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 مقدمه -1
کم     با شررر ما یمح یریگامروز   ما  ،یر ابت  د ی ییپ یط   تن

کرد خود خود ادامه دهد که عمل تیبه فعال دنتوانیم ییهاسازمان 

[.  6]دنکن تیتقو یهمیون نوآور یممم سررازمان یهاتیرا در  ابل

  یبتر ا  تی می یبرا ریپذ نا انی پا  ینوآورانه، منبع  یها تی ان ا  فعال  

  یرا برا تیها محباز، سررازمان یدر حالت نوآور [.0]کندیمفراهم 

 یو توسررعه داخل قیو دانش کاوش نمود  و صرررفاب به تحق فناوری

چسرربرو نوآوری باز را اینگونه تعری   [.9]یسررتندنخود وابسررته 

ها به دنبال ارتقاء سرررط      اگر شررررکت  ،باز  ینوآوردر " :کند می

 فناورانه هایید از ا بایسررتیو م توانندیود هسررتند، مفناوری خ

ها   بنگا   تما   .[96]"ببرند بمر   یداخل های ید  مانند ا  ه یخارج 

آنما   ییو درجه توانا   سرررتند یخود ن ی ادر به بازکردن کامم درها      

ست. در نوآور  ندارند و  ی و یداریبنگا  پا یمرزها ،باز یمتفاوت ا

عال  فام نم      ها تی ف خم شررررکت ات ما در دا تد یتن  شیافیا .[09]اف

 ریب تناسرر   ادیو ا یاسررتفاد  از منابع خارج یبرا یرینفوذپذ

نابرا  دی باز مف  یبازار و اعمال نوآور   ازی و ن ها تی ظرف  ریاسرررتن ب

خود،  اتیعمل رییبمبود و تغ یخود را برا یمرزها دیها باتشررررک

ند  تانسررر  ،یو بمبود راهبرد دی تول یتوانم  دن یو فرآ ینوآور می پ

مناسررر     یسرررازمانده    ی. برا[05]کند  تی ریانتخاب منبع، مد  

انتقال  یبه سرررازمانده ازین رانیباز، مد   یمرزها در نوآور  تی ریمد 

 .[04]دارند تیدانش با مح

در ، ممکر اسررت های دانشرری اری شرردن داراییاجتناب از ت

 شررکت  ،روازایرر ابتی شررکت را به خطر اندازد،  مو عیت آیند ، 

ضافی، نیازمند اتخاذ رویکردی      .راهبردی است برای کس  ارزش ا

پس سرر ،توجه کنند یبه دانش خارج دیها باشرررکت ابتدابنابرایر 

و  شود  تیاهدرویکردهای شرکت   ریبه سمت سا   دیبارویکرد  ریا

 تیاست و در نما ازینارتباط بیر رویکردها  یارتباط واض  برا  کی

ه ب  ازی نرو برای بر راری ایر ارتباط،  پیشکاهش مشرررکالت   یبرا

ها سرراختار که شرررکتیهنگام [.01]اسررت کم سررازمان یهمکار

دانش  دهند، یم رییباز تغ  ینوآور سرررمت حرکت به    یخود را برا

و با ساختار و فرهنگ سازمان تطابق    یسازمانده  دیهم با یخارج

به  ایباز  ینوآور یبرا ییهافرصررت  ادیجذب باعث ا یی. تواناابدی

 منابع دانش یداخل  یترک یهاتیباعث کاهش محدود گرید انیب

آشرررفترره   محیت    [.03]شرررودیبرراز م  یمرردل نوآور  کیرردر 

حدود  کت تحم   یدانش فعل بررا  یمختلف های یت م  یم شرررر

به درجه    بازا  [.03]کند یم  های یت در اولو ییراز تغ یار آشرررفته 

 دشو یاشار  دارد که به سرعت باعث م   یمشتر  یو تقاضا  یمشتر 

 Roberts

حفظ  یرا[. ب09و  03]ها منسرروخ شررودشرررکت یدانش بازار فعل

 ینیبیشپ ییراتبه تغ تریعدارد شرکت سر یازر ابت، بازار آشفته ن

  یازهایرآوردن نب یمتعدد برا یگییرجا یهاو را  دهدنشد  پاسخ   

در یک محیت بازار بسرریار آشررفته، نقش  داشررته باشررد. یمشررتر

شرکتی   و در ای اد سود نباید دست کم گرفته شود    فناوریدانش 

باید   ،خود جلوگیری کند فناوریخواهد از منسرروخ شرردن می که

 .[03]آن را در خارج ت اری کند یا توسعه مشترک دهد

ه نوآوران  عملکرد یک   اد ای در باز  نوآوری نقش اینکه  برای

شود    شرکت  یک درون در موفق شخص  ستی  ،م س  به بای ی برر

 مفمو  از حالبه تا متعددی تعاری  پرداخته شود.  نوآوری فمو م

تعری      آنمررا  تریر  کررامررم از یکی   کرره شررررد  هئررارا نوآوری 

نه  را نوآوری او ( اسرررت.6993)5روبرتس   کند: می تعری  اینگو

 ت سم  به اختراع تعری ، درایر نآوری(نو = اختراع+ برداریبمر )

سعه  ذهنی، شار   اجرا  ابم برنامه یک به اید  یک تبدیم و تو  ا

 سود کس  و سازی ت اری فرآیند به برداریبمر  کهدرحالین دارد

 اغل  نوآورانه، یا نوآوری عملکرد ،دیگر سوی  از شود. می اطالم

 در ریو نوآو محصررول در نوآوری ای اد در شرررکت عملکرد به

 هایاید  همه که اسررت بدیمی دارد. اشررار  فرآیند محصررول

 نظا  م رای از که نیسررت  ادر ها،شرررکت در درونی نوآورانه

سعه  تحقیق  .گردد بازار وارد و شد   سازی ت اری، شرکت  و تو

 از مراحم مختلفی در تواندمی ها،اید  ایر از بسرریاری رو،ازایر

سعه،   هاییروش از هاشرکت  و دشو  خارج شرکت  مرزهای از تو

 سوی  شوند. از  مندبمر  هاایر اید  از درونی، سازی ت اری از غیر

صورت  دیگر،  ها،شرکت  داخم به فناورانه دانش آزادانه ورود در 

 از تریعمیق و ترعریض ح م میان از که بود خواهند آنما  ادر

سعه  و انتخاب بهفناورانه،  دانش سته  درونی تو  هاییاید  از آن د

 دارد بیشتری  سازگاری  شرکت،  درونی فرآیندهای با که بپردازند

شتری  سرعت  با شرکت  در دانش موجود که شود می باعث و  بی

 [. 69]شود آماد  سازیت اری برای و شود تکمیم

 ( در کشررورهای درSMEوکارهای کوچک و متوسررت)کسرر 

 طور متوسررت به اشررتغال بیش از نیمی از نیرویحال توسررعه، به

تولید  %51کم مشرراغم جدید و  %42و  شررودیانسررانی من ر م

خالص ملی را ای اد م      ن ینا یت ایر   یرتر. مممدک ویژگی و می

با   بیشتر تر بودن و داشتر  درت سازگاری   ها عالو  بر روانشرکت 

پذیری و نوآورانه آنان است.  شرایت متغیر محیطی، وضعیت ر ابت  

رای ر ابتی کردن آنما باید تغییر     ها، ب با توجه به اهمیت ایر بنگا      

باشرررد      جه  ما هموار  مورد تو از  یکینوآوری . [4]و تحول در آن
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  یها کوچک و کارخانه     یها ممم ر ابت برای کارخانه      های راهبرد

ست.   شکالت ع  SMEبیرگ ا ضاد با   مواجه یبیها با م اند که در ت

کمتر  ادر به  یشررهها همSMEشرران اسررت.  ینوآور هاییتفعال

ستفاد  از دانش کدگذاری شد  هستند که آنما را وادار     قیتحق و ا

به  یادگیری"دانش و  یرتبادل ا یشخص   یهابر را  یشتر ب کندیم

مروز  نوآوری در ا .]4[کنند یهتک "دادن و تعامالت  ا ان یلهوسررر

SMEکوچک و  یهاشررررکت .ندارد یمناسرررب یگا جا ایران یها

کمبود منابع،   میز  ببا مشررکالت خاخ خود ا رانیمتوسررت در ا

ه، و توسررع قینداشررتر بخش تحق ،ی و ینگینداشررتر  درت نقد

مواجه هسرررتند که موج        ازی منابع و مواد موردن  ریتأم  ینوآور

ضع  ند یبه فرا شتر ی. با توجه بشود یها مشرکت  ریا  یعملکرد 

ما را کمرنگ   توانیم ینوآور  اد یا به  تر کرد  و مسرررتحکمآن تر 

 .[1و  4]داشتتوسعه گا  بر یسو

  ییدر کارا یچالش بیرگ ،که امروز  عد  ثبات در بازارییآن ااز

شرکت   ست و عملکرد  ساب  ییبازار با ابیارها ریا تیریمد ،ا و  یاکت

کارا        قاء  بت و ارت ج  عملکرد مث نه مو و بمبود عملکرد  یینوآورا

گر در میعنوان تعدتالطم بازار به ،روریازا. [03]شررودیشرررکت م

 باز و عملکرد انتخاب شد  است. ینوآور ریرابطه ب

ضر  سخگو  ،پژوهش حا سش   ریبه ا ییبه دنبال پا ست پر ه ک ا

عد   باز   ینوآور ای آ نه  بر  بازار تالطم  یگرمی با ت عملکرد نوآورا

 معنادار دارد؟  ریتأثتولیدی، کوچک و متوست  یهاشرکت
 

 ينظر نهيشيپ -2

 باز ينوآور -2-1

که با توجه به      دارند  دی تأک  موضررروع ریاز محققان بر ا  یبرخ

ا دا  به  یصررنعت یهااز شرررکت یاریبسرر ر،یاخ یبحران ا تصرراد

 یها راهبرد خود با اسرررتفاد  از   فناوری از  یگرفتر ارزش اضررراف

ها در جمت شرررکت ،ریاخ یهادر سررال. [92]اندکرد  باز ینوآور

ور طبه  ،یخارج  یاز دانش فن یریگو بمر  یریپذ نعطاف باال بردن ا 

 یها خود را به سرررمت شررربکه     یها ینوآور تی ریمد  یاند  یافی

 .]1[اندارزش، باز کرد  و گسترش داد   ادیو ا ینوآور

ها  از شرررکت یاریبسرر ،یخارج فناوریبه  یابیبر دسررت عالو 

تا م وز    یسرررع یاند  یطور فیابه  ند  ناوری دار به  ف طور خود را 

 یهابه شرکت عالو  بر کاربرد آن در محصوالت خود،   ای یانحصار 

ند   گرید ئه ده مم ب      ینوآور. [92]ارا عا  انی م شرررتریباز موج  ت

صه  ریفعاالن ا شبکه تأم بنگا  رینظ عر ازار کنندگان آنما و بریها، 

 .[3]شودیم انیو مشتر

 External Technology Acquisition  

 منظوردانش به یرونیو ب یسررودمند درون اناتیباز جر ینوآور

ستف  یو گسترش بازار برا  یداخل یبه نوآور دنیسرعت بخش   د  اا

به ا   یاسرررت. نوآور یاز نوآور یخارج  که    یمعن ریباز  اسرررت 

را در  یخارج  یها یفناور و  ها د ی اسرررتفاد  از ا  دی ها با  شررررکت 

س   شان ب ک   یهاد یا دهندیاجاز  م هکیدرحال نندینما شتر یوکار

مورد اسررتفاد   رار  گرید یهاشرران توسررت شرررکت  بالاسررتفاد 

 .[96]ردیگ

از  تواندیباز، شرررکت م یوآورچسرربرو از ن  یتعر براسررام

ند ا   یرونیب یها د ی ا و از  ردیبمر  گ یبه خوب  یدرون یها د ی مان

 قیگسرررترش بازار خود اسرررتفاد  کند. شررررکت از طر  یآنما برا

ستفاد   رار   یرونیو ب یدرون هایاید  ،باز ینوآور به بازار را مورد ا

ازآن اکه    .[3]بردیجلو م یین اخود ر فناوری  که یحال رد دهد، یم

برداری خارجی از کسرر  و بمر  ،پژوهش حاضررر به دنبال بررسرری

مبنای تعری  پژوهش حاضر از نوآوری، تعری  ذکر  ، است ی فناور

 باشد.شد  از چسبرو می

بم  دسررته  ا دوباز به  ینوآور ،ریشرریپ اتیادب طبق ،بنابرایر

 یبردارو بمر  (4ETA)فناوری یارج  خبود  که شامم کس هیت ی

  .[96و  09]شودیم( 1ETE)یخارج فناوری از

 یخارج يفناور سبك -2-1-1

که از نظر  ییهاسررازمان یها و حتسررازمان ریتربیرگ امروز 

 ازیبه دانش خارج از سررازمان خود ن یین ،خودکفا هسررتند یفناور

د، به کس  و  و توسعه خو  قیعالو  بر تحق ها معموالدارند. شرکت 

 گریبا د  R&Dفعاالنه در    یو همکار  ریفناو فروش دانش در بازار  

 یها براشرکت. [90]پردازندیم یقاتیتحق یهاها و سازمانشرکت

 یرونیب فناورانهدنبال کس  دانش  خود به یکامم کردن دانش  بل

س      ستند. ک از  یاشرکت منبع عمد   کی یبرا یرونیب یفناوره

بود و ارتقا  موج  بم  تواند یکه م  آوردیرا فراهم م فناورانه  دانش 

 شرکت  هدف رو،یرازشود. ا  موجود در شرکت  فناورانهدانش  هیپا

 تکمیلی و الز  فناوری به دسررتیابی ،بیرونی فناوریکسرر   از

 برای بازار  در همینیر ر ابت   و تولید محصررروالت خود  جمت 

ایر تعری  مبنای پژوهش   [.03]باشرردمی خدمات یا محصرروالت

 ی است.خارج فناوری کس حاضر، از 

 در بیرونی هاییفناور ارزیابی طریق از بیرونی فناوری کس  

سترم،   تکمیمرا  خود هاییفناورکند تا کمک می شرکت  به د

 حم جمت متعددی هایگیینه را با شررکت  دیگر، طرف . ازکند

 ای اد برای دانش، از جدید و سودمند  ترکیبات یافتر و مشکالت 

 یفناور جسررت وی در هاشرررکت بنابرایر، نکندمی روبرو ارزش

External Technology Exploitation 
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 که کنند خود را تکمیم ایپایه تا دانش خارج از سازمان هستند  

 .[3]دنمای کمک خدمات و بازار محصوالت در ر ابت برای را آنما

   يفناوراز  یخارج يبرداربهره -2-1-2

شرکت      سیاری از  شته، ب صنعتی بر بمر  در گذ برداری از های 

ناور  ند و بم   یف خارجی از  ر درونی خود تمرکی داشرررت برداری 

گرفتند.   یبا نادید  می   قرترا آن ی مثم صررردور م وز  یها فناوری 

باز را  فناوریبرداری از بمر  ها راهبردیرا، بسررریاری از شررررکتاخ

شیه یتفعالاز  یفناور. ایر اندکرد اتخاذ  سازی  ای ت اریهای حا

 .[99]روددانش با یماند ، فراتر می

ها یا دانش فنی    ید  ا( به  ETE)وریفنا از  خارجی  برداریبمر 

شته که         شرکت جریان دا ستم نوآورانه  سی شار  دارد که خارج از  ا

 سازی یت ارای به دنبال یند فیا طوربهی مرکیی هاشرکت در آن 

یا انتقال دانش فنی خود به خارج از شرکت هستند تا منافع پولی   

ی از در پژوهش حاضررر نی [.95و  99، 03]کنندو غیرپولی کسرر  

شامم    خارجی فناوریبرداری بمر ایر تعری  استفاد  شد  است.    

های   فروش حق اختراع، اعطای م وزها، صررردور م وز، همکاری    

های   های کوچک شررررکت از جمله بخش    و فروش بخش فناورانه  

فاصررله بیر سررط  تولید  [.95]شررودوکار مییس کسرر تأسررتاز  

شررود تا ث میدانش یک شرررکت با سررط  تولید دانش جمانی باع

خود را با دیگر   فناورانه  ها به ایر فکر باشرررند که منابع       شررررکت 

به اشرررتراک    شررررکت  گذارند  ها  ناور  از برداریبمر  [.94]ب  یف

شرکت  موجود هاییفناور از خارجی، ستفاد   در   از کند تامی ا

نافع  ند بمر  آن م ناوری از  برداریبمر  رویکرد. [3]شرررود م  ف

کت   ،خارجی  نه    دانش سرررازی اریت   برای را شرررر ناورا یا   ف

توانمند  مسررتقم دیگر شرررکت توسررت دانش آن از برداریبمر 

ند می نابرایر رویکرد  [ن91]ک ناوری   از برداریبمر  ب  خارجی ف

ن  فراهم کند شرررکت برای را مالی و راهبردی هایمییت تواندمی

 توسرررت کمتر هایی کهکند تا اید کمک می هاشررررکت زیرا به

 بنابرایر، را به فروش رسانندن گیردمی  رار استفاد  مورد خودشان

شرکت ا سترش  بر توانند م دداها مییر  سته  های ابلیت گ ی اه

تی رره     و کننررد   خود تمرکی      مبود    موجرر   درن  در عملکرد      ب

 [.3]اندکرد  خریداری را آنما یفناور که هایی شوندشرکت

 عملكرد نوآورانه -2-2

 ترکیبی نوآوری ارد. عملکردد مختلفی ابعاد سازمانی  عملکرد

 صرورت گرفته  یهاتالش درنتی ه سرازمان  کلی هاییتموفق از

 مختل  یها جنبه  یریکارگ به  و دادن بمبود و نو کردن جمت 

 .[9]است سازمان در نوآوری

ها باید دانش خود را برای انطبام  در بازارهای ر ابتی، شرررکت

طور مداو   به  های جدید افیایش دهند و    فناوری با محصررروالت و  

ایر دانش را بیر همه کارکنان توزیع کنند. براسام عوامم داخلی 

ها و هن ارها و ...(، ماهیت نوآوری سازمان)دانش و ممارت، ارزش 

پژوهش   [،93]باشدتواند شامم نوآوری فنی، محصول و فرآیند می

ضر نیی از ایر تعری  تبعیت کرد  و به بررسی عملکرد نوآورانه    حا

 پردازد.محصول و فرآیند می در سط 

 نوآوري محصول -2-2-1

عنوان نوآوری برای شررررکت، توان بهنوآوری محصرررول را می

شتری در نظر گرفت    صول فرآیندی   .[93]صنعت و م نوآوری مح

ید،        عه، تول ند  طراحی فنی، تحقیق و توسررر که دربرگیر اسرررت 

های ت اری)از جمله بازاریابی محصرررول جدید(  لیتمدیریت و فعا

اسررت. نوآوری موثر محصررول برای بقا، رشررد و سرروددهی اکثر    

ست     بنگا  ضروری ا صادی  صول،  . [62]های ا ت به نوآور بودن مح

پذیرش دانش و     عت  ناور مییان سرررر خارجی و     یف نابع  ها از م

ید   با  ابل      همینیر مییان همخوانی ا های داخلی  یت های جدید 

عنوان بهتواند نوآوری محصررول می. [93]سررازمان بسررتگی دارد 

معیاری برای توانایی شرررکت در معرفی محصرروالت جدید به بازار 

تواند برای بدسرررت آوردن    دید  شرررود. همینیر، ایر معیار می  

های نوآوری شرکت و سن ش خروجی   اطالعات درمورد توانمندی

پژوهش حاضر، ایر تعری   مبنای  .[62]عملکرد آن استفاد  گردد 

 .استاز نوآوری در محصول 

 نوآوري در فرآیند -2-2-2

شررد  به عملیات عنوان عناصررر جدید معرفینوآوری فرایند به

منظور تولید محصول و یا ارائه خدمات تعری   بهو ها تولید شرکت 

نوآوری فرآیند بمبود یک روند  ،دیگرعبارتن به[99]شرررد  اسرررت

پژوهش  مبنای   [ و52]موجود و یا زایش یک روند جدید اسرررت      

ایر دو نوع از نوآوری ممکر اسرررت  .اسرررتری  حاضرررر، ایر تع

اما نوآوری محصول بازارمحور بود ،    ،نیازهای مشابمی داشته باشد   

وری در داخم شرکت مربوط ر فرایند به بم هاییکه نوآوردرحالی

 [. 99است]

 تالطم بازار -2-3

های زیادی از جمله افیایش عد       ها با چالش   امروز  سرررازمان 

ییرات سررریع در الگوی مصرررف و بازارهای   اطمینان محیطی، تغ

های کوچک و متوست شرکت[. 66]ه هستندنوظمور و جدید مواج

شدن، تغییرات  به د دلیم کمبوو همینیر به فناورانهخاطر جمانی 

سی    ساختاری، آ های  سازمان  .[56]هستند پذیر منابع و تعمدات 

 شرردتدلیم محدودیت منابع و سرررمایه، بهکوچک و متوسررت، به

عالو  بررازار گیرنررد. بررهتحررت ترراثیر تغییرات محیطی  رار می

ست        شدن ا شان در حال تغییر و جمانی  صوالت از دیگر  .[66]مح

پذیری، پاسخگویی به  توان به انعطافها میهای ایر شرکت یژگیو
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های  نیازهای بازار و توانایی آنما برای پاسرررخگویی به خواسرررته          

 .[56نمود]مشتریان اشار  

 وارد سازمان  بر را خود خاخ فشارهای  محیطی متالط سط  

شارها  ایر و نمایدمی  سازمان تأثیرگذار  مختل  هایراهبرد بر ف

 .]60[است

تالطم بازار به نرخ تغییرات در ترکی  مشررتریان و ترجیحات 

تالطم در . [69و  09، 03]دو شرررایت بازار ر ابتی اشررار  دار  آنما

ما  و ریسرررک در        باعث ای اد اب ندهای کسررر     بازار،  وکار  فرآی

شوب در بازار  . [50]شود می شدن تولید    سرعت بهآ سوخ  باعث من

شرکت   ضر نیی   [.03]شود یمدانش فعلی بازار  مبنای پژوهش حا

ست ایر تعری   صه   . ا شخ شفته می از م توان به های یک محیت آ

بینی در نیازها و ترجیحات مشتری  تغییرات مکرر و غیر ابم پیش

و  ای محصررول و تولیدهفناوریتغییرات  نسرربت به محصرروالت، 

تغییرات مربوط  .[50]کرداندازهای ر ابتی اشررار  تغییر در چشررم

ضای     شتری، به دلیم الگوهای تقا صی   بینی، تپیشیر ابمغبه م و

که در   اسرررتبینی همرا  با عد  اطمینان محیطی    پیشیر ابم  غ

شفته،  مح    ایر عدتا برای غلبه بر  اندتالشدر  هاشرکت یطمای آ

 .[09] طعیت بازار خارجی، ابیاری را توسعه دهند

کنند، نیازمند  هایی که در محیت متالطم فعالیت میسررازمان

های  خواسرررته  تغیییر محصررروالت با توجه به تغییر در نیازها و      

شرکت     ستند و بر عکس، در بازارهای باثبات،  شتریان ه ر ها کمتم

ای در حال تغییر مشتریان  نیازه نیاز دارند تا محصوالت خود را با 

عدیم       ند و ت ند  هم جمت سررراز که    . [69]کن گامی  نابرایر هن   ب

ها نیاز به خال یت بیشررتری شررود، شرررکتآشررفتگی بازار زیاد می

های نوآورانه شررررکت کرد  و عملکرد    دارند تا بتوانند در فعالیت     

 .[59]خوبی داشته باشند

 يمشتر يدر تقاضا غييرت -2-3-1

سال  صه ، های اخیردر  س   عر شدت ر ابتی   ک وکار جمانی به 

شد  و ماهیت تقاضای مشتریان تغییر کرد  و بسیار پییید  شد        

ضای انواع گوناگونی از        شروع به تقا شتریان  ست. عالو  بر ایر، م ا

ند کرد های زمانی کوتا     محصررروالت در دور  . در ایر مو عیت،   ا

گونه از  های جدید دریافتند که برآورد  سررراختر ایر       سرررازمان 

پژوهش حاضر از ایر رویه پیروی  .[65]استتقاضاها بسیار دشوار 

 کند.می

 و ها، در کلیه بازارها رایج اسررتامروز  فراوانی بسرریار انتخاب

نوآوری در کاالها و خدمات، موج  ای اد مییت ر ابتی           صررررفا 

دنیای امروزی دنیای تحوالت و تغییرات . [64]شرردپایدار نخواهد 

صر  سازمان   ثباتیبی مداو  و ع ست که بر  یر عمیقی دارد. تأثها ها

صورت مستقیم و یا غیرمستقیم،    رو، ضرورت دارد سازمان به  ازایر

برای حفظ حیاط خود، با تغییراتی که سررازمان را با تمدید مواجه 

 .[65]کند، تطبیق یابدمی

 يمشترنيازهاي  در تغيير-2-3-2

با ر ابرت بسریار زیراد   هاها و شرکتامروز  بسیاری از سازمان

 هاییواسطه نوآورمواجه هستند که به و محرررریت نررررامطم نی

شرردت پیدا کرد   ی و نیازهای در حال تغییر مشرررررررتریانفناور

یکی از مشرررکالتی که در درک و پاسرررخگویی به      .[61]اسرررت

سته  شتریان   خوا شکایات م سازمان  ها و  ست، عد     ها مطرحدر  ا

مشرررتریان  باطی مناسررر  و موردتوجهکارگیری راهکارهای ارتبه

مناسرر  برای  یهاکارگیری روشرو شررناسررایی و بهازایر ناسررت

مشررتریان مختل ، گامی مؤثر در جمت رفع ایر نقیصره   ارتباط با

  کند.پژوهش حاضررر از ایر رویه پیروی می .[63آید]شررمار میبه

، تکه نیازها و انتظارات مشتریان هموار  درحال تغییر اسازآن ایی

دستیابی به محصوالت و خدمات با کیفیت باال، نیازمند پیگیری و  

 .[55]استو فه به نیازهای درحال تغییر بازار پاسخگویی بی

 يمشترهاي اولویت در تغيير -2-3-3

 ها، بر راری ارتباطتریر عوامم موفقیت شررررکت یکی از ممم

 نمؤثر با مشررتریان اسررت. افیایش ر ابت و کاهش تعداد مشررتریا

مفمو  رابطه با مشرررتریان و تغییر دیدگا          وفادار، باعث توجه به     

 .[63]محور شررد  اسررتمحور به مشررتریها از محصررولشرررکت

سازی نیازهای مشتری،   های بازارمحور جمت درک و برآورد بنگا 

کار می  ممارت  بازارگرایی بدان جمت برای      های برتری را ب گیرند. 

دهد تا بر ر امکان را میمشررتری حیاتی اسررت که به شرررکت ای  

ترجیحات مشررتری نظارت کرد  و برای توسررعه و ارائهء خدمات،   

هایی که پیگیر و   سرررازمان . ]59[آوری کند اطالعات بازار را جمع  

سخگوی ترجیحات مشتری هستند، بمتر می     ا توانند مشتریان ر پا

راضرری نگه داشررته و به تبع آن سررط  عملکرد باالتری خواهند   

شت  شفته   .[55و  59]دا سیار آ ، ترجیحات مشتریان  در بازارهای ب

ها کندن بنابرایر شرررکتنسرربت به محصرروالت پیوسررته تغییر می

ای که در رابطه با بازار دارند،        های گسرررترد  واسرررطه  ابلیت    به 

ای  هتوانند از ایر تغییرات آگا  شررد  و با مشررارکت در فعالیتمی

ن و بازار، واکنش نوآورانه، جمت پاسررخگویی به نیازهای مشررتریا 

 کند.پیروی مینیی پژوهش حاضر از ایر رویه  .[59د]نشان دهن

 هاپيشينه نظري و بررسی فرضيه-2-4

ی خارجی: فناورمنابع "پژوهشرری با عنوان  (0222کاسررمر)

ان ا  داد. پژوهش حاضرررر  "ملموم و ناملموم فناوریکسررر  

یت     عال یه     نحو  انتخاب ف نه مختل  شررررکت را ت ی و  های نوآورا

 یفناورکند. همینیر به بررسرری تصررمیمات کسرر    تحلیم می

نوآورانه  عنوان بخشرری از راهبردبه« فناوریمثم تصررمیم خرید »
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 فناوریشررررکت پرداخت. با توجه د یق به انواع مختل  کسررر  

صمیمات خرید     0خارجی،  سترد  ت شد    نوع گ سایی  شنا   .فناوری 

نم جدید،    پرسررردید را از طریق  ج  فناوری تواند  شررررکت می  -6

شرکت   ب شی از  شرکت،  خ س  کند.  های دیگر یا ت مییات   -0ک

نامه، صدور ود را از طریق موافقتجدید خ فناوریتواند ت میشرک 

، یا  R&Dتوست پیمانکار،   فناوریسپاری  وسیله برون م وز و یا به

ها توسرررت م موعه تحلیم د.ای بدسرررت آورهای مشررراور آژانس

 ان ا  شد  است.ی کمی رگرسیون افیارهانر 

ی  دهسرررازمان "( در پژوهشررری تحت عنوان  0225)ایختنتالر 

ی فعلی و هرراو یشررر: فنرراوریاز خررارجی ی برداربمر فرآینررد 

توست شرکت را    فناوریاز  خارجی یبرداربمر  "ی آیند هاچالش

  ها یهمکار به شرررکم صررردور م وز، فروش م وز ثبت اختراع و     

، اسررتفاد  منظم از مؤثرمد و ی کارآهاسررازمان. در کندیممعرفی 

شی      فناوریاز  خارجی یبرداربمر مدل  شکاف بیرگ دان ست  ، تو

شتر     ،. هدف از مقالهشود یمانداخته  ریتأخبه  س  اطالعات بی ک

در  فنرراوریبرداری خررارجی از بمر چگونگی فرآینررد   در مورد 

فشرد  بود  و نتایج تحقیق  فناوریوکار  با ی چند کس هاشرکت

پیشرررو در اروپا  شرررکت 62لعات اکتشررافی عمیق در مورد از مطا

سند  در مرحله اول به     شد  ارائه ست. نوی شین یهت یا ه وتحلیم پی

پرداخته اسرررت. در مرحله دو  به     فناوری برداری خارجی از  بمر 

ی فرآیند  دهسرررازمان ی کلی ها اسرررتی سرررمسرررائم مربوط به   

مرحله سو    و درن است اشار  کرد    فناوریبرداری خارجی از بمر 

 را توسعه داد  است. هااستیسایر 

شی با عنوان  (، 0229)ایختنتالر و اثر زا نوآوری باز برون"پژوه

ان ا  داد. در  "آن بر عملکرد شررررکت: بررسررری تاثیرات محیطی

پژوهش موردنظر چمار مورد از عوامم محیطی)درجه تالطم فنی،     

امله در بازارهای شدت ر ابت، حفاظت از حق ثبت اختراع، نرخ مع

گر، در رابطه بیر راهبردهای نوآوری باز و عنوان تعدیم ( به فناوری 

ها از آوری داد نظرگرفته شد  است. برای جمع  رعملکرد شرکت د 

شان داد که          691ی هاداد  شد. نتایج ن ستفاد   صنعتی ا شرکت 

و شررردت  فناوری ، نرخ معامله در بازارهای     فناوری درجه تالطم  

ب    بت در  ناوری ازارهای  ر ا باز   ف را بر  زابرون، اثرات مثبت نوآوری 

کند. ولی درجه حفاظت از حق ثبت      عملکرد شررررکت تقویت می  

 یق حاضررر ازتحق کند.اختراع، موفقیت نوآوری باز را تسررمیم نمی

دهد  آن جمت برای مدیران سررودمند اسررت که به آنما نشرران می 

شرایت محیطی،   شرکت را  از، عنوآوری ب راهبردتحت کدا   ملکرد 

 .]54[کندتقویت می

 Sisodiya 

شی با عنوان  0266چر و همکاران) سعت،  تأث"(، در پژوه یر و

مت  نابع  عمق و ج ناوری گیری م نه     ف خارجی بر عملکرد نوآورا

)علم، STIهای نوآوری  با اسرررتفاد  از مدل    "های چینی شررررکت 

ان ا ، اسرررتفاد  و تبادل( به ت ییه و       )DUIو نوآوری( و  فناوری 

یم اث  مت     تحل عت، عمق و ج گذاری وسررر نابع  ر ناوری گیری م  ف

خارجی بر عملکرد پرداختند. نتایج نشرران داد که وسررعت و عمق 

ناوری بازبودن   با   ف مدل نوآوری  عث بمبود عملکرد  ، برای هر دو 

 .]51[شودنوآورانه می

اثر نوآوری باز "( در پژوهشی تحت عنوان 0269هونگ و چو )

یم      عد کت: اثرات ت داخلی و تالطم  R&Dی گربر عملکرد شرررر

عد کسرررر       "محیطی به دو ب باز را  ناوری نوآوری  خارجی و   ف

. همینیر تالطم فنی کنندیمخارجی تقسیم   فناوریی برداربمر 

بازار را   یم    عنوانبه و تالطم  عد باز و    ت طه بیر نوآوری  گر در راب

شررررکت   631کنند. ایر مطالعه در    یمعملکرد شررررکت معرفی  

  هاافتهاال در تایوان صرررورت گرفته اسرررت و ی ب  فناوری تولیدی با   

بیرونی اثر مثبت بر عملکرد  فناوریحاکی از آن اسررت که کسرر  

ند یمو همینیر  گذارد یمشررررکت   ی برداربمر ارتباط میان    توا

از طریق  آنماو عملکرد شرررکت را تقویت کند.  فناوریارجی از خ

که هر      ند  یافت با تو     ایر بررسررری در باز  عد نوآوری  به    دو ب جه 

سعه داخلی و تالطم محیت اثر  یهسرما  گذاری باال در تحقیق و تو

که           ند  یان کرد ما ب کت دارد. همینیر آن بت بر عملکرد شرررر مث

 بایسررتنوآوری باز و عملکرد فاکتورهایی هسررتند که مدیران می

را درنظرگرفته و برای حم مشررکالت  آنما بم از شررروع هر کاری 

 احتمالی آمادگی داشته باشند.

نوآوری  "عنوان (: در پژوهشررری تحت 0269فلور و همکاران)

نه: پژوهش ت ربی      زادرونباز   جذب و عملکرد نوآورا یت  ، ظرف

ی ی نوآورهاو یشبه بررسی عمق و وسعت  "ی اسپانیاییهاشرکت

از  . نتایج ت ربی تحقیقنداباز و ابعاد بالقو  ظرفیت جذب پرداخته 

تی متوسرررت و بیرگ ی صرررنعهاشررررکتتایی از 635یک نمونه 

اسررت. برای آزمون  آمد  بدسررتپیشرررفته  فناوریاسررپانیایی با 

ستفاد  وتحلیم رگرسیون خطی چندگانه  یهت یاز  هاهیفرض    شد  ا

ست. نتایج   شان ا اثرات مثبت ظرفیت جذب بالقو  و منابع   دهند ن

 .]53[آوری باز بر عملکرد نوآورانه استنو

وهشررری تحت عنوان : در پژ3(0269سررریسرررودیا و همکاران)

باز  نوآور" ها و     عملکرد وبرای افیایش  زابرونی  ندسرررراز توانم

صت  گرفتر ت وری  ابلیت و ت وری مبتنی بر منابع  درنظربا  "هافر

به دنبال شرررناسرررایی عوامم کلیدی اسرررت که موج  توانمندی 
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باز  نوآور یان       نآ ریتأث شرررد  و زا برونی  یت م عال نه ف را بر زمی

.  ابلیت ارتباطات شررررکت نقش       دهد یمافیایش  وکارها  کسررر 

 و ی شررربکرره)فراگرفتر دانش(      یهررای سرررررگر دارد و  تعرردیررم 

ر . ایباشررردیمیری، دو منبع کلیدی در افیایش ایر اثر پذانعطاف 

شررررکت با   025از مدیران  آمد بدسرررتی هاداد روابت توسرررت 

صله،        فناوری ست. نتایج حا شد  ا شرفته آزمون  های  بینییشپپی

در یک محیت  هاشررررکترکت برای ای اد روابت بیر توانایی شررر

 نوآوری باز بیرونی ریتأثکه ایر موج  افیایش  غنی از دانش است

وتحلیم یه ت ی ،از طرفی. شرررودیمبر کسررر  عملکرد مالی برتر  

با  ارمنتظر یغاثر متقابم، غیرخطی و    ها داد    یریپذ انعطاف ی را 

 .]53[نشان داد  است

آنما در پژوهش خود تحت عنوان   (: 2690و همکاران)  3بایونا  

های یر نوآوری باز بر عملکرد شرررکت: مورد مطالعه، شرررکت تأث"

به بررسری سرط  نوآوری و درجه باز    "غذایی اسرپانیا -کشراورزی 

مواد غذایی و همینیر چگونگی  –های کشرراورزی بودن شرررکت

کت      تاث  باز بودن شرررر گذاری  شرررران ینوآورها بر عملکرد  یر

 .]59[پردازندیم

شلینو و همکاران)  نوآوری  "عنوان : در پژوهشی با  9(0265می

سازمان و عملکرد  به تحلیم رابطه بیر درجه  "ورودی و خروجی: 

و   سررازمان  R&D ،شررانیتیمو عی هایژگیو ،هاشرررکت باز بودن

شرکت پرداخته  عملکرد ض . ندامالی  شد  هاهیفر سپس در   نثبت 

  R&Dارویی جمان با ی زیسررتی دهاشرررکتتایی 601یک نمونه 

شد. نتایج   0223-0260ی هاسال باال در  شان آزمون  ایر  دهند ن

ست که نوآوری باز   س ی کوچک و تاز  هاشرکت یان در ما   سیتأ

حسوب م وکارکس یر بود  و برای بسیاری هسته اصلی فراگ یاربس

  R&Dی هاتیفعالی نوآوری باز داخلی جایگییر هاروش .شود یم

ز خارجی مکمم ی نوآوری باهاو یشررکه یحالدر نداخلی هسررتند

 .]42[توسعه داخلی هستند

نوآوری باز ": در پژوهش خود (4026و همکاران) 62باتیسررتی

ه ب  "المللیدر خدمات: منابع دانش، حقوم مالکیت معنوی و بیر      

تر الگوی نوآوری بازی  یکلطور بررسررری جمت جریان دانش و به   

با     پردازد که در بخش خدمات در کم     می اروپا رخ داد  اسرررت. 

ستفاد  از پایگا  داد    سام   ا ستات و برا بخش  63در  CIS4یورو ا

کشرررور، تفاوت معناداری بیر رهبران نوآوری در    63خدمات در   

یافت شررد. نتایج نشرران داد که نوآوری در   آنما خدمات و پیروان

 .]46[شودمحور یافت میبخش تحقیق و توسعه دانش

Bayona 

 Michelino 

اثرات ": در پژوهشررری بررا عنوان (0264ونررگ و همکرراران)

خارجی و عملکرد: نقش   یهمکار های شررررکت بر    یت  ابل  های 

بازار یان ی م یت درونی        "گری تالطم  به بررسررری سرررره  ابل

مان   عات   یت ) ابل سررراز باطی(   های نوآوری، اطال   عنوانبه و ارت

یج  نتا  .اند پرداخته همکاری خارجی شررررکت     راهبردی ها محرک

های  یهمکار بر کارایی   مؤثر طوربه ها  یت  ابل نشررران داد که ایر  

به عملکرد   نوبه به یرگذار بود  که ایر امر   تأث خارجی   خود من ر 

های  یتاثر  ابلشرررود. همینیر یمبازار و عملکرد مالی شررررکت 

شرکت   ست تالطم   طوربهنوآورانه و اطالعات بر عملکرد  مثبت تو

 شود.یمبازار تعدیم 

ت ییه  "ژهش خود با عنوان  (: در پ0261و همکاران)  66گریکو

مبنا را بر ایر فرض   "و تحلیم اثر نوآوری باز بر عملکرد شررررکت   

های نوآوری خارجی)وسررعت جسررت و(   رار دادند که انواع کانال

ای که شرکت از نوآوری باز استفاد  شد  توست یک شرکت، انداز 

کند)عمق جست و( و اینکه تا چه حد شرکت از طریق استفاد  می

نال   باز تعاملی(     های مختل  خارجی همکاری می   کا کند)نوآوری 

ستفاد  از    کامال ست. در پژوهش با ا با عملکرد نوآورانه در ارتباط ا

 0223که در سال  شرکت از ان مر سن ش نوآوری اروپا 35969

شد، مدل       شورهای اروپایی ان ا   سر ک سرا های ت ربی برآورد در 

ست و د       سعت ج شان داد که و ر ارتباط کامم با تما  شد. نتایج ن

که عمق جسررت و درحالی نا دامات عملکرد نوآورانه مرتبت اسررت

سیاری از موارد من ر به کاهش بازد  نمایی می  عالو   شود. به در ب

با توسرررعه و          باز پیوسرررته  ایر پژوهش نشررران داد که نوآوری 

 .]40[جدید در ارتباط است کامالسازی محصوالت ت اری

(: در پژوهشرری تحت عنوان 6999ران)رن بر و همکاصررفدری

نوآوری باز: نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامم          "

یت    یدی موفق عه مروری بر روی        "کل طال یک م از طریق ان ا  

، به نتای ی  (مقاله 32ینه نوآوری باز)زم در شد  ان ا ی هاپژوهش

  هاشرررکتو  هاسررازمانیافت. نتی ه اصررلی اینکه مدیران دسررت

ی برای مقابله با تغییرات حلرا  عنوانبهبایسرررت از نوآوری باز یم

شتاب   ، هیینه باالی تحقیق هافناوریکوتا   ، چرخه عمرفناوریپر

 .]63[و ر ابت شدید جمانی بمر  بگیرند و توسعه درونی

صاری)    نوآوری أثیرت"(: در پژوهشی با عنوان  6995صدر و ان

ستای  در نوآوری رعملکردب فنآورانه هایناپایداری و باز س   را  ک

سی رابطه بیر   "بنیان دانش هایشرکت  در ر ابتی مییت به برر

ته      نه پرداخ باز و عملکرد نوآورا نه   نوآوری  ند. نمو ماری  ا ایر  آ

 Battisti 

 Greco 
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شامم  ستقر  بنیاندانش شرکت  12 پژوهش،   شیخ  پارک در م

.  اسررت بود  اصررفمان تحقیقاتی و علمی شررمرک در وا ع بمایی

 معادالت سررازیمدل روش از با اسررتفاد  که هشپژو ایر نتایج

افیار نر  وسرریلهبه و جییی مربعات حدا م روش به و سرراختاری

Smart PLS    ،باز نوآوری تاثیر که دهدمی نشان ان ا  شد  است 

شوند     ابم صورت به هاشرکت  ایر در نوآوری عملکرد بر وارد

ست  تایید  ابم ایمالحظه  نوآوری رایب شرایت  ایر کهدرحالی نا

  ابم و مثبت تاثیر بر نتایج همینیر. ندارد وجود شوند  خارج باز

 اما دارد اشررار  کسرر  مییت ر ابتی بر نوآوری عملکرد مالحظه

سیر  در فناورانه هایناپایداری گریتعدیم تاثیرات  نوآوری بیر م

 .]69[شودنمی تایید نوآوری عملکرد و باز

(: پژوهشررری بررا عنوان 6995پور ازبری و همکرراران)ابراهیم

سی "   :هاشرکت  بازار بر عملکرد یراهبرد پذیریانعطاف یرتأث برر

 کسرر  مقاله ایر ان ا  دادند. در "باز گری نوآورییمیان  نقش

 باز نوآوری بعد دو عنوانبه آن از برداریبمر  خارجی و فناوری

ست  شد   درنظرگرفته ضر،  پژوهش .ا  کاربردی هدف لحاظ از حا

 منظوربه .اسررت پیمایشرری -نوع توصرریفی از روش حاظل از و

 متوست و کوچک تولیدی شرکت 32 پژوهش هایفرضیه بررسی

سی    صنعتی  شمر  در وا ع شت موردبرر  و ت ییه و گرفت  رار ر

ست  هاداد  تحلیم  بر مبتنی ساختاری  معادالت سازی مدل تو

 که داد نشررران نتایج .ان ا  شرررد (PLS)جیئی مربعات حدا م

 دارمعنی و مثبت  تأثیر  باز  نوآوری بر راهبردی پذیری فانعطا 

 مثبت تأثیر هابازار شرکت  عملکرد بر باز نوآوری همینیر و دارد

 .دارد دارمعنی و

چو)    مکرراران)    0269هونررگ و  ه چر و  لور و    0266(،  ف  ،)

 نه رارد نوآو( به بررسررری رابطه نوآوری باز و عملک   0269همکاران) 

ته  نگ    پرداخ ند. همینیر هو به بررسررری نقش   0269و چو)ا  )

انه عملکرد نوآورگری تالطم بازار در رابطه بیر نوآوری باز و تعدیم

های داخلی و خارجی، مدل    از بررسررری پژوهشپس  اند. پرداخته 

عاد و   6شرررمار    مفمومی پژوهش)شرررکم  ( و همینیر جدول اب

  ( ذکر خواهد شررد.6شررمار   های نمایی پژوهش)جدولشرراخص

گری تالطم بازار در بررسرری نقش تعدیم ،نوآوری پژوهش حاضررر

شمرک     و ایران شرکت  سی پژوهش در  صنعتی  همینیر برر های 

 .است

 

 ها و ابعاد: مدل مفهومی خالصه شاخص1شكل 
 

 هاابعاد و شاخص :1جدول 

 منبع نامهگویه در پرسش شاخص انداز  گیری نامهگویه در پرسش بعد

 OI نوآوری باز
 ETA Hung & Chou 2013 یخارج فناوریکس  

Lichtenthaler 2008  یخارج فناوریبرداری از بمر ETE 

 IP عملکرد نوآورانه شرکت
 PI Yuan Huang 2011 نوآوری در محصول

Hung & Chou 2013

 ProcessI نوآوری در فرآیند 6996همکاران مرادی و 

 MT تالطم بازار

 CN تغییر در نیازهای مشتری
Jaworski & Kohli1993 

Hung & Chou 2013 تغییر در اولویت مشتری CP 

 CD تغییر در تقاضای مشتری
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 روش تحقيق -3
 ي تحقيقهاگزاره-3-1

شد ،ارائهمفمومیمدلوگرفتهصورتادبیاتمروربهتوجهبا

 دنموبیانصورت زیربهراتحقیقسؤاالتتوانیم

 اصلی تحقیق: فرضیه 

قش نعملکرد نوآورانه شرکت  باز ینوآوربیر رابطه در  بازارتالطم "

 "گر داردتعدیم

 است: شد تبییرصورت زیربهنییتحقیقفرعی فرضیه

.دارد یرمعناداریتأثعملکرد نوآورانه شرکت بر  باز ینوآور

 تحقيق شناسیروش-3-2

هدف     حاظ  حاضرررر از ل حاظ متغ  ،یکاربرد  ،پژوهش   ،ریاز ل

 یفیتوصررر ،قیو از لحاظ نوع تحق  یمقطع ،از لحاظ زمان   ،یفیک

ست  یش یمایپ ست که  یاز آن جمت کاربرد قیتحق ری. اا   جینتا ا

م   ل      توانررد یحرراصررررم از آن  م ع جمررت  نوآورانرره در   کرد در 

  بکار گرفته شود. یدیو متوست تول کوچکیهاشرکت

جامعه آماری ایر پژوهش شامم تمامی مدیران و کارشناسان     

های     حد ید، R&Dوا ب  ، تول بازار      آموزش،  قات  یابی و تحقی ازار

ی کوچک و متوست تولیدی شمر سمنان با سابقه کاری     هاشرکت 

سی به     سال  9باالی  شنا شد. با توجه به باال می و تحصیالت کار  با

اینکه در پژوهش حاضررر، برای بررسرری ارتباط بیر چند متغیر در 

عات جیئی)      ( و  60PLSمدل مفمومی پژوهش، از روش حدا م مرب

استفاد  شد  است، برای تعییر ح م نمونه،    Smart PLSافیار نر 

و همکاران برای تعییر  69بارکالیشررود.از روش زیر اسررتفاد  می

نه در روش   که در پژوهش      PLSح م نمو ند  ئه داد ، رویکردی ارا

حاضر مورداستفاد   رار گرفته است. در ایر رویکرد، حدا م ح م  

بر اسرررت با حداکثر   ، براPLSنمونه الز  برای اسرررتفاد  در روش   

 مقدار حاصم از دو رویکرد زیر:

صم  -6 شاخص انداز     62ضرب  حا شتریر تعداد  گیری، در  در بی

نگیری مدل مفمومی پژوهشهای انداز میان شاخص

در بیشتریر روابت موجود در بخش ساختاری  62ضرب حاصم -0

 شود.مدل اصلی پژوهش که به یک منغیر مریوط می

سررربه ح م نمونه طبق رویکرد در پژوهش حاضرررر برای محا

ریر بیشت  که را پیدا نمود ایگیریبایست مدل انداز  اول، ابتدا می

عملکرد تعداد شاخص را دارد. طبق مدل مفمومی پژوهش، متغیر  

شاخص)  نوآورانه  شتریر تعداد  ست. بنایرایر    9دارای بی شاخص( ا

Partial Least Squares 

ستفاد  در    حدا م ح م نمونه مدل مفمومی پژوهش حاضر برای ا

 .92، برابر است با PLS روش

برای محاسررربه ح م نمونه طبق رویکرد دو  از     ،در گا  بعد  

شتریر روابت موجود در بخش    رویکردهای بارکالی، می ست بی بای

که به یک منغیر     را پیدا نمود  سررراختاری مدل اصرررلی پژوهش   

و  نوآوری باز متغیرشررود. طبق مدل مفمومی پژوهش، مریوط می

. بنایرایر اسرررتدیگر مرتبت  متغیر 9با دا  عملکرد نوآورانه، هرک

ستفاد  در    حدا م ح م نمونه مدل مفمومی پژوهش حاضر برای ا

 .92، برابر است با PLSروش 

گا  آخر  قایسررره     ،در  قدار بیرگتر یعنی  92و  92با م  92، م

مدل         به  یاز، برای اجرا کردن  نه موردن حدا م ح م نمو عنوان 

ضر در روش   ازآن اکه  شود. نتخاب میا PLSمفمومی پژوهش حا

ها مخدوش   آوری داد  تعدادی از پرسرررشرررنامه    در فرآیند جمع 

 پرسشنامه توزیع گردید. 602شود، تعداد می

ضیه     سی فر ضر، جمت برر های پژوهش از روش در پژوهش حا

ست.      Smart PLsافیار حدا م مربعات جیئی و نر  شد  ا ستفاد   ا

ها اسررتفاد  از آن روشتریر دلیم برتری ایر روش بر سررایر ممم

های کوچک اسرررت. همینیر در ایر روش نیازی به      برای نمونه 

ها نیست. مییت دیگر استفاد  از ایر روش، امکان سازی داد نرمال

 گیری با یک شاخص)سوال( است.های انداز استفاد  از مدل

گروابسررته و تعدیممسررتقم،متغیرنوعسررهتحقیقایردر

عملکرد نوآورانه ومسررتقم اسررت باز، متغیرنوآوری  د.داروجود

ته متغیر بازار  و وابسررر یم  نیی تالطم  عد پژوهش  ایرگرمتغیر ت

 آید.شمار میبه

 جامعه و نمونه آماري -3-3
های کوچک و متوسرررت  شررررکت  ،جامعه آماری ایر پژوهش   

نوآوری باز به معنی استفاد  از دانش و . استتولیدی شمر سمنان  

سا  سازمان    منابع خارج از  شکالت داخم  ست زمان برای حم م . ا

های سررازمان نیاز به اسررتفاد  از نوآوری باز  امروز  در تما  بخش

معموال از نوآوری باز برای توسعه یا کس  دانش  .شود احسام می 

، آموزش، بازاریابی و های مختل  فنی و تحقیق و توسررعهدر حوز 

ی تمامی  انمونهاز ایر جامعه . شررروداسرررتفاد  میتحقیقات بازار 

آموزش، بازاریابی و  ، تولید،R&Dمدیران و کارشناسان واحدهای   

آمد  از شرررکت طبق آمار یدسررت انتخاب شرردند.تحقیقات بازار 

 922های صررنعتی سررمنان، شررمر سررمنان دارای حدود  شررمرک

 .استشرکت کوچک و متوست تولیدی 

 Barclay 



 ... تاثیر نوآوري باز بر عملكرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش
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 هاداده تحليل و روش گردآوري -3-4

به  در ماری،        ایر پژوهش  نه آ جامعه و نمو یم گسرررتردگی  دل

پرسرررشرررنامه درنظرگرفته شرررد.     ها داد آوری بمتریر ابیار جمع

شنامه در میان جامعه آماری عالو      همینیر به س منظور توزیع پر

ی دیگری مانند  هاکانالبر روش سرررنتی توزیع پرسرررشرررنامه، از 

هایی که یتسرراجمله اینسررتاگرا ، تلگرا  و  ی جمعی ازهارسررانه

صیر       ص ضور خبرگان و متخ شد،  یمی مختل  هاحوز محم ح با

 کمک گرفته شد  است.

آوری اطالعررات از ترکیرر  منظور جمعبرره ،در ایر پژوهش

 ی و تحقیقات میدانی استفاد  شد  است.اکتابخانهی هاروش
 

 تحقيق يهاافتهی -4
شنامه    602از س شنامه   662شد ، توزیعپر س ان ا برایپر

 .ستا بود مناس آماریهاییمتحل

 و گيرينهنمو كفایت روایی، و شاخص پایایی  بررسی -4-1

 تایيدي عاملی تحليل

بایسررت از پایایی آن اطمینان  بم از توزیع پرسررشررنامه می 

صم کرد  شنامه    52به همیر دلیم ابتدا نمونه  نحا س ها  تایی از پر

ضوع،          سان مرتبت با مو شنا صان و کار ص ع توزیبیر خبرگان متخ

پایایی یا     ها، برای بررسررری مییان  آوری داد گردید. پس از جمع 

رواییسپس ، از آلفای کرونباخ استفاد  شد  است.     ابلیت اعتماد

جدول همبسررتگی فورنم و ،AVEهای آمار ازاسررتفاد  باسرراز 

تایج اعمال با ،نمایت  در شررردپذیرفته   0R ،0Q ،GOFالرکر، ن

ست  سخه واییر،نظرایراز، آمد بد شنامه    نمایین س و تأییدپر

ست از  مقدار آلفا می شد ان ا مقدماتیمطالعات شتر   2.3بای بی

شد  عدد   [.02]شود امه از پایایی  ابم  بولی برخوردار تا پرسشن   با

ساز     ست آمد  برای  شان بد شنامه        دهندها، ن س ست که پر آن ا

ماد  ابلیت اعتمورداستفاد  در پژوهش، از پایایی و یا به عبارتی از  

سپس    ست.  ازنفر662بیردرایمطالعهان ا باالز  برخوردار ا

آلفای، ضررری SPSSافیارنر محاسررباتبراسرراموجامعهافراد

 اسررتنشررد محاسرربهجداگانهصررورتبهمعیارهربرایکرونباخ

ضررری وکرونباخآلفای PLSافیار نر ازاسررتفاد باطورهمیر

ست آمد بدست متغیر( هرCRترکیبی)پایایی ستاندارد   ا مقدار ا

در  طورکههمانباشرررد.  2.3بایسرررت بیشرررتر از ایر دو معیار می

ها مقدار پایایی  کنید همه شرراخصمشرراهد  می 4شررمار   جدول

Kaiser Mayer Olkin Meausure 

نظر از پایایی  دارند، پس مدل مورد 2.3بیشررتر از ترکیبی و آلفای 

استفاد    GOFر برای برازش کم مدل از مقداالز  برخوردار است.  

سام مقدار بار عاملی بدست       ست که ایر مقدار برا   .دیآیمشد  ا

باشرررد که برای مدل      2.64شررراخص باید مقداری باالتر از       ریا

ضر   ضر از برازش   ،بدست آمد  2.33تحقیق حا سیار  پس مدل حا ب

 .باشدیمخوبی برخوردار 

 هاداده ليو تحل هیتجز يهاروش-4-2

پا  نداز    پس از بررسررری روایی و   و گیری پژوهشیایی ابیار ا

یم داد        آوری داد توزیع و جمع یه و تحل به ت ی بت  های  ها، نو

ها از برای تحلیم داد ،پژوهشایردر رسررد.آوری شررد  میجمع

(، یعنی روش SEM)یساختارسازی معادالت نسم دو  روش مدل

  Smart PLSافیار مربوط به آن  ( و نر PLS)یجیئحدا م مربعات    

در پژوهش حاضررر، پیش از ت ییه و تحلیم  شررود.تفاد  میاسرر

ست کفایت داد  ها میداد  شود. از جمله    بای سی  یی  هاروشها برر

س  بودن   برای ورود به مرحله  هاداد که محققان برای تعییر منا

که مقدار آن  است  65KMOکنند، روش یمتحلیم عاملی استفاد   

شتر از   معموال ست  2.1بی  4 شمار   جدولدرزمونآایر .[06]ا

 .استشد آورد پژوهشایرمورددر

تائیدیعاملیتحلیمشرردنآغازعاملیتحلیمفرآیندسررپس

ایران ا است، برای پژوهشساز   هردرهامولفهشناسایی  برای

هاآوردن مولفهبدسررتعاملی جمتبارهایوtآزموندو،بخش

مقدارمحاسرربهطریقازعاملیبارهای شررودمیان ا مدلبرای

کهدشو میمحاسبه ساز  آنبایک ساز  هایشاخص همبستگی 

شتر یاوبرابرمقدارایراگر ست ایرموید، شود 2.5ازبی مطل  ا

اعدادمورددراما اسررت بول ابممدلآنمورددرپایاییکه

ناداری  یدگفت    t  T-values مع تدایی که با یار تریراب برایمع

عدد کهصررورتیدرواسررتمدلدرهاسرراز بیررابطهسررن ش

بیررابطهصررحتدهند نشرران،باشررد6.91ازباالترمعناداری

ضیه تائیدنتی هدروهاساز   اطمینانسط  درهای پژوهشفر

شمار   هایشکم درپژوهش حاضر،   برایآمار دوایر است 94%

درمدلمسیر تحلیمبانییآخرمرحلهدر ست ا شد  آورد  9 و 0

PLS یکدیگرمتغیرها برتاثیرمرتبتهایآمار انواعبررسرریو

 شررودمیتحلیمتحقیقهایفرضرریهانواعوشررودمیبررسرری

 KMO شاخص  شود، می دید  4شمار    جدول در که طورهمان

 کرد حاصم  اطمینان توانمی پس است،  2.4 باالی متغیرها تما 
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س  هاینمونه تعداد که  را آماری تحلیم به ورود توانایی شد    ک

 دهد.  بدست می

 هامدل معادالت ساختاري و آزمون فرضيه-4-2-1

مدل     ییها در پژوهش  یرخاخ از روابت ب  یکه هدف، آزمون 

ست  یرهامتغ ستفاد  م ی ساختار  معادالت از روش مدل ،ا . شود یا

عادالت   یها از روش یکی PLS یریمسررر یسرررازمدل    مدل م

س  ساختاری   و یرونی(مدل بیری)گشامم دو بخش انداز  ، که تا

ا  هسواالت با ساز    ارتباط یری،گاست. در  سمت انداز    ساختاری 

  یهاعامم یسررراختار   سرررمت  و در گیردی رار م یموردبررسررر

س  ض  جمت یکدیگربا  یموردبرر مورد توجه هستند.   هایهآزمون فر

جه  با  مال به غ  تو   Smart-PLSار ها، نر  افی داد  یعبودن توز یرنر

 .شودیبکار گرفته م

 پژوهش یمدل درون یابیارز-4-2-2

و  ییروا ییرردتررا یو برره عبررارت یرونیپس از آزمون مرردل ب

همان مدل     یا  یدرونمدل   ،یق(تحق یریگانداز   یها مدل یایی) پا 

 ی. با اسرررتفاد  از مدل درون   گرددیم یابی ارز یقتحق یسررراختار 

آمار   یارهایپرداخت. از معپژوهش  یهایهفرض یبررس توان بهیم

tمدل اسررتفاد   ی ارزیابیبرا یرمسرر ی و ضررر ییرتع ی ، ضررر

 .شودیم

 (T-Valueي)مقدار معنادار یبررس-4-2-2-1

های مدل و ها و شررراخصتریر مولفهبرای شرررناسرررایی ممم

 آزمون بوت  هررا، یررهفرضررر  یآزمون معنررادار     یبرا همینیر       

64)اسرترا  
BS)  آمار  قداری مشرد  و از شراخص جیئ   ان ا t (-T

Value ) ستفاد  م ست از  تما  مقادیر می .شود یا شتر   6.91بای بی

، همه شررودمیمشرراهد   0 شررمار  در شررکم طورکههمانباشررد. 

 یید شد.  تأبیشتر بود  و  6.91ها از مقدار شاخص

 
 معناداري اعداد حالت در پژوهش مدل :2شكل 

 اهفرضيه عاملی بارهاي مقادیر بررسی-4-2-2-2

 یتمالگور یاآزمون شرررد  در حالت اسرررتاندارد   یمفموممدل  

PLS  یشد  است. اعداد  ارائه  9 شمار   در شکم  یرهامس  ی و ضر 

  ینشان داد  شد  است، ضر     یکدیگرها با ساز   یرمس  یکه بر رو

اسرتاندارد شرد  در    یبتا یانگراعداد ب یرا .شرود یم یر نامید مسر 

س  ستگ  ی ضر  یا یونرگر ساز   یهمب ست  دو  س  یو برا ا  یبرر

.  ودشررریارائه م  یگرد یربر متغ یرمتغ یک  یممسرررتق یرتاث  ییانم

داد   یشنما هاها و معرفسررراز  یرب یرمسررر یرو که بر یاعداد

س  یهادر مدل شود یم ست عامل بار یانگرب یانعکا . اعداد داخم ی ا

است و مقدار   یساز  اصل  ( 0Rییر)تعی  دهند  ضر نشان  یر هر دا

 Bootstrapping 

 رییتع ی . هرچه ضرررکندیم ییرتغ یکصررفر و  یشرره بیرآن هم

توانسررته  یون بمترکه خت رگرسرر دهدینشرران م ،باشررد بیرگتر

ادیر مق مسررتقم نسرربت دهد. یروابسررته را به متغ یرمتغ ییراتتغ

ستاندارد   ضعی (،  2.69برابر  0Rا ست( و  2.99) ) وی( 2.13)متو

  یرمتغ یک یر،مع یداخل یریمدل مس  یک ساختارهای  اگر. است 

مکنون  یرهای متغ( دو ی)یک یا  معدود  زا را با تعداد  مکنون درون

شرح دهد،  برون ست  ابم پذ  0Rزا  ست. اما اگر متغ  یرشمتو یر ا

  0Rزا باشد مقدار مکنون برون یربه چند متغ یزا متکدرون مکنون

سط   ابم توجه  رار  یدحدا م با شته  در  شد  دا  که معنا ایر به)با

 زیربنای مورد در رتصررو ایر یرغ در(ن باشررد بیشررتر 2.13 از
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که مدل در  دهدیو نشان م شودیمطرح م یمدل شبمات ت وریکی 

 برای 0R قدارم [.00]است  زا ناتوانمکنون درون یرهایشرح متغ 

طور ناست. هما  2.9عملکرد نوآورانه  ،2.33 باز نوآوری متغیرهای

ر د یرهامتغ یتمام یبرا یبرا  0R مقدار ،شررودیکه مشرراهد  م

مسررتقم  یازا مکنون برون یرهایمتغ یو برا دارد  رار  ویسررط  

بیگتر  یعدد 0R یمقدار  ابم  بول برا .شررودیارائه نم 0Rمقدار 

 درنتی ه اسررتن 2.5بیرگتر از  یرمقاد یراسررت که چون ا 2.5از 

شد می توجیه  ابم ستی  به مدل نتی ه در و با  شد   برازش در

ست   ضرای   مقدار ،شد  بیان البا در که آنیه همینیر طبق .ا

سیر  شد  2.9 باالتر از کهصورتی در م ستقیم  توان رابطهمی ،با  م

 ایر 9شررمار   شررکم به توجه با که نمود تائید را متغیرها بیر

 بارهای مورد در طورهمیر .شررودتائید می تحقیق ایر در رابطه

  ابم  بول سررط  باالتریر که2.5 باالی اعداد تمامی نیی عاملی

 در نیی آن ابعاد و متغیر بیر رابطه و درنتی ه دارند  رار ،اسررت

عاملی   معناداری و بار tاعداد مربوط به  .شرود می تائید مدل تما 

.ستآورد  شد  ا 0شمار   در ادامه و در جدول

 
 رمسي ضرایب حالت در پژوهش مدل :3شكل 

 هاي پژوهشمعناداري و بارعاملی مربوط به شاخص t: جدول 2جدول 
 یيدتأیيد/عدم تأ عاملی بار t-value سؤاالت هاشاخص ابعاد

 تالطم بازار

 یازهای مشترینتغییر در 
6Q 230 0.926 یيدتأ 

0Q 102.5 0.899 یيدتأ 

 های مشتریتغییر در اولویت
9Q 142.6 0.946 یيدتأ 

5Q 149.2 0.947 یيدتأ 

 تغییر در تقاضای مشتری
4Q 149.8 0.942 یيدتأ 

1Q 130.1 0.937 یيدتأ 

 عملکرد نوآورانه

 نوآوری در محصول

3Q 51.03 0.816 یيدتأ 

3Q 61.1 0.857 یيدتأ 

9Q 60.5 0.836 یيدتأ 

62Q 65.1 0.822 یيدتأ 

66Q 87.9 0.88 یيدتأ 

 نوآوری در فرآیند

60Q 71.7 0.868 یيدتأ 

69Q 72.1 0.850 یيدتأ 

65Q 85.9 0.863 یيدتأ 

64Q 62.6 0.860 یيدتأ 

 نوآوری باز

 (ETA) یخارج فناوریکس  

61Q 42.53 0.818 یيدتأ 

63Q 85.83 0.897 یيدتأ 

63Q 88.3 0.883 یيدتأ 

69Q 118.41 0.887 یيدتأ 

 (ETE) خارجی فناوریبمر  برداری از 

02Q 47.1 0.83 یيدتأ 

06Q 94.2 0.888 یيدتأ 

00Q 88.49 0.891 یيدتأ 
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 هازمون فرضيهآ -4-2-3

یه  به روش   در ت ی یم  یرونی مدل ب ، پس از برازش PLSوتحل

د به توانر میپژوهشگ  ،عبارتی روایی و پایایی پژوهشبهپژوهش یا 

سی   ساختار برر ساختاری، به    مدل  ستفاد  از مدل  آزمون ی و با ا

اسررت. بخش  0ایر  سررمت شررامم  های پژوهش بپردازد.فرضرریه

ا، هبررسی ضرای  معناداری مربوط به هریک از فرضیه   بخش اول، 

بررسی ضرای  استاندارد شد  مسیرهای مربوط به    نیی  ،بخش دو 

به تحلیم بخش  0شمار   ابتدا با توجه به شکمباشد. ها میفرضیه

 .پرداخته خواهد شداول 

 هابررسی ضرایب معناداري مربوط به هریک از فرضيه

سیرهای     شان ضرای  معناداری م عد   یا یید تأدهند  مدل، ن

های مدل اسرررت. گیارش مربوط به ایر بخش به      یید فرضررریه  تأ 

ضیه  شد. برای  تفکیک فر   ییدتأهای پژوهش، در ادامه ذکر خواهد 

درصررد باید باالی   2.94ها، ایر معیار در سررط  اطمینان فرضرریه

   باشد. 6.91

ضيه    رشركت تاثي نوآورانه عملكرد  نوآوري باز بر: فرعی فر

 معناداري دارد.

شکم همان شاهد  می  0شمار    طور که در  ضرای   شود م  ،

معناداری مسیر میان متغیر نوآوری باز و عملکرد نوآورانه شرکت،   

ست. ازایر   6.91از  شتر ا یر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه تأث ،روبی

یید ایر فرضیه  تأدار بود  و حاکی از معنی 2.94شرکت در سط    

 .است

ي  باز و      : اصییلیه فرضیی طه بين نوآوري  بازار در راب تالطم 

 گر دارد.شركت نقش تعدیلنوآورانه عملكرد 

، ضرررای  شررودمشرراهد  می 0شررمار   در شررکم طورکههمان

تالطم بازار و متغیرهای نوآوری باز و عملکرد معناداری مسیر بیر  

. اسررتبیشررتر  6.91از مقدار  2.94در سررط  شرررکت نوآورانه 

 گردد.یید میتأگری تالطم بازار قش تعدیمن ،روازایر

بررسییی ضییرایب اسییتانداردشییده مسییيرهاي مربوط به   

 ها)شدت رابطه(فرضيه

سیر میان دو متغیر،    ضری  معناداری م پس از اینکه از طریق 

شد رابطه میان متغیرها  شدت ایر    نمایش داد   سی  ، نوبت به برر

به آن  9شمار   رسد که در ایر بخش با توجه به شکمها میرابطه

 .پرداخته خواهد شد

 2ضرایب استاندارد شده مسيرهاي مربوط به فرضيه فرعی

ضرررای   د،شررومشرراهد  می 9شررمار   در شررکم طورکههمان

نداردشرررد       تا نه     اسررر باز و عملکرد نوآورا عد نوآوری  برای دو ب

ست. ( 2.46شرکت)  درصد   46ایر بدان معناست که نوآوری باز   ا

   کند.وآورانه شرکت را تببیر میاز تغییرات عملکرد ن

ضيه         سيرهاي مربوط به فر شده م ستاندارد  ضرایب ا

 فرعی
(  0fیر)تأثمعیار انداز  گر نیی از برای بررسی شدت رابطه تعدیم

ترتی  به 2.94و  2.64، 2.20مقادیر آن که   شررروداسرررتفاد  می 

شدت اثر تع    شان از  ست و  وی    ن ضعی ، متو ست. دیلی  شدت   ا

گری تالطم بازار در رابطه بیر نوآوری باز و عملکرد    رابطه تعدیم   

اسررت. ایر بدان معناسررت که تالطم  2.0نوآورانه شرررکت، مقدار 

گری افیایند  در رابطه بیر نوآوری باز  درصد نقش تعدیم 02بازار 

شان    شرکت دارد. ایر مقدار ن شدت اثر  و عملکرد نوآورانه  دهند  

ست   ست تعدیلی باالتر از متو ضری  . همینا سیر مربوط به  یر   م

 .است 2.542ایر فرضیه 

 9شمار    جدول در تحقیق هایفرضیه  به مربوط اعداد سایر 

 .است شد  ارائه
 هافرضيه آزمون و جزئی مربعات حداقل تحليل نتایج :3 جدول

 مسير
 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 2.540 2.611 0.36 2.222 

 

صلی    ضيه ا گري نوآوري  : ظرفيت جذب دانش با ميانجیفر

یل       عد بازار بر عملكرد     باز و ت گري تالطم فنی و تالطم 

 معناداري دارد. ريتأثنوآورانه شركت 

د، نوآوری باز  شو مشاهد  می  9شمار    طور که در جدولهمان

مثبت و  ریتأثگری تالطم بازار بر عملکرد نوآورانه شرکت  با تعدیم

ضیه  بنابرایرمعناداری دارد.  صلی  فر نوآوری باز بر بر تاثیر  مبنی ا

 ردد.گمی تایید گری تالطم بازارعملکرد نوآورانه شرکت با تعدیم

 پژوهش بيرونی مدل ارزیابی-4-2-4

سی  از پس  و ظاهری هایروایی طورهمیر و مدل پایایی برر

 طریق از ساز   روایی تحلیم و بررسی  به بخش ایر در محتوایی،

ست  PLS از که هاییآمار  در  .شود می پرداخته ست، ا آمد  بد

ضر،   ستفاد   با ساز   رواییپژوهش حا جدول ، AVE هایآمار  از ا

ستگی فورنم  2 ،الرکر-همب
R

  ،0Q ،GOF      ست که شد  ا سن ید  

 امه تفسیر آنما ذکر شد  است.در اد
 (AVE)ميانگين واریانس استخراج شده-4-2-4-1

AVE با        نشرررران یک سرررراز   ند  مییان همبسرررتگی  ده

اسررت.   2.4هایش اسررت. مقدار اسررتاندارد ایر معیار،   شرراخص 

، در پژوهش  شررودمشرراهد  می 4شررمار   در جدول که طورهمان
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را تمامی  زی نیید شررد  اسررتتأروایی سرراز  در ایر بخش حاضررر 

 .دارد 2.4ها مقداری بیشتر از شاخص

 الركر-جدول همبستگی فورنل-4-2-4-2

مدل پژوهش در صورتی از روایی واگرای  ابم  بولی برخوردار 

(، از مقادیر زیریر AVEاعداد مندرج در  طر اصلی) کهخواهد بود 

مشرراهد    5شررمار   در جدول که طورهماناشررد. بخود بیشررتر 

رای  ابم  بولی برخوردار اضرررر از روایی واگد، پژوهش حشرررومی

 یید شد  است.تأروایی ساز  رو در ایر بخش، ایراست. از
الركر-جدول همبستگی فورنل: 4جدول   

ProssI PI ETE ETA CP CN CD  

      2.95 CD 

     2.94 2.41 CN 

    2.96 2.39 22.1 CP 

   2.33 2.31 2.39 22.44 ETA 

  2.33 2.33 2.39 2.30 22.49 ETE 

 2.35 2.33 2.31 2.36 2.34 22.10 PI 

2.31 2.3 2.31 2.36 2.39 2.35 22.1 ProssI 

 2Q(Geisser criterion-Stone)معيار -4-2-4-3

 های مربوطبینی شرراخصدهند   ابلیت پیشایر معیار نشرران

 و 2.64 ، 2.20زای مدل و مقادیر استاندارد آن  های درونبه ساز  

عملکرد  یو برا 2.10برای نوآوری باز مقدار  0Qمقدار . ستا 2.94

  زاهمه متغیرهای درون ،روازایر نبدسررت آمد 2.16نوآورانه مقدار 

بینی  وی دارد. پس در ایر یخش، برازش بخش   رردرت پیش  

 یید خواهد شد.تأساختاری، باتوجه به ایر معیار، 

 ارزیابی برازش بخش كلی-4-2-5
گیری و بخش ابی سررن ش مدل انداز پس از بررسرری و ارزی

سررراختاری و مناسررر  بودن برازش آنما، نوبت به ارزیابی برازش    

یابی برازش ایر بخش از   بخش کلی پژوهش می رسرررد. برای ارز

استفاد  شد  است. مقادیر استاندارد برای ایر معیار      61GOFمعیار

) وی(.  2.91 )متوسرررت( و  2.04)ضرررعی (،   2.26 :عبررارتنررداز  

شاهد  می  که طورهمان ، ایر مقدار برای پژوهش  شود در ادامه م

ضر مقدار   شان از    2.33حا ساختاری  تأبدست آمد که ن یید بخش 

 .است وی مدل 

 Goodness of Fit  

ستقیم  ، در برخی مواردشد  عنوان باال در که هاییآمار   از م

 دیگر بعضی  و آیدمی دست ب 0نسخه شمار     Smart-PLS افیارنر 

شررد  اسررت.  حاصررم محقق خود ریاضرری محاسرربات طریق از

شمار   جدول در تحقیق ایر برای آمد  بدست اعداد ایر م موعه

 است. آمد  4
 خالصه آماري پژوهش :5جدول 

اد
ابع

 

ص
اخ

ش
ها

 

A
V

E
 

خ
با

رون
ي ك

فا
 آل

C
R

 

K
M

O
 

2Q 2R 2
F

 G
O

F
 

MT 

CN 2.9 2.3 2.95 2.4 

- - 2.
0 

2.
33

 

CP 2.39 2.33 2.96 2.4 

CD 2.33 2.31 2.99 2.4 

IP 
PI 2.36 2.39 2.90 2.36 

2.
16

 

2.
9 - 

Proce

ssI 
2.35 2.33 2.96 2.35 

OI 
ETA 2.31 2.39 2.90 2.33 

2.
10

 

2.
33

 

- 
ETE 2.34 2.39 2.9 2.36 

 

  2.1 از بیرگتر 0Qعدد  که آن ا از ،4شمار    جدول به توجه با

ست  ست.   بول  ابم ساختاری  بخش برازش دارای مدل ایر نا  ا

 2.4 از بیش یعنی م از محدود  در نیی AVE مقدار ینیرهم

 که گفت توانمی جدول اعداد به توجه با نتی ه درن دارد  رار

نداز   های مدل  همگرایی روایی  نیی GOF اسرررت.  وی گیریا

  کلّی برازش دهد نشرران تواندمی که اسررت 2.3 از بیرگتر عددی

ست   وی مدل ستفاد  .ا های    از داد در بخش پایانی پژوهش، با ا

س  با اهداف پژوهش، نتایج نمایی      صم از تحلیم آماری و متنا حا

پرداخته خواهد   های پژوهش  شرررود. در ادامه نیی به یافته    ارائه می 

 .شد
 

 بحث-5
بررسررری اثر نوآوری باز بر عملکرد "پژوهش حاضرررر با هدف 

فاد  و با است بود   "گری تالطم بازارنوآورانه شرکت با نقش تعدیم 

ست.     PLSو  SPSS یافیارهانر  از شد  ا در ادامه به بحث  ان ا  

 .پرداخته شد  استهای پژوهش دربار  فرضیه

بررسی اثر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت فرضیه اصلی: 

 معناداری دارد.  ریتأث گری تالطم بازاربا نقش تعدیم

ر معناداری برای دو متغی tبرای بررسررری ایر فرضررریه مقادیر 

یم    عد بازار ت بدان       6.91باالتر از   ،گر تالطم  مد. ایر  بدسرررت آ

رایر بنابن یید شرردندتأگر یمتعدعنوان معناسررت که ایر دو بعد به
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 یید گردید.تأفرضیه اصلی پژوهش 

شییركت  نوآورانه عملكرد نوآوري باز برفرضییيه فرعی: 

 معناداري دارد. تاثير

ز و عملکرد ضررررای  معناداری مسررریر میان متغیر نوآوری با   

 6.91از  بدسرررت آمد. ایر مقدار    4.995عدد   نوآورانه شررررکت،  

ست. ازایر    شتر ا شرکت  تأث ،روبی یر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه 

سط    ضیه  تأاز  کایتدار بود  و حمعنی 2.94در   .داردیید ایر فر

شد        ستاندارد برای دو بعد نوآوری باز و عملکرد نوآورانه ضرای  ا

درصد   46ایر بدان معناست که نوآوری باز   ست و ا 2.46شرکت  

 کند.از تغییرات عملکرد نوآورانه شرکت را تببیر می

فرضییيه اصییلی: تالطم بازار در رابطه بين نوآوري باز و 

  گر دارد.عملكرد نوآورانه شركت نقش تعدیل

سیر بیر     تالطم بازار و متغیرهای نوآوری ضرای  معناداری م

شرکت   سط   دباز و عملکرد  شتر   6.91از مقدار  2.94ر  ست بی . ا

شدت  یید میتأگری تالطم بازار نقش تعدیم رو،یرااز ابطه رگردد. 

یم   عد باز و عملکرد     ت طه بیر نوآوری  بازار نیی در راب گری تالطم 

شرکت   شان بدست آمد که ایر مقدار   2.0نوآورانه  شدت   دهند ن

 باشد.باالتر از متوست می

های پژوهش  ای از نتایج و یافتهصررهال، خ1شررمار  در جدول 

 شد  است. ذکر
 خالصه نتایج :6جدول 
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ت شرک نوآورانه عملکرد نوآوری باز بر

 معناداری دارد. تاثیر
 ییدتأ 4.995 2.46
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تالطم بازار در رابطه بیر نوآوری باز    

ورانرره شررررکررت نقش  و عملکرد نوآ

 گر دارد.تعدیم

 ییدتأ 0.95 2.0

 

شرررکت  نوآورانه عملکرد نوآوری باز بر، 6طبق فرضرریه فرعی 

ناداری دارد.    مد  از پژوهش ابراهیم     تاثیرمع بدسرررت آ تایج  پور ن

راستا با پژوهش حاضر است. همینیر گریکو و    ، هم(6995)ازبری

رسررریدند که     نیی در پژوهش خود به ایر نتی ه   (0261)همکاران 

ست.   کامالنوآوری باز با عملکرد نوآورانه  ن پییید  بوددر ارتباط ا

تواند باعث اسررتفاد  وکار و آشررفتگی در بازارها میمحیت کسرر 

تبع آن افیایش عملکرد نوآورانه سررازمان بیشررتر از نوآوری باز و به

شرررود. در بازارهای پییید  و متالطم، هموار  نیازها، ترجیحات و 

ضا  ست  تقا مشتریان جدید خواهان   نهای مشتریان در حال تغییر ا

 ،ورمحصوالت جدیدتری نسبت به مشتریان  دیمی هستند. ازایر    

 و دنبال کسرر ها برای عق  نماندن در محیت ر ابتی، بهسررازمان

ها و دانش خارج از سرررازمان هسرررتندن و      فناوری برداری از بمر 

ه خود را گسررترش دنبال آن هسررتند که بخش تحقیق و توسررعبه

سبت به نیازها و   .،دهند فرآیندهای تولید خود را بمبود بخشند و ن

های حمرا  ها ومشرررتریان پاسرررخ   متغیرترجیحات و تقاضرررای   

سبت به ر با ارائه دهند. پس می منطقی  توان عنوان کرد کهتری ن

صلی،     ضیه ا بطه گر در راتواند نقش تعدیمتالطم بازار میطبق فر

شته  شرکت  باز و عملکرد نوآورانه بیر نوآوری   باشد. ایر مطل  دا

با ایر تفاوت که     نخوانی داردهم (0269)با تحقیقات هونگ و چو   

فقت عملکرد نوآورانرره موردنظر اسررررت  ،در پژوهش حرراضرررر

که در تحقیق هونگ و چو عملکرد مالی، بازار و مشتری  درصورتی 

 بررسی شد  است.

های خارجی هسررتند تا  ندنبال سررازماشرردت بهها بهسررازمان

ها استفاد  کنند و محصوالت و دانش   بتوانند از دانش ایر سازمان 

  ها باید سیستم مناسبی برای   فنی بمتری کس  کنند. ایر سازمان  

س      ست و و ک شند. ایر امر نیازمند     فناوریج شته با خارجی دا

سازمان      ستن و اینکه ایر  سازمان ا شتر ظرفیت جذب باالی  ها  دا

ست می سازمان،  ادر به مدیریت جریان   بای عالو  بر دانش داخم 

ها عالو  بر سررازمان باشررند. همینیر ایر سررازمان دانش خارج از

توانند دانش خارج از سرررازمان، می فناوریبرداری کسررر  و بمر 

سازمان  فناورانه شتراک  و یا مالکیت معنوی خود را با دیگر  ها به ا

 بگذارند.

دنبال ایی هسرررتند که هموار  بههها، سرررازمانایر سرررازمان

اند تا محصوالت و فرآیندهای تولید های نوآورانهفناوریاستفاد  از 

ها و ترجیحات و محصرروالت خود را متناسرر  با نیازها و خواسررته

ضاهای   شتریان، بمبود بخشند.   متغیرتقا س  و بمر   م رداری ببا ک

 ،«م بازارتالط»های خارجی و متناس  با محیت متالطم فناوریاز 

 شوند.باعث افیایش عملکرد نوآورانه سازمان خود توانند می
 

 گيري و پيشنهاداتنتيجه-6
شکم  سی اعداد معناداری می و  0شمار    با توجه به  توان برر

فه      که مول به    نتی ه گرفت  باز در ایر تحقیق  ی های نوآوری    ترت
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ناوری کسرررر   خارجی از  برداری بمر و  433.65، 63خارجی  ف

های عملکرد نوآورانه، به اسررت. همینیر مولفه 905.9 63ریفناو

 531.65و نوآوری در فرآیند  356.3 ترتی  نوآوری در محصررول

ترتی  عبارتنداز:     های تالطم بازار به   نیی مولفه  ،باشرررد. در آخر می

، تغییر در نیازهای مشررتری 023.0های مشررتری تغییر در اولویت

عالو  فرضیه اصلی   به. 93.9و تغییر در تقاضای مشتری    653.65

یم   پژوهش مبنی بر  عد طه بیر    نقش ت بازار در راب گری تالطم 

ید شرررد.          تای کت  نه شرررر باز و عملکرد نوآورا همینیر نوآوری 

فاد   مدیران          اسرررت نداز:  بارت حاضرررر ع گان پژوهش  ند   R&Dکن

ی دارای تنوع هاشررررکتی دانش بنیان، هاشررررکت، هاسرررازمان

 وست تولیدی شمر سمنان. ی کوچک و متهاشرکتمحصول، 

 ها، برای تریر سرررازمان ها، حتی بیرگ امروز  همه سرررازمان  

خارج از سررازمان   خود به دانش فناورانه  بلی دانش کردن کامم

یاز دارند. شررررکت     نه  یر دانش تأم ها برای  ن ناورا خود، عالو  بر  ف

گذاری در تحقیق و توسرررعه، به کسررر  و فروش دانش یهسررررما

ها با دیگر شررررکت R&Dو همکاری در  فناوری موردنظر در بازار

خارجی، بسررریاری از    فناوری . عالو  بر دسرررتیابی به   پردازند می

ی دیگر ارائه هاشرکت خود را به  فناوریتا  اندتالش، در هاشرکت 

 شررود. اسررتفاد  از یم ایر امر تسررمیم موج  باز دهند. نوآوری

  هایفناوریو  هاید اها از نوآوری باز به ایر معنی است که شرکت

  زمانو هم اسررتفاد  کنند وکارشرران بیشررتر   خارجی در کسرر  

  .بدهند   های دیگر شررررکت را به  شررران اسرررتفاد   دونب  های ید  ا

هموار  ، با ی ماندن در عرصررره ر ابت       یسرررازمان برا همینیر 

اخ خ ییاند. تواناو عملکرد مناسرر  یر ابت یتکسرر  می یازمندن

نقش  ی،برداری از دانش فنبمر  ، جذب وشررناسرراییسررازمان در 

دارد.  کتعملکرد شررر یتو درنما ینوآور گسررترشدر  یاسرراسرر

و بمبود عملکرد شرررکت، کسرر  و  ینوآور یشرربردپ یبرا ،رویرازا

با خلق  ،رویرازا. اسررت بسرریار حیاتی ی،اسررتفاد  از دانش خارج

سعه محصول و فرآ   یبرا یازدانش موردن   د،یجد یدیتول یندهایتو

صم    موجود، عملکرد نوآورانه یندهاید فرآبمبو یا سازمان حا برای 

 .شودمی

و  ندارد یمناسررب یگا جا ایران یهاSMEنوآوری در  آن اکهاز

شکالت    یهاشرکت  ست در ایران با م کمبود منابع،   کوچک و متو

نداشررتر  درت نقدینگی  وی، نداشررتر بخش تحقیق و توسررعه، 

اجه هسرررتند که موج       منابع و مواد موردنیاز مو   یرنوآوری تأم 

شرکت    ضعی  ایر  ه ب تریشب توجه، روازایرن شود یها معملکرد 

 ETA  

س د گامی توانیفرایند نوآوری م سعه    تحکمم سوی تو   .شد باتر به 

ها بدست   شرکت  یرها از همکاری با سا دانشی که شرکت   یرهمین

سیار با   آورندیم شرکت ب ست و م ، برای موفقیت  ا  ب تواندیارزش ا

و درنمایت  تشرررک هاییتدر سررازمان و رشررد خال کارگیری به

تکامم فرایند نوآوری باز برای شررررکت در بازارهای ر ابتی مییت    

   ای اد کند.

 هاي تحقيقپيشنهادهاي اجرایی مبتنی بر یافته-6-1

شورت با خبر شد  در باال و  ذکر با توجه به نکات ان گپس از م

طه،   حوز  م به موارد زیر های مربو های اجرایی و  عنوان پیشرررن اد

 شود:مطرح میکاربردی 

های دانشرری  سررازی داراییبرای ت اریتوانند ها میسررازمان .6

سررازمان،  فناوریفروش واحد واحدهای اختصرراصرری مثم  خود، 

های زایشی صدور م وز شرکتواحد ثبت اختراعات متقابم، واحد 

س    » شرکت که تاز  تأ ست   یسفروش بخشی از   «شد  و کوچک ا

   نکنند ای اد

شغم از نوآوری   ها هموار  میسازمان  .0 ست در طراحی  های بای

شتر و متنوع  سانی    بی تری بمر  برد  و هموار  در مدیریت منابع ان

ها و دانش روز جمانی را بکار گیرند. زیرا هرچه      خود، آخریر روش

س  و بمر        شد، ک سازمان کارآمدتر با سانی در  برداری از نیروی ان

سخگویی به عالیق،   تر بود  ها راحتفناوری و به تبع آن درک و پا

تقاضررا و ترجیحات مشررتریان هموار  به بمتریر نحو ان ا  خواهد 

 نشدن بنابرایر سازمان عملکرد نوآورانه بمتری خواهد داشت

از آن ا که عالیق، تقاضا و ترجیحات مشتریان هموار  در حال   .9

سازمان  تغییر می شد،  ست هموار  در تولید مح ها میبا  ،صوالت بای

عالیق و ترجیحات مشررتری بیشررتر لحاظ شررد  و محصرروالت    

 تری نس  به ر با، به مشتریان ارائه دهند.خال انه

ایر امر،  ، ندارد یمناسررب یگا کشررور جا یهاSMEنوآوری در  .5

ایر  ،روازایر نشررد  اسررتها موج  عملکرد ضررعی  ایر شرررکت

یسررت  بارو بودن در محیت ر ابتی خود، میبرای پیشها شرررکت

شد و هم های جدید بفناوریدنبال هموار  در حوز  خود به ستا  ا را

وکار خود گا  بردارندن موجود در محیت کس   با روندهای فناورانه

های سازمان خود،  بایست در همه بخش ها میایر شرکت  ،ورازایر

روز های جدید و به    فناوری ها نیی از  حتی در کوچکتریر  سرررمت 

 استفاد  کنند.

 :پژوهشیپيشنهادات -6-2

 توانند:های آتی پژوهشگران میدر پژوهش

 ETE  
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ر  گعنوان تعدیم  صرررورت جداگانه به    را نیی به  بازار ابعاد تالطم   .6

 ندرنظربگیرندو عملکرد نوآورانه شرکت،  رابطه نوآوری باز

تر  تر و کاربردیهای پژوهش را جیئیتوان ابعاد و شررراخصمی .0

 نرفتگباهم درنظر

شور  ی بر اینکه کدا ارائه گیارش مبن .9 یک از ابعاد پژوهش در ک

 ابم ان ا  اسررت و بررسرری دالیم عد  توجه به ابعادی که کمتر  

 استفاد  شد  است. 

 

 هاي تحقيقمحدودیت-7
ستی در     هطورکلی هموار  پژوبه سانی که د شگران و تمامی ک

ند   حدود   ،عرصررره تحقیق و پژوهش دار با م   هایی یت در ایر را  

هایی که گا  همان ابتدای کار خود را        . محدودیت  ند ا مواجه بود 

ان ا    .دهند و گاهی در طی را  نمایان خواهد شرررد      نشررران می

یان   مه  پا یت اسرررت نیی از ایر         نا بم اهم که خود پژوهشررری  ا

 هایتریر رکرنخواهد بود. یکی از اصررلی مسررتثنی هامحدودیت

  ،رسوی دیگ  ازیابی به آمار و اطالعات است.  دست ، امهنان ا  پایان

شد  و در         صی تلقی کردن ایر موارد  صو سب  خ فرهنگ غلت، 

های خویش به نتی ه افراد و مؤسرررسرررات به نوعی از انتقال یافته

ند یدیگران خودداری م ما نیی در طول ایر پژوهش از ایر   .کن

 مشکالت مستثنی نبودیم.

مشرررکررم دیگر کرره در طول تحقیق بررا آن مواجرره بودیم،  

 922اری بود. طبق آمار سرررمنان حدود     گسرررتردگی جامعه آم    

یدی دارد     عالو  بر مراجعه   که  شررررکت کوچک و متوسرررت تول

های اجتماعی از جمله ها، از رسانهحضوری به برخی از ایر شرکت

 اینستاگرا  و تلگرا  نیی استفاد  شد.
 

 
 فهرست منابع
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