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چکیده
پژوهش حاضر تحت عنوان" تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش " در محدوده
زمانی سال 0359در شرکت داده ورزی سداد در شهر تهران است .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر
نوآوری باز بر مزیت رقابتی(دارای ابعاد کیفیت ،کارایی ،پاسخگویی و نـوآوری) با نقش میانجیگری مدیریت
دانش میباشد .نوع تحقیق کاربردی،روش آن توصیفی-پیمایشی و برای گردآوری اطالعات از روشهای
کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است.جامعه این تحقیق  811نفراز کارشناسان شرکت داده ورزی
سداد بانک ملی در شهر تهران که تعداد 030نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران
انتخاب شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت .در سطح
آمار توصیفی از شاخصهایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهایی مثل
همبستگی ،تحلیل عاملی تائیدی و مدلسازی معادالت ساختاری انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم
افزارهای  spssو lisrelاستفاده شد.در نهایت نتایج نشان داد نوآوری باز نقش کلیدی در مدیریت موثر
سازمانها دارد .از طریق نوآوری باز ،شرکتها میتوانند مدیریت دانش را به یک دارایی تبدیل کنند که
نوآوریهای پایدار را که بر پایدار بودن سازمانی تاثیر میگذارد ،ترویج دهد.
کلید واژگان :نوآوری باز ،نوآوری ،مدیریت دانش ،مزیت رقابتی
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مقدمه و بیان مسئله
ادبیات اخیر نشان می دهد که دیدگاه مبتنی بر دانش در مورد شرکت یک پیشینه مناسب
نظری برای توضیح فرآیندهای نوآورانه باز است که در آن شرکتها تالش میکنند که منابع
داخلی و خارجی مناسب برای ایجاد محصوالت و خدمات جدید داشته باشند .عالوه بر این،
دیدگاه دانش مبتنی بر شرکت تنها بر منابع داخلی در راستای نوآوری بسته تمرکز دارد.
گسترش مفهوم ظرفیت جذب مزیت رقابتی ،بررسی اثرات استراتژی منابع خارجی برای
یادگیری اکتشافی ،یادگیری تحول آمیز و یادگیری استثمارگرانه ،برای یافتن راههای
جستجوی مختلف اثرات متفاوتی بر فرآیندهای یادگیری مختلف دارد .نظریه نوآوری باز از
دیدگاه داخلی مطرح شده توسط ادبیات مدیریت دانش فراتر رفته است و پیشنهاد میکند که
شرکتها باید از دانشهای داخلی و خارجی استفاده کنند .بنابراین ،مدلهای نوآورانه جدید
نشان می دهد که اشکال جدیدی از تعامالت و همکاری برای توسعه محصوالت و فرآیندهای
جدید است.
نویسندگان با توجه به اکتشاف ،نگهداری و بهره برداری از دانش در داخل و خارج از
مرزهای سازمانی و با توجه به مطالعات مربوطه قبلی ،شش قابلیت مختلف مدیریت دانش را
شناسایی می کنند( :الف) ظرفیت اختراع ،توانایی شرکت در کشف داخلی یا تولید دانش
جدید را درک می کند؛ ب) ظرفیت جذب اشاره به توانایی شرکت برای کشف و استفاده از
دانش خارجی است( .ج) ظرفیت تحول ظرفیت سازمانی دانش درون سازمانی است؛ (د)
ظرفیت ارتباطی نشان دهنده توانایی شرکت در ذخیره سازی دانش در روابط بین سازمان
است( .ه) ظرفیت نوآوری مرحله نهایی مرحله توسعه محصوالت و خدمات جدید است؛ و
(ی) ظرفیت نفوذ پذیری انتقال دانش بیرونی .با توجه به مدل ابتکاری نوآورانه ورودی،
شرکتها میتوانند برای دانش خارجی از شرکای مختلف مبتنی بر بازار مانند مشتریان ،تامین
کنندگان و رقبا یا شرکای مبتنی بر دانش ،مانند مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها ،دانش الزم را
بدست آورند (سانتورو 0و همکاران.) 8101 ،
1. Santoro
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دانش ممکن است از مرزهای شرکت خارج باشد .برای افزایش شانس موفقیت خود در این
قصد ،شرکتها نباید صرفا بر روی زمینههای برنامه ریزی خود و توسعه داخلی کاالهای
جدید و خدمات تمرکز کنند .با ایجاد مزیت از منابع خارجی فن آوری و نوآوری ،شرکتها
میتوانند رشد داخلی را افزایش دهند .نوآوری باز بر این باور است که دانش که به نوآوریها
ترویج میکند در هر زنجیره ارزش شرکت قرار دارد

0

(هلستروم و همکاران.)8109 ،

نوآوری مبتنی بر دانش و معیارهای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،ایجاد یک پایه
پایدار برای رقابت در سازمانها است .به عبارت دیگر ،مهارتهای نوآورانه تولید شده توسط
دانش میتوانند نقش اساسی در مزیت رقابتی داشته باشند(بایز 8و همکاران .)8102،

ظهور نوآوری دانش نه تنها سازمان را قادر میسازد که مزیت رقابتی به دست آورد ،بلکه
ابزار سودمندی را برای ارتقاء عملکرد سازمانها ارائه میکند .نوآوری شامل اجرای موفق
ایدههای خالقانه در سازمان است و درنتیجه با یادگیری سازمانی ارتباط نزدیکی دارد .به
عبارتی ،نوآوری به قابلیت و توانایی سازمانها برای یادگیری از طریق دانش جدید توسعه یافته
وابسته است(مصباحی جهرمی و ادیب زاده .) 0352 ،نوآوری ،فرآیند تغییر و ایجاد تغییر و
تحول است و تفسیر امروز آن موفقیت ،سودآوری و رضایت مشتری است؛ از دیدگاه
شرکتهای کوچک و متوسط ،نوآوری به معنای ارائه محصوالت و خدمات برتر برای
پاسخگویی رقابتی و سودآورتر به مشکالت مشتریان است) ملکی مین باش رزگاه و کهیاری
حقیقت.)0359 ،
امروزه نوآوری در فضای تکنولوژیکی حاضر برای سازمانها الزامی بوده و اکثر سازمانها در
جستجوی خلق ایدههای جدید میباشند .در این راستا متخصصان سازمان در تالش هستند تا
ازدانش برای عرضه تولیدات ویا خدمات جدیدی که مشتریان میخواهند ،گام بردارند و زیر
ساختی ایجاد کنند که نوآوری همانند یادگیری فرآیندی مستمر شود زیرا هدف مدیریت
دانش و راز بقای این سازمانهای امروزی در نوآوری نهفته است .متخصصان مدیریت دانش
1. Hellstrom
2. Buys
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بر این عقیده هستند که مکانیزمهای نوآوری وفرآیندهای مدیریت دانش قابل انطباق
هستند(.دهقان نجم.)0388،
نوآوری به عنوان یکی از منابع حیاتی و کلیدی مزیت رقابتی در محیط در حـال تغییر
فزایندة امروز محسوب میشود .طبق نظر محققان مـدیریت ،قابلیـت نـوآوری مهمترین عامل
مؤثر بر عملکرد یک سازمان است .نوآوری بهطور فزایندهای به عنوان یکـی از عوامل اصلی
موفقیت بلندمدت شرکتها در بازارهای رقابتی بـدل شـده اسـت؛ زیرا شرکتهای با ظرفیت
نوآوری باال قادر خواهند بود با سرعت بیشتر و به نحـو بهتری به چالشهای محیطی پاسخ
گویند .بنابراین نوآوری نقـش مهمـی در ایجـاد ارزش و کسب مزیت رقابتی دارد(صحت و
دیگران.)0352،
نوآوری باز به عن وان عامل حیاتی برای سازمانها جهت ایجاد ارزش و مزیت رقابتی است از
طرفی نقش دانش در سازمانها  ،به ما نشان خواهد داد که کار را از نخستین روز هفته چگونه
آغاز می کنیم تا دانش در سازمان ما کاراتر ،و بر آن اساس بتوان با استفاده از فن آوری،
خالقیت و نوآوری در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندهای سازمان گامهای مؤثری
برداشت .برای رسیدن به اهداف فوق عالوه بر استفاده مؤثر از مدیریت دانش میبایست
روشها ی عقالیی نوآورشدن را به کار گیریم همانطور که شاهد هستیم امروزه نوآوری باز
در مدیریت دانش و ایجاد مزیت رقابتی نقش زیادی دارد لذا اهمیت این تحقیق در این است
رابطه بین نوآوری و مدیریت دانش را نشان خواهد داد  .تا آنجا که دانش به یک دارایی
ضروری و استراتژیک تبدیل میشود ،موفقیت سازمانی به طور فزاینده ای بستگی به توانایی
شرکت در تولید ،جمع آوری ،ذخیره و انتشار دانش دارد .مدیریت نوآوری نیز که با مسائل و
موضوعاتی نظیر مدیریت کارآمد فرایند نوآوری سر و کار دارد توجه و اقبال بسیاری را به
خود جلب کرده است .از آنجا که نوآوری به عنوان یکی از عناصر مهم و کلیدی کسب و
کار محسوب میشود ،امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از وظایف و کارکردهای اصلی
سازمان محسوب می شود .علی رغم مطالبی که بیان شد تحقیقاتی که در زمینه دستیابی ،
مدیریت و کاربرد داراییهای دانش در نوآوری انجام گرفته است هنوز کافی نبوده است .با
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وجود این ،یکی از دغدغههای عمده و اصلی مدیران ارشد سازمانها این است که از طریق
کاربرد موثر داراییهای دانش به ایجاد ،تحکیم و توسعه نوآوری بپردازند.با توجه مطالب فوق
نوآوری این پژوهش در این است که از طریق نتایج تحقیق ،سازمان مشکالت موجود در
خصوص نقش نواوری باز در فرایند مدیریت دانش را شناسایی و تعریف کرده ،سپس فعاالنه
دانش جدید را برای حل آنها در جهت ایجاد مزیت رقابتی به کار میگیرد و به دغدغه
سازمانها جهت تحکیم و توسعه نواوری از طریق مدیریت دانش پاسخ میدهد.
هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت
دانش است.این مطالعه اوال ،یکی از اولویتهای آن ،ارائه یک مرور ادبی است که هدف آن
ادغام مفاهیم مزیت رقابتی ،مدیریت دانش و نوآوری باز است .دوم ،این مدل یک مدل ساده
مربوط به مزیت رقابتی ،مدیریت دانش ،نوآوری باز ارائه میدهد .سوم ،خالصه ای از مدل
مزایای رقابتی پایدار ناشی از یک مدیریت دانش یکپارچه و رویکرد نوآورانه باز را در یک
مدل تحقیق نشان میدهد.
کمیابی ،ارزش ،عدم توانایی در تقلید و عدم توانایی در جانشین سازی چهار ویژگی منابع
مزیت رقابتی پایدار میباشند .بدین ترتیب ،منابع مزیت رقابتی از منابع مالی به منابع
تکنولوژیکی و حاال سرمایه انسانی انتقال پیدا کرده است .امروزه با پیچیدگی رقابت ،نوآوری
به عنوان یکی از مزیتهای اصلی برای حیات شرکتها محسوب میشود .در واقع مدیران و
سیاستگذاران سازمانی دریافته اند که نوآوری موفق نوآوری دانشمدار است.یکی از مسائل
پژوهش این میباشد که با توجه به اهمیت تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی و ابعاد آن به
واسطه نقش مدیریت دانش در سازمانها پژوهشهای کمی در خصوص تاثیر نواوری باز در این
حوزه صورت گرفته است در واقع این پژوهش در پی پاسخ به سواالت زیر است:نوآوری باز
چه تاثیری بر مدیریت دانش در سازمان دارد؟ مدیریت دانش چه تاثیری بر مزیت رقابتی
داد؟نوآوری باز چه تاثیری بر مزیت رقابتی دارد؟
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پیشینه تحقیق
در تجربیات قبلی در زمینه مدیریت دانش ،دانش به عنوان یک باور شخصی توجیه میشود
که ظرفیت فرد را برای اقدام موثر افزایش میدهد .مدیریت دانش فرآیند جذب ،توزیع و
استفاده موثر از دانش است .مدیریت دانش به عنوان پایه ای از قابلیتهای ساختار شرکتها،
مبنایی برای عملکرد فرآیندهای سازمانی  ،مدیریت و مزیت رقابتی میباشد .اساس دانش که
از اطالعات مربوط به مشتریان ،بازارها ،رقابت و فناوریهای آینده حاصل میشود ،عامل
اصلی توسعه محصوالت و سیستمهای مدیریت عملیات و شکل گیری نوآوری است .اغلب
دانش الزم برای شکل گیری قابلیتها ی مولد در حال حاضر در شرکت موجود میباشد ،اما
روند بسیج کردن آن ناکارآمد است .سازمانها تالش میکنند تا دانش را خارج از مرزهای
خود توسعه دهند .آنها باید عالوه بر امکانات داخلی خود ،به امکانات مدیریتی دیگری نیز
توجه کنند .مدیریت دانش میتواند نوآوری باز را ایجاد کند .سازمانهای موفق ،نتایج خود را
به طور عمده به مزایای رقابتی که تواناییهای نوآورانه آنها را ایجاد میکنند ،مدیون میشوند.
ارتباط با نوآوریهای پایدار زمانی بوجود میآید که سرمایه گذاریهای داخلی در منابع
خاص به منظور معرفی سازوکارهای اقتصادی با دانش و مهارتهای ناشی از شرکای شبکه
ای ،به طور عمده افزایش مییابد( .لوپس 0و دیگران .) 8101،با درک فرآیندهای مدیریت
دانش موارد زیر مطرح میشود :رویکرد راهبردی برای مدیریت دانش سازمانی؛ محتوا و
ساختار آن؛ ابزار ،شیوهها و سیستمهای آن .و فرآیندهای سازمانی و مدیریت آن مدیریت
دانش کلید فعالیت نوآوری باز است میشود ،زیرا فعالیت تحقیق و توسعه دانش برای ترویج
نوآوری باز  ،حیاتی است .در این زمینه شرکتها نیاز به یک پایگاه اطالعاتی مناسب برای
رسیدگی به نگرانیهایی که بر فعالیتهای نوآورانه آنها تاثیر میگذارد ،دارند(دی مارچی و

گرندینتی.) 2102،2

1 .Lopes
2 .De Marchi & Grandinetti
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نوآوری نه تنها فرآیند ایجاد فن آوریها ی جدید  ،بلکه به سادگی اختراع است .نیاز به
یک فرمت نوآورانه جدید ،ناشی از مشکالتی است که سازمانها باید از طریق تالشهای
خود (داخلی) نوآوری کنند؛ چرا که مدل سنتی نوآوری ،استفاده ی ترجیحی از منابع و
دانشهای ناشی از سازمانهای خود را مطرح میکند .با توجه به نوآوری باز ،دانش ،شاهکار
کل پروسه است.که نوآوری باز باعث تقویت دانش در سازمانها میشود(کیم 0و همکاران
.)8109،
براساس گفتههای دی مارچی و گرندینتی( ، )8103در زمینه سازندگان ایتالیایی ،استفاده از
دانش خارجی برای توسعه نوآوری در داخل و رسیدن به مزیت رقابتی  ،تایید شده است،
یعنی استفاده از منابع خارجی اطالعاتی باالتر ،کسب تحقیق و توسعه از شرکتهای خارجی و
نوآوری در حال توسعه مشترک؛ که این سه راهبرد برای دسترسی به دانش خارجی ضرورتا
به طور مشترک فعال نیستند .همچنین سازمانهای نوآور از یک شبکه ارزشمندی بزرگتری
نسبت به سازمانهای غیر نوآور بهره میگیرند و از آن اطالعات کسب میکنند .به طور
خالصه ،سازمانهای نوآور سازمانهایی هستند که اغلب با سازمانهای خارجی در تالش برای
ایجاد نوآوریهای جدید ارتباط برقرار میکنند.
کیان 8و همکاران ( ) 8109تکامل نوآوری باز را به عنوان یک فرآیند استراتژیک بازخوانی
مداوم کسب و کار و ایجاد مفاهیم جدید کسب و کار خالصه کرده اند .به طور خاص،
نوآوری باز پیشنهاد روشی برای هماهنگی فرایندهای تحقیق ،توسعه و نوآوری در شرکتها
را بر اساس یک مفهوم افقی یکپارچه ارائه میدهد .در دیدگاه مکمل ،نوآوری باز به عنوان
توانایی برای به حداقل رساندن هزینهها ،با برون سپاری نتایج تحقیق توسط شرکت در نظر
گرفته میشود .با استفاده از نوآوری باز ،یک شرکت میتواند به نتایج بهتری در فرآیندهای
دانشی جهت رسیدن به رقابت موثر در بازارهای جدید دست یابد.

1 .Kim
2 .Kian
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جاسیمودین و نقشبندی ) 8108( 0دریافتند که نوآوری باز به یک منبع مهم برای مزیت رقابتی
یک شرکت تبدیل شده است همچنین تحقیقات نوآوری باز بر جریان دانش متمرکز هستند و
سطح باز بودن برای شرکتها اهمیت باالیی دارد .نوآوری باز شامل دو بعد است :نوآوری باز
در ورودی و خروجی .در ورودی نوآوری باز شامل شناسایی و به دست آوردن دانش از منابع
خارجی است .فرآیند مدیریت دانش در یک سازمان باید با دقت رهبران دانش محور صورت
گیرد .که این امر مستلزم تخصص رهبران در مدیریت دانش است ،که در نهایت باعث
افزایش نتایج نوآوری شرکت میشود همچنین رهبران دانش میتوانند با استراتژیهای نوآورانه
شرکت ارتباط برقرار کنند و انتظارات نقش را به پیروان خود نشان دهند.
طالقانی و دیگران از تحقیقی تحت عنوان "رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در
شرکتهای بیمه"دریافتند برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود ،مدیران به یکپارچه سازی
سرمایههای دانشی در بخشهای مختلف و در اختیار داشتن دانش نیرویهای داخلی و خارجی
نیاز دارند از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود،توزیع بهتر دانش احتمال ظهور
نوآوری را افزایش خواهد داد و باعث مزیت رقابتی میشود.
خجسته پور و دیگران ( )0351دریافتند نوآوری و دانش هردو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر
دارند .زمینهها یی کلی برای این امر وجود دارد که هردو در حکم اجزاء دانش سازمانی بوده و
نقشی مهم در نوآوری ایفاء میکنند .به منظور تکمیل ارزشهای دانش سازمانی ،دانش
مدیریت برای نوآوری از سطوح تئوری و عملی مورد مطالعه قرار گرفته است .مدیریت دانش
میتواند به توسعه شرایط خلق و نوآوری دانش کمک کند.
اسوان ( )8111به تجزیه و تحلیل روابط بین دانش و نوآوری از سه منظر مختلف میپردازد:
تولید  ،پردازش و عملکرد .وی چنین نتیجه گیری میکند که هیچیک از این موارد به صورت
جهانی قابل استفاده نیستند اما تحقیق بعدی بر این مسئله تأکید دارند که چطور این سه شیوه
مختلف بایکدیگر تعامل داشته و با یکدیگر ارتباط دارند و حتی یکدیگر را نفی
میکنند(خجسته پور و دیگران.)0351،
1 .Jasimuddin & Naqshbandi
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دهقان نجم( )0388در تحقیقی با عنوان "مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی"
دریافت دانش به عنوان منبع عمده برای نوآوری و بهره وری سازمانی از اهمیت فوق العاده ای
برخوردار است .هدف عمده مدیریت دانش ایجاد و سازماندهی محیطی است که در آن افراد
دانش خود را توسعه داده ،با یکدیگر تبادل نموده ،دانش دیگران را با دانش خود ترکیب
کرده ونهایتاً آن را به کار بندند .کاربرد دانش به نوبه خود به نوآوری در سازمان منجر خواهد
شد ،از این رو است که مدیریت دانش غالباً به عنوان منبع و مرجع اصلی نوآوری شناخته شده
است و از الزامات اساسی فرآیند نوآوری در سازمان محسوب میشود.
واضح است که عملکرد مدیریت دانش خصوصاً توزیع دانش بر نوآوری و موفقیت مالی
سازمان اثرگذار است بسیاری از مطالعات نواوری نشان داده است که با یکپارچه سازی دانش
درون و برون سازمانی ،نواوری بهبود میابد .کسب دانش جدید و یکپارچه سازی دانش
موجود با دانش جدید ،باعث نوآوری در محصوالت میشود و یکی از راههای ارتقای
نوآوری مستمر ،توانایی شرکتها در شکل دهی مجدد دانش سازمانی است.از دیگر
نقشهای مدیریت دانش در فرایند نوآوری میتوان به تسهیل همکاری بین مرزهای وظیفه ای
سازمان ،کمک به ایجاد قابلیت ،توانمندی و همچنین کاهش پیچیدگی در فرایند نوآوری
اشاره کرد .شاید بتوان گفت که مهمترین حوزة تحقیقاتی برای ارتباط دهی نوآوری و
مدیریت دانش ،هماهنگی میان وظیفه ای باشد؛ یعنی ؛ استفاده از تیمها و شبکهها برای تسهیل
نواوری(طالقانی و دیگران.)0350،
دهقانی( )0353در تحقیقی با عنوان "نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانها" دریافت
امروزه ،سیستم مدیریت دانش نشأت گرفته از فناوریهای وب  ،8با رویکرد اجتماعی سازی،
همکاری ،مشارکت ،تشریک مساعی و تعامل بین افراد ،سعی در تسخیر بزرگترین و
ارزشمندترین پایگاه دانش توزیع شده سازمانی داشته که همانا دانش ضمنی و نهان موجود در
ذهن و ضمیر کارکنان سازمان میباشد .به چنین سازمانهایی که بر پایه مدیریت دانش و
سرمایه اجتماعی شکل میگیرد ،سازمان گفته میشود .تمرکز چنین سازمانهایی به جای
سلسله مراتب و کنترلهای رسمی ،به سمت مشارکت اجتماعی و همکاری انبوه کارکنان برای
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ایجاد خالقیت و نوآوری سازمانی از طریق ظهور شبکههای اجتماعی ،معطوف است .این
مقاله سعی در ارائه تأثیر فناوریهای وب  8در دگرگونی سازمانی ناشی از ایجاد سیستم
مدیریت دانش در سازمان داشته و به درک درست مدیران از نقش اهرمی دانش اجتماعی
برای توسعه نوآوری سازمانی کمک میکند.
ظرفیت جذب مزیت رقابتی کمک به مدیریت دانش در ترویج نوآوری باز است.
شرکتها به منظور ایجاد ظرفیت سازمانی پویا ،دانش را جذب ،تبدیل و بهره برداری از دانش
میکنند .این عوامل شرکت را قادر میسازد تا پایگاه منابع خود را دوباره تنظیم کند و با
تغییرات بازار سازگار شود تا بتواند مزیت رقابتی را به دست آورد .ایده کلیدی در این مفهوم
این است که تمام ظرفیت جذب متشکل از تعامالت اجتماعی است و بنابراین تحت تاثیر
تعامل مکانیسمهای یکپارچه سازی اجتماعی و محیطی ،از جمله ادغام بین سازمانها است.
توانایی نوآوری باز به منظور تشویق به رسمیت شناختن ارزش اطالعات جدید داخلی یا
خارجی ،جذب آن و استفاده از آن برای اهداف تجاری به طور مستقیم با ظرفیت جذب
بنگاهها ارتباط دارد .مفهوم قابلیت جذب دانش است ،در نتیجه ،کلید درک موفقیت نوآوری
باز ،که در دانش خارجی متکی است.
مفهوم مزیت رقابتی ،مدیریت دانش ،نوآوری باز ،یک دیدگاه مدل کسب و کار ،یکپارچه
سازی ساختار ،شیوهها و قابلیتهای باز است که تاکنون به طور جداگانه مورد بررسی قرار
گرفته است .این مدل اجازه میدهد تا طرحهای تجاری برای تمایالت متفاوتی را که بر روی
نوآوریهای پایدار متمرکز است ،متفاوت سازد .نوآوری باز میتواند به مدیریت دانش
کمک کند و مدیریت دانش نیز می تواند به مزیت رقابتی کمک کند .با توجه به مطالب ذکر
شده در ادبیات تحقیق این پژوهش بر اساس نتایج تحقیقهایلوپس و دیگران ( ،) 8101کیان

0

و همکاران( )8109و خجسته پور و دیگران و ...دارای سه فرضیه اصلیِ نوآوری باز بر
مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد  ،مدیریت دانش بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و
معناداری دارد  ،نوآوری باز بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ میباشد.
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عالوه بر این ،ادبیات فوق نشان میدهد که رویکرد باز به نوآوری میتواند در توسعه
مدیریت دانش داخلی کمک کند و برنامههای کاربردی آن به شرکتها اجازه میدهد تا
اطالعات مربوطه را در تنظیم مجدد مکانیزمهای داخلی انتقال دهند .این بدان معنی است که،
با باز بودن نوآوری میتواند مدیریت دانش و مزیت رقابتی را بهبود بخشد .به طور خاص ،بهره
برداری از جریانهای اطالعات داخلی و خارجی و ایجاد اکوسیستمهای دیجیتالی جدید ،در
مدیریت دانش و کسب دانش ضروری است.

مزیت رقابتی
از دیدگاه پورتر استراتژیها این امکان را به سازمان می دهند که از سه مبنای متفاوت از
مزیتهای رقابتی بهره گیرد .آنها عبارتند از :رهبری هزینه،استراتژی هزینه و استراتژی
تمرکز .این سه مبنا استراتژیهای ژنریک یا عمومی نام دارند .در استراتژی رهبری هزینه
شرکت اقدام به تولید و عرضه محصوالت استاندارد می کند که بهای تمام شده هر واحد برای
مشتری (کسی که نسبت به قیمت حساسیت دارد) کاهش می یابد .منظور از استراتژی تمایز
این است که محصوالت یا خدماتی ارائ ه شوند که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا
خدمتی منحصر بفرد تلقی گردند و به مشتریانی عرضه شوند که به قیمت حساسیت چندانی
نشان نمی دهند .مراد از استراتژی تمرکز توجه بر محصوالت و خدمات خاص این است که
نیازهای گروههای کوچکی از مصرف کنندگان تأمین شود(غفاریان و تفویضی.)0353 ،
مزیت رقابتی مجموعه ای از تواناییهای منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه
نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را فراهم میکند؛ به عبارت دیگر ارزشهای قابل ارائه
واحد اقتصادی برای مشتریان به نحوی است که این ارزشها از هزینههای مشتری باالتر است)
ملکی مین باش رزگاه و کهیاری حقیقت.)0359 ،
در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق است :نخسـت ایـن کـه  ،سـازمان بتواند
به واسطه شایستگیهای خود ،مزیت رقابتی پایداری خلق کند که برای مشتریان ارزشمند بوده،
همواره برتر از رقبا باشد .دوم ،به خاطر افزایش پیچیدگیهای محیطـی و شـدت رقابـت ،مزیت
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رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید میشود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ میبـازد و بایستی
با مزیتها ی جدیدی جایگزین شوند؛ بر این اساس سـازمان بایـد بـه فکـر پیـدا کـردن
مزیتهای رقابتی پایدار برای خود باشد .مزیت رقابتی پایدار ،به آن دسته از مزیتهـای رقـابتی
اطالق میشود که به واسطه بهره وری از شایستگیهای سازمان  ،برای مشـتریان ارزشـمند
بـوده ،توسـط رقبـا بـه راحتـی قابـل تقلیـد و کپـی بـرداری نبـوده ،بـرای سـازمان عملکـرد
شایسـته و رقابت پذیری را بـه ارمغـان آورد(حسینی و شمس.) 0353،

مزیت رقابتی و مدیریت دانش
با توجه به اینکه دانش از لحاظ اجتماعی پیچیده است و بر مبنای دیدگاه مبتنی بر دانش تقلید
آن میتواند مشکل باشد ،ظرفیت مدیریت دانش یکی از تعیین کنندههای اصلی مزیت رقابتی
و عملکرد سازمانی است .دانش مفید میتواند نسبتا جذب شده ،اعمال شود ،و یا به منظور
ارتقای مزیت رقابتی با ظرفیت مدیریت دانش قوی خلق و یا ترویج گردد .مدیریت موثر
فرایندهای دانش ،از جمله کسب ،انتقال و استفاده از دانش ،به طور موثر تعامل شرکا با
سازمان را بهبود میبخشد ،به کیفیت محصول و یا خدمات و توسعه محصول جدید و یا
خدمات کمک میکند و تواناییهای منحصر به فرد و با ارزش را توسعه میدهد .در میان
موضوعات کلیدی در مدیریت استراتژیک ،ظرفیت مدیریت دانش رابطه مثبتی با عملکرد
مالی ،اثربخشی سازمانی ،نوآوری ،و چابکی سازمانی دارد(مائو 0و همکاران) 8109،؛ این
مسائل به سازمان در دستیابی به مزیت رقابتی کمک مینماید.
دانش بیشتر و بیشتر به عنوان دارایی حیاتی لحاظ شده و منبع اصلی مزیت رقابتی شرکت
بشمار می رود .به دلیل ماهیت معماگونه آن هیچ تعریف ساده و مشخصی برای دانش قابل
قبول نیست .علوم دانشی نیز در این مورد از دیدگاه فردگرایی به جمع گرایی تغییر یافته
است.منبع مزیت رقابتی در کاربرد دانش به جای خود دانش نهفته است .خلق دانش ارائه
کننده پتانسیلی برای خلق ارزش خواهد شد اما استفاده از دانش باعث درک آن
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میشود(خجسته پور و دیگران .)0351،دانش و سرمایههای فکری به عنوان راهبردهای پایدار
برای به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمانها و نگهداری آن ،تشخیص داده شده است در
واقع میتوان گفت که داراییهای دانشی در بسیاری از سازمانهای دانش محور ،منابع اولیۀ
مزیت رقابتی محسوب میشوند .سرمایۀ فکری یکی از داراییهای نامشهود و ارزشی سازمانها
برای رسیدن به نوآوری و پاسخگویی به تحوالت روزافزون است و میتواند از طریق بهره
برداری از منابع مختلف دانش در سازمان به افزایش مزیت رقابتی منجر شود .هنگامی که
نوآوری با ارائه و به کارگیری ایدههای نوآورانه توسط افراد در سازمان ایجاد میشود ،منجر
به موفقیت سازمانی خواهد شد(خوراکیان ،کدخدا و مالزاده یزدانی.)0359،

نوآوری و مزیت رقابتی
تحقیقات در زمینۀ مدیریت به نقش کلیدی نوآوری در کسب مزیت رقابتی تأکید میکنند.
نوآوری به سازمانها کمک میکند تا بتوانند خود را بـا نوسـانات محیطـی تطبیق دهند .بنابراین،
یکی از عوامل اصلی و کلیدی موفقیت بلندمدت در کسبوکار ،به ویژه در بازارهای پویا،
نوآوری است .برای بقا در محیط رقابتی ،سازمانهـا بایـد توانایی تحمل پیچیدگی فزاینده و
تغییرات سریع را داشته باشـند .بـه عبـارتی دیگـر ،شرکتها با قابلیت نوآوری قادر خواهند بود
سریعتـر بـه چـالشهـا و تهدیـدهای محیطی پاسخ دهند و نسبت به شرکتهای فاقد نـوآوری ،از
محصـوالت جدیـد و فرصتهای بازار بهره برداری مناسبتری نمایند(صحت و دیگران .) 0352،
صحت ( )0352در پژوهش خود که با عنوان " رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقـابتی
در شرکتهای بیمه" در مدیران ارشد شرکتهای بیمۀ خصوصی در شهر تهران انجام شده به
تبیین رابطه بین نوآوری سـازمانی و مزیت رقابتی پرداخته است .نتیجه این میباشد که رابطه
مثبت و معناداری میان نوآوری با مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه وجود دارد .همچنین نتایج
تحقیق نشان داد که در بین انواع نوآوری ،بهترتیب نوآوری در محصول ،نوآوری فرایندی و
نوآوری اداری دارای بیشترین تأثیر بر مزیـت رقـابتی هستند.
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حسینی و شمس ()0353در تحقیقی تحت عنوان " تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر
بهبود مزیت رقابتی"دریافتند یکی از پارادایمهای جدید نوآوری در سازمان که منجر به رقابت
پذیر شدن شـرکتها میگـردد ،پارادیم نوآوری باز است .در این پارادیم تعامل سازنده بـا
خـارج از سـازمان از جملـه رقبـا در تمامی مراحل فرآیند نوآوری میتواند وجود داشته باشد و
باعث مزیت رقابتی شود.
رِن 0و همکاران ( ) 8101در تحقیق خود به بررسـی نقـش نـوآوری در بازاریـابی در کسـب
مزیت رقابتی در یک شرکت چینی پرداختند .این تحقیـق ،نـوآوری را بـه عنـوان منبـع اصلی
مزیت رقابتی شرکتها درنظرمیگیرد .نتیجه تحقیق نشان میدهد که نـوآوری در بازاریابی باعث
کسب مزیت رقابتی برای سازمان و بهبود عملکرد سازمانی میگردد

مدل مزیت رقابتی هیل و جونز
یکی از کاملترین مدلهای ارائهشده در زمینۀ مدلهای رویکرد مبتنیبر منابع ،مـدل مزیت رقابتی
هیل و جونز8است .این دو محقق هر یک از اجـزای مدلشـان شـامل منابع ،قابلیتها ،شایستگی-
ها ،مزیت رقـابتی و سـودآوری را بـه طور کامـل توضـیح دادهاند .در این مدل ،چهار بعد
کیفیت ،کارایی ،پاسخگویی به مشـتریان و نـوآوری به عنوان ابعاد مزیت رقابتی معرفی
گردیده اند و نحوة تأثیرگذاری آنها بر سـودآوری شرکت به تفصیل مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است .طبق مدل هیـل و جـونز ،زمانی میگوییم یک شرکت مزیـت رقـابتی دارد
کـه نـرخ سـودآوری آن بیشـتر از متوسط صنعت آن باشد(صحت و دیگران .) 0352،
کیفیت :امروزه کیفیت را خواسته مشتری تعریف میکنند و ادراکات و انتظـارات مشـتری
را اصـلی ترین عامل تعیین کننده آن میدانند و یک محصـول زمـانی بـا کیفیـت اســت کــه
باخواســتهها و نیازهـای مشــتری انطبــاق داشــته باشــد .کارایی باالتر برای دستیابی به مزیت
رقابتی)از طریق ساختار هزینه پایین(به شـرکت کمـک میکند .کسـب کـارایی برتـر بـه
1.Ren
2 .Hill and Jones
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منظـور دسـتیابی بـه مزیت رقابتی ،توسط شاخصهایی در قسمتهای مختلف سازمان شامل
بخش تولیـد،بازاریابی ،مدیریت مولد ،تحقیق و توسعه ،منابع انسانی و رهبری قابل استفاده
است .طبـق نظر هیل و جونز پاسخگویی به مشتریان به منظـور برطـرف کـردن نیازهـای آنهـا
بهتـر از دیگر رقبا است .پاسخگویی برتر به مشتریان باعث میشود کـه آنهـا بـرای محصـوالت
شـرکت ارزش بیشتری قائل شده و در نتیجه منجر به کسب مزیت رقابتی تمایز برای آن
شرکت میشود(حسینی و شمس.)0353،نوآوری  :نوآوری ،تبدیل خالقیت (ایده نو) به عمل و
یا نتیجه (سود ) است .نوآوری ،استفاده از دانش جدید برای پیشنهاد محصول یا خدمات تازه -
که مورد نیاز مشتری می باشد همچنین نوآوری از نظر مرکز یادگیری گروهی شرکت فورد
عبارت است از :یک فرهنگ ،یک نگرش است که توجه ،کیفیت و خدمت به مشتریان را
باهم ترکیب میکند .نواوری به شرکتها کمک میکند تا در محیط نامطمئن ،مزیت رقابتی
کسب کنند و بر حریفان غالب شوند و این مهم روی عملکرد شرکت در بلندمدت تأثیر دارد
و همچنین عامل اصلی که موجب رشد کسب و کارها میشود ،نوآوری است (کیانی
بختیاری و موسوی موحدی.)0381،

نوآوری و نوآوری باز
نوآوری از نظر شومپیتر یعنی استقرار کارکردهای نو در تولید .در موضوع رفتار سازمانی ،نیز
نوآوری را خلق و به کارگیری ایدههای جدید ،تعریف میکند ،این ایده جدید ،ممکن است،
مربوط به نوآوری در زمینه فناوری یا فرایند کار باشد .نوآوری ،فرآیند تبدیل ایده خالق به
محصوالت ،خدمات و روشهای جدید عملیات است .نوآوری راه رسیدن به رشد اقتصادی را
هموار می کند .صنایع و کاالها در حال بالغ شدن هستند و تنها از طریق نوآوری است که
میتوان علوم جدید را به کاالها ،فرآیندها و یا خدمات مورد نیاز بازار تبدیل کرد .در چنین
شرایطی نوآوری با عث ایجاد صنایع جدید شده و همانند نیروی محرکه اصلی باعث رشد و
شکوفایی صنعت میشود .نوآوری باعث ایجاد کار و کسب و صنایع جدید میشود .که این
امر بنوبه خود ایجاد اشتغال در جامعه میکند .بدیهی است که مشاغل جدید باعث افزایش
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درآمد و در نهایت بهبود رفاه جامعه خواهد شد(کیانی بختیاری و موسوی موحدی.)0381،
نوآوری شبیه به روشهای جدید در بهره برداری از منابع موجود کسب و کار برای عوامل
جدید مانند محصوالت جدید ،تولید جدید روشها ،تامین کنندگان جدید یا منابع مواد خام،
استفاده از بازارهای و روشهای جدید در کسب و کار مدیریت ،میباشد .رقابت مستمر در
صنعت در میان فرصتهای توسعه کسب و کار برابر است با نوآوریهای جدید .در کسب و
کار به نوبه خود نوآوری ،تبادل دادهها و اطالعات و همکاری در تحقیقات مشترک و توسعه
در صنعت منجر به دانش جدید و نوآوری در یک سازمان میشود(دیستانونت و خونگماالی

0

.) 81089،
اصطالح "نوآوری باز" در ادبیات بیش از یک دهه مورد بحث قرار گرفته است .این
اصطالح شامل مهمترین تغییرات در فعالیتهای نوآوری شرکت است که میتوان آنها را به
عنوان پروسهها ی توزیع شده ،چند رشته ای ،ترابری ،فرآیندهای میان رشته ای و بین دوره ای
نسبت به قرن بیستم تعریف کرد که همه آنها در یک چارچوب مفهومی قرار دارند .در چنین
مفهومی وسیع ،درک اصلی "نوآوری باز" نشان میدهد که نوآوریها ناشی از تقسیم
صالحیتها بین بازیکنان مختلف در کنار زنجیره ارزش است و پیامدهای عمیقی برای روابط
خارجی شرکت دارد .دانش و فن آوری به نوبه خود توسط افراد توسعه یافته و تولید میشود،
که اهمیت و اهمیت عامل انسانی را در فرایند نوآوری و از این رو برای مدیریت نوآوری
برجسته میکند .تالشهای نوآورانه معموال با استفاده از یک رویکرد مدیریت پروژه ،با تیمها
به عنوان هسته سازمانی انجام میشود .تحرک کار و دانش به طور گسترده ای در بین
سازمانهای دولتی و خصوصی چندین شرکت را مجبور میکند تا طیف فعالیتهای نوآوری
را که می توانند به طور مستقل ارائه دهند تجدید نظر کنند و نیاز به مشارکت در شیوههای
نوآوری نوین را در نظر بگیرند .با این حال ،فرصتهای نوآوری از تیمها به غلبه بر موانع
بستگی دارد .اول ،رقابت درون تیمها در مورد مزیت دانش فردی مهم است .دوم ،زمینههای
آموزشی و حرفه ای اعضای تیم مهم هستند .کار گروهی موفقیت آمیز شامل ادغام دانش و
1 .Distanont &Khongmalai
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مهارتهای تکمیلی است تا توانایی نوآوری را از تیمهایی که دارای زمینههای مختلف جامعه
هستند ،استفاده کنند(کراتزر 0و همکاران .)8101،
نوآوری یک فرآیند پیچیده سازمان است که با همپوشانی مرزهای سازمانی منحصر به فرد
میشود .باز بودن سازمان نقش کارآمدی در نوآوری دارد ،که منابع دانش نیز میتوانند به
سرچشمههای ناخواسته دانش منجر شوند و توانایی شرکت برای به دست آوردن بازدهی را
باال ببرددر حقیقت نوآوری باز ،یک پارادایم جدید برای حفظ مزیت رقابتی شرکت
است(بروکمن 8و همکاران .)8108،
هـدف از نـوآوری بـاز ،گشـودن مرزهـای مسـتحکم شـرکت ،بـه منظور به جریان انداختن
دانش گرانبها از خارج شرکت ،در جهت ایجاد فرصت برای همکاری باشرکا ،مشتریان و
تولیدکنند گان در راستای فرایندهای نوآوری است که شامل بهره بـرداری از ایدهها و حقوق
مالکیـت معنـوی بـه منظـور ورود سـریعتر بـه بـازار نسـبت بـه رقبـا اسـت .در نوآوری باز
سازمانها به دنبال استفاده از دارایـیهـای فکـری خـارج از سازمان هستند تا داراییهای فکـری
جدیـدی را در داخـل سـازمان خـود تولیـد کننـد (حسینی و شمس.)0353،
پذیرش نوآوری باز نیازمند تغییر در پارادایم نوآوری شرکت است .یکی از این تغییرات
تبدیل مرزهای بسته شرکت به پوسته نفوذپذیر است که باعث میشود نوآوری ساده تر بین
محیط خارجی و فرایند نوآوری داخلی شرکت حرکت کند .تغییر دیگر یکپارچه سازی کامل
منابع دانشی بیرونی است که پیش نیاز آن تقویت پایگاه دانش درونی میباشد.سه حوزه
کلیدی که سازمانها به منظور بکارگیری نوآوری باز باید بدان توجه ویژه داشته باشند عبارتند
از :افراد ،فرایند و فناوری (منطقی و حسن آبادی.) 0359،
آدِس 3و همکاران ( )8103اجرای نوآوری باز را در سازمانهای ناچورا ،آیبیام و زیمنس
بررسی کردند ،طبق تحقیق آنها ،اجرای نوآوری باز در سازمان نیازمند توسعه فعالیتهایی است
که الزامات الزم جهت بکارگیری نواوری باز را برطرف میسازد .این نیازمندها عبارتند از:
1 .Kratzer
2. Brockman
3 .Ades
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فر هنگ سازمان،مهارت افراد درگیر در فعالیتهای مرتبط با نوآوری باز و انگیزه آنها برای
دستیابی به نتایج موردنظر از طریق بکارگیری نوآوری باز.

مدیریت دانش
مدیریت دانش فرایندی است که بـه سـازمانهـا در شناسـایی ،انتخـاب ،سـازماندهی ،انتشار و
انتقال اطالعات مهم و مها رتهایی که بخشی از سابقۀ سازمان هسـتند و عمومـاً بـه صورت
ساختار نیافته در سازمان وجود دارند ،یاری میرساند .این ساختاردهی دانش ،حـل اثربخش و
کارآمد مشکالت ،یادگیری پویا ،برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری بهتر را امکانپذیر
میسازد .پروژههای مدیریت دانش روی شناسایی ،تفسیر و ارزشهـای اسـتفادة مجدد از دانش،
تمرکز مینمایند(توربان.)0389،در ادبیات مدیریت دانش ،دو دیدگاه وجود دارد که هر یک
به نوعی خاص جایگاه مدیریت دانش را در عرصه مدیریت تعریف میکنند .هدف مدیریت
دانش با توجه به این دیدگاهها متفاوت خواهد بود که در زیر به بررسی آنها پرداخته میشود.
در دیدگاه اول ،دانش به عنوان سرمایه مدنظر قرار میگیرد ،در حالیکه در دیدگاه دوم ،دانش
ابزاری است برای کمک به افراد در ایجاد و تسهیم دانش(حسینی.) 0389،
یکی از وظایف مهم مدیریت دانش،ارزیابی دانش است.این ارزیابی به خصوص از ان
جهت اهمیت دارد که زمینه ارتقا و توسعه دانش را فراهم میکند.بیانی در این زمینه وجود دارد
مبنی بر اینکه":هرچه را نتوان اندازه گرفت،نمی توان اداره کرد".در واقع چنانچه سازمانها
نتوانند سطح دانش خود را اندازه بگیرند و نیز قادر نباشند که روشهای تغییر در سطح دانش را
ارزیابی کنند،در آن صورت چرخه مدیریت دانش ناقص باقی میماند.زیرا که هیچ بازخوردی
ایجاد نمیشود(الوانی و شاهقلیان .)0389،مدیریت دانش به دنبال به دست آوردن حداکثر
ارزش از دانش موجود در یک سازمان میباشد و دراین بین به اشتراک گذاری دانش از
طریق نوآوری مشارکتی اهمیت میدهد درواقع مدیریت دانش برای ایجاد ،شناسایی و به
اشتراک گذاری دانشِ روشهای انجام کار و تجارب درون سازمان به کار میرود .ماهیت
مدیریت دانش از رشد چشم انداز فعلی شرکتها ناشی میشود که شامل :افزایش شدت
رقابت ،کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت ،گردش مالی باال ،نیازهای همیشه در حال تغییر
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مشتریان ،توسعه فن آوری و روشهای مدرن تولید میباشد .مدیریت دانش به دنبال به دست
آوردن حداکثر ارزش از دانش موجود در یک سازمان میباشد و دراین بین به اشتراک
گذاری دانش از طریق نوآوری مشارکتی اهمیت میدهد(فالح.)0351 ،
دانش تنها به عنوان منبعی مهم برای سازمان نیست ،بلکه منبع اساسی برای کسب مزیات
رقابتی در خدمت سازمانها است .در کاربرد دانش دو نکته قابل توجه است :سهیم سازی
دانش و نوآوری .بر این اساس مدیریت دانش دو جزء دارد :مدیریت دانش و توانایی برای
خلق دانش جدید با توجه به تغییرات سریع محیط .جزء دوم مدیریت دانش بیشتر موردتوجه
سازمانهاست .زیرا منجر به تسهیل و افزایش خالقیت و نوآوری میشود؛ که برای سازمان مزیت
رقابتی پایدار به ارمغان میآورد .بنابراین هدف مدیریت دانش خالقیت است.مدیریت دانش
شامل تمام فعالیتهایی میشود که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی ،از دانش استفاده
میکنند تا با چالشهای محیطی مواجه شوند و در بازارهای رقابتی پایدار بمانند .فرآیند مدیریت
دانش شامل خلق یا اکتساب دانش ،ذخیره یا سازماندهی دانش ،توزیع دانش و کاربرد دانش
است(مصباحی جهرمی و ادیب زاده.)0352 ،
مدیریت دانش به عنوان رهیافتی با ارزش در کنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است.
مدیریت دانش یک نوع تعامل و ارتباط انسانی است که از تجربیات و تخصصهای افراد
جهت باال بردن اثربخشی سازمان استفاده میکند .بنابراین چنانچه سازمانی بتواند تعامالت
اثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل گروهها و واحدهای سازمانی افزایش دهد،
احتمال خلق دانش جدید در سازمان ،انتقال و تبادل دانش میان افراد سازمان و در نتیجه
مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیز بیشتر خواهد بود(وثوقی نیری و همکاران .) 0359،

روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن را میتوان در ارائه راهکارهای عملی به
شرکت داده ورزی سداد در در بهبود و ایجاد نوآوری در سازمان در راستای ایجاد و توسعه
هرچه بهتر ارائه نمود "کاربردی" است.روش تحقیق این پژوهش بهصورت توصیفی_
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پیمایشی میباشد زیرا که از مطالعات کتابخانهای و پیمایشی (توزیع پرسشنامه) استفاده شده
است.همچنین روشهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق را میتوان به
 8دسته کلی آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم بندی نمود که از نرم افزارهای  SPSSو
 LISRELاستفاده شده است.

مراحل انجام تحقیق
برای انجام این تحقیق ابتدا به مطالعه ادبیات مرتبط با نوآوری و نوآوری باز  ،مدیریت دانش و
مزیت رقابتی و سپس به طراحی پرسشنامه پرداخته شد .برای طراحی پرسشنامه(متغیرها و
شاخصهای آنها) این تحقیق از سواالت مقاالت و پایان نامههای کریمی ( )0352؛ دادوند
()0385؛ لوئی ()0353؛کیم 0و همکاران( )8109؛ مائو و همکاران ( )8109و نظرات استادان
استفاده شده که به تایید خبرگان رسیده است .این پرسشنامه به لحاظ نظر استاد راهنما ،استاد
مشاور ،با بهره گیری از تحقیقات مشابه  ،نظر خبرگان و استفاده از مقاالت معتبر تدوین شده
است  .معیارها ،متغیرها و شاخصهای این پرسشنامه براساس نظر خبرگان برمبنای طیف 9
امتیازی لیکرت طراحی شده است .برای تجزیه و تحلیل سواالت و آزمون فرضیات تحقیق از
آمار استنباطی به روش تحلیل رگرسـیون خطـی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.
در این مطالعه جهت سنجش روایی پرسش نامه از روش روایی محتوایی که برای بررسی
روایی محتوا ابتدا سعی شده است از پرسشنامههای استاندارد استفاده و ثانیا از نظرات اساتید و
خبرگان بهره گرفته شود .برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از
نظرات و راهنماییهای اساتید راهنما و مشاور سواالت آزمون مورد بررسی قرار گرفت و
همچنین نظر برخی صاحب نظران با استفاده از شاخص CVRدر مورد آزمون مورد توجه
قرار گر فت و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون
می باشد همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و از
1 .Kim
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شاخص 0 KMOو آزمون بارتلت 8جهت نشان دادن اینکه آیا تعداد دادههای مورد نظر برای
تحلیل عاملی مناسب هستن د یا خیر و سنجش کفایت نمونه گیری استفاده شده است و همچنین
برای بررسی روایی سازه متغیرهای تحقیق از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و برای نشان دادن
همبستگی بین دو متغیر از همبستگی پیرسون استفاده شده است و در نهایت به نتیجه گیری و
ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان شرکت داده ورزی سداد بانک ملی در شهر تهران
که برابر با  811نفر میباشد تشکیل می دهند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر
با  030نفر میباشد و دلیل انتخاب این جامعه آماری این است که با توجه به اینکه در مجموعه
بانکی این شرکت از ابزار روز و تکنولوژی  itاستفاده میکنند و مدام در تالش برای بروز
رسانی سیستمها هستند بحث نوآوری باز و مدیریت دانش در این شرکت مهم است.

مدل مفهومی تحقیق

شکل:1مدل مفهومی تحقیق

1 .Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
2 .Bartlet S test of sphericity
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مدل تحلیلی تحقیق
جدول  : 1مدل تحلیلی تحقیق

مفهوم

ابعاد

نوآوری باز

شاخص اندازه گیری

منابع

حمایت از فعالیتهای بکر
استفاده از ایدههای خارج از

--------------

سازمان

حبیبی راد()0352

انجام کارها به شیوه بهتر

کریمی ()0352

نیروی خالق و ایده پرداز

کیم و دیگران ()8109

ارتباطات افراد با خارج از سازمان

آدِس و

پذیرش فرهنگ سازمان از

دیگران()8103

ارتباطات بیرونی
شناسایی شبکه دانشی خارجی
دریافت دانش الزم و توسعه

مدیریت دانش

فردی
ذخیره شدن دانش در ذهن افراد
--------------

امکان دریافت دانش جدید
تشویق انتقال دانش
فرآیند سیستماتیک برای
شناسایی دانش

مزیت رقابتی

کارایی

 ارائه خدمات توسط کارکنانبا تجربه
آموزش کارکنانپرداخت پاداش بر اساسعملکرد
-افزایش رضایت مشتریان

لوئی ()0353
حبیبی راد()0352
سانتورو و
همکاران()8101
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شکل گیری تصویر مثبت ازسازمان در ذهن مشتری
کیفیت

کیفیت خدمات سازمانچشم انداز روشن برای کیفیتفعالیت برای بهبود کیفیتخدمات
تعهد کارکنان نسبت به کیفیتتجزیه و تحلیل اطالعات برایبهوبد کیفیت

پاسخگویی

تعهد نسبت به پاسخگوییارائه خدمات در کوتاه ترینزمان
داشتن دانش کافی برایپاسخگوییشناخت نیازهای
مشتری
داشتن برنامه آموزشی برایپاسخگویی

نوآوری

وجود شیوههای جدیدسازماندهی مجدد فرآیندهاداشتن نوآوری در ارائه خدمات-سرمایه گذاری باال در نوآوری

دادوند()0385
کریمی ()0352
مائو و همکاران()8109

021
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سنجش کفایت نمونه گیری
در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از ایـن مسـئله اطمینـان حاصـل شـود کـه مـیتـوان دادههـای
موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد .به عبارت دیگـر ،ایـا تعـداد دادههـای مـورد نظـر
برای تحلیل عاملی مناسب هسـتند یـا خیـر؟ بـدین منظـور شـاخص  KMOو آزمـون بارتلـت
استفاده میشود.
در نتایج این آزمون برای تحقیق حاضر مقدار شاخص  KMOبرابر ( 1/153نزدیک به
یک)شد بنابراین تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی کافی میباشد.
همچنین مقدار سطح معناداری ( ) sigآزمون بارتلت برابر با  1/111شده است (کوچکتر از
 9درصد) که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار ،مدل عاملی مناسب است و
فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی ،رد میشود.

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی پژوهش
بررسی میزان تحصیالت پاسخدهندگان نیز نشان میدهد که  25/9درصد از پاسخدهندگان
لیسانس 21/3 ،درصد از پاسخدهندگان فوق لیسانس و  3/0درصد از پاسخدهندگان دارای
مدرک دکتری هستند.همچنین بیشترین درصد پاسخ دهندگان( )09/8در بخش مالی شرکت
بودند پس از آن عنوان شغلی کارشناس بیشترین درصد( )09/3را دارد و کمترین در صد برای
بخش طرح و برنامه که  2/9و شبکه و توسعه برابر با  1/8درصد است میباشند.

نتایج یافتههای استنباطی پژوهش
برای بررسی نرمال بـودن دادههـای مربـوط بـه فرضـیههـا از آزمـون کلمـوگروف -اسـمیرنف
استفاده شده است که نتایج به دست آمده از این آزمون بصورت زیر میباشـد :متغیـر نـوآوری
باز (مقدار آمار ، 1/199 :میزان سطح معنـاداری ، )1/8 :متغیـر مـدیریت دانـش (مقـدار آمـار:
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 ،1/193میزان سطح معناداری )1/8 :و متغیر مزیت رقابتی (مقـدار آمـار ، 1/199 :میـزان سـطح
معناداری )1/8 :بنابراین با توجه به مقدار سطح معناداری و مقایسه بـا مقـدار بحرانـی در سـطح
خطای  9درصد ،مشاهده میشود که آمارة آزمـون در ناحیـه رد  1Hقـرار نمـیگیـرد ،چراکـه
سطح معناداری متغیر بیشتر از  9درصد شده است .در نتیجه ،میتوان استدالل کـرد کـه دادههـا
از توزیع نرمال برخوردار هستند.
جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت کـه بـا توجـه
ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای نوآوری باز ،مدیریت دانش و مزیت رقـابتی کـه بـه ترتیـب
برابــر اســت بــا  1/899 ، 1/111 ، 1/129؛ ابــزار پــژوهش ،پرسشــنامه ،از پایــایی قابــل قبــولی
برخوردار است زیرا ضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی بزرگتر از  1/1است.
همچنــین بــرای ارزیــابی روایــی محتــوایی از نظــر متخصصــان در مــورد میــزان همــاهنگی
محتوای ابزار اندازه گیری و هدف پژوهش استفاده مـیشـود.در ایـن پـژوهش بـرای سـنجش
روایی محتوایی از شاخص  CVRاستفاده شده است که تعداد کل متخصصـین کـه پرسشـنامه
بین آنان توزیع شده است برابر با  09نفر و تعداد متخصصـینی کـه گزینـه ضـروری را انتخـاب
کردهاند 08،نفر بوده است و میزان  CVRبدست آمده برابر با  1/9شد که از میزان  CVRقابل
قبول برای  81نفر بیشتر است بنابراین اعتبار محتوایی این مورد تایید میگردد.
جهت بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش از ماتریس ضرایب همبستگی پیرسـون اسـتفاده
شده است.با توجه به این که ضرایب همبستگی بین متغیرها به شرح زیـر اسـت(در دامنـۀ -1/9
 )1/89میتوان گفت بین همه متغیرها رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین متغیر نوآوری باز و مدیریت دانش 1/229 :
ضریب همبستگی بین متغیر نوآوری باز و مزیت رقابتی1/290 :
ضریب همبستگی بین متغیر مدیریت دانش و مزیت رقابتی1/223 :
ضریب همبستگی بین هر متغیر با خود آن متغیر0 :
برای آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.
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جدول:2نتایج آزمون فرضیات با استفاده از مدل رگرسیون خطی
فرضیهها

ضریب

سطح

مسیر

معناداری

مقدارt

خطای
استاندارد

R
تعدیل
شده

آزمون
فرضیه

 -1نوآوری باز بر مدیریت دانش تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

0/444

0/000

4/040

0/090

0/192

تایید

 -2مدیریت دانش بر مزیت رقابتی تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

0/444

0/000

4/019

0/000

0/190

تایید

 -4نوآوری باز بر مزیت رقابتی تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

0/401

0/000

4/900

0/074

0/200

تایید

با توجه به ضریب مسیر ،سطح معناداری و همچنین آماره  tدر هر فرضیه در سطح اطمینان 59
درصد ،فرضیهها تایید میشوند.مقدار  tاندازه تفاوت را نسبت به تغییر پذیری بدست آمده از
نمونهها می سنجد و برای مقایسه دو گروه از نمونه آماریست .هرچه مقدار  tبزرگتر باشد(چه
در جهت مثبت و چه در جهت منفی) به وجود داشتنِ رابطۀ معناداری بین متغیرها نزدیکتر
هستیم و هرچه مقدار  tبه صفر نزدیکتر باشد با عدم وجود رابطه معناداری مواجه
میشویم.بنابراین با توجه به مقادیر  tبدست آمده در جدول 8میتوان گفت که بین متغیرهای
هر فرضیه رابطه معناداری وجود دارد.
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نتایج آزمون مدل مفهومی تحقیق در لیزرل

شکل :2آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معناداری

با توجه به اینکه تمامی ضرایب به دست آمده بزرگتر از  0/59یا کوچکتر از  -0/59هسـتند
همگی معنادار شده اند فرض صفر رد شده است و فـرض یـک یعنـی ارتبـاط معنـاداری تأییـد
میشود.
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تحلیل عاملی تاییدی

شکل : 4مدل تحلیل عاملی تاییدی مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری ضرایب
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نتایج تحلیل عاملی مندرج در شکل 3نشان میدهد که تمامی شاخصهای مربوط به متغیرهـای
نــوآوری بــاز ،مــدیریت دانــش و مزیــت رقــابتی از مقــادیر تــی (بیشــتر از  )0/59مــورد قبــولی
برخوردارند و برای متغیرهای مذکور شاخصهای مناسبی محسوب میشوند.

نتیجه گیری و پیشنهادها
مزیت رقابتی به طور مستقیم به اقدامات ایجاد ایدههای جدید و چرخههای نوآوری بستگی
دارد و این عالوه بر توسعه ،امکان تعامل میان سهامداران را فراهم میکند .در نتیجه،
تکنولوژی و تغییرات یکپارچه ،بر توسعه سازمانی فرایندهای تولید ،محصوالت و دانش جدید
(داخلی و خارجی) متمرکز شده است ،که به نوآوریهای پایدار از محصوالت و فرآیندهای
جدید منجر میشود.
نوآوری باز به عنوان یک فرایند استراتژیک و پیوسته تحقیق ،توسعه و نوآوری کسب و کار
در شرکتها خالصه میشود که فراتر از مرزهای شرکت به تامین کنندگان ،مشتریان و جامعه
میرسد .به منظور ترویج نوآوری باز ،شرکتها اغلب به روالها و فرایندهای سازمانی برای
به دست آوردن ،جذب ،تبدیل و بهره برداری از دانش ،که در این مطالعه به عنوان مفهوم
اساسی ظرفیت جذب ،تصویر میکنند ،به کار گرفته میشوند .مدیریت دانش از نوآوری باز
و همچنین نوآوری باز از فرایندهای "جذب ،توزیع و استفاده موثر از دانش" غنی میشود.
مدل پیشنهادی شامل مزایای رقابتی پایدار در یک شیوه مفهومی یکپارچه برای ارتقای
سازمانی ،از طریق مدیریت دانش و نوآوری باز است .این مطالعه نشان میدهد که نوآوری
باز ،جریان اطالعات بیرون از سازمان را ایجاد میکند و با مزیت رقابتی از طریق مدیریت
دانش مرتبط است.
در این زمینه ،مطالعه ما با ارائه یک دیدگاه جامع از مدیریت دانش و نوآوری باز است که
منابع داخلی و خارجی دانش را به عنوان پایه ای از مزیت رقابتی در نظر میگیرد .عالوه بر
این ،مطالعات فناوری اطالعات و ارتباطات بر فرایندهای مدیریت دانش داخلی متمرکز شده
است ،بدون توجه به جریانهای درونی و بین دانش .مطالعه ما نشان میدهد تمرکز بر نوآوری
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باز به عنوان یک ع امل مدیریت دانش است .به طور خالصه ،به عنوان برخی از محققان نشان
میدهد که نوآوری باز نقش مهمی در حمایت از فرایندهای مدیریت دانش دارد.
همچنین نتایج این پژوهش به فهم این موضوع در شرکتهای دانش بنیان کمک میکند که
تغییرات فناورانه از طریق نوآوری در دنیای کنونی از یک سو و بایستگی این تغییرات پرشتاب
در محصوالت و فرایندها از سوی دیگر شرایطی را به وجود آورده است که نوآوریهای
فناورانه به عنوان مهمترین عامل رقابت پذیری در سازمانهای امروزی نمود پیدا کند .امروزه
دستیابی به نوآوریهای فناورانه از طریق تحقیق و توسعه درونی با توجه به گستردگی و بین
رشتهای بودن علوم کاری بسیار دشوار است ،به همین جهت ،رویکرد نوآوری باز به منظور
توسعه و بکارگیری فناوری و ایدههای جدید خارج از سازمان به کار میرود و به عنوان راه
عالجی برای تغییرات پرشتاب فناوری و افزایش رقابت پذیری جهانی پیشنهاد میشود .نتایج
تحقیق میتواند به سازمانها در شناسایی گسترده نوآوری فناورانه و ایدههای جدید خارج
سازمان از طریق نیروی دانشی داخل شرکت در جهت کسب مزیت رقابتی باال کمک کند
زیرا نوآوری باز به عنوان یک مجموعه فعالیت برای سود بردن از نوآوری و همچنین یک
مدل شناختی برای ایجاد ،تفسیر و تحقق آن فعالیتها میباشد.
نخستین پیشنهاد کاربردی مهم تحقیق این است که استراتژیهایی که موجب تولید دانش و
نوآوری باز میشود باید متمرکز باشند ،دومین پیشنهاد ،مکانیسم مشارکت فعال تأمین
کنندگان ،مشتریان و جوامع از طریق تمرکز استراتژیک بر مدیریت دانش و نوآوری باز
است.در آینده ،محققان باید درک عمیق تر از مزایای ایجاد شده ارتباط بین مزیت رقابتی،
مدیریت دانش ،نوآوری باز و نوآوریهای پایدار را دنبال کنند .همچنین شاخصها و اندازه
گیری پارامترهای نتایج نوآوریهای باز را ایجاد کرده که به بهبود مستمر فرایندها و
محصوالت کمک میکند .تحقیقات آینده پژوهی میتواند سایر محیطهای سازمانی را تجزیه
و تحلیل کند تا شناسایی کنند که سازمانهای دیگر در کنار چالش مزیت رقابتی با حمایت از
نوآوری باز ،تعامل با نسل و مدیریت دانش چگونه عمل میکنند.
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