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Abstract

Major researches in recent years have been
focused on identifying the factors that contribute
to innovation capacity improvement in
enterprises. This paper examines the effect of
innovation drivers (Knowledge Management,
Creativity and Innovation Management,
Information Technology Management) on
innovation capacity in knowledge-based
companies established in science and technology
parks. We use Structural Equation Model (SEM)
by Lisrel software in this study. Research data
has been selected from the companies in the
science and technology parks of Iran. The results
show that, each of the drivers of innovation has
positive and significant impact on creation and
enhancing innovation capacity in firms. Among
these variables, Information Technology
Management and Knowledge Management have
the highest coefficient.
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بنیانهاي دانشهاي نوآوري بر ظرفیت نوآوري شرکتتاثیر محرك

2، مینا تجویدي1، بهزاد سلمانی*1ناصر صنوبر

ت علمی دانشگاه تبریزاهیعضو-1
دانشگاه تبریزMBAکارشناسی ارشد دانشجوي -2

چکیده
هـاي اخیـر بـر    هاي سالعمده پژوهش،بر این اساس. ها شواهد قوي تجربی و نظري وجود دارددر خصوص اهمیت و ضرورت توسعه ظرفیت نوآوري سازمان

مدیریت دانـش،  (هاي نوآوري این مقاله به بررسی میزان تاثیر هر یک از محركبا توجه به اهمیت موضوع، . شناسایی عوامل موثر بر ارتقاي ظرفیت معطوف است
.پـردازد علـم و فنـاوري مـی   هاي پاركهاي دانش بنیان مستقر در بر ظرفیت نوآوري در شرکت)مدیریت خالقیت و نوآوري، مدیریت فناوري اطالعات در بنگاه

. افزار لیـزرل اسـتفاده شـده اسـت    با نرمساختاريمعادالتیابیمدلو تعیین ضرایب هریک از متغیرهاي تاثیرگذار بر آن از ها براي سنجش ظرفیت نوآوري بنگاه
هـاي نـوآوري   دهد که هر یک از محركنتایج تحقیق نشان می. استهاي علم و فناوري کشور انتخاب شده هاي مستقر در پاركهاي پژوهش از میان شرکتداده

از بین این متغیرها مدیریت فناوري اطالعات و مدیریت دانش بیشـترین ضـریب را   . ها دارندداري در ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوري در بنگاهتاثیر مثبت و معنی
.هاي مهم در بنگاه هستندد نوآوري، افزایش ظرفیت و محركگذاري بیشتر بر ایجاد اختصاص دادند که به معنی تاثیربه خو

هاي دانش بنیان، لیزرلهاي کوچک و متوسط، شرکتهاي نوآوري، ظرفیت نوآوري، بنگاهمحرك: هاواژهکلید

'مقدمه-1

بهمنجرکهاسترقابتدرایجاداساسیعاملیکنوآوري
همانندوبردارددرراآیندهموفقیتمیشود،سازمانیرشد

دراقتصاددهدمیاجازههاشرکتبهکهاسترشديموتور
هاشرکتاز این رو.بهتري برخوردار شوندکارآییازجهانی
ازکرده،ایجادرايجدیدفرایندهايومحصوالتبایستی

مستمريجریانیاز بتوانندتا کننداستفادهرفته بیشيفناور
خوددواموماندگاريجهتدرحالعیندروده برخوردارش

تاکنندتالشبایدهاشرکتعالوه،به.نهندپیشبهگامی
فرایندهايوهاسیستممحرکها،ساختار،مناسب،فرهنگ
و ظرفیت شوندمینوآوريتسهیلبهمنجرکهرامناسبی

نوآوري نیازمند . آورندپدیددهد،نوآوري آنها را افزایش می

sanoubar@tabrizu.ac.ir: مکاتباتدارعهدهنویسنده* 

توان آن را در دو هایی است که به طور کلی میزیرساخت
از بخش بالقوه آن به . بندي کرددسته بالقوه و بالفعل دسته

"عنوان بالفعل آن بهو از قسمت "ظرفیت نوآوري"عنوان 

بهبود ،ظرفیت نوآوري. ]1[شودیاد می"وانمندي نوآوريت
هاي هاي سازمان براي ایجاد فرصتها و قابلیتمداوم توانایی

.استنوآوري در محصول و فرایندهاي تولید محصول
میالدي، توجه اساسی موضوعات مدیریت 60اوایل دهه تا

هاي اخیر، اما در سال. ]2[هاي بزرگ بوده استبه شرکت
هاي کوچک و متوسط در توسعه اقتصادي کشورهاشرکت

مهمترین . ]2-4[اندعنوان موتور رشد اقتصادي شناخته شدهبه
تر بودن و داشتن ها عالوه بر روانیژگی و مزیت این بنگاهو

سازگاري با شرایط متغیر محیطی، وضعیت قدرت 
افزایش تغییرات بازار . پذیري و نوآورانه آنان استرقابت

هاي نوآوري در منجر به نیاز به نوآوري بیشتر و به تبع برنامه

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1390زمستان، 2، شماره چهارمسال 
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SMEها باید همواره در فکر ایجاد این بنگاه.ها شده است
با معرفی محصول جدید در بازار فعلی (تغییراتی بازار محور

بنابر این . باشند تا از صحنه رقابت نروند) بازارجدیدیا
مثبت بر اقتصاد داشته و یک عنصر کلیدي در نوآوري تاثیر 

با توجه به اهمیت این .شودفرایند کارآفرینانه محسوب می
وهمچنین ظرفیتها در توسعه اقتصادي کشورها و بنگاه

عوامل موثر ، تعیین توانمندي آنها در ایجاد و توسعه نوآوري
اهمیت زیادي برخوردار افزایش ظرفیت نوآوري در آنها از بر
با ایجاد محیطی مناسب، شرایط کار و نیزهادولت. ستا

جذب ،هاي کوچک و متوسطفعالیت را براي شرکت
هاي علم و را از طریق پاركهاي مبتنی بر فن آوري شرکت
هاي مستقر همین دلیل به شرکتبه.نمایندمیفراهم فناوري

گفته 1محورهاي دانشهاي علم و فناوري، شرکتدر پارك
ها ، شایستگیهاها، تواناییاي از مهارتزیرا مجموعهشودمی

و افراد متخصص را دارا هستند که خالقیت و نوآوري در این 
-این مطالعه در پی پاسخ.دهدها در اوج خود قرار میشرکت

ی بر ایجاد و یهاه است که چه محركمسالگویی به این 
مطالعه عوامل . نگاه تاثیر دارندبي در رافزایش ظرفیت نوآو

تواند امکان ها میموثر بر ایجاد ظرفیت نوآوري این بنگاه
هاي بنگاه جهت اتخاذ تصمیمات تحلیل شرایط و پتانسیل

استراتژیک براي افزایش ظرفیت نوآوري آنها را فراهم کرده و 
هاي اقتصادي براي پیشبرد اهداف مربوط گذاريدر سیاست

.ه کشور موثر واقع شودبه رشد اقتصادي و پیشرفت فناوران

پیشینه تحقیق-2
مبانی نظري1- 2

پایه در نظریهپنج ،متون نظرينویسندگان این مقاله، در
که هر کدام به نوعی اندیافتهتشریح فرآیند توسعه نوآوري 

و عوامل موثر در تحقق نوآوري به ویژه سازوکارسعی دارد 
.در سطح سازمانی را شناسایی نماید

اي از عوامل تولید و ترکیب تازهرا نوآوري 2شومپیتر
یک سیستم و یا پیدایی یک تابع تولید هاي مختلفحالت

تولیدي نو یا جدید از رهگذر دستیابی به منابع و فرایند

1- Knowledge-base
2- Schumpter

تعریف طراحی یک سازمان جدید يبازاري جدید و در انتها
میدسته تقسپنج به نوآوري در تئوري شومپیتر، انواع. کرد
معرفی یک محصول جدید و یا تغییر کیفی در :دشومی

؛ معرفی یک فرآیند جدید در یک صنعت؛ محصول موجود
مواد خام هتوسعۀ منابع جدید عرض؛ نفوذ در بازارهاي جدید

.]5[ایجاد تغییرات در سازمانو هاو یا سایر ورودي
به دو وي . کردمطرح را فناورانهنوآوري مفهوم 3دیوید نورث
. ستتولید و فرآیند نوآورانه توجه بیشتري داشته ادو موضوع 

در این مرحلهابداع و اختراعکند که که تئوري نورث بیان می
سزایی در رشد هسازي منجر شده و تاثیر ببه مرحله تجاري
داشته است، پس از این مرحله به نوآوري اقتصادي کشورها

اي که گونهبه. کرده استسیستماتیک و فرآیندگرایی توجه 
و رشد اقتصادي، از این که تغییرات سیستماتیکندکادعا می

.]6[شودمرحله شروع می
مشخصات این .باشدمی4فریمنتئوري سوم مربوط به تئوري

توسعه و نوآوري این نگرش انجام تحقیقات پایه، اختراع،
هاي نوآوري در این دوره را، فریمن از جمله ویژگی. باشدمی

دلیل امکانات دارد که این موضوع بهاعالم میبودن آن فزاینده
هاي بیشتري براي خلق فرصت،تولید بهتر در دوران صنعتی

هاي جدید و نیازهاي فزاینده جوامع بشري ایجاد ایده
.]7[نمایدمی

نوآوري تاکید بیشتري شده هايبر نظام80از اواخر دهه 
ي ازااي که فریمن نظام نوآوري را، شبکهگونههاست ب
نماید و سازمان ي معرفی میفناورها براي تحقق سازمان

را تولید و يفناورنوآوري 5هاي اقتصاديتوسعۀ همکاري
یند جدید و تغییرات چشمگیر در نوآوري شامل آفر

ي، سازمانی، مالی و فناورعلمی، هاياي از فعالیتمجموعه
.]8[دنمایتعریف میيتجار

عنوان نوآوري علمی که به معناي با پنجمتئوريباالخره 
هاي جدید، ایدهها وایجاد، ارزیابی، مبادله و بکارگیري طرح

به منظور رقابت و برتري بنگاههاي اقتصادي در راستاي 
که به فرآیندهاي اقتصادي اجتماعی استشکوفایی و توسعه

3- North
4- Ferriman
5- OECD



1390زمستان ، 2، فصلنامه سیاست علم و فناوري، سال چهارم، شماره ناصر صنوبر، بهزاد سلمانی، مینا تجویدي

93

هاي تحقیق و توسعه؛ علمی جدید ازطریق فعالیتکسب دانش
و ایجاد دانش جدید براي منافع اقتصادي و فرآیندهاي کسب 

اجتماعی؛ نوآوري علمی در فرآیندهاي تولید، توزیع و کاربرد 
.]9[دانش ونظام نوآوري علمی ملی اشاره دارد

استعبارتاز نظر الندوال و همکاران وي نظام ملی نوآوري
وگسترشتولید،آندرکهروابطیوعناصرمجموعهاز

داراي نقش اساسی تازهومفیداقتصاديدانشازاستفاده
نگرشیبرمبتنینوآوريیندآآنها معتقدند که فر. هستند

نظامبهملیقیدداشتنعالوه،به.گراستکلومندنظام
جامعههرنهاديخصوصیاتکهاستآنمفهومبهنوآوري

همچنین. داردتأثیرجامعهآننوآورينظامیکعملکرددر
کنند و از مهمترین منبع رشد و یادگیرنده یاد میآنها به دانش

یادگیريتعاملییندآفریکحاصلبیان می کنند که نوآوري
ها،دانشگاهمانندتخصصیهايسازمانازهیچ یکواست

نمیروند،شماربهدانشایجادکنندةتنهاییبهغیرهو،هاشرکت
پدیدرانوآوريکهاین سازمانهاستبینتعاملبلکه
میرعمادي معتقد است که تفاوت الگوها و . ]10[آوردمی

فرآیند نوآوري در کشورهاي مختلف تفاوت کیفی است نه 
نظریه هاي جدید برنامه پژوهشی الندوال در الگوهاي. کمی

آسیایی بر طبق رهنمون ایجابی برنامه پژوهشی و در راستاي 
. استتوسعه و تقویت هسته مرکزي نگرش نظام ملی نوآوري

همچنین امروزه درکشورهاي آسیایی یادگیري و نوآوري 
ها عنوان یک پدیده همه جانبه شناخته شده و در همه عرصهبه

تجارب موفق کشورهاي آسیا گویاي این . جاري است
هاي استقرار تعامالت اجتماعی و نهادحقیقت است که

ام ملی بر پایی نظمناسب نوآوري در همه ابعاد اجتماعی
.]11[گرددري در فناوري منجر مینوآو

پردازي درباره مقوله نوآوري از انجام دادن مطالعات و نظریه
تلقی 1ها برونزادر این نظریات بنگاه. شودبنگاه شروع می

در 2زادرونفناورانهشوند و عملکرد آنها در ایجاد تغییرات می
ترین مدل براي نمونه، در متداول. ]12[شوندنظر گرفته می

؛ یعنی مدل تابع تولید دانش که فناورانهتغییرات برايموجود 

1- Exogenous
2- Endogenous

زا ها به صورت برونفرموله شده است، بنگاه3توسط گریلیچز
گیرند و و تحت تاثیر یک سري عوامل بیرونی شکل می

یند آگاه دانش اقتصادي جدید را در فرآیند و آنوجود میبه
در این مدل، متغیر . رندگیفعالیت ایجاد نوآوري به کار می

ترین نهاده در تابع دانش است که با عنوان قاطعدانش به
. هاي سنتی مثل نیروي کار، سرمایه و زمین تفاوت داردنهاده

هاي نسبتی نسبتا معین در حالی که ارزش اقتصادي نهاده
است؛ لیکن ارزش دانش به طور واقعی نامعین است و ارزش 

.]13[زاران اقتصادي یکسان نیستبالقوه آن در میان کارگ
ها براي داشتن مزیت امروزه بیش از هر زمان دیگر سازمان

رقایتی پایدار نیاز اساسی به نوآوري دارند و ظرفیت نوآوري 
ها که منجر هاي اصلی در میان سازمانعنوان یکی از ویژگیبه

بنابراین، . شود، شناخته شده استبه مزیت رقابتی آنها می
مطالعه بیشتر عواملی که تشویق کننده و محدودکننده 

وجود .]14[باشد بسیار مهم استنوآوري میهاي ظرفیت
ها عاملی مهم براي نوآوري، ابتکار ظرفیت نوآوري در سازمان

هاي موجود ورياو کارآفرینی، ایجاد امکانات جدید، بهبود فن
لعات مطاهاي اخیردر سال. شودو محرك رقابت محسوب می

هاي انجام شده در خصوص این موضوع باعث توسعه مدل
هاي هر کدام از جنبه. ]16و15[مفهومی مختلفی شده است

بعضی . اندمختلفی ظرفیت نوآوري را مورد بررسی قرار داده
هاو آنها تاکید اساسی بر عوامل درونی سازمانی داشتهاز مدل

ها زمانرا از فاکتورهاي کلیدي ظرفیت نوآوري در سا
وجود : عوامل داخلی سازمان عبارتند ازمهمترین .انددانسته

وجود افراد متخصص و وي انسانی با دانش و مهارت فنی، نیر
با تجربه به خصوص مهندسان و دانشمندان، بازاریابان موفق، 

و ساختار سازمانی، اندازه، وتوسعهوجود بخش تحقیق
سازمانی همچون برونعوامل برخی دیگر به.غیرهاستراتژي و

هاي دولت، مقررات هاي کالن اقتصادي، سیاستشاخص
.]17[اندو سایر عوامل دیگر اشاره کردهفکريمالکیت 

هاي مختلف توان به دیدگاهموضوع میپیشینهبا بررسی 
نظران در خصوص مفهوم ظرفیت نوآوري و تفاوت صاحب

پردازان مختلفی نظریه. آن با توانمندي نوآوري اشاره کرد

3- Gerilich
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هاي داخلی و درحوزه نوآوري به مطالعه و بررسی عوامل
خارجی تاثیر گذار برافزایش ظرفیت نوآوري بنگاه 

ها با توانمندي آنها ظرفیت نوآورانه بنگاه.]18و14[اندپرداخته
در ترکیب دانش از منابع داخلی و خارجی مرتبط است که با 

ها بنابراین، الزم است این بنگاهیابد و گذشت زمان ارتقا می
یند آارتباطات خود را براي کسب دانش مورد نیاز در فر

ها از بنگاه. ها توسعه دهندها و سازمانوري با سایر بنگاهآنو
کارگیري هاي جذب براي کسب و بهطریق ارتقاي ظرفیت

کاك .]19[کننددانش و فرایندهاي یادگیري داخلی رشد می
بالقوه بنگاه تیظرف،ينوآورتیظرف"دند که معتق1النیو س
توان ینوآورانه است که از آن جمله ميهاتیانجام فعاليبرا

ها و هیرود،یو عرضه محصوالت و خدمات جدیبه معرف
در رابطه با سازمان اشاره دیجديهادهیااینو و يندهایفرآ
سازمان بر ياز مواقع سطح نوآورياریدر بس.]20["کرد

ها مانند تعداد ثبت اختراع، یاز خروجيااساس مجموعه
عرضه شده به بازار و تعداد دیتعداد محصوالت جد

ها شده است، از بازار که بنگاه وارد آنيدیجديهاحوزه
بالقوه و يهاتیکه توجه به ظرفیدر صورت.شودیمدهیسنج
. باشدتیبا اهمياتواند نکتهیها مسازمانیذاتيهاییدارا

نوآورانه در يهاتیوجود دارند که فعالیچرا که عوامل فراوان
گریعبارت دبه. دهندیقرار مریتحت تاثایبنگاه را شکل داده 

يتوان سازمان در نوآوریفوق به معنيهایوجود خروج
عدم وجود یمعنعدم وجود آنها ممکن است بهیول. است

آن را در دسترس نبودن منابع شهیردینباشد؛ بلکه بايتوانمند
ينوآوريسازيتجاريآماده نبودن بستر الزم براایازیمورد ن

د که نکنبه این موضوع اشاره می2لینک و رس.جستجو کرد
هاي جذب در داخل یا میان ممکن است انواع مختلف ظرفیت

ها وجود داشته باشد و نوع ظرفیت جذب به ساز و کار بنگاه
.]1[بستگی داردارتباطی 

در مطالعات محققان مختلف سه رویکرد متفاوت براي 
در . توان یافتي مینوآورظرفیت و سنجش يریگاندازه

یدر بررسياشاخصهعنوانبهاختراعتعداد ثبترویکرد اول،
، دومکردیدر رو. رودیشمار مبهسازمان يعملکرد نوآور

1- Koc and Ceylan
2- Link and Ross

داده صیتخصيکه سازمان به نوآوریمنابعنیاز محققیبعض
یمنظر مالمنابع ازنیا. دهندیقرار میابیارزياست را مبنا

و توسعه و قیشامل بودجه اختصاص داده شده به تحق
از منظر د؛یمربوط به ارائه محصول جديهايگذارهیسرما

و طراحان مشغول در نیشامل تعداد محققیمنابع انسان
یکیزیفيهاییو دارازاتیاز منظر تجهو ينوآوريهاپروژه

يهاستمیو سیشگاهیآزمازاتیچون تجهيشامل موارد
يریگو اندازهیابیدر واقع ارز. شوندیميوتریکامپیطراح

که بنگاه در از کوششیکلينماکی،)هايورود(منابع نیا
ارائه دهد،یانجام ميفناورو توسعه ينوآوريراستا

اختصاص قاتیسوم به آن دسته از تحقکردیرو. ]1[کندیم
،یکیزیرا در امکانات فينوآور) بالقوه(دارد که توان 

مشهود و نامشهود يهاییدارایطورکلهها، دانش و بمهارت
و يمرتبط با نوآوريهاتیو فعالندهایموجود سازمان در فرا

از شیبکرد،یرونیدر ا. کنندیجستجو مينوآورتیریمد
پرداخته ينوآورندیفرايهایخروجایهايورودآنکه به

در این تحقیق سعی شده .استندیآشود، تمرکز بر خود فر
تر مطالعات است که به مطالعه متغیرهایی خروجی که در بیش

عنوان متغیرهاي انجام شده در خصوص این موضوع به
هاي دانش بنیان تاثیرگذار و غالب اشاره شده است، در شرکت

.در پارك علم و فناوري کشور پرداخته شودمستقر

مبانی تجربی2- 2
مطالعات خارجی)الف

درخصوص بررسی ظرفیت متعدديتاکنون مطالعات تجربی 
نتایج متناقضی از آنها وها انجام گرفته نوآوري در بنگاه

در تفاوت در ها را ده است که می توان این تناقضشحاصل 
. جستجو نمود... شناسی، نوع تکنیک علیت و روش
گذاري به بررسی اثر سرمایه]21[3سوارز ویال و هسناسمقاله

ظرفیت نوآوري در رويهاي عمومی در زیرساخت
پرداخته 1920-1989هاي آمریکا طی بازه زمانی سازمان

دهد که ارتباط قابل تجزیه و تحلیل آماري نشان می. است
هاي آموزشی و ظرفیت نوآوري در تتوجهی بین زیرساخ

3- Suarez- Villa Hasnath
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گذاري زیرساختی در ها وجود دارد و همچنین سرمایهسازمان
گذاري در زیرساختارهاي سرمایهنسبت به حمایت از نوآوري 
ها سازمانبه اختراع و نوآوري دربیشتر ،عمومی و آموزشی

نتایج . شودها میو باعث افزایش عملکرد شرکتشدهمنجر 
ها، گذاري زیرساختدهد که درسرمایهمیتحقیق نشان 

ها باید در جهتی عمل بکنند که در حمایت اساسی از شرکت
به ]22[1رومیجن و البالدجو. نوآوري و ظرفیت نوآوري باشد

هاي کننده توانایی نوآوري در بنگاهبررسی عوامل تعیین
افزار در جنوب شرقی انگلستان با کوچک الکترونیک و نرم

هاي نوآوري همچون منابع بالقوه داخلی و ز شاخصاستفاده ا
خارجی مانند آموزش، تجربه کاري قبلی، تحقیق و توسعه، 
شدت تعامالت خارجی و نزدیکی در روابط شبکه 

دار دهنده اثر مثبت و معنینتایج تحقیق نشان.اندپرداخته
ها براي عوامل داخلی و خارجی بر افزایش توانایی بنگاه

که در میان عوامل داخلی تجربه کاري، طوريبهنوآوري است 
وجود افراد متخصص با درجه مهندسی و وجود بخش تحقیق 

ها و توسعه نقش کلیدي در افزایش توانایی نوآوري این بنگاه
هاي پیشرفته و نزدیکی بیشتر به در ایجاد و توسعه فناوري

.کنندکنندکان ایفا میتامین
به مقایسه ظرفیت نوآوري در دو پارك علم ]23[2لی و شاي

-2000(و فناوري ژانگ چین و هسینجو تایوان در بازه زمانی 
و براساس مدل پورتر و با استفاده از پرسشنامه ) 1990

دهد که تفاوت نشان میمزبورنتایح تحقیق. پرداخته است
کننده ظرفیت نوآوري در دو پارك ناشی از عوامل  تعیین

هاي تحقیقاتی، زیرساخت"ري آنها همچونظرفیت نوآو
اي میزان و نوع تقاضاي مشتریان منطقه و وجود صنایع خوشه

.باشدمی"و فعال به جاي صنایع متروك و مرده
هاي انسانی و به بررسی ادغام جنبه]24[3پراژوگا و احمد

ظرفیت -وري مدیریت نوآوري توسط مدل محرك نوآوريافن
هاي مدیران شرکت194بیندرنوآورينوآوري و عملکرد 

ظرفیت آنان . اندبا استفاده از پرسشنامه پرداختهاسترالیا
اند که عوامل محرك و نوآوري را عامل واسطی یافته

1- Romijn and Albaladejo
2- Lee and shyu
3- Prajogo and Ahmed

هایی مثل نوآوري در هاي نوآورانه را به خروجیانگیزه
براي سنجش محرك آنها . کندمحصول و فرایند تبدیل می

: از متغیرهايوطراحی مفهومی یمدل،نوآوري در بنگاه
رهبري، مدیریت افراد، مدیریت دانش، مدیریت خالقیت و 
ابتکار در سازمان و براي سنجش ظرفیت نوآوري از مدیریت 

و در نهایت براي سنجش ي و مدیریت تحقیق و توسعهفناور
عملکرد نوآوري از متغیرهاي نوآوري در محصوالت و 

دهد که نتایج نشان می. انددهنوآوري در خدمات استفاده کر
بین همچنین بین محرك نوآوري و ظرفیت نوآوري و ارتباط 

با این .مهم و قوي استظرفیت نوآوري و عملکرد نوآوري
حال، محرك نوآوري هیچ تأثیر مستقیمی بر عملکرد نوآوري 

ظرفیت نوآوريیعنی را از طریق واسطه اثر آنندارد بلکه
این هاي تواند از یافتهعملی که میومفهوم کلی . باشدمی

براي رسیدن به ها تحقیق برداشت کرد این است که سازمان
هاي نوآوري محركنیاز به توسعه اولکارایی باال، با نوآوري 

هاي نوآوري عواملی هستند که باعث زیرا محركدارند
توسعه و این باعث شوندتسهیل و ایجاد کننده نوآوري می

تا شودمیوريانوآورانه در تحقیق و توسعه و فنهاي ظرفیت
نتایج نوآوري و عملکردارائهبه طور موثرتري بهدبتوان

. سازمانی منجر شود
شناسایی عواملی که و مطالعه به ]26[4مارکوس و فرریرا

هاي کوچک و بنگاههاي نوآورانه ظرفیتافزایش ر به جمن
ایجاد مزیت رقابتیو بهبود عملکرد در جهتمتوسط پرتغال

5مدل مفهومی ارائه شده متشکل از . اند، پرداختهشودمیآنها
؛ محیط کسب و بودن بنگاه؛ کارآفرینهاي بنگاهویژگی: بعد

بنگاه استوار عملکرد وهاي نوآورانهکار خارجی؛ ظرفیت
آنها براي سنجش ظرفیت نوآوري از متغیرهاي نوآوري . است

هاي توزیع جدید و همچنین الدر محصول، فرآیند و کان
ها از آوري دادهجمع. استفاده کردندR&Dگذاري در سرمایه

.طریق پرسشنامه و در منطقه صنعتی پرتغال انجام گرفته است
کننده ظرفیت نوآوري حاکی از اثر مثبت عوامل تعییننتایج 

ها و درنتیجه بهبود بنگاه بر افزایش ظرفیت نوآوري بنگاه
.باشداي دیگر مییو مزیت رقابتی دربین بنگاهعملکرد

4- Marques and Ferreira
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مطالعات داخلی) ب
هاي سنجش نوآوري و طباطبائیان و پاکزاد به بررسی سیستم

آنها . ارائه چارچوبی براي سنجش نوآوري در ایران پرداختند
هاي خطی و غیر خطی نوآوري در مقاله خود به دیدگاه

دهد که در دیدگاه نتایج تحقیقات آنها نشان می. اندپرداخته
گذاري بیشتر در هاي اصلی نوآوري سرمایهورودي،خطی

باشد و بین میزان ورودي و خروجی تحقیق و توسعه می
یند رابطه مستقیمی وجود دارد و به میزان تغییر در ورودي، آفر

در رویکرد غیرخطی رابطه . کندخروجی فرایند نیز تغییر می
د و تعامل ریند وجود نداآمستقیمی بین ورودي و خروجی فر

ها، موسسات دولتی، اي از عوامل مانند دانشگاهمجموعه
هایی جدید خصوص و نهادها با هم منجر به ارائه نوآوري

.]27[شودمی
طراحی و تبیین عوامل "نصیري واحد در پژوهشی با عنوان 

به بررسی "نسفواموثر بر نوآوري سازمانی گروه ایران تر
، فناورانهموثر بر نوآوري سازمانی شامل توان گانه عوامل شش

هاي مشتریان، هاي اساسی، تمرکز بر خواستهشایستگی
. ]28[بازارگرایی و قابلیت یادگیري و نوآوري پرداخته است

تحلیل عوامل موثر در ایجاد "کرباسی در مقاله خود با عنوان 
به بررسی مهمترین عوامل موثر در ایجاد"نوآوري در ایران

مخارج تحقیقو توسعه، انباشت وري ملی که شامل ظرفیت نوآ
گذاري در آموزش دانش، درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه

ن، ساختار عمومی و عالی، تعداد پژوهشگران و دانشمندا
ساختارهاي عمومی و اختراعات صنعت و ارتباط بین زیر

هاي تحقیق و براساس نتایج تحقیقات، هزینه. پرداخته است
که دیگر متغیرها وري داشته درحالیآوسعه نقش مسلط در نوت

اند و براي تقویت ظرفیت نوآوري ملی تاثیر ضعیفی داشته
. ]29[گذاري کردایران باید روي دیگر متغیرها سرمایه

هاي مشیخط"ریاحی و فرجادي در مقاله خود با عنوان
حد هاي علمی در مناطق داراي نوآوري کمتر از توسعه پارك

عنوان یکی از هاي علمی بهبه اهمیت ایجاد پارك"انتظار
اي و ایجاد هاي اساسی توسعه کسب و کار منطقهاستراتژي

هاي آنها در پژوهش خود، استان. کندنواحی نوآوري اشاره می
هاي مرتبط با نوآوري مختلف ایران را براساس ویژگی

د که نواحی که دهنتایج تحقیق آنها نشان می. بندي کردنددسته
نازکی "آفرینان نظام نوآوري هستند، داراي حجم کم نقش

بنابراین تقویت اقتصاد محلی، ایجاد . افتداتفاق می"سازمانی
هاي نوآوري، افزایش مشیهاي علمی، خطو توسعه پارك

هاي کوچک و هاي نوآوري در شرکتتوانمندي و قابلیت
.]30[متوسط باید در اولویت اهداف قرار گیرد

نوآوريظرفیتآراستی و همکاران در مطالعه خود به ارزیابی
گیري واندازهابزاروهاشاخصمعرفی: اقتصاديهايبنگاه

ایران با صنعتیاتوماسیونهايشرکتدرآنبکارگیري
شرکت اتوماسیون صنعتی 108استفاده از پرسشنامه و در میان 

در دهنده ظرفیت نوآوري را آنها عوامل شکل. اندپرداخته
کاريفضايایجاد"قالب پنج شاخصه کلی که عبارتند از 

بودنمندرویه"،"نوآوريهايفعالیترهبريطریقازمناسب
مدیریت"، "سازمانیبرونودرونارتباطاتوفرایندها

و"نوهايایدهتولیدوآوريجمع"،"دانشاستراتژیک
. بندي کردندتقسیم"نوآوريمحوربرانسانیمنابعمدیریت"

راآنبکارگیريامکاناکتشافیعاملیتحلیلازحاصلنتایج
.]25[دهدمینشانایرانکاروکسبشرایطدر

عباسی وحاجی حسینی در مقاله خود به شناسایی عوامل موثر 
هاي صنعتی به منظور تعامل با نهادهاي علمی بر تصمیم بنگاه

اطالعات و . اندجستجوي نوآوري پرداختهاز منظر استراتژي 
هاي میدانی حاکی از اینست هاي حاصل از نتایج پژوهشداده

هاي صنعتی مورد مطالعه داراي نسبتا که بیش از نیمی از بنگاه
اند و صرف داشتن واحد تحقیق و ضعیف با نهادهاي علمی

هاي توسعه و اختصاص درصدي از فروش براي فعالیت
R&Dهاي صنعتی به افزایش تعامل آنها منجر نشده در بنگاه
در مجموع، شدت ارتباط و تعامل با نهادهاي علمی در . است

هاي صنعتی باالست که از توانمندي باالیی آن دسته از بنگاه
.]31[در اجراي تحقیقات پایه برخوردار هستند

توان گفت که در مطالعات انجام گرفته در بندي میدر جمع
کمتر به بررسی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوري در سطح ایران 

یابد مطالعه حاضر از این جهت اهمیت می. اندبنگاه پرداخته
هاي که به بررسی اثر عوامل موثر بر ظرفیت نوآوري در بنگاه

.پردازدکوچک و متوسط مذکور براي اولین بار در ایران می
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مدل مفهومی تحقیق-3
عوامل موجود در مسیر مشاهدهحقیق وپس از مطالعه پیشینه ت

ه در چآن، هابنگاهعوامل موثر بر ظرفیت نوآوري اثرگذاري 
به خصوص در مطالعه پراژوگا و احمد تحقیقات مختلف 

مدل ،موردشناسایی قرار گرفته و با توجه به فرضیات پژوهش
.گرددپیشنهاد می1شکل مفهومی 

موجود و مدل با توجه به مبانی نظري و مطالعات تجربی 
:باشدهاي زیر میتحقیق، هدف این مطالعه آزمون فرضیه

هاي اصلیفرضیه)الف
عوامل محرك نوآوري در تعیین میزان ظرفیت نوآوري -1

.داري داردبنگاه تاثیر مثبت و معنی
هاي فرعیفرضیه) ب
.مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوري دارد-2
.تاثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوري بنگاه داردمدیریت خالقیت -3
.نوآوري بنگاه داردبر ظرفیتاطالعات تاثیرمثبتیمدیریت فناوري-4
.بخش تحقیق و توسعه تاثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوري بنگاه دارد-5
افزایش تعداد محصوالت جدید تاثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوري -6

.بنگاه دارد
فرآیندهاي تولید تاثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوري افزایش تعداد -7

.بنگاه دارد

تحقیقشناسیروش-4
تحقیق حاضر بر مبناي هدف کاربردي و بر حسب روش 

در این مطالعه به منظور . توصیفی از نوع پیمایشی است
سازمان از اطالعات بررسی اثر عوامل موثر بر ظرفیت نوآوري

از تمامی پرسشنامهآوري شده به وسیله آماري جمع
پارك علم 13هاي با اندازه کوچک و متوسط مستقر در شرکت

. استفاده شده استهستند، IASP1و فناوري کشور که عضو 
شرکت کوچک و متوسط در این 833با توجه به اینکه  

این در این پژوهش، ا و مراکز رشد مستقر هستند بنابرهپارك
تعیین حجم نمونه از .باشدگیري به روش تصادفی مینمونه

.رسید263عدد به ]32[ول کوکرانفرم

1- International Association of Science Parks (http://www.iasp.ws)

هاي علم بنگاه دانش محور مستقر در مراکز رشد و پارك263
و براي انتخاب تعداد شدندعنوان نمونه انتخاب و فناوري به

.ها از توزیع نسبی استفاده شدنمونه از هر یک از پارك
) 1مطابق جدول (ها پرسشنامه در بین شرکت263تعداد 

. پرسشنامه برگشت داده شد138توزیع شد که از این تعداد 
پرسشنامه مورد نظر با توجه به مطالعات پیشین طراحی شده 

. بخش طراحی شده است2باشد که در سوال می21داراي 
هاي بخش اول پرسشنامه شامل سواالتی در خصوص ویژگی

تعداد افراد ه، ها از جمله مدت فعالیت بنگاعمومی بنگاه
بخش . باشدمتخصص مشغول به کار، بخش فعالیت بنگاه می

متغیر مطرح شده در تحقیق 6دوم پرسشنامه براي سنجش 
1از سواالت (ر مدیریت دانش گیري متغیبراي اندازه. باشدمی
، مدیریت فناوري )8تا 5از سواالت (، مدیریت خالقیت )4تا

از سواالت (یق و توسعه ، تحق)12تا9از سواالت (اطالعات 
و ) 18تا 16از سواالت (، نوآوري در محصول )15تا 13

طیفاساسبر)21تا 19از سواالت (نوآوري در فرآیند 
)موافقکامال (5شمارهتا)مخالفکامال(1شمارةازلیکرت

منظور سنجش قابلیت اعتبار ابزار به. استفاده شده است
نفر از اعضاي 10ابتدا بینسنجش، پرسشنامه طراحی شده 

آوري تجزیه و تحلیل جامعه تحقیق توزیع شد و پس از جمع
بعضی از سواالت دوباره مورد بازنگري قرار گرفت و . شد

دوباره . هاي سواالت پرسشنامه تغییر داده شدقسمتی از بخش
.نفر از اعضاي جامعه توزیع شد10بین 

آلفاي همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه ضریب
نتایج حاصل از بررسی اعتبار . کرونباخ محاسبه گردید

در تمامی پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفاي کرونباخ 
مقادیر . است90/0ها قابل قبول و در مجموع بزرگتر از بخش

آلفاي کرونباخ براي هر بخش از متغیر پرسشنامه به شرح 
.باشدمی2جدول
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تاثیر محرك هاي نوآوري بر ظرفیت نوآوري: مدل مفهومی تحقیق) 1شکل 

نمونه آماري تحقیق) 1جدول 

نتایج محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ)2جدول 
ضریب آلفاي هاي متغیرگویهتعداد سوالنام متغیر

کرونباخ

4مدیریت دانش
یابی به دانشاستفاده از ابزارهاي مختلف جهت دست
انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضاء سازمان بین یکدیگر
 آوردن و تولید دانش و هم چنین تثبیت و حفاظت آن در سازمانتوانایی سازمان در به وجود
هاي دانشی سازمانمورد سنجش قرار دادن وضعیت دانش و دارایی

0.81

4مدیریت خالقیت
و ایجاد ایده هاي خالق و نوبه کار گروهی جهت تبادل نظراتن اهمیت داد
سختکوش وخالقافرادشدن سازمان بهقائلارزش
 در سازماناستعدادمدیریتسیستمکارگیريبهوخالقفضاهايکردنفراهم
استخدامهنگامافراد بهایدهخلقتواناییتوجه به

0.90

4مدیریت فناوري اطالعات
 براي تشخیص شرایط بازار ) ابزارهاي تحلیل بازار(ي اطالعات فناوراستفاده از
 ي اطالعات براي ایجاد فرآیندها و روشهاي جدید فناوراستفاده از
 ي اطالعات براي شناسایی نیاز مشتریانفناوراستفاده از
 و خدمات رسانی برآورده کردن نیازهاي مشتري برايي اطالعات فناورار استفاده

0.93

3تحقیق و توسعه 
فعالیت سازمانهاي هاي بخش تحقیق و توسعه در طول سالپیوسته و فعال بودن فعالیت
در بخش تحقیق و توسعهگذاري بیشترسرمایه
بر اساس نتایج تحقیقات بخش فناورانههاي توجه سازمان به نوآوريR&D

0.91

3نوآوري در محصول
 پیشتاز بودن سازمان در معرفی محصوالت و خدمت جدید
خدمات جدید ما در طول چند سال گذشته / اقزایش معرفی محصوالت
 وارد شدن به بازار در طول فعالیت خود در پارك علم و فناوري با یک محصول جدید یا خدمات

نو و یا هر نوع بهبودي در محصوالت یا خدمات 
0.94

3نوآوري در فرآیند
هایی جدید براي انجام دادن کارها طورپیوسته یه دنبال جستجوي روشسازمان به
هاي توزیع جدید براي محصوالت و یا خدمات در طول فعالیت خود در پارك انتخاب کانال

هاي تولیدي و خدماتی جدید بودن طور فعال در پی ایدهبه
0.84

210.92مجموع

جمع

همدان

یزد

تهران

س
خلیج فار

س
پردی

خراسان

کرمانشاه

کرمان

اصفهان

گیالن

س
فار

آذربایجان 
شرقی

اراك نام پارك

823 10 109 39 13 97 97 32 16 273 17 27 63 40 هاي مستقر در شرکت
پارك و مراکز رشد

263 4 41 14 4 26 36 12 5 103 6 10 23 15 توزیع نسبی تعداد 
نمونه

محرك هاي نوآوريظرفیت نوآوري

تحقیق و بخش 
توسعه 

نوآوري در محصول

فرآیندنوآوري در 

مدیریت دانش

مدیریت خالقیت

ITمدیریت 
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ین ضرایب هریک و تعیها براي سنجش ظرفیت نوآوري بنگاه
ساختاريمعادالتمدل یابیگذار بر آن از از متغیرهاي تاثیر

تجزیه و تحلیل . استفاده شده است1با نرم افزار لیزرل
معادالتمدل یابیساختارهاي کوواریانس یا همان

تحلیل هاي تجزیه وترین روشساختاري، یکی از اصلی
هاي نو براي بررسی هاي پیچیده و یکی از روشساختار داده

تجزیه و تحلیل معنی و بهروابط علت و معلولی است
متغیرهاي مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوري،

از طریق این . دهدتاثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می
مفهومی که هاي بودن مدلتوان قابل قبولروش می

توان آنها را با شیوه دو موضوعات چند متغیره بوده و نمی
ا یک متغیر وابسته در متغیر مستقل بکه هر بار یک(متغیري 

اي از دو تکنیک لیزرل آمیزه.حل نمود) شودنظر گرفته می
و ) گیريمدل اندازه(2هاي تحلیل عاملی تاییديتحلیل بنام

منظور از مدل . گرددتشکیل می) مدل ساختاري(3تحلیل مسیر
گیري، سنجش روابط بین متغیرهاي مشاهده شده اندازه

ظرفیت نوآوري و (متغیرهاي پنهانو ) هاي پرسشنامهگویه(
هاي بوده که از طریق شناسایی سازه) هاي نوآوريمحرك

صورت ) عوامل استخراج شده(مرتبط با متغیرهاي پنهان 
به بیان دیگر، مدل ساختاري صرفا تبیین روابط علی . گیردمی

ات هدف این مدل کشف اثر. بین متغیرهاي پنهان است
رهاي پنهان برون زا بر متغیرهاي مستقیم و غیر مستقیم متغی

پنهان درون زا است

هاي تحقیقیافته-5
هاي بخش اول پرسشنامه که منظور تجزیه و تحلیل دادهابتدا به

باشد، هاي مورد مطالعه میهاي عمومی بنگاهمربوط به ویژگی
خالصه نتایج مربوط به 3جدول. توصیفی استفاده شدآماراز

از جمله مدت فعالیت هابنگاههاي عمومی ویژگیبخش 
بخش فعالیت وبنگاه، تعداد افراد متخصص مشغول به کار

و آوري شده پرسشنامه جمعکه توسطدهدنشان میرا بنگاه 
.دهدپراکندگی قابل توجهی را نشان می

به تجزیه و تحلیل لیزرلافزارنرمدر این بخش با استفاده از 
ازپس. پرداخته شده استپرسشنامههاي بخش دوم داده

مدلیمتغیرها،بهمربوطهايدادهاخذومفروضمدلبررسی

1- Lisrel
2- Confirmatory Factor Analysis
3- Path Analysis

شکلدرکهگونههمانوشدهارائه2شکل طبقنهایی
ساختاري را بهعلّیروابطتمامیمدلایندراست،مشخص

.شودمیکشیده تصویر

هابنگاههاي عمومی ویژگیخالصه نتایج مربوط به بخش ) 3جدول 
میزان 

تحصیالت
فوق لیسانسفوق دیپلمدیپلم

لیسانس
دکترا

410634714تعداد
مدت فعالیت 

بنگاه
5تا 2بین 

سال
تا 5بین 

سال8
تا 8بین 
سال11

سال11بیشتر از 

52442715تعداد
بخش فعالیت 

بنگاه
بخش خدماتیبخش تولیدي

8751تعداد

نظردررابطههربرايوویژهتعیینضریبیکمتغیرهربراي
ارتباط بین متغیرهاي نهفته درونی یک طرفه با . شودمیگرفته
بیرونیدرونی و یک متغیر و ارتباط بین یک متغیر ()نماد 

نمادها ضرایباین. شودگاما نشان داده مییا()با نماد
()هستند در واقع ضریبساختاريمعادالتدررگرسیون

دهنده رابطه علی بین دو متغیر وابسته است و ضریب نشان
()ظرفیت (دهنده رابطه علی بین متغیر وابستهنشان

همچنین . است)هاي نوآوريمحرك(و مستقل)نوآوري
,CM, KM)(ضرایب ورودي به متعیرهاي بیرونی و آشکار 

ITM, RD, numproc , numprodدهنده ضریب خطا نشان
.است

مدلبرازشنیکوییهايآزمون1- 5
هاي نیکوئی برازش، قدرت برازش یک مدل را با شاخص

طورکلی در کار با به. دهدگیري شده نشان میهاي اندازهداده
دست آمده براي مدل، به هاي بهلیزرل، هر یک از شاخص

برازندگی آن نیستند، بلکه عدمتنهایی دلیل برازندگی مدل یا 
. ید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کردها را بااین شاخص

کافی شاخصپنجتاسهازاستفادهمدل،تأییدبرايمعموالً
هاي موجود در این تحقیق از تمامی شاخصولی.باشدمی

اینازهر یکبهمربوطعددبراي برازش مدل استفاده شده که
CFI،NNFI،NFI،RMSEA،AGFI،GFI،RMRهاشاخص

مقادیر بدست آمده .استآمده4جدولدر،X2دو و کاي
ها در محدوده خود قابل قبول بوده و این امر تمامی شاخص

شاخص همچنین. باشددهنده برازندگی خوب مدل مینشان
Nستامورد قبول نیزبحرانی.
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نوآوريهاي نوآوري بر ظرفیت گیري تاثیر محركمدل اندازه) 2شکل

روابط خطی ساختاري که به برازندگیهاي ترین شاخصمهم
1هاي برازندگیپردازند، عبارت از شاخصتبیین واریانس می

(GFI)2، شاخص تعدیل شده برازندگی(AGFI) که از نظر
درجات آزادي تعدیل شده و جذر برآورد واریانس خطاي 

داري هیچ پرسش آزمون معنی. هستند(RMSEA)3تقریب
برازش (که بین صفر AGFIو GFIهاي براي شاخص

هر . متغیر است، وجود ندارد) برازش کامل(و یک) ضعیف
نزدیک تر باشد، اشاره به برازش مدل 1ها به چه این شاخص
نیز مقادیر کوچک RMSEAدر مورد شاخص . از داده ها دارد
وب مدل بوده به نحوي که این دهنده برازش خشاخص، نشان

از (است 05/0شاخص براي مدل هاي خوب برابر یا کمتر از 
اصالح مدل ). شودنیز نسبتا خوب محسوب می00/1تا 05/0

توجه به این . نیز سعی در بهبود و یا بهینه کردن مدل دارد
نکته ضروري است که هیچ آزمونی قادر به تشخیص 

یست، زیرا این کار بصورت متغیرهاي کلیدي فراموش شده ن
.]33[گیردتئوریک صورت می

گیري مدلارزیابی بخش اندازه2- 5
محقق باید به بررسی ،گیري مدلدر ارزیابی بخش اندازه

در .روابط بین متغیرهاي نهفته و متغیرهاي آشکار مدل بپردازد
. اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی است

.اندخالصه شده5مربوطه در جدولهاي شاخص
ها، تک شاخصگیري اعتماد و پایایی تکعالوه بر اندازه

تواند به محاسبه پایایی ترکیبی براي هر متغیر نهفته محقق می
:شودنیز بپردازد که از طریق فرمول زیر محاسبه می

)1 (= (Σ ) /[(Σ ) + Σ( )]
:در این معادله

pC :هابارهاي مربوط به شاخص:؛پایایی ترکیبی
هاي هر متغیرمجموع شاخص:؛هاواریانس خطاي شاخص: 

1- Goodness – of – Fit Index
2- Adjusted Goodness – of – Fit Index
3- Root Mean Square Error of Approximation

با توجه به اینکه پایایی ترکیبی متغیرهاي محرك نوآوري و 
توان نتیجه گرفت هستند، می0.6ظرفیت نوآوري بزرگتر از 

مدیریت دانش، خالقیت و فناوري اطالعات شاخصکه سه 
، نوآوري در محصول و R&Dبراي متغیر محرك نوآوري و 

گیري متغیر هاي قابل اعتمادي براي اندازهفرآیند شاخص
.ظرفیت نوآوري هستند

هاي پژوهشنتایج حاصل از آزمون فرضیه3- 5
6هاي پژوهش در جدول اي از نتایج آزمون فرضیهخالصه

با استناد به اعداد موجود در این جدول . قید شده است
توان چنین استنباط کرد که متغیر محرك نوآوري روي می

بنابراین . داري داردظرفیت نوآوري تاثیر مستقیم و معنی
هاي دوم تا چهارم به در فرضیه.شودفرضیه اول تایید می

یت بررسی رابطه بین متغیرهاي مدیریت دانش، مدیریت خالق
ومدیریت فناوري اطالعات با محرك نوآوري پرداخته شد که 

از بین این متغیرها مدیریت . معنی داربودن آنها نیز تایید شد
فناوري اطالعات و مدیریت دانش بیشترین ضریب را به خود 

معنی تاثیرگذاري بیشتر بر ایجاد نوآوري اختصاص دادند که به
.در بنگاه هستندهاي مهم و محرك

متغیرهاي پنجم تا هفتم به معنادار بودن متغیرهاي در 
، نوآوري در محصول و R&Dگذاري در بخش سرمایه

اي وجود شواهد قابل مالحظه. نوآوري در فرآیند پرداخته شد
داري بر ظرفیت که این سه متغیر نیز تاثیر مستقیم و معنیدارد

. شودنوآوري دارند بنابر این سه فرضیه فوق نیز تایید می
گذاري در بخش تحقیق یهکه در این میان متغیر سرماطوريبه

داراي بیشترین ضریب و اثر بر افزایش ظرفیت و توسعه 
عبارت دیگر براساس اطالعات به. نوآوري در بنگاه است

یک (تمامی فرضیه هاي مورد مطالعه در این تحقیق 5جدول 
طح زیرا ضریب مسیر متغیرها در س. شوتدتایید می) 7تا 

P<0.05 و(T>1.96)دار است و در نتیجه فرضیه صفر معنی
.شودرد می
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مـدیریت  (متغیر محرك نوآوري که داراي سه متغیر آشکار لذا
توانـد  تنهـایی مـی  بوده به) دانش، خالقیت و فناوري اطالعات

باعـث افـزایش ظرفیـت نـوآوري در     0.42ه ضـریب  زبه انـدا 
ــاه ــت   بنگ ــه اس ــل توج ــه قاب ــد ک ــه باش ــورد مطالع ــاي م .ه

مدلبرازشنیکوییهايشاخص)4جدول
مقدار قابل قبول براي برازش مطلوب محدودهنوع شاخصنام شاخص

مدل
نتیجهمقدار براي مدل ما

Chi-Square------- سطح معناداريP باشد0.05بیشتر از.Chi-square= 43/116
P = 0.32

برازندگی قابل قبول مدل

AIC1مقدار مدل استقالل57/98کمتر از مقادیر مدل استقاللنداردمعیار اطالعات =
پس قابل قبول188.277

CAICمقدار مدل استقالل85/248کمتر از مقادیر مدل استقاللنداردمعیار اطالعات =
پس قابل قبول27/579

RMR20.05کمتر از 1و 0معیار اطالعاتاستانداردStandardized
RMR = 0.040

مورد قبول

GFI3مورد قبول0.90.9بزرگتر از 1و 0بین تطبیقی
TLI 4یاNNFIمورد قبول0.90.94بزرگتر از 1و 0بین تطبیقی

CFI5مورد قبول0.90.974بزرگتر از 1و 0بین تطبیقی
Nبود پس 138حجم نمونه 63/103مختلف متفاوتبراي مدل نداردکفایت حجم نمونهبحرانی

قابل قبول

گیري مدلاندازههايشاخص)5جدول
نتیجهمقدار براي مدل مابراي برازش مطلوب مدللمقدار قابل قبونوع شاخصنام شاخص

tو 1.96قدر مطلق بزرگتر از رواییp و . است1.96کلیه مقادیر بزرگتر از 0.05کمتر ازpقابل قبول.معنادار است
R2نزدیکتر بهتر است1هر چه به پایاییR2

Cm=0.75
R2

KM= 0.44
R2

ITM= 0.63
R2

R&D=0.73
R2

numproc =0.62
R2

numprod= 0.45

قابل قبول

Pc*قابل قبول0.72=متغیرهاي محرك نوآوري 0.6بزرگتر از پایایی ترکیبی
قابل قبول0.65=متغیرهاي ظرفیت نوآوري 

ززا بر متغیرهاي نهفته دروناثر مستقیم متغیرهاي نهفته برون: نتایج مدل ساختاري)6جدول 
نتیجهTضریب مسیرجهت مسیرفرضیه
H1عدم رد0.424.10از محرك هاي نوآوري به ظرفیت نوآوري
H2 عدم رد0.914.76ازمحرك نوآوري به مدیریت دانش
H3 عدم رد0.754.88به مدیریت خالقیتازمحرك نوآوري
H4عدم رد0.794.50ازمحرك نوآوري به مدیریت فناوري اطالعات
H5گذاري در از ظرفیت نوآوري به سرمایهR&D0.966.00عدم رد
H6عدم رد0.786.41از ظرفیت نوآوري به نوآوري در محصول
H7عدم رد0.465.72از ظرفیت نوآوري به نوآوري در فرآیند

1- Akaike Information Creterion
2- Root Mean Square Residual
3- Goodness of Fit Index
4- Non-Normed Fit Index
5- Comparative Fit Index
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گیري و پیشنهاداتنتیجه-6
هاي قبلی این تحقیق بیان شد از همانظور که در بخش

یادبالقوهتوانعنوانبهبنگاهیکدر"نوآوريظرفیت"
نوآوريانجامبرايبنگاه) بالقوه(ظرفیتبهاشارهوشودمی
بنگاه براي ایجاد و .داردخودفرایندهايیامحصوالتدر

ظرفیت نوآوري خود نیازمند عواملی است که بتواند افزایش
محرك نوآوري باشد و بستر را براي ایجاد محصوالت و 

در این مطالعه به سه عامل مهم در . فرآیندهاي نو باز کند
تواند منجر به افزایش ظرفیت نوآوري باشد اشاره بنگاه که می

دهد که این سه عامل که حلیل نشان مینتایج تجزیه و ت. شد
مدیریت دانش، مدیریت خالقیت و مدیریت : عبارتند از

فناوري اطالعات داراي بیشترین اثر در ایجاد نوآوري و 
نتایج حاصل از تجزیه و . باشدظرفیت نوآوري در بنگاه می

هاي نوآوريمحركکه هر یک از استتحلیل حاکی از آن 
بر ظرفیت نوآوري تاثیر مثبتی دارند، اما شدت این تاثیرها 

همچنین نتایج حاصل از مدل ساختاري نشان . متفاوت است
، خالق بودن کارکنان محرك هاي نوآوريمی دهد که از بین 

نتایج . ها داردتاثیر بیشتري بر افزایش ظرفیت نوآوري بنگاه
و همکاران این پژوهش با پژوهش پراژوگا و احمد، دوگسان

و چن و هانگ که وجود افراد خالق در سازمان یا روحیات، 
متفاوت را یکی از ضروریات عالیق، افکار، دانش

بنیان هاي دانشناپذیربراي هر سازمان بخصوص سازمانانکار
ند و خالقیت کارکنان نه تنها باعث افزایش ظرفیت دانمی

ازمان، باشد بلکه باعث تداوم حیات سنوآوري بنگاه می
شود، مطابقت بالندگی و نفوذ روز افزون آن در جامعه می

عالوه، هافمن و همکارانش، به وجود نیروي انسانی هب.دارد
اند ها تأکید فراوانی نمودهماهر و متخصص در سازمان

که ناتوانی در جذب پرسنل فنی یکی از مهمترین طوريبه
ت و ها در ایجاد محصوالهاي جدي سازمانمحدودیت

این موضوع،اهمیتبنابراین با توجه به . اندخدمات دانسته
افرادي را جذب و استخدام کنند که باید سعی کنند ها شرکت

گیري بیشتر سازمان به سمت خالقیت و نوآوري به جهت
پذیر هستند و در ارائه افراد خالق انعطاف. سرعت ببخشند

افراد خالق به . حل بکر و بدیع، آمادگی بسیار دارندراه
در مواردي که دستورهایی استقالل و ناهمنوایی تمایل دارند؛

خود دریافت کنند، به سرپیچی از اعتقاداتبرخالف میل و 
هاي گوناگون را با مسائل و وضعیت،دهندآنها تمایل نشان می

گونه به آنها توجه نشده به آن"د که قبالنبیناي میگونهدقت به

و فکرها و تجربیات حاصل از منابع گوناگون ها دیدگاه،است
،دهند و آنها را با توجه به نقاط ضعفرا به هم ارتباط می

همچنین براي گزینش و استخدام .گیرندکار میمنعطف به
کارگیري سیستم مدیریت استعداد بهفراد خالق و نوآور،ا
1)TMS (این بنابر. رودشمار میابزار موثري در سازمان به
باید هاي آموزشی تالشها شود که در در سازمانشنهاد میپی

افراد و و نوآوري جهت باال رفتن روحیه کارآفرینیدر 
آموزش شناخت خالقیت و موانع یادگیري گروهی از قبیل

.همواره مورد نظر باشد،آن
مدیریت فناوري اطالعات و مدیریت دانش بیشترین همچنین

نتایج این پژوهش با . ضریب را به خود اختصاص دادند
بنگاه نه تنها دانشمدیریت که 2پژوهش مارکوس و فرریرا

عنوان باشد بلکه بهباعث افزایش ظرفیت نوآوري بنگاه می
بنابراین .شود، مطابقت داردمزیت رقابتی نیز محسوب می

تري در ایجاد و تشویق دانش، نقش اساسیشود کهنتیجه می
عنوان یک عامل تولید روزافزون دانش بهاهمیت . نوآوري دارد

توان با انباشت دائمی کننده در نوآوري را میو عامل تعیین
هاي يفناوردانش تکنیکی در طول زمان و با استفاده از 

ارتباطات که دانش را به سرعت در سرتاسر جهان قابل 
هاي مدیریت نوآوري تکنیک.دسترس ساخته است، تبیین کرد

توان ها را میاین تکنیک. ابت بسیار موثرنددر افزایش رق
هایی در نظر گرفت ها و روش اي از ابزارها، تکنیکمجموعه

اي ها پشتیبانی کرده و با شیوهکه از فرایند نوآوري در شرکت
هاي جدید کنند تا چالشها کمک میسیستماتیک به شرکت

استفاده این تحقیق نشان داد که .بازار را از پیش رو بردارند
ها هاي شرکتهاي مدیریت نوآوري، قابلیتدرست از تکنیک

را در معرفی کاالها و فرایندها هاي نوآورانه آنها و ظرفیت
البته . کندافزایش داده، تغییرات الزم در سازمان را تسهیل می

ها فرهنگ نوآوري مناسب براي آغاز تغییرات در غالب شرکت
کارکنان و گاهی اوقات مدیران سازمان خود را ندارند و اغلب 

. دهندنیز مقاومت شدیدي در برابر این امر از خود نشان می
هاي کوچک و متوسط هم فاقد کارکنان همچنین غالب بنگاه

ها بوده و فاقد دانش درون مجرب در زمینه این تکنیک
.ها و استفاده از آن هستندسازمانی در ارتباط با تکنیک

بخش تحقیق و تاثیرتوان به قیق مینتایج دیگر این تحاز 
ها اشاره کرد که رابطه توسعه آن بر ظرفیت نوآوري بنگاه

1- Talent Management System



1390زمستان ، 2، فصلنامه سیاست علم و فناوري، سال چهارم، شماره ناصر صنوبر، بهزاد سلمانی، مینا تجویدي

103

ژوهش با تحقیق رامیجن و این پ. داري داردمثبت و معنی
، مورلی و بولی، لی و شاي، کوچ و جیالن، موروس البالدجو

و آراستی و همکاران ، کرباسیو پرودان، مارکوس و فرریرا 
مواد، محصوالت، فرآیندها و نوآوري درازه سهم زیاديک

R&Dهاي هاي جدید و پیشرفته، حاصل از فعالیتسیستم

افزایش ظرفیت مهم برايمنبع عنواندانند و از آن بهمی
نتایج تحقیقات آنها . کنند، مطابقت داردها یاد مینوآوري بنگاه

در هر سازمانR&Dگذاري در بخش سرمایهنشانگر اهمیت 
.باشدهاي نوآورانه میعامل تاثیرگذار و مهم بر تالشعنوانبه

بتوانند کاالها و خدمات مناسب را براي اینکه ها زیرا این بنگاه
رضایت و و در زمان مناسب ارایه نمایند و با قیمت مناسب

هاي همیشه به دنبال راه،وفاداري مشتریان را به دست آورند
هاي جدید هستند به شیوهجدید براي ارایه محصوالت جدید 

تا بدین ترتیب نیازهاي مشتریان بالفعل را برآورده کرده و 
براي این . مشتریان بالقوه را نیز به صورت بالفعل درآورند

منظور حتما باید به طور مستمر و پیوسته تحقیقات انجام گیرد 
.و شدت تحقیق و توسعه از ثبات نسبی برخوردار باشد

ست که ایجاد محصول جدید و ااینیگر حاکی ازنتایج د
فرایندهاي تولید و توزیع جدید و افزایش تجهیزات تولید 

نتایج . نوآوري رابطه معنادار و بیشتري با ظرفیت نوآوري دارد
، لی ، مورلی و بولیژوهش با پژوهش رامیجن و البالدجواین پ

، مارکوس و فرریرا، موروس و پرودان،و شاي، کوچ و جیالن
در ه کطوريبه. و آراستی و همکاران مطابقت داردکرباسی 

هاي دید، ایدههاي جهایی که به دنبال جستجوي روشبنگاه
جدید توزیع براي محصوالت خود يهانو و کشف کانال

.یابدهستند ظرفیت نوآوري به میزان قابل توجهی افزایش می
هاي کوچکست که با توجه به ماهیت بنگاهادلیل این امر این

هاي علم و فناوري کشور که و متوسط و مستقر در پارك
این پسباشد، ها مینوآوري رکن اساسی در این نوع بنگاه

ها در طول فعالیت خود اغلب به دنبال معرفی بنگاه
هاي نوین تولید و حتی محصوالت جدید، جستجوي روش

براي . هاي توزیع جدید براي محصوالت خود هستندکانال
ها، امکانات آموزسی و فنی در اختیار در این بنگاهاین منظور،

هاي فناوري شود و مجهز به سیستمکارکنان قرار داده می
.هاي نوآورانه هستنداطالعات پیشرفته در جهت فعالیت

در ارتباط با زیرهاي توصیهبا توجه به نتایج مطالعه فوق
ها نوآوري، یاري رساندن به شرکتافزایش ظرفیت کمک به

) هاشرکت(براي افزایش رقابت از راه نوآوري و کمک به آنها 
:شودارائه میموجودهاي گیري از فرصتبراي بهره

 ها در استفاده از دانش براي ارتقاي ظرفیت شرکتافزایش
کارگیري دانش براي بهبود روابط با تجارت در داخل و به

بازیگران خارجی
 هاي نوخالقیت و ایدهبراي کارکنان برايایجاد انگیزه
هاي جدیدحمایت و تشویق از ایده
هادر شرکتایجاد فرهنگ نوآوري
تنظیم استراتژي در ارتباط با نوآوري و اجراي فرایند نوآوري.
در در حوزه تحقیق و توسعه وفناوري اطالعات گذاري سرمایه

جدیدبهبود و گسترش کاالهاي 
 بهبود مدیریت نوآوريایجاد یک طرح کلی براي ترویج و

ی یهااین تحقیق، با محدودیت، علیرغم دستاوردهاي ذکر شده
بر افزایش به همه عوامل در مسیر اثرگذاري نیز روبرو بود که 
پرداخته نشد و تعمیم نتایج حاصل از این ظرفیت نوآوري 

هاي بیشتر و دخیل کلی نیازمند بررسیصورتپژوهش به
استفاده از پرسشنامه و عدم .باشدنمودن عوامل دیگري می

و نبود قرار دادن اطالعات الزم و همچنین تعداد نمونه کم
برداشت یکسان و شناخت کافی از مفاهیم مدیریت دانش و 

هاي دانش ینیانی که مدیریت خالقیت در بین شرکت
دیگر این تحقیق هاي محدودیتکردند از پرپرسشنامه را 

شود که به ات آتی پیشنهاد میبنابراین براي تحقیق. است
مدل . مطالعه ظرفیت نوآوري در نمونه بیشتري پرداخته شود

مفهومی را گسترش داده و تاثیر عوامل دیگري را همچون 
را در ظرفیت ... عوامل فرهنگ سازمانی، ساختار، استراتژي و 

.ا در نظر بگیرندهنوآوري بنگاه
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