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چکیده
امروز سازمان های فناور و نوآور  قادرند با بهبود روابط مدیریتی، اثربخشی و کارایی خود را بهینه سازی کرده، با استفاده از 
استراتژی نوآوری باز و خلق ظرفیت جذب، فرصت های جدید را کشف و از آن استفاده کنند. جامعۀ آماری این تحقیق 
را شرکت های فناور و نوآور ایرانی شرکت کننده در نمایشگاه اینوتکس خرداد 1396 تشکیل می دهند. نتایج حاصل نشان 
داد که بین روابط مدیریتی در نوآوری باز، روابط مدیریتی در ظرفیت جذب و ظرفیت جذب در نوآوری باز تأثیر معناداری 
وجود دارد؛ به این معنا که روابط مدیریتی باعث تقویت نوآوری باز و ظرفیت جذب و همچنین ظرفیت جذب باعث 
تقویت نوآوری باز در شرکت های فناور و نوآور می شود. در این وضعیت، شرکت ها به طور مؤثر دانش و ایده های ابتکاری 
را کشف و بهره برداری کرده، دسترسی به طیف وسیعی از ایده ها و منابع جدید را فراهم  می کنند؛ به گونه ای که آن ها را در 
ارزیابی، ادغام، بهره برداری و بازسازی این ایده ها کرده، نقش حیاتی ظرفیت جذب در ترویج فعالیت های نوآورانۀ باز را 

برای تجاری سازی دانش و منابع شرکت مشخص  می کنند.
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مقدمه

منابع  دیگر  با  شرکت ها  روابط  که  نشان  می دهد  مطالعات 
دانش مانند پلی برای متصل کردن مرزها به یکدیگر عمل می کند 
و باعث تقویت همکاری و تعامل بین شرکت ها  می شود و به آن ها 
آورند،  به دست  کمک  می کند که منابعشان را در محیط خارجی 
آن ها را جذب، درونی سازی و تجاری کنند؛ درنتیجه روابط میان 
نوآوری  ارتقای  در  شرکت ها  دیگر  مدیران  با  شرکت  یک  مدیران 

 Naqshbandi and Kaur,( ایفا می کند باز نقش بسیار مهمی 
2011(. امروز دورۀ پژوهش و توسعۀ درونی و متمرکز در بسیاری 
صنایع  بسیاری  در  مفید  دانش  است.  رسیده  پایان  به  صنایع  از 
فراگیر است و باید ایده ها را به سرعت به کار بست، مبادا از دست 
در  که  نهادند،  بنیان  را  باز  نوآوری  پارادایم  عوامل  این  بروند. 
کنار پژوهش و توسعۀ درونی به پیشباز دانش و ایده های بیرونی 
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.)Chesbrough and Rosenbloom, 2002( می رود 
بنگاه های  به منزلۀ  )دانش بنیان(،  نوآور  و  فناور  شرکت های 
اقتصاد دانش بنیان، در ساختار اقتصاد نقش محوری ایفا می کند. 
ملی،  سرانۀ  تولید  رشد  اساسی  عوامل  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 
است،  دانش بنیان  اقتصادی  بنگاه های  و  دانش بنیان  اقتصاد 
محصوالت  در  پایدار  خودکفایی  اساسِی  راهکارهای  از  یکی 
استراتژیک، ارتقای فناوری و افزایش بهره وری عوامل تولید از راه 
است.  دانش بنیان  شرکت های  توسعۀ  و  اقتصاد  دانش بنیان کردن 
یکی از اساسی ترین زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان و پیش نیاز 
خالق،  انسانی  سرمایۀ  دانش بنیان،  شرکت های  استراتژی  تحقق 
ایران  کشور  جمعیتی  ترکیب  به  توجه  با  که  است  دانشی  و  نوآور 
به منزلۀ  انسانی،  نیروی  و  تحصیل کرده  جوانان  باالی  جمعیت  و 
گیرد.  قرار  نظر  مد  باید  باارزش ترین سرمایۀ کشور،  و  بزرگ ترین 
آنان  فعالیت  زمینه سازی  و  تشویق  و  توانمند کردن  با  بدین ترتیب، 
با هرگونه  رویارویی  توان  دانش بنیان، کشور  قالب شرکت های  در 
تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد داشت. یکی از عوامل کلیدی 
نوآورانۀ  عملکرد  پیوستۀ  ارتقای  نوآور،  و  فناور  سازمان های  بقای 
سازمان است. در این سازمان ها نوآوری در عملکرد سبب حفظ 
مزیت رقابتی و رشد و توسعۀ سازمانی می شود. در سال های اخیر، 
شاهد رشد روزافزون این گونه شرکت ها در کشور ایران بوده ایم. این 
کید بر سرمایۀ دانشی و ارائۀ محصوالت و خدمات  شرکت ها با تأ
نوآورانۀ متکی بر فناوری های برتر، نقش مهمی در رشد و توسعۀ 
اقتصادی کشور ایفا می کنند )هرندی و دهقانان، 1393(. بر این 
اساس، مسئلۀ اصلی در پژوهش حاضر این است که چگونه و تا 
چه حد و با چه فرایندی سرمایه های اجتماعی ـ با توجه به ظرفیت 
تأثیر  باز  نوآوری  در  ـ  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های  در  جذب 
خواهد گذاشت. بنابراین این پرسش مطرح می شود که با توجه به 
ظرفیت جذب در شرکت های نوآور و فناور بین روابط  مدیریتی و 

نوآوری باز تأثیر وجود دارد؟

1. پیشینۀ تحقیق

1-1. روابط مدیریتی 
منابع  سایر  با  شرکت ها  روابط  که  می دهد  نشان  مطالعات 
دانش، به منظور ارتقای همکاری و تعامل میان شرکت ها و کمک 
به آن ها برای دستیابی به منابع دانش جدید، از راه جذب درونی 
روابط  درنتیجه  می شود؛  امکان پذیر  بیرونی  تجاری  محیط  و 
میان مدیران یک شرکت با مدیران شرکت های دیگر، دانشگاه ها، 
مؤسسات تحقیقاتی و نهادهای دولتی در توسعه و ترویج نوآوری 
 .)Naqshbandi and Kaur, 2011( است  مهم  بسیار  باز 
و  مدیران  میان  شخصی  روابط  به منزلۀ  که  غیررسمی،  روابط 
شرکای خارجی ظاهر  می شود، ممکن است راهی برای جریانات 

از  استفاده  امکان  شرکت ها  به  کند  که  فراهم  ارزشمند  منابع 
را  و اطالعات ضمنی  بدهد  را  دانش  پیش بینی نشدۀ  فرصت های 
بنابراین، منطقی است که روابط غیررسمی را  به اشتراک  گذارد. 
 Xiaoxuan( به منزلۀ عامل پیش برندۀ نوآوری باز در نظر گرفت
شرکت ها  بقای  کنونی،  رقابتی  دنیای  در   .)Zhu et al., 2017
در  دوین،1  و  اورت  است.  نوآوری  مقولۀ  به  ویژه  توجه  مستلزم 
می دانند؛  پویا  بسیار  را  امروز  کسب وکار  محیط   ،2008 سال 
به گونه ای  که کوتاهی در برنامه ریزی و اجرای نوآوری را موجب 
کاهش رقابت پذیری می دانند. این واقعیت، عالقۀ صاحب نظران 
 2005 سال  در  یوند2  و  سوبرامانیام  همچون  کسب وکار  حوزۀ 
درحکم  اجتماعی  سرمایۀ  مفهوم  به  را   2008 سال  در  کاسا3  و 
عامل کلیدی و پیش آیند مؤثر در ارتقای سطح عملکرد، موفقیت 
ایشان:  به زعم  و  و خلق مزیت رقابتی سازمان جلب کرده است 
»سرمایۀ اجتماعی زیربنای نوآوری در سطح سازمان است.« از 
نظر دانچو )در سال 2006( سرمایۀ اجتماعی همچون شریانی 
انتقال  سازمان  درون  به  را  اجتماعی  شبکۀ  اعتماد  که  است 
خلق  و  سازمان  اهداف  تحقق  سبب  رهگذر  این  از  و  می دهد 
 .)1390 و طغرایی،  آن می شود )رضوانی  بقای  و  رقابتی  مزیت 
روابط  شبکۀ  و  مشارکت  متقابل،  اعتماد  با  اجتماعی  سرمایۀ 
در  فرصت ها  و  منابع  از  استفاده  برای  مناسبی  بستر  اجتماعی 
اختیار سازمان قرار می دهد. وجود سرمایۀ اجتماعی در سازمان، 
موجب بروز خالقیت و نوآوری در سازمان می شود و بر تعامالت 
و همکاری های چندجانبه در سازمان می افزاید )افروز، 1396(.
از نظر اندرو در سال 2010، سرمایۀ اجتماعِی سازمانی متشکل 
افراد(، رابطه ای )اعتماد  ابعاد ساختاری )ارتباطات میان  از  است 
میان افراد( و شناختی )اهداف و ارزش های مشترک میان افراد( در 
میان اعضای سازمان. هریک از این ابعاد تأثیر شایانی در پیامدهای 
انتشار دانش و عمل جمعی دارد  تبادالت  راه تسهیل  از  سازمانی 
)رضوانی و طغرایی، 1390(. ویالنووا و جوسا،4 در سال 2003، 
سرمایۀ اجتماعی را پدیده ای مدیریتی تلقی کرده اند و ویژگی هایی 
)هنجارها(،  اعتماد  از  عبارت اند  که  برشمرده اند  آن ها  برای  را 
ارزش ها و رفتارهای مشترک، روابط، همکاری، فهم و درک، تعهد 
آنان، نمی توان تصور کرد که  به زعم  متقابل، و شبکه های متقابل. 
سازمانی بدون وجود بعضی از ویژگی های سرمایۀ اجتماعی بتواند 
وظیفه اش را انجام دهد. از نظر آنان سرمایۀ اجتماعی عمل مبتنی بر 
همکاری را تسهیل می کند و ارزش دارایی های ناملموس را افزایش 
می دهد )همان(. محققان با تأمل در جنبه های گوناگون ارتباطاِت 
به  سازمان ها  چرا  که  دهند  توضیح  کوشیده اند  سازمانی  بین 
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همکاری نیاز دارند؟ آنان با استفاده از ارتباطات بین سازمانی برای 
درک نوآوری یا توسعۀ محصول جدید، مطالعاتی را دربارۀ روابط 
خروجی های  و  شرکت ها  راهبردی  همکاری های  بین  مستقیم 
بین  شبکه های  ملزم اند  شرکت ها  داده اند.  انجام  نوآورانه شان 
شرکتی، به ویژه ائتالف هایی را شکل دهند و مدیریت کنند که دانش 
و اطالعاِت باارزش تهیه کند و ظرفیت  های داخلی را برای استفادۀ 
سودآور از دانش از راه نوآوری در اختیار بگیرند )شاه طهماسبی و 
سازمان،  و  مدیران  روابط  راه  از  وقتی شرکت  همکاران، 1393(. 
میآورد،  به دست  بهتری  اطالعات  بازار  شرایط  و  مشتری  نیاز  از 
و  باشد  داشته  طرح ریزی  اطمینان  فقدان  مقابل  در  بهتر  می تواند 
همکاران،  و  )شاه طهماسبی  بهبود  می یابد  عملکردش  درنتیجه 
به  گروه ها  و  افراد  متعهدکردن  راه  از  اجتماعی  سرمایۀ   .)1394
یادگیری، نوآوری را در سازمان تسهیل، انسجام درونی و تعقیب 
مستمر اهداف مشترک را تضمین  و با ابراز نظرهای جدیِد کارکنان 
سازمان  عملکرد  پیشرفت  و  بهبود  به  به محصوالت،  آن  تبدیل  و 
سرمایۀ  نظریۀ   .)1395 جمشیدی،  و  )خیراندیش  می کند  کمک  
اجتماعی درحقیقت در جمله ای ساده خالصه شده است: »روابط 
با یکدیگر و تالش  ارتباط  برقراری  با  انسان ها  مهم است«، یعنی 
اهدافی  به  و  کنند  کار  با یک دیگر  قادرند  آن،  تداوم  و  برای حفظ 
دست یابند که اگر به تنهایی کار  می کردند، یا موفق نمی شدند و یا 
به سختی  به نتیجه می رسیدند. بر این اساس، هرچه مردم بیشتری 
سرمایۀ  در  باشیم،  مشترک  نگاه  و  بینش  در  آنان  با  و  بشناسیم  را 

اجتماعی ثروتمندتریم )نعمت الهی و همکاران، 1392(.

1-2. نوآوری 
در محیط پویا و متغیر امروزـ  که سرمنشأ آن رقابت های فزاینده، 
و  رشد  راِه  ـ  است  جدید  تکنولوژی های  ظهور  و  جهانی سازی 
است.  نوآوری  جهانی  اقتصاد  در  بقا  و  باال  عملکرد  به  رسیدن 
الزمۀ پیشروبودن از رقبا، خواستن و توانایی سازمان برای خلق و 
تجاری کردن فرایندها، محصول ها و سیستم های کسب وکار جدید 
متفاوت  تا  می کند  کمک   شرکت ها  به  که  است  نوآوری  همان  یا 
باشند )معصومی راد، 1390(. نخستین بار شومپیتر در سال 1934 
نوآوری را تعریف کرد و با آن تعریف، نوآوری به رسمیت شناخته 
محصوالت،  جدید،  تجاری  نام  ایجاد  فرایند  درحکم  که  شد 
خدمات و تأثیر آن بر توسعۀ اقتصادی بوده است. دراکر نوآوری را 
خلق ارزش های جدید و کسب رضایت از مشتریان تعریف کرده 

است )نوده، 1391(.
جدید  روش های  توسعۀ  طریق  از  که  است  فرآیندی  نوآوری 
نو،  خدمات  و  محصوالت  راه حل ها،  راهکارها،  خلق  و  دادوستد 
ارزش افزوده و درجه ای از تازگی را برای سازمان، عرضه کنندگان و 
مشتریان خود فراهم می کند )افروز، 1396(. نوآوری عامل تولیدات 
و خدمات؛ افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات؛ افزایش کیفیت 

تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت؛ کاهش هزینه ها، ضایعات 
ارتقای  سازمان؛  کارکنان  کاری  انگیزش  افزایش  منابع؛  اتالف  و 
بهره وری سازمان؛ کاهش بوروکراسی اداری؛ کاهش پشت میزنشینی 

و مشوق عمل گرایی است )اکبری زنجانی، 1395(.
اهمیت نوآوری از آنجا ناشی می شود که با خلق مزیت رقابتی 
بلندمدت، بقا و رشد سازمان ها را تضمین می کند و درواقع الزمه 
و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی سازمان ها و جامعه است 

)افروز، 1396(.

1-2-1. نوآوری باز
اگر شرکت ها  که  است  فرض  این  مبتنی بر  الگویی  باز  نوآوری 
در پی ارتقای فناوری خود باشند، باید از ایده های خارجی همانند 
متنوع  خارجی  و  داخلی  راه های  از  و  ببرند  بهره  داخلی  ایده های 
برای  استفاده کنند. سازمان ها دریافته اند که  بازار  به سمت وسوی 
و  تخصص ها  گسترش  به منظور  خود  نیازمندی های  شناسایی 
شبکه های ارتباطی با افراد و نهادهای داخل و خارج از سازمان به 
یافتن راه های جدید نیاز دارند. توانایی شرکت ها برای دستیابی به 
فناوری جدید و تطبیقشان با نیازهایی که مشتریان دارند فرصت های 
و  )جاوید  فراهم  می کنند  شرکت ها  برای  را  سودآوری  جدید 
تعریف می کند:  این گونه  را  باز  نوآوری  پورتر  باقری نژاد، 1391(. 
»نوآوری ای که بخش چشمگیری از آن از دانش علمی و فناورانۀ 
را  فن کاوی  باشد.« وی  گرفته  نشئت  بیرون سازمان  در  تولیدشده 
نسخه ای از متن کاوِی منابع اطالعاتی علم و فناوری برای نیل به 
هوشمندی مفید  می داند. به باور او، فن کاوی توانمندسازی حیاتی 
بنگاه های  رقابتی ماندن،  برای  می کند.  فراهم   را  باز  نوآوری  برای 
اقتصادی باید به منابع بیرونی دسترسی داشته باشند که این به معنی 
نوآوری باز است. ولی آن ها به لبۀ اطالعات هم نیاز دارند تا دربارۀ 
فرصت های فناورانه تصمیمات بهتر و سریع تری بگیرند )چسبرو، 
فکری،  مالکیت  نوآورانه،  ایده های  خلق  با  باز  نوآوری   .)1388
همچنین افرادی که به داخل و خارج از سازمان فعالیت می کنند 
انعطاف پذیر،  جریان های  این  بین  می برد.  از  را  شرکت  مرزهای 
 درآمد 

ً
شرکت ها را قادر  می سازد تا نه فقط از راه تجاری سازی )مثال

صدور مجوز( به منافع مالی دست یابند، بلکه از راه جست وجو 
به منافع غیرمالی استراتژیک، مانند دستیابی به اطالعات خارجی، 

.)Xiaoxuan Zhu et al., 2017( دست پیدا کنند

 1-3. ظرفیت جذب
یکی از مسائل مهم در بعد سازمانِی نوآوری باز، ظرفیت بنگاه 
است که مجموعه ای است از منابع، شایستگی ها و دانش. ارزش  
زمانی خلق می شود که شرکت از مجموعه ای واحد از ظرفیت ها 
تشکیل شده باشد و برای خلق امتیاز رقابتی و به دست آوردن نرخ 
بازگشت درحدی باالتر از معمول، این منابع باید نایاب و ارزشمند 
و به طور معقول پایدار باشند )جاوید و باقری نژاد، 1391(. ظرفیت 
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جدول 1: نحوۀ اجرای نوآوری باز در سازمان )هاشمی دهقی، 1393(

یفنحوۀ اجرا تعر

خرید فناوری )دارایی های فکری، ثبت اختراعات، کپی  رایت( از منابع خارجی.خرید 

کسب مجوز به منظور بهره برداری.اخذ مجوز

سرمایه گذاری مشترک در همکاری با سایر شرکت ها به منظور توسعه و تجاری سازی فناوری.سرمایه گذاری مشترک 

سرمایه گذاری در فناوری های نویدبخِش خارجِی مخاطره آمیز با آینده ای مبهم.سرمایه گذاری خطرپذیر

برون سپاری قراردادهای 

تحقیق و توسعه 

خرید خدمات تحقیق و توسعه از سایر سازمان ها، مانند دانشگاه ها، سازمان های تحقیقاتی عمومی و 

خصوصی و متخصصان و مهندسان.

ادغام و اکتساب 
اکتساب شرکت ها یا ادغام با شرکت های صاحب فناوری های نویدبخش در شرایطی که توسعۀ داخلی فناوری 

دشوار است.

مشارکت مشتری
مشارکت دادن مشتریان در فرایندهای نوآوری )تحقیقاتی که توسعۀ محصوالت برمبنای نظریات و اصالحات 

درخواست شدۀ آن ها انجام شده است(.

شبکه سازی خارجی 
همکاری با شرکای خارجی به منظور اکتساب دانش و فناوری جدید )مشورت با خبرگان خارجی و 

به اشتراک گذاری اطالعات(.

فروش فناوری های داخلی )دارایی های فکری، ثبت اختراعات، کپی رایت ها( به بازار به منظور کسب منافع بیشتر از آن ها.فروش  

اعطای مجوز بهره برداری از فناوری های درونی به شرکای خارجی به جای تجاری سازی مستقیِم مدیران خود سازمان.اعطای مجوز 

پرده برداری و معرفی  فناوری های داخلی بدون توجه به منافع مالی مستقیم در کوتاه مدت.منبع باز

تأسیس شرکت های جدید مبتنی بر دانش درونی و حمایت کامل شرکِت مادر از آن ها.شرکت های زایشی 

سازمانی  روندهای  و  فرایندها  از  مجموعه ای  به  دانش  جذب 
انتقال  شبیه سازی،  کسب،  به  سازمان  آن،  براساس  که  دارد  اشاره 
بروز  را  خود  پویای  قابلیت های  تا  دانش  می پردازد  استخراج  و 
حفظ  و  دستیابی  برای  را  سازمان  توانایی  قابلیت ها،  این  دهد. 
 .)1392 همکاران،  و  )مرادی  می دهند  افزایش  رقابتی  مزیت 
مزیت رقابتی سازمان ها بیش از آنکه به منابع فیزیکی آن ها وابسته 
از  خارج  دارد.  بستگی  آن هاست  اختیار  در  که  دانشی  به  باشد، 
با  سازمان ها  که  دارند  وجود  دانش  از  منابعی  سازمانی  مرزهای 
بهره گیری از آن ها  می توانند قابلیت های رقابتی خود را توسعه دهند 
به منزلۀ  ـ  دانش  جذب  ظرفیت  کنند.  خلق  نوینی  قابلیت های  یا 
دانش موجود  به کارگیری  و  در شناسایی، کسب  توانایی شرکت ها 
در محیط خارج از سازمان در فرایندها و محصوالت سازمان ـ در 
توسعۀ مزیت های نوآوری و انعطاف پذیری در سازمان نقش مهمی 

ایفا می کند )حاجی کریمی و حاجی پور، 1387(.
ظرفیت جذب عبارت است از ظرفیت بنگاه برای ارزش گذاری، 
به منظور  منابع  این  از  دانش  به کاربردن  و  خارجی  منابع  با  تطبیق 
 .)1394 همکاران،  و  )الهی  خود  تجاری  اهداف  به  دستیابی 
بیرونی  دانش  اکتشاف  در  سازمان  توانایی  درواقع  جذب  ظرفیت 
است. جایگاه ظرفیت جذب در فرایند مدیریت دانش، در مرحلۀ 
دانشی  پایۀ  در  آن  اعمال  و  استقرار  و  بیرونی  دانش  به  دستیابی 
سازمان )جذب دانش( است )فرتاش و همکاران، 1392(. ظرفیت 
این  ارزش اطالعات جدید، هضم کردن  توانایی تشخیص  جذب 

به  است.  تجاری  اهداف  به  رسیدن  برای  آن  اجرای  و  اطالعات 
از توان سازمان   عبارت دیگر، ظرفیت جذب دانش عبارت است 
جذب  ظرفیت  سازمان.  مرزهای  از  خارج  منابع،  از  استفاده  در 
سازمان از راه به دست آوردن دانش جدید بیرونی و جذب و ادغام 
آن با دانش موجود درونی سازمان، به حفظ عملکرد برتر سازمان  

منجر می شود )اسالمی مذهب، 1392(.
به  رسیدن  هدف  با  را  خود  ساختار  شرکت ها  که  هنگامی 
سازمان دهی  باید  هم  خارجی  دانش  می دهند،  تغییر   باز  نوآوری 
جذب  توانایی  یابد.  تطابق  سازمان  فرهنگ  و  ساختار  با  و  شود 
باعث فراهم کردن فرصت هایی برای نوآوری باز می شود یا به بیان 
دانش  منابع  داخلی  ترکیب  محدودیت های  کاهش  باعث  دیگر، 
در مدل های نوآوری باز می شود. توانایی جذب هم از فرایندهای 
تحقیق و توسعۀ داخلی منتج می شود و هم از محیط خارجی تأثیر 
 می پذیرد. نوآوری باز مرزهای دانش خارج از شرکت را تحت فشار 
جذبشان  شرکت ها  انتظارند  در  که  دانشی  مرزهای  می دهد،  قرار  
شوند،  تبدیل  باارزش   و  جدید  خدمات  و  محصوالت  به  و  کنند  
اما این دانش خارجی به راحتی قابلیت بهره برداری ندارد؛ نخست 
دانش باید شناسایی شود و سپس شرکت ها به دنبال سازوکارهایی 
باشند.  شرکت  داخل  شرایط  با  دانش  این  تطابق  و  انتقال  برای 
ظرفیت جذب از راه های گوناگونی به دست می آید که مهم ترینشان 
سرمایه گذاری در حوزۀ تحقیق و توسعۀ داخلی است که می تواند 
فرستادن  یا  شرکت  ساختاری  عملیات  از  محصولی  به صورت 
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جدول 2: مروری بر خالصۀ تحقیقات انجام شده

خالصۀ تحقیقمحققان و سالموضوع تحقیق )مقاله(

روابط مدیریتی و نوآوری باز : 

بررسی ظرفیت جذب
)Naqshbandi, 2016(

ــل  ــکاری و تعام ــای هم ــور ارتق ــت به منظ ــن اس ــش ممک ــع دان ــایر مناب ــا س ــرکت ها ب ــط ش رواب

میــان شــرکت ها و کمــک بــه  آن هــا بــرای دســتیابی از راه جــذب درونــی و بیرونــی از محیط هــای 

تجــاری امکان پذیــر شــود. همچنیــن روابــط میــان مدیــران یــک شــرکت بــا مدیــران شــرکت های 

ــاز   ــوآوری ب ــج ن ــی در توســعه و تروی ــی و نهادهــای دولت دیگــر، دانشــگاه ها، مؤسســات تحقیقات

بســیار مهــم اســت. اگرچــه در تحقیقــات موجــود، نقــش روابــط مدیریتــی در تســهیل نــوآوری بــاز 

برجســته اســت، امــا بررســی دقیــق از پیشــینۀ تحقیــق نشــان  می دهــد تحقیقــات بــرای دســتیابی 

بــه مکانیســمی اساســی در روابــط مدیریتــی به منظــور ترویــج نــوآوری بــاز ادامــه دارد.

چگونه روابط غیررسمی موجب 

نوآوری باز  می شود؟ نقش 

احتمالی پویایی بازار

 )Xiaoxua Zhu et al.,

2017(

ــب  ــردی مناس ــج رویک ــیر نتای ــه و تفس ــش فرضی ــر دو آزمای ــیون ols در ه ــد رگرس ــان  می ده ــج نش نتای
اســت و بــرای کشــف و توضیــح قــدرت هریــک از مجموعــۀ متغیرهــا رگرســیون سلســله مراتبی بــه شــکل 

گام بــه گام وجــود دارد. همچنیــن در این بــاره بــه راهبردهایــی بــرای مدیــران دســت یافتیــم؛ ازجملــه :

1.  مدیران باید مزایای روابط غیررسمی را درک کنند؛

گاه باشند؛ 2. مدیران باید از تفاوت های بالقوه آ

3. مدیران باید روابط شخصی بیش از حد نداشته باشند.

چگونه روابط غیررسمی نوآوری 

باز را پیش  می برند؟

 )Xiaoxuan Zhu et al.,

2017(

ــد.  ــاز معطــوف کرده ان ــوآوری ب ــه ن ــِی بســته ب ــوآوری داخل دانشــمندان به تازگــی توجــه خــود را از ن

ــبکه ـ  ــم انداز ش ــع و چش ــر مناب ــدگاه مبتنی ب ــاس دو دی ــاز ـ براس ــوآوری ب ــق، در ن ــن تحقی در ای

نقــش ســه نــوع رابطــۀ غیررســمی را بررســی شــد و همچنیــن بــه بررســی اثرهــای احتمالــی پویایــی 

بــازار بــر نتایــج تحقیــق بــا توجــه بــه مطالعــۀ مــوردی 260 شــرکت چینــی پرداختــه شــد و هــر ســه 

نــوع رابطــۀ غیررســمی، مثبت بــودن بــازده نــوآوری بــاز را نشــان داد و همچنیــن مشــخص شــد کــه 

ــد. ــت  می کن ــب  و کار تقوی ــگاه را در کس ــن دانش ــاط بی ــازار، ارتب ــی ب ــر پویای ــاز عالوه ب ــوآوری ب ن

تصویب نوآوری باز در صنعت 

مخابرات
)Bigliardi et al., 2012(

کســب وکارهایی کــه در بازارهــای پویــای کنونــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت   فعالیــت می کننــد بــا 

چالش هایــی همیشــگی روبه روینــد. در چنیــن شــرایطی نــوآوری کلیــد اصلــی موفقیــت اســت. بااین حــال 

ــه  ــا ب ــته و اکتف ــای بس ــا مرزه ــنتی ب ــق س ــای تحقی ــاده و مدل ه ــای س ــه نوآوری ه ــا ب ــر اکتف ــال حاض درح

ــت. ــاز )OI( اس ــوآوری ب ــرای ن ــد ب ــای جدی ــی از مدل ه ــت و یک ــی نیس ــی کاف ــش داخل ــوآوری و دان ن

تأثیر نوآوری باز در محصول جدید 

فرایند توسعه

 )Monsef and Wan

Ismail, 2012(

ــی  ــدۀ خارج ــک ای ــد از ی ــرکت ها  می توانن ــه در آن ش ــت ک ــی اس ــاز پارادایم ــوآوری ب ن

ــای  ــاز ویژگی ه ــوآوری ب ــای ن ــد. مدل ه ــتفاده کنن ــی اس ــدۀ داخل ــک ای ــن ی و همچنی

ــل  ــه تعام ــرکت ها ب ــه ش ــد ک ــان  می دهن ــد و نش ــته  می کنن ــوآوری را برجس ــی ن تعامل

ــی  ــای داخل ــیعی از نهاد ه ــف وس ــکاران و طی ــا و هم ــدگان، رقب ــران، تأمین کنن ــا کارب ب

ــد. ــاز دارن ــوآوری نی ــتم ن سیس

طراحی مدل کسب مزیت رقابتی 

از سرمایۀ اجتماعی بیرونی 

سازمان محور و مدیرمحور با تبیین 

نقش ابعاد قابلیت  های پویا

)شاه طهماسبی و 

همکاران، 1394(

ســرمایۀ اجتماعــی بیرونــی مدیرمحــور، به جــز یادگیــری ســازمان تأثیرگــذاری معنــاداری 

در ابعــاد میانجــی نداشــته اســت. در مقابــل، ســرمایۀ اجتماعــی بیرونــی ســازمان محور 

در همــۀ ابعــاد میانجــی تأثیــر داشــته اســت و تالطــم تکنولوژیکــی نیــز بیشــترین تأثیــر 

ــای  ــکیل اتحادیه ه ــه تش ــه ب ــت. توج ــته اس ــدل داش ــری در م ــن تعدیل گ ــادار را بی معن

ــذب  ــن ج ــط، و همچنی ــازمانی در رواب ــداف س ــراردادن اه ــذار، محورق ــوی و تأثیرگ ق

ــرای ایــن صنعــت اســت. ــه پیشــنهادهایی ب ــه و ماهــر ازجمل مســتمر نیروهــای نخب

بررسی تأثیر شبکه های کسب وکار 

در مزیت رقابتی با تبیین نقش 

قابلیت و خلق قابلیت ها، مورد 

مطالعه: صنعت ساختمان

)شاه طهماسبی و 

همکاران، 1393(

همــۀ  تأییــد  نشــان دهندۀ  ســاختاری  معــادالت  تحلیــل  روش هــای  از  حاصــل  نتایــج 

 
ِ

فرضیه هاســت. میانگیــن شــبکه های کســب وکار شــرکت های پژوهــش در حداقــل ســطح

اطمینــان 90 درصــد خصوصــی و فامیلــی، از شــرکت های بــا مالکیــت خصوصــی و غیرفامیلــی 

بیشــتر بــود. از میــان مقادیــر ضریــب تأثیــر بیــن فرضیه هــا، بیشــترین تأثیــر بــه ارتبــاط 

شــبکه های کســب و کار در قابلیــت کســب قابلیــت اختصــاص داشــت. گفتنــی اســت شــبکه های 

ــزایی  ــر بس ــت، تأثی ــی اس ــت رقابت ــد مزی ــرد جدی ــه رویک ــا، ک ــای پوی ــب و کار در قابلیت ه کس

ــبکه های  ــای ش ــان مؤلفه ه ــناختی از می ــۀ ش ــم مؤلف ــش مه ــه نق ــه ب ــا توج ــی، ب ــد. از طرف دارن

کســب وکار، همچنیــن تأثیرپذیــری بــاالی انعطــاف راهبــردی، نــگاه ویــژۀ ســازمان ها بــه روابــط 

ــود. ــنهاد  می ش ــت پیش ــن صنع ــب و کار در ای ــبکه های کس ــن ش ــدت بی بلندم
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خالصۀ تحقیقمحققان و سالموضوع تحقیق )مقاله(

رابطۀ میان زیرساخت های 

رایج نوآوری، ظرفیت جذب و 

عملکرد نوآورانه در سطح ملی

)الهی و همکاران، 

)1394

ــوآوری، ظرفیــت  مــدل مفهومــی پژوهــش متشــکل از ســه بعــد زیرســاخت رایــج ن

جــذب ملــی، و عملکــرد نوآورانــۀ ملــی و در کل شــامل هشــت ســازه  اســت. نتایــج 

نشــان داد کــه داده هــای تجربــی بــرازش مناســبی از مــدل مفهومــی را ارائــه  می دهنــد 

و ظرفیــت جــذب ملــی در تأثیــر مثبــت زیرســاخت های رایــج نــوآوری در عملکــرد 

ــد.  ــمار می آی ــر به ش ــر مداخله گ ــۀ متغی ــی به منزل ــۀ مل نوآوران

ارتباط فرایند نوآوری باز و 

توانمندی جذب بنگاه ها

)جاوید و باقری نژاد، 

)1391

در ایــن تحقیــق بــه بررســی ارتبــاط نــوآوری بــاز بــا توانمنــدی جــذب از راه تحلیــل 

ــه شــد. از ایــن تحقیــق مشــخص اســت کــه هــم  ــر پرداخت مفهومــی هــر دو متغی

نــوآوری بــاز و هــم توانمنــدی جــذب موضوعاتی انــد کــه بــر دانــش خارجــی تکیــه 

دارنــد و گفتنــی اســت کــه پیاده ســازی فراینــد نــوآوری بــاز بــدون وجــود و تقویــت 

ــت. ــر نیس ــا امکان پذی ــی بنگاه ه ــت داخل ــۀ ظرفی ــذب به منزل ــدی ج توانمن

و  )جاوید  باشد  پیشرفته  تکنیکی  آموزشی  دوره های  به  کارکنان 
باقری نژاد، 1391(.

کسب  از  عبارت اند  که  است  جزء  چهار  شامل  جذب  ظرفیت 
ادراک شدۀ  جذب  ظرفیت  بهره برداری.  و  انتقال،  جذب،  دانش، 
دانش  تجاری کردن  و  تبدیل  برای  سازمان  آن  توانایی  سازمان، 
خارجِی به دست آمده است که باعث خلق ارزش، تأثیر در مزیت 
در  آن  می شود.  فرایندهای  و  جدید  محصوالت  توسعۀ  رقابتی، 
برای  شرکت ها  مدیران  توانایی  ادارک شده،  جذب  ظرفیت  غیاب 
به دست آوردن و جذب دانش خارجی به منظور کمک به خلق مزیت 

رقابتی ناموفق خواهد بود )شاه طهماسبی و همکاران، 1396(.

2. چارچوب مفهومی تحقیق

نظری،  پیشینۀ  مرور  برمبنای  تحقیق،  اصلی  هدف  به  توجه  با 
فرضیه های زیر مطرح شد:

فرضیۀ 1: روابط مدیران در نوآوری باز تأثیر معناداری دارد.

برای تقویت عملکرد و حفظ رقابت، شرکت ها باید به طور مؤثر 
کنند  بهره برداری  آن ها  از  و  کشف  را  ابتکاری  ایده های  و  دانش 
)Lichtenthaler, 2009(. بااین حال، تولید همۀ دانش در داخل 
Spitho� )مرزهای شرکت ها، چالش های بسیاری را به همراه دارد 
سناریوی  در  به ویژه  بنگاه ها  بنابراین،   .)ven et al., 2011
کسب وکار فعلی، باید از منابع خارجی ایده های نوآورانه به دست 
آورند و آن ها را با سیستم های داخلی ادغام کنند تا بتوانند دانش را 
 Tang and( به طور عمومی در داخل به کار گیرند و از آن سود برند

.)Xi, 2006

 فرضیۀ 2: روابط مدیریتی در ظرفیت جذب تأثیر معناداری دارد.
به باور چسبرو، منابع دانش ـ مانند ارتباط شرکت با طرف های 
و  کنند  استفاده  دانش   از  قادرند  ـ  شرکت  ساختن  برای  خارجی 
 Dyer and( منجر  می شود  رقابتی  مزیت  خلق  به  موضوع  این 
مدیریت  روابط  که  نشان  می دهد  تحقیقات   .)Singh, 1998

جدید  منابع  و  ایده ها  از  وسیعی  طیف  به  دسترسی  شرکت ها،  با 
ادغام،  ارزیابی،  را در  آن ها  منابعی که  و  ایده ها  فراهم  می کند.  را 
 Colyvas( بهره برداری و بازسازی ایده های درونی قادر  می سازد
et al., 2002(. همچنین مطالعات نشان  می دهد که روابط مدیران 
با دسترسی  ـ  باعث می شود شرکت ها  منابع دولتی،  و  با مقامات 
بیشتر به منابع مانند تکنولوژی و سرمایۀ انسانی و کمک به آن ها 
در دستیابی به حمایت های نهادی ـ از لحاظ سیاسی و اجتماعی 
 .)Luo and Tung, 2007( شوند  قوی  تر  رقابتی  و  قانونی 
تحقیقاتی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  با  مدیریتی  روابط  افزون براین، 
 Peng and( دیگر، دانش فنی و علمی را به شرکت ها ارائه  می دهند
بنابراین، روابط مدیریتی توانایی شرکت ها را در   .)Zhou, 2005
جذب و ادغام دانش بیرونی افزایش می دهد و درنتیجه در ظرفیت 

جذب شدۀ خود تأثیر می گذارد. 

فرضیۀ 3: ظرفیت جذب در نوآوری باز تأثیر معناداری دارد.

کشف  برای  آن  توانایی  به منزلۀ  شرکت  هر  جذب شدۀ  ظرفیت 
قبلی،  براساس مطالعات  تعریف  می شود.  از دانش  بهره برداری  و 
شرکت هایی که جذب دانش جدید را در اختیار دارند، در ارزیابی 
 Zahra( و به دست آوردن دانش از منابع خارجی بهتر عمل می کنند

.)and George, 2002
مدل  تحقیق،  فرضیه های  تشریح  و  تحقیق  پیشینۀ  بررسی  با 
حوزه  این  کاربردی  و  نظری  مبانی  توسعۀ  هدف  با  زیر  مفهومی 

ترسیم و ارائه شد:

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق

H1

H2

H3

نوآوری باز

ظرفیت جذب ارتباطات 
یتی مدیر
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3. روش شناسی تحقیق

نظر  از  مقطعی،  پژوهش،  انجام  زمان  نظر  از  تحقیق،  این 
ـ  توصیفی  پژوهش،  هدف  نظر  از  و  کاربردی  پژوهش،  نتایج 
شرکت های  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعۀ  هم بستگی  است. 
فناوری و  بین المللی  نمایشگاه  نوآور حاضر در چهارمین  و  فناور 
تعداد  است.  پیشرفته(  فناوری های  نمایشگاه  )چهارمین  نوآوری 
شرکت   120 نمایشگاه  این  در  ایرانی  و  خارجی  شرکت کنندگان 
است که به صورت سرشماری میان 102 شرکت کننده توزیع و از 
این تعداد 83 پرسش نامه به طور کامل و مناسب برای استفاده در 
روش های  از  اطالعات  جمع آوری  برای  شد.  جمع آوری  تحقیق 
بنابراین با  مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی استفاده شد. 
توجه به گردآوری داده ها، از دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و 
پرسش نامه نیز به شرح زیر استفاده شد: در بررسی اسناد و مدارک، 

تحقیق  ادبیات  و  نظری  مبانی  حوزۀ  در  اطالعات  گردآوری  برای 
موضوع، از منابع، مقاالت و کتاب های الزم استفاده شد. در تحقیق 
حاضر، به منظور استفاده از دیدگاه های مدیران شرکت های فناور و 
نوآور از پرسش نامه و طیف پاسخی لیکرت هفت تایی استفاده شد. 
 نشانگر میزان موافقت یا 

ً
گزینه های جوابیه در این مقیاس، معموال

مخالفت پاسخ گو دربارۀ موضوع یا مفهومی معین، اعم از مثبت یا 
منفی، است. نحوۀ ارزش گذاری دربارۀ عبارت های مثبت محق، 
یا  بیشترین  که  می کند  تعیین  طوری  را  مقیاس  عددی  ارزش های 
و  گیرد  تعلق  افراد  موافق ترین  به  امتیاز  یا  عددی  ارزش  باالترین 
دربارۀ عبارات منفی، محقق امتیازها یا ارزش های عددی را طوری 
مخالف ترین  به  امتیاز  بیشترین  مشابه  به طور  که  می کند  جابه جا 
از  استفاده  بگیرد.  تعلق  آنان  موافق ترین  به  امتیاز  کمترین  و  افراد 

طیف لیکرت به شرح زیر است:

جدول 3: صفات طیف پاسخی پرسش نامه

جدول 4: مؤلفه ها و ابعاد پژوهش و ارقام پایایی محتوا و ابزار پژوهش

 موافقطیف کلی
ً
 مخالفخیلی مخالفمخالفبی نظرموافقخیلی موافقکامال

ً
کامال

7654321ارزش عددی

متغیرهای  دربارۀ  سؤال   35 شامل  تحقیق  این  پرسش نامۀ 
ابزارهای  به کارگیری  از  قبل  است.  نظر  مد  تعریف شدۀ  عملیاتی 
اندازه گیری  ابزار  روایی  دربارۀ  پژوهشگر  است  الزم  اندازه گیری، 
مد نظر و پایایی آن، که مکمِل هم به شمار  می آیند، اطمینان نسبی 
یا سؤاالت  ابزار  که محتوای  است  آن  روایی1  از  منظور  کند.  پیدا 
 متغیرها و موضوع مد نظر را بسنجد؛ یعنی 

ً
مندرج در ابزار، دقیقا

هم داده های گردآوری شدۀ الزم برای تحقیق را برآورده کند و هم 
در محتوای  متغیرها  با سنجش  رابطه  در  داده های الزم  از  بخشی 
ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی 

نشان دهد )حافظ نیا، 1377(.
در پژوهش ها برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و  به منظور 

استفاده می شود.  آلفای کرونباخ  از  پایایی پرسش نامه  اندازه گیری 
بیانگر  باشد،  نزدیک تر  به 100 درصد  به دست آمده  هرچه درصد 
قابلیت بیشتر پرسش نامه است. در این تحقیق برای تحلیل داده ها 
از نرم افزار SPSS 16 و  به منظور اندازه گیری پایایی پرسش نامه از 
آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی مرکب2 هم عاملی در ارزیابی 
 CR قابلیت اطمینان سازگاری درونی مدل است. پایایی مرکب یا
زمانی  همگرا  روایی  است.   Composite Reliabilit مخفف  
از  باید   CR همچنین  باشد.  بزرگ تر   0/7 از   CR که  دارد  وجود 
AVE بزرگ تر باشد. مقدار این ضریب از صفر تا یک متغیر است 
نامطلوب   0/6 از  کمتر  مقادیر  و  پذیرفته   0/7 از  باالتر  مقادیر  و 

ارزیابی می شود )آذر و همکاران، 1391(.

آلفای کرونباخAVECRمتغیرها و منابعمخففمؤلفه ها

روابط 

مدیریتی
MT Peng and Zhou, 2005; Colyvas et al. 2002; Peng and(

 )Luo, 2000; Chang et al., 2012; Laursen and Salter,  20040/520/850/78

OIنوآوری باز 
 Lichtenthale, 2009; Spithoven et al., 2011; Hoffmann(

;Van de Vrande et al., 2009 ;and Schlosser, 20010/590/860/86

ظرفیت 

جذب
RAC

 Zahra and George, 2002;  Harrington and ;2012 ,.Chang et al(
)Parida et al., 2012 ;Guimaraes, 2005; Kotabe et al., 20110/510/880/86

1. Validity 
2. Composite Reliability )CR(
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مدل یابی  از  پژوهش  این  داده های  تحلیل  برای  همچنین 
برای  مناسب  تکنیک  است.  شده  استفاده  ساختاری  معادالت 
 Partial مخفف کلمۀ ، PLS مدل سازی در این پژوهش، روش
least squares، است. روش PLS یکی از فنون نوین است که 
ترکیبی است از تعمیم و ترکیب جنبه های مختلف از تحلیل ابعاد 
که  زمانی  به ویژه  روش  این  چندگانه.  رگرسیون  تحلیل  و  اصلی 
نیاز به پیش بینی چند متغیر وابسته از چندین متغیر مستقل باشد 

به کار  می رود.
ساختاری(  را   معادالت  مدل یابی  دوم  )نسل   PLS امروز 
می توان در شرایطی که حجم نمونه کم است و متغیرها حالت 
اندازه گیری  مدل  به نسبت  ساختاری  مدل  و  ندارند  نرمال 
آزمون،  نتایج   PLS روش  برد.  به کار  دارد،  بیشتری  اهمیت 
این  در  همچنین  ارائه  می دهد.  مکنون1  متغیر  برای  آماری 
 ،SPSS نرم افزار  از  داده ها،  تحلیل  و  تجزیه  برای  تحقیق 
 statistical package for social science کلمۀ  مخفف 
عین  در  که  شد  استفاده  تجربی(،  علوم  برای  آماری  )بستۀ 
تحلیل  برای  ابزارها  قدرتمندترین  از  یکی  سادگی،  و  سهولت 
آماری داده  های اجتماعی و رفتاری به شمار  می آید. برای تجزیه 
و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و 
آمار استنباطی استفاده  شد. روش های تحلیل آماری توصیفی، 
و  مرکزی  گرایش  شاخص های  نمودارها،  و  جدول ها  شامل 
پراکندگی، فراوانی ها و .... بیشتر در تحلیل تک متغیره استفاده 
نظیر  آزمون هایی  از  استنباطی  آمار  تحلیل  در  و  است  شده 
و  پیرسون  هم بستگی  ضریب   ، میانگین ها(  )تفاوت   T-Test

تحلیل واریانس استفاده شده است.

1. Latent Variable

4. تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعۀ پژوهش حاضر و آشنایی 
داده های  تحلیل  و  تجزیه  از  قبل  پژوهش،  متغیرهای  با  بیشتر 
توصیف  توصیف شوند. همچنین  داده ها  این  است  آماری، الزم 
آن ها  بر  حاکم  الگوی  تشخیص  جهت  در  گامی  داده ها  آماری 
پژوهش  در  که  است  متغیرهایی  بین  روابط  تبیین  برای  پایه ای  و 
به کار می رود. به منظور توصیف متغیرهای تحقیق در قالب جدول 
کلی  توصیف  هدف  با  همچنین  و  توصیفی  آمار  از  نمودار،  و 
از  پرسش نامه  سؤاالت  به  پاسخ دهندگان  پاسخ گویی  ِوضعیت 
نرم افزار SPSS 16 استفاده شده است. با توجه به داده های حاصل 
از قسمت ویژگی های جمعیت شناختی این پرسش نامه، اطالعات 

آن به اختصار در جدول 5 ارائه شده است.
آلفای کرونباخ یکی از معروف ترین روش های بررسی پایایی 
سازه هاست که مقدار باالی 0/7 برای آن قابل قبول  است. روایی 
با  مقایسه  در  را  زیاد شاخص های یک سازه  همگرا، هم بستگی 
هم بستگی شاخص های سازه های دیگر نشان می دهد. به منظور 
شاخص  از   Smart PLS نرم افزار  در  همگرایی  روایی  ارزیابی 
می شود.  استفاده   2)AVE( استخراج شده  واریانس  میانگین 
مقدار این ضریب از صفر تا یک متغیر است و مقادیر باالتر از 
0/5 پذیرفته می شود. جدول 6 موارد روایی و پایایی مد نظر را 

نشان می   دهد.

4-1. تدوین مدل ساختاری و معناداری مسیرهای مدل تحقیق
 Bootstrapping روش  از  مسیرها  معناداری  بررسی  برای 

استفاده شد. نتایج اجرای این رویکرد در شکل 3 دیده می شود.

2. Average Variance Extracted )AVE(

عمر شرکتتعداد کارکنانماهیت کسب وکارتحصیالتسمت

درصدعنواندرصدعنواندرصدعنواندرصدعنواندرصدعنوان

1044/6 سال و کمتر38/6کمتر از 50 نفر54/6کاال7/2فوق دیپلم و پایین  تر12/3هیئت مدیره

55/4بیشتر از 10 سال61/4بیش از  150نفر46/8کاال و خدمات54/2لیسانس12/3مدیر بازاریابی

33/3مدیر تولید
فوق لیسانس و 

باالتر
38/6

42/1سایر مدیران

جدول 5: یافته های آمار توصیفی پاسخ دهندگان
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جدول 6: روایی همگرا، پایایی مرکب و آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخAVECRمؤلفه ها

0/520/850/78روابط مدیریتی

0/590/860/86نوآوری باز

0/510/880/86ظرفیت جذب

]+[
0.477

]+[

]+[
0.144

]+[

]+[

]+[

0.575

0.575 )4.951(

0.380

0.380 )3.774(

0.412

0.412 )3.626(

نوآوری باز

نوآوری باز

ظرفیت جذب

ظرفیت جذب

یتی ارتباطات مدیر

یتی ارتباطات مدیر

شکل 2: ضرایب مسیر مدل تحقیق

شکل 3: خروجی نرم افزار برای مبحث معناداری ضرایب مسیر

استفاده   3 و   2 شکل های  خروجی  از  نتایج،  بررسی  برای 
می شود. در جدول 7 به خالصۀ این نتایج اشاره شده است.

استفاده   3 و   2 شکل های  خروجی  از  نتایج،  بررسی  برای 
می شود. در جدول 7 به خالصۀ این نتایج اشاره شده است.
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یب مسیرمسیرنوع تأثیر نتیجه آماری t-valueضر

مستقل بر وابسته

تأیید*0/5754/951روابط مدیریتی بر نوآوری باز

تأیید*0/3803/774روابط مدیریتی بر ظرفیت جذب

تأیید*0/4123/626ظرفیت جذب بر نوآوری باز

*در سطح اطمینان 99/9 درصد مورد تأیید است

یب مسیر و معناداری جدول 7: خروجی ها برای ضر

نتیجه گیری

فرضیۀ اول: رابطۀ مدیریتی در نوآوری باز تأثیر معناداری دارد.

به  تأیید  می کند؛  را  اول  آزمون، فرضیۀ  از  به دست آمده  نتایج 
این معنا که وجود روابط مدیریتی، نوآوری باز را در شرکت های 
حفظ  و  عملکرد  تقویت  برای  تقویت  می کند.  نوآور  و  فناور 
رقابت، شرکت ها باید به شکل مؤثر دانش و ایده های ابتکاری را 
 .)Lichtenthaler, 2009( بهره برداری کنند آن ها  از  و  کشف 
اجرای این کار، ایدۀ اصلی پارادایم نوآوری باز به درون است. 
شرکت هایی که در نوآوری باز شرکت  می کنند  روی شبکه های 
با  مدیرانشان  روابط  راه  از  دانش  منابع  سایر  با  خود  مشارکتی 
و  تحقیقاتی  و  دانشگاهی  مؤسسات  دیگر،  شرکت های  مدیران 
مثبت  نتایج  به  نتیجه  این  حساب می کنند.  دولتی  سازمان های 
به  دستیابی  در  همچنین  و  عملکرد  بهبود  قبیل  از  سازمانی، 
 Batjargal, 2003( )Mizruchi,  مزیت رقابتی کمک می کند
Park and Luo, 2001 ;1996;. ادبیات پژوهش نشان  می دهد 
دیگر  شرکت های  مدیران  با  غیررسمی  مدیریت  روابط  که 
 Peng and Luo,( به منزلۀ پلی برای کسب دانش به کار می رود
2000(. ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی، نوآوری را 
از راه خلق دانش و منابع ود برای شرکت از راه همکاری تسهیل 
در  شرکت ها  به  دولتی  مقامات  با  روابط  عالوه براین،   می کنند. 
نهادی  حمایت های  و  انسانی  سرمایۀ  فناوری،  دانش،  کسب 
مثبت  نتایج  به  رسیدن  به  منجر  که  می کند  کمک  رقبا  علیه 
)Luo and Tung, 2007(.درنتیجه  شرکت ها  می شود  برای 
و  فناوری  دانش،  به  شرکت ها  دسترسی  مدیریتی،  ارتباطات 
خود  نوبۀ  به  موضوع  این  که  بهبود  می بخشد  را  خارجی  منابع 
به بهبود سیستم ها و روش های موجود، کاهش هزینه ها و زمان 
شرکت ها برای توسعۀ دانش در داخل، به حداقل رساندن خطرها 
گمشده  دانش  به دست آ وردن  در  شرکت ها  نیازهای  برآوردن  و 
 Van de Vrande et al., 2009; Hoffmann( کمک  می کند
اکتشاف  تسهیالت،  این  بنابراین   .)and Schlosser, 2001
رواج  می دهد.  را  آن ها  داخلی  ادغام  و  خارجی  ایده های  مؤثر 
به این ترتیب، روابط مدیریت به شرکت ها کمک  می کند به منظور 
تخصیص  و  دانش  برای  خود  ابتکاری  پروژه های  در  پیشرفت 

 .)Li and Zhou, 2010( منابع از محیط خارجی استفاده کنند
نوآوری  در  مدیریتی  روابط  که  می شود  نتیجه گیری  بنابراین 

شرکت ها تأثیر مثبت دارد. 

فرضیۀ دوم: روابط مدیریتی در ظرفیت جذب تأثیر معناداری دارد.

نتایج به دست آمده از آزمون، فرضیۀ دوم را تأیید  می کند؛ به این 
در شرکت های  را  روابط مدیریتی، ظرفیت جذب  که وجود  معنا 
توانایی  مدیریتی  روابط  بنابراین  تقویت  می کند.  نوآور  و  فناور 
و  می دهد  افزایش  بیرونی  دانش  ادغام  و  جذب  در  را  شرکت ها 
مطالعات  می گذارد.  تأثیر  خود  جذب شدۀ  ظرفیت  در  درنتیجه 
نوآوری  ترویج دستاوردهای  در  از نقش ظرفیت جذب  متعددی 
باز به درون حمایت  می کنند. عالوه براین، براساس مطالعۀ گئو و 
همکاران در سال 2008، روابط مدیریتی و ظرفیت جذب بنگاه ها 
تأثیر بالقوه ای در نتایج نوآوری شرکت ها دارند. به عبارت دیگر، 
بستر  و  می گذارد  تأثیر   شرکت  جذب  ظرفیت  در  مدیران  روابط 
مناسب را در خلق هم افزایی بین ایده های خارجی فراهم می کند و 
ادغام داخلی خود را از راه سیستم های توانمند امکان پذیر می کند 

 .)Laursen and Salter, 2004; Chang et al., 2012(

فرضیۀ سوم: ظرفیت جذب در نوآوری باز تأثیر معناداری دارد.

به  می کند؛  تأیید   را  سوم  فرضیۀ  آزمون،  از  به دست آمده  نتایج 
در شرکت های  را  باز  نوآوری  معنا که وجود ظرفیت جذب،  این 
شرکت ها  جذب شدۀ  .ظرفیت  تقویت  می کند  نوآور  و  فناور 
تعریف  آن  از  بهره برداری  و  دانش  برای کشف  آن  توانایی  به مثابۀ 
نشان  قبلی  مطالعات   .)Zahra and George, 2002(  می شود 
دارند،  اختیار  در  را  جدید  دانش  جذب  که  شرکت هایی   می دهد 
عمل  بهتر  خارجی  منابع  از  دانش  به دست آوردن  و  ارزیابی  در 
در  شرکت  اثربخشی  بر  کید  تأ باز،  نوآوری  در   .)ibid( می کنند 
منابع و دستیابی به دانش جدید است، بنگاه هایی که برای جذب 
ایده های  دارند  می توانند  بیشتری  توانایی  منابع خارجی  از  دانش 
بیرونی را به دست آورند و آن را با سیستم های داخلی ادغام کنند 
و از نوآوری های باز به درون بهره مند شوند. این نشان دهندۀ نقش 
مثبت ظرفیت جذب در ترویج نوآوری باز به درون است. ادبیات 
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رابطه پشتیبانی  می کند؛ زیرا ظرفیت جذب کننده  این  از  پژوهش 
با  خود  موجود  دانش  با  جدید  دانش  انطباق  برای  را  شرکت ها 
تحریک  می کند  جدید  سیستم های  و  فناوری ها  با  انطباق  هدف 
)Harrington and Guimaraes, 2005(. عالوه براین، ظرفیت 
تبدیل  برای  آن  از  استفاده  و  دانش جدید  باعث خلق  جذب شده 
 Parida et al., 2012;( رویه های موجود به موارد بهتر  می شود
باعث  جذب  ظرفیت  به این ترتیب،   .)Kotabe et al., 2011
افزایش صالحیت شرکت ها به منظور ارزیابی و نمایش ایده هایی 
می شود که  می توانند برای ادغام موفقیت آمیز آن ها استفاده شوند 
)Kyriakopoulos and De Ruyter, 2004(. بنابراین، ظرفیت 
جذب به منزلۀ عامل مهمی است که به شرکت ها در ادغام داخلی 

دانش و ایده های خارجی کمک  می کند.
فرضیه  سه  پژوهش  این  در  آماری،  آزمون  نتایج  به  توجه  با 
تجزیه و تحلیل شد. در ادامه برمبنای این تحلیل ها برای مدیران 
مطرح  پیشنهاد  چند  )دانش بنیان(  نوآور  و  فناور  شرکت های 

می شود: 

1. شرکت های فناور و نوآور از منابع خارجی در بخش تحقیق و 
توسعه استفاده کنند؛

به منظور  را  خود  بیرونی  توسعه یافتۀ  دانش  و  تکنولوژی   .2
استفاده های مرتبط با تحقیق و توسعۀ خود به کار برند؛ 

با  3. از منابع خارجی ایده های نوآورانه به دست آورند و آن ها را 
سیستم های داخلی ادغام کنند تا بتوانند دانش را به طور عمومی در 

داخل استفاده کنند و از آن سود برند؛ 

4. روابط مدیریت غیررسمی با مدیران شرکت های دیگر درحکم 
پلی برای کسب دانش به کار می رود، پس بهتر است شرکت هایی 
مشارکتی  شبکه های  روی  بر  می کنند  فعالیت   باز  نوآوری  در  که 
مدیران  با  خود  مدیران  روابط  راه  از  دانش  منابع  سایر  با  خود 
و  تحقیقاتی  مؤسسات  دانشگاهی/  مؤسسات  دیگر،  شرکت های 
بهبود  در  می تواند  روابط  این  زیرا  بکوشند؛  دولتی  سازمان های 

عملکرد و دستیابی به مزیت رقابتی کمک شایانی کند؛

مدیران  با  را  خود  مدیریتی  روابط  نوآور  و  فناور  شرکت های   .5
مدیران شرکت ها  و  دولتی  مدیران  تحقیقاتی،  مراکز  و  دانشگاه ها 
از  را  بیرونی  دانش  فواید  سریع تر  هرچه  بتوانند  تا  دهند  افزایش 
با  امر  این  که  بندند  به کار  را  آن  و  دهند  تشخیص  درونی  دانش 
حضور مداوم و مؤثر در سمینارها، همایش ها و نمایشگاه ها  میسر 

می شود؛ 

6. برای افزایش ظرفیت جذب تجربه های مثبت گذشتۀ سازمان 
جذب  ظرفیت  زیرا  گیرد؛  قرار  کارکنان  اختیار  در  و  شود  مستند 
ایده های  از  بهره برداری  در  که  می کند  کمک   آن ها  به  شرکت ها 

نوآورانه و تجارب سودمند گذشته استفاده کنند؛ 

ارائۀ  در  انگیزه  افزایش  و  سازمان  در  فکر  اتاق  تشکیل  با   .7
ایده های خالق و نو در بخش بازاریابی فعالیت های مفید و جدی 

انجام شود.

8.  شرکت های فناور و نوآور تکنولوژی سازمان خود را به روز نگه 
دارند تا ظرفیت الزم برای خلق و پذیرش نوآوری باز مهیا شود. در 
این صورت ظرفیت جذب شده تحقق می یابد و توانایی شرکت ها 
را  نوآورانه  تولید محصوالت  به  دانش جدید  تبدیل  و  ادغام  برای 

توسعه  می دهد.
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Investigate the Effect of Managerial Relationships on Open 
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Abstract 
Nowadays, technology and innovation organizations can improve their managerial relationships; 
improve their efficiency and efficiency by exploring and exploiting new opportunities using open 
innovation strategy and capacity building. The statistical population of this research is the Iranian 
technology and innovation companies that participated in the Inotex exhibition in June 2012 in 
Tehran. The results showed that there is a significant relationship between managerial relationships 
on open innovation, managerial relationships on absorption capacity and absorption capacity 
on open innovation, in other words, the existence of managerial relationships, open innovation 
and absorption capacity, and absorption capacity, open innovation in Enhancing technology and 
innovation companies. In this situation, companies effectively discover innovative knowledge 
and ideas and provide access to a range of new ideas and resources that enable them to evaluate, 
integrate, exploit and rebuild these ideas. And identifies the critical role of absorption capacity in 
promoting open innovation activities for the commercialization of knowledge and resources of 
the company.
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