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 چکیده
 این  . ندنکمی گذاریسرمایه یادگیرانه هاییتدر فعال خود ةنوآوران هاییتفعال یارتقا برای هاشرکت
 از یکنی  یاصل یگرانباز ی دانش ب یان. جریردگ صورت یرونیب یا درونیصورت  به تواندمی یادگیری
ارزش  ازکمتر  یا مالی جبران بدون هاشرکت ی دانش ب ةناخواست جریان. تاس بیرونی یادگیری عوامل
 یاننوع جر ی ا ةرابط از که گوناگونی هاییتبا توجه به روا .نامند می دانش سرریز پدیدۀآن را  یواقع
 داننش  سنرریز  هایمکانیزم رابطة که است آن برمقاله  ی ا شودمی هاشرکت ةنوآوران عملکرد و دانش
وابسنته منورد    ینر عننوان متغ  بنه  را بنینان  داننش  هایشرکت ةنوآوران عملکرد و مستقل یرمتغ عنوان به را

 بنرای و ابنزار پرسشننامه    یکمن  یقحاضر با استفاده از روش تحق پژوهش منظور ی بد .دهد قرار یبررس
 فنناوری  عتفعنا  در صنن   شنرکت  22 یو کارشناسان ارشند فنن   ییاجرا یرانمد ازاطالعات  گردآوری
 از هنا داده ینل حاصنل از تحل  نتنای   .انجام شند  تهران شهر فناوری و علم هایپارک در مستقر اطالعات
 کنه  دهند می نشان یمعادالت ساختار یابیمد با استفاده از  و Smart PLSو  SPSS زارهایفانرم طریق
 رسمی غیر تعامالت و زایشی هایشرکت یجادکار متخصص، ا یروین اییجهجاب یقاز طر دانش رریزس

 وکارهنای کسنب  یو سنازمان  تکنولوژین   ةنوآورانن  عملکنرد  بر یمعنادار ورط به یکدیگرکارکنان با 
  دارد. مثبت یرتأث یادشده بنیان دانش

 

 عملکنرد داننش،   سنرریز داننش،   ینان تبناد  داننش، جر   ی،علم و فنناور  هایپارک: کلیدی هایواژه
  بنیان دانش وکارهایکسب نوآوری،
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 مقدمه
 یرگنذارتری  ثأو ت ی تنر از مهنم  یکنی داننش را   کاروکسب مدیران اقصاددانان و یتمام ،امروزه

 بنگناه و  یدر ننوآور توانند  یدارنند کنه داننش من     اذعنان نکتنه   ی و بر ا دنشمرمیبر یدعامل تول

 در .(Kesidou, 2008) کننننده باشنندیننی تع یاربسنن هنناو رشنند آن یریپننذدر رقابننت سننرانجام

 صننعت  مختلف هایبخش در موجود هایشرکت بی  که دانشی سرریز یافته،توسعه کشورهای

 محسنو   اقتصنادی  رشند  و ینادگیری  ننوآوری،  اصنلی  محرک نیروی عنوان به افتد،می اتفاق

 هبن  اطالعنات  تباد  طریق از که است فکری مزیت دانش سرریز. (Acs et al., 2008) شوند می

 پناداش  ینا  شنود نمی داده دانش تولیدکنندۀ به مستقیمی پاداش هیچ آن ازای در و آیدمی دست

 از پنیش (. Audretsch & keilbach, 2008) اسنت  شنده  تولیند  دانش ارزش از کمتر شده داده

 صننعتی  مناطق در تولیدکنندگان کرد مشاهده که هنگامی اقتصاد اصو  در( 1322) مارشا  ای 

 .کرد تأکید آن اهمیت بر برندمی بهره است موجود "هوا در" که هاییایده و دانش از

 انند شنده  انجنام  هادانش بر عملکرد بنگاه یزسرر یررا که در مورد تأث یمطالعات ،کلی طور به

 بنر  مثبتنی  تنأثیر  داننش  سنرریز  کنه  کننند یمن  ینان نخست ب ةدست. کرد یمبه دو دسته تقس توانمی

 ایمنطقنه  تنراکم  اثنر  ربن کنه   یصنورت کنه دانشن    ین  دارد. به ا کارهاوکسب ةنوآوران عملکرد

 شنرکت  دیگنر  در تواندمی آید،می وجود همختلف ب یعصنا یا صنعت ی  در فعا  هایشرکت

 Fallah and) شنود  هنا شرکت اقتصادی و نوآوری رشد باعث و گیرد قرار استفاده مورد نیز ها

Ibrahim, 2004 .) کمن   هنا شرکت به تکنولوژی  دانش هایسرریز که دارد وجود باور ای 

 بازارهنا  تنری  جذا  در موارد از بسیاری در و بگیرند کار به را هاتکنولوژی جدیدتری  کندمی

 (. McDougall et al., 2008) کنند رقابت

کنه   ،داننش  ةناخواسنت  و آزاد جریان کنندیم یاناو  دارند و ب ةخالف دست یدوم نظر ةدست

ننوآور از منورد    هایترس شرکت یلممک  است به دل ،آیدیم یدمشخص پد ۀمحدود ی در 

 ؛شنود  نوآورانه هایفعالیت در گذاریسرمایه به هاشرکت تمایل کاهش موجب شدنواقع یدتقل

 دارد هنا آن نوآوراننة بنر عملکنرد    یمنف یرتأث بنیاندانش هایشرکت بی  دانش سرریز رو ای  از

(chan et al., 2009) . 

 ینق از طر حنوزه  این   در گذشنته  متعندد  تحقیقنات  نتای  تحکیم و تصریح دنبا  به مقاله ای 
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 بنا اسنت.   بنینان  داننش  هنای شرکت نوآورانةبر عملکرد  دانش یزسرر یرسنجش تأث کمی تحلیل

 بنر  منثثر  دانشنی  مننابع  از یکنی  عننوان  به دانش سرریز مفهوم درک و شدهذکر مطالب به توجه

 عملکنرد  بنا داننش   یزسنرر  مختلنف  ابعناد  رابطة بررسیپژوهش به  ی ا ،بنگاه سطح در نوآوری

در پنارک هنا و    مسنتقر  اطالعنات  فنناوری  حنوزۀ فعنا  در   بنیاندانش وکارهایکسب نوآورانة

 .پردازدمی مراکز رشد شهر تهران

 

   تحقیق پیشینةبر  مروری
 دانش سرریز

در حا  توسنعه انجنام شنده اسنت.      یدانش در کشورها یزدر مورد مفهوم سرر یمطالعات اندک

انباشنت   یلباعنث تسنه   یامنطقنه چطور تراکم کردند نشان دهند  ی( سع2221) 1ی روم و یلزکان

 یشهنا افنزا  خوشنه  یریپنذ و رقابنت  یت ننوآور صنور  ی شود و به ایمها دانش در سطح بنگاه

 ینق داننش از طر  آزاد ینان : جردنآیمی پدید یمتنوع یهایزممکان یقدانش از طر یزسرر .یابد یم

 یلو تشنک  متخصنص  کنار  ینروی چنرخش ن  ینق داننش از طر  یزهنا، سنرر  شنرکت  ی تعامالت بن 

 تننأثیر مننورد در نیننز دیگننری مطالعننات .(kesidou, 2008) هنناخوشننهدر  زایشننی یهنناشننرکت

 ،اسنت  شنده  انجنام  توسنعه  حا  در کشورهای در دانش انباشت فرایند بر جغرافیایی بندی خوشه

  نکنرده  بررسنی  کنند منی  ایفنا  داننش  سرریز کهرا  نقشی وضوحبه مطالعات ای  از ی هیچ ولی

 .اندکرده اشاره انباشتگی اهمیت و مزایا به کلی طور بهمطالعات  ای  اگرچه ،است

ارجاعننات بننه   یننزانثبننت اختراعننات و م  ینناییجغراف یننع( توز1331)2جننف و تراجنبننر  

اختراع  یهایکه ارجاعات به گواه کردند بیانها کردند. آن یثبت اختراع را بررس یها یگواه

دانش محندود بنه    یزآن است که سرر ۀدهندمکان است که نشان ی محدود به  یادیزان زیبه م

توانند  یاختنراع تنهنا من    ی(. ارجاعنات بنه گنواه   Agarwal et al., 2007اسنت )  یزیکیف یفضا

داننش اسنتفاده    یزسنرر  یتئنور  یاعتبارسننج  یتواند بنرا ینم یدانش باشد ول یزسرر ۀدهند نشان

 یجناد کنه در جهنت ا   هنایی فعالینت  از انندکی  ینزان م یافتهکمتر توسعه یدر کشورها یراز شود؛

                                                           
1 . Caniels and Romijn 
2. Jeff and Tradjenberg 
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 Kesidou) شنوند منی  تبدیل اختراع ثبت گواهی به و رسندمی نتیجه به شوندمی انجام ینوآور

and Romijn, 2008.) 
 دانش سرریز مورد در برجسته تجربی مطالعات. 1 جدول

 ها محدودیت نتایج شناسی روش نویسنده

Jaffe (1989) هایخروجی به دانشگاهی تحقیقات از دانش سرریز دانش تولید تابع 
 آمریکا ایاالت سطح در سازمانی نوآورانة

 دانش سرریز هایمکانیزم
 .اندنشده سازیمدل

Jaffe, 
Trajtenberg & 

Henderson 
(1993) 

 گواهی به ارجاعات
 اختراع ثبت

 دانش انتقال راه ،اختراع بتث گواهی به ارجاعات
 هستند

 ثبت گواهی به ارجاعات همة
 سرریز ةدهندنشان اختراع

 .نیست دانش
Saxenian 
(1994) 

 ایمقایسه موردکاوی
 طولی

 دانش، غیررسمی تبادالت طریق از دانش سرریز
 در زایشی شرکت تشکیل و کار نیروی جابجایی
 آمریکا در ولی سیلیکون در رساناها نیمه صنعت

 تواندمی صنعت های ویژگی
 .بگذارد اثر نتیجه بر

Audretsch and 
Feldman 
(1996) 

 محصول هاینوآوری
 و سازمانی جدید
 و تحقیق قدرت
 صنعت ةتوسع

 صنایع در سازیخوشه به تمایل نوآورانه هایفعالیت
 دارند بنیان دانش

 دانش سرریز هایمکانیزم
 .اندنشده سازی مدل

Zucker, 
Darby& 

Brewer (1998) 

 و کار نیروی بازار
 زایشی های شرکت

 صنعت در محققان حضور با دانش سازیمحلی
 شد تشریح آمریکا در بیوتکنولوژی

 نظر در را حوزه یک هاآن
 با تواندمی دانش که گرفتند
 و شود محافظت باالیی ةدرج
 .است سرریز مستعد کمتر

Almeida and 
Kogut (1999) 

 گواهی به ارجاعات
 و اختراع ثبت
 کار نیروی جایی هجاب

 بودنمحلی هاشرکت بین کار نیروی جاییهجاب
 کندمی تشریح را دانش سرریز

 تنهاییبه کارکنان جاییهجاب
 شودنمی دانش انتشار باعث
 به شرکتی از را آن فقط بلکه

 .دهد می انتقال دیگر شرکت
Breschi and 

Lissoni (2003) 
 گواهی به ارجاعات
 ةشبک و اختراع ثبت

 اجتماعی

 و دارد قرار اجتماعی هایشبکه در ابتدا دانش سرریز
 محلی هایشبکه در بعد

 کوچک هایداده مجموعه
 کشور یک از برگرفته

 

 داد نشنان  سیلیکون ۀدر در رسانانیمه صنعت مورد در( 1330) 1ساکسنیان تحقیق آن، از پس

 غینر  ارتباطات دلیل به 128 بوستون ةخوش با مقایسه در خوشه ای  از باالتر نوآورانه عملکرد که

 بنه  ارتباطنات  ای . دارد وجود خوشه ای  ۀدهندتشکیل هایشرکت بی  که است ایقوی تجاری

. کنند منی  کمن   اسنت  الزم ننوآوری  و ینادگیری  بنرای  کنه  دانشی و هاایده رسمی غیر تباد 

 و اسنت  مثثر رسمی غیر دانش تباد  در محلی های شرکت مدیران و کارکنان های ییگردهما

 از کنه  کارکنانی دست به زایشی هایشرکت تأسیس و هاشرکت بی  کار نیروی باالی چرخش
                                                           
1. Saxenian  
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 منجنر  انسنانی  نینروی  در متمرکنز  داننش  بناالی  چنرخش  بنه  اندشده خارج بزر  هایشرکت

 شنود می یاددانش  یزسرر هایممکانیز عنوان به بردهنام از موارد ،متعدد ی. در متون علمشود می

(Omahony & Vecchi, 2009 .) 

هنا  آن .دنن دآزمو یکادر آمر را یاالتدر سطح ا ینوآور یافاصله یع( توز1332) 1آدرچ و فلدم 

 و نند کردنوآوراننه اسنتفاده    ینت به عنوان شاخص فعال یکاشده در بازار آمرارائه یداز محصوالت جد

کنار   ینروی فنروش، درصند ن   یزانو توسعه به م یقتحق ینةهزبودن صنعت را با نسبت  یانبندانش یزانم

را کنه   ینده ا ین  هنا ا آن یهنا یافتنه کردنند.   ینری گاندازه یدانشگاه یقات( و تحقیانسان یةسرماماهر )

کنند و  یمن  ینت متمرکز است، حما یفضا ی در  ی دانش تکنولوژ یضمن یتماه یلبه دل ینوآور

 & Audretsch) اسنت  یضنرور  یارکنردن داننش بسن    یزسرر یبرا یدهد که تعامالت فردینشان م

lehmann, 2005 بنه  را  یکنا آمر یوتکنولوژین  ب یهنا ( مکنان شنرکت  1338) 2و همکناران  (. زوکنر

 یوربهننره یننقانشننمندان برجسننته را از طرهننا ابتنندا د. آنحضننور محققننان سرشننناس مننرتب  کردننند

را محاسنبه   یکنا قنه در آمر در هنر منط  یوتکنولنوژی ب یهنا و سپس تعنداد شنرکت   ییشناسا یقاتیتحق

 و مکنان متخصصنان برجسنته    یشنی زا یهنا دانش را بنا رشند شنرکت    یزوجود سرر همچنی  ؛ندکرد

 یهنا مطالعنه روش  ین  ا افتند. یمن دانش اتفناق   یزاست که سرر ییهااز راه یکیتنها  ی دند که اآزمو

ماننند  )( مشناهده شنده بنود    1330) یانمثا  در پژوهش ساکسن یکه برا رادانش  یزسرر یگرمحتمل د

. (Anitra et al., 2008) قنرار ننداد   یمورد بررسن ( کار یروین ییجاهدانش و جاب یرسم یرتبادالت غ

توانند  یمن  ینز تجربنه ن کمپژوهشگران  یقبلکه از طر ،متخصصان برجسته  یقتنها از طرنه یدانش ضمن

نند  نک یلتبند  یتجنار  یهنا یدهشان را به ایتوانند دانش علمینم یراحتبه دوم گروه اگرچه. یابدنشر 

 & Nieto) شنوند یدانش محسو  نمن  یزسرر یبرا یمحققان منبع ی که ا یستن امعن ی دبامر  ای اما 

Quevedo, 2005). 

 

 انهنوآور عملکرد
 دهند.  یم یشخود را افزا ی تکنولوژ ییها تواناشرکت ی تکنولوژ یادگیری یندافر یط

                                                           
1. Audretsch and Feldman 
2  . Zuker, Darbie and Bruer  
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شنرکت ننام دارد.    ةنوآورانن  ییاسنت کنه تواننا    یمکنون یرمتغ یشرکت خروج ةعملکرد نوآوران

اکتسنا    یهنا مکنانیزم . یند آیدست من  هب یو منابع خارج یدرون یهایتاز فعال ی تکنولوژ ییتوانا

 اند:شده یبندصورت دسته ی ( به ا1333) ی در مطالعات روم ی تکنولوژ یهاییتوانا

مانند  ید،دست آ هب یدرون ةفناوران یهایتفعال یقممک  است از طر ی تکنولوژ ییتوانا .1

 مند.معکوس نظام یمهندس یادرون شرکت  یاو توسعه یقتحق یهایتفعال

 یهنا روش یمحصنو  جنانب   ینا  پنس  ؛یند دسنت آ  هبن  یع خارجبدانش ممک  است از منا. 2

 .یدآیدست م هفعا  و هدفمند ب یجووجست یقاز طر یا مختلف تعامل با جهان خارج است 

 یشدر سنطح بنگناه افنزا    یانسنان  ةیسنرما  یلاننواع مختلنف تشنک    ینق ها از طرییتوانا ی ا. 1

کنه در   یافنراد  یریکنارگ هبا بن  یا یرسم یرغ و یرسم یآموزش یهایتفعال یقاز طر یا .دنیاب یم

 کنند.یحا  حاضر دانش طلب م

محصنو /خدمت   یینر تغ ینا  بهبنود  یبنرا  کنه  اشاره دارد یدانش و به مهارت ینوآور ییتوانا

 ننوآوری  قابلینت  که دندهمی نشان (2225) سامسون والوسون  (.Lall,1992الزم است ) یدجد

 منفعت برای جدید هایسیستم و هافرایند محصوالت، به هاایده و دانش مداوم تبدیل توانایی به

 یشنرکت بنرا   یهنا تنالش  همنة بنه   ینوآور ی،به طور کل دارد. اشاره آن سهامداران و شرکت

شننود یمربننوم منن  ینن تکنولوژ ی بهبننود شننرا  یننا ینندتول ینن ،تکنولوژ یبننه برتننر  یدنرسنن

(Kaiser,2002ب .)دهند کنه   ینشنان من   ین  تکنولوژ ینادگیری بر متون  یمرور یریگیجهنت رای

پرداختنه   ینادگیری  ینند ابوده است و کمتر به عوامل منثثر بنر فر   یادگیریبر منابع  یتمرکز اصل

 .(kotha, 2010) شده است

 این  . اسنت  شنرکت  مشنخص  داراینی  نوآوری قابلیت که اندکرده( بیان 2221) 1ما و گوان

 هنا شنرکت  پذیریرقابت برای جدید یهافرایند اتخاذ و جدید محصوالت سریع معرفی توانایی

 قابلینت : انند دهکنر  بنندی تقسنیم  بعد هفت به را نوآوری قابلیت نویسندگان ای . است مهم بسیار

اسننتراتژی .  منننابع از بننرداریبهننره سننازمانی، بازاریننابی، تولینند، توسننعه، و تحقیننق یننادگیری،

 برابنر  دو مینانگی   طور هب نوآوری قابلیت باالتر سطح با هاییشرکت که دهدمی نشان ها بررسی

 .(Ming-Tien & Chung-Lin, 2010) ندسودآور هاشرکت سایر

                                                           
1. Guan and Ma 
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 پژوهش فرضیات. 2 جدول

 فرضیه شماره
 داریمعن ی  ةرابط   یکتکنولوژ یعملکرد نوآور با رسمی غیر تعامالت یقاز طر سرریزدانش الف -1

 دارد
 دارد یدار معنی رابطة یسازمان یعملکرد نوآور اب رسمی غیر تعامالت طریق از دانش سرریز ب -1
 داریمعن ی  رابط ة  ی ک تکنولوژ یعملکرد نوآور با کار نیروی چرخش طریق از یزدانشسرر الف -2

 دارد
 دارد دارییمعن ةرابط یسازمان یعملکرد نوآور اب کار نیروی چرخش طریق از دانش سرریز ب -2
-معنی ةرابط یکتکنولوژ یعملکرد نوآور با زایشی هایشرکت یلتشک یقاز طر دانش سرریز الف -3

 دارد داری
 ةرابط   یس ازمان  یعملک رد ن وآور   ب ا  زایش ی  ه ای ش رکت  یلتش ک  یقاز طر دانش سرریز ب -3

 دارد داری معنی
 دارد دارییمعن ةرابط یکتکنولوژ یعملکرد نوآور با بازار مکانیزم طریق از دانش تتبادال الف -4
 دارد دارییمعن ةرابط یسازمان یعملکرد نوآور با بازار مکانیزم طریق از دانش تتبادال ب -4

 

 قیتحق یرهایمتغ
بنه   شنرکت مربنوم   ربنا ی اولن  یدهد که برایرا نشان م ییهاینوآور تعداد 1جدید خدمت یا کاال یرمتغ

بنه محصنوالت    هعمند طنور   بنه  ینر متغ ین  . ایسنتند ن یندی عننوان تقل  یچو بنه هن   اسنت  کنرده  یبازار معرف

(. Kesidou,2008) شنده  یسناز یشخصن ا محصوالت و خدمات شود تیمشده مربوم  یسازاستاندارد

بنر   اخینر  سنا   پنن   درکنه  دهند  ینشان م را یادینیبن ییراتتغ 2(خدمات و کاال در تغییر) شاخص ی دوم

ممک  است در جهت برطنرف کنردن    ییراتتغ ی . اصورت گرفته استمحصوالت و خدمات موجود 

 ین  کنه   ییهنا شنرکت اسنت کنه    ین  ا یشاخص با شاخص قبل ی . تفاوت ایردصورت گ یانمشتر یازن

 ،انند کنرده  یجناد را ا یدو کارکرد جد یتقابل ی تنها نهکنند یم یرا به بازار معرف یدمحصو  کامالً جد

وجنود   هبن  یدر محصنوالت قبلن   یانندک  یینرات تغ یجناد کنار را بنا ا   ین  اند که ارا داشته ی ا ییتوانابلکه 

 تغیینر  و بازارینابی  مندیریتی  هنای  روش از اسنتفاده  وکنار، کسنب  اسنتراتژی  در تغیینرات  مینزان آورند. 

 شننودمننی محسننو  هنناشننرکت نوآورانننه عملکننرد متغیرهننای دیگننر از نیننز شننرکت سننازمانی سنناختار

(Kesidou,2008.) شودمی بیان درپژوهشبررسی موردمتغیرهای ،0 و 1 های جدو  رد. 

                                                           
1. New_ps 
2. Change_ps 
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 تحقیق وابستة متغیرهای. 3 جدول

 یریگاندازه/ فیتعر یفرع یرهایمتغ وابسته ریمتغ

 نوآوری عملکرد

 ب ازار  در خ دمت /محص ول  بهب ود  ای   ج اد یا در شرکت ییتوانا ةدهندنشان کیتکنولوژ ینوآور
 .است کیتکنولوژ و یعلم یها شرفتیپ براساس

 ،یتیریمد یهاروش در راتییتغ جادیا و بهبود در شرکت ییتوانا ةدهندنشان یتجار/یسازمان ینوآور
 .است یسازمان ساختار و یاستراتژ

 

 تحقیق مستقل متغیرهای. 4 جدول

 گیریاندازه/تعریف فرعی متغیرهای مستقل متغیر

 دانش سرریز

 ایجاد طریق از دانش سرریز
 زایشی هایشرکت

 ت ر ب زر   ه ای ش رکت  یااز دانشگاه  یشیزا یشرکت مورد مطالعه شرکت اگر
 .است صفر صورت این غیر در است، خوشه در مستقر ملیتیچند

 جایی هجاب طریق از دانش سرریز
 کار نیروی

 س ال  5 در خوشه در مستقر دیگر هایشرکت از که کارکنان از درصدی
 .اندشده وارد شرکت به اخیر

 تعامالت طریق از دانش سرریز
درون خوش ه   یگ ان منابع دانش را یتکه اهم یکرتل یاسمق مبنای بر وصفی عدد
 .است محلی فعاالن بین رسمی غیر تعامالت از ناشی که دهدمی نشانرا 

دانش  یز)سرر دانش تبادالت
 مبادله( یقاز طر یمحل

منابع دانش درون خوش ه را   یتاهم لیکرت مقیاس مبنای بر وصفی عدد
 .است محلی فعاالن بین تبادالت از ناشی که دهدمی نشان

 

 قیتحق یشناسروش
 ابنزار  .اسنت  همبسنتگی  -توصنیفی  ،ینت لحناظ ماه  از و کناربردی  ،از لحاظ هندف  پژوهشای 

 بنینان  داننش  هنای شرکت پژوهش ای  آماری جامعة و است بوده پرسشنامه اطالعات گردآوری

 یممستق ی، ابزارهاتازگیبه. اندشده گرفته نظر در تهران شهر فناوری وعلم هایمستقر در پارک

ماننند انجمن     یننوآور  یقنات اطالعنات سنطح بنگناه از تحق    ینة پادانش بر  یزسنجش سرر یبرا

ه کن  ،CISبنا اسنتفاده از سنثاالت     .وجود آمده است هب (CIS) 1اروپا یةاتحاد ینوآور یقاتتحق

کنه ممکن  اسنت     یمننابع مختلنف دانشن    تنا  اسنت شده  یسع است، پژوهش ی در ا شروع ةنقط

 هنای شنرکت پنژوهش   آمناری  جامعنة  .شنوند  ینابی ارز ببرنند  بهنره  هاآنمذکور از  هایشرکت

 موجنود  اطالعنات  و آمنار  طبق که بودند تهران شهر اطالعات فناوری حوزۀفعا  در  بنیاندانش

                                                           
1. Community Innovation Survey  
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 73به حجنم   ایدر جامعه ،مورگان جدو  به توجه با. هستندشرکت  73 مورد مطالعه ةجامع لک

 یبنا انتسنا  تصنادف    ایطبقنه  روش بنه  گیرینمونه .شوند یابیارز نمونه 22 باید حداقل شرکت

 (.5)جدو   شدانجام 
 

 تهران شهر هایپارک در مستقر هایشرکت فعالیت زمینة و آماری نمونة حجم. 5 جدول

 ارتباطات افزارسخت افزارنرم مشاوره کل
 تیفعال نةیزم

 یفناور پارک

 تهران دانشگاه --- 4 6 2 12

 فیشر یصنعت 4 5 1 1 11

 ریرکبیام --- 6 2 --- 1

 مدرستیترب 2 5 4 1 12

 یدانشگاه جهاد 1 3 1 2 7

 سیپرد 3 4 2 --- 9
 کل جمع 01 32 32 6 66

 

 یبنرا  .شند  توزینع  هنا شنرکت  ی و کارشناسان ارشد ا یرانمد ی پرسشنامه ب 22 ،مجموع در

اسنتخراج   ینانس وار یانگی م ،شاخص یی به روش تع گیریابزار اندازه 1یصیتشخ ییروا یبررس

 .است آمده 2جدو   درآن  گزارشکه  واگرا استفاده شده است ییروا یزو ن 2(AVE) شده

 
 واگرا روایی و هشداستخراج واریانس میانگین. 6 جدول

 قیتحق یهاسازه
 واریانس میانگین
 (AVE)  شده استخراج

 واگرا ییروا

 71/0 59/0 کار نیروی جاییهجاب طریق از دانش سرریز
 15/0 61/0 رسمی غیر تعامالت طریق از دانش سرریز
 74/0 56/0 زایشی های شرکت ایجاد طریق از دانش سرریز

 76/0 60/0 تکنولوژیک نوآوری عملکرد
 61/0 62/0 سازمانی نوآوری عملکرد

                                                           
1. Discriminant validity  
2. Average Variance Extracted 
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محاسنبه شندکه    عدد پرسشننامه  12 یعتوز از پس یاییجهت پا یزپرسشنامه ن نباخوکر آلفای

 بنه  .پرسشننامه اسنت   یبناال  یدرونن  یثبنات و همسنان   یانگرب و دهدمیدرصد را نشان  80 یباًتقر

 متغیرهنای  بنا ( پرسشننامه  سنثاالت  و هاشاخص) گرمشاهده هایمتغیر میان رواب  بررسی منظور

آن در  ی کنه نتنا   شند  استفاده تأییدی عاملیتحلیل روش از( وابسته و مستقل های متغیر) مکنون

 .است شده داده نشان 8 و 7 هایو جد

 

 وابسته متغیرهای عاملی تحلیل. 7 جدول

 سازمانی نوآوری تکنولوژیک نوآوری 

 1253/0 739/0 بازار برای جدید محصول

 1747/0 1449/0 شرکت برای جدید محصول

 7511/0 0132/0 وکارکسب استراتژی در تغییر

 6149/0 1974/0 مدیریتی هایروشدر  تغییر

 1036/0 1171/0 سازمانی ساختار در تغییر

 

 مستقل متغیرهای عاملی تحلیل .1 جدول

 

 تعامالت
 رسمییرغ

 جاییهجاب
 کار نیروی

 شرکت زایش
 جدید

 تبادالت
 دانش

 6437/0 0147/0 017/0 0713/0 کنندگان تأمین

 1141/0 0106/0 0969/0 0721/0 تجاری قراردادهای

 6249/0 134/0 0961/0 1071/0 مشاوران

 1011/0 0153/0 1015/0 1113/0 محیط مستمر پایش

 2234/0 1631/0 0113/0 6944/0 مشتریان

 1037/0 1074/0 1543/0 9303/0 رقبا با تعامل

 0137/0 3092/0 2431/0 5627/0 تخصصی های همایش و سمینارها

 0094/0 6557/0 2065/0 3173/0 دانشگاه/ مادر شرکت دانش منبع اهمیت

 1296/0 1741/0 793/0 7659/0 دانشگاه/ مادر شرکت با ارتباط ضرورت

 0595/0 7116/0 9114/0 1201/0 واردتازهکارکنان  نسبت

 1341/0 3339/0 6914/0 4212/0 واردتازهکارکنان  اهمیت

 
 کنه  کنند منی  بینان  تأییندی  عامنل  تحلینل  اسنت،  شنده  مشنخص  جندو   در کنه  طنور همان

 دادننشنان  یبنرا  یمناسنب  ةسننج  شنرکت  و بنازار  برای جدید محصوالت به مربوم های پرسش
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 و وکنار کسنب  یمربنوم بنه اسنتراتژ    هایپرسش هستند و ی تکنولوژ ةنوآوران عملکرد میزان

 ةنن نوآورا عملکرد متغیر میزان توانندمی خوبیبه  یو ساختار سازمان یریتیمد هایروش در تغییر

 یعنامل  ینل اعنداد برجسنته در هنر سنتون از جندو  تحل      ینب ترت ی را نشان دهند. به هم یسازمان

 هستند. یرهامتغ ی ا یی در تب مربوم هایشاخص ییکارا ۀدهندمستقل نشان یرهایمتغ

 

 هاافتهی
آن  ی استفاده شده اسنت کنه نتنا    PLSافزار نرم در مسیر تحلیل از پژوهش فرضیات بررسی  منظور به

   .است مربوم ۀساز در هاهمبستگی سنجه ۀدهندمعیار بار عاملی نشان .است آمده 3 در جدو 
 هاسازه در موجود هایسنجه از ی هر به مربوم عاملی بار و T آمارۀ .3 جدو 

 فرضیه شماره
 ضریب
 مسیر

 T آمارة
 نتیجة
 آزمون

 یکتکنولوژ یبا عملکرد نوآور رسمی غیر تعامالت طریق از دانش سرریز الف -1
 دارد داریمعنی رابطة

 پذیرش 51/1 65/0

  رابطة یسازمان یبا عملکرد نوآور رسمی غیر تعامالت طریق از دانش سرریز ب -1
 دارد داریمعنی

 پذیرش 35/6 43/0

 یکتکنولوژ یکار با عملکرد نوآور یرویچرخش ن یقاز طر دانش سرریز الف -2
 دارد داریمعنی ةرابط

 پذیرش 91/9 69/0

 ةرابط سازمانی نوآوری عملکرد با کار نیروی چرخش طریق از دانش سرریز ب -2
 دارد دارییمعن

 پذیرش 11/7 41/0

 نوآوری عملکرد با زایشی هایشرکت تشکیل طریق از دانش سرریز الف -3
 دارد دارییمعن ةرابط تکنولوژیک

 پذیرش 34/1 57/0

 سازمانی نوآوری عملکرد با زایشی هایشرکت تشکیل طریق از دانش سرریز ب -3
 دارد دارییمعن ةرابط

 پذیرش 14/6 44/0

 ةرابط تکنولوژیک نوآوری عملکرد با بازار مکانیزم طریق از دانش تبادالت الف -4
 دارد دارییمعن

 رد 53/1 21/0

 ةرابط سازمانی نوآوری عملکرد با بازار مکانیزم طریق از دانش تبادالت ب -4
 دارد داری یمعن

 رد 15/1 17/0

 

و  "یاندانش مشتر" هایسازه عاملی بار بودنکمتر از نشان هاسنجه عاملی بار برای شدهمحاسبه نتای 

  .شد که بدی  ترتیب ای  متغیر از مد  نهایی تحقیق کنار گذاشته بود 0/2از  "مستمر رقبا یشپا"
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 شناخص  مینانگی   یعننی  شناخص  دو هندسنی  مینانگی   طرینق  از مد  1کلی برازش نیکویی

 بنا  ،پنژوهش  ای  در. آیدمی دست هب هاسازه بی  همبستگی ضرایب دوم توان میانگی  و تجمعی

 کنه  گفنت  تنوان یمن  اسنت،  12/2 از تنر بزر  و شده محاسبه GOF 51/2 مقدار اینکه به توجه

 .است شده آورده 2 شکل در قیتحق یینها مد . است مناسب برازش یدارا مد 

کنار   ینروی ن ی ب رسمی غیر تعامالت طریق از دانش سرریزکه  دهدمی نشان الف -1 ةیفرض آزمون

 رقبنا  بنا  رسمی غیر تعامالتو  هانمایشگاه علمی، هایهمایش و سمینارهاشرکت در  یقمتخصص از طر

-منی  نشنان  نیز   -1 ةیآزمون فرض ی همچن ؛دارد تأثیر تکنولوژی  نوآوری عملکرد بر 25/2 میزان به

 هنای شنرکت  سنازمانی  نوآوری عملکرد بر 01/2 میزان به نیز ناخواسته دانش جریان از نوع ای  که دهد

 ینق داننش از طر  یزکنه سنرر   دهدینشان م   -2و  الف -2 ةفرضی آزمون. است گذارتأثیر مطالعه مورد

بنر   08/2 ینزان و بنه م  ین  تکنولوژ یبر عملکنرد ننوآور   23/2 یزانمتخصص به م کار یروین جاییهجاب

 نینز    -1 و النف  -1 هنای یهدارد. آزمون فرضن  یرتأث بنیان دانش هایشرکت یسازمان یعملکرد نوآور

 ننوآوری  عملکنرد  بر 57/2 میزان به زایشی هایشرکت تشکیل طریق از دانش سرریز که دهندمی نشان

 و النف  -0 هنای یهدارد. فرضن  یرتأث یقمورد تحق ةنمون سازمانی نوآوری عملکرد بر 00/2 و تکنولوژی 

 نهنایی  مفهنومی  الگوی آمدهدستهب نتای  اساس بر. نشدند تأیید شانعاملی بار بودنپایی  یلبه دل   -0

 .شودمی ارائه شکل شرح به هامتغیر همزمان آثار میزان همراه به

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش نهایی مدل

                                                           
1  . GOF 

 طریق از دانش سرریز

رسمی غیر تعامالت  

 تشکیل طریق از دانش سرریز

زایشی هایشرکت  

 طریق از سرریزدانش

کار نیروی چرخش  

سازمانی نوآوری  

تکنولوژیک نوآوری  
65/0 

43/0 

69/0 

57/0 

48/0 

44/0 
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 یریگجهینت و حثب

 پدینده  این   وقنوع  باعنث  کنه  پردازدمی هاییمکانیزمدانش و  یزمفهوم سرر یمقاله به بررس ای 

 هبن . کنند یمن  یرا بررسن  بنیاندانش هایشرکت نوآورانةآن بر عملکرد  یرتأث ی و همچن شودمی

در  هنا شنرکت  ةنوآورانن  عملکنرد  و داننش  یزسنرر  ی بن  ةدر منورد رابطن   که متفاوتی نتای  دلیل

 تحلینل  طرینق  از کمنی  روش به یدهدو پد ی ا ی ب ةرابط است، شده مشاهده مختلف کشورهای

-اطالعات مستقر در پارک یفناور ۀحوز در فعا  انبنیدانش شرکت 22 در ساختاری معادالت

منورد توجنه قنرار     ینق تحق ین  کنه در ا  یمهمن  ةمسنئل . شند  بررسی شهر تهران فناوریوعلم های

 حنا   در و یافتنه توسنعه  یدانش در کشنورها  سرریز پدیدۀ گیریاندازه نحوۀ ی گرفت تفاوت ب

ارجاعنات بنه    ینزان م یلتحل یقرا از طر یدهپد ی اغلب ا ،یافتهتوسعه یتوسعه است. در کشورها

امنا   زنندمی ی و توسعه تخم یقتحق هایفعالیتدر  ینههز یزانم یلثبت اختراع و تحل هاییگواه

 محصنوالت  بنه  شنده تولید داننش  و تحقیقنات  همنة  ینکنه ا یلدر حا  توسعه به دل یدر کشورها

 واقعنی  نشنانگر  تنوان نمیرا  هاشاخص ای  شوند،نمی یلثبت اختراع تبد هایگواهی و نوآورانه

 کنه  یقنی تحق بننابر  رو این   از ؛کنرد محسنو    یافتنه توسعهکمتر  ایکشوره در پدیده ای  وقوع

 کنار،  نیروی جاییهجاب مانند دیگری هایمکانیزم ،اددانجام  اروگوئه کشور در( 2228) کسیدو

داننش   ةناخواسنت  جرینان  جهنت  هاییکانا که  یشیزا هایشرکت ایجاد و رسمی یرغ تعامالت

 یرهامس ی که از ا یدانش یانجر یرتا تأث شدند بررسی آورندیفراهم م صنعت ی  یگرانباز ی ب

   .شود تعیی  هاشرکت نوآورانةبر عملکرد  افتدمیاتفاق 

 بنه  ؛اسنت  قبنولی  مورد کلی برازش دارای مد  که دهدمی نشان پژوهش مسیر تحلیل نتای 

رد شندند.   یهفرضن  2و  ییند تأ یهفرضن  2و در مجمنوع   اسنت  پذیرفتنی پیشنهادی مد  ،دیگربیان 

 بنا  هنا شنرکت  رسنمی  غینر  تعنامالت  طرینق  از که دهدیاو  و دوم نشان م ةفرضی بررسی نتای 

 هنا آن ین  و تکنولوژ یسازمان ةنوآوران عملکرد بر که یابدمی جریان ناخواسته دانشی یکدیگر

 چنرخش  و جنایی هکه جاب یدموضوع به اثبات رس ی ا یزسوم و چهارم ن ةفرضی در. گذاردمی اثر

 اسنت داننش   یزسرر هاییزماز مکان یگرد یکی بنیان دانش هایشرکت بی  متخصص کار نیروی

 آمنده  دسنت  هبن  یزمنان  ۀدور ین   در کنه  شودمی ایدانش و تجربه ةناخواست یانکه باعث جر

 و تکنولوژین   ننوآوری  عملکنرد  ودر رشند، توسنعه    ییسنهم بسنزا   داننش  جرینان ای  و است
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مطابقت  یز( ن2222( و کوگت )1338) آلمیدا تحقیقات نتای  با که دارد هاشرکت ای  سازمانی

 .(Fritsch, 2004) دارد

اسنت کنه    ییهااز راه ییک یشیشرکت زا یلتشک که دهندینشان م یزپنجم و ششم ن ةفرضی

( و زوکر 2220) یانساکسن یقاتدر تحق کهشود یخوشه م یا منطقه ی دانش در  یزباعث سرر

کارکننان   یگنر را بنا د  یروابطن  زایشنی  یهنا کارکننان شنرکت   .اسنت  شده اشاره آن به( 1333)

 یکندیگر کنه سنابقاً بنا     یافنراد  ی رواب  اغلنب بن   ی کنند. ایبرقرار م یها در سطح فردشرکت

کنار   ی کنه در محن   یافنراد  ینا  انند بوده یکه در گذشته با هم همکالس یافراد بوده اند همکار 

-یبه تباد  اطالعنات منجنر من    یتکه در نها یدآیوجود م هب شوندیآشنا م یکدیگربا  یاحرفه

 همگنی داننش   یزسرر ۀپدید وقوع هایمکانیزم دهد،می نشان هاتحلیل نتای  که طورهمان شود.

 ی مشنابه نتنا   ی نتنا  ین  ا .هستند آزمون مورد هایشرکت ةمثبت بر عملکرد نوآوران یرتأث یدارا

 نوآوراننه  عملکنرد  و داننش  یزسنرر  مثبنت  ةرابطن است کنه بنه    یشی پ یقاتدر تحق آمدهدستهب

 بنی   ایرابطه دینکمی مشاهده نیز شکل در که طورهمان .دارد اشاره بنیان دانش وکارهایکسب

 .نشد یافت مطالعه مورد هایشرکت ةنوآوران عملکرد و مالی تبادالت طریق از دانش جریان
 

 هاشنهادیپ
 مطالعه مورد انیبندانش یهاشرکت ةدانش بر عملکرد نوآوران زیسرر که داد نشان قیتحق  ینتا

 :دنشویم شنهادیپ یآت قاتیتحق یبرا لیذ یپژوهش موضوعات رو  یاز ا دارد، مثبت ریتأث

 زیسنرر  ۀدین پد ۀآورنند  وجنود  هب گرید یهازمیمکان ییشناسا ةنیزم در یشتریب مطالعات 

 ؛دانش انجام شود

 در  یگنر یمطالعنات د  شنود یم شنهادیپ مختلف عیصنا در دانش زیسرر وجود به توجه با

 .ردیگ صورت زین گرید عیدر صنا نهیزم  یا

 

 :کرد اشاره لیذ موارد به توانیم زیپژوهش ن  یحاصل از ا یکاربرد یهاشنهادیپ از ، یهمچن

 یهنا دهین ا خت یبنرانگ  جهنت  تجربنه با و متخصص کار یروین جذ  به هاشرکت اهتمام 

 ؛ینوآور و تیخالق د،یجد
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 یآگناه  جهت نهساال یهاعادگاهیم و هاکنفرانس ها،شگاهینما در هاشرکت مثثر حضور 

 ؛صنعت روز دانش از یریگبهره و

 ؛ یتکنولوژ یهاخوشه و یصنعت ناطقم جادیا به دولت شتریب هرچه توجه   

 باشند داشته نظر در را یصنعت مناطق در حضور یایمزا انیبندانش یهاشرکت. 
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