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  مقدمه - 1

رقابتی کـه در طـی چنـد سـال     پیچیده و با توجه به شرایط 

بیش ست، ضرورت بررسی عملکرد ا وجود آمدهاخیر در جامعه به

هـا بـراي    است. از ایـن رو، شـرکت   از پیش مورد توجه قرار گرفته

ادامه حیـات و دسـتیابی بـه جایگـاه بهتـر در مقایسـه بـا سـایر         

ملکـرد  ع کننـد.  ها در جهت بهبود عملکرد خود تالش مـی  شرکت

اثربخشـی و کـارایی عملیـات     ي ازچندبعـد ی یک مفهـوم  سازمان

هـاي تولیـدي نقـش مهمـی در      شـرکت  ].21[باشـد مـی سازمان 

کند و بهبود در کیفیت و نـوآوري در   پیشرفت یک جامعه ایفا می

هـاي   شـرکت سوي دیگر، شود. از  تولید موجب رشد اقتصادي می

انـد و   هاي تولیدي رشـد کـرده   کوچک و متوسط در میان شرکت

کننـد. بنـابراین    نقش مهمی را در چرخه تولیـد کشـور ایفـا مـی    

هـاي کوچـک و متوسـط اهمیـت دارد.      د شـرکت بررسـی عملکـر  

ها جهت برخورد مناسب با شرایط متغیر در بازار و مقابلـه   شرکت

رقابتی باشند. از این طریـق زمینـه    يها قابلیت با رقبا باید داراي

ده و همچنین عملکرد بهتـري  بقا در محیط پرتالطم را فراهم کر

 .داشــت و خــود را در بــازار حفــظ خواهنــد کـــرد     خواهنــد  

فـراهم   هـاي رقـابتی را بـراي شـرکت     ري این قابلیـت پذی عطافان

پذیرنـد، اهـداف    عطـاف راهبردي انطور هایی که به شرکت کند. می

 راهبـردي، پـذیري   پذیري دارند. بنابراین انعطـاف  عملیاتی انعطاف

هـاي   هـاي عملـی جـایگزین و گزینـه     شرکت را براي پیگیري راه

هـا از   . در نتیجـه شـرکت  ]23[کنـد  مختلف توانمند میراهبردي 

گیرنـد و بـه بازارهـاي     تنوع محصوالت براي کسب سود بهره مـی 

موجب راهبردي پذیري  انعطافهمچنین، یابند.  مختلفی ورود می

هاي خود و یـا   توسط تغییر برنامه ،در بازار شرکتتغییر موقعیت 

و  3ایسنهرت .]20[شود میهاي فعلی شرکت  راهبردکنارگذاشتن 

را قابلیت پویایی معرفـی کردنـد    راهبرديپذیري  انعطاف 4مارتین

هـاي جدیـد ترکیـب     ها منابع را به شیوه که به کمک آن سازمان

عنوان توانایی جهـت  توان به هاي پویا را می قابلیت .]11[کنند می

هـاي عملیـاتی    بنـدي مجـدد قابلیـت    ساخت، یکپارچگی و پیکره

  ور مسـتقیم بـر خروجـی   طـ تعریف کرد. بنابراین قابلیت پویـا بـه  

طـور غیرمسـتقیم از طریـق    شرکت اثرگذار نخواهند بود ولـی بـه  

هاي عملیاتی اثر خود را بر خروجـی   تحت تاثیر قرار دادن قابلیت

باشد که  ها می نوآوري باز یکی از این قابلیت .]13[خواهد گذاشت

 5نـوآوري بـاز  در تواند موجب بهبـود خروجـی شـرکت شـود.      می

3 Eisenhardt 
4 Martin 
5 Open Innovation 

هـاي درون سـازمانی از    بـر ایـده  عـالوه  هـا   که شرکتد نپندار می

بـین   و مرزهـاي  شـود  مند مـی  هاي بیرون از سازمان نیز بهره ایده

نـوآوري بـاز   شود.  هاي بیرونی آن نفوذپذیر می ها و محیط شرکت

فنـاوري  بـرداري از   و بهـره  6بیرونـی ي فنـاور شامل دو بعد کسب 

هاي نوآورانه و دانـش   به ایده بیرونی فناوري. کسب است 7بیرونی

درون سیستم نـوآوري شـرکت اشـاره دارد و شـرکت بـا       فناورانه

وکار خود را مدل کسب درونیهاي  و ایده بیرونیاستفاده از دانش 

کنـد. بنـابراین توانـایی ایجـاد ارزش بـراي مشـتریان و        کامل می

مرکزي  هاي شرکت کرد. خواهدهمچنین رقابت در بازار را کسب 

شـان را بـه    فناورانهسازي یا انتقال دانش  شکل هدفمند تجاريبه 

کسـب منـافع مـالی و غیرمـالی دنبـال       شـرکت جهـت  بیرون از 

منبـع دانـش    بیرونـی فنـاوري  کننـد. شـرکت توسـط کسـب      می

ــی  ــرده و م ــري را ایجــاد ک ــر   بزرگت ــراي درک بهت ــد از آن ب توان

 بیرونی يفناوربرداري از  هاي نوآوري و تقویت پذیرش بهره فرصت

ي کسب شده محصـوالت  فناورشرکت از طریق  ].4[استفاده کند

    بـرداري از آن سـود کسـب     و بـا بهـره  کنـد   جدیدي را ایجاد مـی 

بیشتري را کسب  بیرونی فناوريهایی که  بنابراین شرکتکند. می

تواننـد   رو خواهند داشت و می هاي بیشتري را پیش فرصت ،کردند

شـده،   باتوجه بـه مطالـب بیـان    .]18[یابند به مزیت رقابتی دست

سـریع  بینـی نشـده و تغییـر     ها براي پذیرش شرایط پیش شرکت

منعطف شـوند و همچنـین بایـد بـه      راهبرديطور  محیط باید به

کـار خـود جهـت کسـب     وسـازي فرآینـدهاي کسـب    دنبال بهینه

اننـد  پـذیري م  هـاي انعطـاف   عملکرد برتر باشند. از طرفی، ویژگی

ــایین ب ــاهش   وکراســی، سلســلهروســطوح پ ــب مســطح و ک مرات

رو،  از ایـن . ]3[استانداردسازي با اهداف عملکـرد در تضـاد اسـت   

در این راستا، پژوهش هاي میانجی کمک گرفت.  توان از متغیر می

هاي کوچک و متوسط  شرکت حاضر به دنبال بهبود عملکرد بازار

 ديراهبـر پذیري  با استفاده از انعطاف واقع در شهر صنعتی رشت

و در این جهت به بررسی بهبود این رابطه از طریق نـوآوري   است

است. از آنجایی که در مقاالت توجـه زیـادي بـه ایـن      باز پرداخته

جدیـد در بهبـود     تواند شـیوه  است، این پژوهش می موضوع نشده

 عملکرد بازار باشد.
 

 مبانی نظري پژوهش -2

ـ    در این بخش از مقا ه تعریـف  له بـراي درک بهتـر متغیرهـا ب

  شد.خواهد نظري و مفهومی آنها پرداخته 

6 External Technology Acquisition 
7 External Technology Exploitation 
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  هاشرکتعملکرد بازار -2-1

اثربخشی و کـارایی   ي ازچندبعدی یک مفهوم عملکرد سازمان

ابی به اهداف ی بیانگر میزان دست . اثربخشیاستعملیات سازمان 

 نظر اقتصادي بوده و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از

تـوان   را مـی  عملکرد]. 21[اند رفته کار به هدف کسب چگونه براي

عنوان فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته به

تـوان کـارایی را چگـونگی     براساس این تعریـف، مـی  . کردتعریف 

ــدمات      ــه خ ــوالت و ارائ ــد محص ــراي تولی ــابع ب ــتفاده از من اس

هـا   ترکیـب مطلـوب ورودي   ،عبارتی دیگر، کاراییدرنظرگرفت. به

و همچنین اثربخشـی درجـه    استهاي معین  براي تولید خروجی

ایـن اهـداف معمـوال در قالـب     رسیدن به اهداف سازمانی اسـت.  

درواقـع   ].5[شود دسترس بودن و کیفیت تبیین می مناسبت، در

گیري، تصـمیمات و اقـدامات سـازمانی     عملکرد، نتایج قابل اندازه

میزان موفقیت و دستاوردهاي کسـب شـده    دهنده است که نشان

در  .شـود  ها بخش محوري عملکرد محسـوب مـی   باشد. هزینه می

عین حال عملکرد تقریبا هر هدف رقابتی و تعالی غیرمادي نظیـر  

ــاف  ــان، انعط ــت اطمین ــز  قابلی ــرعت را نی ــت و س ــذیري، کیفی پ

عملکرد معیار نهایی خروجی سـازمان اسـت و    ].29[گیرد دربرمی

بـا   .اسـت شمار بازار و شـرایط سـازمانی   یر احتماالت بیتحت تاث

توجه به تحقیقـات گذشـته عملکـرد بـه ابعـاد مختلفـی تقسـیم        

انـد،   است. یکی از ابعادي که محققان براي عملکرد ارائه داده شده

عملکرد بازار به توانایی شرکت جهـت کسـب   . استعملکرد بازار 

ان فعلـی اشـاره   سهم بازار، جذب مشتریان جدید و حفظ مشـتری 

عنـوان توانـایی   تـوان بـه   همچنین عملکرد بازار را مـی ]. 30[دارد

وسیله ارائه  جهت کسب رضایت، توسعه، حفظ مشتریان به  شرکت

باشــد، تعریــف  خــدمات و محصــوالتی کــه مــورد نیــاز آنهــا مــی

  .]21[کرد

 راهبرديپذیري  انعطاف -2-2

ــاف ــرديپــذیري  انعط ــابع و    راهب ــاقی من ــتفاده انطب از اس

و توانـایی الزم   ]33[کنـد  بندي مجدد فرآیندها حمایت می پیکره

پـذیري   انعطاف. ]19[براي پاسخ سریع به تغییرات محیط را دارد

صورت منعطف بـه توسـعه، تولیـد، فـروش و     همنابع را ب راهبردي

دهد و از طراحی ماژوالر و منعطف  توزیع محصوالت اختصاص می

الت، تولید دامنه وسیعی از محصـوالت مختلـف، بازاریـابی    محصو

اي تولیـد  راهبردهـ خطوط محصوالت مختلـف و تعریـف مجـدد    

ــت مــی ــه انعطــاف ].33[کنــد حمای ــذیري را ب عنــوان شــاخص پ

اش براي جـذب عـدم    دهنده بین سیستم و محیط خارجی ارتباط

عنوان توانایی تغییـر  قطعیت، درجه پویایی سیستم و همچنین به

پـذیري   همچنـین انعطـاف   .]10[توان درنظرگرفت و سازگاري می

عنوان توانایی شرکت براي تغییر موقعیـت  توان به را می راهبردي

هـاي خـود و یـا کنارگذاشـتن      خود در بازار توسط تغییـر برنامـه  

هیـت، کیـتس و   ]. 20[هـاي فعلـی شـرکت تعریـف کـرد      راهبرد

تـرین  کـه مهـم  کننـد   گونه اسـتدالل مـی   ) این1998( 8ماري دي

دارنـد،   ها براي بررسی فضاي رقـابتی نیـاز  اي که شرکت مشخصه

عنـوان توانـایی شـرکت    را بـه آن است و  راهبرديپذیري  انعطاف

بینی و پذیرش سریع تغییرات محیط و درنهایت کسب  براي پیش

راهبـردي،  پـذیري   انعطـاف  .]14[دننـ کمـی مزیت رقابتی تعریف 

خـود از درون و همچنـین   توانایی شرکت جهـت سـاخت مجـدد    

براسـاس ایـن تعریـف،     .]22است[روابط شرکت با محیط بیرونی 

هـاي بیرونـی و    مفهومی شـامل موقعیـت   راهبرديپذیري  انعطاف

دنبـال کسـب   هـایی کـه بـه    شـود. بنـابراین، شـرکت    درونـی مـی  

هستند در این راستا باید عوامـل مـرتبط    راهبرديپذیري  انعطاف

 د بررسی قرار دهند.با محیط سازمانی را مور

  نوآوري باز -2-3

توانـد از   مـی   براساس تعریف چسبرو از نـوآوري بـاز، شـرکت   

ه گیـرد و از  هاي درونی به خوبی بهر هاي بیرونی همانند ایده ایده

ها براي گسترش بـازار خـود اسـتفاده کنـد. شـرکت از طریـق       آن

استفاده قرار نوآوري باز مسیرهاي درونی و بیرونی به بازار را مورد 

بـرد. از طرفـی،    خود را نیز جلـو مـی   فناوريکه دهد، درحالی می

-هاي بیرونی بـه  کارگیري و ادغام وروديتواند با به نوآوري باز می

جهـت توسـعه    سـامانمند شـده و   بینـی  عنوان یک رویکـرد پـیش  

متکی بر  سامانمندصورت  . نوآوري باز به]6[محصول فعالیت کند

صـورت درونـی و بیرونـی    شرکت است کـه بـه  هاي پویاي  قابلیت

بـرداري   و بهره فناوريیعنی کسب  فناوريوظایف عمده مدیریت 

. همچنـین  ]18[دهـد  را در امتداد فرآیند نوآوري انجام مـی  آناز 

هـاي   هـا و خروجـی   نوآوري باز موجب استفاده هدفمند از ورودي

. در ]7[شود دانش براي تسریع نوآوري و توسعه بازار براي آنها می

کارگیري موثر از منـابعی کـه کمتـر مـورد      به ،نوآوري باز نهایت،

دهد و از این طریق  اند را مورد تشویق قرار می استفاده قرار گرفته

. نوآوري باز شامل دو بعد کسب ]6[شود موجب بهبود عملکرد می

  .آن استبرداري از  بیرونی و بهره فناوري

  بیرونی کسب فناوري -2-3-1

هـاي   فنـاوري ها براي انجام وظـایف خـود بـه کسـب      شرکت

 هـا دانـش   پردازند. در این فرآینـد شـرکت   دسترس می بیرونی در

کننـدگان، مشـتریان و منـابع     ود را از تـامین موردنیاز خـ  فناورانه

ــی  ــراي غن ــی ب ــش بیرون ــامین    دان ــود ت ــش خ ــه دان ــازي پای س

8 Hitt & Keats & DeMarie 



  ...هاپذیري راهبردي بر عملکرد بازار شرکت بررسی تاثیر انعطاف

 

  8  1394پاییز و زمستان شماره بیست و شش،   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

 ها بـراي کامـل کـردن دانـش قبلـی خـود       . شرکت]12[کنند می

 فنـاوري . کسـب  ]6[بیرونی هستند فناورانهدنبال کسب دانش  به

را فـراهم   فناورانهاي از دانش  بیرونی براي یک شرکت منبع عمده

 فناورانـه تواند موجب بهبـود و ارتقـا پایـه دانـش      آورد که می می

رو، هـدف شـرکت از کسـب     . از ایـن ]25[موجود در شرکت شود

زم و تکمیلـی جهـت تولیـد    ال فناوريبیرونی دستیابی به  فناوري

محصوالت خود و همچنین رقابـت در بـازار بـراي محصـوالت یـا      

  .]15[باشد خدمات می

  بیرونی فناوريبرداري از  بهره -2-3-2

ــره ــاوريبــرداري از  به ــد     فن ــري هدفمن ــه پیگی ــی ب بیرون

به بیـرون شـرکت جهـت     فناورانهسازي و یا انتقال دانش  تجاري

. هـدف فراینـد   ]18[کنـد  کسب منافع مالی و غیرمالی اشاره مـی 

کـه   اسـت هـا و دانشـی    ، تجاري کردن ایدهفناوريبرداري از  بهره

گیـرد امـا هنـوز در    توسط شرکت مرکزي مورد استفاده قرار نمی

بـرداري از   . بهره]15[برخوردار استارزش اقتصادي باالیی از بازار 

در  فناورانـه برداري هدفمند از دانش  عنوان بهرهبیرونی به فناوري

بـرداري از   شود. رویکرد بهـره  بیرون از مرزهاي شرکت تعریف می

یـا   فناورانـه سـازي دانـش    بیرونی شرکت را براي تجـاري  فناوري

برداري از آن دانش توسـط شـرکت مسـتقل دیگـر توانمنـد       بهره

 .]8[سازد می

  و نوآوري باز يراهبردپذیري  انعطاف -2-4

ظرفیـت سـازمان جهـت شناسـایی      راهبـردي پذیري  انعطاف

تغییرات در محیط و تخصیص منابع به اقـداماتی در واکـنش بـه    

همچنین به رسـمیت شـناختن و بـه سـرعت     . این تغییرات است

گذاري  گیري براي سرمایه عمل کردن در مواقع لزوم جهت تصمیم

اس پـژوهش انجـام شـده    . براسـ ]26[باشد در منابع فعلی نیز می

گونه استدالل کرد  توان این ) می2014توسط کورتمن و همکاران(

 فنـاوري گیري از دو بعد کسب  با بهرهراهبردي پذیري که انعطاف

موجبات پرورش نوآوري در محصـول   آنبرداري از  بیرونی و بهره

بـر دو بعـد   راهبـردي  پـذیري   کند. بنـابراین انعطـاف   را فراهم می

گیري از  ها قادرند با بهره نوآوري باز مقدم است. از این رو، شرکت

نوآوري در محصـوالت خـود را پـرورش     راهبردي،پذیري  انعطاف

دهند و با ایجاد تنوع در محصوالت و توسعه خطوط تولیدي خود 

مجوز ورود به بازارهاي مختلف را کسب نموده و از این طریق بـه  

لذا در این پژوهش فرضـیه زیـر    .]17[ردازندکسب سود بیشتر بپ

  گیرد:مورد بررسی قرار می

H1بر نوآوري باز تاثیر دارد. راهبرديپذیري  انعطاف 

  نوآوري باز و عملکرد بازار -5 -2

طور که قبال اشاره شد، نوآوري باز شامل دو بعد کسـب   همان

. کسـب  اسـت ي بیرونـی  فنـاور بـرداري از   بیرونی و بهـره  فناوري

هاي بیرونی در دسـترس،   فناوريبیرونی از طریق ارزیابی  ناوريف

 فناوريکند. کسب  هاي خود می يفناورشرکت را قادر به تکمیل 

بیرونی مانند یک زنگ هوشیار براي شرکت است، که با اسـتفاده  

هاي جدیـدي هسـتند کـه     ها به دنبال کسب دانش از آن، شرکت

کشـد و   روابط علت و معلولی موجود در شرکت را به چـالش مـی  

کنـد. مطالعـه    اي خود توانمند مـی  شرکت را در اغناي دانش پایه

دانش وسیع، شـرکت را   دهنده این امر است که پایه ادبیات نشان

کنـد. از ایـن رو، ترکیـب     خـاص آمـاده مـی    فنـاوري براي کسب 

هاي موجود در بازار را براي محصوالت یا خدمات تسـهیل   فرصت

هـاي متعـددي    شرکت را بـا انتخـاب   ،. از طرف دیگر]16[کند می

جهت حل مشکالت و یـافتن ترکیبـات مفیـد و جدیـد از دانـش      

هـا در   رو، شـرکت ایـن زا ].4[دکنـ  جهت ایجاد ارزش مواجـه مـی  

اي خود هستند  بیرونی براي تکمیل دانش پایه فناوريجستجوي 

کــه آنهــا را بــراي رقابــت در بــازار محصــوالت و خــدمات یــاري  

  .]7[کند می

هـاي موجـود و در    فنـاوري بیرونـی از   فنـاوري برداري از  بهره

رو، مند شود. از ایـن   کند تا از منافع آن بهره دسترس استفاده می

و مـالی را بـراي شـرکت فـراهم     راهبـردي  هـاي   توانـد مزیـت   می

هـایی   ها را قادر بـه فـروش ایـده    بدان جهت که، شرکت ].7[آورد

گیـرد.   کند که کمتر توسط خودشان مورد اسـتفاده قـرار مـی    می

شـان   اي هـاي هسـته   توانند مجددا بر توسعه قابلیـت  بنابراین، می

هـایی   عملکـرد در شـرکت   تمرکز کنند و در نتیجه موجب بهبـود 

. از طرفـی بـراي   ]18[انـد  آنها را خریداري کرده فناوريشوند که 

، شرکت به دنبال ایجاد امکاناتی بـراي  راهبرديهاي  ایجاد فرصت

  .]8[وکار جدید خواهد بودکسب

H2.نوآوري باز بر عملکرد بازار تاثیر دارد :  

بـر   ديراهبـر پذیري  با توجه به نقش و اثر مثبتی که انعطاف

نوآوري باز شـرکت دارد(فرضـیه اول) و بـا در نظـر گـرفتن ایـن       

-موضوع که افزایش نوآوري باز منجر به بهبود عملکرد بـازار مـی  

  توان فرضیه سوم را به شکل زیر بیان کرد:می ،شود(فرضیه دوم)

H3طور غیرمستقیم از بر عملکرد بازار به راهبرديپذیري  : انعطاف

  نوآوري باز تاثیر دارد.طریق متغیر میانجی 

  پیشینه پژوهش -2-6

 1 شماره وع پژوهش در جدولبرخی مطالعات مرتبط با موض

  است. ارائه شده
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  پیشینه پژوهش - 1 جدول

 نویسنده

  سال)(
  نتایج  عنوان مقاله

تامـــــــایو ، 

آیــز وردو   ري

)2010(  

گري ظرفیت  اثر تعدیل

نوآوري بر رابطه میان 

هاي واقعی و  گزینه

  راهبرديپذیري انعطاف

پـذیري   هاي واقعی مربوط بـه انعطـاف   هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل این مهم است که چطور از گزینه

دهنده آن است که اروپایی نشان يها آوري شده از شرکت استفاده کنند. در این راستا، اطالعات جمع راهبردي

  . ]28[کند عمل می راهبرديپذیري  هاي واقعی و انعطاف عنوان میانجی میان گزینهظرفیت نوآورانه به

یوآنگ، ژانگ 

ــی  ــگ و ی فن

)2010(  

پذیري  آیا انعطاف

به سودآوري  راهبردي

طریق نوآوري شرکت از 

  کند؟ محصول کمک می

پذیري هماهنگی درنظرگرفته  پذیري منابع و انعطاف ترکیبی از انعطافراهبردي، پذیري  در این مقاله انعطاف

پـذیري منـابع بـر     دهنده آن است که انعطافشرکت چینی نشان 607آوري شده از  است. اطالعات جمع شده

پذیري هماهنگی اثر مثبت بر  که انعطافاثر منفی دارد. درحالیرابطه میان نوآوري محصول و عملکرد شرکت 

هایی که با سطح بـاالیی از شـدت رقـابتی     گري در شرکت عالوه، چنین اثرات میانجی گذارد. به این رابطه می

  .]31[رو هستند، به طور ویژه بر عمیق شدن محتمل است روبه

ــانتوس،  ســـ

ــوپز و   لــــــ

ــیز   ترسپلشــ

)2012(  

چگونگی تاثیر یادگیري 

پذیري،  سازمانی بر انعطاف

رقابتی و عملکرد  راهبرد

  شرکت

در این مقاله نشان داده شد که یادگیري سازمانی شرکت را براي پذیرش شرایط باز بازار یا به عبارتی دیگـر  

طـور  بـه  راهبـردي پـذیري   سازد و همچنین یادگیري سازمانی و انعطـاف  توانمند می راهبرديپذیري  انعطاف

شـرکت   181هـاي ایـن مقالـه از     دهـد. داده  هاي تمایز و رهبري هزینه را پرورش می راهبردزمان اجراي  هم

دهد که یادگیري سازمانی با  است و تجزیه و تحلیل این نتایج نشان می متوسط تولیدي در اسپانیا گرفته شده

سریع بازار موجب بهبود عملکـرد سـازمانی   رقابتی کارا و پذیرش منعطف تحوالت  راهبرداستفاده از طراحی 

  .]24[شود می

هونگ و چـو  

)2013(  

تاثیر نوآوري باز بر 

عملکرد شرکت: اثرات 

گر تحقیق و توسعه  تعدیل

داخلی و آشفتگی 

  محیطی

. این مطالعه استبیرونی  فناوريبرداري از  بیرونی و بهره فناورينوآوري باز در این مقاله شامل دو بعد کسب 

بیرونی اثر  فناوريها حاکی از آن است که کسب  است و یافته شرکت تولیدي در تایوان صورت گرفته 176در 

بیرونی و عملکـرد   فناوريبرداري از  تواند ارتباط میان بهره گذارد و همچنین می مثبت بر عملکرد شرکت می

گذاري باال  که هر دو بعد نوآوري باز با توجه به سرمایهشرکت را تقویت کند. آنها از طریق این بررسی دریافتند 

  ].15[در تحقیق و توسعه داخلی و تالطم محیط بازار اثر مثبت بر عملکرد شرکت دارند

سیســــودیا، 

ــون و  جانســ

ــوآیر  گریگـــ

)2013(  

نوآوري باز بیرونی براي 

افزایش عملکرد: 

  ها توانمندسازها و فرصت

کـه   استنظرگرفتن تئوري قابلیت و تئوري مبتنی بر منبع، به دنبال شناسایی عوامل کلیدي این مقاله با در

دهـد.   وکارها افزایش مـی شده و تاثیر آن را بر زمینه فعالیت میان کسب موجب توانمندي نوآوري باز بیرونی 

ه(فراگرفتن دانش) و کنند و سرریزهاي شبک گر را در این پژوهش ایفا می قابلیت ارتباطات شرکت نقش تعدیل

ده از مدیران آم دست هاي به باشند. این روابط توسط داده دو منبع کلیدي در افزایش این اثر می ،پذیري انعطاف
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دهد و این موجب افزایش  ی از دانش است، مورد حمایت قرار میها در یک محیط غن ایجاد روابط بین شرکت

هـا اثـر متقابـل     تجزیه و تحلیـل داده  ،شود. از طرفی تاثیر نوآوري باز بیرونی بر کسب عملکرد مالی برتر می

  .]27[دهند پذیري نشان می اي را با انعطاف غیرخطی و غیر منتظره

کینگـــــوز و 

ــدوگان  آکـــ

)2013(  

، راهبرديپذیري  انعطاف

پویایی محیطی و عملکرد 

  نوآوري: مطالعه تجربی

هاي گرفته  ، پویایی محیطی و عملکرد نوآورانه با استفاده از دادهپذیري راهبرد مقاله رابطه میان انعطاف در این

هاي انجـام شـده در ایـن تحقیـق وجـود       است. با بررسی سري ترکیه  بررسی شده شرکت در کی 69شده از 

، عملکرد نوآورانه و پویایی محیطی یافتـه  راهبرديپذیري در مورد رابطه مثبت میان انعطاف حمایت تجربی

  ].9[شد

ــگ،  ژانــــــ

جیانگ، یانگ 

و ســـــــان 

)2013(  

، راهبرديپذیري  انعطاف

 و رقابت سبزمدیریت 

یک اقتصاد  شرکت در

  نوظهور

اسـت کـه چطـور     پرداختـه شـده   انداز قابلیت پویا و تئوري سازمانی به این مهم  در این مقاله با ترکیب چشم

آوري  هاي جمع دهند. بررسی داده هاي در حال ظهور به فشارهاي مدیریت سبز پاسخ می ها در اقتصاد شرکت

هاي  مثبتی بر پذیرش شیوه اثر راهبرديپذیري  شرکت چینی نشان دهنده آن است که انعطاف 272شده از 

ایـن   ،کنـد. از طـرف دیگـر    مدیریت سبز دارد و حمایت سازمانی این رابطه را با تقویت اثر مثبت تعدیل می

هاي مدیریت سبز و رقابتی توسط آشکار کردن نقش میانجی  مطالعه تفسیري غنی از رابطه میان انطباق شیوه

که چطور  ها کاربردهاي مهمی را در جهت توضیح این این یافته دهد. مشروعیت سازمانی در این رابطه ارائه می

داخلـی و حمایـت سـازمانی بیرونـی را بـراي اجـراي        راهبـردي پذیري  ها در ظهور اقتصادها، انعطاف شرکت

که به نوبه خود مشروعیت خود را در رقابت  دهند. در حالی کند، ارائه می هاي مدیریت سبز ترکیب میراهبرد

  .]32[ددهن بهبود می

ــورتمن ، کـــ

ــارد،  جلهــــ

ــرمن و  زیمــ

  )2014پیلر (

پذیري  رابطه انعطاف

و کارایی  راهبردي

عملیاتی: نقش 

هاي  گري قابلیت میانجی

  عملیاتی دوسوتوان

از رویکردهاي مختلفی مانند نظریه مبتنی بر منبع، تئوري دوسوتوانی و عملکرد مدیریتی بهره  ،مقالهدر این 

هاي مدیران ارشـد کشـورهاي هنـد و     . مدل معادالت ساختاري در این پژوهش با استفاده از دادهگرفته شد

سازي  مریکا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که قابلیت سفارشیآ

گري  طور کامل میانجیبهو کارایی عملیاتی را  راهبرديپذیري  انبوه و دوسوتوانی نوآورانه رابطه میان انعطاف

  .]17[کند می
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  ها و مدل مفهومی توسعه فرضیه -3

پـذیري   ها براي بررسـی فضـاي رقـابتی بـه انعطـاف      شرکت

شـرکت را بـراي    راهبـردي پـذیري   نیازمندنـد. انعطـاف   راهبردي

بینی و پذیرش سریع تغییـرات محـیط و در نهایـت کسـب      پیش

هـاي   . ویژگی]14[سازد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد توانمند می

روکراسـی، سلسـله مراتـب    وپذیري مانند سـطوح پـایین ب   انعطاف

تواند  مسطح و کاهش استانداردسازي در تولید در اغلب موارد می

هـاي   باشـد. ایـن مسـئله، در محـیط     با اهداف عملکـرد در تضـاد  

ــا   تولیــدي کــه هدفشــان کــاهش قیمــت هــر واحــد محصــول ب

قبولی از کیفیت است، بـه وضـوح دیـده     درنظرگرفتن سطح قابل

از متغیر میانجی بـراي کـاهش   مقاله بنابراین در این  ].3[شود می

این تضاد استفاده شد. بنابر تحقیقات انجام شده توسط کورتمن و 

و  فنـاوري بـر کسـب   راهبـردي  پـذیري   تـاثیر انعطـاف   ،همکاران

. از طرفـی،  ]17[گرفـت  مـورد تاییـد قـرار     فناوريبرداري از  بهره

 فنـاوري نوآوري باز با دو بعد کسب  ،براساس تحقیق هونگ و چو

. ]15[بر عملکرد بازار تاثیرگـذار خواهـد بـود    آنبرداري از  و بهره

دهد. با توجه  می چارچوب نظري پژوهش را نشان 1شماره شکل 

دنبـال بررسـی اثـر غیرمسـتقیم      بـه مقاله ، این 1شماره به شکل 

متغیـر میـانجی    بر عملکرد بازار از طریق راهبرديپذیري  انعطاف

  .نوآوري باز است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدل مفهومی پژوهش - 1شکل 

  

  شناسی پژوهش روش -4

حاضر از لحاظ هدف کاربردي، از لحاظ ماهیت و نحـوه   مقاله

 .اسـت  پیمایشـی  -ها، از نـوع تحقیقـات توصـیفی   آوري دادهگرد

تـدوین   نیـاز جهـت  آوري اطالعـات مورد  بـراي جمـع  طور کلی  به

و اینترنتـی   اي از روش کتابخانـه  و مبـانی نظـري  پیشینه تحقیق 

المللـی اسـتفاده    شامل کتـب، مقـاالت و مطالعـات مـوردي بـین     

هـا و   وضـعیت موجـود شـرکت    است. همچنین جهت ارزیابی هدش

بهـره   از روش میـدانی و ابـزار پرسشـنامه    بررسی فرضیه پژوهش

  .دش گرفته 

هاي پـژوهش و روایـی و    جهت بررسی فرضیه نوشتار،در این 

مبتنـی بـر    9معـادالت سـاختاري   يسـاز  مدلها از  پایایی شاخص

استفاده  Smart Plsافزار  توسط نرم )Pls( 10حداقل مربعات جزئی

محور که بعد از گذشت زمان بـه روش   هاي مولفه است. روش شده

 1974حداقل مربعات جزئی تغییر نام داد، توسـط ولـد در سـال    

محور جهت تایید مدل بـه حجـم    هاي کوواریانس ابداع شد. روش

سـت کـه، برتـري روش     این درحـالی  ؛باالیی از نمونه نیازمند بود

. در اســتهــاي کوچــک  نمونــه مبتنــی بــر واریــانس اســتفاده از

رویکردهاي ساختاري نسـل اول کـه کوواریـانس محـور هسـتند      

هاي معادالت ساختاري احتیاج مبرم به  جهت اجراي صحیح مدل

هاي با حجم نمونه کمتر  . پژوهشاست) <200Nتعداد نمونه باال(

هاي نامناسـب در   حل باعث ایجاد عدم همگرایی و ارائه راه 200از 

هـاي نسـل اول    ادالت ساختاري با استفاده از روشسازي مع مدل

ــا در روش   مــی پژوهشــگران بــه ایــن مشــکل     Plsشــوند. ام

  .]1[خورند برنمی

برابـر   10تعداد نمونـه حـداقل    ،Plsهاي  در روش ،طورکلیبه

. از ]2[شـود  ترین عامل در مـدل بـرآورد مـی    هاي پیچیده شاخص

امـل داراي پـنج   تـرین ع  پیچیـده  ،که در مدل موردمطالعه آنجایی

نمونـه   50، براساس اصل گفته شـده بایـد حـداقل    استشاخص 

دست آمده، از  گرفته شود. براي حصول اطمینان بیشتر از نتایج به

هاي کوچک و متوسط واقع در شهر صـنعتی رشـت    میان شرکت

پرسشـنامه   180عنوان نمونه درنظرگرفته شـدند و   شرکت به 90

پرسشـنامه   180. از میان این هاي مذکور توزیع گردید در شرکت

پرسشنامه صحیح و قابل بررسی بازگردانده شد،  160توزیع شده 

در ایـن پـژوهش،   شرکت مورد بررسی قرار گرفـت.   80در نتیجه 

هـاي کوچـک و    ها از مدیران ارشد شرکت براي تکمیل پرسشنامه

جهـت تجزیـه و   متوسط شهر صنعتی رشت بهـره گرفتـه شـد و    

نی دو پرسشنامه در هر شرکت توزیع شد و تحلیل در سطح سازما

ــه  ــن دو پرسشــنامه ب ــرات ای ــانگین نم ــره شــرکت  می ــوان نم عن

  درنظرگرفته شد.

ابزار مورد استفاده جهت گردآوري اطالعات در این پـژوهش،  

ــنامه ــاس مطال  پرسش ــه در آن براس ــت ک ــورتمن و  اي اس ــه ک ع

ســوال  5از طریــق  راهبــرديپــذیري ) انعطــاف2014همکــاران(

گیري نوآوري باز که شـامل دو   منظور اندازه . به]17[سنجیده شد

9 Equation Modeling(SEM) 
10 Partial Least Square(PLS) 

پذیري  انعطاف

 راهبردي

کسب 

فناوري 

 بیرونی

برداري  بهره

از فناوري 

 بیرونی

  

عملکرد بازار 

 شرکت
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 10نیـز از   آن اسـت، بـرداري از   و بهـره  بیرونی فناوريبعد کسب 

. ]15[) اسـتفاده شـد  2013سوال مطابق با مطالعه هونگ و چـو( 

سوال برگرفته از مطالعه  3همچنین براي سنجش عملکرد بازار از 

  .]30[) استفاده شد2014ن(ونپوک و همکارا

ــژوهش  ــن پ ــش  ،در ای ــی در بخ ــایی و روای ــدل  پای ــاي  م ه

 يبـرا  يریـ گانـدازه  يهامدل بخش درشود.  گیري انجام می اندازه

 CR(12(یبـ یترک ییایپا ،11کرونباخ يآلفا اریمع از ییایپا سنجش

 یـی روا اریـ مع از زیـ ن ییروا سنجش يبراضرایب بارهاي عاملی و 

منظور ایجـاد  به. است شده استفادهو روایی واگرا  AVE(13(همگرا

دبیــات موضــوع و طراحــی روایــی محتــوا، پــس از مــرور جــامع ا

دســت آمــده توســط اســاتید و  ه، پرسشــنامه بــهچــارچوب اولیــ

 متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفته و اصالحات الزم اعمال شد.
 

  هاتحلیل یافته -5

ها  منظور تجزیه و تحلیل دادهبه ،طور که قبال گفته شد همان

ي معـادالت سـاختاري بـا رویکـرد روش حـداقل      سـاز  مدلاز فن 

براي بررسی  Smart PLS 2افزار مربعات جزئی و با استفاده از نرم

همچنـین بـراي بررسـی    . شد گرفتهمفهومی پژوهش بهره  يالگو

به بررسـی   ،در ادامهاستفاده شد.  SPSSافزار  آمار توصیفی از نرم

  .شودها پرداخته میهاي حاصل از تحلیل دادهیافته

  تحلیل توصیفی متغیرها - 1- 5

در این بخش، آمار توصیفی به ترتیب اطالعـاتی در خصـوص   

تـرین داده، میـانگین و انحـراف معیـار     تـرین داده، بـزرگ  کوچک

دهـد. نتـایج   شده از نمونه آمـاري ارائـه مـی     آوري هاي جمع داده

شــده درخصــوص هــر یــک از  آوري هــاي جمــعداده مربــوط بــه

 است.مشاهده  قابل 2 شماره متغیرهاي پژوهش در جدول
  

  آمار توصیفی - 2جدول 

  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  0,81  4,53 راهبرديپذیري  انعطاف

  0,66  4,43  نوآوري باز

  0,77  4,93  عملکرد بازار

  

  گیري ارزیابی مدل اندازه - 2- 5

یـري از پایـایی شـاخص،    گ انـدازه جهت سنجش برازش مدل 

روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. پایـایی شـاخص بـراي    

یـار ضـرایب بارهـاي    سنجش پایایی درونی بوده و شامل سـه مع 

11 Cronbach's Alpha 
12 Composite Reliability 
13 Average Variance Extracted 

است. ضمن اینکه در  15، آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی14عاملی

رهـا از حـروف   ها بـراي نشـان دادن متغی  تمامی جداول و تحلیل

، )OI(، نوآوري بـاز )SFراهبردي(پذیري  اختصار به صورت انعطاف

ــاوريکســـب  ــی فنـ ــره)ETA(بیرونـ ــرداري از  ، بهـ ــاوريبـ  فنـ

 است. استفاده شده )MP(و عملکرد بازار )ETE(بیرونی

  ها سنجش بارهاي عاملی سنجه- 1- 2- 5

هـاي یـک   هاي عاملی از طریق مقدار همبسـتگی شـاخص  بار

شود، مقدار مناسب آن برابـر و یـا    محاسبه می مولفهبا آن  مولفه

 مولفـه باشد. این بدان معناست که واریانس بین می 4/0بیشتر از 

بیشـتر   مولفهگیري آن هاي آن از واریانس خطاي اندازهو شاخص

 بارهاي عاملی حاصل از اجراي مدل که در جـدول  .]1[بوده است

اسـت کـه همـه    کننـده آن   یـان باست،  شده دادهنشان  3 شماره

 باشند.ها داراي بار عاملی مناسبی میسنجه
  

  هاي مدلبارهاي عاملی سنجه -3جدول 

  کد سنجه  مولفه

بار 

عاملی 

)≥0/4(  

  کد سنجه  مولفه
  بار عاملی

)≥0/4(  

 
 
 
OI 
 
 
 
 
 

 
 
 

ETA 

ETA 1  0,610  

 
 
 
SF  

  

SF 1 

 
0,739  ETA 2  0,598  

ETA 3  0,864  SF 2  0,863  

ETA 4  0,719  SF 3  0,687  

ETA 5  0,674  SF 4  0,723  

 
 

ETE  

ETE 1  0,636  SF 5  0,677  

ETE 2  0,635  

MP  

MP 1  0,780  

ETE 3  0,898  MP 2  0,863  

ETE 4  0,616  
MP 3  0,751  

ETE 5 0,636  

 
  آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا -5-2-2

دهنـده سـازگاري درونـی و     منظور تعیین پایایی که نشـان  به

معموال از ضریب آلفاي کرونبـاخ اسـتفاده    است،گیري  دقت اندازه

سـازي معـادالت    شود. با این حـال، پایـایی ترکیبـی در مـدل     می

که  باشد. به دلیل این کرونباخ میساختاري معیار بهتري از آلفاي 

تمـامی   مولفـه مـورد هـر    در محاسبه ضریب آلفـاي کرونبـاخ در  

ــا اهمیــت مســاوي در محاســبات وارد مــی  شــاخص شــوند.  هــا ب

هایی با بار عاملی  که براي محاسبه پایایی ترکیبی شاخص درحالی

شود که  ین میاهمیت زیادتري دارند. این موضوع موجب ا ،بیشتر

تري نسـبت   تر و دقیق ها معیار واقعی مولفهمقادیر پایایی ترکیبی 

14 Factor loadings 
15 Composite Reliability 
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. در نتیجه بـراي سـنجش بهتـر و    ]1[نباخ آنها باشدبه آلفاي کرو

ایی ترکیبی محاسبه تر پایایی پرسشنامه آلفاي کرونباخ و پای دقیق

را نشـانگر پایـایی    0,7) مقدار آلفاي باالي 1951(شدند. کرونباخ

 CRاگر مقدار  16)1978(است. از نظر نونالی قابل قبول اعالم کرده

ن از پایداري درونـی مناسـب   شود، نشا 0,7باالي  مولفهبراي هر 

نیـز   17)1981(فورنـل و الرکـر   .گیري اسـت  هاي اندازه براي مدل

را بـــراي روایــی همگـــراي قابـــل قبـــول   0,5مقــادیر بـــاالي  

 ].1[درنظرگرفتند
  

گزارش معیارهاي؛ آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی  -4جدول 

 همگرا

  متغیر پنهان
عنوان در 

  مدل
Alpha ≥ 

(0/7) 
CR ≥ (0/7) AVE ≥ (0.5)  

پذیري  انعطاف

  راهبردي
SF 0,792  0,858  0,548  

  OI  0,829  0,909  0,834  نوآوري باز

 فناوريکسب 

  بیرونی
ETA  0,732  0,825  0,489  

برداري  بهره

 فناورياز 

  بیرونی

ETE  0,719  0,818  0,480  

  MP  0,717  0,841  0,639  عملکرد بازار

 

، مقـدار  4شده و جدول شـماره  هاي انجام  با توجه به بررسی

و آلفاي کرونباخ بـراي تمـامی ابعـاد     )CR(ضریب پایایی ترکیبی

توان ادعا کرد  رو می و از این است 0,7مدل مورد مطالعه بیشتر از 

که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. مقدار واریانس 

پـذیري   متوسط استخراج شده بـراي متغیرهـاي پنهـان انعطـاف    

بیشتر اسـت و میـزان    0,5، نوآوري باز و عملکرد بازار از راهبردي

 فناوريبرداري از  و بهره بیرونی فناوريآن براي متغیرهاي کسب 

توان نتیجـه گرفـت کـه     بنابراین می است. 0,5نزدیک به  بیرونی

 گیري از برازش قابل قبولی برخوردار است. مدل اندازه

  روایی واگرا -3- 2- 5

یري، از معیار فورنـل  گ اندازهایی واگراي مدل جهت بررسی رو

و الرکر استفاده گردیده است. براساس این معیار، روایـی واگـراي   

در مـدل،   مولفـه یک مدل حاکی از آن است که یـک   قبول قابل

هـایش دارد.  صهاي دیگر تعامل بیشتري با شـاخ مولفهنسبت به 

کند روایی واگـرا وقتـی در سـطح    ) بیان می1981فورنل و الرکر(

بیشـتر از   مولفـه بـراي هـر    AVEقابل قبولی اسـت کـه میـزان    

16 Nunnally 
17 Fornell & Larcker 

هاي دیگر در مدل باشـد.  مولفهو  مولفهواریانس اشتراکی بین آن 

شـود کـه    یله ماتریسی حاصـل مـی  وس بهبررسی این امر  PLSدر 

هاي این مـاتریس حـاوي مقـادیر ضـرایب همبسـتگی بـین       خانه

. ]1[اسـت  مولفـه مربـوط بـه هـر     AVEیر ها و جـذر مقـاد  مولفه

 است. نشان داده شده 5شماره ماتریس یاد شده در جدول 
  

  AVEهاي مکنون و مقادیر  هاي میان متغیر همبستگی - 5جدول 

  ETA  ETE  MP  SF  

ETA  0,699        

ETE  0,668  0,693      

MP  0,527  0,582  0,799    

SF  0,651  0,636  0,667  0,740  

 

کـه بـر    AVEها و جـذر  از همبستگی آمده دست بهاساس نتایج بر

توان روایی واگراي مـدل  می ،شده دادهقرار  5 شماره روي قطر جدول

 الرکر نتیجه گرفت. -را از نظر معیار فورنل مولفهدر سطح 

  ارزیابی مدل ساختاري -3- 5

ي، مــدل ریـ گ انــدازهپـس از ســنجش روایـی و پایــایی مـدل    

متغیرهاي مکنون مورد ارزیابی قرار ساختاري از طریق روابط بین 

ــت ــه حاضــر از ســه معیــار ضــریب    .گرف ــب در مقال ــدین ترتی ب

و ضـــریب قـــدرت  )R2(، ضـــریب تعیـــین)t-values(معنـــاداري

  است.  شده استفاده )Q2(بینی یشپ

  )Q2(بینی و ضریب قدرت پیش )R2(ضریب تعیین  -5-3-1

اسـتفاده   Q2 و R2 معیـار منظور برازش مـدل سـاختاري از    به

زا بر یک متغیـر   بیانگر میزان تاثیر یک متغیر برون R2است.  شده

تنهـا   R2. نکته ضروري در  اینجا این است که مقدار استزا  درون

گـردد و در مـورد    زاي مـدل محاسـبه مـی    هـاي درون  مولفهبراي 

 R2زا مقدار این معیار صفر است. هـر چـه مقـدار     هاي برون مولفه

زاي یک مـدل بیشـتر باشـد، نشـان از      درونهاي  مولفهمربوط به 

 0,33، 0,19سـه مقـدار    18)1998(برازش بهتر مدل دارد. چـین 

را به عنوان مقدار مالک براي مقـادیر ضـعیف، متوسـط و     0,67و

بینـی مـدل    که بیانگر قدرت پیش Q2معرفی کرد. معیار  R2قوي 

معرفـی شـد. هنسـلر و     19)1975(باشد، توسط استون و گیزر می

بینی مدل در مورد  در مورد شدت قدرت پیش 20)2009(نهمکارا

ــه ــاي درون مولف ــه م ه ــدار زا س ــین  0,35و  0,15، 0,02ق را تعی

زا  درون مولفـه در مورد یک  Q2اند. به اعتقاد آنها اگر مقدار  نموده

بینی ضعیفی  باشد، مدل قدرت پیش 0,02در محدوده نزدیک به 

18 Chin 
19 Stone & Geisser 
20 Henseler et al. 
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و  R2ر مربـوط بـه   . مقـادی ]1[دارد مولفههاي آن  در قبال شاخص

Q2 گنجانده شد.  6 شماره  در جدول 
  

 R2و  Q2نتایج برازش مدل ساختاري براساس روش  -6جدول 

 OI  ETA  ETE  MP  

R2  0,601  0,846  0,820  0,374  

Q2  0,222  0,413  0,386  0,231  

 

زا در  هاي درون مولفهبراي تمامی  R2با توجه به اینکه مقدار 

تـوان   باشد، می محدوده مناسبی از سه مقدار ذکر شده در باال می

نتیجه گرفت که مدل سـاختاري از بـرازش قـوي و قابـل قبـولی      

هـا در   مولفـه نیز براي تمـامی   Q2برخوردار است. همچنین مقدار 

آن محدوده مناسبی از سه مقدار ذکر شده در باال بوده و نشان از 

. از ایـن رو  اسـت بینـی مناسـبی    دارد که مدل داراي قدرت پیش

  قبولی برخوردار است. مدل ساختاري از برازش قابل

اسـتفاده   GoFبراي برازش کلـی مـدل از معیـار     ،در نهایت

اســت. توســط ایــن معیــار پــس از بررســی بــرازش بخــش   شــده

و بخش ساختاري مدل پژوهش، برازش بخـش کلـی   گیري  اندازه

و  0,25، 0,01) سه مقـدار  2009شود. وتزلز و همکاران( انجام می

معرفی  GoFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي را به 0,36

نشـان از  GOF  يبـرا  0,581حاصـل شـدن مقـدار    . ]1[اند نموده

 برازش کلی قوي مدل دارد.

  ها آزمون فرضیه- 4- 5

گیري، مدل ساختاري و  هاي اندازه بررسی برازش مدلپس از 

هـاي پـژوهش    تـوان بـه بررسـی و آزمـون فرضـیه      مدل کلی، می

هـاي پـژوهش رسـید. ایـن بخـش شـامل دو        پرداخت و به یافته

و ضــرایب استانداردشــده  )t-value(داري قســمت، ضــرایب معنــی

  .استبارعاملی یا همان ضریب مسیر 

داري  که ضـریب معنـی   از آنجایی، 7 شماره با توجه به جدول

، نـوآوري بـاز و   راهبرديپذیري  دو مسیر میان متغیرهاي انعطاف

دار بـودن تــاثیر   باشـد، معنـی   مــی 1,96عملکـرد بـازار بیشـتر از    

دار بـودن   بر نوآوري باز و همچنین معنی راهبرديپذیري  انعطاف

شـود. در نهایـت، ایـن     تاثیر نوآوري باز بر عملکرد بازار تایید مـی 

بـر   راهبـردي پذیري  دهنده تاثیر غیرمستقیم انعطاف مطلب نشان

عملکــرد بــازار از طریــق متغیــر میــانجی نــوآوري بــاز در ســطح 

پژوهش  هاي درصد بوده و باعث تایید تمامی فرضیه 95اطمینان 

  شود. می

مستقیم میـان دو  مسیر غیرداري  از بررسی ضریب معنی پس

و عملکرد بازار، حال نوبت بررسـی   راهبرديپذیري  متغیر انعطاف

که چه مقدار از تغییـرات عملکـرد بـازار توسـط      استاین مطلب 

با توجه به ضـریب   شود. تبیین می راهبرديپذیري  متغیر انعطاف

 راهبرديپذیري  ، متغیر انعطاف7 شماره استاندارد شده در جدول

درصـد از تغییـرات متغیـر نـوآوري بـاز و متغیـر        77,5به میزان 

درصد از تغییرات متغیر عملکرد بـازار را تبیـین    61,2نوآوري باز 

 47,4به میـزان   راهبرديپذیري  کند. در نهایت، متغیر انعطاف می

ر را از طریق از تغییرات متغیر عملکرد بازا )0,612×0,775(درصد

 کند. متغیر میانجی نوآوري باز تبیین می

  

  هاي پژوهش بررسی فرضیه -7جدول 

  مسیر فرضیه  فرضیه
ضریب 

  مسیر
t-value  

نتیجه 

  آزمون

H1 

بر  راهبرديپذیري  انعطاف

طور عملکرد بازار به

غیرمستقیم از طریق متغیر 

میانجی نوآوري باز، تاثیر 

  دارد.

0,474  -  
پذیرش 

  فرضیه

H2  
بر  راهبرديپذیري  انعطاف

  نوآوري باز تاثیر دارد.
0,775  19,86  

پذیرش 

  فرضیه

H3  
نوآوري باز بر عملکرد بازار 

  تاثیر دارد.
0,612  7,83  

پذیرش 

  فرضیه

 

  و پیشنهادها گیري نتیجه -6

پـذیري   هدف از انجام ایـن پـژوهش، بررسـی تـاثیر انعطـاف     

بر عملکرد بازار از طریق متغیر میانجی نوآوري باز بـود.   راهبردي

در این راستا، با مطالعه ادبیات مدل معادالت ساختاري استخراج 

 ،ها اطمینان حاصـل شـد. در نهایـت    شد و از مناسب بودن سنجه

هاي طراحی شده مورد آزمون قرار گرفتنـد. پـس از انجـام     مولفه

و در نهایت مـدل کلـی،    گیري، مدل ساختاري برازش مدل اندازه

ها حاکی از  هاي پژوهش آزمون شدند. تجزیه و تحلیل داده فرضیه

بر نـوآوري بـاز تـاثیر دارد و     راهبرديپذیري  آن است که انعطاف

 ،همچنین نوآوري باز بر عملکرد بازار تاثیرگذار اسـت. در نهایـت  

از طریق متغیر  راهبرديپذیري  توان نتیجه گرفت که، انعطاف می

انجی نوآوري باز بر عملکرد بـازار تـاثیر دارد. ایـن امـر نیـز در      می

ــه  ــد قــرار گرفت ــورتمن و  مطالعــات گذشــته مــورد تایی اســت. ک

بـر   راهبـردي پذیري  ) در مقاله خود تاثیر انعطاف2014همکاران(

نـوآوري   زعنوان دو بعـد ا که به آنبرداري از  و بهره فناوريکسب 

است، سـنجیدند و مـورد    باز در پژوهش حاضر درنظر گرفته شده

ــگ(    ــو و هون ــین، چ ــت. همچن ــرار گرف ــد ق ــز در 2013تایی ) نی

بیرونـی   فناوريهاي خود تاثیر نوآوري باز با دو بعد کسب  بررسی

  بر عملکرد شرکت را مورد تایید قرار دادند.  آنبرداري از  و بهره

ــه انعطــاف  از آن ــذیر جــایی ک ــرديي پ ــت و  راهب ــاثیر مثب ت
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شود کـه مـدیران بـه     داري بر نوآوري باز دارد، پیشنهاد می معنی

دنبال تخصیص منعطف منابع بازاریابی و تولید، همچنین طراحی 

هاي تولید باشند. از طرف  راهبردمنعطف محصول و تعریف مجدد 

دیگر، با توجه به تاثیر مثبت و معنی دار نوآوري بـاز بـر عملکـرد    

بیرونـی   فنـاوري طور پیوسته در جسـتجوي  ار، مدیران باید بهباز

توانند از شـرکاي بیرونـی خـود نیـز      میآن براي کسب  که باشند

تواننـد از مـدیریت جریـان     استفاده کنند. همچنین، مـدیران مـی  

خـود   فناورانهعنوان یک روش رسمی براي فروش دانش دانش به

ر مـورد اسـتفاده قـرار    کـه کمتـ   ايفناورانهاستفاده کنند و دانش 

دهند را به دیگران فروخته و از این طریق کسب درآمد کننـد.   می

از این راه می تواننـد عملکـرد خـود را بهبـود داده و سـهم بـازار       

تـوان گفـت    بیشتري را کسب کنند. در نتیجه به طور خالصه می

هــاي تولیــدي واقــع در شــهر صــنعتی رشــت بایــد   کــه شــرکت

را مـورد توجـه قـرار دهنـد و اقـدام بـه        راهبـردي پذیري  انعطاف

گذاري در این زمینه نمایند تا از طریق بهبود نـوآوري بـاز    سرمایه

  به هدف نهایی خود یعنی بهبود عملکرد دست یابند.

شود که در تحقیقات آتـی جهـت بهبـود بیشـتر      پیشنهاد می

و عملکرد شرکت بـه بررسـی    راهبرديپذیري  رابطه میان انعطاف

پرداخته شود و از ایـن راه   راهبرديپذیري  بر انعطاف عوامل موثر

پذیري بیشتري با محیط و در نهایت بهبـود عملکـرد رقـم     انطباق

   تـوان نقـش متغیرهـاي دیگـري را کـه       می ،بخورد. از طرف دیگر

عنوان میانجی بـر ایـن رابطـه تاثیرگـذار هسـتند را نیـز مـورد        به

از برخی دیگر از متغیرهـاي  گیري  بررسی قرار داد تا بتوان با بهره

پـذیري   هـاي حاصـل از انعطـاف    کاهش هزینـه منجر به  ،میانجی

و تنوع بیشتر محصوالت و فرآیندها و همچنین تطبیـق   راهبردي

از  .شـد یی که با سـرعت در حـال تغییـر اسـت را     بیشتر با تقاضا

باشد. نمونـه ایـن    هاي این پژوهش نمونه آن می جمله محدودیت

صـنعتی   کهاي کوچـک و متوسـط شـهر    شرکتپژوهش را تنها 

شـود   دهند. بنابراین به پژوهشگران پیشنهاد می رشت تشکیل می

دیگر و یـک جامعـه آمـاري بزرگتـري را     صنعتی هاي ککه شهر

  مورد بررسی قرار دهند.
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