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 مقدمه

های بزرگ کسب و کار تبدیل شده است. مدیران مدیریت دانش به موضوع بسیار مهمی در شرکتامروزه 

ایجاد و مدیریت دانش دارد و باید ها بستگی به توانایی شرکت برای آناند که بیشتر ارزش شرکت متوجه شده

های مدیریت دانش جهت به دست آوردن یک مزیت پایدار رقابتی به لحاظ نوآوری نقش خود را برای شیوه

اگر مدیریت نتواند مدیریت دانش را اعمال نماید و خالقیت  (.2015، 1، بازی کند )نوابو عملکرد سازمانی بهتر

کوشد و از عملکرد شغلی پایینی نیز برخوردار خواهد در تخریب اهداف میو نوآوری نداشته باشد، ناخواسته 

. لذا ارزش نوآوری به عنوان بخشی موروثی از فرهنگ مدیریت دانش است. منظور از (13۹3 پور،)کریم بود

گذاری آن، نوآوری یک ارزش اساسی نوآوری به عنوان دانش، تشویق به تولید دانش است نه صرفاً به اشتراک

در همین  (.13۹4زاده، دهد )سالمی و اسداهللاست و زیربنای مدیریت دانش برای آینده سازمان را تشکیل می

هاست تا سرمایه خود را توسعه دهند، نوآوری را تشویق کنند مدیریت دانش ابزاری سودمند برای سازمانراستا 

توان گفت که سیستم (. می13۹3عربی، رزاییو عملکرد مطلوب را به بیشترین حد برسانند )احمدی باالدهی و می

های داخلی و خارجی دانش که به نوبه گیری از جریانمدیریت دانش، ساخت اکوسیستم باز و هماهنگ و بهره

 3رگرین  (.2017، 2کند )سانتورا، ورنتیس، تراسو و دیزیدهد را تسهیل میخود ظرفیت نوآوری را افزایش می

دانند که دانش را در راستای رسیدن به اهداف هایی میدانش را شامل همه فعالیت ( مدیریت2007و همکاران )

 (13۹0)اسداللهی، گیردمی های محیطی و باقیماندن در بازار رقابت به کارسازمانی، و به منظور مقابله با چالش

کارگیری هب ،دانش، تبدیل و انتقال دانش حفظ و نگهداری ،دانش ایجاد های آن  به طور کلی عبارتند از:و مؤلفه

 .دانش

عملکرد از آنجا که در این پژوهش تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی بررسی شده است بایستی گفت 

آمده به منابع  دستیی به معنای نسبت بازده بهرآیی و اثربخشی در وظایف محوله است. کاآعبارت از کار

 .(13۹3، پوراست از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده )کریمبخشی عبارت رفته است و اثر کاربه

منعکس  را شغلی الزامات و هانیازمندی که است ایوظیفه عملکرد :نظری شامل لحاظ به شغلی عملکرد

تیمی و حمایت را در بر  کار نظیر نامشخص و نشده تعریف هایفعالیت که ایزمینه عملکرد و کندمی

 کار سخت شود مانندمی گفته شغل به مربوط هایفعالیت از آن دسته به ایزمینه عملکرد واقع، در .گیردمی
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شوند )احدی، فتحی و نمی تلقی وظیفه یا شغل از بخشی رسمی به صورت که دیگران به کمک و کردن

 (.13۹3عبدالمحمدی، 

بدان معنی  2که مفهومی جدید است و با توجه به تعریف چسبرو 1نوآوری باز ،مورد مطالعهدیگر متغیر 

های ارائه داخلی و خارجی های داخلی و راههای خارجی همانند اندیشهتوانند از اندیشهها میاست که شرکت

توان گفت که (. در نتیجه می2015، 3گومز، فریرا و سوگانونقل از ها جهت عرضه به بازار، استفاده کنند )آن

هم اکنون یک عزم حرکتی در مقیاس جهانی است و امروزه شمار روزافزونی  ،رکت به سمت نوآوری بازح

ها و استعدادهای خالق و نوآور که به اند که منبع سرشار ظرفیتها به این باور رسیدهها و سازماناز شرکت

ها خصوصاً فعلیت بخشیدن به آناند که هاست، دست نخورده باقی ماندهصورت بالقوه در خارج از شرکت

(. ترکیب دانش 13۹3دهقی، برای فاز اول نوآوری و رسیدن به اهداف نوآوری باز بسیار کارساز است )هاشمی

کند )وایرینن های داخلی زمینه خوبی برای همکاری در خصوص نوآوری، ایجاد میو منابع خارجی با قابلیت

های دانش و خروج از توانند مقاومت در برابر جریانارد، کارکنان می(، چرا که در بسیاری مو2017، 4و هلندر

 (.2017، 5مرزهای شرکت را تحمل کنند )کانسا، اکاستا و کریانیس

شک یکی از اگر مدیریت دانش به عنوان یکی از روشهای مدیریت جدید مورد بحث قرار گیرد بی

های رهبری خاص و سلسله مراتب سازمانی ویژگیها است و موضوعات آن ارتباط بین دانش و عملکرد شرکت

(. 2016، 6کند )اینکاینناحتماالَ از طریق مدیریت کارآمد و مؤثر منابع دانش از عملکرد شرکت پشتیبانی می

ناپذیر از سازمان است و کاربرد آن، دانش و توان گفت که برنامه مدیریت دانش جزء جداییبنابراین می

ها برای به دست آوردن یک برتری دهد و سازمانوری سازمان را افزایش مینتیجه بهرهاطالعات کارکنان و در 

ها دانش را ایجاد و انتشار دهند توانایی و مناسب، نیاز به مدیریت دقیق این منابع راهبردی دارند و اگر سازمان

 نیبد. (2013، ۸و رضایی 7ها در پاسخ به شرایط مختلف در جهان امروز افزایش خواهد یافت )زرگرظرفیت آن

 پژوهش اصلـی اهدافای غرب از شرکت برق منطقه در آن یکارکردها و دانش تیریمد تعیین تأثیر لحاظ

 ممکن کـه میهست دیجد ییطال نکات و هاتجربه ها،دانش ـدیتول حال در روزه هر ما چراکه باشد،یم حاضر

 روندیم دست از یسادگ به هانهیگنج نیا. باشد ازین مورد مجدداً  ندهیآ در ای شده دیتول گذشته در بارها است

حیات  ادامه یبرا ضرورت کی دانش تیریمد پس. ندیآینم دست به گرید افراد خروج و هاییجابجا بـا و

 هاست.                                                                                                                شرکت
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، کارآیی و اثربخشی مثل یادگیری سازمانی، کارآفرینی عوامل مختلفی بامدیریت دانش  تاکنون رابطه

در عملکرد شغلی و نوآوری باز  امدیریت دانش ب بطهرا به تعیین در این پژوهشبررسی گردیده و مانند آن 

اگر تأثیر  با توجه به مطالب یاد شدهاست.  شدهپرداخته ای غرب کارکنان شاغل رسمی شرکت برق منطقهمیان 

مدیریت دانش بر عملکرد شغلی و نوآوری باز نادیده گرفته شود و زیرساخت مناسب جهت استقرار آن فراهم 

ها و های آموزشی و سمینارها و کنفرانسهای که بابت شرکت کارکنان در دورههزینه نگردد، علیرغم تمام

ها به دانش سازمانی تبدیل نخواهد شد و هنگام بازنشستگی و گیرد دانش فردی آنها صورت میگردهمایی

برند و در دراز با خود میرا اند شده و دانشی که در اثر تجربه به دست آوردهترک محل کار دانش آموخته

میزان و کیفیت مدیریت دانش در  .شان خواهد بودها در دستیابی به اهدافمدت یکی از موانع اساسی سازمان

مراکزی که با اطالعات و دانش  ،اینکند بنابرهر سازمان، توان رقابت و میزان موفقیت آن سازمان را تعیین می

ها و مراکز اطالعاتی در طول تاریخ از آنجا که کتابخانه ت وخواهند داشو کار دارند اهمیت روز افزونی  سر

ای در توانند نقش برجستهاند میپرداختهو دانش مضبوط گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطالعات  خود به

ها، کتابخانه تخصصی از موقعیت ممتازی برخوردارند و در میان انواع کتابخانه. مدار ایفا کنندجوامع دانش

به عنوان و انند به طور مستقیم در فرآیند مدیریت دانش سازمان مادر خود نقش بارزتری داشته باشند تومی

در راستای  رسیدن به  .(13۹3)حسن زاده، عمل کنند ها ناپذیر فرآیند مدیریت دانش در سازمانبخش جدایی

پرداختن به مقوله مدیریت دانش که از اهداف هر سازمانی است،  نوینهای عملکرد مطلوب و استفاده از اندیشه

تواند پژوهش می نتایج در این پژوهش مورد توجه بوده است.است  سازمانی ساز دستیابی به این اهدافکه زمینه

ثیر آن برعملکرد أرا نسبت به اهمیت مدیریت دانش و تای غرب شرکت برق منطقهو مدیران ارشد  مسئولین

های مناسب جهت استقرار ساختو نوآوری باز آگاه سازد و در ارائه راهکارهایی برای فراهم آوردن زیرشغلی 

مدیریت دانش و انتخاب صحیح عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در پذیرش نوآوری و بهبود عملکرد 

 .کارکنان یاری رساند

 
 مدل مفهومی پژوهش

 های پژوهشفرضیه
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 ای غرب رابطه وجود دارد.ای کارکنان شرکت برق منطقهعملکرد وظیفهبین مدیریت دانش با 

 ای غرب رابطه وجود دارد.ای کارکنان شرکت برق منطقهبین مدیریت دانش با عملکرد زمینه

 ود دارد.ای غرب رابطه وجبین مدیریت دانش با مؤلفه اکتشاف نوآوری باز  کارکنان شرکت برق منطقه

 ه وجود دارد. ای غرب رابطبرداری نوآوری باز  کارکنان شرکت برق منطقهمؤلفه بهرهبین مدیریت دانش با 

کیک جنسیت ای غرب به تفبین مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز در میان کارکنان برق منطقه

 تفاوت وجود دارد.

 

 روش پژوهش

 جامعه آماری پژوهش کلیه. است همبستگی -روش توصیفیه این پژوهش از نوع کاربردی و ب

. استفر ن 220 تعدادای غرب در شهر کرمانشاه به کارشناسان و مدیران رسمی شاغل در شرکت برق منطقه

دفی ساده به نفر به روش تصا 140 تعداد ،ش حاضر از جدول مورگانهبرای برآورد حجم نمونه آماری در پژو

های مدیریت پرسشنامه استاندارد برای بررسی متغیر سه شد. در پژوهش حاضر از انتخابعنوان حجم نمونه 

پرسشنامه  ها مورد استفاده قرار گرفتند.عنوان ابزار اصلی گردآوری دادهه دانش، عملکرد شغلی و نوآوری باز ب

دام از گویه تشکیل شده است. هرک 24. این مقیاس از استفاده شد( 2003) شرون الوسون شمدیریت دان

ر ایران به دای تنظیم شده است. این پرسشنامه در مطالعات متعددی درجه 5لیکرت  ها به صورت طیفگویه

ه کرد که پایایی ( اشار13۸5) توان به قلیچ لی و همکارانکار گرفته شده و اعتباریابی شده است از جمله می

ت هرکدام گویه تشکیل شده اس 15از  پاترسون پرسشنامه عملکرد شغلیگزارش کردند.  ۸۹/0 را پرسشنامه

عملکرد ی نامهسشپر ضریب آلفای کرونباخ .ای تنظیم شده استدرجه 5ها به صورت طیف لیکرت از گویه

پرسشنامه  بوده است. ۸32/0ای عملکرد زمینهبرای مؤلفه و  705/0ای مؤلفه عملکرد وظیفهبرای شغلی 

افزارهای های مدیریت و مهندسی صنایع مبتنی بر نرمشرکت آریا مدیر، مجری تحقیقات و پروژه نوآوری باز

ها و سازمان ارشاد اسالمی تهیه شده است و پایائی و روائی این حوزه تخصصی با مجوز از اداره ثبت شرکت

ها به گویه هرکدام از گویه تشکیل شده است 10این پرسشنامه از شده است.  تأییدمختلف های آن در پژوهش

رای مؤلفه بنوآوری باز ی نامهسشپر ضریب آلفای کرونباخ .ای تنظیم شده استدرجه 5صورت طیف لیکرت 

 بوده است.  ۸55/0برداری و برای مؤلفه بهره ۸70/0اکتشاف 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده 

یابی معادالت از مدلمنظورهای پژوهش مورد آزمون قرار خواهند گرفت. بدین در این بخش فرضیه

استفاده ، و تأیید مدل پژوهشآزمون  برای افزار لیزرلدر نرم 1ساختاری با به کارگیری روش حداکثر درستنمایی

 مدیریت دانشکه در طی همه مراحل تحلیل، ماتریس کواریانس مبنای کار قرار گرفت. در این مدل، سازه  شد

_______________________________________________________________ 
1. Maximum Likelihood Estimation Method 
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زا در درون به عنوان متغیرهای مکنون عملکرد شغلی و نوآوری باز هایزا و سازهبه عنوان متغیر مکنون برون

های برازندگی مدل معادالت ساختاری استفاده به از شاخص پژوهشنظر گرفته شدند. به منظور برازش مدل 

به درجه  مجذور کاگونه برآورد شده است: در مدل پژوهش مقدار ها بدینعمل آمد که براساس آن، شاخص

( برابر با RMSEA)است. همچنین جذر برآورد واریانس خطای تقریب  5تر از و کوچک 01۸/3 آزادی

(، شاخص برازندگی IFIاست. با توجه به اینکه شاخص برازندگی افزایشی ) 0۸/0تر از و کوچک 021/0

( و شاخص GFI(، شاخص نیکویی برازش )NNFI(، شاخص برازندگی هنجار نیافته )NFIهنجاریافته )

بیشتر هستند، پس مدل برازش قابل قبولی را نشان داده و  ۹/0( اکثراَ از AGFIکویی برازش تعدیل یافته )نی

  مورد تأیید است.
 . محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش1 جدول

 مقدار محاسبه شده برازش خوب معادل فارسی شاخص برازندگی

P-value داریسطح معنی  P <  05/0  00/0 

/ df 2χ 0  به درجه آزادی کا مجذور≤ χ2 / df≤ 5  01۸/3 

1RMSEA 0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد≤ RMSEA ≤ 0۸/0  021/0 

2GFI ۹0/0 شاخص نیکویی برازش ≤ GFI ≤1 ۸7/0 

3AGFI ۹0/0 شاخص نیکویی برازش اصالح شده ≤ AGFI ≤1 7۹/0 

4IFI ۹0/0 شاخص برازندگی فزاینده ≤ IFI ≤1 ۹3/0 
5NFI ۹0/0 شاخص برازش هنجار شده ≤ NFI ≤1 ۹1/0 

6NNFI ۹0/0 شاخص برازش هنجار نشده ≤ NNFI ≤1 ۹1/0 

CFI ایشاخص برازش مقایسه  ۹0/0 ≤ CFI ≤1 ۹3/0 

ند. براساس دهو روابط ساختاری بین متغیرهای مدل را نشان می مدل پژوهش نتیجه آزمون ،2 و 1 شکل

مدیریت عنادار متأثیر مثبت و  05/0در سطح تشخیص  ۹7/1و مقدار تی  25/0این مدل، با توجه به ضریب مسیر 

است(.  ( قرار گرفته-۹6/1 , ۹6/1خارج از بازه ) tمورد تأیید قرار گرفت )زیرا آماره  عملکرد شغلیبر  دانش

مدیریت عنادار تأثیر مثبت و م 05/0در سطح تشخیص  ۹4/3و مقدار تی  56/0، با توجه به ضریب مسیر همچنین

 رار گرفته است(. ق( -۹6/1 , ۹6/1خارج از بازه ) tمورد تأیید قرار گرفت )زیرا آماره  نوآوری بازبر  دانش

_______________________________________________________________ 
1. Root Mean Square Error Of Approximation 

2. Goodness Of Fit Index 

3. Adjusted Goodness Of Fit Index 
4. Incremental Fit Index 
5. Normal Fit Index 
6. Non-Normal Fit Index 
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 . مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتائی مدل مفهومی1 شکل

 

 

 
 . مدل اعداد معناداری مدل مفهومی2 شکل

 

بین مدیریت دانش  دهد کهپژوهش نشان می اول آزمون فرضیهنتایج توان گفت که به طور خالصه می

 گردد.بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید می .رابطه وجود دارد ایی عملکرد وظیفهبا مؤلفه

 ،شودهمانطور که مالحظه می، ایی عملکرد زمینهبین مدیریت دانش با مؤلفه آزموننتایج همچنین  

توان گفت که بین مدیریت پس می وجود دارد. ایهمبستگی بین دو متغیر مدیریت دانش و عملکرد زمینه

بنابراین فرضیه دوم  ای غرب رابطه معناداری وجود دارد.ای در بین کارکنان برق منطقهمینهدانش با عملکرد ز

 گردد. پژوهش نیز تأیید می

 ی اکتشافمدیریت دانش و مؤلفههمبستگی بین دو متغیر  نشان داد که  سوم پژوهشآزمون فرضیه  نتایج

ای غرب ی اکتشاف در بین کارکنان برق منطقهمؤلفهتوان گفت که بین مدیریت دانش با پس می. استمعنادار 

 گردد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش نیز تأیید می رابطه معناداری وجود دارد.



 

 13۹۸ پاییز، 53رسانی دانشگاهی، دوره تحقیقات کتابداری و اطالع
 .......................................................................................................................................................................... 

  

۵4 

 

توان گفت که بین مدیریت پس می .برداری معنادار ی بهرهبین مدیریت دانش با مؤلفهرابطه آزمون نتایج 

بنابراین چهارم  ای غرب رابطه معناداری وجود دارد.ن برق منطقهبرداری در بین کارکنای بهرهدانش با مؤلفه

 گردد.پژوهش نیز تأیید می

با توجه به اینکه استفاده شده است. مستقل  ایدونمونه tاز آزمون  پنجم پژوهشبرای آزمون فرضیه 

ای مستقل رعایت شده است بنابراین مشکلی برای انجام این آزمون وجود دو نمونه tهای آزمون فرضپیش

 ارائه شده است.  2 نتایج این آزمون در جدولندارد و 

 

 

 

 
 ای مستقل. نتایج آزمون تی دونمونه2 جدول

 سطح معناداری tی آماره انحراف معیار میانگین جنسیت متغیر

 مدیریت دانش
 67۹/0 ۹67/2 مرد

3۸3/0 ns702/0 
 5۸۸/0 ۹1۸/2 زن

 عملکرد شغلی
 555/0 31۸/4 مرد

52۹/0- ns5۹۸/0 
 4۸3/0 374/4 زن

 نوآوری باز
 701/0 351/2 مرد

۸40/1- ns06۸/0 
 66۸/0 600/2 زن

ns.عدم معناداری . 

برای هر متغیر مدیریت  tی شود، سطح معناداری مربوط به آماره، مالحظه می2 همانطور که در جدول

-تر شده است. بنابراین بین مدیریت دانش کارکنان زن و کارکنان مرد شرکت برق منطقهبزرگ 05/0دانش از 

برای هر متغیر عملکرد  tی ای غرب تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین، سطح معناداری مربوط به آماره

ای ملکرد شغلی کارکنان زن و کارکنان مرد شرکت برق منطقهتر شده است. بنابراین بین عبزرگ 05/0شغلی از 

برای هر متغیر نوآوری باز از  tی غرب تفاوت معناداری وجود ندارد. نهایتاَ، سطح معناداری مربوط به آماره

ای غرب تر شده است. بنابراین بین نوآوری باز کارکنان زن و کارکنان مرد شرکت برق منطقهبزرگ 05/0

 شود.رد می 05/0اداری وجود ندارد. در نتیجه فرضیه پنجم پژوهش در سطح خطای تفاوت معن

 

 گیریبحث و نتیجه

ای حاکی از آن است که نتایج حاصل از بررسی وضعیت متغیرهای مدیریت دانش و عملکرد وظیفه

گفت که بین توان . پس میاست ای معنادارهمبستگی بین دو متغیر مدیریت دانش و مؤلفه عملکرد وظیفه

ای غرب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ای در بین کارکنان برق منطقهمدیریت دانش با عملکرد وظیفه

(، خسروی 13۹4(، درانی و ادیبان )13۹2(، طالبی )13۹2) سهرابی و تیماسی ،نتایج حاصل با پژوهش مظفری

، شاناک، مکابله و ( و ماساده2016) مودو مح (، مصطفی2015) ، لوب و وانگها(، تانگ13۹6) معروفیو 
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ای تأثیر مثبت توان گفت تسهیم دانش بر عملکرد وظیفهدر تبیین این نتیجه میاست. ( همسو 2017) تارهینی

دارد و اگر چنانچه بستر مناسب مدیریت دانش فراهم آید با ایجاد، ثبت، ذخیره و به اشتراک گذاشتن دانش، 

ه از تجربیات و دانش فردی سایر همکاران و عدم تکرار اشتباهات گذشتگان عملکرد توانند با استفادپرسنل می

صحیح و هماهنگ با اهداف سازمان امور محوله را به بهترین  اشته باشند و با تعیین شرح وظائفمناسبتری د

 صورت ممکن انجام داده و در راستای کسب مزیت رقابتی بیشترسازمان خود تواناتر باشند.

. پس استای معنادار حاصل از بررسی همبستگی بین دو متغیر مدیریت دانش و عملکرد زمینهنتایج 

ای غرب رابطه معناداری ای در بین کارکنان برق منطقهتوان گفت که بین مدیریت دانش با عملکرد زمینهمی

(، 13۹4انی و ادیبان )(، در13۹2(، طالبی )13۹2) سهرابی و تیماسی ،مظفریوجود دارد. نتایج حاصل با پژوهش 

ماساده، شاناک، ( و 2016)مصطفی و محمود (، 2015)ها، لوب و وانگ تانگ(، 13۹6) معروفیخسروی و 

ای در توان گفت از آنجا که عملکرد زمینهباشد. در تبیین این نتیجه می( همسو می2017)مکابله و تارهینی 

باشد  و کارگروهی کردن و کمک به دیگران  یشرح وظایف کارکنان تعریف نشده  و مکتوب و رسمی نم

و مشوق  افراد   ترباشد، مؤلفه به اشتراک گذاشتن دانش و به کارگیری آن، بستر را مناسبنمونه بارز آن می

 باشد.جهت انجام چنین اموری می

توان می. پس استاکتشاف معنادار  نتایج حاصل از بررسی همبستگی بین دو متغیر مدیریت دانش و مؤلفه

ای غرب رابطه  مثبت و معناداری اکتشاف در بین کارکنان برق منطقه گفت که بین مدیریت دانش با مؤلفه

و، (، سانتور2016(، لوپز و دیگران )13۹4(، امینی )13۹3وجود دارد. نتایج حاصل با پژوهش ابراهیمی )

. از آنجا که مؤلفه است( همسو 2017) شلینو، کاپوتو، المبرتی و می( و کامارانو2017) تراسو و دزیورونتیس، 

ای است که شامل کشف دانش جدید داخلی و خارجی در جهت تولید محصول اکتشاف نوآوری باز پروسه

و اندیشه نو و نیاز به دانش تازه و بدیع و خروج از دانش موجود از الزامات آن است و از طرفی دیگر 

تواند افزایش چشمگیری داشته باشند، از این رو نقش  تر میالعات غنیعملکردهای نوآوری باز با استفاده از اط

توانند با به دست آوردن منابع دانش جدید ها میمدیریت دانش در نوآوری باز بسیار کلیدی است و شرکت

خارجی و سازماندهی آن توسط مدیریت دانش در صورتی که  اطالعات دانشی بدست آمده صحیح و مرتبط 

 های موفقیت نوآوری باز را شکل دهند.ای زمینهر شرکت باشند، به نحو شایستهبا نیاز ه

. پس استبرداری معنادار همبستگی بین دو متغیر مدیریت دانش و مؤلفه بهره نتایج حاصل از بررسی

ای غرب رابطه مثبت و برداری در بین کارکنان برق منطقهبهره توان گفت که بین مدیریت دانش با مؤلفهمی

(، 2016(، لوپز و دیگران )13۹4(، امینی )13۹3معناداری وجود دارد. نتایج حاصل با پژوهش ابراهیمی )

در تبیین  .است( همسو 2017)کامارانو، کاپوتو، المبرتی و میشلینو ( و 2017)سانتورو، ورونتیس، تراسو و دزی 

دست هداری نوآوری باز بایستی بتواند دانش داخلی و خارجی ببرتواند گفت مؤلفه بهرهنتیجه این فرضیه می

برداری و ارتقا بخشد و این مهم تنها در سایه مدیریت دانش فراهم آمده جهت نوآوری را نگهداری، بهره

 گردد.می
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شغلی در جمع بندی پژوهش باید گفت با توجه به رابطه مثبت و معناداری که مدیریت دانش با عملکرد 

سازمانو نوآو ستیابی به مزیت رقابتی ری باز دارد که خود از اهداف  ستها جهت د شرکت برق منطقها ای ، 

 و دانش کارگیریبه و دانش انتقال و توزیع نگهداری دانش، و ثبت ای به نحوةغرب باید توجه ویژه

را تشــکیل کل کارکنان   1/27 تقریباً مخصــوصــاً کارکنانی که طبق آمارها، شــرکت کارکنان تجربیات

 است تجربیاتی و دانش سازمان افراد در این خدمت هاسال حاصل سال سابقه دارند و 21دهند و  باالی می

 رفت، داشته باشند. خواهد دست از سازمان از هاآن خروج با که

شرکت  صی باید راهبرد از این رو  شخ سازی برای را م ستند  دیگر و افراد این دانش نگهداری و م

سی دانش این به بتوانند کارکنان همة که به نحوی بگیرد پیش در کارکنان ستر شته د شند دا  آن از و با

ستفاده سعة ایجاد کنند. بنابراین ا سعه و دانش و اطالعات پایگاه و تو  برای کارآمد و مؤثر هایشیوه تو

برخی چنین هم بود و خواهد سازمان دانش مدیریت راهبرد در مقوله مهمی دانش، و اطالعات آوریجمع

یت عال گاهف نان و آ کارک یل آموزش  یت دانش از قب مدیر مانی و ســــازی آنهای  ها، آموزش درون ســــاز

های آموزشی و بودجه برنامه توان گفترسد چرا که میالزم و ضروری به نظر میسازمانی برای مدیران برون

بودجه هنگفتی صــرف آموزش  وجود ندارد. دولت ســاالنه هاالزم برای آموزش مدیریت دانش در ســازمان

ــرف آموزش مدیریت دانش میکارکنان می ــود. افراد تجربه و مهارتکند اما بخش اندکی ص های الزم را ش

سازمانبرای پیاده ست که در  صلی این ا شکل ا شکار به سازی مدیریت دانش ندارند.در واقع م های دولتی دان

و رده اول ســـازمان باید باشـــند. منابع مالی و ای افراد حرفهمعنای واقعی وجود ندارد. این دانشـــکاران از میان 

شکاران به سازمان باید در جهت آموزش این دان سانی  شوند تا مقاومت در برابر مدیریت دانش را ان کارگرفته 

مانع از اثربخشــی که های دولتی موانع ســاختاری و فرهنگی در ســازمان چنین در جهت رفع هم کاهش دهند.

های فناوری اطالعات صــرف وجود زیرســاخت ، باید کوشــا باشــند از طرفی دیگرنش شــده اســتمدیریت دا

 برای اثربخشی مدیریت دانش کافی نیست، بلکه این مهم نیازمند تغییرات فرهنگی و سازمانی است.

سی متغیر نوآوری باز از جنبههم ضر میچنین برر شد.های جدید و قابل توجه پژوهش حا  و با توجه به با

 داد و برای خواهد تغییر را مدیریتی فرهنگ باز نوآوری ها،شرکت درتوان گفت کارکرد نوآوری باز می

 تا هستیم سازمانی تغییرات ایجاد و کاری هایتشویق تیم نیازمند باز هاینوآوری از استفاده فرهنگ ایجاد

 انجام به هاآن توجه وباز  نوآوری از مدیران حمایت و دهیم افزایش را خارجی و داخلی هایهمکاری

صیص منابع سازمانی، انعطاف پذیری ابتکار، و خالقیت به دهیپاداش کارها، خالقانه  کافی امکانات و تخ

ـــاص و خالقیت برای ـــه پیگیری برای کافی وقت اختص  به تحول، و تغییر پذیرش خالق، هایاندیش

 هزینه سازمان، افراد همه به واقعی احترام سازمان، مرزهای سراسر در را اطالعات آزادانه گذاریاشتراک

 نوآوری باز، حفظ فرایند در خارجی و داخلی منابع به اتکا توسعه، و بخش تحقیق ایجاد نوآوری باز، برای

شد وسازمانی، حائز اهمیت می دانش فکری مالکیت ست و یکم قرن در با شتن بی  اجباری جهانی، دید دا

 شد. خواهد
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ــرکت با توجه به  ــغلی و نوآوری باز در ش نتایج پژوهش که حاکی از تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد ش

شنهاد میمی سئوالن پی شد، به م ساختشود با ستقرار راهکارهایی برای فراهم آوردن زیر  سب جهت ا های منا

ثبت و  های دانش و اســتقرار ســیســتم مدیریت دانش کارآمد جهتایجاد پایگاهفراهم آورند،  مدیریت دانش

سهیم و به سازمان  ذخیره دانش فردی کارکنان و ت شتن دانش در  شتراک گذا صالح و به روز ا ضرورت ا و 

شنهاد می گردد و نیز  سانی آن پی سازمانی برای ارتقای ر با توجه به نقش افراد در انتقال دانش فردی به دانش 

ــویق و پاداشهای آموزتوان به اهمیت نقش دورهتوانایی و انگیزه کارکنان می ــی، تش ــاره ش ــازمانی اش های س

 کرد.
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