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 چکیده

 یشاز پ یشجذب دانش ب یتظرف یتنوآوري، اهم یریتغالب در مد یمپارادا مثابهبه نوآوري باز  یمبا گسترش پاراد
 کهیناست، ضمن ا یکاستراتژ يجذب دانش بر نوآور یتظرف یرتأث یلپژوهش حاضر، تحل یآشکار گشته است. هدف اصل

 یفارابطه ا ینا یفتضع یا یتدر تقو یچه نقش تراتژیکاس یريپذو انعطاف یريپذکه رقابت کندیم یپژوهش بررس ینا
پژوهش،  ياست که با ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آمار یمایشو به صورت پ یمّ. روش پژوهش، ککنندیم

 يو فناور ينوآور المللیینب یشگاهنما ینکننده در هفتمشرکت یرانیا یانبنکوچک و متوسط دانش يهاشرکت
(XETONIد )شرکت به  944شرکت بوده که بر اساس فرمول کوکران  242است که عمدتاً نوپا و شامل  9311تابستان  ر

افزار شده، به کمک نرم يگردآور يهاداده یاییو پا ییروا یانتخاب شدند. پس از بررس یتصادف یريگصورت نمونه
قرار گرفتند.  یلو آزمون برازش مدل مورد تحل يآزمون معادالت ساختار ی،همبستگ یسماتر یقو از طر اسالیاسمارت پ

 یريپذو انعطاف یريپذرقابت ینمؤثر است. همچن یکاستراتژ يجذب دانش بر نوآور یتمشخص شد که ظرف یت،در نها

 یشو شدت رابطه را افزا کندیم یفاا گريیلنقش تعد یک،استراتژ يجذب دانش و نوآور تیظرف یندر رابطه ب یکاستراتژ

با  یزيربرنامه ییکه توانا ییهاامروز، سازمان یرقابت یايکه در دن یافتدر توانیم تحقیق یجنتا. با توجه به دهندیم
بهتر  نمایند،یمختلف توجه م يهادر زمان یطانطباق با شرا یجاددر ا یکاستراتژ یريپذداشته و به انعطاف یرقابت یکردرو
 .ندگام بردار ينوآور یردر مس توانندیم

 

   یکاستراتژ یریپذانعطاف یری،پذرقابت یک،استراتژ یجذب دانش، نوآور یتظرفها: کلیدواژه

                                                                                                                                                 
 12/92/۸931تاریخ پذیرش مقاله:  12/12/۸931دریافت مقاله: تاریخ 9
 ، ایران.تهران یدانشگاه عالمه طباطبائ ،يدکتر يدانشجو *

 مسئول(   یسنده)نو، ایران تهران یدانشگاه عالمه طباطبائ ،يدکتر يدانشجو **

Email: Daneshvar.deylami@gmail.com 
، ایران.دانشگاه تهران یفاراب یسپرد ،کارشناس ارشد ***  



 0999 تابستان ـ 42شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    091

 

 

 مقدمه .1

و  هاي فرديوجود مهارتعملکرد یک شرکت وابسته به بسیاري از عوامل مانند نوآوري در آن شرکت و 
برداري از دانش خارجی توانایی براي بهره ،امروز کار و کسب دنیاي در .[29] خاص در آن شرکت است سازمانی

 تقویت اهمیت دهندهننشا خود این و گرددها محسوب میسازمان ههاي نوآورانیک عامل حیاتی براي قابلیت

اي به صورت در این میان، ظرفیت جذب، به شکل نه چندان غافلگیرکننده .[9۸است ] هاشرکت جذب ظرفیت
 غالب پارادایم عنوان به باز نوآوري پارادیم گسترش با .[1] متراکم و در مفهوم مطالعاتی، رشد و ارتقاء یافته است

ها که نتایج پژوهشضمن این .[9۸] است گشته آشکار پیش از بیش جذب ظرفیت اهمیت نوآوري مدیریت در
 بهتري عملکرد خود رقباي به تکه نسب رودیم انتظار دارند، باالیی جذب ظرفیت که هاییشرکت دهد،نشان می

 .[91باشند ] داشته نیز
 هايایده مناسب، هزینه و سرعت با بتوانند که ترندموفق هاییشرکت و هاسازمان از دسته آن از طرفی، امروزه

 رقباي بر پیروزي براي سازمان هر براي رقابتی مزیت ایجاد براي نوآوري داشتن .[55]دهند  توسعه را جدید
 بنابراین و است کارایی افزایش و آفرینیارزش نوآوري، نتایج از . یکی[91]است ضروري امري قدرتمند و بزرگ

دهد می سوق جلو به رو حرکت به را افراد و هاسازمان که است ايجرقه همین زد، خواهد رقم را تجارت رشد
 با سویک از که طوري به سازد، اجرا و پیاده را نوآوري تواندمی روشی چه به و چگونه سازمان یک . اما[4۸]

 دهد. تغییر بنیادي طوربه  رقبایش به نسبت مسابقه میدان در آن را نقش دیگر سوي از و شود راستاهم اهدافش

 اندداشته استراتژیک تأکید نوآوري بر هاآن دهدمی نشان متحول و موفق هايسازمان روي بر مطالعات نتایج
 ممکن محصول نیست، چنین نوآوري نوآوري شامل فقط رقابت، متفاوت این روش سنتی، نوآوري خالف . بر[45]

 واقع، نوآوري. در [15] باشد مرتبط مربوطه خدمات و بازاریابی محصوالت یا تولید محصول، مفهوم با است

 در آن از توانندها میسازمان و مؤسسات که است چیزي همان سیستمی و نگرکل رویکردي داشتن با استراتژیک

شایان ذکر است، امروزه با شدت یافتن تغییرات فناوري، تغییر فضاي کسب و کار  بهره جویند. رقابت حفظ جهت
و از میان رفتن موانع سنتی ورود به بازارها در بیشتر صنایع، شدت رقابت افزایش یافته است. همچنین محیط 

می بسیاري از دهد علت ناکامختلف نشان می کند. نتایج مطالعاتخارجی در بقاي شرکت، نقش بارزتري ایفا می
پذیري راهبردي متناسب با شرایط هاي محیطی و نبود انعطافتوجهی به پویاییها در حوزه نوآوري، بیشرکت

 [.۸] [ و22]هاست خاص این شرکت
تواند بر انواع نوآوري همچون دهند که ظرفیت جذب میها نشان میدر این میان، نتایج برخی پژوهش

تواند تأثیرگذار باشد، چندان گري که بین این رابطه میرد، اما تأثیر متغیرهاي تعدیلنوآوري استراتژیک تاثیر بگذ
تواند نتایج متفاوتی که توجه به بستر و صنعت مورد مطالعه نیز می. ضمن این[42]مورد توجه قرار نگرفته است 

در گذشته در زمینه نوآوري  هایی کهپژوهش .تري دارد، که این موضوع، نیاز به بررسی دقیق[53]داشته باشد 
اند. در هاي بزرگ با فناوري بزرگ و پیشرفته تمرکز داشتهاستراتژیک انجام شده به طور عمده بر روي شرکت

حالی که ادبیات موضوع نشان داده که مجموعه اقدامات و پیامدهاي نوآوري استراتژیک کامالً بستگی به اندازه 
هاي کوچک و متوسط در دهه اخیر کم بوده مطالعات صورت گرفته در شرکتتعداد ها دارد. با این وجود شرکت

متوسط دانشی نیز که بیشتر در ارتباط  و کوچک هايشرکت الخصوص در میان. خالء این موضوع، علی[11]است
 .[24]با تکنولوژي و نوآوري هستند، مشهود است 

هاي اخیر، ایرانی در توسعه اقتصادي کشور، در سالهاي دانش بنیان با توجه به اهمیت شرکت در این میان،
و  [25]است مورد توجه قرار گرفته هاعملکرد نوآورانه شرکت کنندهساز نوآوري و تسهیلبه شناسایی عوامل زمینه

هاي نوآور و کارآفرین در پی شناسایی و معرفی عوامل مشترکی هستند که موجب سازمان پژوهشگران با مطالعه
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ها شده و موجبات ارتقاي عملکرد نوآورانه آنها را نیز فراهم پذیري این نوع شرکتضعیت رقابتی و انطباقبهبود و
 .[52]آورد 

هاي دانش بنیان در توسعه اقتصادي کشور و همچنین ظرفیت و توانمندي آنها لذا با توجه به اهمیت شرکت
 ها از اهمیت زیادي برخوردار است.میان این شرکتپرداختن به این موضوع در ، [14]در ایجاد و توسعه نوآوري 

گر در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوري لذا الزم است در پژوهشی جامع، نقش متغیرهاي تعدیل
 منظر از تواندمی آن نتایج که بنیان ایرانی بررسی شود،هاي کوچک و متوسط دانشاستراتژیک در میان شرکت

بر این اساس، روش پژوهش، کمی و به . شود واقع مفید این حوزه مدیران و گرانپژوهش براي عملی و تئوریک
کننده بنیان ایرانی شرکتهاي کوچک و متوسط دانشصورت پیمایش است که با ابزار پرسشنامه در میان شرکت

ادامه، انجام شده است. در  9311( در تابستان INOTEX) المللی نوآوري و فناوريفتمین نمایشگاه بیندر ه
گیري و پیشنهادها ها اشاره شده و درنهایت نیجهشناسی و یافتهپس از بیان مبانی نظري و پیشینه پژوهش، روش

 شود.مطرح می
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  .2

 آن سازيتجاري و محصول به دستیابی تا ایده یک تولید از که است پیچیده و سیستمی فرآیندي نوآوري،

 دهند، توسعه تجاري، ایده تولید با را نوآوري توانایی باید نوآوري، فرآیند مدیریت براي ها. شرکت[23]دارد  تداوم
 با در این بین، رویارویی .[4]نامند می نوآوري نیز را جدید خدمات و محصول به جدید دانش تبدیل کهضمن این

 شما شدن، جهانی راستاي در که مدعاست این بر گواهی جهان در اقتصادي و فناورانه اجتماعی، سریع تغییرات
 جهانی رقابت مقابل در که هستید این اگر خواستار باشید. داشته بقایی نوآوري نوع یک بر تکیه صرفاً با توانیدنمی

 در این میان، نوآوري[. 51دهید ] تغییر را کارتان و کسب انجام روش سرعت به که دارید نیاز کنید، مقاومت

 تعریف را مجدداً مشتري هايارزش که است متفاوت کامالً  روشی به صنعت موجود در رقابت مفهوم بر استراتژیک

محصول نیست، چنین  نوآوري شامل فقط رقابت، متفاوت این روش سنتی، نوآوري خالف بخشد. برمی ارتقا و
 . [15]باشد  مرتبط مربوطه خدمات و بازاریابی محصوالت یا تولید محصول، مفهوم با است ممکن نوآوري

 و مؤسسات که است چیزي همان سیستمی و نگرکل رویکردي داشتن با استراتژیک در واقع، نوآوري

 از ترکیبی که استراتژیک نوآوري صورت، این بهره جویند. در رقابت حفظ جهت در آن از توانندها میسازمان

 گوناگون هايمدل و محصول، خدمات جدید طبقات رشد، هاياستراتژي خلق با، [13]است  استراتژي نوآوري و

. این نوع نوآوري، [5]نمایدمی ایجاد و بنگاه مشتریان براي را جدیدي هايارزش و دهدمی تغییر را بازي تجاري،
 شود.می خاص و ویژه بسیار پیامدهاي و نتایج با همراه و بلندمدت گاهی و انبهج ههم و بنیادي شامل نوآوري

 کار نحوه و بازي قاعده که حاکم است نوآوري به معمولی نگاه از فراتر نگاهی ک،استراتژی نوآوري درکه ضمن این

 .[34] کندمی تغییر دستخوش کامل طوربه را شرکت
هاي مختلف، هم به عنوان متغیر مستقل دهد متغیر نوآوري استراتژیک در پژوهشها نشان مینتایج پژوهش

که برخی متغیرهاي دیگر نیز رابطه بین آن و دیگر متغیرها را تعدیل حضور داشته، ضمن اینو هم وابسته 
 شود.که در ادامه با توجه به هدف پژوهش، به آن پرداخته می [91]و  [45]، [9۸]، [53] کنندمی

در یک محیط پویا، دانش منبعی حیاتی براي خلق ارزش و ظرفیت جذب دانش و نوآوری استراتژیک. 
شود که ها و قوانین رقابتی باعث میها، تکنولوژيتوسعه و حفظ مزیت رقابتی است. اما تغییرات سریع در محیط

ها نتوانند در تولید دانش به خودکفایی برسند. داشتن یک رویکرد داخلی نسبت به خلق دانش که سازمان سازمان
ها . سازمان[33]ها باشد تواند پاسخگوي نیاز سازمانینماید؛ نمرا مجاب به تکیه بر منابع خود در تولید دانش می
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ها به این نتیجه فرآیند داخلی است. سازمان در حال ترک این عقیده هستند که تولید دانش جدید، اساسا یک
سازد تا جریان دانش داخلی خود را بسط و گیري از جریان دانش خارجی آنها را قادر میاند که بهرهرسیده

برداري از این جریان دانش خارجی را ظرفیت جذب دانش ها در بهرهقابلیت سازمان. [22] گسترش دهند
سازد تا از طریق مدیریت دانش خارجی بتوانند خلق ها را قادر میظرفیت جذب، قابلیتی است که سازمان نامند.می

 و فرآیندها از ايجموعهم به دانش، جذب همچنین ظرفیت. ارزش نموده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند
 تا پردازد،می دانش استخراج و انتقال سازي،شبیه کسب، به سازمان آن طی که دارد اشاره روندهاي سازمانی

 مزیت حفظ و دستیابی براي را سازمان توانایی ها،قابلیت این که. ضمن اینکند ایجاد خود پویایی در هايقابلیت

 .[41] دهندافزایش می رقابتی

بوده  اي برخوردارگذرد، از اهمیت ویژهمفهوم ظرفیت جذب که از زمان پیدایش آن بیش از بیست سال می
که منجر به یادگیري در مورد  [،42[ و در این مدت دستخوش بازبینی و توسعه بسیاري قرار گرفته ]52]

مطرح و در  91۸1در سال  9ظرفیت جذب، اولین بار توسط کوهن و لیونتهال .[51د ]شوهاي جدید مینوآوري
توسعه یافت. تعریف آنها از ظرفیت جذب به توانایی یک بنگاه در شناسایی ارزش اطالعات جدید  9112سال 

 اشاره دانش جذب ظرفیت به که زمانی .[99] گرددخارجی، جذب و به کارگیري آن براي اهداف تجاري باز می

 که است ضروري نکته این به توجه اما شود.تلقی می رقابتی مزیت خلق شرکت، براي مهم دارایی ،دانش شودمی

 یابدمی افزایش زمانی هستند. مشکل دارایی مواجه این ارزیابی و مدیریت در مشکالتی با عادي طور ها بهسازمان

 که است تغییر حال در دائماً و پویا، وابسته دارایی یک سازمان دانش مطرح شود. دانش پنهان هايویژگی که

 [.21]کند می مشکل را آن گیرياندازه و امر بررسی همین
دانند. تعریفی که بیشترین ارجاعات سازي ظرفیت جذب را متشکل از دو، سه یا چهار سازه بنیادین میمفهوم

این تعریف مدلی . [92] با چهار سازه ارائه شده است 2222در سال  2را تا به امروز داشته است توسط زهرا و جورج
ب، جذب، تغییر شکل )تحول( و دهد ظرفیت جذب شامل چهار فرآیند اکتساکند که نشان میارائه میرا 

شود. این چهار فرآیند به عنوان ابعاد ظرفیت جذب دانش سازمانی شناخته شده و در یک سطح برداري میبهره
 .[11]شوند بندي میجذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته )بالفعل( دستهباالتر در دو طبقه ظرفیت 

ظرفیت جذب بالقوه شامل اکتساب )توانایی یک شرکت در شناسایی و به دست آوردن دانشی است که خارج 
ها و فرآیندهاي یک شرکت که به آن از سازمان تولید شده و براي عملیات سازمان حیاتی است( و جذب )روتین

دهد( است. زهرا و جورج بیان از منابع خارجی را می اجازه تحلیل، پردازش، تفسیر و درک اطالعات بدست آمده
شود که یک شرکت آماده اکتساب و جذب دانش خارجی باشد، کنند که اگر چه ظرفیت جذب بالقوه باعث میمی

برداري نیاز به ظرفیت جذب تحقق یافته دارد. ظرفیت جذب کند. بهرهبرداري از آن را تضمین نمیولی بهره
هاي کاري است که دانش موجود امل تغییر شکل )توانایی شرکت در توسعه و پاالیش روتینتحقق یافته نیز ش

هاي موجود یا خلق برداري )توانایی شرکت در توسعه شایستگیو بهره کند(کسب و جذب شده را تسهیل می
  .[11]هاي جدید به وسیله به کارگیري دانش تغییر شکل یافته به عملیات جاري شرکت( است شایستگی

جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته ظرفیت بندي دو بعدي آنچه مبناي این پژوهش قرار گرفته نیز، طبقه
 زیر حوزه سه از یکی حداقل در قدیمی اقدامات از خالق انحراف استراتژیک، است. از طرف دیگر، نوآوري )بالفعل(

 بالقوه. نوآوري مشتریان تعریف یا مشتري به شده منتقل مجدد سازيمفهوم ارزش، زنجیره معماري است: طراحی

 دهندهنشان که بوده سازمان در نوآوري و مدیریت استراتژي به مربوط ادبیات در نوظهور استراتژیک، موضوعی

بخشد می و ارتقاء کرده بازتعریف را مشتري هاياست. این مفهوم ارزش کامالً متفاوت روشی به رقابت مفهوم
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 حوزه، این عمده که مفاهیم دانشگاهی مکتوبات در شده مطرح فرعی و اصلی هايموضوع با حوزه [. یک39]

 محیطی سازگاري و استراتژیک اجراي درونی، هايتوانمندي همکاري، استراتژیک، گیريجهت خالقیت، شامل:

 رویکردهاي خدمات، و کاالها در تحول حال در و باز نوآوري یک استراتژیک، نوآوريبه عبارت دیگر،  .[19]

 کسب توسعه براي چارچوب یک ،استراتژیک نوآوري[. 39است ] عملکرد بهبود براي تجاري فرآیندهاي و تجاري
 و کسب هايتصمیم در تسریع و جدید هايفرصت شناسایی دنبال به بوده و متمرکز آینده روي بر که است کار و

کار را  و کسب براي رقابتی مزیت کسب جدید، بازارهاي و مشتري براي ارزش ایجاد بوسیلهتا بتواند  است کار
 .محقق کند
موقتی و ، تدریجی هاينوآوري از فراتر تولید بر سیستمی و نگرکل رویکردي داشتن با استراتژیک نوآوري

 استراتژیک زمانی [. نوآوري15گسسته تمرکز دارد ] هايبه عبارتی بر ایجاد نوآوري. متمرکز است ناپیوسته
 به شده ارائه ارزش ایجاد توجهی در قابل تفاوت موجب تکرار قابل فرآیند یک که شودمی شناخته
 رشد، راهبردهاي خلق با که است آن استراتژیک نوآوري [. هنر5شود ] بنگاه و شرکا، مشتریان، کنندگانمصرف
 براي را جدید هايارزش و دهدمی تغییر را تجاري، مسابقه گوناگون هاي مدل و خدمات محصول، جدید درجات

، استراتژیک نوآوري دهنده تشکیل عامل چهار پیشین، ادبیات اساس [. بر15کند ]می ایجاد شرکت و مشتریان
[ نیز به آن اشاره 91رقابت که ] شکستن و بازار به ورود نوآوري جدید، بازار ایجاد ارزشی، نوآوري [:45] شامل
ها نشان پژوهش قرار گرفته نیز، همین دیدگاه است. از طرف دیگر نتایج پژوهشاند. آنچه که مبناي این کرده
 نوآوري فرآیند برايشده و  محسوب دانش بر مبتنی رقابت در کلیدي پویاي قابلیت یک جذب، دهد ظرفیتمی

هاي که پژوهشضمن این .[91] شودمی محسوب رقابتی مزیت کلیدي منبع یک و است ضروري شرکت داخلی
 شود.اند که در ادامه مطرح میرابطه آنها پرداختهمختلفی نیز به ظرفیت جذب، نوآوري استراتژیک و گاهاً 

 ظرفیت در گذاريسرمایه عدم و مسیر بوده به وابسته جذب ظرفیت [ نشان دادند که توسعه1در پژوهش ]

 محصول نوآوري به منجر تواندمی تنها نه ظرفیت جذب شود.ینیز م آینده در فنی هايقابلیت توسعه مانع جذب،

 استراتژیک هاينوآوري هدفکه به نظر آنان،  داشت پی خواهد در نیز را استراتژیک نوآوري بلکه شود، خدمت یا

 ارزش در جهش یک ایجاد و جدید بازارهاي و هاي جدیدمدل ایجاد موجود، وکار کسب هايمدل شکل تغییر نیز،

 نوآوري و تأثیر آن زمینه در رقبایشان با هاشرکت مساعی تشریک تأثیر با رابطه در باشد. پژوهشی نیزمی مشتري
 به در هاشرکت توانایی که دهدمی آنان نشان مطالعه پیرامون شواهد [.51] شده است انجام عملکرد بهبود بر

 سایر از نوآوري تقلید همچون عدم مناسب اصول رعایت با( بالقوه جذب ظرفیت) خارجی منابع آوردن دست
 . داشته است مثبت تأثیر نوآوري افزایش در رقیب، هايشرکت

 توسط نوآوري هايپیشرفت بر جذب ظرفیت و دانش تسهیم، شبکه ساختار تأثیر زمینه در پژوهش دیگري
 پیشرفته صنعتی هايپارک در مستقر شرکت 924 روي پژوهش میدانی بر یک آنها. [1۸شد ] انجام 9پینگ یانگ
 مثبتی تأثیر جذب ظرفیت بر دانش تسهیم و شبکه ساختار که بوده آن از حاکی آنان پژوهش نتایج و دادند ترتیب

 عملکرد بر را مثبتی نقش دانش تجمع و شبکه ساختار زیرا است، تاثیرگذار نیز نوآوري قابلیت بر همچنین و دارد
 مورد را کندمی استفاده باز نوآوري از که را دارویی المللیبین شرکت یک 2وارهام و هیوگس .کنندمی ایفا نوآورانه
دادند و نتیجه  قرار موضوعی تحلیل را مورد شده بایگانی اسناد و مدیران از نفر 922 آنان. [2۸دادند ] قرار بررسی
 ارزیابی و بررسی همچنین و خارجی اطالعات گذارياشترک به، باز نوآوري بر مطالعه مورد شرکت که گرفتند
 نوآوري با جذب ظرفیت مثبت رابطه دهنده نشان هاقابلیت این که تمرکز دارد، هاشبکه در نامطلوب دانش مستمر
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 هايپژوهش به اشاراتی مطالب این. داشتند تمرکز بیرونی هايایده جذب قابلیت بر دو هر زیرا بوده است، باز
و  9هرملینا پژوهش در .است بوده دانش جذب ظرفیت و نوآوري، عملکرد نوآورانه زمینه در خارجی منابع در اخیر

 عنوان به عملکرد نوآوري و اتحادها موفقیت بر مستقل متغیر عنوان به جذب ظرفیت تأثیر بررسی به همکاران نیز

و  2[. کوستوپولوس32است]بوده  یکدیگر با متغیرها این ارتباط دهندهنشان نتایج و شد پرداخته وابسته متغیرهاي
 تحت بنگاه را نوآوري میزان و تعداد سرعت، جذب، همکارانش نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ظرفیت

 نوآوري، رایج هايزیرساخت میان برقراري رابطه مناسب سبب جذب [. به نظر آنان، ظرفیت31دهد]می قرار تأثیر

 پردازش براي ابزاري عنوان به شده و هم بنگاه نوآوري لی مناسبم سطح در نوآورانه عملکرد و جذب ظرفیت

  .شودمحسوب می دانش انتقال مسیري براي و جدید خارجی دانش
 هاسازمان نوآورانه عملکرد بر( سازمانی و فردي) دانش جذب ظرفیت نقش [ به41در منابع داخلی نیز، ]

 یعنی تهران بورس در حاضر مهم صنعت دو، پژوهش هايفرضیه بررسی منظور، آنان براي بدین پرداختند.
 هاشرکت این از پرسشنامه 959 تعداد و کردند انتخاب پژوهش آماري جامعه بیمه را و داروسازي هايشرکت

 و فردي جذب ظرفیت بین رابطه رگرسیون آنان نشان داد که و همبستگی تحلیل نتایج. شد تحلیل و آوريجمع
 جذب ظرفیت میانجی نقش کهضمن این. شودمی حمایت نوآورانه عملکرد با دو این رابطه همچنین، سازمانی
  .گرفت قرار تأیید نیز مورد نوآورانه عملکرد و فردي جذب ظرفیت متغیرهاي بین رابطه در سازمانی

 بنیان دانش هايدر شرکت نوآوري و دانش جذب ظرفیت ساختاري الگوي بررسی ، بهحق شناسانصاري و 
 .بوده است معنادار و مثبت نوآوري انواع بر دانش جذب ظرفیت ابعاد تأثیر که داد نشان آنان [. نتایج3پرداختند]

رابطه بین ظرفیت جذب و نوآوري راهبردي با خلیل نژاد و دانشور دیلمی، نیز در پژوهش خود نشان دادند که 
مچنین رمضانیان  و همکاران نیز، با بررسی رابطه [. ه35] شودپذیري راهبردي تقویت میباالرفتن سطح انعطاف

بین تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوري سازمانی، رابطه مثبت بین ظرفیت جذب و قابلیت نوآوري 
هاي دیگر همچون برخی پژوهش، نتایج یکسانی بر تاکید جهت به که[. ضمن این55اند]سازمانی را تأیید کرده

پژوهش، نوآوري و ظرفیت جذب  مبانی نظريمرور  درنهایت با توجه به نیز انجام شده است.[ 41[ و  ]94[، ]1]
 ها شامل:ارتباط مثبت و معناداري با یکدیگر دارند. لذا فرضیه

 است. مؤثرظرفیت جذب دانش بر نوآوري استراتژیک  -9فرضیه 
 است. مؤثرظرفیت جذب بالقوه دانش بر نوآوري استراتژیک  -2فرضیه 

 است. مؤثرظرفیت جذب بالفعل دانش بر نوآوري استراتژیک  -3فرضیه 

که پژوهش حاضر در جهت بررسی نوآوري استراتژیک و تأثیر ظرفیت جذب بر روي آن خواهد با توجه به این
در  گردد،پذیري نیز لحاظ میپذیري و انعطافکنندگی متغیرهاي رقابتبود، همچنین در این بین، نقش تعدیل

 شود.ه به آن پرداخته میادام
پذیري اي انعطافبه طور فزآینده ادبیات بازاریابی و استراتژيپذیری استراتژیک. گری انعطافاثر تعدیل

استراتژیک را به عنوان شایستگی سازمانی حیاتی براي دستیابی و حفظ و نگهداري مزیت رقابتی و عملکرد برتر 
ها در دستیابی به موفقیت کمک مفهوم مدیریت سنتی به سازمان در یک محیط با ثبات،. [31]کندمطرح می

ها براي رویارویی با عدم اطمینان محیطی با سازي سازمانکند. اما این رویکرد مدیریت در آمادهمی
پذیري استراتژیک هاي جدید مدیریت بر توسعه انعطافجهت نظریه هایی مواجه است. به همینمحدودیت

توان به پذیري را میانعطاف . [92] اندیک رویکرد جانشین براي مدیریت سنتی، تمرکز کردهسازمانی به عنوان 
بینی، بیرونی غیرقابل پیشپذیري سازمان را در قبال تغییرات عنوان ویژگی سازمانی در نظر گرفت که آسیب
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دهد. آمیز نسبت به تغییرات قرار میگویی موفقیتدهد و یا سازمان را در موقعیت بهتري جهت پاسخکاهش می
هاي منعطف در مجموع این قابلیت را دارند که به سرعت تغییرات کلیدي بازار را شناسایی کنند، منابع را سازمان

به تناسب تغییرات بازار تدوین شده است، تخصیص دهند. بنابراین هاي استراتژیک جدیدي که به پاسخ
توانند به سرعت از یک استراتژي به هاي استراتژیک خود تنوع دارند و هم میهاي منعطف، هم در پاسخسازمان

  .[92] استراتژي دیگر تغییر مسیر دهند

در  هاي رقابتیپذیري استراتژیک؛ توانایی سازمان در کنش یا پاسخگویی سریع به محیط یا موقعیتانعطاف
توانایی شرکت در تجدید ساختار درونی و همچنین  پذیري استراتژیک همچنین بهانعطاف .[11]است حال تغییر، 

پذیري استراتژیک مفهومی است که هم تجدید روابط خود با محیط بیرونی نیز اشاره دارد. با این تعریف، انعطاف
خواهد به شود. بنابراین سازمانی که میهاي بیرونی سازمان را شامل میهاي درونی و هم موقعیتموقعیت
شود، بررسی به محیط سازمان مربوط میبایست همه عواملی را که تراتژیک دست یابد، میپذیري اسانعطاف

هاي تر از قبل به فرصتپذیري استراتژیک به پاسخگویی سریعطور مناسبی به آن پاسخ دهد. انعطافنماید و به
تر و بهبود صول وسیعهاي تکنولوژیکی از طریق تولید محصوالت جدید بیشتر، پیشنهاد خطوط محبازار و فرصت

که این تعریف نیز، مورد تأکید پژوهش حاضر است.  [5۸] شودمحصوالت موجود با سرعت باال مربوط می
 هاي مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. پاسخگویی مناسب به تغییرات محیطی، در پژوهش

ها با توانمند ساختن شرکتپذیري استراتژیک انعطافکه  دهدنشان می نتایج پژوهش حوزه مدیریت سبز
در پژوهش دیگري . [31]د نرا کاهش ده مدیریتی مشکالتبرخی د نتوانبراي استفاده مؤثرتر از منابع موجود، می

اي پذیري استراتژیک، که از سوي عدهانعطافکه در حوزه عملکردي مدیریت بهینه انجام شد، نتایج نشان داد که 
که ضمن این. [2] کندرا تسهیل می بهینهگرفته است، پذیرش اقدامات مدیریت نام  نیز عنوان قابلیت مکمل به

توانند راحتی می پذیري استراتژیک باال بههایی با انعطافکند که شرکتگونه استدالل میاینپژوهشگر دیگري 
 را افزایش دهندی مدیریتمصرف منابعشان را با کاربردهاي جدید، تطبیق داده و بدین طریق دامنه کاربرد اقدامات 

[44].  
پذیري استراتژیک، با جابجایی سریع و ارزان منابع، مبنایی براي انعطافنیز نشان داد  [12]نتایج پژوهش 

ها در تخصیص مجدد بهتر منابع و پذیري استراتژیک به شرکتعالوه انعطاف کند. بهمدیریت ریسک فراهم می
را تسهیل ی ود کمک کرده و بدین طریق روند پیاده کردن اقدامات مدیریتهاي سازمانی موجهم شکستن روال در

ثیر مثبت و أپذیري استراتژیک بر نوآوري باز تعطافپژوهشی داخلی نیز نشان داد که اننتایج  کهضمن این کند.می
 .[93] کندبینی نشده و تغییرات سریع محیط را فراهم موجبات پذیرش شرایط پیشتواند و میدار دارد امعن

 گري این متغیر و همچنین هدف پژوهش، فرضیهگري و تعدیلنقش تسهیل و مبانی نظريمرور  با توجه به
 مرتبط با این متغیر شامل:

گر پذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش تعدیلانعطاف -4فرضیه 
 .کندیمایفا 

 ،است افزایش به رو ايگسترده طور به شدن جهانی که عصري درپذیری. گری رقابتاثر تعدیل
 هايبخش در( شرکت و صنعت، کشور) مختلف سطوح گذارانسیاست بین در مهم موضوعی پذیريرقابت

 مزیت و مزیت بررسی طریق از باید پذیريرقابت بررسی است، [. جانی معتقد41شود ]می تلقی دنیا مختلف
 و توانایی به پذیريشود. رقابت گرفته نظر در رقابتی مزیت و مزیت رقابت، مختلف ابعاد و شود بررسی رقابتی

 با مقایسه در مشخص، بازار یک در خدمات و کاالها تأمین و فروش در کشور ها یابخش زیر شرکت، عملکرد
 [. 95گردد ]می اطالق بازار، همان در کشورها یا هازیربخش ها،شرکت دیگر عملکرد و توانایی
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 یا دستیابی قابل هاکه دارایی دانست فرآیندهایی و هادارایی از ايمجموعه به صورت توانمی را پذیريرقابت
 غالباً در پذیريکنند. مفهوم رقابتمی تبدیل نتایج اقتصادي به را هادارایی این نیز فرآیندها، بوده شدن ایجاد قابل

شامل:  اقتصاد جهانی دیدگاه مجمع از پذیري در سطح ملی،گردد. رقابتمی ملی توصیف و بنگاه سطح دو
 حتی کشورها از است. برخی کشور یک وريسطح بهره کنندهتعیین که عوامل، و هاسیاست نهادها، از ايمجموعه

 استفاده مورد نهادي هايمدل اند.داده تشکیل را خاصی هايکمیته خود، پذیريرقابت مستمر ارتقاء و پایش براي

 فناوري پذیريرقابت سنجش هايشاخص مهمترین است. متفاوت کشور به بسته ملی، پذیريرقابت سنجش براي

 جهانی سالنامه و جهانی پذیري رقابت گزارش عناوین تحت مدیریت توسعه موسسه و اقتصاد جهانی مجمع توسط

 [. 95شود ]می منتشر پذیريرقابت
 هايشرکت توسط هاي اقتصاديفعالیت از ايمالحظه قابل بخش دنیا، کشورهاي اکثر در اینکه به توجهبا 
بر  هاشرکت این از منطقی حمایت فکر به همواره تدابیر مختلفی با هادولت، شودمی انجام متوسط و کوچک

[. 12دست آورند ] به را دنیا رقابتی بازارهاي در رقابت توان که ببرند باال ايگونه به را پذیري آنهارقابت تا آیندمی
 یا شاخص بنگاه، در سطح پذیريرقابت سنجش براي پذیري در سطح بنگاه مد نظر است.در این پژوهش، رقابت

مختلفی  عوامل به وابسته مختلف، محققان به رویکرد بسته و ندارد وجود عمالً  مورد پذیرش، و مناسب چارچوبی
پذیري در رقابت ژوهش، رویکرد شدت رقابت و توجه به اقدامات رقبا، مورد توجه بوده است.[. در این پ95است ]

مطالعات گوناگونی نشان داده است مثال،  برايهاي مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. سطح بنگاه، در پژوهش
پژوهش دیگري . [43] ایجاد کند مؤثر پذیريهایی براي افزایش رقابتتواند فرصتمی توجه به اقدامات رقباکه 

 [.21گیرد ]پذیري و تالطم تکنولوژي تحت تأثیر قرار میدهد که استراتژي نوآوري باز، توسط رقابتنشان می
 نیز هاوري و کاهش قیمتفشار باال براي بهرهپذیري همزمان، با رقابت[ نشان داد که 49نتایج پژوهش ]

را براي به دست آوردن  نوآوري باز ها اقداماتهاي پویا، شرکتدر محیطبراي حفظ رقابت  ت. همچنینهمراه اس
که مزایاي حاصل از  نتایج این پژوهش نشان داد که. ضمن اینگیرندبه کار می نیز دانش و فناوري خارجی

ثر ؤرود که به طور مانتظار میهستند.  نیز هاي پویا بیشتردر محیط ،مدیریت دانش پذیريرقابتهاي قابلیت
هاي شرکتکه در  [53د. همچنین پژوهش ]محیطی باشپذیري وابسته به پویایی و رقابت نوآوري باز، هتوسع

تأثیر  و جو نوآوري بر عملکرد شرکتسازمانی  هايزمینهصورت گرفته است، نشان داد که پیش کوچک و متوسط
 د.کننرابطه را به صورت مثبت تعدیل میاین  پذیري نیز،و رقابتی . عالوه بر این، پویایی محیطگذاردمی

پذیري و یادگیري سازمانی بر رقابت يثیر سبک رهبرأبررسی ت[ به 54که در داخل نیز، پژوهش ]ضمن این
یادگیري سازمانی  ،هاي سبک رهبري بر یادگیري سازمانیلفهؤدهد که منشان میآنان  پژوهشنتایج پرداختند. 

داشته و  نوآوري و همچنین نوآوري کارکنان بر فرآیند نوآوري اثر مثبت و معناداريیند آبر نوآوري کارکنان و فر
. پذیري اثر مثبت و معناداري دارداستراتژي نوآوري بر رقابت گرتعدیلیند نوآوري با در نظر گرفتن اثر متغیر آفر

با ه است. این پژوهشگران پرداخت ها در ایرانپذیري بنگاهثر بر رقابتؤهاي ملفهؤبررسی م[ به 9همچنین ]
پذیري بنگاه در فضاي کسب و کار هاي رقابتلفهؤهاي حاصل از پرسشنامه، اهمیت و وضعیت ماستفاده از داده

حاکی از آن است که از نظر  تحقیقنتایج . دکردن بررسیمشخص و در چارچوب مطالعه،  را ایران از نظر خبرگان
ها از لفهؤیید بوده، و اکثر این مأبنگاه در فضاي کسب و کار ایران مورد تپذیري هاي رقابتلفهؤخبرگان، کلیه م

 باشند.اهمیت زیاد و وضعیت نامساعدي برخوردار می
 گري این متغیر و همچنین هدف پژوهش، فرضیهگري و تعدیلنقش تسهیل و مبانی نظريمرور  با توجه به

 مرتبط با این متغیر شامل:
گر ازمانی در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش تعدیلپذیري سرقابت -5فرضیه 

 دارد.
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صورت به، مدل مفهومی این پژوهش پژوهشینظري  مبانیهاي صورت گرفته و مرور با توجه به بررسی
 شود.ترسیم می 9شکل 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 9شکل 

 
 :گردندیمبا توجه به مدل مفهومی فوق، فرضیات پژوهش به صورت ذیل مطرح 

 است. مؤثرظرفیت جذب دانش بر نوآوري استراتژیک  .9

 است. مؤثرظرفیت جذب بالقوه دانش بر نوآوري استراتژیک  .2

 است. مؤثرظرفیت جذب بالفعل دانش بر نوآوري استراتژیک  .3

گر ایفا ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش تعدیلپذیري استراتژیک در رابطه میان انعطاف .4
 .کندیم

گر ایفا پذیري سازمانی در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش تعدیلرقابت .5
 .کندیم

 

 شناسی پژوهشروش  .3

نوآوري ، تأثیر ظرفیت جذب دانش بر لحاظ هدف، کاربردي است. هدف از انجام پژوهش از حاضرپژوهش 
را  پژوهشجامعه  پذیري استراتژیک است.پذیري و انعطافگر رقابتاستراتژیک با توجه به نقش تعدیل

 المللی نوآوري و فناوريفتمین نمایشگاه بینکننده در هبنیان ایرانی شرکتهاي کوچک و متوسط دانششرکت
(INOTEX, 2018 )944بوده که بر اساس فرمول کوکران شرکت  242دهند که عمدتاً نوپا و شامل تشکیل می 

 شرکت انتخاب شدند. 
گیري تصادفی انتخاب شدند و در گام بعد انتخاب افراد هر شرکت به صورت هدفمند ها به روش نمونهشرکت

ریزي، بازاریابی و یا هاي برنامهصورت گرفت و تالش شد مدیران ارشد و میانی و یا سرپرستان ستادي بخش
ها ها قرار گیرند. بدین صورت که با مراجعه حضوري به نمایشگاه،  پرسشنامهمخاطب پرسشنامهتحقیق و توسعه 

در روز دوم نمایشگاه به یکی از افراد اشاره شده در هر شرکت تحویل داده شد و بعد در زمان دیگر )عصر همان 
ها نیز به که برخی پرسشنامهنها، تحویل گرفته شد. ضمن ایروز دوم و یا روز سوم( با مراجعه مجدد به غرفه

صورت حضوري تکمیل نشد و طبق صحبت با مخاطبان و تحویل ایمیل پژوهشگر، قرار شد مابقی 
عدد پرسشنامه که در نمایشگاه  952هاي تکمیل نشده تا پایان هفته در قالب ایمیل اخذ شد. لذا از پرسشنامه
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قرار گرفت،  استفاده موردجهت انجام تحلیل آماري  قبول بلقاپرسشنامه  991توزیع گردید؛ بعد از فرآیند بررسی 
المللی نوآوري هفتمین نمایشگاه بیندرصد بوده است. الزم به ذکر است  ۸2بنابراین نرخ پاسخگویی نمونه آماري 

 91تا  94روز از  3طی « شهر هوشمند»با موضوع  و فناوري ریاست جمهوري به همت معاونت علمی و فناوري
برگزار شده است. همچنین از آنجا که این هاي تخصصی شهرداري تهران در محل نمایشگاه 9311 تیرماه

 داده قرار 9هوشمند شهر آن، اصلی بوده و موضوع نوآور هايبنگاه و فناوري صاحب هايشرکت میزبان نمایشگاه
هاي ویژگی مشترک بنگاه است، لذا در واقع شده انتخاب آن براي «هوشمند زندگی هوشمند؛ شهر» شعار و شده

امر زندگی هوشمند، کسب و کارهایی هستند که زیر  اهمیت و جهانی روندهاي به توجه حاضر در این نمایشگاه با
 . 2کنندشاخه این موضوع فعالیت می

هاي گویه بوده است. الزم به ذکر است گویه 91استاندارد با  ، استفاده از پرسشنامههاداده يگردآور ابزار
گویه  4پذیري استراتژیک نیز با استفاده شده است. انعطاف [11]گویه از پژوهش  1رفیت جذب دانش با ظ

گویه و نوآوري استراتژیک نیز از  3با   [32]پذیري از پژوهش ساخته شد. همچنین رقابت [5۸]براساس پژوهش 
علمی به روش تجربی، وسیله  پژوهشگویه اتخاذ شده است. همچنین از آنجا که در هر  5با  [13]پژوهش 

گیري باید روا و پایا باشد؛ الزم است این دو شاخص نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گیرند. لذا بررسی اندازه
کند که اعتبار پرسشنامه نیز به دو طریق بررسی روایی و پایایی ابزار انجام گردید. در حقیقت روایی تعیین می

گیري کند یا تواند خصیصه یا ویژگی که ابزار براي آن طراحی شده را اندازهرد استفاده میچگونه ابزارهاي مو
گیري در شرایط یکسان تا چه اندازه خیر؟ همچنین پایایی یا قابلیت اعتماد با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه

 دهد. نتایج یکسانی به دست می
زمانی کوتاه چندین بار در یک گروه واحد استفاده شود، نتایج حاصله  یعنی اگر از این ابزار در یک فاصله

کمک خبرگان استفاده شد. خبرگان  ي ازمحتوا و صور ییروامشابه و یا نزدیک به هم خواهد بود. براي بررسی 
ا کرده و باین پژوهش شامل دو استاد حوزه کارآفرینی و فناوري دانشگاه عالمه طباطبائی و دو مدیر تحصیل

نحوه همکاري این خبرگان بدین صورت بود که ابتدا پرسشنامه را به هر دو بودند،  INOTEXتجربه در نمایشگاه 
 گرفت.  قرار مورد تأیید و استاد دانشگاه تحویل داده شد و چند روز بعد روایی بررسی

هاي معتبرتر ها و جانمایی آنها، شرکتسپس پس از مراجعه حضوري به نمایشگاه و آشنایی با شرکت
ها، تحویل داده شد و به کمک آنها کرده و باتجربه این شرکتشناسایی شد و پرسشنامه به دو مدیر تحصیل

ها به ها بین شرکتتغییراتی در سؤاالت ایجاد شد و سپس در روز بعد پس از اعمال نکات و پرینت، پرسشنامه
 دییتأ Smart Plsي با استفاده از نرم افزار دییتأ یعامل لیبا اتکا بر تحلروایی سازه نیز  صورت حضوري توزیع شد.

 اخبکروني اطالعات نیز از طریق محاسبه آلفاي آورجمعبه آن اشاره شده است. پایایی ابزار  3گردید که در جدول 
انجام شد، که در جدول  SPSSافزار نرم واسطهبهکمی(  هاي پژوهشترین روش براي سنجش پایایی در )مرسوم

 به آن اشاره شده است. 2
 

 هاها و یافتهتحلیل داده .4

، اطالعات عمومی 9بنیان بودند که در جدول دانش هايطور که اشاره شد نمونه آماري پژوهش، شرکتهمان
 به صورت خالصه ارائه شده است. آنهاشناختی جمعیت
 

 بنیان نوپاهاي دانش.  اطالعات عمومی شرکت9جدول

                                                                                                                                                 
1 Smart City 

2 www.inotex.com 
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 درصد مشخصات شرکت

  موقعیت

 19 استان تهران

 92 هاي بزرگ )خراسان رضوي، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس(استان

 91 هاسایر استان

  عمر شرکت )سال(

 41 سال 2تا  2

 9۸ سال 4تا  2

 92 سال 1تا  4

 1 سال ۸تا  1

 94 سال ۸بیشتر از 

  تعداد کارکنان

 32 نفر 5تا  9

 39 نفر 92تا  5

 91 نفر 95تا  92

 1 نفر 22تا  95

 94 نفر 22بیشتر از 

 
که کنند، ضمن اینسال( فعالیت می 2هاي تهرانی نوپا )زیر در شرکت دهندگانبیشتر پاسخ ،9مطابق جدول

 اصلی طور که اشاره شد از آنجا که موضوعنفر هستند. همچنین همان 5ها داراي کارکنان زیر بیشتر شرکت
هاي حاضر در نمایشگاه نیز با توجه به شعار نمایشگاه، بوده است، لذا عمده شرکت هوشمند شهر نمایشگاه،

ها به صورت کامل هاي پرسشنامهبودند. اما متأسفانه از آنجا که تمامی آیتم ICTدر حوزه  فعالهاي شرکت
کاري خود  طور دقیق به حوزهها بهتکمیل نشد، زمینه تخصصی شرکت چندان مورد توجه نبوده و لذا شرکت

را در محل حوزه کاري خود درج  ICTها، حوزه درصد شرکت ۸5توان گفت عمدتاً حدود اشاره نکردند ولی می
 شود.ها اشاره میدر ادامه، نتایج بررسی پایایی و روایی و سپس برازش کلی و آزمون فرضیه کرده بودند.

هاي آزمون ي جمع آوري شده ازهادادهی اعتبار همگرا و همبستگ در پژوهش حاضر جهت دستیابی به میزان
 انسیوار نیانگیهمراه با م 1/2باالتر از  شرط پایا بودن کیفیتی. استفاده شد انسیوار نیانگیمرکب و م ییایپا

ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه به  .استسازه  کی یاعتبار همگرا و همبستگ يدو شرط الزم برا 5/2حداقل 
به تفکیک براي هر یک از  2، پایایی مرکب و میانگین واریانس در جدول پژوهشهاي همراه تعداد پرسش

 1/2متغیرها آورده شده است. در این جدول ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب براي هر یک از متغیرها باالي 
 .قبول است ر حد قابلو د 5/2 و میانگین واریانس باالي 

 
 اطالعات يگردآور ابزار یاعتبارسنج. 2جدول

 شاخص

 ریمتغ

آلفای 

 کرونباخ
CR AVE Communality 2R سؤاالت 

 1 --- 51/2 51/2 11/2 19/2 ظرفیت جذب دانش

 3 --- 5۸/2 5۸/2 ۸9/2 ۸4/2 پذیريرقابت

 4 --- 14/2 14/2 11/2 11/2 پذیري استراتژیکانعطاف

 5 192/2 59/2 59/2 ۸4/2 15/2 استراتژیکنوآوري 
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ي هر متغیر دهندهمنظور تحلیل ساختار درونی یا به عبارتی روایی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل به

ها یا سؤاالت شود. نتایج تحلیل عاملی تأییدي آیتم( استفاده میCFAآشکار، از ابزار تحلیل عاملی تأییدي )
در  پژوهشها یا سؤاالت اند. بارهاي عاملی مربوط به هر یک از سازهشدهخالصه  3در جدول  پژوهشپرسشنامه 

هاي مورد مطالعه از جهت روایی داراي اعتبار باالیی هستند. اند. بنابراین سازهدرصد معنادار بوده15سطح اطمینان 
ن خود سهم بیشتري دارد. هر گیري متغیر پنهاتوان گفت کدام شاخص یا گویه در اندازهبه کمک بار عاملی می

گویه یا سؤال پرسشنامه که بار عاملی باالتري داشته باشد، قدرت یا سهم بیشتري در سنجش متغیر پنهان مربوط 
است، بارهاي  Smart PLSافزار که خروجی نرم (outer loading)، بارهاي عاملی بیرونی 3به خود دارد. در جدول 

باشند نیاز به  4/2ون مربوط به آن آورده شده است. چنانچه این مقادیر باالي عاملی مربوط به هر متغیر در ست
 ها در صورت اجبار نداریم.حذف آن

 
 )ضرایب مسیر(تأییدي یعامل لیتحل جینتا. 3جدول

 ضریب مسیر گویه متغیر

 ظرفیت جذب دانش

1Q 421/2 

2Q 531/2 

3Q 125/2 

4Q 111/2 

5Q 111/2 

6Q 134/2 

7Q 523/2 

 پذیری استراتژیکانعطاف

8Q 124/2 

9Q 135/2 

10Q 142/2 

11Q 541/2 

 پذیریرقابت
12Q 111/2 

13Q 199/2 

14Q ۸25/2 

 نوآوری استراتژیک

15Q 1۸۸/2 

16Q 115/2 

17Q 1۸4/2 

18Q 149/2 

19Q 5۸9/2 

 
قابل  ییسؤاالت پرسشنامه از روا یکه تمام افتیدر توانی، م 3جدول  يدییتأ یعامل لیتحل جیا توجه به نتاب
درصد 15 نانیدر سطح اطم پژوهشاز سؤاالت  کیمربوط به هر  یعامل يبرخوردارند و در واقع بارها یقبول

 .اندمعنادار بوده
به نتایج مربوط به ضرایب ماتریس همبستگی میان متغیرهاي پنهان پژوهش است. با توجه  4جدول 
درصد، رابطه 15به این نتیجه رسید که تمامی متغیرهاي فرضیات پژوهش در سطح اطمینان  توان، میهمبستگی

براي ارزیابی روایی واگرا نیز از روش فورنل و الکر استفاده شده است. روایی واگرا معناداري با یکدیگر دارند. 
هاي براي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی آن سازه و سازه AVEوقتی در سطح قابل قبول است که میزان 



 210  ... یریپذرقابت گرییلبا توجه به نقش تعد یکاستراتژ یجذب دانش بر نوآور یتظرف یرتأث

 
 

 

 

، روایی واگرا وجود دارد 4هاي جدول ها( در مدل باشد. طبق یافتهدیگر)مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه
تر از اعداد زیرین خود که مقادیر ضرایب هستند بزرگ AVEچون اعداد قطر اصلی که ریشه دوم مقادیر 

 توان گفت مدل اندازه گیري از برازش خوبی برخوردار است.ها بوده، هستند. در نهایت میبین سازههمبستگی 
 

 پنهان يرهایمتغ  یهمبستگ سیماتر. 4جدول

 شاخص
 متغیر

(1) (2) (3) (4) 

    15/2 ظرفیت جذب دانش

   11/2 41/2 پذیريرقابت

  ۸2/2 59/2 12/2 پذیري استراتژیکانعطاف

 19/2 51/2 41/2 35/2 استراتژیکنوآوري 

 
آید. می دست به زیر فرمول طبق معیار اینشود. می استفاده GOF معیار از نیز مدل کلی برازش بررسی براي

 با) شودمی استفاده هاسازه بین  همبستگی  ضرایب دوم توان میانگین و تجمعی شاخص میانگین شاخص دو از
 (.2 جدول از استخراج

GOF= √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗  𝑅 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 گونه است:محاسبه تناسب کلی مدل به این
GOF= 0/639 

قبول براي این  . از آنجاکه حداقل مقدار قابلاست 131/2برابر با حاصل آزمون براي شاخص برازش مدل 
 است، برازش مدل مناسب ارزیابی شد. 31/2شاخص 

 يمعادله ساختار یبه عبارت ایو  پژوهش یفرع اتیفرض رندهیدر برگکه  پژوهشمدل  3و  2هاي در شکل
است.  شده نشان داده ریز يدر نمودارها يداری و معن ریمس بیضرا نیاست، در دو حالت تخم پژوهشدوم 

 را tمقدار آماره  زین( 3)شکل و نمودار دوم نییتع بیو ضر (2)شکل  ریمس بینمودار اول در واقع همان مقدار ضر
 .دهدینشان م

 

 
 ریمس بیضرا. 2شکل
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  t-valueيآماره بیضرا .3شکل

 

 .(5)جدول  شودپرداخته می پژوهشدر ادامه، با توجه به مدل پژوهش، به بررسی فرضیات اصلی 
 

 پژوهش اتیفرض لیتحل جینتا خالصه. 5جدول

 فرضیات پژوهش
ضریب 

 مسیر

آماره 

 تی
 نتیجه

 تأیید 299/۸ 532/2 است. مؤثر( ظرفیت جذب دانش بر نوآوري استراتژیک 9

 تأیید 521/5 2۸4/2 است. مؤثر( ظرفیت جذب بالقوه دانش بر نوآوري استراتژیک 2

 تأیید 111/5 314/2 است. مؤثر( ظرفیت جذب بالفعل دانش بر نوآوري استراتژیک 3

 تأیید ۸12/3 2۸2/2 رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک پذیري استراتژیک درگر انعطاف( نقش تعدیل4

 تأیید 131/2 91۸/2 پذیري در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیکگر رقابت( نقش تعدیل5

 
 به 299/۸ آماره تیاستراتژیک است با توجه به  دهنده تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآورينشان .1فرضیه

 .گرددیم دییتأآمده، فرضیه دست 
بوده، ظرفیت جذب دانش  که همانبرداري از جریان دانش خارجی ها در بهرهقابلیت سازمانبه عبارت دیگر، 

بر ارائه ارزش به مشتري، توجه به ایجاد بازارهاي  ظرفیت جذب دانش نوآوري استراتژیک مؤثر است.بر روي 
گونه تحلیل کرد که توان اینهاي نوین رقابت اثرگذار است. میید و استفاده از فرصتجدید، ورود به بازارهاي جد

آفرینی براي آنان بیشتر شود توجه به مشتریان و ایجاد ارزشعملکرد نوآورانه حاصل از این ظرفیت، باعث می
هاي ز طرفی عنایت به فرصتگیرد و ابرداري قرار میکه بازارهاي جدید، بیشتر مورد توجه و بهره شود. ضمن این

[، 9۸] پژوهشگیرد. نتیجه این فرضیه با بازارهاي انحصاري بیشتر مورد تأکید قرار می نوین رقابت و شکستن
 [ تطابق دارد.1[ و ]3۸]

تی نشان دهنده تاثیر ظرفیت جذب بالقوه دانش بر نوآوري استراتژیک است با توجه به آماره . 2فرضیه
 . گرددیم دییتأآمده، فرضیه دست به  521/5

نوآوري استراتژیک مؤثر است. بر روي بوده،  ظرفیت جذب بالقوه که شامل اکتساب و جذببه عبارت دیگر، 
آفرینی براي مشتریان، توجه شود اهمیت ارزشطور تحلیل کرد که اکتساب همراه با جذب باعث میتوان اینمی

برداري از ، در نظر گرفتن سازوکار الزم براي ورود به بازارهاي جدید و شناسایی و بهرهبه ایجاد بازارهاي جدید
[ تطابق 3۸[ و ]9۸[، ]51]  پژوهشهاي نوین رقابت، جنبه تحقق عملی پیدا کند. نتیجه این فرضیه با فرصت

 دارد.
 تینشان دهنده تأثیر ظرفیت جذب بالفعل دانش بر نوآوري استراتژیک است با توجه به آماره  .3فرضیه

 . گرددیم دییتأآمده، فرضیه دستبه 111/5
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برداري است، بر و بهرهبه عبارت دیگر، ظرفیت جذب بالفعل یا تحقق یافته که شامل تغییر شکل یا تحول 
شود به می برداري باعثطور تحلیل کرد که تحول و بهرهتوان ایننوآوري استراتژیک نیز موثر است. میروي 

جدید تحولی و  هايمحیطبازارهاي جدید، یجاد و یا ورود به آفرین، امهم ارزش منابعنیازهایشان، مشتریان و 
 شپژوهبرداري دانش، نگریسته شود. نتیجه این فرضیه با هاي نوین رقابت به عنوان زمینه مناسب بهرهفرصت

 [ تطابق دارد.3۸[ و ]9۸]
پذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري گر انعطافدهنده نقش تعدیلنشان. 4فرضیه

 .گرددیم دییتأآمده، فرضیه دستبه ۸12/3 تیاستراتژیک است با توجه به آماره 
تنوع مستمر نیازها و انتظارات مشتریان و نرخ فزآینده تغییرات در بازارهاي امروز به همراه به عبارت دیگر، 

ها به یکی از الزامات اساسی رقابت تبدیل شود. بر این پذیري سازمانفضاي رقابتی، باعث شده است که انطباق
گري و تقویت رابطه ظرفیت جذب دانش و پذیري استراتژیک به عنوان متغیري براي تسهیلاساس، انعطاف

پاسخگویی مناسبی  توانندهایی که میهاي منعطف و آنتوان گفت سازمان. میشودمینوآوري استراتژیک مطرح 
توانند به سرعت از یک هاي استراتژیک خود تنوع دارند و هم میداشته باشند، هم در پاسخ به تغییرات محیطی

دانش و نوآوري  تواند رابطه ظرفیت جذباستراتژي به استراتژي دیگر تغییر مسیر دهند، که این قابلیت می
 [ تطابق دارد.93[ و ]44] پژوهشفرضیه با نتیجه این استراتژیک را تقویت مثبت نماید. 

گر در حالت تأثیر یکی تعدیل گر، به بررسی متغیرهايالزم به ذکر است براي سنجش شدت اثر متغیر تعدیل
توجه به نتایج، مدل پژوهش در حالتی که  شود. باگر پرداخته میگرها و سپس تأثیر توامان هر دو تعدیلاز تعدیل

گر، انعطاف پذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب و نوآوري استراتژیک ترسیم شده است. متغیر تعدیل
 tپذیري استراتژیک تأیید شده است )آماره گر انعطافشود، نقش تعدیلگونه که مشاهده میدر این حالت همان

( و ضریب مسیر ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک در این حالت برابر است با 11/9گر بزرگتر از تعدیل
322/2 . 

 

 
 پذیري استراتژیکگر انعطاف. ضریب مسیر در حالت نقش تعدیل4شکل
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 پذیري استراتژیکگر انعطافدر حالت نقش تعدیل t-value. آماره 5شکل

 

رسد. به عبارت دیگر محقق باید گزارش دهد که در صوت معنادار گري میحال نوبت به بررسی شدت تعدیل
  f2گر در پژوهش، میزان تعدیل به چه اندازه قوي یا متوسط بوده است. در این پژوهش از آزمون بودن اثر تعدیل

 زیر محاسبه می شود:گر استفاده شده است که به شرح براي تعیین شدت اثر متغیر تعدیل
2F = 0.185

0.757−0.684

1−0.757
= 

𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
2 − 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟

2

1− 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
2= 1 

و مطابق با کوهن است  9۸5/2گري انعطاف پذیري استراتژیک برابر است با در حالت تعدیل f2ضریب 
براي این آزمون  به ترتیب نشان از شدت اثر تعدیلی ضعیف، متوسط و قوي  35/2و  95/2، 22/2( مقادیر 91۸۸)

 است و بنابراین شدت نسبتاً قوي است. 
پذیري در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک گر رقابتدهنده نقش تعدیل. نشان5فرضیه

 .گرددیم دییتأآمده، فرضیه  دستبه  131/2 تیاست با توجه به آماره 
رویکرد شدت رقابت و توجه به  بنگاه، در سطح پذیريرقابت سنجش که در این پژوهش براي با توجه به این

را تسهیل  هاي نوین رقابتاستفاده از فرصتتواند میپذیري رقابتاقدامات رقبا مورد توجه بوده است، توجه به 
مزایاي حاصل ت. همچنین همراه اس بازارها نیزو  پذیري همزمان، با توجه به مشتریانرقابتکه  کند. ضمن این

ي هاشرکت است و نیز بیشتر ،همچون فضاي نمونه مورد بررسیهاي پویا در محیط پذیري،رقابتهاي از قابلیت
ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک در نظر  کنندهدانش بنیان نیازمندند متغیرهایی را به عنوان تسهیل

 نیز تطابق دارد. [53]و  [3۸]نتیجه این فرضیه با پذیري نیز از این جمله است. بگیرند، که رقابت
پذیري در رابطه گر رقابتدیلدر ادامه، مدل پژوهش در حالت نقش تع گر،شدت متغیر تعدیل براي بررسی

پذیري نیز تایید گر رقابتمیان ظرفیت جذب و نوآوري استراتژیک ترسیم شده است. در این حالت نیز نقش تعدیل
( و ضریب مسیر ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک در این 11/9گر بزرگتر از تعدیل Tشده است )آماره 

 .42۸/2حالت برابر است با 
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 پذیريگر رقابتضریب مسیر در حالت نقش تعدیل .1شکل

 

 
 پذیريگر رقابتدر در حالت نقش تعدیل t-value . آماره1شکل

 

 گر نیز در ذیل محاسبه شده است.براي تعیین شدت اثر متغیر این تعدیل  f2آزمون 
2F = 0.190

0.758−0.684

1−0.758
= 

𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
2 − 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟

2

1− 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
2= 2 

 
. بنابراین هر چند شدت هر دو متغیر  912/2پذیري برابر است با گري رقابتدر حالت تعدیل f2ضریب 

این پژوهش نسبتاً قوي است، اما تأثیر تقویتی متغیر پذیري در پذیري استراتژیک و رقابتگر انعطافتعدیل
 پذیري استراتژیک است. پذیري بیشتر از انعطافرقابت

پذیري دهد که انعطافگر نتایج به دست آمده نشان میهمچنین در حالت تأثیر توامان هر دو متغیر تعدیل
 متوسط و کوچک هايک را در شرکتپذیري رابطه میان ظرفیت جذب و نوآوري استراتژیاستراتژیک و رقابت

، که پس شدت آن نیز قوي 395/2گري توامان طبق فرمول برابر است با کنند. شدت تعدیلبنیان تعدیل میدانش
 بوده است. 

= 0.315
0.781−0.712

1−0.781
= 

𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
2 − 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟

2

1− 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
2=2 F 

 
گر از هر یک از گري، تأثیر تقویت توامان هر دو تعدیلکه با توجه به مقادیر شدت تعدیل ضمن این

توانند پذیري میپذیري استراتژیک و رقابتتک بیشتر است. لذا متغیرهاي انعطافبهگرها به صورت تکتعدیل
 وي، تقویت کنند. طور نسبتاً ق توامان رابطه میان ظرفیت جذب و نوآوري استراتژیک را به
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 ( معنادار9): نمود بنديطبقه اساسی مؤلفه دو اساس بر توانمی را گرتعدیل متغیرهاي  گرتعدیل متغیر نوع
( X) گر تعدیل متغیر ارتباط نداشتن یا و داشتن (2) ؛(X*Z) بین پیش متغیر با معنادار تعاملی اثر نبودن یا و بودن

در  که آیدمی پیش گرتعدیل متغیر براي نوع یا حالت چهار مؤلفه، دو این به توجه با مستقل؛ یا و وابسته متغیر با
 .به آن اشاره شده است 1جدول 
 

 گر. انواع متغیر تعدیل1جدول 

  ارتباط با متغیر مستقل و وابسته عدم ارتباط با متغیر مستقل و وابسته
 عدم تعامل با متغیر مستقل میانجی، برونزا، پیش زمینه، فرونشان و پیش بین یکسان گر

 تعامل با متغیر مستقل شبه تعدیل گر تعدیل گر خالص

 

پذیري انعطاف یعنی گرتعدیل متغیر که جایی آن از گفت توانمی 4 شکل به توجه با پژوهش، این در
انعطاف  متغیر دیگر، سوي از و دارد معنادار و مثبت ارتباط نوآوري استراتژیک یعنی وابسته متغیر استراتژیک با

 تعاملی جمله یعنی است معنادار تعامل داراي( X) ظرفیت جذب دانش بین پیش متغیر با( Z) پذیري استراتژیک
abso * flex پذیري انعطاف متغیر که گرفت نتیجه توانمی بنابراین ؛(11/9 مطلق قدر از بیشتر) است معنادار

 .است «گرتعدیل شبه» نوع از و بوده گراستراتژیک تعدیل
 وابسته متغیر پذیري بارقابت یعنی گرتعدیل متغیر که آنجایی از گفت توانمی 4 شکل به توجه همچنین با

 بین پیش متغیر با( Z) پذیريرقابت متغیر دیگر، سوي از و دارد معنادار و مثبت ارتباط نوآوري استراتژیک یعنی
 قدر از بیشتر) است معنادار abso * envir تعاملی جمله یعنی است معنادار تعامل داراي( X) ظرفیت جذب دانش

 .است «گرتعدیل شبه» نوع از و بوده گرپذیري تعدیلرقابت متغیر که گرفت نتیجه توانمی بنابراین ؛(11/9 مطلق
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه .5

هاي اخیر مفاهیم عملکرد نوآورانه و نوآوري سازمانی در پژوهش، طی سال مبانی نظريبا توجه به بررسی 
کنار مفاهیم مدیریت دانش و ظرفیت جذب دانش مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است اما کمتر تأثیر ظرفیت 

توان پژوهشی را گر مدنظر بوده و به طور کلی کمتر میجذب بر نوآوري استراتژیک و توجه به متغیرهاي تعدیل
استراتژیک را با مفهوم ظرفیت جذب دانش پذیري و انعطاف پذیرينوآوري استراتژیک، رقابتمفاهیم  یافت که

مورد  و تکنیک آماري مدل مفهومی ،جامعه مورد بررسی کهمورد تجزیه و تحلیل قرار داده باشد. ضمن این
ر ظرفیت جذب دانش بر شود. در پژوهش حاضر، تأثیهاي نوآوري پژوهش محسوب می، از دیگر جنبهاستفاده

هاي کوچک و متوسط پذیري استراتژیک، در شرکتانعطاف پذیري ونوآوري استراتژیک با توجه به نقش رقابت
بنیان مورد مطالعه قرار گرفت. لذا پس از بررسی ادبیات پژوهش و تدوین مدل مفهومی، به ارزیابی مدل در دانش

المللی نوآوري و فتمین نمایشگاه بینکننده در هانی شرکتبنیان ایرهاي کوچک و متوسط دانشبین شرکت
 فرضیه مدل، مورد تأیید قرار گرفت. 5پرداخته شد و درنهایت  9311( در تابستان INOTEX) فناوري

در این پژوهش ضمن تأکید بر رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک، نشان دادیم که 
که این کنند. ضمن اینتوانند نقشی مهم در تقویت این رابطه ایفا پذیري استراتژیک میانعطاف پذیري ورقابت

بنیان نیز، اهمیتی دو چندان دارد. به بیان دیگر، در مطالعه هاي کوچک و متوسط دانشموضوع در بین شرکت
استراتژیک ارائه شد. در  هاي دانش بنیان در حوزه نوآوريحاضر مدلی در راستاي تقویت توانمندي بنگاه

هاي پژوهش ادعا شد که ظرفیت جذب دانش )بالقوه و بالفعل( بر نوآوري استراتژیک مؤثر است. با تأیید فرضیه
کند. لذا توان دریافت که در ترویج و ارتقاي نوآوري استراتژیک، ظرفیت جذب نقش اساسی ایفا میاین فرضیه می

سازد تا جریان دانش داخلی خود را هم ري از جریان دانش خارجی آنها را قادر میگیها باید بدانند که بهرهسازمان
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برداري از این ها در بهرهقابلیت سازمانبسط و گسترش دهند و از این طریق، عملکرد نوآورانه خود را ارتقا دهند. 
هاي شرکتدر یک محیط پویا نوآورانه همچون  جریان دانش خارجی که همان ظرفیت جذب دانش است،

 تر گرفته شود. شود تحوالت نوآورانه جديبنیان، اهمیتی دو چندان دارد و باعث میکوچک و متوسط دانش
گرایی میان ذهنیت کارکنان جهت درک وضعیت محیط هاي کارکنان، همها و انگیزهبنابراین توجه به توانایی

 استاي تقویت ظرفیت جذب مؤثر باشد. همچنینتواند در ررقابتی، توجه به بخش تحقیق و توسعه سازمان، می
، کارکنان زیرا است. مهم نیز باشد کنونی کاري هايفعالیت با مرتبط که کارکنان قبلی مهارت و دانش به توجه
توانند این ها میبنابراین سازمان .دهندمی اشاعه اعضا بین و سازمان درون و داده انتقال خود با را دانش این

ظرفیت جذب هایی که که سازمانهاي کارمندیابی سازمان خود در نظر بگیرند. ضمن اینعامل را در استراتژي
مناسبی داشته باشند، نسبت به مشتریان و بازار نیز توجه بیشتري داشته که این توجه نیز باعث اهتمام  دانش

شناخت بازارهاي جدید و اقدامات نوآورانه در بین رقبا آفرینی براي مشتریان، اولویت دادن به عملی به ارزش
 شود.می

پذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش انعطافدر ادامه ادعا شد 
پاسخگویی مناسبی به  توانندهاي منعطف و آنهایی که میسازمانکه مورد تأیید قرار گرفت.  کندیمگر ایفا تعدیل

توانند به سرعت از یک هاي استراتژیک خود تنوع دارند و هم میداشته باشند، هم در پاسخ تغییرات محیطی
تواند رابطه ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژي به استراتژي دیگر تغییر مسیر دهند، که این قابلیت می

 انطباق ایجاد در سازمان هايقابلیت به استراتژیک پذیريه انعطافلذا از آنجا ک استراتژیک را تقویت مثبت نماید.
تواند موجب افزایش نماید، توجه به مفهوم هوش رقابتی نیز میمی توجه مختلف هايزمان در شرایط با

هاي فناوري سازمان جهت کسب گذاري در حوزه زیرساختکه سرمایهپذیري سازمان شود. ضمن اینانعطاف
آوري اطالعات پیرامون آنها، توجه به نگرش مشتریان، زیر نوین، حساسیت نسبت به مشتریان و جمعهاي فناوري

 هاي تخصصی در این راستا مفید هستند.نظر داشتن رقبا و رصد محصوالت و خدمات آنها و حضور در نمایشگاه

وآوري استراتژیک به سازمانی در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نپذیري گر رقابتهمچنین نقش تعدیل
را  هاي نوین رقابتاستفاده از فرصتتواند میپذیري لذا توجه به رقابتعنوان فرضیه دیگر پژوهش تأیید شد. 

مزایاي ت. همچنین همراه اس بازارها نیزو  پذیري همزمان، با توجه به مشتریانرقابتکه تسهیل کند. ضمن این
 بوده و نیز بیشتر ،همچون فضاي نمونه مورد بررسیهاي پویا در محیط پذیري،رقابتهاي حاصل از قابلیت

ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک  کنندهي دانش بنیان نیازمندند متغیرهایی را به عنوان تسهیلهاشرکت
دریافت که  توانبنابراین با توجه به نتایج بدست آمده میپذیري نیز از این جمله است. در نظر بگیرند، که رقابت

با  يزیربرنامه ییبمانند که توانا یدرصحنه رقابت باق توانندیمبه خوبی  ییهاسازمان ،زیامروز ن یرقابت يایدر دن
پذیري نسبت به براي دستیابی به حداکثر رقابت هاسازماناین  شودیمداشته باشند. لذا پیشنهاد را  یرقابت کردیرو

انداز پویا، تحلیل محیط، توسعه سرمایه با محیط و رقبا، تفکر استراتژیک، چشمي سازگاري هاتیقابلسایر رقبا، 
 انسانی را در خود تقویت نمایند.

 [21و ] [94]،  [3] ، [59]، [53]، [3۸]هاي طور کلی با نتایج پژوهشالزم به ذکر است نتایج این پژوهش به
 مهمترین توان به موارد زیر اشاره کرد: ازمیهاي این پژوهش که از جمله محدودیتراستاست. ضمن اینهم

 که است تأثیر متغیرهایی است، اجتماعی علوم هايپژوهش خاص هاياز ویژگی که پژوهش هايمحدودیت

نیست.  ذهن از دور نتایج پژوهش بر آنها تأثیرگذاري امکان و دسترسی پژوهشگر است از خارج آنها کنترل
محقق  به ندادن پرسشنامه عودت و یا هاپرسشنامه به جهت پاسخگویی هاشرکت از برخی همکاري همچنین عدم
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و مشخص  هوشمند حوزه شهر ها در قالبو لذا کاهش تعداد نمونه و همچنین گستردگی حوزه فعالیت شرکت
 ها است.، از جمله این محدودیتنبودن دقیق حوزه تخصصی کاري هر شرکت

ها، مدل پژوهش را در تعداد بیشتري از پژوهشگران دیگر، براي افزایش اعتبار یافتهشود در پایان پیشنهاد می
توانند مدل پژوهش را در که میهاي دانش بنیان در یک حوزه خاص تخصصی انجام دهند، ضمن اینشرکت
سه هاي صنعتی نیز مورد ارزیابی قرار دهند و با نتایج این پژوهش مقایهاي کوچک و متوسط شهرکشرکت

رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوري  بر توانندمی که دیگري عوامل توان به بررسیکنند. همچنین می
باشند، پرداخته شود. از طرف دیگر، با توجه به اهمیت  اثرگذار گراستراتژیک در قالب متغیرهاي میانجی یا تعدیل

 تقویت هايراه شود به بررسیپیشنهاد میهاي داخلی این حوزه، موضوع نوآوري استراتژیک و کمبود پژوهش

 ها نیز پرداخته شود.سازمان در استراتژیک نوآوري
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