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چكيده
هدف :هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شرکتهای پیشرو و خوشههای کسب و کار در نوآوری
منطقهای در استان آذربایجانشرقی است.
روش :روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است .جامعه آماری تحقیق مدیران و
کارکنان بخشهای  ،R&Dمهندسین طراح و توسعه خوشههای کسب و کار در استان آذربایجان-
شرقی است که به صورت هدفمند انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه استاندارد و
محقق ساخته بود که پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت .برای آزمون
فرضیههای تحقیق از آزمون معادالت ساختاری از نرم افزار  lisrel 8.5و آزمون سوبل از نرم افرار
 spssاستفاده شد.
یافتهها :یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که وجود شرکتهای پیشرو و خوشههای کسب و کاربر
نوآوری منطقهای تأثیر دارد؛ همچنین تحصیالت کارکنان به عنوان نقش میانجی عمل میکنند.
نتیجهگیری :نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد وجود شرکتهای پیشرو و خوشههای
کسبوکار به عنوان عامل مهمی در بهبود نوآوری منطقهای ایفا میکند .همچنین میزان تحصیالت
کارکنان موجب بهبود نوآوری در منطقه می باشد.
کليد واژهها :شرکت پیشرو ،خوشههای کسب وکار ،نوآوری منطقهای.
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پیشگفتار
خوشههای کسبوکار امروز به عنوان ابزار مهمی برای ارتقا و توسعه کسبوکار ،نوآوری،
رقابت و رشد شناخته میشوند .اگرچه معموالً ،خوشهها به واسطه تالشهای بنگاههای بخش
خصوصی و افراد فعال در صنعت شکل میگیرند ،ولی آنها در مسیر رشد و فعالیت خود به
شدت تحت تأثیر کنشگران گوناگون و پرشماری از قبیل نهادهای دولتی ،مالی و صنفی در
سطح ملی و محلی قرار دارند(دلورز گدیا ریوز و همکاران .)173 ،2018 ،1تیفون و زفیر

2

( ،)2015خوشه را به عنوان مجموعهای از سازمانهای وابسته به یکدیگر تعریف نمودهاند که
در یک بخش اقتصادی یا یک صنعت در زمینه تحقق نوآوریها به مشارکت میپردازند .در
این تعریف آشکارا هیچ گونه اشارهای به بعد جغرافیایی نشده است .مهمترین معیار این
تعریف این است که کنشگران اصلی در فعالیتهایی مشترک میکنند که منجر به بروز
نوآوری میشود ،مشارکت دارند .درون خوشهها ،نوآوری ،کارآفرینی و کسبوکارهای
جدید به راحتی ایجاد میشود(ایساکن .)2003 ،خوشههای کسبوکار یکی از الگوهای

سی

موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط هستند که کاستیهای صنایع بزرگ را رفع و

تأث

مزیتهای مختلف صنایع کوچک ،چون انعطاف پذری و تنوع را تقویت میکند(حجی و

یر

پاسبان1386 ،؛ افشاری و همکاران .)1398 ،درعین حال خوشههای کسبوکار به نوعی

عوام

تبدیل به کارآفرینان جمعی میشوند ،که در اقدامات نوآورانه موثر است .عالوه بر این

ل
فرد

شرکتهای کوچک که در خوشهها قرار دارند ،استقالل خود را حفظ کرده و به صورت

یو

آزاد میتوانند با ابتکار خود در باالترین پتانسیل نوآوری عمل کنند و به وسیله قوانین سخت

سازم

سازمانی محدود نشوند(روخا2013 ،؛ وینست و همکاران .)2010 ،ایجاد مشاغل جدید و

انی

نوآوری برای توسعه اقتصادی و پایدار از ضروریتهای منظقهها محسوب میشود(سینگ

بر

وگوار .)2018 ،در دنیای مدرن امروزی ،کارآفرینی به عنوان یک منبع کلیدی در بهبود و

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Dolores Gadea-Rivas et al.
2. Tayfun and Zafer

 .)1398سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی ،موتور محرکه نوآوری تلقی میشود(آنوخین و
همکاران .)2018 ،همچنین کیفیت فعالیتهای کارآفرینانه ناشی از نوآوری موجب ایجاد
ارزش میشود (نایر .)2019 ،کارآفرینی نقش مهمی در زمینه توسعه کسبوکار دارد
(قادرمرزی و همکاران .)1394 ،کارآفرینی نقطه عطف در مسیر پیشرفت اقتصادی محسوب
میشود و سهم بزرگی در زمینه کیفیت و رشد اقتصاد و یک کشور را به خود اختصاص
میدهد .در فضای اقتصادی کنونی که بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیکی ،جهانی شدن
و رقابت شدید است ،شرکتها از ایدهها برای حفظ رقابت در عرصه جهانی استفاده می-
کنند(چابی و ساهو .)2019 ،1شرکتها برای ادامه حیات خود نیازمند نوآوری مستمر و به
کارگیری فنآوری در حال تغییر هستند (اژدری و همکاران.)1397 ،
سازمان های جدید با تحوالت و تهدیدهای گسترده بین المللی رو برو هستند ،از این رو
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رشد اقتصاد دیده میشود(خدامرادپور و همکاران1398 ،؛ رحمانی فضلی و همکاران،
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تضمین و تداوم حیات و بقای آنها در گرو یافتن راهحل و روشهای جدید مقابله با برر
مشکالت است(یادگاری و همکاران .)1398 ،یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت شرکتها ،سی

نوآوری است(رضوی .)1398 ،اهمیت نوآوری در سطوح ملی ،صنعتی و سازمانی با قاطعیت
تمام اثبات شده است(حاج علی اکبری و نظری فرخی.)1398 ،

تأث

یر

عوام

نوآوری میتواند نقش مهمی در کسب مزیت رقابتی با استفاده از ایدههای داخلی و

ل

خارجی داشته باشد(مهاجرانی و همکاران .)1398 ،نوآوری به عنوان ایدههای جدیدی که

فرد

دارای ارزش هستند بیان میشود (ایرجپور و همکاران .)1398 ،به عبارت دیگر ،نوآوری

یو

یکی دیگر از مهمترین عناصری است که با مفهوم و کارکرد خوشهها پیوند دارد .حتی سازم
انی

برخی از نویسندگان ،نوآوری را به عنوان یکی از کلیدیترین عامل مانند نزدیکی جغرافیایی
و تخصص یافتگی در چارچوب مفاهیم خوشه طبقه نمودهاند .خوشهها با مفهوم نوآوری

بر
خالق

ارتباط تنگاتنگی دارند ،به طوری که بسیاری از نویسندگان حتی این دو را در قالب فرایند یت
1 . Chaubey & Sahoo

مدیرا
ن
….
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نوآوری تعریف نمودهاند .با وجود ارتباط آشکار میان نوآوری و کارآفرینی ،همه
کارآفرینیها منجر به نوآوری نمیشود(مارلبا و مکیلوی .)2019 ،1بنابراین ضرورت توجه
بیشتر به کارآفرینی در فرایند نوآوری را میطلبد(چوسا و همکاران.)2019 ،2
توسعه منطقهای یکی از جهت گیریهای است که در چندین سال اخیر کشور ما به دنبال
آن بوده است که یکی از ادهداف اقتصاد دانش محور میتوان بر شمرد که ایجاد نظام
نوآوری منطقه ای برای رشد و توسعه کشور ضروری است .توجه به نوآوری منطقهای
ظرفیت مناسبی را برای توسعه کشور ایجاد میکنند که نیازمند توجه به این مولفه است،
بنابراین توسعه خوشههای صنعتی امری مهم برای توسعه اقتصادی یک منطقه به شمار
میرود ،توسعه صنعتی مبتنی بر خوشهها ،به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه-
ریزان و سیاستگذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است و به عنوان یک الگوی
موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط هستند که کاستیهای صنایع کوچک و متوسط
را رفع و مزیتهای مختلف صنایع کوچک ،چون انعطافپذیری و تنوع را تقویت میبخشد،
خوشههای کسب و کار در هر منطقهای میتواند زمینههای مناسبی جهت رشد تولیدات و
افزایش میزان اشتغال و همچنین رونق اقتصادی آن شود و تمرکز بر آنها میتواند از اولویت-

یر

های اصلی هر استان باشد ،استان آذربایجان شرقی با داشتن  33خوشه کسب و کار ،رتبه اول

عوام

را در ایران دارا است ،بنابراین باعث افزایش کارآفرینی در منطقه شده و نیازمند نوآوریهای

ل

جدید است.

فرد
یو
سازم

مفهوم خوشههای کسب و کار ،به عنوان بخش مهمی از مکانیزمهای اساسی توسعه
صنعتی پویا تلقی میشوند .این مفهوم همچنین به مثابه یک نماد مناسب در طراحی سیاست-

انی

های توسعه منطقهای سازگار با رقابت جدید در اقتصاد جهانی شده دیده میشود .عالوه

بر

براین ،نظریات و مدلهای متأخرتر توسعه منطقهای در نیمه دوم  1990میالدی و هزاره سوم

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Malerba & McKelvey
2 . Chousa & et al

منطقهای" (کوک )2002 ،و "یادگیری محلی شده" (مالمبرگ و ماسکل ،)1999 ،3با
استفاده از نظریات قبلی ،به تفسیر نوینی از مدلهای یادگیری و نوآوری سرزمینی دست زده-
اند که نشان دهنده یک تحول عام از توجه به روابط داده-ستانده و اهمیت پیوندهای مواد
بین بنگاههای همجوار بسوی یک مالحظه وسیعتر با تمرکز بر اهمیت ظرفیتهای منطقهای
نظیر بنیادهای نهادی و اجتماعی رشد است .این جهتگیریها ،بازتاب توسعه منطقهای در
اهمیت روزافزون روابط فرا اقتصادی بعنوان منابع یادگیری و نوآوری و اقتصاد مبتنی بر
دانش و جهانی شده است که آنها را در درون گفتمان توسعه منطقهای معاصر ،در موقعیت
مسلط قرار داده و به مثابه ابزار اصلی توسعه منطقهای ،وارد حیطه سیاستگذاری منطقهای
اغلب کشورها شده است(آنوخین و همکاران .)2018 ،بنگاههای عضو خوشه به دلیل اینکه
در یک مکان جغرافیایی قرار دارند و در یک کسب و کار فعالیت میکنند ،از مزایای هم
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نظیر "مناطق یادگیری" (فلوریدا 1995 ،1؛ مورگان "،) 1997 ،2سیستمهای نوآوری
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مکانی بهرهمند میشوند ،این مجاورت موجب دسترسی به نهادهای تخصصی مانند مواد برر
اولیه ،ماشینآالت و خدمات توسعه کسبوکار با هزینه کمتر را برای خوشهها به دنبال دارد ،سی

همچنین این مجاورت موجب سرریز دانش و تسهیل نوآوری میشود(منوریان و همکاران،
 .)1396سر ریز دانش و تسهیم دانش ضمنی در سطح خوشهها ،شبکههای محلی از نوآوران

تأث

یر

عوام

و نهادهای تحقیقاتی در ارتقای نوآوری در خوشهها نقش بسزایی دارند(داس و داس،4

ل

 .)2011تمایل به توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه یکی از مدلهای نوینی است که مورد توجه

فرد

سیاست گذاران کشورهای صنعتی و در حال توسعه قرار گرفته است(حیدری و همکاران،

یو

.)1398

سازم
انی
بر
خالق

1. Florida
2. Morgan
3. Malmberg and Maskell,
4. Das & Das

یت
مدیرا
ن
….
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یر

وقتی بنگاهها در یک منطقه برای اطالعات ،خدمات تخصصی ،قطعات ،تأمین نیروی
کار ،فنآوری و فروش با یکدیگر پیوند میخورند ،رقابتیتر ،یادگیرندهتر و نوآورتر از
بنگاههایی هستند که جدا از هم عمل میکنند .این شرایط و پیوندها به بهبود ظرفیتهای
درونزای مناطق در طی زمان کمک میکند و بنگاهها در درون این مناطق یاد میگیرند که
فرایندهای یادگیری جمعی را به صورت انباشتی توسعه دهند و در فعالیتهای بیشتری رقابت
کنند(اذدمیر و همکاران.)2017 ،1
تمرکز منطقهای فعالیتهای اقتصادی مشابه و وجود پیوندهای بین بنگاهی استراتژیک
درجه مشخصی از تخصصی شدن را ارتقا میدهد و این تخصصی شدن ،وابستگی متقابل را
افزایش میدهد .در ادبیات خوشه کسب و کار ،بنگاههای تولیدکننده کاالهای واسطهای،
کاالهای خود را به بنگاههای دیگر در درون خوشه برای پردازش بیشتر میفروشند ،در
حالیکه بنگاهها در مراحل نهایی زنجیره ،ستانده نهایی را به مشتریان خارجی میفروشند .از
اینرو ،یک گام مهم در فرایند خوشهسازی صنعتی ،تحلیل نقاط قوت نسبی هر خوشه از نظر
پتانسیل رشد بازار و رقابتپذیری در درون بازارهای محلی ،منطقهای ،ملی و جهانی است
(پینگ لین و همکاران.)2009 ،2
3

بر اساس تعریف ناتالیا کوالکوا ( )2014خوشهها در واقع ،همان تراکم جغرافیایی

عوام

شرکتهای به هم مرتبط ،عرضهکنندگان تخصصی ،ارائهکنندگان خدمات ،بنگاههای صنایع

ل

مرتبط و نهادهای همکار (از قبیل دانشگاهها ،مؤسسات استاندارد و انجمنهای تجاری) در

فرد
یو
سازم
انی

حوزههای خاصی است که عالوه بر رقابت ،با یکدیگر همکاری نیز میکنند.
داداش پور و آندرو ،)2010( 4در کار خود خوشه را این گونه تعریف میکنند :خوشه-
های کسب و کار نمایشی از بنگاههای کوچک و متوسطی است که با شکل گیری شبکه-

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Sena Ozdemir et al.
2. Ping Lin et al.
3. Natalija Kulakova
4. dadashpoor and Andrew

نوآوری مناسبتی دست مییابند و منبعی از مزیتهای رقابتی منطقهای و محلی را فراهم می-
کنند .در نگاه سیستمی ،میتوان به اهمیت نقش مولفههای ارتباطی میان اجزای نظام نوآوری
اشاره کرد که تحت عنوان شبکه دانش منطقهای از آن یاد میشود .شبکههای دانش منطقه-
ای ،انباشتی از دانش صریح و دانش تجربی را در یک قلمرو گرد هم میآورند و بستر مورد
نیاز برای شکلگیری نوآوری را فراهم میکند .دانش کاربردی را میتوان به دو دسته دانش
ضمنی و دانش صریح تقسیم کرد .دانش صریح را میتوان با پیوندهای ضعیفتر بین بنگاهی
نظیر پیوندهای تجاری مبادله کرد ،اما مبادله دانش ضمنی نیاز به پیوندهای قویتر از جمله
برقراری رابطه اعتماد و دوستی یا به طور عمد پیوندهای اجتماعی دارد(داداش پور و سعیدی
شیروان .) 1395 ،اهمیت این پیوندها تا حدی است که در اقتصاد جغرافیایی تکاملی ،نوآوری
از اساس نتیجه تعامل میان بنگاهها با یکدیگر در یک محدوده جغرافیایی به شمار می

نقش شرکتهای پیشرو و خوشههای کسب و کار در نوآوری ...

های همکار در سطح منطقه ،به صرفههای ناشی از مقیاس ،تجمیع ،یادگیری و ظرفیت
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برر

رود(فیتجار و رودریگز.)2013 ،

تخصصی شدن یکی از مزیتهای اصلی پیوندهای بین بنگاهی و عنصری کلیدی برای سی
تأث

تقویت پیوندهای بین بنگاهی است .تمرکز منطقهای فعالیتهای اقتصادی مشابه و وجود

یر

پیوندهای بین بنگاهی استراتژیک درجه مشخصی از تخصصی شدن را ارتقا میدهد و این

عوام

تخصصی شدن ،وابستگی متقابل را افزایش میدهد .بعد دیگر رابطه عمودی ،دسترسی به

ل

بازار یا پیوندهای پیشین است .از اینرو ،یک گام مهم در فرایند خوشهسازی صنعتی ،تحلیل

فرد

نقاط قوت نسبی هر خوشه ازنظر پتانسیل رشد بازار و رقابتپذیری در درون بازارهای محلی،

یو

منطقهای ،ملی و جهانی است (پینگ لین و همکاران .)679 ،2009 ،1گمپگونی و بیاتریس سازم
انی
2

سیمون ( ،)2018نیز بر این باور است که عنصر اصلی خوشهها در روابط بین همکاری و
رقابت نهفته است .روابط بین بنگاهی مشارکتی ،شیوهای برای بنگاهها برای افزایش نوآوری

بر
خالق
یت

1. Ping Lin et al.
2. Compagnone and Béatrice Simon

مدیرا
ن
….
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168
برر
سی
تأث
یر

بعنوان وسیلهای برای پایداری مزیت رقابتی است .از این گذشته ،ادبیات بر خوشههای صنعتی
نشان میدهد که همکاری افقی چهره به چهره ،غیررسمی و غیر برنامریزی شده نیز برای
یادگیری و فرایندهای نوآوری حیاتی است .هم مکانی و تماسهای چهره به چهره در درون
یک خوشه ،همچنین مزیتهای اضافی بوجود میآورد که با چرخش اطالعات و الهام
بخشی ارتباط دارد .این خوشهها میتوانند پایه یک شبکه مبادله اطالعات غنی باشند که
بنگاهها را برای یادگیری درباره اتحادیههای جدید و فرصتهای بازاری با شرکای قابل اتکا
هدایت کند .نظام نوآروی شرکت را میتوان به عنوان یک فرایند تکاملی تعریف کرد که
تولید ،پذیرش ،اجرا و ادغام و ترکیب ایدهها و روشهای جدید در داخل یک شرکت
است  .فعالیت نوآوری در داخل یک شرکت ،یک فرایند تعاملی است که توسط وابستگی-
های تکنولوژیکی بین سیستمهای فرعی و زیر فرایندهای مختلف شناسایی شده
است(اسدپورو کارگر .)1394 ،خالقانه و نوآور بودن شرکتها نیازمند تشویق تواناییها،
فرصتها و تمایالت کارکنان است .از سوی دیگر ،رهبری شرکت میتواند چالش منحصر
به فردی باشد ،به طوری که سبک رهبری مانند رهبری تحولگرا ،میتواند فرایند خالقیت
کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد(میتال و دهار.)2015 ،1
نوآوری معطوف به تالش برای تجاری سازی ایدههای نو است .تعریفی که اغلب درباره

عوام

نوآوری در ارتباط با بنگاهها ارائه میشود ،عبارت است از فرآیندی که بنگاهها به کار می-

ل

گیرد تا طراحی و تولید محصوالت خود را به شیوههایی نو صورت دهند ،جدا از اینکه برای

فرد
یو
سازم

دیگران در هر جا و هر زمان نیز نو باشد یا نباشد (دیوانتو و همکاران.)2012 ،
نوآوری به عنوان یک عامل کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی بوده و یکی از اهداف

انی

اصلی برای بسیاری از سازمانها ،محسوب میشود .شرکتهای نوآور نسبت به شرکتهای

بر

دیگر توانایی بیشتری در پاسخ به چالشهای محیطی دارند و به همین دلیل است که نوآوری

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Mittal & Dhar

(جمشیدیان و یولی زاده دوجی.)1393 ،
در تحقیقی که در سال  2014توسط فاندونا و بادیلی انجام داند ،نشان داد که خوشههای
نوآورانه موجب تقویت کارآفرینی با ایجاد مشاغل جدید میشود که از این طریق بر
عملکرد اقتصادی منطقه تأثیر میگذارد؛ آنوخین و همکاران( )2018نشان دادند که خوشه-
های کسب و کار و شرکتهای پیشرو موجب نوآوری در منطقه میشود و در مناطقی که
کارکنان از تحصیالت باالیی برخورد بودن ،نوآوری بیشتر بود؛ تاید و همکاران( )2001نشان
دادند که شرکتهایی که فرصتهای شغلی برای مردم محلی ایجاد میکنند ،مزایایی ایجاد
میکند که یکی از این مزیتها نوآوری است؛ بنگاههای کوچک میتوانند نیروی کار با
استعداد را در مقابل شرکتهای صنعتی جذب کنند ،این شرکتها فرصتهایی را برای رشد
پایدار از طریق نوآوری به وجود میآورند ،به این ترتیب؛ نوآوری بر عملکرد آنها تأثیرگذار

نقش شرکتهای پیشرو و خوشههای کسب و کار در نوآوری ...

از محرکهای کلیدی موفقیت در بلند مدت ،به ویژه در بازارهای پویا محسوب میشود
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است(تروال و همکاران .)2018 ،داشتن ارتباط با متخصصان و افرادی که استعداد نوآوری برر
دارند ،برای بنگاههای پ یشرو و متعالی دارای اهمیت فراوانی است که از ابتکار عملی بهره سی

مند شده و از پتانسیلهای منطقه در جهت نوآوری و بهرهبرداری از آنها استفاده کنند(اوزر و

تأث

یر

ژانگ .)2015 ،همچنین آنیخون و وینست( ،)2012نشان دادند که فعالیتهای کارآفرینانه و

عوام

نوآوری وابسته به زمینه و منطقه با توجه به ظرفیتهای موجود در آن است.

ل

از سوی دیگر ،ادبیات کارآفرینی ،نوآوری را به اقدامات کارآفرینان (اکس و همکاران،
 ،)2009معرفی ابزارها ،اهداف یا چارچوبهای جدید(اکهارت و شان )2003 ،ربط میدهد.

فرد
یو

مناطقی که دارای سرمایهگذاری زیادی هستند ،باید نرخ نوآوری باالتری نیز داشته باشند ،در سازم
انی

حقیقت رابطه تجربی محکم و مثبتی بین کارآفرینی و نوآوری وجود دارد(ادوریچ و

فیلدمن .) 2004 ،با این حال ،در تحقیقات برخی از پژوهشگران تردیدهایی در زمینه اینکه

بر
خالق

آیا کارآفرینی و سرمایهگذاریهای جدید آنها با توجه به ظهور پیچیدگی فنآوریها که به یت
مدیرا
ن
….
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خوبی برای تولید نوآوری تجهیز شدهاند ،نیازهای سرمایهای و نیاز به پشتیبانی از بازاریابی
وجود دارد(تاید.)2001 ،
بنابراین فرضیههای تحقیق حاضر عبارتند از:
.1حضور شرکتهای پیشرو در منطقه با نوآوری در منطقه رابطه مثبت دارد.
.2وجود خوشههای کسب و کار متمرکز در منطقه با نوآوری منطقه رابطه مثبت دارد.
.3تأثیر حضور شرکتهای پیشرو بر نوآوری منطقهای با سطح تحصیالت کارکنان تعدیل
میشود.
.4تأثیر خوشههای کسب و کار متمرکز بر میزان نوآوری در منطقه با سطح تحصیالت
کارکنان تعدیل میشود.
بر اساس فرضیههای تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق حاضر به شکل شماره  1ترسیم شده است.

170
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

شكل .1مدل مفهومی پژوهش

در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیههای تحقیق از شرکتهای خوشهای در منطقه
آذربایجانشرقی که در  5سال اخیر به صورت فعال عمل کرده و رفتارهای نوآورانه داشتهاند
است .با توجه به وجود خوشههای کسب و کار در استان آذربایجانشرقی که از نظر پویایی
کارآفرینی و نوآوری بر اساس اعالم تارنمای اطالع رسانی خوشههای کسب و کار در
کشور رتبه اول را دارد و دارای  33نوع خوشه است.
در تحقیق حاضر برای معیار نوآوری میزان اختراعات ثبت شده در خوشههای کسبو-
کار در نظر گرفته شده است .برای اندازه گیری نوآوری شرکتها از مدل سرعتی
آشتیانی( )1387که دارای  4بعد و  16گویه طراحی شده است استفاده شد .برای پاسخ به
سواالت از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده شده است .ابتدا ،جهت افزایش روایی
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پرسشنامهها از نظرات اساتید و محققان خبره در زمینه نوآوری در خوشههای کسبوکار

نقش شرکتهای پیشرو و خوشههای کسب و کار در نوآوری ...

روش پژوهش

استفاده شد .همچنین میزان پایایی بدست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/852برر
سی

است که نشان داد که پرسشنامه از اعتبار باالیی برخوردار است.

تأث

در این تحقیق برای بررسی متغیرهای مستقل از شرکتهای پیشرو که در منطقه

یر

در استان آذربایجانشرقی پیشرو و فعال بودند به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد .در

ل

این تحقیق تعداد  33شرکت انتخاب شدند .برای سنجش ویژگیهای شرکتهای پیشرو از

فرد

آذربایجانشرقی فعالیت میکردند استفاده شد .بنابراین شرکتهایی که در زمینه فعالیت خود عوام

پرسشنامه محقق ساخته استفاده مورد استفاده قرار داده شد.
برای اندازهگیری خوشههای کسبوکار از مدل ارجاعی و همکاران( )1395استفاده شد.

یو
سازم
انی

از سوی دیگر ،سطح تحصیالت نیروی کار با میزان تحصیالت کارکنان بدست آمد .در این

بر

تحقیق میزان تحصیالت کارکنان خوشههای کسب و کار به عنوان متغیر میانجی در نظر

خالق

گرفته شد.

یت
مدیرا
ن
….
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همچنین ،برای ارزیابی روایی پرسشنامهها از آزمون روایی سازه از نرم افزار LISREL

استفاده شد .روایی سازه ،مفهومی مرکبی است که مستلزم بررسی چند مرحله است ،روایی
سازه عبارت است از میزان صحت مقیاس در اندازهگیری ساخت نظری یا ویژگی مورد نظر
است(محمد بیگی و همکاران .)1393 ،برای بررسی پایایی پرسشنامهها از آزمون آلفای
کرونباخ از نرم افزار  SPSSاستفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ نشان دهنده سازگاری
درونی سواالت است که متغیر مشابهی را مورد سنجش قرار میدهند و مقدار بیشتر از  0/7بر
قبول پایایی پرسشنامه داللت دارد .نتایج بدست آمده نشان داد که پرسشنامهها از اعتبار و
روایی مناسبی برخوردار هستند که نتایج آن در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  .1روایی و پایایی ابزار جمع آوری دادهها

172
برر
سی
تأث
یر

بعد

روایی

پایایی

شرکتهای پیشرو

0/61

0/836

خوشههای کسب و کار

0/74

0/890

نوآوری

0/59

0/797

در تحقیق حاضر برای تحلیل دادهها ،ابتدا نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون کلموگروف -اسمیرنف ،انجام شد .برای بررسی مدل پژوهش به منظور آزمون
فرضیهها از روش معادالت ساختاری از نرم افزار  LISRELاستفاده شد .این نرم افزار با

عوام

استفاده از همبستگی و کوراریانس بین متغیرها اندازه گیری شده ،میتواند مقادیر بارهای

ل

عاملی ،واریانس و خطاهای متغیر های مکنون را برآورد یا استنباط کند .در این روش ضمن

فرد
یو
سازم

آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادالت ساختاری خطی را برآورد میکند برای برازش
مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون ،خطاهای اندازهگیری در هر یک از متغیرهای وابسته و

انی

مستقل ،علیت دو سویه ،همزمانی و وابستگی متقابل است ،طرحریزی شده است (کالنتری،

بر

.)1388

خالق

تحلیل ویژگیهای جمعیت شناختی در جدول شماره  2نشان داده شده است.

یت
مدیرا
ن
….

ویژگیهای جمعیت شناختی
جنسیت

سن

تحصیالت

طبقات

تعداد

درصد

مرد

207

77

زن

77

23

 40-30سال

42

15/6

50-41

91

33/8

باالتر از  50سال

126

46/8

کاردانی

54

20/1

کارشناسی

141

52/4

کارشناسی ارشد

62

23

دکتری

12

4 /5
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جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری
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آزمون گلموکروف -اسميرنف
بعد

میانگین

آماره k-s

 -pمقدار

نتیجه نرمال/غیرنرمال بودن توزیع

شرکتهای پیشرو

3/97

1/102

0/212

نرمال

خوشههای کسب و کار

4/01

1/215

0/194

نرمال

نوآوری

4/27

1/370

0/506

نرمال
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جدول  .3بررسی نرمال بودن توزیع دادهها

برر

سی
تأث
یر

نتایج بدست آمده از آزمون نرمال بودن دادهها نشان داد که سطح معناداری بدست آمده عوام
باالتر از  0/05است .بنابراین دادهها از توزیع نرمال برخوردار بوده و میتوان برای آزمون ل

فرضیهها از آزمون معادالت ساختاری استفاده کرد.
آزمون فرضيههای تحقيق

فرد

یو
سازم

از مهمترین معیارهای بررسی آزمون فرضیههای تحقیق ،آماره تی استیودنت است ،چنانچه انی

مقدار آن بزرگتر از قدرمطلق عدد  1/96باشد ،نشان دهنده رابطه معنادار میان دو متغیر است.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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شكل  .2آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس بار عاملی

174
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

شكل  .3آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس ضریب معناداری
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیههای تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیههای تحقیق است.
ضریب تأثیر بدست آمده در مدل شماره  3نشان دهنده تأثیر یا عدم تأثیر متغیر مستقل بر
وابسته است .در ستون ضریب معناداری که نشان دهنده ارتباط میان دو متغیر است که اعداد

خالق

بدست آمده بزرگتر از  1/96است ،همچنین در ستون مربوط به بار عاملی یا ضریب تأثیر،

یت

شدت تأثیر متغیر مستقل بر وابسته بیان میشود.

مدیرا
ن
….

بزرگتر است ،بنابراین رابطه معناداری بین حضور شرکتهای پیشرو با نوآوری منطقهای
رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بار عاملی بدست آمده نشان داد که حضور شرکتهای
پیشرو در منطقه موجب افزایش  24درصد در تغییر نوآوری منطقهای را تببین میکند،
همچنین میزان ضریب بتا بدست آمده از آزمون فوق نشان داد که یک واحد افزایش
شرکتهای پیشرو موجب  19درصد بهبود در نوآوری منطقهای میشود.
همچنین در آزمون فرضیه  2آماره  13/98 ، tبدست آمده که نشان دهنده رابطه مثبت
میان وجود خوشههای کسب وکار و نوآوری منطقهای است .همچنین میزان تأثیر آنها 63
درصد در تغییر نوآوری منطقهای را تببین میکند ،همچنین میزان ضریب بتا بدست آمده از
آزمون فوق نشان داد که یک واحد افزایش وجود خوشههای کسب و کار موجب 54
درصد بهبود در نوآوری منطقهای میشود.

نقش شرکتهای پیشرو و خوشههای کسب و کار در نوآوری ...

بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول آماره  tبرابر با  5/44است که از 1/96
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نتایج بدست آمده از آزمون فرضیههای تحقیق نیز نشان داد که میزان تحصیالت کارکنان برر
سی
نقش میانجی در جهت بهبود نوآوری منطقهای دارد.
تأث

جدول  .5برآورد ضریب معناداری و ضریب تأثیر ناشی از آزمون فرضیهها
فرضیه پژوهش
حضور شرکتهای پیشرو در منطقه با نوآوری در
منطقه رابطه مثبت دارد.
وجود خوشههای کسب و کار متمرکز در منطقه با
نوآوری منطقه رابطه مثبت دارد.

ضریب

بار

معناداری

عاملی

5/44

0/24

0/19

13/98

0/63

0/54

R2

سطح

نتیجه

معناداری

فرضیه

0/001

تأیید

0/001

تأیید

یر

عوام
ل
فرد

یو
سازم
انی

شاخصهای برازش مدل از مهمترین مراحل تحلیل معادالت ساختاری است .این شاخصها بر

برای پاسخ بدین پرسش است که آیا مدل بازنمایی شده با دادهها ،مدل مفهومی پژوهش را

خالق
یت
مدیرا
ن
….
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تأیید میکند یا خیر .نتایج بدست آمده از برازش مدل در جدول شماره  6نشان داده شده
است.
جدول  .6شاخصهای بدست آمده از برازش مدل
شاخصهای برازش

NFI

AGFI

GFI

RMSEA

X2/DF

DF

X2

مقادیر بدست آمده

0/95

0/93

0/92

0/047

2/45

2

4/83

با توجه به نتایج بدست آمده از برازش مدل ،مجذور خی 0/047 ،که مقادیر کوچکتر از
 0/05حاکی از برازش قابل قبول مدل است ،دامنه آزادی مدل  2و مقدار کای اسکوئر4/83 ،
بدست آمد .شاخص  0/93 ،GFIو  0/92 ،AGFIبدست آمد که حاکی از برازش خوب
مدل است.
برای بررسی نقش تعدیل کننده سطح تحصیالت کارکنان در تأثیر حضور شرکتهای
پیشرو بر نوآوری منطقهای و تأثیر خوشههای کسب و کار متمرکز بر میزان نوآوری در
منطقه از روش سوبل استفاده شد ،که نتایج آن در جدول شماره  7آورده شده است.

برر

جدول  .8نتایج آزمون سوبل برای معناداری روابط غیر مستقیم

سی

2

تأث

مسیر

R

یر

تأثیر حضور شرکتهای پیشرو بر نوآوری منطقهای با تعدیلگری سطح

0/526

عوام

تحصیالت کارکنان

ل

تأثیر خوشه های کسب و کار متمرکز بر میزان نوآوری در منطقه با

فرد

تعدیلگری سطح تحصیالت کارکنان

یو
سازم
انی

0/651

آماره

مجذور مربعات

سوبل

تعدیل شده

0/571

0/521

0/707

0/645

بر اساس جدول  ،8میزان آماره سوبل برای نقش تعدیلگری سطح تحصیالت کارکنان بر
تأثیر حضور شرکتهای پیشرو بر نوآوری منطقهای موثر است ،بدین ترتیب ،سطح

بر

تحصیالت کارکنان موجب بهبود  57درصد در تأثیر حضور شرکتهای پیشرو در نوآوری

خالق

منطقهای میشود.

یت
مدیرا
ن
….

آماره سوبل موجب بهبود  70درصد در تأثیر خوشههای کسب و کار متمرکز بر میزان
نوآوری در منطقه میشود.

بحث و نتيجه گيری
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،حضور شرکتهای پیشرو در منطقه با نوآوری در
منطقه باعث اثرات مثبتی است؛ همچنین وجود خوشههای کسبوکار متمرکز بر ارتقاء
نوآوری موثر است ،از سوی دیگر ،سطح تحصیالت کارکنان نقش میانجی در جهت بهبود
نوآوری در منطقه را ایفا میکند .با بررسی پژوهشهای انجام شده توسط محققین
مختلف(آنوخین و همکاران2018 ،؛ افشار و همکاران )1398 ،بیان کردند ،کارآفرینی

نقش شرکتهای پیشرو و خوشههای کسب و کار در نوآوری ...

از سوی دیگر ،در فرضیه چهار تحقیق نیز نشان داد که سطح تحصیالت کارکنان ،با توجه به
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موجب نوآوری میشود ،همچنین با ارتقاء تحصیالت کارکنان نوآوری منطقهای افزایش برر

مییابد؛ نتایج تحقیق منوریان و همکاران( )1396نیز نشان داد که به دلیل بهرهمندی کسبو -سی
کارها از ظرفیتهای یک مکان جغرافیایی ،نوآوری در آنها تسهیل میشود؛ نتایج تحقیق تأث

وجود کارکنان تحصیل کرده در نوآوری منطقهای با نتایج بدست آمده با تحقیق پینگ لین

یر

عوام

و همکاران( )2009همخوانی دارد؛ آنها معتقدند تخصصی شدن از مزیتهای اصلی بین

ل

بنگاهها و نوآوری است؛ اوزر و ژانگ( )2015نیز نشان دادند که افرادی که دارای تخصص

فرد

خاصی هستند ،استعداد زیادی در نوآوری دارند و میتوانند برای بنگاههای پیشرو و متعالی

یو

حائز اهمیت باشند؛ راجاپاسیانی و هوی( )2018بیان کردند که میان نوآوری و عملکرد سازم
شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین لی و همکاران( )2019بیان کردند که خوشه -انی

های نوآورانه در متن محیط داخلی و نهاد به وجود میآیند؛ مو و همکاران( )2020بیان

بر

خالق

کردند که نوآوری منطقهای بیشتر در خوشههای صنعتی اتفاق میافتد و نوآوری منطقهای با

یت

سطح تخصصی شدن در خوشههای صنعتی رابطه مثبت دارد.

مدیرا
ن
….
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178
برر
سی
تأث

از آنجا که در تحقیقات بیشتر بنگاهها و شرکتها به صورت منفرد مورد توجه قرار می-
گیرند و نقش خوشههای کسب و کار بیشتر مورد توجه قرار نگرفته است ،ما در این تحقیق
به دنبال فهم مشارکت در ظهور نوآوری منطقهای هستیم .نتایج بدست آمده از مدل مفهومی
و آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که وجود شرکتهای پیشرو و خوشههای کسبوکار
بر نوآوری منطقهای تأثیر مثبت دارد و فرضیههای تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است .نکته
مهم تحقیق حاضر وجود خوشههای کسبوکار از صنایع مختلف ،از جمله کشاورزی،
تولیدی ،خدماتی ،صنایع دستی و  ...در این تحقیق است که قابلیت تعمیم یافتههای تحقیق را
امکان پذیر میسازد .یو و همکاران( )2014در چین نشان دادند که خوشههای کسب و کار
خالق ،موجب نوآوری منطقهای شده و موجب رشد اقتصادی میشود
بررسی نتایج تحقیقات مختلف نیز حاکی از تأیید نتایج بدست آمده از آزمون فرضیههای
فوق است ،زیرا شرکتهای پیشرو ،قائل به یک منطقه نیستند و ممکن است استعدادهای
نوآورانه و کلیدی را از مناطق مختلف بدست بیاورند ،آنها به دنبال استفاده از شرایط محلی
برای دستیابی به سود هستند .مناطقی که دارای افرادی هستند که از تحصیالت مناسبی
برخوردار هستند ،جایی است که خوشههای صنعتی بهترین تالش را برای رسیدن به ایدههای

یر

خود انجام میدهند .بدین ترتیب؛ سالمی و همکاران( )1394نشان دادند که وجود کارکنان

عوام

تحصیل کرده در خوشههای کسبوکار موجب نوآوری در منطقه میشوند؛ همچنین تحقیق

ل

ضابطپور و آقاجانی( )1396نیز نشان داد ،تخصصگرایی موجب ارتقا نوآوری در خوشه-

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

های صنعتی میشود؛ نتیجه تحقیق تنگ و همکاران( )2019حاکی از آن است که وجود
متخصصان موجب نوآوری منطقهای میشود؛ همچنین روبازوسکا و همکاران( )2019نشان
دادند که دانش ورودی بر شرکتها موجب نوآوری در منطقه میشود.
توسعه از طریق ابداء خوشهای نقش محوری و بارزی در سیاستهای اقتصادی و صنعتی
کشورهای توسعه یافتهایفا مینماید .اگر رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کالن
داشتهاند ،اینک کسب وکار خرد این وظیفه را بر عهده دارد .احساس مسئولیت نسبت به

حمایتهای غیر مستقیم در مقابل پرداخت یارانه ،ترکیب رقابت و همکاری بهمنظور تقویت
یادگیری و نوآوری ،ارتقاء سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث
همکاری خوشهها ،دولت و دانشگاه مورد تاکید و توجه بیشتری قرار میگیرد.
امروزه ،اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور کسب و کارهای کوچک و متوسط
استوار است و عموماً کارآفرینان این بنگاهها را تاسیس میکنند ،که معموالً وجوه مورد
نیاز برای توسعة طرح و ایدة خود را در اختیار ندارند (ایزدخواه و اصغریزاده .)1388 ،این
شرکتها سهم بسزایی در توسعة صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال دارند و نسبت به شرکت-
های بزرگ از انعطافپذیری باالیی برخوردارند .خوشههای کسب و کار به طور وسیعی
مورد توجه قرار گرفته است .یکی از دالیل این امر قابلیت خوشهها به عنوان راهی برای غلبه
بر محدودیتهای ناشی از مقیاس سازمانهای کوچک و متوسط است ،و دیگر اینکه خوشه-

نقش شرکتهای پیشرو و خوشههای کسب و کار در نوآوری ...

افزایش قابلیت رقابت واحدهای کوچک و متوسط ،بهبود ارتباطات شبکهای ،تاکید بر
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ها زمینه مناسبی برای رشد و افزایش بهره وری ،نوآوری و رقابت ایجاد مینمایند (یغمائی و برر
سی
معصومی.)1393 ،

هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بین المللی ،ملی و بخشی به سمت منطقهای و محلی،

تأث

یر

مبتنی بر قابلیتهای پویای سیستم های اجتماعی شکل یافته بر پایه فرایندهای طبیعی پیش

عوام

میرود ،توجه به کسبوکار خرد در قالب شبکه ارتباطی قابل تعریف ذیل بحث توسعه

ل

خوشهای از اهمیت ویژهای برخوردار میشود.

فرد

نوآوری یکی از اصلیترین منابع مزیت رقابتی در محیط در حال تغییر است و شرط بقاء

یو

کسبوکارها توسعه قابلیت انطباق پذیری و نوآوری سریع است .نوآوری از فاکتورهای سازم
انی

اساسی در رشد و توسعه یک منطقه است ،این امر ،مورد توافق ،پژوهشگان ،کارآفرینان،

خوشههای کسب و کار و همچنین خطمشیگذاران است .بنابراین با توجه به اینکه در مناطق

بر
خالق

مختلف جغرافیایی توزیع نامتواز نی از لحاظ نوآوری صورت گرفته است .از سوی دیگر ،در یت
مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

یک منطقه به دلیل وجود ارزشهای مشترک ،اعتماد و سایر داراییهای ناملموس ،ظرفیت
نوآوری بیشتری.
خوشههای کسب و کار ،نوآوریها را درون خود و از طریق فناوریهای و منابع خود
توسعه میدهند و سپس آنها را تجاریسازی میکنند .بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از
آزمون فرضیههای تحقیق پیشنهادهای زیر ارایه میشود:
خوشههای کسبوکار میتواند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقهای باشند ،بنابراین پیشنهاد
میشود ،بنگاهها و واحدهای تولیدی در قالب توسعه خوشهای به دلیل افزایش همکاری و
انجام فعالیتهای مشارکتی در منطقه الزم را داشته باشند؛
وجود سامانههای بازاریابی جهت ارائه بهینه محصوالت و خدمات ارائه شده توسط
خوشهها امری ضروری قلمداد میشود و با توجه به اینکه بازارهای مصرف کاالها و خدمات
از حالت سنتی خود خارج شدهاند ،نظامهای بازاریابی نیز باید مطابق با شرایط بازارها تغییر
نمایند و رویکردهای نوآورانهای را در دستور کار خود قرار دهند تا از این رهآورد بتوان در
بازارهای رقابتی توان تولیدی و ارائه خدمت را برای خوشهها کسبوکار حفظ نمود.
همچنین استفاده از ابزارهای هوشمند در خوشههای کسبوکار ،همچون سامانههای

یر

اطالعاتی موجب توجه به محیطهایی خواهد شد که دارای ظرفیتهای زیادی برای نوآوری

عوام

هستند.

ل
فرد
یو
سازم
انی

تحقیق حاضر با محدودیتهایی مواجه بود ،از جمله این محدودیتهای آن میتوان تنها
به شرکتهایی اشاره کرد که در منطقه آذربایجانشرقی فعالیت میکردند ،که در تعمیم آن
به سایر مناطق باید با احتیاط عمل کرد ،همچنین با توجه به شرایط تحریمی کشور و توجه
دولت و خط مشیهای آن به تولید داخل ،عواملی جدا از وجود شرکتهای پیشرو و خوشه-

بر

های کسب و کار در نوآوری منطقهای تأثیر داشته باشد که باید به طور جداگانه مورد

خالق

بررسی شود.

یت
مدیرا
ن
….

مهم نیازمند نوآوری است ،بنابراین پیشنهاد میشود ،در زمینه اجرای پروژههای خاص،
کارگروههای کارشناسی در حوزههای تخصصی تشکیل شده و اقدام به شناسایی نقاط
ضعف و قوت ،رقبا ،تهدیدها و فرصتها و همچنین مزیتهای رقابتی و نسبی شرکت کنند.
استقرار نظام تحقیق و توسعه از ضرورتهای شرکتهای پیشرو است ،بنابراین پیشننهاد می-
شود ،نظام تحقیق و توسعه در شرکتها طراحی ،بهسازی و استقرار یابد.
سپاسگزاری :این پژوهش برگرفته از رساله مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بناب است .نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند از همکاری و مساعدت همه عزیزانی که در این
پژوهش ما را یاری نمودهاند ،سپاسگزاری نمایند.
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