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تاثیر نوآوری باز بر نوآوری فرآیندی در شرکتهای
کوچک و متوسط صنایع غذایی ایران
سعید نیّری -1سیدرضا حجازی -2کمال سخدری

3

 .1دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت1399/11/09 :
تاریخ پذیرش1400/02/16 :
چکیده
نوآوری فرآیندی ،دستاوردهایی نظیر تعریف رویههای جدید ،افزایش بهرهوری ،کاهش هزینهها و توسعه محصوالت
را بدنبال دارد .اما شرکتها همیشه منابع الزم و کافی برای پرداختن به آن را در اختیار ندارند .بنابراین میتوانند با
بکارگیری دانش و فناوری بیرونی یا همکاری با شرکای بیرونی از نوآوری در سیستمها و فرآیندهای خود بهره ببرند.
هدف این پژوهش مطالعه تاثیر نوآوری باز بر نوآوری فرآیندی در شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی ایران و
بررسی اثر تعدیلگرانه قابلیتهای یادگیری و محافظت روی این رابطه است .این پژوهش که در سال  1399به انجام رسیده
است؛ از نظر هدف کاربردی و بر حسب گردآوری اطالعات ،پیمایشی است .دادههای الزم بر اساس پرسشنامه محقق
ساخته ،به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری و برای تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل
مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه  3/01استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین همکاری با
شرکای بیرونی و نوآوری فرآیندی تدریجی و بنیادی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این رابطه مثبت بین اکتساب
دانش و فناوری بیرونی و نوآوری فرآیندی تدریجی و بنیادی نیز تایید شد .همچنین بر اساس نتایج قابلیت یادگیری رابطه
همکاری با شرکای بیرونی و نوآوری فرآیند (هم تدریجی و هم بنیادی) را تعدیل کرده و قابلیت محافظت نیز رابطه
همکاری با شرکای بیرونی و نوآوری فرآیندی بنیادی را تعدیل مینماید.
واژههای کلیدی :قابلیت محافظت ،قابلیت یادگیری ،نوآوری باز ،نوآوری فرآیندی

 نویسندة مسئول:
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مقدمه
بیشتر مطالعات حوزه نووآوری بودنبال شناسوایی محور هوا ،موانوع ،الگوهوا ،دسوتاوردها و
پیامدهای معرفی محصوالت جدیود یوا بهبوود یافتوه بوودهانود( .)Ozturk and Ozen, 2020بورای
نمونه بر اساس مطالعات کیاپ و همکاران 1در سال  2012از بین  342مقاله تجزیه و تحلیل شده
تنها  11مقاله بصورت مشخص به «نوآوری فرآیندی» پرداختهبودند .درواقوع بوه نودرت ادبیوات
نوآوری به «نوآوری فرآیندی» توجه کرده و در این معدود مطالعات نیز معموال مقایسه ویژگی
نوآوران فرآیندی با نوآوران محصوول مودنظر بووده اسوت(2018

 .)Kahn,درحالیکوه نووآوری

فرآیندی یکی از پیشرانهای اصلی بهبود عملکرد در شرکتها بوده و مدیران مویتواننود از آن
بعنوان ابزاری راهبردی جهت تقویت رقابوتپوذیری سوازمانی ،بهبوود ساختارسوازمانی ،ارتقوای
کیفیت دادههای سازمانی ،بهینهسازی وظایف ،افزایش بهرهوری ،کاهش هزینهها و حتی توسعه
محصوالت استفاده کنند (.)Medda, 2020
اغلب شرکتها بصورت سنتی ،فعالیتهای نوآورانه(فارغ از فرآیندی یوا محصوولی بوودن)
خود را بر مبنای دانش ،2مهارت 3و قابلیتهای 4داخلی انجام میدهند .ایون رویکورد دروننگور
که برای دههها منطق حاکم بر نظریههای مدیریت نوآوری بوده است ،نوآوری بسته 5نوام دارد.
امّا امروزه شرکتها برای حفظ و تقویت رقابت پذیری خود نیازمند استفاده از منابع و قابلیتهای
داخلی و بیرونی در کنار یکودیگر هسوتند .)Radziwon and Bogers, 2019( .پژوهشوگران نیوز
مفهوم «نوآوری باز »6را برای تبیوین فعالیتهوای نوآورانوه مشوتر
کردند (2004

میوان شورکتهوا ،معرفوی

 .)Chesbrough,بر این اساس شرکتها مویتواننود بوا ایجواد و توسوعه قابلیوتهوای

سازمانی نظیر یادگیری ،ظرفیت جذب و غیره از دستاوردهای نوآوری بواز حوداکثر اسوتفاده را
ببرند (قوامی و ایراندوست .)1392 ،درواقع «نوآوری باز» به معنای استفاده همزمان شرکتها از
1 Keupp et al.
2 Knowledge
3 Skill
4 Capabilities
5 Closed Innovation
6 Open Innovation
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جریووان دانشووی رو بووه بیوورون و رو بووه درون اسووت کووه بووا هوودف تقویووت نوووآوری داخلووی و
بهرهبرداری بیرونی انجام میشود (.)Chesbrough, 2017
بیشتر مطالعات پیشین در حووزه نووآوری بواز و نووآوری فرآینودی شورکتهای بوزر

و بوا

فناوری پیشرفته را بررسی کردهاند .درواقع بررسی نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط
تا همین چند سال اخیر در جریان اصلی مطالعات نوآوری جایی نداشت(

De Marco, Martelli,

 .)and Di Minin, 2020بعالوه بیشتر مطالعات نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسوط نیوز
یا تفاوتی بین نوآوری محصول و نووآوری فرآینودی قائول نشوده انود(نظیر:

Brunswicker and

 )Vanhaverbeke, 2015و یا صرفا روی نوآوری محصول متمرکز بوده اند (نظیور:

Kapetaniou

 .)and Lee, 2019بوگرز ،چسبرو و موداس )2018(1این خال پژوهشی را برجسته کورده و سوایر
پژوهشگران را به تمرکز روی نوآوری فرآیندی و اهمیت آن در شرکتهای کوچک و متوسوط
دعوت کردند .قطعا تمرکز روی نوآوری در شرکتهای کوچوک و متوسوط از ارزش پژوهشوی
باالیی برخوردار است؛ زیرا کماکان این گوروه از شورکتها بوازیگر اصولی توسوعه اقتصوادی در
بیشتر کشورها هستند (بابایی فارسانی و همکاران .)1398 ،شورکتهوای کوچوک و متوسوط بوا
بکارگیری نوآوری باز میتوانند از مزایایی نظیر :غلبه بر محدودیت منابع ،کسب دانش جدیود،
کاهش هزینه تولید ،افزایش سرعت ورود بوه بوازار و بهبوود عملکورد کلوی شورکت برخووردار
شوند(اکبری و همکاران .)1397 ،البته استفاده از رویکرد نوآوری باز در این شورکتهوا خوالی
از مخاطره نیست .برای نمونه ،ریسک از دست دادن دانش ضمنی ،برمال شدن رازهای شورکتی
و کاهش سطح کنترل روی فرآیندها و خروجیها(.)Jespersen et al., 2018
از طرفی در سالهای اخیر مطالعات نوآوری روی صنایع پیشورفته و جدیود متمرکوز بووده و
صنایع سنتی و متوسط کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .در حالیکه برای نمونه «صونعت غوذایی»
بعنوان یک صنعت بالغ ،سنتی و با سطح فناوری متوسط ،فرصتهای مطالعاتی زیوادی را ایجواد
موویکند(شوویوا ،آقووازاده و حیوودری .)1396 ،ایوون صوونعت از یکسووو بوودلیل ویژگوویهووایی نظیوور:
هزینههای تولید ،انقضای مواد اولیه و محصوالت ،شواخصهوای بهداشوت محصووالت و غیوره
1 Bogers, Chesbrough, and Moedas

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،14شمارة  ،3پاییز 1400

544

پتانسیل خوبی برای پرداختن به نوآوری فرآیندی دارد( .)Hullova et al., 2019از سووی دیگور
بدلیل ویژگیهایی نظیر :گستره و پیچیدگی زنجیره ارزش ،تنوع بازیگران بازار ،تغییرات سوریع
فناوری و کارکرد فناوریهای مکمل (نظیور زیسوت فنواوری و نانوفنواوری) بسوتر خووبی بورای
پیادهسازی نوآوری بواز اسوت ( .)Sarkar and Costa, 2008بیگلیواردی و گواالتی 1نیوز در سوال
 2016تاکید داشتند که شرکتهای کوچک و متوسط صونایع غوذایی مویتواننود بوا اسوتفاده از
ظرفیت و دانش بیرون از سازمان خود ،قابلیت نوآوری خود را توسعه دهند.
در نهایت باید توجه کرد که بیشتر مطالعات نووآوری در اقتصوادهای توسوعه یافتوه و دارای
شرکتهای بزر

و چندملیتی ،پروژههای متنوع نوآوری و بودجوههای تحقیوق و توسوعه کوالن

صورت گرفتهاست( .)Widya-Hasuti et al., 2018در حالیکوه اقتصوادهای دنبالوه رو و در حوال
توسعه ای نظیر ایران نیز نیازمند مطالعات متنووعی در حووزه نووآوری هسوتند .در هموین راسوتا،
صنعت غذایی ایران که بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلو

در سوال  1393از نظور رقوابتی

یکی از مهمترین صنایع کشور محسوب شده و جایگاه سوم را در خلق ارزش افزوده صنعتی بوه
خود اختصاص داده است؛ در پژوهش حاضر مورد بررسی قورار گرفوت .بنوابراین پرسوشهوای
پژوهش عبارتند از :آیا نوآوری باز روی نوآوری فرآیندی در شرکتهای کوچوک و متوسوط
فعال در صنایع غذایی ایران تاثیر میگذارد؟ آیا قابلیت یادگیری و قابلیت محافظت روی رابطوه
نوآوری باز و نوآوری فرآیندی در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صنایع غذایی ایران
اثر میگذارند؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نوآوری فرآیندی

نوآوری فرآیندی بطور کلی دربرگیرنوده دو سوطح از تغییورات اسوت « :اول؛ نوآوریهوای
تغییر دهنده الگو و ساختار فعلی کسب و کار(نوآوری فراینودی بنیوادی )2و دوم؛ نوآوریهوای

1 Bigliardi and Galati
2 Radical Process Innovation
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مبتنووی بوور تغییوور در رویووه هووا ،سیسووتمها و فراینوودهای موجووود (نوووآوری فراینوودی توودریجی)1
(زارعی ،بالیده و کفچه .)1392 ،البتوه مفواهیم «مهندسوی مجودد فرآینود»( 2

Gunasekaran and

« ،)Kobu, 2002بهبوود فرآینود» )Bateman, 2005( 3و «طراحوی مجودد فرآینود»Reijers and ( 4
2005

 )Mansar,نیز به اینگونه از تغییرات اشاره دارند که فصل مشتر

تمامی آنهوا ،بررسوی،

بکارگیری و اعمال تغییرات در فرآیندهای سوازمانی اسوت .پیوادهسوازی نووآوری فرآینودی را
میتوان در قالب سه حووزه اصولی «روشهوای تولیود»« ،سیسوتمهوا و فنواوریهوای سوازمانی» و
«رویههای مدیریتی» بررسی کرد (طاهری عطار و رستم لو .)1397 ،بنابراین ،نوآوری فرآینودی
بیشتر درون مرزهای یک سازمان معنا یافته اسوت( .)Haneda and Ito, 2018اغلوب مودیران نیوز
معتقدند فرآیندهایشان منبع اصلی مزیت رقابتی سازمان آنها است و نمایوان کوردن آنهوا بورای
شرکای بیرونی خطرنا

خواهدبود .بعالوه از آنجا کوه در

مسوائل فرآینودی در مقایسوه بوا

محصول ،پیچیدهتر بووده و فرآینودها معمووال کمتور در معورد دیود شورکای بیرونوی هسوتند؛
ظرفیت همکاری بیرونی در این حوزه محدود بنظر میرسد (.)Jha and Bose, 2016
نوآوری باز
5

پژوهشگران ،باز بودن را از منظرهوای متفواوتی تفسویر کوردهانود .بورای مثوال الزارتووتی و
همکاران ( )2010معتقدند باز بودن ،توابعی از میوزان تنووع شورکای بیرونوی و گسوتره اقوداماتی
است که شرکا هنگام مشارکت در نوآوری انجام میدهند .از نظر کوازیمن و والنتینوی)2016( 6
نیز جهت جریان دانشی موجود بین شرکا ،باز بودن را در قالب سه مسیر نوآوری «روبوه درون»،
«روبه بیرون» و «زوجی» تعریف میکند.

1 Incremental Process Innovation
2 Process Reengineering
3 Process Improvement
4 Process Redesign
5 Lazzarotti
6 Cassiman and Valentini
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بیشتر مطالعات نوآوری باز ،تاثیر باز بودن روی توفیق شرکتها در توسعه محصوالت جدیود
را بررسی کردند .برای نمونه لی و اشمیت )2017( 1نشان دادند که همکواری شورکتها در طوول
یک زنجیره ارزش ،تجاری سازی محصوالت جدید را با موفقیت بیشتری روبرو میکنود .البتوه
علیعسگر ،رز و چتی )2019( 2نشان داند که باز بودن رویکرد شرکت با پرداختن بوه نووآوری
فرایندی نیز رابطه دارد .آنها همچنین پیشنهاد دادند که ماهیت این رابطه به همراه تاثیر میوانجی-
گرانه سایر عوامل نیز مورد بررسی قرار گیرد.
دو مکانیزم بعنوان شناخته شدهترین مکانیزمهوای پیوادهسوازی نووآوری بواز در پوژوهشهوا
مطرح شدهاند .اولین مکانیزم« ،همکاری با شرکای بیرونی» است .بر اساس ایون مکوانیزم تعامول
هدفمند یک شرکت با تامین کنندگان ،کاربران ،مشاوران ،رقبا ،دانشگاهها و غیره ،قابلیتهوای
طوورفین را توسووعه داده و اقوودامات و دسووتاوردهای نوآورانووه طوورفین را ترکیووب موویکنوود
( .)Pennacchio, Piroli, and Ardovino, 2018مکانیزم دوم« ،اکتسواب دانوش و فنواوری» اسوت
که به شناسایی ،جذب و بکارگیری دانش و اطالعات بیرونی اشاره دارد( .)Papa et al., 2018با
جذب و تحلیل دانش و فناوری حاصل از این مکانیزم ،یک شرکت میتواند ایدههوا و جریوان-
های جدیدی را برای توسعه خود بکارگیرد؛ بی آنکه خلق مشتر

با شورکای بیرونوی داشوته-

باشد ( .)Droge, Stanko, and Pollitte, 2010با توجوه بوه مطالوب پویش گفتوه و بورای پاسوخ بوه
پرسش نخست پژوهش 4 ،فرضیه به شرح زیر تبیین شدند:
فرضیه :1همکاری با شرکای بیرونی ،روی نوآوری فرآیندی تدریجی تاثیر مثبت دارد.
فرضیه :2اکتساب دانش و فناوری بیرونی ،روی نوآوری فرآیندی تدریجی تاثیر مثبت دارد.
فرضیه :3همکاری با شرکای بیرونی ،روی نوآوری فرآیندی بنیادی تاثیر مثبت دارد.
فرضیه :4اکتساب دانش و فناوری بیرونی ،روی نوآوری فرآیندی بنیادی تاثیر مثبت دارد.
قابلیت محافظت

باز بوودن بویش از حود میتواند روی موفقیت بلندمدت نوآوری اثور منفوی بگووذارد .زیوورا
1 Lee and Schmidt
2 Aliasgar, Rose, and Chetti
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ممکن است منجر به کاهش سطح کنترل واز دست رفتن قابلیتهای محووری سوازمان شوود .از
طرفی ،نووآوری بسوته نیز با محدودیت در دستاوردها ،زمان و منابع روبرو است .پو

برقوراری

تعادل هنگام پیاده سازی نوآوری باز نیازی اساسی است( Enkel, Gassmann, and Chesbrough,

 .)2009یکی از ابزارهای برقراری ایون تعوادل ،توسوعه قابلیوت محافظوت اسوت .درواقوع قابلیوت
محافظت ،قدرت چانهزنی شرکتها در همکواریهوای نوآورانوه را بواال بورده و هزینوه تقلیود و
اکتساب دستاوردهای نوآورانه را برای رقبا افزایش میدهد( .)Cabaleiro, 2019بنیوان مطالعوات
حوزه «قابلیت محافظت» را میتوان بر پژوهش اولیه دیویود توی  )1990( 1اسوتوار دانسوت .بور
اساس این پژوهش ،در نبود قابلیت محافظتی مناسب و قووی ،بازارهوا بخووبی و بوا کوارایی بواال
فعالیت نخواهند کرد و منافع حاصل از نوآوری بدرستی بین توامین کننودگان منوابع نووآوری و
توسعه دهندگان دستاوردهای آن توزیع نمویشوود( .)Teece, 1990بنوابر مطالعوه وییور ،لوورنز و
بالیند ، )2016( 2قابلیوت محافظوت را میتووان در توانمنودی یوک شورکت بورای محافظوت از
ارزشهووا و دسووتاوردهای خلووق شووده در پروژههووا و اقوودامات نوآورانووه خووود بووا بکووارگیری
رویکردهای رسمی و غیررسمی دانست .بنابراین یکی از مهمترین دغدغهها هنگام پورداختن بوه
نوآوری ،بهرهمندی از قابلیت محافظت در شرکتها است 4 .فرضیه دوم پژوهش حاضر نیز بور
همین اساس تبیین شدند:
فرضیه :5قابلیت محافظت ،رابطه همکاری با شرکای بیرونوی و نووآوری فرآینودی تودریجی را
تعدیل میکند.
فرضیه :6قابلیت محافظت ،رابطه اکتساب دانش و فناوری بیرونی و نوآوری فرآیندی تودریجی
را تعدیل میکند.
فرضیه :7قابلیت محافظت ،رابطه همکاری بوا شورکای بیرونوی و نووآوری فرآینودی بنیوادی را
تعدیل میکند.
فرضیه :8قابلیت محافظت ،رابطه اکتساب دانش و فناوری بیرونی و نوآوری فرآیندی بنیادی را
1 Teece
2 Veer, Lorenz, and Blind
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تعدیل میکند.
قابلیت یادگیری

قابلیت یادگیری را میتوان بعنوان توانمندی یک شرکت در جذب ،درونیسازی ،تسوهیم و
بکارگیری دانش درون سازمانی و برون سازمانی با هدف شکل گیری نگرش و رفتار مدنظر در
سطح شورکت تعریوف نموود( .) Peris-Ortiz et al., 2018یوادگیری سوازمانی منجور بوه ارتقوای
قابلیت نوآوری و رقابتپوذیری شورکتهوا میگوردد (نظیور .)Farzaneh et al., 2020 :درواقوع
شرکتها برای کسوب مزیوت رقوابتی و پایوداری عملکورد در بوازار بوه ایون قابلیوت نیواز دارنود.
قوامیپور و ایراندوست ( )1392نیز نشان دادند که شرکتها با سرمایهگذاری روی برناموههوا و
رویههای یادگیری کارکنان خود ،قابلیوت نووآوری سوازمان را ارتقوا مویدهنود .عوامول ایجواد
قابلیت یادگیری در ادبیات به چهار دسته تقسیم شدهاند :تعهد مدیریتی ،نگرش سیستمی ،جهت
باز بودن (درونی و بیرونی) و تسهیم دانش ( .)Peris-Ortiz et al., 2018وانگ و ژو )2018( 1نیز
در مقاله خود بحو

مفصولی پیراموون رابطوه یوادگیری سوازمانی ،نووآوری بنیوادین و نووآوری

تدریجی داشتند .در این مقاله ،اقدامات متنوعی در راستای پیوادهسوازی نووآوری در شورکتهای
مورد مطالعه مدنظر قرار گرفته اند کوه تحوت تواثیر توانوایی یوادگیری شورکت هسوتند .بور ایون
اساس ،نوآوری بنیادین به شکل غیرمستقیم تحت تاثیر توانایی یادگیری شرکتها بووده اسوت .از
سوی دیگر حتی اگر یک شرکت دانش بیرونی را کسب کنود ،سوطح پوایین قابلیوت یوادگیری
میتواند به معنای عدم وجود توان بهرهبرداری از آن دانوش باشود .بوه بیوانی دیگور ،توانمنودی
شرکت در بهرهبرداری موثر از دانش و فناوری کسب شده برای توسعه فرآیندها و محصووالت
جدید محدود میشود ( .)Najafi-Tavani et al., 2018بنابراین وجود قابلیت یاگیری در شرکتها
ممکن است رابطه نوآوری باز و نوآوری فرآیندی را تعدیل نماید:
فرضیه : 9قابلیت یادگیری ،رابطه همکاری با شرکای بیرونوی و نووآوری فرآینودی تودریجی را
تعدیل میکند.
فرضوویه :10قابلیووت یووادگیری ،رابطووه اکتسواب دانووش و فنوواوری بیرونووی و نوووآوری فرآینوودی
1 Wang and Xu
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تدریجی را تعدیل میکند.
فرضیه : 11قابلیت یادگیری ،رابطه همکاری با شورکای بیرونوی و نووآوری فرآینودی بنیوادی را
تعدیل میکند.
فرضیه :12قابلیت یادگیری ،رابطه اکتساب دانش و فناوری بیرونی و نوآوری فرآیندی بنیوادی
را تعدیل میکند.
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در نهایت مدل نظری پژوهش به شکل زیر تبیین شد:

شکل  .1مدل نظری پژوهش
روش شناسی
این پژوهش بر اساس هدف ،کاربردی و بر حسوب گوردآوری اطالعوات از نووع پیمایشوی
است که جامعه آماری آن را  7هزار و  500شرکت کوچک و متوسط فعوال در صونایع غوذایی
ایران (براساس آمار شهریورماه 1398سوازمان صونایع کوچوک و شوهر هوای صونعتی ایوران)
تشکیل میدهد .براساس فرمول کوکران ،حداقل تعداد نمونوه آمواری در سوطح خطوای ،0/05
 365شرکت برآورد شد که دادههای الزم از طریوق نمونوه گیوری تصوادفی سواده جموع آوری
شدهاست .روش گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته میباشد که با توجه بوه اطالعوات
تماس جامعه آماری ،پرسشنامه برای  1000شرکت هدف پژوهش ارسال گردید .برای افوزایش
نرخ پاسخ ،پیگیری از طریق پست الکترونیک و تماس تلفنی نیز از شرکتهایی صورت گرفت
که باوجود گذشت بیش از دو هفته از زمان دریافت پرسشنامه ،درخصوص ارائه پاسوخ اقودامی
صورت نداده بودند .در نهایت  403پرسشنامه بازگردانده شد که در این میان  29پرسشنامه فاقد
اعتبووار بوووده و درنتیجووه تعووداد پرسشوونامه معتبوور پووژوهش  374عوودد شوود کووه نوورخ بازگشووت
37/4درصدی را نشان مویدهود .بورای سونجش دقیوق و معتبور متغیرهوای پوژوهش ،سونجههای
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پرسشنامه بر اساس خالصه یافتههای مطالعات پیشین توسعه تدوین گردیود .در نتیجوه معیارهوای
سنجش «نوآوری فرآیندی» «روشهای تولید»« ،رویههای مودیریتی» و «سیسوتمها و فنواوری هوا»
درنظر گرفته شده است .چهار بعد «قابلیت یادگیری» شامل« :تعهد مودیریتی»« ،تجربوه گرایوی»،
«تسهیم دانش» و «چشم انداز مشتر » است .سنجههای الزم برای متغیر «قابلیت محافظوت» نیوز
در دو بعد «ابزارهای رسمی» و «ابزارهای غیررسومی» خالصوه گردیود .سونجههوای الزم جهوت
بررسی متغیر «اکتساب دانش و فناوری بیرونی» نیز سوه بعود «اعتمواد»« ،دسترسوی» و «تطوابق» را
دربرگرفت .در نهایت نیز سنجههای «همکاری با شرکای بیرونی» همکاری با «مشتریان»« ،تامین
کنندگان»« ،رقبا»« ،دانشوگاهها» و «افوراد و موسسوههوای تخصصوی مسوتقل» را شوامل مویشوود.
نمرهدهی سنجههای متغیرهای پژوهش نیز براساس پرسشنامه تنظیم گشت؛ بگونهای که کسب
امتیاز باالتر به آن معناست که سنجه مربوطه از دید پاسخدهنده تاثیر بیشتری داشته است.
در این پژوهش ،دادهها در قالب آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس
اس نسخه  23و اسمارت پوی ال اس نسوخه  3/01تحلیول و ارائوه شود .در گوام نخسوت ،بورای
سنجش پایایی پرسشنامه ،یک نمونه اولیه شوامل  30پرسشونامه ،پویش آزموون شود .درنتیجوه بوا
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش مطابق با جدول  ،5تمامی مقادیر بویش از 0/7
بوده و این امر پایایی پرسشنامه را تایید میکند(سرمد ،بازرگان و حجازی.)1393 ،
بمنظور سنجش نرمال بودن دادههای نیز از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در نورم افوزار
اس پی اس اس با نسخه  23بهره گرفته شد .همچنین جهت سنجش روایی ،ابتدا روایوی صووری
پرسشنامه از طریق اعمال نظر خبرگان صنعتی و دانشگاهی بوه تيییود رسوید و پو

از آن ضومن

اجرای مدل پژوهش در نرم افزار پی ال اس نسخه  ، 3/01شاخصهای روایوی و پایایی مودل بوا
رویکرد سه مرحلهای (بررسی مودل انودازهگیری ،سونجش بورازش مودل کلوی و بررسوی مودل
ساختاری) و بر اساس شاخص روایی همگرا ،روایی واگورا ،ضورایب آلفوای کرونبواخ ،پایوایی
ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی ارزیابی شد .در نهایت با پیاده سازی الگوریتم بووت اسوتراپ
در نرم افزار پی ال اس نسخه  3/01ضرایب مسیر ،معناداری ضورایب مسویر و مقوادیر واریوان
1 Bootstraping

1
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تبیین شده یا  ،R2نتایج آزمون برای تایید یا رد هر یک از فرضیههای پژوهش بررسی گردید.
یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی

توصیف جمعیتشناختی پاسخدهندگان عبارتست از % 62 :آقایان و  % 38خانمها که از
کل این نفرات % 65 ،مدیر و  % 35کارشناس بوده و همچنین میزان تحصیالت ایشان بصورت
 % 37کارشناسی % 61 ،کارشناسی ارشد و  % 2دکتری ثبت گردید.
ب) توصیف شاخصهای پژوهش

در جدول  ،1شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین و انحراف استاندارد نمایش داده
شده است .همچنین آماره آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نیز در این جدول قابل مشاهده
است که با توجه به کمتر از  ./05بودن ضریب معناداری برای تمامی متغیرها؛ میتوان نتیجه
گرفت که توزیع دادهها نرمال نیست(:)Lilliefors, 1967
جدول  .1شاخصهای توصیفی پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

Asymp. Sig.

اکتساب دانش و فناوری بیرونی
نوآوری فرآیندی تدریجی
نوآوری فرآیندی بنیادی
قابلیت محافظت
قابلیت یادگیری
همکاری با شرکای بیرونی

3/30
3/07
3/22
3/06
3/15
3/19

1/156
0/995
0/896
1/364
1/112
1/096

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ج) مدل اندازهگیری

آزمون مدل و بررسی فرضیات پژوهش با رویکرد مدلسازی معادالت سواختاری و در نورم
افزار پی ال اس نسخه  3/01انجام شد .برای بررسی مدل و آزمون فرضیات نیوز از رویکورد سوه
مرحلهای (بررسی مدل اندازهگیری ،برازش مدل کلی و بررسی مدل ساختاری) استفاده شد.
بررسی مدل اندازهگیری :بررسی مدل اندازهگیری براساس سه شواخص پایوایی شواخص،
روایی همگرا و روایی واگرا صورت گرفت .پایایی شاخص از سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی
ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی تشکیل شده است .روایی همگرا بور اسواس متوسوط واریوان
استخراج شده( )AVEسنجیده شده و روایی واگرا نیز براساس مقایسوه جوذر متوسوط واریوان
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استخراج شده متغیرها با درجه همبستگی هریوک از آنهوا بوا سوایر متغیرهوای الگووی پوژوهش،
سنجیده میشود .با تایید روایی واگرا و همگرا ،میتوان نتیجه گرفت که ابزار سونجش اسوتفاده
شده از روایی سازه مناسب برخوردار است (فرجی .)1398 ،که همه موارد ذکر شوده مطوابق بوا
اطالعات جدولهای  3 ،2و  4تایید میگردد.
جدول  .2بارهای عاملی پرسشهای پژوهش
متغیر

همکاری با شرکای
بیرونی
نوآوری فرآیندی
بنیادین
قابلیت یادگیری

کد پرسش
ExC1
ExC2
ExC3
ExC4
ExC5
PIR1
PIR2
PIR3
LC1
LC2
LC3
LC4

بار عاملی

0/787
0/907
0/911
0/912
0/901
0/887
0/799
0/699
0/882
0/936
0/917
0/923

کد پرسش
ExA1
ExA2
ExA3
PII1
PII2
PII3
AppC1
AppC2

متغیر

اکتساب دانش و
فناوری بیرونی
نوآوری فرآیندی
تدریجی
قابلیت محافظت

بار عاملی

0/907
0/953
0/946
0/877
0/869
0/780
0/979
0/966

جدول  .3بررسی پایایی و روایی همگرا
متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

متوسط واریانس استخراج شده

اکتساب دانش و فناوری بیرونی
نوآوری فرآیندی تدریجی
نوآوری فرآیندی بنیادی
قابلیت محافظت
قابلیت یادگیری
همکاری با شرکای بیرونی

0/929
0/797
0/710
0/943
0/935
0/930

0/955
0/880
0/837
0/972
0/953
0/947

0/876
0/711
0/634
0/945
0/836
0/783

برازش مدل کلی :برازش مدل کلی با دو شاخص نیکوویی بورازش( )GOFو تناسوب پویش
بین( )Q2ارزیابی شد .میانگین شاخص  Q2برای مدل معوادل  0/347بورآورد شود و بوا توجوه بوه
اینکه سه مقدار  0/35 ،0/15 ،0/02نمایانگر قدرت کم ،متوسط و باالی مدل اسوت؛ ایون عودد
نشان از برازش قابل قبولی دارد .مقدار شاخص  GOFنیز  0/44محاسبه شد کوه بوا توجوه بوه سوه
معیار  0/25 ،0/01و  0/36برای قدرت کم ،متوسط و زیاد ،تایید شد(.)Wetzels et al., 2009
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جدول  .4بررسی روایی واگرا
اکتساب دانش و
فناوری بیرونی
نوآوری فرآیندی
تدریجی
نوآوری فرآیندی
بنیادی
قابلیت محافظت
قابلیت یادگیری
همکاری با شرکای
بیرونی

همکاری با
قابلیت قابلیت
نوآوری
اکتساب دانش و نوآوری فرآیندی
فرآیندی بنیادی محافظت یادگیری شرکای بیرونی
تدریجی
فناوری بیرونی

0/936
0/154

0/843

0/112

0/722

0/796

0/043
0/076

0/254
0/583

0/237
0/626

0/972
0/184

0/915

0/017

0/648

0/673

0/311

0/455

0/885

آزمون مددل سداختاری :هموانطور کوه شوکل 2نشوان مویدهود ،ضوریب معنواداری بورای
فرضیههای  H9 ،H7 ،H4 ،H3 ،H2 ،H1و  H11بیشتر از  1/96است؛ بنابراین میتووان در سوطح
اطمینان  95درصد این فرضویههوا را تاییود نموود .همچنوین براسواس میوزان  R2بورای متغیرهوای
«نوآوری فرآینودی تودریجی» و «نووآوری فرآینودی بنیوادی» ،همکواری بوا شورکای بیرونوی و
اکتساب دانش و فناوری بیرونی ،به ترتیب  56درصد و  60درصد از تغییورات دو متغیور وابسوته
پژوهش را پوشش میدهند.

شکل  .2نتایج آزمون فرضیهها
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر تایید کورد کوه نووآوری بواز بورخالف تصوورات رایوج بورای شورکتهوای
کوچک و متوسط نیز فواید و منافعی در پی دارد .همچنین یافتهها نشان داد که اکتسواب دانوش
منفعالنه (برای نمونه با شرکت در نمایشگاهها و بهرهمنودی از نشوریات تخصصوی) هموان تواثیر
همکاری با شرکای بیرونی را نخواهد داشت .درواقع این دو مکانیزم کامال مسوتقل از یکودیگر
عمل میکنند .درواقع همکاری نیازمند سطح باالیی از تسهیم دانش و منابع (بویژه منابع انسانی)
و تبیین و تشریح فرآیندها بین طرفین است؛ درحالیکه اکتساب دانوش بیرونوی سواده تور بووده و
لزوما نیازمند تغییرات مهم و چشمگیری نیست(.)West and Bogers, 2017
همراستا با پژوهشهای پیشین ،نتابج نشان داد که همکاری با شرکای بیرونی موجب تقویت
نوآوری فرآیندی تدریجی و بنیوادی مویشوود ( ;West and Bogers, 2017; Tomlinson, 2010

 .)Stock, 2014; Droge et al., 2010هرچند بر خالف انتظار ،اثر تعدیلگرانه دو قابلیت محافظت
و یادگیری بر رابطه «اکتساب دانش و فناوری بیرونی» و «نوآوری فرآیندی تدریجی و بنیوادی»
تایید نشد .یکوی از توضویحات ممکون بورای عودم تواثیر یوا حتوی تواثیر منفوی احتموالی قابلیوت
محافظت آنست که باال بودن این قابلیت و متفاوت بودن اسوتراتژیهوای محوافظتی در شورکتها
میتواند منجر به افزایش تمایل به انجام تموامی اقودامات بوا اتکوا بور دانوش داخلوی و یوا اتخواذ
شرایط سختگیرانه برای جذب و بکارگیری دانش و فناوری بیرونی شود .این فرضیه میتوانود
در مطالعات آتی آزموده شود.
نتایج تایید کرد که یک شرکت کوچک و متوسط به کمک قابلیت یادگیری ،بوا قودرت و
تمایل بیشتری ضمن استفاده از همکاری با شرکای بیرونی خود به نوآوری فرآیندی تدریجی و
بنیادی میپردازد .درواقع ،بهرهمندی از قابلیوت یوادگیری سوازمانی ،مقایسوه و تجزیوه و تحلیول
پیشدستانه ایدههای ناشی از دانش بیرونی را تقویت کرده و ریسک در شده نسبت به پیواده-
سووازی نوووآوریهووای احتمووالی را کوواهش موویدهوود .همچنووین ضووریب مسوویر  0/095و ضووریب
معناداری  2/635نیز نشان داد که قابلیت محافظت رابطوه بوین «همکواری بوا شورکای بیرونوی» و
«نوآوری فرآیندی بنیادی» را به شکل مثبتی تعودیل مویکنود .درواقوع بور اسواس پوژوهشهوای
پیشین ،مقاومت درونی و ریسکگریزی مدیران ،توان شرکتهوا بورای تغییورات و نووآوری را

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،14شمارة  ،3پاییز 1400

556

محدود میکند()Hannan & Freeman, 1984؛ ولی قابلیت محافظت میتواند بر این محودودیت
غلبه کند .البته در پژوهشهای پیشین مستقیما به این نتایج اشاره نشده و صرفا تاثیر این قابلیتها
روی نوآوری(بصورت کلی) مدنظر پژوهشگران بوده است .برای نمونه برخی نشوان دادنود کوه
یادگیری سازمانی روی احتمال پورداختن بوه نووآوری تواثیر مثبوت دارد(
2015

Matthews, Tan, and

 .)Marzec,برخی دیگر تایید کردند که بکارگیری همزمان یادگیری اکتشافی و یادگیری

بهرهبردار ،نوآوری را در شرکتها تقویوت مویکنود( .)Bauer and Leker, 2013درواقوع تاییود
فرضیههای  7و  11نشان داد که پرداختن به نوآوری فرآیندی بواسطه اکتساب دانوش بیرونوی و
همکاری با شرکای بیرونی ،نیازمند بهرهمندی از برخی قابلیتهای پویا است.
پژوهش حاضر بصورت تجربی نوآوری باز (بعنوان یک الگوی کامال برونگرا) را در کنار
نوآوری فرآیندی بعنوان یک مسیر (بصورت سنتی) کامال درونگرا قرار داد .بنابراین یافتههوای
پژوهش میتوانند سهمی هر چنود کوچوک در مسویر توسوعه ادبیوات نووآوری ،نووآوری بواز و
نوآوری فرآیندی داشته باشند .همچنین براساس بررسی صورتگرفته ،تاکنون پوژوهش مشوابهی
با این فرضیات در حوزه کشورهای در حال توسعه و بویژه ایران انجام نشده است .بنوابراین ایون
پژوهش در کنار یافتههای پژوهشی غربی نیز دستاوردهایی برای پژوهشگران و مودیران داخلوی
دارد .همچنین نتایج این پژوهش میتواند بعنوان نقشه راهی برای مدیران اجرایی محسوب شده
و قابلیتها و عوامل مهم برای تصمیمگیری ایشان در حوزه برنامهریزی و اجرای استراتژیهوای
نوآوری را نمایان کنود .بصوورت ویوژه ایشوان بایسوتی بورای توجوه بوه و موفقیوت در نووآوری
فرآیندی در خوارج از مرزهوای سوازمان خوود نیوز اقوداماتی را انجوام داده و روی قابلیوتهوای
یادگیری سوازمانی و محافظوت در مجموعوه خوود سورمایهگوذاری کننود .از سووی دیگور ایون
پژوهش مباحثه حسین )2015(1را در موورد ریشوه عمیوق نووآوری بواز در فرهنوگهوا و منواطق
جغرافیایی خاص را تکمیل میکند.
در نهایت باید تاکیود کورد کوه گرچوه مطالعوات روی یوک صونعت خواص بودلیل گسوتره
محدود ،معموال غیرقابل تعمیم درنظر گرفته میشوند .اما این گونوه از مطالعوات قودرت کنتورل
1 Hossain
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بیشتری به پژوهشگر داده و بدلیل مشخص و محدود بودن ویژگیها و مسائل و مشکالت مربوط
به یک صنعت ،کیفیت پژوهش را بواال مویبرنود( .)Mohr and Spekman, 1994بوویژه در یوک
صنعت بالغ همچون صنایع غذایی ،پویاییهای صنعت و تجارب کاری مشابه پاسخدهندگان در
این امر درگیر خواهد بود .اما به هر حال میتوان پژوهشهای تکمیلی را مبتنی بر یافتههای ایون
پژوهش در قالب بررسیهای بین صنعتی و بررسیهای در طول زمان تدوین نموود .همچنوین بوا
توجه به اینکه افزایش قابلیتهای سازمانی و میزان سرمایهگذاری برای توسوعه آنهوا بایسوتی بوه
شکل هدفمند و بصرفه دنبال شود؛ بررسی رابطه غیرخطی قابلیتهای موضوع پوژوهش حاضور
میتواند نشان دهد که افزایش قابلیت یادگیری یا محافظت در یک سازمان تا چه میزان مناسوب
و اثربخش بوده و مانع از حرکت در مسیر نوآوری فرآیندی باز نمیشوود .در موورد اسوتفاده از
مکانیزمهای نوآوری باز نیز این رابطه غیرخطی قابل ارزیابی است؛ زیرا برای نمونه اتکای بویش
از اندازه و اکتساب مستمر دانش و ایده از منوابع و طورفهوای بیرونوی ،مویتوانود قابلیوتهوای
نوآوری در سازمان را کاهش داده و محدود کند؛ لذا در بلند مدت منجر بوه وابسوتگی افوراد و
تیمها به طرفهای بیرونی و توقف تفکر خالقانه در بدنه داخلی سازمان خواهود شود( Petersen
2005

 .)et al.,بررسی نقش انواع شرکا (تامینکنندگان ،مشتریان ،مشاوران ،دانشگاههوا و رقبوا)

بصورت خاص در شکل گیری روابط ،نتایج و الگوی پژوهشی حاضر و یا تاثیر یکپارچهسوازی
زنجیره تامین در صنعت مورد بررسی نیز میتواند در دستور کار پژوهشهای آتوی قورار گیورد.
در نهایت بررسی انگیزانندههای مختلف در شکلگیری این روابط میتواند مدنظر پژوهشوگران
بعدی باشد .برای نمونه اگر انگیزه سازمان از نوآوری فرآیند ،دستیابی به مشروعیت در صونعت
یا بازار باشد؛ یا اینکه انگیزه سازمان از همکاریهای نوآورانه تقویت بنیان دانشی داخلی باشود؛
هر یک از اینها میتواند در شکلگیری و تعدیل روابط موجود در الگوی پژوهشی حاضور تواثیر
خاص خود را داشته باشد.
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