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Analyzing the Mediating Role of Innovation Strategy 

and Knowledge Sharing in the Relationship between 

Inbound Innovation and Innovation Performance 
 

 

  

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the impact of open import innovation on 

innovation performance by analyzing the mediating role of innovation strategy and 

knowledge sharing in in Mobarakeh Steel Company of Isfahan. The present research 

was descriptive-survey in terms of research method and applied in terms of purpose. 

The research instruments were based on standard questionnaires of Ghasemi (1396) 

innovation performance, Lichtentaller's re-entry innovation (2009), Rajabzadeh 

(1396) innovation strategy and Khosrojerdi (2015) knowledge sharing, which after 

measuring validity (convergent, divergent, CFA, EFA) and reliability (Cronbach's 

alpha and Composite), was performed with the participation of 98 managers of in 

Mobarakeh Steel Company of Isfahan, who were selected by random sampling 

method and Cochran's formula. Data analysis method was performed in two 

descriptive and inferential levels through "SPSS25" and "SmartPLS3" software. 

Findings showed that the highest beta coefficient (β = 0.736) was related to the path 

of open import innovation to knowledge sharing, also knowledge sharing and 

innovation strategy as a whole, the relationship between open import innovation and 

innovation performance directly (with (367), mediated indirectly (with a value of 

0.381) and in general (with a value of 0.748); Therefore, the greater the amount of 

knowledge sharing and innovation strategy in the steel company, the more innovative 

innovation will have an impact on innovation performance. 

Keywords: inbound Open Innovation; Innovation Performance; Innovation Strategy; 

Knowledge Sharing.   
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  تأثیر نوآوری باز واردشونده بر عملکرد نوآوری از طریق تحلیل نقش

 استراتژی نوآوری و تسهیم دانش  میانجی 

 

 

 

 چکیده 

 میانجی  ثیر نوآوری باز واردشونده بر عملکرد نوآوری از طریق تحلیل نقشأتبررسی    ،حاضر  پژوهشهدف از  

حاضر از لحاظ روش    پژوهشبوده است.    استراتژی نوآوری و تسهیم دانش در در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

عملکرد  استاندارد    هاینامهبراساس پرسش  پژوهش. ابزار  بوداز نوع کاربردی    ،همبستگی و از لحاظ هدف  ،تحقیق

تسهیم و    (1396زاده)رجب   استراتژی نوآوری(،  2009)لیشتنتالرنوآوری باز واردشونده  (،  1396)نوآوری قاسمی

)آلفای  و پایایی  (و تأییدی  )همگرا، واگرا، اکتشافیکه پس از سنجش روایی  بوده است(  1395دانش خسروجردی)

گیری  که با روش نمونه  شرکت فوالد مبارکه اصفهاننفر از مدیران    98، از طریق مشارکت  کرونباخ و ترکیبی(

طریق   از  و  گردید.فرمول کوکرانتصادفی  اجرا  شدند،  انتخاب  تجزیه   ،  دو سط وروش  در  اطالعات،  ح  تحلیل 

نشان    پژوهشهای  « اجرا شد. یافتهSmartPLS3« و »SPSS25افزارهای »توصیفی و استنباطی و از طریق نرم

  همچنین،  است  بوده  نوآوری باز واردشونده به تسهیم دانش  مسیر  ( مربوط بهβ=0.736ضریب بتا)داد، بیشترین  

صورت  بهرا    واردشونده و عملکرد نوآورینوآوری باز    رابطه بینکامل،  طور به   تسهیم دانش و استراتژی نوآوری

گری  میانجی(  748/0صورت کلی)با مقدار  ( و به381/0صورت غیرمستقیم)با مقدار  (، به367/0مستقیم)با مقدار  

   نموده است.

 تسهیم دانش ، واردشونده، عملکرد نوآوری، استراتژی نوآوری نوآوری باز  واژگان كلیدي:
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 مقدمه
 و تغییرات سریع همچون ایعدیده مسائل  با رقابتی بسیار محیطی در امروزی هایسازمان

 باال با کیفیتی محصوالت تقاضای  و مشتریان هایسلیقه  در تغییر محیطی، بینیپیش  غیرقابل

 در تن  انتخاب موجود  دو از  یکی به  تنها تا است ساخته مجبور را  هاسازمان که  اندمواجه

 دومین  رقابتی و پرتالطم  محیط در  شدن فنا  و دادن شکست به  تن  اول  انتخاب دهند،

و   است رقابتی محیط در ماندن منظور به بنیادین  تغییرات انجام انتخاب )میرفخرالدینی 

از1394همکاران،   پیوستهسازمان  رو  این   (.    و   خالقیت  تا   هستند  هاییراه   جستجوی  در   ها 

فارسانی و همکاران،  )بابایی نمایند  برطرف  در سازمان  را  آن  موانع  و  نموده  تقویت  را  نوآوری

1397 .) 

تواند از منابع داخلی مانند کارمندان  ها مینوآوری در شرکت  جادبرای ای   ازدانش مورد نی 

ی  کی م  اشرکت  مانند  شرکت  از  خارج  منابع  دانشگاهؤاز  مشاوران،  دولتی،  و  سسات  ها 

پژوهشؤم   است   پارادایمی  باز  نوآوری  (. Zieba et al, 2017)  دآی   دستبه  یسسات 

(Stanisławski & Lisowska, 2015)،  و   هاایده  از  باید  و  تواندمی  بنگاه  پنداردمی  که  

مطابق    (.Chesbrough, 2006  :1)نماید    استفاده  به خوبی  بازار  به  خارجی  و  مسیرهای داخلی

خود با استفاده از ورود دانش    یفراتر رفتن از مرزهاتوانند با  یها مبنگاه،  باز  یبا مدل نوآور

خود را بهبود بخشند.   ینوآور  لی پتانس نوآوری باز واردشونده( یعن)ی  ینوآور  یندهایدر فرآ

واردشونده   رشیپذ  درواقع، باز  مزای منوآوری  به  منجر  ازجمله شود  ی اری بس  یای تواند   :  

ن  ریسک،  ی به دانش خارج   شتری ب   یدسترس بهتر  با شرکا، درک  و    یمشتر  ی ازهای مشترک 

براساس دیدگاه چسبرو از نوآوری    (.Cammarano et al, 2017)  ینوآور  ردبهبود عملک

و همراه    1شوندههای واردشونده، خارج باز، بسیاری از پژوهشگران، نوآوری باز را به شیوه 

 (. Wynarczyk & Piperopoulos, 2013) اندتقسیم نموده

  شاند که نوآوری باز واردشونده باعث افزای اگرچه برخی از مطالعات تجربی نشان داده

 ,Laursen and Salter؛  Du et al, 2014  ؛Faems et al, 2008)  شودعملکرد نوآوری می 

  ا ی در عملکرد نوآوری یرثیأ ت  چاند که هی افتهدری  گربرخی دی  ،(Salge et al, 2013؛  2006

ند منفی  اثر  دانشمندان  ن ای  بر  (. عالوهCaputo et al, 2016؛  Nadson, 2007)  اردحتی   ،

 

1. Inbound & outbound 
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  شها به اهداف از پینوآوری باز واردشونده را که شرکت  زآمیتهای موفقی مواردی از پروژه

 (. Majchrzak et al, 2015) اندافتهاند، یدهشده عملکرد نوآوری خود نرسی نتعیی 

تواند با  ها میشواهد تجربی نامتجانس منجر به سردرگمی در مورد چگونگی بنگاه  ن ای

ی  رشپذی باشد، خواهد شد.  داشته  بهتری  نوآوری  واردشونده عملکرد  باز  از  کنوآوری  ی 

  نممکن است اختالفات بی   ،دست آوردهای مختصر را بهافتههای قبلی یدالیلی که پژوهش

برداری از دانش  بهره  رای نوآوری باشد؛ زیندهافرآی  تیری مدیها براهای داخلی بنگاه وه شی 

 Chiaroni؛  Foss et al, 2011)  کندمی  جادی را ایت یرهای مدیای از چالش خارجی مجموعه

et al, 2011)  .ی  ق است که کارکنان درک دقی  ن از ای  نانی اطمی ت یرهای مدیچالش  ن ی از ایکی

گذاری  تا بتوانند دانش خارجی مربوطه را شناسایی و ارزش  ،از دانش شرکت داشته باشند

حاصل    ناناست که اطمی   ن ی ای ت یرهای مدیاز چالش   گری دیک(. یFoss et al, 2011)  کنند

  رد در داخل مورد استفاده قرار گی   اندتو شود که دانش خارجی مربوطه به شکلی است که می

ها  چالش  ن ای  (.Salter et al, 2014)  انتقال باشد   کار قابل وهای کسبو به واحدها و بخش 

نی دهد که شرکتنشان می معرفی مجموعه  از ها ممکن است  از شی به  داخلی در  وه ای  های 

به عملکرد  هنگام  بهبود  احتمال  تا  باشند  داشته  واردشونده  باز  نوآوری  رویکرد  کارگیری 

  نهای داخلی ممکن است ارتباط بیوه بدان معنی است که شی   ن د. این ده   ش نوآوری را افزای 

  (.Felin et al, 2015)  گری نمایدعملکرد نوآوری را میانجی ونوآوری باز واردشونده 

زمی  باز نهدر  می  ، نوآوری  نشان  که  دارد  وجود  ی شواهدی  و  دانش  اشتراک    ک دهد 

نوآوری   ها بخواهندداخلی است، وقتی شرکت  ه استراتژی روشن نوآوری، که دو نوع روی

 Bagherzadeh)   نوآوری ضروری است  شرفتهکنند به عملکرد پی   لوارد شونده را تبدی زبا

et al, 2019.)  ها و شرکای خارجی احتماالً  بنگاه   ن گذاری دانش بی سو، به اشتراک  کاز ی

ی ارزش  کتوانایی  و  برای شناسایی  را  با  گذاری حوزه شرکت  مرتبط  دانش  مختلف  های 

دهد  می  شطور مؤثر، افزایشده به برداری از دانش جذبجذب و بهره  زنوآوری و نی   ندفرآی

   (.Majchrzak et al, 2015) شودمیعملکرد نوآوری  منجر به افزایش  قطری  ن و از ای

معتقد پژوهشگران  از  که  ابعضی  شرکتند  در  دانش  واحدهای    –ها  اشتراک  میان  در 

ی  ندها برداری از دانش خارجی در طی فرآیدر جذب و بهره  -کار داخلی و کارمندانوکسب

 ,Zobel)  گرددمیعملکرد نوآوری    شکند، که به نوبه خود منجر به افزاینوآوری کمک می

دی  (.2017 طرف  یگراز  نو  ک،  روشن  بهآوراستراتژی  یی،  که    ه ی ان بی   کعنوان  رسمی 
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را مشخص و  دامنه    از، نقشه راه و منابع موردنی استدهنده حوزه و گستره کاری نوآوری  نشان

به شناسایی  کند، که به نوبه خود بنگاه ها را قادر  می  ن وجوی خارجی را تعیی و جهت جست

،  بی ترت  ن یبه هم  (. Chiaroni et al, 2011)  کندشان مینوآوری  ت دانش الزم مربوط به فعالی 

  ی نوآور  ی ازهای و ن ی دانش خارج  نیکند تا تناسب بیها کمک مبه بنگاه  ینوآور ی استراتژ

 بر  عالوه  ؛ندن ک   ن یرا تضم  شرفتهی پ  یعملکرد نوآور  قیطر  ن یاز ا  و  نمایند  یابیرا ارز  یداخل

چرخه بودجه و    کی،  یرسم  یزیرهبرنام  ندآیفر  کیبا    ینوآور  یاستراتژ  کی، داشتن  ن یا

  ، را بهبود بخشد  یدانش خارج   یسازو هماهنگ  یداخل  یتواند هماهنگی، میروند بررس  کی

  نی و از ا  لی را تسه  یشده از منابع خارج   از دانش جذب  یبردارتواند جذب و بهرهیم  ن یا

 (. Zobel, 2017) نماید تیرا تقو یعملکرد نوآور قیطر

مبارکه اصفهان، ظرف   یا غیرآگاهانه در  شرکت فوالد  مدت ده سال گذشته، آگاهانه 

عرصه پژوهش و توسعه، رویکرد نوآوری بسته را دنبال کرده است و به دستاوردهایی نیز  

شود این است که با تغییر برخی از شرایط و  که به ذهن متبادر می  پرسشیاما   شده است.ل  ئنا

می  کماکان  آیا  آمحیط،  به  پارادایم،  این  قالب  در  صنعت  رمانتوان  این  اهداف  و  ها 

فناورمحور دست یافت؟ و این نوع نگاه به نوآوری، چه موانعی را بر سر راه توسعه و نوآوری  

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

مدل جدیدی از  اجتماعی،  -های اقتصادی امکانات درونی بوده؛ ولی برای موفقیت در عرصه

پژوهش و توسعه مورد نیاز است که مستلزم مشارکت و همکاری با نوآوران بسیاری است  

سفانه در عرصه نوآوری باز  أ ها گسترده و توزیع شده است که مت که دانش جامعه در میان آن

  این پژوهش  اصلی  پرسش   بنابراین  .در شرکت فوالد مبارکه اصفهان، هیچ مدلی وجود ندارد

گری استراتژی  آیا نوآوری باز بر عملکرد نوآوری از طریق تحلیل نقش میانجی  این است که:

 دارد؟ تأثیرنوآوری و تسهیم دانش در شرکت فوالد مبارکه اصفهان  

 نوآوری باز، تسهیم دانش، استراتژی و عملکرد نوآوری  تحقیقات پیشین در حوزه  .1جدول 

 هدف  های کلیدی یافته
نویسنده و  

 سال

نشان داد که تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری  نتایج 

و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین تسهیم  

دانش آشکار تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی و تسهیم  

 .تری بر عملکرد عملیاتی دارددانش نهان تأثیر قوی

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر  

عملکرد  یادگیری، نوآوری و 

 سازمانی

 

کشاورزی و  

همکاران  

(1394 ) 



 1400تابستان  | 27شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |136

 

نوآوری باز واردشونده بر  تأثیر  داد، شان نتایج ن

ها قابل تایید است،  عملکرد نوآوری در این شرکت

در حالی که این شرایط برای نوآوری باز  

 .شونده وجود نداردخارج

های  تأثیر نوآوری باز و ناپایداری

نوآوری در  عملکرد   آورانه برفن

 راستای کسب مزیت رقابتی 

صدر و  

انصاری  

(1394 ) 

استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانه   داد نشان نتایج

تأثیر  فناوری بنیان حوزه زیستهای دانششرکت

 معناداری دارد.

بررسی نقش استراتژی نوآوری بر  

 ها عملکرد نوآورانه سازمان

الیاسی و  

همکاران  

(1397 ) 

شونده و  دو متغیر نوآوری باز خارجنتایج نشان داد 

سازمان تأثیر مثبت و   نوآوری واردشونده بر عملکرد

 . داری دارندمعنی

تأثیر نوآوری باز واردشونده و  

شونده بر عملکرد نوآوری  خارج

اطالعات   های فناوریشرکت در

 و ارتباطات 

اکبری و  

همکاران  

(1397 ) 

کارآفرینی و استراتژی گیری داد جهت نشان نتایج

سازی تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد تنوع

کند.  نوآوری و عملکرد بانک پارسیان را تعدیل می

همچنین مشخص شد استراتژی نوآوری بر عملکرد  

گیری کارآفرینی، استراتژی نوآوری، جهت

معناداری  تأثیر سازی و عملکرد بانک پارسیان  تنوع

 دارد.

استراتژی نوآوری بر عملکرد  تأثیر 

نوآوری و عملکرد سازمان با نقش  

گیری کارآفرینی و  تعدیلگر جهت

سازی بانک  استراتژی تنوع

 پارسیان

مقصودی 

(1398 ) 

نتایج نشان داد که سطوح باالتر رهبری مبتنی بر دانش  

تواند منجر به افزایش قابلیت مدیریت دانش و  می

 گردد. بهبود نتایج نوآوری باز 

محور و نوآوری  مدیریت دانش

باز، نقش قابلیت مدیریت دانش  

های چند ملیتی در  در شرکت

 فرانسه 

Naqshban

di, 

Jasimuddi

n (2018) 

مثبتی بر عملکرد  تأثیر  باز  ینوآور نتایج نشان داد

 ها دارد. نوآورانه شرکت 

باز، عملکرد   ینوآور ن یروابط ب

دولت و اندازه   تینوآورانه، حما

 شرکت

Jugend et 

al (2018) 

  یط یمح ستیز ی نوآور ی که استراتژداد  ها نشانافتهی

سبز   یشرکا با عملکرد نوآور نیمنابع ب  ییو همسو 

 ارتباط مثبت دارد.

  ی استراتژبررسی ارتباط بین 

و عملکرد    یطیمح  ینوآور

گری  با تعدیل سبز ینوآور

 منابع  ی همسوساز

Huang & 

Li (2018) 

تأثیر مثبتی بر عملکرد   باز  ینوآور نتایج نشان داد

  ختهشنا یبر شرکاعالوه نوآوری دارد. همچنین 

  یهمکار  ش ی، افزاانیها و مشترمانند دانشگاه  ی اشده 

ها  شرکت یها براو واسطه ی ردولتیغ یهابا سازمان

 باشد. می دیمف

آن بر   رات یباز و تأث ینوآور

و   ی اقتصاد ،یعملکرد نوآور

 یداریپا

Rauter et 

al (2019) 
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تسهیم دانش و   ن یرا ب یها روابط مثبت و خطافتهی

 دهند. ینشان م نوآوری باز 

دانش در   تسهیم یهاهیکشف پا

باز: چشم  ینوآور یهامشارکت

 ی بر انتقال فناور  یانداز مبتن

Scuotto 

et al 

(2020) 

  ،های پیشینشود که اکثر پژوهشهای داخلی و خارجی مشاهده میپیشنه پژوهش   به نگاهی  با  

ثیر استراتژی نوآوری  أت(،  1394)کشاورزی و همکاران،    بر نوآوری   تنها به بررسی تأثیر تسهیم دانش 

)صدر و انصاری،    نوآوریعملکرد  بر    تأثیر نوآوری باز( و  1398)مقصودی،    بر عملکرد نوآوری 

که  (  1394 پژوهشی  و  است  شده  داخلیپرداخته  عوامل  استراتژی    نقش  و  دانش  )تسهیم 

لذا ؛  موجود نبودهنوآوری( را بین نوآوری باز واردشونده و عملکرد نوآوری پرداخته باشد  

پژوهش میان  در  شکاف  این  این  بررسی  بررسی  به  تا  برانگیخت  را  پژوهشگر  پیشین  های 

 و مدلی را به بوته آزمون قرار دهد که متغیرهای میانجی را بررسی نماید. ش بپردازدپژوه

 مدل مفهومی تحقیق  :1 شکل

 

 شناسيروش 
پیمایشی    –توصیفی  ها،داده  گردآوری  نحوۀ  از لحاظ  و  کاربردی  هدف،  از لحاظ  تحقیق  این 

نرم دادهتوصیفی  تحلیل  است.   با  داده تحلیل  و    SPSS 22  افزارها  بااستباطی  افزار  رمن  ها 

SmartPLS    را    پژوهش   این  آماری  جامعۀ  انجام شد.مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی

، تعداد 1399که طبق آمار تا پایان تابستان    استمدیران شرکت فوالد مبارکه اصفهان    کلیه

 برآورد شد. نفر  98جدول فرمول کوکران بر اساس که حجم نمونه باشد نفر می 130ها آن

له روایـی و پاسـخگویی بـه آن، نقـش بـسیار  ئ در جهت بررسی به مـس  گیـریابـزار انـدازه

ارزیـابی میپژوهش   کلیـدی جهـت  ایفا  مدیریتی  ابزار  .  نمایدهای  روایی  و  اعتبار  افزایش 

تحقیق و در نتیجه افزایش    گیری، سبب کسب اطمینـان از سـنجش دقیـق متغیرهـایاندازه
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یافته  به  پژوهـشیاعتماد  کـه  ؛شـودمـی  های  اسـت  ایـن  واقعیـت  هدف دست  امـا  به  یابی 

یک رویکرد    کـارگیری بـیش ازبندی گویای بـهمثلث  .بندی ریشه داردایده مثلث  در  ،مزبور

بررسی   یافته   های پرسش در  در  اطمینان  افزایش  منظور  به  اسـتپژوهشی  تحقیـق  ،  هـای 

. یکی  شـودبندی به تعمیق و گسترش شـناخت پژوهـشگر نیـز مربـوط مـیثلثاین، م  برعالوه

کـارگیری بـیش  که گویای به   است  بندی متدولوژیکیثلثبندی، م های مثلثاز انواع روش 

بـرای یـک روش  است  از  داده  زالی،    گردآوری  و  در  (.  1385)مهرگان  اساس،  بر همین 

مثلث از  روایی  قسمت  در  حاضر،  جهت  ب تحقیق  تحقیق،  این  در  است.  شده  استفاده  ندی 

، تأییدی، واگرا  های متعدد روایی سازه از قبیل: تحلیل عاملی اکتشافیسنجش روایی از روش 

 .استفاده شده است؛ که به صورت مختصر ارائه خواهند شد گراو هم

 دهنده مدل تحقیق های تشکلسازه .2جدول 

 منبع  ها پرسشتوالی  ها پرسشتعداد  های مدلسازه 

 (1396قاسمی ) 1-8 8 عملکرد نوآوری 

 (2009) 1لیشتنتالر  12-9 4 نوآوری باز وارد شونده

 ( 1396زاده )رجب 20-13 8 استراتژی نوآوری 

 (1395خسروجردی ) 35-21 15 تسهیم دانش 

   35 جمع

 2روش اول: تحلیل عاملی اکتشافی

عملکرد نوآوری  استاندارد  پرسشی  8 نامهپرسش برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق، از 

این  منظور مستند( استفاده شد، که به1396)قاسمی ، از تحلیل  پرسشنامهنمودن روایی سازه 

  . همچنین از استفاده شد(  , KMO=0/793sig=0/000عاملی اکتشافی به شیوه واریماکس)

( که روایی سازه آن با استفاده از  2009)لیشتنتالر  نوآوری باز واردشونده    پرسشی  4  پرسشنامه

واریماکس  شیوه  به  اکتشافی  عاملی  و  sig=0/000 ,KMO=0/84)تحلیل  شد  حاصل   )

با استفاده از    (1396زاده)رجب   استراتژی نوآوری  پرسشی  8  پرسشنامه که روایی سازه آن 

در  ( حاصل شد و  sig=0/000 ,KMO=0/80)تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه واریماکس 

 

1. Lichtenthaler 

2 . exploratory factor analysis (EFA) 

3  . Kaiser-MeyerOlkin (KMO) 
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که روایی سازه آن با استفاده  (  1395تسهیم دانش خسروجردی) پرسشی  15  پرسشنامه  نهایت

 ( حاصل شد.sig=0/000 ,KMO=0/74)از تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه واریماکس 

 روش دوم: تحلیل عاملی تأییدی 

های  شود دادهمدلی است که فرض میدر تحلیل عاملی تأییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه  

تبیین می  یا  اندک، توصیف  نسبتاً  پارامتر  پایه چند  بر  بر  تجربی را  مبتنی  نیز  این مدل  کند. 

پیش دادهاطالعات  ساختار  درباره  به  1394آباد،  فیروز ست)مقیمی ا  هاتجربی  توجه  با   .)

بارهای عاملی تمامی  ست،  ( ارائه شده ا 3افزار در حالت استاندارد که در شکل)نرم خروجی

مقدار  همچنین    .برازش مدل مناسب استگزارش شده است؛ بنابراین    4/0ها باالی  شاخص

دهد. اگر  نشان می    %5شده را در سطح خطای    های مشاهدههمان معناداری همبستگی   tآماره  

حالت  شده در    دهد همبستگی مشاهده باشد، نشان می  1.96هر یک از مقادیر کوچکتر از  

به  (.74،  2015،  1)ویرااستاندارد، معنادار نیست نتایج  تحقیق در  دست آمده برای مدل  طبق 

 پذیرفته شده است. در حالت معناداری ، تمامی مقادیر (4شکل )

 گراروایی همروش سوم: 

پنهان توسط گویه   2گرا هم روایی آن،  های آن است و معیار  سنجش میزان تبیین متغیر 

پیشنهاد شد. فرنل و الکر،   4« است که توسط فورنل و الکر3شده میانگین واریانس استخراج»

های جدول  اند، بر همین اساس، طبق داده قابل قبول دانسته  0/ 5گرا را باالی  مقدار روایی هم

 .همه متغیرهای پنهان، ضریب قابل قبولی دارند 5

 گرا و واگرای مدل تحقیق  ش روایی هم ماتریس سنج .3جدول 

 گراروایی هم سازه 
استراتژی 

 نوآوری 

تسهیم  

 دانش

عملکرد  

 نوآوری 

نوآوری باز  

 واردشونده

    78/0 0/ 762 استراتژی نوآوری 

   73/0 68/0 0/ 871 تسهیم دانش 

  78/0 68/0 70/0 0/ 837 عملکرد نوآوری 

 79/0 75/0 73/0 71/0 0/ 879 نوآوری باز وارد شونده

 

1. Viera 

2. Convergent Validity 

3. Average Variance Extracted (AVE) 

4. Fornell   & Larcker 
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 روایی واگرای فرنل و الکرروش چهارم: 

 نظریه متغیر براساس)یا چند(    دو شود بینیپیش  که دارد وجود نیز هنگامی 1واگرا روایی

نظریه زالی،    ندارند مربوط، همبستگی  هاییا  و  این 1385)مهرگان  به  توجه  با   که جذر(. 

با   مؤلفه آن همبستگی حداکثر از بیشتر بایدشده(  )موارد پررنگ  مؤلفه گرای هرهم روایی

جدول   دیگر هایمؤلفه در  مندرج  اعداد  اساس،  همین  بر  واگرای  5باشد،  روایی  مؤید   ،

 مناسبی در روش فرنل و الکر بوده است. 

پایابودن  به از  اطمینان  هم  پرسشنامهمنظور  درونی  و  آلفای  هاپرسش سانی  ضریب   ،

و    پرسشنامهدست آمده حاکی از اطمینان  مقدار آلفای به  کرونباخ و ترکیبی محاسبه شد و

ها، ضریب آلفای کرونباخ و  های آن بود، به نحوی که در تمامی مؤلفه سانی درونی گویه هم

در    وهای مورد بررسی  دهنده قابلیت اعتماد باالی مؤلفه که نشان  است   %70ترکیبی بیشتر از  

 ارائه شده است:  4جدول 

 آلفای کرونباخ و ترکیبی مدل تحقیق ضریب  :4جدول 

 ها سازه 
 آلفای کرونباخ

(Alpha >0.7 ) 

 پایایی ترکیبی

(CR>0.7) 

 0/ 921 0/ 901 استراتژی نوآوری 

 0/ 943 0/ 935 تسهیم دانش 

 0/ 925 0/ 907 عملکرد نوآوری 

 0/ 864 0/ 790 نوآوری باز وارد شونده

 هايافته
گیرد و سپس آزمون فرضیات مورد  سنجش قرار میدر این پژوهش ابتدا اعتبار مدل مورد  

است که آیا مدل   پرسش معیارهای برازش برای پاسخ به این  در واقع،    گیرد.بررسی قرار می

بر همین اساس،    کند یا خیر؟ها، مدل مفهومی پژوهش را تأیید میشده به وسیله دادهبازنمایی

مشخص شده    2  ور که در شکلطهمان  نشان داده شده است.  2مدل پژوهش در در شکل  

بین سازه مدل،است، همه روابط  و  96/1  از  باالتر  های  معنی  5در سطح    هستند  دار  درصد 

  .است

 
 

 

1. discriminant validity 
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 اعتبارسنجی مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری  :2 شکل

 

در شکل  استانداردی، ضرا5  همچنین  مسیر  ا  ب  است.  داده شده  نشان  ب  ی ضرا  ن ی شده 

، بیشترین ضریب  3مطابق شکل  .  استدر مدل    مطرح  یروابط بین متغیرهادهندۀ قوت  نشان

جامع کیفیت  مدیریت  بین  مقدار    و  مسیر  با  دانش  طرفی،  628مدیریت  از  است.  برقرار   ./

بارهای عاملی نیز  باشند،    4/0تر از  پردازان، بارهای عاملی باید بزرگبراساس دیدگاه نظریه

باالی    3در شکل   مبین است  0.4همگی  عامل)سازه(    ، که  با هر  متغیر  باالی هر  همبستگی 

 .استخود، در مدل مفهومی تحقیق 

 اعتبارسنجی مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد  :3 شکل

 
 هاي پژوهشآزمون فرضیه

های پژوهش پرداخته  بررسی فرضیهدر ادامه با توجه به تأیید الگوی ساختاری پژوهش، به  

الزم به    نمایش داده شده است.  7های پژوهش در جدول  شود. نتیجه کلّی آزمون فرضیهمی

ذکر است به منظور بررسی معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه بین دو متغیر دیگر در  
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از طریق   value-Zاستفاده گردید. در این آزمون یک مقدار    iاین مطالعه، از آزمون سوبل 

شدن این مقدار از    (، که در صورت بیشتر1392آید)داوری و رضازاده،  دست میبه  2رابطه  

بر درصد معناداری تأثیر میانجی یک متغیر را تأیید نمود.    95توان در سطح اطمینان  می   96/1

 ارائه شده است: 5جدول  های تحقیق، درهمین اساس، نتایج فرضیه

 های پژوهش کلّی آزمون فرضیه نتایج :5جدول 

 نتیجه  β t مسیر  فرضیه  مسیر 

 تایید  22/ 095 0/ 736 تسهیم دانش    ←نوآوری باز واردشونده   اول اول

 تایید  2/ 813 0/ 167 عملکرد نوآوری    ← تسهیم دانش  دوم 

استراتژی     ←نوآوری باز واردشونده   سوم  دوم 

 نوآوری 

 تایید  7/ 826 0/ 466

 تایید  6/ 801 0/ 361 عملکرد نوآوری    ← استراتژی نوآوری  چهارم 

 تایید  22/ 095 0/ 736 تسهیم دانش    ←نوآوری باز واردشونده   اول سوم 

 تایید  6/ 284 0/ 344 استراتژی نوآوری    ← تسهیم دانش  ششم

 تایید  6/ 801 0/ 361 عملکرد نوآوری    ← استراتژی نوآوری  چهارم 

عملکرد     ←نوآوری باز واردشونده   پنجم -

 نوآوری 

 تایید  5/ 878 0/ 367

 آزمون سوبل  ثیرات نوآوری باز واردشونده بر عملکرد نوآوری أت اصلی  -

تاثیر   ثیر غیرمستقیمأت تاثیر مستقیم 

 کل

مقدار 

 آماره 

 نتیجه 

 تایید  6/ 028 0/ 748 0/ 367 0/ 381
 

 گیريبحث و نتیجه
پیرامون نتایج بپردازد.    ها و بیان نتایج، نویسنده باید به بحثها، ارایه یافتهپس از آزمون فرضیه

اندازه به  بخش  این  محققاهمیت  از  برخی  که  است  مهماای  را  بخش  این  بخش  ن،  ترین 

به جمعپژوهش می باید  از کار  دانند؛ چرا که محقق در آن  بندی رسیده و تصویری کلی 

 (.1392فارسانی، )جعفرپور و بابایی پژوهشی خود ارائه دهد

ثیر نوآوری باز واردشونده بر عملکرد نوآوری از طریق تحلیل  أ مطالعه به بررسی ت  ن ای

پرداخته است،   فوالد مبارکه اصفهان  استراتژی نوآوری و تسهیم دانش در های میانجینقش

باز محبوبی از آنجایی ک  بهندهفزای  رشو پذی  ته الگوی نوآوری  دست  ای در سراسر جهان 
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 شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطالعه،   ن ، در ایافتهیآورده است، برای آزمودن الگوی توسعه

اکوسی  تولی   ستم انتخاب شد.  از  فناوری،    دکنندگاننوآوری  و  علمی  مؤسسات  مانند  دانش 

و کار دانشگاه نوآوری  افراد  بخش   برانها،  تشکی دانش در  دولتی و خصوصی  شده    لهای 

 است.

عملکرد   بر  واردشونده  باز  نوآوری  که  داد  نشان  اصلی،  فرضیه  در  پژوهش  این  نتایج 

میانجی نقش  تحلیل  طریق  از  ت   نوآوری  دانش  تسهیم  و  نوآوری  دارد)تأیید  ثیر  أاستراتژی 

با  فرضیه(   تحقیق،  این  نتایج  همکارانکه  و  باقرزاده  دارد.(  2019)  تحقیقات  بر    همخوانی 

تواند با فراتر رفتن از  یم  ، شرکت فوالد مبارکه اصفهانباز  ینوآورهمین اساس، با کمک  

فرآ  و  خود  یمرزها در  دانش  ورود  از  استفاده  باز   یعن )ی  ینوآور  یندهایبا  نوآوری 

 واردشونده نوآوری بازاز سوی دیگر،    .خود را بهبود بخشند  ینوآور  لی پتانس واردشونده(

با  برای دست به همکاری مؤثر  به مجموعهخارج   ی شرکایابی  های داخلی  ای از فعالیت ی، 

)اشتراک دانش    های داخلیوه دهد که اگر شی تجربی نشان می  ل تحلی وهتجزی  مناسب نیاز دارد.

و عملکرد نوآوری   واردشونده نوآوری باز  ن عنوان واسطه، رابطه بیاستراتژی نوآوری( بهو  

 ر بر عملکرد نوآوری تأثی (  ممستقیرو غی   مطور مستقی به)  واردشونده نوآوری بازمعرفی شود،  

طور کامل توسط دانش و استراتژی نوآوری میانجی شده است.  این رابطه به راگذارد؛ زیمی

ای های تجافته ی به اشتراک ه روی  تتحقیق اهمی  ن ربی  گذاری دانش و استراتژی  های داخلی 

برای موفقی  فعالی  تنوآوری  باز  هایتدر  برجسته می   واردشونده نوآوری  کند و دارای  را 

پی مجموعه باز ی علمی است. در گذشته، دانشمندانامدهاای از  با  ابر مزای نوآوری  ی کار 

بسی شرکای خارجی تمرکز کرده ارتباط شرکت اراند. توجه  به چگونگی و چرایی  با  ی  ها 

ای است،  معطوف شده  تاری  ن شرکا  نظر  از  یختمرکز  توسعه  مطالعات    ؛است  افتهی  اگرچه 

مورد در  چسبرو  باز اساسی  قابل  نوآوری  مدیاهمیت  به  فعالی  تیرتوجهی  ی  هاتداخلی 

دهد که تمرکز انحصاری بر روابط با تحقیق نشان می  ن ای  جنتای  .دارد  واردشونده نوآوری باز

صحی  برآورد  برای  خارجی  بازواردشونده  رتأثی   ح شرکای  نوآوری    نوآوری  عملکرد  در 

 نوآوری بازواردشونده  یهات ها در انجام فعالی های داخلی که به شرکتنامناسب است. روش 

مثبتی بر    رتأثی   دن نتواد که چگونه مین ده   حدر نظر گرفته شود و توضی   دکند، بایکمک می
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گذاری دانش و استراتژی  هر دو به اشتراک  با توجه به اینکه  ،عملکرد نوآوری داشته باشند

 کنند. نوآوری بازواردشونده در عملکرد نوآوری را واسطه می رطور کامل تأثی نوآوری به

ان داد که   یه اول، نـش وندهنتایج این پژوهش در فرـض هیم دانش بر  نوآوری بازواردـش ثیر  أت  تـس

همخوانی  (  2020)1اسکوتو و همکارانکه نتایج این تحقیق، با تحقیقات  )تأیید فرضیه(؛   دارد

  یی که موجب توانا یعواملگونه بیان کرد که  توان این این نتیجه را میبر همین اـساس،   دارد.

موضـوع  کی  نهی زم  ن یدانش در ا  می اسـت و تسـه یضـرور  ،شـوند  هاسـازمان یبرا ینوآور

ت. نوآور  یمحور ت و دانش جد دیدانش جد  جهی نت  یاـس هبه  زی ن دیاـس دانش در    می دنبال تـس

دو موـضوع به هم وابـسته هـستند    یـسازمانباز  یدانش و نوآور  می تـسه  ـشود،یم  جادیـسازمان ا

د و همچنین برعکس نوآوری  کن یفراهم م ینوآور  ییتوانا یرا برا  یدانش امکانات  می و تـسه

ــازمان باعث می ــتراک  باز درون سـ ــتر با یکدیگر به اشـ ــود کارمندان دانش خود را بیشـ شـ

منابع خارجی    ـشود، ازفوالد مبارکه اـصفهان پیـشنهاد می  بگذارند؛ بنابراین به مدیران ـشرکت

ــازمان بهره ــعه س ــوالت  جهت تکمیل پژوهش و توس ــود و در هنگام تولید محص برداری ش

 وجو شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد.جدید منابع خارجی دانش کشف و جست

ثیر أت  تسهیم دانش بر عملکرد نوآورینتایج این پژوهش در فرضیه دوم، نشان داد که  

فرضیه(؛    دارد نت )تأیید  تحقیقات  که  با  تحقیق،  این  همکارانایج  و  (  1394)  کشاورزی 

وسیله  تسهیم دانش میان کارکنان بهتوان گفت  به عبارتی میبر همین اساس،    همخوانی دارد.

سریع درخواستپاسخگویی  به  منجر  تر  عملیات  هزینه  کاهش  به  سرانجام  مشتری،  های 

طیف    بر  عالوه  ؛شودمی دانش،  تسهیم  را  گستردهاین  سازمان  در  نوآورانه  تغییرات  از  ای 

می  در    ؛کندتسهیل  دانش  تسهیم  دو جزء  اصفهان  شرکتبنابراین هر  مبارکه  نقش  فوالد   ،

کنند؛ بنابراین به مدیران فوالد مبارکه اصفهان  وری ایفا میآ و عملکرد نو  مهمی در نوآوری

تبادپیشنهاد می  پیشرفته جهت  الکترونیکی  از سیستم  دانش  شود  از  و  کارکنان  اطالعات  ل 

ها  ای همایش صورت دورهکه به سایر شرکا در فوالد مبارکه اصفهان استفاده شود و نهایتاً این

 .گرددهای مبتنی بر توسعه دانش برگزار و کنفرانس 

که   داد  نشان  سوم،  فرضیه  در  پژوهش  این  استراتژی نتایج  بر  واردشونده  باز  نوآوری 

داردأت  نوآوری فرضیه(؛  )   ثیر  تحقیقات  تأیید  با  تحقیق،  این  نتایج  همکارانکه  و    باقرزاده 

کمک    فوالد مبارکه اصفهان  به  ینوآور  یاستراتژبر همین اساس،    همخوانی دارد.(  2019)

 

1  .  Scuotto et al 
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  چرخه بودجه   کی،  یرسم  یزیرهبرنام  ندآیفر  کیبا    ینوآور  یاستراتژ  کیداشتن    .کند  یم

را    یدانش خارج   یسازو هماهنگ  یداخل  یهماهنگتواند  ی، میروند بررس  کیو    مناسب

  ل یرا تسه  ی از دانش جذب شده از منابع خارج  یبردارتواند جذب و بهرهی م  نیا  ، بهبود بخشد

؛ بنابراین به مدیران فوالد مبارکه اصفهان  نماید  تیرا تقو  یعملکرد نوآور  قیطر  ن یکند و از ا

می به  تا   شودپیشنهاد  سازمان  در  کار  فعالیت رویکرد  از  باشد؛  تیمی  نوآورانه  صورت  های 

فناوری از  و  شود  حمایت  و  تشویق  ثبت کارمندان  نواورآنه  اختراعات  و  سایر  ها  از  شده 

 .گرددها استفاده بهینه شرکت

 بر عملکرد نوآوری استراتژی نوآورینتایج این پژوهش در فرضیه چهارم، نشان داد که 

 (، مقصودی 2018)  هوانگ و لیکه نتایج این تحقیق، با تحقیقات  د )تأیید فرضیه(؛  تاثیر دار

به    ینوآور  یاستراتژبر همین اساس،    همخوانی دارد.(  1397)  ( و الیاسی و همکاران1398)

  ی داخل ینوآور یازهای و ن ی دانش خارج  نی کند تا تناسب ب ی کمک م  فوالد مبارکه اصفهان

بنابراین به مدیران   ؛ دن کن   ن یرا تضم   شرفته ی پ  یعملکرد نوآور  قیطر  ن یاز ا  و  کنند  یابیرا ارز

اصفهان  شرکت مبارکه  می  فوالد  مرتباً  پیشنهاد  فعلی  محصوالت  عملکرد  و  کیفیت  شود، 

 . گرددصورت سیستماتیک جستجو و بررسی ههای مختلف ببررسی شود و فرصت

که   داد  نشان  پنجم،  فرضیه  در  پژوهش  این  بر  نونتایج  واردشونده  باز  عملکرد  آوری 

، دو و  (2013)1سالگه و همکاران که نتایج این تحقیق، با  )تأیید فرضیه(؛    ثیر داردأت  نوآوری

  هشوندواردزبا  آوریعبارتی نوبه  همخوانی دارد.(  2006)3و الرسن و سالتر  (2014)2همکاران 

، از این  دارد   رهشاا  درون سازماننه  آورافن   ینشهاو دا  نهآورانو  یهاه یداز ا  ستهد  آن  به  که

به    ستیابیدبا    ستا  درقا  شرکت  ومییابد    نجریا  شرکتدرون    آورینو  سیستم  طریق، به

فرین بپردازد که این  آارزش  تخدماو    تمحصوال  تولید  به  نیدرو  یهاهیدابا    تلفیقش   و  آن

می در  امر  و  شود  نوآورانه  عملکرد  بهبود  به  منجر  خود  خودی  به    ی ها هیدا  نهایتتواند 

 .گردد  ئهارا نمشتریا به جدید تخدماو   تمحصوال  قالبدر  نهآورانو

ثیر  أت   تسهیم دانش بر استراتژی نوآوری نتایج این پژوهش در فرضیه ششم، نشان داد که  

فرضیه(؛    دارد تحقیقات  )تأیید  با  تحقیق،  این  نتایج  همکاران که  و  (  2017)4وانسامرین 

 

1. Salge et al 

2 .Du et al 

3. Laursen & Salter 
4. Van Someren et al 
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دارد. اساس،    همخوانی  همین  بیاشتراکبهبر  دانش  خارجی  بنگاه   نگذاری  شرکای  و  ها 

ی توانایی  ارزش  کاحتماالً  و  شناسایی  برای  را  حوزه شرکت  دانش  گذاری  مختلف  های 

  شطور مؤثر، افزای شده به برداری از دانش جذبجذب و بهره  زنوآوری و نی   ندمرتبط با فرآی

دهد؛  می  ش یفزااستراتژی نوآوری را در جهت بهبود عملکرد نوآوری ا  قطری  ن و از ایداده  

دانش حاصل از تجربیات کارکنان  گردد  میپیشنهاد    فوالد مبارکه اصفهانبنابراین به مدیران  

پروژه میان کارکنان  در  با سایر همکاران تسهیم شود و  و  استفاده شود  سازمانی  های مشابه 

 اشتراک گذاشته شود. به

ایافته ی همچنی  نهای  مدیامدهاپی   ن مقاله  اگر روشت یری  دارد.  نیز  تسهیم  ی  داخلی  های 

تضمی برای  نوآوری  استراتژی  و  باشد،   تموفقی  ن دانش  ضروری  بازواردشونده  نوآوری 

شود که  می   ن تنها زمانی تضمی   تکار کنند. موفقی  نوآوری باز شبه با  کتوانند ینمی  رانمدی

  جه تحقیق دو نتی  ن ، ای ن باشد؛ بنابرای افتهیزمانآماده شده و سا  نوآوری باز شرکت برای کی

روابط مبتنی بر نوآوری با شرکای    جادفرد در ای بهدارد: اول، تمرکز منحصر  رانمهم برای مدی

عملکرد نوآوری کافی    تنوآوری بازواردشونده( برای تقوی   رفتن عنوان مثال، پذی)به  خارجی

خواهند تفاده از نوآوری بازواردشونده را دارند، اگر می ی که قصد اسرانو دوم، مدی  ستنی 

ی  ندهاشرکت را با توسعه استراتژی نوآوری و فرآی  ددهند، بای  ش عملکرد نوآوری را افزای 

  ک ، اتخاذ یدکه، ضرورت جدیاین   درنهایتاشتراک دانش داخلی و خارجی، آماده کنند و  

همزمان بر روی چگونگی ارتباط با شرکا  است، که   نوآوری باز متعادل برای توسعه  کردروی

 .شرکت در داخل متمرکز است  رو نحوه تغیی 

اعتبار    که   ی نیاز است شتری ب  قاتی ، تحقکهاین  اول  ؛داردنیز    ییهاتیمحدودپژوهش    ن یا

تأافته ی را  واقع،کند  د یی ها  در  بزرگ  افتن ی  ،  شرکت  ی نمونه  را    یی هااز  باز  نوآوری  که 

مهم است و به    اری ها بسافته ی   یخارج  یاعتبارسنج  عبارت دیگر،؛ بهدشوار است؛  اندپذیرفته

ز  یهایبررس معی ؛  دارد  ازی ن  یادینمونه  اگرچه  بهارهادوم،  ما  نوآوری  عملکرد  طور  ی 

ادبی گسترده ا   ن شود و همچنیاستفاده می  ات ای در  قابل    ستثابت شده  اندازه کافی  به  که 

ما از عملکرد نوآوری را با استفاده    ناناطمی   زانتواند می می  نده اعتماد هستند؛ اما مطالعات آی

  د تأیی   شتر، بی دخدمات جدی  اهای معرفی بازار محصوالت یی در اطالعیهن عی  ههای ثانویاز داده

توان از  ها را میداده   ن(، ایار وارد باز  دخدمات جدی  ا عنوان مثال، تعداد محصوالت یکند)به

ثانوی اطالعی   ه منابع  وی  دهای جدیه مانند  و  ش یرامحصوالت تحت  تجاری  و  فنی  ، مجالت 
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ی محصوالت  یهاطالعی  اکاتالوگ  محصوالت  به  مربوط  مطبوعاتی  جدی  اهای  ، دخدمات 

 آوری کرد.جمع

نوآوری    ن یروابط علی ب  جاد ی است، ایقطع های مپژوهش مبتنی بر داده  ن سوم، چون ای 

بنابرای ،  نبازواردشونده، تسهیم دانش، استراتژی نوآوری و عملکرد نوآوری دشوار است؛ 

ها توسعه  سازه   ن ای   ن بی  تعلی   دتجربی را برای تأیی   اهای طولی و یطرح  دبای  ندهآی   قاتتحقی

گرفت و  های طولی را  ارشد داده  رانتوان از مدیی م،  اد مشغله زی  لوجود، به دلی   ندهد؛ با ای

در    ینگران   لی تواند به دلیشرکت م  یمش، خطن یا  بر  عالوه  .کرد  ش آزمای  رها را درگی آن  ای

رازدار مد  یمورد  شرکت  تحق   رانیاز  در  بهقاتیارشد  تجرب  ژهیو،    ی ری ، جلوگیمطالعات 

طول نماید مطالعات  توسعه  که  آنجا  از  مد  ی تجرب  ای  ی.  مسئلهیم  رانیبا  باشد،  تواند  ساز 

آزمایم  ندهیآ  قاتیتحق  شبی  یمحاسبات  شاتی تواند  برا  یسازهیا    نیب  تی عل  ش یآزما  یرا 

 ها در طول زمان انجام دهد. آن ن یروابط متقابل ب  یو بررسپژوهش  ن یا  یهاسازه

نوآوری  تیریدهد که مدی( نشان م ایپو  ی ها  ت ی و قابلنوآوری باز) مفهوم بلوغ  سرانجام،

ی ن  ی طوالن  ندیفرآ  کباز  که  است  ش  ازی مدت  مستمر  بهبود  دارد.    یداخل   ی هاوه ی به 

،  ردی گ یمورد استقبال قرار م  اری اما بس  ،است  کی استات   پژوهش   ن یانجام شده در ا  لی تحلوهیتجز

ثرتر در  ؤم نوآوری باز  منجر به  یمختلف داخل  یها که چگونه توسعه روش  نماید  تبیینتا  

م زمان  چگونه  ی طول  و  برا  ی هایاستراتژشود  داخل  یمختلف  اقدامات  به    ی توسعه  منجر 

 نوآوری باز، خواهد شد. یهات ی فعال
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طراحی الگوی نوآوری باز  (.  1397) دوست، عاطفه و علیدادی، ابوذر.، میثم؛ امینبابایی فارسانی

مورد مطالعه: صنایع غذایی  )  با استفاده از نظریه داده بنیاد   های کوچک و متوسط در شرکت

   .136-95(، 2)1 ،سازمانی دانش راهبردی مدیریت(، ان چهارمحال و بختیاری است

( : موردی  مطالعه)سازمانی  عملکرد  بر  دانش   اشتراک   تأثیر  ارزیابی(.  1396خسروجردی، سمانه. 
فناوری  پایان.  (اطالعات  فناوری  و  ارتباطات   وزارت مدیریت  ارشد  کارشناسی  نامه 

 تهران.اطالعات، دانشگاه پیام نور غرب 

، سازمان  PLSافزار  سازی معادالت ساختاری با نرم مدل(.  1392داوری، علی و رضازاده، آرش. )

 انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران. 

 توسعه موفقیت افزایش.  (1392).  سیدمهدی  ،سرخوشپوده، حسین؛ اخوان، پیمان و حسینیدهقانی

  ، باز)مطالعه موردی: در یک سازمان پژوهشی( نوآوری رویکرد بر مبتنی جدید محصول

 .68-45 (،2)2 مدیریت نوآوری،

)یاسمن  ،طالبی  و  مریم  ،مصباحی  ؛ مهدی  ،سلطانیدهقانی و  1397.  سازمانی  های  ارزش  تأثیر   .)

تبیین نقش تسهیم دانش،   با  نوآوری  بر عملکرد  ابتکار و خالقیت در  رهبری دانش گرا 
 .74-43(، 3)8، علوم انسانی

های نوآوری بر عملکرد شرک)مورد  بررسی تأثیر استراتژی(.  1396دواصری، هاشم. )زاده رجب
تایدواتر(.مطالعه:   اجرایی،    شرکت  مدیریت  ارشد  کارشناسی  نامه  آزاد  دانشگاه  پایان 

 اسالمی واحد بندرعباس. 

بررسی   (.1393. )افراسیابی، راحله و زرگران یزد، بهاره   ؛پور نرگسی، قاسم؛ داوری، علیرمضان

صنایع و  مطالعه موردی: مراکز تحقیقاتی وزارت  ) عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز

 .29-46 :1، دوره دوم، مدیریت توسعه فناوری (.علوم

سیاست علم و  .  های تشویق نوآوری بازسیاست(.  1398مفرد، مسعود. )سیادتی، هادی و افشاری
 . 393-379(، 2)11، نامه جامع سیاست علم، فناوری و نوآوریویژه ، فناوری

صادق و  آرش  )شاهین،  ارمغان.  نوآ(.  1389بیگی،  دانشگاهی،  وریمدیریت  جهاد  انتشارات   .

 اصفهان. 

،  تأثیر رویکرد نوآوری باز بر ظرفیت جذب فناوری در صنایع دفاعی  (.1398صابرفرد، علیرضا. )

 . 30-15(، 4)11، سیاست علم و فناوری

آورانه برعملکرد های فن تأثیر نوآوری باز و ناپایداری(.  1394صدر، سیدمحمد و انصاری، رضا. ) 

را در  شرکت نوآوری  در  رقابتی  مزیت  کسب  دانش ستای  مطالعه:    بنیانهای  )مورد 

آوری شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی  فن  های مستقر در پارک علم وشرکت

 .114-95(، 27)9، بهبود(. اصفهان 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=170330
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=120715
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=421402
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سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران و بررسی ارتباط آن با عملکرد (.  1396قاسمی، اشکان. )
نامه کارشناسی ارشد مدیریت تولید  . پایانکارآفرینی  گری قصدنوآوری سازمان با میانجی 

 .دانشگاه هرمزگانو عملیات، 

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر  (.  1394. )جواد  ، رادحمیدی   و   سعید  ،صفری   ؛حسینعلی  ،کشاورزی

 . 103-128(، 22) 6، چشم انداز مدیریت دولتی .یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی

دانش بر    تیریمد  ریثأت  یبررس(.  1395کفاش پور، آذر؛ شیرازی، بهناز و حسینی دلویی، مسعود. )

مشتر  تیریمد  یرو نما  انیروابط  ا  ی هایندگیدر  خراسان  رانیمجاز  ماهنامه  .  خودرو 
 .12-1(، 6)2 شباک)شبکه اطالعات کنفرانس های کشور(،

(. بررسی تأثیر تسهیم دانش بر  1395محمدی مقدم، یوسف؛ ولی اصل، جواد؛ عابدی، معصومه. )

اجتماعی)مطالعه موردی: صندوق   فناوری و تعامل  با تأکید بر  فرآیند یادگیری سازمانی 

 . 148-170(، 28)7، تمدیریت منابع انسانی در صنعت نفبازنشستگی صنعت نفت(، 

تب (.  1398اله. )مقصودی، محمدفتح ثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد  أررسی 
با نقش تعدیلگر جهت    ، گیری کارآفرینی و استراتژی تنوع سازی بانک پارسیانسازمان 

 نامه کارشناسی ارشد مدیریت، پایان  .سسه آموزش عالی الکترونیکی مجازی مهر البرزؤم

 .  دانشکده مدیریت

)فیروزمقیمی اخالق حرفه(.  1394آباد، معصومه.  الگوی  با رویکرد  طراحی  ای مدیران آموزشی 
روانایرانی  -اسالمی دانشکده  دکتری،  رساله  عالمه  .  دانشگاه  تربیتی  علوم  و  شناسی 

 طباطبائی تهران. 

-پژوهش روایی در تعیین فنون  وجویجست  (. در1385مهرگان، محمدرضا و زالی، محمدرضا. )

 .26-5(، 14)4، مدیریتفرهنگ مدیریتی،  ایه

طراحی مدل مفهومی برای  (.  1394).  میرفخرالدینی، سید حیدر؛ دسترنج، میثم و کریمی تکلو، سلیم

 هایپژوهش  ،های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملیتوسعه نوآوری باز در پارک

 . 98-71 (،27)8، عمومی مدیریت

نوآوری باز در صنایع غذایی)مطالعه    ثر برؤبندی عوامل ماولویت (.  1395آملی، فائقه. )زاده الهنعمت
فرآورده  شرکت  آمل(موردی:  کاله  گوشتی  دانشکده  پایان   .های  ارشد  کارشناسی  نامه 

   مدیریت دانشگاه مازندران. 

)مریم  ،سرامحمدروضه  و   عاطیه  ، صفردوست  ؛ مهدی  ،لیاسیا استراتژی  1397.  نقش  بررسی   .)

بنیان حوزه زیست  های دانشنوآوری بر عملکرد نوآورانه سازمان ها)مورد مطالعه: شرکت

 .27-1(، 23( )پیاپی 1)12، اندیشه مدیریت راهبردی)اندیشه مدیریت(فناوری(، 

http://ensani.ir/fa/article/author/27134
http://ensani.ir/fa/article/author/22022
http://ensani.ir/fa/article/author/189565
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=128467
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=173710
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=220223
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3021
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