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نقش ظرفیت جذب در طراحی مدلهای تجاری بر اساس نقش واسطه ای استراتژی
نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط استان خوزستان
مریم

کوهگیوی1

 1کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی بندر دیلم ،بوشهر ،ایران

چکیده
نوآوریهای تکنولوژیکی اغلب به طراحی مجدد در مدلهای کسب و کار شرکتهای در بدو تاسیس منجر میشود و آنها را
ملزم به ادغام دانش خارجی جدید در فعالیتهای داخلی میکند .در واقع از طریق ظرفیت جذب ،شرکتها میتوانند دانش
خارجی را به نوآوری تبدیل کنند .بدین ترتیب ،نتیجه مطلوب ظرفیت جذب ،استفاده از دانش جدید برای اهداف تجاری و
طراحی مدل تجاری خواهد بود .لذا هدف این مطالعه بررسی نقش ظرفیت جذب در طراحی مدلهای تجاری بر اساس نقش
واسطه ای استراتژی نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط استان خوزستان بوده است .برای این منظور  238پرسشنامه در
شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط استان خوزستان جمع آوری شد و از طریق مدلیابی معادالت ساختاری ،مدل پژوهش
برآورد گردید .نتایج نشان داد که جذب و کسب دانش خارجی بر استراتژی نوآوری اکتشافی و استثماری تأثیر ندارد .با این
ح ال تبدیل و بهره برداری دانش خارجی به عنوان دومین عامل ظرفیت جذب دانش اثر مثبت و معنادار بر هر دو استراتژی
نوآوری اکتشافی و استثماری داشته است .عالوه بر این استراتژی نوآوری اکتشافی و استثماری منجر به تازگی و کارایی مدل
تجاری شده است .این مطالعه پیامدهای ظرفیت جذب بر استراتژیهای نوآوری ،که به طراحی مجدد مدلهای کسبوکار منتج
میشود را گوشزد میکند.
واژههای کلیدی :ظرفیت جذب ،مدل تجارت ،استراتژی نوآوری ،شرکتهای کوچک و متوسط ،استان خوزستان.
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 .1مقدمه
شرکتهای تولیدی طی سالهای اخیر تمایل بیشتری برای بهبود کارایی فرایند خود از طریق طراحی مددلهای تجداری داشدته
اند .اما برای درک کامل پتانسیل طراحی مدلهای تجاری ،باید مدلهای تجاری جدیدی را برای بهبدود کدارایی فرایندد در نظدر
گرفت(حکاکی و همکاران .)1400 ،به عنوان مثال ،بسیاری از مزایای طراحدی مددلهای تجداری بدرای شدرکتهای کوچدک و
متوسط ،در صورتی که مدلهای تجاری خود را بر اساس فرصتهای تکنولوژیکی موجود از طریق نوآوری (عالوه بدر اسدتفاده از
فناوریهای مرتبط با طراحی مدلهای تجاری) بروز کنند ،قابل دسترسی است (مولر و همکاران .)2021 ،شرکت هایی کده در 1
حال بررسی و طراحی مدلهای تجاری هستند ممکن است متوجه شوند که فناوریهای مورد استفاده قبلی آنهدا هندوز نسدبت
هزینه و فایده بهتری نسبت به فناوریهای جدید دارد و در عین حال ارزان قیمت تر است (ولدی و همکداران  .)2019 ،بده ایدن
دلیل ،سازمان هایی که با تغییرات بی وقفه در محیط فناوری روبرو هستند باید تصمیمات خود را برای تعادل بین جهت گیدری
زمان حال و آینده نسبت به یکدیگر به درستی اتخاذ کنند .برای این منظور ،شرکتها قبل از طراحی استراتژی ندوآوری خدود و
در نهایت نوآوری در مدل تجاری خود ،به ظرفیت جذب خود تکیه میکنند .اما در مطالعات گذشته ،این سه مفهدوم مسدتقر در
مدیریت نوآوری به ندرت در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته اند.
3
ظرفیت جذب برای حمایت از نوآوری سازمانی ضروری است (گیبر و همکاران  .)2012 ،ظرفیت جذب "توانایی یک شرکت در
تشخیص ارزش اطالعات جدید و خدارجی و همچندین جدذب و بکدارگیری آن اطالعدات در اهدداف تجداری" اسدت (کدوهن و
لوینتال  .)128 :1990 ،برای انجام این 4کار ،سازمانها باید دانش جدیدی را بدسدت آورندد ،جدذب کنندد ،تغییدر دهندد و از آن
استفاده کنند (کوهن و لوینتال .)1990 ،به دنبال مطالعات مولر و همکاران ( ،)2021در این مطالعه ظرفیدت جدذب بده عندوان
یک ساختار دو بعدی در نظر گرفته میشود .به طوری که اگرچه جذب دانش نشان دهنده ابعداد ظرفیدت جدذب بدالقوه اسدت،
تغییر و بهره برداری ابعاد ظرفیت جذب نیز برای تحقق و طراحی مدل تجاری الزم است.
همچنین شرکتها میتوانند استراتژی نوآوری خود را بر اساس دو نوع استراتژی استثماری  ،که به فناوریها و وظایف فعلی5اشاره
دارد و استراتژی اکتشافی  ،که متشکل از فناوریها و 6
وظایف جدید یا رادیکال است ،متمایز کنند (جنسن و همکداران .)2006 ،
برای شکل دادن به استراتژیهای نوآوری خود ،شرکتها باید اطالعات جدید را از محیط جدذب کدرده و از آن اسدتفاده کنندد
(کرنز و همکاران  .)2016 ،عالوه بر این استراتژ 8یهای نوآوری اکتشافی مربوط به جستجوی اطالعدات و ایددههای جدیدد ،حدل
مشکالت غیر معمول و آزمایش مدلهای جدید کسب و کار است ،در حالی کده اسدتراتژیهای بهدره بدرداری یدا اسدتثماری بدا
کارایی ،پاالیش و اجرای راه حلهای جدید در مشاغل موجدود مدرتبط اسدت (مارکیددز  .)2013 ،در ایدن مطالعده بده 9ندوآوری
اکتشافی و استثماری در سطح شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته میشود و هددف آن نشدان دادن چگدونگی شدکل گیدری
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مجدد این دو استراتژی نوآوری در طراحی مجدد مدل تجاری است .مطالعه حاضر بر تعیین اینکه آیا شدرکتها بده طدور مدوازی
استراتژی نوآوری اکتشافی و استثماری را دنبال میکنند یا خیر ،تمرکز نمی کند ،بلکه بر شناسایی تأثیر هر استراتژی ندوآوری
در طراحی مجدد مدلهای تجاری موجود تمرکز میکند .از طرفی مدلهای تجاری را میتوان برای کارآیی و تازگی طراحدی کدرد
0
اصطالح "طراحی مدل تجاری مبتن1ی بدر تدازگی " نشدان دهندده تغییدرات بدد1یع و
(زوت و آمیت  .)2008 ،در این پژوهش،
جدید در سه عنصر اصلی ایجاد ارزش ،پیشنهاد ارزش ،جذب ارزش و/یا پیوندهای بدین ایدن عناصدر اسدت (فدوس و صدا بی ،
 .)2017در واقع این مطالعه ،به مشارکت در تحقیقات مربوط به مدل تجاری با در نظر گرفتن نوآوری در مددل تجداری (یعندی
ظرفیت جذب یک سازمان و استراتژی نوآوری به کار گرفته شده آن) میپردازد.
عالوه بر این ،تحقیقات در مورد شرکتهای کوچک و متوسط ،کمتر مورد توجه بوده و در این شدرکتها بده طراحدی مددلهای
تجاری از طریق نوآوری مدل کسب و کار توجه نشده است .شرکتهای کوچدک و متوسدط در اروپدا بدیش از  50درصدد ارزش
افزوده ناخالص را به خود اختصاص میدهندد .امدا اگرچده در خیلدی از کشدورهای پیشدرفته ،عمدده سدهم اقتصداد متعلدق بده
شرکتهای کوچک و متوسط است اما در ایران سدهم ایدن شدرکتها کمتدر از  15درصدد اسدت (محمددیان محمدودی تبدار و
همکاران .)1400 ،شرکتهای کوچک و متوسط و به خصوص شرکتهای ایرانی که به دلیل تحریم و مسایلی از ایدن دسدت بدا
مشکالت عدیدی روبرو هستند ،اگرچه تمایل دارند که با طراحی مدلهای تجاری و نوآوریهای مدل کسب و کار دست و پنجه
نرم کنند ،اما دسترسی ناکافی به دانش خارجی و استراتژیهای نوآوری نامشخص ،این شرکتها را در انجدام ایدن کدار محددود
1
3
میکند (فرانک و همکاران .)2019 ،
ضرورت انجام این مطالعه در شرکتهای تولیدی استان خوزستان ،به دلیل کمک به طراحدی مددل تجداری شدرکتها در ایدن
استان و عدم توجه به ظرفیتهای چنین شرکتهایی است .همچنین شرکتهای کوچک و متوسط ایراندی بده دلیدل تحدریم و
مسایلی از این دست با مشکالت عدیدی روبرو هستند .این شرکتها اگرچه تمایدل دارندد کده بدا طراحدی مددلهای تجداری و
نوآوریهای مدل کسب و کار دست و پنجه نرم کنند ،اما به دلیل دسترسی ناکافی به داندش خدارجی و اسدتراتژیهای ندوآوری
نامشخص ،آنها را در انجام این کار محدود میکند ،لذا اهمیت دارد تدا نقدش ظرفیدت جدذب و اسدتراتژی ندوآوری در طراحدی
مدلهای تجاری در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط استان خوزستان بررسی شود .بنابراین ،این پژوهش به منظور بررسی
شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به ظرفیت جذب ،استراتژیهای نوآوری و نوآوری در مدل تجاری ،در تالش برای درک بهتدر
ویژگیهای شرکتهای کوچک و متوسط استان خوزستان است .در همین راستا این سوال مطرح میشود که آیا ظرفیدت جدذب و
استراتژی نوآوری در طراحی مدلهای تجاری شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط استان خوزستان نقش دارد؟
در ادامه این مقاله در ابتدا مبانی نظری پژوهش و توسعه فرضیهها آورده شده است .سپس در بخش سوم روش پدژوهش شدرح
داده می شود .در بخش چهارم نتایج آماری ارا ه شده است و در نهایت در بخش پنجم به نتیجه گیری و جمدع بنددی پرداختده
میشود.
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 .2ادبیات و پیشینه پژوهش
 .1 .2کسب و جذب دانش و استراتژی نوآوری
دانش به عنوان مهمترین منبع یک شرکت توصیف شده است ،زیرا دانش خارجی در مورد بازارها و فناوریها برای تولید دانش
داخلی در بخشهای تحقیق و توسعه ضروری است .از طریق ظرفیت جذب ،شرکتها میتوانند دانش خارجی را به نوآوری
تبدیل کنند .ظرفیت جذب با کسب دانش از محیط آغاز میشود و با بهره برداری از آن خاتمه مییابد (فوس و صا بی.)2017 ،
( )2003نشان دادند که 4
شرکت هایی که از دستیابی به 1دانش خارجی در مورد پیشرفتهای بنیادین
هیل و روتهرمل
تکنولوژیکی خودداری میکنند ،در معرض خطر محروم شدن از نظر فنی قرار دارند .عالوه بر این ،توانایی سازمانی باالتر برای به
دست آوردن و استفاده از اطالعات جدید ،به ظرفیت باالتری برای راه اندازی نوآوری منجر میشود ،زیرا دانش جدید وسعت و
عمق پایگاه دانش را افزایش میدهد .پیوندهای محکم با تأمین کنندگان بر موفقیت شرکتهای تولیدی در صنایع مختلف تأثیر
مثبت دارد ،زیرا تأمین کنندگان دانش ،قابلیتها و روشهای کار جدیدی را به ارمغان میآورند (پورتر و هپلمان .)2015 ،
عالوه بر این ،نشان داده شده است که کسب دانش با اقدامات بهره برداری ،مانند بهره وری تولید و اقدامات اکتشافی ،مانند
1
6
توسعه پیشنهادات جدید ،ارتباط مثبت دارد (پین و همکاران .)2012 ،
ثانیاً ،جذب دانش خارجی مستلزم تجزیه و تحلیل ،پردازش ،تفسیر و درک اطالعات بدست آمده از خارج از سازمان است.
جذب دانش نشان دهنده ادغام آن در ساختارهای سازمانی است .به طوری که فرایندهای یادگیری همسان شامل مباحث
داخلی و دستیابی به تفسیری مشترک از دانش جدید و همچنین ادغام آن در پایگاه دانش شرکت نیازمند است .عالوه بر این،
مشخص شده است که سیستمهای اطالعاتی اهمیت ظرفیت جذب را برای استراتژیهای نوآورانه موفق افزایش میدهند (کرنز
و همکاران .)2016 ،بنابراین ،میتوان گفت که با ایجاد آگاهی و درک مشترک از بین اعضای سازمان ،شرکتها میتوانند
استراتژیهای نوآوری اکتشافی و استثماری را تشویق کنند .برای پیاده سازی فن آوریهای مرتبط با صنعت و برای بهبود
کارایی فرایند ،تولیدکنندگان فعلی باید دانش خاص فناوری اطالعات را از خارج از صنایع خود به دست آورند .عالوه بر این،
منطقهای جدید و در عین حال ناشناخته ایجاد ارزش ،و مدلهای تجاری کامالً جدید ،شرکتهای صنعتی فعلی را ملزم
میکند تا شیوههای جدیدی از تفکر را ،از محیط یا خارج از صنایع خود بدست آورند (فرانک و همکاران .)2019 ،خلیل نژاد و
همکاران ( ،)1399نشان دادند که ظرفیت جذب دانش با نوآوری استراتژیک رابطه دارد اما در مورد دو فرضیه فرعی این تأثیر
معنادار نیست .همچنین ،مشخص شد که در شرکتهای با جهتگیریهای استراتژیک رقیبگرا و مشتریگرا این تأثیر تقویت
میشود و در شرکتهای هزینهگرا تضعیف میشود .همچنین طیبی ابوالحسنی و همکاران ( ،)1399نیز نشان دادند که ظرفیت
جذب دانش بر نوآوری استراتژیک موثر است.
 .2 .2تحول و بهره برداری از دانش خارجی و استراتژی نوآوری
تحول به عنوان توانایی ترکیب دانش قدیمی و ریشه دار با دانش جدید به دست آمده تلقی میشود .این فرایند با افزودن دانش
جدید در حین تجدید ارزیابی ،موشکافی انتقادی و نوسازی دانش قدیمی موجود در سازمان صورت میگیرد (زهرا و جورج ،
 .)2002بر اساس این مالحظات ،میتوان استنباط کرد که با ترکیب سازنده دانش قدیمی و جدید ،ارتباطات و پیوندهای اصلی
بین جریانهای مختلف اطالعات پدیدار میشود .این امر میتواند منجر به -1دیدگاههای جدیدی در مورد چگونگی بهبود
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فعالیتهای جاری یا  -2نحوه برخورد با بازارهای جدید (به روشهای جدید) شود .در حالی که اولی به استراتژیهای نوآوری
استثماری منجر میشود ،دومی به استراتژیهای نوآوری اکتشافی منجر میشود (انکل و همکاران .)2017 ،
از طرفی دیگر ،ظرفیت جذب هم مستلزم دانش فنی و هم بازار است (کرنز و همکاران .)2016 ،دانش بازار بینش هایی را در
مورد نحوه تجاری سازی دانش فناوری خود در اختیار شرکتها قرار میدهد .بدین ترتیب ،نتیجه مطلوب ظرفیت جذب،
استفاده از دانش جدید برای اهداف تجاری است (گیبور و همکاران .)2012 ،در این راستا فرانک و همکاران ( )2019و مولر و
همکاران ( ،)2021بیان کردند که شرکتها به دو دلیل باید دانش کسب شده را تکمیل و تجاری کنند؛ یا به این دلیل که
مشتریان نسبت به پیشنهادات جدید در مقایسه با پیشنهادهای شناخته شده و مورد اعتماد تمایلی ندارند و یا به دلیل تعهد به
صنعت که منجر به رها شدن دانش جدید پس از چند بار آزمایش میشود (مولر و همکاران.)2021 ،

8

 .3 .2استراتژی نوآوری اکتشافی و طراحی مدل تجاری
محققان پیشنهاد کرده اند که استراتژیهای نوآوری اکتشافی به توسعه دانش مربوط به (الف) تقاضاهای جدید مشتریان و (ب)
9
نوآوری
پیشنهادات جدید ارزش برای گروههای نوظهور مشتریان مربوط میشود (وی و همکاران  .)2014 ،استراتژیهای
اکتشافی مستلزم تواناییهای جدید است و شامل جستجو ،سازگاری ،تنوع و خودمختاری در تصمیم گیری است که با حمایت
مدیریت عالی همراه میشود .نتیجه چنین فعالیتهای اکتشافی در حالت ایده آل یک مدل کسب و کار جدید است که میتواند
همکاران ( )2021نشان داد که 2
درآمد پایداری را در طول زمان ایجاد کند (اوریلی و توسمن  .)2008 ،تحقیقات مولر و 0
استراتژیهای نوآوری اکتشافی شامل ایجاد یا دستیابی به منابع جدید و توسعه گروههای جدید مشتری است که منجر به
ایجاد مدلهای تجاری جدید میشود.
در یک صنعت ،درک یک شرکت از مفهوم و استراتژی نوآوری شرکت از نظر نحوه ظهور نوآوری در مدل کسب و کار تعیین
کننده است .به عنوان مثال ،شرکتهای کوچک و متوسط که دارای انگیزه داخلی و استراتژی نوآوری اکتشافی نسبت به سایر
شرکتهای فعال در صنعت هستند ،مشخص شده است که عناصر جدید بیشتری را به مدلهای تجاری فعلی خود اضافه
میکنند (مولر و همکاران .)2018 ،خاشعی و همکاران ( ،)1395نیز نشان دادند که نوآوری باز ،اثر واسطهای در رابطة سکون
سازمانی و نوآوری مدل کسبوکار دارد.
عالوه بر این ،محققان نشان داده اند که سازمان هایی که بیشتر خود را وقف کشف راههای جدید برای ایجاد ارزش و جذب
ارزش میکنند ،منابع کمتری در اختیار دارند تا تجارت روزانه را افزایش داده و کارایی خود را افزایش دهند( .گوالتی و
این 2
پورنام  .)2009 ،کا و و همکاران ( ،)20091نشان دادند که 2
مساله به ویژه برای شرکت ها2یی که با منابع محدود بیشتر
روبرو هستند حادتر است .به طور خاص ،مشخص شده است که شرکتهای کوچک و متوسط از نظر منابع مالی و دسترسی به
متخصصان فناوری اطالعات در صنعت محدود هستند (مولر و همکاران .)2018 ،بنابراین ،در سازمان هایی که با محدودیت
منابع روبرو هستند ،تأکید بیش از حد بر نوآوری اکتشاف میتواند مانع از پیشرفتهای مستمر و مداوم در فعالیتهای فعلی
آنها شود.
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 .4 .2استراتژی نوآوری استثماری و طراحی مدل تجاری
بر خالف فعالیتهای نوآوری اکتشافی ،نوآوری استثماری (بهره برداری) به بهره وری ،کارایی ،ثبات و کنترل در عملیات روزانه
مربوط میشود (اوریلی و توسمن .)2008 ،بنابراین ،استراتژیهای نوآوری استثماری (بهره برداری) بر اساس دانش و
تواناییهای فعلی ،دامنه یا کیفیت پیشنهادات موجود را برای مشتریان فعلی افزایش میدهد .استراتژیهای نوآوری استثماری،
کانالهای دستیابی به شرکای فعلی شبکه را بهبود میبخشد .با این وجود ،محققان به این نکته توجه کرده اند که تمرکز
سازمانی بر بهره برداری ،توانایی سازمانها را برای تعقیب فرصتهای جدید بازار و توسعه پیشنهادات ارزشمند کاهش میدهد (بنر
و توسمن  .)2003 ،به طور مشخص 3
شرکتهای کوچک و متوسط بر 2نوآوریهای فرایند و بهره برداری از منطقهای ایجاد
ارزش موجود ،تمرکز کرده اند .این تمرکز میزان تغییر مدل کسب و کار را محدود میکند ،به ویژه در مورد گذار از مدلهای
تجاری مبتنی بر محصول به مدل خدمات (مولر و همکاران .)2021 ،وارث و همکاران ( ،)1397نیز بیان کردند که رابطه
معنادار بین معنابخشی و نوآوری مدل کسب وکار وجود دارد و پویایی محیط کسب وکار ،میزان تحصیالت تیم مدیریت ارشد و
استراتژی های تطبیقی سازمان به عنوان عوامل تعدیل گر این رابطه شناخته شدند .در زمینه صنعتی ،محققان نشان داده اند
که نوآوری استثماری (بهره برداری) با تکیه بر تجربه تولید ،دانش فنی و دانش بازار محصول ،به دست میآید .به طور همزمان،
یک استراتژی بهره برداری قصد دارد کارآیی فرایندها و روالهای سازمانی را بهبود بخشد (بنر و توسمن .)2003 ،مطالعات مولر
و همکاران ( )2021نشان میدهد که این تخصص استثماری میتواند برای افزایش شفافیت معامالت ،تضعیف عدم تقارن
اطالعات و کاهش هزینههای هماهنگی هم در داخل سازمان و هم در ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان آن مورد استفاده
قرار گیرد .به دنبال استدالل زوت و آمیت ( ،)2008افزایش کارایی معامالت نشان دهنده افزایش کارایی مدل کسب و کار
است .در زمینه صنعتی نیز منطق غالب آنها در مورد استراتژی نوآوری بهره بردار ،بسیاری از شرکتها را به مشارکت در
طراحی مدلهای تجاری کارآمد تر سوق میدهد .جهت گیری به سمت بهره وری میتواند منجر به استفاده از فناوریهای
مرتبط با صنعت برای بهبود ارقام کلیدی ،مانند اثربخشی کلی تجهیزات ،نرخ ضایعات ،عمر مفید محصوالت یا عملکرد قابل
مقایسه و شاخصهای کارایی شود (ایهرت و ریتز .)2017 ،عالوه بر این ،نوآوری استثماری ،مانند داده کاوی برای بهبود
فرآیندهای موجود ،کارایی معامالت را افزایش میدهد .بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده ،مدل مفهومی پژوهش بر
اساس شکل  ،1آورده شده است.
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

طراحی مدل تجاری

تازگی مدل تجاری

استراتژی نوآوری

H3-1

استراتژی نوآوری
اکتشافی

H3-2

ظرفیت جذب

H1-1

H1-2

H2-1

H4-1

استراتژی نوآوری
استثماری

کارایی مدل تجاری

کسب و جذب دانش
خارجی

H2-2

H4-2
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 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ جهتگیریهای پژوهش کاربردی ،از لحاظ هدف ،توصیفی و همبستگی ،از لحاظ استراتژیهای پژوهش،
پیمایشی و از لحاظ ماهیت ،علی است و به بررسی نقش ظرفیت جذب در طراحی مدلهای تجاری بر اسداس نقدش واسدطه ای
استراتژی نوآوری میپردازد .برای جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .اطالعدات مدورد نیداز از
طریق تهیه و ارسال پرسشنامه استاندارد مولر و همکاران ( )2021با طیف لیکرت  5گزینهای (کامال مخالف تدا کدامال موافدق)
جمعآوری گردید .پرسشدنامه شدامل دو بخدش ویژگیهدای جمعیتشدناختی پاسد دهندگان و گزارههدای تخصصدی پدژوهش
میباشد .سواالت تخصصی پرسشنامه مشتمل بر  25سوال بوده که در شش بخش تازگی مدل تجاری ( 5سوال) ،کدارایی مددل
تجاری ( 4سوال) ،استراتژی نوآوری اکتشافی ( 5سوال) ،استراتژی نوآوری استثناری ( 3سوال) ،کسب و جذب داندش خدارجی
( 3سوال) ،تحول و بهره برداری دانش خارجی ( 5سوال) طراحی گردیده است.
جامعه آماری این پژوهش شرکت های تولیدی در استان خوزستان هستند .در این راستا بر اساس لیست پایگاه اطالعات صنعتی
تولیدی کوچک و متوسط در این 2
ایران  1912 ،کارخانه و شرکت 4
استان به ثبت رسیده است .با توجه به اطالعات تمداس ایدن
شرکتها و به دلیل محدودیتهای زمانی و مکانی و با در نظر گرفتن هزینههای پژوهش ،لذا حجم نمونه بدا اسدتفاده از فرمدول
کوکران ،معادل  320تعیین شد و پرسشنامهها در نیمه دوم سال  1400تکمیل گردید .الزم به ذکر است که از  320پرسشنامه
ارسال شده 238 ،پرسشنامه برگشت داده شد .البته پیش از ارسال نیز هماهنگی جهت تکمیل پرسشنامه انجام شد .با این حال
تعدادی از شرکتها همکاری نکردند .روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی صوری و محتوایی بررسی شد که روایی محتدوا بده
دلیل استفاده از پرسشنامه استاندارد مولر و همکاران ( )2021تأیید میشود .روایی صوری نیز با توجه به نظر خبرگان و مدیران
شرکتها و نظرات اساتید راهنما انجام گرفت .پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفدا کرونبداخ بدا اسدتفاده از ندرم افدزار ،SPSS22
بررسی شد که میزان پایایی کلی پرسشنامه  0/888بود و به دلیل باالتر بدودن از سدطح بحراندی  0/7حداکی از پایدایی دروندی
مناسب دادهها است.
پس از مرور ادبیات موضوعی با استفاده از دادههای جمعآوریشده به تحلیل استنباطی و بررسی آزمونهای سازگاری و خوبی
برازش مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار  SmartPLS2و بر اساس الگوهای معادالت ساختاری پرداخته شده است .درروش
 ،PLSبرای برازش مدلهای معادالت ساختاری آزمونهای پایایی شاخص (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) ،روایی (همگرا و
سنجش رابطه بین سازهها در 2
واگرا) (هوالن  .)1999 ،و همچنین برای 5
مدل (بخش ساختاری) ،اعداد معناداری  tمحاسبه
2
6
میشود (چن .)1998 ،
 .4یافتههای پژوهش
بر اساس مبانی نظری و همچنین مدل مفهومی پژوهش ،مطالعه حاضر به دنبال بررسی نقش ظرفیت جذب در طراحی
مدلهای تجاری بر اساس نقش واسطه ای استراتژی نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط استان خوزستان است .لذا
فرضیههای پژوهش به شرح زیر مطرح میشود.
فرضیه  :1-1کسب و جذب دانش خارجی تأثیر معناداری بر استراتژی نوآوری اکتشافی دارد.
فرضیه  :2-1کسب و جذب دانش خارجی تأثیر معناداری بر استراتژی نوآوری بهره بردار (استثماری) دارد.
فرضیه  :1-2تحول و بهره برداری دانش خارجی بر استراتژی نوآوری اکتشافی تأثیر معناداری دارد.
24
https://vic.ir
25
Hulland
26
Chin
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فرضیه  :2-2تحول و بهره برداری دانش خارجی بر استراتژی نوآوری استثماری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :1-3استراتژی نوآوری اکتشافی تأثیر معناداری بر تازگی مدل تجاری دارد.
فرضیه  :2-3استراتژی نوآوری اکتشافی تأثیر معناداری بر کارایی مدل تجاری دارد.
فرضیه  :1-4استراتژی نوآوری استثماری تأثیر معناداری بر تازگی مدل تجاری دارد.
فرضیه  :2-4استراتژی نوآوری استثماری تأثیر معناداری بر کارایی مدل تجاری دارد.

در جدول  ،1نتایج آمار توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی ارا ه شده است.
جدول  :1آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش
متغیر

ابعاد

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

جنسیت

مرد
زن

217
21

91.09
8.91

91.09
100

سن

کمتر از  30سال
 40-31سال
 50-41سال
باالتر از  50سال

33
123
71
12

13.86
51.49
29.70
4.95

13.86
65.35
95.05
100

تحصیالت

کاردانی و کمتر
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

43
68
94
33

17.99
28.63
39.50
13.88

17.99
46.62
86.12
100

سابقه فعالیت

کمتر از  10سال
 10تا  20سال
بیشتر از  20سال

49
111
78

20.79
46.54
32.67

20.79
67.33
100

سابقه شرکت

کمتر از  10سال
 10تا  20سال
بیشتر از  20سال

60
99
79

25.36
41.63
33.01

25.36
66.99
100

جمع

238

100.0

-

بر اساس نتایج جدول  ،1مشاهده میشود که اکثر پاس دهندگان مرد بودهاند بطوری که  91/09درصد از نمونه مورد بررسدی را
تشکیل میدهند .همچنین عمده پاس دهندگان سن  31تا  40سال داشته اند که  51/49درصد از نمونه را تشکیل داده اند .از
نظر تحصیالت نیز عمده پاس دهندگان مدرک کارشناسی ارشد داشته اند که درصدد فراواندی ایدن گدروه  39/5درصدد اسدت.
کمترین فراوانی نیز دکتری با  13/88درصد است .البته باید گفت که عمده پاسد دهنددگان از مددیران مدالی و یدا سدمتهای
مدیریتی شرکت بوده اند که با توجه به عدم مشخص بودن دقیق مدرک تحصیلی ،آمار توصدیفی مربدوط بده آن گدزارش نشدد.
سابقه کار نیز نشان میدهد که  20/79درصد از پاس دهندگان سابقه کمتر از  10سال در شرکت دارند 46/53 .درصدد سدابقه
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 10تا  20سال و  32/67درصد نیز سابقه بیشتر از  20سال دارند .لذا میتوان نتدایج پدژوهش را بدر اسداس دیددگاه جدامعی از
مدیران و معاونین شرکتها با سوابق کاری مختلف دانست و بیشتر به نتایج اتکا کرد .عمر شرکتها نیز نشان دهندده آن اسدت
که  41/63درصد از شرکتها  10تا  20سال سابقه فعالیت در استان خوزستان دارند.
بر اساس هدف اصلی پژوهش و برای محاسبه معیارهای برازش پایایی شاخص ،مدل کلی حاوی تمامی سازهها ،ابعداد و سدااالت
پژوهش با استفاده از نرمافزار  SmartPLS 2اجرا شد .همانطور که نتایج شکل  2نشان میدهد ،تمامی گویهها در جهت مثبدت
بر شاخصهای موردنظر اثرگذار بودهاند .همچنین تمامی بارهای عاملی بیشتر از  0/4بوده است.

شکل  :2ضرایب اصالحشده بار عاملی برای سنجش برازش بخش مدل اندازهگیری

برای بررسی معیار دوم و سوم (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) نتایج مربوطه ،در مورد سازههای اصلی مدل در جدول  ،2آورده
شده است .بر اساس نتایج آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی شاخصهای اصلی پژوهش مشاهده میشود که مقادیر موردنظر بدرای
هر دو شاخص و برای تمامی سازههای پژوهش باالتر از ( 0/7حداقل سطح قابلقبول) میباشدد .بداالتر شددن آلفدای کرونبداخ و
پایایی ترکیبی از  0/7در مورد سازههای پژوهش ،تأییدکننده پایایی شاخص مناسب مدل است .روایدی همگدرا دومدین معیداری
است که برای برازش مدلهای اندازهگیری درروش  PLSبهکار برده میشود .بر اساس نتدایج جددول  ،2مشداهده میشدود کده
تمامی مقادیر  AVEاز  0/4بیشتراند .لذا در مجموع روایی همگرای مناسب برای تمدامی متغیرهدای پنهدان مددل وجدود دارد.
ماتریس بررسی روایی واگرا در مورد سازههای پژوهش حاضر در جدول  2و بر اساس روش فورندل و الرکدر نشدان میدهدد کده
جذر  AVEهر سازه (مقادیر قطر اصلی) از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر (مقادیر هم سطر و هم سدتون) بیشدتر
شده است که این مطلب حاکی از قابلقبول بودن روایی واگرای سازهها میباشد.
جدول  :2بررسی پایایی و روایی شاخصهای پژوهش
ابعاد مدل پژوهش

نماد

آلفای
کرونباخ

پایایی ترکیبی
)(CR

روایی
همگرا

روایی واگرا
AA
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TE

Expr

Expt

NC

EC
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کسب و جذب دانش خارجی
تحول و بهره برداری دانش خارجی
استراتژی نوآوری اکتشافی
استراتژی نوآوری استثماری
تازگی مدل تجاری
کارایی مدل تجاری

0.873
0.729
0.838
0.845
0.806
0.847

AA
TE
Expr
Expt
NC
EC

0.486
0.487
0.618
0.761
0.719
0.619

0.813
0.782
0.888
0.905
0.885
0.890

0.697
0.028
0.069
0.188
-0.034
0.033

0.698
0.557
0.468
0.355
0.438

0.786
0.342
0.302
0.429

0.872
0.422
0.512

0.848
0.464

0.787

در جدول  ،3نتایج آزمون کیفیت مدلهای اندازهگیری ،مدلهای ساختاری و آزمون کیفیدت کلدی مددل پدژوهش آورده شدده
است .همانگونه که در جدول  ،3مشخص است ،کلیه مقادیر کیفیت مدل انددازهگیری ( )Q2بده ازای تمدام متغیرهدا مثبتاندد.
همچنین تمامی مقادیر موردنظر بجز دو متغیر مربوط به ظرفیت جذب ،باالتر از  0/35است که بیانگر کیفیدت قدوی مددلهای
اندازه گیری است .ابعاد ظرفیت جذب نیز دارای کیفیت متوسط هستند .همچندین نتدایج مددلهای سداختاری بیدانگر کیفیدت
متوسط روبه قوی مدلهای ساختاری دارد .در نهایت کیفیت کلی مدلهای پژوهش در ستون آخر نشان میدهدد کده مددلهای
ساختاری پژوهش از کیفیت کلی متوسط رو به قوی برخوردار هستند.
جدول  :3مقادیر حاصل از آزمون کیفیت مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و آزمون کیفیت کل
ابعاد

نماد

کیفیت مدل اندازهگیری

کیفیت مدل ساختاری

کیفیت کل ()GOF

کسب و جذب دانش خارجی
تحول و بهره برداری دانش خارجی
استراتژی نوآوری اکتشافی
استراتژی نوآوری استثماری
تازگی مدل تجاری
کارایی مدل تجاری

AA

0.256
0.208
0.437
0.496
0.424
0.428

0.270
0.283
0.240
0.294

0.291
0.266
0.223
0.314

TE
Expr
Expt
NC
EC

در رابطه با بررسی مدل ساختاری با توجه به اینکه آزمونهای مربوط به مدلهای اندازهگیری بیانگر قابل قبول بودن مددلهای
مورد نظر است ،لذا مدل ساختاری پژوهش برآورد گردید .در همین راستا ضریب تعیین در شکل  ،2نشدان میدهدد کده حددود
 20تا  34درصد از مدلهای ساختاری بر اساس متغیرهای ارا ه شده در مدل قابل پیش بینی است کده بیدانگر ضدریب تعیدین
متوسط مدلهای ساختاری پژوهش است .در جدول  4نیز ضریب مسیر و آماره  tبرای بررسی مسیرهای مورد نظدر آورده شدده
است.
جدول  :4ضرایب معناداری مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری
ابعاد مدل پژوهش

نماد

ضریب شاخص

آماره t

کسب و جذب دانش خارجی >-استراتژی نوآوری اکتشافی
کسب و جذب دانش خارجی >-استراتژی نوآوری استثماری
تحول و بهره برداری دانش خارجی >-استراتژی نوآوری اکتشافی
تحول و بهره برداری دانش خارجی >-استراتژی نوآوری استثماری
استراتژی نوآوری اکتشافی >-تازگی مدل تجاری
استراتژی نوآوری اکتشافی >-کارایی مدل تجاری
استراتژی نوآوری استثماری >-تازگی مدل تجاری
استراتژی نوآوری استثماری >-کارایی مدل تجاری

AA -> Expr

0.054
0.175
0.556
0.463
0.178
0.287
0.361
0.414

0.484
1.466
*12.800
*10.158
*3.331
*3.634
*6.146
*9.839

AA -> Expt
TE -> Expr
TE -> Expt
Expr -> NC
Expr -> EC
Expt -> NC
Expt -> EC

* معناداری در سطح احتمال  95درصد
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مطابق با نتایج ارا ه شده در جدول  ،4مشاهده میشود که ضریب مسیر کسب و جذب داندش خدارجی بدر اسدتراتژی ندوآوری
اکتشافی  0/054است .این ضریب بر اساس آماره  tدر سطح احتمال  95درصد معنادار نیست ،لذا میتدوان گفدت کده کسدب و
جذب دانش خارجی تأثیر معناداری بر استراتژی نوآوری اکتشافی شرکتهای کوچک و متوسدط اسدتان خوزسدتان نددارد .لدذا
فرضیه  ،1-1رد میشود .به همین ترتیب کسب و جذب دانش خارجی تأثیر معناداری بر استراتژی نوآوری استثماری نیز تدأثیر
معناداری ندارد .بنابراین باید گفت که کسب و جذب دانش خارجی تأثیر معناداری بر استراتژی نوآوری بهره بردار (اسدتثماری)
ندارد و در نتیجه فرضیه  2-1نیز رد میشود .در راستای بررسی نتایج ،تحول و بهره برداری دانش خارجی بر استراتژی ندوآوری
اکتشافی و استثماری تأثیر معنادار دارد ،چراکه اماره  tباالتر از سطح بحرانی  1/96است ،لذا فرضیههای  1-2و  ،2-2در سدطح
احتمال  95درصد تأیید میشود.
به همین ترتیب بر اساس نتایج جدول  ،4مشاهده میشود که هر دو استراتژی نوآوری اکتشدافی و اسدتثماری بدر تدازگی مددل
تجاری و همچنین نوآوری مدل تجاری تأثیر معنادار و مثبت دارد .لذا میتوان فرضیههای سوم و چهارم پدژوهش را نیدز تأییدد
کرد.
 .5نتیجهگیری
دانش به عنوان مهمترین منبع یک شرکت توصیف شده است ،زیرا دانش خارجی در مورد بازارها و فناوریها برای تولیدد داندش
داخلی در بخشهای تحقیق و توسعه ضروری است .به طوری که از طریق ظرفیت جذب ،شرکتها میتوانند دانش خارجی را بده
نوآوری تبدیل کنند .در همین راستا ظرفیت جذب با کسب دانش از محیط آغاز میشود و با بهره برداری از آن خاتمه مییابدد.
از طرفی دیگر ،ظرفیت جذب هم مستلزم دانش فنی و هم بازار است .دانش بازار بینش هایی را در مدورد نحدوه تجداری سدازی
دانش فناوری خود در اختیار شرکتها قرار میدهد .بدین ترتیب ،نتیجه مطلوب ظرفیت جذب ،استفاده از داندش جدیدد بدرای
اهداف تجاری است ،لذا اهمیت داشت تا نقش ظرفیت جذب در استراتژی نوآوری به عنوان پله ورود بده طراحدی مددل تجداری
بررسی شود.
یافتههای این مطالعه نشان داد که که کسب و جذب داندش خدارجی بدرای مشدارکت در اسدتراتژیهای ندوآوری اسدتثماری و
اکتشافی تأثیر ندارد .دلیل این عدم معناداری در شرکتهای استان خوزستان میتواند وجود تحریمهای بدین المللدی در ایدران
باشد .در واقع در شرایط نبو د ارتباط با جهان پیرامون به دالیل تحریم ،کسب و جذب دانش خدارجی ممکدن نخواهدد بدود .بده
همین خاطر ،کسب و جذب دانش خارجی نتوانسته توجیه کننده برای استراتژیهای نوآوری استثماری و اکتشافی باشد .عدالوه
بر این ممکن است شرایط محیطی ایران ،به دلیل دوری از تکنولوژیهای روز دنیا ،نتواند پذیرای دانش خدارجی باشدد ،چراکده
شکاف نوآوری طی سالهای متمادی گسترش یافته است .از طرفی شرکتهای داخلی نیز به دلیدل عددم دسترسدی بده داندش
خارجی ،نمی توانند این ظرفیت را برای سایر شرکتها و به خصوص شرکت هایی که فاصله زیادی با پایتخت دارند ایجاد کنند.
با این حال تبدیل و بهره برداری دانش خارجی بر استراتژیهای نوآوری استثماری و اکتشدافی شدرکتهای کوچدک و متوسدط
خوزستان تأثیر معنادار داشته است .دلیل این معناداری میتواند بومی سازی دانش خارجی از طریدق تبددیل و بهدره بدرداری و
همچنین الهام گرفتن از تولیدات سایر شرکتهای آن صنعت در ایران باشد .بدین ترتیدب اسدتراتژیهای ندوآوری اسدتثماری و
اکتشافی نیز منجر به تازگی و کارایی مدل تجاری شرکتهای کوچک و متوسط استان خوزستان میشدود .بندابراین ،شدرکتها
تشویق میشوند تا مکانیسم هایی را برای حمایت از ظرفیت جذب خود پیاده سازی کنند .به عنوان مثال ،برای به دست آوردن
مزایای ملموس از نوآوریهای تکنولوژیکی ،شرکتها باید یاد بگیرند که دانش را در کل سازمان و شدبکه ایجداد ارزش آن و نده
تنها با مشتریان و تامین کنندگان مستقیم مبادله کنند.
در این راستا افزایش شرکای تجاری به ویژه در مورد شرکتهای کوچک و متوسط میتواند ظرفیت جذب دانش ایدن شدرکتها
را افزایش دهد و در کارایی و تازگی مدل تجاری شرکت موثر واقع گردد .چراکه شدرکتهای کوچدک و متوسدط عمددتا توجده

202

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال چهارم ،شماره  ،11تابستان 1401

کافی به ظرفیت جذب دانش و استراتژی نوآوری ندارند .شرکتهای کوچک و متوسط باید تشویق شوند تا با شرکایی همکداری
کنند که میتوانند به آنها در تبدیل و بهرهبرداری از دانش خارجی مرتبط با صنعت کمک کنند.
با توجه به رابطه بین استراتژیهای نوآوری اکتشافی و استثماری و طراحی مدل کسدبوکار ،توصدیه میشدود کده شدرکتهای
بزرگ پتانسیل صنعت را نه تنها در عملکردهای فردی و وظدایف عملیداتی ،بلکده در وظدایف بدین پدروژهای و وظدایف متقابدل
مشاهده کنند .برای این منظور ،فرهنگ سازمانی کافی مورد نیاز است ،که تفکر متقابل عملکردی در سازمان و کسب داندش در
مورد استراتژیهای نوآوری اکتشافی و استثماری را تشویق میکند.
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