش با نیا تطابق و انتقال

 كی صورت به تواند  می که داخلی است توسعه و قیتحق در گذاری هین آنها سرمایتر  مهم که دیآ  می
 شرفتهیپ کییتکن آموزشی های  دوره کارکنان به فرستادن ای شرکت ساختاری اتیاز عمل محصول

 باشد.
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