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Abstract 
In today's dynamic and uncertain environment, knowledge is a strategic source for 
organizations to gain the competitive advantage and innovation. In this research, we have 
investigated mediating role of knowledge management between environmental uncertainty 
and organizational innovation. Data was collected through questionnaire from 89 large and 
medium sized manufacturing companies in suburb Mashhad city. Results of Structural 
Equation Modeling using PLS software supported and confirmed mediating role of 
knowledge management between environmental uncertainty and organizational innovation. 
It was also concluded from research outcome that environmental uncertainty increases the 
application of knowledge management in organizations, which in turn has an effect on 
organizational innovation. 
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  مقدمه
و تغییرات فزاینده  ،سازيویژگی آن عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی ترین مهمر عصري قرار داریم که د

است که  هایی استراتژي، تدوین و پیاده سازي ها سازماندغدغه اکثر  ترین مهمامروزه  . است يفناور
، کنونی شرایط پیچیده رقابتیدر . دکنرا در شرایط متحول و پیچیده محیطی تضمین  ها آنموفقیت و بقاي 

رقابتی  یتدر جهت کاهش زمان توسعه محصوالت جدید و نوآورانه به منظور کسب مز ها سازمانتالش 
مشتریان و در نتیجه محصوالت  و تمایالت در یک محیط ناپایدار، نیازها. افزایش یافته است ،بلندمدت

پردازان براي شناسایی بنابراین، نظریه. (Burns & Stalker, 1961)کند  ها به سرعت تغییر می شرکت
                             ندکنمحیط متغیر، تالش می درتر هاي مناسب ي سازمان ها و خصوصیات ویژه ویژگی

(Burns & Stalker, 1961) .هاي سال هاي پاسخگویی به تغییرات محیطی، نوآوري بوده که در یکی از راه 
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 از طریق آن،و  ؛(Drukker, 1985) نشان داده اند زیادي توجه به آن مدیران و ازمانیس پردازاننظریه اخیر

ي  وزیع عادالنهکنند موجب توسعه صنعتی و اقتصادي، کمک به ت هایی را که کسب می توانمندي ها شرکت
                                        شود و ایجاد ارزش افزوده می ،زایی، تسریع توسعه صنعتیدرآمد، اشتغال

(Aqadavoud, Hatami & Hakiminia, 2010). نوآوري را بایستی در قلب  این است که آنچه مسلم است
مدیریت دانش جستجو نمود، زیرا نوآوري در ادبیات مدیریت دانش، به عنوان عاملی حیاتی براي 

و پویاي  ،، نامطمئنها در جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیط به شدت پیچیده شرکت
 و ،دانش، تخصص به شدیدي بسیار گرایش ،فرآیند نوآوري. (Ranjit, 2004)شود امروزي محسوب می

ي مدیریت هدف عمده. دارد ارزش خلق فرآیند در کلیدي هاي ورودي عنوان به تعهدات کارکنان
تبادل به ، با یکدیگر هندددانش خود را توسعه  ،ایجاد و سازماندهی محیطی است که در آن افراد ،دانش

از این رو است که . گیرندو نهایتا آن را بکار  ش دیگران را با دانش خود ترکیب کنند، دانبپردازند
 است حالی در این .ودشمی شناخته در سازمان عنوان منبع و مرجع اصلی نوآوري ه مدیریت دانش غالبا ب

 آنها به که جدید قابلیتهاي همچنین گسترش و یطیمح تغییرات به پاسخ در بیشتر نوآوري با شرکتها که

سازمانها  . (Montes et al., 2004)شد خواهند ترموفق کند،می کمک باالتر عملکرد به دستیابی براي
اي  به گونه ،وجود آورند که تبادل آشکار دانش و نوآوري در آن مورد تایید قرار گیردوي را ببایستی ج

            براي تبادل دانش نوین خود با یکدیگر و نیز کاربرد آن داشته باشندکه کارکنان تمایل بیشتري 
(Dehqan, 2009).   

 اند ها داشتهتاثیر مثبتی بر نوآوري در سازماندهد که محیطهاي پویا و ناپایدار،  نشان میمبانی نظري مرور 
(Williamson, 1985; Akoff, 1981; Damanpour; 1998; Burgleman, 1991; Child, 1997) 

ها  براي باالبردن مزیت رقابتی و نوآوري، و انطباق با تغییرات محیطی، بایستی عوامل محیطی را  شرکت
 ،(Grant, 1996a & Malhotra, 2000)و با مدنظر قرار دادن تاثیر مثبت عوامل محیطی  بشناسندخوب 

این امر ؛ و (Van den et al., 1999)در سازمان اهمیت بیشتري قائل شوند مدیریت دانش براي بکارگیري 
پذیري و واکنش  انعطاف. (William, 1978) تاثیر گذار می باشدبه نوبه خود بر نوآوري در سازمان نیز 

اتخاذ  نیزها و  ي بهتر از منابع انسانی و دانش موجود در نزد آن سریع در برابر شرایط متغیر محیطی، استفاده
در تحقیقات پیشین رابطه بین عدم . هاي امروزي است یت دانش براي سازمانتصمیمات بهتر، دستاورد مدیر

ها با نقش واسط مدیریت دانش، تا  اما رابطه بین آن مورد بررسی قرار گرفته،اطمینان محیطی و نوآوري 
ها،  علیرغم اهمیت این عوامل در بهبود نوآوري سازمان .دیده نشده است، کرده جستجوجایی که محقق 

و اثبات این   ات منظم و تجربی براي درك عمیقو تحقیق ،وجود دارددر این زمینه اف تحقیقاتی یک شک
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نتایج بدست آمده از چنین پژوهشی توجه مدیران و . انجام شده است کم ،ادعا به ویژه در محیط ایرانی
ت متغیرهاي عدم جلب خواهد نمود و با شناخ به ابعادي که اهمیت بیشتري دارند،پژوهشگران سازمانی را 

و تنوع رقابت  ،هاي  فناوري، تنوع تامین کنندگان، تنوع نیازهاي مشتریان اطمینان محیطی یعنی ویژگی
(Chechen, Chuang, & To, 2011) هدف . بر نوآوري، در راستاي بهبود نوآوري گام بردارند هاو تاثیر آن

. محیطی با نقش واسط مدیریت دانش است این تحقیق بررسی رابطه بین نوآوري سازمانی و عدم اطمینان
توانند با شناخت تاثیر مستقیم عوامل محیطی بر ها با مدنظر قرار دادن نتایج حاصل از این تحقیق، میسازمان

ایجاد و بکارگیري مدیریت دانش،  و، دیریت دانش، و همچنین نقش واسطه مدیریت دانشنوآوري و م
  .ها و تغییرات محیطی باشندناپایداريپاسخگوي به طور مناسبی  تا کنندزمینه خلق نوآوري را تسهیل 

  
 مبانی نظري و پیشینه تحقیق

گُل و رشید در سال . ها نیازمند کسب دانش و آگاهی از محیط و حالت درونی خود هستندني سازماهمه
 ،دانش موجود و اظهار داشتند که قدرت کردندبه اهمیت نگهداري دانش موجود در سازمان، تاکید  2007

دانش و میزان . تواند به عنوان یک منبع دورنی نوآوري سازمانی و تغییرات استراتژیک بکار رودمی
بر  ،پردازان مدیریتتعدادي از نظریه .می باشد هاگیريدسترسی به آن، محور مرکزي بسیاري از تصمیم

                                    یابدفزایش میاند که از طریق مدیریت دانش، میزان دسترسی به دانش ااین عقیده
(Argote, McEvily, & Reagans, 2003) . در شماري از مطالعات، پژوهشگران از مدیریت دانش به

                    ندکنند تا مسائل طرح سازمانی را برطرف کن عنوان مبناي نظري و یا مفهومی استفاده می
(Birkinshaw, Nobel, & Ridderstrale, 2002).    

  نوآوري سازمانی 
به عنوان  ورا با توسعه اقتصادي مرتبط  آنمفهوم نوآوري را تعریف و  1934نخستین بار شومپتر در سال 

یعنی معرفی  ،کار او شامل پنج مورد مشخص. کردترکیب جدیدي از منابع مولد ثروت، معرفی 
آوردن منابع جدید مواد اولیه، و زارهاي جدید، بدستهاي نوین تولید، شناسایی با محصوالت نو، شیوه

از آن زمان و در مدت چهل سال مفهوم نوآوري پس . هاي جدید سازماندهی تجارت بود امکانات و شیوه
 خالقیت از که بدیع، و نو هاي اندیشه کردن عملی نوآوري یعنی. ده استشدستخوش تغییرات فراوانی 

و تحلیل این  جدید هاي فرصت دنبال به هدفمند و آگاهانه جستجوي از ،ها نوآوري بیشتر. شود می ناشی
تعاریف نوآوري بیشتر بر ارائه یا خلق  .(Kuratko & Hodgetts, 2001) شود می حاصلفرصت ها 

هاي  نوآوري را اجراي ایده) 2003(لیندر .  (Zott, 2003)محصوالت و فرآیندهاي جدید تمرکز دارد
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ایجاد کند که نوآوري، و در ادامه استدالل می کرده استشوند؛ تعریف  منجر می جدید که به ایجاد ارزش
پذیري و سودآوري کلی مبتنی بر احتیاجات و محصول یا فرآیند جدید به منظور افزایش رقابت

پذیري، نقش نوآوري و اهمیت آن به عنوان یک محرك در رقابت. است هاي مشتري نیازمندي
نوآوري،  به منظور دستیابی به. به اثبات رسیده است متون این حوزهي به خوبی در و بهره بردار ،سودآوري

هاي حاکم  و ارزش ،مدیران نه تنها بر محصوالت، فناوري و فرایندها، بلکه بر فرهنگ سازمانی، هنجارها
گیري نوآوري، بکار . (Humphreys, McAdam, & Leckey, 2005)کنند توجهبر سازمان نیز باید 

تواند یک محصول جدید، خدمت جدید، فرآیند جدید یا  هاي نوین ناشی از خالقیت است که می ایده
 ،حاضر تحقیق دریادشده،  موارد و نوآوري تعاریف به توجه با .(Soltani, 2001) فناوري جدید باشد

  .قرار گرفته است مدنظر جدید محصول در نوآوري و فرآیند در نوآوري
  عدم اطمینان محیطی

بیشتر  . (Dess & Beard, 1984)د داراطمینان محیطی به میزان تغییر و پویایی در محیط اشاره عدم 
ي دو بعد پویایی پایدار یا ناپایدار بودن نتیجه ،دهد که عدم اطمینان محیطی نشان می ،مطالعات انجام شده

تغییر و تحول در عوامل  پویایی یا ایستایی به سرعت. عوامل محیطی و ساده یا پیچیده بودن محیط است
همچنین، . کنند هاي ایستا عدم اطمینان بیشتري ایجاد می هاي پویا نسبت به محیط محیط. محیط بستگی دارد

گذارند که  بر سازمان اثر می رند وعوامل خارجی با هم ارتباط دااز در یک محیط پیچیده، تعداد زیادي 
نامطمئن بودن محیط به این معنی است که . شود یاین پیچیدگی باعث افزایش عدم اطمینان محیطی م

بینی تغییرات خارجی با اطالعات کافی ندارند و براي پیش ي عوامل محیطی گیرندگان دربارهتصمیم
تواند اثرات ویرانگر  ریزي میبا استفاده از برنامه ،کند که سازمان دفت تصریح می. شوند مشکل روبرو می

ها تاثیر  معتقد است که آنچه بر سازمان) 2007(جو هچ . (Daft, 2004) دکنتغییرات محیطی را خنثی 
هاي تصمیم گیرندگان سازمان در مورد میزان عدم  گذارد شرایط محیطی نیست، بلکه بیشتر برداشت می

د که عدم اطمینان در محیط نهفته نیست بلکه در افرادي کن اطمینان محیطی است و در ادامه تصریح می
وي مدعی است که وقتی . گیرند هاي سازمانی، محیط را در نظر می گیريه در زمان تصمیمنهفته است ک

و این حالت زمانی  ؛کنند احساس عدم اطمینان می ، غیر قابل پیش بینی است،کنند محیط مدیران تصور می
طمینان عدم ا. گیري صحیح، اطالعات مورد نیاز را ندارندافتد که احساس کنند براي تصمیم اتفاق می

.  (Duncan, 1972)ی است که امکان وقوع در آینده را دارندحوادثدر پیش بینی محیطی، نوعی ناتوانی 
                          باشد ي روابط علی و معلولی می همچنین، عدم اطمینان محیطی، فقدان اطالعات درباره

(Lowrenece & Lorsch, 1967)   .ینان محیطی، معتقدند که عدم اطم) 1975(و اسلوکام  ،دونی، هلریگل
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تواند تنوع  در پایان، عدم اطمینان محیطی می. بینی نتایج احتمالی یک تصمیم استنوعی ناتوانی در پیش
                         و تنوع رقبا باشد ،کنندگان، شرکاري تجاري، شدت رقابتدر نیازهاي مشتریان، تامین

(Chechen et al., 2011).  
  دیریت دانشم

هاي  هاي عقالنی، تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد قابلیت گردآوري دانش، قابلیت مدیریت دانش،
همچنین، مدیریت دانش،  .(Perez, 1999)باشد  ي سازمانی می بازیابی براي آنها به عنوان یک سرمایه

ید براي تداوم برتري رقابتی هاي فکري موجود در یک سازمان، تولید دانش جد شناسایی و تعیین سرمایه
اشتراك بهترین عملکرد با و آن سازمان، فراهم ساختن امکان دسترسی به حجم وسیعی از اطالعات، 

. (Barclay & Murray, 2006)د ساز استفاده از فناوري است که دستیابی به همه موارد مذکور را مهیا می
دن دانش ضروري، اشتراك اطالعات در داخل تالشی براي بدست آور ، مدیریت دانش،در یک نگاه کلی

یک سازمان و تاکید بر تقویت سازمانی به منظور بهبود روند تصمیم گیري، افزایش تولید و حمایت از 
بکارگیري مدیریت دانش در سازمان باعث افزایش بهره وري و سودهی، . نوآوري در سازمان است

بهبود ارائه  و ،دانش، ذخیره سازي دانش کارکنانهمکاري، خالقیت، نوآوري، انتقال دانش، اشتراك 
سیستم مدیریت دانش به منظور تحقق اهداف خود باید  .(Aminpour, 2006) شود خدمات به مشتري می

اولین مرحله از مراحل وسیع فرآیند مدیریت  .(Davenport, 1998)ها و فرآیندهایی را بکار گیرد  فعالیت
ي متمایز شخصی و گروهی  دانش در سازمان در دو چرخه. است )خالقیت( دانش خلق دانش، فرآیند

کند که  دانش جدیدي را خلق می رود، ی در بافت سازمانی به کار میدانش شخصی وقت. شود ایجاد می
فرآیند کسب  .است )برداشت( دانش کسب دومین مرحله، فرآیند. توان آن را دانش سازمانی نامید می

ها ضروري  پذیر آینده و نیز تحقق اثربخش هدفبینیازهاي کنونی و پیشبراي پاسخگویی به نی ،دانش
هاي دانش براي شناسایی مکانیزم. هاي گوناگونی کسب نمود توان از طریق مکانیزم دانش را می. است

منبع درونی  .یکی منبع درون سازمان و دیگري منبع بیرون سازمان توان آن را در دو طبقه قرار داد، می
که به شکل  است هاي سازمان یا پایگاه داده) دانش تلویحی و مستتر( دانش، ذهن کارکناناکتشاف 

 ، ازکند منبع بیرونی اکتساب دانش، که دانش جدید را وارد سازمان می .می باشداطالعات کدگذاري شده 
یعنی  ،سومین مرحله، فرآیند پاالیش است. بدست می آیدالگوبرداري و همکاري بین سازمانی روش دو 

چهارمین مرحله، . دکنهاي منطقی از ورود دانش غیر ضروري جلوگیري  سازمان باید با استفاده از مکانیزم
سازمان مجموعه عظیم دانش را بعد از ورود به پایگاه دانش، براي کاربرد، که  ،سازماندهی است فرآیند

از دیدگاه . فتداي سازمان اتفاق بیکجفرآیند سازماندهی ممکن است در هر . باید ذخیره و سازماندهی کند
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ها،  حافظه سازمانی، افراد، فرهنگ سازمانی، فرآیند و رویه: ها عبارتند از این مکان) 1999(علوي 
کمک به افراد سازمان براي دسترسی به  ،هدف نهایی این مرحله. ها و بایگانی ،اکولوژي، محل فیزیکی

توزیع  منظور، ؛است دانش توزیع فرآیند جمین مرحله،پن .گیري استدانش الزم در فرآیندهاي تصمیم
عوامل متعددي از جمله تسهیالت . ، می باشدبه بیرون سازمان نقاط فعالیت و حتی فراتر از آن بهدانش 

 اعمال یا کاربرد ششمین مرحله، فرآیند. ندکنتوانند به این فرآیند کمک  ارتباطی و فرهنگ سازمانی می
کاربرد دانش باعث . ترین فرآیند است یدگاه بسیاري از پژوهشگران، مهماز د دانش است که قدرت

رود و حلقه مهم بازخور، یادگیري یا انجام دادن و کاربرد بشود شکاف بین دانستن با عمل کردن از بین  می
  .به وجود آید

  
                                                              هاي تحقیقمدل و فرضیه

  عدم اطمینان محیطی و مدیریت دانش
                                    دهند کنند، اهمیت بیشتري به دانش می هاي پویا فعالیت می هایی که در محیط سازمان

 (Van den Bosch & Volberda, 1999) . مدیریت دانش، با پردازش اطالعات سنتی، متفاوت بوده و به
                                                              ق یک سازمان با محیط خارجی، مرتبط استطور تنگاتنگی با انطبا

 (Grant, 1996a, Germain, Dröge & Christensen, 2001) . دانش عنصر حیاتی در رقابت بین
.  (Grant, 1996a)اردي مثبتی بین عدم اطمینان محیطی و مدیریت دانش وجود د رابطه. باشد ها می سازمان

ي ناپیوسته و پویا در محیط، مدیریت دانش را که تغییرات فزاینده است توضیح داده) 2000(مالهوترا 
دیریت دانش خود را توسعه دهند ها توانایی م عدم اطمینان باال، بایستی شرکت با ،بنابراین. دکن ایجاب می

با بکارگیري . ش اطالعات جدید را تشخیص دهندو ارز کننداز دانش قبلی خود استفاده  تا بتوانند
به با توجه حال  .کنندرا ایجاد و کسب  يهاي جدید توانند دانش و توانایی هامی اطالعات جدید، شرکت

  . توان فرضیه زیر را مورد آزمون قرار دادمی ،بحث فوق
  . عدم اطمینان محیطی اثر معنی داري بر مدیریت دانش دارد -1فرضیه 

  نوآوري سازمانی ودانش مدیریت 
 است، شده شناخته کارایی افزایش براي مدیران استفاده مورد صورت ابزار به ،دانش مدیریت چه اگر

 به همین خاطر، معموال. دنباشمی توسعه حال در دانشِ مدیریت يشده پذیرفته اصول نوآوري، و کارایی
                                      باشند شده ایجاد خوبی به که برند می کار به را دانش مدیریت از هایی شیوه ها، سازمان

(Madhava & Grover, 2009) .کهاست  تخصصی و ،دانش تجربه، به دسترسی رسمیت ،دانش مدیریت 
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 Gloet)دهدمی  افزایش را مشتري ارزش و می کند تشویق را نوآوري و ایجاد را نو هاي توانایی و ها قابلیت

& Terziovski, 2004) . ابزار  و ،جدید هاي ایده يایجادکننده نوآوري، پشتیبان دانش بنابراین، مدیریت
 که اند داده نشان هاپژوهش.  (Parlby & Taylor, 2004)است سازمان تفکرِ قدرت از برداريبهره

 ایجاد ینهمچن و دانش اشتراك و خلق براي ارزشمند و مفید فرهنگ یک ایجاد راه از ،دانش مدیریت
 نقش بر ،پژوهشگران .دکن می ایفا نوآوري فرآیند در را مهمی نقش ها، سازمان در همکاري فرهنگ
 باشد، نوآوري و خالقیت که حامی داخلی کاري محیط یک ایجاد در ویژه به دانش مدیریت محوري

 نوآوري و دانش یتمدیر بین مثبت و داری معن ي رابطه وجود) 2001( همکارانش و گولد. اند کردهتاکید 
  .دکرتوان بررسی بر اساس این مباحث، فرضیه زیر را می. دندکرایید را ت ها سازمان در

داري بر نوآوري سازمانی شرکتهاي متوسط و بزرگ شهرستان مشهد مدیریت دانش اثر معنی -2فرضیه 
  .دارد

  عدم اطمینان محیطی و نوآوري سازمانی
-که رفتار و توانایی استسازمان  بیرون ها، به عنوان سیستمی درزمانهاي باز، محیط سادر تئوري سیستم

هاي باز، حالتی از تعادل ها به عنوان سیستمسازمان.  (Akoff, 1981)دهدهاي سازمان را تحت تاثیر قرار می
نوع تواند ناشی از تغییر در فناوري، تپویایی و عدم اطمینان محیطی می. ندکنبا محیط خود را جستجو می

. (Williamson, 1985) باشد مشتریان، نوسان در تقاضاي محصول و یا عرضه مواد اولیه تمایالتدر 

- و فرآیندهاي خود را در پاسخ به عدم اطمینان محیطی، تغییر می ،ها، ساختارها استراتژيسازمان ،بنابراین

یطی و تاثیر آن بر نوآوري پرداخته اطمینان محبین عدم بررسی رابطهدر تحقیقی به ) 1998(دامانپور . دهند
فناوري از  افراد و تمایالتها براي غلبه برتغییرات محیطی مثل تغییر در که سازمان داردو اظهار میاست 

و ) 1991(بورگلمن . گیرندبتوانند بهرهمی در محیط، به عنوان قابلیتی براي پاسخگویی به تغییراتنوآوري، 
 ،براي غلبه بر ناپایداري محیطی، به طور مداوم ،هاي موفقکه سازمان دندکراستدالل ) 1997( چایلد

ترکیبی از فرآیندهاي القایی و اختیاري را براي انتخاب استراتژي مناسب در تجدید نوسازي سازمانی بکار 
  .هاي زیر را مورد آزمون قرار دادتوان فرضیهبا توجه به مباحت فوق می. برندمی

داري بر نوآوري سازمانی شرکتهاي متوسط و بزرگ شهرستان ن محیطی اثر معنیعدم اطمینا -3فرضیه 
  .مشهد دارد

مدیریت دانش رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوري سازمانی شرکتهاي متوسط و بزرگ  -4فرضیه 
  . نمایدگري میشهرستان مشهد را واسطه
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 را مدیریت دانش، نقش واسط ،) 1شماره  شکل( شوددیده می تحقیق حاضرهمانطور که در مدل تئوریک 
  .داراستدر رابطه بین متغیرهاي نوآوري سازمانی و عدم اطمینان محیطی 

  
  شناسی تحقیق روش

- ه پژوهشهاي کاربردي و از نظر شیوه انجام پژوهش، در زمراین پژوهش از نظر هدف، در قالب پژوهش

  .ده استشاز پرسشنامه استفاده نیز ها آوري دادهبراي جمع. توصیفی می باشد -هاي پیمایشی
  
  

  
  
  

  تحقیق تئوریک مدل): 1(شکل 
  

  جامعه و نمونه آماري
هاي صنعتی شهرستان مشهد هاي تولیدي متوسط و بزرگ شهركجامعه آماري تحقیق، شامل شرکت

آنهایی هستند که هاي بزرگ نفر و شرکت 50-99داراي آنهایی هستند که هاي متوسط  شرکت. است
از آنجایی که آگاهترین افراد نسبت به شرکت، مدیران . (Abjam, 2009)باشند نفر می 100بیشتر از داراي 

در  ها، مدیران ارشدباشند؛ بنابراین در این پژوهش، براي پاسخگویی به پرسشنامهها میارشد این شرکت
متوسط و بزرگ تولیدي هاي شرکت فهرستبراي تعیین نمونه آماري، پس از اخذ . ندنظر گرفته شد

شرکت بودند؛  120هاي صنعتی شهرستان مشهد از سازمان صنایع و معادن شهرستان مشهد که جمعاَ شهرك
آماري  نمونهحداقل ، )2007(پچانیک و فیدل از فرمول تابا استفاده . دشگیري تصادفی استفاده از نمونه

عدد از  89، تعداد پرسشنامه 100پس از توزیع  ؛ ومی شد 74براي تجزیه و تحلیل بایستی بزرگتر یا مساوي 
  . ندبرگشت داده شد آنها

  N≥ 50 + 8Mمتغیرها        تعداد : Mنمونه آماري : N      )2007( فیدل و تاپچانیک فرمول): 1(رابطه    
  

  گیري متغیرهااندازه
 می باشد نوآوري سازمانی و ،دانش مدیریت محیطی، اطمینان عدم بخش، سه شامل تحقیق این ي پرسشنامه

) محیطی اطمینان عدم( اول بخش .ه استشد بنديبخش لیکرت تایی 5 طیف یک در آن هاي پاسخ که

عدم اطمینان 
 محیطی

 انشمدیریت د

 نوآوري سازمانی
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 ،(Chechen et al., 2011) گویه 10) دانش مدیریت( دوم بخش،  (Ramamurthy, 1990) گویه 5 شامل
  . (Wang & Ahmed, 2004) باشد  گویه می 8 )نوآوري(و بخش سوم 

  
  یایی و روایی پرسشنامه تحقیقپا

 میزان سنجش براي این ضریب. شد استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از پرسشنامه پایایی گیري اندازه براي
 ,Sarmad, Bazargan & Hejazi)رود می کار به پرسشنامه جمله از گیرياندازه ابزار درونی هماهنگی

 آن درونی سازگاري اعتبار باشد نزدیکتر یک عدد به کرونباخ آلفاي ضریب اندازه هر.   (169 ,1998
 پایایی ضریب ،SPSS افزارنرم از استفاده با ها، داده کلیه آوريجمع از پس.   (Sekaran, 2001)است بیشتر

 باالي اتکاي و اعتماد قابلیت دهندهنشان ستا شده ارائه 1 شماره جدول درکه  ضرایب این. شد محاسبه
  .باشدیم متغیرها سنجش ابزار

  
  ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش): 1(جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ  هاتعداد گویه  منابع اخذ شده پرسشنامه متغیر  تغیرها 
  5  833/0  (Ramamurthy, 1990)  عدم اطمینان محیطی

  8  900/0    (Wang & Ahmed, 2004)  نوآوري سازمانی
  10  886/0  (Chechen et al., 2011)  مدیریت دانش

  
از نظر خبرگان رشته  ،ضمن انتخاب سؤاالت از منابع معتبر ،1براي بررسی روایی صوري و محتوایی

سپس براي بررسی . ش قرار گرفتک تست آزمایشی ابزارها مورد آزمایو در ی ؛شد استفاده نیزمدیریت 
در تحلیل عاملی تاییدي . ، استفاده شد2به منظور تحلیل عاملی تاییدي SPSSروایی ساختاري، از نرم افزار 

تر باشد، یعنی اینکه سواالت پرسشنامه ارتباط قویتري با به عدد یک نزدیک 3هر چه میزان بار عاملی
اگر میزان بارعاملی استاندارد صفر باشد، این به معناي عدم ارتباط بین سؤاالت ومتغیرهاي اصلی دارند، 

ناي معکوس بودن جهت اثر گذاري سواالت پرسشنامه بر پرسشنامه با متغیر اصلی است و بار عاملی به مع
 مناسبی روایی 5/0 از تر بزرگ عاملی بارهاي )1981( الرکر و فورنل معیار به توجه با .باشدمتغیر اصلی می

که  می باشد 5/0 از بیشتر عاملی بارهاي میانگین پرسشنامه این در ، و (Fornell & Larker, 1981) دارند
________________________________________________________________ 
1  Content Validity 
2 Confirmatory Factor Analysis 
3 Factor Loading  
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، این ابزارها، هم از نظر محتوایی پس. است برخودار مناسبی روایی از پرسشنامه پژوهش ،هداین نشان می د
  .و هم از نظر ساختاري مورد تایید قرار گرفتند

  
  گیريکفایت نمونه

به منظور اطمینان از . گیري اطمینان حاصل شودبودن نمونهپیش از انجام تحلیل عاملی ابتدا بایستی از کافی
) KMO( اوکلین مایر، کیزر، شاخص .و بارتلت مورد استفاده قرار گرفت  KMOها، شاخض کفایت داده

به طوري که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را  ،شودگیري استفاده میبراي تعیین کفایت نمونه
د اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باش ،این شاخص در فاصله بین صفر و یک قرار دارد. کندبررسی می

معموال کمتر از (در غیر این صورت  ،هاي مورد نظر براي تحلیل عاملی مناسب هستند، داده)6/0حداقل (
مشاهده  2همانطوري که در جدول شماره . دهاي مورد نظر معتبر نیستنتایج تحلیل عاملی براي داده) 6/0

-داده ی از این می باشد کهو این حاکباشد می 6/0ها بیش از براي همه داده KMOشود مقدار شاخص می

همچنین آزمون بارتلت براي تعیین اینکه آیا ماتریس . هاي مورد نظر براي تحلیل عاملی مناسب هستند
اگر ماتریس همانی در این آزمون . شدهمبستگی بین متغیرها، ماتریس همانی است یا خیر؟ به کار گرفته 

ستگی، همانی نبوده و بین متغیرها همبستگی وجود یعنی ماتریس همب (sig  /05 )باشد % 5تر از کوچک
همانطور که در . دار است و امکان انجام تحلیل عاملی وجود دارددارد و در نتیجه آزمون بارتلت معنی

ها براي تحلیل عاملی داده است، و این یعنیدار شود آزمون بارتلت معنیمالحظه می 2جدول شماره 
  .باشندمناسب می

  هابراي بررسی کفایت نمونه KMOمون بارتلت و شاخص آز): 2(جدول 

  
  متغیرها

  آزمون
KMO  

  آزمون بارتلت
  معناداري  درجه آزادي  تقریب کی مربع

  عدم اطمینان محیطی
  مدیریت دانش

  نوآوري

840./0  
849/0  
876/0  

033/154 
416/436  
430/402  

10  
45  
28  

00/0  
00/0  
00/0  

  
  هاافتهها و ارائه یتجزیه و تحلیل داده

از میان افراد نمونه . ها استفاده شدحلیل توصیفی دادهبراي ت SPSSافزار ها، از نرمآوري دادهپس از جمع
؛ عمده قرار داشتند) نفر 37(سال  41-50بیشتر افراد در رده سنی و ، بودند نفر مرد 73نفر زن و  16آماري، 

در جامعه آماري بعالوه، . داشتند) نفر 23(  و کارشناسی ارشد) نفر  62(تحصیالت کارشناسی  ،افراد
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و  ؛بود) شرکت 19(و صنایع فلزي ) شرکت 26(هاي صنایع غذایی ه آماري مربوط به شرکتمونبیشترین ن
- از مدل ،در این پژوهش. نفر کارمند داشتند 100شرکت بیشتر از  38نفر کارمند  و  50-99شرکت بین  51

رویه دو از  ، وهاي تحقیقی، براي آزمون مدل و فرضیهبعات جزئادالت ساختاري و حداقل مریابی مع
در گام نخست از با این رویه . ها استفاده شده استتحلیل داده براي) 1999(اي پیشنهادي هاالند مرحله

استفاده ) 4مدل درونی(3و در گام دوم از برازش مدل ساختاري) 2مدل بیرونی( 1گیريبرازش مدل اندازه
مدل (و مدل درونی  ،6با متغیرهاي پنهان 5ارتباط متغیرهاي آشکار) گیريمدل اندازه(بیرونی  مدل. شودمی

حداقل  ).2010ون یو، ( کنندمی ارتباط متغیرهاي آشکار با سایر متغیرهاي آشکار را اندازه) ساختاري
از دیدگاه . کندیگیري و مدل ساختاري را برآورد ماندازه به طور همزمان مدل (PLS) 7مربعات جزئی

گیري از طریق در گام نخست، مدل اندازه در دو گام انجام شود؛ PLSیابی بهتر است مدل) 1999(هاالند 
هاي روایی و پایایی بررسی شود و در دومین گام، مدل ساختاري با برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین تحلیل

حوزه صنایع متوسط و  ازگیري این پژوهش از آنجا که نمونه. هاي برازش مدل، بررسی شودشاخص
مواردي همچون ارائه نتایج با  نیزو  است هاي صنعتی شهرستان مشهد صورت گرفتهبزرگ شهرك

و غیر نرمال  ،هاي کم براي بعضی از متغیرهاي پژوهشتعداد گویه ،کاربردهاي واقعی، تنوع جامعه آماري
در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزیی همراه با اند باشند که موجب شدهدالیلی میها بودن داده

  .استفاده شود WarpPLS نرم افزار
  )مدل بیرونی(گیري مدل اندازه

-هاي پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراجبراي سنجش روایی همگرایی و میزان همبستگی، آزمون

دو شرط الزم براي روایی همگرا و همبستگی یک سازه، پایایی مرکب . قرار گرفت استفادهشده مورد 
که  همانطور. (Fornell & Larcker, 1981) است 5/0مساوي و میانگین واریانس بزرگتر یا  8/0بیشتر از 

همبستگی سازه  از ها و میانگین واریانس استخراج شده، نشانپایایی مرکب سازه آمده است، 3در جدول 
  .داردهمگرایی باال روایی ها و 

________________________________________________________________ 
1 Measurement Model 
2 Outer Model 
3 Structural Model 
4 Inner Model 
5 Manifest Variables (MVs) 
6 Latent Variables (LVs) 
7 Partial Least Squares (PLS) 
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  بین هر یک از متغیرهاپایایی مرکب و روایی همگراي و روایی پیش): 3(جدول 
  متغیر اصلی

  
  پایایی

  مرکب 
  کرونباخ آلفاي ضریب

 )براي سنجش پایایی(
  Q-ضریب مربع

براي سنجش روایی ( 
 )بینپیش

AVE  
  )براي سنجش روایی همگرا(

  603/0  -  834/0  883/0  عدم اطمینان محیطی
  598/0  140/0  887/0  908/0  مدیریت دانش

  592/0  592/0  899/0  920/0  نوآوري سازمانی
  

  )درونی مدل( ساختاري مدل ارزیابی
. باشدهاي برازندگی مدل میو شاخص ،گیري از تحلیل مسیر، ضرایب تعیینگام دوم در رویه هاالند، بهره

هاي بدست آمده همگی بنابراین، شاخص. اس بصورت ناپارامتري است.ال.هاي برآورد در پیروش
سه شاخص را براي برازندگی مدل  WarpPLSنرم افزار آماري . دهندکیفیت برازندگی مدل را نشان می

و متوسط عامل  (ARS) 2، متوسط ضریب تعیین(APC) 1متوسط ضریب مسیر: دهد که عبارتند ازارائه می
: ه استشدارزیابی برازندگی مدل، معیارهاي زیر توصیه در این راستا، هنگام . (AVIF) 3تورم واریانس

مدل معنی دار  05/0به عبارت دیگر، در سطح  ،باشد 05/0کمتر از  ARCو  APCبراي  Pاوالً، مقدارهاي 
ارائه  4هاي برازندگی مدل در جدول شماره شاخص .(Kock, 2012)   باشد 5کمتر از  AVIFثانیاً،  ؛است
  . است شده

  هاي برازندگی مدل تحقیقاخصش): 4(جدول 
 Pمقدار   هااندازه شاخص  شاخص هاي برازندگی

 p=001/0  412/0  متوسط ضریب مسیر
 p =001/0  315/0  متوسط ضریب تعیین

 Good if  5  090/1  متوسط عامل تورم واریانس

  
ط ضریب براي متوسط ضریب مسیر و متوس pشود مقادیر مشاهده می 4همانطوري که در جدول شماره 

برازش خوب مدل  دهندهباشد که نشانمی 5کمتر از  ،و متوسط عامل تورم واریانس 05/0کمتر از  ،تعیین
مورد تایید قرار مدل تحقیق به خوبی برازش شده، پس،  توان به این نتیجه رسید کهمی بنابراین، .دنباشمی

________________________________________________________________ 
1 Average Path Coefficient (APC) 
2 Average R-Squared (ARS) 
3 Average Variance Inflection Factor (AVIF) 
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بعد  ،این رو از. کنندلوب ارزیابی می، کیفیت مدل مفهومی را مطي مورد نظرهادر واقع شاخص. گیردمی
جدول (و به تفسیر آنها پرداخت  کردتوان نتایج تحلیل مسیر را در آزمون فرضیات استفاده از تایید مدل می

  ). 5شماره 
-معنی .است شدهنشان داده  هافرضیه از یک براي هر آنها داريمعنی و مسیر ضریب مقادیر 5جدول  در

 از نظر مورد مقدار اگر ؛شودمی بررسی) مقادیر احتمال( -value pي مقادیر سیلهوه ب مسیر ضرایب داري
 در د،شو می نیز تایید نظر مورد و فرضیه می باشد دارمعنی نظر مورد مسیر ضریب و مسیر کمتر باشد، 05/0

هاي رضیهپس از بررسی ف. شودمی نیز رد مربوطه فرضیه و نبوده دارمعنی مسیر ضریب صورت آن این غیر
توان براي مسیرهاي غیر مستقیم می ،دندار باشاگر مسیرهاي دو طرف متغیر واسط معنی ،مسیر مستقیم

را بدست آورد ) ضریب مسیر غیر مستقیم(ضریب مسیر متغیر نقش واسط  ،از فرمول زیر) متغیرهاي واسط(
(Haenlein & Kaplan, 2004). دهدنشان میغیرمستقیم را  مسیر ضریب فرمول ،2 رابطه .  

  
 =Xij × Yjk = Zijk    i= (1, 2, …, m)   j= (1,2,…,n)      k            مسیر غیرمستقیم ضریب ): 2(رابطه 

(1,2,3,…,p          
  

 Yjkدر صورتی که . دهدنشان می  Yاُمین متغیر واسطه  jرا بر  xاُمین متغیر مستقل  iمیزان تاثیر   xijمتغیر 

 ,Haenlein & Kaplan) باشدمی  Zاُمین متغیر وابسته  kبر   Yاُمین متغیر واسطه   jیر نشانگر میزان تاث

به واسطه  Zاُمین متغیر وابسته  kبر را  xاُمین متغیر مستقل  iمیزان تاثیر غیرمستقیم  Zijkدر پایان متغیر . (2004
j اُمین متغیر واسطهY  اطمینان محیطی بر نوآوري برابر  اثر غیر مستقیم عدم ،بدین ترتیب. دهدنشان می

است با حاصل ضرب اثر مستقیم عدم اطمینان محیطی بر مدیریت دانش در اثر مستقیم مدیریت دانش بر 
 .شودمشاهده می 5نتایج حاصل در جدول شماره  .نوآوري سازمانی

  
  شنتایج فرضیات بین عدم اطمینان محیطی با نوآوري با نقش واسط مدیریت دان): 5(جدول 

  نتیجه فرضیه  معناداري  ضریب مسیر  فرضیه با مسیر مستقیم
  تایید  01/0  p  37/0  مدیریت دانش عدم اطمینان محیطی 
  تایید  01/0  p  52/0  نوآوري مدیریت دانش 

  تایید 01/0 p  34/0  نوآوري عدم اطمینان محیطی 
  نتیجه فرضیه  داريمعنا  ضریب مسیر  )واسط(مسیر غیر مستقیم 

  تایید     p =/ 0004  37/0 × 52/0= 19/0  نوآوري م اطمینان محیطی عد
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یعنی اثر عدم اطمینان محیطی بر مدیریت  ،فرضیه نخستدیده می شود،  5جدول شماره  همانگونه که در
و مورد تایید قرار  ارزیابی شددار و مثبت ، معنی 01/0  pو سطح معناداري  37/0دانش، با ضریب مسیر 

-سطح معنی و 52/0با ضریب مسیر تاثیر مدیریت دانش بر نوآوري سازمانی،  یعنی ،فرضیه دوم گرفت؛

یعنی تاثیر عدم  ،در مورد فرضیه سوم گرفت؛و مورد تایید قرار  ارزیابی شد، معنادار 01/0  pداري 
این  بدست آمد و 01/0 pو سطح معناداري  34/0اطمینان محیطی بر نوآوري سازمانی، ضریب مسیر 

ي یعنی نقش واسط مدیریت دانش در رابطه ،در مورد فرضیه چهارم گرفت؛ ومورد تایید قرار نیز فرضیه 
هاي دو طرف متغیر توان گفت به دلیل اینکه رابطهبین عدم اطمینان محیطی و نوآوري سازمانی، می

م اطمینان محیطی و بین عد تواند نقش واسطمی باشند، پس، مدیریت دانش میمدیریت دانش معنادار 
توان از حاصل ضرب ضرایب مسیر براي بدست آوردن ضریب مسیر غیرمسقیم، می. نوآوري سازمانی باشد

بنابراین، ضریب مسیر غیرمستقیم، مساوي . دکراستفاده  ،مستقیمی که متغیر مدیریت دانش در آن قرار دارد
به خاطر این که ضریب مسیر  البته. دکنرا تایید میفرضیه مورد نظر می شود که  37/0×  52/0= 19/0

 ،باشدغیرمستقیم، کوچکتر از ضریب مسیر مستقیم بین عدم اطمینان محیطی و نوآوري سازمانی می
 در. دکنرا ایفا نمی و نوآوري سازمانی مدیریت دانش بطور کامل نقش واسط بین عدم اطمینان محیطی

داري و همچنین ضریب معنی، مسیر مقادیر ضریب ها،هبا تعداد گوی همراه ساختاري مدل ،2 شماره شکل
مقدار احتمال ( p-value مقدار .است دهشارائه   ساختاري مدل خطوط و ،متغیرها از هریک براي آنها تعیین
 .مشخص شده اند  R2  و مقدار ضریب تعیین با )β (مسیر با بتا ضریب ، مقدارpبا ) داريمعنی

  
 

عدم اطمینان 
 محیطی

نوآوري 
 سازمانی

 مدیریت دانش

تحقیق مدلنتیجه نهایی ): 2(شکل   
 

Β=0.37 
p<.01 

Β=0.52 
p<.01 

Β=0.34 
p<.01 

R2=.14 

R2=.49 
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  ت اهادگیري و پیشنبحث، نتیجه
؛ در یابی معادالت ساختاري، نقش واسط مدیریت دانش را تایید کردنتایج حاصل از مدلدر این تحقیق، 

قسمت . عدم اطمینان محیطی، مدیریت دانش و نوآوري سازمانی بطور معناداري باهم ارتباط دارند ،نتیجه
اطمینان محیطی و مدیریت  نخست مسیر با متغیر مدیریت دانش و در نقش واسط، یعنی رابطه بین عدم

 مالهوترا ،)a1996( گرانت ،)2001(و همکاران  مطالعات جِرِمیننتایج معنادار بود که این نتیجه با  ،دانش
استدالل کرد که عدم  )a1996( براي نمونه، گرانت. دارد مطابقت) 2011( چیچن و همکاران و ،)2000(

ها به بازشناسی کار، سازمانوامروزه در محیط کسب. دشواطمینان باال، منجر به دانش سازمانی بیشتر می
نیاز دارند تا بتوانند  شده است،همانطور که در این تحقیق ارائه  ،مفهومی مدیریت دانش در قالب یک مدل

قسمت دوم مسیر با متغیر مدیریت دانش و در نقش . ددهنبطور مناسبی به تغییرات سریع محیطی پاسخ 
نتایج ین مدیریت دانش و نوآوري سازمانی، مثبت و معنادار بود که این نتیجه با رابطه بیعنی واسط، 

 همکارانش و گولد و ،)2004( ترزیوسکی و گلوت ،)2009( گرُوِر و مادهاوان مطالعات محققانی همچون
تواند می ،توان چنین برداشت کرد که سطوح باالتري از مدیریت دانشمی. داشت مطابقت) 2001( 

. دشودر سازمان می بهترخود، منجر به نوآوري  این امر به نوبهزد، و ي خالق و نوآور را برانگیفکرها
که  پیدا می کنندو بکارگیري دانش به سطوح بهتري از مدیریت دانش دست  ،ها با ایجاد، اشتراكسازمان

، گرایش به استفاده از ها در مواجه با محیط نامطمئنسازمان. دشوتواند منجر به نوآوري در سازمان می
 شونددارند تا مطمئن  ، و نوآوري سازمانی،مشی، عملکردوم خط مدیریت دانش براي تسهیل ارزیابی مدا

محیط  بینیگیري سازمانی به طور مناسبی مطابق فرضیات، با تغییرات غیرقابل پیشکه فرآیندهاي تصمیم
اد که مدیریت دانش بطور مثبت و معناداري با نتایج تحلیلی این تحقیق نشان د. هنگ استوکار هماکسب

گرفت که مدیریت توان نتیجه نوآوري در ارتباط است و با معنادار بودن دو قسمت مسیر غیر مستقیم می
ها محور، سازماندر یک دوره دانش. داردبین عدم اطمینان محیطی و نوآوري سازمانی  دانش نقش واسطه

، براي انطباق و سازگاري با تغییرات محیطی، گرایش به استفاده از در مواجه با عدم اطمینان محیطی
همچنین نتیجه . مدیریت دانش به عنوان اهرمی براي بهبود نوآوري سازمانی و کسب مزیت رقابتی دارند

خواهد نوآوري در دهد که اگر سازمانی در یک محیط نامطمئن و ناپایدار میاین قسمت نشان می
.  کندگذاري و کاربرد دانش سرمایه ،جاد، اشتراكدداشته باشد بایستی در ایخدمات خومحصوالت و 

نتایج عالوه، رابطه مستقیم بین عدم اطمینان محیطی و نوآوري سازمانی نیز معنادار و مثبت بود که با ب
رجه با توجه به اینکه تغییر و د. دارد مطابقت) 1997( چایلد و) 1991( بورگلمن همچونتحقیقات محققانی 

ها تحت فشار فزاینده سازمانآینده، در حال شتاب گرفتن است، وکار عدم اطمینان در محیط کسب
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و تمایالت  با افزایش شدت رقابت، تنوع مشتریان. ندکنمحیطی، بایستی بیشتر تولید و کمتر از منابع استفاده 
ها نیاز به دانش ژرف و نقبا، سازماتعداد رو کنندگان، تغییرات فناورانه، تجانس تامین، عدمگوناگون آنها

اي از محیط بیرونی و درون سازمانی خود دارند تا با دستیابی به نوآوري در محصوالت و فرآیندها گسترده
سازي دانش در سازمان باعث و ذخیره ،ایجاد، اشتراك. ندکنو در نتیجه با کسب مزیت رقابتی، موفق عمل 

و  می کندکارکنان سازمان را توانا  ،و در نتیجه می شودورد نیاز م افزایش دسترسی کارکنان به دانش
تر و کارهاي باکیفت گیريکت در تصمیمه و تشویق آنها براي شرممکن است باعث افزایش انگیز

  .نوآورانه و خالق شود
ا عدم اطمینان محیطی و نوآوري سازمانی با نقش واسط مدیریت دانش ر نتیجه تحقیق حاضر، روابط بین 

- کیفیت تصمیم افزایش موثرنتایج آن براي  توانند ازمدیران سازمانی با آگاهی از این روابط می. نشان داد

و بسیار  ،امروزه، محیط کسب و کار، پویا، پیچیده. ندکنهاي اشتراك دانش، استفاده گیري و کاهش هزینه
یستی به نوآوري تغییرات محیطی، باها براي پاسخگویی به در چنین شرایطی، سازمان می باشد، ورقابتی 

. کنندتا محصوالت و خدمات با ارزش و جدیدي را براي مشتریان خود خلق  اهمیت بیشتري بدهند
 هاي  خود را با تغییرات و ناپایداريمی توانند ها با بکارگیري مدیریت دانش براي تسهیل نوآوري، سازمان

ت مشتریان، رقبا، تمایالتی عوامل محیطی همچون نیازها و ها بایسسازمان ،بنابراین. محیطی تطبیق دهند
و با ترکیب دوباره دانش  کنند،، دانش و آگاهی کسب بشناسندنفعان را بطور شایسته و ذي ،کنندگانتامین

مدیران به تواند عالوه، مدیریت دانش میب. بوجود آورندو تجربیات خود، دانش جدیدي را براي نوآوري 
با استفاده از نیز سازمان  کمک کند؛میزان تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوري سازمانی  ربراي شناخت بهت

تحقیقات فراوانی روابط بین محیط، . شودمنطبق بهتر  ثبات و پویابا محیط بیتواند می نوآوري سازمانی،
اطمینان محیطی و  ؛ اما این تحقیق با ارائه مدلی بین عدمکرده اندو نوآوري را بررسی  ،مدیریت دانش

و هم باعث شناخت  کردنوآوري سازمانی با نقش واسط مدیریت دانش، هم خأل تحقیقاتی را برطرف 
تواند در بهبود عملکرد کاري و مالی که به نوبه خود می ،دشروابط مستقیم و غیرمستقیم بین این متغیرها 

همچنین با توجه به روابط مستقیم و  با توجه به نتیجه مدل نهایی تحقیق و. سازمان نقش داشته باشد
هاي تولیدي متوسط توان پیشنهادهایی را براي بهبود وضعیت فعلی مجموعه شرکتغیرستقیم تاییدشده می

  :کردهاي صنعتی شهرستان مشهد ارائه و بزرگ شهرك
-پیشنهاد می د؛شبا توجه به رابطه معنادار و مثبتی که بین عدم اطمینان محیطی و مدیریت دانش اثبات  -1

عوامل مربوط به عدم اطمینان محیطی  ،و بکارگیري دانش جدید ،ها با ایجاد، اشتراكشود که شرکت
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و با اتخاذ  بشناسندکنندگان، شرکا و نیازهاي مشتریان را بهتر همچون تعداد رقبا، شدت رقابت، تنوع تامین
  .رقابتی براي شرکت خود شونداستراتژیهاي مناسب، باعث بقا و ماندگاري و همچنین کسب مزیت 

دهی ها با پاداشد شرکتشوبا توجه به رابطه مثبت و معنادار بین مدیریت دانش و نوآوري پیشنهاد می -2
استخدام ، هامنظم، پذیرش تغییر، ارزیابی فرهنگی، سازمانی و گروهی، تشویق کار تیمی، پذیرش تفاوت

، با تشویق یادگیري، آموزش، ش در سازمان شوند؛ سپسو تحریک نارضایتی موجب ایجاد دان ،هوشمندان
هاي و از مزیت کنندها، به کسب دانش کمک استفاده از فرصتواستفاده از منابع بیرونی و درونی، 

هاي جدید، افزایش مدیریت دانش که موجب کسب مزیت رقابتی، افزایش نوآوري، بوجود آمدن فرصت
و  ،ی، شناخت بهتر کارکنان، بهبود کیفیت محصوالت و فرآیندهاکارایی، جلوگیري از افت دانش سازمان

  .دکنناستفاده شود، شناخت بهتر بازار می
تحقیق حاضر در زمانی انجام شد که به خاطر . اول: هایی نیز وجود داشتمحدودیتدر انجام این تحقیق  

گرفته بود؛ که در نتیجه آن، ها تحت تاثیر قرار ها، فعالیت اکثر شرکتها و افزایش قیمتوجود تحریم
  .نداشتند هاها تمایل چندانی براي پاسخگویی به پرسشنامهمدیران شرکت

-و نتیجه آن ممکن است به سایر شرکتاي صنعتی شهرستان مشهد انجام شد هاین تحقیق در شهرك. دوم

  .ها قابل تعمیم نباشد
ج جنبه محیطی یعنی شدت رقابت، تعداد در سنجش میزان عدم اطمینان محیطی در تحقیق حاضر پن. سوم 

با  است ممکن وو تنوع نیازهاي مشتریان مدنظر بود؛  ،کنندگان، تعداد شرکاي تجاريرقبا، تنوع تامین
ها، سیاست دولت و غیره، نتیجه دیگري بکارگیري سایر جنبه هاي محیطی همچون تغییرات فناوري، تحریم

  .شودحاصل 
نقش واسط مدیریت دانش،  بط بین عدم اطمینان محیطی و یادگیري سازمانی باتوانند روامی تحقیقات آتی 

گیري اثر جهت وعملکرد سازمانی با نقش واسط یادگیري سازمانی،  روابط بین مدیریت دانش و
   .ندکنبررسی   مدیریت دانش و نوآوري را اتژیک و یا گرایش مدیران ارشد در اجراياستر
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