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 مقدمه -1
های فااینده، آن رقابت ادر محیط پویا و متغیر امروز که منشتت

راه رشتتد، نوآوری های جدید استتت، یفناورستتازی و وهور جهانی

 است. لازمه پیشرو اقتصتاد جهانیلکرد بالا و بقا در رستیدن به عم

بودن از رقبا، خواستن و توانایی سازمان برای خلق و تجاری کردن 

وکار جدید است یا همان های کسبفرایندها، محصولات و سیستم

کند تا متفاوت باشند. نوآوری را ها کمک مینوآوری که به شرکت

های رایشعنوان جائی از فرهنگ سازمان دید و آن را گتوان بهمی

های نوآوری فرایند گرفتن ایده .[9]کردسازمان به نوآوری تعریف 

رضتتایتمند استتت. هم نین تبدی  دانش  مشتتتریاننو از طریق 

نامند. یکی جدید به محصتتولات و خدمات جدید را نیا نوآوری می

آفرینی و افاایش کارایی استتتت و بنابراین از نتتای  نوآوری ارزش

ابت در رشتتتد تجتارت را رقم خواهتد زد. نوآوری نو بته مفهوم رق

 یهای مشتراست که ارزشمتفاوت  صنعت موجود به روشی کاملا

تواند موجب می 1بخشتتتد. نوآوری بازتعریف و ارتقا میرا مجتددا 

ها علاوه بر پندارد که شتترکتبهبود خروجی شتترکت شتتود و می

مند های بیرون از ستتازمان نیا بهرهستتازمانی از ایدههای درونایده

های بیرونی آن ها و محیطشتتتونتد و مرزهتای بین شتتترکتتمی

ثر از وکارگیری منوآوری به هم نین این .[7]شتتتودنفوذپذیر می

اند را مورد تشتتویق قرار منابعی که کمتر مورد استتتفاده قرارگرفته

 .[61]شتتتوددهتتد و از این طریق موجتتب بهبود عملکرد میمی

های کند. ستتتازمانرویکرد نوآوری باز، مدیریت نوینی را طلب می

های متفاوتی درخصتتوب باز کردن امروزی نیازمند نی  به نگرش

های بیرونی هستتتند تا های خود به روی ستتازمانپژوهشتتگاهدرب 

هایی را برای تبادل فناوری خلق کنند که منجر به بتوانند فرصتتت

های ذاریگتر سرمایهاثربخشی بیشتر فرایند نوآوری، کارایی افاون

در  .[4]هتتای میتتانبر شتتتودای و نیتت  بتته راهتحقیق و توستتتعتته

ادغام دانش خارجی در های مختلف نقش مهم جستجو و پژوهش

کید قرار اای مورد تطور گستتتتردهها بهموفقیت نوآورانه شتتترکت

که تعدادی از پژوهشتتتگران مفهوم درحتالی [.17]گرفتته استتتت

 [،64 و 61]اندنوآوری بتاز را بستتتیتار امیدوارکننده درنفر گرفته

برخی دیگر از محققتان بته دلی  ابهامی که در مفهوم نوآوری باز 

طور عمده هایی که بهفقدان شتتتفافیت در بخش، [66]وجود دارد

ثیر شتتترکا بر عملکرد او ت [61]در فرایندهای آن درگیر هستتتتند

 اند.نوآوری باز را مورد انتقاد قرار داده [17 و 1]نوآورانه شتتترکت

های نوآورانه باز با طیف شتتتود کته فعتالیتطورکلی فرض میبته

متنوعی از شتترکا خارجی بر دستتتیابی به اهداف نوآورانه ستتازمان 
 

2 Open innovation 

3 Economic Innovation Performance 

 زی همهاستتی درونیابر اهنازماکه ستتا؛ چر[61]ستتتار اثیرگذات

یی اهتتی محتتدودیتتتاراز خود دای موردنیتتاهتتنمنتتدیانش و تواد

رجی به حفظ اخت نشاز داده استتتتفتاز طرفی او  [11]هستتتتنتد

به  اهز پژوهشا. برخی [1]کندن کمک میازماپذیری ستتتبتارقت

ن انندگکمیناو ت اههانشگان، دامشتری ارکت بابطه مثبت بین مشار

ره اشتتتاخدمت جدید  اعملکرد توستتتعه محصتتتول ی ارجی باخت

وری آی که نوالقوهات بار خطراهم نین در کن .[69 و 1]نتداکرده

هایی که روابط بیشتتتتری با شتتترکای ستتتازمانباز به همراه دارد، 

ختتارجی دارنتتد، عملکرد نوآورانتته اقتصتتتادی بتتالتتاتری خواهنتتد 

رسد همکاری با شرکای خارجی نفر میبه ،از طرفی .[14]داشتت

با توجه به مسائ  اجتماعی، سازمانی و اخلاقی در حوزه نوآوری از 

. وجود سطح [67و  61، 1]اهمیت به خصتوصتی برخوردار استت

 ستتستتاتوکنندگان و ممیناز اتحاد و اجماع با مشتتتریان، تا بالایی

 ها را قادرترین قابلیتی استتتت که شتتترکتتحقیقاتی خارجی مهم

و  11، 61، 9]های پایدار را به انجام برستتانندستتازد تا نوآوریمی

ت سساوها، مکنندگان، رقبا، واسطهمینعلاوه مشتتریان، تاهب .[16

یر مثبتی بر دستتتتیابی به عملکرد نوآورانه ثادولتی و غیردولتی تت

هایی که نوآوری باز لذا سازمان [؛69و  61، 1]پایدار سازمان دارند

کنند، عملکرد نوآورانه پایدار را با چندین شتریک خارجی اجرا می

 .[14]بالاتری را تجربه خواهند کرد

بنتابر آن ته ذکر شتتتد، پژوهش حتاضتتتر به بررستتتی رابطه 

اقتصتتتادی و عملکرد نوآورانه  نوآورانها عملکرد هتای بتاز بنوآوری

های موردنفر در این مطالعه که همراستا پردازد. فرضتیهپایدار می

 :استبه شرح ذی   ،با هدف تحقیق است

در گروه  9بین نوآوری بتاز و عملکرد نوآورانه اقتصتتتادی -6

 ؛مپنا رابطه وجود دارد

در گروه مپنا  4بین نوآوری بتاز و عملکرد نوآورانته پایدار -1

 رابطه وجود دارد؛

بین عملکرد نوآورانه اقتصتتتادی و عملکرد نوآورانه پایدار  -9

 .در گروه مپنا رابطه وجود دارد

توان در مواردی های این مطالعه را مینوآوری و برجستتتتگی

های های باز که شتتتام  ارتباا با شتتترکتمانند تمرکا بر نوآوری

 نفر به تفاوتان است برشمرد. ها و مشتریهرقیب و همکار، دانشگا

نوآوری باز بر عملکرد و عدم تاثیرگذاری ی رها در تاثیرگذادیدگاه

 ،[19]عات متعدد مورد اشاره قرار گرفته استطالها که در مشرکت

کی ی عنوانهبدستیابی به این هدف که این مساله در شرکت مپنا 

 نهم نیحائا اهمیت است و های مادر در صنعت ایران از شرکت

4 Sustainability Innovation Performance  



 
 آرنوش شاکري، الهام عیوض زاده
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عنوان هتفکیک عملکر نوآورانه اقتصادی و عملکرد نوآورانه پایدار ب

ز ا ،تواند متاثر از نوآوری باز باشداجاای عملکردی شترکت که می

  بااین نکته ق آید.های نوآوری این مطالعه بشتتمار میدیگر جنبه

ذکر استت که در این مطالعه عملکرد نوآورانه اقتصادی متناور با 

ستتهم بازار و  شیخال ، افاا یهاییرشتتد درآمد و دارا یجنبه ها

رد عملکنفرگرفته شده است و سازمان در انیمشتر تیکسب رضا

 یهاستتازمان از جنبه یهاتیدر ستتازمان به موفق دارینوآورانه پا

با  ستتهیکه در مقا دیجد یندهایمحصتتولات و خدمات و فرا جادیا

داشتتته و  ستتتیز طیرا بر مح منفی ریتاث نیموارد مشتتابه کمتر

س  ن یازهایبه دنبال داشته و ن یمثبت اجتماع راتیتاث نیهم ن

 . بررسی قرار گرفته است دمور دهرا مورد توجه قرار دا ندهآی
 

 مروري بر پيشينه پژوهش -2
نقش  یبا هدف بررسای ( مطالعه1111و همکاران) 5گویستتی

 توستتتطبتتاز  ینوآور یهتتانشتتتت دانش در شتتتبکتته یو چگونگ

 یرداربنمونه کیها با استفاده تکندادهانجام دادند.  تولیدکنندگان

 ستمیبا اکوس ییایتالیا یبالا یفناورخوشته با  کیدر  یگلوله برف

و  هیشتتتده استتتت. تجا یآورمتراکم و ناهمگن ستتتازندگان جم 

 یشتتتبکه اجتماع  یتحل یهاکیهتا بته روش و تکنداده  یتتحل

ند که کیناشناخته را روشن م کاملا دهیپد کیها افتهیبود.  یمتک

تبادل دانش و نشتتت ایجاد و  ینوآور یاهچگونه دانش در شتتبکه

 .[61]افتدچگونه اتفاق می

باز  ینوآورای بتا عنوان ( مطتالعته1111)1موتی و بتانکتاردی

های انجام دادند. در این مطالعه داده و عملکرد شتتترکتت یورود

پن  بازار بارگ اروپا در که در هتای اروپایی مربوا بته شتتترکتت

مورد بررسی قرار گرفت و میاان نوآوری  1169تا  1111 یهاسال

های نامشتتهود گذاری و کستتب داراییباز از طریق میاان ستترمایه

ی و عملکرد عملکرد اقتصتتادخارجی بر عملکرد شتترکت در ابعاد 

 ونیحاص  از رگرس  ینتامناب  انستانی مورد بررستی قرار گرفت. 

 یابیو دست یدهد که اثرات توستتعه داخلیپان  نشتان م یهاداده

آنها  یدار استتت، اما خروج یدر ابعاد مختلف مثبت و معن یخارج

 از نفر مثبت و ریمتفاوت است و هر دو متغ  یو توز یاز نفر بارگ

 .[19]دشرکت ارتباا دار یبا گردش مال یمعنادار

عنوان کاربرد  باای ( مطالعه1169و همکاران) 7روبیکاوستتتکا

ی امنطقه ینوآور ستمیدر چارچوب اکوست ی بازنوآور یهاراهبرد

های یافته( انجام دادند. آنها در Janssenدر یک شرکت داروسازی)
 

5 Giusti 

6   Moretti    & Biancardi 

7 Robaczewskaa 

 هاشرکتاز  یدر حال حاضر برخخود به این نکته اشاره دارند که 

 کیدارند و  باز ینوآور یبلنتدمتدت برا راهبردیو  نینو کردیرو

ای قهمنطباز  یاز سنت نوآور راترف کردیرو را با ینوآور ستمیاکوس

 انیجر یها برابنگاه یکه بر بازشتتتدن مرزها دهندگستتتترش می

، چند دیجد کردیکنتد. در رویم دیتکاتت یو خروج یدانش ورود

تتتا از  رنتتدیگیکتتار مخود را ب ینوآور طیطور فعتتال محبتته یتیمل

کننتتد،  یبرداربهتر بهره یختتارج یهتتااستتتتعتتداد و تخصتتت 

 نیمابگذارند، وجوه خود را ت تراکرا به اش یعموم یهارساختیز

 .[11]قرار دهند ریثارا تحت ت یعموم یهااستیکنند و س

ارزش »را با عنوان  ی( پژوهشتتت1169و همکاران) 1یستتتانجا

 یدانش، نوآور یگذاربه اشتتتراک یهاوهیبرتر، شتت تیریدانش مد

مطالعه را  نیا یانجام دادند. جامعه آمار «یباز و عملکرد ستتتازمان

  یتشتتتک یکوچک و متوستتتط در امارات متحده عرب یهابنگتاه

آزمون  یشدند. برا خابعنوان نمونه انتهشرکت ب 414که  اندداده

 یهاافتهیاستفاده شده است.  یها از مدل معادلات ساختارهیفرض

 جادیا یهاوهیو ش تیریمطالعه نشتان داد که ارزش دانش برتر مد

گتذارد کته به نوبه خود بر عملکرد یم ریثابتاز تت یدانش بر نوآور

 .  [15]گذاردیم ریثاسازمان ت

ورفیت »( پژوهشتتتی را با عنوان 1161و همکاران) 9جکیپالی

های صتتادراتی، باز بودن نوآوری و عملکرد نوآورانه: جذب، فعالیت

انجام دادند. این « نستتبت به یک چارچوب یکستتان SEMرویکرد 

لحاظ  لحاظ متغیر، کمی، از لحاظ هدف، کاربردی، از پژوهش از

لحاظ نوع تحقیق، توصتیفی پیمایشی و از نوع  زمان، مقطعی و از

ستازی معادلات ستاختاری است. علی با رویکرد مدل -همبستتگی

ل در شتترکت تولیدی فعا 911نمونه آماری این پژوهش، شتتام  

های زمینه تحقیق و توستتتعه در کشتتتور یونان بوده استتتت. یافته

های خارجی در زمینه پژوهش نشتتتان داد همکتاری بتا شتتترکت

ثیر مستتتقیم معناداری بر ورفیت اتحقیق و توستتعه)نوآوری باز( ت

 .[65]ثیر غیرمستقیم معناداری بر عملکرد شرکت دارداجذب و ت

ثیر ابررستتی ت»نوان ( پژوهشتتی را با ع1161)روتر و همکاران

انجام دادند. « نوآوری بتاز بر عملکرد نوآورانه اقتصتتتادی و پایدار

های بارگ و متوسط جامعه آماری این پژوهش تعدادی از شرکت

گیری در این تحقیق تصادفی ساده بود اتریشی بودند. روش نمونه

شتترکت مورد بررستتی قرار  15که به کمک فرمول کوکران تعداد 

 خته بودای محقق ساستنجش این پژوهش پرسشنامهگرفت. اباار 

ها از رویکرد بن مارک استتتتفاده شتتتد. وتحلی  دادهو برای تجایه

8 Sanjay 
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های پژوهش نشتتتان داد بین نوآوری باز و عملکرد نوآورانه یتافته

اقتصتتتادی و پایدار و هم نین بین عملکرد نوآورانه اقتصتتتادی و 

ار دبطه مثبت و معنیعملکرد نوآورانه پایدار جامعه موردمطالعه را

 .[14]برقرار است

نوآوری باز و »( پژوهشتتتی را با عنوان 1161)ژانگ و همکاران

« عملکرد ستتازمان: شتتواهدی از صتتنعت تولیدات مکانیکی چین

استتتتفاده از انجتام دادنتد. اطلتاعتات موردنیاز در این پژوهش با 

شتترکت چینی فعال در بخش صتتنعت  119های ستتالیانه گاارش

هتا با وتحلیت  دادهآوری گردیتد. تجایتهتولیتدات مکتانیکی جم 

های پان  انجام استتتفاده از روش رگرستتیون حداق  مربعات داده

بین نوآوری باز و عملکرد  ،های پژوهش نشتتتان دادشتتتد. یتافتته

داری وجود و معنی هتتای موردمطتتالعتته رابطتته مثبتتتشتتترکتتت

 .[11]دارد

تاثیر نوآوری »( پژوهشی را با عنوان 6997اکبری و همکاران)

های باز واردشتتونده و خارش شتتونده بر عملکرد نوآوری در شتترکت

انجام دادند. جامعه آماری تحقیق « فنتاوری اطلتاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران  های فعال در حوزهشرکت

. برای گردآوری شرکت انتخاب شد 661ها تعداد بود که از بین آن

 SPSSافاار ها با کمک نرمها از پرسشنامه استفاده شد و دادهداده

. نتای  نشتتتان داد بین نوآوری باز قرار گرفتتحلیت  مورد  PLSو 

شتتونده ارتباا مثبت و معنادار وجود دارد. دو واردشتتونده و خارش

شتتونده و واردشتتونده بر عملکرد ستتازمان خارشمتغیر نوآوری باز 

داری دارد. این درحالی استتتت که نوآوری باز تاثیر مثبت و معنی

شتتونده، نوآوری باز واردشتتونده و عملکرد ستتازمان روی هم خارش

درصد از تغییرات عملکرد نوآوری را تبیین کردند، لیکن  19رفته 

 .[1]یگر استسهم نوآوری باز واردشونده کمتر از دو متغیر د

ثیر تا»( پژوهشتتی را با عنوان 6997)مدهوشتتی و کیاکجوری

نوآوری باز در همکاری دانشتتگاه و صتتنعت با استتتفاده از تکنیک 

PLS »همبستگی -انجام دادند. روش این تحقیق از نوع توصتیفی 

های دولتی علمی دانشتتگاهاستتت و جامعه آماری اعيتتای هی ت

صتتورت گرفته استتت. با  6991که در ستتال  ان مازندران بوداستتت

نفر، نمونه آماری این پژوهش را  171توجته بته جتدول مورگان، 

های مهناآوری اطلاعات، پرستتتشدهنتد. اباار جم تشتتتکیت  می

 ها با استفاده ازوتحلی  دادهتجایه استتاندارد پارکمن و والش بود.

( انجام P= 15/1دار)آمار توصتتیفی و استتتنباطی در ستتطح معنی

 -Smartافاار ها توستتط نرمای  حاصت  از آزمون فرضتیهگرفت. نت

PLS  صورت پذیرفت. نتای  تحلی  مسیر الگوی پژوهش نشان داد

که طوریثیر دارد، بهاصنعت ت -که نوآوری باز بر همکاری دانشگاه

 ثیر مثبت وقاتی بر همکاری دانشتتگاه و صتتنعت تاهمکاری تحقی

و بقیه متغیرها هم ون  استدار و ارتباا بین آنها متوستط معنی

خدمات تحقیقاتی، انتقال مناب  انستتتانی، کارآفرینی دانشتتتگاهی، 

سازی مالکیت فکری، تعام  غیررسمی و نشریات علمی بر تجاری

داری دارد اما در ثیر مثبت و معنیاهمکاری دانشتتگاه و صتتنعت ت

 پژوهشدل مفهومی م .[5]استجامعه آماری این ارتباا ضتعیف 

 است. 6شماره  شک  حاضر مطابق با

 

 
 
 
 
 

 
 

: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از پژوهش روتر و 1شكل 

 [22]همكاران

 متغيرهاي تحقيق و ابعاد مرتبط :1جدول 

 تعداد سوالات ابعاد متغير

  (OI)نوآوری باز

 4 انیمشارکت مشتر

 9 کنندگاننیمات مشارکت

 9 رقبا مشارکت
 4 هادانشگاه مشارکت

 4 متخصصان مشارکت

عملکرد نوآورانه 
 (EIP)اقتصادی

 6 درآمد

 6 سود
 6 سهم بازار

 6 حاشیه سود

 6 ارزش خال  فعلی

عملکرد نوآورانه 
 (SIP)پایدار

 1 یطیمح یآلودگ کاهش
 9 اب نم یوربهره

 1 یاجتماع یریپذتیمس ول

 

 روش شناسی پژوهش -3

هتتای پژوهش»نفر هتتدف، در حیطتته  پژوهش حتتاضتتتر از

، «پیمایشی»وری در حیطه تحقیقات آنفر زمان گرد ، از«کاربردی

و با توجه به « کمی»ها در حیطه تحقیقات از منفر متاهیت داده

در این پژوهش است. « اسنادی و میدانی»ها آوری دادهروش جم 

المللی جامعه آماری شتتتام  مدیران و کارشتتتناستتتان گروه بین

ازرگانی( که حوزه اصتتتلی فعالیت آنها مپنا)تولیدی، صتتتنعتی و ب

مرتبط با تحقیق و توسعه محصولات و خدمات و ارائه آنها به بازار 

گیری در این . روش نمونهاستتتتنفر  117کته تعداد آنها  استتتت

صورت تصادفی ساده بود و حجم نمونه براسا  فرمول پژوهش به

عملکرد نوآورانه 
 اقتصادی

عملکرد نوآورانه 
 پایدار

 نوآوری باز
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اباار  ز هتتا اآوری دادهبرای جم  گردیتتد.نفر برآورد  649کوکران 

برگرفته از پرستتشتتنامه  الاتوستت استتتفاده شتتد. هاپرستتشتتنامه

از . است( 1161)ی ارائه شتده توستط روتر و همکارانهاشتاخ 

 قیتحق یرهتتایستتتنجش متغ یبرا کرتیل یبنتتددرجتتهمقیتا  

 یهاآزمونمنفور ستنجش روایی پرستشنامه از به ،استتفاده شتد

ه استفاد روایی در سته گروه روایی محتوا، وابسته به معیار و سازه

 و متخصصین مورد دیاسات توسط پرسشنامه محتوایی ییرواشتد. 

های روایی سازه و روایی در مرحله بعد از آزمون .تایید قرار گرفت

 یآلفااعتبار پرستتتشتتتنامه نیا از طریق آزمون بهره گرفته شتتتد. 

و  یباز، عملکرد نوآورانه اقتصتتتاد ینوآور یرهایمتغ یکرونباخ برا

محاستتتبه شتتتد. میاان آلفای کرونباخ  داریتعملکرد نوآورانته پتا

و  791/1، 114/1برابر  بیتتترته بتت متغیرهتتای مورد بررستتتی

از اعتبار مناسب پرسشنامه  یحاصت  شتده استت که حاک791/1

ستتازی ها با استتفاده از مدلدر این پژوهش آزمون فرضتتیه .استت

حداق  مجذورات مرب  و با  PLSت ستتتاختاری با رویکرد معتادلتا

 انجام شده است.  Smart Plsافاار استفاده از نرم
 

 هاتجزیه و تحليل داده -2
های تکمی  شتتده و کدگذاری و پس از گردآوری پرستتشتتنامه

افاار، تجایته و تحلیت  داده صتتتورت گرفت. هتا در نرمورود داده

 تیجمع یهایژگیوها، های حاصتت  از پرستتشتتنامهبراستتا  داده

 یفراوان نیشتتتتریدهد که بینشتتتان م انیپاستتتخگو یشتتتناخت

 6/17که  استتتستتال  41تا  96 نیاز لحاظ ستتن ب انیپاستتخگو

درصد  9/76از لحاظ جنسیت  .دهدیم  یرا تشتک یدرصتد فراوان

 نیشتریاند. از لحاظ سطح تحصیلات بدرصد زن بوده 7/11مرد و 

درصتد به خود اختصاب  7/56با  ستانسیرا ستطح فوق ل یفراوان

تا  66را گروه  یفراوان نیشتتتری. از لحاظ ستتابقه خدمت بدهدیم

 .داده استدرصد به خود اختصاب  1/91سال با  65

باز، عملکرد نوآورانه  یگانه نوآورستته یرهایمتغ انیپاستتخگو

 نیگانینمرات م با بیترترا به داریو عملکرد نوآورانه پا یاقتصتتتاد

لذا  استتتت؛ 4از  شتتتتریکردند که ب یابیارز 96/4و  11/4، 11/4

 قرار دارد. یخوب تیمورد مطالعه در وضع یرهایمتغ

 ي تحقيقاهاعتبار سازه یبررس -2-1

 یرهایستتنجش روابط متغ یمدل، نخستتت برا یجهت بررستت

استفاده شده است.  یرونیستنجش آنها از مدل ب ،هاهیپنهان با گو

ا ههمان ستوالات پرسشنامه با سازه ای هاهیارتباا گو یرونیمدل ب

( AVEاستخراش شده) انسیوار نیانگیم گرفت.قرار  یمورد بررست
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ور منف. بهاستتت ییایپا یکرونباخ برا یآلفا بیو ضتتر ییروا یبرا

 اری( استتتتفاده از مع6916همگرا، فورن  و لارکر) ییمحاستتتبه روا

حداق   AVEاند. در داده شنهادیاستخراجی را پ انسیوار نیانگیم

 نید. به ادار یمناستتب ییهمگرا ،ییروا یها، شتتاخ 5/1برابر با 

 انسیاز وار یمیاز ن شیپنهان قادر استتتت ب ریمتغ کیکته  یمعن

 حیطور متوستتط توضتتآشتتکار( خود را به یرهای)متغیهاشتتاخ 

با  ،هتای تحقیقنتتای  بررستتتی اعتبتار هر یتک از ستتتازه دهتد.

 در جدول و  پایایی ترکیبی AVEهتای آلفای کرونباخ، شتتتاخ 

 با توجه به اینکه مقدار مناستتب برای. ارائه شتتده استتت 1 شتتماره

پایایی ترکیبی  درصد، برای 71مقادیر بالای  ضریب آلفای کرونباخ

بارگتر از   AVE و برای (6971، 61)نتونتتالی7/1بتارگتتتر از 

گردد. مطابق با می( مطلوب ارزیتابی 6916 )فورنت  و لتارکر،5/1

تمامی این معیارها در  ،1شتتتماره های پژوهش در جدول یتافتته

 تواناند، لذا میمورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی اتخاذ نموده

مناستب بودن وضتعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را 

 تایید نمود.
 هاي تحقيقبررسی اعتبار تركيبی هر یک از سازه :2جدول 

 AVE 
اعتبار 

 تركيبی

آلفاي 

 كرونباخ

 114/1 119/1 111/1 نوآوری باز

 791/1 151/1 717/1 عملکرد نوآورانه اقتصادی

 791/1 161/1 195/1 عملکرد نوآورانه پایدار

 آزمون مدل ساختاري -2-2

 بیضتتترا یبا استتتتفاده از بررستتت یستتتاختار یآزمون الگو

 هایهیفرضتت ریمستت بیضتترا ی( معنادارریمستت ی)اعداد روریمستت

 فوق، شتتتده با توجه به مدل برازش داده .دآزمتایتیپژوهش را م

د عملکربر  نوآوری باز ریاستتتاندارد شتتده تاث یونیرگرستت بضتتری

و  164/1برابر  بیبه ترت عملکرد نواورانه پایدارو  نوآورانه اقتصادی

عملکرد  ریاستتتاندارد شتتده تاث یونیرگرستت بی. ضتتراستتت 461/1

. استتتت 941/1برابر  عملکرد نوآورانه پایداربر  نوآورانه اقتصتتتادی

وابستتته پژوهش به چه  یرهایمتغمنفور بررستتی این نکته که به

از  ،شتتدند نییو تب ینبیشیمستتتق  پ یرهایتوستتط متغ اانیم

متص  کردن بخش  یبراشود که استفاده می (R2)نییتع بیضتر

کار ب یمعادلات ساختار سازیمدل یو بخش ستاختار یرگیاندازه

 ریغمت کیزا بر برون ریمتغ کیدارد که  یریو نشتتان از تاث رودیم

باز بر  ینوآور ریتاثمقتدار این ضتتتریتب برای  .گتذاردیزا مدرون

رابر ب بیترتبه داریو عملکرد نواورانه پا یعملکرد نوآورانه اقتصتتتاد

آزمون این ضرایب را در  1شتک  شماره  استت. 411/1و  971/1
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 .دهدینشان م استاندارددر حالت  یمدل ساختار

از مقدار  .ا  .ال .افاار استتتمارت پیکه در نرمبا توجه به این

ن شود و ایدار بودن روابط استفاده میآماره تی برای بررسی معنی

داری برای بررسی معنی است، 91/6درصتد  5مقدار برای خطای 

گردد، استتتفاده می 91/6از مقایستته مقدار آماره تی روابط با مقدار

که اگر مقدار آماره تی از مقدار مذکور بیشتر باشد، رابطه طوریبه

ملاحفه  9شک  شماره دار است. با توجه به نشان داده شده معنی

بنابراین  ،بیشتتتتر بوده91/6تمامی مقادیر آماره تی از  ،شتتتودمی

این ضرایب را در  9شک  شماره  .استتمامی روابط مدل معنادار 

 .دهدینشان م قیتحق داریمعناآزمون مدل 

 برازش مدل پژوهش ییكوين يارهايمع -2-3

فاده استاعتبار  یاعتبار مدل از بررست ای تیفیک یبرای بررست

 یاعتبار اشتراک و شاخ  بررس یکه شتام  شاخ  بررسشتده 

دازه مدل ان تیفیاست. شاخ  اشتراک، ک یافاونگ ایاعتبار حشو 

 Q2که به آن  ای. شتتاخ  حشتتو نستتنجدیهر بلوک را م رییگ

ر شتتاخ  نشتتانگ نیا بتمث ریمقاد ند،یگویم این ستتریگ-استتتون

. استو ستتاختاری  رییگمناستب و قاب  قبول مدل اندازه تیفیک

شتتاخ  اشتتتراک و  ،دآییبرم 9شتتماره  همانگونه که از جدول

 تیفیپژوهش در مدل از ک یرهایشتتتاخ  حشتتتو مربوا به متغ

برازش مدل در  ییکویاز ن یو حاک اشتتتت برخوردار یقبول  یتقتا

 است. هاشاخ  نیمورد ا

 هاي اشتراک و شاخص حشو شاخص :3 جدول

 CV Com CV Red متغير

 111/1 111/1 نوآوری باز

 671/1 511/1 عملکرد نوآورانه اقتصادی

 655/1 995/1 عملکرد نوآورانه پایدار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون مدل ساختاري تحقيق :2شكل 
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 داریدر حالت معن هاهيفرض جیو نتا یمدل كل يريگاندازه :3شكل 
 

برازش مدل  هایاز شتتتاخ  گرید یبرخ 4شتتتماره  جتدول

 هایبدست آمده، داده ری. با توجه به مقاددهدیپژوهش را نشان م

و  تیپنهان از کفا یرهایمتغ یرگیانتدازه یشتتتده برا آوریجم 

ورد آحاصتتت  از بر  ینتا جه،یو در نت استتتت برازش لازم برخوردار

 .استمدل پژوهش، قاب  اتکا و مورد اعتماد 
 ( معيارهاي نيكویی برازش كلی مدل پژوهش2جدول )

 محدوده قابل قبول متغيرها
مقدار مشاهده 

 شده
 نتيجه

SRMR 
 11/1کمتر از 

(Hu & Bentler, 1999) 
 برازش مناسب 159/1

d-ULS 
 95/1کمتر از 

(Henseler et al, 2015) 
 برازش مناسب 917/1

d-G1 
 95/1کمتر از 

(Henseler et al, 2015) 
 برازش مناسب 946/1

d-G2 
 95/1کمتر از 

(Henseler et al, 2015) 
 برازش مناسب 671/1

Chi-

square 

 91/6بیشتر از 
(Hu & Bentler, 1999) 

 برازش مناسب 191/71

NFI 
 15/1بیشتر از 

(Bonett & Bentler, 1999) 
 برازش مناسب 746/1

GOF 
 15/1بیشتر از 

(Bonett & Bentler, 1999) 
 برازش مناسب 997/1

 

 مرتبط شنهاداتيبحث و پ ،يريگ جهينت -5

 یهاهیکه فرض دهدینشتتان م اتیخلاصته آزمون فرضتت  ینتا

 ،رگیدعبارتبه ؛اندقرار گرفته دییمورد تا یپژوهش حتاضتتتر همگ

 دار وجود دارد. یموردمطالعه رابطه معن یرهایمتغ یتمام نیب

روه در گ یباز و عملکرد نوآورانه اقتصاد ینوآور نیاول: ب هیفرض   

وجود دارد. براستتتا  مشتتتاهدات  داریمپنتا رابطته مثبت و معن

ها، داده یانجام شتتده در زمان گردآور یهاپژوهشتتگر و مصتتاحبه

محور بودن شتتترکت مپنا از پروژه یرابطه حاک نیدار بودن ایمعن

 ازیتوسط کارفرما و براسا  ن روژهشرکت پ نیا در اکه عمل استت

روز و  ازیو درخواستتتت کارفرما بوده و انتقال اطلاعات براستتتا  ن

 164/1حاصله   ی. براسا  نتاردیگیصورت م یدرخواست مشتر

 ریمتغ ریتحتت تاث یعملکرد نوآورانته اقتصتتتاد ریمتغ راتییاز تغ

 یهاافتهیراستتتا با هم هیفرضتت نیا  یباز قرار دارد. نتا یهاینوآور

اثر مثبتت  قتاتیتحق نیدر ا .استتتت [11و  14، 6هتای ]پژوهش

  یانت نیشتده است. ا انینوآورانه باز بر عملکرد شترکت ب یفناور

نوآورانتته در  شیاستتتتفتتاده از گرا قیدهتتد کتته از طرینشتتتان م

( رییپذستتکینوآوری، فعالانه و ر تیهای مختلف)وضتتعتیوضتتع

 [6] عملکرد اثر مثبت گذاشتتت. نتای  پژوهشتوان بر شتتدت یم

باز واردشتتتونده و  وآوریبین ننیا مویتد این مطلتب استتتت کته 

شتتونده ارتباا مثبت و معنادار وجود دارد. دو متغیر نوآوری خارش

شتتونده بر عملکرد ستتازمان تاثیر مثبت و شتتونده و واردباز خارش

 دارد.  یداریمعن

بتتاز در ابعتتاد  یاهتتینوآور ریمتغ تیتترستتتتد تقوینفر مبتته

ه عملکرد نوآوران ریمتغ راتییتغ نییتب اانیشتتتده بتوانتد ممطرح

هر  یشتود اثربخشیم شتنهادیپ نیکند. بنابرا تیرا تقو یاقتصتاد
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باز  یها و اقدامات صتتتورت گرفته در بخش نوآورتیاز فعتال کیت

ا ارتباا ب اانیم ،عنوان مثالهب .ردیقرار گ یو بررستتت قیمورد تحق

ف مختل یهادر پروژه یدانشگاه نیو متخصص دیاساتها و هدانشگا

آنها بر عملکرد نوآورانه  ریتاث اانیشتتتده و م یشتتترکتت بررستتت

 انیارتباا با مشتر اانیم نیگردد. هم ن یشرکت بررس یاقتصاد

 یمورد بررس یاقتصاد یعملکرد نوآور یریگبر شک  انیو کارفرما

 .ردیقرار گ یبررس ردرابطه مو اانیانواع و م یقرار گرفته و اثربخش

 در گروه داریباز و عملکرد نوآورانه پا ینوآور نیدوم: ب هیفرضتتت   

 یکیعنوان هشرکت ب نیوجود دارد. ا داریمپنا رابطه مثبت و معن

کلان را  یهاپروژه یاجرا ییکه توانا یبارگ داخل یهااز شتتترکت

گذشتتته همواره با استتتفاده از توان  یهاستتال یدر ط ستتت،دارا

خود را همواره در تراز  متوفق، یهتتاپتروژه یو اجترا یداختلت

بت ثها پروژه یاجرا یبرا یالمللنیب بیموفق و رق یهاشتتترکتت

 ریمتغ راتییاز تغ 461/1حاصتتتله   یاستتتا  نتانموده استتتت. بر

د. باز قرار دار یهاینوآور ریمتغ ریتحت تاث داریعملکرد نوآورانه پا

همسو  [14و  65] یهاپژوهش یهاافتهیپژوهش با  نیا یهاافتهی

باز در ابعاد مطرح  یهاینوآور ریمتغ تیرسد تقوینفر م. بهاستت

 یدیجد یندهایمحصولات و خدمات و فرآ جادیشده بتواند باعث ا

 را بر یمنف رین تاثیبا موارد مشتتتابه کمتر ستتتهیشتتتود که در مقا

را به  یمثبت اجتماع راتیتاث نیداشتتتته و هم ن ستتتتیز طیمح

را مورد توجه قرار دهد.  ندهینستتت  آ یهاازیدنبتال داشتتتتته تا ن

ها و ارتباا با دانشتتتگاه یشتتتود اثربخشتتتیم شتتتنهادیپ نیبنابرا

 جادیا نهیموارد رقبا در زم یمتخصصان خارش از سازمان و در برخ

 .ردیقرار گ یمورد بررس داریپا تمحصولات و خدما

و عملکرد نوآورانه  یعملکرد نوآورانه اقتصاد نیستوم: ب هیفرضت   

از  یکیوجود دارد.  داریدر گروه مپنتا رابطه مثبت و معن داریتپتا

و  یرشد اقتصاد اانیم ،یاقتصتاد تیهر فعال یداریعوام  بقا و پا

ر حاصله د  یبا توجه به نتا .آن استت یعملکرد اقتصتاد تیموفق

و  میمستتتتق ریشتتترکت تاث نیا یمطتالعه عملکرد اقتصتتتاد نیا

 نیآن به همراه داشتته است. ا داریورانه پاآبر عملکرد نو یمعنادار

 یشتتتریبا قدرت ب این دیجد یامر موجب شتتده در عقد قراردادها

مند گردد. براسا  بهره این یدولت یهاتیحيتور داشته و از حما

 داریعملکرد نوآورانه پا ریمتغ راتییاز تغ 941/1حتاصتتتله   ینتتا

قرار دارد.  یاقتصتتتتاد یهتتایعملکرد نوآور ریمتغ ریتحتتت تتتاث

. استتتتهمستتتو  [14]پژوهش  یهاافتهیپژوهش با  نیا یهاافتهی

 یمانند درآمد و ستتودآور یابعاد اقتصتتاد تیرستتد تقو ینفر مبه

را  اردیتتعملکرد نوآورانتته پتتا ریمتغ راتییتغ نییتب اانیبتوانتتد م

 کند.  تیتقو

 

 تقدیر و تشكر -5
و کارشناسان  رانیمد یاریو هم یاز همکارنویسندگان مقاله 

 .ددارگروه مپنا کمال تشکر را 
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