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 هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش

 (پژوهشکده مطالعات فناوري هاي نوين)

 

 (PhDدکتري )براي دريافت درجه  رساله

 مديريت گرايش سیاست گذاري علم و فناوري

 

 عنوان

تدوين الگوي تاثیرگذاري قابلیت هاي نوآوري فناورانه بنگاه ها بر شکل گیري نظام 

 نوآوري فناورانه حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در ايران

 

 نگارش

 سید محمد هادي رضوي

 
 

 استاد راهنما

 دکتر قاسم رمضانپور نرگسي

 دکتر حجت اهلل حاجي حسیني

 

 استاد مشاور

 دکتر مرتضي اکبري
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 هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش

 (پژوهشکده مطالعات فناوري هاي نوين)

  رساله دکتریگواهي دفاع از 

سیاست گذاري علم و گرايش:  مديريتدر رشته:   سید محمد هادي رضوي هيأت داوران رساله دکتری

تدوين الگوي تاثیرگذاري قابلیت هاي نوآوري فناورانه بنگاه ها بر شکل گیري نظام نوآوري " با عنوان فناوري

 "فناورانه حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در ايران

 

 به حروف    به عدد             با نمره نهايي:           12/12/1397 را در تاريخ 

 

      و با درجه:     
 ارزيابي نموده اند. 

 امضاء دانشگاه يا مؤسسه مرتبه دانشگاهي نام و نام خانوادگي مشخصات هیأت داوران رديف

قاسم رمضانپور  استاد راهنما: 1
 نرگسي

سازمان پژوهش های علمي و  استاديار
 صنعتي ايران

 

حجت اهلل حاجي  :راهنمااستاد  2
 حسيني

سازمان پژوهش های علمي و  دانشيار
 صنعتي ايران

 

  دانشگاه تهران استاديار مرتضي اکبری استاد مشاور:  3

  دانشگاه تهران دانشيار سيد مصطفي رضوی استاد مدعو )خارجي(: 4

سازمان پژوهش های علمي و  دانشيار طاهره ميرعمادی :)داخلي( استاد مدعو 5
 صنعتي ايران

 

سازمان پژوهش های علمي و  استاديار نگين فالح حقيقي :)داخلي( استاد مدعو 6
 صنعتي ايران

 

سازمان پژوهش های علمي و  استاديار مجيد معصوميان شورای تحصيالتنماينده  7

 صنعتي ايران

 

 

گرد.نامه درج ميين صفحه پايانتذکر: اين برگه پس از تكميل توسط هيأت داوران در نخست  

نوزده و دو دهم                  19.2  

 عالي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ب

 

 

 

 

 

 

 علمي و صنعتي ايرانهاي سازمان پژوهش

 مطالعات فناوري هاي نوين پژوهشکده

 

 رساله دکتري

 

عنوان: تدوين الگوي تاثیرگذاري قابلیت هاي نوآوري فناورانه بنگاه ها بر شکل 

 گیري نظام نوآوري فناورانه حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در ايران

 

 سید محمد هادي رضوي نگارش:

 

 کمیته ممتحنین:

 امضاء...............................                  (استاديار)دکتر قاسم رمضانپور نرگسي  راهنما:استاد 

 امضاء................................                 دانشیار()دکتر حجت اهلل حاجي حسیني  استاد راهنما:

 امضاء................................           (استاديار) دکتر مرتضي اکبري استاد مشاور:

 امضاء...............................       (دانشیار) دکتر طاهره میرعمادي استاد مدعو )داخلي(:

 امضاء...............................       (استاديار) نگین فالح حقیقيدکتر  استاد مدعو )داخلي(:

 ...............................امضاء.       (دانشیار) صطفي رضويدکتر سید م استاد مدعو )خارجي(:

 

 12/12/1397 تاريخ:
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 تعهد نامه اصالت اثر

 شماره:....................... 

 تاريخ:........................ 

 

اريخ که در ت سياستگذاری علم و فناوری گرايش مديريتدانش آموخته مقطع دکتری در رشتۀ  سيد محمد هادی رضویاينجانب 

ل گيری نظام نوآوری تدوين الگوی تاثيرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه ها بر شك "از رساله خود تحت عنوان:  12/12/1397

 شوم :ام، شرعاً و قانوناً متعهد ميدفاع نموده  (PhDدکتری )با کسب درجۀ  " فناورانه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در ايران

و پژوهشي ديگران اعم  مطالب مندرج در اين رساله حاصل تحقيق و پژوهش اينجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمي (1

اع و در فهرست منابع و مآخذ انت را نموده، مطابق مقررات، ارجام، رعايت کامل امنامه، کتاب، مقاله و غيره استفاده نمودهاز پايان

 ام.نموده هااقدام به ذکر آن

ها و مؤسسات انشگاهتر يا باالتر( در ساير ديا بخشي از اين رساله قبالً برای دريافت هيچ مدرک تحصيلي )هم سطح، پايين تمامي (2

 آموزش عالي ارائه نشده است.

 ام.هيز نمودهو از هر گونه جعل داده و يا تغيير اطالعات پر مقاالت مستخرج از اين رساله کامال حاصل کار اينجانب بوده (3

های گوناگون کنگره درصد همپوشاني( به نشريات و يا 30از ارسال همزمان و يا تكراری مقاالت مستخرج از اين رساله )با بيش از  (4

 نمايم.خودداری نموده و مي

شوم هر بوده و متعهد ميهای علمي و صنعتي ايران ان پژوهشسازمکليه حقوق مادّی و معنوی حاصل از اين رساله متعلق به  (5

ر زمان دانشجويي دمندی و يا نشر دستاوردهای حاصل از اين تحقيق اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و غيره )چه گونه بهره

 های علمي و صنعتي ايرانپژوهشميلي کل تحصيالت تكادارهو يا بعد از فراغت از تحصيل( با کسب اجازه از استادان راهنما و 

 باشد.

های علمي و صنعتي ايران از درجه اعتبار ساقط و در صورت اثبات تخلف )در هر زمان( مدرک تحصيلي صادر شده توسط پژوهش (6

 اينجانب هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو:

 سيد محمد هادی رضوی   

 امضاء             
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 نعتي ايرانهاي علمي و صسوگند نامه دانش آموختگان دکتري سازمان پژوهش

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ری نائل شوم خويش نمود که با طي مراحل تحصيل به اخذ درجه دکت سپاس يزدان پاک را که مرا مشمول الطاف

گذاشته شده است، در نت ينجانب به اماالهي که با امكانات اين مرز و بوم فراهم و نزد ا شكرانه اين نعمت بزرگ به

 :که کنمپيشگاه ملت ايران به کتاب آسماني خود، قرآن کريم، سوگند ياد مي

 

 رداشته و در در راه اعتالی کشور ايران و جامعه بشری قدم ب ای، به نحو احسندر سراسر زندگي حرفه

 .نكنم از هيچ کوششي دريغ اين راه

 

 ز انظر داشته و  ضای خدا را همراه با صداقت علمي و اجتماعي مدهای تخصصي، ردر تمام فعاليت

را بر  های به دست آمده در جهت رفع مشكالت مردم استفاده کنم و در همۀ امور، منافع کشورموقعيت

 منافع فردی مقدم بدارم.

 

 توان سعي و ای در حد داشته و در ادای وظايف و تعهدات حرفه همواره علم و دانش خود را به روز نگاه

 تالش خود را به کارگيرم.

 

 خواهم از او مي مفاد اين سوگندنامه را خواستارم و بندی بهواينك ازخداوند متعال توفيق بندگي و پای

و انساني خويش  های رفيع علم و دانش و ايفای رسالت علميادامه و پيمودن مسير و فتح قله که مرا در

 موفق بدارد.

 

 :و ايمان دارم که

 

 "(18ره حجرات، آيه إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )سو "

 )کنيد بيناستداند، و خداوند به آنچه ميها و زمين را ميغيب آسمان ،خداوند ،ي ترديدب)

 

 

 نام و نام خانوادگي دانشجو

 سيد محمد هادی رضوی

 امضاء               
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   :تقدیم هب
 رمحوم پدرم

 مارد زعزیم
  فداکارمهمسر 

 و
گار سادات  رفزندانم زعزیم سید محمد رپاهم و ن
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 با تشکر از اساتید ارجمند راهنما و مشاور

 
 جناب آاقی دکتر اقسم رمضانپور رنگسی 
 جناب آاقی دکتر حجت اهلل حاجی حسینی  
 رمتضی اکبریجناب آاقی دکتر     
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 چکیده

ه بنگاه ها به هرچند در نظام نوآوری فناورانه هم در رويكرد تحليل ساختاری و هم در رويكرد تحليل کارکردی، ب

ی شده است اما اکثر عنوان بازيگران کليدی نظام و هسته اصلي ايجاد نوآوری در تعامل با ساير بازيگران توجه ويژه ا

ای سيستمي هرفته است يا در مقام شناسايي و تحليل شكست تحليل هايي که به وسيله اين مدل در ايران انجام گ

ا نهاد سياست يو عوامل مسدود کننده و يا در مقام ارائه تجويزهای سياستي عمدتا بر نقش يا نارسايي های دولت 

فلت ر ايران مورد غگذار متمرکز بوده اند. شايد يكي از داليلي که نقش بنگاه ها در تحليل نظام نوآوری فناورانه د

ل نگر و برآيندی کقرار گرفته آن است که مدل تحليل کارکردی نظام نوآوری فناورانه عمدتا برخوردار از يك رويكرد 

ز اين جهت به ابوده و فاقد جزئيات بيشتر در رابطه با متغيرهای معطوف به بنگاه های درگير در نظام مي باشد. 

دی نظام نوآوری ری فناورانه در سطح خرد و بنگاه به مدل کارکرنظر مي رسد اضافه کردن مدلي از قابليت های نوآو

حقق را از فناورانه در سطح کالن هم قابليت تبيين مدل کارکردی را افزايش مي دهد و هم تجويزهای سياستي م

ويزی از هشت مهمترين نتيجه اين پژوهش، ارائه مدلي تجشمول بيشتری برخوردار کرده و عمل گرايانه تر نمايد. 

وری اطالعات و بر کارکردهای نظام نوآوری فناوارنه فنا ICTرابطه بين قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های 

ام به گام تحليل و گارتباطات مي باشد که بر مبنای آن مي توان ابعاد بنگاهي نظام نوآوری فناورانه را در رويكردی 

خالت سياستي د مي باشد را شناسايي کرده و تجويزات و مداارزيابي کرد و شكست های نظام که ناشي از اين ابعا

 متناظر با آن را اتخاذ کرد. 

 کلمات کليدی: قابليت های نوآوری فناورانه، نظام نوآوری فناورانه، کارکرد، ساختار، شكست
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 مقدمه و هدف از تحقیق فصل اول
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 مقدمه 1-1

ول و  جهاني شددديد، تغيير سددريع فناوری، تقاضددای باالتر مشددتريان، کاهش چرخه عمر محصددعواملي چون رقابت 

م قرن بيسددتم  سددهولت تقليد، بنگاه ها را وادار کرده تا برای بقا به سددمت مزيت رقابتي حرکت کنند. در نيمه دو 

سرعت بيا      شتری و  سخگويي به م شد.  مزيت رقابتي عمدتا با متغير هايي نظير کارايي، کيفيت، پا ر هزاره دن مي 

رای بقا در   جديد اگرچه اين متغير ها همچنان جايگاه خاص خود را دارند، کنترل بر روی آن ها حداقل شدددرايط ب  

ست          شي جديد دست به گريبان هستند. اين چالش عبارت ا سازمان ها با چال ست. امروزه  ز التزام  امحيط رقابتي ا

قيت قابل اطمينان  اه بلكه نوآوری در عمده مواقع، سددريع و با نرخ موفبه نوآور بودن، آن هم نه نوآوری گاه و بي گ

(Lawson et al. 2001 نوآوری مي تواند به شددرکت ها کمك کند تا نقشددي با اهميت در شددكل دادن به .)ينده  آ

 صنعت خود داشته باشند.  

صاد طي دو    صول ديدگاه منبع محور در حوزه مديريت و اقت ستم به  دهه انتهايي قرمزيت رقابتي به عنوان مح ن بي

چرخه  سرعت جای خود را بين صاحبنظران باز کرد. در شرايط جديد محيط کسب و کار که رقابت شديد و کاهش

سد که بنگاه          شده اند چنين به نظر مي ر صنعت و بازار  ضای  صول يگانه عوامل تعيين کننده ف ا بايد بر هعمر مح

ا بتوانند عملكرد  ويژگي يا ويژگي هايي را احراز کنند که به وسدديله آن همبنای منابع مختلفي که در اختيار دارند 

احتي قابل  ربهتری نسدددبت به رقبا پيدا کنند. اين ويژگي ها همان مزيت رقابتي هسدددتند. مزيت رقابتي نبايد به         

سهولت تقليد، در طول زمان توجه به مزيت رقا     شد. به داليل مختلف از جمله  سوی رقبا با ي رفته رفته  بتتقليد از 

 از سمت منابع به سمت قابليت، فناوری و نوآوری گرايش پيدا کرده است.  

ستند. اين چا          ست به گريبان ه شي جديد د سازمان ها با چال شد، امروزه  شتر نيز گفته  لش عبارت  همانطور که پي

با نرخ موفقيت   وقع، سددريع اسددت از التزام به نوآور بودن آن هم نه نوآوری گاه و بي گاه بلكه نوآوری در عمده موا

بيشددتر و بقا   (. امروزه از نوآوری به عنوان مكانيزمي مهم برای رقابت پذيریLawson et al. 2001قابل اطمينان )

ست )        صر جديد ا شود. بنابراين نوآوری مزيت رقابتي در ع سب و کار ياد مي   ,Lawless and Fisherدر جهان ک

انه در دهه  و مختلف نوآوری که در ادبيات به چشددم مي خورد نوآوری فناور(. از بين تمامي انواع گسددترده 1990

 اخير از جمله انواع نوآوری بوده که حائز بيشترين توجهات بوده است. 

Hrebinia Snow and ,( جرياناتي ادبي مختلف نظير شايستگي های متمايز )2010) 1طبق مطالعات شن و ديگران

1980; Hitt and Ireland, 1985) ( ديدگاه منبع محور از بنگاهMahoney and Pandian, 1992; Barney 1991; 

Grant, 1991; Peteraf , 1993( رويكرد قابليت های پويا )Prahalad and Hamel, 1990; Nelson, 1991; Lei et 

al. 1996; Teece et al. 1997( و ديدگاه دانش محور از بنگاه )Kogut Zanker, 1992; Grant, 1996 هر کدام از )

اين چهار جريان ادبي، يا صريحا بيان داشته اند يا ضمنا استنباط کرده اند که قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه 

 مي تواند يكي از منابع مزيت رقابتي بنگاه باشد. 

                                                           
1 Shan et al. 
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بنگاه در دست  طي دهه های گذشته، قابليت های فناورانه بنگاه يكي از منابع استراتژيك اصلي برای توانمندسازی

(. Duysters and Hagedoorn, 2000يابي به مزيت رقابتي درون صنعت خصوصا در صنايع با فناوری باال بوده است )

ای جايگاه رقابتي بسياری از مطالعات نشان داده است که نوآوری فناورانه مي تواند تاثيرات مثبتي در راستای ارتق

ه يكي (. مفهوم قابليت براساس دانش فنارانDiericks and Cool, 1989; Guan and Ma, 2003بنگاه داشته باشد )

 ,Afuah, 2002; Zottاز بنيان های اصلي رقابتي پذيری در کسب و کار خصوصا در صنايع با فناوری باال است )

2003; Galbreath, 2005; Jonker et al. 2006 منبع  ه(. در بلند مدت، اين قابليت های نوآوری فناورانه است ک

 (.Freeman, 1994اصلي مزيت رقابتي را تشكيل مي دهند )

در سال های اخير توجه به مفهوم نظام نوآوری به عنوان رويكردی برای تحليل و سياست گذاری در عرصۀ علم و 

فناوری و نوآوری به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است. در ايران نيز از مفهوم نظام نو آوری در عرصۀ 

تحليل و عارضه يابي و ارايه راهكارهای سياستي توسعه فناوری و نوآوری ملي استفاده گسترده ای شده است. 

به وجود  3، و نلسون2، الندوال1رويكرد نظام نوآوری کمي بيش از دو دهه پيش با کارهايي انجام گرفته توسط فريمن

مجموعه ای از "نظام نوآوری را به عنوان  4کوئيست(. اد1982؛ نلسون، 1993؛ الندوال، 1987آمده است ) فريمن، 

تعريف  "عوامل مهم اقتصادی، اجتماعي، سياسي، سازماني وغيره که بر توسعه، انتشار و استفاده از نوآوری اثر گذارند

(. اين بدان معناست که رويكرد نظام نوآوری به عوامل تبيين کننده نوآوری و نه به 1997مي کند )ادکوئيست، 

 ج آن مي پردازد. نتاي

؛نلسون، 1993؛الندوال؛1987بود )فريمن، 5با ظهور رويكرد نظام نوآوری، تأکيد محققين عمدتا بر نظام نوآوری ملي

، نظام 6های نوآوری نيز مطرح گرديد )نظام نوآوری بخشي(. با اين وجود، با گذشت زمان انواع ديگری از نظام1993

هايي از های فناورانه و طيفهای نوآوری فناورانه و بخشي بر زمينه(. نظام8ایطقهو نظام نوآوری من7نوآوری فناورانه

های (. مرزهای جغرافيايي نظام1995؛کارلسون و استنكويچ، 1997، 10و مالربا9محصوالت تمرکز دارند )برسچي 

همكاران، و  11ی مناطق موجود در يك و يا چند کشور هستند )کوکای نيز در بر گيرندهنوآوری منطقه

های مختلف مكمّل يكديگر (. اين رويكرد2000؛کوک، 1999، اشيم 1998، همكاران 12؛برسزيك 1997

                                                           
1 . Freeman 

2 .Lundvall 

3.Nelson 

4 .Edquist 

5 . National Innovation Systems(NIS) 

6 . Sectorial Innovation Systems(SIS) 

7 . Technological Innovation Systems(TIS) 

8 . Regional Innovation Systems(RIS) 

9 . Breschi  

10 . Malerba  

11 . Cooke  

12 . Braczyk  
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توان اين چهار رويكرد اشاره شده را به ( و در سطوح مختلفي به تحليل مي پردازند. مي1997هستند)ادکوئيست، 

 (. 1997عنوان مشتقات رويكرد نظام نوآوری عام دانست )ادکوئيست، 

پذير وغيره، هم  ز سوی ديگر دستيابي به فناوری های نوظهور مانند نانو فناوری، زيست فناوری، انرژی های تجديدا

آن ها در طول  اکنون مسير رو به رشدی را در توسعه علمي و فناورانه کشورها در پيش گرفته اند و نقش و جايگاه

گيری و  سال های اخير توجه بسيار زيادی به شكل سال های اخير، رشد بسياری داشته است. در ايران نيز در

ه ريزی توسعه فناوری های نوظهور شده است که هم در عرصه نهاد سازی و هم در عرصه سياست گذاری و برنام

 به خوبي مشهود است. 

رکز اورانه تمهای نوآوری فنهای نوآوری، برخي از محققان بر نظامدر قسمتي از ادبيات مربوط به موضوع نظام

؛جكوبسون و 1991؛کارلسون و استنكويچ، 2002؛کارلسون و همكاران،  2004اند )کارلسون و جاکوبسون، کرده

فناورانه  ( از نظام نوآوری1991(. در اين قسمت تعريف ارائه شده توسط کارلسون و استنكويچ )2000جانسون، 

 شود:ارائه مي

های نهادی خاص با يكديگر در تعامل صنعتي تحت زيرساخت-ادیی اقتصکه در يك ناحيه1ای پويا از عوامل شبكه»

 (. 1991کارلسون و استنكويچ، «)برداری از فناوری سهيم هستندبوده و در توليد، انتشار و بهره

ك يی آغاز تحليل يك نظام نوآوری فناورانه بر يك منطقه جغرافيايي يا بخش صنعتي متمرکز نيست، بلكه بر نقطه

ی های نوآوری فناورانه، تحليل و ارزيابي توسعهزمينه فناورانه متمرکز است. هدف بيشتر مطالعات نظام فناوری يا يك

وآوری فناورانه نيك نوآوری فناورانه خاص در قالب ساختار يا فرآيندهای پشتيبان )يا مخرب( آن است. تحليل نظام 

دی به دليل ذات ه است که از اين بين رويكرد کارکرعمدتا با دو رويكرد ساختاری و کارکردی مورد توجه قرار گرفت

 فرايندی آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

ها وجود دارد اما  هرچند در رويكرد ساختاری تحليل نظام نوآوری فناورانه، توجه به بازيگران مختلف از جمله بنگاه

نگاه ها که ببه سطح خرد يعني قابليت های  علي رغم جامعيت رويكرد فرايندی، در اين رويكرد در عمل، تحقيقات

ت گذار معطوف در فرايند توسعه فناوری اهميت دارند، توجه چنداني نداشته و تمرکز خود را به سطح کالن و سياس

توجه به سطح خرد  مي کنند. تلفيق مدل قابليت های نوآروی فناورانه و مدل کارکرد نظام نوآوری فناورانه مي تواند

 ل نظام نوآوری فناورانه را پر رنگ تر کند.را در تحلي

 بیان مساله 2-1

اين پژوهش بنا دارد تا به تدوين الگوی تاثيرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه ها بر شدددكل گيری نظام                   

نوآوری فناورانه صدددنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ايران بپردازد. نوآوری فناورانه طي دهه های اخير از جمله               

ز انواع نوآوری حائز بيشددترين توجهات بوده اسددت. انواع نوآوری بوده اسددت که در دسددته بندی های ارائه شددده ا 

نوآوری فناورانه عبارت اسدددت از: انتخاب، کسدددب، جذب و يكپارچه سدددازی فناوری جديد به عالوه مديريت و                 

                                                           
1 . Agents 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(. از انواع مختلف نوآوری، نوآوری فناورانه  Shan et al, 2013سازماندهي منابع گوناگون برای توليد فناوری جديد ) 

 (. Camisón, 2014ع نوآوری محصول و فرايند بروز مي کند )در قالب دو نو

اه رقابتي بنگاه    بسدددياری از مطالعات نشدددان داده اند که نوآوری فناورانه مي تواند تاثيرات مثبتي در ارتقای جايگ             

شد )    شته با ص   Guan and Ma, 2003دا ست که منبع ا لي مزيت (. در بلند مدت، اين قابليت های نوآوری فناورانه ا

رشد    و(. تجربه کشورهايي مانند هند و چين در کسب مزيت رقابتي   Freeman, 1994رقابتي را تشكيل مي دهد ) 

سرمايه گذاری های کالن و برنامه ريزی های متمرکز د    صادی در پرتو نوآوری فناورانه از طريق  صنعت  اقت   ICTر 

ن مي باشد. از   ی در حال توسعه از جمله ايرا نشان دهنده اهميت مفهوم قابليت های نوآوری فناورانه برای کشورها  

د جايگاه  در رشد اقتصادی و اشتغال کشورهای جنوب شرق آسيا، بهبو       ICTسوی ديگر با توجه به سهم روزافزون   

يزان اشتغال  منامناسب ايران در شاخصه های فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح جهان مي تواند منجر به بهبود 

 ادی کشور گردد.و افزايش رشد اقتص

ايت منجر به حذف  عدم توجه به الزامات بازار رقابتي و رقابت پذيری، حيات سددازمان را به مخاطره انداخته و در نه

مزيت رقابتي   بنگاه از صددحنه صددنعت مي گردد. از آنجا که بسددياری از پژوهش ها يا نوآوری فناوارنه را به عنوان  

شمرده اند، يا آن را يكي از الزامات  سته اند )    بر صلي رقابت پذيری بنگاه ها دان سب چنين   ع (،Afuah, 2002ا دم ک

رف ديگر  که از طرفي نرخ نوآوری فزاينده مي باشددد و از ط ICTقابليت هايي توسددط بنگاه ها آن هم در صددنعت  

دن  وچك ش کمنجر به حذف سريع بنگاه های غير نوآور مي گردد که نهايتا منجر به   شدت رقابت بسيار زياد است   

شورها              سبي در بين ک ضعيت نامنا شده و رتبه ايران را در و صادی  شد اقت شتغال و ر صنعت از ا ی جهان  سهم اين 

ناوری  فگزارش جهاني »وضددعيت آمادگي محيط فناوری اطالعات اسددت که در   قرار مي دهد. يكي از اين رتبه ها

سه رتبه    دد. در اين گزارش ايران باکه توسط مجمع جهاني اقتصاد تهيه مي شود منتشر مي گر    « 2014اطالعات 

 .کشور جهان قرار گرفته است 142در ميان  104نزول نسبت به سال گذشته به رتبه 

پس از سپری شدن دوره رويكردهای خطي به نوآوری، در دو دهه اخير توجه به مفهوم نظام نوآوری و مشتقات آن 

ن رويكردی سيستمي برای تحليل و سياست گذاری در شامل نظام ملي نوآوری و نظام نوآوری فناوارنه به عنوا

در رويكرد نظام نوآوری، مبنای عرصۀ علم و فناوری و نوآوری به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است. 

ها )عموما( در توان گفت که بنگاههای مختلف است. برای توضيح بيشتر مينوآوری، يادگيری تعاملي بين سازمان

به عنوان عناصر نظام شناخته مي 1های نوآوری، نهادهاهای نظامزنند. در تمامي نسخهنوآوری نميانزوا دست به 

ها هستند. وجود دو ها و روابط بين آنهای سازمانی )و يا شكل يافته توسط( فعاليتشوند. نهادهای شكل دهنده

استفاده از اين مدل را بسيار نظام مند و  رويكرد تحليل ساختاری و تحليل کارکردی در حوزه نظام نوآوری فناورانه

در ايران نيز از مفهوم نظام نو آوری فناوارنه در عرصۀ تحليل و عارضه يابي و ارايه راهكارهای کارا نموده است. 

 سياستي توسعه فناوری و نوآوری استفاده گسترده ای شده است.

                                                           
1 . Institutions 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ی و هم در رويكرد تحليل کارکردی، به بنگاه ها به هرچند در نظام نوآوری فناورانه هم در رويكرد تحليل ساختار

عنوان بازيگران کليدی نظام و هسته اصلي ايجاد نوآوری در تعامل با ساير بازيگران توجه ويژه ای شده است اما اکثر 

تحليل هايي که به وسيله اين مدل در ايران انجام گرفته است يا در مقام شناسايي و تحليل شكست های سيستمي 

وامل مسدود کننده و يا در مقام ارائه تجويزهای سياستي عمدتا بر نقش يا نارسايي های دولت يا نهاد سياست و ع

(، 1395(، ماقبل و همكاران )1395گذار متمرکز بوده اند. از جمله اين تحقيقات مي توان به اميری نيا وهمكاران )

ه در کليه آن ها شناسايي شكست های سيستم و يا ( اشاره کرد ک1393(، حيراني و همكاران )1394آقاجانيان )

ارائه تجويزهای سياستي عمدتا در حوزه کالن صنعت يا فناوری صورت گرفته و تا حدود زيادی نقش بنگاه ها و 

رويه ها و قابليت هايي که در داخل آن ها توسعه يافته و در مسير تكامل نظام نوآوری فناورانه نقش آفريني مي 

 ند نقش پيشران يا مسدود کننده را برای نظام ايفا کند مفغول مانده است.کند و مي توا

شايد يكي از داليلي که نقش بنگاه ها در تحليل نظام نوآوری فناورانه در ايران مورد غفلت قرار گرفته آن است که    

سير ت   سوی محققان به منظور تحليل م سعه يك فناوری   مدل تحليل کارکردی نظام نوآوری فناورانه که عمدتا از  و

و ارائه تجويزهای سدياسدتي مورد اسدتفاده قرار مي گيرد عمدتا برخوردار از يك رويكرد کل نگر و برآيندی بوده و     

فاقد جزئيات بيشتر در رابطه با متغيرهای معطوف به بنگاه های درگير در نظام مي باشد. از اين جهت بررسي اين     

ه رويكرد محقق و تمايل وی به بررسي جزئيات بيشتر مي باشد. از اين     متغيرها توسط محققان تا حدودی وابسته ب  

سطح خرد و بنگاه به مدل کارکردی        ضافه کردن مدلي از قابليت های نوآوری فناورانه در  سد ا جهت به نظر مي ر

صنعت هم قابليت تبيين مدل کارکردی را افزايش مي دهد و هم مي تو    سطح کالن و  اند نظام نوآوری فناورانه در 

نقشه راهي فرا روی محققان به منظور بررسي متغيرهای معطوف به بنگاه ها در مسير تكامل نظام نوآوری فناورانه     

 گرايانه تر نمايد.قرار داده و تجويزهای سياستي محقق را از شمول بيشتری برخوردار کرده و عمل 

محصدددول محور  -اکثر حوزه ها عمدتا نگاهي توليد     از آنجا که نوع نگاه به حوزه قابليت های نوآروی فناورانه مانند            

انجام گرفته است. در حالي تعداد پژوهش های انجام گرفته   ICTاست پژوهش های اندکي در اين حوزه در صنعت 

در اين حوزه در ايران بسيار اندک و عمدتا در سطح پايان نامه های کارشناسي ارشد است که در سند جامع علمي   

صنعت     شور  سطح الف          در  ICTک ست محيطي در  ستي و زي سته ای، نانو و ميكرو، زي صنايع نفت و گاز، ه کنار 

شده تا قابليت های نوآوری فناورانه در       سعي  شور قرار دارد. از اين رو در اين پژوهش  اولويت های علم و فناوری ک

 مورد توجه قرار گيرد. ICTصنعت 

ون انجام شده مي توان فهميد که دامنه نظام نوآوری فناورانه   با مروری دقيق بر ادبيات و کارهای پژوهشي که تاکن 

بسيار گسترده است و محققان مختلف عوامل موثر مختلفي را بر توسعه نظام نوآوری فناورانه مورد    ICTدر صنعت  

سته کلي عوامل معطوف          سته بندی کلي اين عوامل را مي توان به دو د سي قرار داده اند. در يك د سايي و برر شنا

جمله قابليت يادگيری، قابليت تحقيق   به بنگاه )عوامل درون بنگاه که قابل کنترل توسط مديريت بنگاه هستند( از

سددرمايه گذاری و عوامل خارجي )عوامل بيرون بنگاه که در  -محصددول، قابليت تامين مالي-و توسددعه، قابليت توليد

کنترل مديريت بنگاه نيسددتند( از جمله قوانين و مقررات، شددرايط بازار، روابط نهادی، ارتباطات صددنعتي تقسدديم   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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وهش به دنبال آن اسددت تا به تدوين الگوی تاثيرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه  بندی کرد. نهايتا اين پژ

 ها بر شكل گيری نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ايران بپردازد.

 و ضرورت تحقیق اهمیت تحقیق 3-1

 را به صورت کلي برشمرد. در مورد پژوهش حاضر مي توان سه اهميت اصلي برای انجام اين پژوهش 

ند موجب تكامل                   اهميت اول:   نه مي توا توجه به جنبه های خرد )بنگاه( در تحليل کارکردی نظام نوآوری فناورا

تحليل شده و سياستگذار را در شناسايي کامل شكست های سيستم و عوامل مسدود کننده ناشي از ضعف قابليت        

هت رفع آن ها ياری نمايد. چه بسا شكست های سيستم و عوامل        های داخلي بنگاه ها و سياستگذاری مناسب ج   

سعه فناوری بوده و مدل تحليل         ضعف قابليت های متناظر در بنگاه های موجود در تو شي از  سدود کننده آن نا م

کارکردی نظام نوآوری فناورانه به صورتي که در حال حاضر در تحليل نظام در حال استفاده مي باشد کمتر جنبه       

صلي اين تحقيق افزودن قابليت     های  سي قرار مي دهد. از اين رو يكي از اهميت های ا داخلي بنگاه ها را مورد برر

های نوآوری فناوارنه بنگاه ها در مدل تحليل کارکردی نظام نوآوری فناورانه و يكپارچه کردن اين قابليت های                     

 وجب افزايش گستره و عمق تحليل نظام مي گردد.درون بنگاه با کارکردهای نظام نوآوری فناورانه مي باشد که م

مقايسه تحوالت سه دهه اخير حاکي از آن است که اين تحوالت نسبت به گذشته تفاوت اساسي دارد        : اهميت دوم

وقوع انقالب اطالعات و   .ها مربوط به انقالبي اسددت که در اين دهه ها رخ داده اسددت که علت اصددلي اين اختالف

  دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نيز به نام عصر اطالعات و ارتباطات ناميده شود. فناوری       ارتباطات در اين 

صه     (ICT) ارتباط و اطالعات سترده ای را در تمامي عر شك تحوالت گ شريت به   بدون  صادی ب های اجتماعي و اقت

شری ب   ددنبال  شته و تاثير آن بر جوامع ب ست که جهان امروز گونهه ا سرعت  ای ا شدن به يك    به  در حال تبديل 

اسددت. گسددتردگي کاربرد و تاثيرات آن در ابعاد مختلف زندگي امروزی و آينده جوامع بشددری به  جامعه اطالعاتي

  ست. را به خود معطوف کرده ا يكي از مهمترين مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسياری از کشورهای جهان   

ش حاضددر به دنبال بررسددي قابليت های نوآوری فناورانه خاص اين   پژوه ICTبنابراين با توجه به اهميت صددنعت 

ست.    سال   در حاليكه صنعت ا سرمايه      فناوری اطالعات و ارتباطات حدود پنج 1965که در  صد از هزينه های  در

درصد کل هزينه های    50به  1990، اين رقم در انتهای دهه مي داده است  ها را به خود اختصاص  گذاری شرکت 

اين روند حاکي از اهميت فناوری اطالعات و ارتباطات در کسددب و کار  . گذاری شددرکتها افزايش مي يابدسددرمايه 

ستراتژيك        شرکت  ست و مي تواند به مزيتهای ا ست، به طوری که اين فناوری بنيان کسب و کار را تغيير داده ا ها

ت در کشورهای توسعه يافته باعث    گسترش فناوری اطالعات و ارتباطا (. 2006)شيری،   برای شرکتها تبديل شود  

 . اين کشورها شده است یافزايش کارايي اقتصاد

در ايران به مراتب نسددبت به جهان در سددطوح پايين تری قرار دارد.   ICT: توسددعه يافتگي صددنعت اهميت سددوم

ساس   شار مي يابد،        « 2014گزارش جهاني فناوری اطالعات »برا صاد انت سط مجمع جهاني اقت سال تو در  که هر 

رتبه ايران در اين شدداخص به مراتب  .رسدديده اسددت 104کشددور و منطقه مورد بررسددي، ايران به رتبه  142ميان 

پايين تر از رتبه ايران در ساير شاخص های مورد پايش از جمله درآمد سرانه، آموزش عالي، اشتغال و ... است. اين   

سطح الف ا    ست که فناوری اطالعات و ارتباطات در  شور قرار دارد. اين مهم   در حالي ا ولويت های علم و فناوری ک

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بيانگر آن است که اين صنعت نيازمند انجام کارهای پژوهشي بسياری است تا به جايگاهي که در خور آن است در        

 اقتصاد کشور دست يابد. 

 در مورد پژوهش حاضر مي توان دو ضرورت اصلي برای انجام اين پژوهش را به صورت کلي برشمرد. 

عدم وجود متغيرهايي در سددطح خرد )بنگاه( در رويكرد کارکردی نظام نوآوری فناورانه موجب آن   رورت اول: ضدد 

شوند غافل            سعه نظام مفيد واقع مي  سير تو ست که محققان از توجه به قابليت های دروني بنگاه که در م شده ا

ستي آن ها عمدتا متمرکز بر جنبه های کالن و بر    سيا صوص      بوده و تجويزهای  ست گذار و علي الخ سيا نهادهای 

ست               سيا ستر هدف اين  شود تا توجه الزم به ب ستگذاری موجب مي  سيا سيار بر حوزه کالن  شد. تمرکز ب دولت با

ست گذاری ها چندان مورد       سيا شده و قابليت های الزم درون بنگاه ها به منظور جذب اين  گذاری ها )بنگاه ها( ن

ليل عدم توجه مناسب به اين سطح از متغيرها، عدم شكل گيری و توسعه مناسب       بررسي و مداقه قرار نگيرد. به د 

قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه ها مي تواند همواره به عنوان يكي از شكست های نظام نوآوری و عوامل مسدود     

نظام نوآوری کننده آن به شددمار آيد. پژوهش حاضددر با اضددافه کردن جنبه های بنگاهي و خرد به مدل کارکردی  

 فناوارنه درصدد آن است تا بروز چنين شكست هايي را به محققان گوشزد نمايد.

سعه     ضرورت دوم  شكاف تو صلي به قابليت های نوآوری فناورانه به عنوان محمل انتقال فناوری و پرکردن  : توجه ا

ست که         ست. اعتقاد غالب بر اين ا سعه بوده ا شورهای در حال تو سعه    يافتگي، مربوط به ک شورهای در حال تو ک

عموما فناوری را از عرضه کنندگان فناوری در کشورهای توسعه يافته وارد مي کنند. وقتي سرعت تغييرات فناوری  

خيلي سريع است و وقتي کشور وارد کننده توانايي الزم برای تطابق فناوری پيشرفته را ندارد، خيلي بعيد است که  

ستر نظام نوآوری فناورانه اين امكان   Shan et al. 2010د مدت بهره ببرد )بتواند از فناوری وارداتي در بلن (. وجود ب

ست گذاری قرار گيرد. نظام        سيا سعه از جنبه های مختلف مورد ارزيابي و  را ايجاد مي کند که فناوری در حال تو

گاه              ناظر در بن های مت يت  قابل بدون وجود  های وارداتي  ناوری  نه در مورد ف ناورا ند     نوآوری ف های درگير در فراي

صلي                ست مي تواند يكي از کارکردهای ا شك شد. بنابراين رفع اين  ستمي مي با سي ست  شك سعه فناوری دچار  تو

يكپارچه سددازی قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه و کارکرد های نظام نوآوری فناورانه در رابطه با فناوری وارداتي  

 در کشورهای در حال توسعه باشد.

 ف از انجام تحقیق:هد 4-1

 اهداف اصلي و فرعي اين تحقيق عبارتند از:

 هدف اصلي تحقیق 1-4-1

شكل گيری نظام      صلي از انجام اين تحقيق تدوين الگوی اثرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه ها بر  هدف ا

 نوآوری فناورانه در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در ايران مي باشد.  

 اهداف فرعي تحقیق  2-4-1

 در اين راستا اهداف اساسي ديگری که منتج از هدف اصلي مي باشد نيز وجود دارد که شامل موارد ذيل مي باشد:  

 ICTاستخراج قابليت های نوآوری فناورانه موثر بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در صنعت  -1

 کارکردهای نظام نوآوری فناورانه فناورانه بنگاه باتبيين ارتباطات احتمالي بين قابليت های نوآوری  -2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کارکردهای نظام نوآوری    بر  ICTاندازه گيری وزن اثرگذاری هر يك از قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های            -3

 فناورانه

به عنوان عوامل اثرگذار بر کارکردهای        ICTارزيابي وضدددعيت موجود قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های            -4

 نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات  

 سواالت تحقیق 5-1

 سوال های اصلي و فرعي تحقيق عبارتند از:

 سوال اصلي تحقیق 1-5-1

بر شددكل   تحت چه الگويي ICTسددوال اصددلي اين تحقيق عبارت اسددت از: قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های 

 گيری نظام نوآوری فناورانه اثر مي گذارند؟  

 سواالت فرعي تحقیق 2-5-1

 در اين راستا سواالت اصلي ديگری که منتج از سوال اصلي مي باشد نيز وجود دارد که شامل موارد ذيل مي شود: 

 باشند کدامند؟قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه که بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه موثر مي  -1

 بين کدام قابليت ها با کدام کارکردها روابط احتمالي وجود دارد؟ -2

 شدت رابطه احتمالي شناسايي شده بين قابليت ها و کارکردها به چه ميزان است؟ -3

نه بنگاه های            -4 به عنوان عوامل اثرگذار بر کارکردهای نظام          ICTوضدددعيت موجود قابليت های نوآوری فناورا

 ارزيابي مي شود؟ چگونهفناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات  نوآوری

 محدوديت هاي تحقیق 6-1

پژوهش حاضددر تحت محدوديت هايي به انجام رسدديد. مهمترين محدوديت هايي که اين پژوهش تحت تاثير آنها   

 انجام گرفت عبارتند از:

بر نظام نوآوری فناورانه   ICTعدم وجود پيشددينه نظری قابل اتكا در رابطه با تاثير قابليت های بنگاه های  -

 حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات.

 انجام هماهنگي های اوليه برای انجام مصاحبه با خبرگان حوزه و جمع آوری گروه کانوني مشكل بود. -

و کارکردها که مبتني بر ادبيات موضدددوع باشدددد و همزمان نظر        برقراری ارتباط معنايي بين قابليت ها       -

 اساتيد راهنما را در بديع بودن آن جلب نمايد زمان زيادی را مصروف خود کرد.

 دسترسي به منابع و مقاالت روز دنيا در اين حوزه در ابتدای کار، بسيار دشوار شده بود. -

 ناورانه وجود ندارد.منابع فارسي چنداني به نسبت در حوزه نظام نوآوری ف -

جنبه های نهادی بسيار زيادی بر نظام نوآوری فناورانه و بنگاه های مشمول تاثيرگذار هستند که با توجه     -

 به وقت و محدوديت های ديگر، تنها بخشي از آنها مورد احصا قرار گرفت.

نشددد و تنها به روابط   به دليل عدم وجود زمان کافي به روابط دوسددويه بين قابليت ها و کاکردها پرداخته -

 يكسويه از قابليت ها به کارکردها پرداخته شد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شاخص             - شرايط بنگاه خود از نظر  ضعيت دقيق و  شتن و شتراک گذا سياری از بنگاه در به ا عدم تمايل ب

 های مورد مطالعه در اين پژوهش نيز يكي ديگر از محدوديت ها بود.

 محدوده هاي تحقیق 7-1

و قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های          ICTي شدددرايط موجود نظام نوآوری فناورانه    اين پژوهش به لحاظ زمان   

ست )    90حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را در ميانه دهه  سي قرار داده ا (. همچنين  1397الي  1394مورد برر

شد.    و بنگاه های اين حوزه د ICTمحدوده مكاني اين پژوهش منحصر به نظام نوآوری فناورانه   ر کشور ايران مي با

بررسدي اثرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در   به لحاظ موضدوعي نيز  

 محدوده اين پژوهش را تشكيل مي دهد. ICTحوزه 

 ساماندهي تحقیق 8-1

مسئله، اهميت تحقيق، ضرورت    اين تحقيق شامل پنج فصل است که فصل اول کليات تحقيق شامل: مقدمه، بيان      

شينه تحقيق         صل دوم به مرور ادبيات و مطالعه پي شود. در ف سواالت تحقيق و محدوديت ها مي  تحقيق، اهداف و 

شينه              سي يپ شامل تعاريف، الگوها و مدل های مطرح(، برر شامل: مباني نظری تحقيق ) ست که  شده ا پرداخته 

شده و چا  سوم با عنوان روش تحقيق      تحقيق، مروری بر پژوهش های انجام  صل  شد. ف رچوب نظری تحقيق مي با

اختصاص به بيان تفصيلي مواردی همچون: روش تحقيق، فرايند اجرايي تحقيق، جامعه آماری، حجم نمونه آماری،  

روش نمونه گيری، روش های گردآوری داده ها، ويژگي های فني )روايي و پايايي( ابزار گردآوری داده ها و روش         

زيه و تحليل داده ها مي پردازد. فصل چهارم شامل: توصيف جمعيت شناسي نمونه تحقيق، تحليل داده ها  های تج

شود. در نهايت فصل پنجم اختصاص دارد           ستنباطي داده های تحقيق مي  سوال های تحقيق، تحليل ا متناسب با 

، تبيين چارچوب نهايي تحقيق  به: تحليل براساس مباني نظری، سوال ها و فرضيه های تحقيق، بحث و جمع بندی

 و ارائه پيشنهادات جهت تحقيقات آينده مي باشد.

 گام هاي انجام تحقیق 9-1

در ابتدا با مرور ادبيات تحقيق در دو حوزه قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه و نظام نوآوری فناورانه مدل اوليه ای          

و شاخص های آن ها استخراج شد. سپس با برگزاری جلسات       از نحوه ارتباط بين مولفه های اين دو مفهوم و ابعاد 

صالح و    ICTاز ميان خبرگان حوزه  گروه های کانوني اکتشافي و سپس انجام مصاحبه های اکتشافي تكميلي      به ا

دريافت تائيديه از نخبگان اين حوزه پرداخته شددد. با انجام آزمون   نيز وو فرضدديات مدل  ابعاد، شدداخص ها تغيير

رسددشددنامه، روايي عناصددر مدل نيز تائيد کليه شدداخص ها اخذ گرديد. پس از آن به منظور  پ تدوين طريقخبره از 

آزمودني، پايايي و روايي پرسددشددنامه مورد تائيد قرار   30سددنجش پايايي پرسددشددنامه با انجام تسددت پايلوت ميان 

اساس خطای مجاز و سطح اطمينان    گرفت. پس از آن اقدام به توزيع پرسشنامه ها در ميان جامعه آماری شد و بر   

شد و مورد تحليل قرار گرفت.       243و در نظر گرفتن محدوديت های نرم افزاری  پرسشنامه قابل قبول جمع آوری 

در نهايت پس از بررسي قابل استفاده بودن داده های جمع آوری شده، فرضيات مدل مورد سنجش قرار گرفت که       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ض      شت فر ضيه مدل ه شد.   نهايتا از بين ده فر ضيه مردود  در پايان نيز بر مبنای   يه مورد تاييد قرار گرفت و دو فر

 نتيجه آزمون فرض نتايج و پيشنهاداتي ارائه شد.
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 نوآوري و تعاريف مرسوم از آن 1-2

همواره چيزی در درون نوآوری پديده جديدی نيست. قدمت آن به عمر نوع بشر بر مي گردد. به نظر مي رسد که 

انسان او را به فكر کردن به راه های جديد و تازه در انجام دادن کارها و امتحان کردن آن ها متمايل مي کرده است. 

بدون نوآوری، سيمای جهاني که در آن زندگي مي کنيم بسيار متفاوت از سيمايي مي شد که در حال حاضر دارد. 

وری های عصر جديد مانند هواپيما، ماشين، وسايل ارتباطي، يخچال و به شكلي فكر کردن به جهاني بدون وجود نوآ

ريشه ای تر بدون نوآوری های پايه ای در اعصار گذشته مانند کشاورزی، چرخ و الفبا، اثر شگرف نوآوری در دگرگوني 

 چهره جهاني که در آن زندگي مي کنيم را نمايان مي کند.

چه معناست؟ حقيقت اين است که هرچند تعاريف مختلف از نوآوری بعضا تشابهات نوآوری چيست؟ نوآوری دقيقا به 

قابل توجهي با يكديگر دارند اما تعريف مشخصي از نوآوری که دانشمندان و پژوهشگران بر آن توافق داشته باشند 

ست. پژوهشگران در وجود ندارد. تعداد تعاريفي که از نوآوری در حوزه های مختلف دانش وجود دارد بسيار زياد ا

حوزه های مختلف از علوم زيستي و عصب شناسي گرفته تا روانشناسي و از جامعه شناسي تا اقتصاد، در تالش برای 

شناسايي چيستي و چگونگي نوآوری، با رويكردهای متنوع، تعاريفي از نوآوری ارائه کرده اند که با مطالعه و بررسي 

همه جايي بودن نوآوری و اهميت آن در حوزه های مختلف پي برد و دوما به  آن ها مي توان اوال به جهانشمولي و

 گستردگي مفهوم، کاربردها و حوزه اثر نوآوری واقف شد.

پس از به وجود آمدن واحد تحقيقات سياستگذاری علم در دانشگاه ساسكس )به عنوان اولين واحد تحقيقاتي که 

کز علمي و تحقيقاتي که تمرکز اصلي خود را بر نقش نوآوری قرار متمرکز بر بحث های نوآوری است(، تعداد مرا

داده بودند افزايش پيدا کرد. بسياری از اين مراکز رويكردی چند تخصصي در رابطه با نوآوری دارند. تمايل به رويكرد 

ند. بنابراين چند تخصصي نشان مي دهد که هيچ حوزه علمي ای به تنهايي نمي تواند روی تمام ابعاد نوآوری کار ک

 برای به دست آوردن ديدگاهي جامع، الزم است بينش های حوزه های مختلف از نوآوری را ترکيب کرد.

برای نشان دادن تنوع تعاريف از نوآوری، در اينجا به برخي از تعاريف اشاره مختصری مي شود. معموال اولين تعريف 

بدع نظريه نوآوری است و نوآوری را به صورت عام به شكل از نوآوری در مرور ادبيات، تعريف شومپيتر است. او م

برقراری تابع توليد جديد تعريف کرد. به عقيده وی نوآوری، عوامل را به شيوه ای جديد در کنار يكديگر قرار مي 

يد، شكل ارائه محصول جديد به بازار، روش جديد توليد، دستيابي به بازارهای جد 5دهد. بنابراين وی نوآوری را در 

( نوآوری را به صورت: توليد، 1965دستيابي به منابع جديد مواد اوليه و سازماندهي جديد کار مي ديد. تامپسون )

پذيرش و اجرای ايده ها، فرايندها، محصوالت يا خدمات جديد تعريف مي کند. تعريف مشابهي از نوآوری توسط 

( بازتعريف شده است. اين تعريف بيان مي 2008ن )( ارائه و اخيرا توسط وونگ و همكارا1996وست و اندسون )

کند که نوآوری را مي توان به عنوان کاربرد موثر فرايندها و محصوالت جديد در سازمان معرفي کرد که برای 

( نوآوری را از ديدگاهي ديگر معرفي مي 1981سازمان و ذينفعان آن مزيت ايجاد مي کند. از سوی ديگر کيمبرلي )

ر آن است که نوآوری سه مرحله دارد: نوآوری به عنوان فرايند، نوآوری به عنوان يك آيتم مجزا شامل کند که بيانگ

محصوالت، برنامه ها و خدمات و نهايتا نوآوری به عنوان يك ويژگي سازمان. برخي پژوهشگران در معرفي نوآوری 

( در 1996ير در ارتباط است. دامانپور )قرار مي دهند. جديد بودن با تغي "جديد بودن"تاکيد خود را بر مفهوم 
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تعريف از نوآوری بيان مي دارد: نوآوری به عنوان ابزاری برای تغيير در سازمان چه در پاسخ به تغيير در محيط 

بيرون و چه به عنوان اقدامي پيش دستانه برای اثرگذاری بر محيط تعريف مي شود. تعاريف ديگر از نوآوری ناشي 

لف در حوزه های دانشي مختلف است. به عنوان مثال در مديريت دانش، جزئي اصلي از تعريف از رويكردهای مخت

نوآوری، تاکيد بر دانش است. در تعاريفي از نوآوری که مرتبط با فناوری است، تمرکز اصلي بر فناوری جديد است. 

(Nord and Tucker, 1987.) 

ليد محصول يا فرايند جديد يا کامال بهبوديافته )کاال يا ( نوآوری را به عنوان تو2005) OECDراهنمای اسلوی 

خدمت(، روش جديد بازاريابي، يا روش جديد سازماني در انجام فرايندهای کسب و کار، سازماندهي محيط کار يا 

 روابط خارجي تعريف مي کند.

های علمي مختلف و انجام تعريف از نوآوری در حوزه  60( سعي کرده اند تا با جمع آوری 2009بارقه و ديگران )

تحليل محتوا ويژگي های مختلف و پرتكرار در تعريف نوآوری را استخراج کرده و تعريفي جامع از نوآوری ارائه 

 کنند. ويژگي هايي که آن ها استخراج کردند عبارت است از:

 است مرتبط مي شود.طبيعت نوآوری که به شكل نوآوری که در رابطه با چيزهای جديد يا چيزهای بهبود يافته 

 نوع نوآوری که به نوع خروجي فرايند نوآوری اشاره دارد مانند خدمت يا کاال

مرحله نوآوری که اشاره به تمام گام های برداشته شده در طول فرايند نوآوری دارد که معموال از خلق ايده شروع 

 و به تجاری سازی ختم مي شود.

سيستم يا گروهي از مردم که در فرايند نوآوری درگير مي شوند يا فاکتورهای بافت اجتماعي که به هر نهاد اجتماعي، 

 محيطي که بر آن اثر مي گذارند اشاره دارد

 ابزار نوآوری که به منابع ضروری )فني، مالي، انساني و غيره( که برای انجام نوآوری الزم است اشاره دارد

 به وسيله نوآوری بدان دست يابد مرتبط است. هدف نوآوری که با خروجي نهايي که سازمان مي خواهد

 در نهايت آن ها تعريف جامع خود از نوآوری را به اين شكل ارائه مي دهند که:

نوآوری يك فرايند چند مرحله ای است که در آن سازمان ها ايده ها را به محصوالت، خدمات يا فرايندهای جديد 

 آميز به پيشرفت، رقابت و متمايزسازی خود در فضای بازار برسند. يا بهبود يافته تبديل مي کنند تا طور موفقيت

 انواع گونه بندي هاي نوآوري 2-2

يكي از مفاهيم کليدی در ادبيات نوآوری، انواع نوآوری است. کثرت مدل ها، چارچوب ها، دسته بندی ها و تعاريف 

از انواع نوآوری )همانند آنچه در تعريف نوآوری وجود داشت( باعث شده است تا درک انواع مختلف نوآوری که به 

اط بين آن ها مشكل باشد. به عنوان مثال يكي از مدل وسيله پژوهشگران مختلف تعريف شده اند و نيز برقرار ارتب

( ارائه شده است گونه های ذيل را از نوآوری مورد شناسايي قرار داده است: ساختار 1967های اوليه که توسط نايت )

راجع انواع نوآوری  80و  70سازماني، فرايند توليد، مردم و کاال/خدمت. مدل های مختلف دوتايي در دهه های 

 ,Bantel and Jackson, 1989; Daft)ل مديريتي، فني، جزئي، راديكال، محصول و فرايند ارائه شده است شام

1978; Damanpour, 1991; Damanpour and Evan, 1984   اخيرا تعدادی مدل يكپارچه ارائه شده است که .)

( انواع نوآوری را شامل موارد 2007ران )شماری از انواع مختلف نوآوری را در بر ميگيرند. به عنوان مثال اک و همكا
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ذيل مي داند: نوآوری محصول )شامل جزئي و راديكال( خدمت و فرايند )شامل مديريتي، خدمت يا توليد(. فرانسيس 

 ( راجع به نوآوری های پارادايم، محصول، فرايند و موقعيت بحث کرده است.2005و بسنت )

 نوع نوآوری را مورد شناسايي قرار داد: 4ارائه شد. او  1967در  يكي از اولين مدل های نوآوری توسط نايت

 نوآوری خدمت يا کاال که مرتبط با عرضه کاالها يا خدمات جديد توسط سازمان است.

 توليد که به تغييرات عمليات يا توليد سازمان اشاره دارد.-نوآروی فرايند

، سيستم ارتباطي يا سيستم پاداش رسمي در سازمان نوآوری ساختار سازماني که به روابط مسئوليت در سازمان

 مرتبط است.

نوآوری مردم که به تغييرات در مردم )پرسنل( در در داخل سازمان شامل تغيير نقش های کاری، فرهنگ و رفتار 

 اشاره دارد.

و راديكال/جزئي ديگر مطالعات اوليه راجع به انواع نوآوری، تمرکزی دوتايي مانند فرايند/محصول، مديريتي/فني، 

دارند. نوآوری مديريتي و نوآوری فني يك مدل دوتايي از انواع نوآوری است. نوآوری فني به خدمت، فرايند يا کااليي 

 (Evan, 1966)جديد اشاره دارد در حاليكه نوآوری مديريتي شامل تغييرات در ساختار اجتماعي سازمان مي شود 

 (.Daft, 1978)ساختاربندی کارها، مسئوليت ها و پاداش مانند سياست های جذب، تخصيص منابع و 

نوآوری فني به هر نوآوری ای که از رويكردهای فني نشات مي گيرد و در قلب عمليات انجام مي شود اطالق مي 

 . (Damanpour, 1991)شود. چنين نوآوری ای جريان محصول يا فرايند عمليات را تحت تاثير قرار مي دهد 

يا نوآوری فرايند يك دسته بندی دوتايي ديگر از انواع نوآوری است. نوآوری محصول در رابطه با نوآوری محصول 

توسعه محصول جديد برای بازار معرفي مي شود در حاليكه نوآوری فرايند به روش های انجام عمليات يا توليد 

مشتريان کمك مي کنند و مشتريان مرتبط مي شود. نوآوری های محصول به ارائه محصوالت جديد يا بهبوديافته به 

تاثير چنين نوآوری هايي را در محصوالت مشاهده مي کنند در حاليكه نوآوری های فرايند منجر به تغيير يا بهبود 

 روش انجام کار در سازمان ها مي شوند.

ساس درجه نوآوری راديكال و جزئي سومين دسته بندی دوتايي از نوآوری است. اين دسته بندی يا چارچوب برا

تغيير يا جديد بودن نوآوری است. نوآوری راديكال يك تغيير بنيادی است در حاليكه نوآوری جزئي بهبودی در 

. نوآوری جزئي مي تواند به عنوان مثال (Dewar and Dutton, 1986)محصوالت قبلي بدون تغيير ماهيت آن است 

ا بهبود محصول از طريق بهبود طراحي باشد يا حتي از جنس تغيير مواد اوليه برای توليد يك محصول باشد، ي

افزودن ويژگي های اضافي باشد. برچسب نوآوری جزئي يا راديكال بيانگر درجه تغييری است که نوآوری ايجاد مي 

 کند و بنابراين اين دو نوع نوآوری مي توانند ويژگي هر کدام از انواع نوآوری های پيش گفته باشند.

های مختلف از نوآوری، برخي پژوهشگران را بر آن داشته تا مدل هايي يكپارچه از انواع  گستردگي گونه بندی

ارائه شده است. کوپر يك مدل چند تخصصي از  1998نوآوری ارائه کنند. يكي از اين تالش ها توسط کوپر در 

ع نوآوری که در باال بدان نوآوری ارائه کرده است که انواع نوآوری های اشاره شده در سه مجموعه دوتايي از انوا

اشاره شد را يه صورت يكجا ارائه مي کند. به عقيده او هر نوآوری ای مي تواند برخي از ويژگي های شش نوع 

نوآوری شامل: مديريتي، فني، محصول، فرايند، راديكال و جزئي را داشته باشد. در اين مدل او يك مدل چندبعدی 
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ت که با تعريف نوآوری ها به شكلي که شامل ترکيب اين ويژگي ها باشد )به عنوان از ابزارهای نوآوری ارائه کرده اس

راديكال(، محققان مي توانند رابطه بين متغيرهای سازماني و اتخاذ رويكردی مناسب در -مديريتي-مثال فرايند

 رابطه با نوآوری موفق تر عمل کنند.  

 تفاوت نوآوري و کارآفريني 3-2

ريني در آغاز در حوزه علم اقتصاد اتفاق افتاد. بيشترين حجم توليد ادبيات کارآفريني در حوزه پيدايش مفهوم کارآف

به بعد اتفاق افتاده است. تعاريف در مورد کارآفريني و شخص کارآفرين مانند تعاريف نوآوری  40اقتصاد در دهه 

ائه آن، اجماع ديدگاه های صاحب نظران بسيار گسترده هستند درنتيجه ارائه تعريف کامل و جامعي که بتوان با ار

( کارآفريني را فرايندی مي داند که در آن بتوان با 2000را جلب کرد، سخت و شايد غير ممكن باشد. تامپسون )

استفاده از خالقيت، عضو جديد را همراه با ارزش جديد با استفاده از زمان، منابع، ريسك و به کارگيری ديگر عوامل 

( در تعريف کارآفريني بيان مي دارد: کارآفريني فرايند پويايي در جهت 1984رابرت رونستانت )به وجود آورد. 

افزايش و ايجاد سرمايه است. اين کار را کسي انجام مي دهد که خطر از دست دادن زمان يا فرصت های شغلي 

که کارآفريني يعني در ( معتقد است 1993ديگر را در جهت ارزش برای يك محصول يا خدمت مي پذيرد. فرای )

هم آميختن ويژگي های شخصي، ابزار مالي و منابع موجود در محيط کار که به صورت فرايندی انجام مي پذيرد 

بايد برای آن مورد حمايت قرار گيرد. فرانك نايت )( کارآفرين را فردی مي داند که در شرايط عدم قطعيت، تصميم 

 رامي پذيرد.مي گيرد و پيامدهای کامل آن تصميمات 

راجع به کارآفريني  OECDعدم وجود اجماع در حوزه تعريف کارآفريني باعث شده است تا در گزارشات مختلفي که 

يكبار کارآفرين را شخصي معرفي  OECDتهيه مي کند، تفاوت های اساسي در تعريف کارآفريني به چشم بخورد. 

(. در گزارش ديگر کارآفرين را OECD, 2001b, p.23) مي کند که برای خودش و نه برای فرد ديگر کار مي کند

فردی مي داند که توانايي هماهنگ کردن منابع برای به دست آوردن فرصت های جديد کسب و کار را دارد 

(OECD, 1998, p.41 ،يا در گزارش ديگر کارآفريني را فرايند پويای شناسايي فرصت های اقتصادی و توسعه .)

( بيان مي کند که عدم وجود 2002(. آدرش )OECD, 1997, p.151خدمت تعريف مي کند ) توليد و فروش کاال و

يك تعريف جامع از کارآفريني که مورد قبول محققين باشد نشان مي دهد که مفهوم کارآفريني يك مفهوم 

 .چندبعدی است که شامل ابعادی نظير تحمل عدم قطعيت، نوآوری، فرصت طلبي، مديريت و عملگرايي است

گونه بندی های اخير از انواع کارآفريني و انواع نوآوری باعث شده است تا اين دو مفهوم خصوصا در زماني که راجع 

به ابعاد سازماني آن ها صحبت مي شود، اشتراکات فراواني پيدا کنند به طوری که بعضا نمي توان تفاوت مشخصي 

ت. اما اگر مروری مجدد به تعاريف کارآفريني که در باال بدان بين مفاهيم نوآوری سازماني و کارآفريني سازماني ياف

ها اشاره شد و تعريفي که قبال از نوآوری داده شد مروری مجدد داشته باشيم مي توان تفاوت اصلي فرد کارآفرين 

ری مي زند، و فرد نوآور را در راه اندازی کسب و کار پيدا کرد. جايي که فرد کارآفرين عالوه بر اينكه دست به نوآو

نوآوری خود را با درگير کردن عوامل زمان و سرمايه تبديل به کسب و کاری مي کند در حاليكه که ممكن است 

آن کسب و کار به موفقيت هم نيانجامد و منجر به از بين رفتن زمان و سرمايه گردد. بنابراين عنصر ريسك پذيری 

ود. به طور خالصه عناصر نوآوری، ريسك پذيری و ايجاد کسب هم يكي از عناصر اصلي در تعريف کارآفرين خواهد ب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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و کار عناصر اصلي در تعريف فرد کارآفرين است. اين در حاليست که فرد نوآور فاقد دو عنصر ريسك پذيری و ايجاد 

 کسب و کار است و چون ريسك پذيری بااليي ندارد، نوآوری خود را تبيدل به کسب و کار نمي کند.

 فناوري 4-2

(، 1939يشتر نظريه های رشد جديد در نيمه قرن بيستم ارائه شده اند، زماني که مقاالت اقتصادداناني نظير هارلد )ب

(، اقتصاددانان را وادار کرد تا از تاکيد زياد بر پس انداز، سرمايه 1956( و به خصوص رابرت سولو )1946دومار )

توليد ناخالص ملي و رشد اجتناب کنند. اقتصاددانان گذاری و تجمع سرمايه به عنوان محرک های اصلي سطح 

توسعه در سراسر جهان، مشاوره های خود را به سمتي پيش مي بردند که در آن نرخ پس انداز در اقتصاد باال برود 

و بتوان پس انداز ها را به سمت سرمايه گذاری های مولد سوق داد. توجه بسيار کمي به رشد اقتصادی ناشي از 

ناوری و نوآوری مي شد. در مقاله معروف خود راجع به رشد اقتصادی، سولو به منظور دستيابي به رشد تغيير ف

اقتصادی پايدار در مدل خود، مجبور شد پا را فراتر از تاکيد صرف بر تجميع سرمايه بگذارد. او مجبور شد يك نرخ 

 فناوری بود را به مدل خود وارد کند. بهبود برونزا در بهره وری نيروی کار که احتماال ناشي از پيشرفت 

يك سال بعد سولو محاسباتي ساده و اساسي را منتشر کرد که هنوز هم برای محققين آموزنده است. او داده های 

را جمع آوری کرد و از خود پرسيد اين داده ها راجع به علت و منبع رشد اقتصادی  1949تا  1909اقتصاد امريكا از 

حاوی چه اطالعاتي هستند. او براساس چارچوب نظری خود به متمايزسازی بخشي از رشد  در اين دوره زماني

اقتصادی که ناشي از انباشت بيشتر سرمايه به ازای هر نفر بود از بخشي که ناشي از پيشرفت فناوری بود پرداخت. 

فناورانه علت هفت هشتم از اين اولين محاسبات رشد اقتصادی در مطالعات جديد رشد بود. سولو دريافت که تغيير 

رشد اقتصادی امريكا در طول اين دوره زماني بوده و افزايش در سرمايه شامل تجهيزات، ماشين آالت علت تنها يك 

هشتم رشد درآمد سرانه در اياالت متحده بوده است. ارزيابي تجربي، حدس نظری او راجع به مدلش که پيشرفت 

وسعه اقتصادی است را تاييد کرد. پيام اين دو مقاله در واقع اين بود که درک فناورانه محرک بلند مدت اصلي در ت

رشد اقتصادی در بلند مدت نيازمند درک نوآوری فناورانه است. با اين حال تا سال ها به کار سولو در مجامع علمي 

و سرمايه گذاری به عنوان بهای الزم داده نشد و بنابراين اقتصاددانان مطالعات خود را متمرکز بر نقش پس انداز 

ويژگي اصلي رشد اقتصادی کردند. با شكست مدل اقتصادی شوروی سابق که تمرکز خود را بر پس انداز و سرمايه 

نظريه رشد و نظريه توسعه به  80قرار داده بود، اقتصاددانان بازگشتي به کارهای سولو داشتند. نهايتا در اوايل دهه 

د نوآوری فناورانه را به عنوان ويژگي اصلي رشد و نه به عنوان عاملي برونزا در مرکز طور فزاينده ای تحليل فراين

(، 1990(، رومر )1988توجه خود قرار دادند واز اين جا بود که نظريه رشد جديد آغاز شد. بيشترين تاثير را لوکاس )

تا اين مهم را مورد بررسي ( داشتند. همگي تالش داشتند 1992( و آگهين و هاويت )1991گراسمن و هلپمن )

قرار دهند که افزايش پيوسته در سطح منابع به منظور خلق فناوری جديد منجر به افزايش پيوسته در رشد اقتصادی 

مي شود. کارهای انجام شده در اين دوره نهايتا منجر به ايجاد نحله جديدی در علم اقتصاد به نام اقتصاد تكاملي 

يرات اقتصادی را به نوآوری و ابداع نسبت مي دهند. از نظر اقتصاددانان تكاملي همه شد که در آن منشا اغلب تغي

چيز در يك دنيای اقتصادی در حال تغيير است و بخش مهمي از اين تغييرات نيز نه تغييرات کمي که تغييرات 
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ييرات کيفي با استفاده کيفي همانند تغييرات فناوری است. در حاليكه اقتصاد متعارف نئوکالسيك در توضيح اين تغ

 از مفهوم تعادل ناتوان است.

ن ها )فناوری( و آدر واقع به مرور توجه در اقتصاد از ميزان و سطح عوامل توليد به نحوه در کنار هم قرار گرفتن 

 نوآوری در استفاده از آن ها معطوف شده است.

 هاي رشد اقتصادي و جايگاه فناوري در آنهامروري بر تئوري 5-2

ينكه چگونه مي توان رشد اقتصادی را سرعت بخشيد و عوامل موثر بر آن کدامند و دامنه اثر هر عامل چقدر است، ا

از سواالت کليدی محققان اين حوزه بوده و هست. اولين توجه جدی به مقوله رشد اقتصادی، مربوط به اقدامات 

ها همچنان تقويت است. اين مطالعات تا سال «درباره ماهيت و علل ثروت» در کتاب  1776آدام اسميت در سال 

شكل جديدی به خود گرفت. بعدها به دليل کاهش رشد اقتصادی در  1«رابرت سولو» توسط  1956شد و در سال 

ادامه پيدا کرد. يكي  1980، شيوه مطالعات در مورد رشد اقتصادی تغييری دوباره يافت و تا اواخر دهه 1973سال 

بر رشد اقتصادی، فناوری است که به خصوص در طي ساليان اخير توجه زيادی را به خود  از عوامل متعدد موثر

جلب کرده است. در اين بخش مدل های مطرح رشد اقتصادی و روش اندازه گيری اثرات فناوری بر رشد اقتصادی 

 از منظر صاحب نظران اين حوزه مرور خواهد شد.

 اقتصادي ناشي از فشار دانشمدل رشد اقتصادي سولو و رشد  1-5-2

نكه چرا نرخ سوال اصلي در مورد رشد اقتصادی آن است که چرا برخي کشورها، ثروتمند و برخي ديگر فقيرند و اي

از و در نتيجه، رشد اقتصادی در بين کشورها متفاوت است. قبل از سولو، نظر غالب آن بود که کشورهايي که پس اند

اين اساس،  سرمايه فيزيكي انجام مي دهند، رشد باالتری در آينده خواهند داشت. برسرمايه گذاری بيشتری در 

هد رشد اقتصادی کشورهايي که مصرف حال را به منظور انجام مصرف بيشتر در آينده به تعويق اندازند، احتماالً شا

نوان خروجي عده کل را به ، ستا1957بيشتر و ثروت بيشتر در بلند مدت خواهند بود. سولو در مقاله خود در سال 

 فرآيندی در نظر گرفت که کار، سرمايه و تكنولوژی را ترکيب مي کند.

ا قطع کنند. رتعادل هنگامي روی مي دهد که برای هر کشور، تابع پس انداز و خط سرمايه گذاری پايدار، يكديگر 

مايه گذاری بيشتری روی سر نتيجه شگفت انگيز از روش سولو آن است که کشورهايي که پس انداز و سرمايه

د آنها در حالت فيزيكي انجام مي دهند، نرخ رشد دائمي باالتری نخواهند داشت، گرچه سرانه ستاده به ازای هر فر

د مدت برابر صفر پايدار، باالتر خواهد بود. در حقيقت در هر سه مورد، نرخ رشد سرانه ستاده به ازای کار در بلن

 سرمايه در بلند مدت به سمت صفر متمايل مي شود.است. به همين ترتيب، رشد 

رشد تا زماني که ستاده سرانه به حد مشخصي برسد ادامه خواهد يافت و سپس متوقف مي شود. اين يافته سولو 

اين موضوع را مشخص نمود که تشكيل سرمايه، معين کننده ميزان سرعت رشد اقتصادی کشورها است. بر اساس 

ت فني مي تواند در بلند مدت ادامه يابد. اگر چه در نهايت، شيفت به سمت باالی نرخ پس نظر سولو، تنها پيشرف

انداز ) افزايش در نرخ تشكيل سرمايه ناخالص( منجر به سطح باالتر ستاده سرانه خواهد شد، اما بدون پيشرفت 

                                                           
1  -Solow, Robert 
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، نمي تواند عامل رشد مداوم بلند فني، رشد ستاده سرانه نهايتاًً به صفر خواهد رسيد. بنابراين انباشت عامل توليد

است که رشد بلند مدت مشاهده شده در کشورهای   1مدت اقتصادی شود و تنها پيشرفت فني، عامل باقيمانده ای

 مختلف را توضيح مي دهد.

ورت برون زا صداگالس معرفي نمود که به  –سولو پيشرفت فني را به عنوان يك عامل برون زا در تابع توليد کاب 

اند. تغييرات فني به ن مي دهد که چرا اغلب کشورهای صنعتي، رشد مداوم ستاده سرانه در بلند مدت را داشتهنشا

تابع پس انداز  عنوان نيرويي معرفي شد که تابع توليد سرمايه سرانه را به سمت باال شيفت مي دهد. بنابراين يك

 د.ناخالص باالتر، تفسيری از اثر اين شيفت به باال خواهد بو

چنانچه دانش فني از فعاليت هايي نشأت گرفته باشد که در خارج از بخش اقتصادی روی مي دهد، برداشت سولو 

از پيشرفت فني به صورت برون زا به نظر صحيح است. ابهام در مدل های دارای تكنولوژی برون زا، آن است که 

قلمداد  2«فشار دانش» موضوع گاهي به عنوان فرآيند نوآوری توسط پيشرفت در تحقيقات دانش روی مي دهد. اين 

مي تواند به « فشار دانش» در مدل سازی فرآيند نوآوری است. روش  3«کشش بازار» مي شود که در مقابل روش 

عنوان يك مدل خطي نوآوری پيش بيني شود که به وسيله آن، پيشرفت علوم پايه باعث شكل گيری فرآيند نوآوری 

 د کاالهای عمومي در مراحل ابتدايي نياز به حمايت مالي دولت برای شكل گيری دارند.مي شود. ايده های جدي

خش به طور پيش فرض، پيشرفت های جديد در علم به صورت بالقوه مسير جديدی را برای خلق نوآوری در ب

ديد، آن را جی خصوصي ايجاد خواهد کرد. بنگاه ها و افراد در بخش خصوصي با سرمايه گذاری بر روی اين ايده ها

پيشرفت منجر  تبديل به کاالها و خدمات قابل استفاده مي نمايند. تا هنگامي که پيشرفت دانش رخ مي دهد و اين

 به پديد آمدن نوآوری های جديد شود، رشد اقتصادی به صورت نامحدود ادامه مي ياد.

 جنبش حسابداري رشد 2-5-2

رشد را به منظور اندازه گيری سهم نسبي منابع بالقوه رشد اقتصادی، مطالعه سولو، استفاده از تحقيقات حسابداری 

گسترش داد. در مطالعات حسابداری رشد، پيشرفت فني توسط ميزان رشد باقيمانده پس از کسر سهم انباشت 

نتايج حاصل از برخي مطالعات مهم در زمينه حسابداری رشد  1-2مايه و کار( محاسبه مي شود. جدول عوامل ) سر

( گردآوری شده است نشان مي دهد. در اين جدول، سهم عوامل مختلف از رشد 1996) 4ا که توسط بوسكين والر

 اقتصادی بر اساس مطالعات مختلف بيان شده است.

 

 

 

 

                                                           
1  -Residual 

2   -Science Push  

3   -Market Pull 

4  -Boskin and Lau 
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 سهم عوامل مختلف از رشد اقتصادی 1-1جدول 

 دوره زماني مطالعه
 سهم سرمايه

 )درصد(

 سهم نيروی کار

 )درصد(

 سهم پيشرفت فني

 درصد( )

 48 33 22 1869-1953 (1956آبرامووتيز)

 51 24 21 1909-1949 (1957سولو)

 44 34 21 1889-1952 (1961کندريك )

 (1962دنيسون )
1929-1889 

1957-1929 

26 

15 

32 

16 

33 

58 

 (1971کوزنتس )

1929-1889 

1957-1929 

1962-1950 

34 

8 

25 

32 

14 

19 

34 

78 

56 

 51 8 40 1950-1962 (1972)يورکنسون و گريلچس 

 56 24 21 1948-1966 (1973کندريك )

 50 26 15 1929-1976 (1979دنيسون )

 46 26 19 1929-1982 (1958دنيسون )

 69 20 12 1948-1979 (1987) يورگنسون و ديگران

  

پي توضيح روند اين مطالعات دوره های زماني مختلفي را پوشش مي دهند. اغلب مطالعات حسابداری رشد در 

تاريخي رشد اقتصادی در يك کشور بوده اند، اما برخي هم وجود دارند که از داده های بين کشوری استفاده نموده 

 درصد تخمين زده اند. 30/2تا  24/1اند. سهم تغييرات فني در تخمين های مختلف را ساالنه بين 

 پیشرفت فني، دانش آکادمیک يا نوآوري صنعتي  3-5-2

اين سوال ايجاد مي شود که پيشرفت فني چيست؟ تعديل مداوم نوآوری، هنگامي که تكنولوژی در اقتصاد و حال 

صنعت بسط مي يابد، با نوآوری های جديد همراه خواهد بود. روندهای تكنولوژيك که ظهور مي يابند، باعث ايجاد 

ری هايي که در يك صنعت رخ مي دهد، نوآوری های کوچك و بزرگ در صنعت مي گردند. اگر چه بسياری از نوآو

در نتيجه انباشت دانش و تجربه در آن صنعت است، ولي اين يكي از مسيرهای ايجاد نوآوری است و دانش خالص 

نيز نقش ويژه ای را دارد. بنابراين هر تالشي به منظور جدا سازی سهم بهبود کيفيت سرمايه و نيروی کار از سهم 

کامالً گمراه کننده باشد. با اين وجود، اندازه گيری خطاها با نظر سولو سازگار است و  خالص تكنولوژی، مي تواند

شواهد، حاکي از اثر قوی تغييرات تكنيكي، به عنوان عامل اصلي در رشد ستاده در اقتصاد است. پيشرفت تكنولوژی 

 موجب شده است. 1948ا ت 1980درصد از رشد ساالنه در ستاده هر کارگر را در دوره  88در آمريكا حدود 
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املي است (، آموزش و درجه شهرنشيني، مثال هايي از ديگر عوR&Dهزينه های انرژی، سرمايه تحقيق و توسعه )

ه با کار و سرمايه که مي تواند سهمي در رشد اقتصادی داشته باشد. وارد نمودن چنين متغيرهايي در تابع توليد همرا

لبته اين ترتيب، تخمين دقيق تری از پيشرفت فني به دست مي دهد. اباعث کشش سهم پسماند مي شود و به 

 حذف نمودن ساير عوامل بالقوه مهم، باعث تورش به سمت باال در تخمين سهم پيشرفت فني مي شود.

  1(MRWمدل منکیو، رومر، ويل ) 2-5-4

ي فقير ا ثروتمند و برخمدل سولو منجر به فرضيه های آزمون پذير متعددی راجع به اينكه چرا برخي کشوره

رانه ) به سهستند، شد. به خصوص اين مدل بيان مي دارد که اقتصادهايي که دارای موجودی باالتری از سرمايه 

باالتری از  دليل پس انداز بيشتر در گذشته( و نرخ رشد پايين تر جمعيت هستند، در شرايط تعادل پايدار، سطح

 ستاده سرانه را خواهند داشت.

سرانه را بر روی  ، توسعه تعريف سرمايه به سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني بود. آنها ستاده MRWابتدايي نوآوری 

ا تعريف محدود بکشور برازش کردند و دريافتند که مدل سولو  100سرمايه سرانه و نرخ رشد جمعيت در بين تقريباً 

يح برازش انه را توضيح مي دهد. اما قدرت توضدرصد از تفاوت های بين کشوری ستاده سر 47از سرمايه، حدود 

ز درآمد ملي، ادرصد افزايش مي يابد. ارزش باالتر سهم سرمايه  70هنگامي که تعريف سرمايه وسيع تر مي شود تا 

بر اساس روش  نتيجه گرفتند که مدل آنها MRWسازگار با يافته های تجربي در مورد نرخ های رشد بود. بنابراين 

درآمد را توضيح  های بازدهي کاهنده سرمايه و بازارهای رقابتي، تقريباً تفاوت های بين کشوری رشد وسولو و فرض 

سيك فارغ درمورد قدرت توضيحي مدل توسعه يافته سولو، اين رهيافت نئوکال MRWمي دهد. با وجود نظريه عالي 

ر برون زا است، به ه عنوان يك عامل اثر گذاانتقاد نبود. يكي از مهمترين انتقادات، چگونگي مواجهه با تكنولوژی ب

ي کسب منفعت جای آنكه تكنولوژی عاملي درون زا قلمداد شود که حاصل فعاليت کارگزاران اقتصادی باشد که در پ

غني بيشتر  از پيشرفت تكنولوژی هستند. انتقاد ديگر به مدل سولو، پيش بيني اين است که سرمايه در کشورهای

هاجراني که در است که در تضاد با قانون بازدهي نزولي انباشت سرمايه است. به همين ترتيب، ماز کشورهای فقير 

نچه در آجستجوی کار به کشورهای پيشرفته تر مهاجرت مي کنند، انتظار دريافت سطح درآمد باالتر نسبت به 

اثير عواملي تممكن است تحت  کشور خويش داشته اند را دارند. اين موضوع حاکي از آن است که بازدهي نيروی کار

يستم قانوني، که در مدل اصلي يا توسعه يافته سولو بيان شده است، قرار نداشته باشد. زير ساخت های عمومي، س

 ويژگي های فرهنگي و سطح کارايي تكنيكي مي تواند از جمله اين عوامل تاثير گذار باشد.

 پیدايش ديدگاه درونزا نسبت به فناوري 5-5-2

رخ داد. کاهش شديد بهره وری در آغاز دهه  1980ز پيشرفت های مهم در تحقيقات رشد اقتصادی، در دهه يكي ا

از آمريكا شد. به اين معني، آمريكا در حال از دست « صنعت زدايي» در آمريكا موجب ايجاد مباحثي در مورد  70

به  2وضوعي بود که توسط رومر و لوکاسدادن توان رقابت پذيری خويش در بين کشورهای صنعتي بود. مورد بعد م

                                                           
1  -Mankiw, Romer, Weil (1992) 

2  -Romer and Lucas 
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عنوان رشد جديد اقتصادی خوانده شد که باعث تغيير اساسي در ادبيات مربوط به رشد اقتصادی شد. بر خالف 

 سولو، آنها به اين موضوع پرداختند که چرا به نظر مي رسد برخي از اقتصادها دارای رشد هميشگي هستند. 

عاملي درون زا ناشي از فعاليت بخش خصوصي، ويژگي ديگر تئوری جديد بود. وارد نمودن تكنولوژی به عنوان 

موضوع مهم تئوريك در ادبيات جديد رشد آن بود که آيا نوآوری که موجب رشد بخش خصوصي مي شود، مي 

يتر تواند با فروض بازار رقابتي مدل بندی شود يا آنكه الزم است تا فرض های بازارهای انحصاری آنچنان که شومپ

 ( بيان مي دارد، لحاظ شود. 1934، 1942)

هر دو ساختار رقابتي و غير رقابتي برای مدل سازی رفتار نوآوری بخش خصوصي، در ادبيات جديد رشد به کار 

گرفته شد. موضوع مهم ديگر، در نظر گرفتن مكانيسمي خاص بود که توسط آن، ايده های جديد از سوی بخش 

کار گرفته مي شد. در نهايت، نقش سياست گذاری عمومي در تشويق رفتار نوآورانه خصوصي ايجاد، منتشر و به 

، سولو تئوری های جديد  1997بخش خصوصي، توجه بسياری را در ادبيات جديد رشد به خود جلب نمود. در سال 

برخي نهاده ها  و قديم رشد اقتصادی را مقايسه کرد. وی بيان نمود که در سطح تئوريك، بازدهي های نزولي، برای

وجود ندارد. ويژگي ضروری تئوری قديم آن است که نرخ رشد، مستقل از انباشت نهاده است و مستقيماً مرتبط با 

عامل پيشرفت فني برون زا است. انباشت نهاده همچون رشد سرمايه سرانه مشخص کننده سطح ستاده سرانه است 

 و معين کننده مسير رشد در طول زمان نيست.

در دوره های انتقالي که در نتيجه شوک حاصل مي شود رشد ستاده سرانه، به  تنهايي توسط نرخ پيشرفت  به جز

فني تعيين مي شود. نسخه های جديد از اقتصاد رشد نوين، بر اين اساس توسعه يافته است که تكنولوژی درون زا 

 ی فني خنثي مي شود. است و قانون بازدهي نزولي انباشت نهاده، توسط اشكالي از پيشرفت ها

 شناسايي سرريزهاي تکنولوژي، آغاز مطالعات سیاست گذاري فناوري  6-5-2

اگرچه سرمايه به صورت شفاف توسط سولو تعريف نشده است، نحوه مواجهه وی با سرمايه حاکي از تفسيری محدود 

رمايه را با صرفه های ثابت از آن است. رويكرد نئوکالسيك، يك اقتصاد رقابتي را ترسيم مي کند که خدمات س

نسبت به مقياس تابع تكنولوژی به کار مي گيرد.همچنين تكنولوژی را برای توليد کاالهای سرمايه ای آنچنان که 

برای کاالهای مصرفي به کار مي گيرد، استفاده مي کند. به نظر  مي رسد اين فرض ها هنگامي که سرمايه تنها 

الً مناسب باشد؛ اما سرمايه های غير فيزيكي همچون سرمايه انساني و دانش، ماشين آالت و تجهيزات باشد، کام

 دارای ويژگي های خاص هستند که ممكن است توسط متدلوژی متداول، به درستي نمايش داده نشوند. 

موضوع کليدی آن است که چگونه با چنين عوامل غير فيزيكي در تابع توليد مواجه شويم. همان طور که مطرح 

به عنوان دانش قلمداد مي شود تا  k( تفسيری ديگر از سرمايه را ارائه مي دهد. در روش وی، 1990رومر ) شد،

توسط فرآيند تحقيق و توسعه ايجاد مي شود که نهاده هايي يكسان با  kاينكه آن را سرمايه فيزيكي قلمداد کند. 

نسبت يكسان، همچون کاالهای فيزيكي را مورد استفاده قرار مي دهد. بر اساس نظر لوکاس، دانش مي تواند از 

را دارد . « انحصاری شدن» طريق رويه های آموزش رسمي و غير رسمي ايجاد شود و به صورت جزئي قابليت 

ابراين سرريز تكنولوژيك، در نظريه رشد اقتصادی نوين رومر و لوکاس جايگاه ويژه ای دارد. اول آنكه سرريزهای بن

تكنولوژيك باعث خنثي شدن قانون بازدهي نزولي شده و به اين ترتيب، رشد مداوم حاصل مي کند. دوم آنكه 
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قتصاد، احتماالً کمتر از ميزان بهينه خواهد سرريزهای تكنولوژيك بيان مي کند که نرخ رشد تعادلي بلند مدت ا

بود. بخش خصوصي تا جايي برای خلق دانش سرمايه گذاری مي کند که بازگشت ) بازده( خصوصي آن، برابر با 

هزينه های خصوصي آن مي شود. از سوی ديگر، سرريزهای تكنولوژيك منعكس کننده آن است که نرخ بازگشت 

خصوصي خواهد بود. هنگامي که چنين امری رخ دهد، نرخ تعادلي سرمايه گذاری  اجتماعي بيشتر از نرخ بازگشت

 بر روی دانش سرمايه انساني، کمتر از ميزان بهينه اجتماعي خواهد بود.

اين منظر از رشد اقتصادی نوين، مبنايي تئوريك برای سياست گذاری های عمومي همچون يارانه، به منظور تشويق 

حمايت از تحقيقات و توسعه سرمايه انساني  شده است. مطالعات تجربي روی نرخ بازگشت رشد اقتصادی از طريق 

خالصه  2-2سرمايه گذاری بر روی تحقيق و توسعه، شواهدی از وجود سرريزهای تكنولوژيك فراهم مي آورد. جدول 

 ای از برخي مطالعات مهم انجام شده در اين زمينه را نشان مي دهد.

 زهای تكنولوژيك در مطالعات انجام شدهاثر سرري 2-2جدول 

 مولف
 نرخ بازگشت تخمين زده شده

 اجتماعي خصوصي

Nadiri (1993) 30-20 50 

Mansfield (1977) 25 56 

Tarckrj (1974) 29 78-48 

Sveikauskas (1981) 25-7 50 

Gato-Suzuki (1989) 26 80 

Bernstein-Nadiri (1988) 27-10 111-11 

Scherer (1982,1984) 43-29 147-64 

Bernstein-Nadiri (1991) 28-15 110-20 

 

با اينكه نتايج مطالعات متفاوت است، اما آنها الگوی ثابتي از بيشتر بودن نرخ بازگشت اجتماعي از نرخ بازگشت 

 درصد و نرخ 20خصوصي تحقيق توسعه را نشان مي دهند. به طور متوسط، نرخ بازگشت خصوصي در حدود 

درصد حاصل شده است. منافع اجتماعي مازاد بر نرخ بازگشت خصوصي، بازتابي  50تا  40بازگشت اجتماعي حدود 

از اثر سرريزهای تكنولوژيك است که توسط بنگاه های سرمايه گذاری کننده بر روی تحقيق و توسعه، جذب نشده 

نشاني از تالش بخش خصوصي در سرمايه است. نتايج حاکي از آن است که درجه و حجم سرريزهای تكنولوژيك، 

گذاری بر روی دانش است و بنابر اين در صورت درون زا بودن نرخ رشد، اين موضوع باعث پايين تر از حد قرار 

 گرفتن نرخ رشد از منظر رفاه اقتصادی است.
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 نوآوري و رشد اقتصادي 6-2

، اقتصاددان بزرگ اتريشي، 1است که توسط شومپيتربه طور قطع، مفهوم نوآوری و کارآفريني از مهمترين نظرياتي 

ی علوم اقتصادی پديد آمده است و يكي از مفاهيمي که در اين ارتباط در آثا شومپيتر به طور مكرر مورد در حوزه

« 2تئوری توسعه اقتصادی»تاکيد قرار گرفته، نقش نوآوری و کارآفريني در رشد اقتصادی است. شومپيتر در کتاب

منتشر نمود، بر نقش کارآفرينان در ايجاد تغيير بنيادين )نوآوری( در رشد اقتصادی که منجر به  1912 که در سال

ترين محرک برای رشد اقتصادی و گردد، تاکيد کرد و نيز اساسيتغيير اقتصاد از حالت ايستا به حالت پويا مي

 نوآوری را کارآفريني معرفي نمود. 

هايي دانسته که بازيگران اقتصادی ها را تابعي از نظاماقتصادی امروزه کشور ( رشد1991)3کارلسون و استنكويچ

پردازند. کشورهای مختلف همواره در طول زمان بر مبنای مختلفي در آن مشغول فعاليت بوده و به خلق نوآوری مي

را برای رشد اقتصادی های مختلفي سعي در افزايش رشد اقتصادی خود داشته و بر اين اساس، منابع متفاوتي نظريه

 گرفته اند. در نظر مي

شد. اما در دنيای در گذشته سه عامل زمين، سرمايه و نيروی کار به عنوان عوامل ايجاد رشد اقتصادی قلمداد مي

امروز و با پررنگ شدن نقش دانش، تمرکز بر دانش، فناوری و نوآوری به عنوان عوامل اصلي رشد اقتصادی در 

(سه منبع عمده در رشد اقتصادی را سرمايه، 1992گردد. بوسكين و الئو)ای پيشرفته قلمداد ميبسياری از کشوره

درصد رشد اقتصادی در کشورهای  95نيروی کار و تغييرات فناورانه عنوان نمودند. آنها بيان نمودند که بيشتر از 

است. روبرت سولو، استاد انيستيتوی فناوری  فرانسه، ژاپن و بريتانيا ناشي از دو عامل سرمايه و تغيير فناورانه بوده

های فناورانه موجود در عوامل توليدی را به عنوان يكي از عوامل مهم رشد اقتصادی قلمداد نيز پيشرفت4ماساچوست

های نمود. نتايج مطالعات تجربي سولو نشان داد که بيشتر از نيمي از رشد اقتصادی اياالت متحده در بين سال

 های فناورانه بوده است. ناشي از پيشرفت 1949و  1909

ی رشد اقتصادی کشورها وجود دارد که هرکدام از اين دو جريان برای به طور کلي، دو جريان عمده برای مطالعه

ی نگرند. اولين نظريه، در بر گيرندهتغييرات فناورانه جايگاه متفاوتي در نظر گرفته و از ابعاد مختلف به آن مي

ها با تاکيد بر اقتصاد کالن، رشد اقتصادی را است. اين مدل 5صادی مبتني بر رويكردهای نئوکالسيكهای اقتمدل

توان به های ابتدايي که در اين زمينه طرح شد، ميدانستند. از مدلی سرمايه و نيروی کار ميتنها حاصل دو مؤلفه

صورت تابعي از سرمايه و نيروی کار دانسته و برای نظريه تابع توليد کاب داگالس اشاره کرد که رشد اقتصادی را به 

ها به تدريج توسط سولو و سوان اصالح گرديده و فناوری به صورت يك فناوری جايگاهي قائل نيست. اما اين مدل

                                                           
1 . Sumpeter 

2 . The Theory or Economic Development 

3 . Carlsson and Stankiewicz 

4 . Massachusetts Institute of Technology 

5 . Neoclassic Economics 
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های رشد اقتصادی در مدل1زاضريب با رويكرد نئوکالسيك دچار تغيير شده و تغيير فناورانه به صورت يك عام برون

زا در نظر گرفتن عامل فناوری در اين مدل، توان درک کاملي از ارتباط ميان گرفته شد. اما به دليل برون در نظر

های نئوکالسيك پديد آمد که فناوری را به تغيير فناورانه با رشد اقتصادی به وجود نيامد. بنابراين دسته سوم مدل

ا، جريان اقتصادی موازی در برابر نئوکالسيك پديدار هديد. در کنار اين دسته از مدلزا ميصورت عاملي درون

های خود به روشني در نظر گرفته در تحليل2زاگرديد که با نگرشي پوياتر، تغيير فناورانه را به صورت يك عامل درون

جاد اي3ی تحقيقات شومپيتر و رويكرد جديدی از اقتصاد به نام اقتصاد تكاملياست. اين موضوع بستر جديدی بر پايه

 نگريست. زا مينمود که به فناوری به صورت يك عامل درون

ها( و نيز ارتباط )بنگاه4های ميان واحدهای خردشود، همبستگيوقتي به تغيير فناوری از نگاه اقتصاد تكاملي نگاه مي

ح کالن براساس گيرد. به اين ترتيب، رشد اقتصادی در سطها با کل سيستم اقتصادی مورد مطالعه قرار مياين واحد

گيرد. در اين رويكرد سطح کالن اقتصاد تنها به شكل های تغيير فناوری در سطح جزء مورد توجه قرار ميفرايند

 شود. های خرد در نظر گرفته ميای پيچيده از روابط ميان واحدشود، بلكه شبكههای خرد نگاه نمياجتماع واحد

ايند تغيير فناورانه تاکيد داشته و کارآفرينان را به عنوان مهمترين عامل از فر5رويكرد اقتصادی تكاملي بر سطح خرد

ها و های درون شرکتها، واحدهای خرد در اقتصاد تكاملي اشاره به شرکتدهد اليهاين تغيير مورد توجه قرار مي

های توسعه، کند. بلوکمي گذارینام7های توسعهآن را بلوک6ها داشته که داهمنها و فناوریهايي از شرکتيا خوشه

های کاری جديد در کنار هم قرار گرفته و هايي هستند که با هدف ايجاد فرصتها و فناوریهاليي از شرکتخوشه

 شود. ها ميافزايي در ميان آنها در کنارهم، منجر به ايجاد همقرارگيری آن

از نگاه رويكردهای مختلف اقتصادی، بايد منبع اين  زای تغيير فناورانه در رشد اقتصادیحال با توجه به نقش درون

تغيير فناورانه مورد بررسي قرار گيرد. تغيير فناورانه از دو منظر کمي و کيفي قابل تفكيك است. از منظر کمي که 

 شود و اين افزايشها در نظر گرفته ميی افزايش در تعداد خروجياست، تغيير فناورانه نتيجه 8محورنگاهي توليد

ها ها سيستم و يا بهبود کيفيت ورودیتواند خود ناشي از دو علت افزايش در تعداد ورودیها ميدر تعداد خروجي

طور که مشهود است در اين رويكرد، تفاوتي در کيفيت خروجي به وقوع و باال رفتن کارايي در توليد باشد. همان

بنابراين زماني که کيفيت و يا ترکيب خروجي دچار تغيير نپيوسته و تفاوت تنها از نظر تعداد خروجي خواهد بود. 

ی تحليل موضوع بر نخواهد آمد. نگاهي که در گذشته به تغيير فناورانه صورت شود، اين نگاه کمي از عهده

 پذيرفته، نگاهي از بعد کمي بوده است. مي

                                                           
1 . Exogenous Factor 

2 . Endogenous Factor 

3 . Evolutionary Economics 

4 . Micro Unit 

5 . Micro level 

6 . Dahmen 

7 . Development Block 

8 . Production Function-Based 
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، به تغيير فناورانه 1يكردی نوآورانه محوری مقابل اين نگاه، نگرش از منظر کيفي به تغيير فناورانه است که رونقطه

باشد. در اين نوع نگرش، افزايش تعداد در يك نوع خروجي مدنظر نبوده و افزايش در تنوع خروجي و باال رفتن مي

توان به طرق مختلف ايجاد کرد. از گيرد. تنوع خروجي را ميها به عنوان تغيير فناورانه مورد نظر قرار ميکيفيت آن

های ايجاد تنوع است. در اين حالت افراد شوند، يكي از راهدن موانعي که مانع تعامل و ارتباط ميان اجزا ميبين بر

های جديدی برای ها قادر خواهند بود با هم ارتباط برقرار کرده و با انتقال دانش به يكديگر، فرصتاز طريق شبكه

های های مختلف و نيز يكچارچه کردن فرهنگها با فناوریتتنوع ايجاد نمايند. در کنار اين روش، ادغام کردن شرک

های جديد و تنوع نيز ، منجر به خلق ايده3و اقتصاد محدوده 2برداری از اقتصاد مقياسکاری نيز عالوه بر امكان بهره

گردد. عامل سوم در ايجاد تنوع، حذف موانع پيش روی تجارت ميان کشورهاست که قادر خواهد بود ميان مي

ها قرار دهد. همچنين مهاجرت ای پيش روی آنهای گستردهکشورها يكپارچكي اقتصادی ايجاد نموده و فرصت

های جديد بيانجامد. در کنار بخشي و ايدههای تنوعتواند به ايجاد فرصتهای مختلف نيز ميمتخصصين با توانايي

گردد، عامل ديگری وجود دارد که به عنوان ت ميتمام اين عوامل که باعث تنوع و افزايش کيفيت محصوالت و خدما

آن را به صورت زير 4عامل در تغيير فناورانه  مطرح است. اين عامل ايجاد کننده تنوع، نوآوری نام دارد که دوسي

سازی و پذيرش يك کند: نوآوری عبارت است از فرايندهای جستجو، کشف، آزمايش، توسعه، شبيهتعريف مي

 د و يا تغييرات سازماني. محصول، فرايند جدي

داری، نظام اجتماعي، نظام سرمايه»در کتاب«تئوری توسعه اقتصادی»بر اين اساس شومپيتر سه دهه بعد از کتاب

 5داری به علت تبديل شدن به يك ساختار انحصاری(، بيان نمود که در نهايت نظام سرمايه1947«)و دموکراسي

ر کارآفرينان خواهد شد و بنابراين الزم است تا عالوه بر در نظر داشتن بوروکراتيك منجر به از ميان رفتن حضو

سازی آن ی پيادهگيری نوآوری در سيستم اقتصادی و نحوهی شكلنوآوری به عنوان منبع رشد اقتصادی، بر نحوه

ه را برای بررسي توسط کارآفرينان و نوع اثرات آن بر اقتصاد و اجتماع توجه و تأکيد صورت پذيرد. اين موضوع زمين

ترين عامل را مهم6های ايجاد نوآوری و منابع نوآوری آماده ساخته و در اين راستا قابليت و يا شايستگي اقتصادیراه

برداری نمايد. ولي قابليت اقتصادی را به صورت توانايي در توسعه و بهرهکننده ايجاد يك نوآوری قلمداد ميتعيين

تعريف کرده و از آن به عنوان يك منبع کمياب و نامتوازن در واحدهای مختلف  های جديد کسب و کاراز فرصت

 گذارد. نمايد که در کميت، کيفيت و نوع نوآوری اثر ميکسب و کار ياد مي

                                                           
1 . Innovation Function-Based 

2 . Economy of Scale 

3 . Economy of Scope 

4 . Dosi 

5 . Monopolistic 

6 . Economic Competence 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



27 

 

 نگاه مکاتب اقتصادي به توسعه 7-2

( 1391ان )همكارآنچه در اين بخش مي آيد خالصه از بخش متناظر در کتاب موتورهای نوآوری اثر باقری مقدم و 

 مي باشد

 مکتب کالسیک 1-7-2

ی اقتصادی را در کارهای انجام شده توسط آدام اسميت شناخت. توان نگاه اقتصاددانان کالسيك به توسعهمي

های انجام شده توسط اسميت، توجه به باز بودن اقتصاد و امكان انجام مبادالت تجاری بين ی بارز تحليلمشخصه

ی اسميت بر مبنای تفاوت موجود ميان جوامع اقتصادی بسته و باز به توضيح عامل اصلي توسعهجوامع مختلف بود. 

 پردازد. اقتصادی مي

ست. در های ارزی ای اقتصادی ميزان درآمداسميت معتقد بود که در اقتصاد باز، عامل تعيين کننده در توسعه

تجاری، گروهي از نيروی کار، متمرکز بر توليد محصوالت حقيقت در اقتصاد بسته به علّت عدم امكان انجام مبادالت 

های غيرکشاورزی به حجم مازاد کشاورزی وابسته است. بنابراين در ی جمعيت بخششوند و اندازهکشاورزی مي

های اقتصاد بسته، عامل اصلي توسعه حجم مازاد کشاورزی خواهد بود. با لحاظ کردن فرض باز بودن سيستم

مقياس ايجاد های اقتصادی ناشي از های بازار کاالهای توليد شده، صرفهبه علّت افزايش اندازهاقتصادی جوامع 

های اقتصادی پردازند و بنابراين به علّت صرفهگويي به تقاضای جهاني ميشود. در اقتصادهای باز، کشورها به پاسخمي

ی رها از طريق صادرات محصوالت توليد شدهيابد. از اين طريق، کشوی توليد کاهش ميناشي از مقياس، هزينه

توانند ساير کاالها را از کشورهای ديگر وارد کنند و بنابراين ميداخلي به بازارهای خارجي درآمد ارزی کسب مي

 کنند. 

کند. از ی ملّي محدود ميهای گفته شده، اين مكتب اقتصادی نقش دولت را در استراتژی توسعهی فرضدر نتيجه

آورد، در حالي که مداخالت دولت كتب کالسيك، نظام آزاد طبيعي، امكان تغيير و توسعه را به وجود ميمنظر م

بايست از هر گونه ها ميها معتقد بودند که دولتتواند در ايجاد اين توسعه اختالل ايجاد کند. در نتيجه کالسيكمي

بايست ای که توليد در بخش عمومي ميشود؛ به گونه گذاری بپرهيزند و مخارج عمومي بايد به حداقل رساندهسياست

ی آن نيست، محدود گردد. بنابراين وظايف دولت را صرفا دفاع، به مقداری اندک که بخش خصوصي قادر به عرضه

 دانستند. های خاص بخش عمومي ميهای عمومي معيّن و فعاليتی تشكيالت قضايي، حفاظت از نهاداداره

 گرامکتب ساختار 2-7-2

ی پيدايش اين مكتب به روشن ساختن علل توسعه نيافتگي و توسعه در کشورهای آمريكای التين باز پيشينه

ها يافتگي کشورها معرفي شد. اين مشخصههای جديدی برای شناسايي ميزان توسعهگردد. در اين مكتب مشخصهمي

های توليد، اشتغال و موجودی سرمايه، نهادگيرند، شامل ترکيب بخشي های ساختاری قرار ميی مشخصهدر دسته

باشند. از منظر مكتب های عرضه و تقاضا ميهای ارضي و اثر مشترک موارد مذکور بر کششاقتصادی از جمله نظام

ترين موانع توسعه اقتصادی، موانع ساختاری هستند. همچنين، محققان ساختارگرا معتقدند که ساختارگرايي، اصلي

ی ی کشورهای پيشرفتهتوانند دقيقا از مسير توسعهتوسعه به علّت وضعيت خاص بين المللي نمي کشورهای در حال

اندازهای رشد صنعتي پيروی کنند. ساختارگرايان عوامل خارجي را نيز همچون عوامل داخلي، در تعيين چشم
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های اقتصادی کوتاه لندمدت و سياستی بهای توسعهها را بر استراتژیدانند و اثر آناقتصادی توسعه نيافته مهم مي

 دهندد. مدت مد نظر قرار مي

باشد، بنابراين، های سياستي اين مكتب نيز معطوف به ساختار ميبه علّت تأکيد اين مكتب بر ساختار، توصيه

يدار ها بايد به منظور تغيير ساختار، تنوع توليدات و رشد اقتصادی پاکنند که دولتساختارگرايان پيشنهاد مي

ها بايد در چارچوب استراتژی جايگزيني واردات تدوين گردند. هر چند در اين الگو بر مداخله کنند و سياست

ی ابزارهای سياستي معرفي شده گردد، اما از اولويّت نخست برخوردار نيست. مجموعهاصالحات ارضي نيز تأکيد مي

بندی ارز، کاهش ميزان بهره در بخش رسمي اقتصاد ، جيرههاها، سهميهی تعرفهتوسط ساختارگرايان در بر گيرنده

 باشد. گذاران صنعتي ميهای مالياتي برای سرمايهو بخشودگي

 مکتب نئوکالسیک 3-7-2

ر شايد مهمترين ديدگاه اقتصاددانان نئوکالسيك محدود سازی نقش دولت در اقتصاد باشد. اصلي ترين داليل د

ی د، عبارتند از: نبود دانش کامل در بدنهوشمي ی اقتصادی بيان وسعهتوجيه محدودسازی نقش دولت در ت

های مرکزی، امكان فساد مسئوالن دولتي، تأخير در کارهای اداری و تبعيّت تام از قوانين مكتوب که از دولت

ی های بخش خصوصي براشود، اتالف وقت و محدوديتساالرانه محسوب ميگيری ديوانهای نظام تصميمويژگي

تغيير دادن نظر مقامات دولتي و يا رفع تخطّي از قواعد و در نهايت، نبود هر گونه اجبار و انگيزه برای افزايش کارايي 

 در بخش عمومي. 

پردازان نئوکالسيك بر امكان اثرگذاری عوامل نهادی و ساير عوامل بر اقتصاد کشورها توافق دارند. اين تمامي نظريه

هايي که در توانند در کارکرد کارای نظام بازار اختالل ايجاد کنند به دو گروه قابل تقسيم هستند: آنعوامل که مي

شوند. های دولت ايجاد ميهايي که به واسطه اجرای سياستند و آنروفرهنگ، جامعه و اقتصاد درونزا به شمار مي

های ناشي از عملكرد دولت بايد بدون هيچگونه ترديدی از ميان برداشته ها بر اين اعتقادند که اختاللنئوکالسيك

هايي به جای شوند که چنين دخالتهای درونزا، عمدتا به اين علّت نفي ميشوند. امّا دخالت برای تصحيح اختالل

 کنند. تر ميبهتر کردن اوضاع، احتماال آن را وخيم

ی ارزش اضافي و ها در بحث توزيع درآمد، نظريهها معطوف به مسايل کوتاه مدّت بود. آنکانون توجه نئوکالسيك

گاه روابط تر را مدنظر داشتند. بنابراين در چارچوب اين ديدهای زماني کوتاه مدّتی تعادل عمومي، دورهنظريه

ی اقتصادی گيرد و با نگرش توسعههای مختلف اقتصادی در مقطع زماني معيّني مورد بحث قرار ميمتقابل بخش

گردد. بين اقتصاددانان مكتب نئوکالسيك در رابطه با مطلوبيت و شكل ی منابع متمرکز ميبر تخصيص بهينه

ر وجود دارد. مثال برخي از آنان همچون بائر مخالف مناسب اقدام سياستي در رابطه با توزيع درآمد اختالف نظ

فايده، هوادار توزيع مجدد درآمد به نفع -پردازان تحليل هزينهای ديگر همچون نظريهدخالت دولت هستند و عدّه

های باشند، شايد بتوان گفت، تنوع موجود در موضع اقتصاددانان مكتب نئوکالسيك در رابطه با دخالتفقرا مي

ها به موضوع مساوات تا حدودی مساوات جويانه، بعضا بيانگر اين واقعيت است که اشتغال ذهني نئوکالسيكسياستي 

 باشد. مند نميمنفعالنه بوده و هدف
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 مکتب نهادگرايي 4-7-2

ها و ساز مورد استفاده توسط نئوکالسيكتوان گفت که مكتب نهادگرايي نسبت به فروض سادهبه طور کلي مي

ی تالش و فعاليت اقتصادی را به يك بازی تشبيه اگر صحنه معتقدند آنهاهای آنان انتقاد داشت. دن مدلانتزاعي ش

ها و ثابت انگاشتن توجهي به اهميّت نهاد. اقتصاد نئوکالسيك با بيبود ، قواعد آن بازی خواهندنهادهاکنيم، اين 

ی سود، موفق عمل کرده رفتار شخص حداکثرکننده ای در بابها در تحليل رفتار انساني در مقام طرح نظريهآن

های رفتاری ضروری تشخيص داده شوند يا اين که قوانين بازی تغيير است. اما به مجرد آن که ديگر قيد و بند

 افتد. ها  از کار ميی نئوکالسيكکنند، تيغ برنده

ی عمل )کم و بيش( صحيحي از نحوهی حتي در صورت وجود درک صحيحي از اقتصاد و برخوردار بودن از نظريه

شوند، ها تنها شامل تغيير قواعد رسمي ميشود؛ چرا که سياستهای طراحي شده تضمين نميآن، موفقيت سياست

های اجرايي ی ترکيبي از قواعد رسمي، هنجارهای غيررسمي و مشخصهدر حاليكه، عملكرد يك اقتصاد در نتيجه

واعد رسمي تنها در صورت سازگاری با قواعد غير رسمي نتايج مطلوب را ايجاد گيرد. تغيير صرف قها شكل ميآن

توان به آن به عنوان يك اتفاق دفعي، شود. بنابراين، نميخواهد کرد. تغيير فرآيندی است در طول زمان تعريف مي

های يرند، بلكه سياستيك بار برای هميشه و به صورت ايستا نگريست. نه تنها اقتصادها خودشان دايما در حال تغي

 ها را به حساب آورد. ای خواهد داشت که بايد آنهای پايين دستياجرا شده نيز در طول زمان پيامد

 مکتب تکاملي 5-7-2

زيست. وی تالش کرد تا بنيانگذار مكتب اقتصاد تكاملي جوزف شومپيتر است که در نيمه اوّل قرن بيستم مي

داری غربي ارائه نمايد. هر چند که تا دو سه دهه پس از رويكردی جديد با نگرشي تحوّلي به نظام اقتصادی سرمايه

در کشورهای کاپيتاليستي،  1970اقتصادی دهه مرگ شومپيتر چندان استقبالي از کارهای وی نشد، پس از رکود 

ها و کارهای شومپيتر به علّت قدرت توضيح دهندگي بيشتر اين پديده، نسبت به اقتصاد متعارف مجددا احيا ايده

شد. پس از آن موجي از عالقه مندی به کارهای شومپيتر و ايده های تحويلي در بين گروهي از اقتصاددانان ايجاد 

اقتصاد تكاملي تالش های فراواني توسط شومپيترين ها و نئو شومپيترين ها برای مدل سازی تحول شد. در مكتب 

بر مبنای توسعه فناوری انجام شد. آموزه های شومپيتر از سه منبع اصلي تشكيل شده است: مارکسيسم، مكتب 

در نتيجه رقابت فناورانه بين  تاريخي آلمان و جريان نوظهور نئوکالسيك در آن زمان. شومپيتر از مارکس پويايي

بنگاه ها، نوآوری و کارآفريني را آموخت. وی از مكتب تاريخي آلمان تاکيد بر ويژگي های تاريخي را فرا گرفت. 

مكتب نئوکالسيك نيز رويكرد خردنگر را به او شناساند. رد پای اين سه آموزه را در کارهای امروزی انجام شده 

ان مشاهده کرد. به گونه ای که در آثار منتشر شده توسط محققان در مكتب تكاملي به توسط تكاملي ها نيز مي تو

وضوح مي توان تاکيد بر توسعه فناوری و نوآوری و نيز وابستگي به مسير توسعه )جنبه تاريخي فرايند تكامل( و به 

 کار گيری رويكرد تحليلي در سطح خرد را يافت. 

لسله اقداماتي در رابطه با مدل سازی نوآوری و توسعه فناوری با پيشگامي فريمن س 1980بر اين مبنا از اواخر دهه 

( دنبال شد بر 1993( و نلسون )1992( انجام شد. اين کار که با تالش های صورت گرفته توسط الندوال )1987)

اقتصاد تكاملي  تعريف نظام های نوآوری ملي متمرکز شد. به صورت موازی نيز برخي از محققان وابسته به مكتب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اجتماعي برای مدل سازی گذار فناوری -که جريان شبه تكاملي ناميده مي شوند، به توسعه مفهوم نظام های فني

پرداختند. تكاملي ها از مفاهيم مطرح در مكاتب ديگر اقتصادی ديگر نيز بهره برده اند. در مكتب اقتصاد تكاملي 

های نئوکالسيكي حذف مي شوند و مدل های ارائه شده به واقعيت برخي از فرض های ساده ساز موجود در تحليل 

نزديك تر مي شوند. برای مثال فناوری ديگر محدود به مجموعه از اطالعات نمي شود و يادگيری آن بدون صرف 

 هزينه و زمان امكان پذير نيست. 

 قابلیت و تعاريف آن 8-2

يك است که مبنای تدوين استراتژی ها را منابع، قابليت ها، ديدگاه منبع محور، رويكرد نويني در مديريت استراتژ

شايستگي ها و شايستگي های محوری سازمان در نظر مي گيرد. در اين ديدگاه اثربخشي منابع در سوق دادن 

سازمان به سوی موفقيت يكسان نيستند. منابع در چارچوب زنجيره ارزش، به قابليت سپس به شايستگي و از آنجا 

 گي محوری تبديل مي شوند که نتيجه آن کسب مزيت رقابتي در صحنه بازار است. به شايست

رويكرد مبتني بر منابع، بر منابع داخلي شرکت، به مثابه منابع بالقوه مزيت رقابتي تاکيد مي ورزد. در اين ديدگاه 

برای کشف فرصت ها و  بررسي و تجزيه و تحليل محيط خارجي )آنگونه که ديدگاه مبتني بر بازار ادعا مي کند(

تهديدها، نمي تواند به تنهايي موجب مزيت رقابتي شرکت شود. مديران استراتژيك بايد به درون شرکت نيز توجه 

کنند تا بتوانند عوامل استراتژيك داخلي، يعني توانمندی ها و ضعف ها را نيز بازشناسند. پيروان اين رويكرد، 

صلي مزيت رقابتي بر مي شمارند. آن ها استدالل مي کنند که استراتژی ها توانمندی ها و منابع شرکت را منبع ا

 (.panda & Ramanathan, 1996بايد بر عواملي متمرکز باشند که سازمان در آن بهترين است )

منابع، مبنای تجزيه و تحليل و زيربنای قابليت ها بوده، همه نهاده های فرايند کسب و کار را شامل مي شوند و 

ي اجزای زنجيره ارزش سازمان هستند. انواع منابع در سازمان شامل منابع فيزيكي، انساني و سازماني شرايطي تمام

را برای ايجاد قابليت فراهم مي آورند. منابع حائز اهميت استراتژيك بايد دارای ويژگي هايي از جمله ارزشمندی، 

 کميابي، عدم قابليت جايگزيني و تقليد پذيری ناقص باشند.

هرچند شرکت ها مي توانند منابع مختلف را خريداری کنند اما قابليت ها رفته رفته و از رهگذر يادگيری فراهم مي 

آيند. منابع قابل انتقال اند ولي قابليت ها تنها از طريق يادگيری و تجربه حاصل مي شوند. افزون بر اين قابليت ها 

بهينه از منابع را پديد مي آورند. قابليت ها به توانايي شرکت ها در  به منابع گوناگون نياز دارند و امكان استفاده

بهره برداری از منابعشان بستگي دارد و شامل مجموعه ای از فرايندهای سازماني و جريان های کاری معمول مي 

ابي(، منابع شود. به عنوان مثال قابليت بازاريابي عبارت است از: تعامل ميان منابع انساني )متخصص های بازاري

فناوری )سخت افزار و نرم افزار(، منابع مالي و شهرت شرکت نزد مشتريان. وجه بارز قابليت ها آن است که درون 

سازمان هستند و مبتني بر وظايف و کارکردهای سازماني مي باشند مانند قابليت های منابع انساني، قابليت های 

 ها.  بازاريابي، قابليت های توليد و ديگر قابليت

در التين ميانه گرفته شده است. قابليت اولين « capābili»در فرانسوی ميانه و واژه « capabilité»قابليت از واژه 

مورد استفاده قرار گرفته است. با اين وجود استفاده از واژه قابليت با معنای آن در کاربردهای کنوني  1587بار در 

 آغاز شده است.  1778از 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یت و شايستگيتفاوت قابل 9-2

قابليت ها آن گاه با اهميت مي شوند که در ترکيبي منحصر به فرد قرار گيرند و منجر به ايجاد شايستگي هايي 

شوند که ارزش استراتژيك دارند و به مزيت رقابتي منجر مي شوند. هنگامي که قابليت ها در محيط با عوامل حياتي 

در ايجاد انسجام  SBU(. شايستگي به توانايي Barny, 1991شوند )موفقيت درمي آميزند، به شايستگي تبديل مي 

ميان وظايف و هماهنگي قابليت ها بستگي دارد. در يك بنگاه بزرگ شايستگي ها عبارتند از مجموعه ای از مهارت 

ايجاد مي  SBUکه از طريق تعامل و انسجام ميان قابليت های وظيفه ای  SBUها و دانش فني موجود در يك 

د. به عنوان مثال توسعه موفق يك محصول جديد در اثر ترکيب قابليت های سيستم اطالعات مديريت، بازاريابي، شو

 تحقيق و توسعه و توليد يك شايستگي است.

در فرانسوی )به معني زندگي در رفاه کامل( و به عالوه از واژه « competence»از واژه  1632واژه شايستگي از 

که به معني توافق و تقارن است نشات گرفته است. با اين وجود استفاده از واژه شايستگي « competentia»التين 

 آغاز شده است. 1790در کاربردهای کنوني از سال 

شايستگي های محوری، کسب و کارهای موجود را به هم پيوند مي زند و موتور توسعه کسب و کارهای جديد 

مختلف و  هایSBUشرکت در ايجاد انسجام، ارتباط و همكاری ميان هستند. شايستگي های محوری به توانايي 

 SBUساير بخش های سازمان بستگي دارد.  شايستگي های محوری محصول تعامل و جمع ميان شايستگي های 

مختلف است. شايد بتوان گفت که شايستگي محوری همچون نخ تسبيح است که دانه های آن را به يكديگر های 

ه عنوان مثال از شايستگي محوری شرکت کانون که در زمينه عدسي ها، تصوير سازی و کنترل متصل مي کند. ب

های ريزپردازنده فعاليت مي کند توانسته تا به بازارهای متنوعي مانند دستگاه های فتوکپي، چاپگرهای ليزری و 

فرصت ورود به کسب  در سيستم های نمايشگر NECاسكنرهای تصويری تسلط يابد. يا شايستگي محوری شرکت 

و کارهای متفاوت مانند ماشين حساب، تلويزيون های مينياتوری، صفحه نمايش رايانه های کيفي و داشبوردهای 

 الكترونيك را داده است.

شايستگي محوری معرف يادگيری جمعي سازمان به ويژه در زمينه نحوه ايجاد هماهنگي بين مهارت های توليد 

ريانات فناوری است که در کنار سازماندهي کار منجر به ارائه ارزش افزوده شده و انطباق متنوع و يكپارچه سازی ج

سريع با فرصت های ايجاد شده را ممكن مي سازد. شايستگي محوری مهارت ها و حوزه های دانشي به اشتراک 

مي باشد. ايجاد ها  SBUبوده و ناشي از ترکيب و توازن بين توانمندی های موجود در ها  SBUگذاشته شده ميان 

 در واقع از مجرای شايستگي محوری انجام مي شود. SBUيك محصول جديد توسط چند 

سه شرط برشمردند: اول  (1989) شرکت ناميد همل و پراهاالد محوریرا بتوان شايستگي  شايستگي ایبرای آنكه 

ارزش ويژه ای  شايستگيبه شرکت امكان دسترسي به بازارهای متنوعي را بدهد، دوم اينكه آن  شايستگياينكه آن 

يكتا باشد و تقليد آن برای رقبا دشوار باشد. مهمترين جنبه  شايستگيبرای مشتريان ايجاد کند، و سوم اينكه اين 

 محوریعي استفاده کرد. شايستگي اين است که بتوان از آن برای ورود به بازارهای مصرف متنو محوریشايستگي 

 .مي بايد به مشتريان از نظر هزينه پايين تر يا کيفيت باالتر سود برساند
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و  SBUبه طور خالصه قابليت ها تنها در درون وظايف و کارکردها قرار دارند، شايستگي ها تنها در درون يك 

 وجود دارند.ها  SBUشايستگي های محوری در بين 

 لیت در ادبیات نوآوريجايگاه قاب 10-2

( 2009نوآوری به فرايند جمع آوری منابع و دانش به منظور ايجاد تغييرات در سازمان مرتبط است. الونن و ديگران )

اشاره مي کنند که موفقيت در نوآوری تحت تاثير ارتباط بين تخصص های فناورانه و تجارب بازار که در طول زمان 

است. فناوری و نوآوری ارتباطي قوی با مطالعه قابليت فناورانه در سازمان دارند. در توسط سازمان انباشته شده اند 

اين راستا چندين تعريف از قابليت فناورانه در مطالعات ديگر يافت مي شود. توانايي تكنولوژيكي به عنوان مجموعه 

وناگون در عملكرد شرکت منعكس ای از توانايي های درحال کار تعريف مي شودکه از طريق فعاليت های فناورانه گ

مي شود و هدف نهايي آن مديريت ارزش در سطح بنگاه از طريق توسعه توانايي های سازماني است که کپي کردن 

. اين تعريف ،قابليت های فناورانه را بر اساس مراحل ارزش (Panda and Ramanathan, 1996) آن ها مشكل است

اين به نظر مي رسد توانايي فناورانه در سه مقوله مهم به نظر مي رسند. اولي،  افزوده طبقه بندی مي کند. عالوه بر

توانايي فناورانه استراتژيك ناميده مي شود که شامل خلق ،طراحي ،مهندسي وترسيم توانايي هاست. دومي توانايي 

ه توانايي فناورانه تكميلي فناورانه فني است که شامل توليد، بازاريابي،فروش وتوانايي های خدماتي است. نهايتا ب

مي توان اشاره کرد که شامل توانايي حفظ و پشتيباني )پروراندن، برنامه ريزی، حمايت اطالعاتي و شبكه ای، فروش 

فناوری و اطمينان  و امنيت( است. دو تای اول مستقيما مربوط به فعاليت های ارزش افزوده مي باشد در حالي که 

( از واژه قابليت فناورانه استراتژيك 2007ا مورد حمايت قرار مي دهد. گارسيا و ديگران )سومي مراحل ارزش افزوده ر

به عنوان توانايي عمومي دانش بر به منظور تجهيز کردن منابع فني و دانشي که بنگاه را قادر به توسعه موفقيت 

ی استراتژی های رقابتي و خلق ارزش آميز محصوالت و فرايند های نوآورانه خود مي کند و اين کار را از طريق اجرا

 انجام مي دهد.

( قابليت فناورانه را به عنوان منابع مورد نياز برای توليد و مديريت تغييرات 1993با توسعه اين مفهوم، بل و پاويت )

فناورانه معرفي کردند. از نظر اين نويسندگان، اين قابليت ها مي تواند به عنوان رويه ها )مرتبط با منابعي که برای 

تند( و نوآوری )مرتبط با منابعي هستندکه برای توليد و مديريت تغييرات توليد بهره ور يك کاال يا خدمت الزم هس

فناورانه الزم هستند( طبقه بندی شوند. سطح فناورانه بنگاه براساس حوزه ای که بنگاه در آن مشغول فعاليت است 

وآوری است، ( تشخيص اينكه رقابت اساسا بر پايه ن2009طبقه بندی مي شود. براساس مطالعات فريمن و سوئت )

منجر به ايجاد اين چالش جدی در حوزه قابليت فناورانه در کشورهای در حال توسعه مي شود که نظام دانش آن 

 ها درست آنجا که بايد قرار داشته باشد نيست. 

 مزيت رقابتي و قابلیت هاي نوآوري فناورنه 11-2

ست    صر جديد در حوزه فناوری ويژگي های قابل توجهي پيدا کرده ا شرفت   ع ، فناوری های مختلف بروز کرده، پي

صص های مختلف در         ست، تخ سي يافته و پيچيدگي پيدا کرده اند، چرخه عمر فناوری ها کاهش يافته ا سا های ا

يك فناوری درگير شددده اند و سددرمايه گذاری الزم برای ايجاد فناوری باال رفته اسددت. در اين شددرايط از يك سددو 
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شورها و بنگاه ها به تنهاي  سوی ديگر        ک ستند و از  صص درگير در يك فناوری ني سعه همه دانش و تخ ي قادر به تو

 فاصله زماني و فني بين پيشروان و پيروان فناوری به سرعت در حال افزايش است.

صاد طي دو دهه انتهايي قر   صول ديدگاه منبع محور در حوزه مديريت و اقت ستم به  مزيت رقابتي به عنوان مح ن بي

چرخه  را بين صاحبنظران باز کرد. در شرايط جديد محيط کسب و کار که رقابت شديد و کاهش سرعت جای خود

سد که بنگاه          شده اند چنين به نظر مي ر صنعت و بازار  ضای  صول يگانه عوامل تعيين کننده ف ا بايد بر هعمر مح

ا بتوانند عملكرد  به وسدديله آن همبنای منابع مختلفي که در اختيار دارند ويژگي يا ويژگي هايي را احراز کنند که 

احتي قابل  ربهتری نسدددبت به رقبا پيدا کنند. اين ويژگي ها همان مزيت رقابتي هسدددتند. مزيت رقابتي نبايد به         

سهولت تقليد، در طول زمان توجه به مزيت رقا     شد. به داليل مختلف از جمله  سوی رقبا با بتي رفته رفته  تقليد از 

 ت، فناوری و نوآوری گرايش پيدا کرده است.  از سمت منابع به سمت قابلي

ستند. اين چا          ست به گريبان ه شي جديد د سازمان ها با چال شد، امروزه  شتر نيز گفته  لش عبارت  همانطور که پي

و با نرخ موفقيت   اسددت از التزام به نوآور بودن آن هم نه نوآوری گاه و بي گاه بلكه نوآوری در عمده مواقع، سددريع

بيشددتر و بقا   (. امروزه از نوآوری به عنوان مكانيزمي مهم برای رقابت پذيریLawson et al. 2001) قابل اطمينان

ست )        صر جديد ا شود. بنابراين نوآوری مزيت رقابتي در ع سب و کار ياد مي   ,Lawless and Fisherدر جهان ک

انه در دهه  خورد نوآوری فناور (. از بين تمامي انواع گسددترده و مختلف نوآوری که در ادبيات به چشددم مي 1990

 اخير از جمله انواع نوآوری بوده که حائز بيشترين توجهات بوده است. 

عات شدددن و ديگران    های متمايز )      2010) 1طبق مطال ناتي ادبي مختلف نظير شدددايسدددتگي   Snow and( جريا

Hrebinia, 1980; Hitt and Ireland, 1985    ( گاه گاه منبع محور از بن يد  ;Mahoney and Pandian, 1992( د

Barney 1991; Grant, 1991; Peteraf , 1993       ( يا های پو يت  قابل  ;Prahalad and Hamel, 1990( رويكرد 

Nelson, 1991; Lei et al. 1996; Teece et al. 1997( و ديدگاه دانش محور از بنگاه )Kogut Zanker, 1992; 

Grant, 1996ستنباط کرده اند که قابليت         ( هر کدام از اين چهار جريان ادبي، يا ضمنا ا شته اند يا  صريحا بيان دا

 های نوآوری فناورانه بنگاه مي تواند يكي از منابع مزيت رقابتي بنگاه باشد.  

طي دهه های گذشته، قابليت های فناورانه بنگاه يكي از منابع استراتژيك اصلي برای توانمندسازی بنگاه در دست       

ست )          يابي به مزيت رقابتي درون صنايع با فناوری باال بوده ا صا در  صو  ,Duysters and Hagedoornصنعت خ

ساس کارهای مكوايلي و ديگران 2000 ستگي های فناورانه برتر، نوآورتر    2004) 2(. برای مثال، برا شاي ( بنگاه ها با 

وانه برتر مي توانند بهره بوده اند و بنابراين عملكردشددان درسددطوح باالتری بوده اسددت. اين بنگاه ها با قابليت نوآر 

سب کنند )    شگامي در نوآوری فرايند ک ( و مي توانند از طريق نوآوری در  Teece, 1997وری باالتری را از طريق پي

 Teece andمحصددول در پاسددخ به محيط بازار رقابتي متغير، خود را هرچه بيشددتر نسددبت به رقبا متمايز کنند ) 

Pisano, 1994; Verona, 1999سال    (. يك کا سترده در  با هدف ايجاد قوانيني برای افزايش   2003ر تحقيقاتي گ

                                                           
1 Shan et al. 

2 Mcevily 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



34 

 

سال       صنعت در  سط اداره تجارت و  ستان تو ست. اين اداره طي    2003عمكرد نوآوری بنگاه های انگل انجام گرفته ا

تحقيقات خود بدين نتيجه رسيده است که نوآوری فني يكي از پيشرانان رقابت پذيری ملي است و در جستجوی        

 ابزارهايي برای ترغيب شرکت ها به توسعه و بهبود عملكرد و فرايند مديريت نوآوری هايشان بوده است. 

بسياری از مطالعات نشان داده است که نوآوری فناورانه مي تواند تاثيرات مثبتي در راستای ارتقای جايگاه رقابتي       

(. مفهوم قابليت براساس دانش فنارانه يكي   Diericks and Cool, 1989; Guan and Ma, 2003بنگاه داشته باشد )  

ست )          صنايع با فناوری باال ا صا در  صو سب و کار خ صلي رقابتي پذيری در ک  ,Afuah, 2002; Zottاز بنيان های ا

2003; Galbreath, 2005; Jonker et al. 2006 صلي    (. در بلند مدت، این قابلیت های نوآوری فناورانه استتت که منبع ا

(. قابليت های نوآوری فناورانه محرک اصددلي رقابت پذيری و  Freeman, 1994مزيت رقابتي را تشددكيل مي دهند )

ست )     (.  قابليت های نوآوری فناورانه منابع با قابليت جابه جايي  Shan et al. 2010توسعه اقتصادی در بلند مدت ا

ستند و بنابريان منابع مزيت رقابتي  1کمتری (. بهبود قابليت های نوآوری فناورانه به  ,1993Peterafخواهند بود ) ه

 Adlerعنوان منابع مفيد کليدی شددرکت مي تواند منجر به ارتقای رقابت پذيری از طريق سددرمايه گذاری گردد )

and Shenbar, 1990   ارتقا رقابت  (. بهبود قابليت های نوآوری فناورانه مي تواند برای سازمان مفيد باشد و منجر به

 (. Yam, 2004پذيری گردد )

بهبود قابليت های نوآوری فناورانه مي تواند رقابتي پذيری بنگاه را افزايش دهد. قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه       

مولفه ای حياتي در توانايي بنگاه در مواجهه با تقاضددا و چالش هايي شددده اسددت که از جانب جهاني شدددن بازار،   

ست )    پيشرفت های   (. برای مثال  Lefebvre and Lefebvre, 1993فناورانه و پيشرفت دانش با آن ها مواجه شده ا

( استدالل مي کنند که توسعه موفق محصول جديد مي تواند برای بنگاه اين فرصت را پديد      1990) 2اللس و فيشر 

س  ست آورد.   آورد که موقعيت رقابتي خود را در بازار ارتقا دهد و بازده پايدارتری را ن بت به موارد ممكن ديگر به د

ستا و ديگران  صلي فعاليت های نوآوری فناورانه     1997) 3ايونجلي سعه را به عنوان بخش ا ( فعاليت های تحقيق و تو

 يك بنگاه و به عنوان مهمترين هزينه نوآوری غير ملموس مورد توجه قرار داده اند. 

شورهای در حال تو    ست که ک شورهای      اعتقاد غالب بر اين ا ضه کنندگان فناوری در ک سعه عموما فناوری را از عر

توسعه يافته وارد مي کنند. وقتي سرعت تغييرات فناوری خيلي سريع است و وقتي کشور وارد کننده توانايي الزم       

 Shanبرای تطابق فناوری پيشرفته را ندارد، خيلي بعيد است که بتواند از فناوری وارداتي در بلند مدت بهره ببرد )

et al. 2010            از جمله ملزومات تطابق، جذب فناوری به طور موثر اسدددت. نمي توان فناوری را به طور منفعل و .)

بدون تالش برای جذب آن وارد کرد. به توجه به جنبه های به خصددوص و ضددمني فناوری، زماني که فناوری وارد  

 ;Fransman, 1984خلي، تطبيق يابد )مي شددود الزم اسددت برای پاسددخ گويي به جنبه های خاص تقاضددای دا   

Lall,1992 ; Bell and Pavitt, 1993-1995    شايد به ست.  (. اين امر به معنای ايجاد قابليت های نوآوری فناورانه ا

شان را ايجاد کنند امری       سعه مجبورند تا قابليت های نوآوری فناورانه خود شورهای در حال تو جای قوی کردن، ک

                                                           
1 Low mobility 

2 Lawless and Fisher 

3 Evangelista et al. 
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ست ) که پايه رشد اقتصادی    (. اگر کشورهای در حال توسعه توانايي تشخيص فرصت ها برای      Lall, 2001پايدار ا

ورود فناوری، ظرفيت جسدددتجو و انتخاب فناوری های مناسدددب، توانايي تطبيق با شدددرايط داخلي، مهارت بهبود  

کمتر توسعه يافته   فناوری ها، دانش چگونگي برای توليد محصول يا فرايند جديد را داشته باشند نهايتا کشورهای     

 ,1984Fransman ;) 1مي توانند در فناوری های جديد شدددكاف بين خود و کشدددورهای توسدددعه يافته را پر کنند

Kim, 1999-1997.) 

سياری در رابطه با فرايند يادگيری فناورانه موفق و ايجاد قابليت های نوآوری فناورانه    در دهه های اخير مطالعات ب

 ,Tacla and Fiqueiredo, 2006; Kimورهای در حال توسدعه انجام شدده اسدت )   در فرايند صدنعتي شددن کشد   

1997; Bell, 2006; Arvanitis, 2006; Dodgson, 2009; ….     اعتقاد بر اين اسدت که کشدورهای تازه صدنعتي .)

سپس قابليت های نوآوری فناورانه خود       سعه يافته فرامي گيرند و  شورهای تو شان را   شده ابتدا فناوری ها را از ک

ستان ايجاد قابليت های    2010و ديگران در سال   Shanقدم به قدم ايجاد مي کنند. طبق بررسي های   در واقع دا

و در سددال    5، و پرز4، سددوت3توسددط گرشددنكرون  1962که در سددال  2نوآوری فناورانه به نظريه پر کردن شددكاف

 ارائه شده بر مي گردد. 2007تا  2001ل های بين سا  8و کيم 7، و لي1995در سال  6، و بعدا توسط هابدی1988

ست. اين قابليت       شور ا صنعت موفق در ک ايجاد قابليت های نوآوری فناورانه يكي از مهمترين گام ها در ايجاد يك 

صنعتي که مي         سعه  سير کلي تو شورها نمود مي کند و به ميزان زيادی به خط  ها در فعاليت های ثبت اختراع ک

 Rivette and Kline, 1999; Zuckeret etاقتصادی و فناوری اندازه گيری شود بستگي دارد ) تواند از طريق ارزش

al. 1998 در حاليكه ايجاد قابليت های فناورانه به طور گسددترده به عنوان کاتاليسددت تكامل کشددورها از مقلد به .)

شود، موفقيت آن ها به عوامل ديگ     شناخته مي  صنايع با فناوری باال  ستگي دارد ) نوآور در   ,Park and Leeر نيز ب

2009; Dodgson, 2009Jang et al. ; 2006 سطح کالن مانند بازی بين المللي ، نرخ پس  9( برای مثال پديده های 

 .Yam et alانداز باال، نيروی کار شايسته، و مداخله دولتي ممكن است در اين تكامل هر يك نقشي داشته باشند )

2004.) 

 تعريف قابلیت هاي نوآوري فناورانه 12-2

به نظر مي رسددد سددير ادبيات در حوزه قابليت نوآوری فناورانه از مفاهيمي چون قابليت نوآوری يا قابليت فناوری   

شددروع و به تدريج به قابليت نوآوری فناورانه رسدديده اسددت. از اين جهت در تحقيقات اخير به مطالعات محققان    

                                                           
1 Catch up 

2 Catch up 

3 Gershenkron 

4 Soete 

5 Perez 

6 Hobday 

7 Lee 

8 Kim 

9 International openness 
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ه      يت  قابل قدم در حوزه  های نوآوری              مت يت  قابل عات در حوزه  طال به عنوان م ناوری،  های ف يت  قابل ای نوآوری و 

فناورانه ارجاع داده مي شددود و بعضددا مفاهيم و تعاريف و نتايج اين تحقيقات را به عنوان پيشددينه تحقيق در حوزه 

 رويه عمل شده است. قابليت های نوآوری فناورانه مورد استفاده قرار مي دهند. در اين مقاله نيز طبق همين

ه اند. اين تقسدديم  تعاريف متنوع از قابليت های نوآوری فناورانه، قابليت های فناورانه مختلفي را تقسدديم بندی کرد

ای نوآوری و  بندی ها گاه براسدداس منشددا نوآوری، گاه براسدداس ابعاد و ويژگي های نوآوری، گاه براسدداس فرايند ه

. اين تعاريف کمابيش دارای مولفه های  ( Panda and Ramanathan, 1996; OECD, 1992-1996غيره بوده اند )

ين تعاريف به   مشدددترکي هسدددتند. از انواع تعاريفي که در مورد قابليت های نوآوری فناورانه وجود دارد برخي از ا         

 صورت انتخابي عبارتند از:

به عنوان مجموعه ای ويژه از            ند  نه را مي توا ناورا های نوآوری ف يت  ها، دان  قابل هارت  مايالت و   تجهيزات، م ش، ت

بازمي                ها و محصدددوالت  ند جاد فراي کار کردن، فهم، تغيير و اي نايي  به توا که  هايي تعريف کرد  ردد  گنگرش 

(Marcelle, 2005 .)( 2001فرانسدددمن)              به عنوان تمام قابليت های ال نه را  زم برای قابليت های نوآوری فناورا

ده و  شددکند: تحقيق و انتخاب فناوری مناسددب، تسددلط بر فناور های انتخاب دسددترسددي به موارد ذيل معرفي مي 

ضای محلي، د      شرايط ويژه توليد و تقا ستفاده موفق از آن ها در توليد، تطبيق اين فناوری ها با  ستيابي به بهبود   ا

و نهايتا   عهثانويه از طريق بهبود های جزئي، تحقيق برای نوآوری های مهمتر با توسدددعه تجهيزات تحقيق و توسددد

 .(Fransman, 1984:4انجام تحقيقات پايه )

( مفهوم قابليت های فناورانه را توسدددعه دادند تا شدددامل منابع الزم برای مديريت ايجاد تغيير  1993) 1بل و پاويت

شوند. قابليت            شت مي  سازماني انبا ستم های  سي شود. اين منابع در افراد ) مهارت ها، دانش و تجربه( و  فني نيز 

ای فناورانه منابع پويايي هستند که شامل مهارت، دانش و روتين هايي مي شود که در توليد و مديريت تغييرات     ه

 .(Albu, 1997)فناورانه چه معطوف به فعاليت های توليدی، سرمايه گذاری يا در رابطه با ديگر بنگاه ها باشد 

( عبارت اسددت  2004) 2اورانه براسدداس مطالعات برگلمناما يكي از پر ارجاع ترين تعاريف از قابليت های نوآوری فن

ستراتژی های نوآوری فناورانه مي          سهيل ا شتيباني و ت سازمان که منجر به پ از مجموعه ای جامع از ويژگي های 

معتقدند که قابليت های نوآوری فناورانه دارايي های ويژه يك بنگاه است که شامل     (Guan and Ma, 2003)شود.  

Lall (1992  ) 3يدی متفاوتي نظير فناوری، توليد، فرايند، دانش، تجربه و سدددازمان مي شدددود. الل         حوزه های کل 

قابليت های نوآوری فناورانه را به عنوان مهارت ها و دانش الزم برای جذب، تسددلط و بهبود فناوری های موجود و  

 ايجاد فناوری های جديد معرفي مي کند.

سرمايه       1988) 4رابرتز ساني و  سازماندهي و هدايت منابع ان شامل  ( بيان مي دارد که مديريت کلي نوآوری فناورانه 

صوالت، فرايندهای توليدی و خدمات        ست: خلق دانش جديد، خلق ايده ها در جهت مح سمت موارد ذيل ا ای به 

                                                           
1 Bell and Pavitt 

2 Burgelman 

3 Lall 

4 Roberts 
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توليد، توزيع و استفاده. بنابراين شامل ابعاد     جديد يا ارتقا يافته، توسعه ايده ها تا خلق مدل اوليه، تبديل آن ها به 

 . (Tidd et al. 2001)انساني، فرايندی و محصول مي گردد 

( قابليت های نوآوری فناورانه را به عنوان دارايي تحقيقات علمي، دارايي نوآوری فرايند،           1995) 1کريسدددتنسدددن

ست از توانايي انجام    دارايي نوآوری محصول و دارايي طراحي معرفي مي کند. قابليت های  نوآوری فناورانه عبارت ا

صول جديد و کارکردن موثر با تجهيزات       سعه فرايند يا مح شامل توانايي تو هر عمليات فني مرتبط در داخل بنگاه 

(Pisano and Shuen, 1997; Teece, 1997     که عه ديگری  طال ند    2013و ديگران در  Shan(. در م جام داده ا ان

فناورانه به عنوان قابليت يك بنگاه در انتخاب، کسددب، جذب و يكپارچه سددازی فناوری جديد   قابليت های نوآوری

 به عالوه مديريت و سازماندهي منابع گوناگون برای توليد فناوری جديد تعريف شده است. 

اسددلوی   هنمایدر بين تعداد بي شددمار دسددته بندی ها از انواع نوآوری يكي از مقبول ترين اين تعاريف، تعريف را

OECD   سال صول، فرايند، بازاريابي   2005در  ست که چهار نوع نوآوری را از هم متمايز مي کند: مح سازماني    ا و 

(Camisón, 2014 ( بيشددتر کارهای تجربي نوع محصددول/فرايند را مورد اسددتفاده قرارا داده اند .)Verde, 2011 .)

ش     صول و فرايند مي  شامل نوآوری های مح امل نوآواری ش ود در حاليكه نوآوری های غير فناورانه نوآوری فناورانه 

 (.Camisón, 2014های سازماني و بازاريابي مي شود )

 ارائه تعريف نوآوري فناورانه 13-2

وضددوع، در مقام جمع بندی تعاريف موجود در ادبيات بايد گفت که همانطور که مشدداهده مي شددود در ادبيات م 

يا تعريف عملياتي   تعاريف متنوع و بعضا مختلفي از قابليت های نوآوری فناورانه وجود دارد که در بسياری از مواقع  

يد بهترين   رد. در بين تمامي تعاريف موجود شدددا  نيسدددت يا امكان تبديل به تعريف عملياتي برای آن ها وجود ندا        

ق  ( از آن است. طب 2014) Camisónو دسته بندی   2005در سال   OECDتعريف، همان تعريف راهنمای اسلوی  

ه محسددوب مي  اين تعريف در بين انواع مختلف نوآوری، دو نوع نوآوری محصددول و نوآوری فرايند، نوآوری فناوران

 شوند.

 ت و ارتباطاتفناوري اطالعا 14-2

ميالدی وارد بازار شده و به سرعت توسعه  90ی فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان يك فناوری جديد در دهه

عني که نه تنها در يافته است. اين فناوری به دليل عمومي بودن آن با ساير فناوری ها تفاوت اساسي دارد، به اين م

در تسهيل انجام  در کل فعاليت های اقتصادی و غير اقتصادی تاثير بسزائيحوزه فعاليت خود تاثير گذار است، بلكه 

وری دارد. طي دهه ی گذشته، توسعه ی فناوری اطالعات و ارتباطات در گستره ی جهاني امور و باال بردن بهره

ست. ی اقتصاد جهاني نيز به اين امر دامن زده اشتاب قابل توجهي داشته است، هر چند توسعه ی فزاينده

های تجاری باعث کاهش قيمت کاالها و خدمات فناوری های فناوری، رقابت بيشتر، و کم کردن محدوديتپيشرفت

ای قوی برای جايگزيني ساير اشكال سرمايه و نيروی کار ی خود انگيزهاطالعات و ارتباطات شده و اين امر به نوبه

 است. با تجهيزات فناوری اطالعات و ارتباطات به وجود آورده

                                                           
1 Christensen 
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ست. در            سرمايه گذاری در اين فناوری در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه افزايش يافته ا سًا  سا بنابراين، ا

های فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه   هزينه 2001تا  1993حقيقت، در خالل سال های  

سعه ی        سازمان همكاری و تو ضو  شورهای ع سبت به ميانگين ک صادی )  ن ضاعفي افزايش     OECDاقت سرعت م ( با 

ستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به طور قابل مالحظه ای به رشد        ست. از سوی ديگر افزايش توليد و ا يافته ا

اقتصدددادی کمك کرده اسدددت. در حقيقت فناوری اطالعات و ارتباطات اين پتانسددديل را دارد که دولت ها را برای 

 اتر و مستعدتر نموده و باعث شفاف تر و پاسخگوتر شدن آنها شود.تسليم اطالعات، کار

توسعه اقتصادی مسئله اول تمامي دولت ها است و بديهي است که برای اين منظور از تمامي امكانات و فرصت های 

ه موجود که مي توانند محرک و عامل رشد اقتصادی باشند، بهره مي گيرند. طي سه ده گذشته فناوری اطالعات ب

عنوان يك محرک و عامل رشد اقتصادی جديد با قابليت های بي نظير در ارتقاء سطح توسعه و پيشرفت، ادبيات و 

مفاهيم جديدی را به حوزه توسعه  اقتصادی وارد کرده است. قابليت های فناوری اطالعات، فراگير شدن استفاده از 

به اين فناوری و گردش مالي بزرگ حاصله، منجر به آن در تمامي سطوح در سطح جهان، وابستگي روز افزون بشر 

شكل گيری يك قلمرو اقتصادی بسيار قوی و رو به رشد شده است که بسياری از مرزهای توسعه را در نورديده و 

 ها را شدني کرده است.نشدني

ت پرشتاب علمي جهان از نيمه دوم قرن بيستم وارد عصر تازه ای شد و پايان عمر عصر صنعتي آغاز گرديد. تحوال

و فناوری در زمينه ترانزيستورها، موتور محرک اين تحول بوده است. اجزای انقالب اخير همانند انقالب های فناوری 

بودند. اين جريان فناوری در فرآيند مختلف اقتصادی « هابيت» های فيزيكي نبودند بلكه در عوض، قبلي، دستگاه

وری مي گردد. تقاضای اقتصاد، منجر به بهبود و رشد اقتصادی و بهره موثر است و همزمان در دو طرف عرضه و

ميالدی همراه با افزايش سرمايه گذاری در زمينه فاوا منجر به ارائه و ظهور رابطه مثبت و قوی  1990مطالعات دهه 

ر بيشتر کشورهای بين رشد اقتصادی و فناوری اطالعات و ارتباطات در مطالعات اقتصادی گرديد. اين مسئله ابتدا د

توسعه يافته مشاهده گرديد که با توجه به ويژگي های فاوا، با تاخير اندکي در برخي کشورهای در حال توسعه نيز 

ظاهر گرديد. اما هنوز در بيشتر کشورهای در حال توسعه که فضای رقابتي الزم را نداشته و عمده بازار آنها تحت 

 ی بحث دارد.کنترل دولت است، چگونگي تاثير آن جا

نخست، با ورود کامپيوتر به بازار و سپس با تحول در حوزه اطالعات و ارتباطات، کامپيوترها به کمك فناوری های 

ارتباطي از جمله تلفن به هم وصل شدند و قابليت های اين دو فناوری با توانمندی های فناوری تلويزيون ترکيب 

طالعات اينترنت شد. اين جريان تحول پرشتاب حول محور فناوری شد و باعث پيدايش شبكه جهاني ارتباطات و ا

اطالعات و ارتباطات، باز هم شتاب يافته و راه را برای ورود به اقتصاد ديجيتال هموار ساخته است. افزون بر آن، 

كاف های دستاوردهای انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با پيشرفت های ساير حوزه های علوم و فناوری، ش

تازه ای را پديد آورده است و بر نابرابری های گذشته عمق بخشيده است. شكاف ديجيتال، شكاف فناوری، شكاف 

دانايي و شكاف ژنتيك باعث شده که يك بخش از جهان به سرعت به پيش برود و بخش ديگر عقب بماند. بخشي 

وليد کند و دانايي های پيشرفته را در خدمت توليد از جهان به داليل بسيار توانسته است سريع تر و بهتر ثروت ت

ثروت به کار گرفته است. به عكس، باقيمانده جهان نه از بازارهای خلق علم و فناوری سهمي دارد و نه توانايي آن 
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را دارد که دانايي های موجود و پيشرفته ديگران را جذب کند و از آن برای حل مسائل و توسعه قابليت های خود 

 بگيرد. بهره

 فناوري اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادي 15-2

آخرين بسط مفهوم سرمايه گذاری در ادبيات اقتصادی، سرمايه گذاری فاوا است. سوال اين است که چگونه مي 

توان پديده فاوا را در چارچوب مدل نئوکالسيكي قرارداد؟ برای پاسخ به اين سوال الزم است بين مصرف کننده و 

کننده فاوا تفاوت قائل شويم. از آنجا که فاوا در صنايع توليد کننده آن نقش ستاده و در صنايع مصرف کننده توليد 

آن نقش نهاده دارد، بنابراين با دو اثر مواجه هستيم. بهبود کيفيت فاوا منجر به تسريع رشد بهره وری در صنايع 

ف کننده فاوا مي شود. بدن ترتيب مدل نئوکالسيكي پيش توليد کننده فاوا و انباشت سريع تر نهاده در صنايع مصر

بيني مي کند که در نتيجه اين تعميق سريع و رشد بهره وری نيروی کار در صنايع مصرف کننده فاوا پيشرفت فن 

و رشد بهره وری کل در صنايع توليد کننده فاوا اتفاق مي افتد. از اين رو، رشد سرمايه گذاری فاوا و تعميق سرمايه 

 باعث رشد سريع خدمات سرمايه ای مي شود.

به صورت کلي، فناوری ارتباطات و اطالعات از سه روش اساسي بر توليد تاثير مي گذارد. اول اينكه، توليد کاالها و 

خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات بخشي از ارزش افزوده اقتصاد هستند. دوم، به کارگيری سرمايه فناوری 

ات به عنوان نهاده در توليد همه کاالها و خدمات سبب ايجاد رشد اقتصادی مي شود. نهايتاً ، ارتباطات و اطالع

فناوری ارتباطات و اطالعات باعث افزايش رشد اقتصادی از طريق کمك بخش های فناوری ارتباطات و اطالعات به 

ری ارتباطات و اطالعات بر اساس تغيير فناوری در ساير بخش ها مي شوند. اگر رشد سريع توليد فناوری بخش فناو

منافع کارايي و بهره وری در اين فعاليت ها باشد، بنابراين باعث افزايش و کمك به رشد بهره وری در سطح کالن 

 اقتصادی نيز خواهد شد. اين مسئله بايد در کنار ارزيابي تغييرات فناوری ارتباطات و اطالعات صورت پذيرد.

طات و اطالعات از دو روش به رشد اقتصادی کمك خواهد کرد. اول، روش مستقيم از همچنين توليد فناوری ارتبا

طريق توليد کاالها و خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات که به رشد توليد ناخالص داخلي واقعي کمك مي کند و 

وری ارتباطات روش دوم، کمك بخش فناوری ارتباطات و اطالعات به پيشرفت های فناوری است. کمك مستقيم فنا

و اطالعات در نرخ رشد ارزش افزوده بخش فناوری ارتباطات و اطالعات به دست مي آيد. اثر غير مستقيم فناوری 

اطالعات و ارتباطات در رشد، از طريق تاثير آن بر پيشرفت فناوری ساير بخش ها و در نتيجه، رشد توليد آنها صورت 

 مي پذيرد.

 و ارتباطات و رشد اقتصادي سر ريز فناوري اطالعات 1-15-2

 3همزمان با تحول وسيع در فناوری اطالعات و ارتباطات، رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته، به ويژه آمريكا از 

وری ساالنه آمريكا که در رسيد. به طوری که متوسط رشد بهره 2004درصد در سال  7به  1980درصد در سال 

افزايش يافت . تحول فاوا و همزماني  2002 – 1996درصد در دوره  1/2ود به درصد ب 1/1برابر با  1995-73دوره 

 وری، پرسش های مهمي را در اقتصاد مطرح کرده است:آن با جهش بهره
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



40 

 

 وری مختص بخش توليد کننده فاوا است، يا اينكه آثار آن به بخش های ديگر نيز سرايت کرده است.آيا افزايش بهره

وری اقتصاد، يعني توان پيشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات را عالمتي از پيشرفت در کل فنابه بيان ديگر، آيا مي 

 بهره وری کل عوامل توليد دانست؟

تباطات مي تواند با توجه به اينكه رشد فناوری، عامل اصلي رشد پايدار اقتصادی است و فناوری جديد اطالعات و ار

فته شود، آيا مي ها از کشورهای توسعه يافته به کشورهای کمتر توسعه يا موجب انتقال سريع تر و ارزان تر فناوری

ته و در حال توان انتظار داشت که تحوالت اخير، شرايط مناسبي برای کاهش فاصله بين کشورهای کمتر توسعه ياف

 توسعه ايجاد کرده باشد؟

نش مطرح است. هم به عنوان سرمايه دا فاوا هم به عنوان سرمايه متعارف ) تجهيزات، ماشين آالت و جز اينها( و

صورت  اما فاوا به فاوا در فرم سرمايه گذاری متعارف در سطح بنگاه، صنعت يا کشور، تابع قانون بازدهي نزولي است.

يجاد سرريز اسرمايه دانش مي تواند به وسيله بخش های مختلف، در يك زمان استفاده شود و شرايط بالقوه برای 

 را فراهم کند. 

فاوا نقش دوگانه ای در اقتصاد مدرن دارد. اول اين که ، محصوالت فاوا نظير کامپيوتر و موبايل به عنوان سرمايه 

فيزيكي در کنار عوامل ديگر توليد، در فرآيند توليد شرکت دارند. با توجه به بهبود سريع در کيفيت تجهيزات 

آنها ، توليد کنندگان حداکثر کننده سود، آنها را با نهاده  کاالهای فاوا و از سوی ديگر، کاهش بسيار زياد در قيمت

نام دارد. نقش دوم فاوا، اثر آن در افزايش  1های ديگر جايگزين مي کنند. اين روند جايگزيني نهادها، تعميق سرمايه

زماندهي توليد، بهره وری کل توليد است. با افزايش سرمايه گذاری در فاوا، بهره وری کل توليد از طريق تغيير در سا

ترکيب نيروی کار، مديريت و برقراری ارتباطات شبكه نيز افزايش مي يابد. اين تاثير غير مستقيم، سرريز نام دارد. 

مدل های رشد نئوکالسيك، بر اثر مستقيم نهاده ها شامل فاوا تاکيد دارند، در حالي که مدل های رشد درون زا، 

 نظر مي گيرند. اثر سرريز را نيز به طور جداگانه در

ز دانش مربوط سرريز را مي توان به سه نوع تقسيم بندی کرد: سرريز دانش، سرريز بازار و سرريز شبكه ای. سرري

ه جبراني برای به دانشي است که برای اولين بار توليد مي شود و مي تواند توسط سايرين استفاده شود، بدون آنك

طالعات م تر از ارزش خود دانش است. سرريز دانش به طور خاص از آن صورت گيرد و يا اگر هم جبران شود، کم

آيد. سرريز  بنيادی به دست مي آيد، ولي عالوه بر آن مي تواند از مطالعات تجربي و پيشرفت تكنولوژی به دست

اعث اشد که بببازار زماني ظاهر مي شود که عملكرد بازار برای يك محصول جديد يا يك فرآيند جديد به گونه ای 

 شود برخي منافع ايجاد شده به سمت واحدهايي از بازار، به غير از توليد کنندگان آن جاری شود.

به طور مثال، به دليل عملكرد طبيعي نيروهای بازار، مصرف کنندگان از منافع ناشي از محصوالت جديد يا روش 

های جديد توليد بدون مشارکت در هزينه های آن بهره مند مي شوند. اين منفعت اجتماعي در بيشتر موارد، نصيب 

ای زماني ظاهر مي شود که ارزش اقتصادی و ابداع کنندگان روش ها يا محصوالت جديد نمي شود. سرريز شبكه 

تجاری يك تكنولوژی جديد، وابستگي شديدی به توسعه مجموعه ای از تكنولوژی های مرتبط داشته باشد. در اين 

                                                           
1   -Capital Deepening 
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ای از تعداد حالت، ارزش يك شبكه از محصوالت يا تكنولوژی های مرتبط با هم برای هر يك از کاربران، تابع فزاينده

 بود. کاربران خواهد

کننده مي  اثر سرريز بر اين داللت دارد که در سطح خرد، بين نرخ بازدهي خصوصي)سودی که نصيب بنگاه توليد

جود وشود( و نرخ بازدهي اجتماعي )سودی که نصيب تمام واحدهای اقتصادی مي شود( شكاف ايجاد مي شود. 

د. از آنجا که فاوا ذاران داشته باشد افزايش مي دهسرريز مثبت، رفاه اجتماعي را بدون اينكه جبراني برای سرمايه گ

اوتي به سرريز هم به عنوان سرمايه متعارف و هم در نقش سرمايه دانش است، مي تواند از طريق ساز و کارهای متف

ا به سطح منجر شود. اثر سرريز به طور معمول در سطح افراد يا بنگاه ها بررسي مي شود، ولي مي توان آن ر

 و کشورها نيز تعميم داد.اقتصادها 

المللي يك کشور را قادر مي سازد تا المللي بين کشورها جريان مي يابد. تجارت بينسرريز فاوا از طريق تجارت بين

راهم کند که کاالهای واسطه ای متنوع تر و تجهيزات سرمايه ای بيشتری استخدام کند؛ کانال های ارتباطي را ف

حريك مي شورهای ديگر، طراحي محصوالت، روش های سازماني و شرايط بازار را تيادگيری روش های توليد از ک

، امكان توسعه کند و در نهايت، مي تواند با فراهم کردن شرايط تقليد از تكنولوژی های ديگران و مهندسي معكوس

 تكنولوژی ها و محصوالت جديد را ايجاد کند.

انست. در مورد فاوا، با توجه به اينكه يك دبرای انتقال تكنولوژی  المللي را مي توان مسيریبنابراين، تجارت بين

 ننده فاوا به ککاالی سرمايه ای دانش بوده و ويژگي شبكه ای دارد، مي تواند از طريق تجارت از کشورهای توليد 

 المللي در اندازه گیري سهم فاوا از رشد اقتصاديتجارب بین 2-15-2

افته بر تاثير فاوا يح خرد و کالن قابل اندازه گيری است. در سطح خرد، مطالعات انجام اثرات فاوا بر متغيرها در سط

ز آنجا که اين بر عملكرد بنگاه و صنعت متمرکز است. در سطح کالن، پيامدهای فاوا در کل اقتصاد بحث مي شود. ا

ته و در حال ورهای توسعه يافمطالعه با رويكرد کالن انجام مي شود، نتايج مطالعات تجربي در سطح کالن در کش

 توسعه با جزئيات بيشتر تبيين شده است.

درصد رشد  08/4درصد از  28، سهم سرمايه فاوا حدود  1999-1995( نشان داد در دوره 2001) 1جرگنسون

وری نيروی کار در آمريكا بوده است. مطالعات جرگنسون و درصد رشد بهره 11/2درصد از  24ساالنه اقتصادی و 

( بر اساس روش حسابداری رشد و تفكيك سرمايه فاوا از سرمايه غير 2000( و جرگنسون )2000،1995) 2تيرواس

( ، آخرين برآورد خود 2004اند. جرگنسون و همكاران )فاوا بوده و به طور عمده بر دوره های مختلف متمرکز بوده

وری بخش خصوصي آمريكا ا اعتقاد دارند که رشد بهرهاند. آنهارائه نموده 3-2از منابع رشد آمريكا را به شرح جدول 

 درصد ادامه خواهد يافت. 6/2در دهه آينده با 

 

 

                                                           
1 Jregenson 

2 Jregenson & steero 
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 تصادی و رشد بهره وری در آمريكاتأثير فاوا بر رشد اق 3-2جدول 

 دوره منابع رشد
1959-

2003 

1959-

1973 

1959-

1995 

1995-

2003 

 90/3 06/3 21/4 58/3 رشد

 85/0 57/1 36/1 37/1 ساعات کاری

 92/0 40/0 21/0 44/0 تعميق سرمايه فاوا

 83/0 49/0 19/1 78/0 تعميق سرمايه غير فاوا

 17/0 26/0 33/0 26/0 کيفيت نيروی کار

 14/1 34/0 12/1 74/0 وری کلبهره

 53/0 24/0 09/0 25/0 وری کلسهم فاوا از بهره

 61/0 10/0 03/1 29/0 وریسهم غيرفاوا از بهره

 

سلز  سرمايه فاوا بر رشد اقتصادی را برای داده های کشور آمريكا و      2006)1برا کشور عضو اتحاديه اروپا     15( اثرات 

مورد بررسددي قرار داد. وی برای تحليل های خود از يك الگوی حسددابداری رشددد   2004تا  1995بين سددال های 

ها )غير فاوا( مي  فاوا و خدمات ديگر سددرمايهتابعي از نيروی کار، خدمات سددرمايه  GDPاسددتفاده نمود که در آن 

 نشان داده شده است. 4-2در جدول  2004-1995باشد. نتايج برای دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   -Brussels 
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 )درصد( در آمريكا و اتحاديه اروپا GDPمنابع رشد  4-2 جدول

 GDPرشد  کشور
 سهم نيروی 

 کار

 سهم خدمات 

 سرمايه

 سهم خدمات 

 سرمايه فاوا

 سهم خدمات 

 هاديگر سرمايه

 وری سهم بهره

 چند عاملي

 4/1 6/0 8/0 4/1 6/0 4/3 آمريكا

 6/0 6/0 5/0 1/1 5/0 1/2 اتحاديه اروپا

 0/1 7/0 5/0 1/1 -2/0 0/2 اتريش

 1/1 1/0 7/0 9/0 2/0 1/2 بلژيك

 3/0 9/0 7/0 6/1 2/0 1/2 دانمارک

 7/2 0/0 6/0 6/0 4/0 7/3 فنالند

 0/1 8/0 3/0 1/1 0/0 1/2 فرانسه

 0/1 2/0 4/0 6/0 -4/0 2/1 آلمان

 9/1 9/0 4/0 3/1 8/0 0/4 يونان

 4/3 3/2 6/0 9/2 4/1 6/7 ايرلند

 -4/0 9/0 4/0 3/1 6/0 5/1 ايتاليا

 5/0 7/1 6/0 3/2 3/2 0/5 لوکزامبورگ

 4/0 4/0 4/0 8/0 2/1 4/2 هلند

 4/0 9/0 5/0 4/1 5/0 4/2 پرتغال

 -4/0 1/1 4/0 5/1 3/2 3/3 اسپانيا

 6/1 3/0 8/0 1/1 2/0 9/2 سوئد

 3/1 4/0 7/0 1/1 5/0 9/2 انگلستان

 

درصد  8/0نتايج نشان مي دهند که بيشترين سهم سرمايه فاوا متعلق به آمريكا و سوئد است که در اين کشورها، 

 1/2برای اتحاديه اروپا از رشد اقتصادی مي تواند رشد سرمايه فاوا نسبت داده شود. سهم سرمايه فاوا  GDPاز رشد 

درصد است. همچنين در دانمارک، بلژيك و انگلستان اثرات  5/0، حدود 2004و  1995درصدی بين سال های 

سرمايه فاوا بر رشد اقتصادی نسبتاً باال است، در حالي که اين سهم در فرانسه، آلمان، هلند، يونان، ايتاليا و اسپانيا 

 ست.نسبتاً پائين ا
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 جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات در اقتصاد ايران 16-2

در اين بخش مطالعات انجام شده در زمينه تاثير فاوا بر بهره وری و رشد اقتصادی در ايران مورد بررسي قرار مي 

 گيرد. 

 مشیري و جهانگرد  1-16-2

بررسي قرار داده اند. آن ها با استفاده از داده  مشيری و جهانگرد، نقش سرمايه فاوا بر رشد اقتصادی ايران را مورد

حالت، به برآورد تاثير اين فناوری بر رشد اقتصادی ايران طي دوره -های سرمايه گذاری ارتباطات و روش فضا

پرداخته اند. نتايج اين برآرود حاکي از تاثير مثبت و معني دار اين متغير بر رشد اقتصادی بوده و  1348-1380

، با افزايش شاخص های سرمايه گذاری 1370و اوايل دهه  1360پس از يك دوره کاهش در اواخر دهه تاثير آن 

بهبود يافته است. ايجاد فضای مناسب و استفاده بهتر از اطالعات و ارتباطات، همراه  1370ارتباطات در اواخر دهه 

ل تطابق فناوری های جديد مي تواند با افزايش سرمايه گذاری داخلي و مستقيم خارجي به دليل افزايش احتما

 همچنان در رشد اقتصادی موثر باشد.

نتايج حاصل از تخمين معادله رشد درونزا، با تاکيد بر فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد ايران نشان مي دهد 

ثير فناوری اطالعات که با افزايش سهم سرمايه گذاری در ارتباطات و همچنين سرمايه گذاری سرانه در ارتباطات، تا

و ارتباطات بر رشد اقتصادی بهبود يافته است. البته در سه سال آخر مورد مطالعه، از شدت تاثير اين فناوری بر 

رشد اقتصاد ايران کاسته شده که از يك طرف، به دليل کاهش سرمايه گذاری در ارتباطات نسبت به سال های قبل 

ساخت های الزم از جمله فعال نبودن بخش خصوصي کارآمد، دولتي بودن و از طرف ديگر، رشد نامناسب برخي زير

وجه غالب فعاليت های اين فناوری در سطح کشور و مكفي نبودن سرمايه انساني است. عالمت همه ضرايب برآوردی 

 در الگو، مطابق چارچوب نظری است که تنها ضريب برآوردی سرمايه انساني از لحاظ آماری بي معني است.

 مشیري و نیک پور 2-16-2

فاوا هم به عنوان سرمايه متعارف )تجهيزات، ماشين آالت و جز اينها( و هم به عنوان سرمايه دانش مطرح است. فاوا 

در فرم سرمايه گذاری متعارف در سطح بنگاه، صنعت يا کشور، تابع قانون بازدهي نزولي است. اما فاوا به صورت 

بخش های مختلف در يك زمان استفاده شده و شرايط بالقوه برای ايجاد سرريز را  سرمايه دانش مي تواند به وسيله

فراهم کند. هدف از اين پژوهش، پاسخ به پرسش های مطرح شده است. بدين منظور، اثر فاوا و سرريزهای آن بر 

کشور در  69للي برای بهره وری نيروی کار با استفاده از يك مدل رشد درونزا با تصريح سرريز فاوا در سطح بين الم

 مورد بررسي قرار گرفته است. 2003-1993سال های 

براساس نتايج اين پژوهش، فاوا اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای جهان دارد. بررسي جزئي تر با 

ی نشان مي دهد که سرمايه گذاری فاوا بر رشد بهره ور OECDو غير  OECDتفكيك نمونه به گروه کشورهای 

نيروی کار در هر دو گروه کشورها مثبت و معنادار است ولي اين تاثير در کشورهای توسعه يافته بيشتر از کشورهای 

بيانگر آن است که  CTو  ITدر حال توسعه است. نتايج برآورد با تفكيك سرمايه گذاری فاوا به اجزای آن يعني 

اثر  OECDو کشورهای غير  OECDورها، کشورهای مخارج ارتباطات در هر سه نمونه بررسي شده يعني کل کش

 مثبت و معناداری بر رشد توليد ناخالص داخلي سرانه نيروی کار دارد.
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 کمیجاني، محمودزاده 3-16-2

کميجاني و محمودزاده در اين مطالعه به تخمين سهم فاوا از رشد اقتصادی با رهيافت حسابداری رشد و با استفاده 

در زيربازه های مختلف پرداخته اند. قابل  1382-1338اری و داده های سری زماني از روش تصحيح خطای برد

ذکر است که بخش فاوا دارای چهار زيربخش سخت افزار، نرم افزار، خدمات و ارتباطات مي باشد. در تمامي دوره 

ی ايران داشته است های مطالعه )صرف نظر از دوران جنگ(، سرمايه غير فاوا، نقش اساسي و غالب در رشد اقتصاد

رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است که در برنامه دوم و سوم توسعه، سهم آن  %50به گونه ای که حدود 

بوده است. سرمايه فاوا از رشد اقتصادی در برنامه اول توسعه هيچ نقشي در توضيح رشد  %48.5و  %52.5به ترتيب 

رسيده است. با پايان جنگ و  %6.7و  %6.9م و سوم توسعه به ترتيب به اقتصادی نداشته ولي سهم آن در برنامه دو

 افزايش سرمايه گذاری در اين بخش، اثرات آن بر رشد اقتصادی در برنامه های دوم و سوم نمايان شده است. 

 محمودزاده 4-16-2

کشورهای در حال توسعه  در اين مطالعه به بررسي اثرات زيرساخت و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی برای ايران و

منتخب پرداخته شده است. نتايج تحقيق مشخص مي کند که فاوا به عنوان نهاده در کنار ساير عوامل توليد، باعث 

بهبود فرايند توليد، تعميق سرمايه، پيشرفت فناوری و کيفيت نيروی کار مي شود. پيامدهای اين اثر، افزايش ارزش 

 ور و سرانجام رشد اقتصادی، بهره وری و رفاه مصرف کننده است.افزوده در سطح بنگاه، بخش و کش

ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد  2003-1995کشور در دروه زماني  28در اين تحقيق، يافته های تجربي برای 

ابل توجه که سرمايه گذاری غير فاوا، ضريب نفوذ تلفن ثابت و ضريب نفوذ اينترنت، تاثير مثبت بر رشد دارند. نكته ق

اين است که ضريب نفوذ تلف ثابت به عنوان شاخص زيرساخت فاوا تاثير قابل مالحظه ای بر رشد اقتصادی اين 

 کشورها دارد.

 مرادي و کبريايي 5-16-2

کشور اسالمي منتخب از اعضای سازمان  48در اين مطالعه، اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی 

مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که طي دوره مورد  2005-1995در بازه زماني کنفرانس اسالمي 

بررسي، سرمايه فاوا بيشترين تاثير را بر رشد اقتصادی کشورهای اسالمي داشته است. زيرساخت و کاربری فاوا اثر 

سترسي فاوا امتياز باالتری دارند، بيشتر قابل توجهي بر رشد دارد، اما اين اثر برای کشورهای يي که از نظر شاخص د

 است. 

 محمودي و محمودي   6-16-2

 1385-1350بر اشتغال، تابع تقاضای نيروی کار استخراج و برای دوره  ICTدر اين مطالعه به منظور بررسي تاثير 

ست. اين نتيجه بر اشتغال بخش خدمات ا ICTتخمين زده شده است. نتايج مطالعه حاکي از اثر مثبت و معنادار 

نشان دهنده اهميت توجه بيشتر به فناوری اطالعات و ارتباطات و تالش در جهت گسترش و افزايش ضريب نفوذ 

 فاوا درکشور برای کمك به حل مشكل بيكاری است. 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



46 

 

 کیاني و اخوان  7-16-2

بررسي شده شامل داده های در اين مطالعه اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر اشتغال بررسي شده است. جامعه 

صنايع استان تهران است. نتايج نشان داد که از بين متغيرهای مختلف، تنها متغير نسبت کارگاه  1381مقطعي سال 

روش اشتغال  %5های استفاده کننده از اينترنت به کل کارگاه در هر صنع توانست رابطه معني داری را در سطح 

 نيروی کار نشان دهد.

 ي و کیاني صمیم 8-16-2

اين مطالعه با استخراج تابق تقاضای نيروی کار با استفاده از مسئله حداقل سازی هزينه اثر فناوری اطالعات و 

نشان مي دهد که فاوا با به کارگيری شاخص  138501388ارتباطات بر اشتغال صنايع کارخانه ای در بازه زماني 

ال کل نيروی کار و نيروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نيروی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر اشتغ

 کار ساده اثر منفي دارد.

 تجارب کشورهاي مختلف در نوآوري فناورانه 17-2

 چین 1-17-2

تالش های چين در مورد تحقيق و توسعه رشد سريعي داشته علت آن هم وجود يك سياستگذاری  2000از سال 

قالل در نوآوری و فراهم کردن لوازم آن است. در چند سال گذشته، بودجه اختصاص صريح در رابطه با ايجاد است

در  %1.23به  1995توليد ناخالص داخلي در  %0.6يافته به تحقيق و توسعه رشد قابل توجهي داشته است و از 

و همكاری نيز رسيده است. براساس گزارش های سازمان توسعه  %1.44به  2007افزايش يافته و در سال  2004

چين با پشت سر گذاشتن ژاپن، دومين کشور بزرگ در حوزه سرمايه  2006(، در سال OECDهای اقتصادی )

( نشان مي دهد که تالش های تحقيق OECD,2006گذاری در تحقيق و توسعه در سطح جهان شده است. گزارش )

ه در مورد تخصيص منابع تحقيق و و توسعه عمدتا بر توسعه محصول متمرکز است تا تحقيق. براساس يك مطالع

(، کثرت پرسنل تحقيق و توسعه باالست، که مي توان از آن اينطور برداشت کرد NBSC, 2008توسعه در چين )

حوزه نشان از کثرت شاخص پرسنل تحقيق  20حوزه مورد مطالعه،  28که پتانسيل خالقيت در آن ها باالست. از 

 ,Huaweiه داشتند. شرکت های فناوری از چين که قبال ناشناخته بودند )و توسعه نسبت به کشورهای توسعه يافت

ZTE, Haier, TCL, Alibaba, Baidu, Suntech, Galanz در حال کسب شهرت در غرب هستند. شرکت هوآوی )

در حال حاضر دومين تامين کننده بزرگ قطعات و تجهيزات تلفن در سطح جهان بوده و نمونه ای از شرکت های 

 ال رشد چيني مي باشد.در ح

 ويتنام 2-17-2

در سال های اخير، بنگاه های ويتنامي بسياری که به سرعت توسعه يافته اند، سرمايه گذاری های جسورانه ای در 

نوآوری فناورانه کرده اند، قدم به قدم به عنوان مالك فناوری وارداتي، پس از آن، آن ها محصوالت با کيفيت خوبي 

که رقابت پذيری را در هر دو بازار داخلي و بين المللي افزايش داده است. با اين وجود، سرعت توليد کرده اند 

نوآوری فناورانه در بيشتر بنگاه ها همچنان پايين است. به عنوان مثال، درصد استفاده از نوآوری فناورانه پيشرفته 

در سنگاپور.  %73در مالزی،  %51ر تايلند، د %30در ديگر کشورهای منطقه جنوب شرق آسيا باالست به عنوان مثال 
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است که بسيار عدد پاييني است. به عالوه، سرمايه گذاری و توسعه نوآوری  %2در حاليكه اين عدد در ويتنام تنها 

از بنگاه های ويتنامي بنگاه  %97فناورانه در بنگاه های ويتنامي هنوزز خيلي بهبود نيافته است. در عمل، بيش از 

(. بنگاه های کوچك و متوسط در ويتنام هنوز از فناوری های قديمي که SMEك و متوسط هستند )هايي کوچ

آن ها نيز در دنيا وجود داشته باشد، استفاده مي کنند. بيشتر بنگاه ها از فناوری  4يا  3ممكن است حتي نسل 

ا بسيار محدود است. رويكردها به استفاده مي کنند و تحقيق و قابليت های نوآوری فناورانه در آن ه 80های دهه 

فناوری های پيشرفته در بنگاه ها بسيار محدود است. به عالوه سطح منابع انساني در نوآوری دانش محور و مديريت 

. بنابراين قابليت های Vu & Hoang,2010))فناوری همچنان مانع از قابليت های حرفه ای در ويتنام مي شود 

به طور کامل به منظور بهبود عملكرد رقابتي بنگاه و نيز بهبود اقتصادی مورد بهره برداری  نوآوری فناورانه در ويتنام

 قرار نمي گيرد.

 امريکاي التین 3-17-2

کشورهای امريكای التين فرايند توسعه ای ناهموار در بخش توليد خود طي کرده اند. در برخي دهه ها، جايگزيني 

داخلي شد هرچند با سطوح مختلف کارايي. پس از آن آزاد سازی تجارت و واردات، منجر به رشد توليد محصوالت 

قوانين زدايي از بازار، بر رفتار فناورانه بنگاه در اين منطقه تاثير گذاشت. مدل جديد توليد مانع از برخي قابليت های 

ين محيط کسب و (. چنKatz, 2001داخلي شد و فرايند توسعه فناوری کند، مشكل و غير منسجم و بخشي بود )

کاری، منجر به عدم قطعيت بيشتر و عدم ثبات در چارچوب اقتصاد کالن شد، فرايند نوآوری و توسعه صنعتي در 

در منطقه امريكای التين را با  2000-1970( دوره Cimolio & Katz, 2002امريكای التين را به تاخير انداخت. )

مورد بررسي قرار داده اند. رژيم جديد منجر به حذف برخي از بنگاه  -تخريب خالق–استفاده از استعاره شومپيتر 

 ها شد، همچنين اين دوره با تغييرات در رفتارهای بازار و تجارت و نيز تغييرات در ساختارها همراه شد.

ايع با اين وجود، فرصت های جديد برای ايجاد قابليت های فناورانه در مواردی خاص نظير بنگاه های موجود در صن

(. به عالوه، پس از Katz, 2001با نرخ رشد باال مانند علوم کامپيوتر، نرم افزار، و ديگر حوزه های جديد، ايجاد شد )

آزادسازی اقتصاد، بنگاه هايي که در اين حوزه ها فعاليت مي کردند از ارتباطات با شرکای خارجي، چه خريدار و 

 چه تامين کننده سود بردند.

رهای امريكای التين دو وجه مشترک غالب دارند. اول اينكه درگير گونه ای از دوگانگي هستند. بنگاه ها در کشو

برخي بنگاه ها به دليل فقدان قابليت های فناورانه هنوز مهيای مواجهه با رقابت با فناوری های خارجي و پيشرفته 

گذاری و تالش برای ساختن قابليت های  نيستند و بنابراين با ديگر بنگاه ها که به طور پيوسته در حال سرمايه

فناورانه پيچيده هستند و در حال حاضر به طور موفقيت آميزی در بازارهای خارجي در حال رقابت هستند، 

همزيستي مي کنند. دومين وجه مشترک در اين بنگاه ها اين است که تالش ها به منظور کسب قابليت های 

اقتصاد کالن پر از عدم قطعيت است که منجر به تاخير در توسعه قابليت  فناورانه، خيلي جدی نيست چراکه محيط

 (. Benavente et al., 1997های فناورانه مي شود )
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آرژانتين و برزيل در بين بزرگترين )اولين و دومين( توليد کنندگان در امريكای التين هستند. شيلي موردی 

ريع در کشورهای با درآمد متوسط است که توازني بين حمايت استثنايي در امريكای التين است که دارای رشدی س

 های فعال با سياست های اقتصاد کالن برقرار کرده است.

 هنگ کنگ 4-17-2

ميالدی، صنعت توليد در هنگ کنگ با موفقيت توانست بازآرايي جديدی به عنوان مرکز  70و  60در دهه های 

کار بر از طريق توليد کاال و صادرات آن به کشورهای غربي انجام ( کم هزينه و OEMتوليدکننده تجهيزات اصلي )

در حوزه توسعه فناوری به وسيله تامين منابع مالي برای  "عدم مداخله مثبت"دهد. دولت هنگ کنگ سياست 

توسعه زيرساخت اتخاذ کرد به جای آنكه به طور مستقيم بدون فراهم کردن کمترين حمايت های نهادی، به صنايع 

انه دهد. حمايت های فناورانه و بازاريابي که به صنايع داده مي شد بسيار محدود بود. پيشرفت های فناورانه در يار

 هنگ کنگ جا پای سه بربر آسيايي ديگر گذاشت: کره جنوبي، سنگاپور و تايوان.

که  OEMتژی توليد دستمزدها و قيمت زمين که افزايش مستمری پيدا کرده بود، اين امر استرا 70در اواخر دهه 

به وسيله بيشتر شرکت های توليدی در هنگ کنگ مورد اتخاذ قرار گرفته بود را مورد تهديد قرار مي داد. با اتخاذ 

سياست درهای باز در چين در همان سال ها، صنايع کار بر هنگ کنگ به طور اساسي مورد بازنگری در جانمايي 

رود پيرل در استان گوآنگ دانگ در مجاورت هنگ کنگ منتقل شدند.  کارخانجات قرار گرفتند و عمدتا به دلتای

اين انتقال به توليد کنندگان هنگ کنگي کمك کرد تا بتوانند پايه ای برای توليد کم هزينه رقابتي در اثر دسترسي 

به تاخير در به نيروی کار ارزان و زمين با قيمت کم در چين ايجاد کنند. با اين وجود اين انتقال همچنين منجر 

 (. Lo et al., 2001نوآوری فناورانه در هنگ کنگ شد )

به چين واگذار کرد. هنگ کنگ سياست های فناوری خود  1997انگلستان حق حاکميت بر هنگ کنگ را در سال 

 را پس از آن مورد بازنگری قرار داد و اقداماتي در جهت تسهيل انتقال فناوری و اتخاذ فرهنگ نوآوری در جامعه

( به منظور تامين مالي برنامه های فناورانه مرتبط با صنعت ITFانجام داد. برای مثال، صندوق فناوری و نوآوری )

(، يك صندوق مخاطره پذير دولتي، به منظور حمايت از ايده ARFتاسيس شد و همچنين صندق علوم کاربردی )

رکت پارک های علم و فناوری هنگ کنگ های فناروانه محلي با پتانسيل تجاری سازی تاسيس شد. تاسيس ش

منجر به ارائه خدمات حمايتي جامع برای شرکت ها و فعاليت های بر مبنای فناوری شد. ديگر کميته ها و نهادها 

برای ترغيب سرمايه گذاری در فناوری تشكيل شدند. شرکت های توليدی ترغيب شدند تا از اين خدمات حمايتي 

 کت ها، دانشگاه ها يا شرکت های ارائه خدمات مشاوره ای بهره ببرند.در سايه ارتباط با ديگر شر

به دليل حضور قوی توليد کنندگاه هنگ کنگي در دلتای رود پيرل، موفقيت آن ها در توليد ارزان قيمت و عدم 

ت. به تمايل آن ها در پيگيری پيشرفت های فناورانه، توسعه فناورانه در اين بخش از چين تحت تاثير قرار گرف

عالوه، کمبود منابع طبيعي در اين بخش از چين، توانايي آن در مشارکت در توسعه صنايع سنگين را، نقطه کانوني 

محدود کرده بود. يعني دلتای رود پيرل به يك بخش عقب  70و  60، 50برنامه های پنج ساله چين در دهه های 

شرايط چندان تغيير نكرد تا سال های اخير که تغييراتي افتاده در مقايسه با ديگر بخش های چين تبديل شد. اين 

آغاز شد، همكاری توليد کنندگاه موفق کم هزينه در دلتای  1979در آن به وجود آمد. برنامه اصالحات چين که در 
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رود پيرل را تسهيل کرد و به ميزان زيادی رشد اقتصادی در آن جا را بهبود بخشيد اما توسعه فناوری در آنجا را 

آغاز کرد )(، دامنه اقداماتي اتخاذ شده  1990مجددا به تاخير انداخت. اگرچه بازتاسيس نظام ملي نوآوری را از سال 

( PRDتنها در سال های اخير توسعه فناورانه دلتای رود پيرل را در بر گرفت. با توجه به جداافتادن دلتای رود پيرل )

باني ای که از دولت مرکزی چين دريافت مي کند محدود است از صنايع و نقاط حياتي فناوری در چين، پشتي

(Zhou, 2005.) 

 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته   18-2

سابقه اين تحقيقات به          سياری روی مفهوم نوآوری انجام گرفت.  ستم کارهای نظری و تجربي ب سر قرن بي سرا در 

صادی   "کتاب  سعه اقت سال     "نظريه تو شت که تغيير   Bao, 2010مي گردد )بر  1912شومپيتر در  (. وی اعتقاد دا

(. در ميانه قرن بيسددتم و پس از جنگ  Garcia et al. 2007فناورانه علت اصددلي فعاليت اقتصددادی و رشددد اسددت )

شد و        60و  50جهاني در دهه های  صادی و اهميت نوآوری معطوف  شد اقت صاددانان به مفاهيمي چون ر توجه اقت

سولو و آبرامويتز، نوآوری و فناوری         با اوج گرفتن بحث نقش شي از کارهای  صادی نا شد اقت و اهميت فناوری در ر

ميالدی کم کم نقش مفهوم نوآوری و تغيير در   90و  80هرچه بيشدددتر رنگ و بوی يكديگر را گرفتند. در دهه       

شورهای در حال توسعه فناوری يا نوآوری فناورانه به عنوان يكي از ملزومات اصلي توسعه اقتصادی خصوصا برای ک

توسط کارهای نلسون، وينتر، الل، وستفال و ديگران مورد توجه قرار گرفت. همزمان تكامل ديدگاه منبع محور در     

مديريت و اقتصدداد و تلفيق اين دو شدداخه با يكديگر منجر به ايجاد مفهوم قابليت نوآوری فناورانه شددد و نوآوری   

 طح خرد و بنگاه آورد.فناورانه را از سطح ملي و کالن به س

طي دو دهه گذشته، انباشت قابليت در سازمان ها، يك خط تحقيقي پيوسته در ادبيات نوآوری بوده است. رهبران       

کسددب و کار و سددياسددت گذاران تشددخيص داده اند که برای رقابت پذيری در محيط فعلي کسددب و کار، دانش و   

ا مي کنند. چنين قابليت هايي اغلب مزيت های رقابتي برای قابليت ها نقش مهمي در هر مجموعه کسب و کار ايف

( به دنبال اين آگاهي رشد يابنده از  2013بنگاه و زنجيره ارزش ايجاد مي کنند. طبق مطالعات سلوستر و ديگران )

سي چگونگي يادگيری و جذب دانش خارجي      شغول برر اهميت دانش و قابليت ها، بخش قابل توجهي از ادبيات م

(Cohen and Levinthal, 1990; Caloghirou et al. 2004   ( شي شت چنين دان  ,Bell and Pavitt(، چگونگي انبا

1991; Figueiredo, 2002 ( چگونگي مددديريددت دانش خود )Coombs and Hull, 1998; Hedlund, 1994  )

و انواع قابليت های      (Silvestre and Dalcol, 2009; Jensen et al. 2007چگونگي خلق دانش جديد و نوآوری )  

  ( توسط بنگاه بوده و هستند. ,Zander and Kogut, 1998Galunic and Rodan ;1995مورد نياز برای نوآوری )

تا هم اکنون در حوزه های مختلف علوم مديريت و اقتصدداد بحث های زيادی   90و بخصددوص در دهه  80از دهه 

فناوری و نوآوری مطرح شددده اسددت. طبق مطالعات شددن و    راجع به کسددب توانمندی ها و قابليت های مرتبط با

 Snow and Hrebinia, 1980; Hitt and( جريانات ادبي مختلف نظير شددايسددتگي های متمايز ) 2010ديگران )

Ireland, 1985( ديدگاه منبع محور از بنگاه )Mahoney and Pandian, 1992; Barney, 1991; Grant, 1991; 

Peteraf, 1993د قابليت های پويا )     ( رويكرPrahalad and Hamel, 1990; Nelson, 1991; Lei et al. 1996; 

Teece et al. 1996( و ديدگاه دانش محور از بنگاه )Kogut and Zanker, 1992; Grant, 1996  هر کدام از اين )
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يان داشددته اند يا ضددمنا  چهار جريان ادبي به بحث قابليت های مرتبط با نوآوری و فناوری پرداخته اند و صددريحا ب

اسدددتنباط کرده اند که قابليت های مرتبط با نوآوری و فناوری بنگاه مي تواند يكي از منابع اصدددلي مزيت رقابتي        

 بنگاه باشد.

ورت انتخابي عبارتند  از انواع تعاريفي که در مورد قابليت های نوآوری فناورانه وجود دارد برخي از اين تعاريف به ص

 از:

ها     يت  مايالت و           قابل ها، دانش، ت هارت  عه ای ويژه از تجهيزات، م به عنوان مجمو نه را مي توان  ناورا ی نوآوری ف

بازمي گردد                 ها و محصدددوالت  ند جاد فراي کار کردن، فهم، تغيير و اي نايي  به توا که  هايي تعريف کرد  نگرش 

(2005Marcelle, فرانسددمان .)قابليت های الزم برای دسددترسددي به قابليت های نوآوری فناورانه را به عنوان تمام  1

ستفاده موفق        شده و ا سلط بر فناوری های انتخاب  سب، ت موارد ذيل معرفي مي کند: تحقيق و انتخاب فناوری منا

ستيابي به بهبود ثانويه از طريق       ضای محلي، د شرايط ويژه توليد و تقا از آن ها در توليد، تطبيق اين فناوری ها با 

برای نوآوری های مهمتر با توسددعه تجهيزات تحقيق و توسددعه و نهايتا انجام تحقيقات     بهبود های جزئي، تحقيق

 .(Fransman, 1984:10پايه )

( عبارت است از   2004اما يكي از پر ارجاع ترين تعاريف از قابليت های نوآوری فناورانه براساس مطالعات برگلمن ) 

يباني و تسهيل استراتژی های نوآوری فناورانه مي شود.    مجموعه ای جامع از ويژگي های سازمان که منجر به پشت  

( بيان مي دارند که قابليت های نوآوری فناورانه دارايي های ويژه يك بنگاه              2003طي تحقيقات خود )  2گان و ما  

اسددت که شددامل حوزه های کليدی متفاوتي نظير فناوری، توليد، فرايند، دانش، تجربه و سددازمان مي شددود. الل   

ابليت های نوآوری فناورانه را به عنوان مهارت ها و دانش الزم برای جذب، تسددلط و بهبود فناوری های   ( ق1992)

 موجود و ايجاد فناوری های جديد معرفي مي کند.

 مدل ها، الگوها و چارچوب هاي قابلیت هاي نوآوري فناورانه 19-2

ورد با اهميت  م 15ورانه به صددورت کلي مي توان در حوزه ارائه مدل، الگو و چارچوب برای قابليت های نوآوری فنا

ورد ناکافي و  مورد اصددلي تشددريح شددده و پس از آن نكاتي در م 15را با مرور ادبيات يافت. در ذيل هر يك از اين 

 ناکامل بودن هر يك ارائه شده است.

1-19-2 Lall 

شود مو       قابليت های نوآوری فناورانه به عنوان امری که مي تواند به 1980از دهه  سيم  سته تق سايي     سه د شنا رد 

باط              يد و ارت يه گذاری، تول های سدددرما يت  قابل  Fransman, 1986; Katz, 1987; Dahlman and)قرار گرفت: 

Westphal, 1987; Lall, 1992). 

( قابليت های سرمايه گذاری مهارت های الزم برای شناسايي، آماده سازی، دستيابي به      1992طبق مطالعات الل )

فناوری برای طراحي، ساخت، تجهيز، کارمندگزيني و راه اندازی يك وسيله جديد )يا توسعه( است. اين قابليت ها      

صول،       سب بودن اندازه کار، ترکيب مح سرمايه پروژه، منا شده، و کارايي عمليات    هزينه  فناوری و تجهيز انتخاب 

                                                           
1 Fransman   
2 Guan and Ma 
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فعلي برای فهم کارايي عمليات جديد را تشددخيص مي دهد. قابليت های سددرمايه گذاری دو عنصددر دارند: پيش    

صر روتين         صر ديگری برای اندازه گيری آن ها از عنا صر، زير عنا سرمايه گذاری و اجرای پروژه. ذيل هر يك از عنا

ی نوآورانه وجود دارد. هزينه هايي که هر بنگاه در فعاليت های نوآورانه مختلف انجام مي دهد             گرفته تا فعاليت ها     

ست. ارتباط         شان از تعهد به انباشت دانش ا )مانند تحقيق و توسعه داخلي، خريد ليسانس و ثبت اختراع و غيره( ن

دالالت مختلفي پشتيباني شده است: اين     مثبت بين سرمايه گذاری بنگاه در نوآوری فناورانه و عملكرد بنگاه با است  

امر بنگاه را به رسددديدن به قابليت بزرگتر پاسدددخگويي به نياز بازار متغير داخلي و بين المللي توانمند مي سدددازد  

(Zahra and George, 2002     ستفاده شود. اين امر همچنين بنگاه را به ا (. بنابراين منجر به عملكرد بهتر بنگاه مي 

 . (Xie, 2004)فناورانه غير ملموس که مي توانند برای فرايند يادگيری مفيد باشند قادر مي سازد  از دارايي های

يشدددرفته تر  قابليت توليد، يك طيف از مهارت های پايه نظير کنترل کيفيت، توليد، و نگهداری تا مهارت های پ               

احي و نوآوری نند تحقيق و توسعه، طر نظير تطبيق، بهبود يا توسعه تجهيزات، تا مهارت های خيلي پيشرفته تر ما  

وابع نظارت  را شامل مي شود. آن ها شامل هم قابليت های محصول و هم قابليت های فرايند مي شوند به عالوه ت      

ملكرد و  و کنترل مطرح در مهندسي صنايع را نيز شامل مي شود. اين مهارت ها نه تنها شامل تشخيص کيفيت ع      

ست ب  شخيص کيفيت تالش های داخلي برای جذب فناروی های خريدا   بهبود فناوری های فعلي ا شامل ت ری  لكه 

س              صر مي گردند: مهند سه عن شامل  شود. اين قابليت ها  شده از ديگر بنگاه ها نيز مي  ي فرايند،  شده يا تقليد 

سي                 ست. مهند ضروری برای توليد ا شامل فعاليت های  سي فرايند  صنايع. مهند سي  صول و مهند سي مح مهند

حي  شامل فعاليت های الزم برای توليد محصوالت يا بهبود مشخصات محصوالت است شامل تطبيق طرا        محصول  

حصول و   محصول، بهبود در کنترل کيفيت، و تحقيقات پايه. مهندسي صنايع شامل نظارت و کنترل بر مهندسي م     

شامل همه مهارت های مرتبط با م    ست. بنابراين قابليت های توليد فناورانه  سه فرايند ا سي در    ديريت اين  مهند

ست       ستي فرايند توليد ا سرپر سعه،  (Lall, 1992)کنار  سعه  ب. اين قابليت های توليد، در کنار تحقيق و تو رای تو

عملكرد آن   (.  ارتباط مثبت بين توانايي بنگاه در توليد وBell and Pavitt, 1993فناروی بنگاه ضددروری هسددتند )

شد     شتيباني  سياری از ادبيات پ ست. ) در ب شان داده اند که قابليت های ب Zahra and Covin, 1994ه ا رتر بنگاه  ( ن

 در توسعه محصول اثری مثبت بر عملكرد بنگاه دارد.

نوآوری را نمي توان به طور کامل به عنوان مسدداله ای داخلي  تعبير کرد چراکه ارتباط خارجي بنگاه يا شددبكه ها   

. ارتباط  (Kleinknecht and Reijnen, 1992; Caloghiron et al. 2002)ممكن اسدددت نقشدددي مهم بازی کنند 

 ,Gemeser Wijnberg)خارجي ممكن اسددت توانايي بنگاه در به دسددت آوردن بازدهي از نوآوری را افزايش دهد  

2004Linnarsson and Werr, ; 1995)( بحث مي کند که ارتباط خارجي ممكن اسددت به وسدديله  1998)  1. پاول

شامل          تحريك خالقيت، صاد  شود. ارتباطات در اقت سك و افزايش کيفيت نوآوری باعث کمك به بنگاه  کاهش ري

توانايي سدددازماندهي خريد کاال وخدمات، انتقال فناوری و دانش با تامين کننده و لينك های دانش و فناوری با                    

شود. قابليت ارتباط فناورانه      سازمان ها مي  شگاه ها و ديگر  صورت    نهادهای تحقيقاتي، دان بنگاه مي تواند به اين 

                                                           
1 Powell 
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تعريف شددود: توانايي انتقال اطالعات، مهارت و فناوری و دريافت آن ها از ديگر بخش های سددازمان، مشددتريان،    

شاخص نوآوری       سازی به عنوان  شبكه  شاروان، نهادهای فناورانه و غيره. نقش ارتباط خارجي و  تامين کنندگان، م

( دو دسته از تالش هايي که بنگاه   2001) 1است. طبق تحقيقات سويتاريس   در ادبيات مختلفي تشخيص داده شده  

مي تواند برای تاسددديس کانال های جريان دانش و ارتباطات انجام دهد عبارتند از: جسدددتجوی دانش و اطالعات       

 خارجي و همكاری با سازمان های خارجي.

2-19-2 Christensen 

نه را به دارايي تحقيق علمي، دارايي نوآوری فرايند، دارايي نوآوری ( قابليت های نوآوری فناورا1995کريستنسن )

محصول و دارايي طراحي زيبايي شناسي تقسيم کرده است.  اين دارايي ها با انباشت داخلي، اکتسابات تجربي و 

ی صنعتي جستجو همبسته هستند. او بيان مي دارد که ترکيب بيش از يكي از اين دارايي ها برای موفقيت در نوآرو

حياتي است. رقابت پذيری يك بنگاه ريشه در تملك منابع و دارايي های ويژه ای دارد که دارای ويژگي های 

ناهمگني هستند و قابل تقليد يا جايگزيني نيستند. اين ها مي توانند جايگاه بنگاه در حوزه استراتژی و مديريت 

( برای الگوبرداری از تجارب و نوآوری در 1998) 2اب و بابفناوری را حفاظت کنند. در ادامه کارهای کريستنسن، ب

کشورهای اتحاديه اروپا برای مثال کشورهای آلمان، انگلستان و فرانسه يك روش چك ليستي به کار گرفتند. اين 

( ارائه شده است، راجع به موارد ذيل بحث مي کند: بافت 1997) OECDروش شبيه آنچه در راهنمای اسلوی 

سيستم ملي نوآوری، استراتژی شرکت و نوآوری، ساختار سازماني و تحرکات سازماني که منجر به ارتباط توليد، 

 .Yam et al)بازاريابي و طراحي مي شود، منشا منابع فناورانه، مديريت منابع انساني، و روندهای نوآوری جهاني 

2004). 

2-19-3 Chiesa 

شاخص ها          1996چييزا ) سايي ليست گسترده ای از  شنا سيله  ( مدلي برای مميزی قابليت های نوآوری بنگاه به و

ارائه مي دهد و سدداختاری سددلسددله مراتبي از ويژگي های فرايندی مناسددب ارائه مي دهند. اين مدل، مدلي برای 

شود: مميزی         مميزی قابليت های نوآوری بنگاه ارائه دا سازمان مي  شامل دو روش برای ارزيابي يك  ست که  ده ا

فرايند و مميزی عملكرد. مميزی فرايند بر فرايندهای منفرد که برای نوآوری ضددروری هسددتند و بافتي که در آن   

ست  شي فرايندهای منفرد و کل فرايند نوآور . بهترين عملكرد اتفاق مي افتد، متمرکز ا ی مميزی عملكرد بر اثربخ

برحسددب تاثيرشددان بر رقابت پذيری متمرکز اسددت. مميزی فرايند شددامل خلق مفهوم، نوآوری فرايند، توسددعه     

محصول، تملك فناوری، رهبری، سيستم و ابزار است. براساس مطالعه نسبتا گسترده ای در ادبيات، چييزا عناصر           

ده اسددت. مجموعه کامل زيرفرايندها به و زيرفرايندهايي را که فرايند نوآوری را تشددكيل مي دهند شددناسددايي کر 

مفاهيم ذيل خالصدده مي شددوند: فرايند توليد مفهوم، فرايند توسددعه محصددول، فرايند توليد، فرايند تملك فناوری،  

                                                           
1 Souitaris 

2 Bobe and Bobe 
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فرايند رهبری، فرايند تامين منابع، و فرايند تامين سدديسددتم و ابزارها. در مميزی عملكرد، عملكرد هر يك از اين   

 کل فرايند نوآوری اندازه گيری مي شود.فرايندها در نتيجه 

شواهد بيشتری نياز است تا اعتبار چارچوب آزمون شود )مانند همپوشاني بين نوآوری و توسعه محصول(. به عالوه    

ديگر حيطه ها از قبيل يادگيری، سدددازماندهي و برنامه ريزی اسدددتراتژيك که برای قابليت های فناورانه حياتي                    

 .(Guan et al. 2006)تاکيد قرار گيرند هستند نيز بايد مورد 

2-19-4 Burgelman 

بعد مميزی   5( ارائه شددده اسددت شددامل 2004–1988چارچوب مميزی قابليت های نوآوری که توسددط برگلمن )

ستراتژی های نوآوری رقبا و تكامل صنعت، ظرفيت درک         ست: تخصيص و دسترس پذيری منابع، ظرفيت درک ا ا

 و فرهنگ بافت، و نهايتا ظرفيت مديريت استراتژيك. توسعه فناورانه، ساختار

5-19-2 Yam 

ستند، مفهوم دارايي        شتر بنگاه ها از مديريت مدرن دور ه سعه که بي صاد در حال تو  ,Christensen)در  يك اقت

(  2004برای درک مشكل است. يم و ديگران )   (Burgelman et al. 2004; Chiesa, 1996)و مفهوم فرايند  (1995

لي برای مميزی نوآوری فناورانه ارائه مي کند که هم شددامل ارزيابي قابليت ها و هم ارزيابي عملكرد مي شددود. مد

ست.        ستفاده قرار گرفته ا سياری از مطالعات مورد ا ست که در ب وی چارچوبي از قابليت های نوآوری فناورانه داده ا

باال اشاره شد، فعاليت ها يا فرايند ها يا ويژگي هايي که    با يكپارچه سازی يافته های ناشي از ادبيات مرتبط که در   

به نظر مي رسيده با موفقيت يا شكست نوآوری مرتبط باشد کنار يكديگر به عنوان عناصر مميزی قرار گرفته اند.       

سپس تحت    صر  شي       7اين عنا شده اند. به جز قابليت يادگيری، در هر بعد، رويكردی بخ سته بندی  بعد قابليتي د

اذ شددده اسددت که بيانگر يك بخش مجزا از سددازمان اسددت: تحقيق و توسددعه، توليد، بازاريابي، سددازماندهي،    اتخ

تخصيص منابع و برنامه ريزی استراتژيك. رويكرد بخشي بنابراين دو مزيت دارد. يكي اينكه برای درک ساده است       

ضافه     و ديگر اينكه رويكرد چند منبعي را برای دريافت اطالعات در پيمايش ت سهيل مي نمايد. يادگيری يك بعد ا

شددده اسددت که در تحقيقات قابليت نوآوری قبلي به طور عيني مورد بررسددي قرار نگرفته بوده اسددت. بنابراين مي  

توانيم بگوييم که هر يك از اين ابعاد، شدداخصددي برای يكي از مولفه های مفهوم گسددترده تر قابليت های نوآوری  

 (. Coombs and Bierly, 2006به تنهايي شاخصي جامع برای اين کار نيست )فناورانه است اما هر يك 

قابليت يادگيری عبارت اسددت از قابليت شددناسددايي، جذب و به کارگيری دانش جديد که برای موفقيت در بازار     

سا            سازمان برای يكپارچه  ست از توانايي  سعه عبارت ا ست. قابليت تحقيق و تو ضروری ا سازمان  زی  رقابتي برای 

سبد محصول و هزينه تحقيق و توسعه. قابليت تخصيص منابع           ستراتژی تحقيق و توسعه، اجرای پروژه، مديريت  ا

يعني توانايي سازمان برای جابه جايي و توسعه منابع مالي، انساني و فناورانه در فرايند نوآوری. قابليت توليد يعني     

صدددولي که با در نظر گرفتن تقاضدددای طراحي بتواند      توانايي برای تبديل خروجي های تحقيق و توسدددعه به مح       

پاسدخگوی نياز بازار باشدد و توانايي توليد آن به صدورت عمده وجود داشدته باشدد. قابليت بازاريابي يعني ظرفيت       

عمومي سازی و فروش محصوالت بر پايه درک نيازهای فعلي و آتي مشتريان، رويكردهای دستيابي به مشتريان و       

سازماني، هماهنگي          دانش رقبا. قاب سازماني مناسب، ترويج فرهنگ  ساختار  سازماندهي يعني ظرفيت تشكيل  ليت 
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کار تمامي فعاليت ها به سددمت اهداف مشددترک و تاثير سددرعت فرايند های نوآوری از طريق زيرسدداخت هايي که  

اسددايي نقاط قوت  برای پروژه های توسددعه ای ايجاد مي کند. قابليت برنامه ريزی اسددتراتژيك يعني ظرفيت شددن 

 داخلي و ضعف و تهديدات و فرصت های خارجي و اتخاذ انواع مختلف استراتژی که با محيط امكان سازگاری دارد.

( يك پيمايش تجربي روی نوآوری فناورانه برای شرکت های توليدی در 2004براساس ادبيات باال يم و ديگران )

( را يكپارچه کرد و قابليت های 1997) OECDالعه قابليت نوآوری منطقه پكن انجام داد. اين مطالعه يافته های مط

نوآوری فناورانه که هر يك نشان دهنده عملكرد سازماني مجزا ) يعني قابليت های تحقيق و توسعه، توليد، و 

صيص بازاريابي( يا يك فرايند بين عملكردی )يعني قابليتهای يادگيری، سازماندهي، برنامه ريزی استراتژيك، و تخ

( فرضيه ها يا گزاره های تحقيقي را ارائه نكرد و 2004منابع( بودند را اندازه گيری کرد. با اين وجود يم و ديگران )

 (.Lau, 2010اين امر منجر به ضعيف شدن پشتيباني نظری يافته های تحقيقي وی بود )

6-19-2 Adler  وShenbar  

شنبار )  شامل چهار بعد تعريف کرده اند اين ابعاد عبارتند از: ظرفيت   ( قابليت های نوآوری 1990ادلر و  فناورانه را 

توسعه محصوالت جديد که منجر به پاسخگويي به نياز بازار شود. ظرفيت اعمال فناوری های فرايند مناسب برای       

سخ گويي      صول جديد برای پا سعه و به کارگيری فناوری های فرايند و مح صول جديد، ظرفيت تو به نياز   توليد مح

 آتي، ظرفيت پاسخگويي به فعاليت های فناوری ناگهاني، و فرصت های غير منتظره ايجاد شده به وسيله رقبا.

7-19-2 Guan  

( بعد از تكميل و يكپارچه سازی با يافته 2006براساس رويكرد برگلمن و چييزا، در مقاله ی خود گان و ديگران )

ن ها اشاره شد، يك چارچوب برای مميزی و ارزيابي عملكرد نوآوری و های ديگر ادبيات مرتبط که در فوق بدا

ارائه شده است. چارچوب شامل هفت بعد قابليتي است به نام های:  DEAرقابت پذيری بنگاه براساس رويكرد 

 قابليت های يادگيری، تحقيق و توسعه، توليد، بازاريابي، بهره برداری از منابع، سازماني و استراتژيك.

8-19-2 OECD/Eurostat 

در يك برنامه مشترک در سال  Eurostatو  OECDبه منظور درک بهتر از نحوه ايجاد نوآوری در کسب و کار، 

با بررسي بنگاه های موجود در اتحاديه اروپا به ارائه چارچوبي پرداختند. ويژگي چارچوب ارائه شده اهميت  2012

های نهادی در ارائه چارچوب است. اين چارچوب شامل شش بعد: دادن به بحث های نهادی و دخيل کردن مولفه 

چارچوب قوانين و مقررات، شرايط بازار، دسترسي به منابع مالي، تحقيق و توسعه و فناوری، قابليت های کسب و 

ر بعد شناسايي شده و به منظو 6حوزه سياستي موثر بر اين  38کار و نهايتا فرهنگ است. در نهايت در اين چارچوب 

 بهبود سطح نوآوری در کسب و کار برای هر حوزه سياستي تجويزهای سياستي صورت مي گيرد.

بعد چارچوب قوانين و مقررات شامل موانع قانوني ورود، موانع قانوني رشد، قانون ورشكستگي، قوانين مرتبط با 

شامل شدت رقابت، قانون ضد  محصول، قانون کار، چارچوب حقوقي و قضايي، قانون ماليات است. بعد شرايط بازار

انحصار، دسترسي به بازار داخلي، دسترسي به بازار خارجي، خريد بخش دولتي و ميزان دخالت دولت در اقتصاد 

است. بعد دسترسي به منابع مالي دربرگيرنده مولفه هايي است که نشان دهنده سهولت تامين مالي هستند شامل: 

( و بازار سرمايه. بعد تحقيق و توسعه VCای سرمايه گذاری مخاطره پذير )سهولت وام گيری، دسترسي به صندوق ه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و فناوری، شامل مولفه های: سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه، ارتباط صنعت و دانشگاه، همكاری فناورانه بين 

عد فرهنگ نيز بنگاه ها، انتشار فناوری، دسترسي به اينترنت پر سرعت و استاندارها و سيستم ثبت اختراع است. ب

به دنبال بررسي مولفه های فرهنگي موثر بر نوآوری در کسب و کار است و شامل: نحوه مواجهه جامعه با ريسك، 

 تمايل به راه اندازی کسب و کار و برخي ديگر از مولفه های فرهنگي مي شود.

9-19-2 Ko  وLu 

يت های نوآورانه در شرکت های حوزه ارتباطات  به دنبال شناسايي عوامل موثر بر قابل 2010اين دو محقق در سال 

شامل طيف متنوعي از عوامل           سياری از اين شرکت ها مدلي را ارائه داده اند که  شمار ب در کشور تايوان با بررسي 

داخل و خارج بنگاه است. مدلي که توسط اين دو نفر ارائه شده است به زعم مولف هرچند تفاوت محتوايي با مدل      

عمدتا ناظر به بنگاه های توليدی بودند( ندارد، تنها مدلي است که تاکنون از دل بررسي بنگاه هايي   های قبلي )که

که خدمات در آن نقش پررنگي دارد استخراج شده است. اين مدل شامل پنج بعد است که بهبود آن ها از مجرای       

 بهبود عملكرد رقابتي بنگاه خواهد شد.بهبود قابليت های عمومي نوآوری، در بنگاه های حوزه ارتباطات منجر به 

صول، قابليت های انطباق پذير در حوزه         سازی خدمت و مح صنعت )يكپارچه  شامل ابعاد مرتبط با  اين پنج بعد 

مديريت و هماهنگي پروژه، رابط چندرسانه ای خدمات، سيستم امنيت تراکنش، سيستم حقوق مالكيت در فضای        

)روش های تحريك نوآوری، روش های جبران خدمت برای نوآوری، خالقيت         ديجيتال(، ابعاد مرتبط با محصدددول   

سيستماتيك، مشارکت مشفقانه کارمندان در خلق نوآوری(، ابعاد مرتبط با بازار )توسعه خدمت با قابليت اتكا باال،       

سايي بازارهای بالقوه برای خدمات نوآورانه، درک روندهای بازار(، ابعاد مرتبط با  فناوری     سرمايه گذاری باال   شنا (

سك پذيری باالی          سازمان )ري سرمايه گذاری باال در تحقيقات پايه( و نهايتا ابعاد مرتبط با  سعه،   در تحقيق و تو

سازی              شد در رابطه با تجاری  سك پذيری باالی مديران ار صول نوآورانه، ري سعه مح شد در رابطه با تو مديران ار

 منابع به فعاليت های نوآوری توسط مديران ارشد(.محصول نوآورانه و تعهد زياد در تخصيص 

10-19-2 Dhewanto و ديگران 

با توجه به اسناد سياستي باال دستي در اندونزی که به منظور توسعه اقتصادی، اهميتي مضاعف برای برخي صنايع 

بي برای توسعه ( چارچو2012و ديگران ) Dhewantoاز جمله صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات قائل شده است، 

ارائه کرده اند. با توجه به اهميت جايگاه خوشه بندی  ICTقابليت های نوآورانه در بنگاه های موجود در صنعت 

اقتصادی و صنعتي در اسناد باالدستي توسعه اقتصادی در اندونزی، چارچوب ارائه شده، جايگاه به خصوصي برای 

 خوشه بندی صنعت اين صنعت قائل شده است.

ررسي انجام شده توسط اين پژوهش گران، آن ها سه بعد موثر بر قابليت نوآوری را مورد شناسايي قرار داده اند: در ب

( آن AHPابعاد فناوری، سازمان مديريتي و نهايتا منابع انساني. با استفاده از مدل فرايند سلسله مراتبي تحليلي )

ابداع کردند. اين سه بعد در حكم ابعاد اصلي  ICTه های ها شاخصي به منظور سنجش قابليت های نوآوری در بنگا

هستند و هر يك دارای زير بعدهای متعددی هستند. بعد فناوری شامل: ميزان سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه 

نسبت به فروش، تعداد اختراعات به ثبت رسيده، و نهايتا سيستم فني و مديريت است. بعد سازمان های مديريتي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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گونگي اعمال چرخه کنترل کيفيت، تيم های چند تخصصي، به اشتراک گذاری اطالعات. بعد منابع انساني شامل: چ

 شامل: زير بعد مديريت ارشد، رويكرد ارتباطي مديران ارشد، و نهايتا زيربعد کارمندان.

ای در تسدددهيل  بر مبنای تحقيقات گذشدددته، خوشددده بندی اثر با اهميتي بر نوآوری بنگاه مي گذارد و نقش ويژه 

(. آن ها اظهار کرده اند که خوشدده بندی  Ghangiو  Khan; 2004نوآوری فناورانه و نوآوری در کسددب و کار دارد )

منجر به تحريك نوآوری فناورانه مي گردد. فرصددت های بازار، جريان اطالعات و فشددار رقابتي که بنگاه در داخل   

 بنگاه دارد. بنابراين بعد چهارم خوشه بندی صنعتي نام دارد.خوشه تجربه مي کند نقش موثری بر نوآوری در آن 

11-19-2 Mazzanti  وZoboli 

( در پي بررسي اثر عوامل محيطي بر نوآوری فناورانه، مفهوم نوآوری محيطي را تعريف مي 2006اين دو محقق )

ری فناورانه در بنگاه ها مي کنند. منظور از نوآوری محيطي عوامل زمينه ای است که منجر به بهبود عملكرد نوآو

شوند. با بررسي تعداد زيادی از بنگاه های موجود در بخشي از شمال ايتاليا، اين دو پژوهش گر چارچوبي شامل پنج 

بعد موثر بر نوآوری فناورانه ارائه مي کنند که شامل: سياست گذاری های حاکم بر صنعت، اجرای استانداردهای 

اطات صنعتي بين مديران، اتحاديه ها و کارمندان، فعاليت های شبكه سازی و نهايتا ، ارتبISOبين المللي نظير 

 ساختار سازماني.

سطح تجربي و نظری          ضوعات پر بحث در  صنعت در تحريك نوآوری يكي از مو ستگذاری های حاکم بر  سيا نقش 

ستقيم، هزينه        ست های غير م سيا سب به عنوان اعمال  ست. يكي از متغيرهای منا شي از      بوده ا شده نا های ايجاد

سازی به عنوان قراردادهای                شبكه  سازی نيز بايد گفت که اهميت  شبكه  ست. در مورد نقش  ست ا سيا اعمال 

داوطلبانه و سددرريزها در نواحي صددنعتي بسدديار زياد اسددت. فعاليت های شددبكه سددازی ممكن اسددت تا حدودی    

 ه بنگاه ها کوچك و متوسط هستند.جايگزيني برای صرفه های مقياس در محيط هايي باشد که عمد

12-19-2 Lawson  وSamson 

در نهايت مدلي را ارائه کردند  Cisco( پس از بررسي عوامل موثر بر نوآوری فناورانه در شرکت 2001اين دو محقق )

که شامل هفت بعد است: استراتژی و ماموريت سازمان، مجموعه قابليت های سازمان، هوشمندی سازماني، مديريت  

 ايده و خالقيت، ساختار سازماني، جو و فرهنگ سازماني، و نهايتا مديريت فناوری.

سير      ست از: قابليت جمع آوری، تف سازماني عبارت ا شمندی  شي       هو سي و کار با اطالعات با رو ستر شايي، د ، رمزگ

هدفمند که منجر به افزايش انطباق پذيری بنگاه در محيط خود شدددود. چون دانش و ايده يكي از ورودی های             

ستفاده       شمند مي تواند از اين اطالعات برای کاهش عدم قطعيت و ابهام در نوآوری ا ست، بنگاه هو فرايند نوآوری ا

سايي مسيرهای جديد برای تحقيق و چابكي بيشتر در حذف فعاليت ها و محصوالت        کند. اين امر بنگ شنا اه را در 

غير سددودمند قادر مي کند. اين امر تنها در صددورتي ممكن اسددت که بنگاه قادر به ايجاد، برقراری ارتباط و عكس  

سترس، به روز و مرتبط در رابطه با محيط خود با      ساس اطالعات در د سريع برا سازماني       العمل  شمندی  شد. هو

 شامل دو مولفه يادگيری از مشتريان و يادگيری از رقبا است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سب با محيط بنگاه            سازماني متنا ساختار  ستند. اگر  سب و کار ه ساختار کلي بهينه ک نوآوری های موفق نيازمند 

ماني در اين پژوهش  نباشد، ديگر اجزای سيستم نوآوری منجر به موفقيت بنگاه نمي شوند. مولفه های ساختار ساز      

 شامل ساختار سازمان، سيستم پاداش.

13-19-2 Sobanke و ديگران 

بنگاه صنايع فلزی در نيجريه انجام شده  200( در بين حدود 2014و ديگران ) Sobankeدر تحقيقي که توسط 

لي فاکتورهای است چارچوبي به منظور توسعه قابليت های نوآوری فناورانه ارائه شده است که شامل دو حوزه ک

 خارج بنگاه و فاکتورهای داخل بنگاه است.

حوزه فاکتورهای داخل بنگاه شامل ابعاد تحصيالت نيروی کار و موسس بنگاه، تجارب مرتبط قبلي نيروی کار و 

مي شود. همچنين حوزه فاکتورهای خارج  ICTموسس بنگاه، اقدامات يادگيرانه، استفاده از ابزارهای فناورانه مانند 

 نگاه شامل حمايت های نهادی )مالي، مديريتي، فني( و نيز ارتباط با نمايندگي های خارجي مي شود.ب

 ( به منظور اندازه گيری نوآوری فناورانه استفاده شده است.1992در اين تحقيق از چارچوب ارائه شده توسط الل )

14-19-2 Zhang  وLiang 

سازگار با  ICTه منظور ارائه راهكارهايي برای توسعه صنعت ( ب2012در پژوهشي که توسط اين دو پژوهشگر )

طبيعت در چين انجام شده است چارچوبي بر پايه مفهوم سيستم نوآوری ارائه شده است. با استفاده از اين چارچوب 

 سياستگذاران مي توانند شكست های سيستم نوآوری را شناسايي کرده و برای رفع آن چاره انديشي کنند.

سازگار با طبيعت شامل چهار جزء نهادها، زيرساخت، کنشگران و ارتباطات بين  ICTنوآوری در صنعت چارچوب 

سازگار با  ICTبخشي است. در فرايند تغيير اجتماعي، نهاهای جديد هموار الزم هستند. سيستم نهادی صنعت 

دی و فناورانه، استانداردهای فني طبيعت شامل چهار گروه عبارتند از: قوانين و مقررات، سياست گذاری های اقتصا

 و مشخصات محصول، فرهنگ و استانداردهای اجتماعي.

کنشگران که مشخص کننده عملكرد يك سيستم نوآورانه هستند شامل نوآوران و افرادی مي شوند که محصول 

را تشكيل  ICTصنعت نوآورانه را مورد استفاده قرار مي دهند. مهمترين نوآوران، بنگاه هايي هستند که شبكه ارزش 

، تامين کنندگان نرم افزار، ارائه دهندگان ICTمي دهند، که به طور کلي شامل توليد کنندگان ابزارها و تجهيزات 

، يكپارچه کنندگان سيستم، ارائه دهندگان خدمات ارتباطات، ارائه دهندگان محتوای ديجيتال، ICTراه حل های 

 و ديگر نوآوران اين عرصه. ICT، ارائه دهندگان خدمات مشاوره و آموزش  ICTتوليد کنندگان مكمل های 

مصرف کنندگان نهايي بخش پاياني بازار هستند. يك الگوی سازگار با طبيعت در خريد، استفاه و کنار گذاشتن 

سازگار با طبيعت است. تنها زماني که بخش عمده ای از مصرف  ICT، بخش ذاتي يك صنعت ICTمحصوالت 

ندگان محصوالت سبز را مورد استفاده قرار دهند، نوآوران پاداش نوآوری خود را دريافت مي کنند. به عالوه کن

تقاضای فزاينده برای محصوالت سبز مي تواند بهترين و موثرترين مشوق برای سرمايه گذاری بيشتر در نوآوری 

 های سبز باشد.

تعاملي اساسي در بين کنشگران است. به عالوه تعدادی از شبكه  فروشنده بر اساس مكانيزم بازار،-ارتباطات خريدار

های رسمي، مانند زيست بوم کسب و کار، همكاری های استراتژيك، و گروه های فناورانه منجر به ارتباط و تعامل 
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كاری سازگار با طبيعت نه تنها به تعامالت بين بنگاه ها نياز دارد بلكه هم ICTمي شوند. صنعت  ICTبنگاه های 

 های بين بخشي و بين صنعتي نيز برای ترويج اين صنعت الزم است.

15-19-2 Bagri 

( عوامل کلي موثر بر نوآوری 2006) Bagriبا بررسي تعدادی از بنگاه ها در شماری از کشورهای در حال توسعه، 

سازی های خارج بنگاه،  فناورانه در بنگاه ها را شامل: سيستم ملي نوآوری، ويژگي های مرتبط با بنگاه، شبكه

سياستگذاری در حوزه تجارت بين الملل، محيط نهادی و ساير عوامل اثرگذار بر نوآوری فناورانه مورد بررسي قرار 

مي دهد. سپس با جمع آوری داده های مرتبط از بنگاه ها، چارچوبي سه بخشي ارائه مي دهد که شامل: ويژگي 

 گاهي و شبكه سازی، و نهايتا فاکتورهای محيطي مي شود.های مرتبط با بنگاه، ارتباطات بين بن

ويژگي های مرتبط با بنگاه شامل متغير های مكان، اندازه، ساختار سهامداری، سن، نوع صنعت، سطح تحصيالت          

کارمندان، مديريت، ساختار سازماني، مديريت فناوری، سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه و ساير متغيرهای تاثير        

 شود. گذار مي

ارتباطات بين بنگاهي و شبكه سازی شامل متغيرهای همكاری مشترک با بنگاه های داخلي، همكاری مشترک با        

بنگاه های خارجي، همكاری فناورانه با سددازمان های دولتي، انتقال فناوری، ارتباط با دانشددگاه ها و سدداير عوامل   

 اثرگذار مي شود.

از پروژه های نوآورانه، حمايت های سدديسددتم بانكي از پروژه های    فاکتورهای محيطي شددامل حمايت های دولتي

 نوآورانه، اولويت ارتباط با سيستم بانكي و ساير عوامل اثرگذار مي شود.

اهميت اين مدل، تفاوت ديدگاه در مدل مفهومي ارائه شدددده نسدددبت به مدل های مفهومي پيشدددين و همچنين  

های در حال توسعه است. ويژگي قابل مالحظه اين پژوهش همچنين    استخراج آن از دل بررسي بنگاه ها در کشور   

تاکيد بر نقش نظام ملي نوآوری به عنوان تسهيل کننده هر يك از اين سه بعد است. به طوری که نگارنده در پايان  

پيشدددنهاد مي کند تا در اين کشدددورها نظام ملي نوآوری تاسددديس گردد تا جو همكاری و ارتباط بين بخش های  

لف مرتبط با نوآوری و فناوری ايجاد شده و از اين رهگذر شبكه سازی نهادی شامل سازمان های خصوصي و          مخت

 دولتي در کشورهای در حال توسعه انجام شود.

16-19-2 Cheng  وYang 

، (2017) اين دو محقق در کار مطالعاتي خود بر روی ادغام و تمليك بين المللي بنگاه ها در کشورهای توسعه يافته

دسته بندی منحصر به فردی از قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه ها ارائه کردند. اين دسته بندی چهارگانه از قابليت 

ها عبارتند از: قابليت توسعه محصول جديد، قابليت استفاده از فناوريهای فرايندی جهت توليد محصول جديد، 

نيازهای آتي و قابليت پاسخگويي به فعاليت ها فناورانه غير منتظره  قابليت توسعه فناوری های جديد جهت برآوردن

 ايجادشده توسط رقبا.

آنها دريافتند که اوال هرچه قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه ها توسعه دهنده ادغام و تمليك باالتر باشد روابط 

ه فاصله فرهنگي بيشتر باشد اثرگذاری کسب و کاری در شرکت ادغام و تمليك شده مستحكم تر مي گردد. ثانيا هرچ

 قابليت های نوآوری فناورانه بر عملكرد رقابتي بنگاه کمتر خواهد بود.
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17-19-2 Garcia و همکاران 

( براساس چارچوبي هفت قابليتي از بنگاه به بررسي عملكرد رقابتي بنگاه های تحقيقاتي 2017گارسيا و همكاران )

عبارتند از: قابليت تحقيق و توسعه، قابليت توليد، قابليت برنامه ريزی استراتژيك، پرداخته اند. اين هفت قابليت 

 قابليت ارتباط سازماني، قابليت يادگيری سازماني، قابليت مديريت منابع و قابليت بازاريابي.

 ( مي باشد.2010همانطور که مشخص است چارچوب اين کار تحقيقاتي بسيار مشابه کار يم و همكاران )

 آورده شده است: 5-2صورت خالصه رئوس اصلي ترين چارچوب های ارائه شده در جدول  به

 

 خالصه رئوس اصلي ترين چارچوب های قابليت های نوآوری فناورانه 5-2جدول 

 

 

 رويکرد اجزا مدل سال محقق

Christensen 

 
1995 

 دارايي تحقيق علمي

 دارايي نوآوری فرايند

 دارايي نوآوری محصول

 طراحي زيبايي شناسيدارايي 

 دارايي

Chiesa 1996 
 قابليت های عملكردی

 قابليت های فرايندی
 فرايندی

Burgelman 

 
2004 

 تخصيص و دسترس پذيری منابع 

 ظرفيت درک استراتژی های نوآوری رقبا 

 و تكامل صنعت

 ظرفيت درک توسعه فناورانه

 ساختار و فرهنگ بافت

 ظرفيت مديريت استراتژيك

 فرايندی

Yam 

Garcia 

2011 

2017 

 قابليت يادگيری

 قابليت تحقيق و توسعه

 قابليت توليد

 قابليت بازاريابي

 قابليت سازماندهي

 قابليت تخصيص منابع

 قابليت برنامه ريزی استراتژيك

 بخشي

Cheng 2017 

 قابليت توسعه محصول جديد

 قابليت استفاده از فناوريهای فرايندی جهت توليد محصول جديد

 توسعه فناوری های جديد جهت برآوردن نيازهای آتي قابليت

قابليت پاسخگويي به فعاليت ها فناورانه غير منتظره ايجادشده 

 توسط رقبا

 محصول/فرايند
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 تحلیل مدل ها و چارچوب ها 20-2

بررسدددي  دا بحث تحليل مدل ها و چارچوب های قابليت نوآوری فناورانه را مي توان به دو بخش تقسددديم کرد: ابت

مدل ها و   هستي شناسانه مفهوم نوآوری فناورانه که مدل ها بر پايه آن طرح ريزی شده اند و سپس بررسي خود       

دبيات و  اچارچوب ها. اهميت بخش اول از اين جهت اسددت که شددالوده بحث )تعريف نوآوری فناورانه( را در بين   

ست تا از ر  سي آرا محققان مختلف به حد کارهای محققان مختلف دنبال مي کند و در پي آن ا ود و ثغور  هگذر برر

دهای  هسددتي شددناسددانه مفهوم نوآوری فناورانه پي ببرد. همچنين اهميت بخش دوم از اين جهت اسددت که رويكر

نه و نظام مند کردن درک رفتارها، رويه ها و فرايندها               ی حائز ويژگي   مختلف در مواجهه با مفهوم نوآوری فناورا

 مورد بررسي قرار مي دهد.نوآوری فناورانه را 

رانه و قابليت  و بررسي تعاريف محققان مختلف اين حوزه از مفهوم نوآوری فناو  1در بخش اول با مراجعه به جدول 

صول و فرايند حائز  شترين تكرار    های نوآوری فناورانه مي توان پي برد که واژه های نوآوری، فناوری، جديد، مح بي

اوری همواره  در واقع تعريف اين واژه ها و به خصددوص تعريف دو واژه نوآوری و فندر تعريف اين مفاهيم هسددتند. 

ير عملياتي و غير  غجزئي جداناپذير از تعريف نوآوری فناورانه اسدددت. در اکثر موارد تعريف قابليت نوآوری فناورانه  

ين مفهوم آشنايي  حققي که با اشفاف است به گونه ای که مواجهه با برخي از اين تعاريف از نوآوری فناورانه برای م

ت که وقتي  چنداني ندارد تداعي کننده تعريف مديريت نوآوری و در برخي موارد مديريت فناوری است. طبيعي اس  

شته با       شد. در مورد   مفهومي از امتزاج مفاهيم ديگر تشكيل شده باشد، تعريف آن با تعريف آن مفاهيم مشابهت دا

ی شدباهت   مين صدورت اسدت. گاهي تعاريف خيلي به تعريف مفهوم مديريت نوآور  مفهوم نوآوری فناورانه نيز به ه

شباهت پيدا م      سن( دارد و گاهي به تعريف مديريت فناوری )مانند تعريف الل(  ستن ي کند. اگر  )مانند تعريف کري

ا بيشددتر به ه رموارد اسددتثنا را در نظر نگيريم اين طور به نظر مي رسددد که محققان متقدم مفهوم نوآوری فناوران 

 شكل مفهومي فناورانه تلقي مي کرده اند و محققان متاخر بيشتر به شكل مفهومي نوآورانه. 

از نقطه نظر نوع نگاه به مفهوم نوآوری فناورانه نيز شايد بتوان نگاه محققان را به دو نوع نگاه کلي درونگرا و برونگرا 

نظريه پردازی کرده اند، چه   90و  80بيات موضوع در دهه طبقه بندی کرد. گروهي که عمدتا از نقطه نظر تطور اد

سطح ملي ديدگاهي برونگرا دارند. به اين معنا که در ديدگاه آن ها تعامل با محيط خارج      سطح بنگاه و چه در  در 

جزئي اصددلي از فهم نوآوری فناورانه تلقي مي شددود و از رهگذر چنين تعاملي اسددت که مي توان صددفت نوآوری   

ضای گرم         فناورانه شه چنين ديدگاهي را نيز مي توان در ف سمان(. ري شور اطالق کرد )مانند فران را به بنگاه يا به ک

شكاف  سعه يافتگي و انتقال فناوری  1ادبيات پر کردن  سعه در دهه های       2تو شورهای در حال تو ست که برای ک دان

رن بيست و يكم و تا زمان حاضر نيز اکثريت    تجويز مي شد. گروه ديگر که در اواخر قرن بيستم و اوائل ق   90و  80

هسددتند عمدتا نگاهي درونگرا دارند. به اين معنا که در ديدگاه آن ها فرايندها و تعامالت دروني جز اصددلي از فهم  

سطح ملي يا بنگاه، نوآوری       ست که در  شود و از رهگذر اين فرايندها و تعامالت دروني ا نوآروی فناورانه تلقي مي 

                                                           
1 Catch up 

2 Technology transfer 
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شوند ديدگاهي بينابين        فناورانه  سوب مي  سبتا متاخر نيز مح شت. برخي از محققان گروه دوم که ن وجود خواهددا

ارائه کرده اند به اين معنا که برخي از جنبه های نگاه آن ها درونگرا و ناظر بر فرايندها و تعامالت داخلي اسدددت و  

مي توان محققان مختلف را براساس  غلبه    1-2شكل  برخي از جنبه های آن نيز برونگراست. به طور خالصه طبق   

 مفهوم مديريت نوآوری يا مديريت فناوری و نوع نگاه درونگرا يا برونگرا در يك تصوير نگاشت کرد.

 

 

 

 

 

 

صورت کلي مورد ارزيابي        شده در بخش قبل به  ست تا مدل ها و چارچوب های ارائه  در بخش دوم تالش بر آن ا

قرار گيرند. دو رويكرد کلي قابل مشاهده در مدل های ارائه شده قابليت های نوآوری فناروانه که در بخش قبل هر   

شي )مانند گا        شدند عبارتند از رويكرد بخ ضيح داده  صرا تو ن( و رويكرد فرايندی )مانند الل(. گروهي از  يك مخت

مدل ها رويكرد بخشدددي را مورد توجه قرار داده اند يعني به قابليت های نوآوری فناورانه از ديدگاه بخش های                 

مختلف سددازمان يا بنگاه نگريسددته اند و بنابراين اين گونه قابليت ها را به عنوان مثال شددامل قابليت هايي نظير    

و توسعه يا قابليت برنامه ريزی استراتژيك دانسته اند. گروهي ديگر از مدل رويكرد فرايندی را مورد   قابليت تحقيق

توجه قرار داده اند يعني به قابليت نوآوری فناورانه از ديدگاه فرايندهای مختلف سدددازمان يا بنگاه نگريسدددته اند و  

های محصول يا قابليت های فرايند دانسته اند. هر چند   بنابراين اين گونه قابليت ها را به عنوان مثال شامل قابليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاشت تعاريف مختلف از نوآوری فناورانهن 1-2شكل 

نوآوریمدیریت  مدیریت فناروی  

 درونگرا

رونگراب  

رونگراب  

 درونگرا

Camisón (2014), Christensen 

(1995), Pisano and Shuen (1997), 

Teece (1997), Marcelle 

(2005),Roberts (1988) 

Fransman (1984), Lall 

(1992), Bell and Pavitt 

(1993) 

Shan et al (2013), 

Burgelman (2004) 

Guan and Ma (2006), 

Yam (2004) 
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شي به قابليت های نوآوری      سهولت در درک و اجرا رويكرد بخ شتری دارد اما به دليل  رويكرد فرايندی جامعيت بي

 فناورانه، در ادبيات طرفداران بيشتری دارد.

ی عمومي ارائه کرده اند يعني مدلي که      محققان در حوزه قابليت های نوآوری فناورانه در ادبيات بيشدددتر مدل ها          

صرف نظر از ويژگي های صنعت و بافت ارائه شده است و محققان بعدی از اين مدل ها به منظور سنجش نوآوری      

 2)مانند بانرجي    ICT( گرفته تا   2012 1فناورانه در صدددنايع و بافت های مختلف از اتومبيل سدددازی )مانند ترکر           

ستفاده کرده اند. به 2011 ست تا با توجه به       ( ا سعه کنوني فناوری های مختلف نياز ا سد با توجه به تو نظر مي ر

شود. در اين        سعه داده  صنايع و بافت های خاص هر فناوری، مدل قابليت های نوآوری فناورانه خاص برای آن تو

ست در مدل يم و همكاران )    سوب مي 2004صورت ممكن ا شود در    ( که جزو مدل های پرکاربرد در ادبيات مح

 مورد فناوری های جديدی مانند فناوری زيستي، قابليت بازاريابي ديگر وجود نداشته باشد.

حوزه توليد است   از جمله موارد ديگر که مي توان نام برد اين است که تقريبا تمامي مدل های ارائه شده مربوط به

ست. هر چند برخي محققان در حو    سيار پر رنگ ا س   و بافت توليدی در آن ب شتر خدماتي ه تند نيز زه هايي که بي

ما الزم اسدددت تا در  ( از اين مدل ها به منظور ارزيابي قابليت های نوآوری فناورانه اسدددتفاده کرده اند اICT)مانند 

ل های  مورد صددنايع و بافت های خدماتي به اين دليل که جنبه های نرم و غير محسددوس خاص خود را دارند مد 

سددت که  ه موارد ديگری که مي توان نسددبت به مدل های ارائه شددده بيان داشددت اين ا  خاص ارائه گردد. از جمل

ستمي رنج مي برند. همچنين عمد        سي ستند و از فقدان ديدگاه جامع و  شده عمدتا خطي ه ه مدل  رويكرد اتخاذ 

صددلي و  ا مدل های 3های بدون تسددت مدل ارائه شددده اند. امری که از اعتبار آن ها مي کاهد. در کل در جدول  

 پرکاربرد، رويكرد آن و نقطه نظرات اصالحي هر کدام از آن ها آورده شده است. 

 قابلیت هاي نوآوري فناورانه برگرفته از ادبیات موضوع 21-2

صلي مرتبط با قابليت های        شد، عوامل ا صه ای که از آن در باال آورده  ساس مرور ادبيات و خال وآوری فناورانه  نبرا

د در بخش مرور  گرفتند. در انتخاب هر يك از اين عوامل ميزان تكرار آن ها در مدل های موجو مورد شناسايي قرار

جه بوده است.   و کارکردهای نظام نوآوری فناورانه مورد تو ICTادبيات و نيز سنخيت پذيری بيشتر با بافت صنعت    

يت شددبكه سددازی،  توليد، قابل -ولاين عوامل عبارتند از: قابليت يادگيری، قابليت تحقيق و توسددعه، قابليت محصدد

ستا قابليت های نوآوری فناورا     ستراتژيك. در اين را صيص منابع و قابليت برنامه ريزی ا شكل   نه در قالب قابليت تخ

 نشان داده شده است: 2-2

 

 

 

 

                                                           
1 Türker 

2 Banerjee 
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 انواع قابليت های نوآوری فناورانه احصا شده 2-2شكل 

 

 

 مفهوم نظام نوآوري 22-2

علم و در سال های اخير توجه به مفهوم نظام نوآوری به عنوان رويكردی برای تحليل و سياست گذاری در عرصۀ 

فناوری و نوآوری به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است. در ايران نيز از مفهوم نظام نو آوری در عرصۀ 

تحليل و عارضه يابي و ارايه راهكارهای سياستي توسعه فناوری و نوآوری ملي استفاده گسترده ای شده است. 

 (1982) 2و نلسون (1987 )1جام گرفته توسط فريمنرويكرد نظام نوآوری کمي بيش از دو دهه پيش با کارهای ان

مجموعه ای از عوامل مهم اقتصادی، اجتماعي، "نظام نوآوری را به عنوان  (2005) 3به وجود آمده است. ادکوئيست

                                                           
1 Freeman 

2 nelson 

3 edquist 

 قابلیت های نوآوری فناورانه

 قابلیت یادگیری

 قابلیت تحقیق و توسعه

استراتژیکبرنامه ریزی قابلیت  حصولم-قابلیت تولید   

 قابلیت شبکه سازی

تخصیص منابعقابلیت   
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تعريف مي کند. اين بدان معناست که  "سياسي، سازماني وغيره که بر توسعه، انتشار و استفاده از نوآوری اثر گذارند

 رويكرد نظام نوآوری به عوامل تبيين کننده نوآوری و نه به نتايج آن مي پردازد. 

اين وجود، با گذشت زمان انواع بود. با 1با ظهور رويكرد نظام نوآوری، تأکيد محققين عمدتا بر نظام نوآوری ملي

(. 4ایو نظام نوآوری منطقه3، نظام نوآوری فناورانه2های نوآوری نيز مطرح گرديد )نظام نوآوری بخشيديگری از نظام

هايي از محصوالت تمرکز دارند. مرزهای جغرافيايي های فناورانه و طيفهای نوآوری فناورانه و بخشي بر زمينهنظام

های مختلف ی مناطق موجود در يك و يا چند کشور هستند. اين رويكردای نيز در بر گيرندهی منطقههای نوآورنظام

توان اين چهار رويكرد اشاره شده را به عنوان مكمّل يكديگر هستند و در سطوح مختلفي به تحليل مي پردازند. مي

 .(Edquist, 1997)مشتقات رويكرد نظام نوآوری عام دانست 

( رشد اقتصادی امروزه کشورها را تابعي از نظام هايي دانسته اند که بازيگران اقتصادی 1995) 5ستنكويچکارلسون وا

مختلفي در آن مشغول فعاليت بوده و به خلق نوآوری مي پردازند. بنابراين شناسايي رويكردهای تحليلي نوآوری، 

( رويكردهای تحليلي نوآوری را شامل مجموعه 2012در اين زمينه مي تواند بسيار مؤثر باشد. معلمي و همكاران )

ای از مدل ها و ابزارهايي مي داند که برای توصيف وضعيت موجود واستفاده از آن در جهت سياست گذاری نوآوری 

به کار گرفته مي شود. اين مدل ها را مي توان هم در سياستگذاری نوآوری و فناوری و هم در تدوين اقدام های 

يك روش مورد استفاده قرار داد. رويكردهای تحليلي نوآوری را مي توان در سطح مدل های کالن  فناوری به عنوان

 فرآيند نوآوری و مدل های سيستمي فرآيند نوآوری تقسيم بندی نمود. 

رحله ای نوآوری، مدل پيوندی و تعاملي نوآوری، نوآوری را نتيجه يك فرايند خطي ندانسته و با تأکيد بر فرايند م

( مدل 2005ه های بازخوردی ميان فعاليت های تحقيق و توسعه و بازاريابي برقرار مي نمايد. ادکوئيست )حلق

اند. مدل های يكپارچه سيستمي، را به عنوان مدلي با رويكرد همكاری و رابطه ی دو طرفه ميان اجزا مختلف مي د

ريت ه شامل رويكرد چند سطحي، مديسيستمي نوآوری از جمله رويكردهای تحليلي نوآوری بشمار مي آيند ک

ی رويكردهای ترين نسخهراهبردی گوشه ها، مديريت گذار، بلوک های توسعه و نظام های نوآوری مي گردد. متكامل

های سيستمي هستند و رويكرد نظام نوآوری يكي از انواع رويكردهای سيستمي مطرح در تحليل نوآوری، مدل

 تحليل نوآوری است. 

توان های مختلف است. برای توضيح بيشتر ميظام نوآوری، مبنای نوآوری، يادگيری تعاملي بين سازماندر رويكرد ن

به عنوان 6های نوآوری، نهادهاهای نظامزنند. در تمامي نسخهها )عموما( در انزوا دست به نوآوری نميگفت که بنگاه

                                                           
1 . National Innovation Systems(NIS) 

2 . Sectorial Innovation Systems(SIS) 

3 . Technological Innovation Systems(TIS) 

4 . Regional Innovation Systems(RIS) 

5 Carlsson & Stankiewicz 

6 . Institutions 
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ها و روابط بين های سازمانيافته توسط( فعاليت ی )و يا شكلعناصر نظام شناخته مي شوند. نهادهای شكل دهنده

 دانند. های رويكرد نظام نوآوری، فرايند نوآوری را تكاملي ميها هستند. همه نسخهآن

 نظام نوآوري فناورانه 23-2

( ناميده مي شود. ISبخشي از يك مكتب نظری گسترده تر است ،که رويكرد سيستم های نوآوری ) TISرويكرد 

آنست که عوامل موثر و تعيين کننده تغيير فناورانه را )فقط ( نبايد در شرکتهای خاص  ISايده اصلي پشت رويكرد 

يا موسسات تحقيقاتي يافت ،بلكه همچنين در يك ساختار گسترده تر اجتماعي که ، شرکت ها ، و نيز موسسات 

صنعتي تحت -ی اقتصادیکه در يك ناحيه1ای پويا از عوامل شبكه»دانشي ، در آن گنجانده شده شده اند. 

 «برداری از فناوری سهيم هستندهای نهادی خاص با يكديگر در تعامل بوده و در توليد، انتشار و بهرهزيرساخت

(Carlsson and R Stankiewicz, 1991 .) 

نوآوری است. با اين وجود، دو مشخصه،  های عمومي رويكردهای نظامرويكرد نظام نوآوری فناورانه دارای مشخصه

سازد. اولين مشخصه، تاکيد رويكرد نظام نواوری فناورانه بر نقش اين رويكرد را از رويكردهای ديگر متمايز مي

ای مهم از نوآوری های جديد کسب و کار به عنوان جنبهشايستگي اقتصادی، توانايي توسعه و استفاده از فرصت

های دانش برای تغييرات فناورانه و عملكرد اقتصادی ين رويكرد بر کافي نبودن تحريك جريانباشد. افناورانه مي

های جديد های موجود به منظور ايجاد فرصتهای دانش برای تحريك فعّاالنه دانشکند. تحريك جريانتاکيد مي

اکيد مي کند، اين موضوع توسط کسب و کار الزم است، اما اين رويكرد بر اهميت اشخاص به عنوان منابع نوآوری ت

توان نظام نوآوری فناورانه را به عنوان نظام نوآوری مغفول واقع گرديده است. از اين جهت، مي 2رويكردهای کل نگر

های کارآفرينانه، (. تمرکز بر فعّاليتSchumpeter, 1934ای شومپيتر در نظر گرفت )ی کارآفرين افسانهبازگو کننده

 های دانش است. جريانمكمّل تاکيد بر 

ی مطالعات مربوط به نظام نوآوری فناورانه از رويكردهای ديگر، تمرکز زياد آن بر ی دوّم متمايز کنندهمشخصه

 ,Bergekاند )ای از پژوهشگران، بر پويايي نظام نو آوری فناورانه تمرکز کردهپويايي سيستم است. تعداد فزاينده

2007Hekker et al., ; 2002 .)های علي و معلولي تجمعي به و حلقه 4، گشتاور3مفاهيمي همچون جرم بحراني

شوند. همچنين اين مطالعات توجّهي فزاينده را به چگونگي ايجاد عنوان مفاهيمي متداول در اين مطالعات تلقي مي

 نمايند. های علّي و معلولي معطوف مياين حلقه

 

 

 

 

                                                           
1 . Agents 

2 . Macro oriented 

3 . Critical mass 

4 . Momentum 
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 هاي نوآوري فناورانهتحلیل ساختاري نظام 24-2

را نشان مي دهند که  بدان معناست که آنها شامل عناصری هستند که نسبتا  TISعوامل ساختاری، جنبه ايستای 

( دسته بندی کرده است، پنج دسته از عوامل ساختاری 2009) 1در طول زمان پايدار مي باشند. طبق آنچه سورس

 ها و نهايتا پيكربندی نظام. وری فناورانه عبارتند از بازيگران، نهادها، فناوری،  روابط و شبكههای نوآموجود در نظام

 بازيگران 1-24-2

برای بهبود پايداری نظام نوآوری فناورانه الزم است تا ساختار  ( بيان مي کنند2018و همكاران ) 2همانطور که ليو

نوع باشد که آنها از طريق تعامالت متنوع با يكديگر در ارتباط باشند. مناسبي که برخوردار از بازيگران با ثبات و مت

طبقه بندی بازيگر شامل هر سازماني است که ) با دانش و مهارت خودش ( به فناوری درحال ظهور مورد نظر کمك 

عنوان  مي کند، چه به صورت مستقيم به عنوان سازنده يا انتخاب کننده فناوری ، يا به صورت غير مستقيم به

هستند که ، از طريق انتخابها و اقدامات ، در  TISکنترل کننده ، تامين کننده مالي ، و غيره . اين بازيگران يك 

بستگي به حضور ،  TISواقع فناوريها را توليد مي کنند ، انتشار مي دهند و بكار مي گيرند. ساخت و انباشت يك 

دارد. برخي از روش های شناسايي بازيگران در يك صنعت خاص مهارت ها و اراده بازيگران برای اتخاذ عمل، 

 عبارتند از:

 اتحاديه های صنعتي، نمايشگاه ها، کتابچه های راهنمای شرکت و کاتالوگ ها 

 تلف و بين بررسي اختراعات ثبت شده: اين روش سطح و مسير فعاليت های فناورانه را در سازمان های مخ

ای تحقيقاتي و مي تواند ابزار مناسبي جهت شناسايي بنگاه ها، سازمان ه افراد آشكار مي سازد، بنابراين

 يا افراد توانمند در زمينۀ خاصي از فناوری باشد.

 ندگان ماليمصاحبه و بحث با کارشناسان صنعت يا فناوری، بنگاه ها، سازمان های تحقيقاتي و تأمين کن 

 نهادها 2-24-2

قواعد  "نوان عمفهوم سيستم نوآوری هستند. متداول است که نهادها را به نهادها ، يا ساختارهای نهادی ، هسته 

ان را شكل مي بازی در يك جامعه، يا به صورت رسمي تر، )...( محدوديت های تدبير  شده انساني که تعامالت انس

ای رسمي که در نظر بگيريم. مي توان بين نهاد های رسمي و نهادهای غير رسمي فرق قائل شد، با نهاده "دهند 

سمي که قواعدی مي باشند که تدوين مي شوند و توسط يك مقام صالحيت دار اجرا مي شوند ، و نهادهای غيرر

سمي مي رضمني تر هستند و به صورت بنيادين از طريق تعامالت جمعي بازيگران شكل مي گيرند. نهادهای غير 

ي هستند،  اجتماعي و ارزشهايي با اهميت اخالق توانند هنجاری يا شناختي باشند. قواعد هنجاری ، هنجارهای

 ر گرفت.درحاليكه قواعد شناختي را مي توان به عنوان چارچوب های ذهني جمعي، يا الگوهای اجتماعي در نظ

در مرحله تكويني ، ترکيب بندی يا آرايش نهادی ،  TIS( بيان مي دارد: برای يك 2009همانطور که سورس )

ست ، يعني اينكه قواعد نهادی يا قانوني کمي ، بخصوص قواعد رسمي ، موجود هستند ، و معموال توسعه نيافته ا

                                                           
1 Suurs 

2 Liu 
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انتظار مي رود که قواعد شناختي بخصوص در  38آنهايي که وجود دارند با فناوری در حال ظهور ناسازگار هستند. 

ی در حال ظهور ، مهم راهنمايي گام های نخست بازيگران ، بخصوص اجراکنندگان ، در پشتيباني از يك فناور

باشند. با وجود اين، ديدگاه ها و انتظارات ، به يك معنا ، تنها دليل برای پشتيباني کردن از يك فناوری در حال 

پذير است ، که با حس يا مفهومي از فرصت سوق داده –ظهور مي باشند. اين مربوط به مفهوم کارآفرين ريسك 

ن پايه های ساختارهای حاضر از طريق تعديل نمودن آنها يا توسعه دادن مي شود ، يعني تالشهايي برای سست کرد

 موارد جديد.

 فناوري 3-24-2

که –عوامل فناورانه شامل مصنوعات و زيرساختهای فناورانه ( بيان مي دارند، 1391همانطور که باقری و همكاران )

اقتصادی اين –د. طرزکارهای فناورانه که در آن مجتمع شده اند ، مي باشن –خودشان نيز مصنوعات مي باشند 

مصنوعات ، شامل ساختار های قيمتي، ايمني ، قابليت اعتماد ، اثرات باال بردن مقياس، اهميتي حياتي برای درک 

پيشرفت تغيير فناورانه دارند. همچنين منطقي به نظر مي رسد که جنبه های کمتر مادی  فناوری را بررسي کنيم 

شده در آن و مشخصه های زنجيره ارزش که توسط آن شكل مي گيرد. در مورد نوآوری های  ، نظير دانش گنجانده

انرژی پايدار ، بخصوص مهم است که مشخصه های انتشار و ساير عوامل خارجي  محيطي را نيز در نظر بگيريم. به 

است تماما از رشد ممكن  TISهر حال ، اگر مشخص شود که يك فناوری تاثيرات زيست محيطي منفي دارد ، يك 

و توسعه ممانعت کند ، حتي اگر مجموعه ای غني از بازيگران را جلب کرده باشد و نهادهايي رابرای همراهي با آنها 

ايجاد کرده باشد. قواعد فناورانه متفاوت از قواعد نهادی مي باشند بدين معنا که نمي توان آنها را مطابق با همان 

بتوان آنها را شكل داد ، که هميشه صدق نمي کند ، اين معموال نياز به مجموعه  منطق قالب ريزی کرد. حتي اگر

 متفاوتي از اقدامات دارد، که بايد توسط مجموعه متفاوتي از بازيگران ، در قياس با قواعد نهادی ، دارد.

 هاروابط و شبکه 4-24-2

برای انجام يك وظيفه خاص شكل گرفته اند مانند انواع مختلفي از شبكه ها وجود دارند. برخي از اين شبكه ها تنها 

شبكه های استانداردسازی، کنسرسيوم های پايۀ فناوری، گروه های توليدی مشارکتي خصوصي دولتي که متقاضيان 

معمولي دارند. ساير شبكه ها تحت روش های دارای هماهنگي کمتری شكل گرفته اند مانند روابط خريدار فروشنده 

اط صنعت و دانشگاه. در واقع برخي شبكه ها به کارهای فناورانه يا شكل دهي بازار متمايل هستند و و راه های ارتب

برخي ديگر ماهيتي سياسي دارند. انجمن های اجتماعي مانند شبكه های تخصصي و اتحاديه ها يا گروه های 

 .(1391)باقری و همكاران،  حمايت از مصرف کنندگان نيز بايد در نظر گرفته شوند

شبكه های رسمي معموالً به سادگي شناسايي مي شوند، اما برای شناسايي شبكه های غير رسمي نياز به مصاحبه 

و تبادل نظر با خبرنگاران صنعت و يا ديگر بازيگران است. برای مثال ميزان پروژه های ارجاع شده از صنعت به 

 ست. دانشگاه نشان دهندۀ وجود يا عدم وجود شبكۀ دانشگاه و صنعت ا

 پیکربندي نظام 5-24-2

را تشكيل مي  43در سطحي باالتر، مي توان در نظر گرفت که همه عوامل ساختاری ترکيب شده  يك شبكه بزرگ 

دهند که ، به شرط اينكه  يك کل يا واحد کم وبيش منسجم باشد ، يك پيكره بندی سيستم را تشكيل مي دهد. 
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پيوسته  سخن بگويد ، اما ، ايده يك وب به هم پيوسته کمك زيادی  فرد همچنين مي تواند درباره يك وب به هم

به تحليلگر نمي کند. مفيد تر خواهد بود تا ديدگاهي را بكار ببنديم که عناصر را به هم مقيد مي کند و آنها را ، به 

تمي يا زير اصطالح تحليلي ، در سطح سيستمي خالصه مي کند. اين را مي توان با تشخيص دادن پنج مولفه سيس

را مي سازند انجام داد؛ ساختار دولت، ساختار طرف  عرضه، ساختار طرف تقاضا، ساختار دانش  TISسيستم  که هر 

 .(1391)باقری و همكاران،  و ساختار واسطه

طرف عرضه، همه ساختارهای دخيل در توليد و عرضه مصنوعات فناورانه و دانش فناورانه در ادامه بيان مي دارند که 

را پوشش مي دهد. اين معموال شامل صنايع و همچنين نهادهای تحقيقاتي مي شود. مثالهای نهادهای مهم، روتين 

های جستجو، استانداردهای کيفيت و نيز ديدگاه های مربوط به بازار آينده که به صورت وسيعي مشترک است، مي 

ب بازيگران، اين شامل مصرف کنندگان نهايي و باشند. طرف تقاضا مربوط به استفاده از فناوری مي باشد. بر حس

نيز شرکت ها و دولتها مي باشد. مثالي از نهادی که درون اين زير سيستم عمل مي کند، يك قانون ماليات مي 

تواند باشد که تقاضا برای يك کاربرد خاص از فناوری را بر مي انگيزد.  ساختار دانش شامل بازيگران ، نهادها ، و 

مي باشد که ساير زيرسيستم ها را از طريق توليد، ارزيابي و انتقال دانش پشتيباني مي کنند. برای مثال  فناوريهايي

 ، دانشگاه ها و ساير سازمانهای درون سيستم آموزشي.

 تحلیل کارکردي نظام هاي نوآوري فناورانه 25-2

 & Hekkert) ييرات فناورانه به کار بردوان به عنوان رويكردی برای تحليل تغتنظام های نوآوری فناورانه را مي

Negro, 2009)توان تغييرات فناورانه را تحليل اجتماعي نمي . از آنجايي که تنها با تحليل ساختاری نظام های فني

اجتماعي باشد. بدين -کرد، اين رويكرد مي بايست فراهم آورنده ی چارچوبي برای تحليل فرايندی نظام های فني

 Carlson & Jacobson, 2004; Hekkert etمختلفي اقدام به معرفي کارکردهای نظام نوآوری )منظور، محققان 

al., 2007( کرده اند. ادکوئيست )دنبال کردن فرايند های نوآوری و يا به تعبيری ديگر، توسعه، انتشار و به 2004 )

داد مي کند. محققان برای مطالعه ی کارگيری نوآوری ها را در عمل به عنوان کارکرد اصلي نظام های نوآوری قلم

ميزان تحقق کارکرد اصلي سيستم، کارکردهای مختلفي را در سطح اول سيستم شناسايي کرده اند. بنابراين مي 

توان به کارکرد های سيستم به عنوان زيرکارکرد اصلي آن نگريست. اين کارکردها عوامل فرايندی موثر بر توسعه 

ارکردهای سيستم برآيندی از فعاليت های رخ داده در آن مي باشند. يعني با دسته ی فناوری محسوب مي شوند. ک

بندی های فعاليت های متجانس مي توان کارکردهای نظام را شناسايي کرد. ارائه ی دسته بندی های مختلف از 

حققان برای کارکرد ها نيز به علت وجود دسته بندی های مختلف از فعاليت های سيستم است. در طول زمان، م

( 2009پااليش کارکردهای ارائه شده تالش کرده اند. آخرين نسخه ی کارکردها را مي توان در مطالعه ی سورس )

 که در ذيل تعريف آنها آورده شده است: يافت

 فعالیت هاي کارآفريني  1-25-2

در نظام های نوآوری به شمار کارآفرينان از بازيگران کليدی ( بيان مي دارند1391همانطور که باقری و همكاران )

مي روند و فعاليت های کارآفريني را نيز مي توان در قالب يكي از کارکردهای اصلي نظام های نوآوری جای داد. 

فعاليت کارآفريني عبارتست از تبديل دانش فني موجود به کسب و کارهای جديد. اين کار از طريق انجام پروژه 
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وجود دانش فني است. نكته ی قابل ، راين، از الزمه های انجام فعاليت کارآفرينيهای اجرايي انجام مي شود. بناب

بيان آن است که هر بازيگری )شامل هر بازيگری در بخش خصوصي يا عمومي و يا بازيگران دولتي، دانشگاهي و يا 

شناخته مي شود. صنعتي( که به انجام فعاليت کارآفريني مبادرت ورزد، در آن مقطع خاص به عنوان کارآفرين 

 حتي دولت ها نيز مي توانند در نقش کار آفرين ظاهر شوند.  در برخي موارد بنابراين

هستند. نقش کالسيك کارآفرين ، تبديل دانش به فرصت های تجاری ، و  TISکارآفرينان هسته و محور هر 

محور،  که تغيير را ،هم در فناوری  -سرانجام نوآوريها مي باشد. کارآفرين اين کار را  از طريق اجرای تجربيات بازار

اليتهای کارآفرينانه در حال ظهور  وهم در نهادهايي که آنرا احاطه مي کنند ، ايجاد مي کند ، انجام مي دهد. فع

شامل پروژه هايي مي شوند که قصد دارند مفيد بود فناوری درحال ظهور را در يك محيط عملي و/يا تجاری به 

 .(1391)باقری و همكاران،  اثبات برساند. چنين پروژه هايي معموال شكل تجربيات و نمايش ها را به خود مي گيرند

کارآفرينانه برای غلبه بر عدم قطعيت های بنيادين مرتبط با فناوريهای درحال  فعاليتهایدر ادامه بيان مي دارند که 

ظهور ضروری هستند. چنين عدم قطعيتهايي نه در فقدان اطالعات درباره ويژگيها يا رويدادهای خاص بلكه در غير 

طابق معمول بين ممكن بودن پيش بيني همه عواقب و نتايج اقدامات در يك محيط پيچيده ، وجود دارند. عدم ت

فناوری  وساختارهايي که فناوری در آن ساختار ها جای داده مي شود ، توسعه و رشد فناوريهای درحال ظهور را 

به طور خاص غير قابل پيش بيني مي کند ، اما از طريق آزمايش عملي و انطباق ، يك فناوری در حال ظهوررا 

 ش سازگاری پيدا کند ، و بالعكس . ميتوان به تدريج شكل داد تا با محيط ساختاری ا

 وجود فضايي رقابتي بين کارافرينان موجود در تجاری سازی( بيان داشته اند 1391همانطور که باقری و همكاران )

برای کارکرد فعاليت های کارافريني دانست. تمامي  کالني)ونيز توليد تجاری( فناوری را مي توان به عنوان هدف 

 ،حصول اين هدف اثرگذارند. در ادبيات منفي( بر )بصورت مثبت و اين کارکرد نيز به نوعي فعاليت های مربوط به

 د:از فعاليت های مربوط به اين کارکرد برشمرده شده ان ينمونه هاي

 پروژه های انجام شده( در تجاری سازی فناوری سرمايه گذاری های خطرپذير صورت پذيرفته( 

 ری سازی فناوریتجا عرصهدر  ورآورود شرکت های نو 

 تاسيس شرکت های نوپا  

  به حوزه فناوری ای موجود در حوزه های ديگرهورود شرکت 

 ی فناوریارائه محصوالت و خدمات جديد در زمينه 

  خلق دانش 2-25-2

کارکرد توسعه دانش شامل فعاليتهای يادگيری ، غالبا درباره فناوری در حال ( 1391براساس باقری و همكاران )

ظهور ، و همچنين درباره بازارها ، شبكه ها ، کاربران و غيره مي باشد. انواع مختلفي از فعاليتهای يادگيری وجود 

دادن مي باشند. مورد دارند ، که مهمترين طبقه بنديها ، يادگيری از طريق جستجو و يا دگيری از طريق انجام 

در علوم پايه مي پردازد ، درحاليكه مورد اخير شامل فعاليت های يادگيری در يك زمينه  R&Dقبلي به فعاليتهای 

 عملي ، برای مثال ، به شكل تجربيات آزمايشگاهي يا آزمايش های انتخاب مي باشد. 
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ال ظهور است . آن ، دانش موجود است که کارکرد توسعه دانش پيش شرط يا پيش نياز توسعه يك فناوری در ح

بايد توسط کارآفرينان ،بازترکيب شود ، تا نوآوريهای فناورانه را تشكيل بدهد. اهميت توسعه دانش به عنوان يك 

 "عامل اساسي و پايه ، بخصوص توسط الندوال مورد تاکيد قرار گرفت ، که آنقدر جلو مي رود تا بيان کند که : 

. در متون مربوط  "ع در اقتصاد مدرن، دانش است و بنابراين ، مهمترين فرايند  ، يادگيری است بنيادی ترين منب

( بيان 2001) 2( و ليو و وايت2001) 1به کارکردهای سيستم ، فعاليتهای يادگيری توسط جانسون و جاکوبسون

 شده اند. 

وجود مي مفزايش عمق و گسترده ی دانش کارکرد خلق دانش موجب ا نگاه اقتصاد تكاملي، فرايند يادگيری و از

ه ی دانش در صورت افزايش گسترد امادانش از عدم موفقيت موجود کاسته مي شود،  گردد. در صورت افزايش عمق

در نتيجه،  سيستم و موجود، عدم قطعيت موجود درسيستم افزايش مي يابد. علت وقوع رخداد دوم، افزايش تنوع در

عاليت ف کارکرد جهت دهي به سيستم و اين صورت، دو برای توسعه سيستم است. درمطرح شدن گزينه های جديد 

ني مي تواند واقع اين فرايند يادگيری، به اقسام گوناگو اين عدم تعين کمك مي کنند. های کارافريني، به کاستن از

 ادگيری دريجستجو و  حين شود. از مهم ترين انواع يادگيری رخ داده در راستای تحقق اين کارکرد، يادگيری در

 . (1391)باقری و همكاران،  حين استفاده مي باشد يادگيری در حين تعامل و حين انجام کار، يادگيری در

 :توان ميزان برآورده شدن اين کارکرد را بررسي کرداز طريق ارزيابي شاخص ها و رخدادهای زير مي

  تعداد مقاله هایISI  منتشر شده در زمينه فناوری 

 های ثبت شده به صورت بين المللي در زمينه فناوری تعداد حق اختراع 

 ( تعداد و اندازه های نهادهای تحقيقاتيR&Dفعال در زمينه فناوری ) 

  تعداد و اندازه ی مطالعات علمي وفني صورت گرفته از فناوری 

 های آزمايشگاهي انجام شده از فناوری تعداد تست 

 انتشار دانش 3-25-2

د اصلي ، مانند شبكه است . کارکر TISساختارسازمان مشخصه يك ( بيان داشته است 2009که سورس ) همانطور

امل مشارکت ششبكه ها عبارتست از تسهيل تبادل دانش بين همه بازيگران دخيل در آن . فعاليتهای انتشار دانش 

لساتي مانند کارگاه ، و نيز نشستها  يا جها يا شراکت های بين بازيگران ، به عنوان مثال ، توليد کنندگان فناوری 

املي به صورت علت ها و کنفرانس ها مي باشند. نقش مهم انتشار دانش از تصور يا عقيده الندوال درباره يادگيری تع

اق مي افتد تاکيد مي کند که نوآوری فقط در جايي اتف IS، نشات مي گيرد. رويكرد  ISوجودی يا هدف غايي هر 

از –يادگيری  ،زيگران با زمينه های مختلف، با هم تعامل مي کنند. شكل خاصي از يادگيری تعاملي که در آن ، با

رانه ، برای مثال استفاده کردن است ، که شامل فعاليتهای يادگيری مبتني بر تجربه کاربران نوآوريهای فناو–طريق 

 کاربر ، مي باشد. –از طريق تعامالت توليد کننده 

                                                           
1 Jonson & Jocobson 

2 Lio & Wite 
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فعاليتهای انتشار دانش شامل انواع وسيعي از بازيگران و شبكه ها مي باشند. ( 1391براساس باقری و همكاران )

انتظار مي رود که بازيگران درون يك گروه يا جامعه ، برای مثال سازندگان يا توسعه دهندگان فناوری ، دانش را 

متفاوت مبادله خواهند کرد. عليرغم اين ، برای موفق شدن  به صورتي مكرر تر از بازيگراني از گروهها يا جامعه های

، مهم است که انتشار دانش درميان بازيگران ناهمگن اتفاق بيفتد. سياست گذاران بايد با سازندگان فناوری  TISيك 

ی ارتباطي ، ارتباط برقرار کنند و سازندگان تكنولوژی بايد با دانشمندان ارتباط برقرار کنند. از طريق اين فعاليتها

درک متقابلي ممكن است پديدار شود ، که امكان تنظيم شدن  وتطابق تدريجي نهادها را با فناوريها و بالعكس ، 

بستگي به شمول تعداد فزاينده ای از بازيگران در محدوده شبكه ها  TISمحتمل تر مي سازد. همچنين ، گسترش 

 تحقق اين کارکرد، موارد زير هستند:نمونه ای از رخدادها و شاخص های نشان گر دارد. 

تعداد فعاليت های تحقيق و توسعه و نوآوری مشترک صورت پذيرفته ميان واحدهای مختلف )باهدف اشتراک 

 دانش(

 ميزان جابجايي نيروهای تحصيل کرده دانشگاهي بامحوريت فناوری 

 گذاری ران، سرمايههای آموزشي، پيمان ها و توافق نامه های بين بازيگکنفرانس ها، کارگاه

 های مشترک صورت پذيرفته با موضوع فناوری

 تعداد و اندازه ی شبكه های متشكل از بازيگران در نظام فناورانه 

 جهت دهي به سیستم 4-25-2

اشاره مي کند که نيازها ، الزامات و  TISکارکرد جهت دهي به سيستم يا راهنمايي جستجو به فعاليتهايي درون 

ران را در رابطه با پشتيباني )بيشتر ( فناوری در حال ظهور ، شكل مي دهند. راهنمايي جستجو به انتظارات بازيگ

انتخاب های انفرادی مربوط به فناوری اشاره مي کند اما همچنين مي تواند شكل نهادهای سخت را به خود بگيرد 

يگران گوناگون در جامعه يا گروه بيان ، برای مثل اهداف سياست . آن همچنين به قولها و انتظاراتي که توسط باز

 (.Lukkarinen, 2017مي شود اشاره مي کند )

را در برگيرنده ی شناسايي فرصت های موجود در نظام نوآوری فناورانه  جهت دهي به سيستمتوان اين فرآيند مي

ميان گزينه های  توان گفت که به علت وجود محدوديت در منابع در دسترس، ازدانست. برای توضيح بيشتر مي

و انتظارات بازيگران از روند  مختلف موجود بايد دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز کرد. بدون انجام اين مرحله، نياز

فناورانه پراکنده شده و به هدر مي  گزينه های کاربردی و دامنه وسيعي از توسعه ناشناخته باقي مانده و منابع در

توجهي از گزينه های توسعه با وجود صرف منبع برايشان ناموفق باقي مي مانند. برای رود. درنتيجه، تعداد قابل 

 Carlson) گرددجلوگيری از وقوع اين رخداد، کارکرد جهت دهي به سيستم در روند توسعه ی فناورانه تعريف مي

& Jacobson, 2004; Hekkert et al., 2007). 

د دارای دوجنبه ی مثبت و منفي است. جنبه ی مثبت اين کارکرد اين کارکر( 1391براساس باقری و همكاران )

گردد. روند توسعه فناوری شده و جنبه ی منفي آن، مانع رشد روند توسعه مي تواند موجب ايجاد امواج مثبت درمي

اشاره در تحقق پيدا کند. نكته ی قابل  بازار تواند توسط بازيگران  مختلفي از جمله صنعت، دولت واين کارکرد مي

بايست اين رابطه  با اين کارکرد آن است که در انجام فعاليتهای مربوط به جهت دهي به سيستم توسط دولت، مي
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سيستم انجام شود. عالوه بر بازيگران موجود در سيستم وقوع  تعامل با ديگر بازيگران موجود در جهت دهي ها در

تواند منجر به تحقق توسط بازيگران خارج از سيستم نيز ميرخدادهايي درخارج سيستم و يا انجام فعاليت هايي 

 بخشي از اين کارکرد گردد. 

 نمونه های از رخدادهای مربوط به اين کارکرد در ادامه آورده شده اند:

 ديگر که برفناوری اثرگذارند وضع چشم اندازهای جديد برای توسعه ی فناوری و يا موارد 

  آن )مانند ارزان شدن قيمت منابع  ی فناوری يا نوع خاصي ازشكل گيری محرک هايي برای توسعه

 مصرفي فناوری(

  شفاف سازی تقاضای کاربران اصلي 

 رشد فناوری در کشورهای ديگر 

 تغييرات آب و هوايي( ايجاد تغيير عوامل کالن اثرگذار بر سيستم )مانند 

 شكل گيری انتظاراتي درباره ی آينده فناوری 

 شکل گیري بازار 5-25-2

نمي توان انتظار داشت که فناوريهای در حال ظهور با ( بيان مي دارند 1391همانطور که باقری و همكاران )

فناوريهای حاضر رقابت کنند. به منظور برانگيختن نوآوری ، معموال الزم است بازارهای مصنوعي ) موقعيت مناسب 

به خلق تقاضا برای فناوری در حال ظهور کمك مي ( ايجاد شوند. کارکرد تشكيل بازار شامل فعاليتهايي است که 

کنند ، برای مثال از طريق پشتيباني مالي استفاده از فناوری در حال ظهور ، يا از طريق وضع ماليات بر استفاده از 

 فناوريهای رقيب.

زار در طول مجموعه فعاليت ها با هدف رقابت پذيرساختن فناوری نوظهور نسبت به فناوری های موجود در عرصه با

 فناوری های موجود داشت که فناوری های نوظهور، توانايي رقابت با گيرند. نبايد انتظارتحقق اين کارکرد قرار مي

را داشته باشند. بنابراين نياز است تا با هدف حمايت از نوآوری، شرايطي قابل رقابت دربازار برای فناوری نوظهور 

ساير فناوری ها  ام مجموعه ای از فعاليت ها، برای رقابت فناوری نوظهور بابايست با انجپديد آورد. در واقع مي

توسعه فناوری و افزايش قابليت هايي آن، نوع فعاليت های مربوط  محيطي کنترل شده پديد آورد. به بيان ديگر با

 Negro et) مي کند به فناوری و هدف آن ها برای توسعه استفاده از آن در بازار نسبت به ديگر فناوری ها تغيير

al., 2009 .) 

تشكيل بازار بخصوص در زمينه فناوريهای انرژی پايدار مهم است ، زيرا در اين حالت، ( 2009براساس سورس )

معموال مشروعيت بخشي هنجاری برای مداخله در ديناميك های بازار وجود دارد . اين بخصوص در بخش انرژی 

سوخت فسيلي ، اغلب مد نظر قرار نمي گيرند. -خارجي فناوريهای مبتني بر صدق مي کند ، که در آن ، هزينه های

تمايزی را مي توان بين بازارهای تجاری ، که حوزه های تجاری کوچكي هستند که در آن يك فناوری در حال 

حوزه يا بازارهای پرستاری که شامل  "فضاهای حفاظت شده  "ظهور در معرض معيارهای انتخاب نامعمول است ، و 

تجاری ای هستند که وابسته به تدابير خاص دولت مي باشند ، قائل شد. ايده پشتيباني از يك فناوری –های غير 
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درحال ظهور از طريق سياست های پشتيباني بازار  در متون مربوط به مديريت موقعيت مناسب استراتژيك ، تبديل 

 ذيلدر د الزم جهت توجه در کارکرد شكل گيری بازار موارای از اين نمونهبه موضوع محوری و اصلي شده است. 

 آورده شده است:

 ی عمر( بازار)دوره ی بلوغشناسايي مرحله 

 سازی پتانسيل بازارشفاف 

 تعداد و تنوع کاربران موجود برای فناوری 

 دهي به بازارتعداد و تنوع نهادهای تنظيم شده برای شكل 

 تأمین و تسهیل منابع 6-25-2

کارکرد تامين و تسهيل منايع يا بسيج منابع به تخصيص سرمايه مالي ، مادی و انساني اشاره مي کند. دسترسي به 

ضروری مي باشد. فعاليتهای معمول دخيل در اين کارکرد  TISاين عوامل سرمايه ای برای همه پيشرفت های 

( . آنها همچنين ميتوانند شامل استقرار سيستم ، عبارتند از سرمايه گذاری ها و کمك های مالي )يارانه ها

يا زيرساختهای سوخت  R&Dزيرساختهای عام نظير سيستم های آموزشي )آموزش و پرورش ( ، تاسيسات وسيع 

 گيری مجدد باشند. در برخي موارد ، بسيج منابع طبيعي نظير زيست تود ه، نفت يا گاز طبيعي نيز مهم است

 . (1391)باقری و همكاران، 

رد بسيج منابع ، يك متغير اقتصادی پايه را نشان مي دهد. اهميت آن واضح و بديهي است : يك فناوری در کارک

حال ظهور را نمي توان به هيچ طريق پشتيباني نمود اگر هيچ ابزار مالي يا طبيعي وجود نداشته باشد ، يا اگر هيچ 

شد. بسيج منابع را مي توان از طريق همه انواع بازيگری با مهارتها وصالحيتهای درست )بجا ( وجود نداشته با

های بالغ تر يا جا افتاده تر ، بازيگران  TISبازيگران ، صنايع و دولتها مانند هم انجام داد. انتظار مي رود که ، در 

خصوصي بيشتری به اين کارکرد سيستم کمك خواهند کرد. با شكل گيری يك نظام نوآوری فناورانه، منابع مختلف 

(. از اين رو تعيين ميزان توانمندی نظام نوآوری فناوارنه در تجهيز Richne, 2000اری نيز بايد تجهيز شوند )بسي

در حوزه های علمي و فناورانه، کارآفريني، مديريت و تأمين مالي و « ناشي از آموزش»مهارتي-سرمايه های انساني

تواند مي ای از رخدادهايي کهنمونهتجهيزات مكمل مانند زير ساخت های توليد، خدمات وشبكه ها ضرورت دارد. 

 در ادامه آورده شده است: منجر به تحقق اين کارکرد شود

 يارانه( های بالعوض دولتيکمك( 

 های بخش دولتي و خصوصي در گسترش فناوریگذاریسرمايه 

 نياز فناوری و محصوالت و خدمات مكمل های موردتوسعه زيرساخت 

 خارج کشوری فناوری از نياز برای توسعه ی موردتأمين مواد اوليه 

 در دسترس بودن نيروی انساني فني در رابطه با فناوری موردنظر 

 مقبولیت بخشي 7-25-2
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خيزش فناوری در حال ظهور اغلب منجر به مقاومت از سوی بازيگران ( بيان داشته است 2009همانطور که سورس )

و توسعه پيدا کند، ساير بازيگران رشد  TISدارای منافع و عاليق در سيستم انرژی حاضر مي شود. برای اينكه يك 

بايد با اين اينرسي مقابله نمايند. اين را مي توان از طريق وادار کردن مقامات مسئول به سازماندهي مجدد پيكربندی 

انجام داد. کارکرد مقبوليت بخشي يا پشتيباني از سوی ائتالف های طرفداری شامل البي های سياسي  TISنهادی 

 ه ای به نيابت از گروه های ذينفع مي باشد. و فعاليتهای مشاور

اين کارکرد سيستم را مي توان به عنوان شكل خاصي از راهنمايي جستجو در نظر گرفت. با وجود اين، البي ها و 

مشاوره ها  در خواستهايي به نفع فناوريهای خاص هستند. ويژگي اساسي ای که اين طبقه بندی را جدا مي کند ، 

های طرفداری ، برای مثال مانند دولتها ، قدرت و اختيار ندارند تا نهادهای رسمي را به صورت آنست که ائتالف

مستقيم تغيير دهند )اصالح کنند(. در عوض ، آنها از قدرت متقاعد کردن استفاده مي کنند. تصور ائتالف طرفداری 

سي معرفي کرد. اين مفهوم بر اين ايده تاکيد مبتني بر کار )تحقيق ( ساباتيز است ،که اين ايده را در زمينه علم سيا

مي کند که تغيير ساختاری درون يك سيستم ، حاصل گروه های ذينفع رقيب است ، که هر يك ، سيستمي 

)باقری و همكاران،  جداگانه از ارزشها وايده ها را نمايندگي مي کنند. نتيجه از طريق قدرت سياسي تعيين مي شود

1391) . 

اين کارکرد سيستم غالبا توسط بازيگران خصوصي نظير سمن ها يا صنايع، به اجرا درمي ايد که معموال در شبكه 

هايي سازماندهي مي شوند ، اما بازيگران عمومي يا دولتي نيز مي توانند نقش آفريني کنند. اين ، برای مثال ، 

قررات را اصالح کنند ، يا هنگامي که سازمانهای هنگامي که دولتهای منطقه ای اصرار مي کنند دولتهای ملي م

واسطه ، نظير سازمان برنامه ريزی، به دولتهای منطقه ای توصيه ميكنند تا از سياستهای مربوط به فناوری در حال 

گر تحقق اين کارکرد در ادامه آورده های نمايانرخدادها و شاخص ازای نمونهظهور پشتيباني کنند، صدق مي کند. 

 است: شده

 ی فناوری و محصوالت مربوط به آنگذاری در توسعهميزان مقبوليت سرمايه 

 های درگير برای حمايت از فناوریهای سياسي بين گروهرايزني 

 های مختلف دولت و صنعتهای پشتيبان فناوری در بخشاعمال نفوذ گروه 
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 کارکرد هاي نظام نوآوري فناورانه  26-2

 آورده شده است: 3-2شكل در باال آمده است کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در براساس مرور ادبيات که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارکردهای احصا شده نظام نوآوری فناورانه 3-2شكل 

 

 

 

 کارکردهای نظام نوآوری فناورانه

فعالیت های 

 کارآفرینی

مشروعیت 

 بخشی

خلق 

 دانش

انتشار 

 دانش

جهت دهی 

 به سیستم

تامین و 

تسهیل 

 منابع

شکل گیری 

 بازار
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 شکست هاي نظام نوآوري فناورانه 27-2

( در مطالعه خود در رابطه با شكست تحول گرا بيان مي دارند، ادبيات نظام 2018) 1همانطور که راون و والريو

اين پژوهش در صدد آن است تا  نوآوری در پاسخ به تفكر مسلط خطي نئوکالسيك از فرايند نوآوری توسعه يافت.

به منظور بررسي و تحليل مناسب تر نظام نوآوری فناورانه، تلفيقي عملياتي از مطالعات قابليت نوآوری فناورانه بنگاه 

و تحليل کارکردی نظام نوآوری فناورانه ارائه دهد. چنين تلفيقي مي تواند هم برای شناسايي نقاط نيازمند بهبود 

ه عملكرد مناسب تر نظام نوآوری فناورانه مي شود، قابل استفاده باشد و هم متناسب با آن در ارائه بنگاه که منجر ب

تجويزات سياستي که به بهبود عملكرد نظام نوآوری فناورانه منتهي مي شود به کار گرفته شود. به دليل اينكه 

ست، همواره در تحقيقات معطوف به رويكرد کارکردی در چارچوب نظام ملي نوآوری يك رويكرد فناوری محور ا

 (.2015نظام ملي نوآوری، بر فاکتورهای فناوری محور تمرکز بوده است )برگك و همكاران، 

کاملي برای  ( بيان مي دارند تحليل کارکردی نمي تواند به تنهايي مبنای2012همانطور که وايزرک و همكاران )

ثير گذاشت. مثال ون تغيير در المان های ساختاری بر کارکردها تاتحليل نظام نوآوری فناورانه باشد. نمي توان بد

عف در هر يك ( وجود و کيفيت تعامالت بين بازيگران است. عدم وجود يا ضF3يكي از پيش نيازهای انتشار دانش )

س از باشد. پ از کارکردها مي تواند نشانه و دليلي برای سياستگذاران برای توجه بيشتر به المان های ساختاری

في )مثال چرا بررسي کارکردی نظام نوآوری فناورانه مي توان با ديدگاهي ساختاری، هر کارکرد را از نظر اکتشا

عاليت های کارکرد فعاليت های کارآفريني محقق نشده است؟( يا از نظر داليل سياستي )مثال چگونه مي توان ف

حقق نشده اند يا مين دليل اينكه چرا هر يك از کارکردها کارآفريني را تغيير داد؟( مورد بررسي قرار داد. بنابرا

انتساب به  ضعيف هستند مي تواند قابل انتساب به عوامل ساختاری نظام نوآوری فناورانه و به طور ويژه قابل

د است گذار مي توانبازيگران، تعامالت، نهادها و زيرساخت ها باشد. به طور مشابه، با تغيير المان های ساختاری سي

ير در ساختار شرايطي ايجاد کند که در آن، کارکردها بتوانند محقق يا تقويت شوند. اين بدين معني است که تغي

ه مناسبي از آنچه در حال ساختار ديدگا-مي تواند منجر به هدفمند شدن کارکردها شود و تحليل دوگانه کارکرد

ين نسبت به ها به دست مي دهد. چنين تحليلي همچنتحقق در نظام نوآوری مي باشد و به ويژه خطاها و چرايي آن

 (.2012 تحليل کالسيك کارکردی، مبنای دقيق تر و کاملتری برای تجويزات سياستي به دست مي دهد )وايزرک،

ادبيات نوآوری به مشكالتي که در مسير توسعه نظام نوآوری مانع ايجاد مي کنند به عنوان مشكالت سيستمي، 

مي کند. برخي از مهمترين مطالعاتي که سعي در تعريف و دسته بندی اين مشكالت داشته شكست يا ضعف اشاره 

( که در تحليل شان از نظام انرژی های تجديد پذير کشور سوئد، 2000اند عبارتند از: جاکوبسون و جانسون )

ی کردند. اين فاکتورها تعدادی از فاکتورهايي که موجب انسداد توسعه يا انتشار فناوری جديد مي شوند را برشمار

شامل فاکتورهای منتسب به بازيگران و بازار، فاکتورهای مربوط به شبكه و نهايتا فاکتورهای مربوط به نهادها مي 

( مشابهت دارد. فاکتورهای مسدود 2010شوند. چنين دسته بندی ای بسيار با مطالعات چامينيد و ادکوئيست )

ره شده است عبارتند از: مشكل سرمايه گذاری و ارائه زيرساخت، مشكل گذار، کننده ای که در تحقيق آنها بدان اشا

                                                           
1 Raven & Walrave 
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مشكل نهادی )نرم و سخت(، مشكل قفل شدگي، مشكل يادگيری و قابليت، مشكل شبكه، مشكل مكانيزم های 

( ليستي از چهار شكست سيستمي را برشماری کرده 2000کشف و بهره برداری، و مشكالت تكميلي. اسميث )

در  OECDكست تامين زيرساخت و سرمايه گذاری، شكست گذار، شكست قفل شدگي و شكست نهادی. است. ش

( نيز ليستي از اين مشكالت را برشماری مي کند که عبارتند از: نبود تعامل بين 1997کتاب نظام ملي نوآوری )

ردی، و نقص در قابليت جذب و بازيگران، ناکارايي نهادهای انتقال فناوری، عدم تناسب بين تحقيقات پايه و کارب

( دسته بندی های مختلف را مورد بررسي قرار دادند و چهار 2005اطالعات در بنگاه ها. وولسوئيس و همكاران )

دسته بندی کلي ارائه کردند که عبارتند از: مشكالت ساختاری، نهادی، تعاملي و قابليتي. آن ها مشكل قفل شدگي 

دليل که اين مشكل را به عنوان دليل شناسايي نكردند بلكه به عنوان نتيجه ديگر را از ليست حذف کردند به اين 

( بيان مي دارد که نظام نوآوری نمي تواند به عنوان يك نظام 2002مشكالت مورد بررسي قرار دادند. کارلسون )

هر کدام از اين اجزای  عمل کند اگر اوال در هر يك از اجزای ساختاری آن مشكلي وجود داشته باشد، مثال زماني که

ساختاری موجود نباشند و ثانيا اگر هر يك از اين اجزای ساختاری، ويژگي های الزمي را که بايد داشته باشند را 

دارا نباشند، مثال در مورد بازيگران، قابليت های درخوری وجود نداشته باشد. به طور مشابه وايزرک و همكاران 

ام نوآوری به درستي کار نكند، سياستگذار مي تواند برای يافتن دليل آن، به المان ( بيان مي دارد که اگر نظ2012)

های ساختاری نظام توجه کند. اين توجه مي تواند در دو مسير صورت گيرد اول وجود بعد ساختاری و ديگری 

ي کنند: وجود ويژگي يا کيفيت آن. با اين منطق اين محققان مشكالت سيستمي را در چهار دسته تقسيم بندی م

يا کيفيت قابليت های بازيگران، وجود يا کيفيت پيكربندی نهادی، وجود يا کيفيت تعامالت، و در نهايت وجود يا 

کيفيت زيرساخت ها. در بررسي اين محققان مشكل بازيگران به طور خالصه تحت عنوان مشكل قابليت ها مورد 

ندی شده است. اوال مشكالت مرتبط با عدم وجود بازيگران بحث قرار گرفته است. اين مشكل بر دو نوع تقسيم ب

مرتبط شامل: جامعه مدني، دولت، سمن ها، بنگاه ها، شرکت های چند مليتي، مشتريان، نهادهای دانشي، سازمان 

های قانوني، بانك ها و ساير بازيگران. ثانيا مشكالت مرتبط با قابليت اين بازيگران. بازيگران مختلف ممكن است 

ايستگي، قابليت يادگيری يا بهره برداری از منابع در دسترس را به منظور شناسايي و برطرف کردن نيازهايشان ش

يا توسعه استراتژی ها و چشم اندازشان نداشته باشند. براين مبنا هشت مشكل سيستمي مورد شناسايي قرار مي 

فهومي به نام ابزار سيستمي تعريف مي گردد گيرد و متناظرا هشت هدف برای رفع آن ها تعريف مي گردد. سپس م

 که برای رفع مشكل سيستمي بايد بر روی يك يا چند هدف متمرکز باشد.

تحليل کارکردی، مدلي توصيفي مي باشد و ابزاری تحليل برای فهم عملكرد نظام نوآوری در يك زمان خاص و 

ه مي دهد. ابزارهای سيستمي اما مدلي تجويزی شناسايي مشكالت سيستمي که نظام نوآوری با آن مواجه است، ارائ

هستند با اين هدف که از طراحي سياستي پشتيباني کنند و منجر به انتخاب ابزارهايي که منجر به رفع مشكالت 

نظام مي گردد، بشوند. در اين چارچوب کارکردها از طريق تجويز المان های ساختاری مورد تحليل قرار مي گيرند. 

نجر به شناسايي دقيق فاکتورهايي که منجر به انسداد کارکردها و جلوگيری از توسعه نظام نوآوری چنين تحليلي م

مي شود، مي گردد. انواع مختلف مشكالت نيازمند رفع به وسيله انواع مختلفي از ابزارها مي باشد )وايزرک و 

 (. 2012همكاران، 
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ارائه داده اند، شكست های نظام نوآوری را قابل انتساب طبق آنچه گفته شده محققان مختلفي در چارچوب هايي که 

به ابعاد ساختاری نظام نوآوری دانسته اند. يكي از اين ابعاد بازيگران هستند که طبق آنچه برشماری شد طيف 

وسيعي از بازيگران را مي توان در نظر گرفت. يكي از مهمترين اين بازيگران، بنگاه های توسعه دهنده فناوری و 

ليد کنندگان محصوالت و خدمات مي باشند. چه بسا شكست ها و انسدادهايي که در نظام نوآوری فناورانه تو

شناسايي مي شود ناشي از عدم وجود يا ضعفي متناظر در قابليت های الزم در بنگاه ها باشد که متناظرا تجويز 

( شكست های توانمندی 2012كاران )سياستي مرتبط با آن نيز در حوزه بنگاه مي باشد. هرچند وايزرک و هم

بازيگران را به رسميت شناخته اند اما اوال طيف وسيعي از بازيگران از بنگاه ها تا مصرف کنندگان را مد نظر داشته 

ساختاری که ارائه -اند و اختصاصا بر بنگاه های توسعه دهنده فناوری تمرکز نكرده اند و ثانيا همچنان مدل کارکری

نيز همچنان توصيفي باقي مانده است و فاقد جزئيات الزم برای تجويزات سياستي مي باشد. در اين داده اند خود 

پژوهش سعي شده است تا اوال در طيف وسيع بازيگران، تمرکز بر بنگاه ها باشد که بي شك مهمترين جز از بعد 

با ابعاد کارکردی نظام نوآوری  ساختاری بازيگران مي باشد و در اين راستا قابليت های بخصوصي را که متناظر

فناورانه مي باشد، مورد شناسايي قرار دهد. ثانيا دنبال کردن يك رويكرد تجويزی که بين قابليت های بنگاه ها و 

کارکرد( از ديگر مشارکت های عملي اين -کارکردهای نظام با برقراری روابط، تناظر ايجاد کرده است )تحليل قابليت

کارکرد مي تواند ابزارهای سياستي متنوعي در اختيار سياست -ثا اين رويكرد تحليل قابليتپژوهش مي باشد. ثال

گذار قرار دهد تا براساس آن مداخالت سياستي دقيق و متناسبي را جهت رفع انسداد های نظام نوآوری از مجرای 

 قابليت های بنگاه ها انجام دهد.

تحليل ساختاری و هم در رويكرد تحليل کارکردی، به بنگاه ها به هرچند در نظام نوآوری فناورانه هم در رويكرد 

عنوان بازيگران کليدی نظام و هسته اصلي ايجاد نوآوری در تعامل با ساير بازيگران توجه ويژه ای شده است اما اکثر 

ی سيستمي تحليل هايي که به وسيله اين مدل در ايران انجام گرفته است يا در مقام شناسايي و تحليل شكست ها

و عوامل مسدود کننده و يا در مقام ارائه تجويزهای سياستي عمدتا بر نقش يا نارسايي های دولت يا نهاد سياست 

(، 1395(، ماقبل و همكاران )1395گذار متمرکز بوده اند. از جمله اين تحقيقات مي توان به اميری نيا وهمكاران )

اشاره کرد که در کليه آن ها شناسايي شكست های سيستم و يا  (1393(، حيراني و همكاران )1394آقاجانيان )

ارائه تجويزهای سياستي عمدتا در حوزه کالن صنعت يا فناوری صورت گرفته و تا حدود زيادی نقش بنگاه ها و 

رويه ها و قابليت هايي که در داخل آن ها توسعه يافته و در مسير تكامل نظام نوآوری فناورانه نقش آفريني مي 

 کند و مي تواند نقش پيشران يا مسدود کننده را برای نظام ايفا کند مفغول مانده است.

شايد يكي از داليلي که نقش بنگاه ها در تحليل نظام نوآوری فناورانه در ايران مورد غفلت قرار گرفته آن است که    

سوی محققان به منظور   سعه يك فناوری    مدل تحليل کارکردی نظام نوآوری فناورانه که عمدتا از  سير تو تحليل م

و ارائه تجويزهای سدياسدتي مورد اسدتفاده قرار مي گيرد عمدتا برخوردار از يك رويكرد کل نگر و برآيندی بوده و     

فاقد جزئيات بيشتر در رابطه با متغيرهای معطوف به بنگاه های درگير در نظام مي باشد. از اين جهت بررسي اين     

ودی وابسته به رويكرد محقق و تمايل وی به بررسي جزئيات بيشتر مي باشد. از اين      متغيرها توسط محققان تا حد 

سطح خرد و بنگاه به مدل کارکردی        ضافه کردن مدلي از قابليت های نوآوری فناورانه در  سد ا جهت به نظر مي ر
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صنعت هم قابليت تبيين مدل کارکردی را افزايش مي ده    سطح کالن و  د و هم مي تواند نظام نوآوری فناورانه در 

نقشه راهي فرا روی محققان به منظور بررسي متغيرهای معطوف به بنگاه ها در مسير تكامل نظام نوآوری فناورانه     

شتری برخوردار کرده و عمل گرايانه تر نمايد. در بخش بعد         شمول بي ستي محقق را از  سيا قرار داده و تجويزهای 

 چارچوب نظری چنين مدلي ارائه شده است.
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 الگوي مفهومي پژوهش 28-2

ظا               ها بر شدددكل گيری ن نه بنگاه  ناورا قابليت های نوآوری ف تدوين الگوی اثرگذاری  م نوآوری اين تحقيق در پي 

ايي آن آورده  کشور است. طبق آنچه تاکنون و تنها در بخش مرور ادبيات و جمع بندی انته ICTفناورانه در صنعت 

 ارائه گردد: 4-2شد، در اين بخش سعي شده است تا الگوی مفهومي اين پژوهش به شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهومي پژوهشالگوی  4-2شكل 

 

 کارکردهای نظام نوآوری فناورانه

فعالیت های 

 کارآفرینی

مشروعیت 

 بخشی

خلق 

 دانش

انتشار 

 دانش

جهت دهی 

 به سیستم

تامین و 

 تسهیل منابع

شکل گیری 

 بازار

 قابلیت های نوآوری فناورانه

 قابلیت یادگیری

 قابلیت تحقیق و توسعه

برنامه ریزی استراتژیکقابلیت   

حصولم-قابلیت تولید  

 قابلیت شبکه سازی

تخصیص منابعقابلیت   
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 فرضیه هاي تحقیق 29-2

واعد و مقرراتي هر کدام از بازيگران درگير در يك نظام نوآوری فناورانه براساس استراتژی خاص خود در چارچوب ق

ستراتژی خاص عمل که در پيرامون وی وجود دارد به انجام فعاليت های نوآورانه مي پردازد. هر بازيگر بر طبق يك ا

رايند های استراتژی هر بازيگر، مجموعه ای از اهداف بلند مدت سازماني است که موجب جهت دهي به فمي کند. 

يت ها مي تصميم گيری شده، فعاليت های بازيگران را مديريت کرده و به تخصيص منابع الزم برای انجام فعال

ارد. بنابراين هر دست که به آن دسترسي پردازد. آنچه که به بازيگر در انجام اين فعاليت ها کمك مي کند، منابعي ا

ختلف توسط بازيگر با صرف منابع و در قالب استراتژی و قواعد موجود فعاليت مي نمايد. انجام فعاليت های م

(. 1391ان، بازيگران مختلف منجر به برآورده شدن کارکردهای نظام نوآوری فناورانه مي گردد )باقری و همكار

ه را تعيين ه شده توسط فعاليت بازيگران مختلف، عملكرد نهايي نظام نواوری فناورانمجموع کارکردهای برآورد

 (. Suurs, 2009خواهد کرد )

 تبیین فرضیات تحقیق 1-29-2

( عبارت از تالش هايي است که به طور مستقيم 1991مفهوم فعاليت های کارآفرينانه توسط کارلسون و استنكويچ )

ات ارائه شده بر پايه دانش فني موجود مي پردازد. وجود فعاليت های کارآفرينانه به تجاری سازی محصوالت و خدم

(.  Markard; 2008 & Truffer عاملي است که نظام نوآوری فناورانه را از نظام تحقيق و توسعه متمايز مي سازد )

(. Negro; 2007است ) نقش معمول کارآفرين، تبديل دانش فني موجود به فرصت های کسب و کار و نهايتا نوآوری

(. Suurs; 2009کارآفرين اين کار را با انجام تجربه های بازارگرا که منجر به ايجاد تغيير مي شود انجام مي دهد )

همچنين کارآفرين مي تواند يك تازه وارد باشد که در شكل گيری بازار جديد نقش بازی مي کند يا شرکتي که 

 1منظور شكل دادن يا بهره بردن از توسعه های جديد، متنوع مي کند. برگكاستراتژی های کسب و کار خود را به 

( بيان مي دارد که آزمايشات اثبات کننده فناوری يا کاربردهای جديد مي باشد. بسياری از اين آزمايشات 2005)

، فرايند شكست مي خورند و تعدادی از آنها موفق مي شوند و زماني که اين آزمايشات با موفقيت همراه باشد

يادگيری اجتماعي اتفاق مي افتد. دليل شكست بسياری از اين آزمايشات، جديد بودن فناوری و لزوم انجام آزمون 

و خطاهای بسيار برای يافتن راه حل های مناسب برای تجاری سازی فناوری است. همچنين آنها تعداد بررسي 

حليل فعاليت های کارآفرينانه ارائه کرده اند. هكرت و کاربردهای مختلف فناوری را به عنوان يكي از روش های ت

( بيان مي کنند که نقش کارآفرين عبارت است از تبديل پتانسيل های دانش جديد، شبكه ها و 2007) 2همكاران

بازارها به فعاليت هايي برای توليد و بهره برداری از مزايای فرصت های کسب و کار جديد. همچنين آن ها پيشنهاد 

اند که کارکرد فعاليت های کارآفرينانه را مي توان با بررسي شناسايي فرصت های مناسب کسب و کار )چه  کرده

در کسب و کارهای موجود و چه در کسب و کارهای در حال شكل گيری(، سرمايه گذاری مخاطره آميز، تالش های 

يد مورد ارزيابي قرارداد. بنابراين الزمه منجر به تجاری سازی دانش فني و ميزان و تعداد آزمايشات با فناوری جد

                                                           
1 Bergek 

2 Hekkert et al. 
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انجام فعاليت های کارآفرينانه وجود دانش فني است و خروجي فعاليت های کارآفرينانه، کاهش عدم قطعيت موجود 

(. سرمايه گذاری خطر پذير و پروژه های انجام شده در تجاری Suurs; 2009در سيستم از طريق انجام پروژه هاست )

(، ورود محصوالت و خدمات جديد در زمينه Hekkert & Negro, 2009; Bergek et al., 2008سازی فناوری )

 ,Suurs, 2009; Hekkert( و ورود شرکت های نوآور در عرصه تجاری سازی فناوری )Alpan et al., 2009فناوری )

اقری مقدم و همكاران ( از نظر محققان مختلف نشانگر کارکرد فعاليت های کارآفرينانه تلقي شده است. ب2011

( بيان مي دارند که فعاليت های کارآفريني عبارت است از تبديل دانش فني موجود به کسب و کارهای 1391)

جديد و به طور کلي دو زيرکارکرد برای فعاليت های کارآفريني متصور است که عبارتند از ايجاد فرصت های کاری 

 جديد و شناساندن فرصت های کاری جديد.

طور که مشخص مي باشد، تاکيد بر نقش بنگاه های و افراد نوآور، تجاری سازی، بهره برداری از دانش فني، همان

ارائه محصوالت و خدمات جديد، استفاده از يك فناوری در کاربردهای مختلف، ايجاد فرصت های جديد کسب وکار، 

ن و خطاها از شاخص ها و مولفه های اصلي در انجام پروژه های اجرايي، سرمايه گذاری مخاطره آميز و انجام آزمو

( برمي 2011) 1کارکرد فعاليت های کارآفرينانه مي باشد. همانطور که از تعريف قابليت توليد توسط يم و همكاران

آيد، قابليت توليد عبارت است از برخورداری از توانايي فني در تبديل خروجي های تحقيق و توسعه به محصول يا 

سخگوی نياز بازار باشد. تاکيد بر برخورداری از توانايي فني به نوعي همان بهره برداری از دانش فني خدمتي که پا

در ادبيات نظام نوآوری فناورانه مي باشد. همچنين توجه به فرايند تبديل خروجي های تحقيق و توسعه به محصول 

مات جديد و نيز ايجاد فرصت های جديد يا خدمت، تداعي کننده فرايندهای تجاری سازی، ارائه محصوالت و خد

کسب و کار مي باشد که جملگي از شاخص ها و مولفه های اصلي کارکرد فعاليت های کارآفرينانه مي باشد. بنابراين 

 فرضيه اول تحقيق به اين صورت شكل مي گيرد:

ثر مي فناورانه مو : قابلیت تولید بنگاه ها بر کارکرد فعالیت هاي کارآفرينانه در نظام نوآوري1فرضیه

 باشد.

( بيان مي دارد که کارکرد خلق دانش شامل فعاليت های يادگيری در فناوری، بازار، شبكه، کاربران 2009سورس )

و نظير آن مي باشد، با اين وجود تاکيد بيشتری در رابطه با يادگيری دانش فني فناوری نوظهور وجود دارد. همچنين 

ادگيری به وسيله انجام کار محقق مي شود. اين يادگيری بر انواع مختلفي نظير اين کارکرد معموال از طريق ي

(. منبع اصلي Sagar & Zwaan, 2006يادگيری از طريق تحقيق و يادگيری به وسيله انجام کار مشتمل مي شود )

 ,Lundvallباشد ) در اقتصادهای مدرن، خلق دانش مي باشد بنابراين مهمترين فرايند در اين اقتصادها، يادگيری مي

(.  در حاليكه شاخص های متعددی در ادبيات برای کارکرد خلق دانش برشماری شده است اما ممكن است 1992

 ,Zangwil, Kantorشاخص افزايش در فعاليت های فناورانه به وسيله منحني يادگيری نيز مورد توجه قرار گيرد )

رنده تمامي فعاليت هايي دانسته است که مي توان در فرايند ( کارکرد خلق دانش را در برگي2001(. ريكن )2000

                                                           
1 Yam et al. 
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يادگيری قرار داد. بديهي است که اين کارکرد در قلب فرايند نوآوری و در نتيجه در قلب يك نظام نوآوری جای 

 دارد.

وان ( معتقدند که اگر سطوح توانمندی فناورانه را به ده سطح تقسيم بندی کنيم، مي ت2011باقری و همكاران )

ادعا نمود که در سطوح باالتر توانمندی، يادگيری کتابخانه ای از نقش پررنگ تری برخوردار است. در سطوح پايين 

تر توانمندی فناورانه، يادگيری در حين استفاده يا يادگيری در حين انجام کار نقش پررنگ تری را خواهند داشت. 

راه ترکيب دانش فعلي و قبلي از مسيرهای نوآورانه مشخص اگرچه برخي محققان امكان توليد دانش جديد را از 

کرده اند، اما اغلب آن ها در ابتدا از توليد دانش جديد به طور کامل صحبت کرده اند. همچنين آن ها بر روی منابع 

(، يادگيری از طريق کاربرد يا Bijker, 1995; Edquist & Johnson, 1997جديد دانش شامل تحقيق و توسعه )

(، يادگيری در تعامل با فعاليت های روزانه Bijker, 1995; Edquist & Johnson, 1997ليد جديد فناوری )تو

(Bijker, 1995( و تقليد )Edquist & Johnson, 1997 اتفاق نظر دارند. اهميت يادگيری در کارکرد خلق دانش تا )

 کارکرد خلق دانش را يادگيری نيز نهاده اند. ( نام2007اندازه ای است که برخي محققين نظير نگرو و همكاران )

( عبارت است از توانايي بنگاه در شناسايي، تطبيق، 2010از آنجا که قابليت يادگيری طبق تحقيقات يم و همكاران )

جذب و بهره برداری از دانش جديد، به نظر مي رسد هرچه بنگاه های درگير در توسعه يك نظام نوآوری فناورانه، 

بيشتری در شناسايي، تطبيق و جذب و بهره برداری از فناوری جديد را داشته باشند يا به عبارتي به لحاظ توانايي 

قابليت يادگيری در سطوح باالتری قرار داشته باشند، برآيند عملكرد آنها خود به خود منجر به بهبود عملكرد کارکرد 

 فرضيه دوم تحقيق به اين صورت شكل مي گيرد:خلق دانش در آن نظام نوآوری فناورانه مي شود. بنابراين 

 : قابلیت يادگیري بنگاه ها بر کارکرد خلق دانش در نظام نوآوري فناورانه موثر مي باشد.2فرضیه

 ,Surrsدر کارکرد خلق دانش، يادگيری از طريق تحقيق عمدتا ناظر به فعاليت های تحقيق و توسعه مي شود )

ه دانش عبارت است از تحقيق و توسعه و تعداد و اندازه پروژه های تحقيق و (. يكي از منابع خلق و توسع2009

(. از آنجا Bergek, 2005توسعه، يكي از شاخص های اصلي اندازه گيری نحوه عملكرد کارکرد خلق دانش مي باشد )

کاهش نيابد از که در ابتدای ظهور هر فناوری، ميزان عدم قطعيت باالست، کارآفرينان تا زماني سطح عدم قطعيت 

سرمايه گذاری در فناوری جديد اجتناب مي کنند. يكي از فعاليت هايي که از عدم قطعيت های فناوری مي کاهد، 

انجام فرايندهای بيشتر تحقيق و توسعه مي باشد. تحقيق و توسعه بيشتر با کاهش عدم قطعيت ها باعث مي شود 

(.  هكرت و همكاران Hekkert, 2009ل سرمايه گذاری گردد )که فناوری به مشخصه های قابل قبولي رسيده و قاب

( تحقيق و توسعه و خلق دانش را جزو پيش نيازهای هر نظام نوآوری محسوب مي کنند و سه نوع شاخص 2007)

را جهت بررسي و ارزيابي کارکرد خلق دانش برشماری مي کنند که پروژه های تحقيق و توسعه، ثبت اختراع و 

در تحقيق و توسعه مي باشند. شاخص های متعددی توسط محققان مختلف به منظور بررسي و سرمايه گذاری 

ارزيابي کارکرد خلق دانش معرفي شده است که متضمن اهميت فرايند تحقيق و توسعه در اين کارکرد مي باشد. 

روژه های تحقيق و (، اندازه و جهت گيری پHekkert et al., 2009از جمله سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه )

 Nasiri, 2015( و تحقيقات پايه و توسعه ای )Suurs, 2009(، تجارب آزمايشگاهي )Bergek et al., 2008توسعه )

.) 
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هرچند کارکرد تحقيق و توسعه در يك نظام نوآوری فناورانه در بخش ها و نهادهای مختلف از جمله دانشگاه ها، 

دولتي و بنگاه ها و با بودجه های عمومي يا خصوصي صورت مي گيرد مراکز تحقيقاتي و آزمايشگاهي، موسسات 

اما تحقيق و توسعه داخلي بنگاه ها نيز سهم قابل توجهي در عملكرد مطلوب تر اين کارکرد دارد. سرمايه گذاری 

کارکرد بيشتر بنگاه های موجود در يك نظام نوآوری فناورانه در حوزه تحقيق و توسعه منجر به عملكرد مطلوب تر 

خلق دانش شده و با کاهش عدم قطعيت های فناوری نوظهور، کارآفرينان بيشتری را به سمت سرمايه گذاری در 

 1اين فناوری سوق داده و نتيجتا عملكرد کل نظام نواوری فناورانه را بهبود مي بخشد. طبق مطالعات گان و همكاران

وانايي بنگاه در يكپارچه سازی استراتژی تحقيق و توسعه، ( قابليت تحقيق و توسعه بنگاه عبارت است از ت2006)

اجرای پروژه، مديريت سبد پروژه ها و مديريت هزينه های تحقيق و توسعه. بر اين اساس به نظر مي رسد توانايي 

ق باالتر بنگاه های موجود در يك نظام نوآوری فناورانه در حوزه تحقيق و توسعه منجر به بهبود عملكرد کارکرد خل

 دانش مي شود. بنابراين فرضيه سوم تحقيق به اين صورت شكل مي گيرد:

 باشد. : قابلیت تحقیق و توسعه بنگاه ها بر کارکرد خلق دانش در نظام نوآوري فناورانه موثر مي3فرضیه

عات در ش و اطالکارکرد انتشار دانش در برگيرنده مجموعه ای از فعاليت ها با هدف تسهيم و به اشتراک گذاری دان

ود شبكه در (. ويژگي اصلي نظام نوآوری فناورانه، وجSuurs, 2009ميان بازيگران مختلف موجود در سيستم است )

دله (. عملكرد اصلي شبكه ها عبارت است از تسهيل مباCarlsson & Stankiewicz, 1991ساختار آن مي باشد )

لف )برای مثال ر دانش شامل مشارکت بين بازيگران مختدانش بين تمامي بازيگران درگير در آن. فعاليت های انتشا

(. Suurs, 2009توسعه دهندگان فناوری( و همچنين برگزاری جلساتي مانند کنفرانس ها و کارگاه ها مي شود )

ا مي شود. ( بيان مي دارد که فعاليت های انتشار دانش شامل گستره وسيعي از بازيگران و شبكه ه2009سورس )

بكه های شد که بازيگران داخل يك شبكه، دانش خود را در تواتر بيشتری نسبت به بازيگران در انتظار مي رو

ي از انتشار ( بيان مي دارند که بخش قابل توجه2009مختلف، با يكديگر به اشتراک بگذارند. هكرت و همكاران )

م متقابلي ت های شبكه ای، فهدانش در روابط دوتايي و چندتايي بازيگران محقق مي شود. با تحقق چنين فعالي

انند به تدريج بين بازيگران به مرور شكل مي گيرد که باعث مي شود نهادهای درگير در فرايند توسعه فناوری بتو

گير در شبكه ها  با فناوری تطبيق پيدا کنند. همچنين توسعه نظام نوآوری فناورانه به افزايش تعداد بازيگران در

مدت( بر  (. شبكه ها باعث مي شوند که تصميمات سياستي )استانداردها، اهداف بلندSuurs, 2009وابسته است )

يير در ارزش ها مبنای آخرين چشم اندازهای فناورانه اتخاذ شوند و اطالعات درون شبكه ها مي تواند از مجرای تغ

 (.Negro et al., 2007و استانداردها منجر به تغيير در برنامه های تحقيق و توسعه گردد )

( ايجاد ساختاری پيچيده که در آن بنگاه ها و ديگر نهادهای مرتبط در راستای انجام 2001) 2هارالند و همكاران

فعاليتي با يكديگر به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط دو طرفه قرار مي گيرند را به عنوان قابليت شبكه سازی 

                                                           
1 Guan et al. 

2 Harland et al 
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( دو دسته از تالش هايي که بنگاه مي تواند برای تاسيس 2001) 1مطرح کرده است. طبق تحقيقات سويتاريس

کانال های جريان دانش و ارتباطات انجام دهد عبارتند از: جستجوی دانش و اطالعات خارجي و همكاری با ساير 

ايجاد واحد بنگاه ها. شرکت در همكاری های فناورانه با ساير بنگاه ها، انتقال فناوری در رابطه با بنگاه های نوآور، 

ارتباط با دانشگاه، توجه به ارتباط با مشتری و تامين کنندگان به عنوان منبع الهام برای نوآوری های آتي، همگي 

از جمله شاخص هايي هستند که محققان مختلف در رابطه با قابليت شبكه سازی بنگاه ها بدان ها اشاره کرده اند 

(Lawson & Samson 2001, Brynolfsson et al 2002, Mazzanti & Zoboli 2006.) 

نند از طريق قابليت با توجه به موارد ياد شده به نظر مي رسد بنگاه های موجود در يك نظام نوآوری فناورانه مي توا

ی از بازيگران در اهای شبكه سازی و برقراری ارتباطات کاری و دانشي با بنگاه ها يا نهادهای ديگر با ايجاد شبكه 

ی اقدام مي کنند. اين نوآوری فناورانه به مبادله اطالعات و دانش پرداخته و از اين رهگذر به اشاعه فناوردرون نظام 

ضيه بنابراين فر امر منجر به بهبود و تسهيل عملكرد کارکرد انتشار دانش در درون نظام نوآوری فناورانه مي شود.

 چهارم تحقيق به اين صورت شكل مي گيرد:

 اشد.ببکه سازي بنگاه ها بر کارکرد انتشار دانش در نظام نوآوري فناورانه موثر مي : قابلیت ش4فرضیه

( يادگيری تعاملي را فلسفه وجودی نظام نوآوری معرفي مي کند. رويكرد نظام نوآوری بيان مي 1988) 2الندوال

در تعامل باشند. يكي از  کند که نوآوری تنها زماني اتفاق مي افتد که بازيگراني از حوزه های مختلف با يكديگر

اشكال نوآوری تعاملي عبارت است از يادگيری از طريق استفاده از طريق فعاليت های يادگيری براساس تجارب 

کابران نوآوری های فناورانه، محقق مي شود. مثالي از اين نوع يادگيری را مي توان برقراری ارتباطات بين کاربران 

( بيان مي دارند که فعاليت های شبكه ای مي تواند به 2007هكرت و همكاران ) و توليد کنندگان فناوری دانست.

عنوان پيشنيازی برای يادگيری تعاملي تلقي شود. با اين وجود زماني که شبكه ای از توليدکنندگان و کاربران 

مختلفي را برای  فناوری مد نظر باشد، يادگيری به وسيله استفاده نيز اهميت مي يابد. محققان مختلف شاخص های

بررسي و تحليل کارکرد انتشار دانش به کار گرفته اند. از جمله اين شاخص عبارتند از: تعداد فعاليت های تحقيق 

و توسعه مشترک ميان بنگاه های مختلف و تعداد کنفرانس ها و کارگاهي آموزشي برگزار شده. از طريق اين فعاليت 

 ر شده و فرايند يادگيری تعاملي تسهيل مي گردد.ها، بين بنگاه های مختلف تعامل برقرا

( عبارت است از توانايي بنگاه در شناسايي، تطبيق، 2004از آنجا که قابليت يادگيری طبق تحقيقات يم و همكاران )

جذب و بهره برداری از دانش جديد، به نظر مي رسد هرچه بنگاه های درگير در توسعه يك نظام نوآوری فناورانه، 

ي بيشتری در شناسايي، تطبيق و جذب و بهره برداری از فناوری جديد را در تعامالت شبكه ای با ساير بنگاه تواناي

ها و نهادهای درگير در فرايند توسعه نظام نوآوری فناورانه داشته باشند يا به عبارتي به لحاظ قابليت يادگيری در 

ح مطلوبتری در فرايند انتشار دانش محقق مي شود و سطوح باالتری قرار داشته باشند، يادگيری تعاملي در سط

بنابراين کارکرد انتشار دانش در آن نظام نوآوری فناورانه به نحو مطلوب تری محقق مي شود. قابليت باالتر بنگاه ها 

                                                           
1 Suitaris  

2 Lundval 
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مي در يادگيری منجر به تسريع و تسهيل فرايند يادگيری تعاملي و بنابراين بهبود علمكرد در کارکرد انتشار دانش 

 شود. بنابراين فرضيه پنجم تحقيق به اين صورت شكل مي گيرد:

 شد.: قابلیت يادگیري بنگاه ها بر کارکرد انتشار دانش در نظام نوآوري فناورانه موثر مي با5فرضیه

چون منابع همواره محدود هستند، زماني که فرصت های فناورانه مختلفي وجود دارد، انتخاب بهترين فرصت فناورانه 

سرمايه گذاری منابع در جهت بارور کردن آن الزم و ضروری مي باشد. عدم انجام چنين انتخابي منجر به هدر و 

رفتن منابع محدود مي گردد. همچنين بيان مي دارند که کارکرد جهت دهي به سيستم به وسيله طيف وسيعي از 

( 2007(. هكرت و همكاران )Hekkert et al., 2007اجزا سيستم شامل صنعت، بنگاه، دولت و بازار محقق مي شود )

همچنين بيان مي دارند که کارکرد جهت دهي به سيستم تنها از طريق مداخالت دولت و بازار محقق نمي شود 

بلكه معموال از طريق فرايند تعاملي و انباشتي تبادل ايده ها بين توليد کنندگان، کاربران و ساير بازيگران نظام 

( در تحقيقات خود به اهميت و نقش انتظارات در اين فرايند 1998) 1قق مي شود. ون لنتهنوآوری فناورانه مح

( بيان مي دارد که کارکرد جهت دهي به تحقيقات به فعاليت هايي 2009تبادل ايده ها توجه کرده است. سورس )

ران با توجه به پشتيباني آن ها از در درون نظام نوآوری فناورانه اشاره دارد که به نيازها، الزامات و انتظارات بازيگ

فناوری نوظهور شكل مي دهد. همچنين وی اين جهت دهي را در دو جهت مثبت و منفي قلمداد مي کند. در جهت 

دهي مثبت، انتظارات و اهداف و سياست گذاری ها به شكل همگرايي در راستای توسعه فناوری قرار مي گيرد. اين 

يابد که فرصت های فناورانه متعددی در يك حوزه فناورانه مشخص وجود دارد  همگرايي به اين دليل اهميت مي

که همگي برای توسعه نيازمند سرمايه گذاری هستند. از آنجا که منابع معموال محدود هستند، ايجاد تمرکز و 

عدم همگرايي جهت توسعه فرصت های فناورانه خاص اهميت مي يابد. عدم وجود جهت دهي به سيستم منجر به 

(. کارکرد جهت دهي به سيستم Hekkert, 2009تمايل کارافرينان جهت سرمايه گذاری در فناوری مي گردد )

متشكل از فعاليت هايي است که به گزينش و محدود کردن گزينه های موجود در رابطه با فناوری، کاربرد آن ها و 

(. در واقع به علت وجود محدوديت در منابع Carlsson & Jacobson, 2004بازارشان در سطوح مختلف مي پردازد )

در دسترس، از ميان گزينه های مختلف موجود بايد دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز کرد. بدون انجام اين مرحله، 

نياز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته باقي مانده و منابع در دامنه وسيعي از گزينه های کاربردی و 

ه پراکنده شده و به هدر مي رود. در نتيجه تعداد قابل توجهي از گزينه های توسعه با وجود صرف منبع فناوران

برايشان، ناموفق باقي مي مانند. برای جلوگيری از وقوع اين رخداد، کارکرد جهت دهي به سيستم در روند توسعه 

هت بررسي و تحليل کارکرد جهت دهي به (. محققان مختلف ج1391فناورانه تعريف مي گردد )باقری و همكاران، 

سيستم، شاخص های مختلف را ارائه کرده اند. از جمله اين کارکردها مي توان به وضع چشم انداز برای توسعه 

فناوری، شكل گيری انتظارات درباره آينده فناوری، هدف گذاری های انجام شده در سياستگذاری فناوری، تدوين 

 كالت، فرصت ها و تهديدها در رابطه با فناوری اشاره کرد.استانداردها و شناسايي مش

                                                           
1 Van lente 
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هر بازيگر بر طبق يك استراتژی خاص عمل مي کند. استراتژی هر بازيگر، مجموعه ای از اهداف بلند مدت سازماني 

است که موجب جهت دهي به فرايند های تصميم گيری شده و فعاليت های بازيگران را مديريت کرده و به تخصيص 

( قابليت 2010(. طبق تعريف يم و همكاران )1391ع الزم برای انجام فعاليت ها مي پردازد )باقری و همكاران، مناب

برنامه ريزی استراتژيك عبارت است از ظرفيت شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و تهديدات و فرصت های خارجي 

( بيان مي دارند که بنگاه 2006گان و همكاران ) و اتخاذ انواع مختلف استراتژی که با محيط امكان سازگاری دارد.

های با قابليت برنامه ريزی استراتژيك باالتر مي توانند استراتژی های فناورانه خود به درستي به اجرا بگذارند. 

( بيان داشته اند کارکرد جهت دهي به سيستم توسط طيف وسيعي از اجزا 2007همانطور که هكرت و همكاران )

له، دولت، بازار، بنگاه ها، کاربران و توليد کنندگان فناوری محقق مي شود و اينگونه نيست که تنها سيستم از جم

توسط مداخالت دولت و بازار محقق شود. در اين راستا بنگاه ها از دو مسير مي توانند در فرايند کارکرد جهت دهي 

وجود در يك نظام نوآوری فناورانه بخصوص، به به سيستم موثر واقع شوند. در اولين مسير زماني که بنگاه های م

طور نسبي با شناخت صحيح نقاط قوت و ضعف داخلي و تهديدات و فرصت های خارجي اقدام به برنامه ريزی 

استراتژيك مناسبي کنند و اهداف و استراتژی های فناورانه خود را به درستي تعيين و در آن مسير اقدام کنند، در 

ورانه به احتمال زياد کارکرد جهت دهي به سيستم به نحوی مطلوب تری نسبت به نظام های آن نظام نوآوری فنا

نوآوری فناورانه ای که بنگاه های دورن آن چنين قابليتي را ندارند عمل مي کند. در دومين مسير، زمانيكه بنگاه 

امه ريزی استراتژيك برخوردار های موجود در يك نظام نوآوری فناورانه بخصوص، از قابليت بااليي در حوزه برن

باشند، در حوزه تدوين چشم اندازها، سياستگذاری، استانداردها و تخصيص منابع در سطح کالن در آن نظام نوآوری 

فناورانه موثرتر نقش ايفا کرده و سياستگذار را در حوزه سياستگذاری به اهداف و تصميمات صحيحتری رهنمون 

نوآوری فناورانه، برخورداری بنگاه ها از قابليت برنامه ريزی استراتژيك باالتر منجر  مي شوند. بنابراين در يك نظام

به آن مي شود که کارکرد جهت دهي به سيستم به نحو مطلوب تری عمل کند. در اين راستا فرضيه ششم تحقيق 

 به اين صورت شكل مي گيرد:

جهت دهي به سیستم در نظام نوآوري  : قابلیت برنامه ريزي استراتژيک بنگاه ها بر کارکرد6فرضیه

 فناورانه موثر مي باشد.

(. Rickne, 2000زمانيكه نظام نوآوری فناورانه تكامل مي يابد، الزم است طيفي از منابع مختلف فراهم شوند )

ساني در بنابراين، نظام نوآوری فناورانه نياز دارد تا در گستره مناسبي قادر به تامين شايستگي ها و سرمايه های ان

حوزه های خاص دانشي و فناورانه و همچنين کارآفريني، مديريت، تامين مالي، سرمايه های مالي و دارايي های 

(. هر دو منبع انساني و Bergek et al., 2008مكمل مانند محصوالت و خدمات مكمل و زيرساخت شبكه باشد )

 Negroهای نظام نوآوری فناورانه ضروری هستند )مالي به عنوان ورودی های اصلي سيستم، برای تمامي فعاليت 

et al., 2007( برگك و همكاران .)منابع ضروری برای توسعه نظام نوآوری فناورانه را شامل منابع فني، 2005 )

( نيز منابع مالي و سرمايه های انساني را دو جز اساسي 2007دانشي و مالي برشماری کرده اند. هكرت و همكاران )

ضروری برای توسعه کارکرد تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری فناورانه مي دانند. آنها تامين مالي انجام از منابع 
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شده برای برنامه های تحقيق و توسعه بلند مدت که توسط دولت يا صنعت برای توسعه دانش فناورانه بخصوصي 

وری در بازارهای گوشه ای را به عنوان مثال تخصيص مي يابد و تامين مالي برای تست کردن کاربرد های جديد فنا

( کارکرد تامين و تسهيل منابع را به عنوان 2009برای کارکرد تامين و تسهيل منابع معرفي کرده اند. سورس )

فعاليت های تخصيص منابع مالي، مواد و انساني معرفي کرده اند که برای تمامي نظامات نوآوری فناورانه ضروری 

و استنكويچ  رمايه گذاری و اعطای يارانه. کارلسونت های مرسوم در اين کارکرد عبارتند از سمي باشند. فعالي

( بيان داشته اند که اگر ابزارها و منابع مالي و طبيعي الزم در اختيار نباشد، فناوری نوظهور نمي تواند در 1991)

 هيچ جهت خاصي توسعه پيدا کند. 

امي بازيگران نظام نوآوری فناورانه از جمله بنگاه ها، صنعت و دولت محقق کارکرد تامين و تسهيل منابع توسط تم

مي شود. انتظار مي رود که در نظام های نوآوری فناورانه بالغ تر، بازيگران بخش خصوصي بسيار فعال تر از بخش 

ه عمل کنند عمومي و دولتي در جهت عملكرد مطلوبتر کارکرد تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری فناوران

(Suurs, 2009( باقری و همكاران .)بيان مي دارند که فعاليت هايي که در کارکرد تامين و تسهيل منابع 1391 )

صورت مي پذيرند عمدتا از جنس سرمايه گذاری های است که در فرايند توسعه نظام نوآوری فناورانه انجام مي 

ين و تسهيل منابع، شاخص های مختلفي را ارائه کرده اند. شوند. محققان مختلف جهت بررسي و تحليل کارکرد تام

از جمله اين شاخص ها مي توان به سرمايه گذاری بخش خصوصي و دولتي، حجم سرمايه گذاری مخاطره آميز ، 

حجم سرمايه، کميت و کيفيت منابع انساني، دارايي های مكمل، توسعه زيرساخت های مورد نياز فناوری و تامين 

 مورد نياز برای توسعه فناوری اشاره کرد.  مواد اوليه

( قابليت تخصيص منابع را توانايي بنگاه برای جابه جايي و توسعه منابع مالي، انساني و 2006گان و همكاران )

فناورانه در فرايند نوآوری معرفي کرده اند. همانگونه از اين تعريف بر مي آيد، تعريف و ابعاد مفهوم قابليت تخصيص 

در بنگاه تشابه و سنخيت بسيار زيادی با مفهوم کارکرد تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری فناورانه دارد. منابع 

زمانيكه بنگاه های درگير در يك نظام نوآوری فناورانه از قابليت مطلوبي در حوزه تخصيص منابع برخوردار باشند 

نيز تخصيص منابع به شكل مطلوبي محقق شده و در  اين موضوع سبب مي شود تا در شبكه نظام نوآوری فناورانه

نتيجه کارکرد تامين و تسهيل منابع نيز از اين جهت عملكرد مطلوب تری نسبت به نظام نوآوری فناورانه ای داشته 

( بيان 2009باشد که در آن بازيگران از قابليت پايين تری در تخصيص منابع برخوردارند. همانطور که سورس )

انتظار مي رود که در نظام های نوآوری فناورانه بالغ تر، بنگاه های خصوصي بسيار فعال تر از بخش داشته است 

دولتي در جهت عملكرد مطلوبتر کارکرد تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری فناورانه عمل کنند. بنابراين در يك 

ع باالتر منجر به آن مي شود که کارکرد تامين و نظام نوآوری فناورانه، برخورداری بنگاه ها از قابليت تخصيص مناب

 تخصيص منابع به نحو مطلوب تری عمل کند. در اين راستا فرضيه هفتم تحقيق به اين صورت شكل مي گيرد:

: قابلیت تخصیص منابع بنگاه ها بر کارکرد تامین و تسهیل منابع در نظام نوآوري فناورانه موثر 7فرضیه

 مي باشد.
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هور اغلب با مقاومت هايي از جانب بازيگران فناوری های رقيب مواجه مي باشد. به منظور توسعه رشد فناوری نوظ

فناوری نوظهور در اين شرايط نياز است تا بازيگران اين فناوری با اين مقاومت ها مواجه شوند. اين امر مي تواند با 

ندی جديدی از قواعد مربوط به نظام نوآوری فشار آوردن بر روی قانون گذاران و سياستمداران به ايجاد آرايش ب

( در حوزه علوم 1998) 1(. مفهوم کارکرد مشروعيت بخشي در تحقيقات ساباتير ,2009Suursفناورانه منجر شود)

سياسي ابداع شد. ويژگي ذاتي اين کارکرد اين است که مانند دولت ها، قدرت سياسي به منظور ايجاد تغيير ندارد 

متقاعدسازی ارکان قدرت شاخصه اصلي اين کارکرد مي باشد. در کارکرد مشروعيت بخشي، اما در عوض قدرت 

بازيگران فناوری، فناوری نوظهور را در دستور کار سياستگذاران قرار مي دهند، برای دريافت مواد اوليه جهت توليد 

د، ايجاد مشروعيت مي کنند. اگر و نيز اتخاذ رژيم مالياتي مطلوب البي مي کنند و از اين طريق برای فناوری جدي

(. Hekkert, 2007انجام اين اعمال موفقيت آميز باشد، بازيگران فناوری به لحاظ تعداد و تاثير افزايش مي يابند. )

هرچند مكانيزم مشروعيت بخشي تاحدودی پيچيده مي باشد اما با مطالعه مذاکرات سياسي در مجلس و رسانه ها 

های فشار مي توان رد پای آن را مشاهده کرد. گاهي در برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های توسط بنگاه ها يا گروه 

مرتبط با فناوری نوظهور اثرات البي و مذاکره را به خوبي مي توان مشاهده کرد. البي برای اثر گذاری بر سياستگذاران 

آنها به منظور مشروعيت بخشي به فناوری  توسط بنگاه ها و بازيگران موجود در فناوری جديد يا سنديكای مرتبط با

( در رابطه با افزايش 2006) 2(. مثال جاکوبسون و البر ,2005Bergekاز نشانه های ديگر اين کارکرد مي باشد )

بازيگران و فعالين در حوزه سلول های خورشيدی پس از موفقيت بازيگران اوليه در تغيير رژيم قانون گذاری نيز 

باشد. مشروعيت بخشي يك مسئله در حوزه پذيرش اجتماعي فناوری جديد و تطابق نهادهای  مويد اين مطلب مي

( بيان داشته اند در 1391(. همانطور که باقری و همكاران )Bergek, 2008موجود با فناوری نوظهور مي باشد )

مشروعيت بخشي ايفا مي  رايزني و فشار بر سياستگذاران و قانون گذاران شبكه ها نقشي مهم را در تحقق کارکرد

کنند. در اين کارکرد وجود شبكه ها عالوه بر تسهيل انتشار دانش ميان بازيگران، به همگرا ساختن آنان نيز کمك 

مي کند. وجود شبكه به همگرا ساختن تالش های مشروعيت بخشي و نيز همافزايي آنها کمك شاياني مي نمايد. 

( به جای عنوان 2009نحوی هست که برخي محققان مانند سورس )اهميت فعاليت شبكه در اين کارکرد به 

 مشروعيت بخشي برای اين کارکرد، عنوان ائتالف حاميان را برگزيده اند.

محققان مختلف جهت بررسي و تحليل کارکرد مشروعيت بخشي، شاخص های مختلفي را ارائه کرده اند. از جمله 

بين گروه ها، اعمال نفوذ گروه های پشتيبان فناوری و ميزان حمايت اين شاخص ها مي توان به رايزني های سياسي 

( بيان داشته است کارکرد مشروعيت بخشي عموما از 2009از فناوری در رسانه ها اشاره کرد. همانطور که سورس )

 طريق بنگاه ها و بازيگران بخش خصوصي مانند صنعت و سمن ها که عمدتا در شبكه بازيگران فناوری نوظهور

سازمان يافته اند محقق مي شود. در اين راستا به نظر مي رسد بنگاه از طريق ايجاد شبكه ها با ايجاد همافزايي، 

تالش ها به منظور مشروعيت بخشي به فناوری نوظهور و تاثير بر نهادهای سياستگذار را همگرا مي سازند. با توجه 

                                                           
1 Sabatier 

2 Jacobson & Lubber 
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ر يك نظام نوآوری فناورانه مي توانند از طريق قابليت های به موارد ياد شده به نظر مي رسد بنگاه های موجود د

شبكه سازی و برقراری ارتباطات کاری و دانشي با بنگاه ها يا نهادهای ديگر با ايجاد شبكه ای از بازيگران در درون 

بهبود و  نظام نوآوری فناورانه نسبت به کاهش مقاومت ها در قبال فناوری جديد اقدام مي کنند. اين امر منجر به

تسهيل عملكرد کارکرد مشروعيت بخشي در درون نظام نوآوری فناورانه مي شود. بنابراين در يك نظام نوآوری 

فناورانه، برخورداری بنگاه ها از قابليت شبكه سازی باالتر منجر به آن مي شود که کارکرد مشروعيت بخشي به نحو 

 يق به اين صورت شكل مي گيرد:مطلوب تری عمل کند. در اين راستا فرضيه هشتم تحق

: قابلیت شبکه سازي بنگاه ها بر کارکرد مشروعیت بخشي در نظام نوآوري فناورانه موثر مي 8فرضیه

 باشد.

 تعريف متغیر هاي پژوهش 30-2

 هر يك از مفاهيم موجود درالگوی مفهومي فوق در ذيل به طور مختصر تعريف مي شوند.

 (.Yam, 2004در شناسايي، تطبيق و بهره برداری از دانش موجود در محيط )قابليت يادگيری: توانايي بنگاه 

سبد           سعه، اجرای پروژه، مديريت  ستراتژی تحقيق و تو سازی ا سعه: توانايي بنگاه در يكپارچه  قابليت تحقيق و تو

 (.Guan, 2006پروژه ها، و مديريت هزينه های تحقيق و توسعه )

ه در تبديل نتايج تحقيق و توسدددعه به محصدددوالتي که نيازهای بازار را در            توليد: توانايي بنگا   -قابليت محصدددول  

 (.Yam, 2010هماهنگي با طراحي های مورد درخواست مرتفع کند و قابل توليد نيز باشد )

شددبكه سددازی: ايجاد سدداختاری پيچيده که در آن بنگاه ها و ديگر نهادهای مرتبط در راسددتای انجام فعاليتي با    

 (.Harland et al, 2001مستقيم و غير مستقيم در ارتباط دو طرفه قرار مي گيرند ) يكديگر به طور

قابليت تخصدديص منابع يعني توانايي سددازمان برای جابه جايي و توسددعه منابع مالي، انسدداني و فناورانه در فرايند   

 (.Yam, 2010نوآوری )

اخلي و ضددعف و تهديدات و فرصددت های   قابليت برنامه ريزی اسددتراتژيك يعني ظرفيت شددناسددايي نقاط قوت د 

 (.Yam, 2010خارجي و اتخاذ انواع مختلف استراتژی که با محيط امكان سازگاری دارد )

 فعاليت کارآفريني عبارتست از تبديل دانش فني موجود به کسب و کارهای جديد.کارکرد فعاليت های کارآفريني: 

ست که مي توان  دانش، کارکرد خلق کارکرد خلق دانش:  فرايند يادگيری   دردر برگيرنده ی تمامي فعاليت هايي ا

 قرار داد.

نده ی مجموعه    کارکرد انتشدددار دانش:    يت  کارکرد انتشدددار دانش دربرگير عال به       ای از ف هدف تسدددهيم و  با  ها 

 گذاری دانش و اطالعات در ميان بازيگران مختلف موجود در سيستم است.اشتراک

کارکرد جهت دهي به سدديسددتم متشددكل از فعاليت هايي اسددت که به گزينش و  سدديسددتم:  کارکرد جهت دهي به

 پردازد.محدود کردن گزينه های موجود در رابطه با فناوری، کاربرد آن ها و بازارشان در سطوح مختلف مي

ری های  مجموعه فعاليت ها با هدف رقابت پذيرسدداختن فناوری نوظهور نسددبت به فناوکارکرد شددكل گيری بازار: 

 گيرند.موجود در عرصه بازار در طول تحقق اين کارکرد قرار مي
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ناشددي از  »مهارتي-کارکرد تامين و تسددهيل منابع: توانمندی نظام نوآوری فناوارنه در تجهيز سددرمايه های انسدداني

سددداخت    در حوزه های علمي و فناورانه، کارآفريني، مديريت و تأمين مالي و تجهيزات مكمل مانند زير           « آموزش

 های توليد، خدمات وشبكه ها 

کارکرد مشددروعيت بخشددي: يك فناوری جديد و اجزای آن نيازمند توجه مناسددب و مقتضددي از جانب بازيگران     

مربوطه دربارۀ تجهيز منابع، شكل دهي تقاضا و کسب قدرت سياسي برای بازيگران هستند. مشروعيت، مقبوليت و  

 ست.اطاعت اجتماعي از نهاد های مربوطه ا
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 مواد و روش ها فصل سوم
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 مقدمه 1-3

تحقيق را مي توان تالشي منظم و سازمان يافته برای بررسي مسئله ای خاص که به يك راه حل نياز دارد توصيف 

کرد و شامل گام هايي است که طراحي و پيگيری  مي شوند تا پاسخ هايي برای مسئله مورد عالقه ما در محيط 

دست آيد. مجموعه فرايندی را که سعي مي کنيم توسط آن  مشكالت را حل کنيم تحقيق مي نامند. کاری به 

تفاوت ميان يك مشاهده کننده حساس که برای رسيدن به نوعي تحليل و تصميم گيری يك وضعيت روشن مفروض 

ه محقق به جستجوگری از شعور کلي بهره مي گيرد و پژوهشگری که روش علمي را به کار مي گيرد در اين است ک

منظم درباره موضوع مي پردازد و سعي مي کند پديده ها را بر پايه داده هايي که به دقت برای اين منظور گردآوری 

 (1386شده است توصيف، تشريح و پيش بيني کند )سكاران، 

برای تعيين هدف پژوهش علمي حل مساله است و شيوه ای نظام مند، سازماندهي شده، منطقي و گام به گام 

مسائل، گردآوری داده ها، تحليل و استنتاج نتايج معتبر بر مبنای داده ها است. اين پژوهش ها با استفاده از دو 

روش کمي و کيفي صورت مي پذيرند. در روش کمي، مفروضه پژوهشگر آن است که مي تواند درباره پديده های 

مفروضه ديگر پژوهشگر آن است که با صورت بندی فرضيه  مورد مطالعه به طور عيني به شناخت الزم دست يابد.

ها يا سوال های تحقيق و استفاده از روش های تحقيق توصيفي و يا آزمايشي در شرايط کنترل شده مي توان به 

پيمايشي، -شناخت الزم درباره پديده های مورد مطالعه نايل آمد اما به صرف استفاده از روش های کمي )توصيفي

حليلي و آزمايشي( به تنهايي نمي توان به واقعيت پديده ها دست يافت. روش های ديگر پژوهش، روش ت-توصيفي

 (.1387های کيفي هستند که به بررسي ابعاد کمتر پيدای پديده های مورد مطالعه مي پردازند )بازرگان، 

تاثيرگذاری قابليت های در اين فصل تالش مي شود روش دستيابي به هدف اين پژوهش که همانا تدوين الگوی 

نوآوری فناورانه بنگاه ها بر شكل گيری نظام نوآوری فناورانه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است بر مبنای يك 

 چارچوب منسجم، تشريح گردد.

 روش شناسي تحقیق 2-3

نابراين هدف از انتخاب روش تحقيق بستگي به اهداف و ماهيت موضوع تحقيق و نيز امكانات اجرايي آن دارد. ب

انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق تر، 

آسان تر، سريع تر و ارزان تر در دستيابي به پاسخ هايي برای پرسش يا پرسش های تحقيق مورد نظر کمك کند 

 (.1382)ازکيا و دربان، 

نتايج يافته هايش برای حل مشكالت خاص متداول انجام مي شود، چنين تحقيقي، وقتي پژوهشي به قصد کاربرد 

پژوهش کاربردی ناميده مي شود. اما زماني که پژوهش برای افزايش دانش و درک ما از مشكالت خاصي که عموما 

ی ناميده مي در محيط های سازماني اتفاق مي افتد و چگونگي حل آن ها انجام مي شود، پژوهش بنيادی يا پايه ا

شود. همچنين وقتي تحقيقي برای بررسي اثرات توصيه های تحقيقات کاربردی انجام مي شود آن تحقيق را پژوهش 

 (.1383ارزيابي مي نامند )دانايي فرد، الواني و آذر، 
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ها بر  با توجه به موضوع تحقيق حاضر و هدف آن که تدوين الگوی تاثيرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه

شكل گيری نظام نوآوری فناورانه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مي باشد، پژوهش حاضر را مي توان نوعي 

 پژوهش کاربردی در نظر گرفت.

بر مبنای هدف، تحقيقات در سه دسته جای مي گيرند: اکتشافي، توصيفي و آزمون فرضيه. زماني پژوهش به صورت 

مورد وضعيتي که با آن روبرو هستيم اطالعات و آگاهي زيادی نداريم يا اطالعاتي در اکتشافي انجام مي شود که در 

مورد اينكه چگونه مسائل مشابه يا موضوعات پژوهشي در گذشته حل شده اند در اختيار نداريم. بررسي توصيفي 

تضمن آزمون فرضيه به منظور تعيين و توصيف ويژگي های  متغيرها در يك وضعيت انجام مي شود. مطالعاتي که م

است، معموال تالش مي کنند تا ماهيت روابط خاصي را تبيين کنند يا تفاوت هايي بين گروه ها يا استقالل دو عامل 

 (.1383يا بيشتر در يك وضعيت را تبيين کنند )دانايي فرد، الواني و آذر، 

ا استفاده شده است. در روش در اين پژوهش از روش تحقيق آميخته )کمي و کيفي( برای جمع آوری داده ه

همبستگي به شيوه مدل معادالت ساختاری برای پي بردن به روابط ميان متغيرها -پژوهش کمي از روش توصيفي

با استنباط های احتمالي علي با کمك از داده های مشاهده ای و در روش پژوهش کيفي از روش گروه های کانوني 

 اکتشافي استفاده شده است.

 انجام پژوهش گام هاي 3-3

نشان داده شده است. در گام اول با استفاده از ادبيات تحقيق عناصر اصلي  1-3شكل گام های انجام پژوهش طبق 

 مدل، ابعاد و شاخص های اوليه به دست آمد.
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 گام های انجام پژوهش 1-3شكل 

 

 

 برگزاري گروه کانوني اکتشافي 4-3

يكي از ابزارهای گردآوری داده ها در روش تحقيق کيفي، تحقيق از طريق گروه های کانوني است. از گروه کانوني 

مي توان به صورت يك روش مستقل و يا به عنوان روشي برای تكميل ديگر روش ها، به ويژه برای تطبيق داده 

کرد. گروه های کانوني جلسات بحث سازماندهي های حاصل از روش های گوناگون و بررسي اعتبار داده ها استفاده 

شده ايست که در آن، گروهي از افراد که بتوان به نظر آنان به عنوان کانون بحث در رابطه با موضوعي متمرکز شد، 

انتخاب مي شوند. سپس از طريق مصاحبه های گروهي، اين افراد، نظرات و تجربيات خود را بازنمايي مي کنند. 

ش، کشف نگرش ها، احساسات، باورها، تجربه ها و واکنش افراد است. به لحاظ روش شناسي، گروه هدف از اين رو

های کانوني نمايانگر نوعي مباحثه گروهي است که با شيوه پرسشنامه ای نيمه ساختار يافته، بر پاسخ مشارکت 

مل مي شوند که با توجه به ماهيت شرکت کننده را شا 10تا  6کنندگان تحقيق تكيه دارد. اين گروه ها معموال بين 

 (. 23، 1392و اهداف تحقيق مي تواند متغير نيز باشد )ليتوسليتي، 

استخراج مدل اولیه با استفاده از 
مطالعه ادبیات

برگزاری گروه کانونی اکتشافی

انجام مصاحبه های اکتشافی 
تکمیلی

انجام آزمون خبره از طریق 
پرسشنامه 

ی تدوین پرسشنامه نهایی و عملیات
کردن آن

گردآوری داده ها از جامعه آماری

ی تجزیه و تحلیل پرسشنامه ونهای
کردن مدل
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از برگزاری گروه کانوني اهداف ذيل دنبال شد: ايجاد پايه ای از درک مشترک شرکت کنندگان در خصوص عنوان 

ع تحقيق حاصل از مرور ادبيات، شناسايي و محتوای تحقيق، ارائه متغيرها، ابعاد و شاخص ها مختلف مرتبط با موضو

و اصالح متغيرها، ابعاد و شاخص ها مختلف مرتبط با موضوع تحقيق، ارائه روابط ميان متغيرهای شناسايي شده در 

 بخش مرور ادبيات و شناسايي روابط ميان متغيرهای شناسايي شده

 10گان حوزه فناوری اطالعات راس ساعت نفر از اعضای هيئت عملي و خبر 15جلسه گروه کانوني با هماهنگي 

صبح در سالن کنفرانس پژوهشكده مخابرات تشكيل گرديد )ليست اسامي اعضای گروه کانوني در پيوست شماره 

قابل مشاهده مي باشد(. جناب آقای دکتر حاجي حسيني رياست جلسه را بر عهده گرفتند. جلسه پس از ذکر  1

، معرفي پژوهشگر، عنوان، اهداف و سواالت پژوهش، پيرامون متغيرها، مقدمه ای در خصوص هدف برگزاری آن

ابعاد، شاخص ها و روابط شناسايي شده در بخش مرور ادبيات ادامه پيدا کرد. در ادامه جلسه، متغيرها، ابعاد، شاخص 

خش مرور ادبيات ها و روابط جديدی نيز طرح شد و به همراه متغيرها، ابعاد، شاخص ها و روابط شناسايي شده از ب

نفر از خبرگان صنعت در دفتر سنديكای  5مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين يك جلسه گروه کانوني با جمع 

صنعت مخابرات ايران برگزار شد. به طور مشابه پس از معرفي مختصر پژوهش، ابعاد، متغيرها و شاخص ها مورد 

 بحث و تدقيق قرار گرفت. 

ضبط گرديد و به منظور تحليل تم پياده سازی شد. روش تحليل تم يكي از متعارف ترين  صوت کليه اظهار نظرها

و کاربردی ترين روش های تحليل داده های کيفي است که در واقع برمبنای تحليل استقرايي استوار است. يعني 

يل شنيده هاست يافته ها هم محصول اهدافي است که از طرف محقق تعيين شده اند و هم محصول تجزيه و تحل

(. در اين روش ابتدا به پياده سازی محتوای ضبط شده مصاحبه ها پرداخته شد و سپس 36: 1388)محمد پور، 

متن ها پااليش شده و بخش های مرتبط استخراج گرديد. آنگاه با نام گذاری هر يك از بخش ها، طبقات الزم 

بخش های مختلف متون را کدگذاری نموده و کدها  متناسب با اهداف پژوهش استخراج شدند. به اين ترتيب که

در متغيرها و شاخص های به دست آمده از ادبيات تحقيق جای گذاری شد. البته بخش قابل توجهي از متون در 

-3هيچ يك از طبقات کدگذاری نشد زيرا با اهداف تحقيق ارتباطي نداشت. مراحل انجام فرايند کدگذاری به شكل 

 (7: 1389ادين و اسفيداني، مي باشد )سيد جو 2
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 مراحل انجام کدگذاری 2-3شكل 

 

که ابزار حرفه ای برای تجزيه و تحليل متن است استفاده شد. اين  MAXQDAبرای انجام تحليل تم از نرم افزار 

به تاييد  برنامه يكي از برنامه های پيشرو برای تحليل کيفي داده هاست. نتايج تحليل تم توسط اين نرم افزار منجر

کليه متغيرها و ابعاد مدل شد و تنها تغييراتي در برخي شاخص ها ايجاد کرد. در واقع برخي از شاخص ها مورد 

تاييد قرار گرفت و برخي از شاخص های جديد به تناسب هر يك از متغيرها به مدل افزوده شد )ليست تغييرات در 

 قابل مشاهده مي باشد(. 2پيوست 

 هاي اکتشافي تکمیلي انجام مصاحبه 4-3

براساس پيشنهاد اساتيد راهنما، جهت تكميل شاخص ها و جامعيت تحقيق در حوزه دريافت نظرات ساير خبرگان 

دو مصاحبه اکتشافي تكميلي نيز با دو نفر از کارآفرينان و مديران عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات با معرفي 

نعت مخابرات ايران(، برگزار شد. پس از پياده سازی متن مصاحبه جناب آقای مهندس رستگار )رئيس سنديكای ص

قابل مشاهده  2های ضبط شده، برای انجام تحليل تم مجددا از نرم افزار استفاده شد. که نتايج آن در پيوست شماره 

 مي باشد.

 انجام آزمون خبره از طريق پرسشنامه 5-3

و افزايش روايي عناصر مدل، پرسشنامه ای تدوين شد و پس از  به منظور اخذ تاييديه از تعدادی ديگر از خبرگان

حك و اصالح توسط اساتيد راهنما و استاد مشاور که باعث اطمينان از روايي مناسب پرسشنامه گرديد، در اختيار 

تن از اساتيد حوزه نوآوری و خبرگان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات قرار گرفت )ليست اسامي در پيوست  10

قابل مشاهده مي باشد(. پرسشنامه شامل کليه متغيرها، ابعاد و شاخص های ناشي از مطالعه ادبيات تحقيق و  3

نتايج جلسه گروه کانوني و شامل يك پرسش باز در خصوص نظرات تكميلي صاحب نظران پيرامون مدل و اجزای 

 استفاده شد. 1-3دول جآن بود. به منظور امتيازدهي از مقياس پنج فاصله ای ليكرت به شرح 

 

 

 

مطالعه اولیه 
داده ها

شناسایی بخش
های خاصی از 

اطالعات

نام گذاری 
بخش ها و 
ایجاد طبقات

کاهش 
همپوشانی و 
تکراری بودن 

طبقات

تصحیح مدل 
مفهومی 
پژوهش
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 مقياس امتيازدهي ليكرت 1-3جدول 

 

 

 

 

پس از جمع آوری پرسشنامه خبرگان به منظور تجزيه و تحليل داده ها از توزيع فراواني استفاده شد. برای اين کار 

رد يا پذيرش شاخص ها استفاده شد. به بيان ديگر در صورتيكه فرد پاسخ به عنوان مبنای  3ابتدا از نقطه برش 

و  4( داده باشد، آن شاخص نامناسب ارزيابي و اگر پاسخ نسبتا مناسب و مناسب )3و  2، 1متوسط و کمتر از آن )

 بود.( داده شده بود آن شاخص مناسب ارزيابي شد. در نهايت، نتايج حاکي از مناسب بودن کليه شاخص ها 5

 تدوين پرسشنامه نهايي و عملیاتي کردن آن )سنجش روايي و پايايي( 6-3

 سنجش پايايي 1-6-3

آزمودني توزيع گرديد و ابزار اندازه گيری به لحاظ  30در فاز بعد پرسشنامه عملياتي برای اجرای پايلوت ميان 

کرونباخ استفاده شد و نتايج همانگونه  پايايي مورد سنجش قرار گرفت. برای سنجش پايايي پرسشنامه از روش آلفای

بود که نشان دهنده پايايي مناسب پرسشنامه  0.7مشخص شده است در تمامي متغيرها بيش از  2-3که در جدول 

 مي باشد.

 

 نتايج آزمون آلفای کرونباخ 2-3جدول 

آلفاي  مفهوم

 0.825 قابليت يادگيری کرونباخ

 0.784 قابليت تحقيق و توسعه

محصول-توليدقابليت   0.925 

 0.745 قابليت شبكه سازی

 0.784 قابليت تخصيص منابع

قابليت برنامه ريزی 

 استراتژيك

0.823 

کارکرد فعاليت های 

 کارآفريني

0.841 

 0.865 کارکرد خلق دانش

 0.787 کارکرد انتشار دانش

کارکرد جهت دهي به 

 سيستم

0.748 

کارکرد تامين و تسهيل 

 منابع

0.784 

 0.902 کارکرد شكل گيری بازار

 0.814 کارکرد مشروعيت بخشي

 

 متوسط نسبتا مناسب مناسب
نسبتا 

 نامناسب
 نامناسب

5 4 3 2 1 
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 سنجش روايي 2-6-3

يك ابزار گردآوری داده زماني دارای روايي است که بتواند چيزی را که قصد سنجيدن آن را دارد به درستي بسنجد. 

دارای روايي نيز نخواهد بود. الزم به ذکر است که پايايي شرط الزم برای روايي است. يعني اگر ابزاری پايا نباشد 

برای سنجي روايي روش های مختلفي وجود دارد. يكي از اين روش ها، سنجش روايي از ديدگاه خبرگان در زمينه 

 ابزار اندازه گيری است که در بخش قبل مورد بررسي قرار گرفت.

عاملي مي تواند اکتشافي يا تاييدی يكي ديگر از روش ها، استفاده از روايي سازه به کمك تحليل عاملي است. تحليل 

باشد. در تحليل عاملي تاييدی، هدف پژوهشگر تاييد ساختار عاملي ويژه ای مي باشد که از قبل مفروض است. در 

اين تحقيق از مدل های  اندازه گيری به منظور انجام تحليل عاملي تاييدی استفاده شده است که نتايج آن طبق 

 شده است منجر به تاييد مجدد روايي پرسشنامه گرديد.  آنچه در فصل چهارم آورده

 جمع آوري داده ها 7-3

 جامعه آماري 1-7-3

جامعه آماری اين پژوهش مديران، کارآفرينان، خبرگان و در نهايت سياستگذاران حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

 مي باشند.

 روش گردآوري داده ها 2-7-3

و برگزاری  MaxQDAپس از مطالعه ادبيات نظری و انجام گروه کانوني و تحليل داده های کيفي از طريق نرم افزار 

 تست خبرگان، پرسشنامه نهايي به صورت فيزيكي و الكترونيكي توزيع و تكميل گرديد.

 روش تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیري 3-7-3

ری تصادفي طبقه ای نسبي استفاده شد. از آنجا که فهرست کامل و مدوني به منظور نمونه گيری از روش نمونه گي

از مديران، کارآفرينان، خبرگان و سياستگذاران حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در دسترس نبود، برای محاسبه 

ريانس نمونه حجم نمونه از فرمول نمونه گيری جامعه نامحدود کوکران استفاده شد. در اين راستا با توجه به وا

عدد محاسبه  118، تعداد نمونه برابر با %95و سطح اطمينان  0.1و ميزان خطای مجاز  0.308مقدماتي معادل 

پرسشنامه  AMOSآزمودني در نرم افزار  200شد. سپس با رويكردی محافظه کارانه و به منظور رعايت تعداد حداقل 

 پرسشنامه تكميل شده قابل قبول جمع آوری گرديد.  243ت نفر از خبرگان توزيع شد که در نهاي 400بين حدود 

 تجزيه و تحلیل پرسش نامه هاي تکمیل شده 8-3

تاثير قابليت های نوآوری  شدتتحقيق در رابطه با  سومو همچنين پاسخ به سوال  سومبرای برآورده شدن هدف 

استفاده شد.  AMOSبا استفاده از نرم افزار فناورانه بر شكل گيری نظام نوآوری فناورانه از مدل معادالت ساختاری 

مدل معادالت ساختاری يك رويكرد آماری جامع برای آزمون فرضيه ها درباره روابط بين متغيرهای مشاهده شده 

و متغيرهای مكنون مي باشد. از طريق اين رويكرد مي توان قابل قبول بودن مدل نظری را در جامعه های خاص با 

 ای همبستگي، غير آزمايشي و آزمايشي آزمون نمود.استفاده از داده ه
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 مدل معادالت ساختاري 1-8-3

فرايند تجزيه و تحليل ساختارهای کوواريانس شامل گام هايي است که انجام آن ها به صورت متوالي توصيه مي 

بالغ يا نوشتن شود. اين گام ها عبارتند از: بيان مدل، تخمين مدل، اصالح مدل، آزمون فرضيه، تفسير مدل و ا

 گزارش تحقيقاتي.

 در هر گام محقق بايد درباره موارد زير تصميماتي را اتخاذ کند:

 مدل چگونه ساخته شود؟ -1

 چه شاخص هايي برای متغيرهای مكنون مورد نياز است؟ -2

 چگونه مي بايستي خطاهای اندازه گيری را به طور جداگانه اداره نمود؟ -3

 رد نياز است؟چه مقدار نمونه برای تخمين مدل مو -4

 از چه نوع ماتريسي استفاده شود؟ -5

 مرحله بیان مدل 2-8-3

مدل معادالت ساختاری با بيان مدلي که قرار است تخمين زده شود شروع مي شود. در ساده ترين سطح، مدل يك 

مختلفي به عبارت آماری درباره روابط ميان متغيرهاست. اين مدل ها در زمينه رويكردهای مختلف تحليلي، اشكال 

خود مي گيرند. برای مثال يك مدل در زمينه همبستگي عموما روابط غير جهتداری را بين دو متغير نشان مي 

 دهد. در حالي که رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس مدل هايي را با روابط جهت دار بين متغيرها نشان مي دهد.

الت ساختاری مي باشد. زيرا هيچگونه تحليلي صورت نمي اين مرحله يكي از مهمترين مراحل موجود در مدل معاد

 گيرد مگر اين که محقق ابتدا مدل خود را بيان کند. گام های موجوددر اين مرحله به شرح ذيل مي باشد:

ساخت يك مدل فرضي: بيان يك مدل در واقع ترجمان يك تئوری به يكسری معادالت ساختاری )رياضي( است. 

تدا نمودار مسير را ترسيم کنيم و متغيرهای درونزا و برونزا و روابط علي بين متغيرها را نشان بنابراين بهتر است اب

 دهيم.

انتخاب شاخص های مشاهده شده برای متغيرهای مكنون: بعد از مشخص کردن متغيرهای مكنون درونزا و برونزا 

)متغيرهای مشاهده شده( انتخاب و به آن در اين گام الزم است تا برای متغيرهای مكنون، شاخص های مناسبي 

ها وصل شود. بهتر است از چندين شاخص به جای يك شاخص برای اندازه گيری متغير مكنون استفاده شود که 

 اين کار براساس تعريف مفهومي و تعريف عملياتي صورت مي گيرد.

مي بايستي حالت تعين مدل مورد ارزيابي ارزيابي حالت تعين مدل: قبل از مرحله تخمين و بعد از مرحله بيان حتما 

قرار گيرد. تعين يك مدل مستلزم مطالعه شرايطي برای به دست آوردن يك راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای 

 بيان شده در يك مدل مي باشد.

 مرحله تخمین 3-8-3

امترهای آزاد از روی مجموعه ای هنگامي که يك مدل بيان شد و حالت تعين آن مورد ارزيابي قرار گرفت، بايد پار

از داده های مشاهده شده تخمين زده شود. اين مرحله شامل يكسری فرايندهای تكراری است که در هر تكرار يك 

ماتريس کوواريانس ضمني ساخته مي شود و با ماتريس کوواريانس داده های مشاهده شده مقايسه مي گردد. 
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يك ماتريس باقيمانده مي شود و اين تكرارها تا جايي ادامه مي يابد که اين مقايسه اين دو ماتريس منجر به توليد 

 ماتريس باقيمانده به حداقل ممكن برسد.

 گام های موجود در اين مرحله به شرح زير مي باشد:

جمع آوری داده ها: در اين مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زيرا بسياری از روش های تخمين موجود در مدل 

معادالت ساختاری و شاخص های ارزيابي متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است. هاو و بنتلر 

بين اندازه نمونه و تعداد پارامترهای آزاد که مي بايستي  1به  10( پيشنهاد نموده اند که همواره نسبت 1998)

 .تخمين زده شود وجود داشته باشد که در پژوهش حاضر رعايت شده است

کوواريانس متغيرهای اندازه گيری شده: بعد از بيان مدل و جمع آوری داده ها تخمين -ساخت ماتريس واريانس

مدل با مجموعه ای از روابط شناخته شده بين متغيرهای اندازه گيری شده شروع مي شود. اين روابط در ماتريسي 

 شود. واريانس يا ماتريس همبستگي مرتب مي-به نام ماتريس کوواريانس

و اجرای آن در يك تخمين همزمان: به علت اين که تخمين مدل  AMOSايجاد يكسری ماتريس برای برنامه 

ساختاری و مدل اندازه گيری به طور همزمان صورت مي گيرد، ممكن است در يك راه حل، پارامترهای مدل 

جلوگيری از ابهامات تفسيری متغيرهای  ساختاری و مدل اندازه گيری به هم وابسته شوند. بنابراين بهتر است برای

 مكنون، ابتدا مدل اندازه گيری و سپس مدل ساختاری تخمين زده شود.

 مرحله ارزيابي تناسب يا برازش 4-8-3

يك مدل وقتي با يكسری داده های مشاهده شده تناسب دارد که ماتريس کوواريانس ضمني مدل با ماتريس 

عادل شده باشد. بدين معني که ماتريس نزديك صفر باشد. بدين منظور بايد کوواريانس داده های مشاهده شده، م

به بررسي معيار کلي تناسب مدل و قابليت آزمون پذيری مدل پرداخت. هنگامي که يك مدلي تخمين زده مي شود 

تناسب مدل با و غيره را درباره ارزيابي  T-Valueبرنامه نرم افزاری يكسری آماره هايي از قبيل خطای استاندارد، 

 داده ها محاسبه مي کند.

اگر مدل قابل آزمون باشد ولي با داده ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد، شاخص های اصالحي که يك وسيله 

معتبر برای ارزيابي تغييرات مورد نظر در بيان مدل هستند به کار گرفته مي شوند تا مدل متناسب با داده ها شود. 

است. ولي به خاطر اين که اين آزمون تحت شرايط خاصي عمل مي کند   2χسب مدل آزمون مهمترين شاخص تنا

و هميشه اين شرايط محقق نمي شود، لذا يكسری شاخص های ثانويه ای نيز ارائه مي گردد. مهمترين اين شاخص 

 .RMSEAو  GFI ،NFIها عبارتند از : 

 مرحله اصالح مدل 5-8-3

يكي از مهمترين جنبه های بحث برانگيز مدل معادالت ساختاری اصالح مدل است. اصالح مدل مستلزم تطبيق 

دادن يك مدل بيان شده و تخمين زده شده است که اين کار از طريق آزاد کردن پارامترهايي که قبال ثابت بوده 

مي گيرد. اين مرحله را مي توان با مقايسه های  اند و يا ثابت کردن پارامترهايي که قبل از آن آزاد بوده اند صورت

قياس کرد. اگر اصالحاتي مورد نياز باشد مشخصات مدل )پارامترها( را ارزيابي مي کنيم و مشخصات  ANOVAتبعي 
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جديدی را وارد مدل خواهيم کرد. اصالحات اين مرحله شامل شناسايي محدوديت ها و اضافه کردن پارامترهای 

 اضافي است.

 مرحله تفسیر مدل 6-8-3

اگر آزمون های تناسب نشان دهند که مدل به طور کافي متناسب با داده ها مي باشد در اين مرحله بر روی عوامل 

مشخص شده )پارامترهای مدل( مدل متناسب شده تمرکز مي شود. در اين مرحله معناداری پارامترهای مدل مورد 

تخمين پارامترها و همچنين نمايش آن ها مستلزم تخمين های استاندارد ارزيابي قرار مي گيرد. آزمون ها و مقايسه 

شده ای مي باشد. به همين دليل در اين مرحله تخمين های غير استاندارد که عمدتا به مقياس خود وابسته هستند 

دی برازش به تخمين های استاندارد شده ای که وابسته به مقياس خود نيستند، تبديل مي شوند و اين کار تا حدو

 و پارامترهای مدل را تحت تاثير قرار مي دهد.

 يک نمونه اي Tآزمون  7-8-3

تحقيق در خصوص بررسي مناسب يا نامناسب بودن  چهارمو همچنين برآوردن هدف  چهارمبرای پاسخ به سوال 

رانه حوزه فناوری وضعيت موجود اثرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه ها در شكل گيری نظام نوآوری فناو

 استفاده شد. Tاطالعات و ارتباطات از آزمون 

اين آزمون  زماني به کار مي رود که هدف مقايسه ميانگين يك متغير يا ميانگين جامعه يا يك عدد خاص باشد. 

( چهارمو پاسخ دادن به سوال  چهارمدر اين تحقيق به منظور بررسي هر يك از متغيرهای مستقل )برآوردن هدف 

( محاسبه مي LCLو  UCLهمواره دو تخمين حد پايين و باال ) Tاز اين آزمون استفاده شده است. در آزمون های 

 درصد مي توان گفت:  95شود که در سطح اطمينان 

 اگر حد پايين و باال هر دو مثبت باشند، ميانگين متغير اول بزرگتر از ميانگين متغير دوم است. -1

  هر دو منفي باشند، ميانگين متغير اول کوچكتر از ميانگين متغير دوم است.اگر حد پايين و باال -2

 اگر حد پايين منفي و حد باال مثبت باشد بين ميانگين دو متغير تفاوت معنادار وجود ندارد. -3

 بررسي فرضیات تحقیق 8-8-3

ظور بررسي چگونگي تعامل به منظور بررسي فرضيات تحقيق از رگرسيون خطي و مدل معادالت ساختاری و به من

 متغيرهای مستقل با يكديگر از رگرسيون چندگانه استفاده شده است.
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 نتايج و بحث فصل چهارم
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 مقدمه 1-4

تجزيه و تحليل داده ها برای بررسي فرضيه ها در هر نوع تحقيقي از اهميت بااليي برخورداری است و امروزه در 

متكي بر اطالعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش مي باشد، تجزيه و تحليل اطالعات بيشتر تحقيقاتي که 

از اصلي ترين و مهمترين بخش ها محسوب مي شود. داده های خام با استفاده از نرخ افزارهای آماری مورد تجزيه 

 دگان قرار داده مي شوند.و و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شكل اطالعات در اختيار استفاده کنن

بر شكل گيری نظام  ICTتحقيق حاضر به دنبال ارائه مدلي برای اثرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های 

نوآوری فناورانه فناوری اطالعات و ارتباطات مي باشد. بنابراين در سه فصل اول، در مورد چرايي، ادبيات و مباني 

ل حاضر نتايج حاصل از پردازش و تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات گردآوری شده نظری مرتبط بحث شد. در فص

 ارائه مي شود تا بر پايه آن، نحوه اثرگذاری پيش گفته مودر بحث و بررسي بيشتر قرار گيرد.

 در اين فصل، نتايج حاصله از تجزيه و تحليل داده ها در دو بخش به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف: تجزيه و تحليل داده های کيفي ناشي از گروه کانوني اکتشافي اعضای هيئت علمي و خبرگان و مصاحبه های 

 اکتشافي تكميلي 

 ب: تجزيه و تحليل داده های کمي ناشي از اطالعات پرسش نامه ها در دو بخش

 تجزيه و تحليل توصيفي داده ها -1

 تجزيه و تحليل استنباطي داده ها -2

 ش تجزيه و تحلیل کیفينتايج بخ 2-4

مالحظه مي شود، مجموع داده های حاصل از گروه کانوني اکتشافي اعضای هيئت  1-4همانگونه که در جدول 

علمي و خبرگان و نيز مصاحبه های اکتشافي تكميلي، منجر به تاييد ساختار اصلي مدل اوليه ناشي از ادبيات نظری 

مدل و تعداد قابل توجهي از شاخص های مدل نيز تغييراتي به وجود گرديد. هرچند در برخي از ابعاد و مفاهيم 

 آمده است.

 شاخص های حاصل از تجزيه و تحليل کيفي 1-4جدول 

 شاخص هاي احصا شده در بخش کیفي پژوهش بعد مفهوم

 قابلیت يادگیري

يادگیري از رقبا، 

روندهاي فناوري و 

 بازار

 رصد پيوسته روندهای توسعه فناوری به طور پيوسته 

 توجه به نيازهای بازار و رفتار مصرف کننده به عنوان يكي از منابع يادگيری 

يادگيری از فناوری ها و محصوالت رقبا و همچنين ساير بازارها به عنوان يكي از رويه های 

 مرسوم سازمان

استفاده از تجارب 

 قبلي

 بومي سازی دانش و فناوری های کسب شده، با نيازهای سازمانتطبيق و 

 وجود رويه های مناسبي برای اشاعه يادگيری به وسيله انجام کار 

 استفاده پيوسته از تجارب کسب شده در پروژه های انجام شده در ساير پروژه ها

 فرهنگ يادگیري

 اشاعه فرهنگ يادگيری در سراسر سازمان و اهميت دادن به سرمايه گذاری در يادگيری 

 ترويج انجام کارها به شكل تيمي به منظور شناسايي فرصت های بهبود فناوری

 بهره گيری از دانش کسب شده، در فعاليت های روزمره کارمندان 
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قابلیت تحقیق و 

 توسعه

مشارکت و سرمايه 

تحقیق و  گذاري در

 توسعه

 فاصله زماني بين خلق ايده تا توسعه محصول

مشارکت تيم ها و واحدهای چند تخصصي در فرايند توسعه مفهوم و رصد محصوالت 

 جديد

 سرمايه گذاری مطلوب در پروژه های تحقيق و توسعه 

 منابع توسعه محصول

 جديد در امر انتقال فناوریوجود مكانيزی مطلوب از تحقيقات پايه تا توسعه محصول 

 استفاده از بازخورد مشتريان و بازار به عنوان يك منبع اصلي در فرايند نوآوری 

 استفاده از مكانيزمي کارا به منظور کپي برداری از نوآوری در محصوالت رقبا 

 -قابلیت تولید

 ارائه خدمات

مشارکت فعال در 

 توسعه محصول

 در فرايند طراحي مفهومي در مورد نوآوری های جديدمشارکت فعال تيم توليد 

توجه مناسب تيم توسعه محصول به امكان سنجي اقتصادی توليد محصول در فرايند 

 توسعه محصول

 هماهنگي کامل واحد توليد و واحد تحقيق و توسعه

بهبود روش هاي تولید 

 و کیفیت

 پيشرفته با نيازهای سازمانبهبود و انطباق موثر روش ها و فرايندهای توليد 

 توجه کافي به امر بهبود و بازآرايي مستمر سيستم توليد 

 برخورداری مديريت کيفيت از جايگاه ويژه در سازمان 

 -توسعه قابلیت تولید

 ارائه خدمات

 کسب قابليت ها و مهارت های الزم به طور پيوسته به منظور تسلط و جذب فناوری 

 بهبود مستمر محصوالت همراه با نياز بازار 

توجه به طراحي و توسعه خدمات پس از فروش به عنوان يكي از موارد مورد توجه تيم 

 توسعه محصول

 توسعه مداوم فناوری های مخصوص به سازمان 

قابلیت شبکه 

 سازي

ارتباط با مشتريان و 

 تامین کنندگان

 برقراری ارتباط مناسب بين ذينفعان عمده 

 وجود رويه های مطلوب در رابطه با مديريت ارتباط با مشتريان 

 عملكرد مطلوب واحد خدمات پس از فروش 

ارتباط با رقبا، اتحاديه 

 ها و نهادها

برقراری روابط مناسب با اتحاديه های صنفي، تامين کنندگان، مصرف کنندگان و 

 کارمندان

 توجه به برقراری ارتباط موثر با دانشگاه ها، قانونگذاران محلي و ملي 

 وجود ارتباطات موثر با رقبا و اتحاديه های صنفي

 ( با رقبا JVتوجه به تشكيل همكاری هايي نظير مشارکت انتفاعي )

قابلیت تخصیص 

 منابع

 توسعه منابع انساني
 منابع انساني و توسعه آنهاتخصيص اهميت زياد به نوآوری در 

 وجود برنامه های مناسبي جهت آموزش، توسعه و رشد منابع انساني

توانايي تامین مالي و 

 مديريت هزينه نوآوري

 برخورداری از توانايي قابل قبول در جذب سرمايه و تامين مالي از منابع مختلف

 عملكرد مناسب در کاهش هزينه های نوآوری

کارگیري جذب و به 

فناوري هاي داخلي و 

 خارجي

جذب و بهره برداری مطلوب از فناوری ها و محصوالت عمومي و فناوری ها و محصوالت 

 ساير شرکت ها

 استفاده مطلوب از فناوری های داخلي خود در محصوالت جديد 
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قابلیت برنامه 

ريزي 

 استراتژيک

برنامه ريزي و هدف 

 گذاري

شناسايي و برنامه ريزی در رابطه با نقاط قوت و ضعف داخلي و وجود توانايي مناسب در 

تهديد و فرصت های خارجي در رابطه با فناوريهای خود و در صورت به روز رساني و 

 انعطاف پذيری الزم

 وجود سنخيت الزم بين اهداف و استراتژی های بخش های مختلف سازمان 

صورت شفاف و قابل فهم همواره در سراسر جاری شدن اهداف و استراتژی های شرکت به 

 سازمان

رصد و برنامه ريزي 

 براي تحوالت فناورانه

 برنامه ريزی و تخصيص بودجه مناسب جهت رصد روندها و تحوالت فناورانه 

انجام برنامه ريزی مناسب جهت مديريت اثرات تحوالت و روندهای فناورانه جديد بر 

 فناوری ها و محصوالت شرکت به طور مداوم 

 کارکرد فعالیت

 کارآفريني هاي

شکل گیري شرکت 

 هاي نوآور

و همچنين  ICTميزان شكل گيری استارت آپ ها  و شرکت های نوآور جديد در حوزه 

  ICTورود شرکت ها از حوزه های ديگر به حوزه 

ميزان شرکت ها، ايده ها و محصوالت خارجي الهام بخش شكل گيری شرکت ها يا 

 نوآوری های جديد 

  ICTميزان سهولت در تاسيس شرکت و اخذ مجوزهای الزم جهت فعاليت در صنعت 

کارايي پارک هاي علم 

 و مراکز رشد

حجم فعاليت و خدمات پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهنده ها در حوزه 

ICT  

ميزان فعاليت های انجام شده در پارک ها و شتابدهنده ها که باعث شكل گيری شرکت 

 هايي مي شوند که فعاليت پايدار و ادامه داری دارند

 

 فناوري تجربه

در آن وجود ندارد و همچنين گسترش کاربرد جستجوی فعاليت هايي که تجربه قبلي 

 فناوری ها

 ميزان به راه اندازی پروژه های جديد و آزمايش کاربردهای جديد فناوری ها

 ظرفيت و زمينه الزم در اخذ پروژه های دولتي در راستای کاربرد فناوری

کارکرد خلق 

 دانش

 میزان خلق دانش

 ميزان توليد دانش و اختراع چه در مراکز آکادميك و چه در مراکز صنعتي 

و  ICTميزان کاربردپذيری دانش و اختراع توليد شده )آکادميك يا صنعتي( در حوزه 

 تناسب آن با نيازهای اين حوزه 

 اهتمام به امر سرمايه گذاری در آموزش و يادگيری

 تعريف و تخصيص بودجه به پروژه های تحقيق و توسعه 

 نحوه خلق دانش

 توجه به نياز مصرف کنندگان و شرايط بازار در طراحي محصوالت جديد

 اختصاص بودجه مناسبي به امر مطالعات بازار 

 ميزان پژوهش مشارکتي با ساير شرکت ها 

کارکرد انتشار 

 دانش

فرهنگ و جريان 

 تبادل دانش

  ICTميزان رواج فرهنگ تبادل دانش و فناوری در شبكه های موجود بين فعالين حوزه 

 وجود شبكه ای قوی جهت تبادل دانش و فناوری بين فعالين و کارآفرينان حوزه 

وجود ارتباطات مناسبي بين شرکت ها و فعالين داخلي اين حوزه و شرکت های بين 

 المللي 

 از داخل و خارج کشور  ICTظرفيت جذب دانش و فناوری در فعالين صنعت  ظرفیت جذب فناوري
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توسعه مكانيزم های مشارکتي مانند ادغام و تمليك، سرمايه گذاری مستقيم، جوينت 

 ونچر، تحقيقات مشارکتي 

 ميزان حفاظفت قوانين مالكيت معنوی از دانش و اختراعات توليد شده 

کارکرد جهت 

 دهي به سیستم

 سیاستگذاري ترويجي

به منظور  ICTوجود چشم انداز، اهداف روشن، سياست گذاری و قوانين مناسب در حوزه 

 کاهش عدم قطعيت ها و شفاف شدن مسير توسعه آتي 

  ICTاثرگذاری تصميمات گرفته شده توسط دولت جهت توسعه و ترويج 

 صنعتاستفاده بخش عمومي از محصوالت اين حوزه جهت گسترش 

تاثیر نهادهاي 

 سیاستگذار

وجود رويكرد باز در اثرپذيری مطلوب از فعالين و روندهای اين حوزه در نهادهای 

 سياستگذار در حوزه 

 قابل اتكا بودن سياست گذاری ها و اهداف تعيين شده برای صنعت 

تكميل  وفاق بين فعالين اين حوزه جهت ايجاد و تغيير نهادهای الزم جهت توسعه و

 فناوری

 کارکرد شکل

 بازار گیري

 

 سیاستگذاري کارايي

 بازار

تاثير تصميمات، مشوق ها، تمايزها، پشتيباني های ايجاد شده توسط سياستگذاران بر 

  ICTترجيحات مصرف کنندگان راهكارهای 

 توجه به ترجيحات و رفتار مصرف کننده در فرايند سياستگذاری و قانون گذاری 

و حرکت  ICTتاثير سياست گذاری های انجام شده بر استفاده بيشتر از محصوالت 

 بازيگران سنتي به سمت تغيير مدل های کسب و کار 

 

 شکل هاي مکانیزم

 بازار دهنده

تحقق مشوق های مالي، يارانه ای، تعرفه ای، مالياتي و همچنين تبعيض قيمتي در مواد 

  ICTبرای فناوری  اوليه و نرخ فروش جهت بازارسازی

  ICTميزان توسعه يافتگي زيرساخت های الزم جهت گسترش ميزان استفاده از محصوالت 

تاثير سياست ها، قوانين و استانداردهای تدوين شده، در کاهش استفاده از محصوالت 

  ICTجايگزين در حوزه 

بازارهای جديد يا توسعه بازارهای تاثير حذف قوانين زائد و دست و پا گير بر شكل گيری 

 موجود

 بازار گستردگي

 ميزان گستردگي و بزرگي بازار فناوری 

 تعداد بازارهای بكر )حاشيه ای( موجود برای به کارگيری فناوری 

 پتانسيل بازارهای صادراتي برای اين حوزه فناوری 

کارکرد تامین و 

 تسهیل منابع

 منابع پذيري دسترس

 مالي

دسترس پذيری منابع مالي توسط بانك ها، بازار سرمايه، سرمايه گذاری خطر پذير و 

  ICTسرمايه گذاری خارجي برای فعالين حوزه 

بر  ICTتاثير تشكيل ساختارهای جديد باالدستي و سازمان های توسعه ای در حوزه 

 دسترس پذير تر شدن منابع مالي و ارائه بيشتر بودجه ها و يارانه های دولتي

 ساير پذيري دسترس

 منابع

 و کاربردپذيری دانش و مهارت ها ICTتعداد رشته های دانشگاهي مرتبط با 

  ICTميزان دسترس پذيری متخصصان و نيروی کار ماهر در حوزه 

بر کاهش بهای تمام  ICTتاثير نرخ گذاری ترجيحي در رابطه با عوامل توليد در صنعت 

 شده توليد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شاخص های منحصر به فرد برگرفته از تحليل گروه کانوني اکتشافي اعضای هيئت عملي و خبرگان 2-4در جدول 

 آورده شده است.

 

 خبرگانشاخص های منحصر به فرد برگرفته از تحليل گروه کانوني اکتشافي اعضای هيئت عملي و  2-4جدول 
 

 شاخص بعد مفهوم

 قابلیت يادگیري
يادگیري از رقبا، روندهاي 

 فناوري و بازار

توجه به نيازهای بازار و رفتار مصرف کننده به عنوان يكي از منابع 

 يادگيری

ارائه -قابلیت تولید

 خدمات

ارائه -توسعه قابلیت تولید

 خدمات

يكي از توجه به طراحي و توسعه خدمات پس از فروش به عنوان 

 موارد مورد توجه تيم توسعه محصول

 توسعه مداوم فناوری های مخصوص به سازمان 

قابلیت برنامه ريزي 

 استراتژيک
 برنامه ريزي و هدف گذاري

وجود سنخيت الزم بين اهداف و استراتژی های بخش های مختلف 

 سازمان

کارکرد فعالیت هاي 

 کارآفريني

 هاي شرکت گیري شکل

 نوآور

ميزان شرکت ها، ايده ها و محصوالت خارجي الهام بخش شكل 

 گيری شرکت ها يا نوآوری های جديد 

ميزان سهولت در تاسيس شرکت و اخذ مجوزهای الزم جهت 

  ICTفعاليت در صنعت 

 تجربه فناوري
ظرفيت و زمينه الزم در اخذ پروژه های دولتي در راستای کاربرد 

 فناوری

 خلق دانشنحوه  خلق دانش
توجه به نياز مصرف کنندگان و شرايط بازار در طراحي محصوالت 

 جديد

ميزان دسترس پذيری زيرساخت های الزم از جمله اينترنت سريع، گوشي های هوشمند، 

 شبكه ها، آزمايشگاه ها، مراکز تحقيقاتي، شتاب دهنده ها و پارک های علم و فناوری 

کارکرد 

ت مشروعی

 بخشي

 نهادي پشتیباني

 توسط دولت، سياستگذاران و قوانين و مقررات  ICTميزان حمايت از حوزه 

  ICTبرنامه های جلب حمايت، هوادارسازی و شناساندن منافع در مورد صنعت 

 مشارکت نهادهای غير رسمي به اندازه کافي در فرايند مشروعيت بخشي 

 و حمايتي هاي البي

 ترويجي هاي فعالیت

توسط فعالين و شرکت های اين  ICTاجرای فعاليت های ترويجي مناسب در رابطه با 

 حوزه 

 با استانداردهای داخلي و استانداردهای روز دنيا  ICTانطباق محصوالت 

  ICTوجود البي ها و گروه های هوادار قدرتمند در رابطه با 

 در تغيير نهادها و تاثيرگذاری بر تصميم گيری آن ها  ICTتوان بازيگران صنعت 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کارکرد انتشار 

 دانش

فرهنگ و جريان تبادل 

 دانش

ميزان رواج فرهنگ تبادل دانش و فناوری در شبكه های موجود بين 

 ICTفعالين حوزه 

وجود ارتباطات مناسبي بين شرکت ها و فعالين داخلي اين حوزه و 

 شرکت های بين المللي

 گیري کارکرد شکل

 بازار

 بازار سیاستگذاري کارايي
توجه به ترجيحات و رفتار مصرف کننده در فرايند سياستگذاری و 

 قانون گذاری 

 کارآمدي سیاستي
تاثير تصميمات، مشوق ها، تمايزها، پشتيباني های ايجاد شده توسط 

 ICTسياستگذاران بر ترجيحات مصرف کنندگان راهكارهای 

 دهنده شکل هاي مکانیزم

 بازار

تاثير سياست ها، قوانين و استانداردهای تدوين شده، در کاهش 

  ICTاستفاده از محصوالت جايگزين در حوزه 

کارکرد تامین و 

 تسهیل منابع
 مالي منابع پذيري دسترس

تاثير تشكيل ساختارهای جديد باالدستي و سازمان های توسعه ای 

بر دسترس پذير تر شدن منابع مالي و ارائه بيشتر  ICTدر حوزه 

 بودجه ها و يارانه های دولتي

 

ذيل از دستاوردهای پژوهش اجرای گروه کانوني منجر به تاييد مدل و شاخص های اوليه آن شد. همچنين موارد 

 در بخش گروه کانوني بود:

 ارائه خدمات جايگزين شد.-محصول با عبارت قابليت توليد-مفهوم قابليت توليد -1

 مقرر شد با عنايت به ساختار سياسي کشور، عبارت دولت به عنوان حاکميت تلقي شود. -2

ارتباط مناسب با  "به  "ين کنندگان و مشتريانارتباط مناسب با تام"در مفهوم قابليت شبكه سازی، شاخص  -3

 تغيير يافت. "ذينفعان

 شاخص هاي منحصر به فرد برگرفته از تحلیل مصاحبه هاي اکتشافي تکمیلي 2-2-4

، شاخص های منحصر به فرد ناشي از تحليل بخش مصاحبه های اکتشافي 3-4موجود در جدول شاخص های 

 تكميلي پژوهش مي باشند.

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شاخص های منحصر به فرد ناشي از تحليل بخش مصاحبه های اکتشافي تكميلي 3-4جدول 
 

 شاخص بعد مفهوم

 هاي کارکرد فعالیت

 کارآفريني

کارايي پارک هاي علم و 

 مراکز رشد

ميزان فعاليت های انجام شده در پارک ها و شتابدهنده ها 

که باعث شكل گيری شرکت هايي مي شوند که فعاليت 

 و ادامه داری دارند پايدار

 اختصاص بودجه مناسبي به امر مطالعات بازار  نحوه خلق دانش کارکرد خلق دانش

کارکرد جهت دهي 

 به سیستم

وجود رويكرد باز در اثرپذيری مطلوب از فعالين و روندهای  تاثیر نهادهاي سیاستگذار

 اين حوزه در نهادهای سياستگذار در حوزه

کارکرد شکل گیري 

 بازار

 دهنده شکل هاي مکانیزم

 بازار

تاثير حذف قوانين زائد و دست و پا گير بر شكل گيری 

 بازارهای جديد يا توسعه بازارهای موجود

کارکرد مشروعیت 

 بخشي

 و حمايتي هاي البي

 ترويجي هاي فعالیت

با استانداردهای داخلي و  ICTانطباق محصوالت 

 استانداردهای روز دنيا

 

 آمار توصیفي 3-4

 توصیف متغیرهاي جمعیت شناختي 1-3-4

در نمودارهای بعدی فراواني متغيرهای جمعيت شناختي فردی پاسخگويان را شامل جنسيت، سن، تحصيالت، 

 سابقه کار و سطح سازماني نشان داده شده است.

 نامشخص بودند. %2زن و  %21از پاسخگويان مرد،  %76مشخص مي باشد  1-4شكل همانطور که در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترکيب جنسيتي پاسخ دهندگان 1-4شكل 

مرد

76%

زن

21%

نامشخص

2%
جنسیت پاسخ دهندگان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 %37سال،  30تا  20پاسخگويان بين  %17مشخص مي باشد. بنابراين  2-4شكل توزيع سني پاسخگويان نيز در 

 نيز نا مشخص بودند. %7سال و  50بزرگتر از  %13سال،  50تا  41بين  %26سال،  40تا  31بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترکيب سني پاسخ دهندگان 2-4شكل 

 

کارشناسي ارشد،  %43کارشناسي،  %26از پاسخگويان دارای مدرک ديپلم و کارداني،  %12، 3-4شكل براساس 

 نامشخص بودند. %3دکترا و  16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترکيب تحصيالت پاسخ دهندگان 3-4شكل 

سال20-30

17%

سال31-40

37%

سال41-50

26%

سال50بيش از 

13%

نا مشخص

7%

سن پاسخ دهندگان

دیپلم و کاردانی
12%

کارشناسی
26%

کارشناسی ارشد
43%

دکترا
16%

نامشخص
3%

تحصیالت پاسخ دهندگان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سابقه کار از  %36سال،  10سابقه کار تا از پاسخگويان دارای  %20مشخص مي باشد  4-4شكل همانطور که در 

 نامشخص بودند. %4سال و  30بيش از  %11سال،  30تا  21از  %30سال،  20تا  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترکيب سابقه کار پاسخ دهندگان 4-4شكل 

 

از پاسخگويان جزو مديران ارشد )اعضای هيئت مديره، مدير عامل و  %35نشان دهنده آن است که  5-4شكل 

 نامشخص بودند. %3مديران مياني و  %62معاونين(، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترکيب سطح سازماني پاسخ دهندگان 5-4شكل 

 

سال10تا 

20%

سال11-20

36%

سال21-30

30%

30بيش از 

سال

11%

نا مشخص

4%
سابقه کار پاسخ دهندگان

مديران مياني

62%

مديران ارشد

35%

نامشخص

3%
سطح سازماني پاسخ دهندگان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ذيل، فراواني و درصد فراواني ويژگي های عمومي شرکت های مورد بررسي در نمونه پژوهش را شامل شكلهای 

 را نشان مي دهد. متغيرهايي مانند نوع محصول توليدی شرکت، تعداد کارکنان و نوع مشتری

کاال،  %25از شرکت های مشارکت کننده در اين پژوهش ارائه دهنده خدمات،  %57بيانگر آن است که  6-4شكل 

 نامشخص مي باشند. %5هر دو و  13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکيب سازمان های مشارکت کننده 6-4شكل 

 

کننده در اين پژوهش دارای تعداد از شرکت های مشارکت  %20مشخص مي باشد  7-4شكل همانطور که از 

نامشخص مي  %4نفر و  200بيش از  %1نفر،  200تا  51بين  %24نفر،  50تا  11بين  %52نفر،  10کارمنداني تا 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمت

57%

کاال

25%

خدمت و کاال

13%

نامشخص

5%

نوع محصول ارائه شده
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 ترکيب تعداد کارکنان سازمان های مشارکت کننده 7-4شكل 

 

از بخش  %26دارای مشتری اصلي از بخش عمومي،  از شرکت های مشارکت کننده %19 8-4شكل براساس 

 نامشخص مي باشد. %3هر دو بخش و  %52خصوصي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکيب مشتريان سازمان های مشارکت کننده 8-4شكل 

 

نفر10تا 

20%

نفر11-50

52%

نفر51-200

24%

نفر200بيش از 

1%

نامشخص

4%
تعداد کارمندان

بخش عمومي

19%

بخش خصوصي

26%

عمومي و 

خصوصي

52%

نامشخص

3%
مشتري اصلي
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 آمار توصیفي مفاهیم و ابعاد اصلي 2-3-4

آمار توصيفي مفاهيم و ابعاد اصلي پژوهش شامل ميانگين، انحراف معيار و ضريب پراکندگي را نشان  4-4جدول 

 مي دهد. 

 

 مفاهيم و ابعاد اصلي پژوهشجدول آمار توصيفي  4-4
 

 ميانگين مفهوم
انحراف 

 معيار

ضريب 

 پراکندگي

 0.199 0.521 2.615 قابليت يادگيری

 0.185 0.451 2.442 قابليت تحقيق و توسعه

محصول-قابليت توليد  2.725 0.588 0.216 

 0.166 0.474 2.852 قابليت شبكه سازی

 0.272 0.604 2.224 قابليت تخصيص منابع

 0.162 0.524 3.225 قابليت برنامه ريزی استراتژيك

 0.215 0.583 2.715 کارکرد فعاليت های کارآفريني

 0.158 0.537 3.395 کارکرد خلق دانش

انتشار دانش کارکرد  2.625 0.632 0.241 

 0.232 0.608 2.625 کارکرد جهت دهي به سيستم

 0.212 0.542 2.551 کارکرد تامين و تسهيل منابع

 0.179 0.508 2.841 کارکرد شكل گيری بازار

 0.215 0.589 2.734 کارکرد مشروعيت بخشي

 

 صورت مقايسه ای نشان مي دهد.ها را به متغيرميله ای ميانگين  نمودار 9-4شكل همچنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



116 

 

 

 
 

 هامتغيرميله ای ميانگين  نمودار 9-4شكل 

 

 تجزيه و تحلیل استنباطي داده ها 4-4

بر کارکردهای نظام نوآوری  ICTدر اين پژوهش فرض اساسي آن است که قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های 

مفاهيم و ابعاد فصل چهارم تحقيق  5-4 فناورانه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اثرگذارند. بر اين اساس جدول

 به شرح ذيل مي باشند. AMOSو  SPSSبه همراه نامگذاری آن ها در نرم افزارهای 
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 مفاهيم و ابعاد فصل چهارم تحقيق 5-4 جدول

 نامگذاري بعد نام گذاري مفهوم

 Learning قابليت يادگيری

 Learning1 يادگيری از رقبا، روندهای فناوری و بازار

 Learning2 استفاده از تجارب قبلي

 Learning3 فرهنگ يادگيری

 RampD قابليت تحقيق و توسعه
 RampD1 مشارکت و سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه

 RampD2 محصولمنابع توسعه 

 Product ارائه خدمات -قابليت توليد

 Product1 مشارکت فعال در توسعه محصول

 Product2 بهبود روش های توليد و کيفيت

 Product3 ارائه خدمات -توسعه قابليت توليد

 Networking قابليت شبكه سازی
 Networking1 ارتباط با مشتريان و تامين کنندگان

 Networking2 رقبا، اتحاديه ها و نهادهاارتباط با 

 Resource قابليت تخصيص منابع

 Resource1 توسعه منابع انساني

 Resource2 توانايي تامين مالي و مديريت هزينه نوآوری

جذب و به کارگيری فناوری های داخلي و 

 خارجي

Resource3 

قابليت برنامه ريزی 

 استراتژيك
Planning 

 Planning1 و هدف گذاریبرنامه ريزی 

 Planning2 رصد و برنامه ريزی برای تحوالت فناورانه

 های کارکرد فعاليت

 کارآفريني
Euntrepreneur 

 Euntrepreneur1 شكل گيری شرکت های نوآور

 Euntrepreneur2 کارايي پارک های علم و مراکز رشد

 Euntrepreneur3 فناوری تجربه

 Creation کارکرد خلق دانش
 Creation1 ميزان خلق دانش

 Creation2 نحوه خلق دانش

 Defusion کارکرد انتشار دانش
 Defusion1 فرهنگ و جريان تبادل دانش

 Defusion2 ظرفيت جذب فناوری

کارکرد جهت دهي به 

 سيستم
Guidance 

 Guidance1 سياستگذاری ترويجي

 Guidance2 تاثير نهادهای سياستگذار

 Market بازار گيری کارکرد شكل

 Market1 بازار سياستگذاری کارايي

 Market2 بازار دهنده شكل های مكانيزم

 Market3 گستردگي بازار

کارکرد تامين و تسهيل 

 منابع
ReMo 

 ReMo1 مالي منابع پذيری دسترس

 ReMo2 منابع ساير پذيری دسترس

 Legitimation کارکرد مشروعيت بخشي
 Legitimation1 نهادی پشتيباني

 ترويجي های فعاليت و حمايتي های البي
Legitimation2 
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 بررسي پیش شرط هاي الزم جهت انجام تحلیل مسیر 1-4-4

ه از تحليل مسير به منظور انجام تجزيه و تحليل استنباطي داده ها، در اين بخش از تحليل الزم است تا با استفاد

ت ساختاری مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد. در اين راستا الزم است تا مدل سازی معادالروابط مدل مفهومي 

الزم برای  مورد استفاده قرار گيرد. به منظور انجام مدل سازی معادالت ساختاری، الزم است تا پيش شرط های

 انجام مدل سازی تحقق يافته باشند. از جمله اين پيش شرط ها عبارتند از:

 وجود داده گمشده عدم  -1 

 عدم وجود داده پرت  -2

 نرمال بودن متغيرها. -3

تعداد  از پرسش ها )به %4.3پرسش در کل پرسشنامه ها  22.750با بررسي پرسشنامه ها مشخص شده که مجموع 

ده منجر به پرسش(، بدون پاسخ و به صورت خالي ارائه شده است. به اين منظور از آنجا که وجود داده گمش 978

ای گمشده هاز بين گزينه های مختلف، داده  SPSSعدم اجرای مدل سازی معادالت ساختاری مي شود در نرم افزار 

 با ميانگين سری ها جايگذاری شد و به اين ترتيب مشكل داده های گمشده رفع گرديد.

استفاده شد. در بخش ارزيابي داده های پرت، به شرح  AMOSبه منظور بررسي عدم وجود داده پرت، از نرم افزار 

مي  0.10کمتر از  p2و همزمان دارای ضريب  0.05کمتر از  p1عدد از مشاهدات دارای ضريب  19، 4-6جدول 

مشاهده باعث ايجاد خدشه به نمونه  19باشند که کانديدای حذف به عنوان داده پرت هستند. اما از آنجا که حذف 

استفاده شده و بر اين مبنا تنها مشاهداتي حذف مي شوند که اين ضريب  1د، از ضريب ماهاالنوبيسو تحليل مي شو

طبق  230و  93، 35، 3، 2، 1برای آنها تا مشاهدات بعدی فاصله قابل توجهي پيدا مي کند. بر اين مبنا  داده های 

 ت.عدد کاهش ياف 243عدد به  249جدول ذيل حذف شدند و تعداد مشاهدات از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mahalanobis d-squared 
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 بررسي داده پرت 4-6جدول 

شماره 

 مشاهده
Mahalanobis d-squared p1 p2 

3 225.952 0.000 0.000 

93 214.851 0.000 0.000 

1 208.161 0.000 0.000 

230 124.725 0.000 0.000 

2 121.390 0.000 0.000 

35 112.512 0.000 0.000 

8 83.901 0.000 0.000 

114 66.850 0.000 0.000 

 

پس از بررسي عدم وجود داده گمشده و عدم وجود داده پرت، نوبت به بررسي نرمال بودن متغيرها مي رسد. برای 

 مشاهده مي شود. 7-4استفاده کرده و در بخش تست نرمال بودن، جدول  AMOSاين منظور از نرم افزار 

 

 بررسي نرمال بوده داده ها 7-4جدول 

 .min max skew c.r. kurtosis c.r بعد

Market1 2.901 4.839 .204 1.300 -.927 -2.950 

Market2 2.385 3.658 .200 1.275 -.957 -3.047 

Market3 2.683 4.468 .206 1.310 -.928 -2.954 

Legitimation1 2.342 3.774 .007 .045 -.656 -2.088 

Legitimation2 2.215 3.472 -.043 -.272 -1.049 -3.338 

ReMo1 2.193 4.267 .031 .194 -.421 -1.339 

ReMo2 2.044 3.493 .117 .747 -.481 -1.531 

Guidance1 1.030 3.337 -.818 -5.206 .344 1.096 

Guidance2 1.020 3.053 -1.073 -6.827 .666 2.120 

Defusion1 2.830 4.148 .337 2.146 -.611 -1.945 
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به عنوان شاخص های سنجش  2و شاخص کشيدگي 1از جدول باال مشخص مي باشد، شاخص چولگي همانطور که

قرار  -1و  1نرمال بودن متغيرها مورد استفاده قرار گرفته است. در صورتي که شاخص چولگي متغير بين اعداد 

باشد، مي توان بر نرمال بودن توزيع متغير صحه گذاشت. همانطور  -3و  3گيرد و همزمان شاخص کشيدگي بين 

ي برای کليه متغيرها، حد نرمال بودن را دارا مي باشد و در مورد چولگي که از جدول باال بر مي آيد، شاخص کشيدگ

نيز تنها دو بعد متغير قابليت برنامه ريزی استراتژيك و يك بعد متغير جهت دهي به سيستم، آن هم به مقدار بسيار 

                                                           
1 Skewness 

2 kurtosis 

Defusion2 2.276 3.543 .429 2.728 -.637 -2.027 

Creation1 2.279 4.996 -.339 -2.159 -.696 -2.214 

Creation2 1.909 5.000 -.228 -1.453 -.389 -1.237 

Euntrepreneur1 1.810 4.360 -.110 -.697 -.978 -3.111 

Euntrepreneur2 1.494 3.720 -.131 -.831 -.938 -2.985 

Euntrepreneur3 1.962 5.000 -.144 -.918 -.995 -3.166 

RampD2 1.910 5.000 -.075 -.475 -.781 -2.486 

RampD1 1.480 4.070 .038 .241 -.747 -2.376 

Networking2 2.140 3.730 .167 1.064 -.897 -2.855 

Networking1 2.170 4.070 .245 1.559 -.780 -2.483 

Planning2 1.010 3.730 -1.114 -7.090 .857 2.728 

Planning1 1.000 4.070 -1.003 -6.382 .693 2.205 

Resource3 2.940 5.000 -.003 -.021 -.615 -1.957 

Resource2 2.140 3.720 .394 2.510 -.185 -.588 

Resource1 2.510 4.360 .072 .456 -.518 -1.647 

Product3 1.630 4.360 .069 .441 -.788 -2.507 

Product2 1.460 3.730 .057 .360 -.820 -2.610 

Product1 1.480 4.070 .036 .228 -.735 -2.338 

Learning3 1.910 5.000 -.041 -.259 -.835 -2.656 

Learning2 1.460 3.730 -.036 -.226 -.770 -2.451 

Learning1 1.630 4.360 .008 .053 -.778 -2.476 

Multivariate      577.970 99.592 
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( -3،3ولگي که بازه )( خارج هستند که در اين صورت با رجوع به حد قابل قبول ثانويه برای چ-1،1اندکي از بازه )

 نيز مي باشد، مي توان بر نرمال بودن کليه متغيرها صحه گذاشت.

 تحلیل عاملي اکتشافي 2-4-4

تحليل عاملي يك روش رايج آماری که برای ايجاد ارتباط بين متغيرهای مشاهده شده و تعداد کمتری از متغيرهای 

کاهش تعداد متغيرها )يافتن سازه های پنهان  -1ی: مفهومي بنيادين طراحي است. تحليل عاملي روشي است برا

ارزيابي اعتبار سازه ها. هدف اصلي روش شناسي تحليل عاملي اکتشافي، بررسي ساختار  -2يا عوامل زيربنايي( و 

موجود در داده های چند متغيره است. در اين تحليل متغيرهايي که همبستگي بااليي با يكديگر دارند، احتماال 

ر عامل های يكساني هستند، اما متغيرهايي که نسبت به هم تقريبا همبستگي ندارند، از عامل های تحت تاثي

متفاوتي تاثير مي پذيرند. تحليل عاملي اکتشافي تكنيكي آماری است که برای برآورد عامل ها يا متغيرهای پنهان 

ر به کار مي رود. بنابراين روش تحليل از يك طرف و کاهش تعداد زيادی متغير به تعداد کمتری عامل از طرف ديگ

 عاملي با اين هدف به کار برده مي شود که هر يك از اين عوامل از روی متغيرها و معني آن ها تفسير مي شوند.

بهره گيری شد. در اين راستا متغيرهای مرتبط با سازه  SPSSبه منظور انجام تحليل عاملي اکتشافي از نرم افزار 

به و متغيرهای مرتبط با سازه های وابسته يك مرتبه به صورت مستقل مورد ارزيابي تحليل های مستقل يك مرت

 عاملي اکتشافي قرار گرفت.

مي باشد که عامل پذير بودن متغيرها يا سواالت را مورد سنجش  Bartlettو  KMOمربوط به دو آزمون  8-4 جدول

 KMOل عاملي بر روی متغيرها وجود دارد يا خير. آزمون قرار مي دهند و مشخص مي کنند که آيا امكان انجام تحلي

يا اندازه کفايت نمونه گيری، آزمون مقدار واريانس درون داده هاست که مي تواند توسط عوامل تبيين شود. اين 

آزمون نشان مي دهد که آيا تحليل عاملي برای آن مجموعه متغيرها مناسب است يا خير. به بيان ديگر اين آزمون 

توانايي عاملي بودن داده ها را آزمون مي کند و نشان  Bartlettل پذير بودن داده ها را نشان مي دهد. آزمون عام

 مي دهد که آيا انجام تحليل عاملي بر روی مجموعه متغيرها به نتيجه مناسب مي رسد يا خير.

ار اين آماره برای هر دو دسته را نشان مي دهد. از آنجا که مقد Bartlettو  KMOجدول ذيل مقادير شاخص های  

شده است بنابراين انجام تحليل عاملي برای اين مجموعه متغيرها مناسب مي باشد.  0.5متغيرها بيشتر از مقدار 

مي باشد بنابراين  %0.05در هر دو دسته از متغيرها کمتر از  Bartlettهمچنين از آنجا که سطح معناداری آزمون 

 مجموعه متغيرها امكان پذير مي باشد. انجام تحليل عاملي بر روی
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 Bartlettو  KMOآزمون  8-4جدول 

 نتیجه آزمون مقدار آزمون نوع متغیر

 متغيرهای مستقل
KMO 0.552 تاييد 

 تاييد Bartlett 0.000سطح معناداری 

 متغيرهای وابسته
KMO 0.530 تاييد 

 تاييد Bartlett 0.000سطح معناداری 

 

جدول اشتراکات نام دارد. در اين جدول مقدار واريانس استخراج شده  هر متغير مشخص شده است.  9-4جدول 

اشتراکات تعيين مي کنند که چه مقدار از واريانس هر متغير به وسيله عوامل نهايي )عامل هايي که مقدار ويژه 

ط عامل های نهايي )استخراج شده( ( دارند تبيين مي شود. اين مقدار واريانس، واريانسي است که توس1بيش از 

باشد، نشان مي دهد که عامل های  1تبيين شده است. هر قدر ميزان واريانس استخراج شده هر متغير نزديكتر به 

برای هر متغير، سطح مناسب  0.5استخراج شده مناسب تر است. عموما مقدار واريانس استخراج شده بيشتر از 

 پذيرش در نظر گرفته مي شود.

مي باشد بنابراين  0.5اساس جدول ذيل از آنجا که در مورد کليه متغيرها ميزان واريانس استخراج شده بيشتر از بر

 واريانس هر متغير باشد. %50مي توان گفت که متغيرهای پنهان مي توانند تبيين کننده بيش از 

 

 جدول اشتراکات 9-4جدول 
 

 واريانس استخراج شده مقدار اولیه متغیر مشاهده گر نوع متغیر

متغيرهای 

 مستقل

Learning1 1 0.693 

Learning2 1 0.694 

Learning3 1 0.698 

RampD1 1 0.685 

RampD2 1 0.753 

Product1 1 0.638 

Product2 1 0.781 

Product3 1 0.591 

Networking1 1 0.635 

Networking2 1 0.821 
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Resource1 1 0.692 

Resource2 1 0.559 

Resource3 1 0.662 

Planning1 1 0.638 

Planning2 1 0.759 

 متغيرهای وابسته

Euntrepreneur1 1 0.721 

Euntrepreneur2 1 0.753 

Euntrepreneur3 1 0.756 

Creation1 1 0.741 

Creation2 1 0.685 

Defusion1 1 0.698 

Defusion2 1 0.654 

Guidance1 1 0.598 

Guidance2 1 0.699 

Market1 1 0.698 

Market2 1 0.963 

Market3 1 0.851 

ReMo1 1 0.853 

ReMo2 1 0.659 

Legitimation1 1 0.698 

Legitimation2 1 0.798 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



124 

 

مقدار ويژه اندازه ای است تعيين مي کند چه مقدار از واريانس در کل داده ها به وسيله يك عامل تبيين مي شود. 

هر چه مقدار ويژه يك عامل بيشتر باشد مقدار بيشتری از واريانس توسطآن عامل تبيين مي شود. اندازه مقدار ويژه 

يا به اندازه کافي، آن عامل واريانس تبيين مي کند تا عامل، را مي توان به منظور تعيين اين امر به کار برد که آ

شش  10-4دارند بهترين عامل ها هستند. براساس جدول  1عاملي مفيد باشد. عامل هايي که مقدار ويژه بيشتر از 

ار مورد شناسايي قر 1عامل در ميان متغيرهای مستقل و هفت عامل در بين متغيرهای وابسته با مقدار ويژه حداقل 

درصد و  71.164گرفته اند. مجموع واريانس تبيين شده توسط عوامل شناسايي شده در بين متغيرهای مستقل 

 درصد بوده است. 77.465واريانس تبيين شده توسط عوامل شناسايي شده در بين متغيرهای وابسته برابر 

 

 بررسي مقادير ويژه 10-4جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نهايت به دنبال آن هستيم که متغيرهای پيش بين را بين عوامل شناسايي شده تقسيم کنيم. اين کار از طريق 

ماتريكس عناصر محقق مي شود. از اين جهت که قبل از انجام چرخش، متغيرها در روی عامل ها به خوبي تفكيك 

 عامل نوع متغیر

 مقادير ويژه

 واريانس جمع
واريانس 

 تجمعي

متغيرهای 

 مستقل

1 2.415 16.101 16.103 

2 2.085 13.900 30.005 

3 1.714 11.429 41.432 

4 1.604 10.701 52.128 

5 1.569 10.460 62.588 

6 1.286 8.581 71.164 

متغيرهای 

 وابسته

1 2.513 15.709 15.709 

2 2.169 13.557 29.266 

3 1.933 12.080 41.346 

4 1.675 10.468 51.814 

5 1.520 9.501 61.314 

6 1.426 8.912 70.226 

7 1.158 7.239 77.465 
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صاص دادن متغيرها به عامل ها، از جدول بارهای نشده اند و تفسير نتايج دشوار است، در نتيجه در ارتباط با اخت

که جدول بارهای عاملي بعد از چرخش است نشان دهنده  11-4عاملي بعد از چرخش استفاده مي کنيم. جدول 

عامل به شرح  7عامل و در بين متغيرهای وابسته  6در بين متغيرهای مستقل  0.3آن است که با حد پذيرش 

 د استخراج قرار گرفتند:متغيرهای پيش بيني ذيل مور

 

 بارهای عاملي پس از چرخش 11-4جدول 

شماره  نوع متغیر

 عامل

نامگذاري  بار عاملي عنوان متغیر

 عامل

متغيرهای 

 مستقل

1 

Learning1 0.907 
قابليت 

 يادگيری
Learning2 0.814 

Learning3 0.894 

2 
RampD1 0.889  قابليت تحقيق

 RampD2 0.887 و توسعه

3 

Product1 0.892 
-قابليت توليد

 محصول
Product2 0.798 

Product3 0.787 

4 
Networking1 0.885  قابليت شبكه

 Networking2 0.914 سازی

5 

Resource1 0.921 
قابليت 

 تخصيص منابع
Resource2 0.889 

Resource3 0.783 

6 

Planning1 0.798 قابليت برنامه 

ريزی 

 استراتژيك
Planning2 

0.825 

متغيرهای 

 وابسته

1 

Euntrepreneur1 0.923 
کارکرد فعاليت 

 های کارآفريني
Euntrepreneur2 0.903 

Euntrepreneur3 0.899 

2 
Creation1 0.887  کارکرد خلق

 Creation2 0.895 دانش

3 Defusion1 0.869 
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همانطور که از جدول فوق مشخص مي باشد، تحليل عاملي اکتشافي مويد بخش اکتشافي تحقيق مي باشد. بدين 

معنا که دسته بندی متغيرهای مستقل و وابسته به همان ترتيبي که در بخش مرور ادبيات و بخش روش تحقيق 

بخش تحليل عاملي اکتشافي نيز مورد تاييد قرار گرفت بر همين مبنا ستون آخر جدول کيفي انجام شده بود در 

 باال بر مبنای نام گذاری بخش کيفي مجددا صورت گرفت.

 بررسي روابط مدل مفهومي با استفاده از تحلیل مسیر 3-4-4

کشف مي کند. برای آزمون  تحليل عامل اکتشافي معناداری فرضيه ها را نمي سنجد بلكه امكان وجمود يك عامل را

فرضيه ها از تحليل عاملي تاييدی استفاده مي شود. تحليل عاملي تاييدی يك رويكرد قياسي است که در آن از 

طريق پيش بيني پيامدی از يك چارچوب نظری، رويكردی از باال به پايين به کار گرفته مي شود. اين پيامد عبارت 

 اری است که در آن متغيرهای اندازه گيری شده، نشانگرهای عامل هستند. از مشخص کردن مدل قبل از تحليل آم

پس از آنكه از وجود پيش شرط های الزم جهت اعمال مدل سازی معادالت ساختاری اطمينان حاصل شد، اقدام 

به تحليل مسيرهای موجود در مدل مفهومي از طريق آن انجام مي گيرد. برای اجرای مدل سازی معادالت ساختاری 

ن و مشاهده گر و خطا، نوبت به ترسيم استفاده شد. پس از تعريف متغيرهای مكنو 22نسخه  AMOSاز نرم افزار 

روابط مي رسد. بر مبنای فرضيات پژوهش، هر يك از فرضيات احصا شده به شكل يك رابطه بين متغيرها ترسيم 

 آورده شده است. 12-4شد. بر اين مبنا کليه فرضيات برمبنای روابط متناظر در جدول 

 

 

Defusion2 
کارکرد انتشار  0.916

 دانش

4 

Guidance1 0.852  کارکرد جهت

دهي به 

 سيستم
Guidance2 

0.895 

5 
Market1 0.863  کارکرد تامين و

 Market2 0.912 تسهيل منابع

6 

Market3 0.925 
کارکرد شكل 

 گيری بازار
ReMo1 0.789 

ReMo2 0.806 

7 

Legitimation1 0.883  کارکرد

مشروعيت 

 بخشي
Legitimation2 

0.895 
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 بيان فرضيات 12-4جدول 
 

 

شماره 

 فرضیه
 متغیر وابسته متغیر مستقل بیان فرضیه

1 

قابليت توليد بنگاه ها بر کارکرد فعاليت های 

کارآفرينانه در نظام نوآوری فناورانه موثر مي 

 باشد.

 قابليت توليد
کارکرد فعاليت های 

 کارآفرينانه

2 
قابليت يادگيری بنگاه ها بر کارکرد خلق 

 دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.
 کارکرد خلق دانش يادگيریقابليت 

3 

قابليت تحقيق و توسعه بنگاه ها بر کارکرد 

خلق دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي 

 باشد.

قابليت تحقيق و 

 توسعه
 کارکرد خلق دانش

4 
قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد انتشار 

 دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.
 کارکرد انتشار دانش قابليت شبكه سازی

5 
قابليت يادگيری بنگاه ها بر کارکرد انتشار 

 دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.
 کارکرد انتشار دانش قابليت يادگيری

6 

قابليت برنامه ريزی استراتژيك بنگاه ها بر 

کارکرد جهت دهي به سيستم در نظام 

 نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

برنامه ريزی قابليت 

 استراتژيك

کارکرد جهت دهي به 

 سيستم

7 

قابليت تخصيص منابع بنگاه ها بر کارکرد 

تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری 

 فناورانه موثر مي باشد.

قابليت تخصيص 

 منابع

کارکرد تامين و تسهيل 

 منابع

8 

قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد 

ی فناورانه مشروعيت بخشي در نظام نوآور

 موثر مي باشد.

 قابليت شبكه سازی
کارکرد مشروعيت 

 بخشي

9 
قابليت توليد بنگاه ها بر کارکرد شكل گيری 

 بازار در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.
 قابليت توليد

کارکرد شكل گيری 

 بازار

10 

قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد شكل 

فناورانه موثر مي گيری بازار در نظام نوآوری 

 باشد.

 قابليت شبكه سازی
کارکرد شكل گيری 

 بازار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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پس از تعريف متغيرهای مكنون و مشاهده گر و برقراری روابط بين آنها اقدام به اجرای مدل گرديد. برمبنای 

پيشنهادات ارائه شده توسط نرم افزار جهت بهبود مدل، بين برخي از متغيرهای خطا روابط همبستگي تعريف 

به عنوان اولين و  CMIN/DF گرديد. سپس شاخص های نيكويي برازش مدل مورد بررسي قرار گرفت. شاخص

مي باشد را به خوبي پوشش داد. شاخص  3حد مورد پذيرش که حداکثر  2.692معروف ترين شاخص برازش با عدد 

را نشان دادند که با توجه به حد پذيرش  0.826و  0.965و  0.941نيز به ترتيب اعداد  GFIو  NFI ،CFIهای 

پوشش داده شد.  0.08نيز با حد پذيرش حداکثر  RMSEAت شاخص مورد پذيرش مي باشند. در نهاي 0.8حداقل 

 آورده شده است: 13-4شاخص های نيكويي برازش مدل به همراه حد پذيرش در مورد هر يك در جدول 

 

 شاخص های نيكويي برازش 13-4جدول 
 

 CMIN/DF CFI NFI GFI RMSEA شاخص

0.8حداقل  0.8حداقل  3حداکثر  حد پذيرش 0.8حداقل    0.08حداکثر  

 0.047 0.826 0.941 0.965 2.692 مقدار

 پذيرش پذيرش پذيرش پذيرش پذيرش پذيرش/رد

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بر اين اساس مدل و چارچوب کلي سنجش تحليل مسير معنادار و قابل پذيرش است. پس از تاييد مدل سنجش 

 ارائه شده است: 10-4 شكلشده به صورت 

 

 

 بررسي مدل سنجش شده 10-4شكل 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



130 

 

مورد مقايسه قرار  %95به منظور ضرايب استاندارد هر مسير با مقدار بحراني در سطح اطمينان  14-4در جدول 

 گرفته اند.

 

 آزمون فرضيه ها 14-4جدول 
 

 ***P< 0.001   **  وP< 0.005 

همانطور که از جدول فوق مشخص مي باشد براساس مدل سازی معادالت ساختاری، فرضيه پنجم در رابطه با تاثير 

قابليت يادگيری بنگاه ها بر کارکرد انتشار دانش و همچنين فرضيه نهم مبني بر تاثير قابليت توليد بنگاه بر کارکرد 

اطالعات و ارتباطات مورد تاييد قرار نگرفت و رد شد. ساير  شكل گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه حوزه فناوری

شماره 

 فرضیه
 متغیر وابسته متغیر مستقل بیان فرضیه

ضريب 

 استاندارد

 پذيرش/رد

1 

قابليت توليد بنگاه ها بر کارکرد فعاليت های 

کارآفرينانه در نظام نوآوری فناورانه موثر مي 

 باشد.

 قابليت توليد
کارکرد فعاليت 

 های کارآفرينانه
 پذيرش 0.593***

2 
قابليت يادگيری بنگاه ها بر کارکرد خلق دانش 

 در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.
 پذيرش 0.769*** کارکرد خلق دانش قابليت يادگيری

3 
توسعه بنگاه ها بر کارکرد خلق قابليت تحقيق و 

 دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

قابليت تحقيق و 

 توسعه
 پذيرش 0.653*** کارکرد خلق دانش

4 
قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد انتشار 

 دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

قابليت شبكه 

 سازی

کارکرد انتشار 

 دانش
 پذيرش 0.739***

5 
قابليت يادگيری بنگاه ها بر کارکرد انتشار دانش 

 در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.
 قابليت يادگيری

کارکرد انتشار 

 دانش
 رد -0.038

6 

قابليت برنامه ريزی استراتژيك بنگاه ها بر کارکرد 

جهت دهي به سيستم در نظام نوآوری فناورانه 

 موثر مي باشد.

برنامه ريزی قابليت 

 استراتژيك

کارکرد جهت دهي 

 به سيستم
 پذيرش 1.007***

7 

قابليت تخصيص منابع بنگاه ها بر کارکرد تامين و 

تسهيل منابع در نظام نوآوری فناورانه موثر مي 

 باشد.

قابليت تخصيص 

 منابع

کارکرد تامين و 

 تسهيل منابع
 پذيرش 0.875***

8 
کارکرد مشروعيت قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر 

 بخشي در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

قابليت شبكه 

 سازی

کارکرد مشروعيت 

 بخشي
 پذيرش 0.832***

9 
قابليت توليد بنگاه ها بر کارکرد شكل گيری بازار 

 در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.
 قابليت توليد

کارکرد شكل 

 گيری بازار
 رد 0.012

10 

شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد شكل قابليت 

گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه موثر مي 

 باشد.

قابليت شبكه 

 سازی

کارکرد شكل 

 گيری بازار
 پذيرش 0.787***

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فرضيه مي شوند براساس مدل مورد تاييد قرار گرفتند. بنابراين همانطور که مشاهده مي شود  8فرضيات که شامل 

گتر بزر 1.96بيشتر روابط علي بين متغيرهای مكنون درونزا و برونزا به دليل آنكه مقدار معناداری ضرايب از عدد 

شده اند، معنادار شده است و فقط دو مسير دارای روابط معنادار نبودند که در جدول فوق ضرايب استاندار آنها به 

 رنگ قرمز نشان داده شده است.

 يک نمونه اي tبررسي آزمون  5-4

يك آزمون پارامتريك است که برای مقايسه ميانگين ها مورد استفاده قرار مي گيرد. به منظور پاسخگويي  tآزمون 

پژوهش )بررسي اينكه آيا ابعاد مدل کارآفريني فناورانه در وضعيت موجود در سطح مناسب  چهارمبه هدف و سوال 

گزينه  5اين پژوهش به دليل استفاده از طيف  يك نمونه ای استفاده شده است. در tقرار دارند يا خير( از آزمون 

)به عنوان حد سطح مطلوب( استفاده شده است.  3ای ليكرت، جهت مقايسه هر کدام از ابعاد از مقدار متوسط 

باشد و دارای اختالف معني داری با اين مقدار باشد در سطح  3چنانچه ميانگين هر کدام از ابعاد بيشتر از مقدار 

 ان از آن دارد نمونه مورد بررسي از بعد مربوطه از حد مناسب و قابل قبولي برخوردار مي باشد.نش %95اطمينان 

 به مفهوم آن است که وضعيت متغير نامناسب است  H0فرض  -

 به مفهوم آن است که وضعيت متغير مناسب است. H1فرض  -

 به اين شرح مي باشد: %95قاعده تصميم گيری در سطح اطمينان 

 باشد، متغير مورد بررسي مناسب ارزيابي مي شود. 1.96محاسبه شده بزرگتر از  t در صورتي که 

 باشد، متغير مورد بررسي مناسب ارزيابي نمي شود. -1.96محاسبه شده کوچكتر از  tدر صورتي که  

 باشد، متغير مورد بررسي متوسط ارزيابي مي شود.  -1.96و  1.96محاسبه شده بين  tدر صورتي که  

 آمده است: 15-4يك نمونه ای برای ابعاد متغيرهای پژوهش در جدول  tآزمون  نتايج

 

 يك نمونه ای tآزمون  15-4جدول 
 

 نتيجه آزمون حد باال حد پايين محاسبه شده t ابعاد متغير

 قابليت يادگيری

يادگيری از رقبا، روندهای فناوری و 

 بازار
-1.635 -.18 .02 

 متوسط

 نامناسب 41.- 57.- 12.210- قبلياستفاده از تجارب 

 مناسب 48. 25. 6.209 فرهنگ يادگيری

قابليت تحقيق و 

 توسعه

مشارکت و سرمايه گذاری در تحقيق 

 و توسعه
-9.943 -.50 -.33 

 نامناسب

 مناسب 48. 26. 6.530 منابع توسعه محصول

-قابليت توليد

 محصول

 نامناسب 32.- 48.- 9.329- مشارکت فعال در توسعه محصول

 نامناسب 43.- 59.- 12.308- بهبود روش های توليد و کيفيت

 متوسط 02. 18.- 1.527- ارائه خدمات -توسعه قابليت توليد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 قابليت شبكه سازی
 متوسط 02. 11.- 1.381- ارتباط با مشتريان و تامين کنندگان

 نامناسب 14.- 26.- 6.336- ارتباط با رقبا، اتحاديه ها و نهادها

قابليت تخصيص 

 منابع

 مناسب 41. 27. 9.645 توسعه منابع انساني

توانايي تامين مالي و مديريت هزينه 

 نوآوری
-7.068 -.26 -.15 

 نامناسب

جذب و به کارگيری فناوری های 

 داخلي و خارجي
20.993 .78 .94 

 مناسب

قابليت برنامه ريزی 

 استراتژيك

 مناسب 33. 16. 5.862 برنامه ريزی و هدف گذاری

رصد و برنامه ريزی برای تحوالت 

 فناورانه
4.107 .08 .23 

 مناسب

کارکرد فعاليت های 

 کارآفريني

 متوسط 18. 02.- 1.613 شكل گيری شرکت های نوآور

 نامناسب 36.- 52.- 10.890- کارايي پارک های علم و مراکز رشد

 مناسب 59. 35. 7.936 فناوری تجربه

 کارکرد خلق دانش
 مناسب 1.02 86. 22.508 ميزان خلق دانش

 مناسب 76. 60. 16.596 نحوه خلق دانش

 کارکرد انتشار دانش
 مناسب 40. 31. 15.693 فرهنگ و جريان تبادل دانش

 نامناسب 16.- 25.- 9.436- ظرفيت جذب فناوری

کارکرد جهت دهي 

 به سيستم

 نامناسب 30.- 43.- 10.852- سياستگذاری ترويجي

 نامناسب 42.- 53.- 15.609- تاثير نهادهای سياستگذار

کارکرد تامين و 

 تسهيل منابع

 مناسب 20. 07. 4.007 بازار سياستگذاری کارايي

 نامناسب 31.- 42.- 13.880- بازار دهنده شكل های مكانيزم

کارکرد شكل گيری 

 بازار

 مناسبنا 82.- 65.- 16.930- گستردگي بازار

 متوسط 05. 05.- 142.- مالي منابع پذيری دسترس

 مناسب 53. 37. 11.237 منابع ساير پذيری دسترس

کارکرد مشروعيت 

 بخشي

 نامناسب 00. 09.- 1.962- نهادی پشتيباني

 های فعاليت و حمايتي های البي

 ترويجي
-6.749 -.22 -.12 

 نامناسب

 

با توجه به قاعده تصميم گيری پيش گفته، مي توان  %95همانطور که از جدول فوق بر مي آيد در سطح اطمينان 

جذب و به  "، "توسعه منابع انساني"، "منابع توسعه محصول"، "فرهنگ يادگيری"نتيجه گرفته که تنها ابعاد 

رصد و برنامه ريزی برای تحوالت  "، "برنامه ريزی و هدف گذاری"، "کارگيری فناوری های داخلي و خارجي 

دسترس "و  "کارايي سياستگذاری بازار"، "نحوه خلق دانش"، "ميزان خلق دانش"، "تجربه فناوری"، "فناورانه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دارای وضعيت موجود مناسبي در بنگاه ها و صنعت فناوری اطالعات و  3با توجه به مقدار  "پذيری ساير منابع

 ارتباطات هستند.

 يک نمونه اي براي متغیرهاي پژوهش tنتايج آزمون  1-5-4

يك نمونه ای را اين بار در رابطه با متغيرهای و مولفه های پژوهش انجام دهيم نتايج براساس جدول  tاگر آزمون 

 ارائه مي شود: 4-16

 

 يك نمونه ای برای متغير های پژوهش tنتايج آزمون  16-4جدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم

t 

محاسبه 

 شده

 باال حد حد پايين
نتيجه 

 آزمون

 نامناسب 51.- 73.- 10.899- قابليت يادگيری

 نامناسب 75.- 93.- 18.367- قابليت تحقيق و توسعه

محصول-قابليت توليد  نامناسب 07.- 23.- 3.821- 

 متوسط 28. 04.- 1.433 قابليت شبكه سازی

 متوسط 18. 02.- 1.813 قابليت تخصيص منابع

استراتژيكقابليت برنامه ريزی   مناسب 22. 39. 6.756 

 نامناسب 49.- 72.- 10.500- کارکرد فعاليت های کارآفريني

 مناسب 40. 23. 7.374 کارکرد خلق دانش

 نامناسب 06.- 17.- 3.921- کارکرد انتشار دانش

 نامناسب 79.- 94.- 22.274- کارکرد جهت دهي به سيستم

 نامناسب 24.- 41.- 7.992- کارکرد تامين و تسهيل منابع

 متوسط 04. 08.- 1.532- کارکرد شكل گيری بازار

 نامناسب 08.- 31.- 4.801- کارکرد مشروعيت بخشي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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با توجه به قاعده تصميم گيری پيش گفته، مي توان  %95مانطور که از جدول فوق بر مي آيد در سطح اطمينان ه

دارای وضعيت  3با توجه به مقدار  "برنامه ريزی استراتژيك"و  "کارکرد خلق دانش"متغيرهای نتيجه گرفته که تنها 

 موجود مناسبي در بنگاه ها و صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات هستند.

 بررسي آزمون مان ويتني و کراسکال والیس 6-4

کند. به عبارتي در اين آزمون، ميانگين های آزمون مان ويتني ميانگين دو گروه از پاسخگويان را با هم مقايسه مي 

به دست آمده از نمونه های تصادفي مورد قضاوت قرار مي گيرند. بدين معني که از دو جامعه مختلف، نمونه هايي 

اعم از اينكه تعداد نمونه مساوی يا غير مساوی باشند، به طور تصادفي انتخاب کرده و ميانگين آن دو جامعه را با 

مي کند. آزمون کراسكال واليس در واقع شكل تعميم يافته آزمون مان ويتني در حالتي مي باشد که  هم مقايسه

 تعداد گروه های مستقلي که مورد مقايسه قرار مي گيرند بيشتر از دو گروه باشد.

ورد در اينجا مقصود آن است که بر مبنای متغيرهای کيفي جمع آوری شده توسط پرسشنامه، متغيرها و ابعاد م

آزمون قرار گيرند. متغيرهای کيفي که در اينجا مبنای آزمون قرار مي گيرند عبارتند از: جنسيت، سن، مدرک، 

 سابقه کار، سطح سازماني، نوع محصول، تعداد کارمند، نوع مشتری و حوزه فعاليت.

بزرگتر از ميزان  در صورتيكه سطح معناداری %95قاعده تصميم گيری بدين شكل مي باشد که در سطح اطمينان 

خطا باشد فرض صفر )وجود تفاوت( رد مي شود. در غير اين صورت فرض صفر رد و فرض يك )عدم وجود تفاوت( 

 پذيرفته خواهد شد. 

 

 1 آزمون مان ويتني 17-4جدول 
 

 بعد مفهوم

 سابقه کار مدرک تحصيلي سن جنسيت

آماره 

 آزمون*

سطح 

 معنادار

آماره 

 آزمون*

سطح 

 معنادار

آماره 

 آزمون*

سطح 

 معنادار

آماره 

 آزمون*

سطح 

 معنادار

 قابليت يادگيری

Learning1 -0.847 0.397 3.387 0.336 3.113 0.227 3.250 0.282 

Learning2 -0.376 0.707 3.363 0.338 6.643 0.315 5.003 0.327 

Learning3 -1.947 0.052 6.893 0.075 6.857 0.317 6.875 0.196 

تحقيق و قابليت 

 توسعه

RampD1 -2.041 0.041** 7.107 0.069 6.588 0.054 6.848 0.062 

RampD2 -1.62 0.105 6.838 0.077 1.854 0.088 4.346 0.083 

-قابليت توليد

 محصول

Product1 -0.747 0.447 2.104 0.551 6.317 0.096 4.211 0.324 

Product2 -0.326 0.757 6.567 0.087 2.043 0.53 4.305 0.309 

Product3 -1.907 0.102 2.293 0.514 7.157 0.066 4.725 0.290 

قابليت شبكه 

 سازی

Networking1 -0.084 0.827 4.329 0.228 6.888 0.493 5.609 0.361 

Networking2 -1.46 0.155 3.187 0.316 2.154 0.207 2.671 0.262 

قابليت تخصيص 

 منابع

Resource1 -0.556 0.497 3.163 0.318 6.617 0.295 4.890 0.307 

Resource2 -2. 308 0.035** 6.693 0.055 2.343 0.297 4.518 0.176 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مد نظر است. Chi-Squareو در مورد آزمون کراسكال واليس آماره  z* در مورد آزمون مان ويتني آماره 

 

متغير کيفي از پرسشنامه، متغير کيفي باعث -بعد 6بر مي آيد، در مجموع تنها در  17-4همانطور که از جدول 

 متغير کيفي عبارتند از:  -بعد 6ايجاد تفاوت در پاسخ ها شده است. اين 

سرمايه گذاری در تحقيق و  مشارکت و "ميانگين رتبه پاسخگويان با جنسيت متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است. "توسعه 

توانايي تامين مالي و مديريت هزينه  "ميانگين رتبه پاسخگويان با جنسيت متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است. "نوآوری

 متفاوت است. "ظرفيت جذب فناوری  "ميانگين رتبه پاسخگويان با سنين متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است.  "نهادی پشتيباني "رتبه پاسخگويان با مدرک تحصيلي متفاوت در رابطه با بعد  ميانگين -

توانايي تامين مالي و مديريت  "ميانگين رتبه پاسخگويان با سطح سازماني متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است.  "هزينه نوآوری

Resource3 -1.807 0.152 6.907 0.089 7.457 0.074 7.182 0.082 

قابليت برنامه 

 ريزی استراتژيك

Planning1 -0.134 0.877 6.638 0.097 7.188 0.108 6.913 0.103 

Planning2 -1.42 0.205 1.904 0.531 2.454 0.116 2.179 0.324 

کارکرد فعاليت 

 های کارآفريني

Euntrepreneur1 -0.356 0.547 6.367 0.067 6.917 0.55 6.642 0.309 

Euntrepreneur2 -0.268 0.857 2.093 0.494 2.643 0.086 2.368 0.290 

Euntrepreneur3 -1.616 0.202 7.207 0.208 7.757 0.513 7.482 0.361 

کارکرد خلق 

 دانش

Creation1 -0.352 0.827 6.938 0.296 7.488 0.227 7.213 0.262 

Creation2 -1.52 0.155 2.204 2.298 2.754 0.315 2.479 0.307 

کارکرد انتشار 

 دانش

Defusion1 -0.406 0.497 1.067 0.045** 3.337 0.317 5.002 0.196 

Defusion2 -0.308 0.807 2.393 0.109 3.313 0.094 2.853 0.102 

کارکرد جهت 

 دهي به سيستم

Guidance1 -1.816 0.152 7.507 0.117 6.843 0.088 7.175 0.103 

Guidance2 -0.512 0.777 7.238 0.551 7.057 0.096 7.148 0.324 

کارکرد تامين و 

 تسهيل منابع

ReMo1 -1.711 0.205 2.504 0.087 6.788 0.53 4.646 0.309 

ReMo2 -0.624 0.547 6.967 0.514 2.054 0.066 4.511 0.290 

کارکرد شكل 

 گيری بازار

Market1 -0.408 0.857 2.693 0.228 6.517 0.493 4.605 0.361 

Market2 -1.866 0.102 7.807 0.316 2.243 0.207 5.025 0.262 

Market3 -0.552 0.727 7.538 0.318 4.279 0.295 5.909 0.307 

کارکرد 

مشروعيت 

 بخشي

Legitimation1 -1.911 0.155 2.804 0.095 1.054 0.036** 2.971 0.196 

Legitimation2 -0.847 0.397 3.387 0.336 3.113 0.227 3.250 0.282 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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متفاوت  "بازار سياستگذاری کارايي "ابطه با بعد ميانگين رتبه پاسخگويان با سطح سازماني متفاوت در ر -

 است. 

در مورد ساير ابعاد، متغيرهای کيفي جنسيت، سن، مدرک تحصيلي، سابقه کار و سطح سازماني در ميانگين رتبه 

پاسخگويان تفاوت خاصي ايجاد نكرده است. همچنين بعد سابقه کار در هيچ يك از ابعاد باعث ايجاد تفاوت در رتبه 

 خگويان نشده است.پاس

آزمون مشابهي در رابطه با تاثير متغيرهای کيفي پيش گفته بر متغيرهای اصلي پژوهش انجام شد که نتايج آن در 

 قابل مشاهده است: 18-4جدول 

 

 2آزمون مان ويتني  18-4جدول 
 

 مفهوم

 سابقه کار مدرک تحصيلي سن جنسيت

آماره 

 آزمون*

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون*

 سطح

 معناداری

آماره 

 آزمون*

آماره 

 آزمون*

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون*

 0.525 1.983 0.103 7.128 0.222 3.053 0.427 0.797- قابليت يادگيری

قابليت تحقيق و 

 توسعه
-0.376 0.737 6.583 0.31 2.394 0.111 7.097 0.061 

-قابليت توليد

 محصول
-1.957 0.082 6.797 0.312 6.857 0.545 6.828 0.488 

 0.202 2.094 0.081 2.583 0.049 6.528 0.807 0.134- قابليت شبكه سازی

قابليت تخصيص 

 منابع
-1.51 0.135 1.794 0.083 7.697 0.508 6.557 0.29 

قابليت برنامه ريزی 

 استراتژيك
-0.606 0.477 6.257 0.091 7.428 0.222 2.283 0.292 

کارکرد فعاليت های 

 کارآفريني
-0.158 0.787 1.983 0.525 2.694 0.31 7.397 0.069 

 0.103 7.128 0.312 3.277 0.061 7.097 0.132 1.857- کارکرد خلق دانش

 0.111 2.394 0.089 3.253 0.488 6.828 0.857 0.184- کارکرد انتشار دانش

کارکرد جهت دهي 

 به سيستم
-1.47 0.185 2.094 0.202 6.783 0.083 6.857 0.545 

کارکرد تامين و 

 تسهيل منابع
-0.406 0.527 6.557 0.29 6.997 0.091 2.583 0.081 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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متغيرهای کيفي تحقيق در رتبه پاسخگويان در مورد متغيرهای اصلي تحقيق همانطور که از جدول فوق بر مي آيد 

 تفاوتي ايجاد نكرده اند.

بررسي چهار متغير کيفي ديگر تحقيق در رابطه با شرکت های مشارکت کننده در اين پژوهش شامل: نوع محصول، 

 مي باشد: 19-4جدول کي از نتايج تعداد کارمندان، نوع مشتری و حوزه فعاليت براساس آزمون کراسكال واليس حا

 

 1آزمون کريسكال واليس  19-4جدول 
 

کارکرد شكل گيری 

 بازار
-0.318 0.837 2.283 0.292 6.728 0.525 7.697 0.508 

کارکرد مشروعيت 

 بخشي
-1.666 0.182 7.397 0.069 1.994 0.061 7.428 0.222 

 ابعاد متغير

 مشتری تعداد کارمند محصول

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 قابليت يادگيری

Learning1 2.671 0.262 2.656 0.136 8.675 0.032** 

Learning2 4.890 0.307 6.220 0.092 5.559 0.353 

Learning3 4.518 0.176 3.948 0.320 2.621 0.254 

قابليت تحقيق و 

 توسعه

RampD1 7.182 0.082 4.138 0.198 4.840 0.299 

RampD2 6.913 0.103 6.235 0.404 7.468 0.041** 

-قابليت توليد

 محصول

Product1 2.179 0.324 1.731 0.252 7.132 0.074 

Product2 6.642 0.309 6.520 0.331 9.863 0.035** 

Product3 2.368 0.290 4.248 0.283 2.129 0.316 

قابليت شبكه 

 سازی

Networking1 7.482 0.361 4.438 0.194 9.592 0.031** 

Networking2 7.213 0.262 5.565 0.136 2.318 0.282 

قابليت تخصيص 

 منابع

Resource1 2.479 0.307 2.124 0.092 7.432 0.353 

Resource2 5.002 0.196 6.516 0.310 7.163 0.254 

Resource3 2.853 0.102 4.365 0.188 2.429 0.299 

قابليت برنامه 

ريزی 

 استراتژيك

Planning1 7.175 0.103 5.672 0.394 4.952 0.188 

Planning2 7.148 0.324 5.469 0.242 8.803 0.044** 

Euntrepreneur1 4.646 0.309 3.150 0.321 7.125 0.095 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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متغير کيفي از پرسشنامه، متغير کيفي باعث ايجاد تفاوت در پاسخ ها شده است. اين -بعد 12در مجموع تنها در 

 متغير کيفي عبارتند از:  -بعد 12

 "يادگيری از رقبا، روندهای فناوری و بازار "ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است.

 متفاوت است. " منابع توسعه محصول "ن رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد ميانگي -

متفاوت  "بهبود روش های توليد و کيفيت "ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد  -

 است.

متفاوت  " ارتباط با مشتريان و تامين کنندگان "ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد  -

 است.

رصد و برنامه ريزی برای تحوالت  "ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد قابليت  -

 متفاوت است. "فناورانه

 است.متفاوت  "فناوری  تجربه "ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است. "سياستگذاری ترويجي "ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد  -

کارکرد فعاليت 

 های کارآفريني

Euntrepreneur2 4.511 0.290 3.651 0.273 7.098 0.316 

Euntrepreneur3 4.605 0.361 4.081 0.260 9.596 0.037** 

کارکرد خلق 

 دانش

Creation1 5.025 0.262 4.377 0.249 4.461 0.282 

Creation2 5.909 0.307 6.455 0.203 4.555 0.353 

کارکرد انتشار 

 دانش

Defusion1 2.971 0.196 3.954 0.182 4.975 0.254 

Defusion2 6.257 0.307 3.818 0.192 5.859 0.299 

کارکرد جهت 

 دهي به سيستم

Guidance1 1.983 0.176 3.913 0.187 8.921 0.045** 

Guidance2 7.097 0.082 4.333 0.439 6.863 0.095 

کارکرد تامين و 

 تسهيل منابع

ReMo1 6.828 0.103 5.216 0.157 2.129 0.316 

ReMo2 2.094 0.324 2.278 0.393 6.592 0.301 

کارکرد شكل 

 گيری بازار

Market1 6.557 0.309 2.124 0.092 2.318 0.282 

Market2 2.283 0.290 6.516 0.310 7.432 0.033** 

Market3 7.397 0.361 4.365 0.188 7.163 0.254 

کارکرد 

مشروعيت 

 بخشي

Legitimation1 7.128 0.262 5.672 0.394 8.429 0.029** 

Legitimation2 2.394 0.307 5.469 0.242 4.952 0.188 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 متفاوت است. "مالي منابع پذيری دسترس "ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است.  "نهادی پشتيباني "عد ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با ب -

 "مشارکت و سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه "ميانگين رتبه پاسخگويان با حوزه فعاليت متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است.

 "توانايي تامين مالي و مديريت هزينه نوآوری "ميانگين رتبه پاسخگويان با حوزه فعاليت متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است.

جذب و به کارگيری فناوری های داخلي و  "ميانگين رتبه پاسخگويان با حوزه فعاليت متفاوت در رابطه با بعد  -

 متفاوت است. "خارجي

آزمون مشابهي در رابطه با تاثير متغيرهای کيفي پيش گفته بر متغيرهای اصلي پژوهش انجام شد که نتايج آن در 

 است: قابل مشاهده 20-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 2آزمون کريسكال واليس  20-4جدول 
 

 مفهوم

 حوزه فعاليت مشتری تعداد کارمند محصول

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 0.551 2.104 0.290 4.725 0.086 2.643 0.316 3.187 قابليت يادگيری

 0.087 6.567 0.361 5.609 0.513 7.757 0.318 3.163 قابليت تحقيق و توسعه

محصول-قابليت توليد  6.693 0.055 7.488 0.227 2.671 0.262 2.293 0.514 

 0.228 4.329 0.307 4.890 0.315 2.754 0.089 6.907 قابليت شبكه سازی

 **0.306 9.187 0.176 4.518 0.317 3.337 0.097 6.638 قابليت تخصيص منابع

قابليت برنامه ريزی 

 استراتژيك
1.904 0.531 3.313 0.094 7.182 0.082 3.163 0.318 

کارکرد فعاليت های 

 کارآفريني
6.367 0.067 6.843 0.088 6.913 0.103 6.693 0.055 

 0.089 6.907 0.324 2.179 0.096 7.057 0.494 2.093 کارکرد خلق دانش

 0.097 6.638 0.309 6.642 0.53 6.788 0.208 7.207 کارکرد انتشار دانش

کارکرد جهت دهي به 

 سيستم
6.938 0.296 2.054 0.066 9.368 0.029** 1.904 0.531 

کارکرد تامين و تسهيل 

 منابع
2.204 0.298 6.517 0.493 7.482 0.361 6.367 0.067 

 0.494 2.093 **0.022 9.213 0.207 2.243 0.075 6.667 کارکرد شكل گيری بازار

 0.208 7.207 0.307 2.479 0.086 2.643 0.109 2.393 کارکرد مشروعيت بخشي

 

همانطور که از جدول فوق بر مي آيد متغيرهای کيفي تحقيق در رتبه پاسخگويان در مورد متغيرهای اصلي تنها 

 در دو مورد ذيل تفاوت ايجاد کرده اند:

 ميانگين رتبه پاسخگويان با حوزه فعاليت متفاوت در رابطه با بعد قابليت تخصيص منابع متفاوت است. -

ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد کارکرد جهت دهي به سيستم متفاوت  -

 است.

 شكل گيری بازار متفاوت است. ميانگين رتبه پاسخگويان با نوع مشتری متفاوت در رابطه با بعد کارکرد -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نتايج آزمون همبستگي اسپیرمن 7-4

به منظور بررسي همبستگي بين عناصر مدل مفهومي قبل از اجرای آزمون رگرسيون خطي از آزمون همبستگي 

استفاده مي شود. از آنجا که متغيرهای پژوهش عمدتا متغيرهايي در سطح سنجش ترتيبي هستند از آزمون 

 رمن استفاده مي شود.همبستگي اسپي

در اين آزمون فرض صفر عدم وجود رابطه خطي معنادار بين متغيرهاست و فرض يك معادل وجود رابطه معنادار 

 براساس فرضيات تحقيق آزمون همبستگي اسپيرمن انجام شده است: 21-4بين متغيرهاست. در جدول 

 

 نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن 21-4جدول 
 

شماره 

 فرضیه
 متغیر وابسته متغیر مستقل بیان فرضیه

ضريب 

 همبستگي

1 

قابليت توليد بنگاه ها بر کارکرد فعاليت 

های کارآفرينانه در نظام نوآوری فناورانه 

 موثر مي باشد.

 قابليت توليد
کارکرد فعاليت های 

 کارآفرينانه
***0.453 

2 

قابليت يادگيری بنگاه ها بر کارکرد خلق 

نوآوری فناورانه موثر مي دانش در نظام 

 باشد.

 0.754*** کارکرد خلق دانش قابليت يادگيری

3 

قابليت تحقيق و توسعه بنگاه ها بر کارکرد 

خلق دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر 

 مي باشد.

قابليت تحقيق و 

 توسعه
 0.515*** کارکرد خلق دانش

4 

قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد 

در نظام نوآوری فناورانه موثر  انتشار دانش

 مي باشد.

قابليت شبكه 

 سازی

کارکرد انتشار 

 دانش
**0.678 

5 

قابليت يادگيری بنگاه ها بر کارکرد انتشار 

دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي 

 باشد.

 قابليت يادگيری
کارکرد انتشار 

 دانش
0.111- 

6 

قابليت برنامه ريزی استراتژيك بنگاه ها بر 

کارکرد جهت دهي به سيستم در نظام 

 نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

قابليت برنامه 

 ريزی استراتژيك

کارکرد جهت دهي 

 به سيستم
**0.313 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ***P< 0.01  ** وP< 0.05 

 

نشان دهنده آن است که به جز دو رابطه )رابطه بين نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرهای اصلي پژوهش 

قابليت توليد و کارکرد شكل گيری بازار و همچنين رابطه بين قابليت يادگيری و کارکرد انتشار دانش( کليه ضرايب 

 معنادار هستند. %95همبستگي در سطح اطمينان 

 بررسي فرضیات تحقیق به وسیله آزمون رگرسیون خطي 8-4

و نيز فرضيات تحقيق )بررسي معناداری تاثير قابليت های نوآوری فناورانه  سومبه منظور پاسخگويي به هدف و سوال 

بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه فناوری اطالعات و ارتباطات( از آزمون رگرسيون خطي استفاده شده است. 

 قاعده تصميم گيری بدين شرح مي باشد:

در صورتيكه سطح معناداری بزرگتر از ميزان خطا باشد فرض صفر پذيرفته مي شود و در  %95در سطح اطمينان 

 صورتيكه سطح معناداری کوچكتر از ميزان خطا باشد فرض يك پذيرفته مي شود.

 ارائه شده است: 22-4در راستای آزمون فرضيه اول پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدول 

 

 

 

 

 

 

7 

قابليت تخصيص منابع بنگاه ها بر کارکرد 

تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری 

 فناورانه موثر مي باشد.

قابليت تخصيص 

 منابع

کارکرد تامين و 

 تسهيل منابع
***0.583 

8 

قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد 

مشروعيت بخشي در نظام نوآوری فناورانه 

 موثر مي باشد.

قابليت شبكه 

 سازی

کارکرد مشروعيت 

 بخشي
***0.620 

9 

قابليت توليد بنگاه ها بر کارکرد شكل 

گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه موثر 

 مي باشد.

 توليدقابليت 
کارکرد شكل گيری 

 بازار
0.155- 

10 

قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد 

شكل گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه 

 موثر مي باشد.

قابليت شبكه 

 سازی

کارکرد شكل گيری 

 بازار

***0.695 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 آزمون فرضيه اول 22-4جدول 
 

 نتیجه آزمون سطح معناداري استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

 قابليت توليد
کارکرد فعاليت های 

 کارآفريني
 تاييد فرضيه 0.000 0.451 0.536

 

صفر رد و با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه شده کوچكتر از ميزان خطاست فرض  %95در سطح اطمينان 

محصول بر عامل کارکرد فعاليت های کارآفريني تاثير دارد. -فرض يك پذيرفته مي شود. يعني عامل قابليت توليد

محصول در بنگاه های -همچنين با توجه به اينكه ضريب بتا مثبت است مي توان نتيجه گرفت که قابليت توليد

کارآفريني در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تاثير  حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بر کارکرد فعاليت های

 مثبت دارد.

 ارائه شده است: 23-4در راستای آزمون فرضيه دوم پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدول 

 

 آزمون فرضيه دوم 23-4جدول 
 

 آزموننتیجه  سطح معناداري استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

 قابليت يادگيری
کارکرد خلق 

 دانش
 تاييد فرضيه 0.000 0.767 0.587

 

با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه شده کوچكتر از ميزان خطاست فرض صفر رد و  %95در سطح اطمينان 

با توجه فرض يك پذيرفته مي شود. يعني عامل قابليت يادگيری بر عامل کارکرد خلق دانش تاثير دارد. همچنين 

به اينكه ضريب بتا مثبت است مي توان نتيجه گرفت که قابليت يادگيری در بنگاه های حوزه فناوری اطالعات و 

 ارتباطات بر کارکرد خلق دانش در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تاثير مثبت دارد.

 ارائه شده است: 24-4ل در راستای آزمون فرضيه سوم پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدو

 

 آزمون فرضيه سوم 24-4جدول 
 

 نتیجه آزمون سطح معناداري استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

قابليت تحقيق و 

 توسعه

کارکرد خلق 

 دانش
 تاييد فرضيه 0.000 0.515 0.487

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شده کوچكتر از ميزان خطاست فرض صفر رد و با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه  %95در سطح اطمينان 

فرض يك پذيرفته مي شود. يعني عامل قابليت تحقيق و توسعه بر عامل کارکرد خلق دانش تاثير دارد. همچنين با 

توجه به اينكه ضريب بتا مثبت است مي توان نتيجه گرفت که قابليت تحقيق و توسعه در بنگاه های حوزه فناوری 

 ت بر کارکرد خلق دانش در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تاثير مثبت دارد.اطالعات و ارتباطا

 ارائه شده است: 25-4در راستای آزمون فرضيه چهارم پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدول 

 

 آزمون فرضيه چهارم 25-4جدول 
 

 نتیجه آزمون معناداريسطح  استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

قابليت شبكه 

 سازی

کارکرد انتشار 

 دانش
 تاييد فرضيه 0.000 0.688 0.407

 

با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه شده کوچكتر از ميزان خطاست فرض صفر رد و  %95در سطح اطمينان 

دانش تاثير دارد. همچنين با  فرض يك پذيرفته مي شود. يعني عامل قابليت شبكه سازی بر عامل کارکرد انتشار

توجه به اينكه ضريب بتا مثبت است مي توان نتيجه گرفت که قابليت شبكه سازی در بنگاه های حوزه فناوری 

 اطالعات و ارتباطات بر کارکرد انتشار دانش در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تاثير مثبت دارد.

 ارائه شده است: 26-4در راستای آزمون فرضيه پنجم پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدول 

 

 آزمون فرضيه پنجم 26-4جدول 
 

 نتیجه آزمون سطح معناداري استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

 قابليت يادگيری
کارکرد انتشار 

 دانش
 رد فرضيه 0.254 -0.151 0.037

 

با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه شده بزرگتر از ميزان خطاست فرض صفر تاييد و  %95در سطح اطمينان 

فرض يك رد مي شود. يعني عامل قابليت يادگيری بر عامل کارکرد انتشار دانش تاثير ندارد. همچنين با توجه به 

قابليت شبكه سازی در بنگاه های حوزه فناوری اطالعات و اينكه ضريب بتا منفي است مي توان نتيجه گرفت که 

 ارتباطات و کارکرد انتشار دانش در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تغييرات همجهتي ندارند.

 ارائه شده است: 27-4در راستای آزمون فرضيه ششم پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدول 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ششم آزمون فرضيه 27-4جدول 
 

 نتیجه آزمون سطح معناداري استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

قابليت برنامه 

ريزی 

 استراتژيك

کارکرد جهت 

 دهي به سيستم
 تاييد فرضيه 0.000 0.316 0.617

 

صفر رد و  با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه شده کوچكتر از ميزان خطاست فرض %95در سطح اطمينان 

فرض يك پذيرفته مي شود. يعني عامل قابليت برنامه ريزی استراتژيك بر عامل کارکرد جهت دهي به سيستم تاثير 

دارد. همچنين با توجه به اينكه ضريب بتا مثبت است مي توان نتيجه گرفت که قابليت برنامه ريزی استراتژيك در 

کارکرد جهت دهي به سيستم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بنگاه های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بر 

 تاثير مثبت دارد.

 ارائه شده است: 28-4در راستای آزمون فرضيه هفتم پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدول 

 

 آزمون فرضيه هفتم 28-4جدول 
 

 نتیجه آزمون معناداريسطح  استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

قابليت تخصيص 

 منابع

کارکرد تامين و 

 تسهيل منابع

 تاييد فرضيه 0.000 0.601 0.417

 

با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه شده کوچكتر از ميزان خطاست فرض صفر رد و  %95در سطح اطمينان 

کارکرد تامين و تسهيل منابع تاثير دارد. فرض يك پذيرفته مي شود. يعني عامل قابليت تخصيص منابع بر عامل 

همچنين با توجه به اينكه ضريب بتا مثبت است مي توان نتيجه گرفت که قابليت تخصيص منابع در بنگاه های 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بر کارکرد تامين و تخصيص منابع در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تاثير 

 مثبت دارد.

 ارائه شده است: 29-4آزمون فرضيه هشتم پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدول  در راستای

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 آزمون فرضيه هشتم 29-4جدول 
 

 نتیجه آزمون سطح معناداري استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

قابليت شبكه 

 سازی

کارکرد 

مشروعيت 

 بخشي

 تاييد فرضيه 0.000 0.613 0.582

 

با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه شده کوچكتر از ميزان خطاست فرض صفر رد و  %95در سطح اطمينان 

فرض يك پذيرفته مي شود. يعني عامل قابليت شبكه سازی بر عامل کارکرد مشروعيت بخشي تاثير دارد. همچنين 

گرفت که قابليت شبكه سازی در بنگاه های حوزه فناوری با توجه به اينكه ضريب بتا مثبت است مي توان نتيجه 

 اطالعات و ارتباطات بر کارکرد مشروعيت بخشي در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تاثير مثبت دارد.

 ارائه شده است: 30-4در راستای آزمون فرضيه نهم پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدول 

 

 ه نهمآزمون فرضي 30-4جدول 
 

 نتیجه آزمون سطح معناداري استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

 قابليت توليد
کارکرد شكل 

 گيری بازار
 رد فرضيه 0.118 -0.142 0.105

 

با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه شده بزرگتر از ميزان خطاست فرض صفر تاييد و  %95در سطح اطمينان 

محصول بر عامل کارکرد شكل گيری بازار تاثير ندارد. همچنين با -رد مي شود. يعني عامل قابليت توليد فرض يك

محصول در بنگاه های حوزه فناوری -توجه به اينكه ضريب بتا منفي است مي توان نتيجه گرفت که قابليت توليد

 ت و ارتباطات تغييرات همجهتي ندارند.اطالعات و ارتباطات و کارکرد شكل گيری بازار در حوزه فناوری اطالعا

 ارائه شده است: 31-4در راستای آزمون فرضيه دهم پس از انجام آزمون رگرسيون خطي، نتايج طبق جدول 

 

 آزمون فرضيه دهم 31-4جدول 
 

 نتیجه آزمون سطح معناداري استاندارد شده β تعديل شده 2R متغیر وابسته متغیر مستقل

قابليت شبكه 

 سازی

کارکرد شكل 

 گيری بازار
 تاييد فرضيه 0.000 0.671 0.429

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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با توجه به اينكه سطح معناداری محاسبه شده کوچكتر از ميزان خطاست فرض صفر رد و  %95در سطح اطمينان 

فرض يك پذيرفته مي شود. يعني عامل قابليت شبكه سازی بر عامل کارکرد شكل گيری بازار تاثير دارد. همچنين 

ت شبكه سازی در بنگاه های حوزه فناوری با توجه به اينكه ضريب بتا مثبت است مي توان نتيجه گرفت که قابلي

 اطالعات و ارتباطات بر کارکرد شكل گيری بازار در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تاثير مثبت دارد. 

 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد فصل پنجم
 

 

 

 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



149 

 

 مقدمه 1-5

بوده است که در دسته بندی های ارائه شده از انواع نوآوری نوآوری فناورانه طي دهه های اخير از جمله انواع نوآوری 

حائز بيشترين توجهات بوده است. نوآوری فناورانه عبارت است از: انتخاب، کسب، جذب و يكپارچه سازی فناوری 

لف (. از انواع مختShan et al, 2013جديد به عالوه مديريت و سازماندهي منابع گوناگون برای توليد فناوری جديد )

پس از سپری (. Camisón, 2014نوآوری، نوآوری فناورانه در قالب دو نوع نوآوری محصول و فرايند بروز مي کند )

شدن دوره رويكردهای خطي به نوآوری، در دو دهه اخير توجه به مفهوم نظام نوآوری و مشتقات آن شامل نظام 

مي برای تحليل و سياست گذاری در عرصۀ علم و ملي نوآوری و نظام نوآوری فناوارنه به عنوان رويكردی سيست

 فناوری و نوآوری به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است.

هرچند در نظام نوآوری فناورانه هم در رويكرد تحليل ساختاری و هم در رويكرد تحليل کارکردی، به بنگاه ها به 

عامل با ساير بازيگران توجه ويژه ای شده است اما اکثر عنوان بازيگران کليدی نظام و هسته اصلي ايجاد نوآوری در ت

تحليل هايي که به وسيله اين مدل در ايران انجام گرفته است يا در مقام شناسايي و تحليل شكست های سيستمي 

و عوامل مسدود کننده و يا در مقام ارائه تجويزهای سياستي عمدتا بر نقش يا نارسايي های دولت يا نهاد سياست 

ر متمرکز بوده اند. شايد يكي از داليلي که نقش بنگاه ها در تحليل نظام نوآوری فناورانه در ايران مورد غفلت گذا

قرار گرفته آن است که مدل تحليل کارکردی نظام نوآوری فناورانه که عمدتا از سوی محققان به منظور تحليل 

ده قرار مي گيرد عمدتا برخوردار از يك رويكرد کل مسير توسعه يك فناوری و ارائه تجويزهای سياستي مورد استفا

 نگر و برآيندی بوده و فاقد جزئيات بيشتر در رابطه با متغيرهای معطوف به بنگاه های درگير در نظام مي باشد.

تدوين الگوی اثرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه ها بر شكل  "انتخاب موضوع اين پژوهش تحت عنوان 

در راستای دغدغه اين محقق مبني  "نظام نوآوری فناورانه در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در ايران گيری 

بر لزوم ارائه ابزاری در پژوهش های نظام نوآوری فناورانه جهت شناسايي نارسايي ها و عوامل مسدود ساز نظام 

رهای بهبود معطوف به جنبه های درون بنگاهي نوآوری، منبعث از عوامل درون بنگاهي و ارائه پشنهادات و راهكا

مي باشد. لذا شناخت ماهيت و نحوه اثرگذاری متغيرهای اصلي درون بنگاهي که در شكل گيری و حرکت نظام 

نوآوری فناوارنه مي توانند موثر واقع شوند و بنابراين شناسايي عوامل مسدود کننده ناشي از اين متغيرها وظيفه 

محصول، شبكه سازی، -باشد. عواملي نظير قابليت های يادگيری، تحقيق و توسعه، توليد اصلي اين پژوهش مي

 تخصيص منابع و برنامه ريزی استراتژيك.

 سواالت تحقیق 3-5

 سوال های اصلي و فرعي تحقيق عبارتند از:

 سوال اصلي تحقیق 1-3-5

تحت چه الگويي بر شددكل   ICTگاه های سددوال اصددلي اين تحقيق عبارت اسددت از: قابليت های نوآوری فناورانه بن

 گيری نظام نوآوری فناورانه اثر مي گذارند؟  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سواالت فرعي تحقیق 2-3-5

 در اين راستا سواالت اصلي ديگری که منتج از سوال اصلي مي باشد نيز وجود دارد که شامل موارد ذيل مي شود: 

 نوآوری فناورانه موثر مي باشند کدامند؟ قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه که بر کارکردهای نظام -1

 بين کدام قابليت ها با کدام کارکردها روابط احتمالي وجود دارد؟ -2

 شدت رابطه احتمالي شناسايي شده بين قابليت ها و کارکردها به چه ميزان است؟ -3

نه بنگاه های            -4 بر کارکردهای نظام      به عنوان عوامل اثرگذار    ICTوضدددعيت موجود قابليت های نوآوری فناورا

 نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات چگونه ارزيابي مي شود؟

با توجه به اهداف و سددواالت پژوهش، مدل های نظری مختلفي بررسددي شدددند و مدل مفهومي تحقيق شددامل     

ق و توسددعه، قابليت   قابليت يادگيری، قابليت تحقيمتغيرهای مسددتقل قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه شددامل   

ستراتژيك و متغيرهای وابسته        -توليد محصول، قابليت شبكه سازی، قابليت تخصيص منابع و قابليت برنامه ريزی ا

شار دانش،      شامل کارکرد فعاليت های کارآفريني، کارکرد خلق دانش، کارکرد انت کارکردهای نظام نوآوری فناورانه 

و تسهيل منابع، کارکرد شكل گيری بازار و کارکرد مشروعيت بخشي   کارکرد جهت دهي به سيستم، کارکرد تامين

 تدوين شد. به منظور تكميل اهداف و پرسش ها، فرضيات زير نيز مورد بررسي قرار گرفت:

 قابليت توليد بنگاه ها بر کارکرد فعاليت های کارآفرينانه در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

 بر کارکرد خلق دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.قابليت يادگيری بنگاه ها 

 قابليت تحقيق و توسعه بنگاه ها بر کارکرد خلق دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

 قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد انتشار دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

 کارکرد انتشار دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد. قابليت يادگيری بنگاه ها بر

 قابليت برنامه ريزی استراتژيك بنگاه ها بر کارکرد جهت دهي به سيستم در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

 قابليت تخصيص منابع بنگاه ها بر کارکرد تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

 قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد مشروعيت بخشي در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

 قابليت توليد بنگاه ها بر کارکرد شكل گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.

 باشد.قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد شكل گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه موثر مي 

 مرور ويژگي هاي فني ابزار اندازه گیري 4-5

پايايي و روايي دو ويژگي فني ابزار اندازه گيری مي باشند. يك ابزار اندازه گيری )پرسشنامه( زماني اعتماد پذير 

ينان است که با تكرار آزمون نتايج مشابهي به دست آيد. به بيان ديگر ابزار اندازه گيری بايستي با ثبات و قابل اطم

باشد، به گونه ای که هميشه نتايج يكساني به دست دهد. يك آزمون زماني دارای روايي است که بتواند چيزی را 

که قصد سنجيدن آن را دارد به درستي بسنجد. بر اين اساس پايايي و روايي پرسشنامه پژوهش به طور مبسوط در 

 هش دارای پايايي و روايي مناسب مي باشد.فصل چهارم محاسبه شد. الزم به ذکر است که پرسشنامه پژو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نتايج کلي پژوهش 5-5

در بخش تفسير و تحليل نتايج در اين فصل، به طور مفصل تری به متغيرهای و شاخص های مدل پرداخته شده 

است ولي به طور اجمالي بايستي گفت که با توجه به نتايج حاصل از داده های پژوهش کيفي، صحت رويكرد تحقيق 

ته در پژوهش های علوم انساني و مشروعيت اين پژوهش به اثبات مي رسد که تا چه حد  قابل توجهي نتايج آميخ

حاصل از اين پژوهش، وضعيت موجود قابليت های موثر بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در صنعت فناوری 

 دهد. اطالعات و ارتباطات در کشور را در معرض ديد و نظر صاحب نظران قرار مي

صلي تحقیق   شكل گيری نظام نوآوری   ICT: قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های سوال ا تحت چه الگويي بر 

 فناورانه اثر مي گذارند؟  

)به عنوان متغيرهای مستقل( با  ICTبا عنايت به مرتبط بودن کليه قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های 

صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات )به عنوان متغيرهای وابسته(، به نظر مي رسد کارکردهای نظام نوآوری فناورانه 

مدل به دست آمده از معادالت ساختاری، الگوی مناسبي برای تحليل الگوی شكل گيری نظام نوآوری فناورانه اين 

 ذيل مي باشد: 1-5شكل صنعت مي باشد. مدل نهايي به دست آمده به شرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 مدل نهايي تحقيق 1-5شكل 

 

تالش برای بهبود عملكرد بنگاه ها از طريق افزايش کارايي در حوزه يادگيری از بازار، رويه های تحقيق و توسعه 

منسجم و معطوف به بازار، توسعه قابليت های توليد، تقويت شبكه سازی های برون بنگاهي، بهبود عملكرد تخصيص 

، الگوی اين پژوهش ICTزی استراتژيك درون بنگاه های منابع انساني، مالي و فيزيكي و توجه بيشتر به برنامه ري

 برای بهبود عملكرد کارکردهای نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات مي باشد.

 : قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه که بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشند کدامند؟سوال فرعي اول

 کارکردهای نظام نوآوری فناورانه

فعاليت 

های 

 کارآفريني

مشروعيت 

 بخشي

خلق 

 دانش

انتشار 

 دانش

جهت دهي 

 به سيستم

تامين و 

تسهيل 

 منابع

شكل 

 گيری بازار

 قابليت های نوآوری فناورانه

 قابليت يادگيری

 قابليت تحقيق و توسعه

قابليت برنامه ريزی 

 استراتژيك

حصولم-قابليت توليد  

 قابليت شبكه سازی

 قابليت تخصيص منابع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



153 

 

پاسخ ارائه شده در در رابطه با سوال اصلي تحقيق مشخص مي باشد که قابليت های يادگيری، تحقيق و با بررسي 

محصول، شبكه سازی، تخصيص منابع و برنامه ريزی استراتژيك شش قابليتي هستند که در اين -توسعه، توليد

 شناسايي قرار گرفتند. تحقيق به عنوان قابليت های اثرگذار بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه مورد

 : بين کدام قابليت ها با کدام کارکردها روابط احتمالي وجود دارد؟سوال فرعي دوم

قابليت های يادگيری و تحقيق و توسعه با کارکرد خلق دانش، با عنايت به مدل نهايي شده مشخص مي باشد که 

ه سازی با کارکردهای انتشار دانش، شكل محصول با کارکرد فعاليت های کارآفريني، قابليت شبك-قابليت توليد

گيری بازار و مشروعيت بخشي، قابليت تخصيص منابع با کارکرد تامين و تسهيل منابع و قابليت برنامه ريزی 

 استراتژيك با کارکرد جهت دهي به سيستم ارتباط دارند.

 ه چه ميزان است؟شدت رابطه احتمالي شناسايي شده بين قابليت ها و کارکردها ب: سومسوال فرعي 

با عنايت به ضرايب تناسب مدل معادالت ساختاری که در فصل چهارم مورد محاسبه قرار گرفت، مي توان بر اين 

همچنين  مدعا صحه گذاشت که متغيرهای مستقل بر متغيرهای وابسته براساس مدل باال اثرگذاری بااليي دارند.

ل رگرسيون در فصل چهارم شدت هر يك از اين روابط ارائه براساس بتای استاندارد محاسبه شده در بخش تحلي

 شده است.

ضعيت موجود قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه های  چهارمسوال فرعي   به عنوان عوامل اثرگذار بر  ICT: آيا و

 کارکردهای نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات مناسب ارزيابي مي شود؟

يك آزمون پارامتريك است که برای مقايسه ميانگين ها مورد استفاده قرار مي گيرد. به منظور پاسخگويي  tآزمون 

فناورانه در وضعيت موجود در  قابليت های نوآوریپژوهش )بررسي اينكه آيا ابعاد مدل  چهارمبه هدف و سوال 

است. در اين پژوهش به دليل استفاده از  يك نمونه ای استفاده شده tسطح مناسب قرار دارند يا خير( از آزمون 

)به عنوان حد سطح مطلوب( استفاده  3گزينه ای ليكرت، جهت مقايسه هر کدام از ابعاد از مقدار متوسط  5طيف 

باشد و دارای اختالف معني داری با اين مقدار باشد  3شده است. چنانچه ميانگين هر کدام از ابعاد بيشتر از مقدار 

نشان از آن دارد نمونه مورد بررسي از بعد مربوطه از حد مناسب و قابل قبولي برخوردار مي  %95ن در سطح اطمينا

 باشد.
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 بررسي مطلوبيت سطح موجود مولفه های پژوهش 1-5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به قاعده تصميم گيری پيش گفته، مي توان  %95بر مي آيد در سطح اطمينان  1-5همانطور که از جدول 

 "کارکرد شكل گيری بازار  "، "قابليت شبكه سازی  "، "محصول -قابليت توليد "نتيجه گرفته که به جز مفاهيم 

ي در بنگاه ها و صنعت دارای وضعيت موجود مناسب 3ساير مفاهيم با توجه به مقدار  "کارکرد مشروعيت بخشي  "و 

 فناوری اطالعات و ارتباطات هستند.

 بررسي فرضیات تحقیق 6-5

استفاده  %95به منظور شناخت بهتر روابط مربوط به مدل مفهومي از آزمون رگرسيون خطي در سطح اطمينان 

 2-5شده است. نتيجه اين آزمون ها وجود روابط بين عناصر مدل را تاييد کرد. نتايج اين آزمون ها در جدول 

 خالصه شده است:

 

 

 

 

 مفهوم

t 

محاسبه 

 شده

 حد باال حد پايين
نتيجه 

 آزمون

 نامناسب 51.- 73.- 10.899- قابليت يادگيری

و توسعهقابليت تحقيق   نامناسب 75.- 93.- 18.367- 

محصول-قابليت توليد  نامناسب 07.- 23.- 3.821- 

 متوسط 28. 04.- 1.433 قابليت شبكه سازی

 متوسط 18. 02.- 1.813 قابليت تخصيص منابع

 مناسب 22. 39. 6.756 قابليت برنامه ريزی استراتژيك

 نامناسب 49.- 72.- 10.500- کارکرد فعاليت های کارآفريني

 مناسب 40. 23. 7.374 کارکرد خلق دانش

 نامناسب 06.- 17.- 3.921- کارکرد انتشار دانش

 نامناسب 79.- 94.- 22.274- کارکرد جهت دهي به سيستم

 نامناسب 24.- 41.- 7.992- کارکرد تامين و تسهيل منابع

 متوسط 04. 08.- 1.532- کارکرد شكل گيری بازار

بخشيکارکرد مشروعيت   نامناسب 08.- 31.- 4.801- 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 خالصه بررسي فرضيات پژوهش 2-5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساير فرضيات تاييد شدند. 9و فرضيه  5همانطور که از جدول فوق مشخص مي باشد، به جز فرضيه 

 دستیابي به اهداف تحقیق 7-5

تدوين الگوی اثرگذاری قابليت های نوآوری فناورانه بنگاه "با پاسخ به سواالت و بررسي فرضيات، اهداف تحقيق که 

 بود، محقق شد. "ها بر شكل گيری نظام نوآوری فناورانه در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در ايران

 پژوهش و پیشنهادهاي مربوط به هر يک از آن ها تجزيه و تحلیل نتايج متغیرهاي 1-7-5

يك نمونه ای، ميانگين و ميزان رابطه ناشي  tدر اين بخش با توجه به يافته های تحقيق و نتايج حاصل از آزمون 

از تحليل مسير هر يك از شاخص های مرتبط با متغيرها به تفسير و تحليل آن ها مي پردازيم. با اين توضيح که 

ر هر يك از شاخص ها يا گويه های مرتبط با متغيرها، تطبيق سطح يا ميزان رابطه، با مناسب يا مبنای تفسي

نامناسب بودن وضعيت آن ها از ديدگاه آزمودني هاست. ضمن اينكه فرضيه های تحقيق از طريق تحليل مسير و 

اظ آماری به سه سطح کم نتايج همبستگي  ها مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي سطح رابطه به لح

( طبقه بندی مي شوند. 0.7( و زياد )باالتر از 0.7تا  0.4(، متوسط )ضرايب بار عاملي بين 0.4)ضرايب کمتر از 

نقشه ادراکي آزمون  3-5مشخص شده است. در جدول  Tميزان مناسب و نامناسب بودن شاخص ها از طريق آزمون 

T :مشخص شده است 

 

 نتيجه آزمون سطح معناداری متغیر وابسته متغیر مستقل شمار فرضیه

 قابليت توليد 1
کارکرد فعاليت های 

 کارآفريني
 تاييد فرضيه 0.000

 تاييد فرضيه 0.000 کارکرد خلق دانش قابليت يادگيری 2

 تاييد فرضيه 0.000 کارکرد خلق دانش قابليت تحقيق و توسعه 3

 تاييد فرضيه 0.000 دانشکارکرد انتشار  قابليت شبكه سازی 4

 رد فرضيه 0.254 کارکرد انتشار دانش قابليت يادگيری 5

6 
قابليت برنامه ريزی 

 استراتژيك

کارکرد جهت دهي به 

 سيستم
 تاييد فرضيه 0.000

 قابليت تخصيص منابع 7
کارکرد تامين و تسهيل 

 منابع
 تاييد فرضيه 0.000

 قابليت شبكه سازی 8
کارکرد مشروعيت 

 بخشي
 تاييد فرضيه 0.000

 رد فرضيه 0.118 کارکرد شكل گيری بازار قابليت توليد 9

 تاييد فرضيه 0.000 کارکرد شكل گيری بازار قابليت شبكه سازی 10
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 Tآزمون  نقشه ادراکي 3-5جدول 

  ارتباط کم ارتباط متوسط ارتباط زياد

 وضعيت نامناسب 3 2 1

 وضعيت متوسط 6 5 4

 وضعيت مناسب 9 8 7

 

 ICTارائه خدمات بنگاه هاي -بررسي متغیر قابلیت تولید 2-7-5

نيز همانگونه که در فصل قبل بيان گرديد، مشارکت فعال در توسعه محصول، بهبود روش های توليد و کيفيت و 

توسعه قابليت های توليد از جمله ابعاد اصلي در متغير قابليت توليد محسوب مي شوند. از سوی ديگر در متغير 

فعاليت های کارآفرينانه، ابعاد شكل گيری شرکت های نوآور، کارايي پارک های علم و مراکز رشد و نيز تجربه 

 فناوری از جمله مهمترين ابعاد محسوب مي شوند.

دلسازی معادالت ساختاری انجام شده در فصل قبل، فرضيه معناداری رابطه قابليت توليد بنگاه های براساس  م

ICT  بر کارکرد فعاليت های کارآفرينانه در نظام نوآوری فناورانه مورد تاييد قرار گرفت. اين موضوع حكايت از تاثير

فعاليت های کارآفرينانه صنعت فناوری اطالعات  مجموعه ابعاد قابليت توليد بنگاه در سه بعد پيش گفته بر توسعه

 و ارتباطات دارد.

 

 

 نقشه ادراکي متغير قابليت توليد 2-5شكل 

 

برمي آيد، يافته های تحقيق در بعد مشارکت فعال در توسعه  2-5شكل عملكرد -همانگونه که از ماتريس اهميت

محصول و شاخص های آن که بايد منجر به تحريك و تشويق فعاليت های کارآفرينانه در صنعت از مجرای تقويت 

دني ها  عمدتا نامناسب ارزيابي شده است. گردد، از ديد آزمو ICTارائه خدمات در بنگاه های -قابليت های توليد

  ارتباط کم ارتباط متوسط ارتباط زياد

 وضعيت نامناسب   

 وضعيت متوسط   

 وضعيت مناسب   

16 1٧ 

1٨ 

19 

2٠ 

21 23 

22 

24 2٥ 
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مشارکت فعال تيم توليد در فرايند طراحي مفهومي درمورد نوآور "همانگونه که در ماتريس فوق مشاهده مي شود، 

توجه مناسب تيم توسعه محصول به امكان سنجي اقتصادی توليد محصول در "( و 16)شاخص شماره "يهای جديد

دارای  "مشارکت فعال در توسعه محصول"(، در ميان ساير شاخص ها در بعد 17ص )شاخ "فرايند توسعه محصول

بيشترين بار عاملي )ميزان رابطه( بوده اما در وضعيت نامناسب قرار دارند. بنابراين اين دو شاخص در اولويت اول 

ر مصاحبه های اکتشافي نياز به بهبود قرار دارند. اين سه شاخص عالوه بر اينكه ريشه در ادبيات نظری دارند، د

 انجام شده نيز مورد تاکيد قرار گرفته اند.

اگر فرايند طراحي مفهومي را جزو اولين گام های موثر در توسعه محصول در بنگاه های فعال در صنعت فناوری 

ا جنبه اطالعات و ارتباطات بدانيم، مشارکت فعال بخش صف يا توليد محصول در اين فرايند باعث مي شود تا نه تنه

های فني ايده و امكان پذيری توليد آن مورد توجه قرار گيرد بلكه ايده از جنبه های هزينه و زمان توليد نيز مورد 

محك قرار بگيرد. عدم انجام ارزيابي ايده ها در مرحله اول از ديدگاه هزينه، زمان و امكان سنجي فني علت اصلي 

جديد مي باشد. در مصاحبه های اکتشافي انجام شده و گروه بسياری از شكست ها در فرايند طراحي محصول 

کانوني برگزار شده يكي از داليل اصلي شكست بسياری از شرکت های نوپا در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات، 

عدم توجه به جنبه های امكان سنجي فني و هزينه ای راه اندازی طرح اعالم شد. طبق بيان يكي از اعضای گروه 

ني، در بسياری از موارد جمعي از اساتيد و دانشجويان در رشته های مرتبط جهت توليد محصول از ايده اصلي کانو

گرد هم مي آيند فارغ از اينكه به جنبه های امكان پذيری فني و هزينه ای توليد محصول از ايده اصلي توجه الزم 

ی نوپای مستقر در پارک های علم و فناوری مي را داشته باشند و همين امر منجر به شكست بسياری از شرکت ها

شود. در واقع مشارکت تيم توليد در فرايند طراحي مفهومي اين اطمينان را ايجاد مي کند که جنبه های فني مورد 

 توجه قرار مي گيرد و ريسك شكست فني را به حداقل مي رساند.

مده ای را در شكست محصول ايفا مي کند، همچنين از جمله داليل شكست در فرايند توسعه محصول که سهم ع

عدم توجه به امكانسجي اقتصادی طرح های توسعه محصول مي باشد. در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با انجام 

هزينه های معقول و قابل قبول مي توان طرح های بسياری را تبديل به محصول کرد اما در غياب امكانسجي 

ت فاقد بازار مناسب بوده و يا در صورت وجود بازار مناسب، درآمدهای حاصل از فروش اقتصادی، بسياری از محصوال

محصول کفاف هزينه کردها به همراه بازدهي مناسب اقتصادی را نمي دهد و در نهايت طرح توسعه محصول به 

حوزه فناوری شكست مي انجامد. براساس مصاحبه های اکتشافي انجام شده از آنجا که در بسياری از محصوالت 

اطالعات و ارتباطات امكان افزودن برخي از ويژگي های جديد به محصوالت يا جايگزين کردن برخي ويژگي ها با 

يكديگر وجود دارد، اجرای برخي از اين ويژگي ها از آنجا که پيوست امكان پذيری اقتصادی ندارد موجب کاهش 

مورد را مي توان طرح ترابرد پذيری شماره های تلفن همراه  سهم بازار مي گردد. يكي از جديدترين مثال های اين

دانست جايي که به دليل هزينه های کمتر گمان مي رفت منجر به افزايش سهم بازار ايرانسل در مقابل همراه اول 

سهم گردد در حالي که به دليل برخورداری همراه اول از برند معتبرتر در مقابل ايرانسل، نهايتا منجر به افزايش 

 بازار همراه اول گرديد.
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عالوه بر مشارکت تيم توليد در فرايند طراحي مفهومي در مورد نوآوری های جديد، هماهنگي کامل واحد توليد و 

واحد تحقيق و توسعه نيز جزو شاخص های اصلي بعد مشارکت فعال در توسعه محصول محسوب مي شود که 

ميزان اين شاخص نيز چندان مناسب ارزيابي نمي شود براساس آنچه  متاسفانه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباط،

از تحليل مصاحبه های اکتشافي و گروه کانوني استنباط شد، نمره متوسط اين شاخص مي تواند داليل متعددی از 

باشد که اين مهم خود نيز مي  ICTجمله جدی نبودن تحقيق و توسعه و معرفي محصول جديد در شرکت های 

تواند ناشي از عدم وجود رقابت در برخي حوزه ها و عدم تمايل به انجام نوآوری باشد يا ناشي از وارادات زياد 

محصوالت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات باشد، به نحوی که در بسياری از موارد، تيم توسعه محصول در 

 اطالعات و ارتباطات بين المللي هستند جهت واردات محصول هستند. واقع تيم رصد بازارهای فناوری

ارائه خدمات مي باشد. نسبت به ساير ابعاد، هر سه شاخص -بهبود روش های توليد و کيفيت بعد دوم از قابليت توليد

 "ر سازمانبرخورداری از مديريت کيفيت از جايگاه ويژه د"اين بعد دارای بار عاملي متوسط هستند. هرچند شاخص 

( از جنبه ارتباط از نوع متوسط ارزيابي مي شود اما سطح موجود آن از نظر آزمودني ها در 21)شاخص شماره 

شرکت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مناسب ارزيابي مي شود. شايد دليل آن رقابت در حوزه ارائه خدمات 

ورت عدم رضايت از يك شرکت، به سرعت خدمات خود اين بخش و وجود اين امكان برای مشتری باشد که در ص

را از شرکت ديگر تامين کند )به عنوان مثال شرکت های ارائه دهنده سرويس اينترنت ثابت(. از سوی ديگر با توجه 

به باز تر شدن فضای اقتصادی کشور در دو دهه اخير و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، جايگاه کلي کيفيت و 

نيز با اعتقاد راسخ تری با مقوله  ICTيفيت در عرصه ارائه خدمات ارتقا پيدا کرده و طبيعتا بنگاه های مديريت ک

 کيفيت مواجه مي شوند.

(، علي 19)شاخص شماره  "بهبود و انطباق موثر روش ها و فرايندهای توليد پيشرفته با نياز های سازمان"شاخص 

وضعيت نامناسبي مي باشد. وضعيت نامناسب براساس نتايج مصاحبه رغم برخورداری از بار عاملي متوسط دارای 

های اکتشافي به نظر مي رسد در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تنها در حوزه هايي که به داليل مختلف امكان 

اق به واردات وجود ندارد و شرکت های بزرگ و کوچك داخلي با يكديگر وارد رقابت شده اند اين نوع بهبود و انطب

چشم مي خورد. از جمله اين حوزه های مي توان به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت اشاره کرد که با 

فاصله زماني معقولي روش ها و فرايند های توليد خود را با نيازهای بازار و فناوری های روز انطباق مي دهند. 

( نيز توامان دارای بار عاملي 20)شاخص شماره  "وليدتوجه کافي به امر بهبود و بازآرايي مستمر سيستم ت"شاخص 

متوسط و همچنين سطح متوسطي مي باشد. در واکاوی علل اصلي سطح متوسط اين شاخص نيز به داليل مشابهي 

 برمي خوريم که نيازمند راهكارهای مشابهي نظير اين شاخص مي باشد. 19نظير شاخص شماره 

عد سوم و آخر در قابليت توليد را شامل مي شود. نسبت به ساير ابعاد اين متغير، ارائه خدمات، ب-توسعه قابليت توليد

شاخص های اين بعد، دارای بار عاملي بيشتر و وضعيت مناسب تر هستند. آزمودني ها بهترين نمره وضعيت را برای 

و نمره وضعيت شاخص  ( در نظر گرفته اند.23)شاخص شماره  "بهبود مستمر محصوالت همراه با نياز بازار"شاخص 

)شاخص  "توجه به طراحي و توسعه خدمات پس از فروش به عنوان يكي از موارد مورد توجه تيم محصول"های 

( را متوسط ارزيابي کرده اند. 25)شاخص شماره  "توسعه مداوم فناوری های مخصوص به سازمان"( و 24شماره 
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ت های الزم به طور پيوسته به منظور تسلط و جذب کسب قابليت ها و مهار"اين در حاليست که نمره شاخص 

و  22( با بار عاملي زياد نامناسب ارزيابي شده است. بنابراين شاخص های شماره 22)شاخص شماره  "فناوری

از آنجا که بار عاملي بااليي دارند و از اين جهت مهمترين شاخص های اين بعد محسوب مي شوند و  24همچنين 

بي مناسبي ندارند در اولويت نياز به بهبود قرار دارند. در اين بين مهمترين دليلي که بر مبنای توامان نمره ارزيا

گروه کانوني اعضای هيئت علمي و خبرگان در رابطه با نمره پايين اين شاخص احصا شد محيط کسب و کار 

ر حوزه تسلط و جذب فناوری نامناسب برای شرکت های اين حوزه بود که نياز به برنامه ريزی و سرمايه گذاری د

را با تسهيل واردات فناورانه در اين حوزه جايگزين کرده است. از جمله داليل ديگر اين موضوع فاصله دانشي و 

فناورانه موجود بين بنگاه های داخلي با فناوری های روز و سرعت باالی جايگزيني فناوری ها در بازار جهاني 

ود سرمايه گذاری برای جذب فناوری های قبلي موجود در بازار کشور کاربری برشماری شد که در عمل باعث مي ش

 آتي نداشته باشد و برای جذب فناوری های روز دانش و سرمايه کافي وجود ندارد. 

)بهبود مستمر محصوالت همراه با نياز بازار( جزو معدود شاخص هايي مي باشد که در اين بعد  23شاخص شماره 

و وضعيت مناسب ارزيابي شده است. براساس آنچه از مصاحبه های اکتشافي بر مي آيد هرچند دارای بار عاملي 

شاخص نوآوری های مطلوبي در حوزه ارائه خدمات و محصوالت جديد در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نيستيم 

تغييرات و نوآوری های اما شايد علت نمره مناسب اين شاخص اين باشد که بنگاه های موجود در محصوالت خود 

مناسبي در راستای نياز بازار انجام مي دهند. اين مهم به خصوص در شرکت های خدمات محور بسيار بيشتر به 

چشم مي خورد. جايي که انجام نوآوری های جزئي بر روی پلت فرم های موجود، زمان و هزينه زيادی الزم ندارد 

 و شامل پيچيدگي های فني نمي باشد.

نيز هر دو دارای وضعيت متوسطي هستند. هر چند در شاخص توجه به طراحي و  25و  24ای شماره شاخص ه

توسعه خدمات پس از فروش سطح ارتباط زياد مي باشد اما نمره متوسط نسبت به دو شاخص شايد تا حدودی قابل 

ساز وفاداری بيشتر قبول باشد. هرچند توجه به طراحي خدمات پس از فروش توسط تيم توسعه محصول زمينه 

مشتريان و ادراک بهتر آن ها از کيفيت محصول ارائه شده دارد و توجه مناسب تر بدان منجر به ارتقا کلي متغير 

)توسعه مداوم فناوری های مخصوص به سازمان(  25ارائه خدمات مي شود. همچنين از آنجا شاخص شماره -توليد

ارائه خدمات دارای سطح ارتباط متوسط مي باشد، وضعيت متوسط -به عنوان يكي از شاخص های کلي متغير توليد

آن دارای اولويت برای بهبود نمي باشد. اين بدان معناست که در سطح ارتباط متوسطي که اين شاخص در بين 

ارائه خدمات دارد، بنگاه های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات -شاخص های چهارگانه بعد توسعه قابليت توليد

اسبا اقدام به توسعه فناوريهای مخصوص به خود مي نمايند. از ديد برخي از اعضای گروه کانوني اکتشافي بقای متن

شرکت هايي بزرگ و کوچك اين حوزه طي دو دهه اخير، که توام با تغييرات وسيع در فناوری های موجود در حوزه 

ICT ه سازمان هرچند به صورت مداوم صورت نگيرد بوده است، نشان از آن دارد که توسعه فناوری های مخصوص ب

 اما به هر حال در حال وقوع است.
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 ارائه خدمات-پیشنهادات مربوط به متغیر قابلیت تولید 3-7-5

ارائه خدمات موارد ذيل جهت -با عنايت به موارد فوق، جهت بهبود عملكرد در ابعاد سه گانه متغير قابليت توليد

 بهبود پيشنهاد مي گردد:

 گيری از تيم های چند تخصصي با تمرکز بر تيم توليد در حوزه توسعه و طراحي محصول بهره -

تهيه پيوست های امكان سنجي اقتصادی توليد محصول در فرايند توسعه محصول و توجه بيشتر به مباحث  -

 ICTمرتبط با بازار در راه اندازی کسب و کارهای جديد در حوزه 

حوزه ظهور و شكست شرکت های نوپا که رصد کننده زيرصنعت های تهيه يك بانك اطالعاتي جامع در  -

 مشمول شكست و علل آن ها باشد. تهيه اين بانك مي تواند به وسيله اتحاديه های مرتبط صورت گيرد.

پيگيری، رصد و ثبت چرخه عمر طرح های توسعه محصول در شرکت های حوزه فناوری اطالعات و  -

 تجارب آن ها در طرح های توسعه آتيارتباطات به منظور استفاده از 

رصد سهم بازار و استفاده از بازخورد مشتريان و بازار در بهبود محصوالت موجود به نحوی که امكان  -

 وفادارسازی مشتريان موجود و کسب سهم بازار رقبا را امكان پذير نمايد

گذاری ها در جهت ايجاد مانع استفاده از اتحاديه ها و تشكيل گروه های البي گر جهت تاثير بر سياست  -

 برای واردات محصول نهايي و تسهيل مراودات و همكاری های فناورانه با بنگاه های صاحب فناوری

تهيه پيوست فرايند و رويه های خدمات پس از فروش از بدو طراحي محصول جديد به عنوان يكي از  -

 ملزومات اصلي فرايند توسعه محصول

صلي موجود در بنگاه در عرصه داخلي و خارجي جهت بهبود، انطباق، توسعه و رصد بازار و فناوری های ا -

 تكميل زنجيره ارزش فناوری و احصا نيازمندی های و مهارت های الزم در اين راستا

-  

 ICTبررسي متغیر قابلیت يادگیري بنگاه هاي  4-7-5

براساس مدل مفهومي پژوهش، يكي از عناصر مهم موثر بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه، قابليت يادگيری و 

نقش های گوناگون آن مي باشد. در مقايسه با ديگر منابع نوآوری، قابليت يادگيری منبع مهمي از نوآوری و پيش 

ار بودن رابطه قابليت يادگيری بنگاه بر کارکرد خلق دانش ران نظام نوآوری فناورانه مي باشد. با توجه به تاييد معناد

در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات مي توان گفت که مجموعه ابعاد قابليت يادگيری بنگاه 

رد خلق بر کارک "فرهنگ يادگيری "و  "استفاده از تجارب قبلي"، "يادگيری از رقبا، روندهای فناوری و بازار"شامل 

اهميت ذيل مشخص مي شود که -دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد. اما با نگاهي بر ماتريس عملكرد

 را از بعد قابليت يادگيری در وضعيت مناسبي ارزيابي نمي کنند. ICTآزمودني ها وضعيت بنگاه های 
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 نقشه ادراکي قابليت يادگيری 3-5شكل 

 

رصد پيوسته "شامل سه شاخص  "يادگيری از رقبا، روندهای فناوری و بازار"، بعد 3-5شكل براساس ماتريس 

توجه به نيازهای بازار و رفتار مصرف کننده به عنوان "(، 1)شاخص شماره  "روندهای توسعه فناوری به طور پيوسته

چنين ساير بازارها به يادگيری از فناوری ها و محصوالت رقبا و هم"( و 2)شاخص شماره  "يكي از منابع يادگيری

( مي باشد. در اين راستا براساس ماتريس فوق علي رغم 3)شاخص شماره  "عنوان يكي از رويه های مرسوم سازمان

 مناسب ارزيابي نشده است.  ICTاما وضعيت اين شاخص ها در بنگاه های  2و  1بار عاملي زياد شاخص های 

پيگيری و رصد مداوم روندهای توسعه فناوری شايد مهمترين شاخص از اين بعد محسوب شود اما به داليل مختلفي 

توجه چنداني به اين شاخص نمي شود. براساس آنچه از بخش کيفي پژوهش بر مي آيد، عدم  ICTدر بنگاه های 

از کشور بلكه در مورد بازار فناوری داخلي  توجه کافي به اين شاخص نه تنها در مورد فناوری های موجود در خارج

نيز مشاهده مي شود. يعني شرکت ها چندان به مخاطرات و يادگيری الزم از روندهای فناوری و به خصوص فناوری 

های مكمل يا رقيب فناوری خود به منظور انطباق يا بهبود کسب و کار خود توجه نمي کنند. اين عدم توجه سبب 

کشور از به نوعي از روندهای فناوری عقب افتادگي داشته باشند و پس از مدتي  ICTها در حوزه شده است تا بنگاه 

يا از صحنه رقابت حذف شوند و يا مجبور باشند کسب و کار يا قابليت اصلي خود کنار گذاشته و به دنبال جايگزين 

ر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و برای آن باشند. اين مهم خصوصا با توجه به نرخ باالی تجديد فناوری ها د

همچنين وجود اين امكان برای مشتری که به سرعت بين بازارها و محصوالت فناوری حرکت کند اهميت دو چندان 

مي يابد. همچنين رصد پيوسته روندهای توسعه فناوری اين امكان را برای بنگاه ايجاد مي کند که در صورت نياز 

استفاده کند. به  1جديد، با سرعت بيشتری وارد عمل شده و از مزايای حرکت کننده اول به جذب يا انطباق فناوری

توسط شرکت های ارائه دهنده اينترنت ثابت  2عنوان مثال حرکت به سمت ارائه خدمات تلفن ثابت بر بستر اينترنت

                                                           
1 First mover 

2 Voice over Internet Protocol 

  ارتباط کم ارتباط متوسط ارتباط زياد

 وضعيت نامناسب   

 وضعيت متوسط   

 وضعيت مناسب   

٨ 1 

2 

6 

3 

9 

4 

٧ ٥ 
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دمات اينترنت ثابتي که به نه تنها حاشيه سود مخابرات ايران را به خطر انداخت بلكه شرکت های ارائه دهنده خ

 اين حوزه ورود نكردند را با کاهش سهم بازار کسب و کار اصلي مواجه کرد. 

به عنوان دومين شاخص مهم  "توجه به نيازهای بازار و رفتار مصرف کننده به عنوان يك منابع يادگيری"شاخص 

ار، مورد شناسايي قرار گرفت. شايد داليل مشابهي اما با عملكرد پايين در بعد يادگيری از رقبا، روندهای فناوری و باز

نظير آنچه در شاخص قبلي بيان شد نيز بتوان برای کم توجهي به اين شاخص مهم بيان کرد. همانطور که در 

شاخص قبلي، رصد مداوم روندهای توسعه فناری به نوعي يك منبع يادگيری تلقي شد، در اين شاخص رصد بازار 

منبع الهام و يادگيری مي باشد. پر واضح است که با توجه به دسترس پذيری باالی محصوالت و رفتار مصرف کننده 

، پيگيری ترجيحات مصرف کننده در بازار منجر به شناسايي رفتار و ساليق وی در مواجهه با اين ICTدر حوزه 

ش وسيع گوشي های محصوالت مي شود. به عنوان مثال در دهه اخير در ايران همپای ساير نقاط جهان گستر

هوشمند را مشاهده مي کنيم. استقبال وسيع کاربران از گوشي های همراه هوشمند سبب نهضت بزرگ درخواست 

برای توليد برنامه های کاربردی موبايلي توسط کليه بنگاه ها و نهادهايي شد که تا چند سال قبل خدمات خود را 

ر منجر به رونق کسب و کار شرکت های ارائه دهنده نرم افزاری تنها در قالب وب سايت ارائه مي کردند و اين ام

 شد که با سرعت بيشتری از اين روند بازار اقدام به يادگيری و شناسايي فرصت کردند.

تطبيق و بومي سازی "شامل سه شاخص  "استفاده از تجارب قبلي"عملكرد فوق، بعد -براساس ماتريس اهميت

وجود رويه های مناسبي برای اشاعه يادگيری "(، 4)شاخص شماره  "نياز سازمان دانش و فناوری های کسب شده، با

استفاده پيوسته از تجارب کسب شده در پروژه های انجام شده در ساير "( و 5)شاخص شماره  "به وسيله انجام کار

 4ياد شاخص های ( مي باشد. در اين راستا براساس ماتريس فوق علي رغم بار عاملي ز6)شاخص شماره  "پروژه ها

 مناسب ارزيابي نشده است.  ICTاما وضعيت اين شاخص ها در بنگاه های  5و 

شاخص تطبيق و بومي سازی دانش و فناوری های کسب شده با نيازهای سازمان علي رغم برخورداری از باالترين 

دارای کمترين ميزان عملكرد بار عاملي که نشان دهنده اهميت باالی آن در متغير قابليت يادگيری مي باشد، اما 

مي باشد. براساس مصاحبه های اکتشافي تكميلي انجام شده به نظر مي رسد اهميت اين شاخص زماني بهتر درک 

( با پاره 1خواهد شد که بدانيم در هر صورت در برخي از مواقع رصد مداوم روندهای توسعه فناوری )شاخص شماره 

بنگاه ها محقق مي شود و در مرحله بعد نيز به درستي اقدام به جذب  ای قوت و ضعف ها به هر حال در برخي

فناوری مي شود اما در حوزه تطبيق و بومي سازی و برقراری تناسب بين ماژول های فناوری با نيازهای بنگاه که 

اقع دو همانا مستخرج شده از رفتار و ترجيحات مصرف کننده و کاربر مي باشد، مشكالت اساسي وجود دارد. در و

مرحله اصلي شامل شناسايي و جذب محقق شده است و در مرحله آخر که نياز به برقراری ارتباط بين نيازهای 

مصرف کننده و سازمان با فناوری کسب شده است و در نتيجه تطبيق و بومي سازی فناوری يا محصول مي باشد، 

ری های و محصوالت رقيب به سرعت در کل چرخه دچار شكست مي شود. اين مهم خصوصا در شرايطي که فناو

حال تطبيق خود با نيازهای مشتری هستند سرعت شكست را تسريع مي کند. شايد بتوان نمونه اين شكست را در 

 توليد گوشي های تلفن همراه ملي شناسايي کرد.
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بهبود عملكرد از سوی ديگر شاخص وجود رويه های مناسب برای اشاعه يادگيری به وسيله انجام کار با اندکي 

نسبت به شاخص قبلي در وضعيت متوسط ارزيابي شده است. نظر به اهميت باالی اين شاخص در بعد استفاده از 

بهبود يابد. کاربردی ترين و شايد پربازده ترين  ICTتجارب قبلي نياز است تا عملكرد اين شاخص نيز در بنگاه های 

اطالعات و ارتباطات، يادگيری به وسيله انجام کار باشد. در  روش يادگيری خصوصا در حوزه بنگاه های فناوری

فرايند يادگيری به وسيله انجام کار، بهره وری در حين کسب تجربه از طريق کار با تجهيزات و انجام نوآوری های 

جزئي به وسيله کاربران رشد مي يابد. براساس بخش کيفي پژوهش به نظر مي رسد در بخش وسيعي از حوزه 

ری اطالعات و ارتباطات به دليل وجود امكان بهينه تر کردن عملكرد و باال بردن کارايي سيستم، يادگيری به فناو

وسيله انجام کار مي تواند منجر به نوآوری های جزئي و بهبود عملكرد کلي سيستم بدون انجام هزينه چنداني شود. 

رويه های مناسبي از يادگيری به وسيله انجام کار و  بنابراين اختصاص اهميت بيشتر و پيگيری مجدانه پياده سازی

 از جمله مواردی است که نياز به توجه بيشتری در اين بنگاه ها دارد. ICTساری و جاری ساختن آنها در بنگاه های 

اشاعه فرهنگ يادگيری در "شامل سه شاخص  "فرهنگ يادگيری"عملكرد فوق، بعد -براساس ماتريس اهميت

ترويج انجام کارها به شكل "(، 7)شاخص شماره  "اهميت دادن به سرمايه گذاری در يادگيری سراسر سازمان و

بهره گيری از دانش کسب شده، در "( و 8)شاخص شماره  "تيمي به منظور شناسايي فرصت های بهبود فناوری

ق علي رغم بار عاملي ( مي باشد. در اين راستا براساس ماتريس فو9)شاخص شماره  "فعاليت های روزمره کارمندان

 مناسب ارزيابي نشده است.  ICTاما وضعيت اين شاخص در بنگاه های  8زياد شاخص شماره 

شاخص ترويج انجام کارها به شكل تيمي به منظور شناسايي فرصت های بهبود نه تنها منجر به همافزايي در فرايند 

ام هزينه های بيشتر جلوگيری مي کند. تشريك مساعي انجام کار يا نوآوری مي شود بلكه از دوباره کاری ها و انج

و همكاری به شكل تيمي در شناسايي فرصت های بهبود سبب مي شود تا هم فرصت های بهبود بيشتر و کيفي تر 

شناسايي شود و هم اينكه هر فرصت بهبود از جنبه های بيشتری مورد بررسي قرار گيرد. کيفيت باالتر فرصت های 

شده و بررسي آنها از جنبه های مختلف توسط افراد مختلف با ديدگاه ها و حوزه های متفاوت بهبود شناسايي 

تضمين کننده موفقيت در اجرای فرصت شناسايي شده است. براساس آنچه از بخش مصاحبه های اکتشافي بر مي 

باشد که نه تنها در آيد، پايين بودن فرهنگ کار تيمي در کشور يكي از داليل اصلي عملكرد پايين اين شاخص 

بلكه در کسب و کارهای ساير حوزه ها نيز به چشم مي خورد. شايد اجرای نظام های ارزيابي عملكرد به  ICTحوزه 

صورت گروهي از جمله روش های اصلي ترويج انجام کارها به شكل تيمي باشد که مي توان در حوزه شناسايي 

 ناوری اطالعات و ارتباطات پياده سازی کرد.فرصت های بهبود فناوری در بناگاه های حوزه ف

 پیشنهادات مربوط به متغیر قابلیت يادگیري در بنگاه ها 5-7-5

با عنايت به موارد فوق، جهت بهبود عملكرد در ابعاد سه گانه متغير قابليت يادگيری موارد ذيل جهت بهبود پيشنهاد 

 مي گردد:

ر رصد تحوالت فناورانه که به صورت نظام مند وظيفه تخصيص فرد يا تاسيس واحدی در بنگاه ها به ام -

 پيگيری روندهای فناوری را بر عهده داشته باشد.
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انتشار نشرياتي در حوزه روندهای روز فناوری در داخل و خارج از کشور توسط اتحاديه های مرتبط به  -

 نحوی که تحوالت فناورانه به هنگام به اطالع فعاليت صنعت رسانده شود.

 تحليل محصوالت و خدمات ارائه شده به وسيله رقبا يا شرکت های ارائه دهنده محصوالت مكمل.رصد و  -

تاسيس و تكميل واحدهای سازماني که وظيفه آنها تحليل رفتار مصرف کننده و کاربران محصوالت باشد  -

 که وظيفه آن ارائه بازخورد به واحدهای مختلف سازمان جهت بهبود عملكرد باشد.

امكان پذيری فني و مالي رويه انطباق و بومي سازی در رابطه با فناوری های شناسايي شده از توجه به   -

 ابتداری چرخه جذب فناروی

 ICTاستقرار رويه ها و نظام های اشاعه يادگيری به وسيله انجام کار در بنگاه های  -

 ICTاستقرار رويه ها و نظام های ارزيابي عملكرد به صورت گروهي در بنگاه های  -

 استقرار رويه ها و نظام مديريت دانش جهت تسری تجارب و عدم دوباره کاری ها در پروژه های آتي -

 بررسي متغیر قابلیت تحقیق و توسعه 6-7-5

براساس مدل مفهومي پژوهش، يكي از عناصر مهم موثر بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه، قابليت تحقيق و توسعه 

مي باشد. با توجه به تاييد معنادار بودن رابطه قابليت تحقيق و توسعه بنگاه بر کارکرد خلق دانش در نظام نوآوری 

گفت که مجموعه ابعاد قابليت تحقيق و توسعه بنگاه شامل  فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات مي توان

بر کارکرد خلق دانش در نظام نوآوری  "منابع توسعه محصول"و  "مشارکت و سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه"

اهميت ذيل مشخص مي شود که هرچند آزمودني ها -فناورانه موثر مي باشد. اما با نگاهي بر ماتريس عملكرد

را از بعد قابليت تحقيق و توسعه چندان در وضعيت مناسبي ارزيابي نمي کنند اما نسبت  ICTهای  وضعيت بنگاه

 به ساير ابعاد، وضعيت اين دو بعد تا حدودی مناسب تر مي باشد. 

 

 

 نقشه ادراکي متغير قابليت تحقيق و توسعه 4-5شكل 

  ارتباط کم ارتباط متوسط ارتباط زياد

 وضعيت نامناسب   

 وضعيت متوسط   

 وضعيت مناسب   

14 11 

13 3 

1٥ 

12 

1٠ 
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فاصله زماني "شامل سه شاخص  "مشارکت و سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه"، بعد 4-5شكل براساس ماتريس 

مشارکت تيم ها و واحدهای چند تخصصي در فرايند "(، 10)شاخص شماره  "بين خلق ايده تا توسعه محصول

و سرمايه گذاری مطلوب در پروژه های تحقيق "( و 11)شاخص شماره  "توسعه مفهوم و رصد تحوالت فناورانه

( مي باشد. در اين راستا براساس ماتريس فوق علي رغم بار عاملي زياد شاخص های 12)شاخص شماره  "توسعه

 مناسب ارزيابي نشده است.  ICTاما وضعيت اين شاخص ها در بنگاه های  12و  11

نوان يكي عملكرد فوق، شاخص سرمايه گذاری مطلوب در پروژه های تحقيق و توسعه به ع-براساس ماتريس اهميت

قرار  ICTاز مهمترين شاخص های بعد مشارکت و سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه چندان مورد توجه بنگاه های 

نگرفته است. تحقيق و توسعه يكي از اصلي ترين منابع توسعه نوآوری محسوب مي شود اما عملكرد پايين آن در 

مي شود عمدتا به دليل عقب ماندگي فناورانه بنگاه براساس آنچه از بخش کيفي پژوهش برداشت  ICTبنگاه های 

های داخلي و نياز به سرمايه گذاری باال در چنين پروژه هايي دارد که با توجه به کوچك بودن عمده بنگاه های 

موجود در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، تامين مالي متناسب با امر تحقيق و توسعه با توجه به باال بودن نرخ 

بهره در داخل کشور امكان پذير نيست. از سوی ديگر نياز به فاصله زماني کوتاه بين امر تحقيق و توسعه تا  های

ارائه محصول در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به دليل عدم برخورداری از قابليت های الزم در حوزه تحقيق و 

يق و توسعه های بنيادی تر در کشور عمدتا دچار توسعه سبب مي شود تا فرايندهای توسعه محصول از رهگذر تحق

شكست شوند. به عنوان يك مثال پروژه سيستم عامل ملي را مي توان نام برد که علي رغم سرمايه گذاری مناسب 

دولتي، به دليل وجود شكاف فناورانه و نرخ جايگزيني باالی فناوری های مرتبط سبب شد نه تنها پس از هزينه 

ولي به عنوان سيستم عامل ملي توليد نشود بلكه به دليل تطويل زياد پروژه، نسل های جديد کرد فراوان، محص

سيستم های عامل نيز در اين فاصله در بازار ارائه شده و عمال نياز به فناوری قديمي سيستم عامل ملي را برطرف 

 کرد. 

 ICTاطالعات و ارتباطات از بنگاه های هرچند توقع انجام تحقيق و توسعه در مرزهای فناوری های حوزه فناوری 

که عمدتا دارای مقياس کوچك و متوسط مي باشند هم به لحاظ فني و هم به لحاظ مالي، توقع گزافي مي باشد 

اما در حوزه انجام نوآوری های جزئي و بهبودهای مورد نظر مصرف کننده نيز ايرادات قابل توجهي وجود دارد و اين 

ای توسعه و پروژه های تحقيق و توسعه اين چنيني برخوردار از معافيت های مالياتي و در حالي است که طرح ه

مشوق های مناسبي مي باشند که عمده شرکت های فعال نيز اطالع کافي از اين مشوق ها دارند. شايد عدم وجود 

ايين بودن سرمايه گذاری در رقابت در بازار ارائه محصول و نرخ باالی تامين مالي را بتوان به عنوان داليل اصلي پ

شناسايي کرد که نيازمند ارائه راهكار مناسب مي باشد. همچنين در مصاحبه  ICTتحقيق و توسعه در بنگاه های 

های انجام شده محقق به اين نتيجه رسيد که شناخت کافي از صندوق های سرمايه گذاری خطر پذير و پيش نياز 

 چندان وجود ندارد. ICTبنگاه های  های مراجعه و همكاری با آنها در بين

نيز شاخص  "مشارکت تيم ها و واحدهای چند تخصصي در فرايند توسعه مفهوم و رصد محصوالت جديد"شاخص 

با اهميت بعدی در بعد مشارکت و سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه مي باشد که متاسفانه عملكرد پاييني در بنگاه 

ارائه خدمات بيان شده است، مشارکت واحدهای مختلف -وزه متغير قابليت توليددارد. همانطور که در ح ICTهای 
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سازماني از همان ابتدا در فرايند توسعه مفهوم باعث مي شود تا از طريق همافزايي ايجاد شده هم فرايند توسعه از 

كالت و انجام بهبودها جنبه های مختلف مورد بررسي و بهبود قرار گيرد و هم هزينه های آتي در رابطه با رفع مش

و انطباق هايي که بعدا مورد شناسايي قرار مي گيرند کاهش يابد. براساس آنچه از بخش کيفي پژوهش به دست 

مي آيد به نظر مي رسد از جمله داليل پايين بودن ميزان عملكرد اين شاخص اين است که در بنگاه های ايراني 

صحيحي ندارد و عمدتا براساس ايده ها و تجربيات مالك بنگاه آغاز  امر توسعه مفهوم برای محصوالت جديد کانال

و پيگيری مي شود. اين مهم از آنجا که بنگاه های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات عمدتا دارای مقياس های 

 کوچك و متوسط مي باشند و مالك بنگاه تا حدود زيادی بر تمامي جنبه های کسب و کار تسلط دارد و همچنين

به دليل مقياس کوچك امكان هزينه کرد و تجهيز تيم مناسب تحقيق و توسعه را ندارند نتيجه طبيعي ساختار 

مديريت و مالكيت بنگاه های اين حوزه مي باشد. جلب مشارکت گروهي در امر توسعه محصول و ايجاد مشوق ها 

مشارکت واحدهای مختلف سازماني در  و حلقه های بازخوردی مثبت شايد مهمترين وظيفه مديريت بنگاه در جلب

 امر توسعه محصول باشد.

وجود مكانيزمي مطلوب از "شامل سه شاخص  "منابع توسعه محصول"عملكرد، بعد -براساس ماتريس اهميت 

استفاده از بازخورد مشتريان "(، 13)شاخص شماره  "تحقيقات پايه تا توسعه محصول جديد در امر انتقال فناوری

استفاده از مكانيزمي کارا به منظور "( و 14)شاخص شماره  "عنوان يك منبع اصلي در فرايند نوآوریو بازار به 

( مي باشد. در اين راستا براساس ماتريس فوق علي 15)شاخص شماره  "کوپي برداری از نوآوری در محصوالت رقبا

 ب ارزيابي نشده است. مناس ICTاما وضعيت اين شاخص در بنگاه های  14رغم بار عاملي زياد شاخص 

عملكرد فوق، شاخص استفاده از بازخورد مشتريان و بازار به عنوان يك منبع اصلي در -براساس ماتريس اهميت

فرايند نوآوری به عنوان مهمترين شاخص از بعد منابع توسعه محصول مورد شناسايي قرار گرفته است و اين در 

ها نامناسب ارزيابي شده است. همانطور که در شاخص های قبل حاليست که وضعيت اين شاخص از نظر آزمودني 

در شاخص های مرتبط با انجام پروژه های تحقيق و توسعه به عنوان يكي از روش های  ICTگفته شد بنگاه های 

اصلي انجام نوآوری وضعيت نامناسبي داشتند. اکنون با بررسي شاخص استفاده از بازخورد مشتريان نيز مشخص 

که يكي ديگر از روش های اصلي انجام نوآوری نيز در اين بنگاه ها چندان مورد توجه نيست. از برداشتي مي شود 

که از صحبت های برخي از اعضای حاضر در جلسه گروه کانوني مي توان داشت يكي از داليل اصلي اين امر عدم 

باشد وگرنه در بخش هايي از صنعت که  وجود رقابت در بخشي از زير صنايع حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مي

رقابت وجود دارد، عدم توجه به بازخورد مشتريان به سرعت منجر به کاهش سهم بازار و در نهايت حذف از صحنه 

رقابت مي شود. به هر صورت از جمله ارزان ترين منابع ورودی در فرايند نوآوری و تحقيق و توسعه استفاده از 

نشده است  ICTد. شايد يكي از داليلي که توجه چنداني به اين امر در حوزه بنگاه های بازخورد مشتريان مي باش

عدم وجود زيرساخت های الزم جهت جمع آوری بازخوردها و رصد رفتارها و ترجيحات مصرف کنندگان باشد. در 

اسبي از ايده ها و نوآوری اين صورت مي توان با فعال کردن واحدهای ارتباط با مشتريان در بنگاه ها، دريچه منبع من

 ها را به روی بنگاه های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات گشود.
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 پیشنهادات مربوط به متغیر قابلیت تحقیق و توسعه 7-7-5

با عنايت به موارد فوق، جهت بهبود عملكرد در ابعاد دوگانه متغير قابليت تحقيق و توسعه موارد ذيل جهت بهبود 

 پيشنهاد مي گردد:

برقراری رويه ها و مكانيزمي تشويقي و پيوسته در جهت مشارکت واحدهای مختلف سازماني در امر توسعه  -

محصول به نحوی که بخشي از انرژی و عملكرد هر واحد به طور پيوسته مصروف به تمرکز در امر توسعه 

 محصول در مشارکت با ساير واحدها شود.

کاهش موانع رقابت و موانع ورود به صنعت توسط سياستگذار به نحوی که کليه بنگاه ها و زير صنايع  -

 خود را در معرض رقابت احساس کنند. ICTمختلف در حوزه 

تالش جهت تشكيل صندوق های حمايت از نوآوری به وسيله نهادهای باالدستي و تخصيص منابع مالي  -

 توسعه با نرخ های ترجيحي يا شرايط باز پرداخت تسهيل شدهمورد نياز به طرح های تحقيق و 

جلب مشارکت بنگاه های صاحب فناوری داخلي و خارجي در طرح های توسعه جهت کاهش ريسك های  -

 شكست فني توسعه محصول

تبديل طرح های توسعه ای مناسب و پربازده به قالب حقوقي يك شرکت مجزا به منظور استفاده از منابع  -

 ای خطر پذير موجودصندوق ه

 تفكيك ساختار مالكيتي بنگاه ها از ساختار مديريتي آنها به منظور استقرار بهتر رويه های تحقيق و توسعه -

 راه اندازی واحد ارتباط با مشتريان و جمع آوری داده های زماني از رفتارها و ترجيحات مصرف کننده -

 بررسي متغیر قابلیت شبکه سازي بنگاه ها 8-7-5

براساس مدل مفهومي پژوهش، يكي از عناصر مهم موثر بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه، قابليت شبكه سازی 

مي باشد. با توجه به تاييد معنادار بودن رابطه قابليت شبكه سازی بنگاه بر کارکردهای انتشار دانش، شكل گيری 

ری اطالعات و ارتباطات مي توان گفت که مجموعه بازار و مشروعيت بخشي در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناو

 "ارتباط با رقبا، اتحاديه ها و نهادها"و  "ارتباط با مشتريان و تامين کنندگان"ابعاد قابليت شبكه سازی بنگاه شامل 

ل اهميت ذي-گسترده ترين تاثير را بر کارکردها در نظام نوآوری فناورانه دارند. اما با نگاهي بر ماتريس عملكرد

را از بعد قابليت شبكه سازی چندان در وضعيت مناسبي  ICTمشخص مي شود که آزمودني ها وضعيت بنگاه های 

 ارزيابي نمي کنند.
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 نقشه ادراکي متغير قابليت شبكه سازی بنگاه 5-5جدول 

 

برقراری ارتباط مناسب "شامل سه شاخص  "ارتباط با مشتريان و تامين کنندگان"، بعد 5-5شكل براساس ماتريس 

 "وجود رويه های مطلوب در رابطه با مديريت ارتباط با مشتريان"(، 26)شاخص شماره  "بين ذينفعان عمده

ن راستا ( مي باشد. در اي28)شاخص شماره  "عملكرد مطلوب واحد خدمات پس از فروش"( و 27)شاخص شماره 

مناسب  ICTاما وضعيت اين شاخص در بنگاه های  27براساس ماتريس فوق علي رغم بار عاملي زياد شاخص 

 ارزيابي نشده و از اين جهت در اولويت نخست جهت انجام فعاليت های بهبودی قرار مي گيرد.

ا مشتريان به عنوان يكي از عملكرد فوق، شاخص وجود رويه های ارتباط ب-براين اساس و بر مبنای ماتريس اهميت

مهمترين شاخص های بعد ارتباط با مشتريان و تامين کنندگان چندان که شايسته است در کانون توجه بنگاه های 

ICT  حضور ندارد. مهمترين ماموريت در فرايند ارتباط با مشتريان، وفادارسازی آن هاست به نحوی که مشتری

ی برای سازمان اهميت دارد و بنگاه مي کوشد در جهت رفع ايرادات و احساس کند خواسته، نظرات و شكايات و

تامين خواسته ها و نظرات او اقدام نمايد. وفادارسازی مشتری از دو جنبه بازار و بازاريابي اهميت دارد. از جنبه بازار 

ه بر استمرار کسب درآمد مشتری وفادار به دريافت محصول و خدمات از بنگاه ادامه داده و به اين ترتيب بنگاه عالو

از وی، سهم بازار خود را نيز حفظ مي کند. از جنبه بازاريابي نيز مشتری وفادار به عنوان مبلغ محصول و برند 

شرکت عمل مي کند و اين مورد شايد از مورد اول )جنبه بازار( نيز با اهميت تر باشد از اين جهت که در حوزه 

ات امكان جابه جايي مشتريان به بازار محصول رقيب در صورتي که تجربه محصوالت فناوری اطالعات و ارتباط

ناخوشايند شخصي داشته باشند يا با توصيه اطرافيان به رجوع به محصول رقيب مواجه شوند با سهولت بيشتری 

ال فراهم مي باشد. براساس يافته های بخش کيفي پژوهش مي توان طرح ترابرد پذيری شماره تلفن همراه را مث

نسبت به ساير بنگاه ها توجه بيشتری به امر  ICTبارزی از اين شاخص عنوان کرد. بنابراين الزم است در بنگاه های 

ارتباط با مشتريان و وفادار سازی آن ها معطوف شود. در صورتي که توجه مناسبي به امر وفادار سازی مشتری 

  ارتباط کم ارتباط متوسط ارتباط زياد

 وضعيت نامناسب   

 وضعيت متوسط   

 وضعيت مناسب   

29 

2٨ 31 3٠ 26 

32 2٧ 
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ه کند احتمال بازگشت وی حتي در صورت رفع عيب و نشود، و مشتری دريافت خدمات از رقبا را جايگزين بنگا

تامين خواسته وی بسيار پايين مي باشد و نكته منفي تر که از بخش مصاحبه های اکتشافي استخراج شد اين است 

که اين مشتری شروع به ضد تبليغ عليه محصوالت و دريافت خدمات از بنگاه مي کند که به مراتب زيان بارتر مي 

 باشد.

برقراری "شامل چهار شاخص  "ارتباط با رقبا، اتحاديه ها و نهادها"عملكرد فوق، بعد -ماتريس اهميت براساس

توجه به برقراری ارتباط موثر "(، 29)شاخص شماره  "روابط مناسب با تامين کنندگان، مصرف کنندگان و کارمندان

( و 28)شاخص شماره  "رتباط موثر با رقباوجود ا"(، 30)شاخص شماره  "با دانشگاه ها، قانونگذاران محلي و ملي

( مي باشد. در اين راستا 31)شاخص شماره  "( با رقباJVتوجه به تشكيل همكاری هايي نظير مشارکت انتفاعي )"

 ICTاما وضعيت اين شاخص ها در بنگاه های  32و  29براساس ماتريس فوق علي رغم بار عاملي زياد شاخص های 

 ز اين جهت در اولويت نخست جهت انجام فعاليت های اصالحي قرار مي گيرند.مناسب ارزيابي نشده و ا

عملكرد فوق، شاخص برقراری روابط مناسب با تامين کنندگان، مصرف -براين اساس و بر مبنای ماتريس اهميت

ندان که کنندگان و کارمندان به عنوان يكي از مهمترين شاخص های بعد ارتباط با رقبا، اتحاديه ها و نهادها چ

قرار ندارد. اين شاخص در واقع همان زنجيره ارزش بنگاه است که از  ICTشايسته است در کانون توجه بنگاه های 

تامين کنندگان شروع شده، در بنگاه و به وسيله کارمندان تكميل مي شود و در نهايت به مصرف کننده مي رسد 

گشت مي کند و حلقه بازخورد دوم نيز از شرکت به وسيله و از آنجا به شكل حلقه های بازخورد به کارمندان باز

کارمندان به تامين کنندگان مي رسد. وجود ارتباط مناسب بين هر سه جز اين زنجيره ارزش از جمله ملزومات 

موفقيت بنگاه ها مي باشد. در مورد بخش ارتباط با مصرف کنندگان در سطور قبل بحث مبسوطي انجام شد اما 

عدم توجه مناسب به  ICTاز بخش کيفي پژوهش حاصل شد يكي از ضعف های اصلي بنگاه های براساس آنچه 

برقراری ارتباط موثر با تامين کنندگان و ايجاد حلقه های بازخورد با آن ها مي باشد. دليل اصلي اين امر نيز آن 

ارائه خدمات و نرم افزارها بر  است که در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات داخل کشور، بنگاه ها عمدتا در حال

بستر ماژول های سخت افزاری بخصوصي مي باشند بنابراين ارزش افزوده اصلي در زنجيره ارزش محصول در داخل 

شرکت محقق مي شود و نياز به حلقه های بازخورد قابل مالحظه ای با تامين کنندگان وجود ندارد. از اين ديدگاه 

ه ارتباط با مشتريان و مصرف کنندگان و برقراری ارتباط موثر با آن ها که قبال به مجددا بازگشت مي کنيم به حلق

 صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت.

( با رقبا به JVعملكرد شاخص توجه به تشكيل همكاری هايي نظير مشارکت انتفاعي )-بر مبنای ماتريس اهميت

اديه ها و نهادها از سوی آزمودني ها، علي رغم برخورداری عنوان يكي از مهمترين شاخص های بعد ارتباط با رقبا، اتح

از بار عاملي باال، در وضعيت نامناسبي مورد ارزيابي قرار گرفته است. تشكيل چنين همكاری هايي با رقبا عالوه بر 

های بعد انتقال فناوری و مباحث مرتبط با جذب فناوری و نيز همافزايي در راستای توسعه محصول و کاهش هزينه 

آن، منجر به تشكيل ارتباطات و شبكه سازی مناسبي مي گردد. برقراری چنين ارتباطي در واقع برقراری ارتباط 

بين شبكه دو بنگاه مي باشد که به مراتب بسيار گسترده تر از ارتباط دو بنگاه مي باشد. براساس مصاحبه های 

مناسب اين شاخص مقياس کوچك و متوسط شرکت اکتشافي تكميلي انجام گرفته به نظر مي رسد علت وضعيت نا
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ها در کنار عدم وجود قوانين و رويه های مناسب جهت محافظت از دارايي های فكری مي باشد. مقياس کوچك و 

متوسط بنگاه ها که قبال نيز مورد بحث قرار گرفت باعث مي شود تا تعريف طرح های توسعه ای به دليل نياز به 

ه های سرمايه گذاری که خارج از توان اين بنگاه ها مي باشد، صورت نگيرد. اما عدم وجود دانش فني و انجام هزين

قوانين و رويه های مناسب جهت محافظت از دارايي های فكری سبب مي شود تا در مورد تشكيل چنين مشارکت 

ری بنگاه و دارايي های هايي همواره نگراني های عمده ای در رابطه با محافظت از قابليت ها و شايستگي های محو

فكری آن مطرح باشد که منجر به سلب انگيزه جهت انجام چنين مشارکت هايي مي شود. از نظر محقق شايد بتوان 

يك بحث فرهنگي را نيز در تكميل بحث اضافه کرد و آن عدم وجود فرهنگ کار اشتراکي و گروهي در بنگاه ها مي 

( از ديدگاه شبكه سازی شايد يكي از موثرترين JVر مشارکت انتفاعي )باشد. به هر صورت توسعه همكاری های نظي

 شود. ICTراهكارهايي باشد که مي تواند منجر به تقويت قابليت شبكه سازی در بنگاه های 

 پیشنهادهاي مربوط به متغیر قابلیت شبکه سازي 9-7-5

قابليت شبكه سازی موارد ذيل جهت بهبود با عنايت به موارد فوق، جهت بهبود عملكرد در ابعاد سه گانه متغير 

 پيشنهاد مي گردد:

 راه اندازی واحد ارتباط با مشتريان و جمع آوری داده های زماني از رفتارها و ترجيحات مصرف کننده -

تالش در جهت تصويب و استقرار قوانين و رويه های مناسب حفاظت از دارايي های فكری از طريق ارتباط  -

 محلي و مليبا سياستگذاران 

 توجه به رويه های خدمات پس از فروش از مراحل ابتدايي فرايند توسعه محصول -

تالش جهت تخصيص بودجه و صندوق های سرمايه گذاری از نهادهای باالدستي به منظور ترويج پروژه  -

 های مشترک و مشارکت های انتفاعي

جهت برقراری مناسب تر ارتباطات تقويت اتحاديه های صنفي مرتبط و گسترش فعاليت های آن ها به  -

 بين اعضای اتحاديه

تالش اتحاديه های صنفي در جهت تصويب قوانيني توسط نهادهای سياستگذار که دانشگاه ها را ملزم    -

 کند. ICTبه تعريف پروژه های مشترک با بنگاه های 

لياتي يا مشوق های تالش اتحاديه های صنفي در جهت تصويب قوانيني به منظور ارائه معافيت های ما -

 مالي به پروژه های مشترک با نهادهای آکادميك.

تالش اتحاديه های صنفي در جهت برگزاری منظم جلسات مشترکي مانند صبحانه های کاری مرسوم با  -

 مقامات و سياستگذاران محلي و ملي

 بررسي متغیر قابلیت تخصیص منابع بنگاه ها 10-7-5

براساس مدل مفهومي پژوهش، يكي از عناصر مهم موثر بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه، قابليت تخصيص منابع 

مي باشد. با توجه به تاييد معنادار بودن رابطه قابليت تخصيص منابع بنگاه بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه 

توسعه "ه ابعاد قابليت تخصيصي منابع بنگاه شامل صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات مي توان گفت که مجموع

جذب و به کار گيری فناوری های داخلي و "و  "توانايي تامين مالي و مديريت هزينه نوآوری"، "منابع انساني
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اهميت ذيل -بر کارکردها در نظام نوآوری فناورانه اثرگذار مي باشند. اما با نگاهي بر ماتريس عملكرد "خارجي

را از بعد قابليت شبكه سازی چندان در وضعيت مناسبي  ICTکه آزمودني ها وضعيت بنگاه های  مشخص مي شود

 ارزيابي نمي کنند.

 

 

 قابليت تخصيص منابعنقشه ادراکي متغير  6-5شكل 

 

، شاخص های شش گانه از ابعاد سه گانه متغير قابليت تخصيص منابع نسبت به ساير 6-5شكل براساس ماتريس 

متغيرها از نظر آزمودني ها در وضعيت مناسب تری ارزيابي شدند. در اين راستا براساس ماتريس فوق علي رغم بار 

اما وضعيت  "ابل قبول در جذب سرمايه و تامين مالي از منابع مختلفبرخورداری از توانايي ق"عاملي زياد شاخص 

مناسب ارزيابي نشده و از اين جهت در اولويت نخست جهت انجام فعاليت های  ICTاين شاخص در بنگاه های 

تخصيص اهميت زياد به نوآوری های در منابع انساني و توسعه آن "بهبودی قرار مي گيرد. قابل توجه آنكه شاخص 

 دارای بار عاملي باال مي باشد و توامان از نظر آزمودني ها وضعيت آن مناسب ارزيابي شده است. "ها

در رابطه با شاخص برخورداری از توانايي قابل قبول در جذب سرمايه و تامين مالي از منابع مختلف ذکر نكاتي مورد 

يكي از مهمترين دغدغه و کمبودهای اين بنگاه ها در  ICTتوجه مي باشد. در مواجهه محقق با صاحبان بنگاه های 

دسترس نبودن منابع مالي مقرون به صرفه جهت سرمايه در گردش و اجرای طرح های توسعه ای مي باشد. به 

گفته اين صاحبان بنگاه نرخ باالی تامين مالي قدرت مانور در طرح های توسعه ای را به شدت کاهش مي دهد و 

های باال نيز مشكل دسترس پذيری منابع مالي وجود دارد. همچنين به نظر مي رسد روش های حتي با همين نرخ 

تامين مالي اين بنگاه ها از نظر صاحبان بنگاه ها و دست اندرکاران اتحاديه های مرتبط، منحصر به تامين مالي از 

 ي باشد. نظام بانكي مي باشد و آشنايي بنگاه ها با روش های ديگر تامين مالي اندک م

يكي از داليل اين امر سهم باالی نظام بانكي از تامين مالي در کشور مي باشد اما دليل ديگر اين امر مقياس کوچك 

مي باشد که در عمل بررسي روش های ديگر تامين مالي را از صرفه اقتصادی و زماني  ICTو متوسط بنگاه های 

  ارتباط کم ارتباط متوسط ارتباط زياد

 وضعيت نامناسب   

 وضعيت متوسط   

 33 وضعيت مناسب   

34 3٨ 36 3٧ 

3٥ 
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م بانكي رويه مستقيم و سريعي در زمينه اخذ تضامين، ارائه صورت خارج مي کند. به اين معنا که تامين مالي از نظا

های مالي، عدم چك برگشتي و مواردی از اين دست دارد در حالي که در مراجعه به صندوق های مخاطره پذير به 

برای عنوان يكي از روش های تامين مالي غير بانكي، اوال نياز به وجود طرح توسعه وجود دارد و اخذ منابع مالي 

سرمايه در گردش قابل طرح نمي باشد و ثانيا نياز به تهيه طرح های توجيهي با صرفه اقتصادی مناسب و مشارکت 

در منافع توسط صندوق وجود دارد که تهيه چنين طرح هايي هرچند به نظر مي رسد الزاما بايد بخشي از رويه 

 در شرکت های کوچك مقياس وجود ندارد.  طرح توسعه باشد اما نيروی ماهر و دانش الزم برای تهيه آن

از سوی ديگر در شرايط اقتصادی حاضر عمده برنامه های تامين مالي به منظور تامين سرمايه در گردش مي باشد 

که به جز نظام بانكي روش ديگری برای تامين آن وجود ندارد. در مصاحبه های محقق با فعالين اين حوزه به نظر 

و وافي از مقوله هايي مانند صندوق نوآوری و شكوفايي، صندوق های مخاطره پذير و تامين رسيد که شناخت کافي 

با  ICTمالي از بازار سرمايه وجود ندارد و شايد يكي از داليل وضعيت نامناسب اين شاخص عدم آشنايي فعالين 

 ساير روش های تامين مالي به جز بانك مي باشد.

 قابلیت تخصیص منابع پیشنهادات مربوط به متغیر 11-7-5

با عنايت به موارد فوق، جهت بهبود عملكرد در ابعاد سه گانه متغير قابليت شبكه سازی موارد ذيل جهت بهبود 

 پيشنهاد مي گردد:

 برگزاری دوره های توجيهي و آشنايي با ساير روش های تامين مالي به جز تامين مالي از نظام بانكي -

 به صورت مشترک توسط اتحاديه های مربوطه با نهادهای تامين مالي تاسيس صندوق های سرمايه گذاری -

 تدوين برنامه های مدون آموزشي در بنگاه ها جهت توسعه منابع انساني -

 تخصيص واحدی در بنگاه ها جهت رصد، جذب و بهره برداری از فناوری ها و محصوالت ساير بنگاه ها  -

 يزي استراتژيکتحلیل و تفسیر متغیر قابلیت برنامه ر 12-7-5

براساس مدل مفهومي پژوهش، يكي از عناصر مهم موثر بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه، قابليت برنامه ريزی 

بر کارکرد  ICTاستراتژيك مي باشد. با توجه به تاييد معنادار بودن رابطه قابليت برنامه ريزی استراتژيك بنگاه های 

رانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات مي توان گفت که مجموعه ابعاد جهت دهي به سيستم نظام نوآوری فناو

رصد و برنامه ريزی برای تحوالت "و  "برنامه ريزی و هدف گذاری"قابليت برنامه ريزی استراتژيك بنگاه شامل 

اهميت ذيل -بر کارکردها در نظام نوآوری فناورانه اثرگذار مي باشند. اما با نگاهي بر ماتريس عملكرد "فناورانه

را از بعد قابليت برنامه ريزی استراتژيك مناسب ارزيابي  ICTمشخص مي شود که آزمودني ها وضعيت بنگاه های 

 مي کنند و اين قابليت تنها قابليتي است که از ديد آزمودني ها نمره قابل قبولي دريافت کرده است.
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 نقشه ادراکي متغير قابليت برنامه ريزی استراتژيك 7-5شكل 

 

، شاخص های شش گانه از ابعاد سه گانه متغير قابليت تخصيص منابع نسبت به ساير 7-5شكل براساس ماتريس 

متغيرها از نظر آزمودني ها در وضعيت بسيار مناسب تری ارزيابي شدند. در اين راستا براساس ماتريس فوق هيچ 

تژی های بخش وجود سنخيت الزم بين اهداف و استرا"شاخصي دارای وضعيت نامناسب ارزيابي نشد و دو شاخص 

جاری شدن اهداف و استراتژی های شرکت به صورت شفاف و قابل فهم همواره در سراسر "و  "های مختلف سازمان

توام با بار عاملي زياد دارای وضعيت مناسب ارزيابي شده اند. بر اين اساس به نظر مي رسد بنگاه های  "سازمان

ICT مناسبي قرار دارند. شايد علت اين امر نرخ باالی تغييرات  از نظر قابليت برنامه ريزی استراتژيك در سطح

فناورانه در صنعت و لزوم رصد تحوالت فناورانه و برنامه ريزی جهت مواجهه با مخاطرات ناشي از رقابت در صنعت 

اط وجود توانايي مناسب در شناسايي و برنامه ريزی در رابطه با نق"به منظور بقا باشد. بر اين اساس شاخص های 

قوت و ضعف داخلي و تهديد و فرصت های خارجي در رابطه با فناوری های خود و در صورت لزوم به روز رساني و 

برنامه ريزی و تخصيص بودجه مناسب جهت رصد روندها و تحوالت "(، 39)شاخص شماره  "انعطاف پذير الزم

اثرات تحوالت و روندهای فناورانه جديد  انجام برنامه ريزی مناسب جهت مديريت"( و 42)شاخص شماره  "فناورانه

( سه شاخصي هستند که با وضعيت متوسط 43)شاخص شماره  "بر فناوری ها و محصوالت شرکت به طور مداوم

ارزيابي شدند که پيشنهاد مي شود هرچند اقدامات اصالحي در اين موارد نسبتا از ضرورت بااليي برخوردار نيست 

 ناسبي در هر يك از اين شاخص ها انجام گيرد.اما برنامه ها و اقدامات مت

 بررسي فرضیات تحقیق 8-5

 قابليت توليد بنگاه ها بر کارکرد فعاليت های کارآفرينانه در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.: 1فرضیه 

ر بنگاه های براساس بخش کمي پژوهش فرضيه فوق مورد تاييد قرار گرفت و براين اساس رابطه بين قابليت توليد د

ICT  بر کارکرد فعاليت های کارآفرينانه در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات معنادر مي

  ارتباط کم ارتباط متوسط ارتباط زياد

 نامناسبوضعيت    

 وضعيت متوسط   

 4٠ وضعيت مناسب   

39 42 43 

41 
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، "مشارکت فعال در توسعه محصول"ارائه خدمات شامل -باشد. اين موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت توليد

منجر به بهبود عملكرد در ابعاد کارکرد  "ارائه خدمات-ت توليدتوسعه قابلي "و  "بهبود روش های توليد و کيفيت"

تجربه "و  "کارايي پارک های علم و مراکز رشد"، "شكل گيری شرکت های نوآوری"فعاليت های کارآفرينانه شامل 

 مي گردد.  "فناوری

ی و ارائه محصول را از تاييد اين فرضيه در راستای يافته های آن دسته از محققان مي باشد که فرايند تجاری ساز

جمله شاخص های کارکرد فعاليت های کارآفرينانه دانسته اند. از يك سو پروژه های انجام شده در تجاری سازی 

(، ورود محصوالت و خدمات جديد در زمينه فناوری Hekkert & Negro, 2009; Bergek et al., 2008فناوری )

(Alpen et al., 2009و ورود شرکت های نوآ )( ور در عرصه تجاری سازی فناوریSuurs, 2009; Hekkert, 2011 )

همانطور که از تعريف از سوی ديگر از نظر محققان مختلف نشانگر کارکرد فعاليت های کارآفرينانه تلقي شده است. 

فني در ( برمي آيد، قابليت توليد عبارت است از برخورداری از توانايي 2011قابليت توليد توسط يم و همكاران )

 تبديل خروجي های تحقيق و توسعه به محصول يا خدمتي که پاسخگوی نياز بازار باشد.

 قابليت يادگيری بنگاه ها بر کارکرد خلق دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد. :2فرضیه

دگيری در بنگاه براساس بخش کمي پژوهش فرضيه فوق مورد تاييد قرار گرفت و براين اساس رابطه بين قابليت يا

بر کارکرد خلق دانش در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات معنادر مي باشد. اين  ICTهای 

استفاده از "، "يادگيری از رقبا، روندهای فناوری و بازار"موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت يادگيری شامل 

 "ميزان خلق دانش"ه بهبود عملكرد در ابعاد کارکرد خلق دانش شامل منجر ب "فرهنگ يادگيری "و  "تجارب قبلي

 مي گردد.  "نحوه خلق دانش"و 

 

تاييد اين فرضيه در راستای يافته های آن دسته از محققان مي باشد که کارکرد خلق دانش را شامل فعاليت های 

خلق دانش شامل فعاليت های  ( بيان مي دارد که کارکرد2009يادگيری توسط بنگاه دانسته اند. سورس )

( کارکرد خلق دانش را در 2001يادگيری در فناوری، بازار، شبكه، کاربران و نظير آن مي باشد. همچنين ريكن )

برگيرنده تمامي فعاليت هايي دانسته است که مي توان در فرايند يادگيری قرار داد. بديهي است که اين کارکرد 

جه در قلب يك نظام نوآوری جای دارد.در قلب فرايند نوآوری و در نتي  

 قابليت تحقيق و توسعه بنگاه ها بر کارکرد خلق دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد. :3فرضیه

براساس بخش کمي پژوهش فرضيه فوق مورد تاييد قرار گرفت و براين اساس رابطه بين قابليت تحقيق و توسعه 

دانش در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات معنادر مي  بر کارکرد خلق ICTدر بنگاه های 

مشارکت در سرمايه گذاری در تحقيق و "باشد. اين موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت تحقيق و توسعه شامل 

اد کارکرد منجر به بهبود عملكرد در ابع "مشارکت فعال در توسعه محصول "و  "منابع توسعه محصول"، "توسعه

 مي گردد.  "نحوه خلق دانش"و  "ميزان خلق دانش"خلق دانش شامل 
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ان مي دارند که ( بي2018به عنوان مثال مكونن و اينكينن ) برخي محققان يافته هايي در تاييد اين فرضيه دارند.

ر اين حوزه ديادی در انجام پروژه های تحقيق و توسعه منجر به خلق نوآوری های ز ICTفشار دولت بر بنگاه های 

ارت است يكي از منابع خلق و توسعه دانش عب( بيان مي دارد که 2005برگك ) در کشور چين شده است. همچنين

يری نحوه عملكرد از تحقيق و توسعه و تعداد و اندازه پروژه های تحقيق و توسعه، يكي از شاخص های اصلي اندازه گ

قطعيت  ( بيان مي دارد که يكي از فعاليت هايي که از عدم2009کارکرد خلق دانش مي باشد. همچنين هكرت )

اهش عدم کهای فناوری مي کاهد، انجام فرايندهای بيشتر تحقيق و توسعه مي باشد. تحقيق و توسعه بيشتر با 

 قطعيت ها باعث مي شود که فناوری به مشخصه های قابل قبولي رسيده و قابل سرمايه گذاری گردد.

 اشد.بشبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد انتشار دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر مي قابليت : 4فرضیه

ازی در براساس بخش کمي پژوهش فرضيه فوق مورد تاييد قرار گرفت و براين اساس رابطه بين قابليت شبكه س

ت معنادر مي ارتباطابر کارکرد انتشار دانش در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و  ICTبنگاه های 

و  "ندگانارتباط با مشتريان و تامين کن"باشد. اين موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت شبكه سازی شامل 

فرهنگ و جريان "امل منجر به بهبود عملكرد در ابعاد کارکرد انتشار دانش ش "ارتباط با رقبا، اتحاديه ها و نهادها"

 مي گردد.  "ظرفيت جذب فناوری"و  "تبادل دانش

رتباط با اايجاد واحد  شرکت در همكاری های فناورانه با ساير بنگاه ها، انتقال فناوری در رابطه با بنگاه های نوآور،

، همگي از جمله دانشگاه، توجه به ارتباط با مشتری و تامين کنندگان به عنوان منبع الهام برای نوآوری های آتي

 Mazzantiاند ) ر رابطه با قابليت شبكه سازی بنگاه ها بدان ها اشاره کردهشاخص هايي هستند که محققان مختلف د

& Zoboli, 2006 ناورانه مي ف(. با توجه به موارد ياد شده به نظر مي رسد بنگاه های موجود در يك نظام نوآوری

ی ديگر با ايجاد هادهاتوانند از طريق قابليت های شبكه سازی و برقراری ارتباطات کاری و دانشي با بنگاه ها يا ن

ين رهگذر به اشاعه شبكه ای از بازيگران در درون نظام نوآوری فناورانه به مبادله اطالعات و دانش پرداخته و از ا

 فناوری اقدام مي کنند. 

ي باشد.م: قابليت يادگيری بنگاه ها بر کارکرد انتشار دانش در نظام نوآوری فناورانه موثر 5فرضیه  

ازی در سپژوهش فرضيه فوق مورد تاييد قرار نگرفت و براين اساس رابطه بين قابليت شبكه  براساس بخش کمي

ات معنادر نمي بر کارکرد انتشار دانش در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتباط ICTبنگاه های 

و  "ندگانتريان و تامين کنارتباط با مش"باشد. اين موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت شبكه سازی شامل 

فرهنگ و جريان "امل منجر به بهبود عملكرد در ابعاد کارکرد انتشار دانش ش "ارتباط با رقبا، اتحاديه ها و نهادها"

 نمي گردد.  "ظرفيت جذب فناوری"و  "تبادل دانش

های برخي از محققان مي به نظر مي رسد عدم تاثير قابليت يادگيری بر کارکرد انتشار دانش در مغايرت با يافته 

( بيان مي دارند که فعاليت های شبكه ای مي تواند به عنوان پيشنيازی 2007هكرت و همكاران )باشد. جايي که 

( عبارت 2017) 1گارسيا و همكارانبرای يادگيری تعاملي تلقي شود. از آنجا که قابليت يادگيری طبق تحقيقات 

                                                           
1 Garcia et al. 
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يق، جذب و بهره برداری از دانش جديد، به نظر مي رسد هرچه بنگاه های است از توانايي بنگاه در شناسايي، تطب

درگير در توسعه يك نظام نوآوری فناورانه، توانايي بيشتری در شناسايي، تطبيق و جذب و بهره برداری از فناوری 

فناورانه داشته باشند جديد را در تعامالت شبكه ای با ساير بنگاه ها و نهادهای درگير در فرايند توسعه نظام نوآوری 

يا به عبارتي به لحاظ قابليت يادگيری در سطوح باالتری قرار داشته باشند، يادگيری تعاملي در سطح مطلوبتری در 

فرايند انتشار دانش محقق مي شود و بنابراين کارکرد انتشار دانش در آن نظام نوآوری فناورانه به نحو مطلوب تری 

ا در نظر گرفتن چرخه عمر فناوری در چارچوب نظام نوآوری فناورانه همانطور که همچنين شايد بمحقق مي شود. 

 ( بيان مي دارد، در مراحل مختلف چرخه عمر فناوری، نتايج متفاوتي حاصل شود.2018) 1مارکارد

ناورانه موثر فقابليت برنامه ريزی استراتژيك بنگاه ها بر کارکرد جهت دهي به سيستم در نظام نوآوری  :6فرضیه

 مي باشد.

ريزی  براساس بخش کمي پژوهش فرضيه فوق مورد تاييد قرار گرفت و براين اساس رابطه بين قابليت برنامه

ی اطالعات و ظام نوآوری فناورانه صنعت فناوربر کارکرد جهت دهي به سيستم در ن ICTاستراتژيك در بنگاه های 

ی و هدف برنامه ريز"ارتباطات معنادر مي باشد. اين موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت شبكه سازی شامل 

هت دهي به سيستم منجر به بهبود عملكرد در ابعاد کارکرد ج "رصد و برنامه ريزی برای تحوالت فناورانه"و  "گذاری

 مي گردد.  "تاثير نهادهای سياستگذار"و  "ذاری ترويجيسياست گ"شامل 

( قابليت برنامه ريزی استراتژيك عبارت است از ظرفيت شناسايي نقاط قوت و 2010طبق تعريف يم و همكاران )

ضعف داخلي و تهديدات و فرصت های خارجي و اتخاذ انواع مختلف استراتژی که با محيط امكان سازگاری دارد. 

( بيان مي دارند که بنگاه های با قابليت برنامه ريزی استراتژيك باالتر مي توانند استراتژی 2017كاران )و هم گارسيا

( بيان داشته اند کارکرد جهت 2011های فناورانه خود به درستي به اجرا بگذارند. همانطور که هكرت و همكاران )

بازار، بنگاه ها، کاربران و توليد کنندگان فناوری  دهي به سيستم توسط طيف وسيعي از اجزا سيستم از جمله، دولت،

محقق مي شود و اينگونه نيست که تنها توسط مداخالت دولت و بازار محقق شود. در اين راستا بنگاه ها از دو مسير 

مي توانند در فرايند کارکرد جهت دهي به سيستم موثر واقع شوند. در اولين مسير زماني که بنگاه های موجود در 

ك نظام نوآوری فناورانه بخصوص، به طور نسبي با شناخت صحيح نقاط قوت و ضعف داخلي و تهديدات و فرصت ي

های خارجي اقدام به برنامه ريزی استراتژيك مناسبي کنند و اهداف و استراتژی های فناورانه خود را به درستي 

احتمال زياد کارکرد جهت دهي به سيستم به تعيين و در آن مسير اقدام کنند، در آن نظام نوآوری فناورانه به 

نحوی مطلوب تری نسبت به نظام های نوآوری فناورانه ای که بنگاه های دورن آن چنين قابليتي را ندارند عمل 

مي کند. در دومين مسير، زمانيكه بنگاه های موجود در يك نظام نوآوری فناورانه بخصوص، از قابليت بااليي در 

استراتژيك برخوردار باشند، در حوزه تدوين چشم اندازها، سياستگذاری، استانداردها و تخصيص حوزه برنامه ريزی 

منابع در سطح کالن در آن نظام نوآوری فناورانه موثرتر نقش ايفا کرده و سياستگذار را در حوزه سياستگذاری به 

ناورانه، برخورداری بنگاه ها از اهداف و تصميمات صحيحتری رهنمون مي شوند. بنابراين در يك نظام نوآوری ف

                                                           
1 Markard 
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قابليت برنامه ريزی استراتژيك باالتر منجر به آن مي شود که کارکرد جهت دهي به سيستم به نحو مطلوب تری 

 عمل کند. به طور کلي ميتوان مطالب بيان شده را مويد ارتباط بين دو متغير پيش گفته دانست.

اورانه موثر مي باشد.رکرد تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری فن: قابليت تخصيص منابع بنگاه ها بر کا7فرضیه  

نابع در مبراساس بخش کمي پژوهش فرضيه فوق مورد تاييد قرار گرفت و براين اساس رابطه بين قابليت تخصيص 

ارتباطات معنادر  وبر کارکرد تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات  ICTبنگاه های 

انايي تامين تو"، "توسعه منابع انساني"مي باشد. اين موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت تخصيص منابع شامل 

ملكرد در عمنجر به بهبود  "لي و خارجيجذب و به کارگيری فناوری های داخ"و  "مالي و مديريت هزينه نوآوری

 مي گردد. "دسترس پذيری ساير منابع"و  "دسترس پذيری منابع مالي"ابعاد کارکرد تامين و تسهيل منابع شامل 

کارکرد تامين و تسهيل منابع توسط تمامي بازيگران نظام در تاييد رابطه بين اين دو متغير مي توان بيان داشت: 

جمله بنگاه ها، صنعت و دولت محقق مي شود. انتظار مي رود که در نظام های نوآوری فناورانه  نوآوری فناورانه از

بالغ تر، بازيگران بخش خصوصي بسيار فعال تر از بخش عمومي و دولتي در جهت عملكرد مطلوبتر کارکرد تامين 

(. محققان مختلف جهت بررسي و تحليل کارکرد Suurs, 2009و تسهيل منابع در نظام نوآوری فناورانه عمل کنند )

تامين و تسهيل منابع، شاخص های مختلفي را ارائه کرده اند. از جمله اين شاخص ها مي توان به سرمايه گذاری 

بخش خصوصي و دولتي، حجم سرمايه گذاری مخاطره آميز ، حجم سرمايه، کميت و کيفيت منابع انساني، دارايي 

ساخت های مورد نياز فناوری و تامين مواد اوليه مورد نياز برای توسعه فناوری اشاره کرد. های مكمل، توسعه زير

( قابليت تخصيص منابع را توانايي بنگاه برای جابه جايي و توسعه منابع مالي، 2017) 1چنگ و همكارانهمچنين 

بر مي آيد، تعريف و ابعاد مفهوم قابليت  انساني و فناورانه در فرايند نوآوری معرفي کرده اند. همانگونه از اين تعريف

تخصيص منابع در بنگاه تشابه و سنخيت بسيار زيادی با مفهوم کارکرد تامين و تسهيل منابع در نظام نوآوری 

 فناورانه دارد. 

 باشد. قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد مشروعيت بخشي در نظام نوآوری فناورانه موثر مي :8فرضیه

ازی در سبخش کمي پژوهش فرضيه فوق مورد تاييد قرار گرفت و براين اساس رابطه بين قابليت شبكه براساس  

طات معنادر مي بر کارکرد مشروعيت بخشي در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارتبا ICTبنگاه های 

و  "ندگانبا مشتريان و تامين کن ارتباط"باشد. اين موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت شبكه سازی شامل 

پشتيباني "امل شمنجر به بهبود عملكرد در ابعاد کارکرد مشروعيت بخشي  "ارتباط با رقبا، اتحاديه ها و نهادها"

 مي گردد. "البي های حمايتي و فعاليت های ترويجي"و  "نهادی

بر سياستگذاران و قانون گذاران شبكه ها ( بيان داشته اند در رايزني و فشار 1391همانطور که باقری و همكاران )

نقشي مهم را در تحقق کارکرد مشروعيت بخشي ايفا مي کنند. در اين کارکرد وجود شبكه ها عالوه بر تسهيل 

انتشار دانش ميان بازيگران، به همگرا ساختن آنان نيز کمك مي کند. وجود شبكه به همگرا ساختن تالش های 

يي آنها کمك شاياني مي نمايد. اهميت فعاليت شبكه در اين کارکرد به نحوی هست مشروعيت بخشي و نيز همافزا

                                                           
1 Cheng et al. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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( به جای عنوان مشروعيت بخشي برای اين کارکرد، عنوان ائتالف حاميان 2009که برخي محققان مانند سورس )

بنگاه ها و  ( بيان داشته است کارکرد مشروعيت بخشي عموما از طريق2009را برگزيده اند. همانطور که سورس )

بازيگران بخش خصوصي مانند صنعت و سمن ها که عمدتا در شبكه بازيگران فناوری نوظهور سازمان يافته اند 

محقق مي شود. در اين راستا به نظر مي رسد بنگاه از طريق ايجاد شبكه ها با ايجاد همافزايي، تالش ها به منظور 

دهای سياستگذار را همگرا مي سازند. بنابراين مي توان دريافت مشروعيت بخشي به فناوری نوظهور و تاثير بر نها

 که نشانه هايي از تاييد اين رابطه در ادبيات نظری نيز وجود دارد.

 نگاه ها بر کارکرد شكل گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه موثر مي باشد.بارائه خدمات -قابليت توليد :9فرضیه

ت ارائه خدما-مورد تاييد قرار نگرفت و براين اساس رابطه بين قابليت توليد براساس بخش کمي پژوهش فرضيه فوق

رتباطات معنادر ابر کارکرد شكل گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و  ICTدر بنگاه های 

، "ال در توسعه محصولمشارکت فع"رائه خدمات شامل ا-نمي باشد. اين موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت توليد

منجر به بهبود عملكرد در ابعاد کارکرد  "رائه خدماتا-توسعه قابليت توليد"و  "بهبود روش های توليد و کيفيت"

نمي  "ازاربگستردگي "و  "مكانيزم های شكل دهنده بازار"، "کارايي سياست گذاری بازار"شكل گيری بازار شامل 

 گردد. 

تج از بخش کيفي پژوهش يعني جلسه گروه کانوني و مصاحبه های اکتشافي تكميلي اين فرضيه از جمله فرضيات من

ارائه خدمات يكي از قابليت هايي مي -بود. شايد دليل اصلي عدم وجود چنين رابطه ای اين باشد که قابليت توليد

كل گيری بازار باشد که به طور عمده معطوف به توانايي های فني داخل بنگاه مي باشد در حالي که کارکرد ش

همچنين شايد با در نظر  عمدتا معطوف به جنبه های نهادی و سياستگذاری در نظام نوآوری فناورانه مي باشد.

( بيان مي دارد، در مراحل 2018) 1گرفتن چرخه عمر فناوری در چارچوب نظام نوآوری فناورانه همانطور که مارکارد

 مختلف چرخه عمر فناوری، نتايج متفاوتي حاصل شود.

 مي باشد. قابليت شبكه سازی بنگاه ها بر کارکرد شكل گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه موثر: 10فرضیه

زی در ت شبكه سابراساس بخش کمي پژوهش فرضيه فوق مورد تاييد قرار گرفت و براين اساس رابطه بين قابلي

باطات معنادر مي بر کارکرد شكل گيری بازار در نظام نوآوری فناورانه صنعت فناوری اطالعات و ارت ICTبنگاه های 

و  "ندگانارتباط با مشتريان و تامين کن"باشد. اين موضوع بدان معناست که ابعاد قابليت شبكه سازی شامل 

کارايي سياست "ر شامل جر به بهبود عملكرد در ابعاد کارکرد شكل گيری بازامن "ارتباط با رقبا، اتحاديه ها و نهادها"

فرضيات منتج  مي گردد. اين فرضيه از جمله "گستردگي بازار"و  "مكانيزم های شكل دهنده بازار"، "گذاری بازار

د اين ايياز بخش کيفي پژوهش يعني جلسه گروه کانوني و مصاحبه های اکتشافي تكميلي بود. بر اين اساس ت

بي گری اقدام المي توانند از طريق فعاليت های شبكه سازی و  ICTفرضيه مي تواند بيانگر آن باشد که بنگاه های 

وند سياستگذاری به فعاليت هايي جهت حمايت از فناوری های نوظهور به طور مستقيم يا به وسيله تاثير گذاری بر ر

 کنند.

                                                           
1 Markard 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نوآوري هاي پژوهش 9-5

جنبه های مختلفي دارای نوآوری مي باشد. مهمترين جنبه هايي که اين پژوهش در آن ها حائز پژوهش حاضر از 

 نوآوری بوده است عبارتند از:

پس از سپری شدن دوره رويكردهای خطي به نوآوری، در دو دهه اخير توجه به مفهوم نظام نوآوری و مشتقات  -1

به عنوان رويكردی سيستمي برای تحليل و سياست گذاری در آن شامل نظام ملي نوآوری و نظام نوآوری فناوارنه 

عرصۀ علم و فناوری و نوآوری به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در نظام نوآوری فناورانه هم 

در رويكرد تحليل ساختاری و هم در رويكرد تحليل کارکردی، به بنگاه ها به عنوان بازيگران کليدی نظام و هسته 

صلي ايجاد نوآوری در تعامل با ساير بازيگران توجه ويژه ای شده است اما اکثر تحليل هايي که به وسيله اين مدل ا

در ايران انجام گرفته است يا در مقام شناسايي و تحليل شكست های سيستمي و عوامل مسدود کننده و يا در مقام 

ولت يا نهاد سياست گذار متمرکز بوده اند. پژوهش حاضر ارائه تجويزهای سياستي عمدتا بر نقش يا نارسايي های د

در نوع خود اولين پژوهشي مي باشد که با دغدغه رفع اين مسئله انجام گرفته است و در آن سعي شده است تا 

 نظام نوآوری فناورانه از ابعاد خرد و بنگاه مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

ز تاثير قابليت های بنگاهي بر کارکردها نظام نوآوری فناورانه، رويكردی همچنين پژوهش حاضر با ارائه مدلي ا -2

گام به گام را در اختيار پژوهش گران قرار داده تا آن ها بتوانند در ارزيابي نظام نوآوری فناورانه تاثير ابعاد بنگاهي 

ده ناشي از عملكرد بنگاه ها را بر شكل گيری و تكامل نظام نوآوری را مورد ارزيابي قرار داده و عوامل مسدود کنن

 نيز در يك رويكرد گام به گام مورد شناسايي و ارزيابي قرار دهند.

محصول محور  -از آنجا که نوع نگاه به حوزه قابليت های نوآروی فناورانه مانند اکثر حوزه ها عمدتا نگاهي توليد -3

سددت. در حالي تعداد پژوهش های انجام  انجام نگرفته ا ICTاسددت پژوهش های زيادی در اين حوزه در صددنعت  

صنعت         شور  سند جامع علمي ک ست که در  صنايع نفت و گاز،    ICTگرفته در اين حوزه در ايران اندک ا در کنار 

سطح الف اولويت های علم و فناوری کشور قرار دارد. از اين          ست محيطي در  ستي و زي هسته ای، نانو و ميكرو، زي

 مورد توجه قرار گيرد. ICTابليت های نوآوری فناورانه در صنعت رو در اين پژوهش سعي شد تا ق

شود.           -3 شافي طبقه بندی مي  سي جزو تحقيقات آميخته اکت شنا ضر به لحاظ روش  همچنين پژوهش حا

انجام جلسه گروه کانوني و مصاحبه های اکتشافي تكميلي به صورت مستقل و تحليل داده های کيفي از       

منجر به کشف مدلي بومي گرديد که سياستگذاران و مجريان اعم از دولتي،      Max QDAطريق نرم افزار 

 خصوصي، دانشگاهي و صنعتي مي توانند از نتايج آن بهره مند گردند.

 پیشنهاد براي تحقیقات آتي 10-5

 در حوزه تحقيقات آتي پيشنهادات ذيل برای پژوهشگران ارائه مي گردد:

پژوهش مي توان الگويي نظير موتورهای محرک نوآوری در نظام  براسددداس مدل ارائه و تاييد شدددده اين  -

 نوآوری فناورانه را بر اساس قابليت های بنگاه ها ارائه کرد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بررسي سمت ديگر روابط شناسايي شده يعني تاثير کارکردها بر قابليت ها مي تواند جهت تكميل شدن          -

 اين پژوهش قابل توصيه باشد.

ن شدددرکت های حوزه فناوری اطالعات و فناوری اطالعات تفاوت های  هرچند در بخش چهارم تحقيق بي  -

سد مي توان برای تحقيقات آتي برای هر حوزه مدل خاص آن را      شد اما به نظر مي ر قابل توجهي يافت ن

 مورد پژوهش قرار داد.

  شدددرکت های بزرگ حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات احتماال به طور ويژه ای تحت مدل های متفاوتي      -

شرکت های بزرگي نظير            شود  شنهاد مي  سط فعاليت مي کنند. پي شرکت های کوچك و متو سبت به  ن

 همراه اول به صورت مجزا تحت يك تحقيق مورد کاوی قرار گيرند.

سب در بخش کيفي و مرور        - ضيه های پنجم و نهم، علي رغم برخورداری از منطق منا سي علت رد فر برر

 اسبي باشد.ادبيات مي تواند موضوع تحقيق من

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مراجع فارسي

 علم نوظهور های شبكه برای آن شكست درسهای و شامتك ؛1396 اهلل؛ حبيب سيد طباطبائيان، و رضا فرد، اسدی

 (1)9 فناوری، و علم سياست فناوری؛ و

 تبيين ؛1395 مصطفي؛ سيد پور، محمد و اهلل حبيب سيد طباطبائيان، ناصر؛ مقدم، باقری رضا؛ حميد نيا، اميری

 51-71 ،(2)2 عمومي؛ سياستگذاری ايران؛ در سوختي پيل فناورانه نوآوری نظام کارکردهای

 محرک موتورهای ؛1391اهلل؛ عنايت معلمي، و مسعود نصيری، مسلم؛ سيد درچه، موسوی ناصر؛ مقدم، باقری

 علمي سياست تحقيقات مرکز تهران، فناورانه؛ نوآوری های نظام پويايي تحليل برای خالقانه چارچوبي نوآوری،

 کشور

 از نوآوری و فناوری علم، های سياست از چارچوبي ارائه ؛1392 علي؛ توسلي، و کمال سيد طبائيان، جالل؛ پناهي،

 تجاری المللي بين همايش اولين تقاضا؛  نظام بهبود در سياستي پشنهادهای ارائه و زيرساختي و تقاضا عرضه، منظر

 فناوری سازی

 فناوری؛ و علم سياست الكترونيك؛ دولت توسعه ملي مدل ؛1390 مهدی؛ سيد ديباج، بهروز؛ زارعي، فاطمه؛ ثقفي،

(4 )2 

 مديريت انطباقي الگوی تبيين و طراحي ؛1388 شعبان؛ الهي، و مريم ساردويي، پور حاجي عليرضا؛ زاده، حسن

 3( 2) فناوری؛ و علم سياست کشور؛ دولتي های سازمان برای اطالعات فناوری

 بنياد؛ داده پردازی نظريه بر تاملي کيفي، پژوهش های استراتژی ؛1386 مجتبي؛ سيد امامي، و حسن فرد، دانايي

 96-97 مديريت؛ انديشه

 جامع؛ رويكرد مديريت، در کمي پژوهش شناسي روش ؛1383 عادل؛ آذر، و مهدی سيد الواني، حسن؛ فرد، دانايي

 صفار-اشراقي تهران؛

 رويكردی: مديريت در کيفي پژوهش شناسي روش ؛1391 عادل؛ آذر، و مهدی سيد الواني، حسن؛ فرد، دانايي

 صفار انتشار تهران؛ جامع؛

 نيرو وزارت ؛1394 انرژی ترازنامه ؛1396 انرژی؛ و برق کالن اقتصاد و ريزی برنامه دفتر

 نوزده شماره جامعه؛ و اقتصاد جديد؛ و قديم نهادگرايي اقتصادهای در گرايي کل و فردگرايي ؛1388 حسين؛ راغفر،

153-190 

 تهران دانشگاه انتشارات تهران؛ نوآوری؛ نظام ؛1392 مرتضي؛ اکبری، مصطفي؛ سيد رضوی،
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تحليل مدل ؛ 1397محمد هادی؛ رمضانپور نرگسي، قاسم؛ حاجي حسيني، حجت اهلل؛ اکبری، مرتضي؛ رضوی، سيد 

 (4)6؛ فصلنامه مديريت توسعه فناوری؛ گازسوز در ايرانشكل گيری نظام نوآوری فناورانه خودرو 

 نوين صنايع مرکز تهران؛ مفاهيم؛ و اصول تكنولوژی؛ سياست ؛1384 آلفرد؛ سرکيسيان،

 آگه تهران، رفتاری، علوم در تحقيق های روش ؛1387 الهه؛ حجازی، و عباس بازرگان، زهره؛ سرمد،

 سرمايه تاثير بررسي ؛1397 مسعود؛ فرد، افشاری و فرهاد غفاری، رضا؛ رادفر، رضا؛ محمد رضوی، علي؛ سليم،

 2( 10) فناوری؛ و علم سياست ايراني؛ پذير سرمايه های شرکت به فناوری سرريز بر خارجي مستقيم گذاری

 بنيان دانش های شرکت در فناورانه توانمندی کسب الگوی بررسي ؛1394 مهدی؛ زينالو، ابراهيم؛ کاشاني، سوزنچي

 3( 7) فناوری؛ و علم سياست الكترونيكي؛ تجهيزات توليد

 و اطالعات فناوری اثر استاني بين مقايسه ؛1392 سعيد؛ فخر، گرشاسبي و مريم صارمي، کمال؛ سيد صادقي،

 3( 5) فناوری؛ و علم سياست ايران؛ اشتغال بر ارتباطات

 پويايي رويكرد از استفاده با ارتباطات فناوری تعاملي آينده سازی مدل ؛1391 سحر؛ کوثری، و مهدی راد، فاتح

 4( 4) فناوری؛ و علم سياست سيستم؛

 بندی دسته: اجتماعي-فني نظام مثابه به الكترونيك دولت ؛1393 غالمرضا؛ طهران، معمارزاده مهدی؛ فقيهي،

 4( 6) فناوری؛ و علم سياست سازی؛ پياده الگوهای

 مرکز تهران؛ نوآوری؛ و فناوری علم، گذاری سياست بر ای مقدمه ؛1391 سروش؛ ، نوری قاضي سپهر؛ نوری، قاضي

 اسالمي شورای مجلس های پژوهش

 و علم سياست ايران؛ در درآمد نابرابری و فاوا ؛1394 داود؛ خندان، گل و مجتبي خوانساری، ابوالقاسم؛ خندان، گل

 1( 7) فناوری؛

 نهادی های چالش واکاوی ؛1396 هستي؛ سازان، چيت و قنبر الياسي، محمدی سعيد؛ شجاعي، محمود؛ متوسلي،

 4( 9) فناوری؛ و علم سياست محور؛ فناوری های شرکت با پذير خطر گذاران سرمايه تبادالت

 های پارک در مستقر بنيان دانش های شرکت برای حمايتي ابزارهای ؛1391 نسرين؛ بيگدلو، و عليرضا محمدی،

 13-5 رهيافت، فناوری؛ و علم

 گيری شكل مدل تحليل ؛1392 سعيد؛ روشني، و مهدی الياسي، اهلل؛ حبيب سيد طباطبائيان، مهدی؛ محمدی،

 و علم سياست ايران؛ در نانوتكنولوژی بخش موردی مطالعه ايران؛ در نوظهور فناورانه نوآوری نظام کارکردهای

 19-32 ،(4)5 سال فناوری،
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 در بادی انرژی گيری کار به وضعيت سيستمي تحليل ؛1396 عليرضا؛ بوشهری، و حسن محمد رودسری، معادی

 185-221 ،(89)24 راهبرد، و مجلس فناورانه؛ نوآوری سيستم رويكرد از استفاده با کشور

 فناوری؛ و علم سياست ايران؛ در اطالعات فناوری ملي اسناد کاوی محتوا ؛1393 شادی؛ ضيغمي، و المعليغ منتظر،

(6 )4 

 ايران داخلي ناخالص توليد از ارتباطات و اطالعات فناوری سهم تخمين ؛1395 ابوالقاسم؛ بيات، غالمعلي؛ منتظر،

 1( 8) فناوری؛ و علم سياست مصنوعي؛ عصبي شبكه و آريما منحني، برازش های روش با

 فناورانه نوآوری نظام تحليل در سيستم های شكست شناسايي ؛1395 زهره؛ راد، رحيمي و طاهره ميرعمادی،

 27-41 ،(1)8 سال فناوری، و علم سياست ايران؛ در زيستي سوخت

 الگوی ؛1391 رضا؛ زاده، نقي و پيام زاده، حنفي منوچهر؛ منطقي، اهلل؛ حبيب سيد طباطبائيان، محمد؛ زاده، نقي

 بنگاه نمونه محيط؛ پويايي از مديران ادراک و سازمان راهبردی های گيری جهت بر تاکيد با جذب ظرفيت افزايش

 4( 4) فناوری؛ و علم سياست هوايي؛ الكترونيك بخش های
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 جدول اسامي حاضرين در جلسه گروه کانوني اکتشافي
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مدير کل دفتر نظارت و ارزيابي برنامه ها و امور مجامع 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 دانشكده پست و مخابراتعضو هيئت علمي  دکتر محمدرضا هدايتي 2

 عضو هيئت علمي دانشكده پست و مخابرات دکتر محسن گرامي 3

 مهندس عليرضا اسماعيلي 4
مدير کل معماری سازماني و مديريت سامانه های 

 اطالعاتي شرکت ارتباطات زيرساخت

 مهندس مقومي 5
مشاور فناوری اطالعات معاون فني، امور زيربنايي و 

 امه و بودجهتوليدی سازمان برن

 دکتر نيلوفر مراد حاصل 6
مدير کل دفتر بررسي های اقتصادی وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

 دکتر نگين فالح حقيقي 7
عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعات فناوری های نوين 

 سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ايران

 کارآفريني دانشگاه تهرنعضو هيئت علمي دانشكده  دکتر مرتضي اکبری 8

 رئيس دانشكده پست و مخابرات دکتر وحيد يزدانيان 9

 دکتر سيدهاشم مداح حسيني 10
رئيس پژوهشكده سياست پژوهي و مطالعات راهبردی 

 مرکز تحقيقات مخابرات ايران

 دبير سنديكای صنعت مخابرات مهندس فرامرز رستگار 11

 دکتر حميدرضا احمديان 12
دفتر نوآوری و حمايت از سرمايه گذاری وزارت مدير کل 

 ارتباطات و فناوری اطالعات

 عضو هيئت علمي دانشكده پست و مخابرات دکتر محمد عروتي نيا 13

 مدير کل ميدريت يكپارچه سازی شبكه ملي اطالعات مهندس بهنام ولي زاده 14

 دکتر حجت اهلل حاجي حسيني 15
های نوين سازمان رئيس پژوهشكده مطالعات فناوری 

 پژوهش های علم يو صنعتي ايران
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Abstract  

However, in the technological innovation system, both in the structural analysis approach and in the 

functional analysis approach, firms have been considered as key actors of the system and the core of 

innovation in engaging with other actors, but most of the analyzes made by this model in Iran has 

been focused on identifying and analyzing system failures and blocking factors, or in providing 

policy prescriptions, mainly focused on the role or failures of the government or the policy maker. 

Perhaps one of the reasons why the role of firms in analyzing the technological innovation system in 

Iran is neglected is that the functional analysis model of the technological innovation system mainly 

has a holistic and prospective approach and lacks details on variables related to firms Involved in the 

system. Therefore, it seems that adding a model of technological innovation capabilities at the micro 

and enterprise level to the functional model of the technological innovation system at the macro level 

would increase the explanation ability of functional model, and would increase the inclusion of policy 

recommendations from the researcher. The most important result of this research is the provision of 

a prescriptive model of the eight relationships between the ICT technology innovation capabilities 

on the functions of the innovation system of the Information and Communication Technology (ICT), 

which can be used to analyze the corporate dimensions of the technology innovation system in a 

step-by-step approach and identified the failures of the system resulting from these dimensions and 

adopted corresponding interventions. 

Keywords: Technological Innovation Capabilities, Technological Innovation System, Functional 

approach, Structural approach, Failure 
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