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چکیده
شرکتها برای ارتقای فعالیتهای نوآورانة خود در فعالیتهای یادگیرانه سرمایهگذاری میکنند .این
یادگیری میتواند به صورت درونی یا بیرونی صورت گیرد .جریان دانش بی بازیگران اصلی یکنی از
عوامل یادگیری بیرونی است .جریان ناخواستة دانش بی شرکتها بدون جبران مالی یا کمتر از ارزش
واقعی آن را پدیدۀ سرریز دانش مینامند .با توجه به روایتهای گوناگونی که از رابطة ای نوع جریان
دانش و عملکرد نوآورانة شرکتها میشود ای مقاله بر آن است که رابطة مکانیزمهای سنرریز داننش
را به عنوان متغیر مستقل و عملکرد نوآورانة شرکتهای داننشبنینان را بنه عننوان متغینر وابسنته منورد
بررسی قرار دهد .بدی منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کمنی و ابنزار پرسشننامه بنرای
گردآوری اطالعات از مدیران اجرایی و کارشناسان ارشند فننی  22شنرکت فعنا در صننعت فنناوری
اطالعات مستقر در پارکهای علم و فناوری شهر تهران انجام شند .نتنای حاصنل از تحلینل دادههنا از
طریق نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSو با استفاده از مد یابی معادالت ساختاری نشان میدهند کنه
سرریز دانش از طریق جابهجایی نیروی کار متخصص ،ایجاد شرکتهای زایشی و تعامالت غیر رسمی
کارکنان با یکدیگر به طور معناداری بر عملکنرد نوآوراننة تکنولوژین
دانشبنیان یادشده تأثیر مثبت دارد.

و سنازمانی کسنبوکارهنای

واژههای کلیدی :پارکهای علم و فنناوری ،تبناد داننش ،جرینان داننش ،سنرریز داننش ،عملکنرد
نوآوری ،کسبوکارهای دانشبنیان
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مقدمه
امروزه ،تمامی اقصاددانان و مدیران کسبوکار داننش را یکنی از مهنمتنری و تأثیرگنذارتری
عامل تولید برمیشمرند و بر ای نکتنه اذعنان دارنند کنه داننش منیتوانند در ننوآوری بنگناه و
سننرانجام در رقابننتپننذیری و رشنند آنهننا بس نیار تعیننی کننننده باشنند ( .)Kesidou, 2008در
کشورهای توسعهیافته ،سرریز دانشی که بی شرکتهای موجود در بخشهای مختلف صننعت
اتفاق میافتد ،به عنوان نیروی محرک اصنلی ننوآوری ،ینادگیری و رشند اقتصنادی محسنو
میشوند ( .)Acs et al., 2008سرریز دانش مزیت فکری است که از طریق تباد اطالعنات بنه
دست میآید و در ازای آن هیچ پاداش مستقیمی به تولیدکنندۀ دانش داده نمیشنود ینا پناداش
دادهشده کمتر از ارزش دانش تولیند شنده اسنت ( .)Audretsch & keilbach, 2008پنیش از
ای مارشا ( )1322در اصو اقتصاد هنگامی که مشاهده کرد تولیدکنندگان در مناطق صننعتی
از دانش و ایدههایی که "در هوا" موجود است بهره میبرند بر اهمیت آن تأکید کرد.
به طور کلی ،مطالعاتی را که در مورد تأثیر سرریز دانش بر عملکرد بنگاهها انجنام شندهانند
میتوان به دو دسته تقسیم کرد .دستة نخست بینان منیکننند کنه سنرریز داننش تنأثیر مثبتنی بنر
عملکرد نوآورانة کسبوکارها دارد .به این صنورت کنه دانشنی کنه بنر اثنر تنراکم منطقنهای
شرکتهای فعا در ی

صنعت یا صنایع مختلف به وجود میآید ،میتواند در دیگنر شنرکت

ها نیز مورد استفاده قرار گیرد و باعث رشد نوآوری و اقتصادی شرکتهنا شنود ( Fallah and

 .)Ibrahim, 2004ای باور وجود دارد که سرریزهای دانش تکنولوژی

به شرکتهنا کمن

میکند جدیدتری تکنولوژیها را به کار بگیرند و در بسیاری از موارد در جذا تنری بازارهنا
رقابت کنند (.)McDougall et al., 2008
دستة دوم نظری خالف دستة او دارند و بیان میکنند جریان آزاد و ناخواسنتة داننش ،کنه
در ی

محدودۀ مشخص پدید میآید ،ممک است به دلیل ترس شرکتهای ننوآور از منورد

تقلید واقعشدن موجب کاهش تمایل شرکتها به سرمایهگذاری در فعالیتهای نوآورانه شنود؛
از ای رو سرریز دانش بی شرکتهای دانشبنیان تأثیر منفی بنر عملکنرد نوآوراننة آنهنا دارد
(.)chan et al., 2009
ای مقاله به دنبا تصریح و تحکیم نتای تحقیقنات متعندد گذشنته در این حنوزه از طرینق

شناسایی رابطة سرریز دانش و عملکرد نوآورانة...

53

تحلیل کمی سنجش تأثیر سرریز دانش بر عملکرد نوآورانة شرکتهنای داننشبنینان اسنت .بنا
توجه به مطالب ذکرشده و درک مفهوم سرریز دانش به عننوان یکنی از مننابع دانشنی منثثر بنر
نوآوری در سطح بنگاه ،ای پژوهش به بررسی رابطة ابعناد مختلنف سنرریز داننش بنا عملکنرد
نوآورانة کسبوکارهای دانشبنیان فعنا در حنوزۀ فنناوری اطالعنات مسنتقر در پنارک هنا و
مراکز رشد شهر تهران میپردازد.
مروری بر پیشینة تحقیق
سرریز دانش

مطالعات اندکی در مورد مفهوم سرریز دانش در کشورهای در حا توسنعه انجنام شنده اسنت.
کانیلز و رومی  )2221( 1سعی کردند نشان دهند چطور تراکم منطقنهای باعنث تسنهیل انباشنت
دانش در سطح بنگاهها میشود و به ای صنورت ننوآوری و رقابنتپنذیری خوشنههنا افنزایش
مییابد .سرریز دانش از طریق مکانیزمهای متنوعی پدید میآیند :جرینان آزاد داننش از طرینق
تعامالت بنی شنرکتهنا ،سنرریز داننش از طرینق چنرخش نینروی کنار متخصنص و تشنکیل
شننرکتهننای زایشننی در خوشننههننا ( .)kesidou, 2008مطالعننات دیگننری نیننز در مننورد تننأثیر
خوشهبندی جغرافیایی بر فرایند انباشت دانش در کشورهای در حا توسنعه انجنام شنده اسنت،
ولی هیچی

از ای مطالعات بهوضوح نقشی را که سرریز داننش ایفنا منیکنند بررسنی نکنرده

است ،اگرچه ای مطالعات به طور کلی به مزایا و اهمیت انباشتگی اشاره کردهاند.
جننف و تراجنبننر  )1331(2توزیننع جغرافیننایی ثبننت اختراعننات و میننزان ارجاعننات بننه
گواهیهای ثبت اختراع را بررسی کردند .آنها بیان کردند که ارجاعات به گواهیهای اختراع
به میزان زیادی محدود به ی

مکان است که نشاندهندۀ آن است که سرریز دانش محندود بنه

فضای فیزیکی اسنت ( .)Agarwal et al., 2007ارجاعنات بنه گنواهی اختنراع تنهنا منیتوانند
نشاندهندۀ سرریز دانش باشد ولی نمیتواند بنرای اعتبارسننجی تئنوری سنرریز داننش اسنتفاده
شود؛ زیرا در کشورهای کمتر توسعهیافته مینزان انندکی از فعالینتهنایی کنه در جهنت ایجناد
1 .Caniels and Romijn
2. Jeff and Tradjenberg
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نوآوری انجام میشوند به نتیجه میرسند و به گواهی ثبت اختراع تبدیل منیشنوند ( Kesidou

.)and Romijn, 2008
جدول  .1مطالعات تجربی برجسته در مورد سرریز دانش
نویسنده

روش شناسی

نتایج

محدودیت ها

)Jaffe (1989

تابع تولید دانش

Jaffe,
& Trajtenberg
Henderson
)(1993

ارجاعات به گواهی
ثبت اختراع

سرریز دانش از تحقیقات دانشگاهی به خروجیهای
نوآورانة سازمانی در سطح ایاالت آمریکا
ارجاعات به گواهی ثبت اختراع ،راه انتقال دانش
هستند

Saxenian
)(1994

موردکاوی مقایسهای
طولی

مکانیزمهای سرریز دانش
مدلسازی نشدهاند.
همة ارجاعات به گواهی ثبت
اختراع نشاندهندة سرریز
دانش نیست.
ویژگی های صنعت میتواند
بر نتیجه اثر بگذارد.

Audretsch and
Feldman
)(1996

نوآوریهای محصول
جدید سازمانی و
قدرت تحقیق و
توسعة صنعت
بازار نیروی کار و
شرکت های زایشی

Zucker,
&Darby
)Brewer (1998

سرریز دانش از طریق تبادالت غیررسمی دانش،
جابجایی نیروی کار و تشکیل شرکت زایشی در
صنعت نیمه رساناها در سیلیکون ولی در آمریکا
فعالیتهای نوآورانه تمایل به خوشهسازی در صنایع
دانشبنیان دارند

محلیسازی دانش با حضور محققان در صنعت
بیوتکنولوژی در آمریکا تشریح شد

Almeida and
)Kogut (1999

ارجاعات به گواهی
ثبت اختراع و
جابهجایی نیروی کار

جابهجایی نیروی کار بین شرکتها محلیبودن
سرریز دانش را تشریح میکند

Breschi and
)Lissoni (2003

ارجاعات به گواهی
ثبت اختراع و شبکة
اجتماعی

سرریز دانش ابتدا در شبکههای اجتماعی قرار دارد و
بعد در شبکههای محلی

مکانیزمهای سرریز دانش
مدلسازی نشدهاند.

آنها یک حوزه را در نظر
گرفتند که دانش میتواند با
درجة باالیی محافظت شود و
کمتر مستعد سرریز است.
جابهجایی کارکنان بهتنهایی
باعث انتشار دانش نمیشود
بلکه فقط آن را از شرکتی به
شرکت دیگر انتقال میدهد.
مجموعه دادههای کوچک
برگرفته از یک کشور

پس از آن ،تحقیق ساکسنیان )1330( 1در مورد صنعت نیمهرسانا در درۀ سیلیکون نشنان داد
که عملکرد نوآورانه باالتر از ای خوشه در مقایسه با خوشة بوستون  128به دلیل ارتباطات غینر
تجاری قویای است که بی شرکتهای تشکیلدهندۀ ای خوشه وجود دارد .ای ارتباطنات بنه
تباد غیر رسمی ایدهها و دانشی کنه بنرای ینادگیری و ننوآوری الزم اسنت کمن

منیکنند.

گردهمایی های کارکنان و مدیران شرکت های محلی در تباد دانش غیر رسمی مثثر اسنت و
چرخش باالی نیروی کار بی شرکتها و تأسیس شرکتهای زایشی به دست کارکنانی کنه از
1. Saxenian
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خارج شدهاند بنه چنرخش بناالی داننش متمرکنز در نینروی انسنانی منجنر

میشود .در متون علمی متعدد ،از موارد نامبرده به عنوان مکانیزمهای سرریز دانش یاد میشنود
(.)Omahony & Vecchi, 2009
آدرچ و فلدم  )1332( 1توزیع فاصلهای نوآوری در سطح ایاالت را در آمریکا آزمودنند .آنهنا
از محصوالت جدید ارائهشده در بازار آمریکا به عنوان شاخص فعالینت نوآوراننه اسنتفاده کردنند و
میزان دانشبنیان بودن صنعت را با نسبت هزینة تحقیق و توسعه به میزان فنروش ،درصند نینروی کنار
ماهر (سرمایة انسانی) و تحقیقات دانشگاهی اندازهگینری کردنند .یافتنههنای آنهنا این اینده را کنه
نوآوری به دلیل ماهیت ضمنی دانش تکنولوژی

در ی

فضای متمرکز است ،حماینت منیکنند و

نشان میدهد که تعامالت فردی برای سرریز کنردن داننش بسنیار ضنروری اسنت ( & Audretsch

 .)lehmann, 2005زوکنر و همکناران )1338( 2مکنان شنرکتهنای بیوتکنولوژین

آمریکنا را بنه

حضننور محققننان سرشننناس مننرتب کردننند .آنهننا ابتنندا دانشننمندان برجسننته را از طریننق بهننرهوری
تحقیقاتی شناسایی و سپس تعنداد شنرکتهنای بیوتکنولنوژی در هنر منطقنه در آمریکنا را محاسنبه
کردند؛ همچنی وجود سرریز دانش را بنا رشند شنرکتهنای زایشنی و مکنان متخصصنان برجسنته
آزمودند که ای تنها یکی از راههایی است که سرریز دانش اتفناق منیافتند .این مطالعنه روشهنای
محتمل دیگر سرریز دانش را که برای مثا در پژوهش ساکسنیان ( )1330مشناهده شنده بنود (ماننند
تبادالت غیر رسمی دانش و جابهجایی نیروی کار) مورد بررسنی قنرار ننداد (.)Anitra et al., 2008
دانش ضمنی نهتنها از طریق متخصصان برجسته ،بلکه از طریق پژوهشگران کمتجربنه نینز منیتوانند
نشر یابد .اگرچه گروه دوم بهراحتی نمیتوانند دانش علمیشان را به ایدههنای تجناری تبندیل کننند
اما ای امر بدی معنا نیست که ای محققان منبعی برای سرریز دانش محسو

نمنیشنوند ( & Nieto

.)Quevedo, 2005
عملکرد نوآورانه
طی فرایند یادگیری تکنولوژی

شرکتها توانایی تکنولوژی

خود را افزایش میدهند.
1. Audretsch and Feldman
2. Zuker, Darbie and Bruer
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عملکرد نوآورانة شرکت خروجی متغیر مکنونی اسنت کنه تواننایی نوآوراننة شنرکت ننام دارد.
توانایی تکنولوژی

از فعالیتهای درونی و منابع خارجی به دست منیآیند .مکنانیزمهنای اکتسنا

تواناییهای تکنولوژی

در مطالعات رومی ( )1333به ای صورت دستهبندی شدهاند:

 .1توانایی تکنولوژی

ممک است از طریق فعالیتهای فناورانة درونی به دست آید ،مانند

فعالیتهای تحقیق و توسعهای درون شرکت یا مهندسی معکوس نظاممند.
 .2دانش ممک است از منابع خارجی بنه دسنت آیند؛ پنس ینا محصنو جنانبی روشهنای
مختلف تعامل با جهان خارج است یا از طریق جستوجوی فعا و هدفمند به دست میآید.
 .1ای تواناییها از طرینق اننواع مختلنف تشنکیل سنرمایة انسنانی در سنطح بنگناه افنزایش
مییابند .یا از طریق فعالیتهای آموزشی رسمی و غیر رسمی یا با بنهکنارگیری افنرادی کنه در
حا حاضر دانش طلب میکنند.
توانایی نوآوری به مهارت و دانشی اشاره دارد کنه بنرای بهبنود ینا تغیینر محصنو /خدمت
جدید الزم است ( .)Lall,1992الوسون و سامسون ( )2225نشان میدهند که قابلینت ننوآوری
به توانایی تبدیل مداوم دانش و ایدهها به محصوالت ،فرایندها و سیستمهای جدید برای منفعت
شرکت و سهامداران آن اشاره دارد .به طور کلی ،نوآوری بنه همنة تنالشهنای شنرکت بنرای
رسننیدن بننه برتننری تکنولوژینن

 ،تولینند یننا بهبننود شننرای تکنولوژینن

( .)Kaiser,2002برای نتیجهگیری مروری بر متون ینادگیری تکنولوژین

مربننوم مننیشننود
نشنان منیدهند کنه

تمرکز اصلی بر منابع یادگیری بوده است و کمتر به عوامل منثثر بنر فراینند ینادگیری پرداختنه
شده است (.)kotha, 2010
گوان و ما )2221( 1بیان کردهاند که قابلیت نوآوری داراینی مشنخص شنرکت اسنت .این
توانایی معرفی سریع محصوالت جدید و اتخاذ فرایندهای جدید برای رقابتپذیری شنرکتهنا
بسیار مهم است .ای نویسندگان قابلیت نوآوری را به هفت بعد تقسنیمبنندی کنردهانند :قابلینت
یننادگیری ،تحقیننق و توسننعه ،تولینند ،بازاریننابی ،سننازمانی ،بهننرهبننرداری از منننابع اسننتراتژی

.

بررسیها نشان میدهد که شرکتهایی با سطح باالتر قابلیت نوآوری به طور مینانگی دو برابنر
سایر شرکتها سودآورند (.)Ming-Tien & Chung-Lin, 2010
1. Guan and Ma
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جدول  .2فرضیات پژوهش
شماره
 -1الف
 -1ب
 -2الف
 -2ب
 -3الف
 -3ب
 -4الف
 -4ب

فرضیه
سرریزدانش از طریق تعامالت غیر رسمی با عملکرد نوآوری تکنولوژیک رابط ة معن یداری
دارد
سرریز دانش از طریق تعامالت غیر رسمی با عملکرد نوآوری سازمانی رابطة معنی داری دارد
سرریزدانش از طریق چرخش نیروی کار با عملکرد نوآوری تکنولوژی ک رابط ة معن یداری
دارد
سرریز دانش از طریق چرخش نیروی کار با عملکرد نوآوری سازمانی رابطة معنیداری دارد
سرریز دانش از طریق تشکیل شرکتهای زایشی با عملکرد نوآوری تکنولوژیک رابطة معنی-
داری دارد
سرریز دانش از طریق تش کیل ش رکته ای زایش ی ب ا عملک رد ن وآوری س ازمانی رابط ة
معنیداری دارد
تبادالت دانش از طریق مکانیزم بازار با عملکرد نوآوری تکنولوژیک رابطة معنیداری دارد
تبادالت دانش از طریق مکانیزم بازار با عملکرد نوآوری سازمانی رابطة معنیداری دارد

متغیرهای تحقیق
متغیر کاال یا خدمت جدید تعداد نوآوریهایی را نشان میدهد که برای اولنی بنار شنرکت مربنوم بنه
1

بازار معرفی کنرده اسنت و بنه هنیچ عننوان تقلیندی نیسنتند .این متغینر بنه طنور عمنده بنه محصنوالت
استانداردسازی شده مربوم میشود تا محصوالت و خدمات شخصنیسنازی شنده (.)Kesidou,2008
دومی شاخص (تغییر در کاال و خدمات) 2تغییرات بنیادینی را نشان میدهند کنه در پنن سنا اخینر بنر
محصوالت و خدمات موجود صورت گرفته است .ای تغییرات ممک است در جهت برطنرف کنردن
نیاز مشتریان صورت گیرد .تفاوت ای شاخص با شاخص قبلی این اسنت کنه شنرکتهنایی کنه ین
محصو کامالً جدید را به بازار معرفی میکنند نهتنها ی

قابلیت و کارکرد جدید را ایجناد کنردهانند،

بلکه توانایی ای را داشتهاند که این کنار را بنا ایجناد تغیینرات انندکی در محصنوالت قبلنی بنه وجنود
آورند .مینزان تغیینرات در اسنتراتژی کسنبوکنار ،اسنتفاده از روش هنای مندیریتی بازارینابی و تغیینر
سنناختار سننازمانی شننرکت نیننز از دیگننر متغیرهننای عملکننرد نوآورانننه شننرکتهننا محسننو مننیشننود
( .)Kesidou,2008در جدو های  1و  ،0متغیرهایمورد بررسیدرپژوهش بیان میشود.
1. New_ps
2. Change_ps

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1131

20

جدول  .3متغیرهای وابستة تحقیق
متغیر وابسته

عملکرد نوآوری

تعریف /اندازهگیری

متغیرهای فرعی
نوآوری تکنولوژیک

نشاندهندة توانایی شرکت در ایج اد ی ا بهب ود محص ول/خ دمت در ب ازار
براساس پیشرفت های علمی و تکنولوژیک است.

نوآوری سازمانی/تجاری

نشاندهندة توانایی شرکت در بهبود و ایجاد تغییرات در روشهای مدیریتی،
استراتژی و ساختار سازمانی است.

جدول  .4متغیرهای مستقل تحقیق
متغیر مستقل

سرریز دانش

متغیرهای فرعی

تعریف/اندازهگیری

سرریز دانش از طریق ایجاد
شرکتهای زایشی

اگر شرکت مورد مطالعه شرکتی زایشی از دانشگاه یا ش رکته ای ب زر ت ر
چندملیتی مستقر در خوشه است ،در غیر این صورت صفر است.

سرریز دانش از طریق جابهجایی
نیروی کار

درصدی از کارکنان که از شرکتهای دیگر مستقر در خوشه در  5س ال
اخیر به شرکت وارد شدهاند.

سرریز دانش از طریق تعامالت

عدد وصفی بر مبنای مقیاس لیکرت که اهمیت منابع دانش رایگ ان درون خوش ه
را نشان میدهد که ناشی از تعامالت غیر رسمی بین فعاالن محلی است.

تبادالت دانش (سرریز دانش
محلی از طریق مبادله)

عدد وصفی بر مبنای مقیاس لیکرت اهمیت منابع دانش درون خوش ه را
نشان میدهد که ناشی از تبادالت بین فعاالن محلی است.

روششناسی تحقیق
ای پژوهش از لحاظ هندف ،کناربردی و از لحناظ ماهینت ،توصنیفی -همبسنتگی اسنت .ابنزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است و جامعة آماری ای پژوهش شرکتهنای داننش بنینان
مستقر در پارکهای علمو فناوری شهر تهران در نظر گرفته شدهاند .بهتازگی ،ابزارهای مستقیم
برای سنجش سرریز دانش بر پاینة اطالعنات سنطح بنگناه از تحقیقنات ننوآوری ماننند انجمن
تحقیقات نوآوری اتحادیة اروپا )CIS( 1به وجود آمده است .بنا اسنتفاده از سنثاالت  ،CISکنه
نقطة شروع در ای پژوهش است ،سعی شده اسنت تنا مننابع مختلنف دانشنی کنه ممکن اسنت
شرکتهای مذکور از آنها بهنره ببرنند ارزینابی شنوند .جامعنة آمناری پنژوهش شنرکتهنای
دانشبنیان فعا در حوزۀ فناوری اطالعات شهر تهران بودند که طبق آمنار و اطالعنات موجنود
1. Community Innovation Survey
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کل جامعة مورد مطالعه  73شرکت هستند .با توجه به جدو مورگان ،در جامعهای به حجنم 73
شرکت حداقل باید  22نمونه ارزیابی شوند .نمونهگیری بنه روش طبقنهای بنا انتسنا تصنادفی
انجام شد (جدو .)5
جدول  .5حجم نمونة آماری و زمینة فعالیت شرکتهای مستقر در پارکهای شهر تهران
زمینة فعالیت

ارتباطات

سختافزار

نرمافزار

مشاوره

کل

دانشگاه تهران

---

4

6

2

12

صنعتی شریف

4

5

1

1

11

امیرکبیر

---

6

2

---

1

تربیتمدرس

2

5

4

1

12

جهاد دانشگاهی

1

3

1

2

7

پردیس

3

4

2

---

9

جمع کل

01

32

32

6

66

پارک فناوری

در مجموع 22 ،پرسشنامه بی مدیران و کارشناسان ارشد ای شنرکتهنا توزینع شند .بنرای
بررسی روایی تشخیصی 1ابزار اندازهگیری به روش تعیی شاخص ،میانگی وارینانس اسنتخراج
شده ( 2)AVEو نیز روایی واگرا استفاده شده است که گزارش آن در جدو  2آمده است.
جدول  .6میانگین واریانس استخراجشده و روایی واگرا
سازههای تحقیق

میانگین واریانس
استخراجشده )(AVE

روایی واگرا

سرریز دانش از طریق جابهجایی نیروی کار

0/59

0/71

سرریز دانش از طریق تعامالت غیر رسمی

0/61

0/15

سرریز دانش از طریق ایجاد شرکت های زایشی

0/56

0/74

عملکرد نوآوری تکنولوژیک

0/60

0/76

عملکرد نوآوری سازمانی

0/62

0/61

1. Discriminant validity
2. Average Variance Extracted
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آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز جهت پایایی پس از توزیع  12عدد پرسشننامه محاسنبه شندکه
تقریباً  80درصد را نشان میدهد و بیانگر ثبنات و همسنانی دروننی بناالی پرسشننامه اسنت .بنه
منظور بررسی رواب میان متغیرهای مشاهدهگر (شاخصها و سنثاالت پرسشننامه) بنا متغیرهنای
مکنون (متغیر های مستقل و وابسته) از روش تحلیلعاملی تأییدی استفاده شند کنه نتنای آن در
جدو های  7و  8نشان داده شده است.
جدول  .7تحلیل عاملی متغیرهای وابسته
محصول جدید برای بازار
محصول جدید برای شرکت
تغییر در استراتژی کسبوکار
تغییر در روشهای مدیریتی
تغییر در ساختار سازمانی

نوآوری تکنولوژیک

نوآوری سازمانی

0/739
0/1449
0/0132
0/1974
0/1171

0/1253
0/1747
0/7511
0/6149
0/1036

جدول  .1تحلیل عاملی متغیرهای مستقل

تأمین کنندگان
قراردادهای تجاری
مشاوران
پایش مستمر محیط
مشتریان
تعامل با رقبا
سمینارها و همایش های تخصصی
اهمیت منبع دانش شرکت مادر /دانشگاه
ضرورت ارتباط با شرکت مادر /دانشگاه
نسبت کارکنان تازهوارد
اهمیت کارکنان تازهوارد

تعامالت

جابهجایی

زایش شرکت

تبادالت

غیررسمی

نیروی کار

جدید

دانش

0/0713
0/0721
0/1071
0/1113
0/6944
0/9303
0/5627
0/3173
0/7659
0/1201
0/4212

0/017
0/0969
0/0961
0/1015
0/0113
0/1543
0/2431
0/2065
0/793
0/9114
0/6914

0/0147
0/0106
0/134
0/0153
0/1631
0/1074
0/3092
0/6557
0/1741
0/7116
0/3339

0/6437
0/1141
0/6249
0/1011
0/2234
0/1037
0/0137
0/0094
0/1296
0/0595
0/1341

همانطنور کنه در جندو مشنخص شنده اسنت ،تحلینل عامنل تأییندی بینان منیکنند کنه
پرسشهای مربوم به محصوالت جدید برای بنازار و شنرکت سننجة مناسنبی بنرای نشناندادن
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هستند و پرسشهای مربنوم بنه اسنتراتژی کسنبوکنار و

تغییر در روشهای مدیریتی و ساختار سازمانی به خوبی میتوانند میزان متغیر عملکرد نوآوراننة
سازمانی را نشان دهند .به همی ترتینب اعنداد برجسنته در هنر سنتون از جندو تحلینل عناملی
متغیرهای مستقل نشاندهندۀ کارایی شاخصهای مربوم در تبیی ای متغیرها هستند.
یافتهها
به منظور بررسی فرضیات پژوهش از تحلیل مسیر در نرم افزار PLSاستفاده شده اسنت کنه نتنای آن
در جدو  3آمده است .معیار بار عاملی نشاندهندۀ همبستگی سنجهها در سازۀ مربوم است.
جدو  .3آمارۀ  Tو بار عاملی مربوم به هری
شماره

از سنجههای موجود در سازهها

فرضیه

ضریب
مسیر
0/65

 -1الف سرریز دانش از طریق تعامالت غیر رسمی با عملکرد نوآوری تکنولوژیک
رابطة معنیداری دارد
 -1ب سرریز دانش از طریق تعامالت غیر رسمی با عملکرد نوآوری سازمانی رابطة 0/43
معنیداری دارد
 -2الف سرریز دانش از طریق چرخش نیروی کار با عملکرد نوآوری تکنولوژیک 0/69
رابطة معنیداری دارد

آمارة T

نتیجة
آزمون

1/51

پذیرش

6/35

پذیرش

9/91

پذیرش

0/41

7/11

پذیرش

0/57

1/34

پذیرش

 -3ب سرریز دانش از طریق تشکیل شرکتهای زایشی با عملکرد نوآوری سازمانی 0/44
رابطة معنیداری دارد
 -4الف تبادالت دانش از طریق مکانیزم بازار با عملکرد نوآوری تکنولوژیک رابطة 0/21
معنیداری دارد
0/17
تبادالت دانش از طریق مکانیزم بازار با عملکرد نوآوری سازمانی رابطة
 -4ب
معنیداری دارد

6/14

پذیرش

1/53

رد

1/15

رد

 -2ب سرریز دانش از طریق چرخش نیروی کار با عملکرد نوآوری سازمانی رابطة
معنیداری دارد
 -3الف

سرریز دانش از طریق تشکیل شرکتهای زایشی با عملکرد نوآوری
تکنولوژیک رابطة معنیداری دارد

نتای محاسبهشده برای بار عاملی سنجهها نشان از کمتربودن بار عاملی سازههای "دانش مشتریان" و
"پایش مستمر رقبا" از  2/0بود که بدی ترتیب ای متغیر از مد نهایی تحقیق کنار گذاشته شد.
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نیکویی برازش کلی 1مد از طرینق مینانگی هندسنی دو شناخص یعننی مینانگی شناخص
تجمعی و میانگی توان دوم ضرایب همبستگی بی سازهها به دست میآید .در ای پنژوهش ،بنا
توجه به اینکه مقدار  2/51 GOFمحاسبه شده و بزر تنر از  2/12اسنت ،منیتنوان گفنت کنه
مد دارای برازش مناسب است .مد نهایی تحقیق در شکل  2آورده شده است.
آزمون فرضیة  -1الف نشان میدهد که سرریز دانش از طریق تعامالت غیر رسمی بی نینروی کنار
متخصص از طریق شرکت در سمینارها و همایشهای علمی ،نمایشگاهها و تعامالت غیر رسمی بنا رقبنا
به میزان  2/25بر عملکرد نوآوری تکنولوژی

تأثیر دارد؛ همچنی آزمون فرضیة -1

نیز نشنان منی-

دهد که ای نوع از جریان دانش ناخواسته نیز به میزان  2/01بر عملکرد نوآوری سنازمانی شنرکتهنای
نشان میدهد کنه سنرریز داننش از طرینق

مورد مطالعه تأثیرگذار است .آزمون فرضیة  -2الف و -2

جابهجایی نیروی کار متخصص به میزان  2/23بر عملکنرد ننوآوری تکنولوژین

و بنه مینزان  2/08بنر

عملکرد نوآوری سازمانی شرکتهای دانشبنیان تأثیر دارد .آزمون فرضنیههنای  -1النف و -1

نینز

نشان میدهند که سرریز دانش از طریق تشکیل شرکتهای زایشی به میزان  2/57بر عملکنرد ننوآوری
تکنولوژی
-0

و  2/00بر عملکرد نوآوری سازمانی نمونة مورد تحقیق تأثیر دارد .فرضنیههنای  -0النف و

به دلیل پایی بودن بار عاملیشان تأیید نشدند .بر اساس نتای بهدستآمده الگوی مفهنومی نهنایی

به همراه میزان آثار همزمان متغیرها به شرح شکل ارائه میشود.

نوآوری تکنولوژیک

سرریز دانش از طریق
تعامالت غیر رسمی

0/65
0/43
0/69
0/48

نوآوری سازمانی

سرریزدانش از طریق
چرخش نیروی کار

0/57
0/44

سرریز دانش از طریق تشکیل
شرکتهای زایشی

مدل نهایی پژوهش
1. GOF
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بحث و نتیجهگیری
ای مقاله به بررسی مفهوم سرریز دانش و مکانیزمهایی میپردازد کنه باعنث وقنوع این پدینده
میشود و همچنی تأثیر آن بر عملکرد نوآورانة شرکتهای دانشبنیان را بررسنی منیکنند .بنه
دلیل نتای متفاوتی که در منورد رابطنة بنی سنرریز داننش و عملکنرد نوآوراننة شنرکتهنا در
کشورهای مختلف مشاهده شده است ،رابطة بی ای دو پدیده به روش کمنی از طرینق تحلینل
معادالت ساختاری در  22شرکت دانشبنیان فعا در حوزۀ فناوری اطالعات مستقر در پارک-
های علموفناوری شهر تهران بررسی شند .مسنئلة مهمنی کنه در این تحقینق منورد توجنه قنرار
گرفت تفاوت بی نحوۀ اندازهگیری پدیدۀ سرریز دانش در کشنورهای توسنعهیافتنه و در حنا
توسعه است .در کشورهای توسعهیافته ،اغلب ای پدیده را از طریق تحلیل مینزان ارجاعنات بنه
گواهیهای ثبت اختراع و تحلیل میزان هزینه در فعالیتهای تحقیق و توسعه تخمی میزنند امنا
در کشورهای در حا توسعه به دلیل اینکنه همنة تحقیقنات و داننش تولیدشنده بنه محصنوالت
نوآورانه و گواهیهای ثبت اختراع تبدیل نمیشوند ،ای شاخصها را نمیتنوان نشنانگر واقعنی
وقوع ای پدیده در کشورهای کمتر توسعهیافتنه محسنو

کنرد؛ از این رو بننابر تحقیقنی کنه

کسیدو ( )2228در کشور اروگوئه انجام داد ،مکانیزمهای دیگری مانند جابهجایی نیروی کنار،
تعامالت غیر رسمی و ایجاد شرکتهای زایشی که کانا هایی جهنت جرینان ناخواسنتة داننش
بی بازیگران ی

صنعت فراهم میآورند بررسی شدند تا تأثیر جریان دانشی که از ای مسیرها

اتفاق میافتد بر عملکرد نوآورانة شرکتها تعیی شود.
نتای تحلیل مسیر پژوهش نشان میدهد که مد دارای برازش کلی مورد قبنولی اسنت؛ بنه
بیان دیگر ،مد پیشنهادی پذیرفتنی اسنت و در مجمنوع  2فرضنیه تأییند و  2فرضنیه رد شندند.
نتای بررسی فرضیة او و دوم نشان میدهد که از طرینق تعنامالت غینر رسنمی شنرکتهنا بنا
یکدیگر دانشی ناخواسته جریان مییابد که بر عملکرد نوآورانة سازمانی و تکنولوژین

آنهنا

اثر میگذارد .در فرضیة سوم و چهارم نیز ای موضوع به اثبات رسید که جابهجنایی و چنرخش
نیروی کار متخصص بی شرکتهای دانشبنیان یکی دیگر از مکانیزمهای سرریز داننش اسنت
که باعث جریان ناخواستة دانش و تجربهای میشود کنه در ین

دورۀ زمنانی بنه دسنت آمنده

است و ای جرینان داننش سنهم بسنزایی در رشند ،توسنعه و عملکنرد ننوآوری تکنولوژین

و
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سازمانی ای شرکتها دارد که با نتای تحقیقات آلمیدا ( )1338و کوگت ( )2222نیز مطابقت
دارد (.)Fritsch, 2004
فرضیة پنجم و ششم نیز نشان میدهند که تشکیل شرکت زایشی یکی از راههایی اسنت کنه
باعث سرریز دانش در ی

منطقه یا خوشه میشود که در تحقیقات ساکسنیان ( )2220و زوکر

( )1333به آن اشاره شده اسنت .کارکننان شنرکتهنای زایشنی روابطنی را بنا دیگنر کارکننان
شرکتها در سطح فردی برقرار میکنند .ای رواب اغلنب بنی افنرادی کنه سنابقاً بنا یکندیگر
همکار بوده اند افرادی که در گذشته با هم همکالسی بودهانند ینا افنرادی کنه در محنی کنار
حرفهای با یکدیگر آشنا میشوند به وجود میآید که در نهایت به تباد اطالعنات منجنر منی-
شود .همانطور که نتای تحلیلها نشان میدهد ،مکانیزمهای وقوع پدیدۀ سرریز داننش همگنی
دارای تأثیر مثبت بر عملکرد نوآورانة شرکتهای مورد آزمون هستند .این نتنای مشنابه نتنای
بهدستآمده در تحقیقات پیشی است کنه بنه رابطنة مثبنت سنرریز داننش و عملکنرد نوآوراننه
کسبوکارهای دانش بنیان اشاره دارد .همانطور که در شکل نیز مشاهده میکنید رابطهای بنی
جریان دانش از طریق تبادالت مالی و عملکرد نوآورانة شرکتهای مورد مطالعه یافت نشد.
پیشنهادها
نتای تحقیق نشان داد که سرریز دانش بر عملکرد نوآورانة شرکتهای دانشبنیان مورد مطالعه
تأثیر مثبت دارد ،از ای رو موضوعات پژوهشی ذیل برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشوند:
 مطالعات بیشتری در زمینة شناسایی مکانیزمهای دیگر به وجنود آورنندۀ پدیندۀ سنرریز
دانش انجام شود؛
 با توجه به وجود سرریز دانش در صنایع مختلف پیشنهاد میشنود مطالعنات دیگنری در
ای زمینه در صنایع دیگر نیز صورت گیرد.
همچنی  ،از پیشنهادهای کاربردی حاصل از ای پژوهش نیز میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 اهتمام شرکتها به جذ نیروی کار متخصص و باتجربنه جهنت بنرانگیخت ایندههنای
جدید ،خالقیت و نوآوری؛
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 حضور مثثر شرکتها در نمایشگاهها ،کنفرانسها و میعادگاههای ساالنه جهت آگناهی
و بهرهگیری از دانش روز صنعت؛
 توجه هرچه بیشتر دولت به ایجاد مناطق صنعتی و خوشههای تکنولوژی

؛

 شرکتهای دانشبنیان مزایای حضور در مناطق صنعتی را در نظر داشته باشند.
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