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چکيدُ
این تحقیق ثب هسف تجیین نقف ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنـب زانكـهبه ثیطدنـس زض گـطایف ثـه
نوآوضی ؾبظمبنی آنب و ثط اؾبؼ مسل ؾطمبیههبی انؿبنی کطافوضز و مسل گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی
تطکیجی دمینعو دیمنـع ،پنیـبزظ ،پطادهـو و ؾـوهبل انجـب قـسهاؾـت .ضوـ پـػوهف تونـی ی و
همجؿتهی ،و ضوـ تحلیل اظ نوؿ مسلیبثی مقـبزت ؾـبذتبضی ثـوزهاؾـت .دبمقـه آمـبضی قـبمل
کبضکنب  7زانكکسه و کبضکنب ؾتبزی /پكتیجبنی زانكهبه ثه تقساز 414ن ط ثوزه کـه ثـب اؾـت بزه اظ
فطمول نمونهگیطی کوکطا و ضوـ نمونهگیطی عجقهای ثب اذتهبل متنبؾت ،حجم نمونه  162ن ـط
انتربة قس .اظ پطؾكنبمه ؾطمبیههبی انؿبنی ثب پبیبیی ( )α;0/94و پطؾكـنبمه گـطایف ثـه نـوآوضی
ؾبظمبنی ثب پبیبیی( )α;0/91اؾت بزهقس ،که ضوایی محتوا و ؾـبظه آ هـب نیـع مـوضز ثطضؾـی و تبییـس
قطاضگطفت .زازههب ثطاؾبؼ فطضیههبی پػوهف و ثب اؾت بزه اظ آظمو کولمـوگطوف -اؾـمیطنوف ،تـی
تکنمونهای ،مسلیبثی مقبزت ؾبذتبضی و ضگطؾیو گب ثهگب تحلیل قسنس .نتبیج تیتک نمونـهای
نكب زاز ،میبنهین ؾطمبیههبی انؿبنی و گطایف ثه نـوآوضی ؾـبظمبنی کبضکنـب ثـه عـوض مقنـبزاضی
پبیینتط اظ میبنهین موضز انتؾبض ثوزهاؾت .ثط اؾبؼ مسلیبثی مقبزت ؾبذتبضی ،ؾطمبیههبی انؿبنی
ثب ضطیت مؿیط ( )γ;0/63ثط نوآوضی فطاینسی و ثب ضطیت مؿـیط ( )γ;0/71ثـط گـطایف ثـه نـوآوضی
ؾبظمبنی تبثیطگصاض ثوزه اؾت امـب ثـط نـوآوضی تولیـسی و ازاضی آنـب تـبثیطی نساقـته اؾـت .نتـبیج
ضگطؾیو گب ثه گب نكب زاز ،زانف و ترهم ثه فنوا مول ههبی ؾطمبیههبی انؿبنی 38 ،زضنـس
اظ گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی کبضکنب ضا پیفثینی مینمبینس.
ٍاشُّای کليدی :ؾطمبیههـبی انؿـبنی ،گـطایف ثـه نـوآوضی ؾـبظمبنی ،نـوآوضی تولیـسی ،نـوآوضی
فطاینسی ،نوآوضی ازاضی
 -1فوق زکتطی مسیطیت آموظـ فبلی ،زانكیبض زانكکسه ضوانكنبؾی و فلو تطثیتی زانكهبه تهطا و فضو هیئت فلمی ؾبظمب
مسیطیت ننقتی ،تهطا
 -2کبضقنبؼ اضقس مسیطیت آموظقی زانكهبه تهطا  ،تهطا
 -3کبضقنبؼ اضقس مسیطیت آموظقی زانكهبه تهطا  ،تهطا
 -4کبضقنبؼ مسیطیت آموظقی زانكهبه تهطا  ،تهطا
* -نویؿنسه مؿوول مقبلهebrahimmazari@yahoo.com :
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هقدهِ
زض فهط حبضط ؾبظمب هب 1ثه نوض فعاینسهای ثب محیظهبی پویب 2و زض حبل تغییـط موادـهانـس و
ثنبثطاین ،ثه منؾوض ثقب و پویبیی ذوز مججوضنس ذوز ضا ثب تغییطا محیغی ؾـبظگبض 3ؾـبظنس .ثـه ثیـب
زیهط ،ثب توده ثه ؾطفت قتبثنسه تغییطا و تحوت فلمی ،تکنولوغیک ،ادتمبفی ،فطهنهی زض فهـط
حبضط ،ؾبظمب هبیی موفق و کبضآمس ثكمبض میضونـس کـه فـهوه ثـط همـبهنهی 4ثـب تحـوت دبمقـه
امطوظی ،ثتواننس مؿیط تغییطا و زگطگونیهب ضا زض آینسه پـیفثینـیکـطزه و قـبزض ثبقـنس کـه ایـن
تغییطا ضا زض دهت ایجبز تحوت مغلوة ثطای ؾبذتن آینسهای ثهتط هسایت کننـس ( & Akhavan
.)Abolali,2010
نؾطثه شاتیقس ذهیهه تحول ،زض دمیـ اثقبز ظنسگی انؿـبنی کـه زض پسیـسههـبیی وـو توؾـقه
گؿــتطزه ،ؾــطیـ و ضوظافــعو تکنولــوغی و زگطگــونیهــبی لحؾــه ثــه لحؾــه نبقــی اظ آ نمــوز
پیساکطزهاؾت و ضقس و گؿتطـ زانف 5و انجبقت و ان جبض اعهفب و ضـطوض پـبتیف اعهفـب و
توؾل ثه ترهمهبی نوین ضا ثه زنجبل زاضز ،افتقبز ثه فطهنگ تحول 6و همگبمی دوامــ ثكـطی ثـب
7
ضونس تحول ،ضطوضتی ادتنبة نبپصیطاؾت ()Abili,2007,p.54که توده ثه نوآوضی میتوانس تبة آوضی
تبةآوضی 7ؾبظمب هب ضا زض این تحوت افعایفزهس .نوآوضی و ذهقیت زض ؾبظمب هبی توؾقهیبفته و
و مسض ثه قسضی حبیع اهمیت و اظ ویػگیهبی این ؾبظمب هبؾت که حتـی ثقضـب ؾـبظمب ذـهق و
نوآوض ثه فنوا یکی اظ انواؿ ؾبظمب هبی پیكطو امطوظی مغطح میقوز .لصا امطوظه ،ذهقیت و نوآوضی
نطف یک تونیه نیؿت ،ثلکه یک ضطوض حیبتی ثه حؿبة میآیس (.)Abili,2010
فهوه ثطاین ،ؾبظمب هبی امطوظی ثطای اینکه ثتواننس زض پبضازایم دسیس ضقبثت میـب ؾـبظمب هـب کـه
فضبیی کبمه ضقبثتی و زانفمحوضاؾت ،ثه حیبط ذوز ازامه زهنس ،ثبیس ثه نـوآوضی 8ثـه فنـوا یـک
اؾتطاتػی ضطوضی نهبهکننس و ضمن تغییط و تحوت محیغـی و ضویـبضویی ثـب آ هـب ،قـبذمهـبی
ؾبظمبنی تبثیطگصاض ثط نوآوضی ؾبظمبنی ضا قنبؾبییکننس و ثه این تغییطا  ،منبؾتتـطین پبؾـدهـب ضا
ثسهنس .زض محیظ متغیط و زانفمحوض امطوظی ،نوآوضی ثه فلت تغییـط الهوهـبی ضقبثـت ؾـبظمبنی 9و
ضطوض ؾبظگبضی ثب تغییطا ؾطیـ ،ثیف اظ پیف موضز توده قطاض گطفته اؾت .ثه همینزلیل ،یکـی
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اظ مؿبئلی که مسیطا  1ؾبظمب هب ثب آ مواده میقونس این مؿـبلهاؾـت کـه وـه اقـسامبتی ضا ثـطای
توؾقه و ثهجوز نوآوضی زض ؾبظمب ثبیس انجب زهنس؛ مطاکع آموظـ فبلی اظ دمله زانكهبههب نیع اظ این
قبفسه مؿتثنی نیؿتنس.
ثه زلیل زگطگونیهبی قسیس زنیبی مب ،زانكهبههب ثیف اظ پیف زض کبنو توده واقـ قسهانـس .فغـ
توده ثه زانكهبههب اظ ضیكههبی اقتهبزی و ادتمبفی نكئت میگیطز .زض عول ونـس ؾـبل گصقـته،
اضتجبط میب زانكهبه و دبمقه کبملتط قسهاؾت .ثطذی اظ وؽبی یکه ثـه تـبظگی ثـه ویـػه زض دجهـه
اقتهبزی تکوین یبفتهانس ،ثبیس اظ عطیق اثعاضهب و ضوـهبی مودوز ثب ؾـبیط کبضکطزهـب تطکیـت قـونس
()Hansawan Ginkel,1995و ثطای همؾویی و حطکت ثه مواظا ایـن زگطگـونیهـب تظ اؾـت کـه
زانكهبههب نیعثه نوآوضی ؾبظمبنی گطایف ثیفتطی نكب زهنس .امطوظه نـوآوضی زضفضـبی تکنولـوغی
ؾــبظمب هــب العامــی ثــوزه و اکثطؾــبظمب هــب زض دؿــتجوی ذلــق ایــسههــبی دسیسنــس ( Dehgha
 .)Najm,2009هیهنع ( )Higenz,1995ثعضگتطین ذهونیت و معیت 2ؾبظمب هـبی قـط ثیؿـت و
یکم ضا زاقتن قبثلیت نوآوضی میزانس .نوآوضی مؿتمط تنهب ضوقی اؾت که ؾبظمب هـب ثـه وؾـیله آ
میتواننس یک موققیت ثطتط 3زض ضقبثت ثه زؾتآوضنـس (.)Change & Lee, 2008نـوآوضی یـک نؾـب
مسیطیتی 4اؾت که ثط ضؾبلت 5ؾبظمب تبکیس زاضز ،ثه زنجبل فطنتهبی اؾـتثنبیی اؾـت ،مقیبضهـبی
موفقیت ضا مقلو میکنس ،و ثه زنجبل فطنتهبی دسیساؾت .زضاکط ( )Drukerثطاین ثـبوض اؾـت کـه
نوآوضی موفق ،مؿتلع کبض ؾرت ثه عوض متمطکع و هسفمنساؾت .نوآوضی یک فبمل اؾبؾی زض ایجبز
ضقبثت زض ؾغح دهبنیاؾت که منجط ثه ضقس ؾبظمبنی میقوز ،موفقیت آینسه ضا زض ثطزاضز و همبننس
موتوضی اؾت که ثه ؾبظمب هب ادبظه میزهس زض اقتهبز دهبنی اظ کبضایی 6مؿتمطی ثطذـوضزاض قـونس
( .)lin,Wei, & Chen,2006ثطاین اؾبؼ ،ثب توده ثه نقف نوآوضی زض پویـبیی و حطکـت ضوثـه ضقـس
ؾبظمب هب ،زانكهبههب نیع ثه نوآوضی ؾبظمبنی نیبظمنس ثوزه تب ثتواننس متنبؾـت ثـب نیبظهـبی ؾـبظمبنی
دسیس ،نوآوضیهبیی کـه متضـمن اثطثركـی و کـبضایی امـوض ؾـبظمبنی و آموظقـی اؾـت ضا ایجـبز و
ثهکبضگیطنس .تظمه زؾتیبثی ثه ونین ضویکطز ذهق و نوآوضی ،توده ثه فوامـل متقـسزی اؾـت کـه
ثطگطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی تبثیطگصاض اؾت .لصا زض این تحقیق ؾقی قسه اؾت تب فهوه ثـط ثطضؾـی
فوامل مرتل موثط ثط گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی ،ثط ؾطمبیههبی انؿبنی متمطکعقـسه و ثـه تجیـین
نقف این متغیط ثط گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی کبضکنب مطاکع آموظـ فبلی ثپطزاظیم.
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م هو نوآوضی ضا اولین ثبض قومپیتط ( )Shumpiter,1934زض ؾبل  1934مغطح کـطزه اؾـت کـه ثـه
فنوا فطاینس ایجبز نب تجبضی دسیس ،محهوت  ،ذسمب و فطاینسهب و تبثیط آ ثط توؾـقه اقتهـبزی
مغطح قسه اؾت .اظ آ ثه ثقس ،زانكمنسا مرتل ی ثه تكطیح مت ـبوتی اظ ایـن م هـو ثـطای ثقـبی
عوتنی مس ؾبظمب هب پطزاذتهانس و نوآوضی ثه فنوا فبمـل ثؿـیبض مهمـی زض ؾـبظمب هـب زض نؾـط
گطفتـه قـسه اؾـت (.)Khan,Rehman & Fatima,2009کـبنتط ( ،)kunter,1989نـوآوضی ضا فطاینـس
گطزآوضی هطنوؿ ایسه دسیس و م یس ثطای حلمؿئله 1میذوانـس و مقتقـس اؾـت کـه نـوآوضی قـبمل
قکلگطفتن ایسه ،پصیطـ و ادطای آ اؾت ( .)Ahmadi & Pishdar,2010اثیلی ( ،)Abili,2010نیـع
نوآوضی ضاقکؿت الهوهبی اؾتقطاض یبفته فنوا نموزه اؾت .نوآوضی تکوین ،تهویت و ثـه کـبضگیطی
ذسمب  ،افکبض و ضاههبی مقین و دسیس زض ادطای اموض ثه منؾوض ثهجوز 2و انهح 3آ اؾـت .زض واقــ
نوآوضی ایجبز ایسه هبیی اؾت که ثطای ؾبظمب دسیـس اؾـت .قـومپیتط ( ،)SHumpiter,1934اولـین
کؿی ثوز که نوآوضی ضا زض قبلت م هو فلمی ثیب کطز .ثـط اؾـبؼ نؾطیـه وی ،نـوآوضی ثـه یکـی اظ
اقکبل ظیط ؽبهط میقوز :مقطفی و تجبضی کطز محهـول یـب ذـسمت یـب ثهجـوز اؾبؾـی زض کـبضثطز
محهوت و ذسمب مودوز ،مقطفی فطاینس تولیس دسیسو ثهجوز اؾبؾی زض فطاینسهبی کبضی مودـوز،
توؾقه 4منبثـ تبمینکننسه مبننس مواز اولیه ،تجیهعا و زیهط وضوزیهب و زض نهبیـت ایجـبز تغییـطا
5
اؾبؾی زض ؾبذتبضهبی ننقتی و ؾبظمبنی.
نوآوضی ثه فنوا ذلق زانف دسیس وایسههبی دسیس زض فطاینـسهب ،محهـوت و ذـسمب و میـل ثـه
تغییــط اظ عطیــق اترــبش تکنولــوغیهــب ،منــبثـ ،مهـبض هــب و ؾیؿــتمهــبی مــسیطیتی دسیــس اؾــت
(.)Ussahawanitchakit, 2008کبنسضا ( ،)Kandra,2008نوآوضی ضا اینگونه تقطی میکنـس :اقتجـبؼ
یک ایسه یب ضفتبض دسیس که ثتوانس ؾیؿتم ،ؾیبؾت ،ثطنبمه ،6عطح و فطاینـس تولیـس کـبت یـب ذـسمتی
دسیس ضا ثطای ؾبظمب تهویتکنس.
8
نوآوضی ؾبظمبنی 7اذتطاؿ تبظه ای اظ زانف یب توؾقه اعهفب تبظه نؾیـط م هـو  ،تئـوضی یـب فطضـیه
اؾت؛ ثه فجبض زیهط ،نوآوضی ؾبظمبنی ثه مقنبی ویعی دسیس ثطای اؾت بزهاؾت .نـوآوضی ؾـبظمبنی
مؿتلع تجسیل ایسه ثه اقکبل قبثل اؾت بزه ؾبظمبنیاؾت و این ایسه ،ثطای پیفثطز فملکطز ؾـبظمبنی
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موضز اؾت بزه قطاض میگیطز .نوآوضی ؾبظمبنی ثه فنوا توؾقه یب پصیطـ یک ایسه یب ضفتبض زض فملیب
ؾبظمبنی اؾت که ثطای کل ؾبظمب دسیس و نواؾت (.)Wong & Chin ،2006
گطایف ثه نوآوضی ،1پصیطـ و کبضثؿت ایسههب ،فطاینسهب ،تولیسا یب ذسمب دسیس و میل ثه تغییط اظ
عطیق اتربش تکنولوغیهب ،منبثـ ،مهبض هب و نؾب هبی مسیطیتی دسیس اؾت .ثه فجبض زیهط ،ثه ظفـم
آؾبهب و انچبکیت ( ،)Asaha & Anchacait,2008گطایف ثه نوآوضی نوفی ایسئولوغی یبزگیطی 2اؾت
اؾت که ضاهنمبی افمبل و اقسامب زض کـل ؾـبظمب اؾـت .زض متـو مودـوز ،گـطایف ثـه نـوآوضی،
اؾتطاتػی ؾبظمب زض دهت توؾـقه محهـوت و تولیـسا دسیـس و فطضـه آ هـب زض ثـبظاض قجـل اظ
ضقجبؾت .زض واقـ ،ثه افتقـبز آؾـبهب و انچبکیـت (،)Asaha & Anchacait,2008گـطایف ثـه نـوآوضی
نیطوی ثبل قلیاؾت که افمبل و اقسامب ؾبظمب ضا ،که زض نهبیت منجط ثه نوآوضی مـیقـوز ،هـسایت
وضهجطی میکنس و توانبیی ؾـبظمب ثـه منؾـوض ثـطآوضز و اضضـبی نیبظهـب و انتؾـبضا مكـتطیب  3و
همونین پبؾد ؾطیـ ثه تغییطا محیغی ،ثه عوض فمسهای مجتنی ثطاین گطایفاؾت.
اغلت محققب و نبحت نؾطا نوآوضی ؾـبظمبنی ،وهـبضگطوه ثـطای انـواؿ نـوآوضی زض نؾطگطفتـهانـس:
 .1نوآوضی ازاضی (تغییط زضؾبذتبض ؾبظمبنی و فطاینسهبی ازاضی)  .2نوآوضی تولیسی (دبیهعین نموز
محهوت زض حبل تولیس ،توؾقه نوؿ محهول)  .3نوآوضی فطاینـسی (ثهجـوز انقغـبفپـصیطی تولیـس،
کبهف هعینههبی تولیس ،ثهجوز قطایظ کـبضی و کـبهف ظیـب هـبی محیغـی) و زض نهبیـت نـوآوضی
تکنولوغی (تل یقی اظ نوآوضی فطاینسی و نوآوضی تولیسی) (.)Ojasalo ,2008
زامـبنپوض ( ،)Damunpour,1991زو نــوؿ نــوآوضی ضا ثیــب مـیکنــس :نــوآوضی فنــی و نــوآوضی ازاضی
(ادطایی) .نوآوضی فنی قبمل فطاینسهبی دسیس ،ذسمب و تولیسا دسیـس مـیقـوز و نـوآوضیهـبی
5
4
ازاضی (ادطایی) ثه ذظمكیهب و ضویههب و اقکبل ؾبظمبنی دسیس اقبضه مـیکنـس ( & Jimns-Jimns
 .)Sanzualeh,2010مول ههبی نوآوضی ؾبظمبنی که زض ثین محققین و نبحتنؾطا نقغـه اقـتطا
ثیفتطی زاقتهانس فجبضتنس اظ ،نوآوضی تولیسی ،فطاینسی و ازاضی که زض این پػوهف نیع ثـه ثطضؾـی
این ؾه مول ه پطزاذته قسهاؾت:
ًَآٍری تَليدی :3نوآوضی تولیسی فطاهمکننسه اثعاضی ثطای تولیـس اؾـت ( )Ojasalo,2008کـه ثـه
توؾقه و اضائه تولیسا و ذسمب دسیس و ثهجوز یبفته اقبضه زاضز .زض واقـ میتـوا گ ـت ،منؾـوض اظ
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نوآوضی تولیسی ایناؾت که تب وه حس ؾبظمب زض اضائه ذـسمب دسیـس ،اذتهـبل منـبثـ مـبلی ثـه
تحقیق و توؾقه 1و مواضزی اظ این قجیل پیكتبظ اؾت (.)Mirkamali & Chopani,2011
ًَآٍری فرايٌدی :1نوآوضی فطاینسی اثـعاضی ضا زضدهـت ح ـؼ و ثهجـوز کی یـت 3و نـطفهدـویی
هعینههب فطاهم میکنس ( )Jimenz-Jimenz et al,2008و زضثطگیطنسه اتربش ضوـهبی دسیس یب ثهجـوز
یبفته تولیس ،توظیـ یب تحویل ذسمت اؾت .زض واقـ ،منؾوض اظ نوآوضی فطاینسی این اؾت کـه تـب وـه
میعا ؾبظمب تکنولوغیهبی دسیس ضا ثه کبض مـیگیـطز و ضوـهـبی دسیـس انجـب کـبض ضا ثـه ثوتـه
آظمبیف میگصاضز (.)Mirkamali & Chopani,2011
ًَآٍری اداری :9نوآوضی ازاضی ثه ضویههب ،ؾیبؾتهب و اقکبل ؾبظمبنی دسیس

اقـبضه زاضز (Jimenz-

.)Jimenz et al,2008
همب عوض که فنوا قس ،یکی اظ مهمتـطین فوامـل تبثیطگـصاض ثـط نـوآوضی ؾـبظمبنی ،ؾـطمبیههـبی
انؿبنی5ؾبظمب اؾت .این ؾطمبیه ثه فنوا یک منجـ مؿتمط تجسیس و نوآوضی ثطای ؾـبظمب ثكـمبض
میضوز که توانبیی زض موضوفب ضا زاقته و قبزض اؾت اظ تجبضثی که کؿت میکنس معیت ثیبفطینـس
( .)Lango,2007ؾطمبیههبی انؿبنی یکی اظ حیبتیتطین زاضاییهبی یک ؾبظمب هؿـتنس ( & Bunis
 .)Sertenko,2009,p.80ثه فقیسه ثونیؽ ؾطمبیه انؿبنی مهمتطین مول ه ؾطمبیه فکطی 6میثبقس ثـه
این زلیـل کـه منجــ نـوآوضی و ثبظؾـبظی اؾـتطاتػیک اؾـت (.)Bunis & Richardson,2000گـبه و
ایجطاهیم ( )Ngah & Ibrahim, 2009زض پػوهف ذوز ثه این نتیجه ضؾیسنس کـه ؾـطمبیه فکـطی زض
ایجبز نوآوضی تولیسی و نوآوضی فطاینسی نقف ثؿعایی زاقته و همونین این امـط منجـط ثـه ثهجـوز
فملکطز ؾبظمبنی 7قطکتهب قسه و ؾغح فملکطز ؾـبظمبنی ضا اضتقـب مـیثركـس .ظضنلـط ،هبؾـیلوگلو،
اؾـلو و ؾـیعینگ ( ،)zerenler, Hasiloglu, Seluk & sizing, 2008عـی پـػوهف ذـوز فنـوا
میکننس که ثین ؾطمبیه فکـطی و مول ـه هـبی آ (ؾـطمبیه انؿـبنی ،ؾـطمبیه ؾـبذتبضی و ؾـطمبیه
مكتطی )8ثب فملکطز نوآوضی ضاثغـه مثجـت و مقنـبزاضی ودـوز زاقـتهاؾـت .ویـو ،لـین و اا اؾـیو
10
( ،)Wu, Lin & Hsu, 2007زض پػوهف ذوز نكب زازنس که ؾطمبیه ؾبذتبضی 9و ؾطمبیه ضاثغـهای
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ثه عوض غیطمؿتقیم و واؾغه ای ضاثغه ثین ؾـطمبیه انؿـبنی و فملکـطز نـوآوضی ضا زض دبمقـه مـوضز
مغبلقه ،تحت تـبثیط قـطاض مـیزهنـس .فطدـی و قـبعطی ( ،)Faraji deh sorkhi & Shteri, 2009زض
پػوهف ذوز ضاثغه ثین ؾطمبیه فکطی ثب نوآوضی ؾبظمبنی 1ضا زض یـک قـطکت ذوزضوؾـبظی ایطانـی
موضز مغبلقه قطاض زازنس .نتبیج نكب زاز که زو مول ه ؾطمبیه انؿبنی و ؾطمبیه ؾـبذتبضی مـیتواننـس
نوآوضی زض ؾبظمب ضا پیفثینیکننس .ؾلیم و آقـوض ( ،)Seleim & Ashore, 2007زض مغبلقـه ذـوز
فنوا نموزهانس مهم تطین منجـ همبهنهی زض عی زو ؾبل آینسه ؾطمبیههبی انؿبنی ذواهس ثـوز کـه
ثه فنوا افطاز مترهم و ثب اؾتقسازی که اظ لحبػ تکنیکی ثب ؾواز و اظ لحـبػ دهـبنی ظیـط و اظ
لحبػ کبضثطزی وبثک ثبقـنس ،تقطیـ قـسه اؾـت .اؾـکبگع و یونـس (،)Skaggs & Youndt,2009
نكب زازنس اضتجبط ثؿیبض قوی ثین دبی مهبض انتربة موققیت اؾتطاتػیک و ؾطمبیه انؿـبنی زاضای
نتبیج مثجتی ثط فملکطز ثطتط اؾت .ضوؾن ( )Rosen,2001زض ثطضؾی ذوز ثیـب مـیکنـس ثـه زلیـل
آ که نطخ ثبظگكت ؾطمبیه انؿبنی ثبتاؾت ،کبضکنب زض مهبض هبی ویػه ذوز ثیفتط اظ مهبض هـبی
فمومی ؾطمبیهگصاضی 2میکننس.
فهوه ثطاین ،ؾطمبیهگصاضی زض کی یت نیطوی انؿبنی مودت ثبضوض قس اؾتقسازهب و اضتقبی مهبض هب
گطزیسه ،ؽطفیت و قبثلیت تولیسی فطز ضا زض دبمقه افعو میؾبظز و اظ عطف زیهط تكـکیل ؾـطمبیه
انؿبنی و ترهیم مغلوةتط آ امطوظه ثه نوض فبمل مهمی زض ضقـس اقتهـبزی دوامــ گونـبگو
قلمساز میقوز.
ثطاؾبؼ آ وه پػوهفهبی پیكین ثط آ تبکیس زاضنس ،توده ثه نوآوضی ؾبظمبنی دهت همبهنهی ثـب
تغییطا ؾطیـ و پیفضونسه نیبظ مجط ؾبظمب هبی کنونی ثه ویػه زانكهبههب اؾت ،لـصا ؾـطمبیههـبی
انؿبنی میتوانس ثه فنوا فبملی مطتجظ و اثطگصاض ثط گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی موضز ثطضؾی و توده
قطاضگیطنس.
پیف اظ قط نوظزهم ،ؾطمبیهگصاضی زضؾطمبیه انؿبنی و نطف هعینه زض مـوضز آمـوظـهـبی ضـمن
ذسمت اظ اهمیت ونسانی ثطذوضزاض نجوز .زض قط ثیؿتم ،آمـوظـ ،مهـبض هـب و زانـف ،تجـسیل ثـه
فوامل تقیینکننسه کبضایی ملل و افطاز قس؛ ثه عوضی که قـط ثیؿـتم ضا مـیتـوا "فهـط ؾـطمبیه
انؿبنی" نب گصاضی کطز .ثه عوضکلی میتوا گ ت که مهمتطین ؾطمبیه قکلگطفته زض ادتمبؿ ثطای
توؾقه ،همبنب ؾطمبیهگصاضی ثط انؿب هبؾـت ( .)Harbinson,1973,p.40تئـوضی ؾـطمبیه انؿـبنی زض
 1960ثه وؾیله قولتع ( )Shoultz,1960مغطح قس و ثقسهب زض ؾبل  1964ثکـط ( )Beker,1964آ
ضا تققیت کطز ( .)Graf,2006اظ نؾط وی ،ؾطمبیه انؿبنی ثه زاضاییهـبی فـطزی اقـبضه مـیکنـس کـه
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میتوانس شاتی یب اکتؿبثی ثبقس و ظمبنی ایجبز میقوز که مهبض هب و توانبییهـبی یـک فـطز افـعایف
پیسا کنس ( .)Coleman,1990ثط اؾبؼ نؾطآثیؿکو و گوزضی ؾـطمبیه انؿـبنی ثـه تطکیجـی اظ فوامـل
اقبضه میکنس که قبمل زانف ،مهبض و توانبیی فنی ،ویػگیهبی فطزی مبننس هوـ ،انـطغی ،نهـطـ،
تقهس ،توانبیی ثطای یبزگیطی ،اؾتقساز ،ذهقیت ،تمبیل ثطای تؿهیم اعهفـب  ،مكـبضکت زض گـطوه و
تمطکع ثط اهساف ؾبظمب مـیثبقـس ( .)Adler,2002زض واقــ ؾـطمبیه انؿـبنی مجموفـهای اظ زانـف
فمــومی و حطفــهای کبضکنــب و توانــبییهــبی ضهجــطی و حــل مكــکل و ذغــطپــصیطی ثــوزه
( )Bozbura,2004,p.102و نمبیبنهط شذیطه زانف یک ؾبظمب اؾت که زضکبضکنـب آ  ،نمـوز پیـسا
میکنس ( .)Bonits,1998,p.45ؾطمبیه انؿبنی تحت فنـوا زانـف فـطزی ،مهـبض هـب ،توانـبییهـب و
تجبضة مودوز زض کبضکنب یک ؾبظمب ثطای ذلق اضظـ و حـلکـطز مؿـبیل و کؿـت و کـبض نیـع
تقطی قسه اؾت ( .)Norma,2005,p.25ؾطمبیه انؿبنی ثه قبثلیت اضظـآفطینثوز زانف ،مهـبض و
توانبییهبی کبضکنب  1نیع گ ته میقوز ( .)Kang et al.2007,p.35ؾطمبیه انؿبنی زانف ،ذهقیـت،2
تجبضة و مهبض هبی حطفهای و قغلی کبضکنب و افطاز یک ؾبظمب ضا قبمل میقوز.
ون و لین ( ،)Chen & Len,2006ؾطمبیه انؿبنی ضا ثـه فنـوا ؾـطمبیهگـصاضیهـبی انجـب قـسه و
اضظقمنس و منحهط ثه فطز که ثبیس اظ تیطضؼ قطکتهبی زیهط ح ؼ قونس ،تقطی میکننس .هبضؾین
و کوکبکوت ( ،)Harsian & Cocacola,2004مقتقسنس ؾطمبیه انؿبنی فجبض اؾت اظ زاضاییهبی افطاز،
قبمل قبثلیتهب و ترهم منحهط ثه فطز افطاز ثه عوض فـطزی و دمقـی .وـن و ایکؿـی ( & Chen
 ) Xie,2004نیع مقتقسنس که ؾطمبیه انؿبنی ثه فنوا مجنبی ؾطمبیه فکطی اقـبضه ثـه فـواملی نؾیـط
زانف ،مهبض  ،قبثلیت و عطظتلقی کبضکنب زاضز که منتج ثه ثهجوز فملکطز مـیقـوز کـه مكـتطیب
تمبیل زاضنس زض قجبل آ پول ثپطزاظنس .همونین مودت ایجبز ؾوز ثطای ؾبظمب میقونس .ثقهوه این
زانف و مهبض زض شهن کبضکنب دبی زاضز ،ثسینمقنـی کـه توانـبیی شهـن آ هـب حبنـل زانـف و
مهبض اؾت .اگط کبضکنب فکطی توؾظ ؾبظمب ثه کبضگطفته نكونس ،زانف و مهبض مودـوز زض مغـع
آ هب نمیتوانس فقبل قوز یب اینکه ثه نوض اضظـ ثبظاضی زضآیس .قبذمهبی ؾطمبیه انؿبنی اظ نؾط
ون و ایکؿی فجبضتنس اظ :قبیؿتهی کبضکنب  :ضهجطی 3اؾتطاتػیک مسیطیت ،ن ب کبضکنب  ،توانـبیی
یبزگیطی کبضکنب  ،کبضایی آمـوظـ کبضکنـب  ،توانـبیی کبضکنـب ثـطای مكـبضکت و تهـمیمگیـطی و
مسیطیت ،آموظـ کبضکنب فنی و مسیطیتی .نهطـ کبضکنـب  :کؿـت هویـت اظ اضظـهـبی ؾـبظمبنی،
میعا ضضبیت ،نطخ تط ذسمت کبضکنـب  ،متوؾـظ ظنـسگی کبضکنـب  .ذهقیـت کبضکنـب  :توانـبیی
ذهقیت کبضکنب  ،زضآمس حبنل اظ فکطهبی ذهقبنـه کبضکنـب (.)Chen & Xie,2004ثـه عـوض کلـی
1
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ؾطمبیه انؿبنی ثه مثبثه زانف ،قبیؿتهی ،نهطـهب و ضفتبض افطاز تقطی میقوز و فنهـط کلیـسی زض
ثهجــوز زاضایــیهــبی ؾــبظمب زض دهــت افــعایف ثهــطهوضی و ح ــؼ معیــت ضقــبثتی اؾــت
( )Kulvisaechana,2006و ثنب ثه افتقبز ثؿیبضی اظ پػوهفگطا میتواننس ثـه ثهجـوز فملکـطز مـبلی
ؾبظمب کمککنس ( .)Davenport,1998زض واقـ کؿت ؾطمبیه انؿـبنی قـطایظ ضا ثـطای فـطز ثهجـوز
میثركس؛ ثهعوضی که میتوانس ثه ضوـهبی دسیسی فملکنـس ( .)Graf,2006ثـط اؾـبؼ اهمیـت و
نقف زو م هو ؾطمبیههبی انؿبنی و گطایف ثـه نـوآوضی ؾـبظمبنی ،ایـن تحقیـق ثـه تجیـین نقـف
ؾطمبیههبی انؿبنی زض گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی و اثقبز آ اظ دملـه نـوآوضی تولیـسی ،فطاینـسی و
ازاضی پطزاذته اؾت .ثطاین اؾبؼ ،ؾبذتبض م هومی پػوهف ثه نوض ظیط تطؾیم و فطضیههبی آ ثب
اؾت بزه اظ مسلیبثی مقبزت ؾبذتبضی ثطضؾی و تحلیل قس.
گرايص تِ ًَآٍری
سازهاًي
زانف

نوآوضی تولیسی

H4
H1
H2

نوآوضی فطاینسی

سرهايِّای اًساًي

H3

مهبض

ترهم

نوآوضی ازاضی

ضکل( :)1ساختـار هفَْهي پصٍّص

فرضيِّای پصٍّطي
-1
-2
-3
-4
-5

ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ثیطدنس ثط نوآوضی تولیسی آنب تبثیطزاضز.
ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ثیطدنس ثط نوآوضی فطاینسی آنب تبثیطزاضز.
ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ثیطدنس ثط نوآوضی ازاضی آنب تبثیطزاضز.
ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ثیطدنس ثط گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی آنب تبثیط زاضز.
اثقبز ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ثیطدنس ،قبثلیت پیفثینی گطایف ثه نوآوضی ؾـبظمبنی
آنب ضا زاضز.

رٍش پصٍّص
ضوـ پــػوهف تونــی ی و همجؿــتهی و ضوـ تحلیــل اظ نــوؿ مــسلیــبثی مقــبزت ؾــبذتبضی
ثوزهاؾت .دبمقه آمبضی قبمل کبضکنب ؾتبزی/پكتیجبنی و کبضکنب زانكکسههبی زانكـهبه ثیطدنـس
اؾت (کبضکنب زانكکسه قبئن ،فطزوؼ ،ؾطثیكه و ؾطایب زض دبمقه آمـبضی محبؾـجه نكـسهانـس) .ثـب
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توده ثه اعهفب ثسؾتآمسه اظ زانكهبه مصکوض ،تقساز کبضکنب زانكهبه ثیطدنس  414ن ط میثبقـنس.
ثطای تقیین حجم نمونه موضزنؾط ثبتوده ثه تقـساز دبمقـه آمـبضی اظ فطمـول نمونـهگیـطی کـوکطا
اؾت بزهقس.
Nt2s2414 )12.6( 2×0/52 = 162162223

͌
~

Nd2 + t2s2414× 0/062 + )12.6( 2 ×0/52

=n

ثطای انتربة تقساز نمونه آمبضی زانكهبه اظ ضوـ نمونهگیطی عجقهای ثب اذتهبل متنبؾت اؾـت بزه
قسهاؾت (زض زانكکسههبیی که تقساز کبضکنب کم ثوزهاؾت ،تمبمی کبضکنب ثه پطؾكنبمههـب پبؾـد
زازهانس) .ثطاین اؾبؼ ،کبضکنب زانكکسه کكـبوضظی  26ن ـط( 16زضنـس) ،فلـو  15ن ـط( 9زضنـس)،
مهنسؾی 18ن ط( 11زضنس) ،ازثیب و فلو انؿبنی  6ن ـط( 3زضنـس) ،فلـو تطثیتـی و ضوا قنبؾـی
4ن ط ( 3زضنس) ،تطثیتثسنی و فلـو وضظقـی  3ن ـط( 3زضنـس) ،هنـط  4ن ـط( 3زضنـس) و کبضکنـب
ؾتبزی/پكتیجبنی  86ن ط( 52زضنس) میثبقس.
اتسار جوع آٍری دادُّا
الف:پرسطٌاهِ سرهايِ اًساًي :این پطؾكنبمه اظ تقسیل پطؾكنبمه نـبزضی ( )1390و ثـط اؾـبؼ
مسل کطافوضز ( )1991ثسؾت آمسهاؾت که زض آ ؾه مول ه زانف ،مهبض و ترهم مـوضز اضظیـبثی
قطاض میگیطز .دهت ثطضؾی ضوایی اثعاض ثب توده ثه تقساز مول ههب و حجـم نمونـه ،فـهوه ثـط تحلیـل
محتوا ،اظ تحلیل فبملی تبییسی و ثب اؾـت بزه اظ نـط افـعاض لیـعضل نیـع اؾـت بزه قـس .پـؽ اظ حـصف
ذغبهبی کواضیبنؽ ،ثطضؾی قبذمهبی ثطاظنسگی ،تحلیل فبملی ضا موضز تبییس قطاض زاز .لصا میتـوا
گ ت ،اثعاض پػوهف اظ ضوایی ؾبظه نیع ثطذوضزاض ثوزهاؾت.
جدٍل( :)1ضاخصّای ترازش تحليل عاهلي تاييدی پرسطٌاهِ سرهايِّای اًساًي
قبذم ثطاظنسگی

χ2/df

GFI

RMSEA

NFI

NNFI

IFI

RFI

زامنه پصیطـ
مقساض محبؾجه قسه

1-5
1/88

>0.9
0/92

<0.08
0/074

>0.9
0/93

>0.9
0/96

0-1
0/96

>0.9
0/92

ضطیت پبیبیی پطؾكنبمه ( )α;0/94ثه زؾت آمسهاؾت .هم ونین مول ه زانف( ،)89ترهم()0/82
و مهبض ( )0/87ثسؾت آمسهاؾت.
ب:پرسطٌاهِ گرايص تِ ًَآٍری سازهاًي:این پطؾكنبمه تطکیجـی اظ ؾـه پطؾكـنبمه دمینـع و
دیمنعو همکبضا ( ، )2008پنیبزظ( )2006و پطادهـو و ؾـوهبل ( )2006مـیثبقـس .دهـت ثطضؾـی
ضوایی اثعاض فهوه ثط تحلیل محتوا ،اظ تحلیل فـبملی تبییـسی و ثـب اؾـت بزه اظ نـط افـعاض لیـعضل نیـع
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اؾت بزهقس .پؽ اظ حصف ذغبهبی کواضیبنؽ ،ثطضؾی قبذمهبی ثطاظنسگی ،تحلیل فـبملی ضا مـوضز
تبییس قطاض زاز.
جدٍل(:)1ضاخصّای ترازش تحليل عاهلي تاييدی پرسطٌاهِ گرايص تِ ًَآٍری سازهاًي
قبذم ثطاظنسگی

χ2/df

GFI

RMSEA

NFI

NNFI

IFI

RFI

زامنه پصیطـ
مقساض محبؾجه قسه

1-5
3/25

>0.9
0/92

<0.08
0/044

>0.9
0/96

>0.9
0/98

0-1
0/99

>0.9
0/94

ضطیت پبیبیی پطؾكنبمه ( )α;0/91ثه زؾت آمسهاؾت که نكب اظ قبثلیت افتمبز ثـبتی پطؾكـنبمه
میثبقس .ضطیت پبیبیی مول ههـبی نـوآوضی تولیـسی نیـع ( ،)0/87فطاینـسی( )0/83و ازاضی ()0/77
ثسؾت آمسهاؾت.
يافتِّا
یبفتههبی حبنل اظ این تحقیق ثطاؾبؼ فطضیب مغطح قسه موضز ثطضؾی قطاضگطفته و نتـبیج زض
وبضووة این فطضیب ثیب گطزیسهانس :قجل اظ ثطضؾی فطضیب انلی ،نتبیج تونی ی پـػوهف ثیـب
قسه اؾت :آظمو کولموگطوف -اؾمیطنوف ثطای متغیط ؾطمبیه انؿـبنی ثـب مقـساض ( )1/187و ؾـغح
مقنبزاضی ( ) 0/119و متغیـط گـطایف ثـه نـوآوضی ؾـبظمبنی ثـب مقـساض ( )1/268و ؾـغح مقنـبزاضی
( )0/057فطو ن ط مجنی ثط نطمبل ثوز توظیـ متغیطهب ضا ضز ننموز؛ لصا نكب زاز ایـن متغیطهـب اظ
توظیـ نطمبلی ثطذوضزاض هؿتنس .ثب فطو قطاض زاقـتن متغیطهـب زض مقیـبؼ فبنـلهای مـیتـوا آمـبض
پبضامتطیک ضا دهت تحلیل زازههب ثهکبضثطز.
ثهمنؾوض ثطضؾی وضقیت ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب و مول ههبی آ  ،اظ آظمو تـی تـکگطوهـی ثـب
اضظـ آظمو  3اؾت بزهقس .اظ آ دبکه نمطا حبنله ثـین  1تـب 5اؾـت ،فـسز  3ثـه فنـوا میبنـه
( 50زضنس نمطه هب) دهت تقیین وضقیت متغیطهب اؾت بزه قسهاؾت .نتبیج نكـب زاز ،ؾـطمبیههـبی
انؿبنی ثب مقساض تـی( ،)-9/328زضدـه آظازی  161و ؾـغح مقنـبزاضی( )0/000ثـه عـوض مقنـبزاضی
پبیین تط اظ میبنهین موضز انتؾبض ثوزهاؾت .همونین مول ههبی زانف ،مهبض و ترهم نیع پبیینتـط
اظ مقساض موضز انتؾبض ثوزهاؾت.
جدٍل ضوارُ (ً :)6تايج آزهَى تيتک گرٍّي سرهايِّای اًساًي
ؾطمبیهانؿبنی

( )Mean

مقساضتی
()t

زضده آظازی
()df

ؾغح مقنبزاضی
()Sig

ت بو میبنهینهب
()Mean Difference

ؾطمبیه انؿبنی
زانف
مهبض

2/6257
2/7227
2/5000

-9/328
-6/582
-9/570

161
161
161

0/000
0/000
0/000

-0/37434
-0/27730
-0/50000

هياًگيي
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ترهم

2/5779

161

-9/884

-0/42207

0/000

دهــت ثطضؾــی وضــقیت گــطایف ثــه نــوآوضی ؾــبظمبنی کبضکنــب و مول ــههــبی آ نیــع اظ آظمــو
تیتکگطوهی ثب اضظـ آظمو  3اؾت بزهقس .نتبیج نكب زاز ،گطایف ثه نـوآوضی ؾـبظمبنی ثـب مقـساض
تی( ،)-8/712زضده آظازی  161و ؾغح مقنبزاضی( )0/000ثهعوض مقنـبزاضی پـبیینتـط اظ میـبنهین
موضز انتؾبض ثوزه اؾت .نوآوضی تولیسی ،فطاینسی و ازاضی نیع ونین وضقیتی زاقتهانس.
جدٍل ضوارُ (ً :)9تايج آزهَى تيتک گرٍّي گرايص تِ ًَآٍری سازهاًي
گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی

( )Mean

مقساضتی
()t

زضده آظازی
()df

ؾغح
مقنبزاضی
()Sig

ت بو میبنهینهب
()Mean Difference

گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی
نوآوضی تولیسی
نوآوضی فطاینسی
نوآوضی ازاضی

2/6333
2/6358
2/6132
2/6543

-8/712
-6/629
-7/978
-7/519

161
161
161
161

0/000
0/000
0/000
0/000

-0/36674
-0/36420
-0/38683
-0/34568

هياًگيي

فطضیه یک :ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ییطدنس ثطنوآوضی تولیسی آنب تبثیطزاضز.
دهت ثطضؾی این فطضیه اظ ضوـ الهویبثی مقبزت ؾبذتبضی اؾت بزه قس؛ پؽ اظ حـصف ذغبهـبی
کواضیبنؽ ،ثطضؾی قبذمهبی ثطاظنسگی نكب زاز مسل اظ ثطاظـ ذوثی ثب زازههب ثطذـوضزاض نیؿـت.
لصا میتوا میگ ت ؾطمبیههبی انؿبنی ثط نوآوضی تولیسی آنب تبثیط نساقـته و فطضـیه یـک تبییـس
نكس.
جدٍل(:)6ضاخصّای ترازش هدل سرهايِّای اًساًي ٍ ًَآٍری تَليدی
قبذم ثطاظنسگی

SRMR

AGFI

RMSEA

PGFI

NNFI

زامنه پصیطـ

>0.05
0/055

>0.9
0/88

<0.08
0/082

>0.9
0/44

>0.9
0/89

مقساض محبؾجه قسه

فطضیه زو :ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ثیطدنس ثط نوآوضی فطاینسی آنب تبثیط زاضز.
ثطاؾبؼ الهویبثی مقبزت ؾـبذتبضی و پـؽ اظ حـصف ذغبهـبی کواضیـبنؽ ،ثطضؾـی قـبذمهـبی
ثطاظنسگی مبننس نؿجت مجصوض ذی ثه زضده آظازی ) ،)χ2/dfقبذم نیکویی ثـطاظـ( ،)GFIقـبذم
ثطاظنسگی افعایكی ( ،)IFIدصض میبنهین مجـصوضا ذغـبی تقطیـت ( ،(RMSEAقـبذم ثطاظنـسگی
هنجبض قسه ( )NFIو قبذم نیکویی ثطاظنسگی تغجیقی ( )AGFIنكـب زازنـس کـه مـسل اظ ثـطاظـ
نؿجتب ذوثی ،ثب زازههب ثطذوضزاض اؾت (دسول  6و نموزاض .)1ثط این اؾـبؼ ؾـطمبیههـبی انؿـبنی ثـب
مقساض مقساض ضطیت مؿیط( )γ;0/63ثط نوآوضی فطاینسی تبثیط زاقتهاؾت.
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جدٍل( :)3ضاخصّای ترازش هدل سرهايِّای اًساًي ٍ ًَآٍری فرايٌدی
قبذم ثطاظنسگی

χ2/df

SRMR

AGFI

GFI

RMSEA

NFI

NNFI

IFI

RFI

زامنه پصیطـ

1- 5

>0.05

>0.9

>0.9

<0.08

>0.9

>0.9

0-1

>0.9

مقساض محبؾجه
قسه

1/43

0/035

0/91

0/95

0/049

0/98

0/99

0/99

0/97

ًوَدار( :)1هدلياتي هعادالت ساختاری سرهايِّای اًساًي ٍ ًَآٍری فرايٌدی (ضراية هسير)

دهت ثطضؾی مقنبزاض ثوز ضواثظ ثین متغیطهب اظ آمبضه آظمو  tیـب همـب  t-valueاؾـت بزه قـس .اظ
آ دب که مقنبزاضی زض ؾغح ذغبی 0/ 05ثطضؾی قسه اؾت ،ثنبثطاین اگط میعا مقـبزیط حبنـله ثـب
آظمو  t-valueاظ  ±1.96کووکتط محبؾجه قوز ،ضاثغه مقنبزاض نیؿت .مقساض آظمو  tمحبؾجه قسه
میب ؾطمبیههبی انؿبنی و نوآوضی فطاینسی  6.59میثبقس کـه زض ؾـغح  0/05مقنبزاضاؾـت .ؾـبیط
مقبزیط آظمو  tزض دسول ظیط آوضزه قسهاؾت.
جدٍل( :)6هقادير  t-valueهحاسثِ ضدُ در هدل ساختاری سرهايِّای اًساًي ٍ ًَآٍری
فرايٌدی
مؿیطهب
زانف
مهبض
ترهم

*مقنی زاضی زض ؾغح )(p<0/05

ؾطمبیه انؿبنی
*

11/79
*14/66
*11/38

مؿیطهب
N8
N9
N10
N11
N12

نوآوضی فطاینسی
*

7/38
*7/77
*8/07
*7/23
*6/80
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فطضیه ؾه :ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ثیطدنس ثط نوآوضی ازاضی آنب تبثیطزاضز.
الهویبثی مقبزت ؾبذتبضی نكب زاز ،پؽ اظ حصف ذغبهبی کواضیبنؽ قبذم هبی ثطاظنسگی ،مسل
ؾطمبیه انؿبنی و نوآوضی ازاضی ضا تبییس نکطز .لصا میتوا مـیگ ـت زض ایـن پـػوهف ؾـطمبیههـبی
انؿبنی کبضکنب ثط نوآوضی ازاضی آنب  ،تبثیط نساقته اؾت.
جدٍل( :)6ضاخصّای ترازش هدل سرهايِّای اًساًي ٍ ًَآٍری اداری
قبذم ثطاظنسگی

SRMR

AGFI

RMSEA

PGFI

NNFI

زامنه پصیطـ

>0.05
0/051

>0.9
0/87

<0.08
0/095

>0.9
0/44

>0.9
0/88

مقساض محبؾجه قسه

فطضیه وهبض :ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ثیطدنس ثط گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی آنـب تـبثیط
زاضز.
زض نهبیت ؾطمبیههبی انؿبنی ثب نوآوضی تولیـسی ،فطاینـسی و ازاضی ثـب هـم و زض غبلـت گـطایف ثـه
نوآوضی ؾبظمبنی ،مسلیبثی قس .ثـطاؾـبؼ الهویـبثی مقـبزت ؾـبذتبضی و پـؽ اظحـصف ذغبهـبی
کواضیبنؽ ،ثطضؾی قبذمهبی ثطاظنسگی مبننس نؿجت مجصوض ذی ثه زضدـه آظازی) ،)χ2/dfقـبذم
نیکویی ثطاظـ( ،)GFIقبذم ثطاظنسگی افعایكی ( ،)IFIدـصض میـبنهین مجـصوضا ذغـبی تقطیـت
( ،(RMSEAقبذم ثطاظنسگی هنجبض قسه ( )NFIو قـبذم نیکـویی ثطاظنـسگی تغجیقـی ()AGFI
نكب زازنس که مسل اظ ثطاظـ نؿجتب ذوثی ،ثب زازههب ثطذوضزاض اؾت (دسول  9و نمـوزاض .)2ثـط ایـن
اؾبؼ ،ؾطمبیه انؿبنی ثب مقساض مقساض ضطیت مؿیط ( )γ;0/71ثط گطایف ثه نـوآوضی ؾـبظمبنی تـبثیط
زاقتهاؾت.
جدٍل( :)4ضاخصّای ترازش هدل سرهايِّای اًساًي ٍگرايص تِ ًَآٍری سازهاًي
قبذم ثطاظنسگی

χ2/df

SRMR

AGFI

GFI

RMSEA

NFI

NNFI

IFI

RFI

زامنه پصیطـ

1- 5

>0.05

>0.9

>0.9

<0.08

>0.9

>0.9

0-1

>0.9

مقساض محبؾجه
قسه

1/77

0/024

0/92

0/97

0/069

0/98

0/98

0/99

0/96
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ًوَدار( :)1هدل ياتي هعادالت ساختاری سرهايِّای اًساًي ٍ گرايص تِ ًَآٍری سازهاًي
(ضراية هسير)

مقساض آظمو  tمحبؾجه قسه ثین ؾطمبیههبی انؿبنی و گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی  7.38میثبقس که
زض ؾغح  0/05مقنبزاض اؾت .ؾبیط مقبزیط آظمو  tزض دسول ظیط آوضزه قسهاؾت.
جدٍل( :)17هقادير  t-valueهحاسثِ ضدُ در هدل ساختاری سرهايِّای اًساًي ٍ گرايص تِ
ًَآٍری سازهاًي
مؿیطهب

ؾطمبیه انؿبنی

مؿیطهب

گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی

زانف
مهبض
ترهم

*12/89
*12/05
*11/88

نوآوضی فطاینسی
نوآوضی ازاضی

*8/92
*7/84

*مقنی زاضی زض ؾغح )(p<0/05

فطضیه پنجم :اثقبز ؾطمبیههبی انؿبنی کبضکنب زانكهبه ثیطدنس قبثلیت پیفثینی گطایف ثه نوآوضی
ؾبظمبنی آنب ضا زاضز.
دهت ثطضؾی این فطضیه اظ تحلیل ضگطؾیو ونسگبنه ثب ثهطهگیطی اظ ضوـ مطحلهای (گب ثـه گـب )
اؾت بزه قسه اؾت .ثب توده ثه مقساض  R2ثسؾـتآمـسه ،زانـف و ترهـم 38 ،زضنـس اظ گـطایف ثـه
نوآوضی ؾبظمبنی کبضکنب ضا پیف ثینی مینمبینس.
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جدٍل ضوارُ (ً )11تايج تحليل رگرسيَى گام تِگام تيي هَلفِّای سرهايِّای اًساًي ٍ گرايص
تِ ًَآٍری سازهاًي
قبذم هبی آمبضی

ضطایت ضگطؾیو

ضطیت تقیین تقسیل
قسه

ضطیت تقیین
R2

زانف

0/35

0/35

0/59

زانف ،ترهم

0/37

0/38

0/62

متغییط پیف ثین

همجؿتهی ونسگبنه
R

1

2

β ;0/59
t= 9/38
β ;0/46
t= 5/86

β ; 0/21
t=2/78

ثب توده ثه مقساض ثتبی ثسؾت آمسه ثطای زانف ( )0/46و ترهـم( ،)0/21مقبزلـه اؾـتبنساضز مـسل
ضگطؾیو زو  ،ثه نوض ظیط محبؾجه میقوز.
نمطه اؾتبنساضز گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی=( ()0/46نمطه مول ه زانف)( )0/21(+نمطه مول ه ترهم)

تحث ٍ ًتيجِ گيری
این تحقیق ثب هسف تجیین نقف ؾطمبیه هبی انؿبنی کبضکنـب زانكـهبه ثیطدنـس زض گـطایف ثـه
نوآوضی ؾبظمبنی آنب انجب قسهاؾت ،که ثب یبفتههـبی گـبه و ایجـطاهیم (،)Ngah & Ibrahim, 2009
فطدی زهؾطذی و قبعطی) ،)Faraji deh sorkhi & Shteri, 2009ویو ،لین و اا اؾیو ( & Wu, Lin
 ،)Hsu, 2007ظضنلـط ،هبؾـیلوگلو ،اؾـلو و ؾـیعینگ ( zerenler, Hasiloglu, Seluk & sizing,
 ،)2008ثـونیؽ و ضیچبضزؾـو ( ،)Bunis & Richardson ,2000هـمؾـو ثـوزهاؾـت .ثـه فجـبضتی،
ؾطمبیههبی انؿبنی ثط گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی تبثیطگصاض ثوزه و مویس این موضوؿ اؾت که ثب اضتقـب
ؾطمبیههبی انؿبنی ،گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی نیع ثهجوز پیسا ذواهسکطز.
نتبیج تیتک نمونهای نكب زاز ،میبنهین ؾطمبیههبی انؿبنی و گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی کبضکنـب ،
ثه عوض مقنبزاضی پبیینتط اظ میبنهین موضز انتؾبض ثوزه ،که تظ اؾت ثب اترـبش تهـمیمبتی زض ثهجـوز
زانف ،مهبض و ترهم کبضکنب  ،مودجب اضتقبء ؾطمبیههبی انؿبنی ضا فطاهمنموز و همب عـوض کـه
ثونیؽ و ضیچبضزؾو ( ،)Bunis & Richardson ,2000ؾطمبیه انؿبنی ضا منجــ نـوآوضی و ثبظؾـبظی
اؾتطاتػیک نبمیسهانس ،ظمینههبی گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی ضا زض آنب تقویت نموز .ثه ظفم آؾـبهب و
انچبکیت ( ،)Asaha & Anchacait,2008گطایف ثه نوآوضی نیطوی ثبل قلیاؾت که افمبل و اقـسامب
ؾبظمب ضا ،که زض نهبیت منجط ثه نوآوضی مـیقـوز ،هـسایت وضهجـطی مـیکنـس و توانـبیی ؾـبظمب
ثهمنؾوض ثطآوضز و اضضبی نیبظهب و انتؾبضا مكتطیب و همونین پبؾد ؾطیـ ثه تغییطا محیغـی،
ثه عوض فمسهای مجتنی ثطاین گطایفاؾت .ثطاین اؾبؼ ،میتوا ثب اضتقبء ؾغح گـطایف ثـه نـوآوضی
ؾبظمبنی ،تبةآوضی و انقغبفپصیطی ؾبظمبنی و پبؾدگویی آ ضا ثه تغییطا  ،ثهجوز ثركیس.
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مسلیبثی مقبزت ؾبذتبضی نكب زاز ،ؾطمبیههبی انؿـبنی ثـب ضـطیت مؿـیط ( )γ;0/63ثـط نـوآوضی
فطاینسی و ثب ضطیت مؿیط ( )γ;0/71ثط گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی تبثیطگـصاض ثـوزه اؾـت .نـوآوضی
فطاینسی اثعاضی ضا زضدهت ح ؼ و ثهجوز کی یت و نطفه دویی هعینههب فـطاهم مـیکنـس (Jimenz-
 )Jimenz et al,2008و زضثطگیطنسه اتربش ضوـهبی دسیس یب ثهجوز یبفتـه تولیـس ،توظیــ یـب تحویـل
ذسمت اؾت .زض واقـ نوآوضی فطاینسی میعا اؾت بزه ؾـبظمب اظ تکنولـوغیهـبی دسیـس و ثطضؾـی
ضوـهبی دسیس انجب کبض اؾت (.)Mirkamali &Chopani, 2011
نتبیج ضگطؾیو گب ثهگب نكب زاز ،زانف و ترهم ثه فنوا مول ههبی ؾـطمبیههـبی انؿـبنی38 ،
زضنس اظ گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی کبضکنب ضا پیفثینـی مـینمبینـس .زانـف فمـومی و حطفـهای
کبضکنب و توانبییهبی ضهجطی و حل مكکل و ذغـطپـصیطی آنـب ( ،)Bozbura,2004,p.102شذیـطه
زانف یک ؾبظمب کـه زضکبضکنـب آ نمـوز پیـسا مـیکنـس ( )Bonits,1998,p.45و زانـف فـطزی،
مهبض هب ،توانبییهب و تجبضة مودوز زض کبضکنب یک ؾبظمب ثطای ذلق اضظـ و حلکـطز مؿـبیل
کؿت و کبض ،ثركی اظ ؾطمبیه انؿبنی ضا تكکیلمـیزهـس ( .)Norma,2005ثـطاین اؾـبؼ پیكـنهبز
میقوز ؾبظمب (زانكهبه) ،ثب زض نؾطگطفتن زوضههبی آموظقی ؾـبظمبنی و زانكـهبهی ،آمـوظـهـبی
حینکبض ،کن طانؽهب ،ؾمینبضهب و ثطنبمههبی توؾقه فطزی ،زانف کبضکنب ضا ثهجوز ثركس و نـهتنهـب
ؾطمبیههبی انؿبنی ضا اضتقبءزهس ،ثلکه مودجب گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی ضا فطاهم نمبیس.
ثطای ایجبز نوآوضی ثبیس فهوه ثط اضتقبء ؾطمبیه انؿبنی ثه تمبمی فوامـل ایجبزکننـسه نـوآوضی تودـه
نموز .موضالیؽ و همکـبضا ( ،)Morales, Montes, Verdu´-Jover, 2006نیـع متغیطهـبی ضاهجـطزی
تؿلظ قرهی ،ضهجطی تحولآفطین ،وكمانساظمكتط  ،محیظ و انـساظه ؾـبظمب ضا کـه ثـط نـوآوضی
ؾبظمبنی تبثیط میگصاضز مهم زانؿته که پیكنهبز میقوز دهت اضتقبء نوآوضی ؾبظمبنی ثه این فوامل
نیع توده نموز.
ثط اؾبؼ تبثیط ؾطمبیه هبی انؿبنی ثطنوآوضی فطاینسی و گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی زض ایـن تحقیـق،
می توا ثب ثکبضگیطی افطاز مترهم که زانف و مهبض مطتجظ ثب نیبظهبی قـغلی ؾـبظمب ضا زاضنـس،
ؾغح ؾطمبیه هبی انؿبنی ؾبظمب و نتیجتب نوآوضی فطاینسی ضا ثهجوز ثركیس .نوآوضی فطاینـسی یکـی
اظ اثقبز گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی ثوزه ( ،)Ojasalo,2008و میتوا ثب ثهجوز آ  ،گطایف ثه نـوآوضی
ؾبظمبنی ضا نیع تقویت نموز.
فطهنهی که زض آ نوآوضی و ذلق ضوـهبی ثهتط انجب کبض ،یک اضظـ تلقیقـوز و ثـب حمبیـتهـبی
ؾبظمبنی تقویت قوز ،کبضکنبنی نوآوض ضا میپطوضانس که ثب اضائه ضاهجطزهـب و قـیوههـبی فمـل دسیـس،
ذسمب ثهتطی ضا فطاهم مینمبینس ،پویبیی و انقغبفپصیطی ؾبظمب ضا زض تغییـطا احتمـبلی دسیـس
افعایفزازه و ثب انتربة کبضهبی زضؾت و انجب زضؾت آ هب ،اثطثركی و کبضایی ؾبظمب ضا ثه اضمغب
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ذواهنسآوضز .ثطاین اؾبؼ ،توده ثه نوآوضی ثه فنوا یک اضظـ ؾبظمبنی و نهبزینهؾـبذتن فطهنـگ
تحول پـصیطی ؾـجت حطکـت مطاکـع آمـوظـ فـبلی ثـه ؾـوی ؾـبظمب هـبیی یبزگیطنـسه ،وبثـک و
ؾطیـالواکنف ذواهسقس.
ثب توده و تبکیس ثط ؾطمبیههبی انؿبنی و اضتقب آ زض مطاکع آموظـ فـبلی اظ دملـه زانكـهبههـب ،کـه
متولی انلی پطوضـ فقل و فکط گطایف ثه نوآوضی هؿتنس ،میتوا گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی افطاز
ضا افعایف زازکه این امط ثه نوثه ذوز ؾجت ثهجـوز فملکـطز و افـعایف پویـبیی ،وـبثکی و تـبةآوضی
ؾبظمب (زانكهبه) زض مؿیط تغییطا ذواهس قس ،الهوهبی فکطی دسیس مجتنـی ثـط زانـف ،مهـبض و
ترهم قکل ذو اهنسگطفت و گطایف ثه نوآوضی ؾبظمبنی ،نوآوضی تولیسی ،فطاینـسی و ازاضی ضا ثـه
اضمغب ذواهس آوضز و زض نهبیت نـوآوضی ؾـبظمبنی ؾـجت اضائـه ذـسمب و محهـوت منبؾـتتـط و
ضقبثتپصیطتطی ثیفتط ؾبظمب (زانكهبه) زض مجبمـ فلمی و آموظقی ذواهسقس.
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