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: اقتصادي هايبنگاه نوآوري ظرفیت بر موثر عوامل ییشناسا

ایران صنعتی اتوماسیون هايشرکت يمورد مطالعه

محمدرضا آراستی

  پورآزیتا کرمی

  بابک قریشی

  چکیده

. زدپردایمهاي اقتصادي گیري آن در بنگاهو نحوه اندازه به موضوع ظرفیت نوآوري این مقاله

-می جمله آن از که است نوآورانه هايفعالیت انجام کشور در/ک بنگاهی بالقوه نتوا نوآوري، ظرفیت

 در جدید هاي ایده یا و نو یندهايافر و ها رویه جدید، خدمات و محصوالت عرضه و معرفی به توان

ن ییتبمفهوم ظرفیت نوآوري و دیگر مفاهیم مرتبط با آن در این مقاله  .کرد اشاره سازمان با رابطه

 يهاان مدلیاز م. قرار گرفته است یارزیابی ظرفیت نوآوري مورد بررس يهامعیارها و مدلو شده 

، انتخاب و توسعه داده شده )ين فرانسویمحقق( یارائه شده توسط مورل و بول يموجود، مدل نظر

 بر ،هاي اقتصاديبراي ارزیابی ظرفیت نوآوري در سطح بنگاه) یک پرسشنامه(ن ابزاري یهمچن. است

 یون صنعتیشرکت اتوماس 108ان یدر م، ياسازه یبه هدف اعتبارسنجو  ین مدل طراحیا يمبنا

پایایی و  ,یاکتشاف یل عاملیحاصل از تحلنتایج . ع شده و مورد آزمایش قرار گرفته استیران توزیا

و کار  ط کسبیآن را در شرا يرید قرار داده و به عالوه امکان بکارگییروایی پرسشنامه را مورد تا

دهنده ظرفیت بندي اولیه از عوامل شکلدستاورد دیگر تحقیق، ارائه یک دسته. دهدیایران نشان م

ق یمناسب از طر يکار يجاد فضایا": شوندتقسیم می ینوآوري است که در قالب پنج شاخصه کل

ت یریمد"، "نیمند بودن فرایندها و ارتباطات درون و برون سازمارویه"، "ينوآور يهاتیرهبري فعال

 ."يبر محور نوآور یت منابع انسانیریمد"و  "هاي نود ایدهیآوري و تولجمع"، "ک دانشیاستراتژ

  .ل دهدیرا تشک يقات بعدیتحق يتواند مبناید شده میین عوامل به همراه پرسشنامه تایا

ون یاتوماس يها، شرکتیاکتشاف یل عاملی، تحليریگ، ابزار اندازهيت نوآوریظرف :مفاهیم کلیدي

  .رانیا یصنعت

                                                          
 دانشگاه صنعتی شریف استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد

   تکنیک لورن فرانسهدانشگاه پلی -دانشجوي دکتري  

 ارشد کارشناسیMBA - دانشگاه صنعتی شریف
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مقدمه

تکیه بر نوآوري و  ها با که سازماناند  به این نتیجه رسیده صنعتیجوامع علمی و  امروزه

هاي بلندمدت  توانند برتري میهاي نوآورانه در درون خود  تقویت و ترویج نوآوري و فعالیت

بیشترین نقش نوآوري ن روزافزواهمیت در دو عامل . کنندهاي رقابتی حفظ  خود را در عرصه

ه کوتاه شدن دوره عمر و در نتیجتغییرات سریع تکنولوژي در صنایع مختلف رند؛دارا 

Boly, Morel & Renaud(فشرده شدن رقابت  و محصوالت به  ،در ادبیات.)2003

، تعاریف مختلف و نویسندگان. شده است  گون پرداختهمبحث نوآوري از منظرهاي گونا

نوآوري استفاده از ابزارهاي "معتقد است که  )1998( 1آفوا. اند ي ارائه کردهمتنوعی از نوآور

- نوین تکنولوژیک و دانش بازار براي ارائه و عرضه محصول یا سرویسی نو به مشتریان می

. ارائه شده است يبه نوآور 2يافهیک نگاه وظیف بر اساس ین تعریرسد ایبه نظر م  ."باشد

شروع شده و پردازش ایده  ازاست که عملیاتی مجموعه ري به معنی نوآو،  ياز منظر فرایند

 ;Khalil 2000( شودیم ید به بازار منتهیجدا خدمت یمحصول  د و عرضهیسرانجام به تول

Morel & Boly 2004; Tidd 2009( . محدود  خدمتاما نوآوري تنها به محصول یا

;Drucker 1985(گردد می فرایندهاي سازمانی نیز شود بلکه شامل تغییر درنمی Boly

et al. معتقد است که نوآوري به مفهوم ارائه محصول، ) 2000( 3طارق خلیل. )2003

ود یا هاي موجي جدید به بازار از طریق ایجاد کاربردهاي جدید از تکنولوژيفرایندخدمت یا 

هاي جنبه نوآوري حتی به4از نظر شومپیتر. هاي جدید استخلق و تجاري کردن تکنولوژي

ما  .)Khalil 2000(باشدهاي سازمانی نیز میشود و دربرگیرنده جنبهمحدود نمیز ینفنی 

نوآوري نیازمند .میکنیخدمت معطوف م/در محصول يق توجه خود را به نوآورین تحقیدر ا

 .کرد میتقسدو دسته بالقوه و بالفعل  بهرا ها توان آن به طور کلی می که است  ییهازیرساخت

عنوان  تحتآن و از قسمت بالفعل  5"ظرفیت نوآوري"عنوان  تحتاز بخش بالقوه آن 

سنجش ظرفیت نوآوري،  .)Morel & Boly 2004( شودیاد می 6"توانمندي نوآوري"

ز ینها، سوق دادن منابع به مسیرهاي مناسب و گذاريها را در سرمایهتواند مدیران بنگاهمی

Boly(کمک کند  تکنولوژي اکتسابهاي مناسب براي انتخاب روش et al. به  ).2003

عنوان مثال پایین بودن ظرفیت نوآوري در بنگاه، آن را به کسب تکنولوژي از منابع خارجی 

هاي داخلی در دهد و در صورتی که ظرفیت نوآوري باال باشد، استفاده از توانمندي سوق می
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هاي و پتانسیلنین امکان تحلیل شرایط همچارزیابی ظرفیت نوآوري . گیرداولویت قرار می

  .جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک فراهم خواهد کردرا رقبا ت یسه آن با وضعیو مقاهر بنگاه 

ک بنگاه ی يت نوآوریاست که به کمک آن بتوان ظرف ين مقاله ارائه ابزاریهدف ا

نوآورانه یک بنگاه  هايبا توجه به اینکه فعالیت. نمود يریگرا در ایران اندازه ياقتصاد

آن به که است  هاي صنعتیها و قوانین کشور و همچنین ویژگیسیاست تأثیراقتصادي تحت 

Porter & Stern( داردبنگاه تعلق   ظرفیت ارزیابی يبرا يابزار یطراحبنابراین  ,)2001

 ادبیات موضوع اختصاص دارد یبخش بعد به بررس.ه داردیران توجیط خاص ایدر شرا نوآوري

نظران مختلف از نگاه صاحب ينوآور يو تفاوت آن با توانمند يت نوآوریمفهوم ظرفدر آن و 

آن  يارها و ابزارهایو مع يت نوآوریظرف يریگمفهوم اندازهسپس . گیردمورد بحث قرار می

توسعه  يریگآن ابزار اندازه یو در پق یتحق يچارچوب نظر سومدر بخش . شدخواهد  معرفی

ح یق تشریروش تحق چهارمدر بخش . ارائه خواهند شد يچارچوب نظر ير مبناداده شده ب

 يهادر شرکت يریگابزار اندازه يریج بکارگیل نتایتحلیافته هاي تحقیق و . شودیم

 بخش ششم و. دهدیرا به خود اختصاص م بخش پنجمران، موضوع یا یون صنعتیاتوماس

 يبرا ییشنهادهایپارائه نیز وآن  يهاتیحدودمو  قیتحق يدستاوردها مقاله به شرح یپایان

.دپردازیم یقات آتیتحق

  

پژوهش ادبیات

  نوآوريظرفیت مفهوم 

 انجام براي بنگاه بالقوه ظرفیت نوآوري، ظرفیت"که  معتقدند )2007( 7النیکاك و س

 خدمات و محصوالت عرضه و معرفی به توانمی جمله آن از که است نوآورانه هايفعالیت

در بسیاري . "کرد اشاره سازمان با رابطه در جدید هاي ایده یا و نو هايفرایند و ها رویه ،جدید

، 8اختراع ها مانند تعداد ثبت اي از خروجی مجموعه بر اساسسطح نوآوري سازمان  مواقعاز 

که بنگاه وارد بازار  جدیدي از هاي حوزهتعداد و عرضه شده به بازار تعداد محصوالت جدید 

هاي بالقوه و  توجه به ظرفیتاست که  یحالدر ن یا. دوشمیسنجیده  شده است،ها آن

چرا که عوامل فراوانی وجود دارند که . باشد مهمتواند  می هم ها ذاتی سازمان يهاییدارا

گر وجود یبه عبارت د. دهند قرار می تأثیرهاي نوآورانه در بنگاه را شکل داده یا تحت  فعالیت

ها ممکن است وجود آنعدم  یول. است يتوان سازمان در نوآور یمعن فوق به يهایخروج
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باید را نوآوري ت بنگاه در یموفقو عدم  ؛نباشدنوآوري  يبراظرفیت الزم عدم وجود  یبه معن

-يتجار يبراا آماده نبودن بستر الزم یاز یدسترس نبودن منابع مورد ندر عواملی مانند در 

ظرفیت نوآوري را در تحقیقات خود ) 2006( 9و احمدوپراژگ .جستجو کرد ينوآور يساز

هایی مثل هاي نوآورانه را به خروجیکه عوامل محرك و انگیزه اندیافتهعامل واسطی 

ها، تمرکز بر خروجی گر اینکهینکته مهم د. کندتبدیل مینوآوري در محصول و فرایند 

-کرد وقتی قابل اندازهین رویدر ا یبایارز يارهایبسیاري از مع. هایی به همراه داردمحدودیت

بوده و  10تابع يهاارها از نوع شاخصین معیا. شودهستند که محصولی به بازار عرضه  يریگ

- تیت فعالیهدا يها براکه سازمان یدر صورت. کنندیم یابیگذشته را ارزتبعات تصمیمات 

به همین دلیل . دهستن 11يهاد يهاازمند شاخصیتابع ن يهاخود در کنار سنجه یآت يها

هاي و فعالیت ندهایسازمان در فرابالقوه  يهايتوانمندبه ظرفیت نوآوري و تمرکز بر توجه 

  .ابدییضرورت م ،ينوآورمدیریت و  يمرتبط با نوآور

  

   گیري ظرفیت نوآورياندازه

ت یریو مد يت نوآوریریات مدیآن در ادب يریگو ضرورت اندازهموضوع ظرفیت نوآوري 

از آن جهت داراي اهمیت است که ظرفیت نوآوري شرط الزم جهت تحقق  يژتکنولو

از سطحی از ظرفیت  يبرخورداربه عبارت دیگر بدون . نوآوري در یک بنگاه اقتصادي است

ر یپذامکان )در فرایند ينوآور یا وخدمت /در محصول ياعم از نوآور(نوآوري، انجام نوآوري 

 کامالًتوانمندي نوآوري  مفهوم  مفهوم ظرفیت نوآوري از به عالوه در ادبیات،. نخواهد بود

انتخاب اي گیري ظرفیت نوآوري باید به گونهدر نتیجه معیارهاي اندازه ست ویقابل تفکیک ن

 ,Alegre( جدا کندگیري توانمندي از معیارهاي اندازهها را آنکه تا حد امکان  شوند

Chiva & Lapiedra نوآوري توان گیري اندازه يبرای هاي مختلف کردیرو. )2005

Rejeb, Morel, Boly & Assielou(وجود داردسازمان   همانطور که قبالً. )2008

دستاوردها و  یابیق ارزیتوان سازمان را از طر) کرد غالبیرو(ها کردیرواز  یکیاشاره شد، 

نظر چون  ییهااریتوان به معیرابطه مدر این . سنجدیم يند نوآوریحاصل از فرا يهایخروج

پیشرفت و زان یمو  ينوآورالی م يامدهایپ، دیجد) خدمات(در مورد محصوالت  مشتریان

.Boly et al(د اشاره کر يند نوآوریسازمان حاصل از فرا تکنولوژيسطح ارتقاي  2003(. 

 استاختراع هاي نوآوري، تعداد ثبت گیري و سنجش خروجیاندازه يارهایمعاز دیگر  یکی
Schmookler 1953; Archibugi & Pianta 1996; Abraham & Moitra
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ثبت  را اوالًیز. رود یاي ناکافی در بررسی عملکرد نوآوري به شمار مشاخصهکه ) (2001

بسیاري از  یاز طرف و ها نیستداخلی بنگاه يو تکنولوژتنها راه حفاظت از دانش  اختراع

ل به ثبت اختراع یتما یلیبه دال ينگاه اقتصادا بیت ثبت را ندارند و یدستاوردهاي نوآوري قابل

با  بنگاه به ارمغان آورند، يتوانند برایکه ماقتصادي  ثمرات وها حق ثبت اًیثان. 12ندارد

متفاوت،  يکردیدر رو.)Griliches 1990( داشته و قابل مقایسه نیستندتفاوت یکدیگر 

قرار  یابیارز يرا مبنا است به نوآوري تخصیص دادهسازمان منابعی که ن یاز محقق یبعض

Chiou, Kuo & Iuan Yuan( دهندیم 1999; Paasi 2000; Alegre et al. 

تحقیق و توسعه و شامل بودجه اختصاص داده شده به  یاز منظر مالن منابع یا .)2005

محققین  تعدادشامل  نابع انسانیاز منظر م؛ دیجد هاي مربوط به ارائه محصولگذاريسرمایه

شامل  یکیزیف يهاییو داراتجهیزات و از منظر  هاي نوآوريان مشغول در پروژهو طراح

 در واقع. شوندیم هاي طراحی کامپیوتريی و سیستمگاهآزمایشزات یچون تجه يموارد

یک نماي کلی از کوششی که بنگاه در راستاي ) هايورود(منابع این گیري ارزیابی و اندازه

Morel & Boly(کند می ، ارائهدهدیمجام توسعه تکنولوژي انو  ينوآور کرد یرو .)2006

، یکیزیف امکاناترا در  ينوآور) بالقوه(اختصاص دارد که توان  قاتیتحقسوم به آن دسته از 

ندها و یمشهود و نامشهود موجود سازمان در فرا يهاییدارا یها، دانش و بطور کلمهارت

ش از یبکرد، ین رویدر ا. کنندیجستجو م يورت نوآیریو مد يمرتبط با نوآور يهاتیفعال

از . ند استی، تمرکز بر خود فراپرداخته شود يند نوآوریفرا يهایا خروجیها يبه ورود آنکه

ن یا. ردید مد نظر قرار گیبایاست که م يتوانمند ن رابطه، سطوح مختلفینکات مهم در ا

& Morel( سطوح عبارتند از Boly 2006(:  

از افراد و  یا گروهیک فرد و ی يزان توانمندیماین سطح به . ها راد و گروهافسطح اول،  -

که ممکن است تنها محیط کوچکی در (گردد می باز ،کنندیفا میا يند نوآوریکه در فرا ینقش

عملکرد ر یتحت تاثسازمان از  یبخش قابل توجهقرار دهد یا  تأثیررا تحت فرد پیرامون 

؛)ردیگقرار شان یا

یک در  ينوآور بهکه  ییهايتوانمند .نوآورانهند یا فرایمحصول دوم، سطح  -

ن سطح مورد توجه قرار ی، در اشوندیمربوط میک محصول  ا دریو  فرایند یکدر تکنولوژي، 

ه یاولایده  دیاز تول( يند نوآوریمستتر در فرا یسازمان يهايمنظور توانمندنجا یدر ا. رندیگیم

؛است) 13و ساخت نمونه بازار ی، بررسیمفهومتا توسعه 
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   تمام  رندهیدر برگاست و  یگسترده تر از سطح قبلاین سطح . پروژه ،سطح سوم -

پروژه، یک سیستم پیچیده . شودمید یخدمات جد/محصوالتهاي طراحی و پشتیبانی فعالیت

ود؛را شامل ش یمتعدد و متنوع يدهانیو ممکن است فرا ستا از افراد، منابع و عملکردها

که در  - ينوآور يهاين سطح عالوه بر توانمندیدر ا. ، کل شرکت)آخر( سطح چهارم -

ز مورد توجه ینمدیریت نوآوري مربوط به  يهايال مورد بحث قرار گرفت، توانمندسطوح با

-ت به اشتراكیریا مدیهاي نوآوري و پروژه ١٤ت سبدیریبه عنوان مثال مد .رندیگیقرار م

 با استراتژي، فرهنگ ينوآوردر این سطح، در واقع . مختلف يهان پروژهیدانش در ب يگذار

مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران در  یبررس.خوردیگره مبنگاه سازمانی ساختار و 

و رویکرد  دهد که در این تحقیقات دو رویکرد اول مورد توجه بودهیزمینه نوآوري نشان م

به (ي می پردازد، تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است سوم که به ارزیابی ظرفیت نوآور

، رضوانی و همکاران 1378، الهی 1385، نصیري واحد 1382زاده عنوان مثال به نظري

در شکل  ياقتصاد يهابنگاه يتوان نوآور یابیلف به ارزکرد مختیسه رو ).مراجعه شود 1388

  .ش داده شده استینما 1

  

  
ها و ییها و دارایها، خروجيبر اساس ورود يوآورتوان ن یابیارز - 1 شکل

  )Boly, 2004( يند نوآوریدر فرا بنگاه يهايتوانمند
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  گیري ظرفیت نوآوري معیارها و ابزارهاي اندازه

به گیري ظرفیت نوآوري، دو تحقیق از میان تحقیقات صورت گرفته در رابطه با اندازه

مورل و بولی تحقیق اول توسط . پردازندي میعوامل موثر بر ظرفیت نوآور ياندازه گیر

 )2007(کاك و سیالن تحقیق دیگر به . صورت گرفته استفرانسه در کشور ) 2006، 2004(

  .شوددر ادامه به تشریح جزئیات این دو تحقیق پرداخته می. تعلق داردکشور ترکیه محققین 

  تحقیق صورت گرفته توسط مورل و بولی

گیري ظرفیت نوآوري سیزده شاخصه معرفی راي بررسی و اندازهب) 2005(مورل و بولی 

گیري نیستند، لذا هاي پیشنهادي به طور مستقیم قابل اندازهنظر به اینکه شاخصه. کنندمی

ها تحت عنوان براي ارزیابی هر شاخصه معیارهایی در نظر گرفته شده است که از آن

ها، در مجموع مدل هاي مرتبط آناه پدیدهها که به همراین شاخصه. شودیاد می "پدیده"

 Morel & Boly(دهند، عبارتند از اي براي ارزیابی ظرفیت نوآوري را تشکیل میپایه

2006:(  

.پروژه و تعیین ابعاد فنی 15هاي طراحیفعالیت -شاخصه اول 

هاي نوآوري به وسیله مدیر پروژه و یا نفر ارشد در پیگیري پروژه - شاخصه دوم 

و  "راهبري"، "سازماندهی"، "برنامه ریزي"چهار فعالیت  این پیگیري شامل: پروژه

. است  "کنترل"

راهکارهاي در این رابطه : هاي نوآورينظارت کل شمول بر پروژه -شاخصه سوم 

  :شوداستراتژیک کوتاه و بلندمدت مشخص شده و برخی از تصمیمات زیر اتخاذ می

وري تخصیص داده شوند؛هاي نوآمنابعی که باید به پروژه

یک پروژه جدید با توجه به شرایط محیطی؛) شروع(اندازي عملیات الزم براي راه

هاي بنگاه هاي جاري بر اساس استراتژيتصمیمات خاص استراتژیک در ارتباط پروژه

).شامل خاتمه دادن، ادامه دادن و یا جهت یابی مجدد پروژه(

  :گیرندا که در آن موارد زیر مدنظر قرار میهمدیریت سبد پروژه -شاخصه چهارم 

 ؛)پورتفلیو(ماکزیمم کردن ارزش سبد

هاي کوتاه و بلندمدت؛ایجاد توازن میان فرصت

همبستگی با استراتژي کالن شرکت.
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در این : شرایط کار، فضاي کار و شرایط فرهنگی موجود در سازمان  -شاخصه پنجم

و دلخواه و سازماندهی مناسب و نیز مواردي  شاخصه مدیریت و خلق فضاي کاري مناسب

-بخشی که در ادبیات تاکید فراوانی بر آن شده است، مورد توجه قرار میهاي میانچون تیم

  .گیرند

این شاخصه ظرفیت : هاي نوآوريکنترل و دریافت بازخورد از پروژه -شاخصه ششم

  .دهدي را نشان میسازمان دادن یک جریان مداوم بررسی عملکرد در فرایند نوآور

: به فرایند نوآوري) به ویژه منابع انسانی(ها تخصیص بهینه ظرفیت  -شاخصه هفتم

مواردي چون آموزش، استخدام، برقراري نظام پاداش، مدیریت اختیارات و وظایف، افزایش 

 ریزي ارتقاي شغلی و توسعه منابع انسانی، عواملی هستند که دربخشی، برنامهارتباطات میان

  .انداین شاخصه در نظر گرفته شده

: هاي نوآوريهاي معنوي از افراد نوآور و فعال در پروژهحمایت -شاخصه هشتم

برآورده کردن نیازهاي معنوي افرادي که در شرایط عدم قطعیت در فرایند نوآوري مشغول به 

ي قرار می به ویژه وقتی که در شرایط سخت کار(فعالیت هستند و ایجاد انگیزه در ایشان 

  .، از موارد مطرح در این شاخصه هستند)گیرند

گیري از دانش و تجارب این شاخصه به بهره: مدیریت دانش فنی  -شاخصه نهم 

بطور . شودهاي جدید، مربوط میهاي قبلی در حین اجراي پروژهبدست آمده از انجام پروژه

هاي مجدد و اجتناب از هزینه"، "استفاده مجدد از نتایج گذشته"توان سه فعالیت کلی می

هاي کاري به ویژه در فازهاي جستجوي وسعت دادن به مراجع گروه"و  "تکراري در کار

  .هاي اصلی این حوزه نام بردرا به عنوان فعالیت "راهکار

ردیابی تغییرات تکنولوژیک، : ردیابی رقبا و پایش محیط بیرونی  -شاخصه دهم 

  .حرکت رقبا، در ارتباط با این شاخصه قابل تعریف هستند بررسی تحوالت اقتصادي و پایش

: ها عضویت داردهاي نوآوري که بنگاه در آنمدیریت شبکه -شاخصه یازدهم

ها و مراکز تحقیق و توسعه در زمینه نوآوري از هاي بنگاه با سایر بنگاهمدیریت همکاري

  .روندعوامل قابل شناسایی در این شاخصه به شمار می

این شاخصه به یادگیري جمعی : یادگیري جمعی و گروهی -دوازدهم شاخصه

  . شوداعضاي گروه پروژه نوآوري در حین اجراي پروژه، مربوط می
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این امر معموالً در واحدهاي تحقیق و : هاي نوآوري ایدهجمع -شاخصه سیزدهم

ن، پیمانکاران و یا توسعه و تحقیقات بازار و یا از طریق دریافت پیشنهادهاي بهبود از مشتریا

  .گیردکنندگان صورت میتأمین

شاخصه، یک مدل کاربردي براي ارزیابی ظرفیت نوآوري  13مورل و بولی بر مبناي این 

 "16دهی ضوابط چندگانهوزن"در این تحقیق همچنین با استفاده از روش . اندارائه کرده

  .ها تعیین شده استاهمیت یا وزن هر یک از شاخصه

  

  ورت گرفته توسط کاك و سیالنق صیتحق

در گیري ظرفیت نوآوري اندازهیکی شود؛ کاك و سیالن به دو بخش تقسیم می تحقیق

گیري ظرفیت نوآوري اندازه دیگري و) Koc & Ceylan 2007( 17هاي بزرگسطح بنگاه

در این مطالعات، پس از  .)Koc 2007( ترکیهافزار صنعت نرمهاي کوچک در در سطح بنگاه

اصلی و  بر ظرفیت نوآوري، سه دسته محرك مؤثر عواملرسی ادبیات نوآوري و شناخت بر

برداري از کسب و بهره"و  "تولید ایده"، "محیط تکنولوژیک داخلی"تحت عنوان کلیدي 

در ارتباط با هر  .اندگیري ظرفیت نوآوري قرار گرفتهمبناي اندازه وشده  شناسایی "تکنولوژي

-جمع يبرا ،اينمره 5پرسشنامه لیکرت  کیدر قالب  کهشده  یحهایی طرادسته پرسش

مدیران اند، مورد پرسش قرار گرفتهق ین تحقیا که در يافراد .ندااستفاده شده هاداده يآور

کوچک شرکت  91 دوم،و در بخش بزرگ شرکت  119، اولدر بخش . هستند هاتولید بنگاه

آوري شده با استفاده از روش تحلیل عاملی معاطالعات جسپس . اندو متوسط مشارکت داشته

همانطور که . ستا حاصل شده 1جدول  و نتایج ل قرار گرفتهیه و تحلیمورد تجز 18اکتشافی

عامل معرفی  8 شود،مربوط میهاي بزرگ در تحقیق اول که به بنگاهشود، یمالحظه م

 8نیز به ) و متوسط کوچکهاي مربوط به بنگاه(دوم مطالعه خود  محققین در بخش. اندشده

 .ها با عوامل شناسایی شده در بخش اول مشترك هستنداند که بعضی از آنعامل دست یافته
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  )النیکاك و س قیتحق(بر ظرفیت نوآوري  مؤثرعوامل  - 1جدول 

 & Koc( بزرگ يهابنگاه - ق اولیتحق

Ceylan 2007(  

 و متوسط کوچک يهابنگاه - ق دومیتحق

)Koc 2007(  

  فرهنگ سازمانی  استراتژي تکنولوژي

  یادگیري سازمانی  یادگیري سازمانی 

  منابع انسانی  یکار تیم

  تولید ایده  تولید ایده 

  مدیریت دانش  کیفیت ایده 

  تکنولوژي ربردکا  تکنولوژي از برداريکسب و بهره

  یکپارچگی میان بخشی  نمایندگی 

  انتشار دانش  مشارکت مدیریت

   تحقیق نظريچارچوب 

. میاهقرار دادمدل و تحقیقات محققین فرانسوي، خود را بر اساس تحقیق  يما مبنا

اشاره  همانطور که قبالً  .م استین تصمیا یل اصلیدل ،ن مدلیا بودن يو کاربرد ١٩تیجامع

و  است شاخصه ارائه شده 13 نوآوريت یظرفگیري براي ارزیابی و اندازه در مدل مذکور ،شد

هر  يمحتواتر قیدقبررسی پس از . دهی شده استهاي آنها تعیین و وزنر شاخصهسپس زی

محققین گر یدنظرات  مطالعهو  يز مراجعه مجدد به ادبیات نوآوریو نها شاخصهزیر از  کی

سپس . شدند ییو نهابرگزیده ت نوآوري یظرفگیري و سنجش اندازه يارهاین حوزه، معیا

. شد یا چند سئوال طراحیک ی هاي مذکوروجه به زیر شاخصهبا ت ارهایک از معیهر  يبرا

محققین فرانسوي به کرات مورد مشورت قرار  ،نامهپرسش یطراح و ل مدلیتکم يبرا

در این  .دهدیگانه را نشان مزدهیس يهامرتبط با شاخصه يهاپرسشزیر  جدول. گرفتند

) 2005( یمورل و بول از جدول به جز مواردي که منبع آن ذکر شده است، سایر موارد

از نوع ) متغیر وابسته تحقیق(با توجه به مطالب فوق، ظرفیت نوآوري . انداستخراج شده

شاخصه جدول  13(باشد، و براي اندازه گیري ابعاد مختلف آن مفاهیم چند بعدي مجموع می

کر این البته ذ).  1388حنفی زاده و رحمانی، (از مدل سنجش ترکیبی استفاده می شود ) 2

نکته ضروري به نظر می رسد که یکی از اهداف تحقیق حاضر پاسخ به این سوال است که 

هاي ایرانی موثرند و یا تنها هاي فوق در سنجش ظرفیت نوآوري بنگاهآیا تمام شاخصه
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ها براي این منظور کفایت می کنند؟ پس از یافتن پاسخ مناسب براي این بخشی از آن

تفاده از مدل  سنجش ترکیبی ظرفیت نوآوري و شاخصه هاي آن را توان با اسسئوال می

  .اندازه گیري کرد

  گانهزدهیس يهامرتبط با شاخصه یینها يهاپرسش - 2جدول 

  هاپرسش  هاشاخصه

 :شاخصه اول

هاي طراحی و فعالیت

   پروژه ابعاد فنین ییتع

   هاهاي طراحی محصول در میان تمام پروژهسهم پروژه

   اختصاص یافته به طراحی محصول جدید بودجه

  )Paasi 2000( منابع انسانی متخصص سازمانی

 .Alegre et al(خودکفایی از نظر سطح توانمندي تکنولوژیک

2005(  

  مدون بودن رویه هاي طراحی محصوالت جدید

 :شاخصه دوم

 يهاپیگیري پروژه

نوآوري به وسیله مدیر 

پروژه و یا نفر ارشد در 

  هپروژ

هاي کنترل و مدیریت  ها و روش استفاده مدیران ارشد سازمان از سیستم

  پروژه

هاي اطالعاتی مدیریت و آگاهی از  از سیستماستفاده مدیریت ارشد 

  شرایط پروژه هاي نوآورانه

 :شاخصه سوم

نظارت کل شمول بر 

نوآوري يهاپروژه

(Cormican &
O’Sullivan 

2004)  

  ا واحد تحقیق و توسعهارتباط بخش بازاریابی ب

بلند کوتاه و هاي جدید با اهداف استراتژیک  روند پیشرفت پروژه قیبتط

  مدت سازمان

  روابط رسمی میان طراحان و مدیریت ارشد

 :شاخصه چهارم

- مدیریت سبد پروژه

Cormican)ها & 
O’Sullivan 

2004)  

  گهماهن و کالن نگاه یک با نوآوري هاي پروژه بین منابع تقسیم

  هاي نوآوري تیم پروژهفضاي کاري مناسب براي  :شاخصه پنجم
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شرایط کار، فضاي کار 

و شرایط فرهنگی 

موجود در 

Cormican)سازمان
& O’Sullivan 

2004)  

  بر فضاي کاريآن  تأثیرهاي رهبري در سازمان و روش

  حمایت فرهنگ سازمانی از نوآوري

 :شاخصه ششم

کنترل و دریافت 

 يهاپروژهبازخورد از 

  نوآوري

  سیستم هاي کنترل و بازخورد جهت مدیریت عملکرد نوآوري

 :شاخصه هفتم

تخصیص بهینه 

به ویژه (ها ظرفیت

به فرایند ) منابع انسانی

  نوآوري

پردازي و قدرت ارائه طرح در فرایند هاي خالقانه و ایدهتوجه به توانایی

  استخدام

هاي انگیزشی، حقوق، ر نظامتوجه به نوآوري و طراحی محصول جدید د

  ...مزایا و 

  هاي آموزشیتوجه به توسعه و ترویج نوآوري در برنامه

 :شاخصه هشتم

هاي معنوي از حمایت

افراد نوآور و فعال در 

  هاي نوآوريپروژه

هاي نوآوري توسط هاي معنوي از افراد نوآور و فعال در پروژهحمایت

  مدیران پروژه

 :شاخصه نهم

  یدانش فنت یریمد

اطالعات و دانشی که در هر پروژه نوآوري کسب قابلیت ثبت و بازیابی 

  گردد می

ردیابی  :شاخصه دهم

ش محیط یرقبا و پا

  بیرونی

ردیابی و پیگیري تغییرات تکنولوژیک، متدولوژیک و اقتصادي، از طریق 

ها و مراکز تحقیقاتی،  بررسی اطالعات رقبا، بررسی فعالیت دانشگاه

هاي تخصصی و مرور مطالب مجالت  ها و نمایشگاه ر کنفرانسشرکت د

  تخصصی

 :مشاخصه یازده

هاي مدیریت شبکه

که بنگاه در  ينوآور

  ت داردیها عضوآن

  هاي همکاري هاي دیگر یا ایجاد شبکه میزان ارتباط و همکاري با بنگاه

  اندکه به قرارداد رسمی منتهی شده هاي تکنولوژیکمیزان همکاري



  

ایران صنعتی اتوماسیون هايشرکت موردي مطالعه: اقتصادي هايبنگاه نوآوري ظرفیت بر موثر عوامل شناسایی

13

 :خصه دوازدهمشا

یادگیري جمعی و 

Cormican)گروهی
& O’Sullivan 

2004)  

  استفاده از تجربیات و اطالعات گذشته

  بخش ها/افرادبخش با دیگر /فردهاي هر تجربه ه شدنبه اشتراك گذاشت

 :شاخصه سیزدهم

  هاي نوآوري ایدهجمع

  مند رویه و آوري ایده از کارکنان، به صورت سیستماتیکجمع

  مند رویه و آوري ایده از مشتریان، ، به صورت سیستماتیک معج

  مند رویه و آوري ایده از تامین کنندگان، به صورت سیستماتیک جمع

کنندگان و مشتریان در طول فرایند طراحی  میناستفاده از نظرات تأ

  مند محصول جدید به صورت رویه

  

  روش تحقیق

بر . نظر نوع انجام آن یک تحقیق کمی استاین تحقیق از نظر هدف کاربردي و از 

. سوال طراحی شد 29اي شامل ، پرسشنامهارائه شده در قسمت قبل يچارچوب نظراساس 

میزان هر یک از معیارهاي اندازه گیري شاخصه هاي مندرج در  پرسشنامهسواالت این 

از طریق سشنامه روایی پر .اندازه می گیرداي نمره 5لیکرت را با استفاده از روش  2جدول 

مورد ارزیابی  موضوع تحقیقبا  آشنا یایراننظر خبرگان که شامل محققین فرانسوي و اساتید 

 ,ه بودبه زبان انگلیسی تنظیم شدپرسشنامه که اولیه نسخه با توجه به اینکه  .قرار گرفت

 د تاالزم بو یبه زبان فارس یینهاپرسشنامه مورد مشورت خبرگان قرار گرفت،پس از ترجمه 

براي این منظور فردي انتخاب شد تا ضمن تسلط . آیددر مورد آن به عمل  20تست بازترجمه

بدین ترتیب از همگونی  .به زبان انگلیسی و حوزه مورد مطالعه از جزئیات تحقیق مطلع نباشد

 يبراپرسشنامه مذکور سپس . پرسشنامه فارسی با معادل انگلیسی آن اطمینان حاصل شد

 يهابنگاه ينکه پرسشنامه برایعلت ا. شد ارسالران یماسیون صنعتی اشرکت اتو 108

ات محیطی حاصل از تأثیراز ن یحققم یعدم آگاه ،ع متفاوت ارسال نشدیمختلف از صنا

اثر عوامل محیطی بنگاه  ،به عالوه پرسشنامه طراحی شده. مطالعه بودج ینتابر تفاوت صنایع 

. رودهاي تحقیق به شمار میکه خود از محدودیت ؛گیردنمی را در ظرفیت نوآوري در نظر

ها در ن شرکتیتعداد ان علت صورت گرفت که یاتوماسیون صنعتی به ا يهاانتخاب شرکت

 يژه نوآوریبه و يرود موضوع نوآوریکه انتظار م( یرانیا 21محور يتکنولوژ يهاشرکتان یم
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گر یبه عبارت د. است قابل توجه، )برخوردار باشد ییت باالیها از اهمآن يک برایتکنولوژ

به عالوه وجود  .ت هستندین صنعت مشغول به فعالیدر ا یرانیا يهااز بنگاه يشتریتعداد ب

 يهابه شرکت یدسترس ،ن صنعتیفعال ا يهامتشکل از شرکت یک انجمن تخصصی

نکه یانظر به  .دادیش میو احتمال بازگشت پرسشنامه ها را افزا نمودیل میتسهمذکور را 

فعال در حوزه  هايشرکتبراي هر یک از  لذا ،بنگاه است این تحقیقدر تحلیل  واحد

ترین به عنوان آگاه( شرکتپرسشنامه ارسال شد و از مدیرعامل تنها یک اتوماسیون صنعتی 

هاي پیگیريدر نهایت، پس از . خواسته شد تا نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کند) فرد

ي بودن و یا رنمونه به دلیل تکرا 3که ) درصد 56نرخ بازگشت ( افت شدیدر پاسخ 61مداوم، 

 يمانده مبنا یباقپرسشنامه  58و  ندکننده کنار گذاشته شدلیتکمبنگاه نام مشخص نبودن 

-روایی و پایایی پرسشنامه از طریق بررسی اعتبار محتوایی و اعتبار سازه .ل قرار گرفتندیتحل

هاي اي بررسی اعتبار محتوایی، اقداماتی از قبیل تطبیق سوالبر. گرفت یمورد بررساي 

نظران داخل ، مرور و بررسی پرسشنامه توسط تنی چند از صاحبچارچوب نظريپرسشنامه با 

 انجامبازترجمه، تست کشور، ارسال متن انگلیسی پرسشنامه براي محققین فرانسوي و انجام 

Tinsley( استفاده شدتحلیل عاملی روش از  ،هپرسشنام اياعتبار سازه یبررس يبرا .گرفت

پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران  58هاي بدست آمده از دادهن منظور یا يبرا. )1987

ها داراي اعتبار کافی جهت بررسی بود، با هاي اتوماسیون صنعتی که پاسخ آنارشد شرکت

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 17ویرایش  SPSSافزار نرم

  

  یافته ها 

 یل عاملیل اطالعات بدست آمده از روش تحلیتحل يهمانطور که اشاره شد، برا

- و بارتلت را نشان می KMOمقادیر آزمون ) پیوست( 3جدول . استفاده شده است یاکتشاف

که  رفتگتوان نتیجهمی، )0.81(است  0.7، که بیش از KMOبا توجه به مقدار آماره  .دهد

 بر اساس آزمون بارتلت،همچنین . کندکفایت می جام تحلیل عاملیبراي ان حجم نمونه

ده از تحلیل عاملی به با استفاانتظار داشت که توان می رد شده وفرض صفر استقالل عوامل 

 4جدول در ) 22دوران یافته(هاي اصلی ماتریس مولفه .از عوامل دست یافت یبترکیب مناس

هاي با توجه به تعداد نمونه، همبستگیذکر است که الزم به . نشان داده شده است) پیوست(

ن یهمچن. انددار نبوده و به منظور اجتناب از شلوغی جدول، حذف شدهمعنی 4/0کمتر از 
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 2در جدول  ها قبالًتر آنشرح کامل. ها در جدول آورده شده استاز متن پرسش ياخالصه

) هاعامل(ن فاکتورها یرا در ب ییباال یکه همبستگ ییهادر قدم اول، پرسش .ارائه شده است

که در  یل ابهامیبه دل 20و  14، 11 يهان رابطه پرسشیدر ا. شدند یاند، بررسجاد کردهیا

 12، 6، 4، 3، 2سئواالت  یعنی(ها گر پرسشیدر مورد د. سئوال وجود داشت، حذف شدند

تسامح، قرار گرفتن هر  یبه عالوه با کم. حذف وجود نداشت يبرا ياکنندهل قانعیدل) 29و

لذا در . ر بودیپذامکان -ه داشته باشدیت توجیکه قابل-ک دسته مناسب یها در ک از آنی

 ییکه به تنها) ارشد مدیریت و طراحان میان رسمی روابط( 22سئوال  .ماندند یل باقیتحل

 يها حمایت( 20سئوال  یعنیگر یک فاکتور را داده است، در کنار دو پرسش دیل یتشک

 هاي پروژه پیشرفت روند قیتطب( 15و سئوال ) پروژه رانیمد توسط نوآور افراد از معنوي

 يهانظارت کل شمول بر پروژه(، شاخصه سوم )سازمان بلندمدت و کوتاه اهداف با جدید

 یل عاملیدر تحل یول. دادندیل میتشک) ين فرانسویمدل محقق(را در مدل مرجع ) ينوآور

که در باال اشاره شد، از  یلیبه دال 20سئوال . نداهعامل جمع نشدک ین سه پرسش در یا

گروه شده هم 22با سئوال  یل عاملیکه در تحل 4گر، سئوال یاز طرف د. دیل حذف گردیتحل

که - يگریرسد به عامل دیت ندارد و بنظر مین سئوال سنخیبا ا ییاست، از نظر محتوا

ک عامل فقط با یل ینکه تشکینظر به ا. تعلق دارد -رندیگیرا در بر م یانسان يرویمباحث ن

پس از حذف سئواالت  .دیل حذف گردیز از تحلین 22ست، لذا سئوال یدار نیر معنیک متغی

کند؛ که کماکان یر مییتغ) پیوست( 5به شرح جدول  یل عاملیتحل يهار آزمونیفوق، مقاد

دوران (هاي اصلی ماتریس مولفه نیز) پیوست( 6جدول  .کندید مییأرا ت یل عاملیصحت تحل

شود، تعداد عوامل به یهمانطور که مالحظه م. دهدینشان م یینها يهاعامل يرا برا) یافته

 کنندیر میتفسانس کل را یدرصد از وار 6/68ن پنج عامل در مجموع یابد و اییکاهش م 5

ها سه متغیر گیرد که در میان آنرا در بر میمستقل  متغیر 7عامل اول  ).پیوست 7 جدول (

هاي فضاي کاري مناسب ناشی از روش"، "فضاي کاري مناسب ناشی از فرهنگ سازمانی"

از نظر  "هافضاي کاري مناسب ناشی از سازماندهی فعالیت"و  "اداره و رهبري در سازمان

کردن فضاي مناسب  محتوي بسیار نزدیک به هم هستند و نقش مدیریت ارشد را در فراهم

در کنار این موارد، چهار پرسش دیگر قرار دارند که . دهندبراي نوآوري مورد پرسش قرار می

استفاده از "، "هاي نوآوري با یک نگاه کالن و هماهنگ تقسیم منابع بین پروژه"به 

تقاء سازمان به منظور ارزیابی و ار ارشد توسط مدیریت "هاي کنترل و دریافت بازخورد سیستم

 طراحی براي نیاز مورد متخصص انسانی نیروي"هاي نوآوري، تامین  هاي پروژه عملکرد تیم
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به نظر . شوندمربوط می "جدید محصوالت طراحی به بودجه تخصیص"جدید و  "محصول

هاي نوآوري در ارتباط با فعالیت23هاي فوق در مجموع به وظایف رهبريرسد پرسشمی

ایجاد فضاي کاري مناسب از طریق ل عامل اول، عامل به همین دلی. اشاره دارند

  . گذاري شده استنام هاي نوآوريفعالیت رهبري

 طراحی براي نیاز مورد متخصص انسانی نیروي"الزم به ذکر است که دو متغیر تأمین 

با عامل دوم همبستگی  "جدید محصوالت طراحی به بودجه تخصیص"جدید و  "محصول

ها اي براي حذف آنکنندهنند ولی همانطور که قبالً اشاره شد، دلیل قانعکباالیی را ایجاد می

- از طرف دیگر میان این متغیرها و متغیرهاي عامل دوم هیچ سنخیتی دیده نمی. وجود ندارد

رسد تامین نیروي انسانی مورد نیاز و فراهم کردن منابع مالی الزم براي شود و بنظر می

گیرد ها بوده و در حوزه رهبري قرار میمدیریت ارشد سازمانها از وظایف انجام فعالیت

)Robbins ز تعداد یعامل دوم ن .اندلذا این دو متغیر در دسته عامل اول جاي گرفته). 2009

به عامل اول  يتا حدود يکه از نظر محتو رها را در کنار هم قرار داده استیزیادي از متغ

همچون ( "هاي اطالعاتی مدیریت د سازمان از سیستماستفاده مدیران ارش". شوندیک مینزد

MIS ،Online Monitoring نوآوري،  هايبه جهت ردیابی و پیگیري پروژه...)  و

ها و همکاري با دیگر بنگاه"، "هاي طراحی محصول جدیدمدون بودن رویه"همچنین 

 استفاده"ها، ين همکاریمند بودن و در قالب قرارداد آمدن او رویه "هاي همکاريشبکه

مند بودن ردیابی و رویه"و  "پروژه مدیریت و کنترل هاي روش و ها سیستم از ارشد مدیران

، مواردي هستند که این "پیگیري تغییرات تکنولوژیک، متدولوژیک و اقتصادي رقبا و محیط

مند بودن فرایندها و رویهم را دوتوان عامل ن مییبنابرا. دهندل مییشکتعامل را 

نام نهاد که هم با ادبیات موضوع و هم با مدل ارائه  باطات درون و برون سازمانیارت

اند که ر گرد هم آمدهیدر عامل سوم، چهار متغ .24شده توسط محققین فرانسوي، تطابق دارد

 انیم در) یقبل يهااز پروژه(کسب شده  يهادانش و تجربه يگذاربه اشتراك"عبارتند از 

د، یجد يهادر پروژه "استفاده از دانش و تجربیات گذشته"، "لفمخت يهابخش و افراد

از  يریبه منظور جلوگ یقبل ي"هاثبت و بازیابی دانش و اطالعات کسب شده در پروژه"

 يهاحفظ یکپارچگی میان پروژه"باالخره و  يند نوآوریارتقاء راندمان فرا وها ر فعالیتاتکر

ها با این گیريها و تصمیمو تطبیق روند پروژه "و اهداف کوتاه و بلندمدت سازمان يجار

رسد قرار یبنظر م یکند ولیجاد میا ییباال یاگرچه مورد آخر با عامل دوم همبستگ. اهداف
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ت دانش به یریاز مد یرا بخشیباشد؛ ز يتره مناسبیتوج يگرفتن آن در عامل سوم دارا

 Pablos( شودیمان مربوط مک سازیق عملکرد سازمان با اهداف کالن و استراتژیتطب

 تیریمد .نهیمنام می 25ک دانشیاستراتژ تیریبنابراین عامل سوم را عامل مد. )2002

سن یت دانش است؛ به عنوان مثال تیریات مدیدر ادب يادانش مفهوم شناخته شده کیاستراتژ

 27دانش یاتیت عملیریک دانش را در مقابل مدیت استراتژیریمد) 1998( 26، آندریسن و دپرز

ها آن ياند که عنصر محورقرار گرفته ییرهایمتغ، چهارمدر عامل . دهندیمورد بحث قرار م

توسط  تواندیهاي نو مایدهخلق . دهدیل میتشک هاي نوایده دیو تول آوريجمع را

از  يارین مهم در بسیبه عالوه ا. ردیصورت گ "کارکنان"و  "مین کنندگانأت"، "انیمشتر"

د، یمحصول جد یند طراحیکنندگان در طول فرانیمأان و تیامل و مشارکت مشتراوقات از تع

با . را شاهد هستیم در ارتباط با عامل پنجم وضوح بیشتري). Tidd 2009(شود یحاصل م

- یم -اندبه خود اختصاص دادهز یرا ن یخوب اًنسبتوزن که - مروري بر متغیرهاي این عامل

سه . آن انتخاب نمود يرا برا يبر محور نوآور ینت منابع انسایریمدتوان عنوان 

در رابطه  "زشیجاد انگیا"و  "آموزش"، "استخدام" یعنی یت منابع انسانیریمد یفه اصلیوظ

  .شودین دسته مشاهده میدر ا ينوآور يهاتید و فعالیمحصوالت جد یبا طراح

 يآلفاز مقدار ینها و آن یعامل يبارهاشده به همراه  استخراج يهاعامل 8در جدول 

 يآلفا همحاسب يبرا. اندآورده شده، یل عاملیزان اعتبار تحلینشان دادن م يبرا-کرونباخ 

شود، یهمانطور که مالحظه م .استفاده شده است 17ش یرایو SPSSافزار از نرمز یکرونباخ ن

بسیار باالي دهنده قابلیت اعتماد ؛ که نشان28است/. 7ش از یها به عاملیکل يمقدار آلفا برا

.است یل عاملیتحل

  

خالصه نتایج تحلیل عاملی - 8جدول 

بار عامل  هامرتبط با آن) يهاپرسش( يهاعامل ها و آیتم

 يهاتیق رهبري فعالیمناسب از طر يکار يجاد فضایا: عامل اول

  )0.841 :کرونباخ يآلفا( ينوآور

  

  فضاي کاري ناشی از فرهنگ سازمانی

  رهبري و اداره هاي روش از یناش مناسب کاري فضاي

  

  

0.789  

0.771  

0.762  
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  یسازمانده از یناش مناسب کاري فضاي

  هاي نوآوري با یک نگاه کالن و هماهنگ تقسیم منابع بین پروژه

  هاي کنترل و دریافت بازخورد سیستم استفاده از

  محصول طراحی براي نیاز مورد متخصص انسانی نیروي

  جدید محصوالت طراحی به بودجه صیتخص زانیم

  

  

مند بودن فرایندها و ارتباطات درون و برون رویه: امل دومع

  )0.847: کرونباخ يآلفا( سازمانی

   

  مدیریت اطالعاتی هاي سیستم از ارشد مدیران استفاده

  دیجد محصول یطراح يها هیرو بودن مدون

  رسمی قراردادهاي قالب در تکنولوژیک هايهمکاري

  پروژه مدیریت و کنترل هاي روش و ها سیستم از ارشد مدیران استفاده

  اقتصادي و متدولوژیک تکنولوژیک، تغییرات پیگیري و ردیابی

  همکاري هاي شبکه ایجاد یا دیگر هاي بنگاه با همکاري

  

  )0.787: کرونباخ يآلفا( ک دانشیت استراتژیریمد: عامل سوم

   

هابخش و افراد انیم هاتجربه اشتراك

  ته در پروژه جدیدگذش اطالعات و تجربیات از استفاده

  هاپروژه در شده کسب دانش و اطالعات بازیابی و ثبت قابلیت

  سازمان مدت بلند و کوتاه اهداف با جدید هاي پروژه پیشرفت روند قیتطب

  

  

  )0.822: کرونباخ يآلفا( هاي نود ایدهیآوري و تولجمع: عامل چهارم

  

  مند رویه و سیستماتیک صورت به کنندگان، تامین از ایده آوري جمع

  مند  رویه و سیستماتیک صورت به ان،یمشتر از ایده آوري جمع

0.652  

0.631  

0.495  

0.481  

  

  

  

  

0.733  

0.707  

0.687  

0.659  

0.619  

0.594  

  

  

  

0.847  

0.736  

0.699  

0.511  

  

  

  

  

0.838  

0.823  

0.790  

0.566  
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  مند  رویه و سیستماتیک صورت به کارکنان، از ایده آوري جمع

 محصول طراحی فرایند طول در مشتریان و کنندگان تامین نظرات از استفاده

  مند رویه صورت به جدید

  

: کرونباخ يآلفا( يربر محور نوآو یت منابع انسانیریمد: عامل پنجم

0.708(  

  آموزشی هاي برنامه در محصول خلق و نوآوري ترویج و توسعه به توجه

  افراد  استخدام هنگام به ایده خلق توانایی به توجه

 طراحی در جدید محصوالت خلق و نوآوري به کارکنان اهتمام به توجه

انگیزشی  هاي سیستم

  

  

  

0.821  

0.650  

0.612  

  

  گیريبحث و نتیجه

مرجع مدل  هشاخص 13عامل در مقابل  5در این تحقیق  ،شودمشاهده میهمانطور که 

هاي اجزا شاخصهاز  یگرچه بخش قابل توجها. اندشده یی، شناسا)ين فرانسویمدل محقق(

به  13از تعداد عوامل کاهش  یول، )9جدول (اند هشدپوشش داده عامل  5این گانه در زدهیس

شده  ین موضوع را در تعداد کم سئواالت طراحیا یل اصلید بتوان دلیشا. مل استأقابل ت ،5

چهارم،  يهاشاخصه ين مثال برابه عنوا. گانه جستجو کردزدهیس يهااز شاخصه یبعض يبرا

ازدهم، دو سئوال در یدوم و  يهاشاخصه يک سئوال و برایششم و هشتم، نهم و دهم تنها 

توان انتظار داشت که عامل یها نمن شاخصهیا ياست که برا یهیبد. 29نظر گرفته شده است

ا سئواالت مذکور ب يهاگر سئواالت مربوط به شاخصهیبه عبارت د. استخراج شود یمستقل

به وضوح  9که در جدول  يادهیپد. دهندیرا م يدیل عامل جدیب شده و تشکیگر ترکید

تواند ریشه در تفاوت در شرایط و تفاوت در نتایج دو تحقیق، همچنین می. قابل مشاهده است

 این عوامل در هر دو تحقیق موردتاثیرداشته باشد که البته با توجه به اینکه  30ايعوامل زمینه

-ولی بطور کلی می. قرار نگرفته، قضاوت در این مورد نیاز به مطالعات تکمیلی دارد یبررس

توان اظهار داشت که مفهوم نوآوري در ذهن مدیران ایرانی با برداشتی که مدیران فرانسوي 

چرا که نوآوري در کشورهاي در حال . تواند متفاوت باشدیا اروپایی از این مفهوم دارند، می

بیش از آنکه بر محور خلق و توسعه درونزاي تکنولوژي در داخل ) همچون ایران(توسعه 
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و تطبیق و ) عموماً از یک شرکت خارجی(بنگاه یا کشور باشد، بر محور انتقال تکنولوژي 

در حالی که این موضوع در کشورهاي توسعه . سازي آن با نیازهاي داخلی، استوار استبومی

و بر پایه 31ها نتیجه تالش داخلیبخش قابل توجهی از نوآوري(دارد  یافته در نقطه مقابل قرار

شود، ادغام دو همانطور که مالحظه می). گیردهاي نو صورت میخلق و عرضه تکنولوژي

 مدیریت(در عامل چهارم  "یادگیري جمعی و گروهی "و  "فنی دانش مدیریت"شاخصه 

رسد با توجه به سئواالت شاخصه می ضمنا بنظر. دار استبسیار معنی) دانش استراتژیک

که دقیقاً با عامل پنجم  "به فرایند نوآوري) به ویژه منابع انسانی(ها تخصیص بهینه ظرفیت"

  .تري براي این عامل انتخاب شده استمطابقت دارد، نام مناسب

  

ل یمدل مرجع با عوامل استخراج شده از تحل يهاشاخصهسه یمقا - 9جدول 

  یاکتشاف یعامل

  یل عاملیعوامل استخراج شده از تحل  )یمدل مورل و بول(مدل مرجع  يهاشاخصه

شرایط کار، فضاي کار و شرایط فرهنگی موجود در 

   سازمان
 يهاتیفعال رهبري قیطر از مناسب يکار يفضا جادیا

  ينوآور

هاي فعالیت "از سئواالت شاخصه  یبخش :حیتوض(

- ین عامل قرار میدر ا "ن ابعاد فنی پروژهییطراحی و تع

  )ردیگ

  هامدیریت سبد پروژه

  نوآوري يهاکنترل و دریافت بازخورد از پروژه

   پروژهن ابعاد فنی ییهاي طراحی و تعفعالیت

نوآوري به وسیله مدیر پروژه و یا  يهاپیگیري پروژه

  نفر ارشد در پروژه

 برون و درون ارتباطات و فرایندها بودن مندرویه

  سازمانی

- فعالیت "از سئواالت شاخصه  يگریبخش د: حیوضت(

ن عامل قرار یدر ا "ن ابعاد فنی پروژهییهاي طراحی و تع

  )ردیگیم

ت یها عضوکه بنگاه در آن يهاي نوآورمدیریت شبکه

   دارد

  ش محیط بیرونییردیابی رقبا و پا

  یت دانش فنیریمد

  یادگیري جمعی و گروهی  دانش کیاستراتژ تیریمد

  نوآوري يهاارت کل شمول بر پروژهنظ

  نو هايایده دیتول و آوريجمع  هاي نوآوري ایدهجمع

به ) به ویژه منابع انسانی(ها تخصیص بهینه ظرفیت

   فرایند نوآوري
  ينوآور محور بر یانسان منابع تیریمد

هاي هاي معنوي از افراد نوآور و فعال در پروژهحمایت

  نوآوري
---  
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 يهادر شرکت) 2007(ق کاك یج تحقیبا نتا یل عاملیج بدست آمده از تحلیسه نتایمقا

چون  ییهاشاخصهدهد که یز نشان مین 1جدول  خالصه شده در 32کوچک و متوسط

 "یمنابع انسان" و "دهید ایتول"، "انتشار دانش"، "ت دانشیری، مد"يریادگی"، "فرهنگ"

ق حاضر یدر تحق يتا حدود "يتکنولوژکاربرد "و  "یبخشانیم یکپارچگی"بطور کامل و 

ق یم که در تحقیاهافتیدست  يبه موارد ،قین تحقینکه در ایضمن ا. اندپوشش داده شده

 يتوان به مواردیصراحت اشاره نشده است؛ به عنوان مثال مها به آنبه  ياهین ترکیمحقق

تحوالت  يریگیپو  یابیرد"و  "ندهایمند بودن فراهی، رو"یسازمانده"، "يرهبر"چون 

  :ر اشاره نمودیتوان به موارد زیق مین تحقیا ياز جمله دستاوردها. اشاره کرد "يتکنولوژ

 ،مفهوم با توجه به دانش نویسندگان و بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه نوآوري

ظرفیت نوآوري براي اولین بار در ادبیات فارسی تبیین گردید؛

رفیت نوآوري شناسایی شدند؛گیري ظعوامل مؤثر در اندازه

 اي براي سنجش ظرفیت نوآوري توسعه داده شد؛)پرسشنامه(ابزار

هاي اتوماسیون صنعتی ایران، ابزار توسعه در یک مطالعه میدانی در ارتباط با شرکت

و پایایی و روایی آن تایید شد؛ داده شده، مورد آزمایش قرار گرفت

نده ظرفیت نوآوري در قالب پنج شاخصه کلی دهبندي اولیه از عوامل شکلیک دسته

-ایجاد فضاي کاري مناسب از طریق رهبري فعالیت": )2شکل ( صورت گرفت که عبارتند از

مدیریت "، "مند بودن فرایندها و ارتباطات درون و برون سازمانیرویه"، "هاي نوآوري

ع انسانی بر محور مدیریت مناب"و  "هاي نوآوري و تولید ایدهجمع"، "استراتژیک دانش

دهنده ظرفیت نوآوري رسد که این پنج دسته در زمره عوامل اساسی شکلبنظر می. "نوآوري

اگرچه ممکن است در . گیري باشندبوده و در ارتباط با هر صنعتی قابل تعریف و اندازه

تحقیقات آتی عوامل دیگري به این لیست اضافه شود و یا عوامل خاصی براي بعضی از 

.ها شناسایی گردندمتناسب با شرایط خاص آن صنایع
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  عوامل موثر بر ظرفیت نوآوري، شاخصه ها و ابعاد -2شکل 

  

محققین (بر مبناي مدل نظري ارائه شده توسط مورل و بولی الذکر، فوقاگرچه ابزار 

 ترکامل. گیرداستوار است ولی جزییات بیشتري را نسبت به مدل مرجع در بر می) فرانسوي

اي بودن مدل و ابزار ارائه شده در این تحقیق نسبت به تحقیقات محققین فرانسوي و ترکیه

روند، این امکان گیري ظرفیت نوآوري به شمار میکه از معدود تحقیقات در رابطه با اندازه-

بدیهی است بر . هاي تحقیقات مذکور دست یابیمرا فراهم آورد که به نتایجی فراتر از یافته
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عمومی "توان از آن به عنوان یک ابزار آزمایش این ابزار در یک صنعت خاص، نمی اساس

 يبرا. باید با احتیاط صورت گیردیاد کرد و به همین دلیل بکارگیري آن در صنایع دیگر می

شود موارد زیر به عنوان سرفصل تحقیقات آتی مورد ه، پیشنهاد میبهبود مدل و ابزار ارائه شد

   :ندتوجه قرار گیر

هاي ،  نمونه33همانطور که قبالً اشاره شد، براي حذف تأثیر عوامل محیطی از تحقیق   

نظر به اینکه . محدود شدند) هاي اتوماسیون صنعتیشرکت(آماري به یک صنعت خاص 

هاي اتوماسیون صنعتی در ایران که به امر طراحی، تولید مشغول هستند، محدود تعداد شرکت

 5تأیید . ري و به تبع آن تعداد نمونه کمتر از حد متعارف تحلیل عاملی بوداست، لذا جامعه آما

هاي بزرگتر به عامل شناسایی شده از طریق تکرار این تحقیق در صنایع دیگر با تعداد نمونه

-میبه عالوه . دهدروش تحلیل عاملی تأییدي، یکی از خطوط تحقیقات آتی را تشکیل می

) به عنوان مثال رگرسیون(هاي کمی ري با استفاده از روشتوان بر اساس یک تحلیل آما

-هاي ظرفیت نوآوري را به تفکیک صنایع مختلف محاسبه کرد تا مبناي دقیقوزن شاخصه

تکرار تحقیق  .هاي اقتصادي در این صنایع قرار گیردتري براي ارزیابی ظرفیت نوآوري بنگاه

ه اثرات محیطی و تأثیر نوع صنعت در سازد کدر صنایع مختلف این امکان را فراهم می

بدین ترتیب انجام اصالحات الزم در مدل و پرسشنامه و . ارزیابی ظرفیت نوآوري آشکار شود

تر که قابلیت بکارگیري در صنایع مختلف با فضاي کسب و کار تبدیل آن به ابزاري جامع

گیري، ا اصالح ابزار اندازهدر رابطه ب. گیردمختلف را داشته باشد، با آگاهی بیشتري صورت می

بررسی اثر عوامل درون .رسدضروري بنظر می 22و  20 ,14، 11تجدید نظر در متن سواالت 

-بر شاخصه) همچون اندازه شرکت، سبک مدیریتی، موقعیت شرکت در بازار رقابتی(سازمانی 

. دباشتحقیقات آتی دیگري براي تواند موضوع گیري ظرفیت نوآوري، میهاي اندازه

  ها نوشتپی
1. Afuah
2. Functional
3. Khalil
4. Schumpeter
5. Innovation Capacity
6. Innovation Capability
7. Koc& Ceylan
8. Patent
9. Prajogo & Ahmed
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10. Lag Indicators 
11. Lead Indicators

 سطح در رينوآو نظر از که صورتی در اند؛گذاشته کنار را اختراع ثبت مختلف دالیل بنابه امروزه بسیاري هايبنگاه.12

 از. هستند هابنگاه سایر توجه مورد  الگو عنوان به و بوده مطرح خود بازار رهبر عنوان به حتی و دارند قرار رقابتی باالي

 & Maital( دهدنمی نشان اختراع ثبت به زیادي تمایل که کرد اشاره سونی به توانمی روپیش هايبنگاه این جمله

Sehardi 2007.( زیرا . خوردبیشتر به چشم می توسعه حال در کشورهاي در ویژه ه ثبت اختراع بهعدم تمایل ب

هاي حقوقی در صورت سوء استفاده دیگران، ممکن است براي به ویژه هزینه هاي مربوط به پیگیري-هاي آن هزینه

  .هاي اقتصادي در این کشورها قابل تحمل نباشدبنگاه

13. Prototyping
14. Portfolio
15. Design Activities
16. Multi-criteria Compensatory Method

  .پرسنل نفر 250 از هاي با بیشبنگاه.17

18. Exploratory Factor Analysis
  .صحت این مدعا از طریق مرور ادبیات انجام شده توسط نویسندگان این مقاله نیز مورد تأیید قرار گرفت.19

20. Back Translation
هـا  این شرکت. دهدها را تکنولوژي تشکیل میمحور فعالیت آنهایی هستند که هاي تکنولوژي محور شرکتشرکت.21

  :)Khalil, 2000(باشند  مشخصات زیر را دارا می) و نه لزوما تمام(معموال برخی 

بـه همـین دلیـل سـالح رقابتشـان را نـوآوري       . نمایند که در آن نرخ تغییـر تکنولـوژي بـاال اسـت    در صنعتی فعالیت می

.تکنولوژیک تشکیل می دهد

.کنند می توسعه و تحقیق صرف زیادي را خارجم

  .دهند کنند که بافت اصلی آن را محققین و مهندسین تشکیل می افراد و نیروهایی با تحصیالت باال را استخدام می

22. Rotated Component Matrix
23. Leadership

  .رجوع شود به شاخصه سیزدهم در مدل مورل و بولی.24

25. Strategic Knowledge Management
26. Tissen, Anderiessen & Deprez
27. Operational Knowledge Management

  .یا بیشتر است/. 8در چهار عامل از پنج عامل استخراج شده، این مقدار نزدیک به .28

  .2رجوع شود به جدول .29

30. Context
  .تاس طرفین مشارکت و تالش نیازمند البته که هابنگاه دیگر با تکنولوژیک هايهمکاري طریق از حداقل.31

هاي اتوماسیون صنعتی ایران که در مطالعه حاضر بررسی شدند، همگی در براي معنی دار بودن مقایسه؛ زیرا شرکت.32

  .گیرندهاي کوچک و متوسط قرار میرده شرکت

33. Confirmative Factor Analysis
34. Total Variance Explained
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  ضمائم

تحلیل عاملی Bartlettو   KMOهاي مقادیر آزمون - 3جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy.

.810

Bartlett's Test of 
Sphericity

Approx. Chi-
Square

1180.79
0

Df 406
Sig. .000

  )دوران یافته(هاي اصلی ماتریس مولفه - 4جدول 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
 Rotation converged in 10 iterations.
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تحلیل عاملی نهایی Bartlettو   KMOهاي مقادیر آزمون - 5جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy.

.813

Bartlett's Test of 
Sphericity

Approx. Chi-
Square

870.588

Df 276
Sig. .000

  هاي نهاییعامل) دوران یافته شده(هاي اصلی ماتریس مولفه - 6جدول 

Question
Component

1 2 3 4 5

Q19 سازمانی فرهنگ از ناشی مناسب کاري فضاي .798

Q18 رهبري و اداره هاي روش از ناشی مناسب کاري فضاي .771

Q17 سازماندهی از ناشی مناسب کاري فضاي .762

Q16 هماهنگ و کالن نگاه یک با نوآوري هاي وژهپر بین منابع تقسیم .652

Q10 بازخورد دریافت و کنترل هاي سیستم از استفاده .631 .419

Q3 محصول طراحی براي نیاز مورد متخصص انسانی نیروي .495 .414

Q2 جدید محصوالت طراحی به بودجه تخصیص میزان .481 .477

Q13 مدیریت اطالعاتی هاي سیستم  از ارشد مدیران استفاده .733

Q21 جدید محصول طراحی هاي رویه بودن مدون .707

Q25 رسمی قراردادهاي قالب در تکنولوژیک هايهمکاري .687

Q12
 مدیریت و کنترل هاي روش و ها سیستم از ارشد مدیران استفاده

پروژه
.659

Q23 اقتصادي و متدولوژیک نولوژیک،تک تغییرات پیگیري و ردیابی .619

Q24 همکاري هاي شبکه ایجاد یا دیگر هاي بنگاه با همکاري .423 .594

Q7 ها بخش و افراد میان ها تجربه اشتراك .847

Q6 گذشته اطالعات و تجربیات از استفاده .736
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Q5 هاوژهپر در شده کسب دانش و اطالعات بازیابی و ثبت قابلیت .699

Q15
 مدت بلند و کوتاه اهداف با جدید هاي پروژه پیشرفت روند تطبیق

سازمان
.427 .511

Q28 مند رویه و سیستماتیک صورت به کنندگان، تامین از ایده آوري جمع .838

Q27 مند رویه و سیستماتیک صورت به مشتریان، از ایده آوري جمع .823

Q26 مند رویه و سیستماتیک صورت به کارکنان، از ایده يآور جمع .790

Q29
 طراحی فرایند طول در مشتریان و کنندگان تامین نظرات استفاده از

مند رویه صورت به جدید محصول
.566 .407

Q9
 هاي برنامه در محصول خلق و نوآوري ترویج و توسعه به توجه

آموزشی
.821

Q4 افراد استخدام هنگام به ایده خلق ییتوانا به توجه .650

Q8
 در جدید محصوالت خلق و نوآوري به کارکنان اهتمام به توجه

انگیزشی هاي سیستم طراحی
.612

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.

  

  هاي نهاییتوسط عامل 34شده واریانس کل تفسیر - 7جدول 

Compone
nt

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of 
Squared Loadings

Rotation Sums of 
Squared Loadings

Total
% of 

Variance
Cumulati

ve %
Total

% of 
Variance

Cumu
lative 

%
Total

% of 
Varian

ce

Cumulati
ve %

1 9.948 41.450 41.450 9.948 41.450
41.45

0
3.828 15.952 15.952

2 2.065 8.604 50.054 2.065 8.604
50.05

4
3.790 15.791 31.743

3 1.844 7.685 57.739 1.844 7.685
57.73

9
3.186 13.276 45.020

4 1.501 6.255 63.994 1.501 6.255
63.99

4
3.182 13.257 58.277

5 1.104 4.601 68.595 1.104 4.601
68.59

5
2.476 10.318 68.595



  

ایران صنعتی اتوماسیون هايشرکت موردي مطالعه: اقتصادي هايبنگاه نوآوري ظرفیت بر موثر عوامل شناسایی

31

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
1 Afuah
2 Functional
3 Khalil
4 Schumpeter
5 Innovation Capacity
6 Innovation Capability
7 Koc& Ceylan
8 Patent
9 Prajogo & Ahmed
10 Lag Indicators 
11 Lead Indicators

Î Ï
 نوآوري نظر از که صورتی در اند؛گذاشته کنار را اختراع ثبت مختلف دالیل بنابه امروزه بسیاري هايبنگاه

 توجه مورد  الگو عنوان به و بوده مطرح خود بازار رهبر عنوان به یحت و دارند قرار رقابتی باالي سطح در

 ثبت به زیادي تمایل که کرد اشاره سونی به توانمی روپیش هايبنگاه این جمله از. هستند هابنگاه سایر

Maital & Sehardi( دهدنمی نشان اختراع  در کشورهاي در ژهیو بهعدم تمایل به ثبت اختراع  ).2007

 یحقوق يهايریگیمربوط به پ ينه هایهزبه ویژه - هاي آن را هزینهیز. خوردبیشتر به چشم می توسعه حال

  .ن کشورها قابل تحمل نباشدیدر ا ياقتصاد يهابنگاه يگران، ممکن است برایدر صورت سوء استفاده د

13 Prototyping
14 Portfolio
15 Design Activities
16 Multi! criteria Compensatory Method

Î Ô
  .پرسنل نفر 250 از هاي با بیشبنگاه

18 Exploratory Factor Analysis
Î Ö

!!.قرار گرفت تأییدمورد نیز ن مقاله یسندگان این مدعا از طریق مرور ادبیات انجام شده توسط نویصحت ا
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20 Back Translation

٢١
ایـن  . دهدتکنولوژي تشکیل می ها راهایی هستند که محور فعالیت آنهاي تکنولوژي محور شرکتشرکت

  :)Khalil, 2000( باشند مشخصات زیر را دارا می) و نه لزوما تمام(ها معموال برخی شرکت

سـالح  بـه همـین دلیـل     .د که در آن نرخ تغییر تکنولوژي باال اسـت ننمایدر صنعتی فعالیت می

.ا نوآوري تکنولوژیک تشکیل می دهدرقابتشان ر

کنند می توسعه و قیقتح صرف را زیادي مخارج.

    کننـد کـه بافـت اصـلی آن را محققـین و       افراد و نیروهایی با تحصـیالت بـاال را اسـتخدام مـی

  .دهند مهندسین تشکیل می

22 Rotated Component Matrix
23 Leadership

Ï Ñ
!!.شاخصه سیزدهم در مدل مورل و بولی رجوع شود به

25 Strategic Knowledge Management
26 Tissen, Anderiessen & Deprez

27 Operational Knowledge Management
Ï Õ

!!.شتر استیا بی/. 8ک به ین مقدار نزدیدر چهار عامل از پنج عامل استخراج شده، ا
Ï Ö

  .2رجوع شود به جدول 

30 Context
ÐÎ

  .تاس طرفین مشارکت و تالش نیازمند البته که هابنگاه دیگر با تکنولوژیک هايهمکاري طریق از حداقل

ÐÏ
 شدند، یران که در مطالعه حاضر بررسیا یون صنعتیاتوماس يهارا شرکتیسه؛ زیدار بودن مقا یمعن يبرا

!!.رندیگیکوچک و متوسط قرار م يهادر رده شرکت یهمگ
33 Confirmative Factor Analysis
34 Total Variance Explained


