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  مقدمه -1

اســت،   توســعه به ســرعت در حال   فناوريامروز،  يایدر دن

 کنندگانو انتظارات مصرف  ازهایشود، ن یدشوارتر م  یرقابت جهان

مداوم افزا به  بد ی یم شیطور  خه عمر     یم رییو تغ ا ند و چر ک

صول کوتاه   يهایبا خروج دیها باشرکت بنابراین، شود.  یتر ممح

نه   قاء  يبرانوآورا ئه  ب قابت  تی مز کی ، ارا  ،داری پا  تی مز جاد یا ،یر

ــاختار بازار پ      شیحفظ و افزا ــهم بازار خود با سـ ــازگار   ای وسـ سـ

و   دانشمندان  از بسیاري  توجه نوآوري موضوع  امروزه، ].14[شوند 

 از و اســت کرده جلب خود به را مختلف هايرشــته از محققان

سیار  اهمیت سازمان  زیادي ب  امروزي تحول و تغییر از پر هايدر 

 پیدا چرخه تحوالت در ماندن و رقیب هايسازمان  با رقابت براي

مل    عنوانبه  آورينو که اچر اســــت؛ کرده یاتی  و مهم عا  ح

 محیط در پایدار رقابتی مزیت و ارزش منظور ایجادبه هاسازمان 

ست  امروزي متغیر و پیچیده سیاري . ا  هاشرکت  صنایع،  از در ب

فراوانی  فشار  زیر نوآوري، راه در خود هاييتوانمند براي باالبردن

ــدر در دارند و نوآوري قرار ــت ص  جا انهاي مدیرفعالیت فهرس

ــط در         .]2[دارد چک و متوسـ نایع کو ــ فاوتی از صـ عاریف مت ت

کشــورهاي مختلف وجود دارد. در کشــور ما، با توجه به شــاخص 

نفر شــاغل در زمره صــنایع   150هاي زیر تعداد شــاغالن، بنگاه

سوب می    سط مح هاي زیر بنگاه ،دیگرعبارتشود. به کوچک و متو

صنایع کوچک و واحدهاي    50 شاغل، جزء    150تا  50داراي  نفر 

سوب می       سط مح صنایع متو شاغل جز    هايشرکت  ].4[شود نفر 

ــط، و کوچک ــتند نوآور متوس ــنایع اینکه به توجه با و هس   ص

ــط و کوچک ــیاري در متوس ــبی هايمزیت ها،بخش از بس  نس

سبت  فراوانی  کندمی قادر را آنها امر این دارد، صنایع بزرگ  به ن

ــریع که    العمل عکس فزاینده جهانی،   تحوالت به  کاراتر  و ترسـ

با  انطباق توانایی و فراوان پذیريانعطاف دلیل به و دهند نشــان

  انکارناپذیري هايمزیت از مشـــتریان، ســـلیقه و بازار تغییرات

ستند.   برخوردار سط مدت  يهاشرکت ه عنوان بهها کوچک و متو

ر د ژهیوبه  ،ينوآور یو معرف کارگیري هب  جاد، یدر ا یمهم گرانیباز 

دعا  اهستند؛ تا آنجاکه شناخته شده  تیبه رسم یمحل ياقتصادها

ست که ب   صد از تمام نوآور  60از  شیشده ا  ستم یقرن ب يهايدر

شرکت    يبرا ].9[است  افتهیتوسعه   و متوسط  کوچک يهاتوسط 

، سـازي تخصـصـی   و ، کمبود تخصـص متوسـط  و کوچک صـنایع 

نوان به ع یداخل ينوآور تیتوسعه و فقدان قابل براي منابع کمبود 

صل  شبکه ها        ينوآور یموانع ا شارکت در  ست. م شده ا  يشناخته 

ــنایع ییتوانا شیافزا يبرا یبه عنوان راه حل ينوآور   و کوچک ص

می تواند مدنظر قرار به عمل  دیجد يها دهیا لیتبد يبرا متوسط

 با رابطه در مطالعات کمبود نشان دهنده  منابع مرور ].16[گیرد 

 .اسـت  کشـور  در و متوسـط  کوچک صـنایع  در هفناوران نوآوري

ــایر به راجع مطالعات در توانمی را کمبود این اگرچه  انواع س

 در اما کرد، مشــاهده نیز متوســط و کوچک در صــنایع نوآوري

 هکچرا ؛وجود دارد مطالعه به بیشتري  نیاز فناورانه نوآوري زمینه

 تاس  صنعت  بخش در اساسی   هايشایستگی   رشد  کلید ،فناوري

 لحاظ رقابت قدرت تقویت براي ابزاري عنوانبه فناورانه و نوآوري

سنگ      ]3[شود می شه  سط فعال در خو . واحدهایی کوچک و متو

اســتان یزد، هر چند داراي پتانســیل بســیار باالیی براي رشــد و  

وکار از ســوي ، اما به دلیل نگاه ســنتی به کســبهســتندتوســعه 

صنایع و فقدان رویکرد علمی     شکالت  در فعالیتصاحبان  ها با م

رو اسـت. یکی از نقاط فشـار اصـلی در خوشـه سـنگ      زیادي روبه

ــودگی و پایین بودن فناورا ــتان یزد، فرسـ وري پایین ي و بهرهسـ

ــت(از بین       حدهاسـ ید وا حد از    15واحد، تنها    122فرآیند تول وا

فاده می    ــت به روز اسـ ند)؛ ازطرف تکنولوژي  دیگر، نوســــازي کن

ــین  ــرمایه    آالت نیز نماشـ گذاري زیادي دارد که از توان    یاز به سـ

بســیاري از واحدها خارج اســت. براســاس مطالعات انجام گرفته،  

ــعیت " راهبرد ،  "و بهبود مدیریت فرآیند تولید فناورانهارتقاي وض

هاي اصــلی توســعه خوشــه اســت. با توجه به آنچه راهبردیکی از 

ــی براي تحقق این  ــاس ــد، یکی از رویکردهاي اس ، راهبرد بیان ش

نه  گیري از نوآوري بهره که این نوآوري   فناورا ــت  ند   ها می اسـ توا

درون سازمانی، یا حاصل همکاري اعضاي سطح خوشه و در طول      

توان با زنجیره ارزش باشـــد. مزیت این رویکرد این اســـت که می

سیار پایین هزینه شین    هاي ب سازي و خرید ما سبت به نو الت، آتر ن

ــوالت   وري و بهاي تمامبهره ــده را کاهش داد و از طرفی محص ش

ئه داد. نوآوري      بازار ارا به  نه  نه  نوآورا ــرایط و  می فناورا ند در شـ توا

ا هاي بر عملکرد شــرکتبل مالحظهاثیر قامقاطع زمانی مختلف، ت

ــد، یکی از بهترین و            به آنچه بیان شـ ــد. با توجه  ــته باشـ داشـ

مدترین روش   قاي عملکرد   کارآ نه  ها براي ارت ناورا نایع   ف ــ در صـ

ــط، بهره ــت فناورانهگیري از نوآوري کوچک و متوس . بنابراین، اس

ــازهاي   ــاختاري توانمندس هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدل س

ــت. ازاین فناورانه  نوآوري  ــاسـ االتی که در این تحقیق به   ورو، سـ

ــخ    پاسـ بال  ــورت اســـت:     دن به این صـ ــتیم،  به آن هسـ گویی 

ــازهاي نوآوري     ن  توانمندسـ ناورا ــتچه مواردي   هف ؟ روابط و اسـ

ــازهاي نوآوري ســطح به چه صــورت  فناورانهبندي بین توانمندس

ست  سازهاي نوآوري  ا شکل   فناورانه؟ مدل توانمند ست به چه  ؟ ا

انی گیري از مبحقیق به دنبال آن اســـت که با بهرهبنابراین، این ت

 االتونظري و نظرخواهی از خبرگان و انجام مطالعات میدانی به س

ضعیت نوآوري       مطر ستر الزم براي ارتقاي و سخ داده و ب شده پا ح 

  را فراهم کند. متوسط و کوچک در صنایع فناورانه
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  پیشینه پژوهش -2

 قرار توجه زیادي مورد امروز دنیاي در که مباحتی  از یکی

ــت، گرفته  ــت فناوري  مدیریت   بحث  اسـ موفقیت مدیریت     .اسـ

ست  این گرو در فناوري سعه و  نوآوري فرآیند که ا  و فناوري تو

یکی از  شود.  مدیریت صنعت،  و وکارکسب  در فناوري از استفاده 

ــیار مهم مدیریت  در ســازمان، موضــوع نوآوري   فناوريابعاد بس

نه   ناورا ــت ف نه   ينوآور. اسـ ناورا به   ف لب  از  ياعنوان مجموعه اغ

عال  که از طر  یم فیها تعر تی ف ــود  کت   کی آن  قیشـ ــر   ،شـ

 ایمحصـــول، خدمت  کی یمعرفو  دیتول ،ی، طراحســـازيمفهوم

جام می  دی جد روش  هد. را ان نه   يها ينوآور د ناورا ت   ف حت   ریثات

سعه قرار دارد  قیتحق يهافعالیت سکی  ].10[و تو )  2008(3ترزیو

نه   ينوآورنیز،  تا   دی جد  يها دهی اایجاد   ند آیعنوان فررا به  فناورا

کار تعر کســـب نه یدر زم تی موفق يها برا دهی ا نیا ياجرا  فیو

 يبرا يادیز لیپتانســ يداراصــنایع کوچک و متوســط،  .کندیم

محققان . مختلف جهان هستند  يدر کشورها  فناورانه يهاينوآور

ــازهاي   از تعداد زیادي   طول زمان، مختلف در    ينوآور توانمندسـ

 ].13[اندکرده ییشناسا ي صنایع کوچک و متوسط، را برا فناورانه

ــازمان همکار   از دیدگاه    ــعه اقت  يسـ ــادو توسـ ــازمان  صـ ي سـ

نه   ينوآور)، 1997ملل(  عملکرد  يها یژگیبهبود و عنوانبه  فناورا

صول ب  صول تجار راي مح  .شود به بازار تعریف می موفق يارائه مح

 ای دیجد فناوري پذیرشعنوان تواند بهیم فناورانه ينوآور ندیفرآ

ــازمان درنظر افتهیبهبود  دیتول ندآیفر ياجرا ــود. گدر سـ رفته شـ

 ،یدر ســاختار ســازمان رییممکن اســت شــامل تغ اورانهفن ينوآور

ها  آیفر مد   نینو يها روش ای  يکار  يند نه  نابع   تی ریو نوآورا م

ــان ــد یانس ــکل راه در ].20[باش ــتم گیريش ــیس   نوآوري هايس

ــته  دو ،فناورانه     کارکردي  ) عوامل 1 ثیرگذارند:  ات  از عوامل  دسـ

 با یســتمکارکردهاي ســ ثیرگذاريتا و ارتباط نحوه به که داخلی

 از کارکردها این بر که عوامل خارجی )2 پردازند؛ می کدیگری

ــتم بیرون ــیسـ  ،فناورانه   يدر روند نوآور . ]5[گذارد ثیر میات  سـ

عه نقش مهم  قیتحق ــ مل    نقش نیکند. ا یم فا یا یو توسـ ــا شـ

عال  کاربرد  هی اول یقات یتحق يها تی ف عه   یو طراح يو  ــ و توسـ

ست که برا  دیمحصول جد  آن  لیو تبد دیجد یندانش ف دیتول يا

 ،اســـت که پس از آن دیجد يهاروشبه محصـــوالت، خدمات و 

ــر مراحل باق  عیاجرا، فروش و توز د،یولت ــراس مانده از روند یدر س

) 1392(همکاران و پوريمیگون ].8[گیردانجام می فناورانه ينوآور

سایی   به پژوهشی  در  انهفناور نوآوري سیستم   بر ثرمو عوامل شنا

  نظر از آنها  پژوهش. پرداختند  تجدیدپذیر    هاي رژيان هحوز در

Terziovski 

  آن آماري جامعه. اســت کیفی ،روش نظر از و کاربردي ،هدف

گانی  فاهیم  هحوز در که  اســــت خبر ناوري  نوآوري م  نیز و ف

 اهداده تحلیل روش. دندار تخصص  و تجربه تجدیدپذیر هايانرژي

ــامل ــه در کدگذاري ش   و باز کدگذاري اولیه، کدگذاري گام س

ست  محوري کدگذاري شان  پژوهش هايیافته. ا  8 وجود هدهندن

  وکار،کســـب قانونی، و دولتی ســـازمانی، و نهادي عوامل گروه

 بعد 36 در دانشــی و فناوري بازار، ســاختار فرهنگی، اقتصــادي،

ست  فرعی ستم    گیريشکل  بر که ا  در فناوري نوآوري هايسی

ــنعت  ــت ثیرگذارات ایران تجدیدپذیر    هاي انرژي صـ  و والرو. اسـ

  توسـعه  را سـیسـتم   پویایی مدل یک پژوهشـی  در) 2016(راون

ند می هاي  مفهوم که  ده یات  با  را نوآوري موتور  مورد در ادب

ــتم  ــیس ــیرهاي" مفاهیم با نوظهور، فناوري نوآورانه هايس  مس

  چند چارچوب تفکر از بخشــی عنوانبه که کندادغام می "انتقال

ست  شده  طراحی سطحی   این نقش ترینمهم ترتیب، همین به ؛ا

 ســـیســـتم مدل یک در کلیدي چارچوب دو از عبور پژوهش،

  آینده در تحقیق براي ايپایه عنوانبه تواندمی که است  دینامیکی

  نامیکدی تحلیل و تجزیه از استفاده با مدل رفتار. کند نقش ایفاي

 متناوب انتقال مختلف مسیرهاي  در فناورانه نوآوري هايسیستم  

شان  منابع مختلف رایطش  تحت ست  شده  داده ن  پژوهش این. ا

ــتورالعمل یک همچنین   با که کندمی فراهم را پژوهیآینده دس

ستفاده  سعه  یا و آزمایش از ا شتر  تو   پیگیري شده  ارائه مدل بی

ــودمی بت و     يبرا دی جد  يها يها و نوآور يورافن  تی اهم .شـ رقا

شد، در م  ست.   وزافزونر گذاران و محققاناست یس  ران،یمد انیر ا

 تیمنجر به موفق دیجد يهايها و نوآوريوراوجود، همه فن نیبا ا

که  ییهايو انواع نوآور فناورانه يهاشــود. با توجه به فرصــتینم

ست بدان یمطور بالقوه ها بهشرکت   میتواند انتخاب کند، مطلوب ا

 ترقاب شیطور واضــح با افزاها بهيورانوآورانه و فن يهاتیکه فعال

ــت.     ــد همراه اســ درک  تر،  بنــابراین، از هر چیز مهم        و رشــ

سازها) فاکتورها ست که موفق  یی(توانمند و   دیجد يهايورافن تیا

عال  نه   يها تی ف هاي  ن توانم ].17[بردیم شیبه پ را نوآورا ــاز  دسـ

نه    ينوآور ناورا مل کل  یکیعنوان به  ف قابت  تی مز يدی از عوا  یر

سوب م  سازهاي  ].27[شود یمح  ییتوانا ،فناورانه ينوآور توانمند

صوالت جد   رمنتظره،یغ فناورانه راتییانطباق با تغ سعه مح و   دیتو

ــتفاده از فر   و یفعل يازها ی رفع ن يبرا دی جد  فناورانه   يندها  آیاسـ

ست  ندهیانتظارات آ ساس ]6[ا و   مبانی نظري . در این پژوهش، برا

ــاز نوآوري   مو 32بعد و   8خبرگان،   نظرات  فناورانه لفه توانمندسـ

سته   شنا  شدند. جدول سایی و د سازهاي  1شماره   بندي  ، توانمند
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  دهد.را نشان می فناورانهنوآوري 
  

  فناورانههاي توانمندساز نوآوري لفهو: ابعاد و م1جدول 

  مؤلفه  بعد  ردیف

1  

  خصوصیات کارآفرین

  هاي شخصیتی کارآفرینویژگی

  سطح دانش مدیریتی کارافرین  2

  سطح دانش تخصصی کارآفرین  3

  شبکه کارآفرین  4

5  

  هاي دولتیحمایت

  هاي دولتیها و خط مشیبرنامه

  فناوريهاي توسعه مین مالی برنامهاتسهیل ت  6

  هاي تحقیقاتیحمایت مستقیم مالی از پروژه  7

  پشتیبانی و حمایت معنوي  8

9  

  پیوندهاي بیرونی

  کنندگانمینات متوسط با و کوچک صنایع فناورانه يهمکار

  متوسط و کوچک صنایع بین فناورانهمشارکت و همکاري   10

  فناورانهدهندگان خدمات متوسط با ارائه و کوچک همکاري صنایع  11

  بین صنعت و دانشگاه فناورانههمکاري   12

13  

  عوامل بیرون سازمان

  ساختار خاص صنعت

  شرایط بازار  14

  عوامل مشتریان  15

  عتدر صن فناورانهتغییرات   16

17  

  مدیریت دانش

  ظرفیت جذب دانش

  گذاري دانشبه اشتراک  18

  فناورانهمستندسازي دانش   19

  یادگیري سازمانی  20

21  

  منابع انسانی

 توانمندسازي منابع انسانی

  انگیزش کارکنان  22

  کار تیمی  23

  تخصص و دانش نیروي انسانی  24

25  

  عوامل سازمانی

  فرهنگ سازمانی

  تار سازمانیساخ  26

  يراهبردریزي برنامه  27

  فناوري اطالعات و ارتباطات  28

29  

  عوامل فناوري

  هاي تحقیق  و توسعه فعالیت

  فرآیندهاي توسعه محصول  30

  مدیریت انتقال فناوري  31

  فناوريپایش   32

  شناسی تحقیقروش -3

؛ چرا که از اســتپژوهش حاضــر، از نظر نوع هدف کاربردي 

در حوزه صنایع کوچک و   فناورانهیات موجود در زمینه نوآوري ادب

ضمنا این پژوهش،      ستفاده می کند.  سط  ا  گردآوري نظر از متو

آن  ،به حساب می آید. رویکرد توصیفی  پیمایشی -توصیفی  هاداده

ــرایط یا   ــیر می کند و به شـ ــیف و تفسـ ــت توصـ چه را که هسـ

طه  جار     هاي موجود، عقیده  راب حال   ها و فرآیندهاي  ي، در زمان 

ــرایط   ــته را نیز که به ش توجه دارد، هر چند رویدادها و آثار گذش

ــی قرار می دهد     ــوند، مورد بررسـ این   ].1[موجود مربوط می شـ

یت بیرونی را             یک موجود یت  ماه ها  که تن جا  تحقیق نیز از آن

کند و قصد مداخله و سپس ارزیابی را ندارد، توصیفی    میتوصیف  

ــد. از طرفی نی ز چون این تحقیق، ویژگی هاي یک جامعه می باش

آماري را با بکارگیري پرســشــنامه و مطالعات میدانی بررســی می  

ــت. جهت جمع آوري داده ها در این      ــی اسـ کند، از نوع پیمایشـ

اي و میدانی استفاده شده است. براي   تحقیق، از دو روش کتابخانه

گاه  پای  اي، مجالت علمی ونگارش ادبیات تحقیق از روش کتابخانه     

ستفاده شده است؛ اما       هاي علمی مختلف بر روي شبکه اینترنت ا

داده هاي اصــلی تحقیق، از طریق پر کردن پرســشــنامه توســط  

مدیران و خبرگان واحدهاي صــنعتی خوشــه ســنگ اســتان یزد  

جمع آوري شده است. در این پژوهش، روش نمونه گیري قضاوتی 



  
  محمد کریمی زارچی، محمدرضا فتحی و سمانه رئیسی نافچی
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ست؛ طرح     شده ا ستفاده   می مطرح زمانی قضاوتی  گیري نمونه ا

ــود ــتند اطالعاتی افراد، داراي از محدودي طبقه که ش  که هس

آن هاست. ضمنا، روش تجزیه و تحلیل داده هاي    به دنبال محقق

  تفسیري می باشد.  -تحقیق، مدل سازي ساختاري
  

  هاتجزیه و تحلیل داده -4

 که است  ضروري  زیر هايگام مدل تحقیق، براي دستیابی به 

 شود:می تشریح آنها از یک ادامه هر در

 شامل: فناورانهنوآوري  ابعاد توانمندساز ) تعیین رابطه بین1

 ساختاري خودتعاملی ماتریس تشکیل �

 دریافتی ماتریس تشکیل �

 ابعاد بین نديبسطح و روابط تعیین �

  فناورانهنوآوري  ابعاد توانمندساز تعامالت شبکه ) ترسیم2

  یوابستگ -) تشکیل ماتریس نفوذپذیري3

  فناورانهابعاد توانمندساز نوآوري  تعیین رابطه بین -4-1

سیله ساختاري، به  -تفسیري  سازي مدل شد.   و وارفیلد مطرح 

سیري  ساختاري  سازي مدل ش  تف سب  یرو  تأثیر تحلیل براي منا

ست   عنصر  یک صر ا ط رواب و جهت ترتیب روش، این. بر دیگر عنا

  بیان به د؛کنمی را بررســی ســیســتم یک عناصــر میان یچیدهپ

 پیچیدگی بر تواندمی گروه آن، وسـیله به که اسـت  ابزاري دیگر،

-تفســـیري ســـازيدیگر، مدلعبارتکند. به غلبه عناصـــر بین

  از يامجموعه آن در اســت که  متعامل فرآیند ســاختاري یک 

صر   جامع سامانمند  مدل یک در همدیگر با مرتبط و مختلف عنا

ســاختاري  -تفســیري ســازيروش مدل .شــودمی ســاختاربندي

صر  میان پیچیده در روابط نظم برقراري به زیادي کمک  یک عنا

ستم    سیري  سازي نماید. مدلمی سی شخیص  ساختاري در  -تف  ت

ــب روش یک و کندمی کمک متغیرها درونی روابط  براي مناس

یه  یل  تجز هاي  بر متغیر یک  ثیرات  و تحل ــت دیگر متغیر . اسـ

 بندياولویت به تواندمیساختاري  -تفسیري سازيهمچنین مدل

صر  سطح  و تعیین ستم    یک عنا سیار  کمک که کند اقدام سی  ب

کند. در می شده  طراحی بهتر مدل اجراي براي مدیران به شایانی 

ــاختاري  هاي روش مدل  ادامه، گام   ــازي سـ ــیري انجام   -سـ تفسـ

  شود.می

  تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري -4-1-1

ــاختاري خودتعاملی ماتریس ــاز از س نوآوري  ابعاد توانمندس

ست. این     فناورانه شده ا شکیل  سط  ماتریس و رابطه بین آنها ت   تو

ستان یزد     مدیران و خبرگان سنگ ا شه  ست.   گردیده تکمیل خو ا

بین ابعاد چهار نوع رابطه ممکن اســت وجود داشــته باشــد که از 

 شود.عالئم زیر براي نشان دادن آنها استفاده می

V :i  منجر بهj ؛دشومی  

A :j  منجر بهi ؛شودمی            

X؛: بین دو بعد رابطه دوطرفه وجود دارد       

Oاي وجود ندارد.بعد رابطه دو : بین 

 هايپس از پرکردن پرسشنامه تحقیق توسط خبرگان، داده    

صل  ساس  حا ساختاري  مدل روش برا سیري -سازي    نديبجمع تف

قابل  2شماره   ماتریس خودتعاملی ساختاري در جدول  شده و در 

  مشاهده است.

  

  فناورانهنوآوري  : ماتریس خودتعاملی ساختاري ابعاد توانمندساز2جدول 

  2  3  4  5  6  7  8  عنوان توانمندساز

 V V V V O V V  .خصوصیات کارآفرین1

   V V V V X O  هاي دولتی. حمایت2

     V X X  X  X . پیوندهاي بیرونی3

       V V O O . عوامل بیرون سازمان4

         X A  X . مدیریت دانش5

           V X . منابع انسانی6

             V . عوامل سازمانی7

               . عوامل فناوري8

  دریافتی ماتریس تشکیل -4-1-2

 به ساختاري  خودتعاملی ماتریس تبدیل از دریافتی ماتریس

ــل   دو ماتریس یک ــفر و یک حاص ــی ص ــود.می ارزش  براي ش

ــتخراج ــطر هر در اید ب  دریافتی،  ماتریس  اسـ  عدد یک را   سـ

هاي عالمت جایگزین را صفر  عدد و Vو   Xهايتعالم جایگزین

A  وO  ــاختاري خودتعاملی  در ماتریس  تبدیل از کرد. پس سـ

ــطرها،  تمام  ــله   نتیجه  سـ  نامیده  اولیه  ماتریس دریافتی   حاصـ

صلی برابر یک قرار  در ماتریس دریافتی، درایه .شود می هاي قطر ا

ــود.  گیرد. همچنیمی ن براي اطمینان باید روابط ثانویه کنترل شـ

شود، در   Cمنجر به  Bشود و   Bمنجر به  Aبه این معنا که، اگر 
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ــورت باید  ــود. ماتریس دریافتی تکنیک  Cمنجر به  Aاین صـ شـ

سیري  سازي مدل شده   3شماره   ساختاري در جدول  -تف ارائه 

 وابستگی  و سطر  سطري  از جمع نفوذ قدرت است. ضمنا، ستون   

  بدست آمده است. ابعاد سطري جمع از
  

  فناورانهنوآوري  : ماتریس دریافتی ابعاد توانمندساز3جدول 

  قدرت نفوذ  8  7  6  5  4  3  2  1  عنوان توانمندساز

  7 1 1 1 1 0 1 1 1  .خصوصیات کارآفرین1

  6  1 1 1 1 1 0 1 0  هاي دولتی. حمایت2

  5  1  0 1 1 1 1 0  0 . پیوندهاي بیرونی3

  5  1  1  0 0 1  1 1 0 مل بیرون سازمان. عوا4

  4  1  0  1  1 0 1 0 0 . مدیریت دانش5

  5  1  1  1  1  0 1  0 0 . منابع انسانی6

  5  1  1  1  1  0  1 0 0 . عوامل سازمانی7

  2  1  0  0  1  0  0  0 0 . عوامل فناوري8

    8  5  6  7  3  6  3  1  میزان وابستگی

 ابعاد بین بندي سطح و روابط تعیین -4-1-3

رحله، مجموعه دریافتی و نیز مجموعه مقدماتی براي در این م

شـــود. هر یک از متغیرها از روي ماتریس دریافتی اســـتخراج می

 هاخروجی مجموعه باید معیارها بنديسطح  و روابط تعیین براي

ستخراج  دریافتی از ماتریس معیار هر براي هاورودي مجموعه و  ا

 که است  عیارهاییم و معیار خود شامل  هاخروجی مجموعه شود. 

 و معیار خود شـــامل هاورودي مجموعه .پذیردمی تاثیر آن از

ست  معیارهایی  روابط مجموعه سپس  گذارد.می تاثیر آن بر که ا

که  ابعادي طورمعمول،به .شــودمی مشــخص طرفه معیارها دو

 داشـــته یکســـان طرفه دو روابط مجموعه و خروجی مجموعه

دهد. می تشــکیل را مراتب ســلســله ســطح باالیی ابعاد باشــند،

شاء  باالیی سطح  ابعاد بنابراین، بود.  نخواهند دیگري هیچ بعد من

پس از شناسایی بعد باالترین سطح، آن بعد از فهرست سایر ابعاد      

ــته می    ــطح همه      کنار گذاشـ ــود. این تکرارها، تا زمانی که سـ شـ

شود، ادامه می یابد. جداول   شخص  ، 7، 6، 5، 4شماره   متغیرها م

  دهد.تکرارهاي مربوط به شناسایی سطوح را نشان می 9 و 8
  

  : محاسبات مربوط به سطح اول4جدول 

  سطح  مشترک  خروجی  ورودي عنوان توانمندساز

    1  1  1-2-3-5-6-7-8  خصوصیات کارآفرین

    2-4  1-2-4  2-4-5-6-7-8 هاي دولتیحمایت

    3-4-5-6  1-3-4-5-6-7  3-4-5-6-8 پیوندهاي بیرونی

    3-4  2-3-4  3-4-7-8 بیرون سازمانعوامل 

    3-5-6  1-3-5-6-8  3-5-6-8 مدیریت دانش

    6  1-6  3-5-6-7-8 منابع انسانی

    6-7  1-3-4-6-7  3-5-6-7-8 عوامل سازمانی

  1  5-8  1-2-3-4-5-6-7-8  5-8 عوامل فناوري

  

  : محاسبات مربوط به سطح دوم5جدول 

  سطح  مشترک  خروجی  ورودي عنوان توانمندساز

    1  1  1-2-3-5-6-7  خصوصیات کارآفرین

    2-4  1-2-4  2-4-5-6-7 هاي دولتیحمایت

  2  3-4-5-6  1-3-4-5-6-7  3-4-5-6 پیوندهاي بیرونی

    3-4  2-3-4  3-4-7 عوامل بیرون سازمان

  2  3-5-6  1-3-5-6  3-5-6 مدیریت دانش

    6  1-6  3-5-6-7 منابع انسانی

    6-7  1-3-4-6-7  3-5-6-7 عوامل سازمانی
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  : محاسبات مربوط به سطح سوم6جدول 

  سطح  مشترک  خروجی  ورودي عنوان توانمندساز

    1  1  1-2-6-7  خصوصیات کارآفرین

    2-4  1-2-4  2-4-6-7 هاي دولتیحمایت

    4  2-4  4-7 عوامل بیرون سازمان

    6  1-6  6-7 منابع انسانی

  3  6-7  1-4-6-7  6-7 عوامل سازمانی

  

  ه سطح چهارم: محاسبات مربوط ب7جدول 

  سطح  مشترک  خروجی  ورودي عنوان توانمندساز

    1  1  1-2-6  خصوصیات کارآفرین

    2-4  1-2-4  2-4-6 هاي دولتیحمایت

  4  4  2-4  4 عوامل بیرون سازمان

  4  6  1-6  6 منابع انسانی

  

  : محاسبات مربوط به سطح پنجم8جدول 

  سطح  مشترک  خروجی  ورودي عنوان توانمندساز

    1  1  1-2  فرینخصوصیات کارآ

  5  2  1-2  2 هاي دولتیحمایت

  

  : محاسبات مربوط به سطح ششم9جدول 

  سطح  مشترک  خروجی  ورودي عنوان توانمندساز

  6  1  1  1  خصوصیات کارآفرین

  تفسیري  -ساختاريساخت مدل  -4-2

ــطوح  تعیین     از پس  ــا همچنین      و ابعــاد  از هریــک  سـ  ب

 ترسیم  تفسیري  -ساختاري  ماتریس دریافتی، مدل درنظرگرفتن

ست. این   1شماره   شکل  در نهایی شود. مدل می شاهده ا  قابل م

شکیل  سطح  شش  از مدل ست. ابعادي که  شده  ت  سطوح  در ا

  .دارند کمتري تأثیرگذاري دارند، مراتب قرار سلسله باالي

 و "عوامل فناوري"نتایج حاصــل از تحقیق نشــان داد که بعد 

ــپس دو بعد    باالترین  "اي بیرونیپیونده  "و  "مدیریت دانش  "سـ

سطوح    سازهاي نوآوري فناورانه دارد. در  اولویت را در بین توانمند

ــیات کارآفرین   "باالي مدل نیز، ابعاد     ــوصـ هاي  حمایت  "و  "خصـ

  قرار دارد که تاثیرگذاري کمتري در مدل تحقیق دارد. "دولتی

  وابستگی -ماتریس نفوذپذیري -4-3

نمندســازهاي توا تفســیري -ســاختاري مدل ترســیم از پس

ستگی -نفوذپذیري ماتریس جدول نوآوري فناورانه، شد.   ایجاد واب

  قدرت توانمندسـاز نوآوري فناورانه از بعد  هشـت  نتایج، براسـاس 

  نفوذي، دســـته عوامل چهار به میزان وابســـتگی، و نفوذپذیري

سته  پیوندي،  عوامل"خودمختار تقسیم شد. براي مثال، بعد    و واب

  وابستگی زیاد و قدرت نفوذ کمی  اینکه میزانبا توجه به  "فناوري

ندي بشود. نتایج کامل تقسیمعنوان عامل وابسته تلقی میدارد، به

  قابل مشاهده است. 10شماره  ابعاد مدل در جدول
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  فناورانهتفسیري توانمندسازهاي نوآوري  -: مدل ساختاري1شکل 

  

  وابستگی - وذپذیري: ماتریس نف10جدول 

  8  نفوذي              پیوندي

              1  7  

          2      6  

  5      4    7  6و  3    

  5              4  

                3  

8                2  

  1  خودمختار              وابسته

8  7  6  5  4  3  2  1  
نفوذ              

 وابستگی

  گیريبحث و نتیجه -5

سیاري  تجربه شورهاي  از ب سعه  ک سعه یافته  و درحال تو  تو

شان  سط  کوچک صنایع  بخش دهدمی ن  مختلف، دالیل به و متو

 کوچک دارد. صنایع صنعتی و اقتصادي توسعه  در محوري نقشی 

سبت  زیادي معایب و مزایا متوسط،  و  که دارد بزرگ صنایع  به ن
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شتغال  نوآوري، به توانمی جمله آنها از  پذیريانعطاف و آفرینیا

 کوچک هايکرد. شرکت  اشاره  بزرگ صنایع  با مقایسه  در بیشتر 

ــط، و ــتند نوآور متوس ــیاري در اینکه به توجه با و هس  از بس

سبی  هايمزیت ها،بخش سبت  فراوانی ن  دارد، صنایع بزرگ  به ن

ــازد یم قادر را آنها امر این ــریع کهس  تحوالت به کاراتر و ترس

 پذیريانعطاف دلیل به و دنده نشان  العملعکس فزاینده جهانی،

 از مشــتریان، ســلیقه و بازار با تغییرات انطباق اناییتو و فراوان

. با وجود مزایاي زیادي باشــند  برخوردار انکارناپذیري هايمزیت

ــمرد، حوزه   که می  نایع برشـ ــ ناوري توان براي این صـ یکی از   ف

سأله آن     حوزه ست. دلیل این م صنایع ا هاي چالش برانگیز در این 

 رانهفناوم براي تغییرات اســت که این صــنایع فاقد منابع مالی الز

شین      سازي یا خرید ما سترده(نو ستند؛ بنابراین،  گ آالت مدرن) ه

ــعیت   ــی براي بهبود وضـ ــاسـ این   فناورانهیکی از راهکارهاي اسـ

به نوآوري     نه  واحدها، روي آوردن  یده و بهره فناورا هاي   گیري از ا

  . از این رو، این پژوهش، مدلی را براي نوآورياستخالقانه و نوآور 

ستان یزد      فناورانه سنگ ا شه  و با محوریت واحدهاي فعال در خو

  32بعد و  8ارائه داده اســـت. مدل ارائه شـــده در این تحقیق، از 

که براســاس مبانی نظري و  تشــکیل شــده   مؤلفه توانمندســاز  

 -نظرخواهی از خبرگان تعیین شـــدند. ضـــمنا، مدل ســـاختاري

سطح     ست آمده،  سیري بد ساز ایجاد بندي را براي ابعاد تف  توانمند

ــت که در پایین ــطح(داراي باالترین اولویت) بعد کرده اس ترین س

ناوري   " مل ف مل          "عوا ناوري شـــا مل ف ته اســـت. عوا قرار گرف

ــازهایی     ــت توانمندسـ که دربرگیرنده ابعاد مختلف مدیریت       اسـ

است. قطعا توجه   متوسط  و کوچک البته در سطح صنایع   فناوري

وســعه، توســعه محصــول، انتقال   هایی چون تحقیق و تلفهبه مو

ناوري  پایش تغییرات   ف ناوري و  ظه      ف بل مالح قا ــهم  اي در سـ

مدیریت  "دارد. در سطح دوم، دو بعد  فناورانههاي نوآوري موفقیت

ندهاي بیرونی  "و  "دانش یت دانش، یکی از     "پیو مدیر قرار دارد. 

چه در صنایع بزرگ و چه در  فناورانهتوانمندسازهاي مهم نوآوري 

ست و بهره   صنا  سط و کوچک ا هاي آن از گیري از ظرفیتیع متو

یت نوآوري      باالیی در موفق یت  نه  اولو ناورا برخوردار اســـت. از  ف

هاي خاص صــنایع کوچک و متوســط،   طرفی، با توجه به ویژگی

ــا تــا        بهره   کننــدگــان، رقبــا،    مین  گیري از پیونــدهــاي بیرونی ب

ر هاي تفکز پایهها(یکی ادهندگان خدمات تخصصی و دانشگاه  ارائه

گیري از ظرفیت پیوندهاي بیرونی اسـت) و جذب  اي، بهرهخوشـه 

ــعفهاي آنها، میظرفیت و توانمندي هاي تواند تا حدود زیادي ض

ــنایع در حوزه  ــش دهد و قطعا این پیوندها  فناورياین ص را پوش

ــنایع را ارتقا می   فناورانه  ظرفیت و منابع نوآوري    دهد. در  این صـ

د که اشاره به  قرار دار "عوامل سازمانی "تحقیق،  سطح سوم مدل  

ــازمانی و جهتظرفیت ــتر دهی آنها و منابع س ها براي ایجاد بس

سطوح بعدي مدل نیز،  دارد فناورانهالزم براي نوآوري  منابع ". در 

ــانی مان   "، "انسـ ــاز یت  "، "عوامل بیرون سـ و   "هاي دولتی حما

صیات کارآفرین   " صو ایگاه خود باید قرار دارد که هریک در ج "خ

مدنظر قرار گیرد. هرچند  فناورانهدر جهت بهبود وضعیت نوآوري  

تعداد تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با موضـــوع تحقیق محدود 

است، اما نتایج سایر محققان نیز تا حدود زیادي نتایج این تحقیق 

شان   )2016(4کند. نتایج تحقیق گوپتا و آروآرا تایید می که  دادن

ــ نانیدانش کارآفر  فناوري،  يها تی ع و قابل مناب  ــتیو سـ  يهااسـ

هاي نوآوري     نیترعنوان مهمبه  یدولت ــاز نه  توانمندسـ ناورا در  ف

ــتند.          ــور هند مطرح هسـ ــط در کشـ نایع کوچک و متوسـ ــ صـ

که  به این نتیجه رســـیدخود  قیدر تحق)، 2015( 5ســـابراهمانیا

ــالح  ــص      ن،ی کــارآفر  تیــصـ ــا  نیروي کــار متخصـ ، ارتبــاط ب

ــتر  يکنندگان، همکار   نیتام  از مراکز منابع   تی و حما  انی با مشـ

 متوسـط  و کوچک در صـنایع  فناورانهي رشـد نوآور  يبرا يفناور

محدودیت اصلی این تحقیق دسترسی محدود  کننده است. نییتع

  به مدیران و کارشناسان خبره در این حوزه بوده است.
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