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چکیده
با گسترش پارادیم نوآوري باز به مثابه پارادایم غالب در مدیریت نوآوري ،اهمیت ظرفیت جذب دانش بیش از پیش
آشکار گشته است .هدف اصلی پژوهش حاضر ،تحلیل تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوري استراتژیک است ،ضمن اینکه
این پژوهش بررسی میکند که رقابتپذیري و انعطافپذیري استراتژیک چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا
میکنند .روش پژوهش ،کمّی و به صورت پیمایش است که با ابزار پرسشنامه انجام شده است .جامعه آماري پژوهش،
شرکتهاي کوچک و متوسط دانشبنیان ایرانی شرکتکننده در هفتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوري و فناوري
( )XETONIدر تابستان  9311است که عمدتاً نوپا و شامل  242شرکت بوده که بر اساس فرمول کوکران  944شرکت به
صورت نمونهگیري تصادفی انتخاب شدند .پس از بررسی روایی و پایایی دادههاي گردآوري شده ،به کمک نرمافزار
اسمارت پیالاس و از طریق ماتریس همبستگی ،آزمون معادالت ساختاري و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند.
در نهایت ،مشخص شد که ظرفیت جذب دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است .همچنین رقابتپذیري و انعطافپذیري
استراتژیک در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک ،نقش تعدیلگري ایفا میکند و شدت رابطه را افزایش
میدهند .با توجه به نتایج تحقیق میتوان دریافت که در دنیاي رقابتی امروز ،سازمانهایی که توانایی برنامهریزي با
رویکرد رقابتی داشته و به انعطافپذیري استراتژیک در ایجاد انطباق با شرایط در زمانهاي مختلف توجه مینمایند ،بهتر
میتوانند در مسیر نوآوري گام بردارند.
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 .1مقدمه

عملکرد یک شرکت وابسته به بسیاري از عوامل مانند نوآوري در آن شرکت و وجود مهارتهاي فردي و
سازمانی خاص در آن شرکت است [ .]29در دنیاي کسب و کار امروز ،توانایی براي بهرهبرداري از دانش خارجی
یک عامل حیاتی براي قابلیتهاي نوآورانه سازمانها محسوب میگردد و این خود نشاندهنده اهمیت تقویت
ظرفیت جذب شرکتها است [ .]9۸در این میان ،ظرفیت جذب ،به شکل نه چندان غافلگیرکنندهاي به صورت
متراکم و در مفهوم مطالعاتی ،رشد و ارتقاء یافته است [ .]1با گسترش پارادیم نوآوري باز به عنوان پارادایم غالب
در مدیریت نوآوري اهمیت ظرفیت جذب بیش از پیش آشکار گشته است [ .]9۸ضمن اینکه نتایج پژوهشها
نشان میدهد ،شرکتهایی که ظرفیت جذب باالیی دارند ،انتظار میرود که نسبت به رقباي خود عملکرد بهتري
نیز داشته باشند [.]91
از طرفی ،امروزه آن دسته از سازمانها و شرکتهایی موفقترند که بتوانند با سرعت و هزینه مناسب ،ایدههاي
جدید را توسعه دهند [ .]55داشتن نوآوري براي ایجاد مزیت رقابتی براي هر سازمان براي پیروزي بر رقباي
بزرگ و قدرتمند امري ضروري است[ .]91یکی از نتایج نوآوري ،ارزشآفرینی و افزایش کارایی است و بنابراین
رشد تجارت را رقم خواهد زد ،همین جرقهاي است که سازمانها و افراد را به حرکت رو به جلو سوق میدهد
[ .]4۸اما یک سازمان چگونه و به چه روشی میتواند نوآوري را پیاده و اجرا سازد ،به طوري که از یکسو با
اهدافش همراستا شود و از سوي دیگر نقش آن را در میدان مسابقه نسبت به رقبایش به طور بنیادي تغییر دهد.
نتایج مطالعات بر روي سازمانهاي موفق و متحول نشان میدهد آنها بر نوآوري استراتژیک تأکید داشتهاند
[ .]45بر خالف نوآوري سنتی ،این روش متفاوت رقابت ،فقط شامل نوآوري محصول نیست ،چنین نوآوري ممکن
است با مفهوم محصول ،تولید یا بازاریابی محصوالت و خدمات مربوطه مرتبط باشد [ .]15در واقع ،نوآوري
استراتژیک با داشتن رویکردي کلنگر و سیستمی همان چیزي است که مؤسسات و سازمانها میتوانند از آن در
جهت حفظ رقابت بهره جویند .شایان ذکر است ،امروزه با شدت یافتن تغییرات فناوري ،تغییر فضاي کسب و کار
و از میان رفتن موانع سنتی ورود به بازارها در بیشتر صنایع ،شدت رقابت افزایش یافته است .همچنین محیط
خارجی در بقاي شرکت ،نقش بارزتري ایفا میکند .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد علت ناکامی بسیاري از
شرکتها در حوزه نوآوري ،بیتوجهی به پویاییهاي محیطی و نبود انعطافپذیري راهبردي متناسب با شرایط
خاص این شرکتهاست [ ]22و [.]۸
در این میان ،نتایج برخی پژوهشها نشان میدهند که ظرفیت جذب میتواند بر انواع نوآوري همچون
نوآوري استراتژیک تاثیر بگذرد ،اما تأثیر متغیرهاي تعدیلگري که بین این رابطه میتواند تأثیرگذار باشد ،چندان
مورد توجه قرار نگرفته است [ .]42ضمن اینکه توجه به بستر و صنعت مورد مطالعه نیز میتواند نتایج متفاوتی
داشته باشد [ ،]53که این موضوع ،نیاز به بررسی دقیقتري دارد .پژوهشهایی که در گذشته در زمینه نوآوري
استراتژیک انجام شده به طور عمده بر روي شرکتهاي بزرگ با فناوري بزرگ و پیشرفته تمرکز داشتهاند .در
حالی که ادبیات موضوع نشان داده که مجموعه اقدامات و پیامدهاي نوآوري استراتژیک کامالً بستگی به اندازه
شرکتها دارد .با این وجود تعداد مطالعات صورت گرفته در شرکتهاي کوچک و متوسط در دهه اخیر کم بوده
است[ .]11خالء این موضوع ،علیالخصوص در میان شرکتهاي کوچک و متوسط دانشی نیز که بیشتر در ارتباط
با تکنولوژي و نوآوري هستند ،مشهود است [.]24
در این میان ،با توجه به اهمیت شرکتهاي دانش بنیان ایرانی در توسعه اقتصادي کشور ،در سالهاي اخیر،
به شناسایی عوامل زمینهساز نوآوري و تسهیلکننده عملکرد نوآورانه شرکتها مورد توجه قرار گرفته است[ ]25و
پژوهشگران با مطالعه سازمانهاي نوآور و کارآفرین در پی شناسایی و معرفی عوامل مشترکی هستند که موجب
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بهبود وضعیت رقابتی و انطباقپذیري این نوع شرکتها شده و موجبات ارتقاي عملکرد نوآورانه آنها را نیز فراهم
آورد [.]52
لذا با توجه به اهمیت شرکتهاي دانش بنیان در توسعه اقتصادي کشور و همچنین ظرفیت و توانمندي آنها
در ایجاد و توسعه نوآوري [ ،]14پرداختن به این موضوع در میان این شرکتها از اهمیت زیادي برخوردار است.
لذا الزم است در پژوهشی جامع ،نقش متغیرهاي تعدیلگر در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوري
استراتژیک در میان شرکتهاي کوچک و متوسط دانشبنیان ایرانی بررسی شود ،که نتایج آن میتواند از منظر
تئوریک و عملی براي پژوهشگران و مدیران این حوزه مفید واقع شود .بر این اساس ،روش پژوهش ،کمی و به
صورت پیمایش است که با ابزار پرسشنامه در میان شرکتهاي کوچک و متوسط دانشبنیان ایرانی شرکتکننده
در هفتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوري و فناوري ( )INOTEXدر تابستان  9311انجام شده است .در ادامه،
پس از بیان مبانی نظري و پیشینه پژوهش ،روششناسی و یافتهها اشاره شده و درنهایت نیجهگیري و پیشنهادها
مطرح میشود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

نوآوري ،فرآیندي سیستمی و پیچیده است که از تولید یک ایده تا دستیابی به محصول و تجاريسازي آن
تداوم دارد [ .]23شرکتها براي مدیریت فرآیند نوآوري ،باید توانایی نوآوري را با تولید ایده تجاري ،توسعه دهند،
ضمن اینکه تبدیل دانش جدید به محصول و خدمات جدید را نیز نوآوري مینامند [ .]4در این بین ،رویارویی با
تغییرات سریع اجتماعی ،فناورانه و اقتصادي در جهان گواهی بر این مدعاست که در راستاي جهانی شدن ،شما
نمیتوانید صرفاً با تکیه بر یک نوع نوآوري بقایی داشته باشید .اگر خواستار این هستید که در مقابل رقابت جهانی
مقاومت کنید ،نیاز دارید که به سرعت روش انجام کسب و کارتان را تغییر دهید [ .]51در این میان ،نوآوري
ال متفاوت است که ارزشهاي مشتري را مجدداً تعریف
استراتژیک بر مفهوم رقابت در صنعت موجود به روشی کام ً
و ارتقا میبخشد .بر خالف نوآوري سنتی ،این روش متفاوت رقابت ،فقط شامل نوآوري محصول نیست ،چنین
نوآوري ممکن است با مفهوم محصول ،تولید یا بازاریابی محصوالت و خدمات مربوطه مرتبط باشد [.]15
در واقع ،نوآوري استراتژیک با داشتن رویکردي کلنگر و سیستمی همان چیزي است که مؤسسات و
سازمانها میتوانند از آن در جهت حفظ رقابت بهره جویند .در این صورت ،نوآوري استراتژیک که ترکیبی از
نوآوري و استراتژي است [ ،]13با خلق استراتژيهاي رشد ،طبقات جدید محصول ،خدمات و مدلهاي گوناگون
تجاري ،بازي را تغییر میدهد و ارزشهاي جدیدي را براي مشتریان و بنگاه ایجاد مینماید[ .]5این نوع نوآوري،
شامل نوآوري بنیادي و همه جانبه و گاهی بلندمدت و همراه با نتایج و پیامدهاي بسیار ویژه و خاص میشود.
ضمن اینکه در نوآوري استراتژیک ،نگاهی فراتر از نگاه معمولی به نوآوري حاکم است که قاعده بازي و نحوه کار
شرکت را بهطور کامل دستخوش تغییر میکند [.]34
نتایج پژوهشها نشان میدهد متغیر نوآوري استراتژیک در پژوهشهاي مختلف ،هم به عنوان متغیر مستقل
و هم وابسته حضور داشته ،ضمن اینکه برخی متغیرهاي دیگر نیز رابطه بین آن و دیگر متغیرها را تعدیل
میکنند [ ]45[ ،]9۸[ ،]53و [ ]91که در ادامه با توجه به هدف پژوهش ،به آن پرداخته میشود.
ظرفیت جذب دانش و نوآوری استراتژیک .در یک محیط پویا ،دانش منبعی حیاتی براي خلق ارزش و
توسعه و حفظ مزیت رقابتی است .اما تغییرات سریع در محیطها ،تکنولوژيها و قوانین رقابتی باعث میشود که
سازمان ها نتوانند در تولید دانش به خودکفایی برسند .داشتن یک رویکرد داخلی نسبت به خلق دانش که سازمان
را مجاب به تکیه بر منابع خود در تولید دانش مینماید؛ نمیتواند پاسخگوي نیاز سازمانها باشد [ .]33سازمانها
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در حال ترک این عقیده هستند که تولید دانش جدید ،اساسا یک فرآیند داخلی است .سازمانها به این نتیجه
رسیدهاند که بهرهگیري از جریان دانش خارجی آنها را قادر می سازد تا جریان دانش داخلی خود را بسط و
گسترش دهند [ .]22قابلیت سازمانها در بهرهبرداري از این جریان دانش خارجی را ظرفیت جذب دانش
مینامند .ظرفیت جذب ،قابلیتی است که سازمانها را قادر میسازد تا از طریق مدیریت دانش خارجی بتوانند خلق
ارزش نموده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند .همچنین ظرفیت جذب دانش ،به مجموعهاي از فرآیندها و
روندهاي سازمانی اشاره دارد که طی آن سازمان به کسب ،شبیهسازي ،انتقال و استخراج دانش میپردازد ،تا
قابلیتهاي پویایی در خود ایجاد کند .ضمن اینکه این قابلیتها ،توانایی سازمان را براي دستیابی و حفظ مزیت
رقابتی افزایش میدهند [.]41
مفهوم ظرفیت جذب که از زمان پیدایش آن بیش از بیست سال میگذرد ،از اهمیت ویژهاي برخوردار بوده
[ ]52و در این مدت دستخوش بازبینی و توسعه بسیاري قرار گرفته [ ،]42که منجر به یادگیري در مورد
نوآوريهاي جدید میشود [ .]51ظرفیت جذب ،اولین بار توسط کوهن و لیونتهال 9در سال  91۸1مطرح و در
سال  9112توسعه یافت .تعریف آنها از ظرفیت جذب به توانایی یک بنگاه در شناسایی ارزش اطالعات جدید
خارجی ،جذب و به کارگیري آن براي اهداف تجاري باز میگردد [ .]99زمانی که به ظرفیت جذب دانش اشاره
میشود دانش ،دارایی مهم شرکت ،براي خلق مزیت رقابتی تلقی میشود .اما توجه به این نکته ضروري است که
سازمانها به طور عادي با مشکالتی در مدیریت و ارزیابی این دارایی مواجه هستند .مشکل زمانی افزایش مییابد
که ویژگیهاي پنهان دانش مطرح شود .دانش سازمان یک دارایی پویا ،وابسته و دائماً در حال تغییر است که
همین امر بررسی و اندازهگیري آن را مشکل میکند [.]21
مفهومسازي ظرفیت جذب را متشکل از دو ،سه یا چهار سازه بنیادین میدانند .تعریفی که بیشترین ارجاعات
را تا به امروز داشته است توسط زهرا و جورج 2در سال  2222با چهار سازه ارائه شده است [ .]92این تعریف مدلی
را ارائه میکند که نشان میدهد ظرفیت جذب شامل چهار فرآیند اکتساب ،جذب ،تغییر شکل (تحول) و
بهرهبرداري میشود .این چهار فرآیند به عنوان ابعاد ظرفیت جذب دانش سازمانی شناخته شده و در یک سطح
باالتر در دو طبقه ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته (بالفعل) دستهبندي میشوند [.]11
ظرفیت جذب بالقوه شامل اکتساب (توانایی یک شرکت در شناسایی و به دست آوردن دانشی است که خارج
از سازمان تولید شده و براي عملیات سازمان حیاتی است) و جذب (روتینها و فرآیندهاي یک شرکت که به آن
اجازه تحلیل ،پردازش ،تفسیر و درک اطالعات بدست آمده از منابع خارجی را میدهد) است .زهرا و جورج بیان
میکنند که اگر چه ظرفیت جذب بالقوه باعث میشود که یک شرکت آماده اکتساب و جذب دانش خارجی باشد،
ولی بهرهبرداري از آن را تضمین نمیکند .بهرهبرداري نیاز به ظرفیت جذب تحقق یافته دارد .ظرفیت جذب
تحقق یافته نیز شامل تغییر شکل (توانایی شرکت در توسعه و پاالیش روتینهاي کاري است که دانش موجود
کسب و جذب شده را تسهیل میکند) و بهرهبرداري (توانایی شرکت در توسعه شایستگیهاي موجود یا خلق
شایستگی هاي جدید به وسیله به کارگیري دانش تغییر شکل یافته به عملیات جاري شرکت) است [.]11
آنچه مبناي این پژوهش قرار گرفته نیز ،طبقهبندي دو بعدي ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته
(بالفعل) است .از طرف دیگر ،نوآوري استراتژیک ،انحراف خالق از اقدامات قدیمی در حداقل یکی از سه حوزه زیر
است :طراحی معماري زنجیره ارزش ،مفهومسازي مجدد منتقل شده به مشتري یا تعریف مشتریان بالقوه .نوآوري
استراتژیک ،موضوعی نوظهور در ادبیات مربوط به مدیریت استراتژي و نوآوري در سازمان بوده که نشاندهنده
مفهوم رقابت به روشی کامالً متفاوت است .این مفهوم ارزشهاي مشتري را بازتعریف کرده و ارتقاء میبخشد
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[ .]39یک حوزه با موضوعهاي اصلی و فرعی مطرح شده در مکتوبات دانشگاهی که مفاهیم عمده این حوزه،
شامل :خالقیت ،جهتگیري استراتژیک ،همکاري ،توانمنديهاي درونی ،اجراي استراتژیک و سازگاري محیطی
[ .]19به عبارت دیگر ،نوآوري استراتژیک ،یک نوآوري باز و در حال تحول در کاالها و خدمات ،رویکردهاي
تجاري و فرآیندهاي تجاري براي بهبود عملکرد است [ .]39نوآوري استراتژیک ،یک چارچوب براي توسعه کسب
و کار است که بر روي آینده متمرکز بوده و به دنبال شناسایی فرصتهاي جدید و تسریع در تصمیمهاي کسب و
کار است تا بتواند بوسیله ایجاد ارزش براي مشتري و بازارهاي جدید ،کسب مزیت رقابتی براي کسب و کار را
محقق کند.
نوآوري استراتژیک با داشتن رویکردي کلنگر و سیستمی بر تولید فراتر از نوآوريهاي تدریجی ،موقتی و
ناپیوسته متمرکز است .به عبارتی بر ایجاد نوآوريهاي گسسته تمرکز دارد [ .]15نوآوري زمانی استراتژیک
شناخته میشود که یک فرآیند قابل تکرار موجب تفاوت قابل توجهی در ایجاد ارزش ارائه شده به
مصرفکنندگان ،مشتریان ،شرکا و بنگاه شود [ .]5هنر نوآوري استراتژیک آن است که با خلق راهبردهاي رشد،
درجات جدید محصول ،خدمات و مدل هاي گوناگون تجاري ،مسابقه را تغییر میدهد و ارزشهاي جدید را براي
مشتریان و شرکت ایجاد میکند [ .]15بر اساس ادبیات پیشین ،چهار عامل تشکیل دهنده نوآوري استراتژیک،
شامل [ :]45نوآوري ارزشی ،ایجاد بازار جدید ،نوآوري ورود به بازار و شکستن رقابت که [ ]91نیز به آن اشاره
کردهاند .آنچه که مبناي این پژوهش قرار گرفته نیز ،همین دیدگاه است .از طرف دیگر نتایج پژوهشها نشان
میدهد ظرفیت جذب ،یک قابلیت پویاي کلیدي در رقابت مبتنی بر دانش محسوب شده و براي فرآیند نوآوري
داخلی شرکت ضروري است و یک منبع کلیدي مزیت رقابتی محسوب میشود [ .]91ضمن اینکه پژوهشهاي
مختلفی نیز به ظرفیت جذب ،نوآوري استراتژیک و گاهاً رابطه آنها پرداختهاند که در ادامه مطرح میشود.
در پژوهش [ ]1نشان دادند که توسعه ظرفیت جذب وابسته به مسیر بوده و عدم سرمایهگذاري در ظرفیت
جذب ،مانع توسعه قابلیتهاي فنی در آینده نیز میشود .ظرفیت جذب نه تنها میتواند منجر به نوآوري محصول
یا خدمت شود ،بلکه نوآوري استراتژیک را نیز در پی خواهد داشت که به نظر آنان ،هدف نوآوريهاي استراتژیک
نیز ،تغییر شکل مدلهاي کسب وکار موجود ،ایجاد مدلهاي جدید و بازارهاي جدید و ایجاد یک جهش در ارزش
مشتري میباشد .پژوهشی نیز در رابطه با تأثیر تشریک مساعی شرکتها با رقبایشان در زمینه نوآوري و تأثیر آن
بر بهبود عملکرد انجام شده است [ .]51شواهد پیرامون مطالعه آنان نشان میدهد که توانایی شرکتها در به
دست آوردن منابع خارجی (ظرفیت جذب بالقوه) با رعایت اصول مناسب همچون عدم تقلید نوآوري از سایر
شرکتهاي رقیب ،در افزایش نوآوري تأثیر مثبت داشته است.
پژوهش دیگري در زمینه تأثیر ساختار شبکه ،تسهیم دانش و ظرفیت جذب بر پیشرفتهاي نوآوري توسط
یانگ پینگ 9انجام شد [ .]1۸آنها یک پژوهش میدانی بر روي  924شرکت مستقر در پارکهاي صنعتی پیشرفته
ترتیب دادند و نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بوده که ساختار شبکه و تسهیم دانش بر ظرفیت جذب تأثیر مثبتی
دارد و همچنین بر قابلیت نوآوري نیز تاثیرگذار است ،زیرا ساختار شبکه و تجمع دانش نقش مثبتی را بر عملکرد
نوآورانه ایفا میکنند .هیوگس و وارهام 2یک شرکت بینالمللی دارویی را که از نوآوري باز استفاده میکند را مورد
بررسی قرار دادند [ .]2۸آنان  922نفر از مدیران و اسناد بایگانی شده را مورد تحلیل موضوعی قرار دادند و نتیجه
گرفتند که شرکت مورد مطالعه بر نوآوري باز ،به اشترکگذاري اطالعات خارجی و همچنین بررسی و ارزیابی
مستمر دانش نامطلوب در شبکهها تمرکز دارد ،که این قابلیتها نشان دهنده رابطه مثبت ظرفیت جذب با نوآوري
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باز بوده است ،زیرا هر دو بر قابلیت جذب ایدههاي بیرونی تمرکز داشتند .این مطالب اشاراتی به پژوهشهاي
اخیر در منابع خارجی در زمینه نوآوري ،عملکرد نوآورانه و ظرفیت جذب دانش بوده است .در پژوهش هرملینا 9و
همکاران نیز به بررسی تأثیر ظرفیت جذب به عنوان متغیر مستقل بر موفقیت اتحادها و عملکرد نوآوري به عنوان
متغیرهاي وابسته پرداخته شد و نتایج نشاندهنده ارتباط این متغیرها با یکدیگر بوده است[ .]32کوستوپولوس 2و
همکارانش نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ظرفیت جذب ،سرعت ،تعداد و میزان نوآوري بنگاه را تحت
تأثیر قرار میدهد[ .]31به نظر آنان ،ظرفیت جذب سبب برقراري رابطه مناسب میان زیرساختهاي رایج نوآوري،
ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی مناسب نوآوري بنگاه شده و هم به عنوان ابزاري براي پردازش
دانش خارجی جدید و مسیري براي انتقال دانش محسوب میشود.
در منابع داخلی نیز ]41[ ،به نقش ظرفیت جذب دانش (فردي و سازمانی) بر عملکرد نوآورانه سازمانها
پرداختند .بدین منظور ،آنان براي بررسی فرضیههاي پژوهش ،دو صنعت مهم حاضر در بورس تهران یعنی
شرکتهاي داروسازي و بیمه را جامعه آماري پژوهش انتخاب کردند و تعداد  959پرسشنامه از این شرکتها
جمعآوري و تحلیل شد .نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون آنان نشان داد که رابطه بین ظرفیت جذب فردي و
سازمانی ،همچنین رابطه این دو با عملکرد نوآورانه حمایت میشود .ضمن اینکه نقش میانجی ظرفیت جذب
سازمانی در رابطه بین متغیرهاي ظرفیت جذب فردي و عملکرد نوآورانه نیز مورد تأیید قرار گرفت.
انصاري و حق شناس ،به بررسی الگوي ساختاري ظرفیت جذب دانش و نوآوري در شرکتهاي دانش بنیان
پرداختند[ .]3نتایج آنان نشان داد که تأثیر ابعاد ظرفیت جذب دانش بر انواع نوآوري مثبت و معنادار بوده است.
خلیل نژاد و دانشور دیلمی ،نیز در پژوهش خود نشان دادند که رابطه بین ظرفیت جذب و نوآوري راهبردي با
باالرفتن سطح انعطافپذیري راهبردي تقویت میشود [ .]35همچنین رمضانیان و همکاران نیز ،با بررسی رابطه
بین تسهیم دانش ،توانایی جذب و قابلیت نوآوري سازمانی ،رابطه مثبت بین ظرفیت جذب و قابلیت نوآوري
سازمانی را تأیید کردهاند[ .]55ضمن اینکه به جهت تاکید بر یکسانی نتایج ،برخی پژوهشهاي دیگر همچون
[ ]94[ ،]1و [ ]41نیز انجام شده است .درنهایت با توجه به مرور مبانی نظري پژوهش ،نوآوري و ظرفیت جذب
ارتباط مثبت و معناداري با یکدیگر دارند .لذا فرضیهها شامل:
فرضیه  -9ظرفیت جذب دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است.
فرضیه  -2ظرفیت جذب بالقوه دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است.
فرضیه  -3ظرفیت جذب بالفعل دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است.
با توجه به این که پژوهش حاضر در جهت بررسی نوآوري استراتژیک و تأثیر ظرفیت جذب بر روي آن خواهد
بود ،همچنین در این بین ،نقش تعدیلکنندگی متغیرهاي رقابتپذیري و انعطافپذیري نیز لحاظ میگردد ،در
ادامه به آن پرداخته میشود.
اثر تعدیلگری انعطافپذیری استراتژیک .ادبیات بازاریابی و استراتژي به طور فزآیندهاي انعطافپذیري
استراتژیک را به عنوان شایستگی سازمانی حیاتی براي دستیابی و حفظ و نگهداري مزیت رقابتی و عملکرد برتر
مطرح میکند[ .]31در یک محیط با ثبات ،مفهوم مدیریت سنتی به سازمانها در دستیابی به موفقیت کمک
میکند .اما این رویکرد مدیریت در آمادهسازي سازمانها براي رویارویی با عدم اطمینان محیطی با
محدودیتهایی مواجه است .به همین جهت نظریههاي جدید مدیریت بر توسعه انعطافپذیري استراتژیک
سازمانی به عنوان یک رویکرد جانشین براي مدیریت سنتی ،تمرکز کردهاند [ . ]92انعطافپذیري را میتوان به
عنوان ویژگی سازمانی در نظر گرفت که آسیبپذیري سازمان را در قبال تغییرات بیرونی غیرقابل پیشبینی،
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کاهش میدهد و یا سازمان را در موقعیت بهتري جهت پاسخگویی موفقیتآمیز نسبت به تغییرات قرار میدهد.
سازمانهاي منعطف در مجموع این قابلیت را دارند که به سرعت تغییرات کلیدي بازار را شناسایی کنند ،منابع را
به پاسخهاي استراتژیک جدیدي که به تناسب تغییرات بازار تدوین شده است ،تخصیص دهند .بنابراین
سازمانهاي منعطف ،هم در پاسخهاي استراتژیک خود تنوع دارند و هم میتوانند به سرعت از یک استراتژي به
استراتژي دیگر تغییر مسیر دهند [.]92
انعطافپذیري استراتژیک؛ توانایی سازمان در کنش یا پاسخگویی سریع به محیط یا موقعیتهاي رقابتی در
حال تغییر ،است [ .]11انعطافپذیري استراتژیک همچنین به توانایی شرکت در تجدید ساختار درونی و همچنین
تجدید روابط خود با محیط بیرونی نیز اشاره دارد .با این تعریف ،انعطافپذیري استراتژیک مفهومی است که هم
موقعیتهاي درونی و هم موقعیتهاي بیرونی سازمان را شامل میشود .بنابراین سازمانی که میخواهد به
انعطافپذیري استراتژیک دست یابد ،میبایست همه عواملی را که به محیط سازمان مربوط میشود ،بررسی
نماید و بهطور مناسبی به آن پاسخ دهد .انعطافپذیري استراتژیک به پاسخگویی سریعتر از قبل به فرصتهاي
بازار و فرصتهاي تکنولوژیکی از طریق تولید محصوالت جدید بیشتر ،پیشنهاد خطوط محصول وسیعتر و بهبود
محصوالت موجود با سرعت باال مربوط میشود [ ]5۸که این تعریف نیز ،مورد تأکید پژوهش حاضر است.
پاسخگویی مناسب به تغییرات محیطی ،در پژوهشهاي مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.
نتایج پژوهش حوزه مدیریت سبز نشان میدهد که انعطافپذیري استراتژیک با توانمند ساختن شرکتها
براي استفاده مؤثرتر از منابع موجود ،میتوانند برخی مشکالت مدیریتی را کاهش دهند [ .]31در پژوهش دیگري
که در حوزه عملکردي مدیریت بهینه انجام شد ،نتایج نشان داد که انعطافپذیري استراتژیک ،که از سوي عدهاي
به عنوان قابلیت مکمل نیز نام گرفته است ،پذیرش اقدامات مدیریت بهینه را تسهیل میکند [ .]2ضمن اینکه
پژوهشگر دیگري اینگونه استدالل میکند که شرکتهایی با انعطافپذیري استراتژیک باال به راحتی میتوانند
مصرف منابعشان را با کاربردهاي جدید ،تطبیق داده و بدین طریق دامنه کاربرد اقدامات مدیریتی را افزایش دهند
[.]44
نتایج پژوهش [ ]12نیز نشان داد انعطافپذیري استراتژیک ،با جابجایی سریع و ارزان منابع ،مبنایی براي
مدیریت ریسک فراهم میکند .به عالوه انعطافپذیري استراتژیک به شرکتها در تخصیص مجدد بهتر منابع و
در هم شکستن روالهاي سازمانی موجود کمک کرده و بدین طریق روند پیاده کردن اقدامات مدیریتی را تسهیل
میکند .ضمن اینکه نتایج پژوهشی داخلی نیز نشان داد که انعطافپذیري استراتژیک بر نوآوري باز تأثیر مثبت و
معنادار دارد و میتواند موجبات پذیرش شرایط پیشبینی نشده و تغییرات سریع محیط را فراهم کند [.]93
با توجه به مرور مبانی نظري و نقش تسهیلگري و تعدیلگري این متغیر و همچنین هدف پژوهش ،فرضیه
مرتبط با این متغیر شامل:
فرضیه  -4انعطافپذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش تعدیلگر
ایفا میکند.
اثر تعدیلگری رقابتپذیری .در عصري که جهانی شدن به طور گستردهاي رو به افزایش است،
رقابتپذیري موضوعی مهم در بین سیاستگذاران سطوح مختلف (کشور ،صنعت و شرکت) در بخشهاي
مختلف دنیا تلقی میشود [ .]41جانی معتقد است ،بررسی رقابتپذیري باید از طریق بررسی مزیت و مزیت
رقابتی بررسی شود و ابعاد مختلف رقابت ،مزیت و مزیت رقابتی در نظر گرفته شود .رقابتپذیري به توانایی و
عملکرد شرکت ،زیر بخشها یا کشور در فروش و تأمین کاالها و خدمات در یک بازار مشخص ،در مقایسه با
توانایی و عملکرد دیگر شرکتها ،زیربخشها یا کشورها در همان بازار ،اطالق میگردد [.]95
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رقابتپذیري را میتوان به صورت مجموعهاي از داراییها و فرآیندهایی دانست که داراییها قابل دستیابی یا
قابل ایجاد شدن بوده ،فرآیندها نیز این داراییها را به نتایج اقتصادي تبدیل میکنند .مفهوم رقابتپذیري غالباً در
دو سطح بنگاه و ملی توصیف میگردد .رقابتپذیري در سطح ملی ،از دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد شامل:
مجموعهاي از نهادها ،سیاستها و عوامل ،که تعیینکننده سطح بهرهوري یک کشور است .برخی از کشورها حتی
براي پایش و ارتقاء مستمر رقابتپذیري خود ،کمیتههاي خاصی را تشکیل دادهاند .مدلهاي نهادي مورد استفاده
براي سنجش رقابتپذیري ملی ،بسته به کشور متفاوت است .مهمترین شاخصهاي سنجش رقابتپذیري فناوري
توسط مجمع جهانی اقتصاد و موسسه توسعه مدیریت تحت عناوین گزارش رقابت پذیري جهانی و سالنامه جهانی
رقابتپذیري منتشر میشود [.]95
با توجه به اینکه در اکثر کشورهاي دنیا ،بخش قابل مالحظهاي از فعالیتهاي اقتصادي توسط شرکتهاي
کوچک و متوسط انجام میشود ،دولتها با تدابیر مختلفی همواره به فکر حمایت منطقی از این شرکتها بر
میآیند تا رقابتپذیري آنها را به گونهاي باال ببرند که توان رقابت در بازارهاي رقابتی دنیا را به دست آورند [.]12
در این پژوهش ،رقابتپذیري در سطح بنگاه مد نظر است .براي سنجش رقابتپذیري در سطح بنگاه ،شاخص یا
ال وجود ندارد و بسته به رویکرد محققان مختلف ،وابسته به عوامل مختلفی
چارچوبی مناسب و مورد پذیرش ،عم ً
است [ .]95در این پژوهش ،رویکرد شدت رقابت و توجه به اقدامات رقبا ،مورد توجه بوده است .رقابتپذیري در
سطح بنگاه ،در پژوهشهاي مختلف مورد تاکید قرار گرفته است .براي مثال ،مطالعات گوناگونی نشان داده است
که توجه به اقدامات رقبا میتواند فرصتهایی براي افزایش رقابتپذیري مؤثر ایجاد کند [ .]43پژوهش دیگري
نشان میدهد که استراتژي نوآوري باز ،توسط رقابتپذیري و تالطم تکنولوژي تحت تأثیر قرار میگیرد [.]21
نتایج پژوهش [ ]49نشان داد که رقابتپذیري همزمان ،با فشار باال براي بهرهوري و کاهش قیمتها نیز
همراه است .همچنین براي حفظ رقابت در محیطهاي پویا ،شرکتها اقدامات نوآوري باز را براي به دست آوردن
دانش و فناوري خارجی نیز به کار میگیرند .ضمن اینکه نتایج این پژوهش نشان داد که مزایاي حاصل از
قابلیتهاي رقابتپذیري مدیریت دانش ،در محیطهاي پویا بیشتر نیز هستند .انتظار میرود که به طور مؤثر
توسعه نوآوري باز ،وابسته به پویایی و رقابتپذیري محیطی باشد .همچنین پژوهش [ ]53که در شرکتهاي
کوچک و متوسط صورت گرفته است ،نشان داد که پیشزمینههاي سازمانی و جو نوآوري بر عملکرد شرکت تأثیر
میگذارد .عالوه بر این ،پویایی محیطی و رقابتپذیري نیز ،این رابطه را به صورت مثبت تعدیل میکنند.
ضمن اینکه در داخل نیز ،پژوهش [ ]54به بررسی تأثیر سبک رهبري و یادگیري سازمانی بر رقابتپذیري
پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که مؤلفههاي سبک رهبري بر یادگیري سازمانی ،یادگیري سازمانی
بر نوآوري کارکنان و فرآیند نوآوري و همچنین نوآوري کارکنان بر فرآیند نوآوري اثر مثبت و معناداري داشته و
فرآیند نوآوري با در نظر گرفتن اثر متغیر تعدیلگر استراتژي نوآوري بر رقابتپذیري اثر مثبت و معناداري دارد.
همچنین [ ]9به بررسی مؤلفههاي مؤثر بر رقابتپذیري بنگاهها در ایران پرداخته است .این پژوهشگران با
استفاده از دادههاي حاصل از پرسشنامه ،اهمیت و وضعیت مؤلفههاي رقابتپذیري بنگاه در فضاي کسب و کار
ایران از نظر خبرگان را مشخص و در چارچوب مطالعه ،بررسی کردند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که از نظر
خبرگان ،کلیه مؤلفههاي رقابتپذیري بنگاه در فضاي کسب و کار ایران مورد تأیید بوده ،و اکثر این مؤلفهها از
اهمیت زیاد و وضعیت نامساعدي برخوردار میباشند.
با توجه به مرور مبانی نظري و نقش تسهیلگري و تعدیلگري این متغیر و همچنین هدف پژوهش ،فرضیه
مرتبط با این متغیر شامل:
فرضیه  -5رقابتپذیري سازمانی در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش تعدیلگر
دارد.
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با توجه به بررسیهاي صورت گرفته و مرور مبانی نظري پژوهشی ،مدل مفهومی این پژوهش بهصورت
شکل  9ترسیم میشود.

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی فوق ،فرضیات پژوهش به صورت ذیل مطرح میگردند:
 .9ظرفیت جذب دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است.
 .2ظرفیت جذب بالقوه دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است.
 .3ظرفیت جذب بالفعل دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است.
 .4انعطافپذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش تعدیلگر ایفا
میکند.
 .5رقابتپذیري سازمانی در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش تعدیلگر ایفا
میکند.
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي است .هدف از انجام پژوهش ،تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوري
استراتژیک با توجه به نقش تعدیلگر رقابتپذیري و انعطافپذیري استراتژیک است .جامعه پژوهش را
شرکتهاي کوچک و متوسط دانشبنیان ایرانی شرکتکننده در هفتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوري و فناوري
( )INOTEX, 2018تشکیل میدهند که عمدتاً نوپا و شامل  242شرکت بوده که بر اساس فرمول کوکران 944
شرکت انتخاب شدند.
شرکتها به روش نمونهگیري تصادفی انتخاب شدند و در گام بعد انتخاب افراد هر شرکت به صورت هدفمند
صورت گرفت و تالش شد مدیران ارشد و میانی و یا سرپرستان ستادي بخشهاي برنامهریزي ،بازاریابی و یا
تحقیق و توسعه مخاطب پرسشنامهها قرار گیرند .بدین صورت که با مراجعه حضوري به نمایشگاه ،پرسشنامهها
در روز دوم نمایشگاه به یکی از افراد اشاره شده در هر شرکت تحویل داده شد و بعد در زمان دیگر (عصر همان
روز دوم و یا روز سوم) با مراجعه مجدد به غرفهها ،تحویل گرفته شد .ضمن اینکه برخی پرسشنامهها نیز به
صورت حضوري تکمیل نشد و طبق صحبت با مخاطبان و تحویل ایمیل پژوهشگر ،قرار شد مابقی
پرسشنامههاي تکمیل نشده تا پایان هفته در قالب ایمیل اخذ شد .لذا از  952عدد پرسشنامه که در نمایشگاه

091

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  42ـ تابستان 0999

توزیع گردید؛ بعد از فرآیند بررسی  991پرسشنامه قابل قبول جهت انجام تحلیل آماري مورد استفاده قرار گرفت،
بنابراین نرخ پاسخگویی نمونه آماري  ۸2درصد بوده است .الزم به ذکر است هفتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوري
و فناوري به همت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با موضوع «شهر هوشمند» طی  3روز از  94تا 91
تیرماه  9311در محل نمایشگاههاي تخصصی شهرداري تهران برگزار شده است .همچنین از آنجا که این
نمایشگاه میزبان شرکتهاي صاحب فناوري و بنگاههاي نوآور بوده و موضوع اصلی آن ،شهر هوشمند 9قرار داده
شده و شعار «شهر هوشمند؛ زندگی هوشمند» براي آن انتخاب شده است ،لذا در واقع ویژگی مشترک بنگاههاي
حاضر در این نمایشگاه با توجه به روندهاي جهانی و اهمیت امر زندگی هوشمند ،کسب و کارهایی هستند که زیر
شاخه این موضوع فعالیت میکنند.2
ابزار گردآوري دادهها ،استفاده از پرسشنامه استاندارد با  91گویه بوده است .الزم به ذکر است گویههاي
ظرفیت جذب دانش با  1گویه از پژوهش [ ]11استفاده شده است .انعطافپذیري استراتژیک نیز با  4گویه
براساس پژوهش [ ]5۸ساخته شد .همچنین رقابتپذیري از پژوهش [ ]32با  3گویه و نوآوري استراتژیک نیز از
پژوهش [ ]13با  5گویه اتخاذ شده است .همچنین از آنجا که در هر پژوهش علمی به روش تجربی ،وسیله
اندازه گیري باید روا و پایا باشد؛ الزم است این دو شاخص نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گیرند .لذا بررسی
اعتبار پرسشنامه نیز به دو طریق بررسی روایی و پایایی ابزار انجام گردید .در حقیقت روایی تعیین میکند که
چگونه ابزارهاي مورد استفاده میتواند خصیصه یا ویژگی که ابزار براي آن طراحی شده را اندازهگیري کند یا
خیر؟ همچنین پایایی یا قابلیت اعتماد با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیري در شرایط یکسان تا چه اندازه
نتایج یکسانی به دست میدهد.
یعنی اگر از این ابزار در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار در یک گروه واحد استفاده شود ،نتایج حاصله
مشابه و یا نزدیک به هم خواهد بود .براي بررسی روایی محتوا و صوري از کمک خبرگان استفاده شد .خبرگان
این پژوهش شامل دو استاد حوزه کارآفرینی و فناوري دانشگاه عالمه طباطبائی و دو مدیر تحصیلکرده و با
تجربه در نمایشگاه  INOTEXبودند ،نحوه همکاري این خبرگان بدین صورت بود که ابتدا پرسشنامه را به هر دو
استاد دانشگاه تحویل داده شد و چند روز بعد روایی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
سپس پس از مراجعه حضوري به نمایشگاه و آشنایی با شرکتها و جانمایی آنها ،شرکتهاي معتبرتر
شناسایی شد و پرسشنامه به دو مدیر تحصیلکرده و باتجربه این شرکتها تحویل داده شد و به کمک آنها،
تغییراتی در سؤاالت ایجاد شد و سپس در روز بعد پس از اعمال نکات و پرینت ،پرسشنامهها بین شرکتها به
صورت حضوري توزیع شد .روایی سازه نیز با اتکا بر تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از نرم افزار  Smart Plsتأیید
گردید که در جدول  3به آن اشاره شده است .پایایی ابزار جمعآوري اطالعات نیز از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ
(مرسومترین روش براي سنجش پایایی در پژوهشهاي کمی) بهواسطه نرمافزار  SPSSانجام شد ،که در جدول
 2به آن اشاره شده است.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

همانطور که اشاره شد نمونه آماري پژوهش ،شرکتهاي دانشبنیان بودند که در جدول  ،9اطالعات عمومی
جمعیتشناختی آنها به صورت خالصه ارائه شده است.
جدول .9اطالعات عمومی شرکتهاي دانشبنیان نوپا
1 Smart City
2 www.inotex.com
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مشخصات شرکت

درصد

استان تهران
استانهاي بزرگ (خراسان رضوي ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،فارس)
سایر استانها
عمر شرکت (سال)
 2تا  2سال
 2تا  4سال
 4تا  1سال

19
92
91

موقعیت

41
9۸
92
1
94

 1تا  ۸سال
بیشتر از  ۸سال
تعداد کارکنان
 9تا  5نفر
 5تا  92نفر
 92تا  95نفر

32
39
91

 95تا  22نفر
بیشتر از  22نفر

1
94

مطابق جدول ،9بیشتر پاسخدهندگان در شرکتهاي تهرانی نوپا (زیر  2سال) فعالیت میکنند ،ضمن اینکه
بیشتر شرکتها داراي کارکنان زیر  5نفر هستند .همچنین همانطور که اشاره شد از آنجا که موضوع اصلی
نمایشگاه ،شهر هوشمند بوده است ،لذا عمده شرکتهاي حاضر در نمایشگاه نیز با توجه به شعار نمایشگاه،
شرکتهاي فعال در حوزه  ICTبودند .اما متأسفانه از آنجا که تمامی آیتمهاي پرسشنامهها به صورت کامل
تکمیل نشد ،زمینه تخصصی شرکت چندان مورد توجه نبوده و لذا شرکتها بهطور دقیق به حوزه کاري خود
اشاره نکردند ولی میتوان گفت عمدتاً حدود  ۸5درصد شرکتها ،حوزه  ICTرا در محل حوزه کاري خود درج
کرده بودند .در ادامه ،نتایج بررسی پایایی و روایی و سپس برازش کلی و آزمون فرضیهها اشاره میشود.
در پژوهش حاضر جهت دستیابی به میزان اعتبار همگرا و همبستگی دادههاي جمع آوري شده از آزمونهاي
پایایی مرکب و میانگین واریانس استفاده شد .شرط پایا بودن کیفیتی باالتر از  2/1همراه با میانگین واریانس
حداقل  2/5دو شرط الزم براي اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه است .ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه به
همراه تعداد پرسشهاي پژوهش ،پایایی مرکب و میانگین واریانس در جدول  2به تفکیک براي هر یک از
متغیرها آورده شده است .در این جدول ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب براي هر یک از متغیرها باالي 2/1
و میانگین واریانس باالي  2/5و در حد قابل قبول است.
جدول .2اعتبارسنجی ابزار گردآوري اطالعات

شاخص
متغیر
ظرفیت جذب دانش
رقابتپذیري
انعطافپذیري استراتژیک
نوآوري استراتژیک

آلفای
کرونباخ
2/19
2/۸4
2/11
2/15

CR

AVE

Communality

R2

سؤاالت

2/11
2/۸9
2/11
2/۸4

2/51
2/5۸
2/14
2/59

2/51
2/5۸
2/14
2/59

------2/192

1
3
4
5
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به منظور تحلیل ساختار درونی یا به عبارتی روایی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهندهي هر متغیر
آشکار ،از ابزار تحلیل عاملی تأییدي ( )CFAاستفاده میشود .نتایج تحلیل عاملی تأییدي آیتمها یا سؤاالت
پرسشنامه پژوهش در جدول  3خالصه شدهاند .بارهاي عاملی مربوط به هر یک از سازهها یا سؤاالت پژوهش در
سطح اطمینان 15درصد معنادار بودهاند .بنابراین سازههاي مورد مطالعه از جهت روایی داراي اعتبار باالیی هستند.
به کمک بار عاملی میتوان گفت کدام شاخص یا گویه در اندازهگیري متغیر پنهان خود سهم بیشتري دارد .هر
گویه یا سؤال پرسشنامه که بار عاملی باالتري داشته باشد ،قدرت یا سهم بیشتري در سنجش متغیر پنهان مربوط
به خود دارد .در جدول  ،3بارهاي عاملی بیرونی ) (outer loadingکه خروجی نرمافزار  Smart PLSاست ،بارهاي
عاملی مربوط به هر متغیر در ستون مربوط به آن آورده شده است .چنانچه این مقادیر باالي  2/4باشند نیاز به
حذف آنها در صورت اجبار نداریم.
جدول .3نتایج تحلیل عاملی تأییدي(ضرایب مسیر)
متغیر

گویه

ضریب مسیر

Q1

2/421
2/531
2/125
2/111
2/111
2/134
2/523
2/124
2/135
2/142
2/541
2/111
2/199
2/۸25
2/1۸۸
2/115
2/1۸4
2/149
2/5۸9

Q2
Q3

ظرفیت جذب دانش

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

انعطافپذیری استراتژیک

Q9
Q10
Q11
Q12

رقابتپذیری

Q13
Q14
Q15
Q16

نوآوری استراتژیک

Q17
Q18
Q19

با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدي جدول  ، 3میتوان دریافت که تمامی سؤاالت پرسشنامه از روایی قابل
قبولی برخوردارند و در واقع بارهاي عاملی مربوط به هر یک از سؤاالت پژوهش در سطح اطمینان 15درصد
معنادار بودهاند.
جدول  4ماتریس همبستگی میان متغیرهاي پنهان پژوهش است .با توجه به نتایج مربوط به ضرایب
همبستگی ،میتوان به این نتیجه رسید که تمامی متغیرهاي فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 15درصد ،رابطه
معناداري با یکدیگر دارند .براي ارزیابی روایی واگرا نیز از روش فورنل و الکر استفاده شده است .روایی واگرا
وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبراي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی آن سازه و سازههاي
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دیگر(مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد .طبق یافتههاي جدول  ،4روایی واگرا وجود دارد
چون اعداد قطر اصلی که ریشه دوم مقادیر  AVEهستند بزرگتر از اعداد زیرین خود که مقادیر ضرایب
همبستگی بین سازهها بوده ،هستند .در نهایت میتوان گفت مدل اندازه گیري از برازش خوبی برخوردار است.
جدول .4ماتریس همبستگی متغیرهاي پنهان
شاخص
متغیر

()1

()2

()3

ظرفیت جذب دانش

2/15

رقابتپذیري

2/41

2/11

انعطافپذیري استراتژیک

2/12

2/59

2/۸2

نوآوري استراتژیک

2/35

2/41

2/51

()4

2/19

براي بررسی برازش کلی مدل نیز از معیار  GOFاستفاده میشود .این معیار طبق فرمول زیر به دست میآید.
از دو شاخص میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم ضرایب همبستگی بین سازهها استفاده میشود (با
استخراج از جدول .)2
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ∗ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶√ =GOF
𝑒𝑟𝑎𝑢𝑞𝑆 𝑅

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

حاصل آزمون براي شاخص برازش مدل برابر با  2/131است .از آنجاکه حداقل مقدار قابل قبول براي این
شاخص  2/31است ،برازش مدل مناسب ارزیابی شد.
در شکلهاي  2و  3مدل پژوهش که در برگیرنده فرضیات فرعی پژوهش و یا به عبارتی معادله ساختاري
دوم پژوهش است ،در دو حالت تخمین ضرایب مسیر و معنی داري در نمودارهاي زیر نشان داده شده است.
نمودار اول در واقع همان مقدار ضریب مسیر (شکل  )2و ضریب تعیین و نمودار دوم (شکل )3نیز مقدار آماره  tرا
نشان میدهد.

شکل .2ضرایب مسیر

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  42ـ تابستان 0999

212

شکل .3ضرایب آمارهيt-value

در ادامه ،با توجه به مدل پژوهش ،به بررسی فرضیات اصلی پژوهش پرداخته میشود (جدول .)5
جدول .5خالصه نتایج تحلیل فرضیات پژوهش
فرضیات پژوهش
 )9ظرفیت جذب دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است.
 )2ظرفیت جذب بالقوه دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است.
 )3ظرفیت جذب بالفعل دانش بر نوآوري استراتژیک مؤثر است.
 )4نقش تعدیلگر انعطافپذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک
 )5نقش تعدیلگر رقابتپذیري در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک

ضریب

آماره

مسیر

تی

2/532
2/2۸4
2/314
2/2۸2
2/91۸

۸/299
5/521
5/111
3/۸12
2/131

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

فرضیه .1نشاندهنده تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوري استراتژیک است با توجه به آماره تی  ۸/299به
دست آمده ،فرضیه تأیید میگردد.
به عبارت دیگر ،قابلیت سازمانها در بهرهبرداري از جریان دانش خارجی که همان ظرفیت جذب دانش بوده،
بر روي نوآوري استراتژیک مؤثر است .ظرفیت جذب دانش بر ارائه ارزش به مشتري ،توجه به ایجاد بازارهاي
جدید ،ورود به بازارهاي جدید و استفاده از فرصتهاي نوین رقابت اثرگذار است .میتوان اینگونه تحلیل کرد که
عملکرد نوآورانه حاصل از این ظرفیت ،باعث میشود توجه به مشتریان و ایجاد ارزشآفرینی براي آنان بیشتر
شود .ضمن این که بازارهاي جدید ،بیشتر مورد توجه و بهرهبرداري قرار میگیرد و از طرفی عنایت به فرصتهاي
نوین رقابت و شکستن بازارهاي انحصاري بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد .نتیجه این فرضیه با پژوهش [،]9۸
[ ]3۸و [ ]1تطابق دارد.
فرضیه .2نشان دهنده تاثیر ظرفیت جذب بالقوه دانش بر نوآوري استراتژیک است با توجه به آماره تی
 5/521به دست آمده ،فرضیه تأیید میگردد.
به عبارت دیگر ،ظرفیت جذب بالقوه که شامل اکتساب و جذب بوده ،بر روي نوآوري استراتژیک مؤثر است.
میتوان اینطور تحلیل کرد که اکتساب همراه با جذب باعث میشود اهمیت ارزشآفرینی براي مشتریان ،توجه
به ایجاد بازارهاي جدید ،در نظر گرفتن سازوکار الزم براي ورود به بازارهاي جدید و شناسایی و بهرهبرداري از
فرصتهاي نوین رقابت ،جنبه تحقق عملی پیدا کند .نتیجه این فرضیه با پژوهش [ ]9۸[ ،]51و [ ]3۸تطابق
دارد.
فرضیه .3نشان دهنده تأثیر ظرفیت جذب بالفعل دانش بر نوآوري استراتژیک است با توجه به آماره تی
 5/111بهدستآمده ،فرضیه تأیید میگردد.
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به عبارت دیگر ،ظرفیت جذب بالفعل یا تحقق یافته که شامل تغییر شکل یا تحول و بهرهبرداري است ،بر
روي نوآوري استراتژیک نیز موثر است .میتوان اینطور تحلیل کرد که تحول و بهرهبرداري باعث میشود به
مشتریان و نیازهایشان ،منابع مهم ارزشآفرین ،ایجاد و یا ورود به بازارهاي جدید ،محیطهاي جدید تحولی و
فرصتهاي نوین رقابت به عنوان زمینه مناسب بهرهبرداري دانش ،نگریسته شود .نتیجه این فرضیه با پژوهش
[ ]9۸و [ ]3۸تطابق دارد.
فرضیه .4نشاندهنده نقش تعدیلگر انعطافپذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري
استراتژیک است با توجه به آماره تی  3/۸12بهدستآمده ،فرضیه تأیید میگردد.
به عبارت دیگر ،نرخ فزآینده تغییرات در بازارهاي امروز به همراه تنوع مستمر نیازها و انتظارات مشتریان و
فضاي رقابتی ،باعث شده است که انطباقپذیري سازمانها به یکی از الزامات اساسی رقابت تبدیل شود .بر این
اساس ،انعطافپذیري استراتژیک به عنوان متغیري براي تسهیلگري و تقویت رابطه ظرفیت جذب دانش و
نوآوري استراتژیک مطرح میشود .میتوان گفت سازمانهاي منعطف و آنهایی که میتوانند پاسخگویی مناسبی
به تغییرات محیطی داشته باشند ،هم در پاسخهاي استراتژیک خود تنوع دارند و هم میتوانند به سرعت از یک
استراتژي به استراتژي دیگر تغییر مسیر دهند ،که این قابلیت میتواند رابطه ظرفیت جذب دانش و نوآوري
استراتژیک را تقویت مثبت نماید .نتیجه این فرضیه با پژوهش [ ]44و [ ]93تطابق دارد.
الزم به ذکر است براي سنجش شدت اثر متغیر تعدیلگر ،به بررسی متغیرهاي تعدیلگر در حالت تأثیر یکی
از تعدیلگرها و سپس تأثیر توامان هر دو تعدیلگر پرداخته میشود .با توجه به نتایج ،مدل پژوهش در حالتی که
متغیر تعدیلگر ،انعطاف پذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب و نوآوري استراتژیک ترسیم شده است.
در این حالت همانگونه که مشاهده میشود ،نقش تعدیلگر انعطافپذیري استراتژیک تأیید شده است (آماره t
تعدیلگر بزرگتر از  ) 9/11و ضریب مسیر ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک در این حالت برابر است با
.2/322

شکل .4ضریب مسیر در حالت نقش تعدیلگر انعطافپذیري استراتژیک
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شکل .5آماره  t-valueدر حالت نقش تعدیلگر انعطافپذیري استراتژیک

حال نوبت به بررسی شدت تعدیلگري میرسد .به عبارت دیگر محقق باید گزارش دهد که در صوت معنادار
بودن اثر تعدیل گر در پژوهش ،میزان تعدیل به چه اندازه قوي یا متوسط بوده است .در این پژوهش از آزمون f2
براي تعیین شدت اثر متغیر تعدیلگر استفاده شده است که به شرح زیر محاسبه می شود:
0.185 F2

2
2
𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚𝑅
𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 0.757−0.684
= = 1−0.757
2
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚 1− 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ

=1

ضریب  f2در حالت تعدیلگري انعطاف پذیري استراتژیک برابر است با  2/9۸5است و مطابق با کوهن
( )91۸۸مقادیر  2/95 ،2/22و  2/35براي این آزمون به ترتیب نشان از شدت اثر تعدیلی ضعیف ،متوسط و قوي
است و بنابراین شدت نسبتاً قوي است.
فرضیه .5نشاندهنده نقش تعدیلگر رقابتپذیري در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک
است با توجه به آماره تی  2/131به دست آمده ،فرضیه تأیید میگردد.
با توجه به این که در این پژوهش براي سنجش رقابتپذیري در سطح بنگاه ،رویکرد شدت رقابت و توجه به
اقدامات رقبا مورد توجه بوده است ،توجه به رقابتپذیري میتواند استفاده از فرصتهاي نوین رقابت را تسهیل
کند .ضمن این که رقابتپذیري همزمان ،با توجه به مشتریان و بازارها نیز همراه است .همچنین مزایاي حاصل
از قابلیتهاي رقابتپذیري ،در محیطهاي پویا همچون فضاي نمونه مورد بررسی ،بیشتر نیز است و شرکتهاي
دانش بنیان نیازمندند متغیرهایی را به عنوان تسهیلکننده ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک در نظر
بگیرند ،که رقابتپذیري نیز از این جمله است .نتیجه این فرضیه با [ ]3۸و [ ]53نیز تطابق دارد.
براي بررسی شدت متغیر تعدیلگر ،در ادامه ،مدل پژوهش در حالت نقش تعدیلگر رقابتپذیري در رابطه
میان ظرفیت جذب و نوآوري استراتژیک ترسیم شده است .در این حالت نیز نقش تعدیلگر رقابتپذیري نیز تایید
شده است (آماره  Tتعدیلگر بزرگتر از  )9/11و ضریب مسیر ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک در این
حالت برابر است با .2/42۸
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شکل .1ضریب مسیر در حالت نقش تعدیلگر رقابتپذیري

شکل .1آماره  t-valueدر در حالت نقش تعدیلگر رقابتپذیري

آزمون

f2

براي تعیین شدت اثر متغیر این تعدیلگر نیز در ذیل محاسبه شده است.
0.190 F2

2
2
𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚𝑅
𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 0.758−0.684
=
=
=2
2
𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚𝑅 1−
1−0.758
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑤𝑖𝑡ℎ

ضریب  f2در حالت تعدیلگري رقابتپذیري برابر است با  . 2/912بنابراین هر چند شدت هر دو متغیر
تعدیلگر انعطافپذیري استراتژیک و رقابتپذیري در این پژوهش نسبتاً قوي است ،اما تأثیر تقویتی متغیر
رقابتپذیري بیشتر از انعطافپذیري استراتژیک است.
همچنین در حالت تأثیر توامان هر دو متغیر تعدیلگر نتایج به دست آمده نشان میدهد که انعطافپذیري
استراتژیک و رقابتپذیري رابطه میان ظرفیت جذب و نوآوري استراتژیک را در شرکتهاي کوچک و متوسط
دانشبنیان تعدیل میکنند .شدت تعدیلگري توامان طبق فرمول برابر است با  ،2/395که پس شدت آن نیز قوي
بوده است.
0.315

2
2
𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚𝑅
𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 0.781−0.712
= = 1−0.781
2
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚 1− 𝑅𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ

= F2

ضمن این که با توجه به مقادیر شدت تعدیلگري ،تأثیر تقویت توامان هر دو تعدیلگر از هر یک از
تعدیلگرها به صورت تکبهتک بیشتر است .لذا متغیرهاي انعطافپذیري استراتژیک و رقابتپذیري میتوانند
توامان رابطه میان ظرفیت جذب و نوآوري استراتژیک را به طور نسبتاً قوي ،تقویت کنند.
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نوع متغیر تعدیلگر متغیرهاي تعدیلگر را میتوان بر اساس دو مؤلفه اساسی طبقهبندي نمود )9( :معنادار
بودن و یا نبودن اثر تعاملی معنادار با متغیر پیش بین ()X*Z؛ ( )2داشتن و یا نداشتن ارتباط متغیر تعدیل گر ()X
با متغیر وابسته و یا مستقل؛ با توجه به این دو مؤلفه ،چهار حالت یا نوع براي متغیر تعدیلگر پیش میآید که در
جدول  1به آن اشاره شده است.
جدول  .1انواع متغیر تعدیلگر
عدم ارتباط با متغیر مستقل و وابسته
یکسان گر
تعدیل گر خالص

ارتباط با متغیر مستقل و وابسته
میانجی ،برونزا ،پیش زمینه ،فرونشان و پیش بین
شبه تعدیل گر

عدم تعامل با متغیر مستقل
تعامل با متغیر مستقل

در این پژوهش ،با توجه به شکل  4میتوان گفت از آن جایی که متغیر تعدیلگر یعنی انعطافپذیري
استراتژیک با متغیر وابسته یعنی نوآوري استراتژیک ارتباط مثبت و معنادار دارد و از سوي دیگر ،متغیر انعطاف
پذیري استراتژیک ( )Zبا متغیر پیش بین ظرفیت جذب دانش ( )Xداراي تعامل معنادار است یعنی جمله تعاملی
 abso * flexمعنادار است (بیشتر از قدر مطلق )9/11؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که متغیر انعطافپذیري
استراتژیک تعدیلگر بوده و از نوع «شبه تعدیلگر» است.
همچنین با توجه به شکل  4میتوان گفت از آنجایی که متغیر تعدیلگر یعنی رقابتپذیري با متغیر وابسته
یعنی نوآوري استراتژیک ارتباط مثبت و معنادار دارد و از سوي دیگر ،متغیر رقابتپذیري ( )Zبا متغیر پیش بین
ظرفیت جذب دانش ( )Xداراي تعامل معنادار است یعنی جمله تعاملی  abso * envirمعنادار است (بیشتر از قدر
مطلق )9/11؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که متغیر رقابتپذیري تعدیلگر بوده و از نوع «شبه تعدیلگر» است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه به بررسی مبانی نظري پژوهش ،طی سالهاي اخیر مفاهیم عملکرد نوآورانه و نوآوري سازمانی در
کنار مفاهیم مدیریت دانش و ظرفیت جذب دانش مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است اما کمتر تأثیر ظرفیت
جذب بر نوآوري استراتژیک و توجه به متغیرهاي تعدیلگر مدنظر بوده و به طور کلی کمتر میتوان پژوهشی را
یافت که مفاهیم نوآوري استراتژیک ،رقابتپذیري و انعطاف پذیرياستراتژیک را با مفهوم ظرفیت جذب دانش
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده باشد .ضمن اینکه جامعه مورد بررسی ،مدل مفهومی و تکنیک آماري مورد
استفاده ،از دیگر جنبههاي نوآوري پژوهش محسوب میشود .در پژوهش حاضر ،تأثیر ظرفیت جذب دانش بر
نوآوري استراتژیک با توجه به نقش رقابتپذیري و انعطافپذیري استراتژیک ،در شرکتهاي کوچک و متوسط
دانش بنیان مورد مطالعه قرار گرفت .لذا پس از بررسی ادبیات پژوهش و تدوین مدل مفهومی ،به ارزیابی مدل در
بین شرکتهاي کوچک و متوسط دانشبنیان ایرانی شرکتکننده در هفتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوري و
فناوري ( )INOTEXدر تابستان  9311پرداخته شد و درنهایت  5فرضیه مدل ،مورد تأیید قرار گرفت.
در این پژوهش ضمن تأکید بر رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک ،نشان دادیم که
رقابتپذیري و انعطافپذیري استراتژیک میتوانند نقشی مهم در تقویت این رابطه ایفا کنند .ضمن اینکه این
موضوع در بین شرکتهاي کوچک و متوسط دانشبنیان نیز ،اهمیتی دو چندان دارد .به بیان دیگر ،در مطالعه
حاضر مدلی در راستاي تقویت توانمندي بنگاههاي دانش بنیان در حوزه نوآوري استراتژیک ارائه شد .در
فرضیه هاي پژوهش ادعا شد که ظرفیت جذب دانش (بالقوه و بالفعل) بر نوآوري استراتژیک مؤثر است .با تأیید
این فرضیه میتوان دریافت که در ترویج و ارتقاي نوآوري استراتژیک ،ظرفیت جذب نقش اساسی ایفا میکند .لذا
سازمانها باید بدانند که بهرهگیري از جریان دانش خارجی آنها را قادر میسازد تا جریان دانش داخلی خود را هم
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بسط و گسترش دهند و از این طریق ،عملکرد نوآورانه خود را ارتقا دهند .قابلیت سازمانها در بهرهبرداري از این
جریان دانش خارجی که همان ظرفیت جذب دانش است ،در یک محیط پویا نوآورانه همچون شرکتهاي
کوچک و متوسط دانشبنیان ،اهمیتی دو چندان دارد و باعث میشود تحوالت نوآورانه جديتر گرفته شود.
بنابراین توجه به تواناییها و انگیزههاي کارکنان ،همگرایی میان ذهنیت کارکنان جهت درک وضعیت محیط
رقابتی ،توجه به بخش تحقیق و توسعه سازمان ،میتواند در راستاي تقویت ظرفیت جذب مؤثر باشد .همچنین
توجه به دانش و مهارت قبلی کارکنان که مرتبط با فعالیتهاي کاري کنونی باشد نیز مهم است .زیرا کارکنان،
این دانش را با خود انتقال داده و درون سازمان و بین اعضا اشاعه میدهند .بنابراین سازمانها میتوانند این
عامل را در استراتژيهاي کارمندیابی سازمان خود در نظر بگیرند .ضمن اینکه سازمانهایی که ظرفیت جذب
دانش مناسبی داشته باشند ،نسبت به مشتریان و بازار نیز توجه بیشتري داشته که این توجه نیز باعث اهتمام
عملی به ارزشآفرینی براي مشتریان ،اولویت دادن به شناخت بازارهاي جدید و اقدامات نوآورانه در بین رقبا
میشود.
در ادامه ادعا شد انعطافپذیري استراتژیک در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک نقش
تعدیلگر ایفا میکند که مورد تأیید قرار گرفت .سازمانهاي منعطف و آنهایی که میتوانند پاسخگویی مناسبی به
تغییرات محیطی داشته باشند ،هم در پاسخهاي استراتژیک خود تنوع دارند و هم میتوانند به سرعت از یک
استراتژي به استراتژي دیگر تغییر مسیر دهند ،که این قابلیت میتواند رابطه ظرفیت جذب دانش و نوآوري
استراتژیک را تقویت مثبت نماید .لذا از آنجا که انعطافپذیري استراتژیک به قابلیتهاي سازمان در ایجاد انطباق
با شرایط در زمانهاي مختلف توجه مینماید ،توجه به مفهوم هوش رقابتی نیز میتواند موجب افزایش
انعطافپذیري سازمان شود .ضمن اینکه سرمایهگذاري در حوزه زیرساختهاي فناوري سازمان جهت کسب
فناوريهاي نوین ،حساسیت نسبت به مشتریان و جمعآوري اطالعات پیرامون آنها ،توجه به نگرش مشتریان ،زیر
نظر داشتن رقبا و رصد محصوالت و خدمات آنها و حضور در نمایشگاههاي تخصصی در این راستا مفید هستند.
همچنین نقش تعدیلگر رقابتپذیري سازمانی در رابطه میان ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک به
عنوان فرضیه دیگر پژوهش تأیید شد .لذا توجه به رقابتپذیري میتواند استفاده از فرصتهاي نوین رقابت را
تسهیل کند .ضمن اینکه رقابتپذیري همزمان ،با توجه به مشتریان و بازارها نیز همراه است .همچنین مزایاي
حاصل از قابلیتهاي رقابتپذیري ،در محیطهاي پویا همچون فضاي نمونه مورد بررسی ،بیشتر نیز بوده و
شرکتهاي دانش بنیان نیازمندند متغیرهایی را به عنوان تسهیلکننده ظرفیت جذب دانش و نوآوري استراتژیک
در نظر بگیرند ،که رقابتپذیري نیز از این جمله است .بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده میتوان دریافت که
در دنیاي رقابتی امروز نیز ،سازمانهایی به خوبی میتوانند درصحنه رقابت باقی بمانند که توانایی برنامهریزي با
رویکرد رقابتی را داشته باشند .لذا پیشنهاد میشود این سازمانها براي دستیابی به حداکثر رقابتپذیري نسبت به
سایر رقبا ،قابلیتهاي سازگاري با محیط و رقبا ،تفکر استراتژیک ،چشمانداز پویا ،تحلیل محیط ،توسعه سرمایه
انسانی را در خود تقویت نمایند.
الزم به ذکر است نتایج این پژوهش بهطور کلی با نتایج پژوهشهاي [ ]94[ ، ]3[ ، ]59[ ،]53[ ،]3۸و []21
همراستاست .ضمن اینکه از جمله محدودیتهاي این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد :از مهمترین
محدودیتهاي پژوهش که از ویژگیهاي خاص پژوهشهاي علوم اجتماعی است ،تأثیر متغیرهایی است که
کنترل آنها خارج از دسترسی پژوهشگر است و امکان تأثیرگذاري آنها بر نتایج پژوهش دور از ذهن نیست.
همچنین عدم همکاري برخی از شرکتها جهت پاسخگویی به پرسشنامهها و یا عودت ندادن پرسشنامه به محقق
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و لذا کاهش تعداد نمونه و همچنین گستردگی حوزه فعالیت شرکتها در قالب حوزه شهر هوشمند و مشخص
نبودن دقیق حوزه تخصصی کاري هر شرکت ،از جمله این محدودیتها است.
در پایان پیشنهاد میشود پژوهشگران دیگر ،براي افزایش اعتبار یافتهها ،مدل پژوهش را در تعداد بیشتري از
شرکتهاي دانش بنیان در یک حوزه خاص تخصصی انجام دهند ،ضمن اینکه میتوانند مدل پژوهش را در
شرکتهاي کوچک و متوسط شهرکهاي صنعتی نیز مورد ارزیابی قرار دهند و با نتایج این پژوهش مقایسه
کنند .همچنین میتوان به بررسی عوامل دیگري که میتوانند بر رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوري
استراتژیک در قالب متغیرهاي میانجی یا تعدیلگر اثرگذار باشند ،پرداخته شود .از طرف دیگر ،با توجه به اهمیت
موضوع نوآوري استراتژیک و کمبود پژوهشهاي داخلی این حوزه ،پیشنهاد میشود به بررسی راههاي تقویت
نوآوري استراتژیک در سازمانها نیز پرداخته شود.
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