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تاریخ دریافت 44/2/11:تاریخ پذیرش44/5/12:
چکیده
مطالعات مختلف حوزه مديريت راهبردي نشان میدهد که يکی از مهمترين قابلیتهاي سازمانی که منجر به ايجاد برتري رقابتی پايدار در عرصه کسب و کار
میشود ،قابلیت نوآوري است .از اين رو سازمانها در پی کشف و يافتن ساز و کاري براي ايجاد ،استقرار و نهادينه سازي قابلیت نوآوري در سازمانشان هستند،
که اين کار البته مستلزم شناخت عوامل اثرگذار بر اين قابلیت مهم است .اين پژوهش ضمن مطالعه عمیق و منتقدانه در مبانی و ادبیات علمی اين حوزه ،دريافته
است که قابلیت نوآوري به قابلیتهاي ديگري در سازمان وابسته است که بستر شکل گیري آن را ايجاد میکنند .قابلیت عملیاتی ،قابلیت انسانی و قابلیت
ساختاري ،سه قابلیت مهمی هستند که در شکل گیري قابلیت نوآوري در سازمان بیشترين ايفاي نقش را برعهده دارند .اين پژوهش ضمن تأيید رابطه مستقیم
میان قابلیت نوآوري و اين سه قابلیت ،مولفههاي موثر بر هر يك از اين قابلیتها را استخراج نموده است تا نشان دهد که الگوي نهايی قابلیت نوآوري در
سازمان به سه بُعد و نُه مولفه و بیست و دو شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد .همچنین اين شاخصها در پنجاه و پنج شرکت بزرگ و فعال در صنايع
مختلف مورد نظرخواهی قرار گرفته تا بدين وسیله میزان اثرگذاري و اهمیت هريك از اين شاخصها سنجیده شود.

کلید واژهها:
قابلیتهاي سازمانی ،قابلیت نوآوري ،قابلیت عملیاتی ،قابلیت ساختاري ،قابلیت انسانی.

___________________________________________
 .1دانشیار دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايی
 .2دانشیار دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتی
 .3دانشیار دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايی
 .4دانشجوي دکتراي مديريت سیاستگذاري بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبايی ،نويسنده مسئول
m.momeni@atu.ac.ir

82

کفاش و همکاران :مدلسازي قابلیت نوآوري سازماني

داشتن پشتوانه تولیدي مناسب ،وضعیتی مشابه ساير

مقدمه
الزامهاي امروز جهان بسیار متفاوت از گذشته است و بايد

سازمانهاي ايرانی دارد (اصغرپور و ديگران .)1391 ،از اين

تصريح نمود که حفظ بقاي سازمانها در محیط رقابتی دنیاي

رو توجه به موضوع الگوسازي قابلیت نوآوري ضرورتی انکار

امروز ،راهی جز کسب مزيت رقابتی براي ايشان باقی

ناپذير است تا شايد از اين رهیافت با رويکردي کیفی،

نمیگذارد (بارنی .)1991 ،1صاحبنظران معتقدند سازمانها

الگوسازي متناسبی با شرايط ايران شکل بگیرد .در حقیقت

براي مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاري

اين پژوهش به دنبال يافتن عوامل اثرگذار بر قابلیت نوآوري

با الزامات رقابتی ،چارهاي جز کسب و تداوم مزيت رقابتی

در سطح سازمان است که توجه خاص خود را بر سازمانها و

ندارند .تبیین فرايندي که منجر به بروز مزيت رقابتی شود ،در

شرکتهاي بزرگ معطوف داشته است .به عبارت ديگر اين

بلندمدت روشی قابل اتکا براي حفظ و تداوم حضور در

پژوهش به دنبال پاسخ اين سوال است که قابلیت نوآوري در

صنعت میشود (پاراهاالد و همل.)1991 ،2

سطح سازمانها و شرکتهاي بزرگ چگونه شکل میگیرد؟

بديهی است که رسیدن به اين هدف ،شناخت مفهوم و

اين عوامل چه هستند؟ روابط متقابل هر يك از اين عوامل بر

ويژگیهاي محتوايی مزيت رقابتی میتواند در طراحی و

يکديگر چگونه است؟ و تأثیر هر يك از اين عوامل بر قابلیت

اجراي الگوها و روشهاي کارآمد رقابتی با هدف نیل به

نوآوري به چه میزان است؟

مزيت رقابتی پايدار براي سازمانها بسیار مؤثر و راهگشا باشد
(مهري )1332 ،البته مزيت رقابتی يك سازمان در پی ايجاد

مباني نظري

قابلیتهاي محوري آن حاصل میشود (هانت و مورگان،3

قابلیتهاي سازماني .قابلیتهاي سازمانی توسط پاراهاالد و

 )1991از اين رو چالش عمدهاي که يك شرکت با آن مواجه

همل مبتنی بر تئوري منبع محور عرضه شد (پاراهاالد و همل،

است تعیین منشأ قابلیتهاي سازمانی است که مزيت رقابتی

 )1991و هفت سال بعد ،تیس و همکارانش مقالهاي را با

پايدار يك شرکت را ساخته و ارتقا میدهد (رافايی.)2114 ،4

عنوان قابلیتهاي پويا منتشر نمودند که به سرعت در فضاي

تاکنون هم از حیث نظري و هم عملی اين بحث مطرح بوده

مديريت راهبردي انتشار يافت و جريان مهمی را در اين حوزه

است که منابع و قابلیتها واقعاً چگونه ايجاد شدهاند؟ اين

به حرکت درآورد (پايگاه اطالعاتی اي بی آي اينفورم).

پژوهش در پی بررسیهاي خود دريافته است که قابلیت

قابلیتها به مهارتهاي سازمانی براي هماهنگی منابع در

نوآوري نیز از اين قاعده مستثنی نبوده و هم از جنبه نظري و

استفاده مولد و بهرهور اتالق میشود .قابلیتها نامشهودند و

هم جنبه عملی نیازمند بررسی جامع است.

نه تنها در افراد بلکه در رويههاي سازمانی هم وجود دارند

از سوي ديگر آمارهاي جهانی برآورد نوآوري و رشد

(کولیس و مونتگومري )1991 ،6البته قابلیتها زمانی

نوآوري ،وجود خالء جدي در میان سازمانهاي ايرانی براي

ارزشمندند که منجر به مزيت رقابتی براي سازمان شوند.

توسعه قابلیت نوآوري را يادآور میشود (موسسه بلومبرگ،1

مزيت رقابتی در محیط پويا صرفاً به ترکیب بهینه منابع ختم

 .)2113قرين به اينکه در پی مشاهدات مختلف اهالی علم

نمیشود بلکه نیازمند ترکیب قابلیتها با يکديگر و همچنین

مديريت در کشور ،تأکید بر عدم وجود ساز و کار جدي در

تغییر و به روزرسانی قابلیتهاي فعلی است (جولی.)2113 ،7

میان سازمانهاي ايرانی براي نوآوري به عنوان يك قابلیت

برخی مطالعات پژوهشگران نشان داده است که قابلیتها

پويا و مستمر آشکار است و بسیاري از صنايع علی رغم

بهترين منشأ براي مزيت رقابتی پايدار است به نحوي که با

___________________________________________
1. Barney
2. Prahalad & Hamel
3. Hunt & Morgan
4. Raffai
5. Bloomberg

توجه به جنبههاي در حال تغییر محیط و جنبههاي قابل اتکاي
___________________________________________
6. Collis & Montgomery
7. Shan & Jolly
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منابع داخل سازمان ،نیل و حفظ مزيت رقابتی پايدار را

گرفته شود (يلیهروا .)2114 ،6قابلیت نوآوري مرکب از

تضمین نموده است (تیس .)2119 ،1قابلیتها داراي دو بعد

فرآيندهاي اصلی در داخل يك نظام است که از تجارب ديگر

اساسی هستند؛ صالحیت فنی که بر بعد ضرورت قابلیت در

نمیتواند جدا باشد .قابلیت نوآوري و ابداع شامل دارايی

داخل سازمان تاکید میکند (تیس )1391 ،و صالحیت تکاملی

غیرملموس يك نظام و توانايی استخراج اين سرمايه به

يا خارجی که به مسیر پیش رو در جهت اينکه قابلیت چقدر

صورتی که اين نظام بطور مداوم قادر به تولید نوآوريهاي

امکان محقق کردن اهداف سازمان را دارد ،توجه میکند

جديد باشد ،است (چاپمن )2116 ،1قابلیت نوآوري را به

(هلفت و ديگران.)2111 ،2

عنوان قدرت و توانايی براي تغییر ماهیت مداوم دانش و
تجربیات به محصوالت ،فرآيندها و سیستمهايی براي

قابلیت نوآوري .نوآوري فرآيندي است در طی آن قابلیتها

سوددهی شرکت و سهامداران ،تعريف میکنند (سائونیال و
3

بايد تجديد و تقويت شوند ،تقسیم منابع تغییر يابند،

اوکو  .)2112 ،قابلیت نوآوري و ابداع خالقانه ،انرژي پیش

سازماندهی مورد تجديد نظر قرار گیرد و راهبرد مجدداً

برندهاي است براي تولید و بررسی تصورات و عقايد جديد

ارزيابی شود (لوالیه و تلیه .)1331 ،دست يافتن به نوآوري

بنیادي و همچنین توسعه بخشیدن آنها به نوآوريهاي

نوعی شانس نیست بلکه الزم است که سازمان نوآوري را به

تأثیرگذار و قابل عرضه ،و تأثیرگذاشتن بر روي منابع و
9

عنوان بخشی از راهبردش پیگیري نمايد (زاويالسك و

توانمنديهاي درونی و بیرونی است (أسینك  )2116 ،و

ديگران .)2113 ،3از همین رو توجه به قابلیت نوآوري به

توصیف ديگري نشان میدهد که قابلیت نوآوري از طريق

عنوان يك تعهد سیستماتیك سازمانی میتواند مورد توجه

فعالیتهاي نوآوري بر پاية تمرين و ممارست قابل دسترس

قرار گیرد .قابلیت نوآوري يك مکانیسم کلیدي براي

11

است (پاالنن و ديگران .)2119 ،

خودبازسازي در درون سازمان و محصوالت آن ايجاد میکند.

در عرصه سازمانها ،قابلیت نوآوري فرآيندي است که وضع

قابلیت نوآوري بهرهوري جريان اصلی فعالیتهاي سازمانی و

موجود و حفظ و نگهداري آن از طريق تفکر و نگرش جديد

خالقیت جريان جديد را با هم هماهنگ میکند .اين امر بیشتر

به محتواي فرآيندها و تغییر در ترکیب سه عامل فناوري،

از طريق اهرم پايه دانش به دست میآيد (کوهن و لوينتهال،4

محیط و سازمان مورد چالش قرار میدهد (پیراسته فرد،

 )1991بنابراين قابلیت نوآوري به عنوان قابلیت انتقال مداوم

 .)1331همچنین قابلیتهاي نوآوري به درجات مختلفی از

دانش و ايدهها به محصوالت ،فرآيندها و سیستمهاي جديد

تجمع فناوريهاي مرتبط و کارايیهاي مختلف در فرايند

میباشد که به نفع شرکت و سهامداران آن است و

جستوجوي نوآورانه مرتبط است و عملکردي حیاتی از

سازمانهايی که اين قابلیت را به خوبی پیاده میکنند ،درک

شرکت است که توانايی شناسايی ارزش اطالعات خارجی

خواهند کرد که قابلیت نوآوري بر تمام جوانب سازمان از

جديد ،جذب آن و استفاده از آن در اهداف تجاري شرکت را

سیستم ارزش اصلی تا اقدامات و رفتارهايی که به صورت
روزانه انجام میشود ،سايه افکنده است (الوسان و سامسون،1

فراهم میکند (فورسمن.)2111 ،11
گیبسون و اسکارزينسگی قابلیت نوآوري را به چهار مقوله
تقسیم میکنند :رهبري و سازماندهی ،انسان و مهارتها،

.)2111
قابلیت نوآوري يك سازمان میتواند به عنوان استعدادي

فرآيند و ابزار ،و فرهنگ و ارزشها (اسکارزيسکی و

براي تولید محصوالت و ايجاد فرآيندهاي خالقانه در نظر
___________________________________________
___________________________________________
1. Teece
2. Helfat et al.
3. Zawislak et al.
4. Cohen & Levinthal
5. Lawson &Samson

6. Yliherva
7. Chapman
8. Saunila & Ukko
9. Assink
10. Paalanen et al.
11. Forsman
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گیبسون )2113 ،1همچنین استاهل و همکارانش چهار

بازار به بازاريابی محصوالت جديد و کلیه فعالیتهايی که به

عنصري که میتواند پشتیبان و يا مانع نوآوري شود را فهرست

نحوي مرتبط با توسعه محصول جديد است توجه میکند اين

نمودهاند :انسان (کارکنان) و اطرافیان آنان ،محیط فیزيکی،

فعالیت ممکن است شامل قسمتهاي بازار ،پذيرش محصول

الگوهاي ذهنی ،ساختارهاي قدرت و تصمیمگیري (استاهل و

در بازارهاي مختلف و تبلیغات باشد (آفواه.)2113 ،5

ديگران .)2114 ،2برخی ديگر نیز قابلیت نوآوري را محصول

البته برخی ديگر قابلیت نوآوري را محصول قابلیتهاي

دانش و تجربه منابع انسانی (رافايی )2114 ،3که از طريق

فناورانه ،قابلیتهاي مديريتی ،قابلیتهاي عملیاتی و

خالقیت و خُبرگی علمی ايجاد و قابلیت انجام عملی و

قابلیتهاي معامالت سازمان در بستر راهبردهاي سازمانی

اجرايی داشته باشد ،میسر میدانند (آرمبراستر و ديگران،4

میدانند (زاويالسك و ديگران .)2112 ،آگیون و همکارانش

.)2113

نیز اقدام به اندازهگیري نوآوري در سازمان کردهاند تا آن را با

سائونیال و اوکو تحت قالب نظريه سیستمی ،الگوي ارزيابی

میزان رقابت بسنجند .ايشان ضمن بررسی هزينههاي تحقیق و

قابلیت نوآوري و اثر آن را معرفی نموده است که در حقیقت

توسعه و میزان سرمايه گذاري در بخش تحقیق و توسعه و

پتانسیل نوآوري در سازمان که از افراد (منابع انسانی) حاصل

همچنین فراوانی تعداد اختراعهاي ثبت شده به اندازهگیري

می شود ،را به عنوان ورودي سیستم قابلیت نوآوري تلقی

6

نوآوري اهتمام ورزيدهاند (آگیون و ديگران .)2111 ،

مینمايد و فعالیتها و رويهها (منابع ساختاري) که به عنوان

با اين اوصاف ،علی رغم وجود الگوهاي متنوع و وافر در

فرآيند نوآوري ذکر نموده ،را مرکز عملیات نوآوري در اين

اين حوزه ،به دلیل بخشی بودن اکثر اين الگوها و عدم توجه

سیستم تبیین نموده است و البته نتايج فعالیتهاي نوآوري را

همه جانبه و کامل و همچنین رويکردهاي غیرنظاممند و تك

هنگامی که منجر به دستیابی به اهداف کسب و کار شود را

بُعدي و وجود تناقضهاي داخلی در بعد نظري ،همچنان

خروجی سیستم نوآوري در سازمان برمیشمارد (سائونیال و

الگويی جامع که پاسخگوي عملی در ايجاد و توسعه قابلیت

اوکو .)2112 ،آلن آفواه نوآوري را به سه دسته کلی با عناوين

نوآوري در سطح سازمان باشد ،در دست نیست.

فناورانه ،بازار و سازمانی طبقهبندي میکند .نوآوري فناورانه
بیانگر ارتباطات بین اجزا ،روشها ،فرآيندها و تکنیكهايی
است که در محصول يا خدمت استفاده میشوند و ممکن
است به نوآوري سازمانی نیاز داشته باشد .همچنین نوآوري
میتواند در محصول ،فرآيند يا خدمت باشد .نوآوري در
محصول يا خدمت بايد مبتنی بر محصول جديدي باشد که
هدف آن ارضاي بخشی از نیازهاي بازار است .نوآوري در
فرآيند هم با مکانیسم جريانهاي کار ،اطالعات و تجهیزات
مورد استفاده در تولید محصول يا خدمت ،تبیین میشود.
نوآوري بازار هم شامل دانش جديد در کانالهاي توزيع،
محصول و کاربردها براي انتظارات ،ارزش ،نیازها و
خواستههاي مشتريان است و هدف اصلی آن بهبود آمیخته
بازاريابی (محصول ،قیمت ،توزيع و ترفیع) است .نوآوري

روش تحقیق
اين پژوهش از نوع پژوهشهاي به روش کیفی ،براي
کشف ،توصیف ،تشريح و الگوسازي موضوع پژوهش است
که به منظور درک عمیق قابلیت نوآوري ،ضمن نقد و بررسی
مبانی تئوريك ،ادبیات نظري و الگوي مفهومی مورد نیاز خود
را تدارک نموده است .پس از استخراج الگوي مفهومی
پژوهش ،پنل خبرگان متشکل از بیست نفر اساتید دانشگاهی
که در رشته مديريت راهبردي و يا رشتههاي مرتبط با موضوع
نوآوري سازمانی متخصص بودهاند ،شکل گرفت که به شیوه
گلوله برفی شناسايی شده بودند .فرآيند دلفی اين پژوهش در
سه مرحله انجام شد و پس از سه مرحله ،اشباع نظري در پی
اجماع اعضاي پنل حاصل شد .مرحله اول دلفی به صورت

___________________________________________
1. Skarzynski & Gibson
2. Stahle et al.
3. Raffai
4. Armbruster et al.

___________________________________________
5. Afuah
6. Aghion et al.
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مصاحبه نیمه ساختار يافته انجام شد تا ضمن برطرف شدن

تأيید يا رد پرسش شده است که برآيند مربوطه در جدول 1

اشکاالت وارد بر روش دلفی ،تمرکز بیشتري بر موضوع

منعکس شده است.

پژوهش حاصل شود .مرحله دوم و سوم دلفی هم به شیوه

در خصوص قابلیت انسانی الزم به توضیح است که اين

پرسشنامه اطالعات مورد نیاز خود را جمع آوري نمود .میزان

قابلیت در پايان راند اول و در طی سواالت مصاحبه به روش

مشارکت اعضاي پنل بالغ بر  91درصد بود که سطح قابل

کد گذاري از میان دادههاي مصاحبهها استخراج و نام اين

اطمینانی از همراهی و همکاري ايشان را اعالن میدارد.

قابلیت به پیشنهاد برخی از اعضاي پنل ،قابلیت منابع انسانی

پس از استخراج الگوي نهايی ،جهت تبیین میزان اهمیت و

(انسانی) تعیین شد.

روابط حاکم بر شاخصها و مولفهها ،نظرخواهی از طريق

البته برخی از ابعاد مورد نظر قابلیت انسانی ،در تعاريف ذيل

پرسشنامه از  11شرکت بزرگ صورت گرفت که حجم نمونه

قابلیت ساختاري گنجانده شده بود که بنا به رأي خبرگان پنل

از مجموع  431شرکت پذيرفته شده در بورس از طريق

و به جهت اعالن اهمیت آن به صورت مستقل تحت عنوان

فرمولهاي آماري تعیین شده است .علت تعیین شرکتهاي

قابلیت انسانی طرح شد .همچنین در خصوص فرفیت دانش

پذيرفته شده در بورس به عنوان جامعه آماري ،بزرگ بودن

محوري ،پس از مرحله اول دلفی ،بنا به پیشنهاد و رأي

اين شرکتها در مقیاس ساير سازمانها و شرکتهاست ،چرا

خبرگان ،به دو بخش عمده فرفیت دانش فردي و فرفیت

که برخی از مفاهیم مورد اشاره اين تحقیق در سازمانها و

دانش سازمانی تفکیك شد .در نهايت و بنا به پیشنهاد اعضاي

شرکتهاي کوچك بیمعنی و نامفهوم تلقی میشود.

پنل خبرگان اين پژوهش ،عنوان فرفیت عملیاتی به فرفیت
پشتیبانی تغییر نام داد تا با اجزاء و شاخصهاي تحت کنترل

یافتههاي تحقیق

خود ،تطابق مفهومی بیشتري داشته باشد.

الگوي اولیه استخراج شدده از نقدد و بررسدی ادبیدات علمدی

نتايج مراحل دلفی در خصوص شاخصهاي قابلیت نوآوري

موجود در پايان مرحله اول و دوم دلفی دچار تغییراتی شد که

به شرح جدول  2طبقه بندي شده است .الزم به توضیح مجدد

نتايج مراحل دلفی در خصوص بُعد و مولفه به شرح جدول 1

است که میانگینهاي ارائه شده در اين جدول نیز مربوط به

طبقه بندي شده است .بدين معنا که عامدل قابلیدت انسدانی از

میانگین وزنی طیف لیکرت پنج خانهاي است که در پرسشنامه

محتواي قابلیت ساختاري خدارج و همچندین فرفیدت داندش

مورد استفاده قرار گرفته است.

محوري به دو حوزه فرفیت داندش فدردي و فرفیدت داندش

پس از اتمام مراحل دلفی و توافق نظري بر عوامل اثرگذار

سازمانی طبقه بندي شد .همچندین فرفیدت فرهنگدی از ذيدل

بر توسعه قابلیت نوآوري در سطح سازمان ،اين پژوهش

فرفیت مدديريتی مسدتقل و مولفده جديددي بده ندام فرفیدت

جهت يافتن میزان اثرگذاري عوامل و روابط حاکم بر آنها،

ارتباطی به مولفههاي مطرح شده اضافه شد.

پرسشنامهاي متشکل از مولفهها و شاخصهاي مورد بررسی

نتايج آماري حاصل از تجزيه و تحلیل دادههاي مراحل دلفی

پژوهش ،در  11سازمان و شرکت بزرگ پذيرفته شده در

که منجر به تولید الگوي توسعه قابلیت نوآوري در سطح

بورس توزيع کرد .پس از توزيع کامل پرسشنامه ،تعداد 43

سازمان شد ،در جداولی به صورت مجزا اراته شده است .الزم

شرکت به پرسشنامهها پاسخ دادند .برخی از شرکتها بیش از

به توضیح است که میانگینهاي ارائه شده در اين جداول

يك پرسشنامه تکمیل نمودند که نتايج مربوطه پس از اخذ

مربوط به میانگین وزنی طیف لیکرت پنج خانهاي است که در

میانگین ،در يك پرسشنامه خالصه شد و در نهايت هر شرکت

مرحله اول و دوم دلفی مورد پرسش قرار گرفته و در مرحله

تنها يك نماينده در ارزيابی نهايی داشته است .در نتیجه میزان

سوم دلفی نسبت به تايید نهايی عوامل بُعد و مولفه به صورت

مشارکت شرکتهاي مخاطب بالغ بر  31درصد بوده است.
همچنین آلفاي کرونباخ حاصل از نتايج پرسشنامه برابر با
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جدول  .1نتايج مراحل دلفی عوامل اثر گذار بر قابلیت نوآوري (بُعد و مولفه)

بُعد

دلفي

دلفي
تايید

عوامل موثر بر قابلیت نوآوري

راند اول دلفي

قابلیت انسانی

-

4/11

قابلیت ساختاري

4/12

4/21

تايید

قابلیت عملیاتی

3/33

4/11

تايید

4/12

4/22

فرفیت ساخت ايده

4/12

4/33

تايید

فرفیت دانش محوري

4/11

-

-

فرفیت دانش فردي

-

4/21

تايید

فرفیت دانش سازمانی

-

4/33

تايید

فرفیت مديريتی

4/12

4/21

تايید

فرفیت فرهنگی

-

4/16

تايید

فرفیت ارتباطی

-

4/33

تايید

فرفیت عملیاتی

3/94

-

-

فرفیت پشتیبانی

-

4/11

تايید

فرفیت فناورانه

3/12

3/94

تايید

فرفیت جابجايی

2/33

-

-

فرفیت

يافت

فرصت

محیطی

مولفه

راند دوم

راند سوم

تايید

 1/911است که حکايت از سدطح قابدل اعتمدادي دارد.

فددرن نمددوده و الگددو هدداي خددود را مبتنددی بددر داده هددا و

نتايج وزنی میانگین نتايج حاصل از ارزيابی شاخص ها در

ستانده ها با لحاظ نمودن فرآينددي داخلدی کده منجدر بده

اين بررسی م یدانی ،نشان از تأيید اجماع نظري نتايج دلفی

نوآوري شدود ،تددارک نمدوده اسدت .ب) رو يکدردي کده

بوده است .اين نتايج به صدورت جددول  3خالصده شدده

قابلیت نوآوري را به عنوان يك عنصر فرا سیستمی در هر

است .مجدداً الزم به ذکر است کده میدانگین هداي آمداري

بخشی که قابلیت ورود داشته باشد ،وارد نموده و شدرايط

ارائه شده حاصل از طیف پنج خانه اي لیکرت بوده است.

و نیازهاي نوآوري را بدون توجه به محل استقرارش بیدان
نموده است .در واقع اين نگاه ،قابلیت نوآوري را آن چنان

الگوي قابلیت نوآوري .با توجه به ادبیدات علمدی مدرور

توصیف کرده که با ايجاد شدرايط الزم بدراي ا سدتقرارش،

شده به نظر می رسد د و نوع رويکرد بده قابلیدت ندوآوري

امکان استقرار در هر يك از خرده سیستم هاي سازمانی را

وجود دارد؛ الف) رويکردي که قابلیت نوآوري را در نگاه

می يابد.

سیستمی به عندوان يکدی از بخدش هداي سیسدتم سدازمان
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جدول  .2نتايج مراحل دلفی عوامل اثر گذار بر قابلیت نوآوري (شاخص ها)

بُعد

مولفه

شاخص

میانگین

نتیجه

قابلیت انسانی

فرفیت يافت

پیمايش محیط کسب و کار

4/22

تايید

فرصت محیطی

دقت ،توجه ،هوشمندي

4/11

تايید

فرفیت ساخت

خالقیت

4/11

تايید

عملیاتی بودن

4/11

تايید

فرفیت دانش

دانش

4/11

تايید

فردي

تجربه

4/44

تايید

راهبرد و اهداف

4/61

تايید

سبك مديريت و رهبري

4/44

تايید

ثبات مديريت

4/11

تايید

دسترسی به منابع

4/11

تايید

انعطاف

4/11

تايید

تنوع

4/11

تايید

ريسك پذيري

4/11

تايید

شبکه ارتباطات

4/16

تايید

همکاري و تعامل

4/33

تايید

يادگیري سازمانی

4/66

تايید

جذب و انباشت دانش

4/33

تايید

گردش اطالعات

4/44

تايید

پژوهش و توسعه

4/44

تايید

فناوري جديد

4/16

تايید

لجستیك

3/33

تايید

شرايط مکان کاري

3/94

تايید

ايده

قابلیت

فرفیت مديريتی

ساختاري

فرفیت فرهنگی

فرفیت ارتباطی
فرفیت دانش
سازمانی
قابلیت

فرفیت فناورانه

عملیاتی
فرفیت پشتیبانی

ديدگاه سیستمی به قابلیت نوآوري میتواند مورد پذيرش

دست رفتن قابلیت نوآوري در آن سازمان نشود .البته قابلیت

بیشتري قرار گیرد چرا که توجه به قابلیت نوآوري به عنوان

نوآوري هم به قابلیتهاي ديگري در سازمان وابسته است که

بخشی از يك سیستم (سازمان) متضمن بقاي آن در

نتايج میدارد که قابلیت نوآوري در سازمان به سه بُعد و نُه

فرآيندهاي جدي سیستم (سازمان) میشود تا بدين وسیله

مولفه و بیست و دو شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد.

گريزپذيري از عدم استقرار در بخش هاي سازمانی موجب از
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جدول .3نتايج بررسی میدانی عوامل اثر گذار بر قابلیت نوآوري (شاخصها)

بُعد

مولفه
فرفیت يافت
فرصت محیطی

قابلیت انسانی

دقت ،توجه ،هوشمندي
خالقیت

4/46

تايید

عملیاتی بودن

3/93

تايید

فرفیت دانش

دانش

4/21

تايید

فردي

تجربه

4/13

تايید

راهبرد و اهداف

4/21

تايید

سبك مديريت و رهبري

4/43

تايید

4

تايید

دسترسی به منابع

4/12

تايید

انعطاف

3/61

تايید

تنوع

3/21

تايید

ريسك پذيري

4/21

تايید

شبکه ارتباطات

3/14

تايید

همکاري و تعامل

3/61

تايید

يادگیري سازمانی

4/16

تايید

جذب و انباشت دانش

4/21

تايید

گردش اطالعات

3/93

تايید

پژوهش و توسعه

4/31

تايید

فناوري جديد

4/21

تايید

لجستیك

3/16

تايید

شرايط مکان کاري

3/32

تايید

فرفیت ساخت

فرفیت فرهنگی

ساختاري
فرفیت ارتباطی
فرفیت دانش
سازمانی

عملیاتی

کار

3/91

فرفیت مديريتی

قابلیت

پیمايش محیط کسب و

4/34

تايید
تايید

ايده

قابلیت

شاخص

میانگین

نتیجه

فرفیت فناورانه
فرفیت پشتیبانی

ثبات مديريت

پژوهش حاصل از فراترکیب و دلفی نشان میدهد که رابطه

میدارد که قابلیت نوآوري در سازمان به سه بُعد و نُه مولفه و

مستقیم میان قابلیت نوآوري و قابلیت عملیاتی ،قابلیت انسانی

بیست و دو شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد.

و قابلیت ساختاري وجود دارد .الگوي نهايی اين پژوهش بیان
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ظرفيت يافت فرصت
محيطي
ظرفيت ساخت ايده

قابليت انساني

ظرفيت دانش فردي
ظرفيت مديريتي

قابليت نوآوري

قابليت ساختاري

ظرفيت فرهنگي
ظرفيت ارتباطي
ظرفيت دانش
سازماني

قابليت عملياتي

ظرفيت فناورانه
ظرفيت پشتيباني

نمودار  .1الگوي توسعه قابلیت نوآوري در سطح سازمان

تبیین نظري الگو .قابلیت نوآوري به قابلیتهاي ديگري در

تحت تأثیر مستقیم فناوري قرار دارد .در میان مجموعهاي از

سازمان وابسته است که اين پژوهش آنها را در سه دسته

قابلیتهايی که تمام شرکتها براي ايجاد محصوالت و

قابلیت عملیاتی ،قابلیت ساختاري و قابلیت انسانی طبقهبندي

خدمات متفاوت استفاده میکنند ،قابلیتهاي فناورانه و

نموده است.

عملیاتی جايگاه برجستهاي را در مطالعات مختلف به خود
اختصاص داده است .فرفیت فناوري شرکت ،همان توانايی

قابلیت عملیاتي .الگوي قابلیت نوآوري به ساخت يك

شرکت در استفاده از فناوري (اختراع ثبت شده مهندسان

چارچوب نظري میپردازد که میتواند موفقیت نوآوري

ماهر ،سهم علم و دانش در واحدهاي تخصصی و غیره) و

مديران را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد .به عبارت ديگر قابلیت

ترکیب و ترکیب دوباره اجزاء ،ارتباط بین اجزاء ،روشها،
3

نوآوري ،آنها را بهبود میبخشد .مديريت نوآوري شامل

فرآيندها و تکنیكها تعريف میشود (آفواه  .)2112 ،بسیاري

چارچوبهاي متعدد است که نوآوريهاي فنی و عملیاتی

از مطالعات پیرامون قابلیت عملیاتی در نوآوري در کشورهاي

بخش عمدهاي از آن را تشکیل میدهد (چیسا و ديگران،1

در حال توسعه نشان میدهند که اقتصادهايی که به تازگی

 )1996براي مثال فرايند توسعه محصول جديد و اجراي

صنعتی شدهاند در ابتدا فناوري ملل توسعه يافته را جذب

نوآوريهاي تولید (کالرک و فوجیموتو )1991 ،2به اين

میکنند و سپس به تدريج ،قابلیت فناورانه و عملیاتی خود را

موضوع اشاره دارند.

توسعه میدهند (داگسون2119 ،4؛ شان و جولی.)2113 ،5

قابلیت عملیاتی سازمان که با تمرکز بر فعالیتهاي اصلی و
عملیاتی سازمان به پیشبرد اهداف سازمانی کمك میکند،
___________________________________________
1. Chiesa
2. Clark, K.B. & Fujimoto

___________________________________________
3. Afuah
1. Dodgson
2. Shan & Jolly
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قابلیت ساختاري .در خصوص ضرورت ساختارهاي

قابلیت نوآوري بیشتري نسبت به رقبا هستند (فرانسیس و

مناسب براي قابلیت نوآوري يك توافق همگانی وجود دارد

بسانت )2111 ،3پس اولین گام در فرآيند نوآوري ،يافتن ،در

(سائونیال ديگران )2112 ،1چرا که قابلیت ساختاري در تدارک

نظر گرفتن و ايجاد فرصتهاي نوآوري براي سازمان است که

قابلیت نوآوري سازمانی ايفاي نقشی اثرگذار دارد و در اين

اين مهم توسط کارکنان و مديران خالق حاصل میشود

راستا سازمانها بايد از ساختارها و فرآيندهاي سازمانی خود

(لیچتنهالر و ارنست )2112 ،تا جايی که حتی میتوان گفت

براي توسعه قابلیتهاي جديد و يا بازسازي قابلیتهاي

مهمتر از قابلیتهاي فناورانه ،ارائه راههاي نوآورانه قابل اجرا

موجود بیشترين بهره را بگیرند (کوالرلی اوکونر و

مرکز ثقل قابلیت نوآوري هر سازمان است (زاويالسك و

ديمارتینو .)2116 ،2قابلیت ساختاري بیان میدارد که عالوه

ديگران .)2112 ،ايده يابی و ايده پروري شامل دو مرحله

بر عامل فناوارنه و عملیاتی ،تغییرات ساختاري ،فرآيندي و

عمده است؛ الف) تدبیر ايدههايی به عنوان سرنخهاي ممکن و

رويهاي سازمان در جهت ايجاد قابلیتی که موجب تسري

ب) انتخاب بین ايدههاي حاصله ،افزودن ايدههاي ديگر و به

قابلیت نوآوري در سازمان میشود ،براي کسب موفقیت

جريان انداختن مجدد از طريق تغییر و ترکیب ايدهها

(مزيت رقابتی) نقش مهمی را ايفا میکند .برخی آن را قابلیت

(اسبورن .)1311 ،البته براي فعالیتهاي ايده پردازي،

تشکیل ساختار سازمانی تثبیت شده براي تعديل کار همه

خالقانهتر شدن کارکنان کافی نیست؛ بلکه بايد کل فرايند

فعالیتها در جهت اهداف مشترک به منظور تأثیر بر سرعت

نحوة بررسی ،توسعه ،يکپارچه سازي و پیاده سازي ايده در

فرايند نوآورانه از طريق زيرساخت براي پروژههاي توسعهاي،

9

نظر گرفته شود (بورجسان و المکويست .)2111 ،

تعريف میکند (گان و و مآ )2113 ،3و برخی آن را مکانیسم
ساختاري سازمان براي تحقق نوآوري برمیشمارند (لیچتنهالر
ارنست.)2112 ،4

اولویت بندي شاخصها .جهت دريافت و فهم بهتر رتبه
اهمیت هر يك از شاخصهاي اثرگذار بر توسعه قابلیت
نوآوري بر اساس آراء و نظرات مخاطبان پیمايش ،میتوان

قابلیت انساني .بسیاري از محققان بر اين باورند که چرخه

جدول  4را مالحظه نمود.

نوآوري همواره توسط کارکنان و در پناه دانش و تجربه
فردي ،هوش و استعداد و خالقیتهاي ايشان در ارائه و
پرورش ايده به حرکت درمیآيد اسمیت و ديگران2113 ،1؛
سائونیال و اوکو2112 ،؛ رافايی.)2114 ،6
سازمانها و شرکتهاي فعال در حوزه کسب و کار نیازمند
توسعه توانمندي و قابلیتهاي جديد و خاص در منابع
انسانی خود براي بهره برداري از فرصتهاي جديد محیطی
هستند (فیلیپس و ديگران )2111 ،1چرا که همواره
شرکتهايی که استعداد بیشتري براي موفقیت بهرهبرداري از
ايدههاي جديد از خود نشان میدهند ،میتوان گفت که داراي
___________________________________________
3. Saunila et al.
4. Colarelli O’Connor & DeMartino
3. Guan & Ma
4. Lichtenthaler & Ernst
5. Smith et al.
6. Raffai
7. Phillips et al.

نتیجه گیري و پیشنهادها
قابلیت نوآوري موتور محرک سازمانها در تجمیع
قابلیتهاي پويا براي دست يافتن به مزيت رقابتی پايدار
است .قابلیت نوآوري روح حاکم بر فرآيندهاي سازمانی است
که به صورت نظاممند سازمان را به سمت نوآوري پیش
میراند و از همین رو به عنوان يك قابلیت پوياي سازمانی
شناسايی میشود.
جدول  .4رتبه اهمیت شاخصهاي اثر گذار بر قابلیت نوآوري بر
اساس پیمايش

رتبه
اهمیت

شاخص

مولفه

بُعد

___________________________________________
8. Francis & Bessant
9. Börjesson & Elmquist
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سبك
1

مديريت و
رهبري

2

خالقیت
پیمايش

3

محیط
کسب و کار

4
5
5
6

6

6

7

8
4
11
11

فرفیت

قابلیت

مديريتی

ساختاري

فرفیت

قابلیت

ساخت ايده

انسانی

فرفیت
يافت

قابلیت

فرصت

انسانی

محیطی

هوشمندي

03

فرصت
محیطی

12

13
13

گردش
اطالعات

فرفیت
دانش
سازمانی

قابلیت
ساختاري

عملیاتی

فرفیت

قابلیت

بودن

ساخت ايده

انسانی

فرفیت

قابلیت

پشتیبانی

عملیاتی

شبکه

فرفیت

قابلیت

ارتباطات

ارتباطی

ساختاري

همکاري و

فرفیت

قابلیت

تعامل

ارتباطی

ساختاري

لجستیك

پژوهش و

فرفیت

قابلیت

توسعه

فناورانه

عملیاتی

فناوري

فرفیت

قابلیت

جديد

فناورانه

عملیاتی

ريسك

فرفیت

قابلیت

پذيري

فرهنگی

ساختاري

اين پژوهش به واسطه رويکرد کیفی خود در الگوسدازي

دانش

فرفیت

قابلیت

جامع متناسب با شرايط بومی اقددام بده طراحدی الگدوي

کارکنان

دانش فردي

انسانی

توسعه قابلیت نوآوري در سطح سازمان نموده است تا از

جذب و

فرفیت

انباشت

دانش

دانش

سازمانی

قابلیت
ساختاري

14
15

اين رهیافت بتواند وضعیت نامطلوب ندوآوري سدازمانی
شرکت هاي ايرانی را بهبود ببخشدد و بیدان مدی دارد کده
قابلیت نوآوري به قابلیتهاي ديگري در سازمان وابسدته

راهبرد و

فرفیت

قابلیت

اسددت و آنهددا را در سدده دسدته قابلیددتهدداي عملیدداتی،

اهداف

مديريتی

ساختاري

ساختاري و انسدانی طبقده بنددي نمدوده اسدت .قابلیدت

يادگیري
سازمانی

فرفیت
دانش
سازمانی

قابلیت
ساختاري

عملیاتی به طور مستقیم بده فرفیدت فناورانده و فرفیدت
پشددتیبانی وابسددته اسددت و قابلیددت سدداختاري بدده چهددار
فرفیت مديريتی ،فرهنگدی ،ارتبداطی و داندش سدازمانی

فرفیت

قابلیت

مربوط است .قابلیت انسانی نیدز بده سده فرفیدت رصدد

دانش فردي

انسانی

محیطی (يافت فرصدت هداي محیطدی) ،سداخت ايدده و

دسترسی به

فرفیت

قابلیت

دانش فدردي کارکندان وابسدته اسدت .همچندین بررسدی

منابع

مديريتی

ساختاري

میدانی که به شیوه نظرخواهی از شرکتها و سازمانهاي

ثبات

فرفیت

قابلیت

بزرگ پذيرفتده شدده دربدورس صدورت گرفتده  ،نشدان

مديريت

مديريتی

ساختاري

دقت،

فرفیت

قابلیت

توجه،

يافت

انسانی

تجربه

02

کفاش و همکاران :مدلسازي قابلیت نوآوري سازماني

میدهد که  22شاخص موثر بر قابلیت نوآوري هريك به

اندک و تجربههاي سطحی دارند .گروه دوم کارکنان اداري و

چه میزان در ايجاد و توسعه قابلیت نوآوري در شرکتهاي

کارشناسان عمومی که وفايف ستادي و غیرتخصصی سازمان

بزرگ نقش آفرين هستند.

يا شرکت را برعهده دارند و تبعاً اين دو گروه مخاطب

بر اساس نتايج حاصل از اولويتبندي بر اساس میانگین

توصیهها و پیشنهادهاي اين تحقیق نیستند .گروه سوم

وزنی شاخصها ،سبك مديريتی و رهبري مديران که منبعث

کارشناسان ،مهندسان ،متخصصان و مديران که عموماً در

از فرفیت مديريتی است ،بیشترين نقشآفرينی را در ايجاد و

بخشهاي فنی ،تحقیق و توسعه ،کنترل کیفیت و بخشهاي

توسعه قابلیت نوآوري در سازمانها و شرکتهاي بزرگ

بازرگانی فعال هستند که مخاطب اصلی پیشنهادهاي اين

ايرانی دارد .البته واضح است که مديريت و تصمیمات

تحقیق در موضوع قابلیت انسانی هستند.

مديريتی همواره بسترساز اصلی براي اين مهم هستند اما اينکه

پیشنهاد میشود سازمانها و شرکتهايی که قصد دارند در

به عنوان مهمترين عامل در شرکتهاي بزرگ ارزيابی شود،

توسعه قابلیت نوآوري خود تالش کنند ،توجه و اهتمام ويژه

نشان از مدير محور بودن تمام فرآيندهاي نظري و اجرايی

به قابلیت انسانی خود داشته باشند بدين نحو که در جهت

سازمانهاي بزرگ ايرانی دارد .پررنگ بودن نقش مديران

خالقتر و دقیقتر شدن کارکنان خود (گروه سوم) اهتمام

ضمن آنکه میتواند بستر ساز شکل گیري و حرکت نیروها

ورزند تا ضمن يافتن فرصتهاي نوآورانه در محیط ،در

در جهت خواست مديران سازمان باشد ،ولی عاملی در جهت

جهت خلق ايده جديد بکوشند .اين مهم البته با زيرساخت

ايجاد مانع در جهت نوآوري است چرا که پله بعد از

دانش کارکنان محقق میشود که براي اين منظور باز چینش

اثرگذاري تام ،تبعیت تام است که منجر به کانالیزه شدن

کارکنان بر اساس دانش کاربردي و روز ،بسیار بااهمیت است.

برنامه ،کار و فعالیتها و حتی اذهان کارکنان میشود.

البته اين پیشنهاد براي شرکتهايی که نسبت به تولید

از سوي ديگر ،پیمايش اين تحقیق اذعان داشته است که

ايدههاي نوآورانه اهتمام دارند توجه بیشتر بر خالقیت و دانش

نوآوري در بستر فرهنگی شکل میگیرد .جنبه ريسكپذيري

کارکنان است و در خصوص سازمانهايی که برنامههاي

فرهنگ -که مطالعات مهمی را در ديگر حوزهها به خود

نوآورانه خود را مبتنی بر جذب از محیط پیش میبرند ،توجه

اختصاص داده -نقش مؤثري در اين خصوص ايفا میکند .اگر

به پیمايش محیطی و تجربه محوري کارکنان ضرورت میيابد.

سازمانها و شرکتهاي بزرگ از فرهنگ ريسكپذيري

الزم به ذکر است که مشکل عمده بروز نوآوري در

برخوردار باشند ،زيرساخت مناسبی براي ايجاد و توسعه

سازمانها و شرکتهاي بزرگ پذيرفته شده در بورس،

قابلیت نوآوري دارند .بنابراين پیشنهاد میشود فرهنگ

مشکالت عديده در عدم امکان فهور در بازارهاي جهانی و

سازمانی به سمت توسعه ريسكپذيري سوق پیدا کند .الزم به

صادراتی است (عالوه بر بازارهاي داخلی) .نظر به اينکه

توضیح است که فرهنگسازي امري زمانبر است اما اگر از آن

مشاهدات مختلف هم ضعف عمده شرکتهاي ايرانی در

غافل شوند ،دير يا زود زيرساختی اساسی براي نوآوري را از

عرصه بازارهاي جهانی را به ذهن متبادر میکند .از اين رو

دست خواهند داد.

پیشنهاد میشود وزارت صنعت ،معدن و تجارت نسبت به راه

عالوه بر اين ،بر اساس نتايج حاصل از اولويتبندي

اندازي مرکزي جهت تحقیق و توسعه مشترک (به تفکیك

شاخصها ،قابلیت انسانی اهمیت فوقالعادهاي را در تبیین و

صنايع مختلف) اهتمام ورزد تا اين مشکل به صورت عمومی

توسعه قابلیت نوآوري دارد .الزم به ذکر است بر اساس

از طريق خدمات دولتی براي تحقق نوآوري ،بستر سازي

مشاهدات صورت گرفته ،سه گروه عمده به عنوان منابع

شود.

انسانی فعال در سازمانها و شرکتهاي بزرگ ايرانی قلمداد

پژوهش حاضر با هدف توسعه قابلیت نوآوري در سطح

میشوند .گروه اول کارگران خطوط تولید که عموماً دانش

سازمان ،سعی کرد تا فهم جامع و چند بُعدي نسبت به مفهوم

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی؛ سال دوم ،شماره  ،12پاییز 44

02

قابلیت نوآوري ايجاد کند .اين پژوهش البته خط سیر

امکان مشاهده مشارکتی محقق را مانع شده است چرا که

پژوهشهاي گذشته برخی از محققانی چون زاويالسك

فضاي فعلی سازمانها و شرکتهاي فعال امکان ورود محققان

( 2112و  ،)2113اشنايدر ( ،)2113سائونیال ( 2112و )2114

به فرآيندهاي تولیدي و سازمانی شرکتها را نمیدهد تا از

و رافايی ( )2114را پیگرفتهاست تا از اين رهگذر اقدام به

اين رهگذر ،شرکتها اطمینان بیشتري از محرمانه بودن

توسعه ادبیات علمی اين حوزه از علم مديريت راهبردي

قابلیتهاي خود فراهم آورند و تصور میکنند که اين امر

نمايد .الزم به ذکر است که کشف ،دريافت و فهم دقیق

موجب تسري اطالعات و کپیبرداري سايرين از

قابلیتهاي سازمانی زمانی بهتر تبیین میشود که دادههاي

قابلیتهايشان میشود .لذا به پژوهشهاي ديگر پیشنهاد

پژوهش از طريق مشاهده مشارکتی محقق در سازمانهاي

میشود با ادامه مسیر اين پژوهش به روشهاي مختلف

مربوطه جمعآوري شود و مخصوصاً هنگامی که صنعت

موجب توسعه بیشتر اين دانش کاربردي شوند .اين مهم البته

خاصی مورد مطالعه باشد ،ضرورت مشاهده مشارکتی محقق

اگر با مشاهده مشارکتی محقق به روش مورد کاوي انجام

بیشتر ضروري میشود .اما محدوديت اصلی اين پژوهش

شود ،احتماالً نتايج دقیقتري خواهد داشت.

منابع

 اسبورن ،الکس ( .)1311پرورش استعداد همگانی ابداع و
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