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چکیده:
یکی از عوامل مهم موفقیت بنگاه ،میزان نوآوریهای ارائه ش��ده به بازار میباش��د .بخش��ی از نوآوری
میتواند بهرهبردارانه جهت استفاده از قابلیتهای موجود و افزایش کارایی بنگاه در کوتاهمدت؛ و بخشی
از آن میتواند اکتشافی جهت افزایش انعطافپذیری در مواجهه با تغییرات محیط در بلندمدت باشد.
از آنجاکه ظرفیت جذب بالقوه و تحققیافته میتواند تأثیر متفاوتی بر نوآوری بهرهبردارانه و اکتش��افی
داش��ته باشد ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دو سازه دوسوتوانی و ظرفیت جذب جهت کشف
رواب��ط ابعاد آنها ب��ا یکدیگر انجام شدهاس��ت .روش پژوهش حاضر از نظر ه��دف کاربردی و از نظر
ماهیت و روش توصیفی-همبس��تگی ،و از نظر ش��یوه جمعآوری دادهها پرسشنامهای است .بهمنظور
آزمون فرضیات در صنایع وزارت دفاع  90پرسشنامه در بنگاههای زیرمجموعه و تأمینکنندگان آنها
جمعآوری شد .نتایج نشان داد که ظرفیت جذب تحققیافته پیشنیاز نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه
ب��وده و همچنین ظرفیت ج��ذب بالقوه در رابطه بین ظرفیت جذب تحقق یافته و نوآوری اکتش��افی
نق��ش تعدیلکنندگ��ی مثبت و در رابطه بین ظرفیت جذب تحقق یافته و ن��وآوری بهرهبردارانه نقش
تعدیلکنندگی منفی دارد.
کلمات کلیدی:
ظرفیت جذب بالقوه ،ظرفیت جذب تحقق یافته ،نوآوری اکتشافی ،نوآوری بهرهبردارانه
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
* نویسنده عهده دار مکاتبات arb1148@mut.ac.ir :
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 .4دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
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 .1مقدمه و بیان مسئله
پژوهش با موضوعاتی همچون یادگیری سازمانی و تغییر ،سعی در درک فرایند منجر به تغییر در دانش
س��ازمانی و تغییرات حاصل از آن در رفتار س��ازمانی و پیامدهای آن دارند .ادبیات یادگیری سازمانی و
تغییر ،مدتهای طوالنی بر این موضوع مباحث زیادی داشته است که آیا سازمانها قابلیت اکتشاف 1و
بهرهبرداری 2را بهطور همزمان دارند تا در طوالنیمدت بقا داشته باشند .از طرف دیگر سازمانها برای
بقا باید دانش جدید خارجی را شناسایی کرده ،آن را جذب کنند و سپس برای اهداف تجاری خود بکار
گیرند .این توانایی سازمان ظرفیت جذب 3نامیده شدهاست (کوهن و لوینتهال )1990 ،4که در بسیاری
از تحقیقات س��ازمانی استفاده شدهاست .بس��یاری از تحقیقات بر نقش ظرفیت جذب بر دوسوتوانی

5

(داتا ،)2011 ،6نوآوری (تسای )2001 ،7و عملکرد سازمانی (لین 8و همکاران )2001 ،تمرکز داشتهاند.
سازمانی که نوآوری انتفاعی یا بهرهبردارانه داشته باشد و بتواند از قابلیتهای موجود استفاده کند
و بهطور همزمان دارای نوآوری اکتش��افی بوده که متضمن بقای طوالنیمدت باش��د دوس��وتوان است
(گیبسون و بیرکینشا .)2004 ،9از آنجا که منابع خارجی دانش در فرایند نوآوری بسیار مهم هستند،
توانایی س��ازمان در شناسایی دانش جدید خارجی ،جذب و بکارگیری آن برای اهداف تجاری (کوهن
و لوینتهال )1990 ،در نوآوری اکتش��افی و بهرهبردارانه و در نتیجه دوس��وتوانی سازمانی بسیار حیاتی
میباش��د (وندنبوش 10و همکاران .)1999 ،تقویت ظرفیت جذب س��ازمان ،عملکرد نوآورانه را تقویت
میکند (تس��ای .)2001 ،با وجود اهمیت تأثیر ظرفیت جذب بر نوآوری ،مطالعات پیش��ین تنها تأثیر
ظرفیت جذب را بر نوآوری سنجیدهاند برای مثال (نایتو و کیوودو2005 ،11؛ کوستوپولوس و همکاران،12
2011؛ بادیلیو و مورنو ،)2014 ،13ولی با توجه به جستجوهای انجامشده و دانش نویسندگان ،تحقیقاتی
1. Exploration
2. Exploitation
3. Absorptive Capacity
4. Cohen & Levinthal
5. Ambidexterity
6. Datta
7. Tsai
8. Lane
9. Gibson & Birkinshaw
10. Van den Bosch
11. Nieto & Quevedo
12. Kostopoulos et al
13. Badillo & Moreno
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که بهطور مجزا تأثیر ابعاد ظرفیت جذب –بالقوه و تحققیافته -را بر هر دو بعد نوآوری بهرهبردارانه و
اکتش��افی که تبیینکننده دوسوتوانی سازمانی است بررسی کنند نایاب میباشد .هدف این مطالعه پر
کردن این ش��کاف نظری و بررس��ی رابطه ظرفیت جذب و دوستوانی سازمانی است .این بررسی به ما
نشان میدهد که چرا سازمانها در بکارگیری نوآوری بهرهبردارانه و اکتشافی مشکل دارند زیرا هر یک
از ابعاد ظرفیت جذب بالقوه و تحققیافته میتواند تأثیر متفاوتی را بر نوآوری بهرهبردارانه و اکتش��افی
داشته باشد.
در ادامه در بخش دوم این مقاله به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در دو بخش دوسوتوانی
و ظرفیت جذب پرداخته میش��ود .در بخش س��وم مدل مفهومی تشریح شده و فرضیات توسعه داده
میش��وند .بخش چهارم مربوط به روش تحقیق و بخش پنجم مربوط به تجزی هوتحلیل دادهها ،برازش
مدل و آزمون فرضیات میباشد .در انتها و بخش ششم نیز به بحث و بررسی پرداخته شدهاست.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1.2دوسوتوانی

کلمه دوسوتوانی از دو واژه التین ( )Ambiبه معنای دوسو یا دودست و ( )Dexterityبه معنای مهارت
و چابکی تش��کیل شدهاست .افرادی که توانایی اس��تفاده از هر دو دست خود با مهارتهای مساوی را
داش��ته باشند افرادی دوسوتوان نامیده میشوند .مفهوم دوسوتوانی اولین بار توسط دانکن )1967( 1و
مارک )1991( 2در ادبیات یادگیری س��ازمانی بهوسیله مشاهداتی که نشان میداد شرکتها تمایل به
تمرکز بر بهرهبرداری یا اکتش��اف دارند مطرح شد .درحالیکه هدف شرکتهای بهرهبردارگرا 3رسیدن
به کارایی بهتر از طریق تمرکز بر تولید اس��ت هدف ش��رکتهای اکتشافگرا 4ایجاد انعطافپذیری در
سازمان از طریق یک رویکرد باز به یادگیری است (گیبسون و بیرکینشاو.)2004 ،
تاش��من و اریلی 5در سال  1996دوسوتوانی سازمانی را اینگونه تعریف کردند« :توانایی بکارگیری
همزمان نوآوری تدریجی و ناپیوس��ته با داش��تن س��اختارها ،فرایندها و فرهنگهای متناقض در یک
ش��رکت» و اش��اره کردند که برای بقای طوالنیمدت سازمان ضروری است .تامسون اشاره میکند که
1. Duncan
2. March
3. exploitation-oriented
4. exploitation-oriented
5. Tushman & O’Reilly
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تبادل بین کارایی و انعطافپذیری یک پارادوکس در اداره امور سازمان است (تامپسون .)1967 ،1مارک
در مقالهاش اشاره میکند که یک چالش اساسی که سازمانها با آن مواجه هستند نیاز به بهرهبرداری
از داراییها و قابلیتهای موجود و داش��تن اکتش��افات کافی جهت جلوگیری از تسلیم شدن بهوسیله
تغییرات بازار و تکنولوژی اس��ت .در این دیدگاه بهرهب��رداری همان کارایی ،کنترل ،قطعیت و کاهش
تغییرات است درحالیکه اکتشاف همان مطالعات ،پیبردن ،استقالل و نوآوری است .از نقطه نظر مارک
مس��ئله اساسی که سازمان با آن مواجه است بهرهبرداری کافی برای اطمینان از حیات جاری و بهطور
همزمان اختصاص انرژی کافی به اکتشاف برای اطمینان از حیات در آینده میباشد (مارک.)1991 ،2
مشکل در دستیابی به چنین توازنی این است که همیشه تمایل به بهرهبرداری بیشتر است زیرا قطعیت
موفقیت در آن بیش��تر و زمان دستیابی به موفقیت کوتاهتر است .ذات اکتشاف با ناکارایی همراه است
و همیشه با تعداد زیادی ایدههای بد در ارتباط است .ولی همچنان بدون تالش برای اکتشاف ،سازمان
در مواجهه با چالش تغییرات محیط با احتمال زیاد شکست خواهد خورد.
از مهمترین روشهای دس��تیابی به دوس��وتوانی میتوان مدل ساختاری یا همزمان ،مدل ترتیبی
و مدل زمینهای را نام برد.در مدل س��اختاری س��ازمانها میتوانند با جدا کردن نوآوری اکتش��افی و
دوسوتوان
بهرهبردارانه در واحدهای س��ازمانی مجزا بهصورت س��اختاری دوسوتوان شوند .سازمانهای
ِ

اثربخش ،اکتش��اف و بهرهبرداری را بهصورت وظیفهای یا مکانی از یکدیگر جدا میس��ازند و واحدهای

سازمانی مجزا از یکدیگر تشکیل میدهند (بنر و تاشمن .)2003 ،3در مدل ترتیبی ویک )1982( 4بیان
میکند که سازمانها میتوانند با تغییر تمرکز از نوآوری اکتشافی به نوآوری بهرهبردارانه طی زمان به
موفقیت برسند ،بهطوریکه در دورهای از زمان به اکتشاف و در دورهای از زمان به بهرهبرداری از اکتشاف
بپردازند (ویک.)1982 ،
س��ازمانها میتوانند دوس��وتوان زمینهای 5باش��ند بدین صورت که نیازهای متناقض نوآوریهای
اکتش��افی و بهرهبردارانه را در یک واحد سازمانی ترکیب کنند (گیبسون و بیرکینشاو )2004 ،و خود
افراد تصمیم بگیرند که چه نسبتی از زمان خود را به اکتشاف و چه بخشی را به بهرهبرداری اختصاص
1. Thompson
2. March
3. Benner & Tushman
4. Weick
5. Contextual
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دهند (اوریلی و تاش��من .)2013 ،1بدین صورت چنین س��ازمانهای دوسوتوانی واحدهای سازمانی را
خلق میکنند که نوآوریهای اکتش��افی و بهرهبردارانه را همزمان دنبال کند .این واحدها ویژگیهای
متناقض مکانیک و ارگانیک را با یکدیگر ترکیب میکنند (آدلر و بوریس ، )1996 ،2و از افراد حمایت
میکنند تا هم فعالیتهای در جهت اکتش��اف و هم فعالیتهای در جهت بهرهبرداری داش��ته باش��ند
(گیبسون و بیرکینشاو.)2004 ،
 .2.2ظرفیت جذب

ظرفیت جذب اولین بار توس��ط کوهن و لوینتهال در س��ال  1989مطرح (کوهن و لوینتهال)1989 ،
و در س��ال  1990توس��عه یافت .تعریف آنها از ظرفیت جذب به توانایی یک بنگاه در شناسایی ارزش
اطالع��ات جدید خارجی ،جذب و بکارگیری آن برای اه��داف تجاری باز میگردد (کوهن و لوینتهال،
 .)1990مفهومسازی ظرفیت جذب توسط پژوهشگران به روشهای گوناگونی صورت گرفته که اغلب
آنها ظرفیت جذب را متشکل از دو ،سه یا چهار سازه 3بنیادین میدانند .تعریفی که بیشترین ارجاعات
را تا به امروز داشتهاست توسط زهرا و جورج در سال  2002با چهار سازه ارائه شدهاست (کوپر و موال،4
 .)2014این تعریف مدلی را ارائه میکند که نشان میدهد ظرفیت جذب شامل چهار فرایند اکتساب،5
جذب ،6تغییر شکل 7و بهرهبرداری میشود .این چهار فرایند نیز در یک سطح باالتر در دو طبقه ظرفیت
جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته دستهبندی میشوند (زهرا و جورج.)2002 ،
ظرفیت جذب بالقوه ش��امل اکتس��اب (توانایی یک بنگاه در شناسایی و بدستآوردن دانشی است
که خارج از س��ازمان تولید ش��ده و برای عملیات سازمان حیاتی است) و جذب (روتینها و فرایندهای
یک بنگاه که به آن اجازه تحلیل ،پردازش ،تفس��یر و درک اطالعات بدس��تآمده از منابع خارجی را
میدهد) میباشد .زهرا و جورج بیان میکنند که اگرچه ظرفیت جذب بالقوه باعث میشود یک بنگاه
آماده اکتساب و جذب دانش خارجی باشد ولی بهرهبرداری از آن را تضمین نمیکند .بهرهبرداری نیاز
به ظرفیت جذب تحقق یافته دارد .ظرفیت جذب تحقق یافته نیز شامل تغییر شکل (توانایی بنگاه در
1. O’Reilly III & Tushman
2. Adler & Borys
3. Construct
4. Cooper & Molla
5. Acquisition
6. Assimilation
7. Transformation
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توسعه و پاالیش روتینهای کاری است که ترکیب دانش موجود و دانش جدید کسب و جذب شده را
تس��هیل میکند) و بهرهبرداری (توانایی بنگاه در توسعه شایستگیهای موجود یا خلق شایستگیهای
جدید بهوس��یله بکارگیری دانش تغییر ش��کل یافته به عملیات جاری بنگاه) میباشد (زهرا و جورج،
 .)2002در پژوهش جاری نیز از این تعریف برای مفهوم ظرفیت جذب استفاده شدهاست.
 .3مدل مفهومی و توسعه فرضیهها
در بررس��ی رابطه ظرفیت جذب و نوآوری میتوان گفت ک��ه چون منابع خارجی دانش بخش مهمی
از فرایند نوآوری را تش��کیل میدهند ،توانایی تشخیص ،اکتساب و بکارگیری دانش خارجی (کوهن و
لوینتهال )1990 ،در جهت نوآوری اکتش��افی و بهرهبردارانه امری حیاتی محسوب میشود (وندنبوش
م��ور ِوک و پرودان 1ظرفیت جذب را توانایی تطابق با تغییرات س��ریع محیطی و
و هم��کاران.)1999 ،
ُ

دستیابی به نوآوری درنظر میگیرند (موروک و پرودان .)2009 ،تسای با شواهدی تجربی نشان میدهد
که ظرفیت جذب یک واحد س��ازمانی عملکرد نوآورانه و عملکرد مالی آن س��ازمان را تقویت میکند
تسای (.)2001
س��ازمانهای دوسوتوان باید خود را دائما بهوسیله بهرهبرداری از شایستگیهای موجود و اکتشاف
شایستگیهای جدید بازسازی کنند (فلوید و لین .)2000 ،2سازمانهایی با عملکرد بهتر در دوسوتوانی،
نوآوری بهرهبردارانه و نوآوری اکتشافی را در واحدهای مجزا انجام میدهند زیرا سازمانهای دوسوتوان
برای اثربخشی این ویژگی باید واحدهای اکتشافی و بهرهبردارانه را به علت ناسازگاری عملکرد آنها با
یکدیگر در مکانهایی متفاوت تشکیل دهند و بهعبارتدیگر از دوسوتوانی ساختاری استفاده کنند .این
واحدهای سازمانی مجزا باید ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته خود را مدیریت کرده و
نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه خود را تقویت کنند (جانسن .)2005 ،3از آنجا که نوآوریهای اکتشافی

بنیادین 4بوده و برای تأمین نیازهای آینده مش��تریان و بازارهای نوظهور مفید میباش��د نیاز به دانشی
جدید و فراتر از دانش موجود دارد (بنر و تاشمن .)2003 ،برعکس ،نوآوری بهرهبردارانه تدریجی بوده
و برای تأمین نیاز جاری مشتریان و بازارهای موجود صورت میگیرد .در این نوع نوآوری ،سازمان باید
1. Murovec & Prodan
2. Floyd & Lane
3. Jansen
4. radical
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دانش و مهارت موجود خود را توسعه داده و محصوالت و خدمات جاری خود را بهبود بخشد (لوینتهال
و مارک .)1993 ،1بنابراین ظرفیت جذب بالقوه و تحققیافته میتواند بر نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه
تأثیر داش��ته باشد .همانطورکه زهرا و جورج نشان دادند ،ظرفیت جذب تحقق یافته منجر به عملکرد
بهتر از طریق نوآوری میشود (زهرا و جورج .)2002 ،زهرا و جورج بیان میکنند کاربرد 2به بهرهبرداری
باز میگردد که پاالیش مس��تمر و خلق شایس��تگیهای جدید در سازمان اس��ت .بنابراین کاربرد گام
نهایی ظرفیت جذب نیست زیرا فرصتهای جدیدی برای خلق شایستگیها و جستارهای جدید (زولو
و وینتر )2002 ،3و در نتیجه نوآوری ایجاد میکند .برای مثال تغییر ش��کل ،توسعه مفهومی تغییرات
محصوالت جاری را تس��هیل میکند و بهرهبرداری ،دانش جذب ش��ده را به محصوالت جدید تبدیل
میکند .بدین صورت است که ظرفیت جذب تحقق یافته یک واحد برای نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه
آن حیاتی میباشد .هدف ظرفیت جذب تحقق یافته ممکن است تعمیق دانش و مهارتهای موجود
و بهبود کارایی باش��د و بدین نحو به پاالیش فرایندهای موجود کمک نماید .همچنین هدف ظرفیت
جذب تحقق یافته میتواند بکارگیری دانش جدید جذب ش��ده جهت تسهیل نوآوری اکتشافی باشد.
بنابراین پیشبینی میش��ود ظرفیت جذب تحقق یافته تأثیر مثبتی بر نوآوری بهرهبردارانه و اکتشافی
داشته باشد.

فرضیه  :1ظرفیت جذب تحقق یافته )RAC( 4تأثیر مثبتی بر نوآوری بهرهبردارانه )Exi( 5دارد.
فرضیه  :2ظرفیت جذب تحقق یافته ( )RACتأثیر مثبتی بر نوآوری اکتشافی )Exr( 6دارد.

اگرچه نوآوری اکتشافی خروجی ظرفیت جذب تحقق یافتهاست زیرا یک سازمان میتواند دانش را
جذب کند ولی آن را بکار نگیرد .بهعبارتدیگر جذب دانش متضمن بکارگیری آن نیست .ولی ظرفیت
جذب بالقوه نیز در نوآوری اکتش��افی حیاتی بوده و برای تجدید انباش��ته دانش بسیار مهم است .یک
س��ازمان باید اهمیت ویژهای برای ظرفیت جذب بالقوه قائل ش��ود تا توانایی نوآوری اکتشافی را بهبود
دهد .زیرا نوآوری بدون بکارگیری دانش جدید کس��ب ش��ده امکانپذیر نیست .بنابراین میتوان گفت
ظرفیت جذب باقوه رابطه مثبت بین ظرفیت جذب تحقق یافته و نوآوری اکتشافی را تقویت میکند.
1. Levinthal & March
2. Application
3. Zollo & Winter
4. Realized Absorptive Capacity
5. Exploitative Innovation
6. Explorative Innovation
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فرضیه  :3ظرفیت جذب بالقوه )PAC( 1رابطه بین ظرفیت جذب تحقق یافته ( )RACو نوآوری
اکتشافی ( )Exrرا تقویت میکند.
ظرفیت جذب بالقوه توانایی جذب دانش جدید خارجی را تقویت میکند ولی نوآوری بهرهبردارانه
برمبن��ای تعمیق و توس��عه دان��ش و مهارتهای موجود میباش��د .بنابراین ظرفیت ج��ذب بالقوه که
بهبوددهنده نوآوری اکتشافی بوده ،میتواند مانعی برای کارایی در تغییر شکل و بکارگیری دانش باشد.
بنابراین سازمانهایی که ظرفیت جذب بالقوه خود را تقویت میکنند تأثیر ظرفیت جذب تحققیافته را
بر نوآوری بهرهبردارانه تضعیف میکنند .زیرا این سازمانها مانع از تمرکز کارکنان بر عملیات و وظایف
جاری آنها و نوآوری بهرهبردارانه میشوند.

فرضیه  :4ظرفیت جذب بالقوه ( )PACرابطه بین ظرفیت جذب تحقق ( )RACیافته و نوآوری

بهرهبردارانه ( )Exiرا تضعیف میکند.
در شکل  1رابطه متغیرهای مذکور نشان داده میشود.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

 .4روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی-همبستگی میباشد.
این پژوهش از لحاظ راهبرد پیمایشی و از نظر شیوه جمعآوری دادهها پرسشنامهای است .با توجه به
حیطه موضوعی پژوهش و کسب نتایج معتبر ،نیاز به سازمانهای دانش محوری است که جذب دانش و
نوآوری برای عملکرد بهتر آنها حیاتی است .بدین منظور جامعه آماری سازمانهای دانشمحور وزارت
1. Potential Absorptive Capacity
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دفاع هس��تند که تعداد آنها حدود  140س��ازمان میباش��د .از میان این سازمانها با توجه به جدول
مورگان  103نمونه موردنیاز میباش��د که  100سازمان در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدهاست.
برای گردآوری اطالعات هر س��ازمان ،پرسش��نامهای برای یکی از مدیران ارشد که غالباً معاون طرح و

برنامه بودند به نمایندگی از سازمان ارسال شد .تحلیل پرسشنامهها و بررسی فرضیات پژوهش از مدل
معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  PLSانجام میشود.
 .1,4سنجش متغیرها

برای سنجش ظرفیت جذب هیچ روش واحدی که استفاده عملیاتی از این متغیر را ممکن کند وجود
ندارد .نایتو و کیوودو 1با بررس��ی تحقیقات گذش��ته در مورد ظرفیت جذب به این نتیجه رس��یدهاند
ک��ه محققان برای س��نجش این متغیر غالباً از متغیرهای جانش��ین (نماینده) تع��داد پتنت یا هزینه

قوتوسعه استفاده کردهاند (نایتو و کیوودو .)2005 ،برخی نیز مثل دیدز 2تعداد جوامع تحقیقاتی
تحقی 
که بنگاه با آنها همکاری دارد را بهعنوان متغیر نیابتی برای سنجش ظرفیت جذب در نظر گرفتهاند
(دیدز.)2001 ،
با توجه به ماهیت دفاعی بنگاههای این تحقیق ،اس��تفاده از متغیرهایی مثل تعداد پتنت یا هزینه
قوتوس��عه مقدور نمیباشد .همچنین استفاده از چنین متغیرهایی بهعنوان جانشین چندگانگی
تحقی 
ابعاد ظرفیت جذب را نش��ان نمیدهد لذا تصمیم گرفته ش��د برای س��نجش متغیر ظرفیت جذب از
گویههای مورد اس��تفاده از کار جانس��ن و همکاران ( )2005استفاده شود که آنها نیز با الهام از مدل
ظرفیت جذب زهرا و جورج ( )2002گویههای خود را توسعه داده بودند .مدل او شامل  8گویه جهت
سنجش ظرفیت جذب بالقوه و  12گویه جهت سنجش ظرفیت جذب تحقق یافته میشود.
جهت س��نجش متغیر دوس��وتوانی که بیانگر جهتگیری بن��گاه به نوآوری اکتش��افی یا نوآوری
بهرهبردارانه یا هر دو میباش��د ،باید میزان دوس��وتوانی بنگاه مش��خص ش��ود .ازآنجاکه دسترسی به
متغیرهایی مثل س��هم فروش نوآوریهای سازمان یا تعدد نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه هر سازمان
در دس��ترس نمیباشد لذا از پژوهش جانس��ن ( )2005در سنجش این مفهوم استفاده شد .اگر بنگاه
در ه��ر یک از ابعاد نوآوری اکتش��افی ی��ا نوآوری بهرهبردارانه امتیاز باالیی داش��ته و در دیگری امتیاز
1. Nieto & Quevedo
2. Deeds
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پایینی اکتساب کند نشاندهنده عدم توازن بنگاه در دوسوتوانی میباشد که بیانگر جهتگیری بنگاه
در اکتش��اف یا بهرهبرداری است .درصورتیکه بنگاه امتیازی باال در هر دو بعد کسب کند نشاندهنده
دوسوتوان بودن بنگاه است که میزان دوسوتوانی جمع امتیاز دو بعد میباشد.
گویههای مورد استفاده در این پژوهش در پیوست  1نشان داده شدهاست.
 .2,4جمعآوری دادهها

دادههای این تحقیق در س��ال  94با همکاری دانش��گاه صنعتی مالکاش��تر از طریق مکاتبه رسمی با
بنگاههای زیرمجموعه وزارت دف��اع و تأمینکنندگان آنها جمعآوری گردید .در این مکاتبه از مدیران
بنگاهها خواس��ته شد که پرسشنامه تحقیق توسط ایشان یا یکی از مدیران ارشد –حتیالمقدور معاون
طرح و برنامه یا مشابه آن -تکمیل شود .با پیگیریهای انجامشده 90 ،پرسشنامه صحیح دریافت شد
پرسش��نامه اولیه مورداس��تفاده شامل  34س��وال که  14پرسش مربوط به دوس��وتوانی مطابق با
مطالعه جانس��ن ( )2005و  20س��ؤال مربوط به س��نجش ظرفیت جذب مطابق با مطالعه جانسن و
همکاران ( )2005بود که با طیف  5تایی لیکرت طراحی شدهاس��ت .پس از بررس��ی ابتدایی روایی و
پایایی پرسش��نامه روی  18نمونه تعدادی از سؤاالت حذف شد که نهایتاً برای ظرفیت جذب بالقوه 6

س��ؤال ،ظرفیت جذب تحقق یافته  7س��ؤال ،نوآوری بهرهبردارانه  4سؤال و نوآوری اکتشافی  5سؤال،
در مجموع  22سؤال باقی ماند .روایی پرسشنامه نهایی از سه روش بررسی شدهاست .با توجه به اینکه
پرسش��نامه اولیه استاندارد میباش��د لذا روایی صوری رعایت شدهاست .با بهرهگیری از نظر خبرگان و
اس��اتید این موضوع ،روایی محتوای پرسش��نامه نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .در انتها نیز روایی
سازه با استفاده از نرمافزار  PLSتأیید شد.
 .5تجزی هوتحلیل دادهها
در این پژوهش بهمنظور بررس��ی اثر متغیر مس��تقل تحقیق (ظرفیت جذب تحققیافته) بر متغیرهای
وابسته (ابعاد دوسوتوانی – نوآوری اکتشافی و نوآوری بهرهبردارانه) یک مدل مفهومی براساس پیشینه
تحقیق ،طراحیشده که در شکل  1نشان داده شد.
به دلیل وجود متغیرهای مستقل ،وابسته و مکنونهای مختلف و همچنین مدل پیشنهادی چند
متغیره ،استفاده از روش معادالت ساختاری بهعنوان روش آماری با استفاده از نرمافزار Smart PLS
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برای بررس��ی الگوی مفهومی پژوهش برگزیده ش��د .این روش عالوه براینک��ه در رابطه با مدلهای با
روابط تعدیلگری پیشنهاد شدهاست ،بهترین ابزار جهت تحلیل مدلهایی است که در آنها روابط بین
متغیرها پیچیده ،حجم نمونه کم و توزیع دادهها نرمال نیس��ت (دیامانتوپولوس 1و همکاران.)2012 ،
جهت سنجش برازش مدل نیز از پایایی شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاه شدهاست.
 .1,5برازش مدل اندازهگیری

برای بررس��ی برازش مدل اندازهگیری از س��ه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد و
برای سنجش پایایی مدل ،از پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شد .با توجه به معیار متوسط
واریانس اس��تخراج ش��ده ( )AVEکه باالتر از  0/5میباش��د ،روایی همگرای مدل و مناس��ب بودن
ب��رازش مدلهای اندازهگیری تأیید میش��ود .پایایی ترکیبی و ضری��ب آلفای کرونباخ در مورد همه
متغیرها باالتر از  0/7بود (جدول شماره  ،)1در نتیجه پژوهش حاضر در مورد این دو معیار ،برازش
مناسب مدل را تأیید میکند.
جدول  :1روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری
متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

AVE

ظرفیت جذب بالقوه

0/763

0/802

0/539

ظرفیت جذب تحقق یافته

0/868

0/900

0/602

نوآوری بهرهبردارانه

0/754

0/850

0/571

نوآوری اکتشافی

0/739

0/825

0/509

روایی واگرا که میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر
سازهها را مقایسه میکند در جدول شماره  2آمدهاست.
همانگون��ه که از جدول  2برگرفته از روش فورنل و الرکر ،)1981( 2مش��خص میباش��د ،مقدار
ج��ذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش حاض��ر که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار
گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین و راست قطر اصلی ترتیب داده شدهاند،
1. Diamantopoulos
2. Fornell & Larcker
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بیش��تر است .ازاینرو میتوان اظهار داش��ت که در پژوهش حاضر ،سازهها در مدل ،تعامل بیشتری با
شاخصهای خود دارند تا با سازههای دیگر .به بیان دیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
جدول :2ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها
ظرفیت جذب
تحقق یافته

نوآوری
بهرهبردارانه

متغیر

ظرفیت جذب
بالقوه

ظرفیت جذب بالقوه

AVE= 0/539

ظرفیت جذب تحقق یافته

0/473

AVE= 0/602

نوآوری بهرهبردارانه

0/389

0/367

AVE= 0/571

نوآوری اکتشافی

0/479

0/492

0/361

AVE= 0/509

R2

-

-

0/892

0/680

Q2

0/245

0/432

0/361

0/239

نوآوری اکتشافی

جه��ت برازش مدل س��اختاری در ای��ن پژوهش به علت حضور متغیر تعدیلگ��ر ،به تحلیل مدل
مفهومی پژوهش در دو مرحله پرداخته شدهاس��ت .مرحله اول بدون حضور متغیر تعدیلگر و مرحله
دوم با ورود متغیر تعدیلگر .ازاینرو ،در این مرحله برازش هر دو مدل ساختاری بررسی میشود .برای
بررسی برازش مدل ساختاری ،از ضرایب معنیداری ( ،)tضریب تعیین ( )R2و معیار قدرت پیشبینی
( )Q2استفاده شد .مقادیر  R2و  Q2برای سازههای مدل نیز در جدول  2آمدهاست.
 R2معیاری اس��ت که برای متصل کردن بخش س��اختاری مدلس��ازی معادالت ساختاری ،بهکار
میرود و نش��ان از تأثیری دارد که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته میگذارد .نکته ضروری در
این جا این اس��ت که مقدار  R2برای سازههای وابس��ته محاسبه میشود و در مورد سازههای مستقل
مقدار این معیار صفر است و هرچه این مقدار برای سازههای وابستهی یک مدل بیشتر باشد ،نشان از
برازش ساختاری بهتر مدل است .سه مقدار  ،0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مالک برای مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی  R2معرفی شدهاست .از جدول  ، 2چنین برمیآید که مقادیر  R2در مدل برای سازهی
دوسوتوانی و عملکرد نوآورانه در سطح قوی است.
پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل ،برازش کلی مدل از طریق معیار
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 GOFکه توس��ط تننهاوس و همکارانش ارائه شدهاست ،استفاده شد (تننهاوس 1و همکاران.)2004 ،
با توجه به س��ه مقدار  0/25 ، 0/01و  0/36که بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوس��ط و قوی برای GOF
معرفی شدهاست (وتزلز 2و همکاران ،)2009 ،حاصل شدن  0/46برای  GOFنشان از برازش کلی قوی
مدل پژوهش دارد.

 .2,5آزمون فرضیات

نتایج استانداردش��ده مس��یرهای مربوط به هر یک از فرضیات و ضرایب معنیداری آنها در جدول 3
خالصه شدهاست.
جدول  :3ضرایب مسیر استاندارد ،ضرایب معنیداری و آزمون فرضیات
فرضیه

β

t

نتیجه

 :H1تأثیر مثبت  RACیافته بر Exi

0/716

9/284

تأیید رابطه

 :H2تأثیر مثبت  RACبر Exr

0/531

3/904

تأیید رابطه

 :H3تعدیل مثبت رابطه  RACو  Exrتوسط PAC

-0/534

9/004

تأیید رابطه

 :H4تعدیل منفی رابطه  RACو  Exiتوسط PAC

0/704

5/436

تأیید رابطه

نتایج پایانی ضریب مسیر و اعداد معنیداری با توجه به جدول  3در شکل  2نشان داده میشود.
همانگونه که در ش��کل  2مالحظه میش��ود ،کلیه روابط مدل مفهومی پژوه��ش مورد تأیید قرار
گرفتهاس��ت .بدین ترتیب مشخص میشود که در بنگاههای زیرمجموعه وزارت دفاع و تأمینکنندگان
آنها ،ظرفیت جذب تحقق یافته  %53از تغییرات نوآوری اکتشافی و  %71از تغییرات نوآوری بهرهبردارانه
را تبیین میکند .همچنین نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بالقوه در رابطه ظرفیت جذب تحقق یافته و
نوآوری اکتشافی بهطور مثبت و در رابطه ظرفیت جذب تحقق یافته و نوآوری بهرهبردارانه بهطور منفی
مورد تأیید قرار گرفت.
1. Tenenhaus
2. Wetzels
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شکل  :2نتایج پایانی مدل پژوهش

 .6بحث و نتیجهگیری
سازمانها برای تطابق با سرعت تغییرات ،ناگزیرند ایدهها یا فرایندهایی را بکار گیرند که منجر به توسعه
محصوالت یا خدمات جدید در بازارهای نوظهور شود و بهعالوه آنها باید از قابلیتهای جاری در جهت
بهرهبرداری از محصوالت و خدمات موجود استفاده کنند .بنابراین نوآوری میتواند مزیت رقابتی پایدار
و غیرقابلتقلید بنگاهها باش��د .بدین معنی که س��ازمان بتواند جهت حفظ س��ودآوری جاری سازمان،
ن��وآوری بهرهبردارانه در محصوالت و بازارهای موجود و جهت تضمین بقای س��ازمان در طوالنیمدت
نوآوری اکتش��افی در محصوالت و بازارهای جدید داش��ته و نسبت به تغییرات بازار عملکردی مناسب
داشته باشد .انجام این مهم (تمرکز بر قابلیتهای جاری و همزمان محصوالت و بازارهای جدید) بسیار
پیچیده و غالبا متناقض میباشد .برای غلبه بر این تناقض تئوری دوسوتوانی مطرح شدهاست .ازآنجاکه
نوآوریهای بنیادین در محصوالت و بازارهای جدید نیاز به دانش فراسازمانی و خارج از مرزهای سازمان
دارد بیانگر ارتباط تنگاتنگ نوآوری و ظرفیت جذب میباشد .پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط این
دو س��ازه (دوسوتوانی و ظرفیت جذب) با هدف کشف روابط ابعاد ظرفیت جذب و ابعاد دوسوتوانی که
نایاب نیز میباشد انجام شدهاست .زیرا ظرفیت جذب بالقوه و تحقق یافته میتواند تأثیر متفاوتی را بر
نوآوری بهرهبردارانه و اکتشافی داشته باشد.
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جهت بررسی موضوع موردنظر ،ادبیات و پیشینه پژوهش موردبررسی قرار گرفته و مدل مفهومی
پژوهش و فرضیات مرتبط توس��عه داده ش��د .بهمنظور آزمون فرضیات و مدل مذکور در صنایع وزارت
دفاع  100پرسشنامه در بنگاههای زیرمجموعه و تأمینکنندگان آنها توزیع و  90پرسشنامه جمعآوری
و تحلیل شد .با تحلیل دادهها مشخص شد که ظرفیت جذب تحققیافته پیشنیاز نوآوری اکتشافی و
نوآوری بهرهبردارانه میباشد که این یافته با نتایج تحقیقات تسای ( ،)2001مور ِوک و پرودان (،)2009
ونویجک و همکاران ( ،)2001جانسن ( ،)2005زهرا و جورج ( ،)2002زولو و وینتر ( )2002همراستا
میباش��د .همچنین نق��ش مثبت ظرفیت جذب بالقوه بر رابطه ظرفیت ج��ذب تحقق یافته و نوآوری
اکتشافی موردتأیید قرار گرفت .سپس تأیید شد که ظرفیت جذب بالقوه بهصورت یک متغیر تعدیلگر
ب��ا نقش منفی بر رابطه ظرفیت ج��ذب تحقق یافته و نوآوری بهرهبردارانه مؤثر اس��ت .این یافتهها با
نتایج پژوهش داتا ( )2011همراس��تا اس��ت و بدین صورت توجیه میشود که ظرفیت جذب بالقوه به
شناس��ایی و جذب دانش خارج سازمان میپردازد و بر دانشی فراتر از دانش موجود در سازمان تمرکز
میکند تا بتواند نیازهای دانشی موردنیاز بنگاه را از محیط برای سازمان شناسایی کند .این تمرکز بر
بیرون از مرزهای س��ازمان میتواند برای س��ازمان نوآوریهایی به همراه داشته باشد که یا با محصول

ال جدید یا محصوالت جاری در بازاری کام ً
کام ً
ال جدید تأمین شود (نوآوری اکتشافی) .از طرفی ظرفیت
جذب تحقق یافته همان تغییر ش��کل و بکارگیری دانش شناس��ایی و جذب شدهاست و نیاز به تمرکز
بر فرایندهای داخلی س��ازمان دارد که این امر میتواند منجر به شناس��ایی موارد بهبود در فرایندها و
محصوالت جاری س��ازمان ،بهعبارتی نوآوری بهرهبردارانه گردد .لذا تمرکز بر شناسایی و جذب دانش
خارج از سازمان منجر به کاهش تمرکز نسبت به فرایندهای داخلی سازمان شده که اثر منفی بر تقویت
نوآوری بهرهیردارانه دارد.
بنابراین پیشنهاد میشود در بنگاههایی با مکانیزم دوسوتوانی همزمان با ساختارهای موازی جهت
اکتش��اف و بهرهب��رداری در بخش ن��وآوری بهرهبردارانه ظرفیت جذب تحقق یافته تقویت ش��ود و در
بخش متولی نوآوری اکتش��افی ظرفیت جذب بالقوه تقویت شود .همچنین در سازمانهایی با مکانیزم
دوسوتوانی ترتیبی که در دورهای زمانی به بهرهبرداری از اکتشافات انجام شده پرداخته و قبل از منسوخ
شدن اکتشاف جاری ساختار و فرهنگ خود را به سمت نوآوری اکتشافی تغییر میدهند تا یک چرخه
اکتش��اف و بهرهبرداری اتفاق افتد .در دورهی زمانیای که سازمان درگیر اکتشاف است ظرفیت جذب
بالقوه تقویت شود و در دورهای که سازمان مشغول بهرهبرداری از اکتشاف است ظرفیت جذب تحقق
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یافته تقویت شود.
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بودهاست که شامل حوزه اجرایی در صنایع وزارت دفاع و عدم
قوتوسعه و اطالعات مالی حاصل از نوآوریها و عدم دسترسی
دسترس��ی به اطالعات هزینههای تحقی 
کامل به سایر اطالعات سازمان میباشد .از دیگر محدودیتهای این پژوهش استفاده از نمونه کوچک
به علت مشکالت شناسایی و برقراری ارتباط با بنگاههای وابسته به وزارت دفاع میباشد .لذا پیشنهاد
میشود این پژوهش با نمونهای بزرگتر و در صنایعی دیگر انجام شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه
شود .همچنین اندازه بنگاه میتواند بر مکانیزمهای دستیابی به دوسوتوانی مؤثر باشد که در این پژوهش
لحاظ نشدهاست .بنابراین به پژوهشگران دیگر توصیه میشود این پژوهش را با لحاظ کردن اندازه بنگاه
بهعنوان متغیر کنترل انجام دهند.
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پیوست  :1گویههای استفاده شده در پژوهش
سازه

گویهها

سازمان ما همیشه به محصوالت و خدماتی فراتر از وضع موجود میاندیشد.
نوآوری اکتشافی

کشف محصوالت و خدمات جدید در سازمان ما زیاد است.
سازمان ما بازارهای خود را با محصوالت و خدمات جدید محک میزند.
سازمان ما اغلب از فرصتهای جدید در بازارهای جدید استفاده میکند.
سازمان ما اغلب برای دستیابی به مشتریان جدید در بازارهای جدید جستجو میکند.

نوآوری بهرهبردارانه

سازمان ما اغلب محتوای محصوالت و خدمات جاری را بهبود میدهد.
سازمان ما اغلب تغییراتی را برای تطابق با نیاز مشتری در محصوالت و خدمات جاری ایجاد میکند.
سازمان ما با افزایش فروش در بازارهای جاری سود خود را افزایش میدهد.
کاهش هزینه فرایندهای داخلی از اهداف سازمان ما است.
سطوح عملیاتی سازمان ما دارای تعامالت زیادی با ستاد جهت کسب دانش جدید است.
کارمندان سازمان ما بطور مرتب از سایر واحدها بازدید میکنند.

ظرفیت جذب بالقوه

کارمندان سازمان ما بطور غیر رسمی به جمعآوری اطالعات صنعت میپردازند (مالقات با دوستان و
شرکای تجاری).
سازمان ما بطور مرتب و دورهای با مشتریان خود جلساتی برای کسب دانش جدید برگزار میکند.
کارمندان سازمان ما بطور منظم با حسابداران ،مشاوران سازمان و مشاوران مالیاتی تماسهایی برقرار میکنند..
سازمان ما در شناسایی تغییرات بازار سریع عمل میکند (برای مثال رقابت و قوانین و مقررات).
سازمان ما تغییرات تقاضای بازار را در محصوالت و خدمات جدید در نظر میگیرد.

ظرفیت جذب تحقق یافته

کارکنان ،دانش جدید کسب شده را برای مراجعات بعدی ثبت و ضبط میکنند.
سازمان ما مفید بودن دانش خارجی جدید را جهت بهبود دانش موجود به سرعت تشخیص میدهد.
سازمان ما جلسات دورهای برای بحث درباره تغییرات روند تقاضای بازار و توسعه محصوالت جدید برگزار میکند.
سازمان ما دارای تقسیم وظایف و مسئولیتها بصورتی واضح است.
سازمان ما در بکارگیری محصوالت و خدمات جدید دارای مشکل است.
کارکنان سازمان ما دارای زبان مشترک در محصوالت و خدمات هستند.

