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Extended Abstract 

Abstract 

In today's world, countries try to develop themselves against other countries 

and communities. Accordingly, they utilize powerful motivators like the 

entrepreneurship. The countries with the high entrepreneurship orientation 

seem to be more successful than the other countries. In such an unstable 

situation, making use of the available techniques in the entrepreneurship 

approach will provide even better success opportunities for the countries. 

Besides, small and medium-sized enterprises not only should they focused on 

the entrepreneurship, but also they should be alerted about how to benefit from 

the available resources and techniques. Therefore, in this relationship, 

organizational ambidexterity can be considered as a moderator variable. The 

present research follows descriptive-survey methodology. In this research, 79 

companies out of 99 small and medium companies operating in the industrial 

town of Zahedan have been studied as a sample. The reliability and validity of 

the questionnaire was checked through SPSS 16 and Smart PLS 2.  The results 

of the study show that entrepreneurial alignment is effective in open 

innovation. Therefore, the main hypothesis of the research is confirmed. 

Finally, after examining the four main hypotheses of the research, it is 
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concluded that in small and medium-sized, entrepreneurial orientation has a 

positive and significant effect on open innovation due to the mediating role of 

organizational ambiguity. 

Introduction 

In today's societies, meet the changes in economic activities. One of these 

changes is the growth and expansion of countries' attention to the small and 

medium companies. For achieving a Production mutation, these companies 

need to move towards entrepreneurship in order to compete others in the 

market. Since these companies’ resources are limited, they are not able to 

manage some of their affairs alone, so they need to spend a lot of time and 

money. Therefore, in addition to keep pace with the rapid growth of the 

knowledge and the prosperity of technology, they must take actions towards 

open innovation. On the other hand, in addition to emphasizing innovative 

ideas and exploration, companies should be able to use the resources and 

knowledge available in the company in the best possible way. In such 

situations, managers need to use organizational ambidexterity. Organizational 

ambidexterity is the ability to use both hands with equal skill. Therefore, 

companies must use both exploitation and exploration activities simultaneously.  

Case study 

This research was conducted in the industrial town of Zahedan, which has 145 

active units. These, 99 companies, according to the definition of the Ministry of 

Industry, Mines and Trade, have less than 50 employees, which are called small 

and medium companies. The sample size of this research through Cochran's 

formula is 79 units. 

Theoretical framework 

Open innovation is a management paradigm with the purpose of exploitation of 

knowledge inside and outside the company to create new products and services. 

Chesbrough )2006) defines open innovation as Goal-oriented use of internal 

and external knowledge to accelerate internal innovation and expand markets 

for external use of innovation. To achieve the operational concept of open 

innovation, three processes of internal-external, external-internal and a 

combination of both should be observed. Entrepreneurship as a driving force of 

economic and social development plays a key role in the development process 

of societies. Therefore, entrepreneurial trend is a general and sustainable 

orientation and represents the thoughts, tendencies and interests of companies 

towards entrepreneurship. The present study uses Lampkin and Des’ model in 

1996, which is one of the most complete models that has investigated the 

dimensions of entrepreneurial orientation and includes five dimensions of risk-

taking, innovation, aggressive competition, pioneering and independence. Due 

to economic and social conditions and rapid technological changes, 
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organizations need to, in addition to using their existing capabilities, develop 

new and essential capabilities to compete in a dynamic environment. Therefore, 

we need to use a concept called organizational ambidextrousness. Duncan 

(1976), first, used the term organizational ambidexterity to describe the 

structural conflict between an organization's dual demands. Ambidexterity is an 

organizational capacity to the optimum achievement of two incompatible 

organizational goals. And the organization, while discovering new capabilities, 

make the most of existing capabilities at the same time. Therefore, two criteria 

of exploration and exploitation are used in this research. However, the research 

community is considered as small and medium companies. Because the 

government has always adopted special strategies and policies to promote small 

and medium industries in order to ensure competition in the free market and 

prevented members of the large companies to facilitate the entry of 

entrepreneurial companies into the field of economic.  

Results and discussion  

The results show that entrepreneurial orientation has a positive and significant 

effect on open innovation in small and medium companysei. Entrepreneurial 

orientation has five dimensions. The study of the effect of each of these 

dimensions on open innovation is presented in the form of secondary 

hypotheses. Among of all, the dimension of “pioneering” (with the coefficient 

of 0.28) and the dimension of “independence” (with the coefficient of 0.24) 

have the most impact on open innovation. The study of entrepreneurial 

orientation on organizational ambidexterity shows that “leadership” (with the 

coefficient of 0.24) and “aggressive competition” (with the coefficient of 0.29) 

have the greatest impact on organizational ambivalence. In addition, 

organizational dualism directly explains 78% of the changes in the open 

innovation variable. Also, entrepreneurial orientation using the role of dual 

power mediator of 0.95 is effective on changes in open innovation.  

Conclusion  

The results of the present research hypotheses examining the effect of the 

relationship between entrepreneurial orientation, open innovation and 

organizational ambiguity are positive and significant. Overall, the effect of the 

mediating role of ambidexterity on the relationship between entrepreneurial 

orientation and open innovation has been confirmed. 

Therefore, the managerial actions towards the creation of entrepreneurial 

orientation in the organization are functionalized through conduction the 

ambidexterity. Consequently, organizations achieve greater consistency and 

permanency that eventually leads to new knowledge and ideas. This will 

provide the accumulative creation of new knowledge and ideas among the 

organizations. According to the results, implications are proposed as: 
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developing the opportunities to conduct research and maximizing 

entrepreneurship among employees.  

Negotiation of knowledge should be made for small companies in collaboration 

with large companies in order to take advantages of their modern technologies; 

managers should create the collaboration between the research department and 

the executive sections for identification of new knowledge and ideas and utilize 

the knowledge for setting their organizational goals reaching the optimum 

performance.  
 

Keywords: Organizational Ambidexterity,Open Innovation ,Entrepreneurial 

Orientation ,Small & Medium Size Enterprises 
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 نوآوری باز وبررسی نقش دوسوتوانی سازمانی  در رابطه بین 

های کوچک و متوسط فعال در شهرک گرایش کارآفرینانه شرکت

 1صنعتی شهر زاهدان
 

 دکتر مهدی زیودار - دکتر عبدالمجید ایمانی  -فاطمه گمرکی

 

 چکیده
در جهان کنونی هر کدام از کشورها  به دنبال ربودن گوی پیشرفت از سایر رقبا هستند. بنابراین      

حال توسعه نیازمند استفاده از موتور محرکه قدرتمندی همچون گرایش کارآفرینانه است.  کشورهای در

گیرد. در این ها باالتر باشد در مسیر جلوتری قرار میرو هریک از کشورها که گرایش به کارآفرینی آن ازاین

برای این کشورها به های موجود در رویکرد نوآوری باز موفقیت بیشتری مسیر پر تالطم استفاده از تکنیک

بردن از منابع  های کوچک و متوسط عالوه بر تأکید به نوآوی، نیازمند بهرهآورد. از طرفی  شرکتوجود می

و امکانات موجود نیز هستند. بنابراین وجود دوسوتوانی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در این رابطه 

پیمایشی است. در این  _از نظر روش، توصیفی شود. تحقیق حاضر از جنبه هدف کاربردی واحساس می

شرکت کوچک و متوسط فعال در شهرک صنعتی شهر زاهدان به عنوان نمونه  99شرکت از  79تحقیق

  Smart PLS 2و  SPSS 16ها از نرم افزارهای بررسی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده

گردید. چهار فرضیه اصلی برای این تحقیق در نظر استفاده شده و سپس پایایی و روایی پرسشنامه تأیید 

دهد که دوسوتوانی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه گرفته شده است که نتایج تحقیق نشان می

 .های کوچک و متوسط تأثیر مثبت و معناداری داردکارآفرینانه و نوآوری باز در شرکتبین گرایش
 

 های کوچک ومتوسطکارآفرینانه، نوآوری باز، دوسوتوانی سازمانی، شرکتگرایش  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

کنیم که سرعت رشد و تغیر تکنولوژی در آن بسیار ای زندگی میما در جهان پیچیده     

های اقتصادی رقابت شدیدی وجود دارد. در چنین موقعیتی زیاد است و در عرصه فعالیت

ضروری است. یک سازمان کارآفرین، همواره آماده است گرایش به سمت کارآفرینی امری 

.  (Karimi et al., 2016: 35)های خود را متناسب با تغیرات محیطی منعطف کندبرنامه

تفکرات و تمایالت  ی هو نشان دهند هگیری کلی و پایدار بودگرایش به کارآفرینی یک جهت

در مطالعات  (.Lumpkin & Dess, 2001: 423)و عالیق بنگاه نسبت به کارآفرینی است 

ای از گوناگون که در گذشته انجام شده است گرایش کارآفرینانه به منظور ارزیابی درجه

 (.Askari, et al,. 2012: 4)کارآفرینی سازمانی در داخل یک سازمان کاربرد داشته است 

های جدید تأکید های تحقیق و توسعه و ارائه ایدههای کارآفرین بر فعالیتمدیران سازمان

 از دانش و هاایده از استفاده شد، «دانش جامعه» قرن وارد جهان که کنند. از هنگامیمی

 ,Nonaka)د کر پیدا گذشته به نسبت بیشتری اهمیت شرکت مرزهای خارج و داخل

های جدید ایده باید و است فراگیر صنایع از بسیاری در مفید دانش این قرن در (.4 :2014

 ,.Karimi et al)های آن استفاده گردد وارد بازار شوند تا قبل از رقبا از مزیتبه سرعت 

-و از سوی دیگر طبق تعریف قانون جوی تمام افراد باهوش برای ما کار نمی( 35 :2016

 در ،اصل در که است مدیریتی پارادایم یک باز . نوآورینهاد بنیان را باز کنند. این نوآوری

 یافت توسعه ژاپن و آمریکا در باال فناوری سطح با صنایع بخش در تحقیق و فعالیت نتیجه

(Nonaka, 2014: 4.) آن نوآوری باز در مقابل نوآوری بسته قرار گرفته است. در  پس از

ها از ها تمایل بیشتری نسبت به برقراری ارتباط با دیگر شرکتپارادایم نوآوری باز شرکت

ری و مبادله نوآوری دارند. همچنین میزان همکاری برداطریق اعطای مجوزهای بهره

ها طی مسیر ها و موسسات تحقیقاتی بیشتر شده است. مدیران شرکتها با دانشگاهشرکت

های جدید نیازمند استفاده از مهارت دوسوتوانی سازمانی نیز کشف و شناسایی نوآوری

جهت انجام کسب وکارهای  ،هستند تا بتوانند عالوه بر کشف دانش جدید از دانش موجود

یک  .(hodadadi Taharam & Moradi, 2015: 12) فعلی به طور مؤثر استفاده کنند

برداری سازمان برای بقا، رشد و بهبود عملکرد به دوسوتوانی سازمانی نیاز دارد زیرا بهره

-ین بهرهها نتوانند بای بلندمدت است و اگر سازمانمدت او اکتشاف برنامهای کوتاهبرنامه
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مدت سودآور باشند ولی در برداری و اکتشاف توازن برقرار کنند ممکن است در کوتاه

 ،های اقتصادی بسیار پویای امروزیها ناکارآمد خواهد بود. در محیطبلندمدت عملکرد آن

های سنتی کسب وکار به پایان رسیده است و اقتصاد کشورهای توسعه دوران بیشتر نمونه

ها بزرگ گردد و از این زمان دیگر شرکتهای کوچک و متوسط میشرکت یافته بر محور

. در اثر ایجاد (Safaee, et al., 2015: 25)رودعامل اصلی رشد اقتصادی به شمار نمی

تر شدن تحوالت اخیر به ویژه گسترش سریع جمعیت، رشد روز افزون نوآوری، پیچیده

های کوچک و اهمیت شرکت ،ضروریهای آنی و گیریفرایندهای مدیریتی و تصمیم

شود. شهرک صنعتی شهر متوسط در کشورهای در حال توسعه نیز به خوبی نمایان می

-های مسستقر در آن شرکتهایی که تعداد بسیار زیادی از شرکتزاهدان، یکی از  شهرک

های صنعتی کشور دور است های کوچک و متوسط است. شهر زاهدان از بسیاری از شهر

ها اقتصادی در این شهر نیازمند انجام تحقیقات بیشتری این رشد و گسترش فعالیتبنابر

های رینانه بر روی رشد و پیشرفت شرکتتوجه به اهمیت مطالعه گرایش کارآفاست. با 

ها به استفاده از نوآوری باز و دوسوتوانی کوچک و متوسط و همچنین نیاز این شرکت

سی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر روی نوآوری باز با تبین سازمانی، پژوهش حاضر با هدف برر

های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در شرکت

 شود.زاهدان انجام می

باشیم که آیا گرایش کارآفرینانه به طور  ها میدر این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال 

آیا دوسوتوانی سازمانی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه  مستقیم بر نوآوری باز تأثیر دارد؟

-تواند به طور همزمان بر اکتشاف و بهرهو نوآوری باز تأثیر دارد؟ آیا گرایش کارآفرینانه می

ها تأثیرگذار وآوری باز در شرکتیا دوسوتوانی سازمانی بر افزایش نرداری تأثیر بگذارد؟ آ

 است؟
 

 مبانی نظری پژوهش

 کارآفرینانهگرایش 

ها به بعد همزمان با تأکید شرکت 1980گرایش به کارآفرینی و کارآفرینان از اوایل دهه     

 (.Tabatabaie, et al. 2015: 8)ت اس بر نوآوری برای بقا و رقابت با کا رآفرینان ظاهر شده

گرایش  ( به توسعه1982مطالعات اولیه کارآفرینی در سطح سازمان از سوی میلر و فریزن )
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، شرکتی است که در نوآوری کرد یک شرکت کارآفرینانهکارآفرینانه منجر شد. میلر عنوان 

گیرد و اولین آمیز را بر عهده میشود، برخی اقدامات مخاطرهمحصول بازار درگیر می

 دهد.شرکتی است که با نوآوری پیشگام مطرح شده و رقبا را تحت فشار قرار می

-یکی از فراگیرترین تعاریف گرایش کارآفرینانه این است که اگر یک شرکت دائماً نوآوری 

 دهد؛ بروز خود از ایفعاالنه رفتار نیز پذیر باشد و های در محصول خود ارائه نموده، ریسک

 به خواهندمی که هایی سازمان .(Miller,1983: 779) ددار کارآفرینانه گرایش شرکت این

-شرکت نیاز دارند، کارآفرینانهگرایش یک به نیاز دهند انجام سازمانی کارآفرینی موفق طور

 یک در ایفزاینده طور به آنها که است عامل این از گرفته نشأت کارآفرینانه عمل به ها

 و اساسی تغییرات سریع، هایویژگی دارای که کنندمی فعالیت پیچیده و پویا محیط

 Karimi et)د باشمی کارآفرینانه عمل به کارکنان تمایل یدهنده که نشان است ناپیوسته

al., 2016: 39.) 

 نوآوری باز

از دهه اول قرن بیست و یکم با نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات، کسب وکارها جهانی 

 در موردنیاز و ضروری دانش تر شدند و از طرفی تمامشده و نیازهای مشتریان پیچیده

 قرار شرکت محدوده از خارج در آن از اعظمی بخش حتماً و گنجدنمی شرکت یک مرزهای

 بیرون که نیرویی و توان از معقول ایهزینه با کنند تالش باید هاشرکت اساس این دارد. بر

 (.Nonaka, 2014: 4) کنند استفاده دارد وجود آنها کنترل تحت منابع از

گیرد. هنر چسبرو در سال باز قرار میدر چنین شرایطی نوآوری بسته در مقابل نوآوری 

نوآوری باز را اینگونه تعریف کرد: استفاده هدفمند از جریان داخلی و خارجی دانش  2006

ی خارجی از برای افزایش سرعت نوآوری داخلی و گسترش دادن بازارهایی برای استفاده

نوآوری باز و بسته نوآوری است. انتخاب نوآوری باز یا بسته یک انتخاب صفر و یک نیست. 

بایست انتخابی برای اتخاذ ها میدو سوی طیفی از میزان باز بودن نوآوری است و سازمان

شکل زیر (. Marcello, et al., 2015: 76)د جایگاهی بین درجه باز بودن نوآوری انجام دهن

مق دهد که با دو بعد گستره همکاری و عدرجه باز بودن نوآوری در سازمان را نشان می

-شود: گستره همکاری: این بعد از کم گستره تا عریض را در بر میهمکاری سنجیده می

گیرد، بیانگر تعداد منابع بیرونی دانش و فناوری است که با سازمان در نوآوری همکاری 
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-کنند. عمق همکاری: به عنوان شدت همکاری و تشریک مساعی بین سازمان و ذیمی

شود. بدین همکاری سطحی تا همکاری عمیق را شامل میکه از  شودنفعانش تعریف می

ها از نظر مدل نوآوری به سه دسته نوآوری باز، نوآوری نیمه توان گفت سازمانترتیب می

 (.Garcia Martinez, 2014: 38)د شوبندی می باز و نوآوری بسته دسته

 
 .(Garcia Martinez, 2014: 38)بازبودن همکاری در نوآوری :1شکل

 

بنابراین نوآوری باز، فرآیند نوآوری در جریان مدیریت هدفمند دانش هم راستا با مدل 

مندی از کسب وکارهای سازمان است. در این صورت جریان دانش به سازمان مرکزی ) بهره

-منابع دانش خارجی از طریق فرآیندهای داخلی(، خروج دانش از سازمان مرکزی )بهره

فرآیندهای تجاری خارجی( یا هر دو ) همراهی منابع دانش مندی دانش داخلی از طریق 

 (.Bogers & Chesbrough, 2014: 3)د باشهای تجاری( میخارجی و فعالیت

 دوسوتوانی سازمانی

 برای اولین بار اصطالح دوسوتوانی سازمانی را مطرح کرد. از 1976رابرت دانکن در سال 

 متفاوتی و مشخص هایفعالیت که نوآوری اجرای و اندازیراه برای هاسازمان وی، نظر

 طریق از سازمان در دوسوتوانی مارچ، دیدگاه از .هستند دوگانه نیازمند ساختارهای دارند،

 و خالق دهدمی اجازه سازمان به که شودمی ایجاد برداریبهره و اکتشاف سازی متعادل

 ادامه نیز وکار کسب سنتی و شده اثبات هایروش بر تکیه به همچنین و باشد پذیر انطباق

 نوآوری، آزمایش، جدید، چیزهای تحقیق، برای دانش به اکتشاف .(March,1991: 82) دهد

 دانش به برداریبهره و باشدمی جدید وخدمات فرایند ، محصوالت خلق و اساسی تغییرات

 جاری خدمات و فرآیندها محصوالت، تغییرات توسعه و پاالیش اصالح، مستمر، بهبود برای

 (.Koshki Jahromi & Hoseine Poor, 2015: 5)د باشمی
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 پیشینه پژوهش  

ای با عنوان بررسی تأثیر قابلیت شناختی مدیریتی بر ( مقاله2017صفائی و همکاران)

دوسوتوانی سازمانی در موسسات کوچک و متوسط انجام داده است. هدف پژوهشگر در این 

شرکت صنعتی استان البرز بر دوسوتوانی آن  384مدیران پژوهش بررسی تأثیر قابلیت 

پیمایشی نتیجه گرفت که اگر _باشد و با استفاده از روش تحقیق توصیفی موسسات می

توان سازمان را با ضریب سازمان از مدیرانی با دارا بودن قابلیت شناختی استفاده کند می

 اطمینان بیشتری به دوسوتوانی رساند.

( به بررسی تأثیر نوآوری باز و گرایش کارآفرینانه بر مزیت رقابتی 2016ان)کریمی و همکار

پیمایشی است؛ جامعه آماری آن شامل _پردازد. در این تحقیق که یک پژوهش توصیفیمی

ها و نتایج مبین آن باشد. یافتهشعبه می 29کلیه شعب بانک رفاه کارگران شیراز به تعداد 

 کارآفرینانه بر مزیت رقابتی تأثیر معناداری دارد.است که نوآوری باز و گرایش 

ای تحت عنوان طراحی الگوی نوآوری باز در ( مقاله2019بابایی فارسانی و همکاران)

های کوچک و متوسط ارائه داده است. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی شرکت

ت که با های کوچک و متوسط فعال در صنایع غذایی کشور اسنوآوری باز در شرکت

یافته و گردآوری اطالعات مصاحبه ساختاستفاده از رویکرد آمیخته انجام شده است. ابزار

نفر از مدیران)عرصه عمل( و خبرگان دانشگاهی)عرصه علم( است.  25یافته با ساختنیمه

 نتایج به دست آمده در قالب الگوی زیر طراحی شده است.

 
 های کوچک و متوسطدر شرکت مدل مفهومی الگوی نوآوری باز :2شکل 

Babaee Farsani, et al.,2019, 106)( 
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( پژوهشی با عنوان مروری بر مطالعات دوسوتوانی سازمانی 2019نوبخت و همکاران)

وارتباط آن با عملکرد سازمانی انجام داده است. این مطالعه همزمان با معرفی دو استراتژی 

مقاله مفهومی و عربی  134( به مرور جامع 1991) برداری توسط مارچمتضاد کاوش و بهره

شناسایی مفهوم  -1کند:پرداخته است و دو هدف عمده را دنبال می 2016تا 1991از سال 

شناسایی علت نتایح مختلف تاثیر دوسوتوانی بر  -2برداری سازی متفاوت از کاوش و بهره

ن بررسی پانزده مفهوم سازی های حاصل از ایعملکرد بر عملکرد در مطالعات قبلی. یافته

های قبلی درباره تأثیر برداری و شش دلیل برای نتایج مختلف پژوهشمتفاوت از کاوش/بهره

گیری دوسوتوانی سازمان، سطح تحلیل، طراحی دوسوتوانی بر عملکرد شامل اندازه

مانی گیری عملکرد و مفهوم سازی دوسوتوانی سازپژوهش،اجرای دوسوتوانی سازمانی، اندازه

 با ابعاد آن مورد شناسایی قرار داده است.

ش کارآفرینانه پرداخته است. ( در پژوهشی به مفهوم پردازی کن2019عربیون و همکاران)

مقاله برگزیده  27های برتر بین المللی، از مقاله در مجله 256این پژوهش از مجموع  نتایج

بعاد کنش کارآفرینانه در هفت مقوله استخراج شده است. نتایج حاصل از این مطالعه اجزا وا

های کنش ها و استراتژی، منطقکند: مقدمات و شرایط علی، زمینهبندی میاصلی دسته

کارآفرینانه، ابعاد رفتاری، ذهنی، ویژگی و پیامدهای آن. بنابراین کنش کارآفرینانه با 

فرینانه، الگوی به کنش کارآ"شود: رویکرد یکپارچه سازی این گونه تعریف و پیشنهاد می

گیری های مبتنی بر فرآیندهای پویا و تکاملی قضاوت و تصمیمای از فعالیتهم پیوسته

فرصت بوده، و طی آن کنشگر متناسب با محیط)عدم -است که آغازگر آن پیوند فرد

ها و ای از منطقاطمینان و دسترسی به منابع( و در تعادل با دیگر کنشگران، گستره

 "هدف ارائه دهد.-گیرد تا چارچوب نوینی از ابزارعمل را به کار می هایمکانیسم

ای با عنوان با تبین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیر ( مقاله2017حقیقی و همکاران)

گذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید انجام داده است. 

ر و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ نوآو

های دانش باشد. جامعه آماری پژوهش شرکتچدید با تبین نقش میانجی دوسوتوانی می

های این پژوهش نشان بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بوده است. یافته

ها مؤید آن براین، یافتهداد که فرهنگ نوآور بر حافظه سازمانی تأثیر مثبت دارد. عالوه 
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برداری به بهبود توانند از طریق اکتشاف و بهرهاست که فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی می

 های دانش بنیان بیانجامند.عملکرد و توسعه محصول جدید در شرکت

( تحقیقی را با هدف ارائه چارچوبی برای سنجش 2019سوزنچی کاشانی و همکاران)

ع دفاعی کشور انجام داده است تا جایگاه این صنایع در نوآوری باز نوآوری باز در صنای

ها کمک کند که میزان رشد حرکت خود به سمت نوآوری باز را تصویر مشخص و به آن

کنند. نتیجه این تحقیق چارچوبی سه بعدی شامل عمق همکاری نوآورانه، گستره همکاری 

گیری میزان باز بودن نوآوری بخش ی اندازهتوان از آن برانوآورانه، عمق دانشی است که می

دفاعی در سط پروژه استفاده نمود. این چارچوب در وهله اول از طریق مطالعه پیشینه و 

 سپس اصالح آن با توجه به نظر نخبگان بخش دفاعی توسعه یافته است.

( پژوهشی در جهت بررسی تأثیر گرایش کارافرینانه بر 2016پورآهنگریان و همکاران)

گر ظرفیت جذب و تالطم بازار انجام داده است. عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل

باشد. شرکت کوچک و متوسط صنایع غذایی استان مازندران می جامعه آماری پژوهش،

های پژوهش نشان داد که تأثیر گرایش  باشد. یافتهشرکت می 99نظر شامل نمونه مورد 

-ت و معنی دار است و تالطم بازار از این رابطه تعدیل میکارآفرینانه بر عملکرد شرکت مثب

گردد. در حالی که ظرفیت جذب تأثیری بر ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد 

 نداشت.

( تحقیقی با عنوان شناسایی و تبیین راهبردهای نوآوری باز 2019اهری الحق و همکاران)

ت. این تحقیق با رویکرد کیفی در بین وکارهای کوچک و متوسط ارائه کرده اس در کسب

هفت شرکت کوچک و متوسط فناوری اطالعات و ارتباطات بانکی که در نوآوری باز تجربه 

اند شناسایی و با مسئوالن مربوطه مصاحبه شده است. نتایج این تحقیق شواهد داشته

فناوری  های کوچک و متوسطبارزی را از اتخاذ راهبردهای نوآوری باز در میان شرکت

های ها  در شرکتدهد. همچنین نتایج مصاحبهاطالعات و ارتباطات بانکی در ایران ارائه می

های صورت گرفته تا کنون مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته ایرانی مورد مطالعه با پژوهش

 است.

در تحقیق خود به بررسی تأثیر نوآوری باز وگرایش  (2016جوزف یون و همکاران)

 شرکت کوچک ومتوسط  400پردازد این پژوهش در کارآفرینانه به عملکرد نوآوری می
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دهد قدرت مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق نشان می ITای در بخش کره

تأثیرگذاری مثبت نوآوری باز به کارآفرینی به بهبود عملکرد نوآوری بستگی دارد و 

ها باعث ایجاد نوآوری باز در مدیران شرکت کند که نگرش و رهبریهمچنین اثبات می

 شود.ها میشرکت

( تحقیقی در سریالنکا با عنوان گرایش کارآفرینانه بر عملکرد 2020ودایانگا و همکاران)

های کوچک و متوسط انجام داده است. هدف این مقاله بررسی روند توسعه این شرکت

شرکت نشان داد که  382ست آمده از ها در اثر رویکرد چند جانبه است. نتایج بدشرکت

های کوچک و گرایش کارآفرینانه از نظر آماری تأثیر معنادار و مثبتی بر عملکرد شرکت

 متوسط دارد.

( در پژوهش خود به بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، گرایش 2020عالالوی و همکاران)

هایی ها پرسشنامهع آوری دادهپردازد. برای جمها میکارآفرینانه و نوآوری و عملکرد شرکت

دهد های کوچک و متوسط در عمان توزیع شده است. نتایج نشان میمدیر شرکت418بین 

دهد و همچنین باعث حمایت که فرهنگ سازمانی خوب گرایش کارآفرینانه را گسترش می

ها از یادگیری سازمانی و نوآوری شده است تا برای دستیابی به برتری در SMEمدیران 

ریزی و گسترش  ای را در برنامههای حساب شدهکبرابر رقبا و در عین حال رشد مداوم ریس

 های خود در یک مجموعه تجاری رقابتی بپزیرند.شرکت

( در تحقیقی با عنوان گرایش کارآفرینانه مدافع عملکرد تجارت 2020کورنیاوان و همکاران)

است. رابطه بین گرایش کارآفرینانه و شرکت خانوادگی انجام شده  201خانوادگی که بین 

 عملکرد مشاغل خانوادگی معنادار و مثبت بررسی شده است.

-( تحقیق را با هدف تجزیه و تحلیل نقش دولت وعملکرد شرکت2019نوردین و همکاران)

 های کوچک و متوسط درافزایش ارزش محصول با واسطه گری کارآفرینی انجام داده است.

پاسخ دهنده با استفاده از رویکرد کمی از روش  100 گیری کامل ازاین تحقیق با نمونه

مدل سازی معادالت ساختاری در شهر بیما انجام شده است. نتایچ تجزیه و تحلیل نشان 

داد که نفش دولت تأثیر قابل توجهی در افزایش محصول ندارد اما وقتی یک گرایش 

 شود تأثیر بسزایی در افزایش محصول دارد. کارآفرینانه واسطه می
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( پژوهشی با عنوان رهبری و دوسوتوانی انجام داده است. او 2016ساسکارادا و همکاران)

-سازوکار سازمانی که رهبران برای ارتقا بهره 3رهبر ارشد استرالیا، 11پس از مصاحبه با 

 کنند شناسایی کرد.می ها اعتمادرفتاری که رهبران برای اکتشاف به آن 5برداری و 

( پیامدهای عملکرد دوسوتوانی سازمانی در مقابل تخصص و 2018سولیس و همکاران)

برداری یا اکتشاف  را بررسی کرد. در این مقاله اشاره شده است که به دلیل رقابت بین بهره

ز برداری و اکتشاف در یک سطح سازمانی، گاهی اوقات دوسوتوانی ممکن است فراتر ابهره

کند. برداری بیشتر توصیه میحد امکان یا بی تأثیر باشد و این امر تخصص را در بهره

دهد که دوسوتوانی تأثیر شرکت تولیدی بدست آمده نشان می 281بنابراین نتایجی که از 

-بیشتری بر عملکرد در سطح باالیی از ظرفیت جذب دارد در حالی که تخصص در بهره

 پایین ظرفیت جذب مؤثرتر است. برداری یا اکتشاف در سطح

( در تحقیق خود به دنبال درک رابطه بین نوآوری باز و 2018کریادو و همکارانش)

مباحث -1اند:توصیفی ارائه کرده -ها با مطرح کردن دو سؤال تحلیلیکارآفرینی است. آن

اند؟ کنند کداماصلی مورد مطالعه در ادبیات که هر دو حوزه تحقیق را با هم ترکیب می

خوشه تجربه قبلی کارآفرین، سرمایه اجتماعی کارآفرین و سایت  3برای پاسخ به این سؤال 

کند؟ الگوی نوآوری باز در تحقیق کارآفرینی چه کمکی می-2کارآفرینی را مطرح کرد. 

کند تا درک بهتری از نوآوری باز داشته باشند پاسخ به این سؤال به کارآفرینان کمک می

های خود های خوب برای استفاده از فرآیندهای نوآوری باز در فعالیتی از روشهایونمونه 

 پیدا کنند.

 مدل مفهومی

مدل مفهومی تحقیق حاضر  گذشته و تعاریف متغیرها،های با توجه به نتایج پژوهش    

برای نشان دادن تأثیر گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز با توجه به نقش میانجی دوسوتوانی 

قابل  3های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر زاهدان در شکل سازمانی در شرکت

 مشاهده است.

های مختلفی ارائه شده است که با توجه به برای شناسایی ابعاد گرایش کارآفرینانه نظریه

ترین نظریاتی است که به بررسی ابعاد مطالعات انجام شده نظریه المپکین و دس از کامل
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نانه پرداخته است. بنابراین برای انجام پژوهش حاضر از این نظریه استفاده گرایش کارآفری

 پردازیم.شده است که در ادامه به شرح هر کدام از ابعاد آن می

آمیز بودن است که نامعلومی و مخاطره ( نقل شده1734پذیر بودن: از کانتیلون)ریسک

کند. ان را از کارمندان جدا میترین عواملی است که کارآفرینکارآفرینی یکی از اصلی

ها به این معنی است که کارهایی را انجام دهیم که پذیر بودن در شرکتبنابراین ریسک

نیازمند صرف هزینه بسیار باالیی است. همچنین نتیجه کار هم مشخص و واضح نباشد و از 

 Pourahangarian. et) طرفی گاهی برای برگشت سرمایه نیز باید بسیار صبور و مقاوم بود

al., 2016: 40.) 

-ها، نوآوری است و نشاننوآوری: یکی از ابعاد اصلی شناسایی گرایش کارآفرینانه در شرکت

( 2010های جدید است. بلن و لیدنسی)ها به خالقیت و کشف ایدهدهنده تمایل شرکت

لت تدریجی، شود. در حامعتقد است نوآوری به دو صورت تدریجی و رادیکالی ایجاد می

های جدید یابند و در حالت رادیکالی مهارتهای موجود به صورت تدریجی بهبود میمهارت

 شود.های موجود میشود و جایگزین مهارتایجاد می

ها توانایی شناسایی نیازهای مشتریان در آینده را داشته پیشگامی: هنگامی که شرکت

ش بینی کنند و قبل از رقبا در تولید محصول یا های جدید بازار را پیباشند و بتوانند فرصت

بنابراین المپکین و  (.Zehir, et al., 2015: 40)د شون معرفی برند جدید پیشگام می

های جدید قبل از رقبا یابی به فرصت( پیشگامی را به عنوان شناسایی و دست2005دس)

 توصیف کرده است.

ی مستقیم در برابر رقبا ها به مبارزهشرکترقابت تهاجمی: منظور از رقابت تهاجمی تمایل 

 Pourahangarian. et)د باشای نوین یا ارتقای جایگاه فعلی آن میبا هدف ورود به عرصه

al., 2016: 40.) 

های کارآفرینانه داشتن روحیه استقالل طلبی است استقالل طلبی: نیروی محرکه فعالیت

شود تا در مورد نحوه انجام کارشان داده میهایی به کارکنان آزادی عمل در چنین شرکت

 شوندهای مدیران مشارکت داده میگیریگیری کنند و در تصمیمخودشان تصمیم
(Lumpkin & Dess, 2001: 423.) 

( سه رویکرد 2006دهد که چسبرو )می بررسی مطالعات گذشته در زمینه نوآوری باز نشان

الف( خارج به داخل: در این رویکرد فرآیند در نظر گرفته است که به شرح زیر است:  
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-ها از بیرون سازمان مانند مراکز علمی وپژوهشی، مشتریان، تأمینانتقال دانش و ایده

-ها و ادغام با داراییشود و پس از تجزیه و تحلیل آنکنندگان به درون سازمان انجام می

داخل به خارج: این رویکرد یابند. ب( های موجود در سازمان به نوآوری جدیدی دست می

های استفاده نشده یا در حال ها و ایدهنوآوری باز نیازمند آن است که سازمان به دارایی

استفاده اجازه دهند تا از سازمان خارج شوند تا دیگران در کسب و کارشان از آن استفاده 

خروجی دانش  کنند ج( ترکیبی: این نوع نوآوری باز شامل ترکیب جریان هدفمند ورودی و

 (.Bogers & Chesbrough, 2014: 3)ت سازی نوآوری اسبرای توسعه همکاری و یا تجاری

های متنوعی که در جهت دوسوتوانی سازمانی وجود دارد یکی از علی رغم نگرش

( است بنابراین در پژوهش حاضر نیز ابعاد 1991ها، دیدگاه مارچ)پرکاربردترین دیدگاه

دهیم. یکی از ابعاد اکتشاف است که به جهت او مورد مطالعه قرار می دوسوتوانی را از نظر

های شرکت های جدید و نوآورانه و ایجاد تغییرات اساسی در فرآیند انجام فعالیتکشف ایده

-برداری که در جهت اصالح و بهبود مستمر فرآیندها و خدمات میپردازد. بعد دوم بهرهمی

 (. Koshki Jahromi & Hoseine Poor, 2015: 56)د باش
 

 
 مدل مفهومی پژوهش :3شکل
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 با توجه به مدل مفهومی طراحی شده فرضیات پژوهش مورد نظر به شرح زیر است:

های کوچک و متوسط تأثیر فرضیه اصلی اول: گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز در شرکت

 معناداری دارد.

های کوچک و نوآوری باز در شرکت فرضیه فرعی مربوطه: ابعاد گرایش کارآفرینانه بر

 متوسط تأثیر معناداری دارد.

های کوچک و فرضیه اصلی دوم: گرایش کارآفرینانه بر دوسوتوانی سازمانی در شرکت

 متوسط تأثیر معناداری دارد.

های کوچک فرضیه فرعی مربوطه: ابعاد گرایش کارآفرینانه بر دوسوتوانی سازمانی در شرکت

 ناداری دارد.و متوسط تأثیر مع

های کوچک و متوسط تأثیر فرضیه اصلی سوم: دوسوتوانی سازمانی بر نوآوری باز در شرکت

 معناداری دارد.

فرضیه اصلی چهارم: گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی 

 های کوچک و متوسط تأثیر معناداری دارد.در شرکت

عاد گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز با نقش میانجی دوسوتوانی فرضیه فرعی مربوطه: اب

 های کوچک و متوسط تأثیر معناداری دارد.سازمانی در شرکت
 

 روش شناسی تحقیق

توان گفت از نظر هدف، یک تحقیق های انجام تحقیق میدر مرحله شناسایی روش     

ارائه داده است و از اصول و فنون ها بهره گرفته و مدل  است. چرا که از تئوری کاربردی

ها، پژوهشی کمک گرفته تا به حل مسائل اجرایی بپردازد. از نظر شیوه گردآوری داده

های همبستگی در یک محیط طبیعی پیمایشی از نوع همبستگی است. پژوهش–توصیفی 

 باشد و افق زمانی اینشوند میزان دخالت پژوهشگر در این پژوهش حداقل میانجام می

 پژوهش مقطعی است.

های فعال در شهرک صنعتی شهر زاهدان کارکنان شرکت مدیران و این تحقیق در بین    

شرکت کوچک و متوسط است. که از این جامعه آماری،  99انجام شده است که دارای 

پس از توزیع واحد محاسبه شده است.  79حجم نمونه پژوهش طبق فرمول کوکران 

های منتخب، میانگین امتیازات هر شرکت  کنان و مدیران شرکتنامه در بین کار پرسش
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دلیل اینکه مدل پژوهش مبتنی بر معادالت ساختاری است و از مبنای تحلیل قرار گرفت. ب

باشد از رویکرد مبتنی بر حداقل های غیر نرمال و حجم نمونه کم میآنجایی که توزیع داده

 استفاده شد. SPSS 19 و Smart PLSافزار مربعات جزئی و نرم

ها از پرسشنامه استفاده شد که دارای دو بخش است یک بخش آوری دادهجهت جمع

باشد. از این سؤال می 51سؤاالت  عمومی و بخش دوم سؤاالت تخصصی است که شامل 

سؤال به دوسوتوانی سازمانی اختصاص یافته و  14سؤال به گرایش کارآفرینانه و  16بین 

پردازد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و نوآوری باز می سؤال به بررسی 21

پایایی پرسشنامه  1پایایی ترکیبی مورد سنجش قرار گرفته است. که با توجه به جدول 

 گیرد.مورد تأیید قرار می
 نتایج آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی: 3جدول

 a>7/0پایایی ترکیبی <a 7/0آلفای کرونباخ زیرمتغیر متغیر

 گرایش کارآفرینانه

 703/0 706/0 ریسک پذیری

 837/0 772/0 نوآوری

 866/0 794/0 رقابت تهاجمی

 900/0 778/0 پیشگامی

 836/0 717/0 استقالل طلبی

 دوسوتوانی
 898/0 872/0 بهره برداری

 875/0 817/0 اکتشاف

 نوآوری باز

 939/0 928/0 خارج به داخل

 954/0 939/0 داخل به خارج

 880/0 834/0 ترکیبی

 959/0 973/0 کل
 

روایی همگرا این پژوهش  -1جهت بررسی روایی پرسشنامه از دو معیار استفاده شده است: 

شود که مقادیر بدست آمده از این ( محاسبه میAVEاز طریق آزمون میانگین واریانس)

روایی  -2شود. روایی همگرای پرسشنامه تآیید میاست. بنابراین  5/0آزمون بزرگتر از 

. ها بیشتر است( تمامی متغیرها از مقدار همبستگی میان آنAVEواگرا: مقدار جذر )

 یید شد.بنابراین روایی پرسشنامه نیز تا
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 ها یافته

نفر  49دهنده تعداد نفر پاسخ 79های آمار توصیفی بیانگر این است که از بین یافته     

دهندگان درصد پاسخ 55سال سن دارند. بیش از  40-20بودند و اکثریت  افراد بین  مرد

سال  5درصد از اقراد کمتر از 43دارای تحصیالت کارشناسی هستند. از طرفی سابقه کار 

 است.

از معیارهای  PLSهای آمار استنباطی برای بررسی برارزش مدل ساختاری در در یافته

باالتر از  t( استفاده شده است. تمامی ضرایب معناداری t-values) tضریب معناداری 

های پژوهش در سطح اطمینان گیریم رابطه بین متغیر است. بنابراین نتیجه می 96/1

95 شود و به عبارت دیگر نشان دهنده برارزش مناسب مدل ساختاری است. تأیید می

پردازیم که با ات پژوهش میپس از اطمینان از معناداری روابط به بررسی آزمون فرضی

 گیرد.استفاده از دو معیار زیر مورد سنجش قرار می
 ارائه شده است.  4: نتایج این معیار در شکل tداری الف( بررسی ضرایب معنی 

 
 ((t-Valueمدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب معناداری  :4شکل 

اینن معینار شندت تنأثیر متغیرهنا بنر       ب(بررسی ضرایب استاندارد شده: نتایج ارائه شده در 

 .نشان داده شده است 5دهد که در شکل یکدیگر را نشان می
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 مدل معادالت ساختاری در ضرایب استاندارد شده :5شکل 

 

 آزمون فرضیات پژوهش

های کوچک و متوسطط تطأثیر   : گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز در شرکت1فرضیه اصلی 

 معناداری دارد.

به دست آمده است که  2.805 عدد 4مطابق شکل  داری فرضیه اول پژوهشمعنیضریب 

فرضیه اول پژوهش تأیید  95/0سطح اطمینان  باالتر است، در نتیجه در 1.96از مقدار 

های کوچک و متوسط تأثیر شود. بنابراین گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز در شرکتمی

سی معناداری فرضیه پژوهش نوبت به بررسی شدت تأثیر مثبت و معناداری دارد. پس از برر

ارائه شده است، بعد گرایش  5رسد با توجه به ضریب استاندارد شده که در شکل می

درصد از تغییرات متغیر نوآوری باز را به طور مستقیم تبین  0.724کارآفرینانه به میزان 

 کند.می

های کوچطک و متوسطط   نوآوری باز در شرکت: ابعاد گرایش کارآفرینانه بر 1فرضیه فرعی 

 تأثیر معناداری دارد.
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 های فرعی گرایش کارآفرینانه بر نوآوری بازهای معادالت ساختاری فرضیهنتایج آزمون: 4جدول

 tداریضرایب معنی فرضیه
ضرایب مسیر 

 استاندارد شده
 نتیجه آزمون

 تأیید 0.107 1.961 نوآوری باز پذیری ریسک

 تأیید 0.138 1.969 نوآوری باز  نوآوری

 تأیید 0.230 2.187 نوآوری باز رقابت تهاجمی 

 تأیید 0.289 2.057 نوآوری باز پیشگامی 

 تأیید 0.245 1.974 نوآوری باز استقالل طلبی 

 

وچطک و  هطای ک : گرایش کارآفرینانه بر دوسوتوانی سطازمانی در شطرکت  2فرضیه اصلی 

 .داردمتوسط تأثیر معناداری 

به دست آمده است که  17.405 عدد 4مطابق شکل  پژوهش دومداری فرضیه ضریب معنی

پژوهش تأیید  دومفرضیه  95/0سطح اطمینان  باالتر است، در نتیجه در 1.96از مقدار 

های کوچک و در شرکت دوسوتوانی سازمانیشود. بنابراین گرایش کارآفرینانه بر می

معناداری دارد. پس از بررسی معناداری فرضیه پژوهش نوبت به متوسط تأثیر مثبت و 

ارائه شده است،  5رسد با توجه به ضریب استاندارد شده که در شکل بررسی شدت تأثیر می

را به  دوسوتوانی سازمانیدرصد از تغییرات متغیر  0.887بعد گرایش کارآفرینانه به میزان 

 کند.طور مستقیم تبین می

های کوچک و ابعاد گرایش کارآفرینانه بر دوسوتوانی سازمانی در شرکت :2فرضیه فرعی 

 متوسط تأثیر معناداری دارد.
های فرعی گرایش کارآفرینانه بر های معادالت ساختاری فرضیهنتایج آزمون  :5جدول 

 دوسوتوانی سازمانی

 tداریضریب معنی فرضیه
ضریب مسیر 

 استاندارد شده
 نتیجه آزمون

 تأیید 0.159 1.985 دوسوتوانی سازمانی پذیریریسک

 تأیید 0.190 2.081 دوسوتوانی سازمانی نوآوری 

 تأیید 0.298 3.470 دوسوتوانی سازمانی رقابت تهاجمی 

 تأیید 0.249 2.201 دوسوتوانی سازمانی پیشگامی 

 تأیید 0.233 2.165 دوسوتوانی سازمانی استقالل طلبی 
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های کوچک و متوسط تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر نوآوری باز در شرکت: 3فرضیه اصلی 

 معناداری دارد.

به دست آمده است که  3.064 عدد 4مطابق شکل  پژوهش سومداری فرضیه ضریب معنی

پژوهش تأیید  سومفرضیه  95/0سطح اطمینان  باالتر است، در نتیجه در 1.96از مقدار 

های کوچک و متوسط تأثیر بر نوآوری باز در شرکت ازمانیدوسوتوانی سشود. بنابراین می

مثبت و معناداری دارد. پس از بررسی معناداری فرضیه پژوهش نوبت به بررسی شدت تأثیر 

دوسوتوانی ارائه شده است، بعد  5رسد با توجه به ضریب استاندارد شده که در شکل می

-آوری باز را به طور مستقیم تبین میدرصد از تغییرات متغیر نو 0.047به میزان  سازمانی

 کند.

: گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در 4فرضیه اصلی 

 های کوچک و متوسط تأثیر معناداری دارد.شرکت

استفاده شد  VAF برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغییر میانجی، از آماره 

تر باشد، نشان از نزدیک 1کند و هر چه این مقدار به را اختیار می 1و  0که مقداری بین 

تر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد. در واقع این مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر اثر کل قوی

 آید. از طریق رابطه زیر به دست می VAFسنجد. را می

VAF = 
𝑎∗𝑏

(𝑎∗𝑏)+𝑐
 

VAF = 
0.887∗0.047

(0.887∗0.047)+0.724
= 0.053 

aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی : 

bر میانجی و وابسته: مقدار ضریب مسیر میان متغی 

Cر مستقل و وابسته: مقدار ضریب مسیر میان متغی 

دهد که مقدار تأثیر گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز از طریق مقدار بدست آمده  نشان می

 است. 0.053سازمانی متغیر میانجی دوسوتوانی 

: ابعاد گرایش کارآفرینانه بر نوآوری بطاز بطا نقطش میطانجی دوسطوتوانی      4فرضیه فرعی 

 های کوچک و متوسط تأثیر معناداری دارد. سازمانی در شرکت
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های فرعی گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز با توجه به نقش فرضیه نتایج آزمون : 6جدول

 سازمانیمیانجی دوسوتوانی 

 VAF فرضیه

 0.72 نوآوری بازدوسوتوانی سازمانی پذیریریسک

 0.94 نوآوری بازدوسوتوانی سازمانی نوآوری

 0.88 نوآوری بازدوسوتوانی سازمانی رقابت تهاجمی

 0.31 نوآوری بازدوسوتوانی سازمانیپیشگامی 

 0.94 نوآوری بازدوسوتوانی سازمانیاستقالل طلبی 
 

 گیری و نتیجهبحث 

های اقتصادی در ترین عوامل بقای فعالیتدر شرایط اقتصادی کنونی یکی از کلیدی     

های جدید است. بنابراین گرایش کارآفرینانه برای ها و دانشعرصه رقابت، داشتن ایده

ها به ها به کارآفرینی بیشتر باشد شرکتها امری حیاتی است و هرچه تمایل شرکتشرکت

شوند و همچنین نیاز به استفاده از های نوآوری باز سوق داده میاستفاده از دستورالعمل

کند و عالوه بر ها گسترش پیدا میهای دوسوتوانی سازمانی بیش از گذشته در آنمهارت

های بزرگ از های کوچک و متوسط به دلیل کوچک بودن نسبت به شرکتاین شرکت

ردار است. از اینرو استفاده از نوآوری و کارآفرینی سکوی امکانات و منابع کمتری برخو

پرتاب محکمی در جهت رشد و پیشرفت است. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی 

های کوچک و متوسط با توجه به نقش کارآفرینانه بر نوآوری باز در شرکتتأثیر گرایش

 میانجی دوسوتوانی سازمانی است.

دهد که گرایش کارآفرینانه بر مییه نخست پژوهش نشاننتایج حاصل از بررسی فرض

های کوچک و متوسط تأثیر مثبت و معناداری دارد. این نتیجه تحقیق نوآوری باز در شرکت

(، عالالوی و 2016(، جوزف یون و همکاران)2016با تحقیق کریمی و همکاران)

این با تقویت گرایش ( مطابقت دارند. بنابر2018( و کریادو و همکاران)2020همکاران)

های کوچک و های جدید شهرکتکارآفرینانه و گسترش روحیه کارآفرینی و کسب ایده

های دیگر های نوآور سوق داده شوند و از دانش شرکتتوانند به سمت شرکتمتوسط می

 مند شوند.بهره
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وسوتوانی کارآفرینانه و ابعاد آن بر دنتایج فرضیه دوم تحقیق که به بررسی تأثیر گرایش

کند. نتیجه تحقیق کوشکی پردازد تأثیر مثبت و معنادار این رابطه را بازگو میسازمانی می

است. بنابراین  ی تحقیق همسو گردیده( با نتایج این فرضیه2015جهرمی و همکاران)

های کوچک و متوسط که توانایی بیشتری در گسترش گرایش به سوی کارآفرینی شرکت

های جدیدی دست برداری از امکانات موجود به قابلیتاند عالوه بر بهرهستهاند؛ توانداشته

 شوند.یابند که در نهایت موجب دستیابی به سودهای بلندمدت می

همچنین دوسوتوانی سازمانی هم بر نوآوی باز تأثیر گذار است که فرضیه سوم تأثیر مثبت 

های هایی که در مسیر فعالیتکه شرکت دهد چرامی ی این دو بعد را نشانو معنادار رابطه

های دیگر در ارتباط متقابل با دوسوتوانی قرار گرفته بودند در انتشار دانش خود با سازمان

 اند.تر عمل کردهها قویآن

است تأثیر نقش میانجی دوسوتوانی  جنبه دیگری که در مطالعه حاضر به آن پرداخته شده

کارافرینانه و نوآوری باز است که در قالب فرضیه چهارم مورد بررسی بر رابطه بین گرایش

های مدیران که در قرار گرفته و نتایج فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین فعالیت

کارآفرینانه در سازمان است؛ از طریق دوسوتوانی سازمانی هدفمند شده جهت ایجاد گرایش

-یابند که سرانجام دانش و ایدهام و تداوم بیشتری دست میها به انسجو در پی آن سازمان

های ها به طرق مختلف و کسب ایدهشود و در نهایت از انتشار آنهای جدیدی ایجاد می

 شود.ها ایجاد میافزایی عمیقی از دانش در بین آنها، همسایر سازمان

 زیر ارائه شده است: های تحقیق، برای بهبود عملکرد پیشنهاداتی با توجه به یافته

ها روحیه تحقیق و پژوهش و کارآفرینی را در بین کارکنان خود گسترش دهند و از شرکت

های کوچک و ها به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. شرکتهای آنها و ایدهتصمیم

ام های جدید به مبادله دانش با سایر رقبا بپردازند و اقدمتوسط باید جهت دستیابی به ایده

-توانند مجوزهایی جهت بهرهها کنند همچنین میهای معنوی سایر شرکتبه خرید دارایی

های که در پی ها باید تعاملی بین بخشها اخذ کنند. مدیران شرکتبرداری از فناوری آن

های مشخصی را های که وظیفه دارند فعالیتهای جدید هستند با بخششناسایی ایده

های جدید متناسب با اهداف سازمان درونی سازی شوند تا ند تا دانشانجام دهند برقرار کن

 از این طریق به قابلیت منحصر به فردی دست یابند.
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