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چکیده

اهمیت روزافزون فناوری باعث شده است تا سازوکارهای مختلفی در جهت توسعه ،تبادل ،اشاعه و بهکارگیری

آن مطرح شود .فنبازار یکی از مهمترین این سازوکارها محسوب میشود که در سالهای اخیر در کشور ما
توجه زیادی را به خود معطوف کرده است .هدف مقالۀ حاضر ،بررسی این نکته است که نهادهای واسطه به ویژه
فنبازار چگونه باعث ارتقاء نوآوری در سازمان خواهند شد .برای دستیابی به این هدف ،از مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شده است .برای این منظور ،با استفاده از کارکردهای فنبازار و شاخصهای مرتبط با سه بعد
محر کها ،ظرفیتها و عملکرد نوآوری به بررسی این رابطه پرداخته شده است .فرآیند پردازش الگو با استفاده
از رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار  Smart PLSصورت گرفته و با استفاده از ابزار پرسشنامه،
نظرات تعدادی از خبرگان حوزۀ مدیریت فناوری به عنوان ورودی نرم افزار جهت تحلیل روابط بهکارگرفته شده
است .نتایج پردازش الگو نشان میدهد فنبازار با کارکردهای تعریف شده ،تأثیر مستقیم بر عملکرد نوآوری
ندارد و تاثیرگذاری عمدۀ آن برمحر کها و ظرفیتهای نوآوری است.

واژگان کلیدی :نوآوری ،فنبازار ،عملکرد نوآوری ،محرکهای نوآوری ،ظرفیتهای نوآوری ،مدلیابی

معادالت ساختاری.

-1کارشناس ارشد مدیریت فناوری
-*2کارشناسی ارشد مدیریت فناوری ،دانشکده مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران/نویسنده عهدهدار مکاتبات
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 -1مقدمه

از آغاز انقالب صنعتی ،نوآوری یک منبع کلیدی برای کسب مزیت رقابتی بوده است و علیرغم مشکالت
بسیار در مدیریت آن ،همچنان امری الزامی برای شرکتها محسوب میشود [ .]1شواهد نشان میدهد
شرکتهایی که از توانایی استفاده از راهبردهای نوآوری برای تحقق بخشیدن به موفقیت برخوردار هستند،
در زمینههایی مانند سود و سهم بازار ،موفقیت بیشتری کسب کردهاند .برای ماندگاری و دوام در عرصۀ
رقابت جهانی ،الزم است شرکتها ،محصوالت جدیدی را ارائه نمایند و فرآیندهای نوینی را بهکارگیرند
[.]2
در کنار این موارد ،تالش قابل توجه در حوزههای فرهنگ ،ساختار ،محرکها ،سیستمها و بهکارگیری
فرآیندهای مناسب که منجر به تسهیل نوآوری میشود ،از اهمیت ویژهای برخوردار است [ .]3به نظر
کالور و همکاران ،برای برخورداری از عملکرد نوآوری مطلوب ،تنها داشتن واحد تحقیق و توسعه به
همراه زیرساختهای قدرتمند (منابع ملموس) کفایت نمیکند ،بلکه کارکنان آموزش دیده ،آگاهی نسبت
به مزیت رقابتی و به طور خالصه فرهنگ حاکم بر سازمان (منابع ناملموس) دقیق ًا بر عملکرد نوآوری
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تاثیر دارند [.]4
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همواره برای تسهیل رابطههای بین این زیر ساختها و عملکرد نوآوری ،نهادهای میانجی نقش اساسی
داشتهاند و در بین این نهادها ،نقش فنبازار،بسیار مورد توجه بوده است .به طور خالصه ،فنبازار عبارت
است از سامانهای که با استفاده از سیاستها و راهکارهای مختلف ،موانع موجود بر سر راه معامالت
فناوری را از میان برمیدارد و بازاری شفاف و باز از تراکنشهای فناورانه بهوجود میآورد.
در پیشینۀ موضو ِع فنبازار ،بیشتر به معرفی این نهاد ،فعالیتها ،چگونگی راهاندازی آن و آسیبشناسی
فعالیتهای آن پرداخته شده [ ]8[]7[]6[]5و موضوعهایی مانند نقش فنبازار در ارتقاء نوآوری سازمان
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .هر چند بوشهری و طبائیان [ ]6به تبیین جایگاه فن بازار در نظام
نوآوری پرداختهاند ،اما پژوهش آنها ،این موضوع را در سطح بنگاه بررسی کرده است .با توجه به مطالب
عنوان شده ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کارکردهای نهاد فنبازار بر عملکرد نوآوری بر اساس
شاخصهای تعریفشده ،انجام شد.
در این مقاله ،ابتدادر بخش مبانی نظری و پیشینۀ موضوع ،مفاهیم مربوط به نوآوری ،ظرفیتها و محرکهای

نوآوری و مفاهیم مربوط به فنبازار بیان میشود .سپس الگوی مفهومی پژوهش و فرضیههای برگرفته از
آن تشریح میگردد .پس از آن ،یافتههای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و در انتها نتیجههای
پژوهش ارائه میگردند.

 -2مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
 -1-2نوآوری
شومپیتر ،نوآوری را ترکیبی نو از عاملهای تولید و یا حالتهای مختلف سیستم در اثر بهکارگیری تابع
تولیدی جدید میداند [ .]9دیوید نورث 1که مفهوم نوآوری فناورانه را مطرح کرده ،به دو موضوع تولید
و فرآیند نوآورانه توجه بیشتری داشته است .وی بیان میکند که ابداع و اختراع در فرآیند نوآوری به
تجاریسازی منجر میشود و تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی کشورها دارد .او در ادامه به نوآوری
میشود [.]10
در کنار نظریههای یاد شده ،تعریفهای جدیدی نیز ارائه شده است .کانتر ،نوآوری را فرآیند گردآوری
هر نوع ایدۀ جدید و مفید برای حل مسأله میخواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده،
پذیرش و اجرای آن میباشد [ .]11کوئین و کامرون ،نوآوري را اولين تحويل 2و تبدیل يك ايده در يك
فرهنگ تعريف ميكنند [.]12
 -2-2ظرفیتها و محرکهای نوآوری
تا اوایل دهۀ 60میالدی ،شرکتهای بزرگ بیشتر مورد توجه بودند ،اما در سالهای اخیر ،شرکتهای
کوچک و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورها شناخته شدهاند [ .]14[]13دلیل این تغییر
نگرش ،ظهور نوآوری از درون شرکتهای کوچک و متوسط بوده است .محرکهای نوآوری یک
سازمان ،عاملهایی هستند که منجر به هدایت و یا توانمندسازی مؤلفههای دیگر در جهت نوآوری
میشوند .به عبارت دیگر ،محرکهای نوآوری به تالشهای صورت گرفته برای بهبود عملکرد نوآوری
جهت میدهند [ .]1تالشهای مدیریت باید بیشتر در راستای مدیریت افراد در جهت نوآوری باشد

هوایی ایران
سازمان
نوآوری در
تقویت صنعت
نوآوری باز در
رویکرد ایجاد ِو
کارگیرینبازار در
تحلیل نقش ف
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار به

نظاممند و فرآیندگرایی توجه و ادعا مینماید که تغییرات نظاممند و رشد اقتصادی از این مرحله شروع
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و در اولویت این تالشها ،باید به خلق و حفظ محیط نوآوری پرداخته شود [ .]15از دیدگاه هاوزر،
نقش مدیریت در بحث مدیریت نوآوری ،محدود به ایجاد زمینههای خلق نوآوری در سازمان میباشد.
ظرفیت نوآوری ،بهبود مداوم تواناییها و قابلیتهای سازمان برای ایجاد فرصتهای نوآوری در محصول
و فرآیندهای تولید محصول است و در میان سازمانها به عنوان یکی از ویژگیهای اصلی که منجر به
مزیت رقابتی میشود ،شناخته شده است .بنابراین ،مطالعه بیشتر عاملهای تشویقکننده و محدودکنندۀ
ظرفیتهای نوآوری ،بسیار مهم است [ .]16وجود ظرفیت نوآوری در سازمانها عاملی مهم برای نوآوری،
ابتکار و کارآفرینی ،ایجاد امکانات جدید ،بهبود فناوریهای موجود و محرک رقابت محسوب میشود
[ .]17ظرفیت نوآورانۀ بنگاهها با توانمندی آنها در ترکیب دانش از منابع داخلی و خارجی مرتبط است
و بنگاهها از طریق ارتقاء ظرفیتهای جذب در جهت کسب و به-کارگیری دانش و فرآیندهای یادگیری
داخلی رشد میکنند [.]18
 -3-2عملکرد نوآوری
با مرور ادبیات موضوع دربارۀ نوآوری سازمانی ،متغیرهای بسیاری برای اندازهگیری عملکرد نوآوری
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سازمانها مورد استفاده قرار میگیرند .در این پژوهش بر اساس مرور جامعی که بر ابعاد مختلف عملکرد
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نوآوری صورت گرفت ،معیارهای گوناگونی مانند تعداد نوآوریها ،سرعت نوآوری و سطح نوآوری
(تدریجی ،جهشی) و اولین بودن در بازار ،استخراج گردید .به طور کلی این  4معیار را میتوان در دو
بعد نوآوری ،به نام نوآوری محصول و نوآوری فرآیند طبقه بندی کرد [ .]19به طور مفهومی ،نوآوری
محصول متمرکز بر تولید ایدهها و تولید چیزی کام ً
ال جدید است که در محصول یا خدمت نهایی متبلور
میشود؛ در حالی که نوآوری در فرآیند ،نشاندهندۀ تغییراتی است که در روش تولید محصول نهایی و
یا ارائه خدمات به کار گرفته میشود .تید و همکاران عملکرد نوآوری را به شکل جامعتری تعریف و
عنوان میکنند که در زمینۀ ارزیابی و اندازهگیری عملکرد نوآورانه میتوان از مجموعهای از سنجهها و
شاخصها استفاده کرد ،مانند:
• انواع مختلف خروجیهای مشخص :مانندگواهیهای ثبت اختراع و مقالههای دانشمندان به عنوان
شاخصهایی از دانش تولید شده ،یا تعداد محصوالت جدید معرفی شده (و درصد فروش و یا سود
حاصل از آنها) به عنوان شاخصهایی برای موفقیت نوآوری محصول

• خروجی عملیات یا اجزای فرآیند :مانند بررسی رضایتمندی مشتری برای اندازهگیری و پیگیری
بهبود کیفیت یا انعطافپذیری
• خروجیهایی که میتوانند بین بخشها یا شرکتها مقایسه شوند :مانند قیمت و یا هزینۀ محصول،
سهم بازار ،کیفیت عملکرد و مانند آن
• خروجیهای موفقیت راهبردی ،که در آن عملکرد کلی کار در برخی جهتها بهبود یافته است و
دست کم مقداری از سود را میتوان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به نوآوری نسبت داد :مانند رشد
درآمد یا سهم بازار ،بهبود سود-آوری و ارزش افزودۀ بیشتر [.]20
عالوه بر این ،میتوان از مجموعهای از شاخصهای جزئیتر که نشاندهندۀ فرآیند نوآوری و فعالیتهای
آن هستند ،استفاده کرد [ ]21برای مثال:
• تعداد ایدههای جدیدی (محصول /خدمت /فرآیند) که در آغاز سیستم نوآوری به وجود میآیند
• تعداد یا درصد پروژههایی که از زمان و یا هزینۀ مورد نظر فراتر رفتهاند
• شاخصهای رضایت مشتری -آیا این نوآوری همان چیزی بود که مشتری خواسته بود؟
• مدت زمان ورود به بازار (متوسط ،مقایسه با روال بازار)
• ساعتهای کاری صرفشده به ازای هر نوآوری تکمیلشده
• متوسط مدت زمان معرفی و عرضۀ یک نوآوری فرآیندی
• سنجههای بهبود مستمر مانند تعداد پیشنهادها /کارمند ،تعداد تیمهای حل مساله ،میزان صرفهجویی
به ازای هر نیروی کار و مانند آن
در بسیاری از پژوهشها ،عملکرد نوآوری سازمان بر اساس مجموعهای از خروجیها مانند تعداد
گواهیهای ثبت اختراع ،تعداد محصوالت جدید عرضه شده به بازار و تعداد حوزههای جدیدی از بازار
که بنگاه به آنها وارد شده است ،سنجیده میشود؛ در صورتیکه توجه به ظرفیتهای بالقوه و داراییهای
ذاتی سازمانها میتواند نکتهای با اهمیت باشد ،زیرا عوامل فراوانی وجود دارند که فعالیتهای نوآورانه
در بنگاهها را شکل یا تحت تأثیر قرار میدهند .به عبارت دیگر ،وجود خروجیهای یاد شده به معنی
توان سازمان در نوآوری است ،ولی نبودن آنها ممکن است به معنی عدم وجود توانمندی نباشد؛ بلکه

هوایی ایران
سازمان
نوآوری در
تقویت صنعت
نوآوری باز در
رویکرد ایجاد ِو
کارگیرینبازار در
تحلیل نقش ف
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار به

• نرخ شکست در فرآیند توسعه و یا در بازار
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باید ریشۀ آن را در آماده نبودن بستر الزم برای تجاریسازی نوآوری یا در دسترس نبودن منابع مورد نیاز
جستجو کرد [.]17
 -4-2فنبازار
فنبازار عبارت است از نظام جامع و يكپارچۀ انتقال فناوری كه مبادلۀ فناوری بين تأمینكننده و متقاضي را
به صورت نظاممند و از طريق تمامي فرآيندهاي مبادالت داخلي و خارجي تسهيل ميكند .در اين حالت،
نظام كامل شده انتقال فناوری میتواند دو نوع نظام بازار داشته باشد .يك نظام ،نظام فيزيكي بازار است
كه مكان فيزيكي به همراه تسهيالت عيني در آن وجود دارد و ديگري بازار مجازي است كه از اينترنت
استفاده مینماید [.]22
ایدۀ فنبازار بر چند پیشفرض استوار است [.]23
 .1فناوری ،یک کاالی تجاری به شمار میرود و مانند سایر کاالها قابل خرید و فروش است.
 .2همانگونه که تولیدکنندگان /مصرفکنندگان و یا فروشندگان /خریداران بسیاری از کاالهای پیچیده
و تخصصی ،مانند خرید و فروش سهام و حتی کاالهای نسبت ًا عادی (مانند خودرو ،زمین و مسکن) ،خود
از مهارت و اطالعات الزم برای ایجاد یک "معاملۀ" قانونی ،سودمند و منصفانه برخوردار نیستند و به
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ناچار نیازمند مراجعه به واسطهها و کارگزاران متخصص هستند ،خریداران و فروشندگان فناوری نیز غالب ًا

صمدی و همکاران معتقدند رونقدادن به معامالت انتقال فناوری در سطح ملی و بینالمللی نیازمند برپایی
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یک فنبازار تخصصی است که برخی از اهداف آن به این شرح زیر است [:]7

مهارت چندانی در خرید و فروش فناوری ندارند و وجود یک واسطه یا کارگزار حرفهای در این زمینه
میتواند بسیار راهگشا باشد.
 .3بر خالف اکثر معامالت که به صورت لحظهای انجام میشود ،در فنبازار ،رابطۀ خریدار و فروشنده
پس از انجام معامله طبق شرایط معینی ،تا مدتها برقرار میماند .این مؤلفهها و مؤلفههای پیچیده دیگری
مانند تعیین قیمت منصفانه فناوری ،نشان میدهد که معامالت فناوری بسیار پیچیده است و نیاز به یک
تخصص دارد .در صورت عدم وجود این تخصص ،ریسک معامالت فناوری بهویژه برای خریداران
خردهپا بسیار باالست.
 -1-4-2اهداف ایجاد فنبازار

 )1کاهش موانع موجود بر سر راه معامالت انتقال فناوری
)2گردآوری و توزیع اطالعات واقعبینانه
)3استفادۀ بهینه از قابلیتهای فناورانۀ منطقه
)4رونقبخشی به فعالیت مراکز تولید فناوری یا تجاریسازی نتیجههای آنها
)5ایجاد فرصتهای نوین کسب و کار
)6گسترش مشارکتها و همکارهای رسمی و غیررسمی در زمینۀ فناوری
موارد یاد شده ،برخی از ضرورتهای وجود سازوکاری مانند فنبازار را نشان میدهند .عالوه بر این،
مواردی وجود دارد که نشاندهندۀ ضرورتهای بهکارگیری فناوریهای جدید است که خود یکی از
پیش شرطهای مهم بقا در بازار رقابتی و بدون مرز فعلی است [ ]24مانند:
• نيازبه انتشار سریع و وسیع فناوری در سطح ملی و سرعت بخشیدن به معرفی یک فناوری جدید
و در نهایت کاربرد آن با توجه به عمر کوتاه فناوری جدید
• جلوگیری از تالشهای موازی شرکتها برای تحقیق و توسعه و کاهش هزینههای تحقیق و توسعه
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 -2خدمات علمی :خدمات این حوزه عموم ًا به تولید ایدههای نو و برگزاری دورههای آموزشی برای
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• نیاز شرکتها به تطبیق و بهرهگیری از فناوریهای جدید برای تقویت قدرت واکنش خود به محیط
 -2-4-2طیف خدمات ارائه شده در فنبازار
در فنبازار ،هر نوع مبادلهای در ارتباط با فناوری (چه خودفناوری و چه خدمات مربوط به آن) صورت
میگیرد .البته گسترۀ خدمات هر فنبازار ،بسته به حوزۀ فعالیت ،چشمانداز ،سیاستهای منطقهای و
مخاطبان متفاوت خواهد بود .بر اساس نوع و میزان خدماتی که یک فنبازار ارائه میکند؛ انواع گوناگونی
از مراکز (از یک مرکز مشاوره ساده در زمینۀ انتقال فناوری تا یک مرکز تمام عیار خدمات فناوری)
مصداق فنبازار هستند .در نگاهی کلی ،خدمات ارائه شده در فنبازار را میتوان در این بخشها
طبقهبندی نمود [.]7
 -1خدمات فرهنگسازی و ترویجی :خدمات ارائه شده در فنبازار اغلب به صورت برگزاری
همایشها ،کنفرانسها و کارگاههای آموزشی پیرامون مبادالت فناوری و یا انتشار کتابها و نشریات و
خبرنامهها هستند.

مسئوالن ،مدیران فناوری صنایع و مراکز مختلف ،تولید کتابها ،مقالهها و سخنرانیها مربوط میشود.
 -3خدمات حقوقی :مهمترین خدمات حقوقی که از کارکردهای فنبازار میباشد ،عبارتند از :خدمات
خرید و فروش فناوری ،حمایت قضایی در دادگاهها و مشاوره به شرکتها در مورد جعل و تقلب و مانند آن.
 -4خدمات آزمایشگاهی :این خدمات شامل آزمایش کیفیت محصوالت و تأیید طراحی ،نمونهسازی
سریع ،اجرای انواع طراحی صنعتی و روشهای آزمایش تولید خدمات حاشیهای در زمینۀ طراحی
محصول میباشد.
 -5خدمات تجاری و بازاریابی :مهمترین وظیفههای فنبازار در این بخش عبارتند از طراحی پایلوت،
پژوهش و ورود به بازار ،خدمات مشاورۀ کسب و کار ،ارزشگذاری فناوریها و ایدهها و انجام مطالعات بازار.
 -6خدمات مالکیت فکری :این خدمات ،به نوعی زیرمجموعۀ خدمات حقوقی نیز میباشد که
عبارتند از مدیریت داراییهای فکری ،خدمات ثبت اختراع و نوآوریها ،جستجوی ایدههای نو ،خدمات
جستجوی پروانههای ثبت اختراع ،خدمات ثبت طراحی ،ثبت عالئم تجاری و عالئم خدماتی ،جستجو
برای حذف مانعهای حاشیهای ،اعطاء کمکهای مالی برای کاربردیکردن اختراعات میباشد.
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 -7خدمات اطالعرسانی :معرفی منابع تأمین فناوری و معرفی مراکز پژوهشی ،اطالعرسانی بروز در

34

مورد اختراعها و نوآوریها ،طراحی مراکز اطالعرسانی پیرامون پروانههای ثبت اختراع ،ایدهها و فناوریها
و ارائۀ یک جستجوی کارآمد را میتوان از مهمترین خدمات ارائهشده در کارکردهای اطالعرسانی فنبازار
محسوب کرد.
 -8خدمات مربوط به ارزیابی فناوری :3ارزیابی فناوری را به نوعی میتوان یکی از اساسیترین
کارکردهای فنبازار دانست .این کارکرد شامل خدماتی نظیر قیمتگذاری کسب و کارها ،قیمتگذاری
سرمایههای فکری و ارزیابی توان فناورانه بنگاهها میباشد.
 -9خدمات مبادلۀ فناوری :از دیگر خدمات مهم ارائه شده در فنبازارها ،خدمات مبادله و انتقال فناوری
است که به طور عمدۀ شامل این موارد میباشد :انتقال فناوری ،دریافت حق امتیاز فناوری ،قیمتگذاری
فناوری ،مشارکت در توسعه فناوری ،گزینش فناوری بهینه و برتر.
 -10خدمات تجاریسازی :این حوزه از خدمات ارائه شده در فنبازار ارتباط تنگاتنگی با خدمات
تجاری و بازاریابی دارد ،به هر صورت خدماتی نظیر تهیۀ طرح تجاری ،تأمین سرمایۀ خطرپذیر ،تطبیق

کسبوکار مشتری ،ایجاد زمینۀ همکاری میان شرکای تجاری ،بازاریابی و فروش محصول ،مسیرهای
توزیع ،مشتریپذیرکردن /بهینهسازی محصول و مشتقات محصول ،خرید و فروش پروانههای ثبت اختراع
و عالئم تجاری ،خدمات شبکهسازی شرکتها و ورود شرکتهای نوآور به بازار از جمله کارکردهای
فنبازار در زمینه خدمات تجاریسازی میباشد.

 -3فرضيهها و الگوی مفهومی پژوهش

در این بخش بر مبنای مطالب بیان شده در بخش مبانی نظری 6 ،فرضیه در جهت هدف کلی پژوهش
تعریف و پژوهشهای مشابه متناسب با هر یک نیز بیان گردیده است .در ادامه با استفاده از فرضیههای
بیان شده و بر اساس ادبیات موضوع و شاخصهای مورد نظر طرح اصلی الگو نیز ارائه شده است.
 -1-3فرضیههای پژوهش
نوآوری است ،پیشینۀ پژوهشی مشخصی دیده نمیشود ،اما بر اساس تحلیلهای منطقی نویسنده و اساتید
این حوزه ،فعالیتهای فنبازار به نوعی در تقویت محرکها و ظرفیتهای نوآوری مؤثر است .به عنوان
مثال ،خدمات فنبازار در حوزۀ مالکیت فکری در تقویت شاخصهای مدیریت خالقیت و مدیریت
افراد تأثیر بهسزایی دارد .از سوی دیگر ،کارکردهایی نظیر مبادلۀ فناوری در فنبازار میتواند به بهبود
فعالیتهای تحقیق و توسعه در سازمان منجر گردد.
طبائیان و بوشهری [ ]6ارتباط فنبازار و نوآوری را شرح دادهاند .بر اساس پژوهش آنها ،ارتقاء نوآوری
فناورانه و به طور کلی خلق ،توسعه ،تجاریسازی و اشاعۀ فناوری در جامعه ،به کارکرد و رابطۀ دو زیر
نظامدانشگاه و تولید بستگی دارد .بنابراین برای آنکه وضعیت نوآوری فناورانه در کشور ارتقاء یابد ،باید
عملکرد صنعت به عنوان نهاد تولید و عملکرد دانشگاه به عنوان نهاد علم و فناوری از یک سو و ارتباط
این دو نهاد از سوی دیگر بهبود یابد .نقش فنبازار درست در همین ارتباط ،به عنوان یک نهاد واسط
آشکار میشود .به عبارت دیگر ،فنبازار محل تالقی این دو نهاد است .البته باید توجه داشت که ایجاد
فنبازار به معنای بهبود قطعی ارتباط صنعت با دانشگاه نیست ،زیرا این ارتباط تحت تأثیر مولفههای
دیگری نیز قرار دارد [.]6
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در مورد فرضیههای اول تا سوم که در ارتباط با اثرگذاری فنبازار بر محرکها ،ظرفیتها و عملکرد
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فرضیۀ اول :خدمات فنبازار بر محرکهای نوآوری تأثیرگذار است.
فرضیۀ دوم  :خدمات فنبازار بر ظرفیتهای نوآوری اثرگذار است.
فرضیۀ سوم :عملکرد فنبازار بر عملکرد نوآوری تأثیر گذار است.
در سالهای اخیر ،مطالعات انجام شده در این زمینه باعث توسعه الگوهای مفهومی مختلفی شده است
[ .]25کاک و سیالن 4معتقدند که ظرفیت نوآوری ،ظرفیت بالقوۀ بنگاه برای انجام فعالیتهای نوآورانه
است که از آن جمله میتوان به راهبرد فناوری ،یادگیری سازمانی ،کار گروهی ،تولید ایده ،کیفیت ایده،
کسب و بهرهبرداری از فناوری ،نمایندگی و مشارکت مدیریت اشاره کرد [ .]26کاک و سیالن با بررسی
بنگاه های بزرگ ،چند شاخص برای سنجش ظرفیت نوآوری در بنگاههای بزرگ تعریف میکنند ،اما کاک
در بررسی خود از شرکتهای کوچک و متوسط حوزۀ نرم افزار در ترکیه به شاخصهای متفاوتی دست
مییابد .شاخصهای بهدست آمده ازپژوهش کاک عبارتند از فرهنگ سازمانی ،یادگیري سازمانی ،منابع
انسانی ،تولید ایده ،مدیریت دانش ،کاربرد فناوري و یکپارچگی میانبخشی [.]27
آراستی و همکاران [ ]28در پژوهشی با عنوان "شناسایی عاملهای مؤثر بر ظرفیت نوآوري بنگاههاي
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اقتصادي" به توسعۀ الگوی بولی و مورل [ ]29برای اندازهگیری ظرفیت نوآوری در بنگاههای اقتصادی
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ایران با مطالعۀ موردی شرکتهای اتوماسیون صنعتی کشور پرداختند .شاخصهای این پژوهش ،از
میان شاخصهای پژوهش کاک و سیالن [ ]26و همچنین پژوهش مورل و بولی [ ]29انتخاب شدند.
شاخصهای مورد استفاده مؤثر بر ظرفیت نوآوری عبارت بودند از ایجاد فضای کاری مناسب از طریق
رهبری فعالیتهای نوآوری ،رویهمند بودن فرآیندها و ارتباطات درون و برون سازمانی ،مدیریت راهبردی
دانش ،جمعآوری و تولید ایدههای نو و مدیریت منابع انسانی بر محور نوآوری [.]28
احمدی و نصیری واحد [ ]30به روش موردکاوی ،به شناسایی عوامل نوآوری در یک بنگاه صنعتی
داخل ایران پرداختند .آنها شاخصهایی مانند توان فناورانه ،شایستگیهای اساسی ،تمرکز بر خواستههای
مشتریان ،بازارگرایی و قابلیت یادگیری و نوآوری را که از پیشینۀ موضوع استخراج شده بود ،در شرکت
ایران ترانسفو مورد آزمون قرار دادند .این شاخصها با استفاده از پرسشنامه در بین  60نفر از مدیران و
کارشناسان در بخشهای فروش و بازاریابی ،طراحی و تحقیق و توسعه مورد سنجش قرار گرفتند .این
پژوهش نشان میدهد که هر  5شاخص مورد آزمون در شرکت ایران ترانسفو موجود بوده است ،اما تنها

شاخص توان فناورانه در حد متوسط ارزیابی شده و مابقی شاخصها کمتر از حد متوسط بودهاست.
هیگیت در مطالعۀ خود به این نکته اشاره میکند که در بسیاری از موارد نوآوری ،هیچ تحول فناورانهای
در سازمان روی نداده است ،بلکه خودِ سازمان و فضای حاکم بر آن است که باعث میشود بهرهبرداری
از فناوریهای موجود در جهت بهبود مزیتهای رقابتی عمل نماید [.]31
در پژوهش پراژگو و احمد با استفاده از شاخصهایی مانند مدیریت فناوری ،مدیریت تحقیق و توسعه به
ارزیابی و سنجش ظرفیتهای نوآوری و با استفاده از شاخصهایی مانند رهبری ،مدیریت افراد ،مدیریت
دانش ،مدیریت خالقیت و ابتکار در سازمان به ارزیابی محرکهای نوآوری؛ شاخصهای مدیریت
فناوری و مدیریت تحقیق و توسعه برای سنجش ظرفیت نوآوری و روندی مشابه در عملکرد نوآوری با
استفاده از شاخصهای نوآوری در محصوالت و نوآوری در خدمات پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان
داده است که ظرفیتهای نوآوری بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد و محرکهای نوآوری بر عملکرد
مورد تأیید قرار گرفته است [.]1
فرضیۀ چهارم  :محرکهای نوآوری بر عملکرد نوآوری اثر گذار است.
صنوبر و همکاران ( )1390به بررسی تأثیر محرکهای نوآوری بر ظرفیتهای نوآوری پرداختند .در
این مطالعه نیز با استفاده از شاخصهایی برگرفته از پیشینۀ موضوع و با استفاده از مدلسازی معادالت
ساختاری ،رابطۀ محرکها و ظرفیتهای نوآوری در قالب فرضیههایی مورد بررسی قرار گرفته است.
در بعد محرکهای نوآوری شاخصهای مورد استفاده عبارت بودند از مدیریت دانش ،مدیریت فناوری
اطالعات و مدیریت خالقیت .نتایج این پژوهش نشان داد که محرکهای نوآوری بر عملکرد نوآوری
تاثیرگذار هستند [.]17
فرضیۀ پنجم :ظرفیتهای نوآوری بر عملکرد نوآوری اثرگذار است.
فرضیۀ ششم :محرکهای نوآوری بر ظرفیتهای نوآوری اثرگذار است.
 -2-3شاخصهای الگوی پژوهش
در مرور پیشینۀ مطالعات فنبازار ،تالش شد تا وظایف نهادهای اینچنینی با نگاهی جامع مورد بررسی
ص استخراج گردد .با توجه به اینکه کارکردهای مورد اشاره
قرار گیرد وکارکردهای آنها ،به عنوان شاخ 
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نوآوری تاثیری ندارد .همچنین در این پژوهش ،ارتباط بین محرکهای نوآوری و ظرفیتهای نوآوری
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در پیشینۀ مطالعات ،دارای همپوشانی بسیاری بودند و همچنین در شکل عملیاتی ،تمامی آنها در ایران
ارائه نمیشوند ،بنابراین  4مورد از آنها با مشورت خبرگان انتخاب شد که در جدول ( )1درج شده است.
جدول( :)1کارکردهای انتخاب شده فن بازار به عنوان شاخص
شاخص

منبع

خدمات مربوط به مالکیت فکری

[]24[]6

خدمات ارائه شده در زمینۀ ارزیابی فناوری

[]22[]7

خدمات ارائه شده در زمینۀ انتقال فناوری

[]22[]5

خدمات ارائه شده در زمینۀ تجاریسازی و قیمتگذاری

[]22[]7[]6

شاخصهای مورد استفاده در زمینۀ ظرفیتهای نوآوری در جدول ( ،)2شاخصهای مربوط به عملکرد
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نوآوری در جدول ( )3و شاخصهای مربوط به محرکهای نوآوری در جدول ( )4درج شدهاند.
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جدول( :)2شاخصها و گویههای مورد استفاده در ظرفیت نوآوری
گویهها

شاخص

منبع

تحقیق و توسعه

• سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه
• ایفای نقش اصلی تحقیق و توسعه در راهبرد کسب و کار

[]32[]33

فضای کاری مناسب

• فضای سازمانی شکلدهندۀ فرهنگ سازمانی
• رویهمند بودن فرآیندها و ارتباطات درون -برون سازمانی
• استفاده از سیستمهای دریافت بازخورد

[]33[]29

یادگیری

• استفاده از تجربیات و اطالعات گذشته
• به اشتراك گذاشتن تجربههاي هر فرد /بخش با دیگر افراد /بخشها

[]32[]33[]29

 -3-3الگوی مفهومی پژوهش
با توجه به شاخصهای یاد شده در بخشقبل ،الگوی مفهومی پژوهش طراحی گردید .در این الگو،
فنبازار به همراه  4کارکرد منتخب آن ،به عنوان هستۀ اصلی در نظر گرفته شده است .جدول ()1

جدول( :)3شاخصها و گویههای مورد استفاده در عملکرد نوآوری
شاخص
نوآوری فرآیند

نوآوری محصول

منبع

گویهها
• جستجوی روشهای جدید برای انجام کارها
• رقابتپذیری فناورانه
• بهروز بودن فناوری مورد استفاده در فرآیند
• پیشتاز بودن سازمان در معرفی محصوالت و خدمات جدید
• افزایش معرفی محصوالت/خدمات جدید در طول چند سال گذشته
• سرعت توسعۀ محصول جدید

[]17[]1

جدول( :)4شاخصها و گویههای مورد استفاده در محرک نوآوری
شاخص

مدیریت خالقیت

مدیریت افراد

• افزایش دانش و مهارت
• تسهیم و نشر دانش
• مدیریت داراییهای فکری
• منابع و زمان تخصیص یافته به خلق ایده
• توجه به توانایی افراد در خلق ایده به هنگام استخدام
• کارهای غیر روزمره و چالشی
•آموزش و فرآیندهای توسعۀ کارکنان
•رضایت شغلی کارکنان
•انعطاف و چند مهارتی بودن کارکنان

[]34[]33[]29[]17

[]34[]32[]25[]17[]1

[]33[]1

این کارکردها را نشان میدهد .ظرفیتهای نوآوری ،محرکهای نوآوری و عملکرد نوآوری به همراه
شاخصهای آنها به عنوان سه رکن دیگر الگوی مفهومی پژوهش در نظر گرفته شدند .در شکل (،)1
الگوی مفهومی طراحیشده ،نشان داده شده است.

 -4روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و از نوع پیمایشی -تحلیلی است .با

هوایی ایران
سازمان
نوآوری در
تقویت صنعت
نوآوری باز در
رویکرد ایجاد ِو
کارگیرینبازار در
تحلیل نقش ف
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار به

مدیریت دانش

گویهها

منبع
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مدیریت افراد

H4

نوآوری فرایند

نوآوری محصول

عملکرد
نوآوری

H5

تحقیق و توسعه

مدیریت خالقیت

محرکهای
نوآوری

H6
H3

ظرفیت های
نوآوری

یادگیری

مدیریت دانش

خدمات مالکیت فکری و حقوقی
H1
ابعاد خدمات
فن بازار

خدمات مربوط به ارزیابی فناوری

خدمات تجاری سازی و بازاریابی

H2
خدمات مبادله فناوری

فضای کار مناسب

شکل( :)1مفهومی پژوهش
توجه به اینکه در این پژوهش ،عالوه بر توصیف وضع موجود ،به آزمون فرضیهها نیز پرداخته شده
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و برای تعیین تأثیرگذاری متغیرها ،روش آمار استنباطی و مدلسازی معادالت ساختاری مورد استفاده
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قرار گرفته است ،آن را میتوان از نوع پیمایشی -تحلیلی دانست.
در بخش مدلسازی معادالت ساختاری ،روش حداقل مربعات جزئی بهکارگرفته شده است .برای
جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای شامل  26سؤال و بر مبنای طیف لیکرت طراحی و در میان  48نفر
از اعضای جامعۀ آماری توزیع گردید .با توجه به بازگشت  40پرسشنامه ،از  48پرسشنامۀ دادهشده،
ارزیابی نهایی نیز در میان این  40پرسشنامۀ برگشتی انجام گرفت.
جامعۀ آماری این پژوهش را استادان دانشگاهی ،مدیران پارک علم و فناوری خراسان و دانشجویان
کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت فناوری از دانشگاههای علموصنعت ایران و عالمه طباطبائی تشکیل
دادند .با توجه به محدودیت قابلیت دسترسی جامعۀ آماری ،جمعآوری اطالعات به شیوۀ تمامشماری
انجام شده است و کل جامعۀ آماری را شامل میشود .اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان در
جدول ( )5درج شده است.

جدول( :)5اطالعات جمعیتشناختی پرسشنامه
حوزه فعالیت

تعداد

درصد

سازمان صنعتی

6

15

استادان دانشگاه

5

12.5

پارک علم و فناوری خراسان

7

17.5

دانشجویان و فارغالتحصیالن مدیریت فناوری

22

55

جمع

40

100

 -5یافتههای پژوهش
-1-5روایی و پایایی
در پژوهش حاضر ،از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است ،زیرا هنگامی که اعتبار تجربی
مفهومی استفاده میشود و در واقع از طریق گواه و معیار ،پژوهشگر نشان میدهد که مفهوم مورد نظر روایی
الزم را دارد [ .]35در این پژوهش به منظور بررسی روایی محتوایی ،پرسشنامۀ اولیه بین  7نفر از مدیران و
استادان دانشگاهی به صورت آزمایشی توزیع و اشکاالت آن رفع شد.
برای سنجش پایایی این پژوهش از روش پایایی بینابینی و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ و نرمافزار SPSS
استفاده شد [ .]36در جدول ( )6شاخصهای مورد استفاده و آلفای کرونباخ حاصل نشان داده شده است.
همانطور که در جدول مشخص است ،تمامی ابعاد پرسشنامه مقداری بیش از  0.833را کسب نمودهاند
و همچنین پایایی کل پرسشنامه نیز در حدود  0.862است .در نتیجه ،پرسشنامه از پایایی مناسبی
برخوردار است.
 -2-5برازش الگو
اعتبار همگرایی ،5همبستگی زیاد شاخصهای یک سازه را در مقایسه با همبستگی شاخصهای سازههای
دیگر نشان میدهد که در الگوهای از این جنس (الگوهای انعکاسی) باید ارزیابی شود .به منظور ارزیابی
اعتبار همگرایی در نرمافزار  Smart PLSاز اعتبار همگرایی استفاده میشود .مقدار این ضریب از  0تا

هوایی ایران
سازمان
نوآوری در
تقویت صنعت
نوآوری باز در
رویکرد ایجاد ِو
کارگیرینبازار در
تحلیل نقش ف
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار به

امکانپذیر نباشد یا مشکل بتوان از طریق تجربی یا عملی برای یک اندازه یا بافته اعتبار کسب کرد ،از اعتبار
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جدول ( :)6نتایج محاسبه آلفای کرونباخ
ابعاد الگو

تعداد سؤال

فنبازار

4

محرکهای نوآوری

ظرفیتهای نوآوری

عملکرد نوآوری

ابعاد و شاخصها

آلفای کرونباخ

خدمات حقوقی و مالکیت فکری

0.853

خدمات تجاریسازی و بازاریابی

0.861

خدمات مربوط به ارزیابی فناوری

0.872

خدمات مبادله و انتقال فناوری

0.848

3

مدیریت دانش

0.843

3

مدیریت خالقیت

0.846

3

مدیریت افراد

0.833

2

تحقیق و توسعه

0.845

2

یادگیری

0.846

3

فضای کاری مناسب

0.853

3

نوآوری محصول

0.869

3

نوآوری فرآیند

0.841
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کل پرسشنامه
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0.862

 1متغیر و مقادیر باالتر از  0.5پذیرفته شده است [.]37
مقدار آلفای کرونباخ عامل دیگری است که در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی 6الگوهای انعکاسی
قابل استفاده است .مقدار این ضریب ،از  0تا  1متغیر است و مقادیر باالتر از  0.7مطلوب و مقادیر کمتر
از  0.6نامطلوب گزارش میگردد.
پس از ارزیابی الگوهای سنجش ،برای ارزیابی الگوی ساختاری از ضریب تعیین  R2استفاده شد .مقدار
این ضریب از  0تا  1متغیر است و هر چه مقدار بزرگتر باشد ،مطلوبتر است .مقدار این ضریب چنانچه
نزدیک به  0.67باشد مطلوب ،چنانچه نزدیک به  0.33باشد معمولی و در صورتی که نزدیک به 0.19
باشد ضعیف ارزیابی میگردد .نتیجه برازش الگو در جدول ( )7نشان داده شده است.
اعتبار تشخیصی ،بیانگر وجود همبستگی جزیی بین شاخصهای یک سازه و شاخصهای سازههای
دیگر است که در الگوهای انعکاسی باید ارزیابی شود .برای محاسبه اعتبار تشخیصی از خروجی نرمافزار

جدول ( :)7مقادیر برازش مدل
AVE

آلفای کرونباخ

R2

کارکرد های فنبازار

0.51

0.64

---

محرکهای نوآوری

0.7

0.76

0.635

ظرفیتهای نوآوری

0.56

0.6

0.689

عملکرد نوآوری

0.73

0.65

0.602

 Smart PLSاستفاده میشود ،به طوری که بزرگترین بار عاملی مربوط به هر کدام از شاخصها باید
مربوط به بعد یا متغیر نهفته مربوط به آن باشد و سایر بارهای عاملی مربوط به متغیرهای نهفتۀ دیگر،
باید از این مقدار کوچکتر باشند [ .]38خروجی الگو برای تمام بارهای عاملی درجدول ( ،)8نشانداده
شده است .همان طور که مشاهده میشود ،بیشترین بار عاملی در بعد محرکهای نوآوری مربوط به
شاخص مدیریت افراد ،در بعد فنبازار مربوط به شاخص انتقال فناوری ،در بعد عملکرد نوآوری مربوط
 -3-5ارزیابی الگوی سنجش انعکاسی
اولین نکتهای که در ارزیابی الگوهای انعکاسی باید مورد توجه قرار گیرد ،تکبعدی بودن شاخصهای
الگو است .بدین معنی که هر شاخصی در مجموعۀ شاخصها ،باید با یک مقدار بار عاملی بزرگ ،تنها به
یک بعد یا متغیر نهفته بارگذاری گردد .بدین منظور باید بار عاملی بزرگتر از  0.6باشد [ .]39در جدول
( )9بار عاملی شاخصهای هر بعد درج شده است .تمامی بارهای عاملی کمتر از  0.4باید به طور دستی
از مدل حذف شوند ،اما همانطور که در شکل ( )2و جدول ( )6مشاهده میشود ،تمامی بارهای عاملی
بیش از  0.625میباشد و نیاز به اصالح در الگو نیست.
عالوه بر این ،جهت کسب اطمینان از قابلیت اطمینان شاخص ،7کلیه بارهای عاملی شاخصها باید
بزرگتر از مقدار  0.7و حداقل در سطح  0.05معنی دار باشند [ .]38بدین منظور از آمارۀ تی موجود در
خروجی گزارش الگو استفاده شد.
مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری ،8عامل دیگری است که از آن در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری
درونی الگوهای انعکاسی استفاده میشود .مقدار این ضریب نیز از  0تا  1متغیر است و مقادیر باالتر از

هوایی ایران
سازمان
نوآوری در
تقویت صنعت
نوآوری باز در
رویکرد ایجاد ِو
کارگیرینبازار در
تحلیل نقش ف
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار به

به شاخص نوآوری فرآیند و در بعد ظرفیتهای نوآوری مربوط به شاخص یادگیری میباشد.
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جدول ( :)8مقدارهای اعتبار تشخیصی
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محرکهای
نوآوری

ظرفیتهای نوآوری

عملکردنوآوری

فنبازار

تجاریسازی

0.3

0.6249

0.0791

0.5109

مدیریت خالقیت

0.7342

0.4062

0.6682

0.5924

مالکیت فکری

0.6257

0.6793

0.3207

0.4085

مدیریت دانش

0.8403

0.7688

0.3613

0.5851

یادگیری

0.6094

0.5222

0.5594

0.7468

مدیریت افراد

0.9005

0.7081

0.5745

0.7397

نوآوری فرآیند

0.7039

0.4734

0.8904

0.6811

نوآوری محصول

0.3693

0.0404

0.8322

0.4454

تحقیق و توسعه

0.6043

0.6189

0.5078

0.7462

فضای کاری

0.5598

0.4123

0.3925

0.7405

ارزیابی فناوری

0.5095

0.6461

0.1017

0.4786

انتقال فناوری

0.6324

0.8104

0.3281

0.5837

مدیریت افراد

مدیریت خالقیت

0.906

0.775
نوآوری فرایند

0.889

نوآوری محصول

0.833

0.842
محرکهای
نوآوری

مدیریت دانش
0.760

خدمات مالکیت فکری و حقوقی
0.797

0.606

خدمات مربوط به ارزیابی فناوری

0.779
عملکرد
نوآوری

0.553

0.768

تحقیق و توسعه

ابعاد خدمات
فن بازار

-0.596

ظرفیت های
نوآوری

0.711
یادگیری

0.753

0.714
0.616
خدمات تجاری سازی و بازاریابی
0.808

0.740

فضای کار مناسب

شکل( :)2الگوی مفهومی و بارهای عاملی

خدمات مبادله فناوری

جدول ( :)9بارهای عاملی و قابلیت اطمینان شاخصها
ابعاد مدل

فنبازار

خدمات حقوقی و مالکیت فکری

0.714

16.68

خدمات تجاری سازی و بازاریابی

0.608

5.6

خدمات مربوط به ارزیابی فناوری

0.616

13.15

خدمات مبادله و انتقال فناوری

0.808

27.95

مدیریت دانش

0.84

23.98

مدیریت خالقیت

0.75

13.48

مدیریت افراد

0.90

56.34

تحقیق و توسعه

0.711

13.58

یادگیری

0.74

16.68

فضای کاری مناسب

0.766

10.89

نوآوری محصول

0.833

24.014

نوآوری فرآیند

0.889

46.97

محرکهای نوآوری

ظرفیتهای نوآوری

عملکرد نوآوری

 0.7پذیرفته شده و مقادیر کمتر از  0.6نامطلوب گزارش میشود [ .]40مقادیر بیان شده در جدول ()10
قابلیت اطمینان الگوی این پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)10مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری
ابعاد

قابلیت اطمینان ساختاری

فنبازار

0.81

محرکهای نوآوری

0.84

ظرفیتهای نوآوری

0.79

عملکرد نوآوری

0.86

مرحلۀ بعدی در ارزیابی الگوهای ساختاری ،ارزیابی ضرایب مسیر بین متغیرهای الگو است .برای این
منظور پژوهشگر ،باید عالمت جبری ضریب ،اندازه و سطح معنیداری آن را بررسی نماید .مسیرهایی که

هوایی ایران
سازمان
نوآوری در
تقویت صنعت
نوآوری باز در
رویکرد ایجاد ِو
کارگیرینبازار در
تحلیل نقش ف
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار به

شاخصها

بارهای عاملی

شاخص پایایی
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عالمت ضرایب آنها در خالف جهت مورد انتظار فرضیه باشند ،فرضیه مورد نظر را تایید نخواهند کرد.
اندازۀ ضریب مسیر ،نشاندهندۀ قدرت و قوت رابطه بین دو متغیر نهفته یا بعد است .برخی از پژوهشگران
بر این باور هستند که ضریب مسیر بیش از  ،0.1میزان مشخصی از تأثیر الگو را نشان میدهد [ .]37در
جدول ( )11نتایج ارزیابی الگوی ساختاری و آزمون  6فرضیۀ مورد نظر به طور خالصه ذکر میشود.
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جدول ( :)11نتیجههای ارزیابی الگوی ساختاری
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فرضیه

متغیر

T

ارزش ضریب مسیر

نتیجه

اول

کارکردهای فنبازار

21.8

0.76

پذیرش

دوم

کارکردهای فنبازار

16.9

0.753

پذیرش

سوم

کارکردهای فنبازار

4.9

-0.5

عدم پذیرش

چهارم

محرکهای نوآوری

4.7

0.6

پذیرش

پنجم

ظرفیتهای نوآوری

4.21

0.563

پذیرش

ششم

ظرفیتهای نوآوری

5.9

0.77

پذیرش

به عقیدۀ هابر و همکاران ضرایب مسیر کمتر از  0.1نشاندهندۀ هیچ تأثیری نمیباشد و همچنین عالمت
خالف جهت باعث مردود شدن فرضیه خواهد شد [ .]37با توجه به این موضوع ،فرضیۀ سوم در مورد
تاثیر فنبازار بر عملکرد نوآوری رد و سایر فرضیهها تایید میشوند.

 -6جمعبندی

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تاثیر فنبازار بر ارتقاء نوآوری سازمان انجام شده است .به
این منظور ،با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری الگوی مفهومی پژوهش که بر پایۀ فنبازار و
کارکردهای آن و همچنین شاخصهای مرتبط با سه بعد محرکها ،ظرفیتها و عملکرد نوآوری بنا شده
بود ،مورد بررسی قرار گرفت .اطالعات مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید.
نتایج این پژوهش نشاندهندۀ تاثیر مستقیم فنبازار بر محرکها و ظرفیتهای نوآوری و عدم تأثیر مستقیم
آن بر عملکرد نوآوری بود .در کنار این نتیجه ،مشخص شد که محرکها و ظرفیتهای نوآوری بر عملکرد

نوآوری و همچنین محرکها بر ظرفیتهای نوآوری اثرگذار هستند.
این پژوهش نشان داد که شاخصهایی مانند مدیریت افراد و مدیریت دانش در ایجاد محرکهای نوآوری
بسیار حیاتی هستند .در پژوهش پراژگو و احمد در استرالیا نیز رابطۀ مثبتی بین محرکهای نوآوری و
عملکرد نوآوری بهدست آمده است .با توجه به این موضوع در نگاهی کلیتر ،میتوان گفت بهبود و
ارتقاء عملکرد نوآوری در یک سازمان در ابتدا نیاز به الزامات فرهنگی و محرکهای زمینهای 9دارد و تنها
در چنین محیط مساعدی است که میتوان انتظار داشت با توسعۀ ظرفیتهای نوآوری در شاخصهایی
مانند تحقیق و توسعه و فناوری عم ً
ال به بهبود عملکرد نوآوری دست یافت [.]1
پژوهشگرانی مانند هافمن و همکارانش ،بر وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص در سازمان تأکید
فراوانی نموده ،تا حدیکه ناتوانی در جذب پرسنل فنی را یکی از محدودیتهای جدی سازمان دانستهاند
[ .]41در بعد ظرفیتهای نوآوری نیز نتایج این پژوهش ،از اهمیت شاخصهای مورد استفاده در ظرفیت
نوآوری سازمان حکایت دارد.
مشخص می گردد که نقش فنبازار در عملکرد نوآوری (به عنوان بخشی از نوآوری که به عنوان خروجی
یک سازمان نتیجهای ملموس به دست میدهد) ،ناچیز است.
با مرور نتایج رد و پذیرش فرضیهها میتوان استنباط نمود که:
• فنبازار تأثیر مثبتی برمحرکهای نوآوری دارد .در واقع فرضیۀ اول به طور خاص تأکید بر نقش
فنبازار بر تقویت محرکهای نوآوری نظیر (مدیریت دانش ،مدیریت خالقیت و مدیریت افراد) دارد .به
عبارتی دیگر ،فنبازار توانایی تقویت فرآیندهای دانشی سازمان ،سازوکارهای خالقیتی و مدیریت بهینۀ
افراد را دارا میباشد.
• تایید فرضیه دوم به مانند فرضیۀ اول به نقشهای زیر ساختی فنبازار معطوف است ،در حقیقت
با تایید فرضیههای موجود ،بر نقش غیرمستقیم فنبازار در ارتقاء نوآوری سازمان تأکید شده است .به
طور ویژه در فرضیۀ دوم ،تقویت زیرساختهای مهمی نظیر تحقیق و توسعه ،یادگیری و ایجاد فضایی
متناسب با فعالیتهای نوآورانه مورد تأکید قرار گرفته است.
• مهمترین فرضیۀ این پژوهش که در بررسیهای انجام شده مورد پذیرش نیز قرار نگرفت ،تاثیر

هوایی ایران
سازمان
نوآوری در
تقویت صنعت
نوآوری باز در
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به طور کلی با نگاه اجمالی بر پذیرش و ر ّد فرضیهها در مورد نقش فنبازار در نوآور شدن سازمان،
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فنبازار بر عملکرد نوآوری بود .نکته مهم در فرضیۀ سوم به دیدگاههای رایج درباره فناوری برمیگردد.
به عبارتی نوآوری تنها از طریق یادگیری قابل دستیابی میباشد و نگاه سختافزاری به فناوری و انتقال
سختافزار هیچگاه منجر به نوآوری نخواهد شد .در دیدگاهی کلیتر ،انتقال فناوری بدون انتقال دانش
آن که منجر به تقویت محرکها و ظرفیتهای نوآوری نشود ،هیچگاه باعث نوآوری محصول و یا فرآیند
نخواهد شد.
• محرکهای نوآوری ،تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد .در این فرضیه ،وجود و تقویت محرکهای
نوآوری باعث تقویت عملکرد نوآوری میشود .به بیانی دیگر ،وجود مدیریت توانمند در رهبری افراد،
مدیریت دانش اثربخش در سازمان و مدیریت خالقیت (توجه خاص به ایدهپردازی و حمایت از ایدههای
کارکنان) به طور چشمگیری بر توانمندی سازمان در نوآوری فرآیند و نوآوری محصوالت اثرگذار است.
• فرضیۀ پنجم نیز مانند فرضیۀ چهارم ،به جنبههای پشتیبانی فنبازار در تقویت پیشنیازهای عملکرد
نوآوری اشاره دارد .به عبارتی ظرفیتهای نوآوری نیز تا حد زیادی مانند محرکهای نوآوری باعث خلق
عملکرد نوآوری در شاخصهای مدنظر این پژوهش (نوآوری فرآیند و نوآوری محصول) خواهند شد.
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• نتیجۀ فرضیۀ ششم ،تاثیر محرکهای نوآوری بر ظرفیتهای نوآوری را تایید میکند .در واقع تقویت
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شاخصهای مربوط به محرکهای نوآوری منجر به تقویت ظرفیتهای نوآوری میگردد.
به طور کلی میتوان به این نتیجه رسید که فرآیندهای ارزیابی فناوری ،انتقال فناوری و دیگر کارکردهای
فنبازار بدون توجه به پیشنیازهای عملکرد نوآوری (محرکهای نوآوری و ظرفیت نوآوری) موجب
نوآور شدن سازمان نمیشود .مثال واقعی از این موضوع ،در بخشهای گوناگون صنعت کشور قابل
مشاهده است .با وجود این که برخی صنایع در کشور دارای قدمت باالیی هستند ،اما با گذشت زمان و
انتقال فناوریهای گوناگون هنوز از توان نوآوری برخوردار نیستند و به نوعی دست به تقلید می زنند.
دلیل این امر ،ضعف در حوزههای مربوط به زیر ساختهای نوآوری و شاخصهای مربوط به آن است.
نقش فنبازار در تقویت نوآوری را میتوان در استفادۀ مناسب از کارکردهای آن در کنار سیاستهای
تقویت نوآوری سازمان در حوزههای تحقیق و توسعه ،مدیریت دانش و سایر جنبههای مورد اشاره
در مدل مفهومی پژوهش مشاهده کرد .به عنوان مثال کارکردهایی مانند خدمات مالکیت فکری و یا
تجاریسازی ،زمانی میتواند نقش تسهیلگری فنبازار را به خوبی ایفا کند که در درون یک سازمان،

سیاستهایی در راستای مدیریت افراد ،مدیریت خالقیت و شاخصهای مورد اشاره در دو بعد محرکها
و ظرفیتهای نوآوری مورد توجه باشد.
نگرش به فنبازار ،دفاتر انتقال فناوری 10و سایر نهادهای تسهیلگر نباید به عنوان ابزاری باشد که تنها
با استفاده از خدمات آن بتوان به نوآوری دست یافت ،بلکه استفاده صحیح از خدمات این نهادها باعث
میشود فرآیند نوآوری در صورت وجود پیشنیازهای الزم ،تسهیل گردد .به عبارتی تنها در صورت
داشتن محرکهای توانمند و ظرفیتهای غنی در نوآوری میتوان از کارکردهای فنبازار در راستای
ارتقاء نوآوری در سازمان استفاده کرد.

 -7منابع
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