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تاریخ دریافت 6991/9/02 :و تاریخ پذیرش6991/60/06 :

چكيده
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ،از لحاظ متغیر ،کیفی ،از لحاظ زمان ،مقطعی و از لحاظ نوع تحقیق ،توصیفی پیمایشی
و از نوع همب ستگی  -علی ا ست .جامعه آماری ،تمامی مدیران و کار شنا سان واحدهای  ،R&Dتولید ،آموزش ،بازاریابی و تحقیقات
بازار شرررکتهای کوچک و متوسررت تولیدی شررمر سررمنان اسررت .نمونهگیری براسررام منطق حدا م مربعات جییی و به روش
نمونهگیری تصررادفی سرراد اسررت .گردآوری داد ها با روش مطالعه کتابخانهای و میدانی و با کمک ابیار پرسررشررنامه ان ا شررد .در
ت ییهوتحلیم داد ها ،فرآیندی چندمرحلهای صورت گرفت که شامم مراحم زیر ا ست :شنا سایی مؤلفهها با کمک ادبیات تحقیق،
برر سی پایایی مؤلفههای مذکور با کمک شاخص آلفای کرونباخ و  ،CRبرای کفایت نمونهگیری ،شاخص  KMOمورد ا ستفاد رار
گرفت .سپس از آزمون تحلیم م سیر و همب ستگی جمت پا سخگویی به سؤاالت و فر ضیهها ا ستفاد شد .در مراحم بعدی ،تحلیم
عاملی تاییدی جمت پایش شرراخصها در هر سرراز  ،همینیر روایی سرراز مورد بررسرری رار گرفت .درنمایت ،تمامی فرضرریههای
پژوهش تأیید شد و میتوان گفت که نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت تأثیر معناداری دارد ،همینیر نقش تعدیمگری تالطم
بازار معنادار است.
واژگان كليدي :نوآوری باز ،عملکرد نوآورانه شرکت ،تالطم بازار ،شرکتهای کوچک و متوست تولیدی شمر سمنان.

 6پژوهش حاضر با حمایت مالی سازمان صنایع کوچک و شمرکهای صنعتی ایران ان ا شد است.
 0شمار نمابر 209-99145233 :و آدرم پست الکترونیکی سازمانیZahra.ahmadi@semnan.ac.ir :
* عمد دار مکاتبات
 شمار نمابر 209-99145233 :و آدرم پست الکترونیکی سازمانیShafiei@semnan.ac.ir :
شمار نمابر 209-99145233 :و آدرم پست الکترونیکی سازمانیy.vakil@semnaniau.ac.ir :
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 -1مقدمه
امروز با شررر کمگیری محیط مای پیی ید ر ابتی ،تن ما
سازمانهایی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهد که عملکرد خود
را در ابلیتهای ممم سررازمانی همیون نوآوری تقویت کنند[.]6
ان ا فعال یت های نوآورانه ،منبعی پا یان نا پذیر برای می یت ر ابتی
فراهم میکند[ .]0در حالت نوآوری باز ،سررازمانها محیت را برای
فناوری و دانش کاوش نمود و صرررفاب به تحقیق و توسررعه داخلی
خود وابسررته نیسررتند[ .]9چسرربرو نوآوری باز را اینگونه تعری
میکند" :در نوآوری باز ،اگر شررررکت ها به دنبال ارتقاء سرررط
فناوری خود هسررتند ،میتوانند و میبایسررت از اید های فناورانه
خارجی ه مانند ا ید های داخلی بمر ببرند"[ .]96تما بنگا ها
ادر به بازکردن کامم درهای خود نیسرررتند و درجه توانایی آنما
متفاوت ا ست .در نوآوری باز ،مرزهای بنگا پایداری وی ندارند و
فعال یت ها تن ما در دا خم شررررکت ات فام نمیاف تد[ .]09افیایش
نفوذپذیری برای اسررتفاد از منابع خارجی و ای اد تناسرر بیر
ظرف یت ها و ن یاز بازار و اعمال نوآوری باز مف ید اسرررتن بنابرایر
شررررکتها باید مرزهای خود را برای بمبود و تغییر عملیات خود،
توانم ندی تول ید و بمبود راهبردی ،پ تانسررر یم نوآوری و فرآی ند
انتخاب منبع ،مدیر یت کند[ .]05برای سرررازماندهی مناسررر
مدیریت مرزها در نوآوری باز ،مدیران نیاز به سرررازماندهی انتقال
دانش با محیت دارند[.]04
اجتناب از ت اری شرردن داراییهای دانشرری ،ممکر اسررت در
آیند  ،مو عیت ر ابتی شررکت را به خطر اندازد ،ازایررو ،شررکت
برای کس ارزش اضافی ،نیازمند اتخاذ رویکردی راهبردی است.
بنابرایر ابتدا شرررکتها باید به دانش خارجی توجه کنند ،س رپس
ایر رویکرد باید به سمت سایر رویکردهای شرکت هدایت شود و
یک ارتباط واض برای ارتباط بیر رویکردها نیاز است و در نمایت
برای کاهش مشرررکالت پیشرو برای بر راری ایر ارتباط ،ن یاز به
همکاری کم سررازمان اسررت[ .]01هنگامیکه شرررکتها سرراختار
خود را برای حرکت به سرررمت نوآوری باز تغییر میدهند ،دانش
خارجی هم باید سازماندهی و با ساختار و فرهنگ سازمان تطابق
یابد .توانایی جذب باعث ای اد فرصررتهایی برای نوآوری باز یا به
بیان دیگر باعث کاهش محدودیتهای ترکی داخلی منابع دانش
در ی رک مرردل نوآوری برراز میشرررود[ .]03محیت آشرررفترره
م حدود یت های مختلفی را بر دانش فعلی شرررر کت تحم یم
میکند[ .]03بازار آشرررفته به درجهای از تغییر در اولو یت های
مشتری و تقاضای مشتری اشار دارد که به سرعت باعث می شود
Roberts
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دانش بازار فعلی شرررکتها منسرروخ شررود[ 03و  .]09برای حفظ
ر ابت ،بازار آشفته نیاز دارد شرکت سریعتر به تغییرات پیشبینی
نشد پاسخ دهد و را های جایگییر متعدد برای برآوردن نیازهای
مشررتری داشررته باشررد .در یک محیت بازار بسرریار آشررفته ،نقش
دانش فناوری در ای اد سود نباید دست کم گرفته شود و شرکتی
که میخواهد از منسرروخ شرردن فناوری خود جلوگیری کند ،باید
آن را در خارج ت اری کند یا توسعه مشترک دهد[.]03
برای اینکه نقش نوآوری باز در ای اد یک عملکرد نوآورانه
موفق در درون یک شرکت م شخص شود ،بای ستی به برر سی
مفمو نوآوری پرداخته شود .تعاری متعددی تا بهحال از مفمو
نوآوری ارائ ره شررررد کرره یکی از کررامررم تریر آنمررا تعری
روبرتس )6993(5اسرررت .او نوآوری را اینگونه تعری میک ند:
(بمر برداری +اختراع = نوآوری)ن درایر تعری  ،اختراع به ت سم
ذهنی ،تو سعه و تبدیم یک اید به یک برنامه ابم اجرا ا شار
داردن درحالیکه بمر برداری به فرآیند ت اریسازی و کس سود
اطالم می شود .از سوی دیگر ،عملکرد نوآوری یا نوآورانه ،اغل
به عملکرد شرررکت در ای اد نوآوری در محصررول و نوآوری در
فرآیند محصررول اشررار دارد .بدیمی اسررت که همه اید های
نوآورانه درونی در شرررکتها ،ادر نیسررت که از م رای نظا
تحقیق و تو سعه شرکت ،ت اری سازی شد و وارد بازار گردد.
ازایررو ،بسرریاری از ایر اید ها ،میتواند در مراحم مختلفی از
تو سعه ،از مرزهای شرکت خارج شود و شرکتها از روشهایی
غیر از ت اری سازی درونی ،از ایر اید ها بمر مند شوند .از سوی
دیگر ،در صورت ورود آزادانه دانش فناورانه به داخم شرکتها،
آنما ادر خواهند بود که از میان ح م عریضتر و عمیقتری از
دانش فناورانه ،به انتخاب و تو سعه درونی آن د سته از اید هایی
بپردازند که با فرآیندهای درونی شرکت ،سازگاری بیشتری دارد
و باعث می شود که دانش موجود در شرکت با سرعت بی شتری
تکمیم شود و برای ت اریسازی آماد شود[.]69
کسرر وکارهای کوچک و متوسررت( )SMEدر کشررورهای در
حال توسررعه ،بهطور متوسررت به اشررتغال بیش از نیمی از نیروی
انسررانی من ر میشررود و  %42کم مشرراغم جدید و  %51تولید
نا خالص ملی را ای اد می ک ند .ممم تریر ویژگی و می یت ایر
شرکتها عالو بر روانتر بودن و داشتر درت سازگاری بیشتر با
شرایت متغیر محیطی ،وضعیت ر ابتپذیری و نوآورانه آنان است.
با توجه به اهمیت ایر بنگا ها ،برای ر ابتی کردن آنما باید تغییر
و تحول در آن ما هموار مورد تو جه باشرررد[ .]4نوآوری یکی از

زهرا احمدي ،محسن شفیعي نیکآبادي و یونس وکیلالرعایا

راهبرد های ممم ر ابت برای کارخانه های کوچک و کارخانه های
بیرگ ا ستSME .ها با م شکالت ع یبی مواجهاند که در ت ضاد با
فعالیتهای نوآوریشرران اسررتSME .ها همیشرره کمتر ادر به
تحقیق و استفاد از دانش کدگذاری شد هستند که آنما را وادار
میکند بیشتر بر را های شخصی تبادل ایر دانش و "یادگیری به
وسر ریله ان ا دادن و تعامالت" تکیه کنند] .[4امروز نوآوری در
SMEهای ایران جایگا مناسررربی ندارد .شررررکتهای کوچک و
متوسررت در ایران با مشررکالت خاخ خود از بیم کمبود منابع،
نداشررتر درت نقدینگی وی ،نداشررتر بخش تحقیق و توسررعه،
نوآوری تأمیر منابع و مواد موردن یاز مواجه هسرررتند که موج
عملکرد ضعی ایر شرکتها می شود .با توجه بی شتر به فرایند
ای اد نوآوری میتوان آن ما را کمرنگ تر کرد و مسرررتحکم تر به
سوی توسعه گا برداشت[ 4و .]1
ازآن اییکه امروز عد ثبات در بازار ،چالش بیرگی در کارایی
و عملکرد شرکت ا ست ،مدیریت ایر بازار با ابیارهایی اکت سابی و
نوآورا نه مو ج عملکرد مث بت و ارت قاء کارایی و بمبود عملکرد
شرررکت میشررود[ .]03ازایررو ،تالطم بازار بهعنوان تعدیمگر در
رابطه بیر نوآوری باز و عملکرد انتخاب شد است.
پژوهش حا ضر ،به دنبال پا سخگویی به ایر پر سش ا ست که
آ یا نوآوری باز با ت عد یمگری تالطم بازار بر عملکرد نوآورا نه
شرکتهای کوچک و متوست تولیدی ،تأثیر معنادار دارد؟

 -2پيشينه نظري
 -1-2نوآوري باز
برخی از محققان بر ایر موضررروع تأکید دارند که با توجه به
بحران ا تصررادی اخیر ،بس ریاری از شرررکتهای صررنعتی ا دا به
گرفتر ارزش اضرررافی از فناوری خود با اسرررتفاد از راهبردهای
نوآوری باز کرد اند[ .]92در سررالهای اخیر ،شرررکتها در جمت
باال بردن انعطافپذیری و بمر گیری از دانش فنی خارجی ،بهطور
فیای ند ای مدیر یت نوآوری های خود را به سرررمت شررربکه های
نوآوری و ای اد ارزش ،باز کرد و گسترش داد اند].[1
عالو بر دسررتیابی به فناوری خارجی ،بسرریاری از شرررکتها
به طور فیای ند ای سرررعی دار ند تا م وز ف ناوری خود را به طور
انحصاری یا عالو بر کاربرد آن در محصوالت خود ،به شرکتهای
دیگر ارا ئه ده ند[ .]92نوآوری باز مو ج ت عا مم بیشرررتر م یان
فعاالن ایر عر صه نظیر بنگا ها ،شبکه تأمیرکنندگان آنما و بازار
و مشتریان میشود[.]3
External Technology Acquisition

نوآوری باز جریانات سررودمند درونی و بیرونی دانش بهمنظور
سرعت بخ شیدن به نوآوری داخلی و گ سترش بازار برای ا ستفاد
خارجی از نوآوری اسرررت .نوآوری باز به ایر معنی اسرررت که
شررررکت ها با ید اسرررتفاد از ا ید ها و فناوری های خارجی را در
ک س وکار شان بی شتر نمایندن درحالیکه اجاز میدهند اید های
بالاسررتفاد شرران توسررت شرررکتهای دیگر مورد اسررتفاد رار
گیرد[.]96
براسررام تعری چسرربرو از نوآوری باز ،شرررکت میتواند از
ا ید های بیرونی مان ند ا ید های درونی به خوبی بمر گیرد و از
آنما برای گسرررترش بازار خود اسرررتفاد کند .شررررکت از طریق
نوآوری باز ،اید های درونی و بیرونی به بازار را مورد ا ستفاد رار
میدهد ،در حالی که فناوری خود را نیی جلو میبرد[ .]3ازآن اکه
پژوهش حاضررر به دنبال بررسرری ،کسر و بمر برداری خارجی از
فناوری است ،مبنای تعری پژوهش حاضر از نوآوری ،تعری ذکر
شد از چسبرو میباشد.
بنابرایر ،طبق ادبیات پیشرریر ،نوآوری باز به دو دسررته ابم
ت ییه بود که شامم کس خارجی فناوری( )ETA4و بمر برداری
از فناوری خارجی( )ETE1میشود[ 09و .]96
 -1-1-2كسب فناوري خارجی
امروز بیرگتریر سررازمانها و حتی سررازمانهایی که از نظر
فناوری خودکفا هسررتند ،نیی به دانش خارج از سررازمان خود نیاز
دارند .شرکتها معموال عالو بر تحقیق و توسعه خود ،به کس و
فروش دانش در بازار فناوری و همکاری فعاالنه در  R&Dبا دیگر
شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی میپردازند[ .]90شرکتها برای
کامم کردن دانش بلی خود بهدنبال کس دانش فناورانه بیرونی
ه ستند .ک س فناوری بیرونی برای یک شرکت منبع عمد ای از
دانش فناورانه را فراهم میآورد که میتواند موج بمبود و ارتقا
پایه دانش فناورانه موجود در شرکت شود .ازایررو ،هدف شرکت
از کسرر فناوری بیرونی ،دسررتیابی به فناوری الز و تکمیلی
جمت تولید محصررروالت خود و همینیر ر ابت در بازار برای
محصرروالت یا خدمات میباشررد[ .]03ایر تعری مبنای پژوهش
حاضر ،از کس فناوری خارجی است.
کس فناوری بیرونی از طریق ارزیابی فناوریهای بیرونی در
د سترم ،به شرکت کمک میکند تا فناوریهای خود را تکمیم
کند .از طرف دیگر ،شررکت را با گیینههای متعددی جمت حم
مشکالت و یافتر ترکیبات سودمند و جدید از دانش ،برای ای اد
ارزش روبرو میکندن بنابرایر ،شرررکتها در جسررت وی فناوری
External Technology Exploitation
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خارج از سازمان هستند تا دانش پایهای خود را تکمیم کنند که
آنما را برای ر ابت در بازار محصوالت و خدمات کمک نماید[.]3
 -2-1-2بهرهبرداري خارجی از فناوري
در گذ شته ،ب سیاری از شرکتهای صنعتی بر بمر برداری از
ف ناوری درونی خود تمرکی داشرررت ند و بمر برداری خارجی از
فناوری هایی مثم صررردور م وز آن را تقریبا نادید میگرفتند.
اخیرا ،بسررریاری از شررررکتها راهبرد بمر برداری از فناوری باز را
اتخاذ کرد اند .ایر فناوری از فعالیتهای حا شیهای ت اری سازی
دانش با یماند  ،فراتر میرود[.]99
بمر برداری خارجی از فناوری( )ETEبه ا ید ها یا دانش فنی
ا شار دارد که خارج از سی ستم نوآورانه شرکت جریان دا شته که
در آن شرکتهای مرکیی بهطور فیایند ای به دنبال ت اریسازی
یا انتقال دانش فنی خود به خارج از شرکت هستند تا منافع پولی
و غیرپولی کس ر کنند[ 99 ،03و  .]95در پژوهش حاضررر نیی از
ایر تعری استفاد شد است .بمر برداری فناوری خارجی شامم
فروش حق اختراع ،اعطای م وزها ،صررردور م وز ،همکاری های
فناورانه و فروش بخش های کوچک شررررکت از جمله بخش های
تاز تأسریس کسر وکار میشررود[ .]95فاصررله بیر سررط تولید
دانش یک شرررکت با سررط تولید دانش جمانی باعث میشررود تا
شررررکت ها به ایر فکر باشرررند که منابع فناورانه خود را با دیگر
شررررکت ها به اشرررتراک بگذارند[ .]94بمر برداری از فناوری
خارجی ،از فناوریهای موجود در شرکت ا ستفاد میکند تا از
م نافع آن بمر م ند شرررود[ .]3رویکرد بمر برداری از ف ناوری
خارجی ،شرررر کت را برای ت اریسرررازی دانش ف ناورا نه یا
بمر برداری از آن دانش توسررت شرررکت مسررتقم دیگر توانمند
میک ند[]91ن ب نابرایر رویکرد بمر برداری از ف ناوری خارجی
میتواند مییتهای راهبردی و مالی را برای شرررکت فراهم کندن
زیرا به شررررکتها کمک میکند تا اید هایی که کمتر توسرررت
خودشان مورد استفاد رار میگیرد را به فروش رسانندن بنابرایر،
ایر شرکتها میتوانند م ددا بر گ سترش ابلیتهای ه ستهای
خود تمرکی کننررد و درنتی رره موج ر بمبود عملکرد در
شرکتهایی شوند که فناوری آنما را خریداری کرد اند[.]3
 -2-2عملكرد نوآورانه
عملکرد سازمانی ابعاد مختلفی دارد .عملکرد نوآوری ترکیبی
از موفقیتهای کلی سرازمان درنتی ه تالشهای صرورت گرفته
جمت نو کردن و بمبود دادن و به کارگیری جنبه های مختل
نوآوری در سازمان است[.]9
در بازارهای ر ابتی ،شرررکتها باید دانش خود را برای انطبام
با محصررروالت و فناوری های جدید افیایش دهند و بهطور مداو
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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ایر دانش را بیر همه کارکنان توزیع کنند .براسام عوامم داخلی
سازمان(دانش و ممارت ،ارزشها و هن ارها و  ،)...ماهیت نوآوری
میتواند شامم نوآوری فنی ،محصول و فرآیند باشد[ ،]93پژوهش
حا ضر نیی از ایر تعری تبعیت کرد و به برر سی عملکرد نوآورانه
در سط محصول و فرآیند میپردازد.
 -1-2-2نوآوري محصول
نوآوری محصرررول را میتوان بهعنوان نوآوری برای شررررکت،
صنعت و م شتری در نظر گرفت[ .]93نوآوری مح صول فرآیندی
اسرررت که دربرگیر ند طراحی فنی ،تحقیق و توسررر عه ،تول ید،
مدیریت و فعالیتهای ت اری(از جمله بازاریابی محصرررول جدید)
اسررت .نوآوری موثر محصررول برای بقا ،رشررد و سرروددهی اکثر
بنگا های ا ت صادی ضروری ا ست[ .]62نوآور بودن مح صول ،به
مییان سرررر عت پذیرش دانش و ف ناوری ها از م نابع خارجی و
همینیر مییان همخوانی اید های جدید با ابل یت های داخلی
سررازمان بسررتگی دارد[ .]93نوآوری محصررول میتواند بهعنوان
معیاری برای توانایی شرررکت در معرفی محصرروالت جدید به بازار
دید شرررود .همینیر ،ایر معیار می تواند برای بدسرررت آوردن
اطالعات درمورد توانمندیهای نوآوری شرکت و سن ش خروجی
عملکرد آن استفاد گردد[ .]62مبنای پژوهش حاضر ،ایر تعری
از نوآوری در محصول است.
 -2-2-2نوآوري در فرآیند
نوآوری فرایند بهعنوان عناصررر جدید معرفیشررد به عملیات
تولید شرکتها و بهمنظور تولید محصول و یا ارائه خدمات تعری
شرررد اسرررت[]99ن بهعبارتدیگر ،نوآوری فرآیند بمبود یک روند
موجود و یا زایش یک روند جدید اسرررت[ ]52و مبنای پژوهش
حاضرررر ،ایر تعری اسرررت .ایر دو نوع از نوآوری ممکر اسرررت
نیازهای مشابمی داشته باشد ،اما نوآوری محصول بازارمحور بود ،
درحالیکه نوآوریهای فرایند به بمر وری در داخم شرکت مربوط
است[.]99
 -3-2تالطم بازار
امروز سرررازمانها با چالش های زیادی از جمله افیایش عد
اطمینان محیطی ،تغییرات سررریع در الگوی مصرررف و بازارهای
نوظمور و جدید مواجه هستند[ .]66شرکتهای کوچک و متوست
بهخاطر جمانی شدن ،تغییرات فناورانه و همینیر بهدلیم کمبود
منابع و تعمدات ساختاری ،آ سی پذیر ه ستند[ .]56سازمانهای
کوچک و متوسررت ،بهدلیم محدودیت منابع و سرررمایه ،بهشرردت
تحررت ترراثیر تغییرات محیطی رار می گیرنررد .برره عالو بررازار
مح صوالت شان در حال تغییر و جمانی شدن ا ست[ .]66از دیگر
ویژگیهای ایر شرکتها میتوان به انعطافپذیری ،پاسخگویی به

زهرا احمدي ،محسن شفیعي نیکآبادي و یونس وکیلالرعایا

نیازهای بازار و توانایی آنما برای پاسرررخگویی به خواسرررته های
مشتریان اشار نمود[.]56
سط تالطم محیطی فشارهای خاخ خود را بر سازمان وارد
مینماید و ایر ف شارها بر راهبردهای مختل سازمان تأثیرگذار
است].[60
تالطم بازار به نرخ تغییرات در ترکی مشررتریان و ترجیحات
آنما و شرررایت بازار ر ابتی اشررار دارد[ 09 ،03و  .]69تالطم در
بازار ،باعث ای اد ابما و ریسرررک در فرآیندهای کسررر وکار
می شود[ .]50آ شوب در بازار به سرعت باعث من سوخ شدن تولید
دانش فعلی بازار شرکت می شود[ .]03مبنای پژوهش حا ضر نیی
ایر تعری ا ست .از م شخ صههای یک محیت آ شفته میتوان به
تغییرات مکرر و غیر ابم پیشبینی در نیازها و ترجیحات م شتری
نسرربت به محصرروالت ،تغییرات فناوریهای محصررول و تولید و
تغییر در چشررماندازهای ر ابتی اشررار کرد[ .]50تغییرات مربوط
به م شتری ،به دلیم الگوهای تقا ضای غیر ابمپیشبینی ،تو صی
غیر ابمپیش بینی همرا با عد اطمینان محیطی اسرررت که در
محیطمای آ شفته ،شرکتها در تالشاند تا برای غلبه بر ایر عد
طعیت بازار خارجی ،ابیاری را توسعه دهند[.]09
سررازمانهایی که در محیت متالطم فعالیت میکنند ،نیازمند
تغیییر محصررروالت با توجه به تغییر در نیازها و خواسرررته های
م شتریان ه ستند و بر عکس ،در بازارهای باثبات ،شرکتها کمتر
نیاز دارند تا محصوالت خود را با نیازهای در حال تغییر مشتریان
هم ج مت سررراز ند و ت عد یم کن ند[ .]69ب نابرایر هن گامی که
آشررفتگی بازار زیاد میشررود ،شرررکتها نیاز به خال یت بیشررتری
دارند تا بتوانند در فعالیت های نوآورانه شررررکت کرد و عملکرد
خوبی داشته باشند[.]59
 -1-3-2تغيير در تقاضاي مشتري
در سالهای اخیر ،عر صه ک س وکار جمانی به شدت ر ابتی
شد و ماهیت تقاضای مشتریان تغییر کرد و بسیار پییید شد
ا ست .عالو بر ایر ،م شتریان شروع به تقا ضای انواع گوناگونی از
محصررروالت در دور های زمانی کوتا کرد اند .در ایر مو عیت،
سرررازمان های جدید دریافتند که برآورد سررراختر ایرگونه از
تقاضاها بسیار دشوار است[ .]65پژوهش حاضر از ایر رویه پیروی
میکند.
امروز فراوانی بسرریار انتخابها ،در کلیه بازارها رایج اسررت و
صررررفا نوآوری در کاالها و خدمات ،موج ای اد مییت ر ابتی
پایدار نخواهد شررد[ .]64دنیای امروزی دنیای تحوالت و تغییرات
مداو و ع صر بیثباتیها ست که بر سازمانها تأثیر عمیقی دارد.
ازایررو ،ضرورت دارد سازمان به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم،

برای حفظ حیاط خود ،با تغییراتی که سررازمان را با تمدید مواجه
میکند ،تطبیق یابد[.]65
-2-3-2تغيير در نيازهاي مشتري
امروز بسیاری از سازمانها و شرکتها با ر ابرت بسریار زیراد
و محرررریت نررررامطم نی مواجه هستند که بهواسطه نوآوریهای
فناوری و نیازهای در حال تغییر مشرررررررتریان شرردت پیدا کرد
اسرررت[ .]61یکی از مشرررکالتی که در درک و پاسرررخگویی به
خوا ستهها و شکایات م شتریان در سازمانها مطرح ا ست ،عد
بهکارگیری راهکارهای ارتباطی مناسرر و موردتوجه مشرررتریان
اسررتن ازایررو شررناسررایی و بهکارگیری روشهای مناسرر برای
ارتباط با مشررتریان مختل  ،گامی مؤثر در جمت رفع ایر نقیصره
بهشررمار میآید[ .]63پژوهش حاضررر از ایر رویه پیروی میکند.
ازآن اییکه نیازها و انتظارات مشتریان هموار درحال تغییر است،
دستیابی به محصوالت و خدمات با کیفیت باال ،نیازمند پیگیری و
پاسخگویی بیو فه به نیازهای درحال تغییر بازار است[.]55
 -3-3-2تغيير در اولویتهاي مشتري
یکی از مممتریر عوامم موفقیت شررررکتها ،بر راری ارتباط
مؤثر با مشررتریان اسررت .افیایش ر ابت و کاهش تعداد مشررتریان
وفادار ،باعث توجه به مفمو رابطه با مشرررتریان و تغییر دیدگا
شرررکتها از محصررولمحور به مشررتریمحور شررد اسررت[.]63
بنگا های بازارمحور جمت درک و برآورد سازی نیازهای م شتری،
ممارت های برتری را بکار می گیرند .بازارگرایی بدان جمت برای
مشررتری حیاتی اسررت که به شرررکت ایر امکان را میدهد تا بر
ترجیحات مشررتری نظارت کرد و برای توسررعه و ارائهء خدمات،
اطالعات بازار را جمعآوری کند] .[59سرررازمانهایی که پیگیر و
پا سخگوی ترجیحات م شتری ه ستند ،بمتر میتوانند م شتریان را
راضرری نگه داشررته و به تبع آن سررط عملکرد باالتری خواهند
دا شت[ 59و  .]55در بازارهای ب سیار آ شفته ،ترجیحات م شتریان
نسرربت به محصرروالت پیوسررته تغییر میکندن بنابرایر شرررکتها
بهواسرررطه ابلیت های گسرررترد ای که در رابطه با بازار دارند،
میتوانند از ایر تغییرات آگا شررد و با مشررارکت در فعالیتهای
نوآورانه ،جمت پاسررخگویی به نیازهای مشررتریان و بازار ،واکنش
نشان دهند[ .]59پژوهش حاضر از ایر رویه نیی پیروی میکند.
-4-2پيشينه نظري و بررسی فرضيهها
کاسررمر( )0222پژوهشرری با عنوان "منابع فناوری خارجی:
کسررر فناوری ملموم و ناملموم" ان ا داد .پژوهش حاضرررر
نحو انت خاب ف عال یت های نوآورا نه مختل شرررر کت را ت ی یه و
تحلیم میکند .همینیر به بررسرری تصررمیمات کسرر فناوری
«مثم تصررمیم خرید فناوری» بهعنوان بخشرری از راهبرد نوآورانه
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره سي و دو ،تابستان 7931

11

تاثیر نوآوري باز بر عملكرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش ...

شررررکت پرداخت .با توجه د یق به انواع مختل کسررر فناوری
خارجی 0 ،نوع گ سترد ت صمیمات خرید فناوری شنا سایی شد.
 -6شررررکت میتواند فناوری جدید را از طریق پرسررر نم جدید،
بخ شی از شرکتهای دیگر یا ت مییات شرکت ،ک س کند-0 .
شرکت میتواند فناوری جدید خود را از طریق موافقتنامه ،صدور
م وز و یا بهوسیله برون سپاری فناوری توست پیمانکار ،R&D ،یا
آژانسهای مشررراور ای بدسرررت آورد .تحلیمها توسرررت م موعه
نر افیارهای کمی رگرسیون ان ا شد است.
ایختنتالر( )0225در پژوهشررری تحت عنوان "سرررازماندهی
فرآینررد بمر برداری خررارجی از فنرراوری :شررریو هررای فعلی و
چالشهای آیند " بمر برداری خارجی از فناوری توست شرکت را
به شرررکم صررردور م وز ،فروش م وز ثبت اختراع و همکاریها
معرفی میکند .در سررازمانهای کارآمد و مؤثر ،اسررتفاد منظم از
مدل بمر برداری خارجی از فناوری  ،تو ست شکاف بیرگ دان شی
به تأخیر انداخته می شود .هدف از مقاله ،ک س اطالعات بی شتر
در مورد چگونگی فرآینررد بمر برداری خررارجی از فنرراوری در
شرکتهای چند کس وکار با فناوری فشرد بود و نتایج تحقیق
از مطالعات اکتشررافی عمیق در مورد  62شرررکت پیشرررو در اروپا
ارائه شد ا ست .نوی سند در مرحله اول به ت ییهوتحلیم پی شینه
بمر برداری خارجی از فناوری پرداخته اسرررت .در مرحله دو به
مسرررائم مربوط به سررر یاسرررت های کلی سرررازماندهی فرآیند
بمر برداری خارجی از فناوری اشار کرد استن و در مرحله سو
ایر سیاستها را توسعه داد است.
ایختنتالر( ،)0229پژوه شی با عنوان "نوآوری باز برونزا و اثر
آن بر عملکرد شررررکت :بررسررری تاثیرات محیطی" ان ا داد .در
پژوهش موردنظر چمار مورد از عوامم محیطی(درجه تالطم فنی،
شدت ر ابت ،حفاظت از حق ثبت اختراع ،نرخ معامله در بازارهای
فناوری) بهعنوان تعدیمگر ،در رابطه بیر راهبردهای نوآوری باز و
عملکرد شرکت درنظرگرفته شد است .برای جمعآوری داد ها از
داد های  691شرکت صنعتی ا ستفاد شد .نتایج ن شان داد که
درجه تالطم فناوری ،نرخ معامله در بازارهای فناوری و شررردت
ر ابت در بازارهای فناوری ،اثرات مثبت نوآوری باز برون زا را بر
عملکرد شررررکت تقویت میکند .ولی درجه حفاظت از حق ثبت
اختراع ،موفقیت نوآوری باز را تسررمیم نمیکند .تحقیق حاضررر از
آن جمت برای مدیران سررودمند اسررت که به آنما نشرران میدهد
تحت کدا شرایت محیطی ،راهبرد نوآوری باز ،عملکرد شرکت را
تقویت میکند].[54
Sisodiya
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چر و همکاران( ،)0266در پژوه شی با عنوان "تأثیر و سعت،
عمق و ج مت گیری م نابع ف ناوری خارجی بر عملکرد نوآورا نه
شررررکتهای چینی" با اسرررتفاد از مدلهای نوآوری (STIعلم،
فناوری و نوآوری) و (DUIان ا  ،اسرررتفاد و تبادل) به ت ییه و
تحل یم اثر گذاری وسررر عت ،عمق و ج مت گیری م نابع ف ناوری
خارجی بر عملکرد پرداختند .نتایج نشرران داد که وسررعت و عمق
بازبودن ف ناوری ،برای هر دو مدل نوآوری با عث بمبود عملکرد
نوآورانه میشود].[51
هونگ و چو ( )0269در پژوهشی تحت عنوان "اثر نوآوری باز
بر عملکرد شرررر کت :اثرات ت عد یمگری  R&Dداخلی و تالطم
محیطی" نوآوری باز را به دو ب عد کسررر ف ناوری خارجی و
بمر برداری فناوری خارجی تقسیم میکنند .همینیر تالطم فنی
و تالطم بازار را به عنوان ت عد یمگر در راب طه بیر نوآوری باز و
عملکرد شررررکت معرفی میکنند .ایر مطالعه در  631شررررکت
تولیدی با فناوری باال در تایوان صرررورت گرفته اسرررت و یافتهها
حاکی از آن اسررت که کسر فناوری بیرونی اثر مثبت بر عملکرد
شررررکت می گذارد و همینیر میتواند ارتباط میان بمر برداری
خارجی از فناوری و عملکرد شرررکت را تقویت کند .آنما از طریق
ایر بررسررری در یافت ند که هر دو ب عد نوآوری باز با تو جه به
سرمایهگذاری باال در تحقیق و تو سعه داخلی و تالطم محیت اثر
مث بت بر عملکرد شرررر کت دارد .همینیر آن ما ب یان کرد ند که
نوآوری باز و عملکرد فاکتورهایی هسررتند که مدیران میبایسررت
بم از شررروع هر کاری آنما را درنظرگرفته و برای حم مشررکالت
احتمالی آمادگی داشته باشند.
فلور و همکاران( :)0269در پژوهشررری تحت عنوان " نوآوری
باز درون زا ،ظرف یت جذب و عملکرد نوآورا نه :پژوهش ت ربی
شرکتهای اسپانیایی" به بررسی عمق و وسعت شیو های نوآوری
باز و ابعاد بالقو ظرفیت جذب پرداختهاند .نتایج ت ربی تحقیق از
یک نمونه 635تایی از شررررکتهای صرررنعتی متوسرررت و بیرگ
اسررپانیایی با فناوری پیشرررفته بدسررت آمد اسررت .برای آزمون
فر ضیهها از ت ییهوتحلیم رگر سیون خطی چندگانه ا ستفاد شد
ا ست .نتایج ن شاندهند اثرات مثبت ظرفیت جذب بالقو و منابع
نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه است].[53
سررریسرررودیا و همکاران( :3)0269در پژوهشررری تحت عنوان
"نوآوری باز برون زا برای افیایش عملکرد و توانم ندسرررراز ها و
فر صتها" با درنظرگرفتر ت وری ابلیت و ت وری مبتنی بر منابع
به دنبال شرررناسرررایی عوامم کلیدی اسرررت که موج توانمندی
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نوآوری باز برون زا شرررد و تأثیر آن را بر زمی نه ف عال یت م یان
کسررر وکارها افیایش میدهد .ابلیت ارتباطات شررررکت نقش
تعرردیررمگر دارد و سرررررییهررای شررربکرره(فراگرفتر دانش) و
انعطافپذیری ،دو منبع کلیدی در افیایش ایر اثر میباشرررد .ایر
روابت توسرررت داد های بدسرررتآمد از مدیران  025شررررکت با
فناوری پی شرفته آزمون شد ا ست .نتایج حا صله ،پیشبینیهای
توانایی شر ررکت برای ای اد روابت بیر شررررکتها در یک محیت
غنی از دانش است که ایر موج افیایش تأثیر نوآوری باز بیرونی
بر کسررر عملکرد مالی برتر میشرررود .از طرفی ،ت ییهوتحلیم
داد ها اثر متقابم ،غیرخطی و غیرمنتظر ای را با انعطاف پذیری
نشان داد است].[53
بایونا 3و همکاران( :)0269آنما در پژوهش خود تحت عنوان
"تأثیر نوآوری باز بر عملکرد شرررکت :مورد مطالعه ،شرررکتهای
کشراورزی-غذایی اسرپانیا" به بررسری سرط نوآوری و درجه باز
بودن شرررکتهای کشرراورزی – مواد غذایی و همینیر چگونگی
تاثیر گذاری باز بودن شرررر کت ها بر عملکرد نوآوری شرررران
میپردازند].[59
9
می شلینو و همکاران( : )0265در پژوه شی با عنوان " نوآوری
ورودی و خروجی :سازمان و عملکرد" به تحلیم رابطه بیر درجه
باز بودن شرررکتها ،ویژگیهای مو عیتیشرران R&D ،سررازمان و
عملکرد مالی شرکت پرداختهاند .فر ضیهها ثبت شدن سپس در
یک نمونه 601تایی شرررکتهای زیسررتی دارویی جمان با R&D
باال در سالهای  0223-0260آزمون شد .نتایج ن شاندهند ایر
ا ست که نوآوری باز در میان شرکتهای کوچک و تاز تأ سیس
بسیار فراگیر بود و برای بسیاری هسته اصلی کس وکار محسوب
می شود .روشهای نوآوری باز داخلی جایگییر فعالیتهای R&D
داخلی هسررتندن درحالیکه شرریو های نوآوری باز خارجی مکمم
توسعه داخلی هستند].[42
باتیسررتی 62و همکاران( :)0264در پژوهش خود "نوآوری باز
در خدمات :منابع دانش ،حقوم مالکیت معنوی و بیرالمللی" به
بررسررری جمت جریان دانش و بهطور کلیتر الگوی نوآوری بازی
می پردازد که در بخش خدمات در کم اروپا رخ داد اسرررت .با
ا ستفاد از پایگا داد یورو ا ستات و برا سام  CIS4در  63بخش
خدمات در  63کشرررور ،تفاوت معناداری بیر رهبران نوآوری در
خدمات و پیروان آنما یافت شررد .نتایج نشرران داد که نوآوری در
بخش تحقیق و توسعه دانشمحور یافت میشود].[46

ونررگ و همکرراران( :)0264در پژوهشررری بررا عنوان "اثرات
ابل یت های شرررر کت بر هم کاری های خارجی و عملکرد :نقش
م یان ی گری تالطم بازار" به بررسررری سرررره ابل یت درونی
سررراز مان( ابل یت های نوآوری ،اطال عات و ارت باطی) به عنوان
محرک های راهبرد همکاری خارجی شررررکت پرداختهاند .نتایج
نشررران داد که ایر ابل یت ها بهطور مؤثر بر کارایی همکاری های
خارجی تأثیرگذار بود که ایر امر به نوبه خود من ر به عملکرد
بازار و عملکرد مالی شررررکت میشرررود .همینیر اثر ابلیتهای
نوآورانه و اطالعات بر عملکرد شرکت بهطور مثبت تو ست تالطم
بازار تعدیم میشود.
گریکو 66و همکاران( :)0261در پژهش خود با عنوان "ت ییه
و تحلیم اثر نوآوری باز بر عملکرد شررررکت" مبنا را بر ایر فرض
رار دادند که انواع کانالهای نوآوری خارجی(وسررعت جسررت و)
استفاد شد توست یک شرکت ،انداز ای که شرکت از نوآوری باز
استفاد میکند(عمق جست و) و اینکه تا چه حد شرکت از طریق
کانال های مختل خارجی همکاری میکند(نوآوری باز تعاملی)
کامال با عملکرد نوآورانه در ارتباط ا ست .در پژوهش با ا ستفاد از
 35969شرکت از ان مر سن ش نوآوری اروپا که در سال 0223
در سرا سر ک شورهای اروپایی ان ا شد ،مدلهای ت ربی برآورد
شد .نتایج ن شان داد که و سعت ج ست و در ارتباط کامم با تما
ا دامات عملکرد نوآورانه مرتبت اسررتن درحالیکه عمق جسررت و
در ب سیاری از موارد من ر به کاهش بازد نمایی می شود .بهعالو
ایر پژوهش نشررران داد که نوآوری باز پیوسرررته با توسرررعه و
ت اریسازی محصوالت کامال جدید در ارتباط است].[40
صررفدریرن بر و همکاران( :)6999در پژوهشرری تحت عنوان
" نوآوری باز :نگاهی جامع بر مفاهیم ،رویکردها ،روندها و عوامم
کل یدی موفق یت" از طریق ان ا یک م طال عه مروری بر روی
پژوهشهای ان ا شد در زمینه نوآوری باز( 32مقاله) ،به نتای ی
دسررتیافت .نتی ه اصررلی اینکه مدیران سررازمانها و شرررکتها
میبایسرررت از نوآوری باز بهعنوان را حلی برای مقابله با تغییرات
پر شتاب فناوری ،چرخه عمر کوتا فناوریها ،هیینه باالی تحقیق
و توسعه درونی و ر ابت شدید جمانی بمر بگیرند].[63
صدر و ان صاری( :)6995در پژوه شی با عنوان "تأثیر نوآوری
باز و ناپایداریهای فنآورانه برعملکرد نوآوری در را ستای ک س
مییت ر ابتی در شرکتهای دانش بنیان" به برر سی رابطه بیر
نوآوری باز و عملکرد نوآورا نه پرداخ ته ا ند .نمو نه آ ماری ایر
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تاثیر نوآوري باز بر عملكرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش ...

پژوهش ،شامم  12شرکت دانشبنیان م ستقر در پارک شیخ
بمایی وا ع در شررمرک علمی و تحقیقاتی اصررفمان بود اسررت.
نتایج ایر پژوهش که با اسررتفاد از روش مدلسررازی معادالت
سرراختاری و به روش حدا م مربعات جییی و بهوسرریله نر افیار
 Smart PLSان ا شد است ،نشان میدهد که تاثیر نوآوری باز
وارد شوند بر عملکرد نوآوری در ایر شرکتها به صورت ابم
مالحظهای ابم تایید ا ستن درحالیکه ایر شرایت برای نوآوری
باز خارجشوند وجود ندارد .همینیر نتایج بر تاثیر مثبت و ابم
مالحظه عملکرد نوآوری بر کسر مییت ر ابتی اشررار دارد اما
تاثیرات تعدیمگری ناپایداریهای فناورانه در م سیر بیر نوآوری
باز و عملکرد نوآوری تایید نمیشود].[69
ابراهیم پور ازبری و همکرراران( :)6995پژوهشررری بررا عنوان
"برر سی تأثیر انعطافپذیری راهبردی بر عملکرد بازار شرکتها:
نقش میان یگری نوآوری باز" ان ا دادند .در ایر مقاله کس ر
فناوری خارجی و بمر برداری از آن بهعنوان دو بعد نوآوری باز
درنظرگرفته شد ا ست .پژوهش حا ضر ،از لحاظ هدف کاربردی
و از لحاظ روش از نوع توصرریفی -پیمایشرری اسررت .بهمنظور

بررسی فرضیههای پژوهش  32شرکت تولیدی کوچک و متوست
وا ع در شمر صنعتی ر شت موردبرر سی رار گرفت و ت ییه و
تحلیم داد ها تو ست مدل سازی معادالت ساختاری مبتنی بر
حدا م مربعات جیئی( )PLSان ا شرررد .نتایج نشررران داد که
انعطاف پذیری راهبردی بر نوآوری باز تأثیر مثبت و معنیدار
دارد و همینیر نوآوری باز بر عملکرد بازار شرکتها تأثیر مثبت
و معنیدار دارد.
هونررگ و چو( ،)0269چر و ه مکرراران( ،)0266ف لور و
همکاران( )0269به بررسررری رابطه نوآوری باز و عملکرد نوآورانه
پرداخ تها ند .همینیر هو نگ و چو( )0269به بررسررری نقش
تعدیمگری تالطم بازار در رابطه بیر نوآوری باز و عملکرد نوآورانه
پرداختهاند .پس از بررسررری پژوهش های داخلی و خارجی ،مدل
مفمومی پژوهش(شرررکم شرررمار  )6و همینیر جدول ابعاد و
شرراخصهای نمایی پژوهش(جدول شررمار  )6ذکر خواهد شررد.
نوآوری پژوهش حاضررر ،بررسرری نقش تعدیمگری تالطم بازار در
ایران و همینیر برر سی پژوهش در شرکت شمرکهای صنعتی
است.

شكل  :1مدل مفهومی خالصه شاخصها و ابعاد
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 -3روش تحقيق
-1-3گزارههاي تحقيق
با توجه به مرور ادبیات صورتگرفته و مدل مفمومی ارائه شد ،
میتوان سؤاالت تحقیق را بهصورت زیر بیان نمود
 فرضیه اصلی تحقیق:
"تالطم بازار در بیر رابطه نوآوری باز عملکرد نوآورانه شرکت نقش
تعدیمگر دارد"
 فرضیه فرعی تحقیق نیی بهصورت زیر تبییر شد است:
نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت تأثیرمعناداری دارد.
-2-3روششناسی تحقيق
پژوهش حاضرررر از ل حاظ هدف ،کاربردی ،از ل حاظ متغیر،
کیفی ،از لحاظ زمان ،مقطعی و از لحاظ نوع تحقیق ،توصررریفی
پیمای شی ا ست .ایر تحقیق از آن جمت کاربردی ا ست که نتایج
حرراصررررم از آن می توانررد در جمررت ع م ل کرد نوآورانرره در
شرکتهایکوچک و متوست تولیدی بکار گرفته شود.
جامعه آماری ایر پژوهش شامم تمامی مدیران و کارشناسان
وا حد های  ،R&Dتول ید ،آموزش ،بازار یابی و تحقی قات بازار
شرکتهای کوچک و متوست تولیدی شمر سمنان با سابقه کاری
باالی  9سال و تح صیالت کار شنا سی به باال میبا شد .با توجه به
اینکه در پژوهش حاضررر ،برای بررسرری ارتباط بیر چند متغیر در
مدل مفمومی پژوهش ،از روش حدا م مربعات جیئی( )PLS60و
نر افیار  Smart PLSاستفاد شد است ،برای تعییر ح م نمونه،
از روش زیر اسررتفاد میشررود .بارکالی 69و همکاران برای تعییر
ح م نمو نه در روش  ،PLSرویکردی ارا ئه داد ند که در پژوهش
حاضر مورداستفاد رار گرفته است .در ایر رویکرد ،حدا م ح م
نمونه الز برای اسرررتفاد در روش  ،PLSبرابر اسرررت با حداکثر
مقدار حاصم از دو رویکرد زیر:
 -6حا صم ضرب  62در بی شتریر تعداد شاخص انداز گیری ،در
میان شاخصهای انداز گیری مدل مفمومی پژوهشن
 -0حاصمضرب  62در بیشتریر روابت موجود در بخش ساختاری
مدل اصلی پژوهش که به یک منغیر مریوط میشود.
در پژوهش حاضرررر برای محاسررربه ح م نمونه طبق رویکرد
اول ،ابتدا میبایست مدل انداز گیریای را پیدا نمود که بیشتریر
تعداد شاخص را دارد .طبق مدل مفمومی پژوهش ،متغیر عملکرد
نوآورانه دارای بی شتریر تعداد شاخص( 9شاخص) ا ست .بنایرایر

حدا م ح م نمونه مدل مفمومی پژوهش حاضر برای استفاد در
روش  ،PLSبرابر است با .92
در گا بعد ،برای محاسررربه ح م نمونه طبق رویکرد دو از
رویکردهای بارکالی ،میبای ست بی شتریر روابت موجود در بخش
سررراختاری مدل اصرررلی پژوهش را پیدا نمود که به یک منغیر
مریوط میشررود .طبق مدل مفمومی پژوهش ،متغیر نوآوری باز و
عملکرد نوآورانه ،هرکدا با  9متغیر دیگر مرتبت اسرررت .بنایرایر
حدا م ح م نمونه مدل مفمومی پژوهش حاضر برای استفاد در
روش  ،PLSبرابر است با .92
در گا آخر ،با م قایسررره  92و  ،92م قدار بیرگتر یعنی 92
به عنوان حدا م ح م نمو نه موردن یاز ،برای اجرا کردن مدل
مفمومی پژوهش حا ضر در روش  PLSانتخاب می شود .ازآن اکه
در فرآیند جمعآوری داد تعدادی از پرسرررشرررنامه ها مخدوش
میشود ،تعداد  602پرسشنامه توزیع گردید.
در پژوهش حا ضر ،جمت برر سی فر ضیههای پژوهش از روش
حدا م مربعات جیئی و نر افیار  Smart PLsا ستفاد شد ا ست.
مممتریر دلیم برتری ایر روش بر سررایر روشها اسررتفاد از آن
برای نمونه های کوچک اسرررت .همینیر در ایر روش نیازی به
نرمالسازی داد ها نیست .مییت دیگر استفاد از ایر روش ،امکان
استفاد از مدلهای انداز گیری با یک شاخص(سوال) است.
در ایر تحقیق سرره نوع متغیر مسررتقم ،وابسررته و تعدیمگر
وجود دارد .نوآوری باز ،متغیر مسررتقم اسررت و عملکرد نوآورانه
متغیر وابسررر ته و تالطم بازار نیی متغیر ت عد یم گر ایر پژوهش
بهشمار میآید.

 -3-3جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری ایر پژوهش ،شررررکتهای کوچک و متوسرررت
تولیدی شمر سمنان است .نوآوری باز به معنی استفاد از دانش و
منابع خارج از سازمان برای حم م شکالت داخم سازمان ا ست.
امروز در تما بخشهای سررازمان نیاز به اسررتفاد از نوآوری باز
احسام میشود .معموال از نوآوری باز برای توسعه یا کس دانش
در حوز های مختل فنی و تحقیق و توسررعه ،آموزش ،بازاریابی و
تحقیقات بازار اسرررتفاد میشرررود .از ایر جامعه نمونهای تمامی
مدیران و کارشناسان واحدهای  ،R&Dتولید ،آموزش ،بازاریابی و
تحقیقات بازار انتخاب شرردند .طبق آمار یدسررتآمد از شرررکت
شررمرکهای صررنعتی سررمنان ،شررمر سررمنان دارای حدود 922
شرکت کوچک و متوست تولیدی است.
Barclay

Partial Least Squares
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 -4-3روش گردآوري و تحليل دادهها
در ایر پژوهش به دل یم گسرررتردگی جامعه و نمونه آماری،
بمتریر ابیار جمعآوری داد ها پرسرررشرررنامه درنظرگرفته شرررد.
همینیر بهمنظور توزیع پر س شنامه در میان جامعه آماری عالو
بر روش سرررنتی توزیع پرسرررشرررنامه ،از کانالهای دیگری مانند
رسررانههای جمعی از جمله اینسررتاگرا  ،تلگرا و سررایتهایی که
محم ح ضور خبرگان و متخ ص صیر حوز های مختل میبا شد،
کمک گرفته شد است.
در ایر پژوهش ،بررهمنظور جمعآوری اطالعررات از ترکی ر
روشهای کتابخانهای و تحقیقات میدانی استفاد شد است.

 -4یافتههاي تحقيق
از  602پر س شنامه توزیع شد  662 ،پر س شنامه برای ان ا
تحلیمهای آماری مناس بود است.
-1-4بررسی شاخص پایایی و روایی ،كفایت نمونهگيري و
تحليل عاملی تایيدي
بم از توزیع پرسررشررنامه میبایسررت از پایایی آن اطمینان
حا صم کردن به همیر دلیم ابتدا نمونه  52تایی از پر س شنامهها
بیر خبرگان متخ ص صان و کار شنا سان مرتبت با مو ضوع ،توزیع
گردید .پس از جمعآوری داد ها ،برای بررسررری مییان پایایی یا
ابلیت اعتماد ،از آلفای کرونباخ استفاد شد است .سپس روایی
سرراز با اسررتفاد از آمار های ،AVEجدول همبسررتگی فورنم و
الرکر GOF ،Q0 ،R0،پذیرفته شرررد در نمایت ،با اعمال نتایج
بد ست آمد  ،از ایر نظر ،روایی ن سخه نمایی پر س شنامه تأیید و
مطالعات مقدماتی ان ا شد مقدار آلفا میبای ست از  2.3بی شتر

ترکیبی و آلفای بیشررتر از  2.3دارند ،پس مدل موردنظر از پایایی
الز برخوردار است .برای برازش کم مدل از مقدار  GOFاستفاد
شد ا ست که ایر مقدار برا سام مقدار بار عاملی بد ست میآید.
ایر شررراخص باید مقداری باالتر از  2.64باشرررد که برای مدل
تحقیق حا ضر  2.33بد ست آمد ،پس مدل حا ضر از برازش ب سیار
خوبی برخوردار میباشد.
-2-4روشهاي تجزیه و تحليل دادهها
پس از بررسررری روایی و پا یایی ابیار ا نداز گیری پژوهش و
توزیع و جمعآوری داد ها ،نو بت به ت ی یه و تحل یم داد های
جمعآوری شررد میرسررد .در ایر پژوهش ،برای تحلیم داد ها از
نسم دو روش مدلسازی معادالت ساختاری( ،)SEMیعنی روش
حدا م مربعات جیئی( )PLSو نر افیار مربوط به آن Smart PLS
اسررتفاد میشررود .در پژوهش حاضررر ،پیش از ت ییه و تحلیم
داد ها میبای ست کفایت داد ها برر سی شود .از جمله روشهایی
که محققان برای تعییر منا س بودن داد ها برای ورود به مرحله
تحلیم عاملی استفاد میکنند ،روش  KMO65است که مقدار آن
معموال بی شتر از  2.1ا ست[ .]06ایر آزمون در جدول شمار 4
در مورد ایر پژوهش آورد شد است.
سررپس فرآیند تحلیم عاملی آغاز شرردن تحلیم عاملی تائیدی
برای شناسایی مولفهها در هر ساز پژوهش است ،برای ان ا ایر
بخش ،دو آزمون  tو بارهای عاملی جمت بدسررت آوردن مولفهها
برای مدل ان ا میشررود بارهای عاملی از طریق محاسرربه مقدار
همبستگی شاخصهای یک ساز با آن ساز محاسبه می شود که
اگر ایر مقدار برابر و یا بی شتر از  2.5شود ،موید ایر مطل ا ست
که پایایی در مورد آن مدل ابم بول اسررت اما در مورد اعداد
مع ناداری

t

 T-valuesبا یدگ فت که اب تداییتریر مع یار برای

با شد تا پر س شنامه از پایایی ابم بولی برخوردار شود[ .]02عدد
بد ست آمد برای ساز ها ،ن شاندهند آن ا ست که پر س شنامه
مورداستفاد در پژوهش ،از پایایی و یا به عبارتی از ابلیت اعتماد
الز برخوردار ا ست .سپس با ان ا مطالعهای در بیر  662نفر از
افراد جامعه و براسررام محاسرربات نر افیار ، SPSSضررری آلفای
کرونباخ برای هر معیار بهصررورت جداگانه محاسرربه شررد اسررتن
همیرطور با اسررتفاد از نر افیار  PLSآلفای کرونباخ و ضررری
پایایی ترکیبی( )CRهر متغیر بد ست آمد ا ست مقدار ا ستاندارد

 PLSو بررسرری انواع آمار های مرتبت تاثیر متغیرها بر یکدیگر
بررسرری میشررود و انواع فرضرریههای تحقیق تحلیم میشررود

ایر دو معیار میبایسرررت بیشرررتر از  2.3باشرررد .همانطورکه در
جدول شررمار  4مشرراهد میکنید همه شرراخصها مقدار پایایی

همانطور که در جدول شمار  4دید می شود ،شاخص
تما متغیرها باالی  2.4است ،پس میتوان اطمینان حاصم کرد

Kaiser Mayer Olkin Meausure
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سررن ش رابطه بیر سرراز ها در مدل اسررت و در صررورتیکه عدد
معناداری باالتر از  6.91باشررد ،نشرراندهند صررحت رابطه بیر
ساز ها و در نتی ه تائید فر ضیههای پژوهش در سط اطمینان
 %94است ایر دو آمار برای پژوهش حاضر ،در شکمهای شمار
 0و  9آورد شد است در مرحله آخر نیی با تحلیم مسیر مدل در

KMO

زهرا احمدي ،محسن شفیعي نیکآبادي و یونس وکیلالرعایا

که تعداد نمونههای ک س
بدست میدهد.

شد توانایی ورود به تحلیم آماری را

-1-2-4مدل معادالت ساختاري و آزمون فرضيهها
در پژوهش هایی که هدف ،آزمون مدلی خاخ از روابت بیر
متغیرها ا ست ،از روش مدل معادالت ساختاری ا ستفاد می شود.
مدلسرررازی مسررریری  PLSیکی از روش های مدل م عادالت
ساختاری ا ست ،که شامم دو بخش انداز گیری(مدل بیرونی) و
ساختاری است .در سمت انداز گیری ،ارتباط سواالت با ساز ها
موردبررسررری رار میگیرد و در سرررمت سررراختاری عاممهای
موردبرر سی با یکدیگر جمت آزمون فر ضیهها مورد توجه ه ستند.
با تو جه به غیرنر مال بودن توزیع داد ها ،نر افیار Smart-PLS
بکار گرفته میشود.
-2-2-4ارزیابی مدل درونی پژوهش

پس از آزمون مرردل بیرونی و برره عبررارتی ترراییررد روایی و
پا یایی( مدل های انداز گیری تحقیق) ،مدل درونی یا همان مدل
سررراختاری تحقیق ارز یابی میگردد .با اسرررتفاد از مدل درونی
میتوان به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت .از معیارهای آمار
 ،tضررری تعییر و ضررری مسرریر برای ارزیابی مدل اسررتفاد
میشود.
-1-2-2-4بررسی مقدار معناداري()T-Value
برای شرررناسرررایی مممتریر مولفهها و شررراخصهای مدل و
همینیر برای آزمون معنرراداری فرضررریرره هررا ،آزمون بوت
اسرترا ( )BS64ان ا شرد و از شراخص جیئی مقدار آمار T-( t
 )Valueا ستفاد می شود .تما مقادیر میبای ست از  6.91بی شتر
باشررد .همانطورکه در شررکم شررمار  0مشرراهد میشررود ،همه
شاخصها از مقدار  6.91بیشتر بود و تأیید شد.

شكل  :2مدل پژوهش در حالت اعداد معناداري

-2-2-2-4بررسی مقادیر بارهاي عاملی فرضيهها
مدل مفمومی آزمون شرررد در حالت اسرررتاندارد یا الگوریتم
 PLSو ضری مسیرها در شکم شمار  9ارائه شد است .اعدادی
که بر روی مسیر ساز ها با یکدیگر نشان داد شد است ،ضری
مسریر نامید میشرود .ایر اعداد بیانگر بتای اسرتاندارد شرد در
رگر سیون یا ضری همب ستگی دو ساز ا ست و برای برر سی
مییان تاثیر مسرررتقیم یک متغیر بر متغیر دیگر ارائه میشرررود.
اعدادی که بر روی مسر ریر بیر سررراز ها و معرفها نمایش داد
می شود در مدلهای انعکا سی بیانگر بار عاملی ا ست .اعداد داخم
هر دایر نشاندهند ضری تعییر( )R0ساز اصلی است و مقدار

آن همیشرره بیر صررفر و یک تغییر میکند .هرچه ضررری تعییر
بیرگتر باشررد ،نشرران میدهد که خت رگرسرریون بمتر توانسررته
تغییرات متغیر وابسررته را به متغیر مسررتقم نسرربت دهد .مقادیر
ا ستاندارد  R0برابر  (2.69ضعی )(2.99 ،متو ست) و  (2.13وی)
است .اگر ساختارهای یک مدل مسیری داخلی معیر ،یک متغیر
مکنون درونزا را با تعداد معدودی(یک یا دو) متغیرهای مکنون
برونزا شرح دهد R0 ،متو ست ابم پذیرش ا ست .اما اگر متغیر
مکنون درونزا متکی به چند متغیر مکنون برونزا باشد مقدار R0
حدا م باید در سط ابم توجه رار دا شته با شد(به ایر معنا که
از  2.13بیشررتر باشررد)ن در غیر ایر صررورت در مورد زیربنای

Bootstrapping
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ت وریکی مدل شبماتی مطرح میشود و نشان میدهد که مدل در
شرح متغیرهای مکنون درونزا ناتوان است[ .]00مقدار  R0برای
متغیرهای نوآوری باز  ،2.33عملکرد نوآورانه  2.9است .همانطور
که مشرراهد میشررود ،مقدار  R0برای برای تمامی متغیرها در
سررط وی رار دارد و برای متغیرهای مکنون برونزا یا مسررتقم
مقدار  R0ارائه نمیشررود .مقدار ابم بول برای  R0عددی بیگتر
از  2.5اسررت که چون ایر مقادیر بیرگتر از  2.5اسررتن درنتی ه
ابم توجیه میبا شد و در نتی ه مدل به در ستی برازش شد

ا ست .همینیر طبق آنیه که در باال بیان شد ،مقدار ضرای
م سیر در صورتیکه باالتر از  2.9با شد ،میتوان رابطه م ستقیم
بیر متغیرها را تائید نمود که با توجه به شررکم شررمار  9ایر
رابطه در ایر تحقیق تائید میشررود .همیرطور در مورد بارهای
عاملی نیی تمامی اعداد باالی 2.5که باالتریر سررط ابم بول
اسررت ،رار دارند و درنتی ه رابطه بیر متغیر و ابعاد آن نیی در
تما مدل تائید میشرود .اعداد مربوط به  tمعناداری و بار عاملی
در ادامه و در جدول شمار  0آورد شد است.

شكل  :3مدل پژوهش در حالت ضرایب مسير
جدول  :2جدول  tمعناداري و بارعاملی مربوط به شاخصهاي پژوهش
ابعاد

شاخصها
تغییر در نیازهای مشتری

تالطم بازار

تغییر در اولویتهای مشتری
تغییر در تقاضای مشتری

نوآوری در محصول
عملکرد نوآورانه

نوآوری در فرآیند

کس فناوری خارجی ()ETA
نوآوری باز
بمر برداری از فناوری خارجی ()ETE
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بار عاملی

سؤاالت

t-value

Q6

230

0.926

Q0

102.5

0.899

Q9

142.6

0.946

تأیيد

Q5

149.2

0.947

تأیيد

Q4

149.8

0.942

تأیيد

Q1

130.1

0.937

تأیيد

Q3

51.03

0.816

تأیيد

Q3

61.1

0.857

تأیيد

Q9

60.5

0.836

تأیيد

Q62

65.1

0.822

تأیيد

Q66

87.9

0.88

تأیيد

Q60

71.7

0.868

تأیيد

Q69

72.1

0.850

تأیيد

Q65

85.9

0.863

تأیيد

Q64

62.6

0.860

تأیيد

Q61

42.53

0.818

تأیيد

Q63

85.83

0.897

تأیيد

Q63

88.3

0.883

تأیيد

Q69

118.41

0.887

تأیيد

Q02

47.1

0.83

تأیيد

Q06

94.2

0.888

تأیيد

Q00

88.49

0.891

تأیيد/عدم تأیيد
تأیيد
تأیيد

تأیيد

زهرا احمدي ،محسن شفیعي نیکآبادي و یونس وکیلالرعایا

 -3-2-4آزمون فرضيهها
در ت ی یهوتحل یم به روش  ،PLSپس از برازش مدل بیرونی
پژوهش یا بهعبارتی روایی و پایایی پژوهش ،پژوهشگر میتواند به
برر سی مدل ساختاری و با ا ستفاد از مدل ساختاری ،به آزمون
فرضرریههای پژوهش بپردازد .ایر سررمت شررامم  0بخش اسررت.
بخش اول ،بررسی ضرای معناداری مربوط به هریک از فرضیهها،
بخش دو  ،نیی بررسی ضرای استاندارد شد مسیرهای مربوط به
فرضیهها میباشد .ابتدا با توجه به شکم شمار  0به تحلیم بخش
اول پرداخته خواهد شد.

شرکت( )2.46است .ایر بدان معنا ست که نوآوری باز  46در صد
از تغییرات عملکرد نوآورانه شرکت را تببیر میکند.

ضرایب ا ستاندارد شده م سيرهاي مربوط به فر ضيه
فرعی

ضرای معناداری م سیرهای مدل ،ن شاندهند تأیید یا عد
تأیید فرضررریه های مدل اسرررت .گیارش مربوط به ایر بخش به
تفکیک فر ضیههای پژوهش ،در ادامه ذکر خواهد شد .برای تأیید
فرضرریهها ،ایر معیار در سررط اطمینان  2.94درصررد باید باالی
 6.91باشد.

برای بررسی شدت رابطه تعدیمگر نیی از معیار انداز تأثیر()f0
اسرررتفاد میشرررود که مقادیر آن  2.64 ،2.20و  2.94بهترتی
ن شان از شدت اثر تعدیلی ضعی  ،متو ست و وی ا ست .شدت
رابطه تعدیم گری تالطم بازار در رابطه بیر نوآوری باز و عملکرد
نوآورانه شرررکت ،مقدار  2.0اسررت .ایر بدان معناسررت که تالطم
بازار  02درصد نقش تعدیمگری افیایند در رابطه بیر نوآوری باز
و عملکرد نوآورانه شرکت دارد .ایر مقدار ن شاندهند شدت اثر
تعدیلی باالتر از متو ست ا ست .همینیر ضری م سیر مربوط به
ایر فرضیه  2.542است.
سایر اعداد مربوط به فرضیههای تحقیق در جدول شمار 9
ارائه شد است.

فر ضيه فرعی :نوآوري باز بر عملكرد نوآورانه شركت تاثير

جدول  :3نتایج تحليل حداقل مربعات جزئی و آزمون فرضيهها

بررسی ضرایب معناداري مربوط به هریک از فرضيهها

معناداري دارد.
همانطور که در شکم شمار  0م شاهد می شود ،ضرای
معناداری مسیر میان متغیر نوآوری باز و عملکرد نوآورانه شرکت،
از  6.91بی شتر ا ست .ازایررو ،تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه
شرکت در سط  2.94معنیدار بود و حاکی از تأیید ایر فرضیه
است.
فرضیی يه اصییلی :تالطم بازار در راب طه بين نوآوري باز و
عملكرد نوآورانه شركت نقش تعدیلگر دارد.
همانطورکه در شررکم شررمار  0مشرراهد میشررود ،ضرررای
معناداری مسیر بیر تالطم بازار و متغیرهای نوآوری باز و عملکرد
نوآورانه شرررکت در سررط  2.94از مقدار  6.91بیشررتر اسررت.
ازایررو ،نقش تعدیمگری تالطم بازار تأیید میگردد.
بررسییی ضییرایب اسییتانداردشییده مسییيرهاي مربوط به
فرضيهها(شدت رابطه)
پس از اینکه از طریق ضری معناداری م سیر میان دو متغیر،
رابطه میان متغیرها نمایش داد شد ،نوبت به برر سی شدت ایر
رابطهها میرسد که در ایر بخش با توجه به شکم شمار  9به آن
پرداخته خواهد شد.
ضرایب استاندارد شده مسيرهاي مربوط به فرضيه فرعی2
همانطورکه در شررکم شررمار  9مشرراهد میشررود ،ضرررای
اسررر تا نداردشرررد برای دو ب عد نوآوری باز و عملکرد نوآورا نه

ضری
مسیر

Sample
)Mean (M

Standard
Deviation
)(STDEV

T Statistics
)|(|O/STDEV

P
Values

OI -> IP

2.465

2.462

2.629

5.94

2.222

>OI * MT -
IP

2.542

مسير

2.540

2.611

0.36

2.222

فر ضيه ا صلی :ظرفيت جذب دانش با ميانجیگري نوآوري
باز و ت عد یل گري تالطم فنی و تالطم بازار بر عملكرد
نوآورانه شركت تأثير معناداري دارد.
همانطور که در جدول شمار  9مشاهد میشود ،نوآوری باز
با تعدیمگری تالطم بازار بر عملکرد نوآورانه شرکت تأثیر مثبت و
معناداری دارد .بنابرایر فر ضیه ا صلی مبنی بر تاثیر نوآوری باز بر
عملکرد نوآورانه شرکت با تعدیمگری تالطم بازار تایید میگردد.
-4-2-4ارزیابی مدل بيرونی پژوهش
پس از برر سی پایایی مدل و همیرطور رواییهای ظاهری و
محتوایی ،در ایر بخش به برر سی و تحلیم روایی ساز از طریق
آمار هایی که از  PLSبد ست آمد ا ست ،پرداخته می شود .در
پژوهش حا ضر ،روایی ساز با ا ستفاد از آمار های  ،AVEجدول
همب ستگی فورنم-الرکر GOF ،Q0 ، R2 ،سن ید شد ا ست که
در ادامه تفسیر آنما ذکر شد است.
-1-4-2-4ميانگين واریانس استخراج شده()AVE
 AVEنشرررران ده ند مییان همبسرررتگی یک سرررراز با
شرراخصهایش اسررت .مقدار اسررتاندارد ایر معیار 2.4 ،اسررت.
همانطور که در جدول شررمار  4مشرراهد میشررود ،در پژوهش
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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تاثیر نوآوري باز بر عملكرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش ...

حاضررر روایی سرراز در ایر بخش تأیید شررد اسررتن زیرا تمامی

شاخصها مقداری بیشتر از  2.4دارد.
-2-4-2-4جدول همبستگی فورنل-الركر

جدول  :5خالصه آماري پژوهش
ابعاد

شاخصها

AVE

آلفاي كرونباخ

CR

KMO

ProssI

PI

ETE

ETA

CP

CN

CD
MT

2.35

2.33

2.31

2.36

2.34

22.10

PI

2.3

2.31

2.36

2.39

2.35

22.1

ProssI

-3-4-2-4معيار )Stone-Geisser criterion(Q2
ایر معیار نشرراندهند ابلیت پیشبینی شرراخصهای مربوط
به ساز های درونزای مدل و مقادیر استاندارد آن  2.64 ،2.20و
 2.94است .مقدار  Q0برای نوآوری باز مقدار  2.10و برای عملکرد
نوآورانه مقدار  2.16بدسررت آمدن ازایررو ،همه متغیرهای درونزا
رردرت پیش بینی وی دارد .پس در ایر یخش ،برازش بخش
ساختاری ،باتوجه به ایر معیار ،تأیید خواهد شد.

OI

2.16

2.33

2.33

2.39

2.30

22.49

ETE

ETE

2.34

2.39

2.9

2.36

2.10

2.33

2.31

2.39

22.44

ETA

ETA

2.31

2.39

2.90

2.33

2.9

2.96

2.39

22.1

CP

Proce
ssI

2.35

2.33

2.96

2.35

2.33

2.94

2.41

CN

IP

PI

2.36

2.39

2.90

-

2.33

2.31

2.95

CD

CD

2.33

2.31

2.99

2.4
2.36

-

-

F2

CP

2.39

2.33

2.96

2.4

جدول  :4جدول همبستگی فورنل-الركر

2.0

CN

2.9

2.3

2.95

2.4

Q2

R2

GOF

مدل پژوهش در صورتی از روایی واگرای ابم بولی برخوردار
خواهد بود که اعداد مندرج در طر اصلی( ،)AVEاز مقادیر زیریر
خود بیشررتر باشررد .همانطور که در جدول شررمار  5مشرراهد
میشرررود ،پژوهش حاضرررر از روایی واگرای ابم بولی برخوردار
است .ازایررو در ایر بخش ،روایی ساز تأیید شد است.

آمار هایی که در باال عنوان شد ،در برخی موارد م ستقیم از
نر افیار  Smart-PLSنسخه شمار  0بدست میآید و بعضی دیگر
از طریق محاسرربات ریاضرری خود محقق حاصررم شررد اسررت.
م موعه ایر اعداد بدست آمد برای ایر تحقیق در جدول شمار
 4آمد است.

-

با توجه به جدول شمار  ،4از آن ا که عدد  Q0بیرگتر از 2.1
ا ستن ایر مدل دارای برازش بخش ساختاری ابم بول ا ست.
همینیر مقدار  AVEنیی در محدود م از یعنی بیش از 2.4
رار داردن در نتی ه با توجه به اعداد جدول میتوان گفت که
روایی همگرایی مدل های انداز گیری وی اسرررت GOF .نیی
عددی بیرگتر از  2.3اسررت که میتواند نشرران دهد برازش کلّی
مدل وی ا ست .در بخش پایانی پژوهش ،با ا ستفاد از داد های
حا صم از تحلیم آماری و متنا س با اهداف پژوهش ،نتایج نمایی
ارائه میشرررود .در ادامه نیی به یافتههای پژوهش پرداخته خواهد
شد.

-5-2-4ارزیابی برازش بخش كلی

-5بحث

پس از بررسرری و ارزیابی سررن ش مدل انداز گیری و بخش
سررراختاری و مناسررر بودن برازش آنما ،نوبت به ارزیابی برازش
بخش کلی پژوهش می رسرررد .برای ارز یابی برازش ایر بخش از
معیار GOF61استفاد شد است .مقادیر استاندارد برای ایر معیار
عبررارتنررداز(2.26 :ضرررعی )(2.04 ،متوسرررت) و  (2.91وی).
همانطور که در ادامه م شاهد می شود ،ایر مقدار برای پژوهش
حا ضر مقدار  2.33بد ست آمد که ن شان از تأیید بخش ساختاری
وی مدل است.

پژوهش حاضرررر با هدف "بررسررری اثر نوآوری باز بر عملکرد
نوآورانه شرکت با نقش تعدیمگری تالطم بازار" بود و با استفاد
از نر افیارهای  SPSSو  PLSان ا شد ا ست .در ادامه به بحث
دربار فرضیههای پژوهش پرداخته شد است.
فرضیه اصلی :بررسی اثر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت
با نقش تعدیمگری تالطم بازار تأثیر معناداری دارد.
برای بررسررری ایر فرضررریه مقادیر  tمعناداری برای دو متغیر
ت عد یم گر تالطم بازار ،باالتر از  6.91بدسرررت آ مد .ایر بدان
معناسررت که ایر دو بعد بهعنوان تعدیمگر تأیید شرردندن بنابرایر

Goodness of Fit
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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فرضیه اصلی پژوهش تأیید گردید.
فرضییيه فرعی :نوآوري باز بر عملكرد نوآورانه شییركت
تاثير معناداري دارد.
ضررررای معناداری مسررریر میان متغیر نوآوری باز و عملکرد
نوآورانه شررررکت ،عدد  4.995بدسرررت آمد .ایر مقدار از 6.91
بی شتر ا ست .ازایررو ،تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت
در سط  2.94معنیدار بود و حکایت از تأیید ایر فر ضیه دارد.
ضرای ا ستاندارد شد برای دو بعد نوآوری باز و عملکرد نوآورانه
شرکت  2.46ا ست و ایر بدان معناست که نوآوری باز  46درصد
از تغییرات عملکرد نوآورانه شرکت را تببیر میکند.
فرضییيه اصییلی :تالطم بازار در رابطه بين نوآوري باز و
عملكرد نوآورانه شركت نقش تعدیلگر دارد.
ضرای معناداری م سیر بیر تالطم بازار و متغیرهای نوآوری
باز و عملکرد شرکت در سط  2.94از مقدار  6.91بی شتر ا ست.
ازایررو ،نقش تعدیمگری تالطم بازار تأیید میگردد .شدت رابطه
ت عد یم گری تالطم بازار نیی در راب طه بیر نوآوری باز و عملکرد
نوآورانه شرکت  2.0بد ست آمد که ایر مقدار ن شاندهند شدت
باالتر از متوست میباشد.
در جدول شررمار  ،1خالصررهای از نتایج و یافتههای پژوهش
ذکر شد است.
جدول  :6خالصه نتایج

فرضیه 6
فرضیه اصلی

شماره فرضيه

شدت رابطه

مقدار t

نتيجه آزمون

نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت
تاثیر معناداری دارد.

2.46

4.995

تأیید

تالطم بازار در رابطه بیر نوآوری باز
و عملکرد نوآورانرره شررررکررت نقش
تعدیمگر دارد.

2.0

0.95

تأیید

فرضيه

طبق فرضرریه فرعی  ،6نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرررکت
تاثیرمع ناداری دارد .ن تایج بدسرررت آ مد از پژوهش ابراهیم پور
ازبری( ،)6995همراستا با پژوهش حاضر است .همینیر گریکو و
همکاران( )0261نیی در پژوهش خود به ایر نتی ه رسررریدند که
نوآوری باز با عملکرد نوآورانه کامال در ارتباط ا ست .پییید بودن
محیت کسرر وکار و آشررفتگی در بازارها میتواند باعث اسررتفاد
بیشررتر از نوآوری باز و بهتبع آن افیایش عملکرد نوآورانه سررازمان
شرررود .در بازارهای پییید و متالطم ،هموار نیازها ،ترجیحات و

تقا ضاهای م شتریان در حال تغییر ا ستن م شتریان جدید خواهان
محصوالت جدیدتری نسبت به مشتریان دیمی هستند .ازایررو،
سررازمانها برای عق نماندن در محیت ر ابتی ،بهدنبال کس ر و
بمر برداری از فناوری ها و دانش خارج از سرررازمان هسرررتندن و
بهدنبال آن هسررتند که بخش تحقیق و توسررعه خود را گسررترش
دهند،.فرآیندهای تولید خود را بمبود بخ شند و ن سبت به نیازها و
ترجیحات و تقاضرررای متغیر مشرررتریان پاسرررخها و را حمهای
منطقیتری ن سبت به ر با ارائه دهند .پس میتوان عنوان کرد که
طبق فر ضیه ا صلی ،تالطم بازار میتواند نقش تعدیمگر در رابطه
بیر نوآوری باز و عملکرد نوآورانه شرکت داشته باشد .ایر مطل
با تحقیقات هونگ و چو( )0269همخوانی داردن با ایر تفاوت که
در پژوهش حرراضرررر ،فقت عملکرد نوآورانرره موردنظر اسررررت
درصورتیکه در تحقیق هونگ و چو عملکرد مالی ،بازار و مشتری
بررسی شد است.
سررازمانها بهشرردت بهدنبال سررازمانهای خارجی هسررتند تا
بتوانند از دانش ایر سازمانها استفاد کنند و محصوالت و دانش
فنی بمتری کس کنند .ایر سازمانها باید سیستم مناسبی برای
ج ست و و ک س فناوری خارجی دا شته با شند .ایر امر نیازمند
دا شتر ظرفیت جذب باالی سازمان ا ستن و اینکه ایر سازمانها
میبای ست عالو بر دانش داخم سازمان ،ادر به مدیریت جریان
دانش خارج از سررازمان باشررند .همینیر ایر سررازمانها عالو بر
کسررر و بمر برداری فناوری خارج از سرررازمان ،میتوانند دانش
فناورانه و یا مالکیت معنوی خود را با دیگر سازمانها به ا شتراک
بگذارند.
ایر سرررازمانها ،سرررازمانهایی هسرررتند که هموار بهدنبال
استفاد از فناوریهای نوآورانهاند تا محصوالت و فرآیندهای تولید
محصرروالت خود را متناس ر با نیازها و خواسررتهها و ترجیحات و
تقا ضاهای متغیر م شتریان ،بمبود بخ شند .با ک س و بمر برداری
از فناوریهای خارجی و متناس با محیت متالطم «تالطم بازار»،
میتوانند باعث افیایش عملکرد نوآورانه سازمان خود شوند.

-6نتيجهگيري و پيشنهادات
با توجه به شکم شمار  0و برر سی اعداد معناداری میتوان
نتی ه گرفت که مول فه های نوآوری باز در ایر تحقیق بهترتی
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کسررر ف ناوری خارجی 433.65 ،63و بمر برداری خارجی از
فناوری 905.9 63اسررت .همینیر مولفههای عملکرد نوآورانه ،به
ترتی نوآوری در محصررول  356.3و نوآوری در فرآیند 531.65
میباشرررد .در آخر ،نیی مولفههای تالطم بازار بهترتی عبارتنداز:
تغییر در اولویتهای مشررتری  ،023.0تغییر در نیازهای مشررتری
 653.65و تغییر در تقاضای مشتری  .93.9بهعالو فرضیه اصلی
پژوهش مبنی بر نقش ت عد یم گری تالطم بازار در راب طه بیر
نوآوری باز و عملکرد نوآورا نه شرررر کت تای ید شرررد .همینیر
اسرررت فاد کن ند گان پژوهش حاضرررر ع بارت نداز :مدیران R&D
سرررازمانها ،شررررکتهای دانش بنیان ،شررررکتهای دارای تنوع
محصول ،شرکتهای کوچک و متوست تولیدی شمر سمنان.
امروز همه سرررازمان ها ،حتی بیرگتریر سرررازمان ها ،برای
کامم کردن دانش بلی خود به دانش فناورانه خارج از سررازمان
نیاز دارند .شررررکت ها برای تأمیر دانش فناورانه خود ،عالو بر
سررررمایهگذاری در تحقیق و توسرررعه ،به کسر ر و فروش دانش
موردنظر در بازار فناوری و همکاری در  R&Dبا دیگر شررررکتها
میپردازند .عالو بر دسرررتیابی به فناوری خارجی ،بسررریاری از
شرکتها ،در تالشاند تا فناوری خود را به شرکتهای دیگر ارائه
دهند .نوآوری باز موج تسررمیم ایر امر میشررود .اسررتفاد از
نوآوری باز به ایر معنی است که شرکتها از اید ها و فناوریهای
خارجی در کسرر وکارشرران بیشررتر اسررتفاد کنند و همزمان
اید های بدون اسرررتفاد شررران را به شررررکتهای دیگر بدهند.
همینیر سرررازمان برای با ی ماندن در عرصررره ر ابت ،هموار
نیازمند کسرر مییت ر ابتی و عملکرد مناسرر اند .توانایی خاخ
سررازمان در شررناسررایی ،جذب و بمر برداری از دانش فنی ،نقش
اسرراسرری در گسررترش نوآوری و درنمایت عملکرد شرررکت دارد.
ازایررو ،برای پیشرربرد نوآوری و بمبود عملکرد شرررکت ،کسر و
اسررتفاد از دانش خارجی ،بسرریار حیاتی اسررت .ازایررو ،با خلق
دانش موردنیاز برای تو سعه مح صول و فرآیندهای تولیدی جدید،
یا بمبود فرآیندهای موجود ،عملکرد نوآورانه برای سازمان حا صم
میشود.
ازآن اکه نوآوری در SMEهای ایران جایگا مناسرربی ندارد و
شرکتهای کوچک و متو ست در ایران با م شکالت کمبود منابع،
نداشررتر درت نقدینگی وی ،نداشررتر بخش تحقیق و توسررعه،
نوآوری تأمیر منابع و مواد موردنیاز مواجه هسرررتند که موج
عملکرد ضعی ایر شرکتها می شودن ازایررو ،توجه بیشتر به
ETA
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فرایند نوآوری میتواند گامی م ستحکمتر به سوی تو سعه با شد.
همینیر دانشی که شرکتها از همکاری با سایر شرکتها بدست
میآورند ،برای موفقیت شرکت ب سیار باارزش ا ست و میتواند با
بهکارگیری در سررازمان و رشررد خال یتهای شرررکت و درنمایت
تکامم فرایند نوآوری باز برای شررررکت در بازارهای ر ابتی مییت
ای اد کند.
-1-6پيشنهادهاي اجرایی مبتنی بر یافتههاي تحقيق
با توجه به نکات ذکر شد در باال و پس از م شورت با خبرگان
حوز های مربو طه ،موارد زیر به عنوان پیشرررن ماد های اجرایی و
کاربردی مطرح میشود:
 .6سررازمانها میتوانند برای ت اریسررازی داراییهای دانشرری
خود ،واحدهای اختصرراصرری مثم واحد فروش فناوری سررازمان،
واحد ثبت اختراعات متقابم ،واحد صدور م وز شرکتهای زایشی
«فروش بخ شی از شرکت که تاز تأ سیس شد و کوچک ا ست»
ای اد کنندن
 .0سازمانها هموار میبای ست در طراحی شغم از نوآوریهای
بی شتر و متنوعتری بمر برد و هموار در مدیریت منابع ان سانی
خود ،آخریر روشها و دانش روز جمانی را بکار گیرند .زیرا هرچه
نیروی ان سانی در سازمان کارآمدتر با شد ،ک س و بمر برداری از
فناوریها راحتتر بود و به تبع آن درک و پا سخگویی به عالیق،
تقاضررا و ترجیحات مشررتریان هموار به بمتریر نحو ان ا خواهد
شدن بنابرایر سازمان عملکرد نوآورانه بمتری خواهد داشتن
 .9از آن ا که عالیق ،تقاضا و ترجیحات مشتریان هموار در حال
تغییر میبا شد ،سازمانها میبای ست هموار در تولید مح صوالت،
عالیق و ترجیحات مشررتری بیشررتر لحاظ شررد و محصرروالت
خال انهتری نس به ر با ،به مشتریان ارائه دهند.
 .5نوآوری در SMEهای کشررور جایگا مناسرربی ندارد ،ایر امر،
موج عملکرد ضررعی ایر شرررکتها شررد اسررتن ازایررو ،ایر
شرررکتها برای پیشرو بودن در محیت ر ابتی خود ،میبایسررت
هموار در حوز خود بهدنبال فناوریهای جدید با شد و همرا ستا
با روندهای فناورانه موجود در محیت ک س وکار خود گا بردارندن
ازایررو ،ایر شرکتها میبایست در همه بخشهای سازمان خود،
حتی در کوچکتریر سرررمت ها نیی از فناوری های جدید و بهروز
استفاد کنند.
-2-6پيشنهادات پژوهشی:
در پژوهشهای آتی پژوهشگران میتوانند:
ETE

زهرا احمدي ،محسن شفیعي نیکآبادي و یونس وکیلالرعایا

 .6ابعاد تالطم بازار را نیی بهصرررورت جداگانه بهعنوان تعدیمگر
رابطه نوآوری باز و عملکرد نوآورانه شرکت ،درنظربگیرندن
 .0میتوان ابعاد و شررراخصهای پژوهش را جیئیتر و کاربردیتر
باهم درنظرگرفتن
 .9ارائه گیارش مبنی بر اینکه کدا یک از ابعاد پژوهش در ک شور
ابم ان ا اسررت و بررسرری دالیم عد توجه به ابعادی که کمتر
استفاد شد است.

-7محدودیتهاي تحقيق
بهطورکلی هموار پژوه شگران و تمامی ک سانی که د ستی در
عرصررره تحقیق و پژوهش دار ند ،در ایر را با م حدود یت هایی
مواجه بود ا ند .محدودیت هایی که گا همان ابتدای کار خود را
نشررران میدهند و گاهی در طی را نمایان خواهد شرررد .ان ا

پا یان نا مه که خود پژوهشررری ا بم اهم یت اسرررت نیی از ایر
محدودیتها مسررتثنی نخواهد بود .یکی از اصررلیتریر رکرهای
ان ا پایاننامه ،دستیابی به آمار و اطالعات است .از سوی دیگر،
فرهنگ غلت ،سب خ صو صی تلقی کردن ایر موارد شد و در
نتی ه افراد و مؤسرررسرررات به نوعی از انتقال یافتههای خویش به
دیگران خودداری می کن ند .ما نیی در طول ایر پژوهش از ایر
مشکالت مستثنی نبودیم.
مشرررکررم دیگر کرره در طول تحقیق بررا آن مواجرره بودیم،
گسرررتردگی جامعه آماری بود .طبق آمار سرررمنان حدود 922
شررررکت کوچک و متوسرررت تولیدی دارد که عالو بر مراجعه
حضوری به برخی از ایر شرکتها ،از رسانههای اجتماعی از جمله
اینستاگرا و تلگرا نیی استفاد شد.
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