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چکیده:
تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد نوآوری بنگاه به شدت متأثر از شرایط زمینه ای است. با توجه به اهمیت 
اقتصادی و راهبردی بخش مواد پیش��رفته در ایران، این مقاله کوش��یده اس��ت عوامل مؤثر بر عملکرد 
نوآوری بنگاه های این بخش را مدل س��ازی نماید. بدین منظور، پیمایش��ی با مش��ارکت 169 شرکت 
فعال در این حوزه به عنوان نمونه آماری انجام ش��ده اس��ت و س��پس داده های به دست آمده با تکیه  بر 
چارچوب معادالت س��اختاری و با به کارگیری روش حداقل مربعات جزئی )PLS( مدل سازی شده اند. 
بر اساس یافته ها، اگرچه هر دو دسته عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی از تأثیر معناداری بر عملکرد 
نوآوری بنگاه برخوردارند؛ میزان تأثیرگذاری عوامل برون بنگاهی بیش��تر اس��ت. همچنین ذیل عوامل 
برون بنگاهی، ویژگی های محیط کسب وکار، ویژگی های محیط علم و فناوری و ویژگی های بخش و در 
میان عوامل درون بنگاهی، شایستگی های سازمانی، ویژگی های راهبردی و ویژگی های جمعیت شناختی 
به ترتیب بیش ترین تأثیر را بر عملکرد نوآوری بنگاه دارند. از آنجا که عوامل برون بنگاهي عمدتاً خارج از 
کنترل بنگاه ها و مدیران آن ها بوده و بیشتر متأثر از سیاست هاي دولت هستند، تأثیر باالی این دسته 
از عوامل، مؤید نقش مهم سیاس��ت گذاران در این زمینه اس��ت؛ چراکه آن ها قادرند با طراحی و اجرای 

سیاست های کارآمد، تأثیر قابل توجهي بر عملکرد نوآوري بنگاه ها داشته باشند.
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مقدمه
همراستا با اهمیت یافتن نوآوري در بنگاه، سنجش عملکرد نوآوري و شناسایي عوامل مؤثر بر آن نیز 
اهمیت یافته است و این موضوع درباره بنگاه هاي دانش بنیان و فناوري محور، که نوآوري ناظر به بخش 
عمده اي از فعالیت هاي آن ها مي باش��د، از اهمیت به مراتب بیشتري برخوردار است )مقسم و همکاران، 
1398(. شناخت معیارها و عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری به طور مستقیم با کیفیت تصمیم گیری ها در 
ارتباط اس��ت )دیزاالس و بالیند1، 2019(؛ از یك سو سهام داران و مدیران بنگاه با شناخت عوامل مؤثر 
بر عملکرد نوآوری قادر خواهند بود اثربخشی تصمیمات گذشته خود را ارزیابی نمایند و در صورت نیاز، 
به اصالحات الزم مبادرت نمایند؛ و از س��وی دیگر، از آنجا که نوآوري در س��طح ملّي برآیند اقدامات و 
دس��تاوردهاي کلیه اجزای فعال در نظام ملّي نوآوري، از جمله بنگاه ها است؛ سنجش عملکرد نوآوري 
براي سیاست گذاران و مدیران دولتي نیز اهمیت دارد. علی رغم انجام پژوهش های گسترده، تفاوت های 
زمینه ای و بافتاری در مطالعات مختلف س��بب ش��ده تالش هاي صورت گرفته در جهت ارائه نظریه و 
مدل یکپارچه اي در مورد عوامل مؤثر بر نوآوري با ناکامي مواجه ش��ده و در عوض بر ارائه چارچوب ها 
و مدل هایي با لحاظ نمودن اقتضائات بافتاري که به طور طبیعي در شرایط محدودتري قدرت توصیف 
و تبیین خواهند داش��ت، تأکید گردد. در این میان، توج��ه به ویژگی های زمینه ای بخش صنعتی که 
بنگاه ها در آن قرار دارند، در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است )هوئیزینگ2، 2011؛ اهویا3 
و همکاران، 2008(؛ به عبارت دیگر، پژوهشگران معتقدند یك مدل جامع برای توصیف عوامل مؤثر بر 
عملکرد نوآوری بنگاه، مستلزم لحاظ نمودن اقتضائات اختصاصی بخش صنعتی است که بنگاه در آن 
فعالیت می نماید. مواد پیشرفته در کنار زیست فناوری و فناوری اطالعات از بخش های نوظهوری هستند 
که از آن ها به عنوان موتورهاي رش��د اقتصاد دانش بنیان تعبیر شده است )ماین و سیگوپال4، 2016(. 
بررسی اسناد باالدستی در کشور ما نیز نشان می دهد دستیابی به فناوری های مواد پیشرفته در سطوح 
مختلف مورد تأکید واقع شده است  )پیغمبرزاده5 و همکاران، 2011(؛ بنابراین شناسایی و دسته بندی 
عوامل تعیین کننده در عملکرد نوآوری بنگاه های بخش مواد پیش��رفته کلیدی و بااهمیت خواهد بود؛ 

1 . Dziallas & Blind
2 . Huizingh
3 . Ahuja
4 . Maine & Seegopaul
5 . Peighambarzadeh
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خصوصاً با توجه به اینکه بخش مزبور نیز کمتر مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت فناوری و نوآوری 
قرار گرفته است )ماین و گارنسي1، 2007؛ مشایخ2 و همکاران، 2016(.

اگرچ��ه پیش از این، تالش هایي در جهت معرفي و دس��ته بندي عوامل مؤث��ر بر عملکرد نوآوري 
ش��رکت هاي این بخش صورت گرفته اما نکته حائز اهمیت آن اس��ت که عمده این تالش ها رویکردي 
کیفي داش��ته و مبتني بر مطالعات موردي محدودي بودند که تعمیم پذیري نتایج را با چالش مواجه 
نموده است. در عوض، استفاده از رویکرد مدل سازي کّمي با مشخص نمودن میزان اهمیت متغیرهاي 
مدل، امکان اولویت بندي در پرداختن به عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوري را فراهم مي سازد. بر این اساس، 
مقاله حاضر به دنبال ارائه مدلي توصیفي در پاسخ به این پرسش اساسي است که عوامل مؤثر بر عملکرد 

نوآوري شرکت هاي دانش بنیان بخش مواد پیشرفته در ایران کدامند؟

مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
این س��ؤال که عملکرد ن��وآوري بنگاه ها تحت تأثیر چه عواملي قرار دارد، از حدود پنج دهه گذش��ته 
دغدغه بس��یاري از پژوهشگران بوده اس��ت؛ اما به رغم تعداد قابل توجه پژوهش هاي تجربي انجام شده 
براي مش��خص کردن ویژگي هاي اختصاصي ش��رکت هاي نوآور و شناسایي عوامل مؤثر بر موفقیت و یا 
شکست نوآوري، تاکنون تجویز دقیقي در این زمینه ارائه نشده است )سوئیتاریس3، 2002(. در اغلب 
پژوهش هاي صورت گرفته در این زمینه، پژوهشگران تنها با در نظر گرفتن یك یا چند عامل محدود، به 
دنبال بررس��ي اثرات آن ها بر نوآوري بنگاه ها بوده اند. در پژوهش هاي محدودتري هم تالش شده است 
تا چارچوب ها و الگوهاي کلي تري براي دسته بندي عوامل متعددي که مي توانند بر نوآوري بنگاه مؤثر 
باش��ند، ارائه ش��ود؛ که در این زمینه نیز نتایج از همگرایي الزم برخوردار نیست؛ به نحوي که در مورد 
عوامل مش��ابه، میزان وابستگي متفاوت و حتي معکوس مشاهده شده است. این تفاوت در نتایج باعث 
شده تا تالش هاي صورت گرفته برای ارائه یك نظریه یکپارچه در مورد عوامل مؤثر بر نوآوري با ناکامي 
مواجه شود. با این حال، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و پژوهشگران با تأکید بر ماهیت وابسته به 
بافت��ار نوآوري )اعم از بافتار داخل��ي و خارجي( ارائه چارچوب ها و مدل هایي با لحاظ نمودن اقتضائات 

بافتاري را توصیه مي نمایند که به طور طبیعي قدرت توصیف و تبیین محدودتری خواهند داشت.

1 . Maine & Garnsey
2 . Mashayekh
3 . Souitaris
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مواد پیشرفته
ماّده ماهیتی اس��ت که پس از فراوري، از س��اختار، ترکیب و خواص معینی برخوردار شده و بر اساس 
کارکردهای آن، می تواند به کار گرفته شود. دسته بندی های متعددی برای طبقه بندی انواع مواد وجود 
دارد؛ یکی از این دس��ته بندی ها ناظر به س��طح توس��عه فناوری مواد اس��ت. از این منظر، انواع مواد را 
می توان به دو دسته مواد متداول و مواد پیشرفته تقسیم بندی نمود. مواد متداول، موادی از قبیل فوالد، 
شیشه، سیمان و بتن هستند که برای یك دوره تاریخی طوالنی مورد استفاده قرار گرفته اند؛ روش های 
فراوری این دسته از مواد به بلوغ رسیده، اما به واسطه انگیزه های فنی و صنعتی، همچنان بهینه سازی 
شیوه های فراوری، کنترل کیفیت و بهبود خواص این مواد، در حال توسعه است. مواد متداول، به علت 
نقش محوری آن ها در توس��عه اقتصادي، مواد اساس��ی نیز نامیده می شوند. در مقابل، مواد پیشرفته یا 
جدید آن دسته ای از مواد هستند که با روش های نوین تولیدشده، از خواص بهبودیافته برخوردار بوده 

و پژوهش های مرز دانشی در مورد آن ها در جریان است )لو1 و همکاران، 2010(.
مواد پیش��رفته به عنوان یك بخش صنعتي مجزا از دهه هش��تاد میالدي در کشورهاي صنعتی و 
توس��عه یافته ظهور یافته و با کمی فاصله این روند در کشورهای درحال توسعه نیز قابل مشاهده است. 
به عنوان مثال، یوروک2 )2011( در پژوهش خود به ش��کل گیری بخش مواد پیش��رفته در ترکیه اشاره 
نموده اس��ت. همانند روند گزارش شده در کشورهای صنعتی و پیشرفته )ماین و گارنسي، 2007(، در 
کش��ورهای درحال توس��عه، از جمله ایران نیز شرکت های کوچك و متوسط نقش اصلی را در توسعه و 
تولید مواد پیشرفته بر عهده دارند. البته شایان ذکر است اگرچه ایران بر اساس آخرین اطالعات رسمی 
در زمینه تولید علم مواد در جایگاه یازدهم جهانی قرار دارد اما سهم کشور از بازار بیش از 40 میلیارد 

دالری آن قابل توجه نیست )مشایخ و همکاران، 2018(.
با توجه به تفاوت های ذاتی و اقتضائی مربوط به هریك از بخش های مختلف صنعتی، در نظر گرفتن 
این تفاوت ها در طراحی مدل ها ضرورت می یابد. بر همین اس��اس، مرور پژوهش های پیش��ین در این 
زمینه، ویژگی هایی همچون ماهیت ریش��ه ای فناوری، کاربردهاي چندگانه )ماهیت عام فناوري(، نیاز 
به نوآوري هاي فرایندي در پایین دست، جایگاه باالدستي در زنجیره ارزش، نیاز به نوآوري هاي مکمل، 
کمبود پیوس��تگي، مش��اهده پذیري و قابلیت آزمون و ریس��ك وجود جایگزین را به عنوان اقتضائات 

1 . Lu
2 . Yoruk
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اختصاصی نوآوری در این بخش آشکار نموده است )لوبیك و گارنسی1، 2016(.

نوآوري در سطح تحلیلي بنگاه
نوآوري، به عنوان یك حوزه تحقیق مستقل از دهه 1960 میالدي مورد توجه پژوهشگران واقع شد و 
در ابتدا بیش از همه، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت؛ اما به تدریج، نوآوري در حوزه هاي گوناگوني 
به بحث گذاش��ته شد و به موضوع مورد عالقه پژوهشگران و دانشمندان در زمینه هاي مختلف تبدیل 
شده است )فاگربرگ2، 2004(. علي رغم گذشت سال ها از رواج این مفهوم در ادبیات علمي، تعریف آن 
کماکان با چالش و ابهام همراه اس��ت )گارسیا و کاالنتون3، 2002( و نمي توان تعریف مورد اجماعي از 
آن را ارائه نمود. با این حال، وجه مشترک اغلب تعاریف ارائه شده در این است که تقریباً همه آن ها در 

بطن خود متضمن مفهوم بدیع بودن هستند.
همانند تعریف نوآوري، در مورد س��طوح تحلیلي آن نیز در ادبیات اجماعي مش��اهده نمي شود. به 
نظر مي رس��د در یك دس��ته بندي جامع، نوآوري در سه سطح کلي ُخرد، میاني و کالن قابل تحلیل و 
مطالعه است. در سطح ُخرد، نوآوري در سطح بنگاه یا زیربخش هاي آن مورد مطالعه قرار مي گیرد. در 
س��طح میاني، بحث خوشه هاي نوآوري و یا مناطق نوآور مطرح است که پدید آمدن و توسعه مناطقي 
همچون دره س��یلیکون، در این سطح تحلیلي قابل بررسي هس��تند )بلوسی4 و همکاران، 2010(. در 
س��طح کالن نیز به طور عمده، مفهوم نظام ملّي نوآوري مطرح مي شود. البته برخي از پژوهشگران نیز 
با توجه به جریان نوآوري در وراي مرزهاي ملّي و توسعه شبکه هاي همکاري جهاني، دو سطح مناطق 
وس��یع جغرافیایي )نظیر اتحادیه اروپا( و س��طح بین المللي را به عنوان سطوح تحلیلي فراملّی نوآوري 
مدنظر قرار داده اند که این موارد نیز ذیل س��طح کالن قابل بررس��ي هستند. بر اساس دسته بندي هاي 
مختلف ارائه ش��ده توسط پژوهشگران و منطق حاکم بر آن، مي توان سطوح تحلیلي مختلف نوآوري را 

به شرح جدول 1 دسته بندي نمود.

1 . Lubik & Garnsey
2 . Fagerberg
3 . Garcia & Calantone
4 . Belussi
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جدول 1: دسته بندي سطوح تحلیلي مختلف نوآوري

سطح تحلیلي جزئیسطح تحلیلي کلي

سطح ُخرد

نوآوري در سطح انفرادي

نوآوري در سطح گروه یا واحدهاي سازماني

نوآوري در سطح پروژه هاي نوآورانه

نوآوري در سطح بنگاه )سازمان(

سطح میاني
نوآوري در سطح بخش یا صنعت

نوآوري در سطح منطقه اي )مناطق نوآور ملّي(

سطح کالن

نوآوري در سطح ملي

نوآوري در سطح منطقه اي )مناطق نوآور فراملّی(

نوآوري در سطح بین المللي

با اینکه اغلب پژوهشگران در پژوهش هاي خود یك سطح تحلیلي را براي مطالعه شان برمي گزینند 
ولي باید پذیرفت که عوامل مؤثر بر نوآوري، محدود به سطح تحلیلي مورد مطالعه نیست و بالتبع در 
ارتباطي دوسویه هم بر سطوح تحلیلي دیگر تأثیر مي گذارد و هم از آن ها تأثیر مي پذیرد. لذا براي فهم 
بهتر مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوري سازمان، عالوه بر عوامل درون بنگاهی، عوامل برون بنگاهی 
مؤث��ر بر نوآوري نیز باید مورد توجه قرار گیرند. البته عوامل برون بنگاهي مي توانند منش��ائي از هر دو 

سطح میاني )بخش صنعتي( و کالن )ملّي( داشته باشند که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند.

نگرش نظام باز به نوآوري در سطح بنگاه
در تحلیل عوامل موفقیت یا شکست نوآوري در بنگاه، پژوهشگران با نگرش هاي فلسفي متفاوتي به این 
موضوع پرداخته اند. یکي از متقدم ترین نگرش هاي فلسفي در این زمینه، نگرش فردگرایي است. از این 
منظر، »افراد« مهم ترین منبع تغییر در بنگاه ها هستند و رفتار آن ها توسط عوامل بیروني قابل محدود 
کردن نیست )ادواردز1، 2000(. مبتني بر این دیدگاه، افراد رفتاري منطقي و عقالیي دارند که در جهت 

1 . Edwards
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حداکثرسازي ارزش تصمیم مي گیرند. چنین طرز فکري طرفداران خاص خود را دارد و نگرش فلسفي 
پژوهش هایي را تشکیل مي دهد که نقش ویژه اي براي رهبري و کارآفریني در نوآوري بنگاه قائل اند.

در مقابل، نگرش س��اختارگرایي، نوآوري را متأثر از »ساختار س��ازمان« مي پندارد. طرفداران این 
نگرش فلسفي معتقدند رفتار سازماني تحت تأثیر مجموعه اي از سازوکارهاي غیرشخصي قرار دارد که 
به عنوان عامل محدودکننده خارجي بر کنشگران تأثیرگذار است )اسالپندل1، 1996(. مهم ترین مزیت 

این دیدگاه، گذار از تمرکز صرف بر افراد و توجه به ویژگي هاي ساختاري بنگاه است.
نگرش فلسفي دیگري که طي سال هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته، نگرش »فرایند تعاملي« است. 
طرفداران این نگرش بر این باورند که نوآوري فرایندي پیچیده اس��ت که به شدت متأثر از تعامل رفتار 
افراد و تأثیرات س��اختاري مي باش��د. تحلیل این نگرش هاي فلسفي نشان مي دهد اگرچه سیر تطوري 
آن ها منجر به در نظر گرفتن عوامل بیش��تري ش��ده است؛ اما نقیصه اصلي در این میان، عدم توجه به 
تأثیر عوامل ناش��ي از محیط بیروني )نظیر نقش مش��تریان یا تأمین کنندگان( بر نوآوري بنگاه اس��ت. 
تقاطع نظریه سیستمي با دغدغه رفع نقیصه نگرش هاي سه گانه فوق، یعني عدم توجه به محیط بیروني 
بنگاه، منجر به ش��کل گیري نگرش فلس��في تکامل یافته تري با عنوان »نگرش نظام باز« به نوآوري در 
بنگاه گردید. بر این اساس، بنگاه به مثابه نظامی است که مي تواند بر محیط بیروني خود تأثیر بگذارد و 
از آن تأثیر بپذیرد )رید2، 2000؛ برونسوئیکر3، 2011(. مقایسه نگرش هاي فلسفي مختلف به نوآوري 

در بنگاه، در جدول 2 آورده شده است.
از میان نگرش هاي مختلف فلس��في، به نظر مي رسد نگرش نظام باز، مبناي مناسب تري براي این 
تحقیق مي باشد چراکه عالوه بر اقتضائات درون بنگاهي، قابلیت تفسیر تأثیر عوامل برون بنگاهي را نیز 

فراهم مي آورد.

1 . Slappendel
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جدول 2: مقایسه جنبه هاي مختلف چهار نگرش فلسفي به نوآوري در بنگاه

نظام بازفرایند تعامليساختارگرایيفردگرایي

افراد، عامل نوآوريمفروضات بنیادي
نوآوري متأثر 
از ویژگي هاي 

ساختاري

نوآوري محصول 
تعامل رفتار افراد و 
تأثیرات ساختاري

نوآوري متأثر از 
عوامل دروني و 
محیطي بنگاه

مفهوم نوآوري
ایستا و مبتني بر 

تعریف دقیق اهداف 
و اقدامات

ایستا و مبتني بر 
تعریف دقیق اهداف 

و اقدامات

نوآوري ها در معرض 
اختراع مجدد و 

بازآرایي

نوآوري ها محصول 
نظام نوآوري بنگاه و 

تعامالت با محیط

مفهوم فرایند 
فرآیند پیچیدهفرآیند پیچیدهساده و خطيساده و خطينوآوري

قهرمان، رهبر و مفاهیم محوري
کارآفرین

اندازه، پیچیدگي، 
تمایز، رسمیت و 

راهبرد

شوک ها، تکثیر، 
قابلیت نوآوري و 

زمینه

محیط، بوم سازگان 
و شبکه

عملکرد نوآوري بنگاه
بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که مفهوم عملکرد نوآوری، فارغ از تفاوت و تنوع در شاخص های 
تعریف ش��ده برای سنجش آن، مفهومی متداول برای ارزیابی برونداد و نتیجه اقدامات و تالش ها براي 
نوآوري در سطوح تحلیلی کالن، میانی و ُخرد است. در سطح ملّی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1 
از مفهوم عملکرد نوآوری برای س��نجش و رتبه بندی کشورهای مختلف استفاده نموده است )گراپ و 
شابرت2، 2010( و در سطح منطقه ای مفهوم عملکرد نوآوری برای توصیف گونه شناسی رفتار نوآوری 
در اس��تان های مختلف ایران توس��عه یافته اس��ت )ریاحی و همکاران، 1392(. همچنین در مطالعات 
متعددی در سطح ُخرد، از عملکرد نوآوری برای ارزیابی تالش های بنگاه در زمینه نوآوری استفاده شده 
است که بر این اساس الزم است بنگاه ها نسبت به سنجش عملکرد اقدامات نوآورانه خود مبادرت ورزند 
تا از مؤثر بودن اقدامات و سرمایه گذاري هایش��ان اطمینان حاصل نموده و در صورت نیاز، راهبردهاي 
خود را مورد بازنگري قرار دهند )دوانگان و گودس3، 2014(. این پژوهش نیز همراستا با پژوهش های 

1 . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
2 . Grupp & Schubert
3 . Dewangan & Godse
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انجام شده در سطح تحلیلی ُخرد، عملکرد نوآوری در سطح بنگاه را به عنوان متغیر وابسته خود در نظر 
گرفته است.

عملک��رد نوآوري بنگاه، مفهومي چندبعدي اس��ت و پژوهش��گران بر این مطل��ب اجماع دارند که 
نمي توان آن را تنها با یك شاخص سنجید و در عوض باید از شاخص هاي چندبعدي براي سنجش آن 
بهره جس��ت؛ اما با این حال، در مورد ابعاد مختلف آن نیز نظرات متفاوتي وجود دارد )مور1، 2007(. 
پژوهشگران مختلف از مدل ها و شاخص هاي مختلف و متنوعي براي سنجش عملکرد نوآوري در سطح 
بنگاه اس��تفاده نموده اند. هر کدام از این مدل ها و چارچوب ها، جنبه هاي خاصي از عملکرد نوآوري را 

مورد توجه قرار داده و متناسب با نقطه تمرکز مطالعه، شاخص هاي متفاوتي را طراحي نموده اند.
ام��ا یکي از دیدگاه هاي مهم در س��نجش عملکرد نوآوري بنگاه که از ده��ه نود در پژوهش کوردرو2 
)1990( مطرح شده و سپس در پژوهش هاي تجربي مختلف از جمله الگره3 و همکارانش )2006( توسعه 
یافته اس��ت، توجه به منابع صرف ش��ده براي حصول نوآوري عالوه بر خروجي ها و دستاوردهاي نوآوري 
در بنگاه است. این پژوهشگران معتقدند در سنجش عملکرد نوآوري بنگاه، عالوه بر اثربخشي، کارایي نیز 
می بایس��ت مورد توجه قرار گیرد. بر این اس��اس، عملکرد نوآوري مفهومي مشتمل بر دو بعد سودمندي 
و کارایي اس��ت که س��ودمندي نوآوری بیانگر درجه موفقیت یك نوآوري و کارایي نوآوري نش��ان دهنده 
تالش هایي اس��ت که باید صرف ش��ود تا موفقیت مورد نظر حاصل آید )الگره و همکاران، 2006(. این 
دسته بندی از ابعاد عملکرد نوآوری در پژوهش های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه، 
الزاروتی4 و همکاران )2017( در پژوهش تجربی خود برای تأثیر میزان باز بودن مرزهای بنگاه بر عملکرد 

نوآوری از چارچوب مشابهی مبتنی بر دو بعد بدیع بودن و کارایی استفاده نموده اند.
پس از بررسي و مقایسه چارچوب ها و شاخص هاي مختلف ارائه شده برای سنجش عملکرد نوآوری 
بنگاه، در این مقاله از چارچوب پیشنهادي الگره و همکاران استفاده شده است. از مزایای انتخاب این 
چارچوب می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف( به دلیل توجه هم زمان به دو بعد اثربخشی و کارایی، این 
چارچوب از جامعیت بیشتری براي درک مفهوم عملکرد نوآوري برخوردار است؛ ب( در شاخص هاي به 
کار گرفته شده در این چارچوب، هم زمان به دستاوردهاي مالي و غیرمالي نوآوري توجه شده است و از 

1 . Moore
2 . Cordero
3 . Alegre
4 . Lazzarotti
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این جهت، نقطه قوت چارچوب هاي دیگر در آن لحاظ شده است؛ ج( با در نظر گرفتن اشکال مختلف 
نوآوري به دو دسته محصول و فرایند، در این چارچوب همزمان به سنجش عملکرد نوآوري محصول و 
فرایند توجه شده است و د( با توجه به استفاده گسترده از این چارچوب در پژوهش هاي مختلف تجربی 
در زمینه س��نجش عملکرد نوآوري بنگاه، می توان چنین مفروض داش��ت که چارچوب و شاخص های 

پیشنهادی از اعتبار کافی برای استفاده در یك پژوهش پیمایشی برخوردار است.

عوامل درون بنگاهي
در تحلیل عوامل مؤثر بر نوآوری حداقل دو سطح باید مورد توجه قرار گیرد؛ در سطح نخست، عوامل 
مربوط به بازیگر نوآوری )فرد، گروه و یا بنگاه( و در س��طح دوم عوامل مربوط به محیط وس��یع تری که 
بازیگر در آن جاي گرفته است )گوپتا1 و همکاران، 2007(؛ بنابراین، هر مدل جامع برای توصیف عوامل 
مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه، ناگزیر باید به هر دو دس��ته عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی بپردازد. 
البته این نکته مورد تصدیق اس��ت که در اغلب پژوهش های انجام ش��ده، عوامل درون سازمانی از جمله 
حمای��ت مدیری��ت، تمرکز بر بازار، ارتباط گیري،  راهبرد منابع انس��اني، کار گروهي و جمعي، مدیریت 
دانش و رهبري بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است )رید، 2000(. با این حال، پژوهشگران 
مختلف از جنبه های متفاوتی به تأثیر عوامل درون بنگاهی نظر داشته اند. پیرس و دلبك2 )1977( از سه 
بعد نگرش هاي فردي، ساختار سازماني و بافتار سازماني به عوامل درون بنگاهی نگریسته اند. کروسان و 
آپایدین3 )2010( از س��ه فراسازه نظری رهبري نوآوري، اهرم هاي مدیریتي و فرایندهاي تجاري برای 
تحلیل عوامل درون بنگاهی مؤثر بر نوآوری استفاده نموده اند )کروسان و آپایدین، 2010(. هوئیزینگ 
)2011( در یك تقسیم بندی نسبتاً جامع براي دسته بندي عوامل درون بنگاهي، دو مؤلفه ویژگي هاي 
جمعیت شناختي با شاخص هایی چون سن بنگاه، میزان فروش، سود و سهم بازار و ویژگي هاي راهبردي 
با ش��اخص هایی چون راهبرد کس��ب وکار، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی را پیشنهاد نموده است 
که این دسته بندی در مطالعات بعدی تکمیل و مؤلفه دیگری تحت عنوان شایستگی های سازمانی به 
آن افزوده ش��د )مش��ایخ و همکاران، 1397(. در مجموع بر اساس مطالعات پیشین، بهبود ویژگی های 
جمعیت شناختی، شایستگی های سازمانی و ویژگی های راهبردی بنگاه، به عنوان عوامل درون بنگاهی، 

1 . Gupta
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تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارند؛ بنابراین در راستای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، فرضیه های زیر 
در این بخش قابل ارائه هستند:

فرضیه اصلی 1: بهبود عوامل درون بنگاهي بر عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش مواد پیش��رفته در 
ایران تأثیر مثبت دارد.

فرضیه فرعی 1-1: بهبود ویژگي هاي جمعیت ش��ناختي ب��ر عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش مواد 
پیشرفته در ایران تأثیر مثبت دارد.

فرضیه فرعی 1-2: ارتقای شایستگي هاي سازماني بر عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش مواد پیشرفته 
در ایران تأثیر مثبت دارد.

فرضیه فرعی 1-3: برخورداري از ویژگي هاي راهبردي مطلوب بر عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش 
مواد پیشرفته در ایران تأثیر مثبت دارد.

عوامل برون بنگاهي
تمرکز بر عوامل درون بنگاهی در تحلیل عملکرد نوآوری توس��ط پژوهشگران را می توان به نگرش های 
فردگرایی و ساختارگرایی نسبت داد )مشایخ و همکاران، 1397(. رفته رفته با مطرح شدن نگرش های 
بدیلی همچون فرایند تعاملی و نظام باز، توجه پژوهشگران به عواملی خارج از بنگاه که ممکن است بر 
عملکرد نوآوری آن مؤثر باشند جلب شد. بر این اساس، در الگوهاي ارائه شده براي توصیف عوامل مؤثر 
بر عملکرد نوآوري بنگاه، هر دو بعد عوامل درون سازماني و برون سازماني، مورد توجه پژوهشگران قرار 
گرفته اس��ت؛ به عبارت دیگر، درعین حال که نوآوري در س��طح بنگاه نقطه تمرکز این مطالعات است، 
اما متغیرهایي از سطوح تحلیلي باالتر نیز که ممکن است بر نوآوري بنگاه مؤثر باشند، مورد توجه قرار 
گرفته اند. مقاله موهر1 )1969( را می توان از نخس��تین کارهایی برش��مرد که در آن به عوامل محیطی 
مؤثر بر نوآوری بنگاه توجه شده است. راس2 و همکاران )2004( نیز براي بررسي عوامل مؤثر بر نوآوري 
بنگاه، این عوامل را در قالب چهار بعد عوامل فردي، عوامل سازماني، زمینه کسب و کار و محیط بیروني 
دسته بندي نموده اند. آن ها اگرچه همانند موهر به عوامل برون بنگاهی توجه نشان دادند، اما این عوامل 
را به دو مؤلفه مرتبط با کسب وکار و محیط کالن تقسیم بندی نمودند. هایمانولیس3 )1999( ابتدا بر 

1 . Mohr
2 . Ross
3 . Hadjimanolis
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نقش تعیین کننده عوامل محیطی در نوآوری بنگاه ها تأکید کرده اس��ت و س��پس به تفسیر تمایزهای 
عوامل محیطی در دو دس��ته کش��ورهای توسعه یافته و درحال توسعه پرداخته است. بر این اساس، وی 
بر این باور اس��ت که نقصان های موجود در محیط کس��ب وکار در کشورهای کمتر توسعه یافته فضای 
زیادی را برای نقش آفرینی دولت ها در طراحی و پیاده سازی سیاست های مناسب به وجود آورده است.

توجه به ویژگی های ساختاری صنعت به عنوان دسته دیگری از عوامل برون بنگاهی توسط پژوهشگران 
مختلف مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. به عنوان مثال، اهویا و همکاران )2008( در مقاله مروري خود با 
موضوع بررسي پژوهش هاي حوزه مدیریت در زمینه عوامل مؤثر بر نوآوري فناورانه، ضمن انتقاد از سنت 
شومپیتري به دلیل تمرکز بر اندازه بنگاه و ساختار بازار به عنوان عوامل اصلي مؤثر بر نوآوري، چارچوب 
جدیدي را براي دس��ته بندي این عوامل پیشنهاد نموده و چهار بعد اصلي ساختار صنعت، ویژگي هاي 
بنگاه، جنبه هاي سازماني و تأثیرات نهادي را براي جانمایي عوامل مؤثر بر نوآوري بنگاه در نظر گرفتند. 
هوئیزین��گ )2011( نیز معتقد اس��ت عوامل مؤثر بر نوآوري به طور ع��ام و نوآوري باز به طور خاص را 
مي توان در یك دس��ته بندي کلي، به عوامل زمینه اي درونی و عوامل زمینه اي بیروني تقسیم نمود. بر 
این اس��اس وي ویژگي ه��اي صنعت و محیط نهادي نوآوري را به عن��وان دو مؤلفه از عوامل زمینه اي 
بیروني معرفي کرده است. مشایخ و همکاران )1397( نیز با مطالعه ویژگی های اختصاصی بخش مواد 
پیشرفته، عوامل مختلف برون بنگاهی را ذیل سه مؤلفه ویژگي هاي صنعت )بخش(، ویژگي هاي محیط 
علم و فناوري و ویژگي هاي محیط کس��ب و کار طبقه بندي نموده اند؛ که این طبقه بندی کلیه عوامل 
برون بنگاه��ی را به طور جامع دربرمی گیرد. بر همین اس��اس، در خصوص تأثیر عوامل برون بنگاهی بر 
عملکرد نوآوری بنگاه های بخش مواد پیشرفته در ایران فرضیه های این پژوهش به شرح زیر می باشد:

فرضی��ه اصلی 2: بهبود عوامل برون بنگاهي بر عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش مواد پیش��رفته در 
ایران تأثیر مثبت دارد.

فرضی��ه فرعی 2-1: اصالح و بهب��ود ویژگي هاي بخش بر عملکرد ن��وآوري بنگاه هاي بخش مواد 
پیشرفته در ایران تأثیر مثبت دارد.

فرضیه فرعی 2-2: بهبود ویژگي هاي محیط علم و فناوري بر عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش مواد 
پیشرفته در ایران تأثیر مثبت دارد.

فرضیه فرعی 2-3: بهبود ویژگي هاي محیط کسب و کار بر عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش مواد 
پیشرفته در ایران تأثیر مثبت دارد.
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بر اساس مرور پیشینه پژوهش و استخراج فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق، مدل مفهومی پژوهش 
حاضر مطابق شکل 1 می باشد.

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش )عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه های بخش مواد پیشرفته(

روش پژوهش
ب��ا توج��ه به ویژگي هاي هر تحقیق از س��ه منظر نتیجه، هدف و داده، مي توان این مقاله را پژوهش��ي 
کاربردي، توصیفي و کّمي دانست که بر راهبرد پیمایش استوار است. پژوهش پیمایشي، توصیفي کّمی 
یا عددي از روندها در جامعه مورد مطالعه به دست مي دهد. بر اساس آمار منتشرشده از سوی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، تا پایان سال 1396، حدود 370 شرکت دانش بنیان در بخش مواد 
پیشرفته احراز صالحیت شدند که این تعداد بیانگر جامعه آماری پژوهش حاضر می باشند. حجم نمونه 
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مطابق فرمول کوکران، 189 شرکت در سطح اطمینان 95 درصد محاسبه و به صورت تصادفی انتخاب 
ش��د. پیمایش در این پژوهش به صورت تك مقطعي و با اس��تفاده از پرسش��نامه انجام شده است. در 
طراحی پرسشنامه و برای عملیاتی سازی متغیرهای پژوهش، از چارچوب پیشنهادی مشایخ و همکاران 
)1397( اس��تفاده ش��ده اس��ت. آن ها با اس��تفاده از یك روش نظام مند کیفی، 64 عامل تعیین کننده 
عملکرد نوآوري را در قالب 6 مؤلفه ویژگي هاي جمعیت شناختي )7 شاخص(، ویژگي هاي راهبردي )16 
ش��اخص(، شایستگي هاي سازماني )8 ش��اخص(، ویژگي هاي بخش )10 شاخص(، ویژگي هاي محیط 
علم و فناوري )9 شاخص( و ویژگي هاي محیط کسب و کار )14 شاخص( دسته بندي نمودند؛ با توجه 
ب��ه اس��تفاده از روش گروه کانونی و اخذ نظرات خب��رگان در آن پژوهش، می توان ادعا نمود که روایی 
پرسش��نامه مورد تأیید می باشد. برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون محدود ضریب 
آلفای کرونباخ با اس��تفاده از نرم افزار اس پی اس اس1 محاسبه شد؛ مقدار 0/92 برای این ضریب، حاکی 
از پایایی بسیار باال برای ابزار پژوهش می باشد. سؤاالت پرسشنامه به صورت دوسویه و بر اساس طیف 
لیکرت پنج گزینه اي طراحي ش��د؛ به نحوی که ضمن نگرش س��نجی از پاس��خ دهندگان درباره میزان 
اهمیت هر یك از متغیرها،  از ایشان خواسته شد وضع موجود درباره آن متغیر را در بنگاه خود مشخص 
نمایند. همچنین طراحی س��ؤاالت به صورت دوس��ویه امکان تحلیل شکاف بین وضع مطلوب و وضع 
موجود را فراهم می نماید. پرسشنامه ها ابتدا به صورت الکترونیکي براي شرکت ها ارسال شد. در ادامه 
براي افزایش نرخ بازگش��ت، پرسش��نامه هاي کاغذي در دو نمایشگاه مرتبط توزیع و جمع آوري شد. با 
توجه به سؤاالت پرسشنامه که به اشراف و اطالعات قابل توجهی درباره موضوع پژوهش و نیز وضعیت 
شرکت نیاز داشته است، تیم پژوهش تالش کرد تا پرسشنامه ها توسط مدیرعامل و یا مدیر تحقیق و 
توسعه شرکت تکمیل شود. پس از پاالیش پرسشنامه ها، در نهایت 169 مورد در تجزیه و تحلیل نهایي 

مورد استفاده قرار گرفت.
در ادامه براي تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نرمال بودن داده ها از 
طریق آزمون کلموگروف - اسمیرنوف2 بررسي شد. با توجه به اینکه سطح معناداري براي تمام متغیرها 
کمتر از 0/05 محاسبه گردید، مي توان گفت متغیرهاي اصلي و فرعي تحقیق از توزیع نرمال برخوردار 
نبوده و نمي توان از آزمون هاي پارامتریك استفاده کرد. لذا تحلیل عاملي تأییدي و مدل سازي معادالت 

1 . SPSS
2 . Kolmogorov – Smirnov
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ساختاري در این پژوهش، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي و نرم افزار اسمارت پی ال اس1 انجام 
شد. در نهایت برای تحلیل شکاف وضع مطلوب و وضع موجود از آزمون ویلکاکسون2 استفاده شد. این 
آزمون از آزمون هاي ناپارامتریکي اس��ت که براي ارزیابي همانندي دو نمونه وابس��ته با مقیاس رتبه اي 

به کار مي رود.

یافته های پژوهش

برازش مدل های اندازه گیری و ساختاری 
در مدل س��ازی مبتنی بر معادالت س��اختاری باید به برازش مناس��ب هر دو نوع م��دل اندازه گیری و 
س��اختاری توجه کرد. مدل هاي اندازه گیري درواقع قس��مت هایي از مدل کلي هستند که ارتباط بین 
متغیرهاي آشکار و متغیر پنهان مرتبه نخست را نشان مي دهند. بر اساس مدل مفهومي این تحقیق، 
8 مدل اندازه گیري براي متغیرهاي پنهان مرتبه نخست )ویژگي هاي جمعیت شناختي، شایستگي هاي 
سازماني، ویژگي هاي راهبردي، ویژگي هاي بخش، ویژگي هاي محیط علم و فناوري، ویژگي هاي محیط 
کس��ب و کار، کارایي عملکرد نوآوري و اثربخش��ي عملک��رد نوآوري( وجود دارد که بر اس��اس روش 
جارویس3 و همکاران )2003( همگی از نوع انعکاس��ی هس��تند؛ بدین معنی که متغیرهای آش��کار یا 
گویه های پرسش��نامه، توصیف کننده ویژگی های متغیرهای پنهان مدل هستند. اولین گام در بررسی 
برازش مدل های اندازه گیری، محاس��به بارهای عاملی و اعداد معناداری t برای کلیه متغیرهای آشکار 
اس��ت. با توجه به اینکه ضرایب بارهاي عاملي برای تمامی ش��اخص ها بیش از 0/4 و اعداد معناداري 
نیز بیش��تر از 1/96 مي باش��د، می توان ادعا نمود واریانس بین سازه و شاخص های توصیف کننده آن از 
واریانس خطاي اندازه گیري آن سازه بیشتر بوده و همچنین رابطه بین سازه و شاخص ها معنادار است؛ 
بنابراین نیازي به حذف هیچ یك از شاخص ها یا متغیرهاي آشکار توصیف کننده مدل هاي اندازه گیري 
وجود ندارد. مقادیر بارهای عاملی و اعداد معناداری t برای مؤلفه های اصلی مدل و نیز کلیه متغیرهای 

آشکار یا همان متغیرهای عملیاتی در جدول 3 آورده شده است.

1 . Smart PLS
2 . Wilkakson
3 . Jarvis
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جدول 3: مقادیر بارهاي عاملي و اعداد معناداري t براي متغیرهاي مدل

متغیرهای 
آماره tبار عامليمتغیرهای آشکار )شاخص ها(آماره tبار عامليپنهان

)D
C

ه )
نگا

ي ب
خت

شنا
ت 

معی
 ج

اي
ي ه

ژگ
وی

0/78923/935

0/93533/411تعداد کارکنان

0/96041/481سن شرکت

0/79516/780میزان فروش شرکت

0/982117/981میزان سود شرکت

0/985142/853سهم بازار شرکت

0/97699/558صادرات شرکت

0/983116/572محدود بودن سهامداران

)O
C

ه )
نگا

ي ب
مان

ساز
ي 

ي ها
تگ

یس
شا

0/89057/316

0/96246/526نسبت کارکنان تحقیق و توسعه به کل کارکنان

0/95437/452میزان اعمال کنترل کیفي

0/95644/997توانمندي بازاریابي

0/992395/812گستردگي نظام توزیع

0/97466/314میزان کارکنان دارای تحصیالت دانشگاهي

0/97877/656میانگین تجربه کاري کارکنان

0/95846/580میزان بوروکراسي و رسمیت ارتباطات

0/97070/902سهولت ارتباط گیري کارکنان با مدیران

)S
C

ه )
نگا

ي ب
رد

هب
 را

اي
ي ه

ژگ
وی

0/83428/946

0/63612/291برخورداري از یك راهبرد مدون کسب و کار

0/80320/194توجه به نوآوري در راهبرد کسب و کار

0/81626/016پیش بیني بودجه مستقل براي نوآوري

0/66812/421استمرار تخصیص بودجه هاي نوآوري

0/83425/672انعطاف پذیري ساختار سازماني

0/80725/263برخورداري از یك سازوکار تقسیم کار منظم
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متغیرهای 
آماره tبار عامليمتغیرهای آشکار )شاخص ها(آماره tبار عامليپنهان

)S
C

ه )
نگا

ي ب
رد

هب
 را

اي
ي ه

ژگ
وی

0/83428/946

0/59011/235سهولت ارتباط بین بخش هاي مختلف شرکت

0/84731/927پذیرش ایده هاي جدید در شرکت

0/79423/858وجود روحیه همکاري میان کارکنان شرکت

0/63512/633به اشتراک گذاری دانش در بین همکاران

0/83527/873رصد و پایش فناوري

0/79921/673برخورداري از فرایندهاي مدیریت پروژه

0/62712/196وجود راهبرد مدون براي توسعه منابع انساني

0/83126/991وجود نگرش هاي مدیریتي حامي نوآوري

0/80324/434جهت گیري بازارمحور

0/85132/096تنوع محصوالت

)IC
ش )

بخ
 یا 

ت
صنع

ي 
ي ها

ژگ
وی

0/65311/957

0/92550/213شدت رقابت در بازار محصوالت تولیدي

0/88926/969تحریمي بودن محصوالت بخش مواد پیشرفته

0/90642/374مشکل تأمین مواد اولیه

0/84517/511وجود مواد جایگزین براي محصوالت

میزان ارتقای عملکرد و یا کاهش هزینه ناشي از 
0/91130/343به کارگیری محصوالت )ماهیت ریشه ای(

0/89332/093کاربردها و بازارهاي چندگانه )ماهیت عام(

0/87726/758نیاز به نوآوري در پایین دست

0/93658/099جایگاه باالدستی در زنجیره ارزش

0/91941/334مشاهده پذیری و قابلیت آزمون

0/92448/486نیاز به توسعه نوآوري هاي مکمل
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متغیرهای 
آماره tبار عامليمتغیرهای آشکار )شاخص ها(آماره tبار عامليپنهان

)S
TC

ي )
اور

 فن
م و

 عل
یط

مح
ي 

ي ها
ژگ

وی

0/71013/352

0/89233/876سطح دانش انباشته شده در محیط علم و فناوري

0/82217/555سطح دسترسي شرکت ها به حمایت هاي دولتي

0/88626/400کارایي حقوق مالکیت فکري

0/77915/431میزان دسترسي به زیرساخت هاي پایه اي

0/85620/136میزان دسترسي به منابع انساني باکیفیت در کشور

0/91635/787میزان دسترسي به مشاوران خارجي در کشور

0/88327/581تجربه کشور در زمینه ارزش گذاري دانش فني

0/83513/624سرمایه گذاري ها در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي

0/88531/509فراگیر شدن شبکه هاي اجتماعي علمي و تخصصي

)B
C

ر )
 کا

ب و
کس

ط 
حی

ي م
ي ها

ژگ
وی

0/91665/778

0/96268/508تأثیر پدیده جهاني شدن بر کسب و کار شرکت

0/92315/112رشد تقاضا براي محصوالت

0/95813/292ارتقای فرهنگ و روحیه همکاري بین بازیگران مختلف

0/91430/628افزایش توان خرید مشتریان

0/90523/704کنترل میزان تالطم بازار در سال هاي اخیر

0/93425/363بهبود رفتار حرفه اي مشتریان در بازار داخلي

0/89935/783پایداري قوانین و مقررات کسب و کار

0/88599/156تمایل به نوآوري در شرکت هاي پایین دست

0/87231/377افزایش میزان شفافیت اطالعات در کشور

0/88631/227اعتماد به برنامه هاي کالن توسعه اي

0/88246/468به روزرساني استانداردها در کشور

0/91927/710کاهش فساد در کسب و کار در سطح کشور

0/87124/996کنترل محدودیت در کسب و کار ناشي از تحریم ها

0/92820/687ترویج مدل های موفق کسب و کار در کشور
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متغیرهای 
آماره tبار عامليمتغیرهای آشکار )شاخص ها(آماره tبار عامليپنهان

)E
S(

ي 
خش

ثرب
ا

0/962143/763

0/79826/439جایگزیني محصوالت و فرایندهاي قدیمي

معرفي محصوالت و فرایندهاي فناورانه جدید در 
0/82131/238زمینه فعالیت اصلي بنگاه

معرفي محصوالت فناورانه و فرایندهاي فناورانه 
0/81528/596بهبودیافته در زمینه فعالیت اصلي بنگاه

 معرفي محصوالت و فرایندهایي خارج از زمینه
0/74116/792 فعالیت اصلي بنگاه

0/73919/020توسعه محصوالت و فرایندهاي دوستدار محیط زیست

0/81228/243افزایش سهم بازار

0/79326/163بازگشایي بازارهاي جدید در خارج از مرزها

0/75117/021بازگشایي بازارهاي هدف جدید در داخل کشور

)E
Y(

ي 
ارای

ک

0/82434/02

0/96196/278متوسط زمان مورد نیاز به ازاي هر پروژه نوآوري

0/92543/551متوسط هزینه ها به ازاي هر پروژه نوآوري

0/91235/982میزان رضایتمندي کلي از بازدهي پروژه هاي نوآوري

در گام بعدی، ضرایب آلفاي کرونباخ، پایایي ترکیبي و روایی همگرا )با شاخص میانگین واریانس 
استخراج شده1(، به عنوان معیارهاي دیگري براي سنجش برازش مدل هاي اندازه گیري، محاسبه شدند. 
ح��د بحرانی برای پذیرش آلف��ای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا ب��ه ترتیب 0/7، 0/7 و 0/5 
گزارش شده است )داوري و رضازاده، 1395(. بر همین اساس، همان طور که از جدول 4 مشخص است 

این مقادیر برای همه سازه های مدل، باالتر از حد بحرانی قرار دارند.

1 . Average Variance Extracted (AVE)
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 جدول 4: مقادیر مربوط به آلفاي کرونباخ، پایایي ترکیبي، روایی همگرا، R2 و Q² سازه هاي تحقیق

آلفاي متغیرهاي پنهان مدلمتغیرهاي پنهان تحقیق
کرونباخ

پایایي 
ترکیبي

AVEQ²R2

--ID0/9690/8770/703عوامل درون بنگاهي

--ED0/9670/8090/590عوامل برون بنگاهي

IP0/9260/8900/8020/2820/531عملکرد نوآوري

IC0/9750/9780/8150/3210/427ویژگي هاي بخش )صنعت(

STC0/9570/9630/7440/3450/504ویژگي هاي محیط علم و فناوري

BC0/9840/9850/8290/6440/840ویژگي هاي محیط کسب وکار

DC0/9800/9840/8970/5180/623ویژگي هاي جمعیت شناختي

OC0/9900/9920/9370/6880/791شایستگي هاي سازماني

SC0/9520/9570/5870/3680/695ویژگي هاي راهبردي

ES0/9100/9270/6150/5270/925اثربخشي

EY0/9250/9530/8700/5580/678کارایي

معیار نهایي براي بررس��ی برازش مدل هاي اندازه گیري، بررس��ي روایي واگرا مي باش��د که در این 
پژوهش با هر دو روش بارهاي عاملي متقابل و معیار فورنل و الرکر1 تأیید ش��د. پس از بررسي برازش 
مدل هاي اندازه گیري تحقیق و اطمینان از توصیف درست متغیرهاي پنهان مرتبه اول توسط متغیرهاي 
آشکار، معیارهاي مربوط به برازش مدل ساختاري مورد بررسی قرار گرفت. اولین و اساسي ترین معیار 
براي بررسي برازش مدل ساختاري، سنجش اعداد معناداري t مي باشد. در نرم افزار اسمارت پی ال اس با 
اجراي فرمان بوت استرپینگ2 مقادیر مربوط به اعداد معناداري t قابل مشاهده مي باشند. خروجي این 

فرمان براي مدل ساختاری این تحقیق در شکل 2 به نمایش درآمده است.

1 . The Fornell-Larcker criterion
2 . Bootstrapping
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شکل 2: مدل ساختاري تحقیق در حالت معناداری

براي معنادار بودن ارتباط بین دو متغیر در س��طح اطمین��ان 95%، باید قدرمطلق عدد معناداري 
t بزرگ تر از 1/96 باش��د. همان گونه که از ش��کل 2 قابل مشاهده است، تمامي اعداد معناداري t بین 
متغیرهاي پنهان این مدل بزرگ تر از 1/96 مي باشد که نشان از معنادار بودن روابط بین متغیرهاي این 
تحقیق مي باشد. عالوه بر این، همه ضرایب مسیر در مدل ساختاري این تحقیق بیشتر از 0/4 می باشد.

یکي دیگر از معیارهاي برازش مدل س��اختاري بررسي مقادیر R2 براي متغیرهاي درون زاي مدل 
است. این معیار در حقیقت نشان از تأثیري دارد که یك متغیر برون زا یا مستقل بر یك متغیر درون زا یا 
وابسته مي گذارد. با توجه به مقادیر 0/19، 0/33 و 0/67 به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط 
 R2 و قوی این معیار )داوري و رضازاده، 1395(، مي توان گفت کلیه متغیرهاي درون زاي مدل از سطح
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قابل قبولي برخوردارند و در مورد پنج سازه شایستگي هاي سازماني، ویژگي هاي راهبردي، ویژگي هاي 
 R2 محیط کس��ب و کار، اثربخش��ي و کارایي با توجه به اینکه از مقدار 0/67 بیشتر مي باشند، از معیار
قوي تري برخوردار هستند. عالوه بر این، معیار Q2 شاخصي براي قدرت پیش بیني مدل مي باشد و براي 
سازه هاي درون زاي مدل که شاخص هاي آن از نوع انعکاسي باشد قابل محاسبه است. با توجه به مقادیر 
مربوط به معیار Q2 مطابق جدول 4 و با توجه به مقادیر بحراني معرفی شده توسط هنسلر1 و همکاران 
)2009( که سه مقدار 0/02، 0/15 و 0/35 را به ترتیب نشان از قدرت پیش بیني کم،  متوسط و زیاد 
متغیرهاي برون زاي مدل گزارش نموده اس��ت، مي توان ادعا کرد که اغلب متغیرهاي درون زاي مدل، 
قدرت پیش بیني زیادي دارند و سه متغیر ویژگي هاي بخش، ویژگي هاي محیط علم و فناوري و عملکرد 

نوآوري نیز از قدرت قابل قبولي )بیشتر از متوسط( براي پیش بیني برخوردارند.
درنهایت، براي سنجش برازش کلي مدل، از معیار GoF که توسط تننهاوس2 و همکاران )2004( 
ابداع و معرفي گردید، استفاده مي شود. با جایگذاری دو پارامتر میانگین مقادیر اشتراکي کلیه متغیرهاي 
پنهان مرتبه اول و میانگین مقادیر R2 مربوط به تمامي متغیرهاي پنهان درون زاي مدل )اعم از مرتبه 

اول و دوم( در فرمول زیر، معیار GoF براي مدل کلي این تحقیق به شرح زیر محاسبه مي گردد.

ب��ا توجه به اینکه وتزلس3 و هم��کاران )2009( مقادیر 0/02، 0/15 و 0/36 را به ترتیب به عنوان 
مقادیر ضعیف، متوس��ط و قوي براي GoF معرفي کرده اند، به دس��ت آمدن مقدار 0/725 براي معیار 

GoF بیانگر برازش قوي مدل کلي این تحقیق می باشد.

تحلیل شکاف متغیرهاي تحقیق در دو حالت وضع مطلوب و وضع موجود
ب��ا توجه به غیرنرمال بودن متغیرهای پژوهش، برای بررس��ی معناداری اختالف متغیرها در دو حالت 
وضع مطلوب و وضع موجود، از آزمون ویلکاکسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 5 نمایش داده 

شده است.

1 . Henseler
2 . Tenenhaus
3 . Wetzels
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 جدول 5: مقادیر آماره Z آزمون ویلکاکسون براي مقایسه متغیرها

 در دو حالت وضع مطلوب و وضع موجود

مقایسه متغیرها در دو حالت وضع 
آماره مجموع رتبه هارتبهتعدادمطلوب و موجود

z آزمون
سطح 

معناداري

ویژگي هاي بخش 
)صنعت(

2124/45513.5وضع موجود < اهمیت

-10/4330/000 14793/0813682/5وضع موجود > اهمیت

--1وضع موجود = اهمیت

ویژگي هاي محیط 
علم و فناوري

1228/96347/5وضع موجود < اهمیت

-10/6940/000 15688/7713848/5وضع موجود > اهمیت

--1وضع موجود = اهمیت

ویژگي هاي محیط 
کسب و کار

1430420وضع موجود < اهمیت

-10/5780/000 15489/4513776وضع موجود > اهمیت

--1وضع موجود = اهمیت

عوامل 
برون بنگاهي

912/89116وضع موجود < اهمیت

-11/0930/000 16089/0614249وضع موجود > اهمیت

--0وضع موجود = اهمیت

ویژگي هاي 
جمعیت شناختي

319/1757.5وضع موجود < اهمیت

-11/1210/000 16485/1913970/5وضع موجود > اهمیت

--2وضع موجود = اهمیت

شایستگي هاي 
سازماني

2950/021450/5وضع موجود < اهمیت

-8/8440/000 13790/5912410/5وضع موجود > اهمیت

--3وضع موجود = اهمیت
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مقایسه متغیرها در دو حالت وضع 
آماره مجموع رتبه هارتبهتعدادمطلوب و موجود

z آزمون
سطح 

معناداري

ویژگي هاي 
راه�بردي

5766/853810/5وضع موجود < اهمیت

-4/8530/000 10790/849719/5وضع موجود > اهمیت

--5وضع موجود = اهمیت

عوامل 
درون بنگاهي

1724/79421/5وضع موجود < اهمیت

-10/6130/000 15291/7313943/5وضع موجود > اهمیت

--0وضع موجود = اهمیت

اثربخشي

813/44107/5وضع موجود < اهمیت

-11/0740/000 16088/0514088/5وضع موجود > اهمیت

--1وضع موجود = اهمیت

کارایي

2648/581263وضع موجود < اهمیت

-8/1640/000 12280/029763وضع موجود > اهمیت

--21وضع موجود = اهمیت

عملکرد نوآوري

1622/13354وضع موجود < اهمیت

-10/7190/000 15391/5814011وضع موجود > اهمیت

--0وضع موجود = اهمیت

با توجه به مقادیر جدول فوق، از آنجا که مقدار قدر مطلق آماره z بزرگ تر از 1/96 مي باشد، سطح 
معناداري براي تفاوت بین دو حالت وضع مطلوب و وضع موجود کمتر از 0/05 است و در تمام موارد 
میانگین در حالت وضع مطلوب بیش��تر از حالت وضع موجود مي باشد، مي توان نتیجه گرفت که وضع 

موجود نسبت به وضع مطلوب در سطح پایین تري قرار دارد و این اختالف معنادار است.
همان گونه که اش��اره شد، سؤاالت پرسش��نامه تحقیق به صورت دوسویه طراحي شد. بدین معني 
که عالوه بر نگرش س��نجي در مورد اهمیت شاخص ها )بررسی وضع مطلوب(، عملکردسنجي در مورد 
وضع شاخص ها در بنگاه نیز انجام شد. میانگین پاسخ ها در دو حالت وضع مطلوب و وضع موجود، براي 
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متغیرهاي تحقیق در جدول 6 آورده شده است.

جدول 6: میانگین متغیرهاي تحقیق در دو حالت وضع مطلوب و وضع موجود

تفاضلمیانگین وضع مطلوبمیانگین وضع موجودمتغیرهاي تحقیق

3/3534/3430/99ویژگي صنعت یا بخش

2/7944/1301/336ویژگي محیط علم و فناوري

3/1524/3281/176ویژگي محیط کالن کسب و کار

3/1004/2671/167عوامل برون بنگاهي

2/6754/4561/781ویژگي جمعیت شناختي

3/6504/4300/78شایستگي هاي سازماني

3/8034/1330/33ویژگي هاي راه�بردي

3/3764/3390/963عوامل درون بنگاهي

3/3314/3571/026اثربخشي

3/5724/3470/775کارایي

3/4514/3520/901عملکرد نوآوري

براي نمایش تحلیل ش��کاف بین دو حالت اهمیت و وضع موج��ود براي متغیرهاي این تحقیق از 
نرم افزار اکسل استفاده شد و نمودار راداري آن مطابق شکل 3 ترسیم شد.
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شکل 3: نمودار راداري تحلیل شکاف متغیرهاي تحقیق در دو حالت وضع مطلوب و وضع موجود

آزمون فرضیه های تحقیق
ب��ا توج��ه به برازش قوی مدل پژوهش، می توان فرضیات پژوهش را با بررس��ی اع��داد معناداری برای 
مسیرهای متناظر بین متغیرهای پژوهش آزمون کرد. همان گونه که از جدول 7 مشخص است، با توجه 
به اینکه اعداد معناداری کلیه روابط توصیف کننده فرضیه های تحقیق بیش از 1/96 می باشند بنابراین 

می توان ادعا کرد که در سطح اطمینان 95 درصد، کلیه فرضیه های تحقیق تأیید می شوند.
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جدول 7: نتایج آزمون فرضیه هاي تحقیق

عدد رابطه در مدلفرضیهردیف
معناداري

ضریب 
مسیر

نتیجه 
آزمون 
فرضیه

مقدار 
اندازه 
f2 تأثیر

اندازه تأثیر 
بر اساس 

معیار کوهن

فرضیه 
1

بهبود عوامل 
درون بنگاهي بر عملکرد 
نوآوري بنگاه هاي بخش 
مواد پیشرفته در ایران 

تأثیر مثبت دارد.

ID -< IP4/4710/318متوسط0/149تأیید

فرضیه 
1-1

بهبود ویژگي هاي 
جمعیت شناختي بر 

عملکرد نوآوري بنگاه هاي 
بخش مواد پیشرفته در 
ایران تأثیر مثبت دارد.

ID -< DC23/9350/789قوي1/654تأیید

فرضیه 
1-2

ارتقای شایستگي هاي 
سازماني بر عملکرد 

نوآوري بنگاه هاي بخش 
مواد پیشرفته در ایران 

تأثیر مثبت دارد.

ID -< OC57/3260/89قوي3/791تأیید

فرضیه 
1-3

برخورداري از ویژگي هاي 
راهبردي مطلوب بر 

عملکرد نوآوري بنگاه هاي 
بخش مواد پیشرفته در 
ایران تأثیر مثبت دارد.

ID -< SC28/9462/282قوي2/282تأیید

فرضیه 
2

بهبود عوامل برون بنگاهي 
بر عملکرد نوآوري 

بنگاه هاي بخش مواد 
پیشرفته در ایران تأثیر 

مثبت دارد.

ED -< IP7/7170/503قوي0/374تأیید
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عدد رابطه در مدلفرضیهردیف
معناداري

ضریب 
مسیر

نتیجه 
آزمون 
فرضیه

مقدار 
اندازه 
f2 تأثیر

اندازه تأثیر 
بر اساس 

معیار کوهن

فرضیه 
1-2

اصالح و بهبود 
ویژگي هاي بخش بر 

عملکرد نوآوري بنگاه هاي 
بخش مواد پیشرفته در 
ایران تأثیر مثبت دارد.

ED -< IC11/9570/653قوي0/744تأیید

فرضیه 
2-2

بهبود ویژگي هاي محیط 
علم و فناوري بر عملکرد 
نوآوري بنگاه هاي بخش 
مواد پیشرفته در ایران 

تأثیر مثبت دارد.

ED -< STC13/3520/710قوي1/016تأیید

فرضیه 
3-2

بهبود ویژگي هاي محیط 
کسب و کار بر عملکرد 
نوآوري بنگاه هاي بخش 
مواد پیشرفته در ایران 

تأثیر مثبت دارد.

ED -< BC65/7760/916قوي5/244تأیید

معنادار بودن این روابط نش��ان می دهد که به طورکلی عملک��رد نوآوري بنگاه تحت تأثیر مثبت و 
مستقیم دو دسته عوامل درون بنگاهي و برون بنگاهي قرار دارد؛ اما یکی از مزیت های مدل سازی کّمی 
امکان تعیین اهمیت نسبی هر یك از متغیرهای مستقل نسبت به یکدیگر است. در این راستا نرم افزار 
اس��مارت پی ال اس عالوه بر ارائه ضرایب مسیر، ش��اخص دیگری تحت عنوان معیار اندازه تأثیر )f2( را 
محاسبه و ارائه می کند. با استفاده از این شاخص مي توان تعیین کرد که کدام یك از متغیرهاي مستقل 
تأثیر بیش��تري بر متغیر وابس��ته دارد. بر این اساس، مقادیر 0/02، 0/15 و 0/35 به ترتیب اندازه تأثیر 
کوچك، متوس��ط و بزرگ یك متغیر پنهان بر متغیر پنهان دیگر توس��ط کوهن1 گزارش ش��ده است 

)داوري و رضازاده، 1395(.
همان گونه که داده هاي جدول فوق نشان مي دهد، از مقایسه هر دو شاخص ضریب مسیر و مقدار 
اندازه تأثیر f2 مي توان چنین نتیجه گرفت که عوامل برون بنگاهي، در مقایس��ه با عوامل درون بنگاهي 

1 . Cohen
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تأثیر بیشتري بر عملکرد نوآوري دارند. لذا براي افزایش عملکرد نوآوري بنگاه باید توجه بیشتري را به 
عوامل برون بنگاهي مبذول نمود.

عالوه بر این، عوامل درون بنگاهی و عوامل برون بنگاهي هر یك شامل سه مؤلفه مختلف هستند که 
 f2 از تأثیر و اهمیت متفاوتي بر عملکرد نوآوری برخوردارند. مقایسه ضرایب مسیر و مقادیر اندازه تأثیر
این متغیرها نشان می دهد که در میان عوامل برون بنگاهي، ویژگي هاي محیط کسب و کار، ویژگي هاي 
محی��ط عل��م و فناوري و ویژگي هاي بخش، به ترتیب بیش ترین تأثیر را ب��ر عملکرد نوآوری دارند. به 
همین ترتیب در بین عوامل درون بنگاهي، بیش ترین تأثیر به شایستگی هاي سازماني اختصاص داشته 

و پس از آن ویژگي هاي راهبردي و ویژگي هاي جمعیت شناختي در رده هاي بعدي قرار دارند.

بحث و نتیجه گیری
اگرچه مطالعات متعددي در خصوص بررس��ي تأثیر عوامل مشخص و محدود بر عملکرد نوآوري بنگاه 
انجام شده است )صنوبر و همکاران، 1390(؛ اما همان گونه که سوئیتاریس )2003( عنوان نموده است 
به دلیل عدم توفیق در ارائه مدلي کلي براي توصیف نوآوري در بنگاه، پژوهش��گران از رویکرد بررس��ي 
جامع )مشتمل بر عوامل متعدد( کمتر استفاده کرده اند. با این حال، پژوهشگران معدودي این دسته از 

مطالعات را دنبال نموده اند که پژوهش حاضر را مي توان در امتداد این تالش ها قلمداد نمود.
اما نکته قابل توجه این است که به دالیل مختلف، اعم از تفاوت در نگرش هاي فلسفي پژوهشگران، 
تعاری��ف متفاوت از نوآوري در پژوهش هاي مختلف، نحوه اندازه گی��ري عوامل مؤثر بر نوآوري به ویژه 
معیارهاي ذهني و قضاوتي، س��نجش نوآوري در مراحل مختلف و تفاوت هاي ناش��ي از بخش صنعتي 
و نواحي جغرافیایي مختلف، پژوهشگران مقایسه و تحلیل یافته هاي چنین پژوهش هایي با یکدیگر را 
چندان منطقي نمي دانند و تناقض ها را بدین دالیل توجیه مي کنند. با این حال، تالش ش��ده اس��ت تا 
م��دل برآمده از این پژوهش با در نظر گرفت��ن مدل هاي نزدیك به چارچوب پژوهش حاضر، تحلیل و 

تفسیر شود.
با تأیید فرضیه های اصلی 1 و 2، مدل ارائه ش��ده در این مقاله از انطباق مناس��بی با نظریه نظام باز 
نوآوري در بنگاه برخوردار اس��ت؛ چرا که عالوه بر تأیی��د تأثیر عوامل درون بنگاهی، مؤثر بودن عوامل 
بیرونی بر عملکرد نوآوری بنگاه نیز تصدیق شده است. پیش تر این مهم در پژوهش های نظری مختلف 
)هوئیزین��گ، 2011؛ مش��ایخ و هم��کاران 1397( مورد تأکید قرار گرفته بود ام��ا به دلیل عدم انجام 
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پژوهش ه��ای تجرب��ی بزرگ مقیاس، تعمیم پذیری آن ها با چالش مواجه بوده اس��ت. عالوه بر این، در 
پژوهش های تجربی محدودی که به این موضوع پرداخته و مدل های مشابهی ارائه داده بودند )رومیجن 
و آلباالدجو1، 2002؛ سوئیتاریس، 2002( تفاوت های زیادی از حیث بافتار محیطی به چشم می خورد؛ 
لذا با تأیید مدلی مشابه با مدل هاي پیشین در بافتاری جدید )بخش مواد پیشرفته در ایران به عنوان 

یك کشور درحال توسعه(، روایي و اعتبار مدل هاي ارائه شده مورد تصدیق قرار مي گیرد.
در م��دل ارائه ش��ده، عوام��ل درون بنگاهي، در قالب س��ه مؤلف��ه ویژگي هاي جمعیت ش��ناختي، 
شایستگي هاي سازماني و ویژگي هاي راهبردي مفهوم سازی شده اند. پیش تر هوئیزینگ )2011( صرفاً 
دو مؤلفه ویژگي هاي جمعیت شناختي و ویژگي هاي راهبردي را براي دسته بندي عوامل درون بنگاهي 
معرفی نموده و نسبت به نقش شایستگی های سازمانی در عملکرد نوآوری بی تفاوت بوده است. این در 
حالی است که بر اساس نتایج این پژوهش، شایستگی های سازمانی بیش ترین تأثیر را در میان عوامل 

درون بنگاهی بر عملکرد نوآوری دارند.
در مدل پیش��نهادی، مؤلفه ویژگی های جمعیت ش��ناختی بنگاه با هفت شاخص مطابق جدول 3 
مورد س��نجش قرار گرفت؛ که ش��اخص محدود بودن تعداد س��هامداران از یافته های اختصاصی این 
پژوهش محس��وب می شود. به عبارت دیگر، اگرچه رش��د شاخص های جمعیت شناختی چون افزایش 
تع��داد کارکنان، میزان س��ود و غیره می توانند تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری بنگاه داش��ته باش��ند، 
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بنگاه های دانش بنیان تمایلی به افزایش تعداد سهامداران 
ندارند و آن را عاملی منفی بر عملکرد نوآوری برمی شمارند. اگرچه تبیین دقیق تر این موضوع نیازمند 
مطالعات تکمیلی و انجام مصاحبه های تفصیلی اس��ت، اما از آنجایی که عمده ش��رکت های این بخش 
بنگاه های خصوصی کوچك و متوسط هستند که سهام آن ها در اختیار بنیان گذارانشان می باشد، این 
موضوع بیشتر ناظر به احتمال بروز پیچیدگی و اتالف زمان در تصمیم گیری ها در صورت افزایش تعداد 

بنیان گذاران و مالکان بنگاه خواهد بود.
مؤلفه ویژگی های راهبردی بنگاه با ش��انزده شاخص مختلف سنجیده شد؛ که چهارده شاخص آن 
پیش تر در منابع مختلف مورد تأکید قرار گرفته بودند. در مدل پیش��نهادی، دو ش��اخص رصد فناوري 
و مدیری��ت پروژه که پیش تر به عنوان عوامل جدید تعیین کننده عملکرد نوآوری معرفی ش��ده بودند 
)مش��ایخ و هم��کاران، 1397(، مورد تأیید قرار گرفتند؛ به عبارت دیگر، در نظر گرفتن ش��اخص های 

1 . Romijn & Albaladejo
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جدی��د موجب تبیین جامع ت��ری از تأثیر ویژگی های راهبردی بنگاه بر عملکرد نوآوری خواهند ش��د. 
عالوه بر این، سنجش مؤلفه شایستگی هاي سازماني با هشت شاخص معرفی شده در جدول 3، ضمن 
تأیید فرضیه فرعی 1-2 بیانگر این واقعیت است که بنگاه ها برای بهبود عملکرد نوآوری باید به ارتقای 

شایستگی های سازمانی توجه ویژه ای مبذول نمایند.
عوامل برون بنگاهی در مدل نهایی این پژوهش با سه مؤلفه ویژگي هاي بخش، ویژگي هاي محیط 
علم و فناوري و ویژگي هاي محیط کسب و کار توصیف شده است. از جمله نوآوری های مدل پیشنهادی، 
توجه ویژه به ویژگی های بخش یا صنعتی است که بنگاه ها در آن فعالیت دارند. اگرچه پیش تر برخی 
از پژوهش��گران )اهویا و همکاران، 2008؛ هوئیزینگ، 2011( ضرورت این امر را مورد تأکید قرار داده 
بودند، به نظر مي رسد به دلیل پژوهش هاي اندک در زمینه شناسایي ویژگي هاي اختصاصي بخش هاي 
صنعتي مختلف، پیش��نهادهاي ارائه شده توسط ایشان صرفاً جنبه نظري داشته و پژوهش هاي تجربي 
ب��ا ه��دف ارائه الگوي جامع عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوري، با لحاظ نمودن ویژگي هاي اختصاصي یك 
بخش صنعتي در کنار سایر عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوري )اعم از درون بنگاهي و برون بنگاهي(، تاکنون 

به اجرا نرسیده است.
در مدل پیشنهادی، مؤلفه ویژگی های بخش با ده شاخص، مؤلفه ویژگی های محیط علم و فناوری 
با نه ش��اخص و در نهایت مؤلفه ویژگی های محیط کس��ب وکار با چهارده ش��اخص مطابق جدول 3 
سنجیده شده است. تعداد باالی شاخص های مربوط به مؤلفه ویژگی های محیط کسب وکار در ایران، از 
تفاوت های بنیادی در ویژگی های محیطی و زمینه ای کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته 
حکایت دارد؛ چرا که در پژوهش های مربوط به کش��ورهای صنعتی پیش تر تنها به دو شاخص جهانی 

شدن و افزایش تقاضا اشاره شده بود )دمانپور و آراویند1، 2006؛ هوئیزینگ، 2011(.
یافته های این پژوهش نش��ان می دهد که اگرچه با بهبود ویژگي هاي بخش مواد پیشرفته در ذیل 
عوام��ل برون بنگاهي، عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش افزای��ش مي یابد؛ اما مؤلفه هاي دیگر مربوط به 
عوام��ل برون بنگاهي، یعني ویژگي هاي محیط کس��ب و کار و ویژگي هاي محیط علم و فناوري، تأثیر 
بیش��تري بر عملکرد نوآوري بنگاه ها دارند. البته این یافته در محیط نهادي ایران اعتبار دارد و ممکن 

است در شرایط محیط نهادي مختلف، ترتیب تأثیرگذاری این عوامل متفاوت باشد.
نکت��ه قاب��ل توجه دیگر در این پژوهش تعیین اهمیت نس��بي دو دس��ته عوام��ل درون بنگاهي و 

1 . Damanpour & Aravind
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برون بنگاهي نسبت به یکدیگر است. انطباق یافته هاي این پژوهش با پیشینه پژوهش نشان مي دهد که 
اساساً تعیین اهمیت نسبي این عوامل، به طورکلی کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. همان گونه 
که اشاره شد بر اساس یافته هاي این پژوهش، عوامل برون بنگاهي از اهمیت بیشتري نسبت به عوامل 
درون بنگاهي برخوردار هس��تند. در توجیه این یافته می ت��وان گفت ویژگی های اختصاصی حوزه مواد 

پیشرفته به عنوان یك فناوری نوظهور، موجب افزایش اهمیت نسبی عوامل برون بنگاهی شده است.

پیشنهادهای سیاستی
در ادامه با توجه به نتایج حاصل شده از مدل سازی کّمی و مقایسه شاخص های مختلف با وضع موجود 

)مطابق شکل 3( می توان توصیه هایی را در قالب پیشنهادهای سیاستی به شرح زیر ارائه نمود.
لزوم طراحي سیاست هاي کاراتر براي بهبود عوامل برون بنگاهي مؤثر بر عملکرد نوآوري: 
علي رغم اهمیت بیش��تر عوامل برون بنگاهي نس��بت به عوامل درون بنگاه��ي، تحلیل وضع موجود در 
بنگاه هاي مورد مطالعه )شکل 3(، نشان دهنده شکاف عمیق تر این دسته از عوامل )1/167( نسبت به 
عوامل درون بنگاهي )0/963( از میزان وضع مطلوب آن ها مي باش��د. به عبارت دیگر، به دلیل ش��کاف 
بیش��تر در زمینه عوامل برون بنگاهي نسبت به وضع مطلوب، فضاي کار بیشتري براي دولت در زمینه 

طراحي و اصالح سیاست هاي مؤثر بر عملکرد نوآوري بنگاه ها وجود دارد.
ضرورت توجه به ابعاد مختلف عوامل برون بنگاهي بر اس�اس میزان اهمیت و نیز شکاف 
موجود: اگرچه به طورکلی بهبود عوامل برون بنگاهي با توجه به اندازه تأثیر قابل توجهشان در مقایسه 
با عوامل درون بنگاهي باید در اولویت سیاس��ت گذاران در راس��تاي ارتقای عملکرد نوآوري بنگاه قرار 
گیرد؛ اما این دس��ته از عوامل خود مش��تمل بر سه مؤلفه با درجه اهمیت متفاوت است. عالوه بر این، 
وضع موجود هر یك از این مؤلفه ها در میان بنگاه هاي بخش، نسبت به وضع مطلوب آن در فاصله هاي 
مختلفي قرار دارند. نتایج این تحقیق نشان مي دهد که ویژگي هاي محیط کسب و کار مهم ترین عامل از 
مؤلفه های مربوط به عوامل برون بنگاهي مي باشد که وضع موجود آن از شکاف قابل توجهي )1/176( با 
سطح مطلوب آن برخوردار است. به عبارت دیگر در تالش براي بهبود عوامل برون بنگاهي، پرداختن به 
ویژگي هاي محیط کسب وکار از اولویت بیشتري برخوردار است. در این راستا سیاست گذاران باید نسبت 
به طراحي ابزارهاي سیاستي در جهت ارتقای فرهنگ همکاري، افزایش توان خرید مشتریان، پایداري 
قوانین کسب وکار، شفافیت اطالعات، کاهش فساد و غیره که شاخص هاي ویژگي محیط کسب وکار را 
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تشکیل مي دهند، مبادرت نمایند.
ویژگي هاي محیط علم و فناوري در درجه بعدي اهمیت در دسته عوامل برون بنگاهي دارد. علي رغم 
تالش هاي صورت گرفته در کش��ور در این زمینه طي سال هاي اخیر، وضع موجود این شاخص شکاف 
قاب��ل توجه��ی )1/336( با میزان وضع مطلوب آن دارد. بهبود ش��اخص هایي همچون کارایي مالکیت 
فکري، ارتقای کیفیت منابع انساني، سرمایه گذاري در زیرساخت هاي تحقیقاتي کشور و غیره منجر به 

ارتقای این مؤلفه از عوامل برون بنگاهي خواهند شد.
در میان عوامل برون بنگاهي، ویژگي هاي بخش )مواد پیش��رفته( در درجه بعدي اهمیت قرار دارد 
که وضع موجود آن به نس��بت سایر مؤلفه ها شکاف کمتري )0/99( با وضع مطلوب دارد. این مؤلفه از 
عوامل برون بنگاهي در واقع ویژگي هاي ذاتي بخش صنعتي مي باش��ند که براي بهبود شاخص هاي آن 
سیاس��ت گذار باید سیاست هاي عمودي الزم را تمهید نماید. به عنوان مثال، با توجه به ویژگي دشواري 
و هزینه بر بودن آزمون خواص مواد، راه اندازي آزمایشگاه هاي تخصصي ملّي یك ابزار سیاستي مناسب 

در این راستا مي باشد.
ضرورت توجه به ابعاد مختلف عوامل درون بنگاهي بر اساس میزان اهمیت و نیز شکاف 
موجود: مشابه آنچه پیش تر در مورد عوامل برون بنگاهي عنوان شد در پرداختن به عوامل درون بنگاهي 
نیز باید به اندازه تأثیر ابعاد مختلف آن و ش��کاف مشاهده ش��ده براي هریك از ابعاد توجه نمود. البته 
از آنجایي ک��ه عوامل درون بنگاهي عمدتاً تحت تأثیر اقتضائات بنگاه و تصمیمات مدیران آن قرار دارد، 
یافته هاي این بخش داللت هایي را براي مدیران بنگاه ها در راستاي بهبود عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوري 

به همراه خواهد داشت تا در اولویت گذاري اقدامات خود به آن ها توجه داشته باشند.
در میان ابعاد مختلف عوامل درون بنگاهي، شایستگی هاي سازماني در اولویت نخست اهمیت قرار 
دارد؛ ل��ذا بنگاه ها براي ارتقای عملکرد نوآوري خود باید در درجه نخس��ت به ارتقای شایس��تگی هاي 
سازماني که با شاخص هایي همچون افزایش توان تحقیق و توسعه، افزایش توان بازاریابي، بهبود کنترل 
کیفي و غیره س��نجیده مي شوند، همت گمارند. تحلیل شکاف وضع موجود این مؤلفه با وضع مطلوب 

آن، نشان دهنده میزان متوسط )0/78( این فاصله مي باشد.
ویژگي ه��اي راهب��ردي بنگاه در میان مؤلفه ه��ای عوامل درون بنگاهي در مرتب��ه بعدي قرار دارد 
که مقایس��ه ش��کاف وضع موجود این مؤلفه با وضع مطلوب آن، نش��ان دهنده میزان کم )0/33( این 
فاصله مي باشد. به عبارت دیگر، بنگاه هاي مورد مطالعه از منظر ویژگي هاي راهبردي از وضعیت نسبتاً 
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مطلوبي برخوردار هستند. و درنهایت، کم ترین تأثیر در میان مؤلفه های مختلف عوامل درون بنگاهي، به 
ویژگي هاي جمعیت ش��ناختي بنگاه اختصاص دارد؛ که اگرچه از بیش ترین شکاف )1/781( بین وضع 

موجود و وضع مطلوب آن برخوردار است، اما کمترین تأثیر را بر عملکرد نوآوري بنگاه دارد.
هر تحقیقي با محدودیت هایي در دسترسي به داده ها، روش تحلیل، ابزار، منابع و زمان مواجه است. 
از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به محدودیت های ابزار پرسشنامه برای سنجش عملکرد 
نوآوری بنگاه ها و سوگیری احتمالی پاسخ دهندگان در مواجهه با سؤاالتی که ماهیتاً بر قضاوت فردی 
استوارند، اشاره نمود. بنابراین، با در نظر گرفتن محدودیت هاي پیش روي این پژوهش، یافته هاي این 
تحقیق مي تواند مبنایي براي پژوهش هاي آتي باش��د تا پژوهش��گران بعدي با غلبه بر محدودیت هاي 
تحقی��ق جاري، پژوهش هاي مکمل را س��ازمان دهي نمایند. در این پژوه��ش جامعه آماري محدود به 
شرکت هاي یك بخش صنعتي )بخش مواد پیشرفته( بوده است. استفاده از مدل مفهومي این پژوهش 
براي سایر بخش هاي صنعتي امکان انجام مقایسه هاي میان صنعتي را فراهم کرده و بینش هاي مکملي 
براي تفسیر نتایج به همراه خواهد داشت. تحقیق حاضر از برشي تك مقطعي براي گردآوري و تحلیل 
داده ها استفاده نموده است. چنانچه در فواصل زماني مناسب داده هاي مربوط به جامعه آماري گردآوري 
ش��وند، امکان تحلیل طولي و بررس��ي پویایي ها در تأثیر عوامل مختلف فراهم خواهد ش��د. نتایج این 
تحقیق مبتني بر واقعیات برآمده از ش��رکت هاي فعال در ایران به عنوان مثال یك کشور درحال توسعه 
مي باشد. انجام پژوهش هاي مشابه در کشورهاي مختلف با سطوح توسعه نزدیك به ایران کارایي مدل 
پیش��نهادي و امکان تعمیم پذیري نتایج را افزایش خواهد داد. عالوه بر این، اس��تفاده از چارچوب های 
نظری بدیل، همچون نظام نوآوری بخشی می تواند برای تحلیل عملکرد نوآوری بنگاه های فعال در یك 

بخش صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
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