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Посередницька роль амбідекстрії в успіху проектів у сфері менеджменту знань
Успіх проекту та збільшення прибутку вимагають інтеграції проектного менеджменту у менеджмент знань
для заохочення амбідекстрії та забезпечення успіху проекту. Для емпіричного дослідження цієї теми та
розвитку галузі знань в майбутньому у статті проаналізовано посередницьку роль амбідекстрії в успіху
проектів у сфері менеджменту знань. Дані, отримані від вибірки з 350 керівників, ознайомлених з
актуальними інвестиційними проектами компаній-виробників у Йорданії, було проаналізовано з
використанням методу часткових найменших квадратів і бутстрепінгу. Результати дослідження свідчать про
те, що менеджмент знань є невід’ємною складовою успіху проекту і має значний позитивний вплив на нього,
але менеджмент знань, який не заохочує амбідекстрію, не може значно сприяти успіху проекту. Менеджмент
знань може забезпечити успіх проекту та збільшити прибуток лише за умови заохочення амбідекстрії. Це
означає, що успіх проекту вимагає менеджменту знань, враховуючи, що менеджмент знань дозволяє
компаніям мати можливості для дослідження та розробки одночасно для вирішення зовнішніх проблем. У
статті проаналізовано тільки виробничу галузь у Йорданії, модель дослідження може бути використана в
інших контекстах для підтвердження висновків цього дослідження.
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Посредническая роль амбидекстрии в успехе проектов в сфере менеджмента знаний
Успех проекта и увеличение прибыли требуют интеграции проектного менеджмента в менеджмент знаний для
поощрения амбидекстрии и обеспечения успеха проекта. Для эмпирического исследования данной темы и
развития отрасли знаний в будущем в статье проанализирована посредническая роль амбидекстрии в успехе
проектов в сфере менеджмента знаний. Данные, полученные от выборки из 350 руководителей,
ознакомленных с актуальными инвестиционными проектами компаний-производителей в Иордании, были
проанализированы с использованием метода частичных наименьших квадратов и бутстрепинга. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что менеджмент знаний является неотъемлемой составляющей успеха
проекта и имеет значительное позитивное влияние на него, но менеджмент знаний, не поощряющий
амбидекстрию, не может значительно способствовать успеху проекта. Менеджмент знаний может обеспечить
успех проекта и увеличить прибыль только при условии поощрения амбидекстрии. Это означает, что успех
проекта требует менеджмента знаний, учитывая, что менеджмент знаний позволяет компаниям иметь
возможности для исследования и разработки одновременно для решения внешних проблем. В статье
проанализирована только производственная отрасль в Иордании, модель исследования может быть
использована в других контекстах для подтверждения выводов данного исследования.
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