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Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،259-292 ،)4(21 ،پیاپی  ،44پاییز 2999

فروزان مهر ،مجید؛ حسینی شکیب ،مهرداد؛ شوالپور ،سعید؛ و خمسه ،عباس ( .)9911واکاوی اثرر ظرفیر نروووری برر
عملکرررد نووورانرره شرررک های نوپررای فینت ر  .مطالعااا میانرش ا ای در عل ا انسااان .951-919 ،)4(91 ،
شاپا1002-4449 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

وزاد اس .

)

واکاوی اثر ظرفیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه
شرکتهای نوپای فینتک
مجید فروزانمهر ،1مهرداد حسینی شکیب* ،2سعید شوالپور ،3عباس خمسه

چکیده

4

دریافت9911/25/52 :؛ پذیرش9911/20/92 :

ظرفی نوووری ،مفهومی اس که تح تأثیر عوامل گوناگون ،نقش مهمی در افزایش احتمال موفقی فراینرد
نوووری دارد .هدف این مقاله ،واکاوی اثر ظرفی نوووری بر عملکرد نووورانه شررک های نوپرای فینتر برا
تأکید بر نقش ظرفی جذب و قابلی یادگیری اس  .مقالۀ حاضر ،ی پژوهش کاربردی ،کمری ،و مبتنیبرر
رویکرد قیاسی اس که موضوع پژوهش را برا اسرتفادا از روا ال وسرازی معراد س سراختاری و برهکم
نرمافزار اسمارس پی.ال.اس تجزیهوتحلیل کردا اس  .جامعۀ وماری افراد شاغل در  42شرک عضو انجمرن
کسبوکارهای نو پای فینت ایران انتخاب شد که تعداد ونها  171نفر و اندازا نمونه برا اسرتفادا از نرمافرزار
سمپلپاور 940 ،نفر بروورد شد .پرسشنامۀ الکترونیکی ،برپایۀ روا نمونهگیری تصادفی سرادا ،برین افرراد،
توزیع و سرانجام 949 ،پرسرشنامه تکمیرل و برگتر دادا شرد .نترای بهدسر ومدا نتران داد کره ظرفیر
نوووری ،تأثیر مثب و معناداری بر عملکرد نووورانه دارد و در رابطۀ ظرفی جذب بالفعرل و عملکررد نووورانره
نیز نقش میانجی جزئی را ایفا میکند .همچنین ،درحالیکه قابلی یادگیری بر هرر دو بعرد ظرفیر جرذب،
یعنی ظرفی جذب بالقوا و ظرفی جذب بالفعل تأثیرگذار بودا و ظرفی جذب بالقوا نیز بر ظرفی جرذب
بالفعل تأثیر گذاشته اس  ،تنها ظرفی جذب بالفعل بر عملکرد و ظرفی نروووری ترأثیر مثبر و معنراداری
داشته اس .
کلیدواژهها :ظرفی جذب بالفعل ،ظرفی جذب بالقوا ،قابلی یادگیری
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1دانتجوی مدیری تکنولوژی ،گروا مدیری تکنولوژی ،دانتکدا مدیری و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقاس ،دانت اا وزاد اسالمی ،تهران ،ایران

 .2استادیار مدیری صنعتی ،گروا مدیری صنعتی ،واحد کرج ،دانت اا وزاد اسالمی ،کرج ،ایران (نویسندا مسئول)

 .3استادیار اقتصاد ،گروا اقتصاد ،دانتکدا اقتصاد ،مدیری و مهندسی پیترف  ،دانت اا علم و صنع ایران ،تهران ،ایران

 .4دانتیارمدیری تکنولوژی ،گروا مدیری صنعتی ،واحد کرج ،دانت اا وزاد اسالمی ،کرج ،ایران


 .1مقدمه

نوووری ،عامل اصلی تولید و ارائه محصو س جدید اس که موجب برتری در بازار ،جلب نظر
متتریان ،و حفظ رقاب پذیری بن ااها میشرود (فالحتری و هاشرمیانفر )9912 ،و بن ااهرا را
بهسوی موفقی و کسب نتای چتم یر ،مستقل از اندازا و بختی کره در ون فعالیر میکننرد

هدای کردا و باعر ایجراد تیییرر مثبر در ونهرا میشرود (تروس و ریرزو .)1010 ،1فراینرد
ً
نوووری ،افزونبر شرک های موجود که قدیمیتر و معمو برزر هسرتند ،توسرر شررک های
ً
نوپا 2نیز اتفاق میافتد (فریمن و این رل .)14 ،1007 ،3امرروزا شررک های نوپرا رررکه غالبرا
خالق و نووور هستندرر نقش بسزایی در بازار دارند و یکی از مهمتررین اهرداف ونهرا ،تحریر

نوووری و کاروفرینی اس (تنبیورن .)10 ،1097 ،4این شرک ها ،سنگ بنای فراینرد تخریرب

خالق شومپیتری و یکی از عوامل اصلی رشد اقتصرادی هسرتند (گیمینز رفرناندز ،سراندولی ،و
برروگرس )1010 ،5کرره ب ررای ایجرراد سرراختارها و قابلی هررای سررازمانی و همچنررین ،ایجرراد
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ترکیبهای جدید با منابع محدود ،به نوووری نیاز دارنرد (پرارو و برای .)917 ،1095 ،6ونهرا
بهطور معمول دارای ایداهای امیدوارکنندا ،چابکی سازمانی ،گرایش به ریسر پذیری ،و رشرد
ً
سریع هستند (ویبلن و چسرپرو )41 ،1095 ،7و معمرو سررمایه ،متخصصران ،و جاافترادگی
کمتر ،ساختارهای سازمانی درحالتحول ،و فرایندهای تجراری ناقصری دارنرد؛ بنرابراین ،نرر
شکس شرک های نوپا از رقبای قدیمی و بزر ترشان بیتتر اس (فریمن و این ل.)1007 ،
احتمال شکس شرک های نوپا  10درصد اس و هرر شررک نوپرایی کره شکسر
بخورد ،بیپتتیبان میشود .این پدیدا سبب تحمیل هزینههای با تر در صرورس شکسر

کاروفرینان میشود (کالیاناساندارام .)71-901 ،1092 ،8راهبردهای پرریس شرک های
نوپا و همچنین ،سود با یی که درصورس موفقی ایرن راهبردهرا بهدسر میویرد ،سربب
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

&
&

&

&

افزایش میزان شکس و نسب کرم موفقیر در شررک های نوپرا میشروود (کانتامسرا 1و
همکاران .)1092 ،با وجود اینکه شرک های نوپا رربرخالف شررک های موجرودررر دارای
ظرفی های نووورانه بیتتری هستند ،اما اغلب در نوووری یرا تجاریسرازی اختراعراس ،برا
متکالس زیادی روبهرو هستند (نیینس ،فرامز و سرلس)911-490 ،1090 ،2؛ بنرابراین،

بهرغم تمام تأکیدهای انجامشدا برر اهمیر ترداوم نروووری ،تنهرا  4درصرد از طر هرای
نووورانه  ،موفق به دستیابی به اهداف مالی خود میشوند (دنینگ )99-91 ،1092 ،3و تنها

 9کسبوکار از میان  91کسبوکار مبتنیبر کاروفرینی و نوووری موفق میشود (گااو ،ایم ،و
فاینرردیت ز )1091 ،4و رویهمرفترره  14درصررد مرردیران از عملکرررد نووورانرره خررود اب رراز
نارضایتی میکنند (کریستنسن.)54 ،1094 ،5

بهبود عملکرد نووورانه میتواند عملکررد کسربوکار را نیرز ارتقرا دهرد (ژای 6و همکراران،

 .)994 ،1092بههمیندلیل ،شرک ها بهگونهای راهبردی از نوووریهای خود ،برهعنوان ابرزاری
بررای دسررتیابی برره اهررداف عملکررردی (بررهعنوان مثررال سررود ،رقابر  ،بقررا) اسررتفادا میکننررد
(جولیا رروسی 7و همکرراران .)911-999 ،1010 ،درواقررع ،عملکرررد نووورانرره شرررک ها برره

قابلی های مناسب برای تقوی تالاهای نووورانه متکی اسر (سردیتا 8و همکراران،1092 ،
 )491-454و این توانایی نوووری ،تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد نووورانه شرک های نوپای دارد
(سان و تااو .)47-52 ،1010 ،9افزونبراین ،در ی محیر پویا ،عملکرد نووورانه ی شرک ،
به ظرفی ون در جذب دانش بست ی دارد (یاسین ،)1091 ،10زیررا کسرب و انتترار دانرش برر

نوووری تأثیر دارد و هرچه تنوع دانش بیتتر باشد ،انجرام نروووری ،بهترر و مررثرتر خواهرد برود.
هرچه انتتار دانش بهتر باشد ،احتمال نوووری نیز بیتتر خواهد بود (داروچ.)1005 ،11

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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واکاوی اثر ظرفیت نوآوری
بر عملکرد نوآورانه ...

با توجه به اینکه شرک های نوپا ،شررک های تازامتولدشرداای هسرتند کره بررای بقرا

میجن ند (سالمزادا و کاواموریتاکیسیم )1095 ،1و نوووری بر بقای ونها تأثیرگرذار اسر

(هایتینن ،پاجارینن ،و رووینن )1095 ،2و افزونبراین ،بسیاری از این شررک ها در انجرام

فرایند نوووری شکس میخورند (جراردیم ،ماسردو ،و اولیروییرا.)119-909 ،1010 ،3
ارتقای عملکرد نووورانه این شرک ها بیشازپیش مهم و حیاتی اس .
هدف این پژوهش ،واکاوی تأثیر ظرفی نوووری برر عملکررد نووورانره در شررک های
نوپای فینت با تأکید بر نقش ظرفی جذب و یادگیری سرازمان اسر  .برا وجرود اینکره
ظرفی جذب دربردارندۀ دو بعد بالقوا و بالفعل اس  ،بسریاری از پژوهشهرا از ظرفیر
جذب بهعنوان ی ساختار کلی استفادا کردااند؛ ازاینرو ،شرک ها باید به ظرفی جرذب
بالقوا و بالفعل بهطور همزمان توجه کنند و ونها را توسعه دهند (علی ،کران ،و سارسرتد،4

1094؛ خان ،لیو ،مارینووا .)441-591 ،1091 ،5همچنین ،از منظر یادگیری سرازمانی،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ظرفی نوووری ممکن اس نقش اساسیای در تبدیل دانش جذبشدا خارجی به عملکرد
نووورانه داشته باشد (یانگ و تسای)997-990 ،1091 ،6؛ بنابراین ،با توجه به اینکه پیونرد
بین ظرفی جذب و عملکرد نووورانه ممکن اس غیرمستقیم باشد ،در این پژوهش ضمن
تأکید بر هر دو بعد ظرفی جذب ،اثرر ظرفیر نروووری را برر عملکررد نووورانره بررسری
کرداایم .همچنین در میان پژوهشهای انجامشدا ،موردی متاهدا نتد که بهطور همزمان
بر نقش ظرفی جذب و ظرفی نوووری بر عملکرد نووورانه در شرک های نوپای فینتر
تمرکز کردا باشد؛ بنابراین ،برای تجزیهوتحلیل زم اس ترکیبری از ایرن متییرهرا بررسری
شود .پژوهش حاضر با بررسری ایرن موضروع ،شرکاف پژوهشهرای انجامشردا در مرورد
شرک های نوپا را نیز پر میکند.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .2پیشینه پژوهش

ظرفی نوووری ،مجموعهای از منابع ،قابلی ها و توانمندیهای پویای بن اا اس که بره فراینرد
نوووری اختصاص دادا میشود (پییری و فرناندز)991 ،1092 ،1؛ بهعبارس روشرنتر ،ظرفیر

نوووری ،بهمعنای توانایی ی شرک برای نوووری مرداوم برا هردف ورود بره بازارهرای جدیرد و
رسیدن به سطح جدیدی از کیفی در مقابل رقبا اس (شیین و لی ،)229-227 ،1009 ،2که

موجب بهبود و ارتقرای عملکررد سرازمان میشرود (سراوایین و علری.)941-920 ،1010 ،3
سطح با ی ظرفی نوووری ،این امکان را به بن ااها میدهد که ایرداهای جدیردی را ایجراد
کردا و توسعه دهند و این ایداها را به فرایند ،محصو س ،و خردماس تبردیل کننرد (ایلروری،
وال ،سیمئون راکی1097 ،4؛ کررادار ،مررویس ،و کولومبررا .)1094 ،5همچنررین ،ظرفیرر

نوووری ،توانرایی یر شررک بررای برهکارگیری و اجررای موفقیر ومیز ایرداهای جدیرد در
محصو س ،خدماس ،و فرایندها نیز تعریف میشود کره موجرب تقویر رقابر میشرود و
سطح با ی ون بر عملکرد نووورانه تأثیر میگذارد (جین و لی.)1010 ،6

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

عملکرد نووورانه ،نتیجۀ معرفی ،توسعه ،و بهکارگیری ایداهای جدیرد و شرامل معرفری
محصو س جدید یا ارتقای محصو س موجود و معرفی فناوریهرای نروین بررای توسرعۀ

محصو س جدید با مزیر رقرابتی اسر (بیونیچیا رالبردین ،سراانز ،و کیرانتو،1097 ،7

941-971؛ کاماسرراو ،یوزگرراس ،و یرراووز954-942 ،1097 ،8؛ ژااو ،ژی ،و گررواو،9
 .)914-107 ،1092عملکرد نووورانه ،یکی از جنبههای اصلی عملکرد سازمان و بازتاب
کامل فرایند و نتای نوووری اس (جیانگ 10و همکراران .)1091 ،بن ااهرای دانشبنیران،

بهدلیل افزایش سطح رقابر  ،جهانیشردن نروووری ،و افرزایش سررع توسرعه فنراوری،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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بهگونهای فزایندا عملکررد نووورانره را دنبرال میکننرد (یاسرین .)1091 ،هرچنرد عملکررد
نووورانه یکی از اولوی های روبهرشد شرک ها اس  ،محدودی های ذاتی شرک ها ،نیاز
به جس وجو و سپس تلفیق دانش خارج از شرک را نمایرانتر میکنرد .در ضرمن ،هری
فرایند نوووریای بدون انجام هزینههای زم به حد قابلقبول نمیرسد و نیازمند تخصری
منابع و ظرفی هایی برای اطمینانیابی از موفقب در انتقال دانش خرارجی دارد؛ ازایرنرو،
یکی از جنبههای اساسی فرایند ایجاد دانش و نوووری ،توانایی شرک ها برای جذب دانرش

خارجی یا همان «ظرفی جذب» اس (فریرا 1و فریرا.)25-999 ،1091 ،

ظرفی جذب که در میان قابلی های نووورانه ،اهمی فراوانی دارد ،توانایی ی شرک
برای تتخی

ارزا اطالعاس خارجی جدید ،جذب ون ،و استفادا از ون برای رسریدن بره

اهررداف تجرراری اسرر (کرراتو .)924-105 ،1091 ،2ظرفیرر جررذب برره یررادگیری
درونسازمانی و انتقال دانش اشارا دارد و بهعنوان ی مقدمرۀ مهرم ،نقرش عمرداای را در
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ادبیاس نوووری برازی کرردا اسر (ژو ،ارترو  ،و گئرور  .)27-919 ،1092 ،3ظرفیر

جذب ،ساختار مهمی اس که نقش اساسیای در توسعۀ قابلی ها و عملکردهای نووورانه
شرک ها دارد و بیانکنندۀ توانایی شرک در تتخی

ارزا اطالعاس جدید ،جذب ون ،و

استفادا از ون برای رسیدن به اهداف تجاری در راستای ایجاد ظرفی نوووری اس (علی و

همکاران1094 ،؛ میروشنیچنکو 4و همکاران .)1010 ،زهررا و جرورج )1001( 5دو بعرد
ظرفی جذب بالقوا و بالفعل را شناسایی کردااند .این طبقهبندی به دانتمندان کم کررد
تا ضمن عمیقتر کردن پژوهشهایتان ،این مفهوم را به اجزای سازندااا تقسیم کنند.
ظرفی جرذب برالقوا بره مجموعره مهارسهرا و روالهرای مربروب بره جسر وجوی
اطالعاس خارج از شرک و ادغام این دانرش در پای راا منرابع موجرود شررک اشرارا دارد

(نیین ،شارما ،و کری )9-14 ،1091 ،6؛ بنابراین ،کسب و پا یش ظرفی جذب برالقوا

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

توسر شرک ها ،بر ظرفی بالفعل ونهرا ترأثیر مثبتری میگرذارد و سربب بهبرود عملکررد
کسبوکار میشود (فرراسمندز ،فرناندزمسا ،و ول ری.)42-49 ،1094 ،1

ظرفی جذب بالفعل نیز بهمعنای توانایی سازمان برای تیییر و بهرابرداری از دانش اسر

(فلور ،کو پر ،و اولترا .)929-914 ،1092 ،2ظرفی جذب بالفعل نتان میدهد که چ ونره
شرک ها دانش خارجی را به منابع یا قابلی های خرود تبردیل میکننرد .ایرن تبردیل ،شرامل
ترکیب دانش موجرود و جدیرد ،بررای ایجراد یر پای راا دانرش جدیرد اسر کره میتوانرد
دیدگااهای فردی را در مورد عملیاس درحالانجام متحول کند یا حتری ذهنی هرای راهبرردی
مدیری را تیییر دهد (خان و همکاران .)1091 ،باوجوداین ،شرک ها برای بهبرود عملکررد
کلی خود ،نهتنها باید قادر به کسب دانش جدید باشند ،بلکه باید بتواننرد دانرش را بهگونرهای
مرثر بهکار گیرند .بههمیندلیل ،یادگیری بهعنوان ی مقدمرۀ اساسری بررای ایجراد و ارتقرای
ظرفی جذب مطر شدا اس (سالیسو 3و محمد .)41-55 ،1091 ،تصمیم بن ااها برای
یادگیری ،در تعیین میزان ومادگی ی شرک برای یرادگیری و بهرابررداری از دانرش خرارجی
نقش مهمی دارد (خان و همکاران .)1091 ،قابلی یادگیری سازمانی ،یکی از منرابع اصرلی
مزی رقابتی پایدار بین شرک ها و ی قابلی پویای توسعهیافته بهشمار میوید .این قابلی ،
مسیر ساختارها و رویرههای تسرهیلکنندۀ یرادگیری را همروار ،و امکران کسرب و اسرتفادا از

اطالعرراس و مهررارس در سررازمانها را فرراهم میکنررد (زهیررر و هیمیرردان.)9-91 ،1010 ،4
یادگیری سازمانی ،بر نوووری مقدم اس و بهوسیلۀ توانایی یادگیری سازمانی تسهیل میشود.
توانایی یادگیری ،بهمعنای توانایی ی شرک در ایجاد ،انتقال ،و ادغام دانش با هردف بهبرود
عملکرد خود ،با نوووری مرتبر اس (ولتینای 5و همکاران.)279-219 ،1094 ،

پژوهشهای موجود دربارۀ تأثیر ظرفی نروووری برر عملکررد نووورانره ،بیترتر در سرطح

سازمانهای بزر یا شرک های کوچ و متوسر انجام شدااند .سینگ و حنفری)1010( 6
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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در پژوهتی با «عنوان ظرفی نوووری و عملکرد شرک های کوچ و متوسر مالزی» و جین
و لی ( )1010در پژوهش خود با نام «تأثیر کاروفرینی برر ظرفیر نروووری مردیریتی اثرراس
تعدیلکنندا سیاس های مالی و پتتیبانی مدیری » نتران داداانرد کره ظرفیر نروووری برر
عملکرد کسبوکار شرک ها تأثیر داشته اس  .راکتای ،ووجیراپونگپن ،سوونپونگ)1091( 1

نیز در پژوهش خود باعنوان «ظرفی نووورانه و عملکرد انکوباتورها در واحدهای انکوبراتور
دانت اا»نتان دادااند که ظرفی نووورانه با عملکرد کاروفرینی در دانت ااهای تایلنرد رابطرۀ
مثبتی دارد .هرناندز و ژو )1092( 2نیز در پژوهش خود با عنوان «مدل میرانجی ظرفی هرای
جذب و نووورانه :مورد مطالعه متاغل خرانوادگی اسرپانیایی» برر ترأثیر ظرفیر نروووری برر
عملکرد تأکید کردااند .متاهدا میشود که پژوهشهای انجامشدا به موضوع شرک های نوپا
توجه نداشتهاند و افزونبراین ،تنها تأثیر ظرفی نوووری بر عملکرد بن اا را (که بهگفته جیانگ
( )1091عملکرد نوووری تنها یکی از جنبههای عملکرد بن اا اس ) بررسی کردااند.
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افزونبراین ،تأثیر ظرفی جذب بر عملکرد نووورانه نیز در بسیاری از پژوهشها بررسی

شدا اس  .ژو ،ژااو ،و عباس ،)1091( 3دوان 4و همکاران ( ،)1010هوانگ 5و همکراران

( ،)1092اسکوتو ،دل یوتیس ،و کارایانیس )1094( 6در پژوهشهای خرود برر ایرن ترأثیر
تأکید داشتهاند .بررسری پژوهشهرای انجامشردا ،ازی سرو ،تأییردگر ایرن ترأثیر اسر و
ازسویدی ر ،نتان میدهد که اینگونه پژوهشها بیترتر در سرطح ملری و منطقرهای و در
حوزا شرک ها و صرنایع برزر و کوچر و متوسرر انجرام شردااند و هی گونره مطالعرۀ
میدانیای دربارا شرک های نوپا انجام نتدا اس  .افزونبراین ،در بیتتر ایرن پژوهشهرا،
ظرفی جذب در قالب ظرفی جذب بالقوا و بالفعل بررسی نتدا اس .
با توجه به ادبیاس موجود میتوان گفر  ،بررای اجراییشردن نروووری ،برهعنوان وظیفرۀ
اصلی شرک های نوپا ،ایجاد و ارتقای ظرفی نوووری با درنظر گرفتن نقش ظرفی جذب
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

و قابلی یادگیری امر مهمی بهشمار میوید .این موضوع میتواند در عملکرد نووورانره ایرن
شرک ها که بازتاب بهتری از عملکرد بن اا اس  ،نمایان شود.
 .2چارچوب مفهومی و توسعه فرضیهها

در این بخش با استفادا از ادبیاس موجود ،به بررسی رابطۀ بین متییرهای پژوهش پرداخته و
درنهای  ،فرضیهها را در قالب ال وی مفهومی پژوهش ارائه کرداایم.
 .2-1قابلیت یادگیری و ظرفیت جذب

پژوهشهای پیتین ،نقش یادگیری را در ایجاد و ارتقای ظرفی جذب شرک ها و نتای ون
(مانند اشتراو و انتقال دانش ،نوووری ،و عملکرد) تأییرد کرداانرد (تیران و سرو.)1092 ،1
برخورداری از ظرفی جذب ،نیازمند تواناییهای فرردی یرا شررکتی اسر کره بره تجربرۀ
پیتینی و تمایل به یادگیری بست ی دارد (اوجو ،رامان ،و چنرگ .)1097 ،2ان یرزۀ ذاتری و

تعهد به یادگیری ،بهگونهای چتم یر ،بر توسعۀ ظرفی جذب فرردی و شررکتی تأثیرگرذار
اس (تیان و سو)1092 ،؛ بنابراین ،باید اطمینان حاصل کرد که شررک و کارکنران ون ،از
توانایی شناسایی ،پردازا ،و درو دانش خارجی برخوردارند ،ون را با دانش موجود شرک

ترکیب میکنند ،و برای اهداف تجاری بهکار میگیرند (الباز ،وگا  ،و ولکاتیری،)1092 ،3
زیرا ساختار یادگیری شررک  ،باعر افرزایش ظرفیر شررک در کسرب و جرذب دانرش

خارجی میشود (جان ارسگ 4و همکاران.)1007 ،

درو و وشنایی با محیر کار و توانایی یادگیری ،کارکنان را تتویق میکند ترا برا ومرادگی
کامل یاد ب یرند و برای بهاشتراوگذاری و انتتار دانش جدید در شرک ررکه شانس تولیرد
ً
محصول ،فرایند ،یا رااحل جدید را برای بقا و موفقی در ی محیر عملیاتی کامال رقابتی

افزایش میدهدرر اقردام کننرد (هرو ،احمرد ،و توراسرامی .)1099 ،5برههمیندلیل ،گفتره
میشود که ظرفی جذب با سطح مدیری دانش و قابلی یرادگیری ارتبراب نزدیکری دارد
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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(ژو و همکاران .)1091 ،بنا بر ونچه بیان شد و با توجه به ابعاد ظرفی جذب ،فرضریههای
ما عبارساند از:
فرضیه نخس  :قابلی یادگیری بر ظرفی جذب بالقوا تأثیرگذار اس ؛
فرضیه دوم :قابلی یادگیری بر ظرفی جذب بالفعل تأثیرگذار اس .
 .2-2ظرفیت جذب بالقوه و بالفعل

گرایش به همزیستی میان ظرفی جرذب برالقوا و ظرفیر جرذب بالفعرل ،باعر ایجراد
تفاوسهای خاص و درعینحال ،نقشهای مکمل میان ونها شدا اس  .تمایز ایندو ،ایرن
امکان را فراهم میکند تا درو کنیم که چرا برخی از شرک ها درحالیکره همروارا درحرال

تیییر هستند ،شکس میخورند (مورالیراج 1و همکاران .)1010 ،شرک ها ممکن اسر

دانش را بهدس وورند و جذب کنند (ظرفی جذب بالقوا) ،اما توانایی تحول و بهرابرداری
(ظرفی جذب بالفعل) از ون را برای کسب سود نداشته باشند و برعکس ،ممکن اس در
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تبدیل و بهرابرداری مهارس داشت ه باشند ،اما در دستیابی و جذب دانش ،ناتوان از پاسخ بره
تیییراس محیطی باشند (بوگرورا 2و همکراران .)1097 ،ظرفیر جرذب برالقوا ،پیشنیراز

بهرابرداری از ظرفی جذب بالفعل اس  ،زیرا شرک ها بدون جذب دانش ،نمیتواننرد از
ون بهرابرداری کنند.
ظرفی جذب بالفعل ،نیازمنرد بهرابررداری از دانرش جذبشردا اسر ؛ نکترهای کره
نتان دهندۀ اهمی ظرفی جذب بالقوا در عملکرد ظرفی جذب بالفعل اس (ولبرورس

موران  3و همکاران929 ،1092 ،؛ داسپید ،نگ ،و پیرسون999-949 ،1091 ،4؛ فریرا
و فریرا1010 ،؛ مورالیراج و همکاران1010 ،؛ لیمراج و برنرویردر997-959 ،1091 ،5؛

میروشنیچنکو و همکاران .)1010 ،بنا بر ونچه گفته شد ،فرضیۀ سوم عبارس اس از:
فرضیه سوم :ظرفی جذب بالقوا بر ظرفی جذب بالفعل تأثیر میگذارد.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .2-3ظرفیت جذب و ظرفیت نوآوری

ظرفی جذب و ظرفی نوووری به کسبوکارها اجازا میدهد که با شررایر متییرر محریر

سازگار شوند (جانسن ،وندنبروا ،ولبرردا .)1005 ،1ظرفیر جرذب برهمعنای ظرفیر

فعالی تجاری برای شناسایی ،جذب ،و بهرابرداری از دانش جدید اس  .ظرفی نووورانه
بهگونهای مرثر ،نوووری ذاتی ی کسبوکار را با مزی های مبتنیبر برازار پیونرد میدهرد؛
بنابراین ،ظرفی نووورانه ،ارتباب بین منابع و ظرفی های ی کسبوکار برا برازار را برقررار
میکند .ظرفی نووورانه ،به ظرفی ی کسبوکار برای تولید محصو س جدید یا بازارها،
از طریق همسویی جه گیری های راهبردی نووورانه با رفتارها و فرایندهای نووورانره اشرارا
دارد (هرناندز و ژو1092 ،؛ جانسن و همکاران.)1005 ،
همچنین ،موفقی نوووری رربهویژا در محیرهایی با فتار زیاد رقبارر به این نکته بسرت ی
دارد که از فرص های فناوری و دانش خرارجی در راسرتای افرزایش ظرفیر تولیرد نووورانره

استفادا کنیم (کوهن .)911-199 ،1090 ،2ظرفی جذب دانش خرارجی میتوانرد منبعری
برای بهبود عملکرد شرک در راستای نوووری بیتتر باشد (وانرگ و هران .)1099 ،3ظرفیر

ی شرک برای جذب و بهرابرداری از دانش ممکن اس به اسرتفادا از ایرن دانرش در پیردا

کردن شکلهای گوناگون نوووری مربوب باشد (کسول ،گونکالو ،و رووس.)1094 ،4

ظرفی جذب ،میتواند ک یفی نوووری و انتقال دانش را تقوی کنرد (ژو و همکراران،
 .)1092پژوهشهای انجامشدا نتان میدهد که ظرفی جذب با نروووری و ظرفیر ون،
رابطۀ مثب و قویای دارد .شرک ها با داشتن ظرفی جذب مناسرب و سرازوکار یرادگیری
بهخوبیاجراشدا ،مستعد تولید نروووری خواهنرد برود .کسرب و جرذب دانرش خرارجی و
توانایی تبدیل ون به دانش تازا ،میتواند قابلی نوووری را ارتقا دهد (اسکریبانو ،فسرفوری،

تریبو14-905 ،1001 ،5؛ لیالررودری ز 6و همکراران .)214-107 ،1094 ،برا درنظرر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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گرفتن ابعاد مختلف ظرفی جذب ،فرضریههای مرا در ایرن بخرش عبارسانرد از :فرضریه
چهارم :ظرفی جذب بالقوا بر ظرفی نوووری تأثیر میگذارد؛
فرضیه پنجم :ظرفی جذب بالفعل بر ظرفی نوووری تأثیر میگذارد.
 .2-4ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه

ظرفی جذب ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد نووورانه بهشرمار میویرد (دوان و همکراران،
 .)1010در ی محیر پویا ،عملکرد نووورانه ی شرک به ظرفی جذب دانش بست ی دارد و
ظرفی جذب ،نقش مهمی در ارتقرای نروووری دارد و میتوانرد برهطور مسرتقیم باعر بهبرود
عملکرد نووورانه شرود (چرن ،لرین ،و چنرگ951-952 ،1001 ،1؛ ژو و همکراران.)1010 ،

شرک ها برای نوووری نیازمند کسب دانش خارجی هسرتند؛ بنرابراین ،ظرفیر جرذب ،میرزان
موفقی عملکرد نووورانه را تعیین کردا و بهسرع بر فعالی های دسرتیابی بره دانرش و فنراوری
خارجی و عملکرد نووورانره ترأثیر میگرذارد (ژئرون 2و همکراران )1095 ،همچنرین ،ظرفیر
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جذب ،از طریق افزایش سرع  ،تعداد دفعاس ،و سطح نوووری ،باع بهبود عملکررد نووورانره
سازمان میشود (کوستوپولوس 3و همکاران .)9995-9949 ،1099 ،پژوهشهای پیترین نیرز

بر تأثیر ظرفی جذب بر عملکرد نووورانه تأکیرد کرداانرد (داهلرین 4و همکراران-21 ،1091 ،

29؛ فریرا و فریرا1010 ،؛ میخایلوف و ریچرس1091 ،5؛ استوفلس و لکر.)1092 ،6

ظرفی جذب ،مزایای فراوانی برای شرک ها دارد؛ مزایایی که میتوانند شرک ها را بره
دستیابی به عملکرد نووورانهتر ترغیب کنند .ابعاد گونراگون ظرفیر جرذب نیرز نقشهرای
متفاوتی در ارتقای نوووری دارند (هوانگ و همکاران .)1092 ،تمایز برین ظرفیر جرذب
بالقوا و بالفعل ،تأثیر متفاوس ونها را بر عملکرد نووورانه (بسته به اینکره کردامی از ونهرا
تجزیهوتحلیل شرود) نتران میدهرد (ژو و همکراران .)1010 ،بنرا برر ونچره گفتره شرد،
فرضیههای بعدی ما بهشکل زیر خواهد بود:

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

فرضیه شتم :ظرفی جذب بالقوا بر عملکرد نووورانه تأثیر میگذارد؛
فرضیه هفتم :ظرفی جذب بالفعل بر عملکرد نووورانه تأثیر میگذارد.
 .2-5ظرفیت و عملکرد نوآوری

بررسی عوامل زمینهساز تقوی ظرفی نوووری و عناصرر محررو عملکررد موفقیر ومیز ون،
همچنان ی موضوع چالشبران یز اس  ،اما دراینمیان ،منابع و ظرفی نوووری میتوانند بره
عملکرد و پیترف ون کم کنند (چوی و لیم .)1097 ،1ظرفی نوووری ،برا تأثیرپرذیری از

مجموعه عوامل داخلی و خارجی میتواند بر عملکرد نووورانه تأثیر ب ذارد (خمسه و مرئری،

2

 .)1010محروهای نوووری هی تأثیر مستقیمی بر عملکرد نووورانه ندارند ،بلکره میتواننرد
ظرفی نوووری را ارتقا دهند و ظرفی نوووری نیز میتواند تأثیر زیادی برر عملکررد نووورانره

داشته باشد (پراجوگو و احمد .)1004 ،3نتای پژوهش بیووبیز )1097( 4نیز نتان میدهرد
که ظرفی نوووری شرک ها بهگونهای قابلتوجه بر عملکرد نووورانه ونها ترأثیر مثبر داشرته
اس  .براساس نتای پژوهشهای انجامشدا میتوان فرضیه زیر را بیان کرد:
فرضیه هتتم :ظرفی نوووری بر عملکرد نووورانه تأثیر میگذارد.
برپایۀ هت فرضیه و روابر علی مطر شدا میتوان دو فرضیه زیر را نیرز دربرارۀ نقرش
میانجی ظرفی نوووری ارائه کرد:
فرضیه نهم :ظرفی نوووری ،نقش میانجی را در تأثیر ظرفی جذب بالقوا بر عملکررد
نووورانه ایفا میکند؛
فرضیه دهم :ظرفی نوووری ،نقش میانجی را در تأثیر ظرفی جذب بالفعل بر عملکرد
نووورانه ایفا میکند.
ال وی مفهومی پژوهش برپایه دا فرضیه بیانشدا بهشکل زیر ترسیم شدا اس (شرکل
شمارا .)9
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

919
واکاوی اثر ظرفیت نوآوری
بر عملکرد نوآورانه ...

ظرفیت جذب
بالقوه
عملکرد
نوآوری

قابلیت
یادگیری

ظرفیت
نوآوری
ظرفیت جذب
بالفعل

شکل شمارا ( .)9ال وی مفهومی پژوهش

 .3روش پژوهش

این پژوهش ،پژوهتی کمی ،کاربردی ،و مقطعی اس و با استفادا از رویکرد قیاسی 1ررکه
برپایررۀ دیرردگاا بررریمن )1004( 2در ون پژوهتر ر ،نظریرره را براسرراس فرضرریهها بررسرری
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میکندرر بنا نهادا شدا اس  .همچنین ،در ایرن پرژوهش ،از یر راهبررد پیمایتری بررای
گردووری داداهای کمیای که بتوان ونها را بهلحاظ وماری تجزیهوتحلیل کرد ،استفادا شدا
اس  .تجزیرهوتحلیل ومراری داداهرای گردووریشردا برا اسرتفادا از تکنیر چنردمتییرا،

ال وسازی معاد س ساختاری با رویکررد حرداقل مربعراس جزئری ،3و بهوسریله نرمافرزار
اسمارس پیالاس 4نسخه  9/1/2انجام شدا اس .

پرسشهای همۀ متییرهای پژوهش ،با طیف پن گزینهای لیکرس اندازاگیری شدااند .این
پرسشها از پژوهشهای پیتین برگرفته شدااند .متییر قابلی یادگیری از پژوهش هیلوکروس
و رینیونگ ،)1094( 5با  7پرسش اندازاگیری شد .مقیاس اندازاگیری ظرفی جذب بالقوا با

چهار پرسش ،و ظرفی جذب بالفعل با  9پرسش از پژوهش خان و همکاران ( )1091گرفته
شدا اس  .متییرهای ظرفی نوووری و عملکررد نووورانره ،هریر برا  4پرسرش برهترتیب از

پژوهش ساوایین و علی ( )1010و تنگ و همکاران )1010( 6گرفته شدا اس .

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

جامعۀ وماری این پژوهش ،اعضای  42شررک عضرو انجمرن کسربوکارهای نوپرای
ً
فینت ایران هستند که تعداد ونها تقریبا  171نفرر اسر  .روا نمونرهگیری ایرن مقالره،
نمونهگیری احتمالی و تصادفی سادا اس و برای تعیین دقیق حجم نمونۀ وماری ررکه یکی

از ویژگیهای مهم هرگونه مطالعرۀ تجربریای اس ررر از نرمافرزار وی.بری.ام سرمپلپاور،1
نسخه  9استفادا شدا اس  .برایناساس ،با تعیین میرزان

و

 ،حرداقل نمونرۀ

وماری بهینه برای توزیع پرسشنامه 940 ،نفر درنظر گرفته شد .پرسشنامه پژوهش بهصرورس
الکترونیکی برای  940نفر از اعضای این شرک ها فرسرتادا و سررانجام 944 ،عردد از ونهرا
تکمیل و بازگرداندا شد.
 .4تجزیهوتحلیل دادهها

در ایررن بخررش ،ضررمن بیرران ویژگیهررای نمونررۀ ومرراری ،ال رروی مفهررومی پررژوهش را
تجزیهوتحلیل و نتای خروجی نرمافزار را ارائه خواهیم کرد.
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 .4-1تحلیل توصیفی

نمونۀ وماری دربردارندۀ  49نفر زن و  909نفر مرد بودا اس که بهترتیب 11/5 ،درصد و 70/5
درصد از نمونۀ وماری را دربر میگیرد .همچنین ،پاسخدهندگان شامل  97نفرر برا مردرو دکتررا
(معادل  99/7درصد از افراد نمونه) 57 ،نفر با مدرو کارشناسی ارشد (معادل  91درصرد)49 ،
نفر با مدرو لیسانس (معادل  49/2درصد) و  99نفر فوقدیپلم (معادل  7/5درصد) اسر 79 .
درصد از پاسخدهندگان (معادل  904نفر) برای نخستینبار در شرک های نوپا حضور داشتهاند
و  17درصد ونها (معادل  91نفر) دارای سابقه کار قبلی در شرک های نوپا بودااند.
 .4-2تجزیهوتحلیل الگوی اندازهگیری یا بیرونی

ارزیابی ال وی اندازاگیری ،شامل بررسی بارهای عراملی ،2وزمونهرای پایرایی ،3و وزمرون

روایی هم را 4و روایی واگرا ،5و وزمون کیفی ال وی اندازاگیری یا روایی متقاطع شاخ

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.
.
.
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اشتراکی اس  .براساس نظر هیر ،)1092( 1روایی پرسشها بهوسیله تجزیهوتحلیل بارهای
عاملی بررسی میشود .چنانچه مقدار بار عاملی پرستی ،کمتر از  0/7باشد ،بایرد حرذف
شود؛ بنابراین ،پرسرشهای

،

،

از ال رو حرذف شردند .وزمونهرای

و

پایایی شامل بررسی ولفای کرونبا  ،2پایایی ترکیبی ،3پایرایی

 ،و میران ین واریرانس

استخراجی 4هستند .براساس نظر بنیتز 5و همکاران ( ،)1010مقدار سه مورد نخس بایرد
بیتتر از  0/7و میان ین واریانس استخراجی باید بیتتر از  0/5باشد .همانگونه که مالحظه
میشود ،تمام مقادیر گزاراشدا در جدول شمارا ( )9در بازا موردقبول اس .
جدول شماره ( .)2مقادیر بار عاملی و آزمونهای پایایی و روایی همگرا
متغیر
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قابلی یادگیری

ظرفی جذب بالقوا

ظرفی جذب بالفعل

ظرفی نوووری

عملکرد نووورانه

پرسشها
9
1
9
4
5
4
7
9
1
9
4
9
1
9
9
9
5
4
9
1
4
4

بار عاملی
0/710
0/797
0/299
0/722
0/290
0/201
0/794
0/244
0/241
0/210
0/291
0/210
0/255
0/270
0/711
0/719
0/214
0/199
0/242
0/727
0/750
0/254

آلفای کرونباخ

0/224

0/219

پایایی ترکیبی

میانگین وار یانس اشتراکی

0/199

0/514

0/225

0/109

0/110

0/741

0/241

0/259

0/105

0/740

0/259

0/252

0/109

0/414

0/212

0/241

0/225

0/415
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.
.
.
.
.

برای بررسری روایری هم ررا بایرد مقردار پایرایی ترکیبری از مقردار میران ین واریرانس

استخراجی برای هر متییر بیتتر باشد .روایی واگرا نیز دربردارندۀ وزمون بارهرای عرضری،1
وزمون فورنل و رکر ،2و وزمون چند روا و چند خصیصه 3اس .

در جدول شمارا ( ) 1تمام مقادیر روی قطر اصلی (جذر میان ین واریانس استخراجی)
از مقادیر ردیف و ستون مربوب به خود بیتتر هستند که نتاندهندۀ درستی مقرادیر وزمرون
فورنل و رکر اس  .بنیتز و همکاران ( ،)1010مقدار وزمون چند روا و چند خصیصه را
برای متییرها بهصورس دوبهدو در حال معمولی کمتر از  0/1قابلقبول میداننرد .جردول
شمارا ( )9مقادیر این وزمون را نتان میدهد که هم ی کمتر از  0/1هستند.
جدول شماره ( .)1آزمون فورنل و الرکر
قابلیت

ظرفیت جذب

ظرفیت

ظرفیت

عملکرد

یادگیری

بالقوه

جذب بالفعل

نوآوری

نوآورانه

0/771

-

-

-

-

ظرفی جذب بالقوا

0/499

0/249

-

-

-

ظرفی جذب بالفعل

0/717

0/415

0/271

-

-

ظرفی نوووری

0/741

0/505

0/494

0/294

-

عملکرد نووورانه

0/757

0/505

0/497

0/444

0/299

قابلی یادگیری

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جدول شماره ( .)9آزمون چند روش و چند خصیصه
ظرفیت

ظرفیت

ظرفیت

عملکرد

جذب بالقوه

جذب بالفعل

نوآوری

نوآورانه

-

-

-

-

-

ظرفی جذب بالقوا

0/445

-

-

-

-

ظرفی جذب بالفعل

0/291

0/799

-

-

-

ظرفی نوووری

0/240

0/540

0/749

-

-

عملکرد نووورانه

0/279

0/540

0/797

0/751

-

قابلیت یادگیری
قابلی یادگیری

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.

وزمون بارهای عرضی ،واگرایی پرسشهای هر متییر از متییر دی ر را بررسری میکنرد.
براساس داداهای جدول شمارا ( ،)4مقادیر مربوب به هر متییر ،با ی  0/7و عدد مربوب به
پرسش هر متییر ،بزر ترین عدد در سطر خود اس  .همچنین ،دس کم  0/9از همۀ اعداد
همردیف خود بیتتر اس .
جدول شماره ( .)4مقادیر آزمون بارهای عرضی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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قابلیت یادگیری

ظرفیت جذب بالقوه

ظرفیت جذب بالفعل

ظرفیت نوآوری

عملکرد نوآورانه

9

0/710

0/992

0/441

0/597

0/411

1

0/797

0/419

0/515

0/579

0/417

9

0/299

0/594

0/547

0/521

0/492

4

0/722

0/502

0/547

0/499

0/599

5

0/290

0/595

0/400

0/549

0/499

4

0/201

0/421

0/497

0/575

0/417

7

0/794

0/421

0/545

0/407

0/541

9

0/551

0/244

0/599

0/504

0/441

1

0/415

0/241

0/474

0/474

0/599

9

0/479

0/210

0/579

0/495

0/979

4

0/910

0/291

0/449

0/174

0/950

9

0/704

0/410

0/210

0/491

0/514

1

0/520

0/555

0/255

0/505

0/454

9

0/404

0/514

0/270

0/512

0/559

9

0/510

0/919

0/450

0/711

0/507

9

0/511

0/490

0/511

0/719

0/417

5

0/714

0/410

0/541

0/214

0/540

4

0/445

0/459

0/590

0/199

0/404

9

0/740

0/511

0/417

0/445

0/242

1

0/504

0/492

0/457

0/479

0/727

4

0/559

0/914

0/499

0/442

0/750

4

0/492

0/995

0/444

0/419

0/254

مقادیر روایی متقاطع شاخ

اشتراکی 1که کیفی ال وی اندازاگیری را میسنجد ،بررای

متییرهای قابلی یادگیری ،ظرفی جذب بالقوا ،ظرفی جذب بالفعل ،ظرفیر نروووری ،و
عملکرد نووورانه بهترتیب برابر برا  0/515 ،0/441 ،0/474 ،0/450 ،0/494اسر کره برا
توجه به سه شاخ

 0/95 ،0/01و  0/95که بهترتیب معرف قدرس پیشبینی کم ،متوسر ،و

قوی هستند ،نتاندهندۀ با بودن کیفی ال وی اندازاگیری پژوهش حاضر اس .

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .4-3تجزیهوتحلیل الگوی ساختاری

مطابق جدول شمارا ( ،)5تمام فرضیهها بهجز فرضیۀ چهارم و شتم معنادار هستند .شکل
شمارا ( )1نیز ال وی ساختاری را در حال معناداری ضرایب نتان میدهد.
جدول شماره ( .)5نتایج آزمون فرضیهها و ضریبهای مسیر
شماره
فرضیات

ضریب

مسیر علی

نتیجه

مسیر

9

قابلی یادگیری

ظرفی جذب بالقوا

0/499

0/000

99/422

معنادار

1

قابلی یادگیری

ظرفی جذب بالفعل

0/514

0/000

2/244

معنادار

9

ظرفی جذب بالقوا

ظرفی جذب بالفعل

0/991

0/000

5/499

معنادار

4

ظرفی جذب بالقوا

ظرفی نوووری

0/952

0/911

9/440

غیرمعنادار

5

ظرفی جذب بالفعل

ظرفی نوووری

0/599

0/000

4/120

معنادار

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

شماره
فرضیات

ضریب

مسیر علی

نتیجه

مسیر

4

ظرفی جذب بالقوا

عملکرد نووورانه

0/955

0/109

9/191

غیرمعنادار

7

ظرفی جذب بالفعل

عملکرد نووورانه

0/121

0/009

9/001

معنادار

2

ظرفی نوووری

عملکرد نووورانه

0/401

0/000

5/104

معنادار

جدول شمارا ( )4مقدار واریانس تبیینشدا 1و تعدیلشردۀ ون را نتران میدهرد .همره
مقادیر واریانس تبیینشدا ،با ی  0/99میباشد که متوسر روبهبا ارزیابی میشود .شکل
شمارا ( ) 9نیز نتای ال وی ساختاری را در حال بروورد ضرایب استاندارد نتان میدهد.

اندازۀ اثر ،2یکی دی ر از شاخ های برازا بخرش سراختاری ال رو اسر کره بیران

میکند ،هری از متییرهای مستقل ،بهگونهای انفررادی ،چقردر از رفترار متییرر وابسرته را
پیشبینی میکند .جدول شمارا ( )7مقادیر اندازۀ اثر را نتران میدهرد کره برمبنرای 0/01
(ضعیف)( 0/95 ،متوسر) ،و ( 0/95قوی) ارزیابی میشود.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جدول شماره ( .)6واریانس تبیینشدۀ متغیرهای درونزا
واریانس تبیینشدا

واریانس تبیینشدا تعدیلشدا

ظرفی جذب بالقوا

0/979

0/942

ظرفی جذب بالفعل

0/512

0/511

ظرفی نوووری

0/491

0/490

عملکرد نووورانه

0/414

0/425

شکل شماره ( .)9نتایج الگوی ساختاری در حالت برآورد ضرایب استاندارد
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

جدول شماره ( .)7اندازه اثر متغیرهای درونزا
قابلی یادگیری
قابلی یادگیری

ظرفی جذب بالقوا

ظرفی جذب بالفعل

0/514

0/412
0/971

ظرفی جذب بالقوا
ظرفی جذب بالفعل
ظرفی نوووری

ظرفی نوووری

عملکرد نووورانه

0/015

0/095

0/129

0/079
0/919

پس از بررسی کمیر پیشبینری ال روی سراختاری ،کیفیر ال روی سراختاری را برا

شاخصی بهنام «روایی متقاطع شاخی افزون ری »1بررسری مریکنیم .ایرن شراخ

بررای

متییرهای درونزا گزارا ،و با سه مقدار  0/95 ،0/01و  0/95سنجیدا میشود .در جدول
شمارا ( ،)2مقادیر روایی متقاطع شاخ

اشتراکی ارائه شدا اس  .همانگونه که داداهای

این جدول نتان میدهد ،مقدار ایرن شراخ

بررای سره متییرر ظرفیر برالقوا ،ظرفیر

نوووری ،و عملکرد نووورانه ،متوسر روبهبا و برای ظرفی جذب بالفعل ،قوی اس کره
در کل ،نتاندهندۀ کیفی ال وی ساختاری پژوهش دارد.

911
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جدول شماره ( .)4اندازه اثر متغیرهای درونزا
روایی متقاطع شاخ
ظرفی جذب بالقوا

0/191

ظرفی جذب بالفعل

0/414

ظرفی نوووری

0/144

عملکرد نووورانه

0/119

افزون ی

 .4-4آزمون الگوی کلی (ساختاری و اندازهگیری)

در ال وی کلی ،شاخ هایی مانند
ال و را میسنجند .میزان این شاخ
 0/02اس و مقدار شاخ

و شاخ

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

نیکویی بررازا ،کیفیر پیشبینری

در پژوهش حاضر برابر با  0/074اس کره کمترر از

نیکویی برازا نیز برابر با  0/19اسر کره متوسرر ارزیرابی

میشود .نتای بهدس ومدا نتان میدهد ،ال و بهطورکلی ،از کیفی

زم برخوردار اس .

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

 .4-5تجزیهوتحلیل متغیر میانجی

با توجه به عدم معناداری مسیر علی برین متییرر ظرفیر جرذب برالقوا و متییرر عملکررد
نووورانه ،نتیجه میگیریم که ظرفی نروووری در رابطرۀ ظرفیر جرذب برالقوا و عملکررد
نووورانه ،نقش میانجی ندارد .افزونبراین ،با توجه به معنادار بودن رابطۀ بین ظرفی جرذب
بالفعل با دو متییر عملکرد نووورانره و ظرفیر نروووری و همچنرین ،معنرادار برودن رابطرۀ
ظرفی نوووری و عملکرد نووورانه و با درنظر گررفتن شراخ

واریرانس محاسبهشردا 1برا

مقدار  ،0/411براساس داداهای جدول شمارا ( )1نتیجه میگیرریم ،ظرفیر نروووری در
رابطۀ بین ظرفی جذب بالفعل و عملکرد نووورانه نقش میانجی جزئی دارد.
جدول شماره ( .)1اثر میانجیگری براساس وار یانس محاسبهشده
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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رابطه علی

مسیر مستقیم

مسیر غیرمستقیم

عملکرد نووورانه ظرفی نوووری ظرفی جذب بالفعل

0/121

0/197

نتیجه
0/411

میانجی جزئی

 .5بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر ،واکاوی اثر ظرفی نوووری بر عملکرد نووورانره برا تأکیرد برر نقرش
ظرفی جذب و یادگیری سرازمان در شررک های نوپرای فینتر برودا اسر  .یافترههای
پژوهش نتان داد که قابلی یرادگیری برر ظرفیر جرذب برالقوا و بالفعرل ترأثیر مثبر و
معناداری دارد ،ولی شدس تأثیر ون بر ظرفی جذب بالقوا بیتتر اسر  .شررک های نوپرا
به دلیل داشتن نیروهای دانتی ،از توان یادگیری بهتری از منابع دانش خارجی برخوردارنرد.
همچنین ،جذب و بهرابرداری از دانش ،بهسربب وجرود دانرش پیترینی در ونهرا ،بهترر و
سریعتر انجام میشود .همزمانی تأثیر بر ظرفی جذب بالقوا و بالفعل نتران میدهرد کره
قابلی یادگیری درمجموع ،بر سازۀ ظرفی جذب ،تأثیر مثب و معنراداری داشرته اسر .
یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای تیان و سو ( ،)1092اوجو و همکراران ( ،)1097و ژو
و همکاران ( )1010مبنیبرر ترأثیر قابلیر یرادگیری برر ظرفیر جرذب ،همسرو اسر .
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

پژوهشهای گوناگونی ماننرد ولبرورس مورانر و همکراران ( ،)1092داسرپید و همکراران
( ،)1091فریرا و فریرا ( ،)1010و مورالیراج و همکاران ( )1010نیز همسو با نترای ایرن
پژوهش ،از تأثیر مثب و معنادار ظرفی جذب بالقوا بر بالفعل حمای میکنند .این امرر
نتان میدهد ،ظرفی جذب بالقوا پیشنیاز ظرفی جذب بالفعل اس ؛ با این تفاوس کره
شدس این رابطه رربرعکس پژوهشهای پیتین که در شرک های بزر یا کوچ و متوسر
انجام شدا بودرر در شرک های نوپا قوی نیس کره نتراندهندۀ نقرش پررنرگتر ظرفیر
جذب بالفعل نسب به ظرفی جذب بالقوا در این شرک ها اس  .بررسی میزان اندازا اثر
نیز نتان میدهد ،متییر ظرفی جذب بالقوا بهتنهایی  97درصد از متییر ظرفیر جرذب
بالفعل را تبیین میکند که مقداری ضعیف اس .
همچنین ،یافتههای پژوهش ،تأثیر مثب و معنادار ظرفیر جرذب بالفعرل برر ظرفیر و
عملکرد نووورانه و عدم تأثیر ظرفی جرذب برالقوا برر ظرفیر و عملکررد نووورانره را نتران
میدهد .شرک نوپا ،ازی سو ،ال وی کسبوکاری متفاوس با شرک های معمولی دارد ،که
اغلب برپایۀ مرلفۀ رشد سریع متمایز میشود؛ بنابراین ،زمان ،عنصر مهمی برای دسرتیابی بره
ً
نوووری در این شرک ها اس و ازسویدی ر ،شرک های نوپرا معمرو فعالیر خرود را برا
تعداد افراد کم ولی با تخص

با در زمینۀ مربوطه وغاز میکنند و بخش زیادی از دانشهای

جدید ،پیش از ورود به شرک نوپا ،توسر اعضا کسب میشوند و این دانش و تخص

اولیۀ

با موجب میشود که توجه ونها نیز بیتتر به بهرابرداری از دانش موجرود شررک (ظرفیر
جذب بالفعل) معطوف شود و زمان خود را کمتر صرف جذب و کسب دانش جدید (ظرفی
جذب بالقوا) کنند؛ بنابراین ،ون بخش از ظرفی جذب که بیتتر توانایی ونها بررای نروووری
(ظرفی نوووری) را ارتقا میدهد و موجب عملکرد بهتر نوووری در ایرن شررک ها میشرود،
حاصل تالاهای افراد در قالرب کرار گروهری در راسرتای بهرابررداری از دانرش موجرود در
شرک اس  .شاید همین امر ،دلیلی بر عدم تأثیر ظرفی جذب بالقوا ررکه بر کسرب دانرش
جدید تأکید داردرر باشد .بررسی شواهد شکس شرک های نوپا نیز نتان میدهرد ،خرروج
نیروهای دانتی ،رسیدن شرک به توانایی نوووری شرک های نوپا را با متکل روبهرو میکند
و باع عملکرد نامناسب ونها در نوووری میشود.
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پژوهشهررای ژو و همکرراران ( ،)1092اسررکریبانو و همکرراران ( ،)1001لیال ررودری ز و
همکاران ( )1094که بر تأثیر مثب و معنرادار ظرفیر جرذب برر نروووری و توانرایی ون تأکیرد
داشتهاند ،همانند پژوهشهای ژو و همکراران ( ،)1010دوان و همکراران ( ،)1010هوانرگ و
همکاران ( )1092و اسکوتو و همکاران ( )1097که به بیان تأثیر مثب و معنادار ظرفی جذب
بر عملکرد نووورانه تأکید داشتهاند ،تنها ظرفی جذب را بهعنوان ی متییر ال وسازی کردا و بر
دو بعد ظرفی جذب و رابطۀ بین این دو بعد که رویهمرفتره میتوانرد برر ظرفیر و عملکررد
نووورانه تأثیر ب ذارد ،متمرکز نتدااند؛ بنابراین ،نتای پژوهش حاضر نمیتواند بهدرسرتی نترای
پژوهشهای گذشته را تأیید یا رد کند .درصورس تأیید رابطۀ ظرفی جرذب برالقوا برا ظرفیر و
عملکرد نووورانه میتوانستیم نتای پژوهش حاضر را در راستای پژوهشهای پیتین گزارا کنیم.
بررسی تأثیر ظرفی نوووری بر عملکرد نووورانه نتان داد که همانند یافتههای بیوو بیز
( ،)1097چوی و لیم ( )1097و جین و لی ( )1010در ایرن پرژوهش نیرز ترأثیر مثبر و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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معناداری وجود دارد .بررسی مقدار اندازۀ اثر نتان داد که مقدار پیشبینی متییرر عملکررد
نووورانه تنها در مورد متییر ظرفی نوووری متوسر روبهبا اس ؛ این به ون معنا اس کره
توانایی نوووری شرک های نوپا بر عملکرد و خروجی نوووری ونها تأثیر مثبتری دارد و ایرن
ارتقای عملکرد نووورانه ررکه بنا به نظر جیانگ ( )1091یکی از جنبههای اصرلی عملکررد
بن اا اس رر موجب ارتقای کلی عملکرد شرک نیز میشود .براساس یافترههای پرژوهش
پراجوگو و احمد ( )1004که تأثیر محروهای نوووری را بر ظرفی نوووری نتان میدهد،
متییررر ظرفیرر جررذب بالفعررل بررهطور مسررتقیم و متییررر قابلیرر یررادگیری بررهطور
غیرمستقیم رربهمثابه دو محرورر بر ظرفی نوووری تأثیر میگذارند .نتای حاصل از تحلیل
میانجی نیز بر کلیدی بودن متییر ظرفی نوووری در عملکرد نووورانه تأکیرد داشر  ،زیررا
متییر ظرفی نوووری در نقش میرانجی جزئری میتوانرد قسرمتی از ترأثیر ظرفیر جرذب
بالفعل بر عملکرد نووورانه را نیز بهعهدا ب یرد .براساس یافتههای پژوهش پیتنهاد میشود:
 )9با توجه به نقش ظرفی نوووری در عملکرد نووورانه ،زم اس که بهمنظور بهبرود و
ارتقای عملکرد نووورانره شررک های نوپرای فینتر  ،بره شناسرایی و برهکارگیری عوامرل
گوناگون تأثیرگذار بر ارتقای ظرفی نوووری ونها توجه شود؛

 )1اهمی تأثیر ظرفی جذب بالفعل بر ظرفی و عملکرد نووورانه ،موجرب میشرود
که نقش بنیانگذاران شرک های نوپای فینت در انتخاب و بهکارگیری افرراد متخصر

و

دانتی که توانایی بهرابرداری از دانش را داشته باشند ،پررنگتر شود .همچنرین ،دراختیرار
گذاشتن امکاناس و زیرساخ های زم برای این کار ،یکی دی ر از مسائل مهرم و کلیردی
بهشمار میوید؛
 )9با توجه به تأثیر قابلی یادگیری بر ظرفی جذب که بهطور غیرمستقیم برر ظرفیر
نوووری نیز تأثیر دارد ،باید یادگیری را بهعنوان ی فرایند پیوسته در شرک های نوپا درنظرر
گرف  ،زیرا افزایش سرطح دانرش شررک موجرب بهبرود عملکررد ،توانمندسرازی بیترتر
نیروهای موجود ،و ارتقای خالقی و نوووری در شرک های نوپا خواهد شد؛
 )4عدم تأثیر ظرفی جذب بالقوا بر عملکرد و ظرفی نروووری نبایرد موجرب نادیردا
گرفتن ون شود ،زیرا براساس نتای ایرن پرژوهش ،ظرفیر جرذب برالقوا موجرب تقویر
ظرفی جذب بالفعل میشود .دراینراستا پیتنهاد میشود ،شرک های نوپای فینت برای
کسب دانش خارجی ،برا اسرتقرار در شرتابدهنداهای تخصصری فینتر یرا حضرور در
برنامههای وموزشی در مراکز رشد ،پاروهای علم و فناوری ،و ...ضمن کسرب دانشهرای
جدیدی در حوزا های مربوطه ،برای ایجاد ارتبراب و تعامرل برا افرراد متخصر
فینت اقدام کنند.

در حروزا
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