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 چكيده
 نابعاها با اتکای به است. ساماا  خود انابع پایگاه هدفمند اصالا  یا گسارر  ایجاد، در سااماا  یک ظرفیت ،های پویاقابلیت

 توساااده دروتحقیق پویای هایتوانمندی پویا، هایتوانمندی تریناهم ام یکی .یابد دسااات نظر اورد اهداف به تواندایخود 

 روی بر تواندای وتوسدهتحقیق پویای هایتوانمندی لذااست؛  نوآوری ایجاد توسده،وهای تحقیقخروجی تریناهم امست. هاساماا 

بنابراین هدف این پژوهش شااناسااایی  .باشااد داشااره بساایایی ثیرتا اییغذ صاانایع هایشاار ت جمله ام هاشاار ت نوآورانه عملکرد

 است؛ 2نوآورانه عملکرد بر هاتوانایی این ام یک هر ثیرات اییا  و غذایی صانایع هایشار ت توساده دروتحقیق پویای هایتوانمندی

تحلیل ونظور تجییها. بهدارد بسیایی سهم رقابری اییت  سب در و گرددای احوریشایسرگی ایجاد باعث هاشر ت در نوآوری میرا

وسده در صنایع توهای پویای تحقیقعنوا  قابلیتشااخ  نهایی به91 ،نهایتدر اسارااده گردیده اسات.AMOS افیار ها ام نرمداده

ای دیگر ساماانی توسده و واددهوساامی و ایجاد هماهنگی بین فرآیندهای وادد تحقیق ه قابلیت یکپارچه غذایی شاناساایی شاد

ر د شاخ  سرعت در تشخی  تغییرات در صندت، در ارغیر ادساس، توسده دارد.وهای تحقیقبیشاررین تاثیر را در پویایی قابلیت

و در ارغیر پیکربندی  ساماا  های راهبردیهای ارتبط جهت افیود  ارم  برای اشرریا  در برنااهشااخ  فدالیت ارغیر ادراک،

همچنین  .استهای تدیین و تاثیر دارای بیشاررین راریب دسات آاده با دانش اوجود،نایی ادغام دانش جدید بشااخ  توا اجدد،

 بر عملکرد نوآورانه تاثیر اثبت دارد. %11توسده با سطح اطمینا  واشخ  شد  ه قابلیت پویای تحقیق
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 مقدمه -1
ای هگذاریهای پویا یک ااهوم ادربر برای سااراایهآیا قابلیت

 ؟ستجدید در صندت غذا

در رقابت جهانی ااروم، نوآوری به یکی ام انابع اصااالی اییت 

، 20]رقابری پایدار با ارمیابی ساطو  عملکرد بالا تبدیل شده است

وا  راهی برای  مااک بااه عناهمیاات نوآوری بااه .[21و  23، 22

 ه نیامها و اسااات احصاااولات یا خدااتی  هاا در اراههشااار ات

احصولات و  توسده [.82]های اشارریا  را برآورده سامدخواساره

ها رااروری است. خداات جدید برای اوفقیت و پایداری سااماا 

ساااامد احصاااولات ارنوعی را اراهه ها را قادر اینوآوری شااار ت

و ساودآوری را به ددا ثر [ 89]ا افیایش دهنددهند، ساهم بامار ر

نوآوری ابیاری راااروری برای اطمینا  ام این اار  [.82]رساااانند

گذاری طولانی ادت یابند و سراایهها نجات ایاسات  ه سااماا 

 [.88]نمایدآنها در بامار با وجود عدم اطمینا  رشد ای

د  ند تا احصولات اوجود خوها  مک اینوآوری به سااماا 

را بهبود ببخشاااند یا احصاااولات جدیدی را اراهه دهند،  یایت 

احصاااوا را بهبود بخشاااند و توانایی رقابری شااار ت را افیایش 

اسات تا اطمینا  داصل  نید  ه  راهبردنوآوری یک [. 81]دهند

نوآوری به [. 80و  89]یابدارم  بامار و سااود ساااماا  افیایش ای

ا تغییرات احیطی سامگار  ند تا به سرعت بها  مک ایسااماا 

های جدید بامار شاوند و آنها را قادر به  شام احصولات و فرصت

، 20]دشااو ند و ام این طریق با تغییرات احیطی سااامگار ایای

عنوا  یکی ام عواال اهم ای بهگسررده طورنوآوری به [.83و  82

[. 81]شودها شناخره ای ننده به اوفقیت و رشاد سااماا  مک

ی نوآور اوروع بسیاری ام دانشگاهیا  و احققا  را به اطالدهاین 

برای رسااید  به بالاترین  [.19و  12]اند  رده اساات، اانندعلاقه

ای ههای پویا اانند قابلیتها باید ام قابلیتساطح نوآوری، ساماا 

 .[10و  19، 11، 18، 12، 19]توسده برخوردار باشندوتحقیق

 ادیریت ادبیات در را رومافیونی وجهت[، 12]پویا هایقابلیت

 دد تا ایعلاقه چنین. است نموده جلب خود به اخیر هایساا در

 راهبردی هایانرخاب بین پیوند به دیریناه اهمیات ام میاادی

 ساماا  تئوری ادبیات و اسارراتژی در احیطی شارایط و هابنگاه

 احیطی عمده تغییرات به رساایدگی عدم [.13]گیردای نشااات

 .بگذارد انای ثیرتا شر ت عملکرد بر تواندیا

های فاقد  ه ساااماا  اسااتبساایاری ام اطالدات نشااا  داده

یرا م است؛های پویا، خروجی خوبی ام نوآوری دریافت نکردهقابلیت

. [92و  11، 82]با تغییرات احیط اقابله  ند اساااتنروانساااراه

 و پایدار رقابری انباشاات انابع ارمشاامند برای دمایت ام ایایای

هاای پویا قاابلیات. [92و  99، 20]نوآوری  اافی نیسااات بهبود

 ه ادغام، بامساااامی و دساااریابی به این انابع را  اساااتااکاناتی 

دهد الگوهای ها ااکا  ایبه شر تو  [98و  83]دساامامکن ای

با  داخلی و خاارجی را دوبااره پیکربنادی  ناد تاا باه سااارعت

نوآوری [. 20د] ار روبرو شووهای اوجود در احیط  سابچالش

ویا های پبه خودی خود برای دساااریابی به اوفقیت بدو  قابلیت

وتوسااده بر نوآوری های پویای تحقیققابلیت[. 92 افی نیساات]

گذارد  ه انجر به ثیر ایااحصاااوا و قاابلیت جذب شااار ت ت

 .[99و  91، 19]شودای بامار بهرر عملکرد

ا هی رقابری اوجود شر تصاندت، ایایا در نوآوری تساریع با

 طورهب باید با احیط خارجی ارغیر اقابله و برای است وتاه ادت 

 صندت بود بری ارق [.90] ند ادرفی را جدیدی احصولات اداوم

 در هایینوآوری اراهه به الیم را غذایی صاانایع هایشاار ت غذا،

 نوآوری این به دسااریابی برای  ه اساات  رده عملکرد و خداات

 در وتوسااادهتحقیق واددهای پویای هایقاابلیت یساااتبااای

 این و بگیرد قرار بررساای و شااناسااایی تحقیق، اورد هاساااماا 

 هایقطدیت عدم و داا، خطرات این با. گردد تقویت هاقابلیت

 اثاا، عنوا به. صااندت وجود دارد در فرآیند نوآوری در شااگرف

 اناییآیاا تو کاهدر تشاااخی  این اغلاب اقرصاااادی هاایبنگااه

است   افی بامار تقارای تغییرات تحقق توساده آنها برایوتحقیق

احصوا وجود دارد  توسده برای اوردنیام اکمل دانش و آیا فقدا 

 ایجاد باعث اطمینا  و عدم خطر عناصر د. این، اشاکل داریا خیر

های دارای شاار ت[. 92]شااودای صااندت در نوآوری هایچالش

 را خود انابع پایگاهاسااات،  اداوم قادر طوربه های پویاقاابلیت

[. 12]نوآوری تجدید  ند روند در قطدیت بر عدم غلبه انظوربه

صااندت دساارخو   در نوآوری رام رقابری و پویا، احیط یک در

یا  یتدریج سامیبهینه ام اتکا بر توانایی .تحوا اساسی شده است

 توانایی  شاام و ادغام گذشااره به توسااده در اقیاس اقرصاااد

هاای داخلی و خاارجی و همچنین یااادگیری ساااریع و فرصااات

 [. 92]های اجرایی تغییر نموده استتوانایی

 هب الیم را غذایی صنایع هایشر ت غذا، صندت بود  رقابری

 برای  ه اسااات  رده عملکرد و خداات در هایینوآوری اراهه

 واددهای پویای هایقابلیت بایسااتای نوآوری این به دسااریابی

 رارق بررسی و شناسایی تحقیق، اورد هاساماا  در وتوسدهقتحقی

 .دگرد تقویت هاقابلیت این و بگیرد

 نای در قبلی، اطالدات " ور نقاط" وتوساادهتحقیق اساااسبر

 عنوا هب نوآورانه عملکرد بر پویا هایقابلیت پیااد بررسی پژوهش

 نمود  اشخ  با ،دیگر سوی ام. است شاده انرخاب اصالی هدف

 پویای هایتوانمندی بر اوثر ارغیرهای هایشااااخ  تریناهم

 دی اربر پیشنهادهای  ه است شده این بر سدی توسادهوتحقیق
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 پویای هایتوانمندی تقویت جهت هاساااماا  اخریار در اایدی

 کردعمل  ارآاد صورتبه طریق بدین تا شود اراهه توسادهوتحقیق

 بار ننخساری برای  هاین دلیل هب پژوهش این. یابد بهبود نوآورانه

 آنها ثیرات بررسی و وتوسدهتحقیق پویای هایقابلیت شاناسایی به

 و یشیرین صندت در غذایی صنایع هایشر ت نوآورانه عملکرد بر

 حورا واریانس تحلیلی ابیار با همچنین و اسات پرداخره شاکلات

 اورد را نرایج ،دارد دیگر ابیارهای به نسااابت بالاتری دقت  ه

 نوآوری دارای ، ه ام این انظر اسااات داده قرار تحلیل و تجییه

 .است

م شااده اساات. بخش اوا شاااال بخش تقساایاطالده به پنج 

وم شاال رو  س، بخش تحقیق پیشینهاقداه اسات، بخش دوم 

ا و هشاال تجییه و تحلیل یافره چهارمتحقیق و فررایات، بخش 

 و پیشنهادات است.ها شاال بحث در اورد یافرهپنجم بخش 

 

 پژوهش پيشينه -5
های پویا در فرآیند نوآوری قابلیت راهبردیاحققاا  به نقش 

ها بر روی اطالدات اوجود ااا بررساای اند؛و ار توجه نموده سااب

 تر وجود دارد. امنشاا  داد  ه فااا برای تحقیقات بیشرر و عمیق

 ااه ایجاااد   ردیااک طرف، اطااالدااات قبلی چنین تصاااور ای

ها برای اقابله با تغییرات در تواند به شااار تهای پویا ایتقابلی

احیط نوآوراناه  مک  ند و عدم قطدیت نوآوری را  اهش دهد، 

 های ه چطور ابداد اخرلم قابلیتگیری ایندااا ام اندامهدر عین

ثیر ربی تاااپویااا بر ابداااد اخرلم عملکرد نوآوری در ساااطح تج

ر ادبیات نشااا  داد  ه پوشاای شااده اساات. اروچشاام ،گذاردای

های پویای (، ارتباط بین قابلیت2292)2اگرچه فالاسکا و همکارا 

تجربی خود در اورد  باااماریااابی و عملکرد نوآوری را در اطااالدااه

ر ثیاها تاینکه چگونه دانش اشااارری بر عملکرد نوآوری شااار ت

عنوا  یک به "های پویاقابلیت"، [93]اندگذارد را بررسی  ردهای

اهوم یک بددی در فرایند تحقیق درنظرگرفره شااده اساات  ه ا

های پویا و اینکه چگونه هر بدد بر اکانیسااام ابداد اخرلم قابلیت

 دهد.ثیر ای گذارد را نشا  نمیاعملکرد نوآوری ت

های پویا ابهم اساات و فاقد یک ام طرف دیگر، تدریم قابلیت

ام آنجااا  ااه تیس و [. 91]تائاوریاکی احکم اساااات پااایااه

های پویا را توانایی شااار ت در ادغام، ( قاابلیات9112همکاارا )

 ها تدریمشایسرگی سااخرن و پیکربندی اجدد داخلی و خارجی

 

2 Falasca et al. 

3 Ambrosini et al 

4 Wilden, R., & Gudergan, S. P. 

5 Dong, B. B., & Ge, B. S. 

ند. اعنوا  تدریم پایه پذیرفرهاند، لذا احققا  این تدریم را به رده

وت های پویا تاابندی ابداد قابلیتطبقه در نحوهداا،  االا باا این

ااادرک احکمی برای پشاااریبااانی ام چنین  و هیچ وجود دارد

( 2222بناادی وجود ناادارد. اثلااا، آیینهااارت و اااارتین)طبقااه

ی توانای بندی نمودند:های پویا را به چهار جنبه تقسااایمقاابلیات

ایجاد، ادغام، تر یب دوباره و انرشااار انابع. تیس و  شاار ت برای

 ها،صتهای پویا را در توانایی ادساس فر( قابلیت9112همکارا )

اند. بندی نمودهپیکربندی اجدد انابع طبقه ها وادراک فرصااات

های پویا را به چهار طبقه: (، قابلیت2221و همکارا ) 8آابرومینی

پیکربناادی اجاادد، اعماااا ناوگ، یااادگیری و ادغااام خلاااقااانااه 

(، 2299) 1ویلااد  و گودرگااا  [.02انااد]نموده بناادیتاقسااایم

ندی ساس و پیکرباند: ادقسیم  ردههای پویا را به دو بدد تقابلیت

تحلیل احققا  در  شااورهای دیگر، وبر ابنای تجییه[. 09اجدد]

بنادی یاافت هاای اخرلم دیگری نیی برای طبقاهاحققاا  رو 

های پویا را (، قابلیت2221) 9طور اثااا دون  و گیاناد. باهنموده

بع، عنوا  تواناایی ادغام انابع، توانایی ساااامااندهی اجدد اناباه

 [.02ند]اقابلیت یادگیری، سامگاری و قابلیت خلاقانه تدریم نموده

بندی های پویا را به ساااه بدد دساااره( قابلیت2292)0می و وان 

( 2292)2لین و سو[. 08 سب دانش، ایجاد و ادغام دانش] :نمودند

 قابلیت :اند رده بندیتقسااایمهاای پویا را به چهار بدد قاابلیات

و  کربندی، قابلیت خلاقانه و قابلیت پیادسااااس، قاابلیات جاذب

داخل و  بررسااای در تحقیقات انجام شاااده [.01هماهنگی انابع]

یا های پوبندی ابداد قابلیتدهد  ه طبقهخارج ام  شاور نشا  ای

 ساماا  نیافره و بدو  توافق است.

 کردعمل پویا بر هایقابلیت ثیرتا اورد در تحقیق بناابراین،

 ،اوا. تکمیلی بیشااارر دارد و اطلاعات شااارفتپی به نیام نوآوری

 اورد اخرلای در اربوطه نظرات تحقیقات براسااااس احققاا 

در  اعربار عدم اااا اناد،پویاا داده هاایابدااد قاابلیات و تدریم

طور به  ه وجود دارد گیریاندامه هایاقیاس و ابداد بندیطبقه

 ایهبلیتاخرلم قا چطور ابداد دوم، باشاد. شاده پذیرفره ارداوا

 ساااطو  و گذاردای ثیرتا عملکرد نوآوری اخرلم ابداد بر پویا

 ور شاا هر علاوه،به. دارد عمیق  او  به بدد نیام هر ثیرتا اخرلم

را  با دیگ  ه دارد را خود خاص فرهنگی و پیشینه صندری احیط

 ااهیت سن و اندامه، صندت، انواع در تااوت اانند اسات، ارااوت

 دتوانای  ه استاینها همه عواالی  وع شار ت،ن به بساره تجارت

6 Xie & Wang 

7 Lin & Su 
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 شود. تحقیق در اخرلم هایگیرینریجه به انجر

 تدریم ساماا  یک تغییر فرآیند را نوآوری( 9119)3پوردااا 

 ای اطراف باشااد احیط به پاسااخی عنوا به تغییر این خواه نمود،

 ثیرگذاری بر احیط اطرافتا برای سااااماا  طرف ام  ه عملی

 روندی عنوا به نوآوری ،این بر علاوه[. 09باشد] شده گرفرهدرنظر

را در یک احیط  قابلیت ایجاد و سامگاری  ه اسات شاده تدریم

 یک عنوا به تواندای همچنین[. 00] ندای پذیرااکا  پاایدار

خداات، یا خلق  و احصاااوا توساااده در شااادید رقابت نریجه

 جدید تدریم ارهایبام آورد  بدست و ار وهای جدید  سبادا

 را (، نوآوری2299)1جینیونین و ژورسااایین. [03و  02]شاااود

 دتولی جمله ام اخرلم  ار ردهای  ه اندتدریم نموده رآیندیف

های جدید را هدف قرار برند تولید و خداات ایجاد احصاااولات،

ای ه ه قابلیت  ردند توافق نویسندگا  ام بسایاری [.01دهد]ای

 هاسااااماا  در اوفق نوآوری برای ابیاری و نیامپیش یک پویا

 ادا (، یک2229)92لاوسااو  و سااااساو . [22و  29، 22]اسات

 پایه ام اساارااده ،راهبرد و اندام چشاام عنصاار هات ام ارشااکل

 ساااخرار ها،ایده ادیریت و خلاقیت ساااماانی، شااایساارگی، هو 

اراهه  فناوری ادیریت و هوا و و آب فرهن  ها، سیسرم و ساماانی

  اااربرد نوآوری جهااانی هااای پویااایبرای قااابلیاات ردنااد  ااه 

 [.28دارند]

 های پویا ه برخی ام قابلیت نمود اطر ( 2228)99اولوسااوی

دل  احصااوا، توسااده جمله ام ؛ ند تقویت را نوآوری توانندای

 نشا ( 2299)92همکارا  و هوگا [. 21]اسارمر بهبود اشاکل و

ی پویا هااست تا قابلیت دهش انجام  ه هاییتلا  بیشرر  ه دادند

 تولیدی بیرگ هایبر روی ساااماا  ،نوآوری تجساام نماید برای را

 و تجدید به  ه اساات فرایندی نوآوری[. 29]ارمر ی شااده اساات

 احصاااولات، ایجاد تولید برای اخرلم عملکردهاای در اخرراع

ارم  عموای  مااک  یااا اقرصااااد جاادیااد ایجاااد و خااداااات

 [.01]نمایدای

 یهاشااااخ »تحت عنوا   ایاقاله (، در9819لاله ساااینا)

 ه،یروساا ل،یبرم)BRICS یدر  شاورها وتوسادهتحقیق یتوانمند

 ی، پس ام اطااالدااه و بررسااا(«یجنوب یقااایو آفر نیهنااد، چ

با  نیخصااوص و همچن نیانجام شااده در ا نیشاایپ یهاپژوهش

 ی ه عواال نمود توجه به نظر افراد خبره و  ارشااناس، اشااخ 

آاوم ،  ار نا ،  ت،یاریسااااخراار، فرهنا ، ااد ،راهبرد چو 

واقررات و بامار و نیقوان ،یساااماان یتوانمند ،ینوآور ساارمیساا
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ار شااموتوسااده بهقیتحق یهایام جمله توانمند یرونیب نادا یگ

 [.9]دیآیا

ای با عنوا  در اقاله، (9812)نادا خادم گریلی و رراااا رادفر

هااای وادااد یانظور بررسااای توانمناادطارادای الاگویی بااه»

( ژاوردی:  ارخانه شیمیایی اهد تابا )تا وتوساده، اطالدهتحقیق

ای هها و توانمندی، به بررسی قابلیت«بر ابنای اهندسی ادکوس

  ید بر اهندسااای ادکوس در  ارخانهاوتوساااده با توادد تحقیق

( پرداخرند و براساااس الگوی اراهه شااده، تاژشاایمیایی اهد تابا )

های ها و توانمندیاررهایی برای سنجش قابلیتها و پاراشااخ 

برخی ام پارااررهای  ،وتوسده اراهه دادند. در این اداوادد تحقیق

 بررسی و تحلیل دساسیت قرار گرفتاساسی  ه اورد سنجش و 

وتوسااده، های انجام شااده در وادد تحقیقعبارتند ام: تدداد پروژه

مهای جدید، نیروی های سااایسااارم اعم ام اواد اولیه و نیاورودی

وتوساااده، انساااانی ارخصااا  و اااهر، اادیریت اربحر تحقیق

وتوسده. با توجه به روابط وادد تحقیق رییی و  نررا پروژهبرنااه

 تمام عواال اسااسی با یکدیگر و انجام رگرسیو  و فراوا اربوطه

ا، هبر تدداد پروژهاوثرترین عاال توا  نریجه گرفت  ه اادا، ای

 [.2]استها رییی و  نررا پروژهیت و برنااهعاال ادیر

 رابطه»تحات عنوا   یادر اقاالاهی و همکاارا ، دریاد یعل

 یهاتیقابل یگریانجیپویا و عملکرد شااار ت با ا یهااتیاقاابل

ک ی ایپو یهاتیقابل بیا  نمودند  ه 9819در سااااا  «یاتیعمل

 ،یدسااگر تیقابل ا یا اساات. رابطه یارتبه دوم چندبدد سااامه

ام نوع  ایوپ تیبا قابل یبندکرهیپ بام تیو قاابل یریادگیا تیاقاابل

ا ب یابیفناورانه و بامار یهاتیقابل ا یا رابطه[. 20]اسااات یبیتر 

پژوهش  نیدر ا[. 22]اساات یام نوع اندکاساا یاتیعمل یهاتیقابل

 یهاتیقابل ا،یپو یهاتیاقاابل ا یاباار رابطاه ا نینخسااار یبرا

 را ی شور ا تیریاد  ت در صندت اشاورهو عملکرد شر یاتیعمل

در  تیریاد صاندت اشاوره یبالا ییایباتوجه به پو شاد. یبررسا

 یایوپ یهاتیاو اجه است، قابل ادیم ییای ه صندت با پو یطیشرا

 یاتیلعم یهاتیقابل قیام طر میراسرقیطور غبه تواندیا یشر ر

د  ه دهیشا  اها نافرهی نیا شاود. لیتبد یرقابر تیبه انشا  ای

ای ههر ساه قابلیت ادساس، ادراک و پیکربندی اجدد بر قابلیت

ای ه. البره در شااارایط اخرلم و با تر یباسااات ثیرگذارات ایاپو

 [.8]اخرلم، شدت اثرگذاری آنها ارااوت خواهد بود

 ریتاث»ای تحت عنوا  و همکاارا ، در اقاالاهماده یاحماد نق

ش ی بخهااحصااوا در بنگاه یآورنو یبر توانمند ایپو یهاتیقابل

11 Ulusoy 

12 Hogan et al. 
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، اادلی را اراهه نمودند  ه در این 9812در سااااا  «دارویی ایرا 

ادا دو ارغیر اکنو  پیشااانهادی، قابلیت پویا و عملکرد نوآوری 

 آاده، اشاخ  شد بدسات نرایج به توجه با ه  اساتاحصاوا 

 شاادهسااامااندهی خوبی به فرآیندهای دارای  ه هاییشاار ت

 و اندبوده احیطی تحولات ام یادگیری وک ادرا رصاااد، جهت

 هماااهنگی، جااذب، یااادگیری، توانااایی خود در هاماچاناین

 جهت سااااماانی احدود انابع باامآرایی و ساااامییکپاارچاه

 ایجاد را بامار و فناوری تغییر داا در نیامهای به گوییپاساا 

 نظر ام بالاتری . ارآیی به  شاااور دارویی بامار در بودند،  رده

 با هایشاار ت ،دیگر بیا  اند. بهیافره دساات احصااوا نوآوری

 و بیشرر  یایت با احصولاتی اندتوانسره بالاتر پویای هایقابلیت

 به فناوری و بامار تغییر داا در شاارایط و نیامها با ارناسااب

 پذیریسبب اندطاف  ه پویا هایقابلیت  نند. این اراهه اشرریا 

 نوآورانه هایاحصوا اراهه  ااکا است، شده هاشر ت این بیشرر

 رقیبا  ام الادظه قابل تمایی با و اناساااب ماا  در را جدید

 این اخریار در  شور دارویی بامار ام بیشرری ساهم و نموده فراهم

 [.1]است داده قرار هاشر ت

 تحت ایاقاله در ،( 9818) پورداجی بهمن و سالطانیه فرماد

 اب نوآوری هایقابلیت بر ویاپ هایقابلیت ثیرات بررسااای» عنوا 

 «یغذای صنایع در ساخراری ادادلات یابیادا تکنیک ام اسرااده

 و دس جهت در غذایی هایشااار ت در ت  ه مودنداطر  ن

 غیره و  ار نا  یادگیری به توجه جادید، هااییفنااور درک

 نرفر بالا با شد اشخ  همچنین.  ندای تحریک را آنها نوآوری

 عملکرد اورداطالده، غذایی هایشااار ت ورینوآ هایقاابلیات

 آنها، نوآوری هایقابلیت آاد  پایین با و یابد افیایش نیی ساماانی

 قبیل ام عواالی . ندای پیادا  ااهش نیی ساااامااانی عملکرد

 نیامهای درک و شناسایی در تهرا  غذایی هایشار ت توانمندی

 نهادات،یشپ یا اساهل پیگیری برای اشرریا  با تماس اشارریا ،

د. راند الموسی اثر تهرا  غذایی صندت در اوجود دانش  اربرد بر

 دچار اشرریا  نیام درک در غذایی صندت شد اشخ  همچنین

 باماریابی احوریت با را خود ساخرارهای نروانسره و اسات اشاکل

 بین اساارقیم و اثبت رابطه نمود عنوا  ادا این. دهد شااکل

. دارد وجود برداریبهره و کدر قابلیت/  شااام و دس قابلیت

 و شاام  قابلیت و اجدد پیکربندی بین اساارقیم و اثبت رابطه

 [.9]دارد وجود برداری بهره

 تحت ایاقاله در (،2292)98نقیا  و جاگیت سااین لیلا علی
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 رثیانمودند ت اثبات «هاای پویااعملیااتی  رد  قاابلیات» عنوا 

 قابل ماانی جدید احصااوا توسااده عملکرد بر پویا هایقابلیت

 یتقابل ساانجش، قابلیت)پویا هایقابلیت اااهیم  ه اساات توجه

 یرغ در ؛دگرد تجمیع هم با( تبدیل قابلیت و فرصاات ام اساارااده

 بر تاثیری هیچ ،باشااد هم ام جدا اااهیم این  هماانی صااورتاین

 [.23]داشت نخواهند جدید احصوا توسده

لاااباااناااوساااکی و هاااروناااس - اریسااارایانااا باااباالاایااری

 پویا هایقابلیت» عنوا  تحت ایاقاله (، در2292)91نودینسکاس

 و احورتحقیق هایساااماا  وتوساادهتحقیق روی بر آنها تاثیر و

 ا عنوبه پویا هایقابلیت ااهوم  ه دادند نشااا  «نوآوری ردکعمل

 داا در اداوم احیط در ساماا  هایپروژه برای اسااسای ابیاری

 و اپوی هایقابلیت رویکرد  ه د ننای پیشاانهاد واساات  تغییر

 نای اصلی هاییافره .شاود اراهه تحقیقاتی هایسااماا  با ساامگار

 حوراتحقیق هایساماا  پویای هایقابلیت اثبت تاثیر بر پژوهش

 بنابراین. دارد اشااااره توسااادهوتحقیق و عملکرد نرایج روی بر

 رد پویا یهاقابلیت ام برداریبهره  ه  رد گیرینریجه توا ای

 اندتوای ارغیر بساایار احیطی شاارایط تحت تحقیقاتی ساااماا 

 ویایپ هایقابلیت ادیریت برای ادلی اقاله این در. باشد سوداند

 آورینو عملکرد و وتوسدهتحقیق تاثیر با احورتحقیق هایساماا 

 ارمیابی همکاری،)ادساااس هایقابلیت  ه شااد ثابت .شااد اراهه

 میرساااخت ساااماانی طرادی)ادراک و( یطاح ارمیابی و عملکرد

 ریییبرنااه سااااماانی و سااااماانی، فرآیندهای ساااامگاری پایه،

دکوات،  رهبری، دانش، ادیریت)انابع اجدد تجدید و( راهبردی

 صااورت به اگرچه نوآوری(، و وتوساادهتحقیق نرایج سااامیتجاری

 لوباط نرایج برای تواندای هریک د، ولیشوای تدیین چندبددی

. دنمای ایجاد را احکمی هایپایه نوآوری عملکرد و وتوسدهتحقیق

 هایساااماا  در تحوا اصاالی احور  ه  ندای بیا  ادا این

 دانش گرد  اوثر ادیریت و راهبردی ریییبرنااه در تحقیقاتی،

  ه داد نشااا  همچنین ادا این. اساات آ  خارج و ساااماا  در

در این  .دارد وجود ویاپ هایقابلیت بددهای بین اشااخصاای روابط

( و فردی وتوساادههای فردی)تحقیقادا عملکرد نوآوری ام جنبه

هاای ساااامااانی)جریااناات ااالی، اادیریت پروژه، ارم  جنباه

ت( اورد ارمیااابی قرار گرفرااه ابرکااارا و شاااده ام نوآوری ساااب

 [.21است]

 تاثیر» عنوا  تحت ایاقاله (، در2292)99خطاب ادمد شادی

 هایقابلیت  ه داد نشاااا  «نوآوری روی بر یاپو هایقاابلیات
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 (انسااانی نیروی قابلیت وتوسااده،تحقیق قابلیت فنی، قابلیت)پویا

 همنجیر نوآوری احصوا، نوآوری)نوآوری روی بر یتوجهقابل تاثیر

 و نوآوری ااهیت به پژوهش این. ددار( ساااماانی نوآوری و تااین

 یوندپ طریق ام بدد هر ویر پویا قابلیت نوع سه تاثیر و آ  بدد سه

 [.32]است پرداخره اخرلم هایگیرینریجه و اخرلم تحقیقات

 عنوا  تحت ایاقاالاه در ،(2293) 90جین مین و همکاارا 

 در نوآوری عملکرد بر پویااا هااایقااابلیاات چناادبداادی ثیرتااا»

  ه دادند نشااا  «احوردانش هایساارویس دارای هایشاار ت

بهبود  هب یادگیری پویای ابلیتق و ادساااس پویای قابلیت افیایش

 . ندای  مک هاشاار ت نوآوری برداریبهره و ا رشااافی عملکرد

 نوآوری عملکرد ام بیش یادگیری و ادسااااس پویای قاابلیات

 قابلیت. گذاردای اثر ا رشاااافی نوآوری عملکرد بر برداریبهره

 بین رابطه در را اهمی و اثبت نظارتی نقش اجدد پیکربندی

 براین،بنا.  ندای ایاا ا رشافی نوآوری عملکرد و سااساد قابلیت

 فشاارده خداات دارای شاار ت یک نوآوری، عملکرد ارتقا هنگام

 ام ادسااس قابلیت ایجاد برای نماید تلا  باید تنها نه احوردانش

 اسااارااده خارجی دانش برای یادگیری قابلیت و بامار ،وریافن

 و لیداخ انابع برای دداج پیکربندی قابلیت بلکه باید نمااید،

 تشااکیل را آینده رقابت اساااس و پایه تا دهد افیایش را خارجی

 [.39]دهد

ای (، در اقاله9831ایرفخرالدینی و همکارا ) سااایاددیادر

 در نوآوری عملکرد و دانش نوآوری دانش، ادیریت»تحت عنوا  

 بندیاولویت و به ارمیابی «اروساااط و  وچک هاایشااار ات

 دانش نوآوری)دانش نوآوری با دانش ارتبط ادیریت هایلاهوا

: اجرایی نوآوری)نوآوری و عملکرد( ساماانی دانش نوآوری فردی،

 هایرویه در نوآور ادیریت احیطی، تغییرات به گوییپااسااا 

 ،فرآیند  نررا هایساایساارم در نوآور ادیریت شااده، ریییبرنااه

 توسااده: فنی نوآوری/ یکپارچه هایاکانیساام در نوآور ادیریت

 تسهیل جدید، احصولات در هافناوری تر یب جدید، هایفناوری

 [.0اند]هیینه( پرداخره و  یایت بهبود برای جدید فرآیندهای

(، در 9818)جمشااایدی تبرییی و لاله فردپورتیموری فرمین

 دانش هایشر ت نوآورانه عملکرد بررسای»ای تحت عنوا  اقاله

ا  نش« سمنا  دانشگاه فناوری و علم رشد ار ی در اسارقر بنیا 

 نوآوری احصاااوا، دادند  ه ام بین ابداد عملکرد نوآورانه)نوآوری

رفراااری( نوآوری فرآینااد در  نوآوری ،راهبردی نوآوری فرآینااد،

 [.2ر ابداد ایانگین بالاتری را دارد]اقایسه با دیگ

ای تحت عنوا  (، در اقاله2299)92یونا  گاهو و یون  ای مو

 

16 Jin Xin,Chen Song, Xie Fuji, Lu Zexia 

17 Yun Gao, Yongmei Zhu 

ای ههای پویا و عملکرد نوآوری در ساماا روی قابلیتتحقیق بر »

 های چینی)قابلیتهای پویای ساااماا به بررساای قابلیت «چینی

  دانش( و تاثیر آ ادغام قابلیت و دانش ایجاد قابلیت دانش،  سب

 [.32اند]بر عملکرد نوآوری پرداخره

های قابلیت»ای تحت عنوا  (، در اقاله2222)وانا  و ادماد

های عموای)قابلیت های پویا را در دو بخش ویژگی، قابلیت«پویاا

قااابلیاات نوآوری( و خاااص)ادغااام،  و همااهنگی، قااابلیاات جااذب

های ار یی در پاسااا  به تغییرات بامسااامی و نوآوری در قابلیت

اورد بررسااای قرار  را د( شااار تتجادی و احیطی، خلق اجادد

 [.38دادند]

درک جدبه »عنوا   ابای ، در اقاله(2299)السااااوی و پااولو

 دس شاااال را پویا هایقابلیت  ،«های پویاساایاه باهو  قابلیت

 نشا آنها  .دانندای هماهنگی و ساامییکپارچه یادگیری،  رد ،

 عملکرد و پویا هایقابلیت ایا  اساارقیمیغیر رابطه دادند  ه

 در را ایانجی ارغیر نقش عملیاتی هایقابلیت دارد و وجود بنگاه

 [.31]دارند بطهرا این

های پویا و ابلیتق» (، در اقاله2292)93نوانکور و آیدو آدرونک

نوشیدنی و غذا در ایالت لاگووس  های تولید  نندهعملکرد شر ت

 لیتاحصاااوا، قاب نوآوری های پویا)قابلیت، تاثیر قابلیت«نیجریه

( ردیراهب پذیریاندطاف فناورانه و ، قابلیتراهبردی گیریتصمیم

 تشر  شر ت، ارایی فرو ، بقای وی عملکرد شار ت)رشدبر ر

 [.39رقابری( را بررسی نمود] اییت و

، عواالی «ادیریت نوآوری» (، در اقاله2221)91تید و بساانت

چو  عوااال فردی، عواااال سااااماااانی، ساااامگاااری و انطبااا ، 

م نوآوری در ساماا ، شرایط پذیری، ایجاد تیپیچیدگی، اشااهده

نوآوری نسبت به احصولات قبلی با رقیب  اییت نسبی احیطی و

  احصاااولاات نوآورانه عنوا  را ام جملاه عوااال اهم در پاذیر

 [.30نمودند]

 اشااااهده های قید شاااده در بالاپژوهش در  ه گونههما 

 احصوا نوآوری در اوثر هایعاال پژوهشگرا ، بیشرر ،شاودای

 ویااایهاای پتوانمنااد باه  مرر و اناادداده قرار توجاه اورد را

 سااریع تغییرات عاال همچنین شاده اساات. پرداخره هاسااماا 

 توجه اورد چندا  احصااوا، نوآوری بر آ  اثرهای و احیطی

 اجمالی صااورتبه هااقاله ام برخی در ،وجود این با اساات. نبوده

 اساات. شااده اشاااره ساااماانی فرآیندهای و هاعاال ام بدااای به

 پویای هایابلیتق بر تکیه با تا دارد سااادی دارااار پژوهش

 هایبنگاه در احصوا نوآوری توانایی افیایش اوروع به ساماانی

18 Nwankwere, Idowu Aderonke 

19 Tidd and Bessant 
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 هسرند، روبرو ارغیر شدت به احیطی با  ه ایرا  غذایی صندت

سااااماااانی واداادهااای  پویااای هااایقااابلیاات تاااثیر و بپردامد

 هایبنگاه در احصااوا نوآوری اییا  افیایش بر وتوساادهتحقیق

 .دهد قرار بررسی داور را ایرا  غذایی صندت

توا  های انجام شاااده ایباا توجاه به ارور ادبیات و پژوهش

های پویا و عملکرد نوآورانه را اطابق ارغیرهاای اوثر بر قاابلیات

 بندی نمود.جمع 9 شماره جدوا

 
 هاي پویا و عملكرد نوآورانه: متغيرهاي موثر بر قابليت1جدول 

 متغيرها منابع

 یادگیری آاوم  و [3و  31، 21]

 ارمیابی عملکرد [92و  1، 21]

 ارمیابی احیط)قابلیت درک احیط( [31و  21، 1]

 راهبردی ریییبرنااه [12و  21]

 طرادی ساماانی [99و  21]

 فرآیند ساماانی [12و  19، 92، 21]

 درک نیامهای اشرریا  [18]

 سامگاری ساماانی  [19و  11، 21]

 رهبری [10و  19، 21، 23]

 نوآوری در قابلیت های ار یی در پاس  به تغییر احیط [38]

 های عملیاتیبامآفرینی شایسرگی [18]

 قوانین و اقررات [21و  23]

  ارگیری اجدد انابع اوجود بامآفرینی یا به [91و  12، 98، 21]

 سامی نرایج تحقیق و توسده و نوآوریتجاری [21]

 قابلیت جذب [11و  1]

 یادگیری قابلیت [99و  12، 19، 21 ،1، 8، 11]

 هماهنگی قابلیت [99و  12، 19، 1، 11]

 سامییکپارچه قابلیت [91و  1]

 های نوآورانه برای تحقیق و توسدهقابلیت [90و  11]

 قابلیت  سب و ایجاد دانش [32]

 انسانی قابلیت انابع [32]

 پذیری راهبردیندطافا [92و  39]

 توسده فردی تحقیق و [13و  21]

 تدداد ایده های اراهه شده [929و  922، 11]

 تدداد پروژه های انجام شده [929و  922، 11]

 ارم   سب شده ام نوآوری)خروجی و نرایج نوآوری( [93و  21]

 های االی  سب شدهجریا  [922و  91]

 نوآوری فنی [92و  0]

 فرایندینوآوری  [29و  21، 28، 22، 29، 22، 91، 3، 2، 0]

 نوآوری احصوا [29و  21، 28، 22، 29، 22، 91، 1، 39، 2، 32]

 روش پژوهش -9
 هایبا توجه به آنکه این پژوهش قابل اساارااده برای شاار ت

شااایرینی و  تولید و عرراااه  ننده احصاااولات غذایی در ماینه

 اربردی است و ام دیث  ،لذا پژوهش ام دیث هدف است؛شکلات 

است. همچنین در این پژوهش ام رو   پیمایشی_توصیای ،رو 

پژوهش و ام رو  ایدانی با  ای برای اساارخراج پیشااینه رابخانه



 ...آنها بر عملكرد  ریثاتتوسعه و و  قیتحق يایپو يهاتیقابل
 

 

 04 9911شماره چهل، تابستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

ها اسرااده شده است. پس ام ابیار پرساشنااه برای گردآوری داده

های اناسب با ، شاخ 9 شماره اسارخراج ارغیرها اطابق جدوا

های هر ارغیر پس ام بررسااای اقالات و اروری بر ادبیات پژوهش

های با و شاااخ  ای شااناسااایی شاادپیشااین و اطالدات  رابخانه

 21های اولیه انرخاب شاد  ه عنوا  شااخ بیشاررین فراوانی به

عدد اطابق  03های نهایی به تدداد در نهایت شاخ  ه وعدد بودن

ده وتوسهای پویای تحقیقبرای شناسایی قابلیت 2شاماره  جدوا

 های صنایع غذایینوآورانه شار تو بررسای تاثیر آنها بر عملکرد 

و با توجه به انابع آنها و نیی نظر خبرگا  صاانایع  اشااخ  شااد

ا هو براساس آن بندی شاادشاده دساارهغذایی در عواال اسارخراج

داصاال گردید.  9 شااماره اطابق شااکل ،ادا ااهوای پژوهش

ها در قالب پرسااشاانااه تدوین و در اخریار سااپس این شاااخ 

اساارقر در  رج و تهرا  قرار  یع غذاییصااناهای پرساانل شاار ت

 نام در ماینههای بام جمله شاار ت های اوردنظرگرفت. شاار ت

و لذا نرایج داصل قابل تدمیم داد  به  اساتشایرینی و شاکلات 

 .استهای اوجود در این ماینه سایر شر ت

 و صندت خبرگا  دییاورد تا ییها ام نظر رواپرساشانااه نیا

، خبرگا  نیب ییهاسااپس نسااخه .گرفت رقرا یدانشااگاه دیاسااات

 دییاشود. پس ام ت دهیسنج ییسوالات ن یتا همبسرگ دیگرد عیتوم

 ،SPSS رافیا رونباخ توسط نرم یسوالات با گرفرن آلاا یهمبسرگ

 یهمبسرگ  ه نشا  دهنده شتو بالاتر قرار دا 2.2 رراهب تماای

ری ام . برای تدیین دجم نمونه آااسااوالات اساات ا یاناسااب ا

با اساارااده ام جدوا اورگا  تدداد  جدوا اورگا  اساارااده شااد.

 ،پرسااشاانااه  ه پس ام تهیهنار بدساات آاد  831نمونه آااری 

ریی   جبرا  برای ه  تومیع شااد پرسااشاانااه بیشاارر 92تدداد 

 دهند.ها درست پاس  نمی ه به پرسش بود افرادی

 یهار ترا  شی ارشناسا  و اد نیپرساشنااه ب 811تدداد 

و ام  ندداشرو بالاتر  سانسیل لاتی ه تحصا تومیع گردید اوردنظر

 نیپرسااشاانااه عودت داده شااد و براسااااس ا 831 ،تدداد نیا

ها و وارد  رد  آنها  رد  داده ییها، پژوهش پس ام تمپرسشنااه

بدست  ییهایقرار گرفت و خروج لیاورد تحل AMOS افیاربه نرم

 یا یافیار ابدست آاده ام گیار  نرم ریاسا ،بیطبق راراو آاد 

 .ام عواال اشخ  شده است کیهر  ریتاث

 
 : مدل پژوهش1شكل 

 ها به صورت میر شکل گرفت:براساس ادا پژوهش، فرریه

 ادنادار  ثیروتوسااده بر عملکرد نوآورانه تاقابلیت پویای تحقیق

 دارد.

  قابلیت پویای ادسااااس، ادراک و پیکربندی اجدد بر قابلیت

 ثیر ادنادار دارد.اوتوسده تویای تحقیقپ

 

 هاتحليل یافتهوتجزیه -5
و نیی  9 شااماره با توجه به ارغیرهای داصال شااده در جدوا

 های نهایی اطابق جدواهای ادنظر خبرگا ، شااااخ شااااخ 

)عواال( یارناساااب با اوراااوع پژوهش، در ارغیرها 2 شاااماره

وهش نیی پژ بندی و  دبندی شااده و پرسااشاانااهاربوطه جمله

آوری آااری تومیع و سپس جمع براسااس آ  طرادی، بین جااده

 شد.

 : عوامل و شاخص هاي پژوهش5جدول 

 عوامل شاخص)كد(

، (sen2)بخش هر اخریار در اوجود دانش قرارگیری آسااا (، sen خود) تجربه و دانش به  مک برای ساااماا  اعاااای آاادگی

، (sen5)بامار احیط تغییرات سااارعت ، ارمیابی(sen4)عملکردی هایقابلیت یایت،  (sen3)نوآوری عملکرد ارمیاابی دقیق

 (sen7)اشرریا  بر خود عملیاتی احیط در تغییرات ادرمالی ثیرتا ، ارور(sen6)صندت در تغییرات تشخی  در سرعت

 ادساس

 برنااه درک جهت ساااماا ، تلا  (sei1)ساااماا  راهبردیهای برنااه در اشاارریا  به ارم  افیود  جهت ارتبط هایفدالیت

 به نیل جهت در هاراهبرد و اهداف ها،برنااه ، درنظرگرفرن(sei3)ساااماانی طرادی به اندی، علاقه(sei2)راهبردی هایرییی

 هایپروژه به هاآاوخره انرقاا و گذشااره هایپروژه ام آاوخرن برای رساامی فرآیندهای ، وجود(sei4)ساااماا  اندامچشاام

، (sei7)جدید احصااوا توسااده عملکردهای ، بامنگری(sei6)اشاارریا  به خدات برای جدید هایفرصاات ، درک(sei5)جدید

 ساماا   ار نا  فرهن  ، تاثیر(sei8)ساماانی سامگاری جهت در...  و گروهی و تیمی  ار وفاداری، انگییه، فرهن ، گیری جهت

 (sei9)جدید هایایده انواع تولید جهت در

 ادراک

 و انابع بسااایج برای اتحاد و فنی هایدارایی ادیریت ، توانایی(rec1)رهبری شاااده رومبه هایتکنیک و ابیارها ام دهاسااراا

 هایقابلیت ، هماهنگی(rec3)خلاقانه و جسااورانه تاکر به خود  ار نا  ترغیب  در ساااماا  ، توانایی(rec2)نوآوری هایقابلیت

 هایرو  تر یب  و ساااماا   ار نا  توسااط احیطی تغییرات ، شااناسااایی(rec4)یاحیط تغییرات و تحولات با اهم و ار یی

 اجدد بندیپیکره

 ادراک

 ادساس

 پیکربندی
 اجدد

-قابلیت

های 
پویای 
تحقیق و 
 توسده

های شاخ 
 فردی

عملکرد 
 نوآوری

-شاخ 

های 
 ساماانی
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 ، توانایی(rec6) ارآیی داد  دست ام بدو   ار انجام جدید هایرو  با اوجود هایرو  ، ادغام(rec5)جدید هایرو  با قبلی

 جدید دانش ادغام ، توانایی(rec7)اوجود ایهقابلیت با آنها تر یب و خارجی انابع ام اساارااده با جدید هایقابلیت تر یب در

 فرایندهای بامآفرینی در ، توانایی(rec9)اقررات و قوانین در تغییرات آخرین بر  ، نظارت(rec8)اوجود دانش با آاده بدساات

 و یداخل دانش ادغام فرآیندهای توسااده ام اقررات و قوانین ، دمایت(rec10)جدید اقررات و قوانین به توجه با ساااماانی

 نیامهای با اسااارااده داا در وریافن تطبیق ، ااکا (rec12)جدید انابع به اوجود دانش اوثر ، تبادیل(rec11)خاارجی

 و احلی بامارهای به خود تولید خطوط و یافره بهبود احصاااولات ادرفی به سااااماا  انادی، علااقاه(rec13)ساااامااا 

 (rec15)توسده و تحقیق ام داصل نرایج ادنوی االکیت داظ به اندی، علاقه(rec14)خارجی

 شناسایی، جهت اوثر ، سامو ارهای(rddc2)جدید دانش توسده در ،  ارایی(rddc1)و ار سب اصالی و پایه هایفناوری جذب

 اددو فرآیندهای بین هماهنگی ایجاد و ساااامییکپارچه ، قابلیت(rddc3)جدید دانش و اطلاعات نمود  وارد و گذاریارم 

 اطلاعات رومرسانی، به(rddc5)شده بروم و اوثر رقابری اطلاعات ام ، اسرااده(rddc4)دیگر ساماانی واددهای و توسده و تحقیق

 هایاهارت و دانش باا ارنااساااب خود وظاایم باه ، عمال(rddc7)دانش خاارجی اناابع ام ، اساااراااده(rddc6)علمی

 دانش و اطلاعات تحلیل برای اوثر ، ساااامو اارهای(rddc9)اناابع درسااات تخصااای  ام ، اطمیناا (rddc8)ایوظیااه

 ایجاد ، توانایی(rddc11)فدلی هایرو  و جدید هایرو  ادغام در ساماا  احصوا توساده اعااای ، توانایی(rddc10)جدید

 و داخلی اشااااورا  و خبرگا  ام ، اسااارااده(rddc13)احصاااوا توساااده ، قابلیت(rddc12)خلاقانه و پژوهشااای فااااای

 و هاساماا  سایر با اشاررک تحقیقاتی ، طر (rddc15)اطلاعاتی اهم هایپایگاه و هاساایت به ، دساررسای(rddc14)جیخار

 در  ار نا  تحصاایلات ، درجه(rddc17)اشاارباهات و خطاها اصاالا   و پذیر  در پذیری، اندطاف(rddc16)تحقیقاتی ارا ی

 تقارای ، پذیر (rddc19)توساده و تحقیق وادد در ارخصا  نساانیا نیروی ام ، اسارااده(rddc18)توساده و تحقیق ارا ی

 (rddc21)بامار تحولات در ساماا  وا نش ، سرعت(rddc20)اوجود خداات و احصوا داانه ام فراتر جدید

 پویای هایقابلیت

 توسده و تحقیق

، (ind2)ابداعی هایطر  انجام در خطرپذیری ایجاد بر ، اهمیت(ind1)جدید و اوجود هایایده و اساارندات بررساای به اهمیت

 و جدید هایایده تولید در سااااماا   اراندا  ، توانایی(ind3)دیگرا  با جدید هایایده گذاریاشااارراک به  ار نا  ترغیب

 ، اثربخشی(ind5)احصوا توسده بر تاثیرگذاری ااکا  و جدید هایایده اوثر توساده در سااماا   ار نا  ، توانایی(ind4)ااید

 (ind7)افیوده ارم  به نو هایایده  نندهتبدیل قهراانا  پرور  جهت اندی، علاقه(ind6)فردی هایآورینو

های فردی شاخ 

 عملکرد نوآوری

 تجاری دومه یک به ورود هنگام شااده  سااب انابع ام ، اساارااده(ins1)اهم اقدااات اعربار اینتا برای انابع به دسااررساای

 فرآیندهای ، تنظیم(ins3)وریافن تغییرات و هاوریافن آخرین در گذاریسااراایه برای اوردنیام انابع ، اخرصاااص(ins2)جدید

، (ins5)فناوری روندهای بینیپیش و اشاهده در ساماا  ، عملکرد(ins4)جدید احصولات تقاراای ساامیبرآورده جهت جدید

 جدید فرآیندهای  ارایی بر ، توجه(ins6)جدید هایفناوری اخذ برای ساماا  هایقابلیت و دانش اجموعه رومرساانیهب سارعت

 احصاااولات  با بنیادی و نوین احصاااولات ، جایگیینی(ins7)جدید هایقابلیت ادغام یا اوجود هایقاابلیت تغییر ام پس

 (ins9)میست احیط با سامگار احصولات تولید در ، توانایی(ins8)پیشین

 ساماانی هایشاخ 

 نوآوری عملکرد

 

انظور بررساای صااحت ادا نظری ها بهردآوری دادهپس ام گ

راارایب تاثیر ام رو  ادادلات ساااخراری با  پژوهش و احاساابه

دست آاده اسارااده شده است. ادا ساخراری ب AMOSافیار نرم

افیار در دالت تخمین رااارایب اساااراندارد اطابق ام خروجی نرم

 است. 2 شماره شکل

شااده با ادیارهای دوینانظور بررساای اییا  انطبا  ادا تبه

ا هنظری و پیشاینه تجربی، اقدام به بررسی اییا  برام  شاخ 

ت باید درما دو . برای ااند  هر سواا در ادا، سوالاشاده اسات

؛ باشد 2.9: شرط اوا بارهای عاالی آنها بالای شارط را دارا باشاد

 ،دیگرعبارتبه د.بر شرط اوا باید ادنادار هم باش شرط دوم علاوه

T-Value  2 شماره شاکلبا توجه به نباشاد.  [1.96_1.96-]بین، 

 مرر ام  یاقدار بار عاال ایشاااخ  دار 2شااود  ه یا اشاااهده

و  sen1 ،sen2 ،rec15 ،rddc1 ،rddc19 ،ind2 ) دهایاسااات 2.9

ins1 )ام ادا  دیو با ستشرط را دارا کیدو شرط فقط  نی ه ام ب

ر قساامت سطح د. دشااواجدد اجرا  ید و ادا اصالاددذف شاو

افیار نرم ی*** ام خروج یهاعلاات شااودیاشاااهده ا یادنادار

 %11 نا یبا سااطح اطم یادنادار دهنده ه نشااا  دیآیا بدساات

شود یاشاهده ا 8 شاماره با توجه به جدوا جهیپس درنر .اسات

باتوجه  .استدار ادنا %11 نا یها با سطح اطمشااخ  ی ه تماا

ها و ساری شاخ ش برام  ادا باید ام یکبه اینکه برای سانج

 ها اطابق جدواها و تسااتاین شاااخ  ها اساارااده شااود،تساات

 .است 8 شماره
 هاي برازش مدل: شاخص9جدول 

 مقدار بدست آمده مقدار مجاز هاي برازششاخص
X2/df <3 3.930 

RMSEA <0.08 0.096 

PNFI >0.05 0.330 

GFI >0.8 0.740 

AGFI >0.8 0.794 
NFI >0.9 0.842 

TLI >0.9 0.833 
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RFI >0.9 0.908 

CFI >0.9 0.872 

IFI >0.9 0.859 

  X2/df ،RMSEAبرای تایید برام  ادا ام ساه شاخ  اوا 

دو تای آ  درما باید  ،های اقرصااد نام دارد ه شاااخ  PNFI و

و  GFIدر رنج اقدار اجام قرار گیرد. در شااااخ  چهارم و پنجم 

AGFI دداقل یکی باید  اساات،های اطلق ادروف خ  ه به شااا

 های باقی ااندهدر رنج اقدار اجام قرار گیرد و در بقیه شااااخ 

NFI ،TLI ،RFI ،CFI  وIFI  ای نام داردهای اقایسااه ه شاااخ، 

دداقل دو تا ام آنها باید در رنج اقدار اجام قرار گیرد. پس باتوجه 

ام برام  اناساابی گیری پژوهش ، ادا اندامه8شااماره  به جدوا

برخوردار نیسااات و ادا اصااالادی باید اجرا شاااود. با توجه به 

.است 8 شماره گیارشات بالا ادا اصلادی اطابق شکل

 

 
 گيري اوليه در حالت تخمين ضرائب استاندارد: مدل اندازه5شكل 
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 : مدل اصلاحی در حالت تخمين ضرایب استاندارد9شكل 

دیگر  ،شااوداشاااهده ای 8ره شااما همانطور  ه در شااکل

ندارد و همه آنها با توجه به  2.9عاالی میر  یک ام سوالات بارهیچ

ها و قرار دارد. شااااخ  %11عدد ادناداری در ساااطح اطمینا  

 .است 1 شماره های ادا اصلادی اطابق جدواتست

 هاي برازش مدل اصلاحی: شاخص5جدول 
 ادهاقدار بدست آ اقدار اجام برام  هایشاخ 

X2/df <3 2.887 

RMSEA <0.08 0.076 

PNFI >0.05 0.398 

GFI >0.8 0.826 

AGFI >0.8 0.831 

NFI >0.9 0.983 

TLI >0.9 0.876 

RFI >0.9 0.945 

CFI >0.9 0.963 

IFI >0.9 0.872 

و توراایحات اراهه شااده در اورد  1 شااماره با توجه به جدوا

گیری اصاالادی ا اندامه ه ادشااود گرفره ایها، نریجه شاااخ 

های شاااخ  پژوهش ام برام  اناساابی برخوردار اساات و  لیه

. ستااجام قرار گرفره و اورد تایید واقع شااده برام  در احدوده

بدد ام اصلا ، ادا ام برام  اناسبی برخوردار شده  ،دیگرعبارتبه

اسااات. این باه این ادنی اسااات  ه این پژوهش قابل تدمیم به 

 افیار اطابق جدواهمچنین خروجی نرماسااات. رگرری بی جااده

دهنده ادیارهای لامم برای روایی سااامه و پایایی نشااا  9 شااماره

در  9 شماره ه به نرایج جدواتر یبی ادا پژوهش اسات. با توج

روایی  دهنده ه نشااا اساات  CR 0.5< و AVE>0.5 لیه اوارد 

 ادا پژوهش است. سامه و پایایی تر یبی اناسب
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 تست روایی و پایایی متغيرها: 5جدول 

 

CR 
 پایایی مركب

AVE 

شدهميانگين واریانس استخراج  

MSV 
مشترك واریانس حداكثر  

ASV 
 واریانس متوسط

 مشترك

Individual Indicators/  0/378 0/424 0/603 0/900  های فردیشاخ 

Sensing/ 0/365 0/453 0/523 0/842 ادساس 

Seizing/ 0/321 0/416 0/522 0/907 ادراک 

Reconfiguring/ 0/335 0/516 0/601 0/954 بندی اجددپیکره 

R.D.D.C/ 0/437 0/484 0/589 0/947 های پویای تحقیق و توسدهقابلیت 

Institutional Indicators/  0/409 0/415 0/579 0/916 های ساماانیشاخ 

دا ساااری به بررسااای اگیری بایپس ام بررسااای ادا اندامه

دو  ،9و  1 های شااماره. شااکلساااخراری پژوهش پرداخره شااود

رااراهب اسااراندارد و شااکل ادا ساااخراری در دو دالت تخمین 

 ه با توجه به تدداد بالای سااوالات . نکره اینغیراسااراندارد اساات

با اساارااده ام گیینه  واال و شاالوغی شااکل در ادا ساااخراری،ع

 اااهش داده و تماااای افیار ایموس ساااوالااات را ایمپیوت در نرم

 ه در  سااوالات با سااهم اثر جداگانه تبدیل به عاال اربوطه شااده

گیری تر با هما  دقت اندامهتر و واراااحنریجاه آ  شاااکل دقیق

داصل شده است.

 
 مدل ساختاري در حالت ضرائب استاندارد :5شكل 

 
 : مدل ساختاري در حالت ضرائب غير استاندارد5شكل 

 ادناداری ادا پژوهش اطابق جدواجهات بررسااای روابط 

، برای تاایید روابط بین ارغیرهای اکنو  پژوهش ام 0 شااامااره

 اسرااده شده است. T-Valueتست 

 روابط بين متغيرها :6جدول 

 
Estimate 

 برآورد

S.E. 

خطاي 

 استاندارد

C.R. 

 پایایی مركب

P 

 Pارزش 

Estimate 

 برآورد

R.D.D.C <--- Sensing 1/005 /087 11/324 *** /660 

R.D.D.C <--- Seizing /169 /063 2/687 *** /109 

R.D.D.C <--- Reconfiguring /405 /058 6/962 *** /282 

Innovation_Perf

ormance 
<--- R.D.D.C /490 /039 12/475 *** /821 

Individualindicat

ors 
<--- 

Innovation_Per

formance 
1/009 /096 8/312 *** /851 

Institutionalindic

ators 
<--- 

Innovation_Per

formance 
1/040 /121 8/580 *** /688 
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 (R2ها): ضریب تعيين متغير7جدول 

   Estimate 

R.D.D.C   /576 

Innovation_Performance   /675 

Institutionalindicators   /473 

Individualindicators   /724 

شود  ه روابط بین ارغیرهای اشااهده ای 0باتوجه به جدوا 

ادنادار بوده اسااات و با توجه به  %11اکنو  با ساااطح اطمینا  

توا  ادعا نمود  ه های بدساات آاده ای، رااریب تدیین2جدوا 

باشاد. برای بررسی فرریات پژوهش این رابطه در ساطح قوی ای

شااود  ه تماای فرراایات با ، ، اشاااهده ای3نیی اطابق جدوا 

 باشند.ادنادار ای %11سطح اطمینا  
 :  نتایج حاصل از فرضيات 8جدول 

 سطح اطمينان نتيجه عدد معناداري فرضيات
 %11 تایید 12.475 ثیر ادنادار دارد.اقابلیت پویای تحقیق و توسده بر عملکرد نوآورانه ت

 %11 تایید 11.324 ثیر ادنادار دارد.اقابلیت پویای ادساس بر قابلیت پویای تحقیق و توسده ت

 %11 تایید 2.687 ثیر ادنادار دارد.بر قابلیت پویای تحقیق و توسده تاقابلیت پویای ادراک 

 %11 تایید 6.962 دنادار دارد.ثیر ااقابلیت پویای پیکربندی اجدد بر قابلیت پویای تحقیق و توسده ت

 گيرينتيجه -5
ی های پویاقابلیت پژوهش داارااار باا هادف شاااناساااایی

ل شااک هاشاار تعملکرد نوآورانه ارتباط آنها با  و وتوساادهتحقیق

 ثیر آنها برات ها وگرفره اساات و ساادی در شااناسااایی این قابلیت

دارد. در این پژوهش، پس ام بررساای اقالات و  عملکرد ساااماا 

 21 ،ایهای پیشین و اطالدات  رابخانهاروری بر ادبیات پژوهش

ی توساااط گرشااااخ  اولیه اسااارخراج گردید  ه پس ام غرباا

های نهایی برای شناسایی عنوا  شااخ شااخ  به 03خبرگا ، 

رد ثیر آنها بر عملکوتوسااده و بررساای تاهای پویای تحقیققابلیت

های صااانایع غذایی انرخاب گردید. پس ام آ  نوآوراناه شااار ت

آااری  ارشااناسااا  و ادیرا   پرسااشاانااه طرادی و بین جااده

شااکلات(  و ذایی)شاایرینیصاانایع غ های فداا در ماینهشاار ت

دداد و ام این تداشرند  ه تحصایلات لیساانس و بالاتر تومیع شاد 

ها، پرساشانااه عودت داده شاد و براساااس این پرسااشنااه 831

افیار هااا و وارد  رد  آنهااا بااه نرمپژوهش پس ام پااالااایش داده

AMOS  .ی برا افیارنرم خروجیبا توجه به اورد تحلیل قرار گرفت

 قابلیت نیروابط ب یبرا عدد ادنادار بدساات آاده صاالی،ا فرراایه

. همچنین است 92.129، وتوسده بر عملکرد نوآورانهپویای تحقیق

ادنااداری روابط بین قاابلیات پویای ادسااااس بر قابلیت پویای 

ادناداری روابط بین قابلیت  ،99.821 وتوساااده به اییا تحقیق

و  2.032 ه به اییا وتوساادپویای ادراک بر قابلیت پویای تحقیق

در نهاایت ادناداری روابط بین قابلیت پویای پیکربندی اجدد بر 

همانطور  ه  است. 0.102 وتوساده به اییا قابلیت پویای تحقیق

ادنادار  %11فررایات در سطح اطمینا   شاود  لیهاشااهده ای

 .ستاشده

عنوا  پیشاانهادات با توجه به راارایب تدیین اوارد گیل را به

 توا  اراهه نمود:ردی پژوهش ای ارب

سرعت در تشخی  تغییرات در  در ارغیر ادسااس، شااخ 

. این اسااتدارای بیشااررین رااریب تدیین  r2=0.736با صااندت 

اطلب دا ی ام آ  اسااات  ه سااااماا  بایساااری خود به خوبی 

ادساس نماید  ه تغییرات اتاا  افراده در صندت را توانسره رصد 

شود  ه نظام اخ  اذ ور پیشنهاد اینماید. در جهت تقویت شا

در شر ت اسرقر گردد. همچنین  فناوریو نیی رصد  هوشامندی

های فدالیت در ارغیر ادراک اشاااخ  گردید  ه تاثیر شااااخ 

راهبردی های ارتبط جهت افیود  ارم  به اشااارریا  در برنااه

دارای بیشررین رریب تدیین و تاثیرگذاری  r2=0.663با سااماا  

هایی اطلب بر این دلالت دارد  ه در چنین شااار ت . ایناسااات

افیایی برای اشرریا  آنقدر اهم هایی در جهت ارم انجام فدالیت

ماا  اورد راهبردی ساااهای اساات  ه بایسااری آنها را در برنااه

گردد  ه توجه قرار داد. برای تقویت این شااااخ  پیشااانهاد ای

هایی راهبردداف و داد  اهنظر قرارساااماا  با در راهبردیسااند 

در  ،افیایی اشااارریا ، بامنگری گردد. ام ساااوی دیگربرای ارم 

توانایی ادغام دانش  ارغیر بامآفرینی)پیکربندی اجدد(، شااااخ 

دارای بیشااررین  r2=0.735با جدید بدساات آاده با دانش اوجود 

این شاخ  نمایانگر آ  است  ه در اسات. راریب تدیین و تاثیر 

تواند باعث ارتقاء دانش جدید با دانش اوجود ای بامآفرینی، ادغام

دانش فدلی و نیی ایجااد دانش جدیدی برای سااااماا  گردد،  ه 
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تواند باشاااد. در پیااد آ  خلق احصاااولات و خداات نوآورانه ای

شود  ه نظام ادیریت پیشانهاد ای ،راسارای تقویت این شااخ 

های یتدر ارغیر قابل ،دانش در شااار ت اسااارقر گردد. ام طرفی

 ایجاد و سااامییکپارچه قابلیت وتوسااده، شاااخ پویای تحقیق

دیگر  واددهای و وتوساادهتحقیق وادد فرآیندهای بین هماهنگی

. این اطلب اشاره ستبیشررین تاثیر را دارا r2=0.693با ساماانی 

وتوساااده، پویایی لامم را های تحقیقبه این دارد  ه ماانی قابلیت

وتوساااده و گی بین فرآیندهای تحقیقخواهد داشااات  ه یکپارچ

ساایر فرآیندهای دیگر ساماا  وجود داشره باشد و اثرگذاری آنها 

صاااورت یکپاارچاه اادنظر قرار گیرد. برای تقویات این برهم باه

، ISO9001:2015شااود تا علاوه بر شاااخ  اذ ور پیشاانهاد ای

دی فرآیندهای بن)چهارچوب دسره22APQC چوب فرآیندیچهار

وری و  یایت ااریکا( نیی در ساااماا  اسرقر ر ی بهرهاردلق به ا

هااای فردی عملکرد نوآوری، گردد. همچنین در ارغیر شااااخ 

های جدید و توانایی  ار نا  ساماا  در توسده اوثر ایدهشاخ  

بالاترین رریب  r2=0.831با ااکا  تاثیرگذاری بر توسده احصوا 

ا  آفرینی  ار ننقشتدیین و تاثیرگذاری را دارد. این شااخ  به 

های جدید و نیی تاثیرگذاری بر توسااده ایده ساااماا  در توسااده

احصااوا اشاااره دارد و آ  را در عملکرد نوآوری ساااماا  اثبت 

 ند. در راسارای تقویت این شاااخ  علاوه بر اسرقرار ارمیابی ای

نظام پیشااانهادات، اسااارقرار نظام ادیریت نوآوری در سااااماا  

های سااااماانی در ارغیر شااااخ  ،. ام طرفیگرددپیشااانهاد ای

دانش و  ساارعت برومرسااانی اجموعه عملکرد نوآوری، شاااخ 

 r2=0.729با  های جدیدی اخذ فناوریهای سااااماا  براقاابلیت

علت بالا بود  تاثیر این شااااخ ،  .بیشاااررین تاثیر را داراسااات

 های ساماا یابی و برومرسانی دانش و قابلیتاهمیت سرعت دست

. جهت سااتهاگونه شاار تهای جدید در اینای  سااب فناوریبر

و ارمیابی این شااااخ ، اسااارقرار نظاام اادیریت فناوری  بهبود

و  فناورانههای هاای ادیریت دانش و ارمیابی توانمندیتوانمنادی

های آتی نیی برای پژوهش ،گردد. ام طرفینوآوراناه پیشااانهاد ای

 ینب مکن است بر رابطهارغیرهای ایانجی  ه اگردد پیشنهاد ای

ذار تاثیرگ وتوساااده بر عملکرد نوآورانههای پویای تحقیققاابلیت

نظیر ارغیر ادیریت دانش و.... اورد بررساای قرار گیرد. ام  ،باشااد

های ااانند ارغیر توانمندیگر ارغیرهاای تدادیال ،ساااوی دیگر

های قابلیت بین  ه امکن است بر رابطهبررسای شود  و...فناورانه 

 تاثیرگذار باشد. وتوسده بر عملکرد نوآورانهویای تحقیقپ

 

 هرست منابعف -6
 يقایو آفر نيهند، چ ه،يروساا ل،یبرز)BRICSر وتوسااعه در كشااوقيتحق يتوانمند يهاشاااخص" ؛نایساا لاله، [9]

 .  9819، 11 ص ،12، شماره 92 دوره ،ی، فصلنااه رشد فناور"(یجنوب

 يمطالعه مورد)توسعهوقيواحد تحق يهايتوانمند یمنظور بررسابه ییالگو یطراح" ؛رادفر، رراا ؛ندا ،یلیگر خادم [2]

، 91 ص ،22، شماره 2 دوره ،یفصلنااه رشد فناور ،"(معكوس یمهندسا يمهد تابان)تاژ( بر مبنا ییايميكارخانه شا

9812 . 

پویا و عملكرد شااركت با  يهاتيرابطه قابل" ؛نادر ،ساااید لالی ؛سااایاداحمد ،اعرابی؛علی ،دیوانادری ؛علی ،دیادری [8]

 . 9819، 929-912  ، ص22شماره  ،یاندام ادیریت بامرگانچشم ،"یاتيعمل يهاتيقابل يگريانجيم

محصااول در  ينوآور يبر توانمند ایپو يهاتيقابل ريتاث" ه؛یرارااا ،یادساااان ؛یرعلیا ،یدنقویسااا ؛ماده، احمادینق [1]

 .  9812، 22 ، ص8، شماره 2 دوره ،ینوآور تیریاجله اد ،"رانیا ییبخش دارو يهابنگاه

 کيبا اسااتفاده از تكن ينوآور يهاتيبر قابل ایپو يهاتيقابل ريثات یبررساا" ؛بهمن ،پوریداج ؛فرماد ،هیاسااالطاان [9]

 . 9818، 921-909، ص  9، شماره 9، دوره میتصم یفصلنااه اهندس ،"ییغذا عیدر صنا يمعادلات ساختار یابیمدل

مدیریت دانش، نوآوري دانش " ؛اایرررا ، نجکاوانارد ؛ررا ،فرطالدی؛ سیددسن ،نسبداتمی ؛سیددیدر ،ایرفخرالدینی [0]

اندام ادیریت بامرگانی)چشم اندام ادیریت )پیام ادیریت((، چشم ،"هاي كوچک و متوسطو عملكرد نوآوري در شاركت

 . 9831، 928-993ص  ، 2، شماره 1دوره 
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مستقر در مركز  انيبندانش يهاعملكرد نوآورانه شااركت یبررسا"؛ لاله ،یدیجمشا ؛نیفرم ،یییفرد تبریموریپورت [2]

 . 9818، 82-92ص   ،2 شماره صندت و دانشگاه، هی، نشر"دانشگاه سمنان يرشد علم و فناور

 يها: فروشااگاهيخدمات بر عملكرد نوآورانه)مطالعه مورد یابیبازر P7 ريتاث یبررساا" ؛ر سااانا ،ینیاا؛ دیسااد ،آگر [3]

 ،یرقش جا یآگربا یصندر تیریساماا  اد ی،یتبر ،یاقرصااد و دسابدار ت،یریاد ی نارانس ال نی، چهارا"اتكا( يارهيزنج

 .  9819، ییدانشگاه تبر

كرد و عمل یمنابع انسان تیریمد يهاستميرسیرابطه ز" ؛درراایدم ،یرراوان ؛نیغلاارراا؛ فرمادفر، راا ،ییو لایتبارد [1]

 . 9819، گرگا  ن،ینو تیریسالانه علوم اد شیهما نی، نخسر"دانش تیریمد تيظرف یانجينوآورانه: نقش م

قش بر عملكرد نوآورانه با ن کیاستراتژ یمنابع انسان تیریمد يهاتيفعال ريتاث"؛ دیاج ماده،دسن ؛احبوبه ،ینیدس [92]

الدات و اط یانسان در علوم قیو تحق ینوآور یالمللنی،  نارانس ب"وكاركسب يهايدانش و استراتژ تیریمد ياواسطه

دومه  غیارتباطات و تبل یانجمن علم -یساارو  دکمت ارتاااو یاساالاا قاتیقم، ار ی اطالدات و تحق ،یاجرماع یفرهنگ

 .  9819، هیعلم

: يدانش)مطالعه مورد تیریمد كردیها بر عملكرد نوآورانه با روسااازمان یطراح ريتاث یبررساا" ؛جهیخد ،اقادم [99]

 تیری ار، تهرا ، پژوهشکده ادوو اقرصاد  سب تیری نارانس سالانه اد نی، سوا"(نيمشهرستان خ یدولت يهاسازمان

 .  9810، و توسده پژوهشگاه فرهن  و هنر

كرد بر عمل ییایپو يهاتيقابل ريتاث یبررس" ؛لیدلخواه، جل؛ یاحمدهاد، یسااسان؛ اصاغر ،یاشابک ؛اساداله ،جیناه  رد [92]

 .9818، 922-982، ص  92، شماره 0، دوره ییاجرا تیریپژوهشنااه اد، "متوازن يازيكارت امت كردیبا رو یسازمان

 يهاتيقابل يمدل سازوكار اثرگذار" ؛یعباسادل ،یمی ریداج ؛ژهیان، چهقره ؛داحمودیسا، ینیدسا م؛یار ،ماده یینکو [98]

 . 9818، 2، شماره 3 ، دورهیراهبرد تیریاد شهی، دوفصلنااه اند"بر عملكرد شركت ایپو

 . 9833، 89، ص 292 یاپیپ ر،یااهنااه تدب ،"ایپو يهاتيقابل یستيچ" ؛یعل دیس ،یهادو [91]

 ردكیبراساس رو یرقابت يهوشمند يريگنحوه شكل یبررس"؛ انا راد،یاسدود؛ ساپهوند،ررا؛ رهوشان یاا ،ینظرپور [99]

ساااا ، نینو یابیبامار قاتی، تحق"كوچک و متوسط( يكارهاو)مورد مطالعه: كساببر دانش یمبتن يایپو يهاتيقابل

 .   9819 یییپا، 22، پیاپی 8، شماره ششم

 با نقش یبر عملكرد سااازمان یسااازمان يترازهم ندیفرآ ريتاث یبررساا"؛ نیدسااپور، یاحمد ؛نیدساا ،یا بریکین [90]

 تیریاد یالمللنی،  نارانس ب")مورد مطالعه: كاركنان شركت نفت ستاد تهران(یسازمان يایپو يهاتيقابل یانجيم

 . 9818، رایو رختیپردام پادهیا را ی، تهرا ، اوسسه اد29  در قر

مورد مطالعه: )بر عملكرد نوآورانه یهوش اجتماع ريثات یبررساا" ؛سااردار ،یرآبادینصاا یلیاسااماع ؛بیدب ،پورمیابراه [92]

، هسرا ل  شور ،یو علوم اجرماع تیریاد ،یاقرصاد، دسابدار یالمللنی نارانس ب ،"لياساتان اردب كاركنان شاركت گاز

9818 . 

متوسااط و كوچک شهر  يهادر شاركت ينوآور يموثر بر الگو يرهايمتغ یبررسا"؛ دیفر ،یفرح ؛یعل ،ینیالادسا [93]

 . 9833، 91 ، ص923، شماره 91دوره  و بودجه، یییر، فصلنااه برنااه"كرمان

: یخطا و عملكرد سازمان تیریفرهنگ مد" ؛خساروی  ده،یا ی ؛فرمانه ا ،یعبدالله ؛هیصااردوسات، عاط ؛احمود ،یاراد [91]

 ،2، شماره 8دوره  ،یانابع سااماان تیریاد یها، فصالنااه پژوهش"جذب دانش و عملكرد نوآورانه تينقش ظرف نييتب

 . 9818، 999-982ص  

 شیدر افزا یسااازمان يريادگینقش  یبررساا"لاله؛  ،یدیا بر؛ جمشاایعل ،یدخریب نیادمد؛ اا دیساا ،ینیدساایاحمد [22]

 . 9812و ماسرا   یییپا، 38-19، ص  1آفرینی، شماره دوفصلنااه نوآوری و ارم  ،"يعملكرد نوآور



 ...آنها بر عملكرد  ریثاتتوسعه و و  قیتحق يایپو يهاتیقابل
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 يريدگای یكنندگلی: اثر تعديبر عملكرد نوآور ريفراگ تيفيك تیریمد ريثات" ؛عبااس ،وا؛ شاااابوالااااال ،ی یام [29]

 . 9812، 9-92، ص  29، شماره 22، دوره )بهبود و تحوا(تیریاطالدات اد ،"یسازمان

 نيدر رابطه ب یسااازمان يريادگی یكنندگلینقش تعد ليتحل" ؛یعل ،ینصااراصاااهان ؛دیبهارساارا ، اا ؛ما یپ ،یا بر [22]

، 3شماره  ،یصندر تیریفصلنااه اد ،"دارو( رانیشاركت ا :يجامع و عملكرد نوآورانه)مطالعه مورد تيقيك تیریمد

 . 9812، 28-89ص  

ش بر دان تیریمد يندیفرا يهاتيقابل ريتاث یبررس" ؛احسان ،یآبادکینیدیشاا ،یعلصااورا؛ رسارگار، عباس ،یالله [28]

، یرتوسده فناو تیریفصلنااه اد ،"شارفتهيپ يها با فناوردر ساازمان ينوآور ندیفرا یانجيبا اثر م يعملكرد نوآور

 .  9818، 1، شماره 9دوره 

 نی، دوا"هالكرد نوآورانه شااركتبا عم یهوش رقابت" ؛و یدار ،یجهان ؛میار، یریاا ؛سااوساان، یریبهنام؛ اا ،یجهان [21]

 شااهیفرهن  و اند خرگا یفره شااگااا یاوسااسااه پ ل،یاردب ،یاساالاا یرانیو فرهن  ا تیریاقرصاااد، اد یالمللنی نارانس ب

 . 9811، لیباسرا  ارد یاداره  ل فرهن  و ارشاد اسلاا دصر،یول

 عیاز صاانا یكیمورد مطالعه: )ملكرد نوآورانهاطلاعات و ع يفناور رشیرابطه پذ" ؛یعل فر،ییآقا ؛آر  ،اقدمیهااد [29]

 . 9819، اطلاعات و ارتباطات، تهرا ، شر ت خداات برتر یو فناور تیریاد یالمللنی نارانس ب نی، دوا"(كشور یدفاع
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