
Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 13(1), 93-123, Winter 2021 

 
 

 

  

©  

 

 

 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

  

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2021.361
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 

 

Volume 13 
Issue 1 

Winter 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 



 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 



 

 

 

Volume 13 
Issue 1 

Winter 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 



 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

https://10.0.3.234/smj.4250140105
https://10.0.3.234/smj.4250140105
https://10.0.3.234/smj.4250140105
https://10.0.3.234/smj.4250140105
http://journal.iams.ir/article_7.html
http://journal.iams.ir/article_7.html
http://journal.iams.ir/article_7.html
http://journal.iams.ir/article_7.html
https://10.0.3.248/j.jwb.2015.11.004
https://10.0.3.248/j.jwb.2015.11.004
https://10.0.3.248/j.jwb.2015.11.004
https://10.0.3.248/j.jwb.2015.11.004
https://10.0.3.248/j.respol.2013.09.005
https://10.0.3.248/j.respol.2013.09.005
https://10.0.3.248/j.respol.2013.09.005
https://10.0.3.248/j.respol.2013.09.005
https://10.0.6.60/978-1-4648-1160-9_ch1
https://10.0.6.60/978-1-4648-1160-9_ch1
https://10.0.6.60/978-1-4648-1160-9_ch1
https://10.0.4.84/ejim-12-2016-0120
https://10.0.4.84/ejim-12-2016-0120
https://10.0.4.84/ejim-12-2016-0120
https://10.0.4.84/ejim-12-2016-0120
https://10.0.16.140/ajibm.2016.61002
https://10.0.16.140/ajibm.2016.61002
https://10.0.16.140/ajibm.2016.61002
https://10.0.16.140/ajibm.2016.61002
https://10.0.4.69/oxfordhb/9780199286805.001.0001
https://10.0.4.69/oxfordhb/9780199286805.001.0001
https://10.0.3.239/s13132-015-0281-4
https://10.0.3.239/s13132-015-0281-4
https://10.0.3.239/s13132-015-0281-4
https://10.0.4.33/kmrp.2015.19
https://10.0.4.33/kmrp.2015.19
https://10.0.4.33/kmrp.2015.19
https://10.0.4.33/kmrp.2015.19
https://10.0.3.248/j.emj.2017.08.003
https://10.0.3.248/j.emj.2017.08.003
https://10.0.3.248/j.emj.2017.08.003
https://10.0.3.248/j.emj.2017.08.003
https://10.0.3.248/j.respol.2011.02.003
https://10.0.3.248/j.respol.2011.02.003
https://10.0.3.248/j.respol.2011.02.003
https://10.0.3.248/s0048-7333(01)00152-4
https://10.0.3.248/s0048-7333(01)00152-4


 

 

 

Volume 13 
Issue 1 

Winter 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

-

 

https://doi.org/10.1108/LODJ-12-2017-0399
https://doi.org/10.1108/LODJ-12-2017-0399
https://doi.org/10.1108/LODJ-12-2017-0399
https://10.0.3.248/s0166-4972(02)00013-5
https://10.0.3.248/s0166-4972(02)00013-5
https://10.0.3.248/s0166-4972(02)00013-5
https://civilica.com/doc/52185/
https://civilica.com/doc/52185/
https://civilica.com/doc/52185/
https://civilica.com/doc/52185/
http://jstp.nrisp.ac.ir/article_12953.html
http://jstp.nrisp.ac.ir/article_12953.html
https://10.0.3.248/j.cie.2007.05.003
https://10.0.3.248/j.cie.2007.05.003
https://10.0.3.248/j.cie.2007.05.003
https://10.0.3.248/j.technovation.2003.11.004
https://10.0.3.248/j.technovation.2003.11.004
https://10.0.3.248/j.technovation.2003.11.004
https://10.0.16.228/9781003076001
https://10.0.16.228/9781003076001
https://civilica.com/doc/409132/
https://civilica.com/doc/409132/
https://civilica.com/doc/409132/
https://civilica.com/doc/409132/
https://civilica.com/doc/409132/
https://10.0.3.248/B978-0-7506-7009-8.50016-1
https://10.0.3.248/B978-0-7506-7009-8.50016-1
https://10.0.3.248/B978-0-7506-7009-8.50016-1
https://10.0.3.248/B978-0-7506-7009-8.50016-1
https://10.0.6.251/9789264013100-en
https://10.0.6.251/9789264013100-en
https://10.0.6.251/9789264013100-en
https://10.0.6.251/9789264013100-en
https://10.0.3.248/j.ibusrev.2015.12.002
https://10.0.3.248/j.ibusrev.2015.12.002
https://10.0.3.248/j.ibusrev.2015.12.002
http://mri.modares.ac.ir/article-19-2534-fa.html
http://mri.modares.ac.ir/article-19-2534-fa.html
http://mri.modares.ac.ir/article-19-2534-fa.html
https://10.0.4.64/1742-6596/1126/1/012060
https://10.0.4.64/1742-6596/1126/1/012060
https://10.0.4.64/1742-6596/1126/1/012060
https://10.0.15.77/jie.pr1.0019
https://10.0.15.77/jie.pr1.0019
https://10.0.15.77/jie.pr1.0019


 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

https://10.0.3.248/j.jsis.2017.07.002
https://10.0.3.248/j.jsis.2017.07.002
https://10.0.3.248/j.jsis.2017.07.002
https://10.0.3.248/j.techfore.2010.06.019
https://10.0.3.248/j.techfore.2010.06.019
https://10.0.3.248/j.techfore.2010.06.019
https://10.0.3.248/j.indmarman.2018.07.004
https://10.0.3.248/j.indmarman.2018.07.004
https://10.0.3.248/j.indmarman.2018.07.004
https://10.0.3.248/j.indmarman.2018.07.004
https://10.0.3.248/j.technovation.2018.06.003
https://10.0.3.248/j.technovation.2018.06.003
https://10.0.3.248/j.technovation.2018.06.003
https://10.0.3.248/j.technovation.2018.06.003
http://jstp.nrisp.ac.ir/article_12845.html
http://jstp.nrisp.ac.ir/article_12845.html
https://10.0.4.84/09544780010318415
https://10.0.4.84/09544780010318415
https://10.0.4.84/09544780010318415
https://www.wiley.com/en-us/Managing+Innovation%3A+Integrating+Technological%2C+Market+and+Organizational+Change%2C+6th+Edition-p-9781119379416
https://www.wiley.com/en-us/Managing+Innovation%3A+Integrating+Technological%2C+Market+and+Organizational+Change%2C+6th+Edition-p-9781119379416
https://www.wiley.com/en-us/Managing+Innovation%3A+Integrating+Technological%2C+Market+and+Organizational+Change%2C+6th+Edition-p-9781119379416


  1399 زمستان ، 49 پیاپی ، 93-123 (،1)13 انسانی، علوم در ایرشته میان  مطالعات فصلنامه 

  ندووویی   ظ فید    بد    مدثر    عوامد    شناسدای    (. 1399)   مهددی   محمدی،   و   محمدصادق؛   یزدی،   خیاطیان   محمداحسان؛   زندی، 
  .93-123  (، 1) 13  ، انساان    علام    در   ای رشاه  ن میا   مطالعاا    . اید ان   دی   ایتباطات   و   اطالعات   فناویی   حوزه   بنیان دانش   های بنگاه 

 
 شاپا: 2008-4641  

 (  وزاد اس .     دگان / دست س  به متن کام  مقاله ب اساس قوانین ک یتیو کامانز نویسن   ©

بنیان های دانشوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری بنگاهشناسایی ع
 حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران 

 

 3، مهدی محمدی 2* ، محمدصادق خیاطیان یزدی1محمداحسان زندی 
 1399/ 27/06؛    پذیرش: 10/03/1399دریافت: 

 

 چکیده
یان حوزۀ فنداویی اطالعدات و  بن های دانش هدف این مقاله، شناسای  عوام  مثر  ب  ظ فی  نووویی بنگاه 

کیی   د تحلیل  اسد ، از یو  پدهوهش کم  د ایتباطات دی ای ان اس . دی این مقاله که از ندو  توصیی  
صویت کیی  و با استیاده از یو   استیاده شده و پهوهش دی دو بخش انجام شده اس . بخش نخس ، به 

هدای حدوزۀ فنداویی  ن، خب گان، و مددی ان بنگاه گذایا نی  از سیاس    9تحلی  پیشینۀ موضو  و مصاحبه با  
ومده دی م حلده نخسد  از ط ید   دسد  اطالعات و ایتباطات انجام شده اس . دی بخش دوم، الگوی به 

بنگاه فعال دی این حوزه، پیمایش شد تا اعتبای الگدوی پیشدنهادی سدنجیده    275نامه دی میان  توزیع پ سش 
م  محیط ، نسب  بده عوامد  سدازمان ، دی ایتقدای ظ فید  ندووویی  ومده، عوا دس  شود. بنا ب  نتایج به 

یسدد، دلید  ایدن اهمید ،  نظ  م  های حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات اهمی  بیشت ی دایند. به بنگاه 
بنیدان ایدن حدوزه از عدوامل  همردون یشدد و ربدات اقتصدادی،  وکایهای دانش تأری پذی ی بدایی کسد  

دهدد،  ومده دی این مقاله نشدان م  دس  ل  از نووویی باشد. همرنین، نتایج به پذی ی، و حمای  دو یقاب  
یاب ،  اندد از: همادایی و ایتباطدات، مندابع ایدده ت ین عوام  سازمان  مثر  ب  ظ فی  نووویی عبایت مهم 

سدازمان ، یاهب دهدا و مددی ی  فنداویی، مددی ی  داندش و یدادگی ی سدازمان ، و  عوام  ف دی، ف هنگ  
ص منابع به نووویی. دی میان عوامد  محیطد  مدثر  بد  ندووویی، حماید  نهدادی، عوامد  کدالن  تخصی 

بد این، نتدایج ندووویی، نتدایج  اندد. افزون ت تی  دایای بیشت ین اهمید  بوده اقتصادی، و موقعی  بنگاه، به 
 ویند. شمای م  گی ی ظ فی  نووویی به های اندازه ت ین شاخص بازای، نتایج مال ، و نتایج انسان ، مهم 

 بنیان های دانش نووویی، مدی ی  نووویی، ظ فی  نووویی، فناویی اطالعات و ایتباطات، بنگاه   : ها کلیدواژه 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

  ان، ای ان ته ان، ته دانشاده مدی ی ، دانشگاه مدی ی  صنعت ،گ وه . 1
 ، بهشددت  دیدانشددگاه شدده  ی،علددم و فندداوی  نی ادیدد پهوهشاده مطالعات بن  ،گذایی علم و فناوییمطالعات سیاس گ وه  .  2

)نویسنده مسئول(  انیته ان، ا
  

 ، ته ان، ای انانشگاه ته اند ،  ی  یدانشاده مد ،مدی ی  صنعت  گ وه . 3
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 1،  شماره  13  دوره 
 1399   ستان م ز 

 49پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مقدمه1
های کلیدی یشد و توسعۀ اقتصادی اس . دی نظام اقتصاد جهددان  و نووویی یا  از پیش ان

بقددا و کلیددد موفقیدد  سددازمان عام   با توجه به یقاب  یوزافزون موجود، خالقی  و نووویی  
(. اهمیدد  نددووویی دی اقتصدداد 2019،  1اس  )سلوناا، ج  وی اویدنا، و مک کددول کندددی

داده دی قدد ن اخیدد  یا ناشدد  از یخ  ای اس  که پهوهشگ ان، هدد  پیشدد ف  اقتصددادیگونهبه
سدد انۀ کنندۀ دیومد  تواند تعییندانند. دیواقع، ظ فی  ایجادشده ب ای نووویی م نووویی م 

عنوان یادد  از هددا بددهدیگ ، بنگاهبیان  (. به2017،  2یک کشوی دی وینده باشد )سی یا و ملون 
عناص  اصل  اقتصاد، ب ای یشد و بقا دی دنیای پیریددده و پویددای امدد وز، نیازمنددد نددووویی 

منددد شدددن از رمدد ۀ نددووویی، ها بدد ای به ه (. بنگاه2020،  3هستند )سانتویه، ب شیان  و پاپا
ها نیازمند ایجاد ظ فی  ب ای ون دی سازمان و توجه به یادگی ی هستند، زی ا موفقی  سازمان

عنوان میهددوم ظ فیدد  نددووویی، بدده  (. 2018،  4گ و نووویی اس  )فلوی، کددوپ ، و اولتدد ا   دی
سدد ع  ای دی ادبیددات مدددی ی  فندداویی اسدد  کدده بهزی ساخت  ب ای نووویی، میهوم تددازه

شددده دی پایگدداه نمایه  های علمدد ( تعددداد مقالدده1نمددودای شددمایه )گست   اسدد .    دیحال
دهد. ب ای یسیدن به نتیجددۀ مطلددو ، واژۀ »ظ فی  نووویی« یا نشان م اساوپوس با کلید

و کلیدددواژۀ ظ فیدد  نددووویی   2016تددا    1995وجو دی این پایگاه داده، به بازۀ زمان   جس 
با کلیدددواژۀ شود، تعداد ورای علم   دیده م ودای  گونه که دی این نمشده اس ؛ همانمحدود  

 ظ فی  نووویی دی دو دهۀ اخی ، افزایش  چشمگی ی داشته اس . 

 
 
 

 

 

 

 
 شده در حوزۀ ظرفیت نوآوریهای انجام . روند پژوهش1نمودار  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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عوامل مؤثر بر    یی شناسا 

 ...   ی نوآور   ت ی ظرف 
 

اند که موتوی محدد   بنیان بودههای فناوی و دانشب این، مح  ظهوی نووویی، بنگاهافزون
گوی  به نیازهای مشت یان، ها، ب ای پاسخویند. این بنگاهشمای م ب  نووویی بهصاد مبتن اقت

(. ایددن موضددو ، 1395نیازمند نووویی مداوم هسددتند )خیاطیددان، الیاسدد ، و طباطباییددان،  
ها اسدد ، زیدد ا نددووویی سددب  دهندۀ اهمی  مطالعۀ ظ فی  نووویی دی این نو  بنگاهنشان

؛ ایددن دیحددال  هم اه خواهد داشدد شود و توسعه و یشد بنگاه یا بهت  م ایجاد مزی  یقاب
ت  و چ خددۀ عمدد  یت سدد یعّ  دلی  تحددوحوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطددات، بددهاس  که  

داید؛ بناب این، اهمیدد  مطالعددۀ ظ فیدد  وجود  ت  محصویت، نیاز بیشت ی به نووویی  کوتاه
شددود، زیدد ا دی دهددۀ اخیدد ، طددات، دوچندددان م نووویی دی حوزۀ فناویی اطالعددات و ایتبا

عنوان صنعت  مهددم، پیشدد و و نددوووی مطدد   فناویی اطالعات و ایتباطات دی تمام جهان به
توانددد بوده اس . یا  از دیی  این اهمی  ون اس  که فندداویی اطالعددات و ایتباطددات م 

 .  و یشد اقتصادی شود ویی ک ویی نی وی کای، به ه به ه سب  بهبود 
تبیددین ماهیدد  ظ فیدد  (  1  :انددد ازاهداف این مقاله عبایت شده،  با توجه به مواید مط   

ها و تعیین شاخص(  2  بنیان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات؛ های دانشنووویی دی بنگاه
بنیددان حددوزۀ فندداویی اطالعددات و هددای دانشهای مثر  ب  ظ فیدد  نددووویی دی بنگاهمثلیه

های مددثر  بدد  ایتقددای ظ فیدد  نددووویی دی ها و مثلیهاهمی  شاخص  تعیین(  3  ایتباطات؛ 
ایائددۀ یاهاایهددای  بدد ای ایتقددای ظ فیدد  نددووویی دی (  4و    بنیان این حوزه؛ های دانشبنگاه
دی ادامددۀ پددهوهش و دی بخددش دوم، ادبیددات   های حوزه فناویی اطالعات و ایتباطات. بنگاه

میهددوم ، و دی بخددش چهددایم نیددز نظدد ی و پیشددینۀ پددهوهش، دی بخددش سددوم، الگددوی 
های پهوهش نیز دی بخش پددنجم وتحلی  یافتهشناس  پهوهش ایائه شده اس . تجزیهیو  
گی ی و پیشددنهادهای پددهوهش بدد ای ایتقددای ظ فیدد  مشاهده اس . دی پایددان، نتیجددهقاب 

 های حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات مط   شده اس . نووویی بنگاه
 
 پژوهش. ادبیات نظری  2

منظوی یوشن شدن میاهیم مویداستیاده، ایائه شددده دی این بخش، ادبیات نظ ی پهوهش، به
اس . با توجه به ایناه دو میهوم »نووویی« و »ظ فی  نووویی«، میاهیم بنیددادین و کلیدددی 
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اند و دی پایددان ایددن ویند، دی این قسم  ش   داده شدهشمای م کاییفته دی این پهوهش بهبه
 اند. های پهوهش مط   شدهنیز پ سشبخش  

 . نوآوری 2ـ1

کایگی ی محصددول، ف اینددد،  معنای بدده نووویی از دیدگاه سازمان هماایی و توسعۀ اقتصادی، به 
وکای، مح  کای سازمان یا یوابط خددایج   طوی عمده بهبودیافته یا جدید دی شیوۀ کس  یو  به 

شددده بدد ای  هددای ایائه  چنددد تع ی  (. ه 2005،  1اس  )سازمان هماایی و توسددعه اقتصددادی 
ای طددوین   شوند، شناخ  و ادیا  این میهددوم، پیشددینه های دوی م بوط نم  نووویی به گذشته 

یسد،  نظ  م  قدم  زیس  بش  اس ، زی ا به ای به داید. بسیایی ب  این نظ ند که نووویی، پدیده 
یش دایند. اگ  نووویی وجددود نداشدد ،  ای نوین گ ا ها به شیوه طوی ذات  به انجام کای ها به انسان 

کنیم، بسیای متیاوت بود. حت  تصوی دنیددای  بدددون  دنیای ما با دنیای  که ام وز دی ون زندگ  م  
اخت ا  چ خ، ح وف الیبا، چاپ، هواپیما، خودیو، و فناویی اطالعات و ایتباطات نیددز دشددوای  

های اخی ، اهمی  میهوم نددووویی  دی سال (.  2006،  2)فاگ ب گ، مویی، و نلسن یسد  نظ  م  به 
ای بدد ای یشددد  خوب  دی  شده اس . پهوهشگ ان دی سطح کالن، نووویی یا عام  ض ویی به 

ت ین عام  تیدداوت  حدی پ ینگ اس  که مهم وویند. این مسئله به شمای م  اقتصادی کشویها به 
ای وضددعی   کدده دی دویه ددد وضعی  اقتصددادی وم یاددای شددمال ، وم یاددای جنددوب ، و ایوپددا  

داننددد )سددی یا و  یا ظ فی  نووویی بیشت  دی وم یاددای شددمال  م   دد اند اقتصادی مشابه  داشته 
هددا دی محددیط پیریددده و پویددای امدد وزی  توانددد دی یقابدد  بنگاه (. نددووویی م  2017ملددون ،  

  بخش ونان باشد. ب خ  پهوهشگ ان حت  ب  این نظ ند که نووویی با بقا و یشد بنگاه گدد ه نجات 
دس  نیاید و به منابع  بددیش از  سادگ  به خویده اس . اما موفقی  یک نووویی ممان اس  به 

های اندک  بدده اهددداف پهوهشدد   ای که دی عم  نیز تعداد بنگاه گونه حد تصوی نیازمند باشد؛ به 
دلی ، پهوهشگ ان ب ای موفقی  دی نووویی، نگاه ف ایندی به ون یا توصیه  همین یسند. به خود م  

 (. 2018،  3اند )تید و بسان  ک ده 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 . ظرفیت نوآوری 2ـ2

ت  از یقبا اس  )بلو، جدداوالگ ،  دهندۀ توانای  بنگاه دی نووویی دائم  و جلو ظ فی  نووویی، نشان 
(. بسیایی از پهوهشگ ان حوزۀ نووویی، ظ فی  نووویی یا شدد ط یزم بدد ای  2016،  1و یادولوویچ 

گی ی ظ فیدد  نددووویی یا دی  کدد د  توان اهمی  حیات  اندددازه   اساس م اند؛ ب این تحق  ون دانسته 
ها باید بنگاه یا ب ای ویود به بازایهای جدیددد و  این توانمندی   . ( 1388پوی، ق یش ،  )ویاست ، ک م  

بدد این، ظ فیدد  نددووویی  همرنین، دستیاب  به کییی  بایت  با س ع  بیشددت ، ومدداده کننددد. افزون 
ت  از یقبا ب ای دسددتیاب  بدده مزیدد  یقددابت   ای به تقلید و بهبود کییی  س یع تواند یک بنگاه یا واد م  

دهددد.  تواند ف اینددد نددووویی یددک بنگدداه یا هماهنددگ کنددد و ون یا توسددعه  کند. ظ فی  نووویی م  
هددای ایددن  های ف ایند نووویی، خ وج  وسیلۀ ویودی دهد که به همرنین، به بنگاه این اماان یا م  

طوی خالصدده  (. بدده 2014و هماددایان،    2د و از این ط یدد ، ایز  ایجدداد کنددد )بددول  ف ایند یا تولی 
های نووویانددۀ بنگدداه یا ایزیدداب ، و عملادد د  توان ظ فی  نووویی یا میهوم  دانس  که فعالی  م  

 . ( 1388)ویاست  و هماایان،    کند گی ی م  دد اندازه مستقیم طوی غی  به نووویی ون یا دد 
های نووویی«   نووویی، دیب دایندۀ ابعاد مهم  با عنوان »توانمندییفته، ظ فیهمیوی

ها یا ، توانمندددی1993هددای خددود دی سددال ومیدد  دی پهوهش(. 2011، 3)ف سددمناسدد  
ها ب  ظ فی  نووویی تددأری  شمای ووید و ادعا ک د، توانمندیظ فی  استق ای منابع سازمان به

پویا، بخش مهم  از ظ فی  نووویی یا نمایددان   های(. توانمندی1993،  4گذایند )ومی م 
هددای بنگدداه دی ای از منددابع و قابلی کنند، زی ا به حیظ، بهبود، و تنظیم دوبایۀ مجموعهم 

(؛ بندداب این، ظ فیدد  نددووویی یا 2014کنند )بددول  و هماددایان،  های پویا کمک م محیط
شددده بدده دادهاختصاص  5ای پویددایهها، و توانمندیای از منابع، توانمندیتوان مجموعهم 

های ه چنددد هنددوز هددم بحددد توانمندددی(.  2018،  6)پی ا و ف ناندددزف ایند نووویی دانس   
 های ف اگی  اس . نووویی، موضوع  مبهم و نیازمند ب یس 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 بنیانهای دانش. بنگاه2ـ3

همدد  دی سازی دستاویدهای علم  و فناویانه، نقددش مبنیان از ط ی  تجاییهای دانشبنگاه
بنیددان یا نهادهددای  های دانشکننددد. پهوهشددگ ان، سددازمانیشد و توسعۀ اقتصادی اییددا م 

کید دایند و ب ای خل  ایز  از ایددن دانددش م  دانند که ب  دانش دیون و بی ون از سازمان تأ
بنیددان یا (. نوناکا دی تع یدد  دیگدد ی، بنگدداه دانش1998کنند )لیبیویتز و بامن،  تال  م 

ای پیوسته دی ون ادامه داید و ایددن دانددش گونهکند که خل  دانش جدید بهمع ف  م   بنگاه 
صددویت گسددت ده دی سددازمان توزیددع هددای جدیددد، بهب ای استیاده دی محصویت و فناویی

 (. 1998شود )نوناکا،  م 
بنیان دایای چند ویهگ  مهم هستند که سب  متمایز شدن ایددن دسددته از های دانشبنگاه

 اند از:ها عبایت شوند. این ویهگ وکایهای دیگ  م وکایها از کس کس 
 ویند؛ وجود م ها دی صنایع نوظهوی بهبسیایی از این بنگاه جدید بودن:

 های  جوان هستند؛ بنیان، بنگاههای دانشبیشت  بنگاه سن:
 های  کوچک هستند؛ بنیان، بنگاههای دانشبیشت  بنگاهاندازه: 

هددا توسددط گدد وه ت  مستق  هستند و سدد مایۀ ونهای بزیگ ها از بنگاهبنگاه  این  استقالل:
 شود؛ کایوف ین تأمین م 

مهندسدد   و هددا، دایای دانددش دی حددوزه و فن  گذایان این بنگاه بخش عمدۀ بنیان   گذاران: بنیان 
 هستند؛ 

بدد دایی از فندداویی و تم کددز بدد  تم کددز بدد  دانددش فندد  جدیددد یددا به ه   موضوع فعالیتتت:
 ها اس . های این بنگاهتوسعه یا  دیگ  از ویهگ وهوهشپ

( 1 انددد از:های پددهوهش حاضدد  عبایت ب اسدداس ونردده تدداکنون مطدد   شددد، پ سددش
بنیددان حددوزۀ فندداویی هددای دانشهای مثر  ب  ظ فیدد  نددووویی دی بنگاهها و مثلیهشاخص

های مددثر  بدد  یددهها و مثل از میددان شدداخص(  2؛  اطالعات و ایتباطات چه موایدی هستند؟
یک از اهمیدد  بیشددت ی بنیددان ایددن حددوزه، کدددامهای دانشایتقای ظ فی  نووویی دی بنگاه

هددای حددوزۀ فندداویی یاهاایهای ایتقددای ظ فیدد  نددووویی دی بنگاه(  3؛ و  ب خویدای اس ؟
اطالعات و ایتباطات چیس ؟



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

99 
عوامل مؤثر بر    یی شناسا 

 ...   ی نوآور   ت ی ظرف 
 

 . پیشینه پژوهش3
تبط بددا ایددن حددوزه و همرنددین، بخش پیشینۀ پهوهش، دیب دایندددۀ مدد ویی بدد  میدداهیم مدد 

ت تی  زمددان  ها و شواهد گوناگون م تبط با موضو  ظ فی  نووویی بددهوتحلی  مقالهتجزیه
 شده اس :اس  که دی این بخش ایائه  

ظ فیدد  نددووویی: ح کدد  بدده سددوی »بددا عنددوان    2000دی پهوهش خود دی سال    1ستو
أری  استیادۀ یک بنگاه از شباه یا بدد  های بین سازمان « تماانیزم بهبود نووویی داخ  شباه

نظ  او، ایتقای ظ فی  نووویی یک بنگدداه بدده ظ فی  نووویی ون بنگاه ب یس  ک ده اس . به
ها، تددأمین دائمدد  منددابع نددووویی و تجمددع دانددش عوام  ف اوان  بستگ  داید که از میان ون

بنگاه، نیازمند بهبود   نووویی، ض ویی هستند. ب اساس نظ  ستو، ایتقای ظ فی  نووویی دی
های اصل  و کلیدی ب ای دی  ظ فی  نددووویی ، یا  از ناتهمداوم و همیشگ  اس  و این

دهد که بنگدداه مویدمطالعدده سددتو از ط یدد  ایددن وید. نتایج این پهوهش نشان م شمای م به
 هماایی توانسته اس  ظ فی  نووویی خود یا بهبود بخشد. 

کننده ظ فیدد  با عنوان »عوام  تعیین  2003وهش  دی سال  په  2فویمن، پویت ، و است ن
هددا ظ فیدد  انددد. ونهای ظ فی  نووویی یا دی سطح مل  ب یس  ک دهنووویانه مل « ویهگ 

اند. ایددن پهوهشددگ ان مل  نووویی یا توانمندی یک کشوی ب ای ایجاد ج یان نووویی دانسته
 های تجددایی ایددایتخت اعددات و نشددانشددده دی ادایۀ ربدد  االمللدد  رب که اخت اعات بین

هددای ب  ایددن شدداخص، شدداخص صددادیات فناوییاند، افزونمتحده یا مبنای عم  ق ای داده
هددای تدداییخ  تولیددد المللدد ، تعهددد کایکنددان بدده نددووویی، توانای پیش فته دی بازایهای بین

ایددن محققددان نشددان هددای  اند. نتایج پهوهشکای ب دهنووویی دی سطح جهان ، و... یا نیز به
دهد که تیاوت عمدۀ کشویها دی ظ فی  نووویی تا حدود زیددادی بدده تیدداوت دی سددطح م 

هددا نیدد وی انسددان  و شددود. ایددن تیاوت یافته بدده نددووویی م بددوط م های اختصاصویودی
کیددد ک دهتوسعه یا دیب  م وک د پهوهشهزینه های انددد کدده تصددمیمگی د. ونان همرنددین تأ

ماننددد میددزان اسددتیاده از حقددوق مالایدد  فادد ی، بدداز بددودن دی ب ابدد  تجددایت   ایسیاست 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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شددده توسددط م اکددز پهوهشدد ، میددزان تخصددص فناویاندده، و هددای انجامالمل ، پهوهشبین
 انباش  دانش ه  کشوی، نقش بسیای مهم  دی ظ فی  نووویی مل  داید. 

وویِی مددثر  بدد  ، نقش هیدد  بعددد توانمندددی نددو2003دی پهوهش خود دی سال    1گوان
انددد از: یددادگی ی، هددای چیندد  یا ب یسدد  کدد ده اسدد  کدده عبایت عملادد د صددادیات بنگاه

ییزی توسددعه، تولیددد، بازاییدداب ، عوامدد  سددازمان ، تخصددیص منددابع، و ب نامددهوپهوهش
دهد که یشددد صددادیات بددا بهبددود کلدد  ابعدداد های پهوهش یادشده نشان م یاهب دی. یافته

های تولیدددی، ایتباط نزدیا  داید. البته ایددن ایتبدداط دی مددوید توانمندددی  توانمندی نووویانه
دهددد کدده سددهم بددازای بدد  چندان پ ینگ نبوده اس . همرنین، نتایج این پهوهش نشددان م 

ویی، عملادد د صددادیات یا ایتقددا عملا د صادیات تأری  معنادایی نداید و ندد خ یشددد بهدد ه 
توانددد تنهای  نم های نووویی بههای این پهوهش، دایای ، ب پایۀ یافتهب اینبخشد. افزونم 

هم اه هم اه داشته باشددد و هدد  هیدد  بعددد توانمندددی نددووویی بددهیشد صادیات پایدای یا به
 الملل  شوند. ها دی سطح بینپذی ی بنگاهتوانند موج  یقاب یادیگ  م 

ناویی شددانگهای یددا منتش  شد، پای  علم و ف 2005دی پهوهش  که دی سال   2ل  و شیو
انددد. ایددن ژانددگ ژیانددگ دی چددین یا بددا پددای  صددنعت  هسددینرو دی تددایوان مقایسدده ک ده

های پددهوهش بنیددادی، پیریدددگ  و تقاضددای هددای  ماننددد زی سدداخ پهوهشگ ان، تیاوت 
جای صنایع جداشده یا دی ظ فی  نددووویی ها بهمشت یان دی پایگاه محل ، و حضوی خوشه

ومده دی ایددن پددهوهش، متیدداوت بددودن دسدد انددد. نتددایج بهک دهایددن دو پددای  مشددخص 
ت ، ایددن بیان یوشددنکنددد. بددههای ظ فی  نووویی یا دی کشویهای گوناگون تأییددد م ویهگ 

هددای علددم و فندداویی دو کشددوی متیدداوت بددا دهد که ظ فی  نووویی پای  پهوهش نشان م 
ایط بازای، از مجموعه عوامل  هستند های دول ، قوانین، و ش یادیگ  تیاوت داید. سیاس 

 شود. که باعد ایجاد تیاوت دی ظ فی  نووویی دی سم  دیگ  م زها م 
های ، یابطددۀ عوامدد  سددازمان  و ظ فیدد  نددووویی یا دی شدد ک 2007، دی سال  3کو 

افزای ب یس  و مطالعه ک ده اس . او تال  ک ده اس  که عوامدد  سددازمان  دهندۀ ن م توسعه
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ها یا شناسای  کند. ب اسدداس پددهوهش کددو ،   چشمگی  ب  ظ فی  نووویی بنگاهدایای تأری
یابددد و ظ فی  نووویی دی ابعاد گوناگون  ازجمله تولیدات، ف ایندددها، و مدددی ی  نمددود م 

طویکل ، یک معنای عملیات  کل  مویدپذی   همگان  ب ای ون وجود نداید. ب پایۀ نتایج به
 بع انسان  ار  مثبت  ب  ظ فی  نووویی دایند. این پهوهش، خل  ایده و منا

، دی پهوهش خود با عنوان »ظ فی  نووویی و توسعه نووویی دی 2011ف سمن، دی سال  
های تولید و خدمات«، ظ فی  نددووویی و توسددعه ای میان بخشهای کوچک: مقایسهبنگاه

دهندۀ وجود نشانهای تولیدی کوچک ب یس  ک ده اس . شواهد پهوهش او،  ون یا دی بنگاه
دهددد، هددای کوچددک اسدد . ایددن موضددو  نشددان م الگوهای نووویی ایزشمندی دی بنگاه

وکایهای کوچک هدددای  شددوند. سوی کس های حمای  از توسعۀ نووویی باید بهسیاس 
ف سمن دی پهوهش خود، به الگوی خط  نددووویی اشددایه کدد ده اسدد  کدده دی ون بدد  دانددش 

کید م فناویانه و دانش علم  دی ب هددای یسددم  دی یاسددتای شود و ب پایۀ ون، فعالی نگاه تأ
هددای موجددود، نظ  او، پهوهشدهندۀ پیش ف  فناویانه بنگاه اس .  بهتحقی  و توسعه، نشان

دانند، بلاه بدد  ایددن نظ نددد کدده نددووویی، توسعه یسم  نم ونووویی یا لزومًا نتیجۀ پهوهش
مشددت یان، و بهبددود ف ایندددها اسدد  و نتددایج  وکای، هماددایینتیجددۀ توسددعۀ یوزانددۀ کسدد 

دهددد کدده کند. شواهد مطالعۀ ف سمن نشددان م های وی نیز این موضو  یا تأیید م پهوهش
 توسعه یسم  متم کز شود. وهای پهوهشسوی فعالی سیاس  نووویی نباید به

نقددش ون  بین  دی بنگاه: سدده  دی پهوهش  با عنوان »پیش   2011دی سال    1یوهب   و گموندن 
بین  دی ظ فیدد  نددووویی بنگدداه داید بدده  نقش  که پیش   3دی ایتقاء ظ فی  نووویی دی بنگاه«،  

مصدداحبه، سدده نقددش    107نموندده مددویدی و    19مطالعه این میهوم پ داختند. ونان بددا مطالعدده  
بین  دی افزایش ظ فی  نووویی یا تعیین نمودند. ب پایۀ نتددایج ایددن پددهوهش، ایددن  اساس  پیش 

شددود؛  وکای شناسای  م  های جدید کس  ( نقش یاهب د که دی ون زمینه 1اند از: ا عبایت ه نقش 
( نقددش  3یابنددد؛  ها و میدداهیم نددووویی افددزایش م  وسیله ون، تعداد ایددده ( نقش وغازگ  که به 2

 کشد تا خ وج  و کییی  نووویی یا بای بب ند. چالش م  های نووویانه یا به یقی  که ط   

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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گی ی ف ایند نووویی ب ای مدددی ان و  با اشایه به اهمی  اندازه  2016یان دی سال بول  و هماا 
انددد. ایددن  پهوهشددگ ان دانشددگاه ، خددد موجددود دی دی  ظ فیدد  نددووویی یا تشدد یح ک ده 

هددای  پهوهشگ ان، ضمن ب گزیدن نگاه ف ایندی به نووویی ب ای م وی و تحلیدد  پیشددینۀ پهوهش 
هددا، موضددو  ایزیدداب  نددووویی از ط یدد  ایزیدداب   ی دی بنگاه م تبط با ایزیدداب  ظ فیدد  نددوووی 

انددد. ونددان بدد ای  ها یا ب یس  ک ده های نووویی، و ایزیاب  فعالی  های نووویی، خ وج  ویودی 
توسددعه، بدد ای خ وجدد  نددووویی، تعددداد  و ک د پهوهش هددای نددووویی، میددزان هزیندده ویودی 
هددای نددووویی، ظ فیدد  نددووویی،  فعالی    منظوی ایزیدداب  های ربدد  اختدد ا ، و بدده نامدده گواه  

اند. بددول  و هماددایان  های پویا، و ظ فی  جذ  توسط ونان یا مطالعه و ب یس  ک ده توانمندی 
هددای مدد تبط بددا  ت  از ونره تا ون زمان انجام شده بود، پهوهش دس  وویدن الگوی  جامع ب ای به 

هددای   اند که بیشت  پهوهش یجه یسیده اند و به این نت های ظ فی  نووویی یا مطالعه ک ده شاخص 
هددا هسددتند، مددواید مشددابه  یا  که دی پ  یافتن شاخص  بدد ای ایزیدداب  ظ فیدد  نددووویی بنگاه 

وویی اطالعددات بددا یادددیگ  تیدداوت داینددد. بددول  و  هددای گدد د اند، امددا دی یو  انتخا  ک ده 
وابط مشت یان، وجود  شاخص، موایدی مانند وجود مدی  ی   196گی ی این  هماایان، ب ای اندازه 

 پذی  و مشهود باشد. اند که اربات مدی  منابع انسان  دی بنگاه، و... یا انتخا  ک ده 
دی پهوهش خود با عنددوان »نقددش مشددت ی دی   2016دی سال    1فیدل، س ویا، و شلزینگ 

مدی ی  دانش و ف ایند نووویی: تددأری ات بدد  ظ فیدد  نددووویی و نتددایج بازاییدداب «، تددال  
د تا الگوی جدیدی یا ایائه دهنددد کدده اهمیدد  هماددایی مشددت یان، مدددی ی  دانددش انک ده

مشت یان ب  ف ایند نووویی، و نتایج بازاییاب  یا نشان دهد. ونان ظ فی  نووویی یا سازوکایی 
توانند از ط ی  نووویی پیوسددته، خددود یا بددا محددیط پویددای ها م دانند که دی ون سازمانم 

گی ی ظ فی  نووویی از چهای شدداخص د. فیدل و هماایان ب ای اندازهاط افشان سازگای کنن
ع ضۀ خدم  یا محصول جدید به بازای توسط بنگاه، نووویی بنگاه دی ف ایند تولید، نووویی 

دهد اند. نتایج پهوهش ونان نشان م دی ف ایند مدی ی ، و نووویی دی بازاییاب  استیاده ک ده
ماایی مشددت یان، بدد  ظ فیدد  نددووویی تأری گددذای هسددتند. که مدی ی  دانش مشت یان و ه

 ب این، مشخص شد که مدی ی  دانش مشت یان ار  بیشت ی از هماایی مشت یان داید. افزون
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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دی پهوهشدد  بددا عنددوان »ظ فیدد  نددووویی، تج بدده  2015دی سددال  1ُاویا، زیلبدد ، و ل ددز
، تأری  ظ فی  نددووویی و های کوچک و متوسط ب زی «الملل  و بازده  صادیات بنگاهبین

های کوچددک و متوسددط واقددع دی کشددوی ویی صادیات بنگاهالملل  یا ب  به ه های بینتج به
دهد کدده ظ فیدد  نددووویی بدد  عملادد د اند. نتایج پهوهش ونان نشان م ب زی  ب یس  ک ده

های هددای مویدمطالعدده تددأری  داید، ولدد  ایددن اردد ، کمتدد  از وجددود تج بددهصددادیات  بنگاه
هددای پیشددین، ت ین نتیجۀ پهوهش ونان، این بود کدده پهوهشالملل  اس ؛ بناب این، مهمبین

کید بیش اند و دیواقددع، ویی صادیات داشددتهای ب  موضو  ظ فی  نووویی دی به ه ازاندازهتأ
 ویی صادیات داید. الملل  نسب  به ظ فی  نووویی، ار  بیشت ی ب  به ه تج بۀ بین

دی پهوهش خود با عنوان »وایدات فناویی و ظ فی  نووویی:   2016دای و چن دی سال  
انددد اردد  وایدات فندداویی داخلدد  یددا شواهدی از صنایع با فناویی بای دی چین«، سع  ک ده

خددایج  یا بدد  ظ فیدد  نددووویی ب یسدد  کننددد. ونددان بدد ای ب یسدد  ظ فیدد  نددووویی، از 
توانددد هددای نددووویی م خ وج   انددد کددهاند و ادعددا ک دههای نووویی کمک گ فتهخ وج 

توسعه و وایدات ودهندۀ ظ فی  نووویی بنگاه باشد. ب پایۀ نتایج پهوهش ونان، پهوهشنشان
فناویی خایج ، تأری  مثبت  ب  ایتقای ظ فی  نووویی دایند؛ این دیحال  اس  کدده انتقددال 

هددای ن، نتایج پهوهشب ایفناویی داخل  ار  چندان  ب  ایتقای ظ فی  نووویی نداید. افزون
های وایدشدددۀ داخلدد  یددا توسعه، ار  مثبت  ب  جذ  فناوییودهد که پهوهشونان نشان م 

توسددعه و وایدات وخایج  داید. همرنین، ب اساس این پهوهش، الگوی ار گددذایی پهوهش
 عنوانخایج  و داخل  فناویی ب  ظ فی  نووویی، با توجه به مناط  نیز متیاوت اسدد ؛ بدده

نمونه، وایدات فناویی دی مناط  غ ب  و م کددزی چددین، اردد  معنددادایی بدد  بهبددود ظ فیدد  
های یادشددده، ایددن پهوهشددگ ان توصددیه نووویی این منطقه نداشته اس . با توجدده بدده یافتدده

 گی د.  کایهای ویهۀ خود یا ب ای ایتقای ظ فی  نووویی بهای، مشوقکنند که ه  منطقهم 
دی پهوهش خود با عنوان »ظ فی  نووویی، ف هنگ سددازمان    0172دی سال    2هاک پل 

انددد. هدددف پددهوهش و جنسی «، تأری  جنسی  یا ب  ظ فی  نووویی سازمان ب یسدد  ک ده
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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سازمان ، و جنسی  بددوده اسدد . نتددایج ونان، ب ق ایی ایتباط میان ظ فی  نووویی، ف هنگ
ب  مدد دان و زنددان دی یددک سددازمان دهد که ار  وضعی  سازمان  های ونان نشان م پهوهش

ها، مدد دان و انددد کدده دی بعضدد  سددازمانمشخص، متیاوت اس . ونان همرنین، بیان ک ده
دلی ، دی نو  مشددایک  خددود دی همینکنند و بههای شناخت  متیاوت  یا ط  م زنان، ف ایند

 نووویی با یادیگ  تیاوت دایند. 
، ار  ماان یا ب  ظ فی  نووویی بنگدداه دی  2018 دی سال  1همرنین، ف ی ا، ف ناندز، و یاپسو 

اند. این پهوهشگ ان ب ای ب یسدد  ظ فیدد  نددووویی،  های گوناگون صنعت  ب یس  ک ده بخش 
انددد. نتددایج  کای ب ده مجمددو  نددووویی دی محصددویت یددا خدددمات و نددووویی دی ف اینددد یا بدده 

ح  شه ی، ظ فی  نددووویی  دهد که نزدیک بودن مح  بنگاه به نوا های ونان نشان م  پهوهش 
اند  های خود به این نتیجدده یسددیده دهد. همرنین، این پهوهشگ ان دی پهوهش ون یا افزایش م  

بنیان بودن ون، اردد  مثبتدد  بدد  ظ فیدد   گذای بنگاه، سن بیشت  بنگاه، و دانش که سن بیشت  بنیان 
دایای گدد د  مددال  بددایت ،  هددای  انددد کدده بنگاه ب این، ونان ادعا ک ده نووویی بنگاه داید. افزون 

 اند و یابطۀ مثبت  میان عملا د مال  و ظ فی  نووویی وجود داید. نووویی بیشت ی داشته 
هددای کوچددک و  ، با مطالعۀ میهددوم ظ فیدد  نددووویی دی بنگاه 2018دی سال    2پی ه و ف ناندز 

نددووویی یا  اند عوام  مثر  ب  ظ فیدد   اکتشاف ( تال  ک ده د متوسط )دی قال  پهوهش  تج ب  
هددای  مشخص کنند. این پهوهشگ ان، ظ فی  نووویی یا میهوم  م تبط بدد ای ایزیدداب  فعالی  

توانددد عملادد د نددووویی یا  طوی غی مسددتقیم م  اند این میهوم، بدده اند و ادعا ک ده نووویانه دانسته 
  10 وی  دلی ، مطالعۀ ون اهمی  زیددادی داید. نویسددندگان یادشددده بددا مدد همین ایزیاب  کند و به 

  ویهگدد   10اند، های معتبدد  چدداپ شددده پهوهش م تبط با حوزۀ ظ فی  نددووویی کدده دی مجلدده 
شخصیت  مالک/ کایوف ین، یا ایچگ  شباه، یا ایچگ  کایب ان و مشت یان، حمای  نهادی،  

ییزی و یاهب د نووویی، ش ایط نووویی، مدی ی  ف ایند نددووویی، ف اینددد یددادگی ی، منددابع  ب نامه 
دددد  اند هددا مشددت   بوده که دی این پهوهش یافته به نووویی، و ایزیاب  دوبایۀ ف ایند یا دد اختصاص 

ب  این ابعاد، چهای بعد جدید توانددای  ایجدداد و دست سدد  بدده  ها، افزون اند. ون تحلی  و بیان ک ده 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

105 
عوامل مؤثر بر    یی شناسا 

 ...   ی نوآور   ت ی ظرف 
 

ج یان نقدی، دست سدد  بدده تددأمین مددال  خصوصدد ، مدددی ی  یاهبدد دی مالایدد  فادد ی، و  
 اند. شمای وویده ها و قوانین یا چهای بعد جدید ظ فی  نووویی به تانداید یا ایچگ  اس 

دی پهوهش  با عنوان »تأری  یهبدد ی بدد  توسددعه   1بلیدوددمویا، و مویسیلودگی ، یودییگو
منتش  شد، تأری  یهب ی یا بدد  توسددعۀ ظ فیدد  نددووویی   2018ظ فی  نووویی« که دی سال  

انداز سازمان یادگی نده انجام شده اسدد . هدددف ایددن چشم اند. پهوهش ونان باب یس  ک ده
دو   پهوهشگ ان، تحلی  تأری  یهب ی ب  ف هنگ و سدداختای یددادگی ی و همرنددین، تددأری  ایددن

یاستا، پهوهشدد  کمدد   یا بددا اسددتیاده از ب ساخ ، ب  ظ فی  نووویی بوده اس . ونان دیاین
های م تبط با تأری گذایی یهبدد ی بدد  ف ضیهاند. این پهوهش با تأیید  یک پیمایش انجام داده

سددازمان  و سدداختای یددادگی ی ف هنگ و ف ایند یادگی ی، نشان داده اس  که ظ فیدد  ف هنگ
 تواند موج  افزایش ظ فی  نووویی بنگاه دی م اکز وموزش  شود. م 

، ظ فی  نووویی، و 3یابطۀ بین شایستگ  فناویی اطالعات  2018دی سال    2یاویرندیان
هددای مدد تبط بددا ا  سازمان  یا ب یس  ک ده اس . او ب ای انجددام ایددن پددهوهش از دادهچاب

های بزیگ دی ایایت متحده وم یاا استیاده ک ده و به این نتیجه یسیده اس  که یزمددۀ بنگاه
چابا  سازمان ، شایستگ  فناویی اطالعات و ظ فی  نددووویی اسدد . همرنددین، ب پایددۀ 

فی  نووویی بنگاه و چابا  سازمان ، یابطۀ مثبتدد  وجددود داید و نتایج این پهوهش، بین ظ 
های دایای ظ فی  نددووویی بددایت ، توانددای  بیشددت ی بدد ای افددزایش چددابا  داینددد و بنگاه

 ب این، چابا  سازمان  نیز دایای ار  مثبت  ب  عملا د سازمان اس . افزون
هددای متوسددط تبیددین بنگاهظ فیدد  نددووویی یا دی    2018دی سددال    4پ تز، پدد ز، و گیزلددز

ها و یاستا، به تحلی  ف هنگ یهب ی مشایکت ، محیط کددای و یفدداه، ایدددهایناند. ونان دیک ده
ب دایی از دانددش خددایج ، بازسددازی، و ساختایهای سازمان ، توسعۀ دانش، چگونگ  به ه 

 فیدد  های ظدهددد کدده مثلیددهاند. نتایج پهوهش ونددان نشددان م های ف دی پ داختهفعالی 
 های مویدمطالعه وجود داید. نووویی دی بنگاه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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شددده نیسدد  و جددای خددال  الگددوی میهوم ظ فی  نووویی دی ورای فایس  زیاد شناخته
های  بدد ای جددامع  بدد ای ادیا  عوامدد  مددثر  بدد  ظ فیدد  نددووویی و همرنددین، شدداخص

یهددوم ظ فیدد  های  ب ای دی  بهت  مشود. انجام پهوهشیوشن  حس م گی ی ون، بهاندازه
 وغاز شد.  1380نووویی دی ای ان، دی دهه 

های دی پددهوهش خددود بددا عنددوان »ب یسدد  سیسددتم 1384طباطبائیان و پاکزاد، دی سال 
سنجش نووویی و ایائه چایچوب  ب ای سنجش نووویی دی ای ان«، ضددمن ایائددۀ چددایچوب  

نددد و دی یاسددتای اب ای سنجش نددووویی دی ایدد ان، الگددوی  یا بدد ای ایددن کددای مطدد   ک ده
عنوان پذی  ک دن ون با کشویهای دیگ ، الگوی سنجش نووویی اتحادیدده ایوپددا یا بددهمقایسه

 . (1385)طباطبائیان و پاکزاد بنا ،   اندمعیای پیشنهاد داده
دی پهوهش خود با عنوان  »تحلی  عوام  مثر  ب  ایجاد نووویی   1386ک باس  دی سال  

وویی دی ایدد ان یا ب یسدد  کدد ده و متیی هددای  ماننددد مخددای  دی ای ان«، عوام  مثر  بدد  نددو
عنوان عوامدد  ایجدداد ظ فیدد  نددووویی دی نظددام ملدد  توسعه و انباش  دانش یا بددهوپهوهش

 . (1386ه اس  )ک باس ،  نووویی ای ان پیشنهاد داد
هددای نددووویی بدد  دی پهوهش  با عنوان »تددأری  مح     1390صنوب  و هماایان دی سال  

هددای نددووویی یا بدد  ظ فیدد  نددووویی بنیان«، تأری  مح   های دانشوویی ش ک ظ فی  نو
ها، تددأری  مثبدد  و اند که این مح   بنیان ب یس  ک ده و به این نتیجه یسیدههای دانشبنگاه

 (. 1390معنادایی ب  ظ فی  نووویی دایند )صنوب ، سلمان ، و تجویدی، 
خود با عنوان  »شناسای  عوام  مددثر  بدد  دی پهوهش    1388ویاست  و هماایان دی سال  

های اقتصادی یا های اقتصادی«، عوام  مثر  ب  ظ فی  نووویی بنگاهظ فی  نووویی بنگاه
و بددا توزیددع  اند. ونان دی این پددهوهش، الگددوی مددویل و بددول  یا مبنددا قدد ای دادهب یس  ک ده

اند. ب پایۀ نتایج این پددهوهش، دههای مویدنیاز یا گ دوویی ک بنگاه، داده 108نامه دی پ سش
منددد بددودن های نووویی، یویهپنج عام  ایجاد فضای کایی مناس  از ط ی  یهب ی فعالی 

وویی و تولیددد سازمان ، مدی ی  است اتهیک دانش، جمددعف ایندها و ایتباطات دیون و ب ون
دهندۀ ظ فیدد  های نو، و مدی ی  منابع انسان  ب  محوی نووویی، عوام  اصددل  شددا ایده

 . (1388)ویاست  و هماایان،    ویندشمای م نووویی دی بنگاه به
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دی پهوهش خود با عنوان »ایائه مدل  بدد ای سددنجش   1394مه بان و هماایان دی سال  
توانمندی نووویی فناویانه و تأری  ون ب  عملا د نددووویی بنگدداه«، الگددوی  یا بدد ای سددنجش 

انددد. ایددن مقالدده   ون بدد  عملادد د نددووویی بنگدداه ایائدده دادهتوانمندی نووویی فناویانه و تأری
اند میاهیم ظ فی  نووویی و توانمندی سب  اهمی  داید که نویسندگان ون تال  ک دهاینبه

. (1394)مه بان و هماایان،   نووویی یا از یادیگ  تیایک کنند
  دی های اخیدد گوندده کدده پیشددت  گیتدده شددد، موضددو  ظ فیدد  نددووویی دی سددالهمان

کیددد شددده اسدد . بدد خالف های ف اوان  ب یس  شده و ب  جنبهپهوهش های گوندداگون ون تأ
، نظ  و اجمددا  نسددب  دایندددمیهوم »نووویی« که متخصصان این حددوزه دی مددوید ون اتیدداق

شده اسدد . شدداید همددین موضددو  های مختلی  تع ی   میهوم »ظ فی  نووویی«، به شیوه 
تددوان گیدد ، طویکل  م های بیشت  دی این حوزه باشد. بددهوهشدهندۀ نیاز به انجام پهنشان

سددازد کدده دی هددا یا قددادی م ظ فی  نووویی، دیب دایندۀ متیی های ف اوان  اسدد  کدده بنگاه
نظ  گی ی متیی هددای ون، اتیدداقسب ، دی موید اندددازههمینبلندمدت، نوووی باق  بمانند. به

شددده دی ایددن مددوید، بدد ای هددای انجام خ  پهوهشزیادی وجود نداید؛ به این معنا که دی ب
« و دی ب خ  دیگ ، »ظ فی  نووویی« استیاده شددده 1توضیح ون از عبایت »ظ فی  نووویانه

هددا دی بیان دیگدد ، ونطوی کام  از هم تیایک ک د؛ بددهتوان بهاس . البته این میاهیم یا نم 
هددا بدد  ظ فیتدد  ند بیشت  این تع ی میهوم اشت ا  دایند، ول  دی لیظ یاسان نیستند. ه چ 

ب ای انجام نووویی دی سطح بنگدداه یددا سددطح ملدد  اشددایه داینددد، کماکددان نیدداز بدده انجددام 
شددود، زیدد ا های ف اگی ی ب ای دی  بهت  ظ فی  نووویی و ماهی  ون، احسدداس م پهوهش
هند. اند الگوی جامع  ب ای ب یس  ظ فی  نووویی ایائه دهای پیشین نتوانستهپهوهش

 
 . روش پژوهش4

بنیددان هددای دانشپهوهش حاض  دی پ  شناسای  عوام  مثر  بدد  ظ فیدد  نددووویی دی بنگاه
لحاظ هدددف، پهوهشدد  حوزه فناویی اطالعات و ایتباطات اس ؛ بناب این، این پهوهش به

لحاظ کایب د، پهوهش  کایب دی، و از حید اقدام محقدد ، پهوهشدد  توصددیی  و بنیادی، به
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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صویت کیی  و با اسددتیاده از یو  تحلیدد  پیشددینۀ س . بخش نخس  پهوهش بهتحلیل  ا
های حوزۀ فناویی اطالعات و گذایان، خب گان، و مدی ان بنگاهموضو  و مصاحبه با سیاس 

ایتباطات انجام شده اس  و دی بخش دوم، الگوی حاص  از این م حلدده، از ط یدد  توزیددع 
 شده سنجیده شود. شد تا اعتبای الگوی پیشنهاد نامه دی بین جامعۀ هدف، پیمایشپ سش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مراحل انجام پژوهش 1شکل   
 

دسدد  وویدن متیی هددای  هددای پیشددین، بدد ای به دی پهوهش حاض ، پس از ب یس  پهوهش 
بنیان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات دی ای ان  های دانش اصل  مثر  ب  ظ فی  نووویی بنگاه 

گی ی ظ فی  نووویی دی جامعۀ مویدمطالعه،  های اندازه ب  به بهت ین شاخص و همرنین، دستیا 
گی ی هدفمنددد یددا  از یو  مصاحبه استیاده شده اس . دی این بخش از پددهوهش، یو  نموندده 

گی ی دی یو  کییدد  تددا  کای یفته اس . ازونجاکدده نموندده ب دایی نظ ی به قضاوت  و یو  نمونه 
ای به اشبا  نظ ی ب سیم، دی ابتدددای پددهوهش، محدددودیت   مقوله یابد که دی ه  جای  ادامه م  

  9ب ای تعداد اف اد مویدمصاحبه اعمال نشده اس . بدد ای انجددام پددهوهش حاضدد  دیمجمددو ،  
ها، کیای  نظ ی حاص  شد و دو مصاحبه نیز ب ای  موید از ون   7مصاحبه انجام شد که با انجام  
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های اصددل  و ف عدد  پددهوهش انجددام شددد. هدد   وله تأم  بیشت  و کس  اطمینان از شناسای  مق 
های مدد تبط بددا ون ادامدده  دس  ومدن میهوم  جامع از ظ فی  نووویی و موضددو  مصاحبه تا به 

طوی میددانگین،  شدند و ه  مصدداحبه بدده   صویت ف دی و حضویی انجام ها به یاف . مصاحبه م  
ا هی  ساع  طددول کشددید.  ه یاف  و دیمجمو ، انجام همۀ مصاحبه دقیقه ادامه م   45حدود 
شد  های  مط   م  یاستا، ابتدا دی موید میاهیم کل  و عام م تبط با ظ فی  نووویی پ سش دیاین 

بنیددان حددوزه فدداوا و  هددای دانش و دی م حلۀ بعدی دیبایۀ عوام  مثر  بدد  ظ فیدد  نددووویی بنگاه 
 گی ی این مهم سثال شد.  های مویدنیاز ب ای اندازه همرنین، شاخص 

گذایان و  سیاسدد  ( 1 اند: شددونده حضددوی داشددته ین پهوهش، سه گدد وه عمدددۀ مصاحبه دی ا 
بنیددان حددوزه فدداوا )دو نیدد  از مدددی ان معاوندد  علمدد  و فندداویی  هددای دانش ییزان بنگاه ب نامدده 

جمهویی، یک عضو هیئ  عام  سازمان فناویی اطالعات ای ان، یا  از مدی ان میان   ییاس  
ها کدده دی مددوید  اعضای هیئ  علم  دانشگاه ( 2 اطالعات کشوی(؛   وزایت ایتباطات و فناویی 

  علم  دانشگاه شهید بهشت (؛   اند )دو عضو هیئ  موضو  پهوهش دایای دانش تخصص  بوده 
بنیان حوزه  بنیان حوزه فاوا )یک مدی عام  بنگاه دانش های دانش مدی ان میان  و عال  بنگاه (  3و  

 . بنیان حوزه فاوا( مدی  نووویی بنگاه دانش یک  بنیان،  دانش   فاوا، یک مدی  عملیات  فعال دی بنگاه 
نامه نامه استیاده شده اس . اهمی  پ سددشب ای انجام م حلۀ بعدی پهوهش از پ سش

وسددیله ون سب  اس  که الگوی کمدد  حاصدد  از بخددش کییدد ، بهاینپهوهش حاض  بهدی  
 اند از:نامه پهوهش حاض ، دایای دو بخش عمده اس  که عبایت شود. پ سشتحلی  م 

منظوی کسدد  اطالعددات کلدد  از ها بددهدسددته از پ سددشاین های عمتتومی:پرستتش
یادشده، ب ای شددناخ  بهتدد  بنگدداه   دهندگان و بنگاه مطبو  ونان مط   شد. اطالعاتپاسخ

اند؛ کای یفتهمویدنظ  به
های اصل  پهوهش دی این بخش ق ای گ فته بودند کدده دی پ سش  های تخصصی:پرسش

نامه ک دند. اقالم پ سددشگویه، دیبایۀ متیی های اصل  و ف ع  پهوهش سثال م   58قال   
گی ی شد. ای لیا ت اندازهگزینهاز ط ی  طی  پنج

شده اس ؛ متیی های مستق  و  ین مقاله، ب پایۀ یوابط بین متیی ها، دو نو  متیی  تع ی   دی ا 
متیی های وابسته. متیی های وابستۀ پهوهش دیب دایندۀ نتایج مال ، نتایج بازای، نتایج انسان ، و  
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 هستند: دو دسته عوام  سازمان  و محیط   نتایج نووویی، و متیی های مستق ، دیب دایندۀ  
های شخصیت  مالاان و مدددی ان بنگدداه، تج بدده مدددی یت ، دانددش  ویهگ    مل سازمانی: عوا 

یاب ،  یافته بدده نددووویی، منددابع ایددده سازمان ، منددابع تخصددیص   مدی ان و مالاان بنگاه، ف هنگ 
هماایی و ایتباطات، یاهب دها و مدی ی  ف ایند نووویی، و مدی ی  دانش و یادگی ی سازمان ؛ 

وقعی  ماان ، حمای  نهادی )قوانین و مق یات و نهادهای پشددتیبان م  عوامل محیطی:
نووویی دی سطح مل (، و عوام  کالن اقتصادی. 

ب ای تحلی  کم  الگوی پهوهش حاض ، از یو  تصادف  ساده اسددتیاده شددده اسدد . 
شددده دی همرنین، ب ای کس  اطمینددان از اعتبددای محتددوای پددهوهش، متیی هددای شناسای 

بنیددان هددای دانشگذایان، و مدددی ان بنگاه، دی مصاحبه با اسددتادان، سیاسدد پیشینۀ پهوهش
هددا بددا جامعددۀ ومددایی مویدمطالعدده، حوزه فاوا مط   شدند تا از واقعدد  و مدد تبط بددودن ون

نامه ب پایۀ نظدد  خب گددان، بددازبین  و تأییددد شددد. اطمینان یابیم. دی طول این م اح ، پ سش
ها و ابعدداد، شناسددای  و اکتشاف ، ابعاد و یابطۀ بددین مثلیددهس س، با توجه به تحلی  عامل   

 ( ایائه شده اس . 1ومده دی جدول شمایه )دس تعیین شدند که نتایج به

 نامهها و ابعاد پرسش . مؤلفه 1جدول  

ها پرسشها فرضیه  

 عوام  سازمان  

6-1 عوام  ف دی 
9-7 سازمان  ف هنگ 

12-10 یافته منابع تخصیص
16-13 یاب  ع ایده مناب

20-17 هماایی و ایتباطات
24-21 یاهب دها و مدی ی  ف ایند نووویی 

27-25 مدی ی  دانش و یادگی ی سازمان  

 عوام  محیط  
30-28 موقعی  ماان  
40-31 حمای  نهادی 

44-41 عوام  کالن اقتصادی 

 نووویی 

46-45 مال 
48-47 بازای

50-49 انسان  
58-51 ی نوووی
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 هاوتحلیل یافته. تجزیه5
ها و شده دی پیشینۀ پددهوهش و بددا توجدده بدده مقالددهنامه، ب پایۀ مواید مط   معیایهای پ سش

های خب گان، تعیین شدند. سدد س، بددا توجدده بدده ابعدداد موجددود دی الگددوی میهددوم  دیدگاه
وتحلی  دی یددهعنوان گویۀ مویدب یسدد  بدد ای تجزهای م بوط به ه  بعد، بهپهوهش، پ سش

سازی معادیت ساختایی دینظ  گ فته شدند. دی این قسددم ، محاسددبات م بددوط بدده الگو
( و جدددول شددمایه 2ومده دی شا  شددمایه )دس سازه کل  پهوهش ب یس  شد که نتایج به

 نامه اس . دهندۀ ب از  مناس  پ سش( نشان2)
 

 
 . تحلیل عاملی تأییدی )سازه پژوهش( 2شکل  

 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 112 

 1،  شماره  13  دوره 
 1399   ستان م ز 

 49پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 2های ب ازندگ  دی جدول شمایه)ومده دی این بخش، شاخصدس به نتایج بهبا توجه  
 نامه اس . شده اس  که حاک  از ب از  پ سشنشان داده 

. بررسی برازش کلی معادالت ساختاری )سازه پژوهش(2جدول  

حد مجاز مقدار  نام پارامتر  
3ت  از کوچک069/1نسب  کای اساوئ  به دیجه وزادی

05/0 ت  ازکوچک01/0ب از  غی ن م شاخص 

9/0ت  از بزیگ 999/0 شاخص ب از  تطبیق  

8/0ت  از بزیگ 932/0 شاخص ب ازندگ  

8/0ت  از بزیگ 926/0( یافته)شاخص ب ازندگ  تعدی 

یدنظ ، بددا  وزماید که الگوی مو دو( این ف ضیه یا م  دی این جدول، وزمون مجذوی کای )خ  
ومده،  دسدد  شده هماهنگ اس . با توجدده بدده نتددایج به الگوی هم  اش  بین متیی های مشاهده 

صدددق    3ت  از  سب  که دی حددد مجدداز کوچددک این اس  و به   10/ 69ومده ب اب  با  دس  مقدای به 
بدد ای    دهندۀ ب از  مناسدد  الگددو دی ایددن معیددای اسدد . شدداخص  ک ده اس ، نشان 

دهندۀ بدد از   و نشددان  0/ 01یا کمت  اسدد  کدده دی ایددن پددهوهش،  0/ 05ب اب   های خو ، الگو 
قبول و نشانۀ ب ازندگ  الگو اس   قاب    0/ 9ت  از  بزیگ   مناس  دی این بخش اس . شاخص  

دهندۀ ب از  مناس  دی این قسم  اسدد . شدداخص  و نشان   0/ 992که دی این پهوهش ب اب  با  
ای مشددت   از ط یدد   گوندده ها یا به ها و کوواییانس واییانس   ت تی ، مقدای نسب  به   و    

  یافتۀ شاخص  یا همان مقدای تعدی    کند، و شاخص ب ازندگ  دیگ  الگو ایزیاب  م  
جای مجمددو   ب ای دیجۀ وزادی اس . این ویهگ ، معددادل بددا کددایب د میددانگین مجددذویات بدده 

  0/ 926و    0/ 932ومده، ب اب  با  دس  تایج به مجذویات دی صویت و مخ   اس  که با توجه به ن 
(،  2) به اربات ب ازندگ  دی جدول شددمایه اکنون با توجه  اس  و حد مجاز یا یعای  ک ده اس . 

دایی  به ب یس  تحلی  مسی  دی جه  تعیین بای عامل ، نتایج حاصله از ومایه ت  و سطح معن  
 ( ایائه شده اس . 3)   ومده دی جدول شمایه دس  اقدام شده اس  که نتایج به 

 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 (. تحلیل مسیر 3جدول شماره )

یب  ها فرضیه عوامل  ضر
تأثیر 

آمارۀ تی 
استیودنت

سطح 
نتیجهمعناداری

عوام   
 سازمان 

تأیید 61/0569/201/0 عوام  ف دی 
تأیید 60/0946/201/0 سازمان  ف هنگ 

تأیید 27/0631/201/0 یافتهمنابع تخصیص
تأیید 57/0366/2025/0  یابمنابع ایده

تأیید 54/0025/20025/0 هماایی و ایتباطات
تأیید 46/0857/2025/0 یاهب دها و مدی ی  ف ایند نووویی 

تأیید 56/0465/201/0 مدی ی  دانش و یادگی ی سازمان 

عوام   
 محیط  

تأیید  49/0269/2000/0 موقعی  ماان 
تأیید 42/0416/3001/0 حمای  نهادی

تأیید 43/0475/2005/0 عوام  کالن اقتصادی 

 نووویی 

تأیید 65/0256/2005/0 مال 
 تأیید  55/0258/20001/0 بازای 

 تأیید  69/0071/2017/0 انسان  
 تأیید  63/0148/2000/0 نووویی 

 ها ف ضیه
 أیید ت 38/0257/2014/0 عوام  سازمان  ب  ظ فی  نووویی تأری  داید. 
 تأیید  42/0329/2016/0 عوام  محیط  ب  ظ فی  نووویی تأری  داید. 

دایی ب ابدد  که دی ون سطح معناومده، تأری  مثلیه عوام  ف دی،دس با توجه به نتایج به  ●
اس ، تأیید شددد. همرنددین، بددا توجدده بدده ضدد ی  تددأری   569/2و ومایه ت  ب اب  با   01/0با  

   نسبتًا قوی اس ؛ ، این تأری  از نو61/0
دایی سازمان ، که دی ون سطح معنددا  ومده، تأری  مثلیه ف هنگدس با توجه به نتایج به  ●

اس ، تأیید شد. همرنین، با توجه به ضدد ی  تددأری   946/2و ومایه ت  ب اب  با  01/0ب اب  با 
 این تأری  از نو  نسبتًا قوی اس ؛ 60/0

دایی ب ابدد  که دی ون سطح معنایافته،  منابع تخصیص  با توجه به نتایج م بوط به مثلیۀ  ●
اس ، ف ضیۀ پهوهش تأیید شد. همرنددین، بددا توجدده بدده   631/2و ومایه ت  ب اب  با    01/0با  

 ، این تأری  از نو  ضعی  اس ؛ 27/0ض ی  تأری  
ی داییاب ، کدده دی ون سددطح معندداومده، تأری  مثلیۀ منابع ایدهدس با توجه به نتایج به  ●

اس ، تأیید شد. همرنددین، بددا توجدده بدده ضدد ی   366/2و ومایه ت  ب اب  با   025/0ب اب  با  
 ، این تأری  از نو  نسبتًا قوی اس ؛ 57/0تأری  
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دایی ب ابدد  با توجه به نتایج م بوط به مثلیۀ هماایی و ایتباطات، که دی ون سطح معنا  ●
تأیید شد. همرنین، با توجه به ضدد ی    ، ف ضیهاس   025/2و ومایه ت  ب اب  با    0025/0با  

 ، این تأری  از نو  نسبتًا قوی اس ؛ 54/0تأری  
ومده، تأری  مثلیۀ یاهب دها و مدی ی  ف ایند نووویی، که دی ون دس با توجه به نتایج به  ●

اس ، تأییددد شددد. همرنددین، بددا   857/2و ومایه ت  ب اب  با    025/0دایی ب اب  با  سطح معنا
 ، این تأری  از نو  متوسط اس ؛ 46/0 ی  تأری  توجه به ض

کدده دی ومده، تأری  مثلیۀ مدی ی  دانش و یادگی ی سددازمان ،  دس با توجه به نتایج به  ●
، تأییددد شددد. همرنددین، بددا اس 465/2و ومایه ت  ب اب  با    01/0دایی ب اب  با  ون سطح معنا

  قوی اس ؛ ، این تأری  از نو  نسبتاً 56/0توجه به ض ی  تأری  
دایی ومده، تأری  مثلیۀ موقعی  ماان ، که دی ون سددطح معنددادس با توجه به نتایج به  ●

اس ، تأیید شد. همرنددین، بددا توجدده بدده ضدد ی   269/2و ومایه ت  ب اب  با   000/0ب اب  با  
 ، این تأری  از نو  متوسط اس ؛ 49/0تأری  
دایی حمای  نهادی، کدده دی ون سددطح معندداومده، تأری  مثلیۀ دس با توجه به نتایج به  ●

اس ، تأیید شد. همرنین، با توجه به ض ی  تأری    416/3و ومایه ت  ب اب  با    005/0ب اب  با  
 ، این تأری  از نو  متوسط اس ؛ 42/0

کدده دی ون سددطح ومده، تأری  مثلیددۀ عوامدد  کددالن اقتصددادی، دس با توجه به نتایج به  ●
، تأیید شد. همرنین، با توجدده بدده اس   475/2و ومایه ت  ب اب  با    005/0دایی ب اب  با  معنا

 ، این تأری  از نو  متوسط اس ؛ 43/0ض ی  تأری  
دایی ب ابدد  بددا کدده دی ون سددطح معندداومده، تأری  عام  مددال ، دس با توجه به نتایج به  ●
ضدد ی  تددأری   اس ، تأیید شددد. همرنددین، بددا توجدده بدده 256/2و ومایه ت  ب اب  با    005/0

 ، این تأری  از نو  نسبتًا قوی اس ؛ 65/0
دایی ب ابدد  بددا ومده، تأری  مثلیۀ بددازای، کدده دی ون سددطح معنددادس با توجه به نتایج به  ●

اس ، تأیید شد. همرنین، بددا توجدده بدده ضدد ی  تددأری    258/2و ومایه ت  ب اب  با    0001/0
 ، این تأری  از نو  نسبتًا قوی اس ؛ 55/0
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دایی کدده دی ون سددطح معندداومده، تأری  مثلیه عوام  انسان  ،  دس توجه به نتایج به  با  ●
اس ، تأیید شد. همرنین، با توجه به ض ی  تأری    071/2و ومایه ت  ب اب  با    017/0ب اب  با  

 ، این تأری  از نو  قوی اس ؛ 69/0
دایی ه دی ون سددطح معندداومده، تأری  مثلیۀ عوام  نووویی، کدد دس با توجه به نتایج به  ●

اس ، تأیید شد. همرنین، با توجه به ض ی  تأری    148/2و ومایه ت  ب اب  با    000/0ب اب  با  
 ، این تأری  از نو  نسبتًا قوی اس ؛ 63/0

دایی ب ابدد  بددا که دی ون سددطح معنددابا توجه به نتایج م بوط به مثلیۀ عوام  سازمان ،    ●
اس ، ف ضیه، تأیید شد. همرنین، بددا توجدده بدده ضدد ی    257/2و ومایه ت  ب اب  با    014/0
 این تأری  از نو  متوسط اس ؛   38/0تأری  
دایی ب ابدد  بددا ، که دی ون سددطح معنددابا توجه به نتایج م بوط به مثلیۀ عوام  محیط   ●
اس ، ف ضیه تأیید شد. همرنین، با توجه به ض ی  تأری    329/2و ومایه ت  ب اب  با    016/0

 ، این تأری  از نو  ضعی  اس . 42/0
 
 گیری بحث و نتیجه.  6

ای بدد ای ایجدداد ایز  و مزیدد   دی محیط پیریده و متیی  ام وزی، نووویی، عام  مهم و حیات  
کنددد  ها این اماان یا فدد اهم م  وید. نووویِی بیشت ، ب ای ون شمای م  ها به یقابت  پایدای دی سازمان 

های جدید، به عملا د بهت ی ب سددند.  ، با ایجاد و توسعۀ قابلی  های متیی  که دی پاسخ به محیط 
شده اس  که بدد   های ف اوان  ب ای دی  میهوم ظ فی  نووویی انجام  های اخی ، پهوهش دی سال 

اند. ب خالف میهوم نووویی که متخصصان ایددن حددوزه  های گوناگون این میهوم تأکید داشته جنبه 
های گوندداگون   نسب  داینددد، میهددوم ظ فیدد  نددووویی، بدده شددا  نظ  و اجما   دی موید ون اتیاق 

صددویت »بهبددود مسددتم   تددوان ظ فیدد  نددووویی یا به طویکل ، م  شددده اسدد . امددا بدده   تع یدد  
های توسددعۀ محصددول جدیددد  ب دایی از ف صدد  منظوی کش  و به ه ها و منابع بنگاه به توانمندی 

ظ فی  نددووویی دیب دایندددۀ متیی هددای ف اواندد     ب ای یفع انتظایات بازای« تع ی  ک د؛ بناب این، 
گی ی  سب  ب ای اندازه همین کند تا دی بلندمدت، نوووی باق  بمانند. به ها یا قادی م  اس  که بنگاه 

هددای پیشددین، بدد ای  معنا که دی ب خ  پهوهش این نظ  چندان  وجود نداید؛ به متیی های ون، اتیاق 
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« و دی ب خ  دیگ ، از عبایت »ظ فی  نددووویی« اسددتیاده  توضیح ون از عبایت »ظ فی  نووویانه 
ها،  ت ، این تع ی  بیان یوشن طوی کام  تیایک ک د؛ به توان به شده اس . البته این میاهیم یا نم  

هددای مبددان  نظدد ی و پیشددینۀ  دایای اشت ا  دی میهوم و فاقد اشت ا  دی لیددظ هسددتند. دی بخش 
شددده ب مبنددای ایددن میهددوم  های انجام نووویی و پهوهش پهوهش مقالۀ حاض ، ب  میهوم ظ فی  

های م تبط دیگ  نزدیک به ایددن حددوزه،  دلی ، با وجود ب یس  کلیدواژه همین تأکید شده اس . به 
کای گ فته شد. دلی  این کددای نیددز سددع  دی  کلیدواژه ظ فی  نووویی ب ای مبان  نظ ی پهوهش به 

 گوی  بوده اس . پ هیز از پ اکنده   تم کز بیشت  ب  موضو  پهوهش و تال  ب ای 
گی ی دی یاسددتای ده  مدددی ان بدد ای تصددمیملحاظ جهدد سنجش ظ فی  نددووویی بدده

دسدد  گی ی بدد ای بهگذایی بهینۀ منابع بنگاه و همرنددین، هدددای  ونددان دی تصددمیمس مایه
ظ فیدد  گی ی  بدد این، اندددازهافزون  های مویدنیاز بنگاه، اهمی  ف اواندد  داید. وویدن فناویی

گاه  از ون، ابزایی یا ب ای مقایسۀ وضعی  بنگاه با یقبددا دیاختیددای مدددی ان  نووویی بنگاه و و
شود. با توجه به ایناه های یاهب دی بنگاه م گذاید و سب  کاهش نااطمینان  دی تصمیمم 

هددای های نووویانۀ بنگاههای صنعت  خاص کشویها، ب  فعالی ها، قوانین، و ویهگ سیاس 
گی ی ظ فیدد  نددووویی هدد  کشددویی بایددد ابددزای بدد ای اندددازه،  هددا تأری گذاینددداقتصادی ون

این پهوهش با هدف شناسای  عوام  مددثر  بدد  ظ فیدد  یو،  ازاین  ای ط اح  شود؛ جداگانه
بنیان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات انجام شددد. بددا اسددتیاده از های دانشنووویی بنگاه

ب  تبیین عوام  ایتقای ظ فی  نددووویی یددک بنگدداه دی توان افزونالگوی پهوهش حاض  م 
بنیددان حددوزۀ هددای دانشهای مثر  ب  ظ فی  نووویی دی بنگاهها و مثلیهاین حوزه، شاخص

پددهوهش،  فناویی اطالعات و ایتباطات و اهمی  ه کدام یا نیز ب یس  ک د. بخش نخسدد 
گذایان، ینۀ موضو  و مصدداحبه بددا سیاسدد صویت کیی  و با استیاده از یو  تحلی  پیشبه

های حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات انجام شددد. دی بخددش دوم، خب گان، و مدی ان بنگاه
نامه دی بددین جامعددۀ هدددف ومده دی م حلۀ نخس ، از ط ی  توزیددع پ سددشدس الگوی به

 شده سنجیده شود. پیمایش شد تا اعتبای الگوی پیشنهادداده
دهد کدده عوامدد  محیطدد ، دی ایتقددای ظ فیدد  نددووویی حاض  نشان م نتایج پهوهش  

نظ  های حوزۀ فاوا )نسب  به عوامدد  سددازمان ( از اهمیدد  بیشددت ی ب خویداینددد. بددهبنگاه
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یسددد، دلیدد  ایددن اهمیدد ، تددأری  زیدداد عددوامل  همرددون یشددد و ربددات اقتصددادی، م 
بنیددان حددوزۀ های دانشوکایپذی ی، و حمای  دولدد  از نددووویی دی وضددعی  کسدد یقاب 

باشد. فناویی اطالعات و ایتباطات 
دی میان عوام  محیط  م تبط با ظ فی  نووویی، حمای  نهددادی، دی جایگدداه نخسدد  

ازون، عوام  کالن اقتصادی و مح  استق ای بنگدداه، اهمیدد  داینددد. حمایدد  ق ای داید. پس
نظام تأمین مال  مناس  نووویی،   کننده از نووویی، ایجادنهادی، دیب دایندۀ قوانین حمای 

های نوووی، حمای  از مالای  فا ی، بازایسازی های نووویی، حمای  فن  از بنگاهمشوق
های اطالعددات  و ده  بدد ای خ یددد محصددویت نووویاندده، ایجدداد زی سدداخ و اطمینددان

کدده گذایان خایج  اس . این به ون معنا اسدد   سازی ب ای حضوی س مایهوموزش ، و زمینه
هددای نددوووی یا تقویدد  کنددد. همرنددین، تواند بنگاههای کایا و ار بخش م دول  با دخال 

سازی بدد ای پذی ی، و زمینهایجاد فضای یشد و ربات اقتصادی توسط دول ، تقوی  یقاب 
هددا مددثر  دسته از بنگاهتواند دی بهبود ظ فی  نووویی اینگذایان خایج  م حضوی س مایه
تواند دی ایتقددای بنیان، ناتۀ دیگ ی اس  که م های دانشاب  مناس  بنگاهیباشد. موقعی 

 ها مثر  باشد. ظ فی  نووویی این بنگاه
دی میان عوام  سازمان  مثر  ب  ظ فی  نووویی، هماددایی و ایتباطددات، دایای بیشددت ین  

ا اتیدداق  تددوان دی ون دانسدد  کدده نددووویی دی انددزو اهمی  هستند، زی ا دلی  این اهمیدد  یا م  
یاب  دی داخدد  بنگدداه، اسددتیاده از  یاب ، ازجمله ایددده افتد. استیاده از منابع متنو  ب ای ایده نم  

ها، و...  ها، نمایشددگاه مشت یان، استیاده از نهادهای وموزش  و پهوهش ، و استیاده از همایش 
سومین عامدد   های ف دی مالاان و مدی ان بنگاه،  دی این قسم ، دایای اهمی  هستند. ویهگ  

پذی ی، و داشددتن تخصددص و  سازمان  مثر  ب  ایتقای ظ فی  نووویی اس . هدفمندی، خط  
سددازمان  اختصدداص  گی ند. یتبۀ چهایم نیز بدده ف هنگ تج به دی چایچو  این قسم  ق ای م  

تواند موج  ایتقددای  کننده از نووویی، و نظام جب ان مناس  م  سازمان  حمای  داید. ف هنگ 
توانددد دی ایتقددای  ووویی شود. یاهب دهای نووویی و نگاه یاهب دی به نددووویی نیددز م  ظ فی  ن 

ظ فی  نووویی مثر  باشد. مدی ی  دانش، عامدد  بعدددی مددثر  بدد  ایتقددای ظ فیدد  نددووویی  
اس . مدی ی  دانش از ط ی  سازوکای مستندسددازی مناسدد  و اسددتیاده از دانددش مشددت یان  
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تأری گددذای بدد  ایتقددای ظ فیدد     ویی شددود. عامدد  بعدددی تواند موج  ایتقای ظ فیدد  نددوو م  
نووویی، تخصیص منددابع مناسدد  بدده ف اینددد نددووویی اسدد . دلیدد  پددایین بددودن یتبددۀ منددابع  

وجو  بنیددان ایددن حددوزه جسدد  هددای دانش توان دی ماهی  بنگاه یافته به نووویی یا م  تخصیص 
توسددعۀ یسددم ،  و ای پهوهش هدد هددا اغلدد ، کوچددک و فعالی  ک د. دی این حوزه، اندددازۀ بنگاه 

هددا، نیدداز بدده  اس ؛ بناب این، با توجه به الگوهای نددووویی متیدداوت دی ایددن نددو  بنگاه  ینگ کم 
شود. تخصیص یسم  منابع به نووویی کمت  احساس م  

های  کدده بیشددت ، دسته از شدداخصگی ی ظ فی  نووویی، ونهای اندازهاز میان شاخص
های انددد. شدداخصدسدد  وویدهگی ند، یتبددۀ نخسدد  یا به های نووویی یا اندازه مخ وج 

ف اینددد، تعددداددینددوووییمحصددول، تعدددادنددووویی دیتوان ب پایددۀ تعدددادنووویی یا م 
کیییدد و خدددمات(، بهبددودمحصددویت )کددایدییافته، تنددو های جدید توسددعهفناویی

اخت اعدداتت، تعدددادخدددماوکایهاتولیدظ فی ، افزایشخدماتومحصویت )کای
های بددازای، بنگاه، اندازه گ ف . شدداخصداخ دیتوسعهوواحد پهوهششده، و وجودرب 

جدیددد و یضددای بازایهایهای ظ فی  نووویی داید که توسعۀیتبۀ دوم یا دی میان شاخص
های مال  ظ فی  نددووویی کدده سددهم دهندۀ ون باشد. شاخصتواند نشانبنگاه م مشت یان

های از محصویت نووویانه و سود حاص  از ون اس ، یتبۀ سوم یا دی میددان شدداخص  ف و  
اند. س انجام، نیدد وی انسددان  توانمنددد و گی ی ظ فی  نووویی به خود اختصاص دادهاندازه

عنوان تواننددد بددههای نووویانه )دی قال  »نتددایج انسددان «( نیددز م اشتیال حاص  از فعالی 
 کای یوند. به گی ی های اندازهشاخص

ت تی  و ب پایۀ نتایج پهوهش حاض ، پیشنهادهای پددهوهش دی دو بخددش عمددده ایائدده  این به 
بنیددان حددوزه فدداوا هسددتند. ایددن  هددای دانش های  بدد ای بنگاه شوند. بخش نخس ، پیشددنهاد م  

هددا اردد بخش باشددند. بخددش دوم، بدده  تواننددد دی ایتقددای ظ فیدد  نددووویی بنگاه پیشددنهادها م  
گذایان و مدی ان حددوزۀ فندداویی اطالعددات و ایتباطددات اختصدداص  های  ب ای سیاس  پیشنهاد 

بنیددان حددوزۀ فدداوا و دی ادامدده،  های دانش دایند. دی این قسم ، ابتدا پیشنهادهای م تبط با بنگاه 
ییزان، و مدددی ان حددوزه فندداویی اطالعددات و  گذایان، ب نامدده پیشددنهادهای مدد تبط بددا سیاسدد  

گی ان بنگدداه، یاهبدد د مناسددب  یا بدد ای مقابلدده بددا  مدددی ان و تصددمیم (  1:  شددود ایتباطات ایائه م  
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یاسددتا از  یاب  یا تنو  ببخشند و دیاین ها، منابع ایده این بنگاه (  2  تهدیدهای محیط  اتخاذ کنند؛ 
                     کنندددگان نهادهددای وموزشدد ، و... اسددتیاده کننددد؛ منددابع داخلدد  بنگدداه، مشددت یان، تأمین 

سددازمان   ف هنگ (  4  های خود یا بهبود بخشند و ایتباطددات یزم یا تقویدد  کننددد؛ هماایی (  3
ها، دانش خود دی موید بازای و دانددش فندد   مدی ان این بنگاه (  5  متناس  با نووویی یا ایتقا دهند؛ 

پذی ی و ب قدد ایی ایتباطددات، یا  هددای ییسددک هددا، ازجملدده مهایت یا تقوی ، و ب خدد  مهایت 
ای یا ب ای ایتقای نووویی دی پددیش گی نددد و  گ انه یاهب دهای متناس  و حمای  (  6  د؛ کس  کنن 

ای  گوندده مدی ی  دانددش و یددادگی ی سددازمان  یا به ( 7 به نووویی، نگاه  ف ایندی داشته باشند؛ 
 دائم  انجام دهند. 

ن، و ییزا گذایان، ب نامههای  ب ای سیاس دی این بخش، سع  شده اس  با ایائۀ پیشنهاد
مدی ان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات، یاهاایهای  یا ب ای ایتقای ظ فی  نددووویی دی 

( 1  اند:ها ایائه دهیم. این پیشنهادها با توجه به ماهی  کایب دی پهوهش ایائه شدددهاین بنگاه
بنیان حددوزۀ فدداوا از ط یدد  ایجدداد ایجاد اطمینان اجتماع  دی موید خ ید محصویت دانش

ایائۀ تسهیالت مناس  بدد ای (  2  یهای تخصص  ب  بست  فناویی اطالعات و ایتباطات؛ بازا 
بنیان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات و همرنددین، فدد اهم کدد دن شدد ایط های دانشبنگاه

های مالیات  مویدی ویددهۀ اعطای معافی (  3  پذی ؛ گذایی ییسکاستیاده از مزایای س مایه
دسته منظوی کاهش ییسک اینای بهوزۀ فاوا و همرنین، پوشش بیمهبنیان حهای دانشبنگاه

منظوی توانمندسازی مدددی ان  های وموز  میاهیم م تبط با نووویی به ب گزایی جلسه (  4  ها؛ از بنگاه 
حمایدد  از    (  5  هددا؛ های فن  یزم بدد ای ایددن بنگاه سازی و ف اهم ک دن وموز  و همرنین، شباه 

سددازی بدد ای حمایدد  از  ج ای دقی  قددوانین مالایدد  فادد ی و ف هنگ مالای  فا ی، از ط ی  ا 
بنیان حوزۀ فناویی اطالعات و بازایسازی بدد ای حمای  از محصویت دانش(  6  اخت اعات؛ 

های  بدد ای عنوان نمونه، ایجاد بازای ب ای این محصویت دی دولدد  و ایائدده مشددوقها )بهون
گذایان خددایج ، ایجدداد هتسددهی  حضددوی سدد مای( 7 مشددت یان بخددش خصوصدد (؛ 

 . های مناس  وموزش  و پهوهش ، و بهبود ایتباط میان دانشگاه و صنع زی ساخ 
طوی عمده از نووویی دی جامعۀ ومایی، نووویی دی الگددو، و نددووویی دی این پهوهش، به

معنا که ب یس  ظ فی  نووویی و ایائۀ الگددو بدد ای ایتقددای ظ فیدد  اینب د؛ بهیو  به ه م 
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بنیان حوزۀ فناویی اطالعددات و ایتباطددات دی ایدد ان تدداکنون انجددام های دانشیی بنگاهنووو
شده دی این پهوهش، دیب دایندۀ ب یس  ماهی  ظ فیدد  نشده اس . همرنین، الگوی ایائه

ای یا ایچدده و گونددهدیگ ، بهسددویسو، و عوام  مثر  بدد  ظ فیدد  نددووویی ازنووویی ازیک
این، ب خ  از عوامل  که دی پیشینۀ پهوهش و ب اساس ش ایط کشوی ب هماهنگ اس . افزون

های تلییقدد  ب این، استیاده از یو  اند. افزونشدهخوید، دی این پهوهش اضافه  چشم م به
شده دی های انجامندیت اتیاق افتاده اس  و بخش عمدۀ پهوهشب ای مطالعۀ این پدیده، به

 اند. ه ک دههای کم  استیادموید، از یو  این
وویی اطالعددات، بودنددد از: محدددودی  دی گدد د   های پهوهش حاض  عبایت محدودی 

شوندگان و همرنددین، محدددودی  شناسای  جامعۀ ومایی، محدودی  دست س  به مصاحبه
ها. ازونجاکه این پهوهش، وغازی ب ای شناخ  ظ فی  نووویی ها از نمونهوویی دادهدی گ د 

های وت  پیشنهاد مند ب ای پهوهشهای زی  به پهوهشگ ان عالقهضو دلی  موهمیناس ، به
دهدد  منظوی تعمیمهددای دیگدد  بددههای حوزۀ فاوا با بنگاهای بنگاهتحلی  مقایسه(  1  شود:م 

مقایسۀ عوام  مثر  بدد  ظ فیدد  نددووویی ( 2 ها و صنایع دیگ ؛ ومده به بخشدس الگوی به
انجام پهوهش بددا جامعددۀ (  3و    های کشوی مویدمطالعه؛ هدی کشویهای دیگ  با توجه به زمین

 های بیشت  با یو  ومایی جدید. ومایی متیاوت و تال  ب ای یافتن عوام  و شاخص
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