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نظامهای  SIMSدر جهان است که به سطحی مطلوب از پذیرش رسیدهاست تا بتوان بر مبنای آن مطالعات تجربی انجام داد .بهمنظور تحلیل
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واژگان کلیدی:

نظام اســتاندارد مدیریت نوآوری ،UNE 166002 ،توانمندی نوآوری ،کارنمود کسبوکار

 .1مقدمه

ایــن موضــوع کــه نــوآوری عامــل اصلــی رقابتپذیــری

شــرکت (پورتــر ،1980 ،رابرتــز 3)1998 ،وتوســعهی

اقتصــادی اســت ،بهطــور گســتردهای موردقبــول اســت

(شــومپیتر .)1934 ،4بهعــاوه ،فراینــد نــوآوری بهعنــوان

میشــود ( َمتیــاس و کوئلهــو 5)2011،کــه بــرای کســب
ســود از آن ،بایــد بــه درســتی مدیریــت شــود .امــروزه،

نــوآوری میتوانــد از طریــق نظامهــای اســتاندارد
مدیریــت نــوآوری ( )SIMSsمدیریــت شــود .ایــن نظامهــا

کــه بهتازگــی در عرصــهی نــوآوری ظهــور یافتهانــد،
مجموعــهای از اســتانداردهای طراحیشــده بــرای کمــک

بــه شــرکتها در هدایــت فراینــد پیچیــدهی نــوآوری،

نظاممندکــردن فعالیتهــای خــود و ارتقــای کارایــی
مدیریــت آنهــا هســتند.

پژوهــش تجربــی حاضــر بــه بررســی تأثیــر نظــام اســتاندارد
مدیریــت نــوآوری ( )SIMSبــر توانمنــدی نــوآوری ( )ICو

کارنمــود کســبوکار ( )BPشــرکتها میپــردازد.

پیــش از ظهــور نظامهــای اســتاندارد مدیریــت نــوآوری

اخیــر ،هیــچ اســتاندارد خاصــی بــرای مدیریــت فراینــد

اغلــب از طریــق بهکارگرفتــن نظامهــای مدیریــت

کیفیــت جامــع ( )TQMکــه امــروزه نیــز همچنــان
مورداســتفاده قــرار میگیــرد (کانجــی 6)1996 ،و یــا

65

از طریــق بهکارگیــری اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت

 ،ISO 9001دنبــال میشــد .ایــن نظامهــا کــه
پارادایمهــای اســتانداردهای مدیریــت نویــن هســتند،
عمیقـاً موردمطالعــه قــرار گرفتهانــد و مزایــا ،محدودیتهــا

و معایــب آنهــا در بافتــار خالقیــت و نــوآوری موردبحــث

قــرار گرفتــه اســت (رو ِزتــو1995 ،؛ کانجــی1996 ،؛ کانــدو،

2000 ،1996؛ کِئــو و بــاور1997،؛ ماتــور-دو-ور،2000 ،
بوســینک2002 ،؛ پراجوگــو و ســوهال2003 ،؛ پراجوگــو
و هانــگ2008 ،؛ جایاوارانــا و هالــت . )2009 ،درواقــع،
7

چندیــن مطالعــهی تجربــی رابطــهای مثبــت و معنــادار
را بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع ( ،)TQMکیفیــت ،و
نــوآوری در ســطح ســازمانی نشــان دادهانــد (پراجوگــو

و ســوهال .)2003 ،ســایر مطالعــات پژوهــشو توســعه

نشــان دادنــد کــه اصــول مدیریــت کیفیــت جامــع بــرای
ایجــاد دامنـهای از توانمندیهــای فراتــر از قلمــرو کیفیــت

مفیــد هســتند (پراجوگــو و هانــگ .)2008 ،رهنمودهــای

1. performance
* دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
2. Standardized Innovation Management System
** دانشآموختهی کارشناسیارشد مدیریت شهری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
3. Portet, 1980; Roberts,1998
4. Schumpeter, 1934
*** دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه مالکاشتر ،تهران ،ایران.
5. Matias , Coelho, 2011
6. Kanji, 1996
;7. Rossetto, 1995; Kanji, 1996; Kondo, 1996, 2000; Keogh and Bower, 1997; Mathur-De-Vre,2000; Bossink, 2002
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یکــی از فرایندهــای اساســی شــرکت در نظــر گرفتــه

نــوآوری در شــرکت وجــود نداشــت .ایــن کمبــود منابــع
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 UNE 166002است که یکی از اولین اسناد ملی قابل صدورگواهینامه برای  SIMSsاست که بهصورت جهانی وجود دارد و یکی از اولین

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کسبوکار ،و نتایج شرکت ارایه میشود ،که نقش بیبدیلی در ادبیات مدیریت نوآوری دارد .این پژوهش مبتنیبر استاندارد

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی

کیفیتــی اغلــب در بخشهــای پژوهشوتوســعه بهعنــوان

درحالحاضــر اســتاندارد  ISO 50501را بــرای مدیریــت

گرفتــه میشــوند (پِردومو-اورتیــز و همــکاران2006 ،؛
پراجوگــو و ســوهال2006 ،؛ ســانتوس-ویجاند و آلــ ِو ِرز-

پیشبینــی شدهاســت تــا مــارچ  2018ادامــه دارد.

رهنمودهــای نظامهــای اســتاندارد مدیریــت نــوآوری

اصــول کیفیــت ،توســعهی اســتانداردهای مدیریتــی بــرای

کاربــرد مکانــی ،یــک هــدف مشــترک را بــه اشــتراک

ابــزاری ســازمانی بــرای ایجــاد توانمنــدی نــوآوری ب ـهکار

گونزالِــز . 8)2007 ،درنتیجــه ،بــه دنبــال توســعهی دانــش و
مدیریــت نــوآوری معقــول و قابلپیشبینــی بــود .هرچنــد

کــه زایــری )1994( 9بیــان کــرد اغلــب شــرکتها بــرای

ب ـهکار گرفتــن مفاهیــم و فنــون مدیریــت کیفیــت جامــع
در حــوزهی نــوآوری بهشــدت بــا مشــکل مواجــه شــدند.

همچنیــن ،برخــی مطالعــات کــه بــه بررســی روابــط
بیــن اســتانداردهای کیفیــت ( )ISO 9001و نــوآوری

پرداختهانــد ،نشــان دادهانــد کــه استانداردســازیِ فراینــد
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میگــذارد :مدیریــت کارآمــد و نظاممنــ ِد فرایندهــای

نــوآوری شــرکت بهمنظــور بهبــود توانمنــدی نوآورانــه

و عملکــرد کســبوکار (میــر و کازادِســوس.12)2011 ،

بدینمنظــور و بــا ایــن هــدف ،هیــچ مطالعــهی تجربــی
قبــل از پژوهــش حاضــر انجــام نشــدهاســت.

یکــی

از

نظامهــای

اولیــن

چارچوبهــای

مدیریــت

نــوآوریِ

توســعهیافتهی
اســتاندارد،

نــوآوری منجــر بــه کنتــرل بیشــتر فراینــد میشــود کــه
فرایندهــای خالقیــت و پژوهشوتوســعه شــود (کانــدو،

و نــوآوری بــود (آفنــور ، )2006 ،کــه توســط انجمــن

میتوانــد باعــث اختــال در ســطح آزادی الزم بــرای

2000 ،1996؛ ماتــور-دو-ور2000 ،؛ جایاوارانــا و پیرســون،
مدیریتــی بســیاری در تناقضهــای اساســی بیــن نــوآوری

و استانداردســازی وجــود دارد؛ بحــث بــر ســر ایــن موضــوع

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

( )SIMSsصرفنظــر از کشــور و یــا تمرکــز بــر دامنــهی

 UNE 166002:2006اســپانیایی مدیریــت پژوهــش و

2001؛ جایاوارانــا و هالــت . 10)2009 ،بهعــاوه مجــادالت
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نــوآوری در ســطح بینالمللــی تدویــن میکنــد ،و

توســعه و نــوآوری :الزامــات نظــام مدیریت پژوهشوتوســعه
13

استانداردســازی اســپانیا منتشــر شــد و ویرایــش جدیــد

آن در ســال  2014در دســترس اســت .هــدف ایــن نظــام
مدیریــت نــوآوری اســتاندارد ،ارتقــای پژوهــش ،توســعه

و نــوآوریِ شرکتهاســت .ایــن نظــام بهدالیــل زیــر

کــه استانداردســازی بهطــور ضمنــی بــر صلبیــت و ثبــات

موضــوع مناســبی بــرای مطالعــه اســت:

پیامــد تغییــر و نــوآوری تدریجــی بــرای دیگــران محســوب

* دادههــای بهدســتآمده از آن ،در مطالعــات تجربــی

در ســالهای اخیــر مشــهود اســت کــه بــا ظهــور اولیــن

* ایــن اســتاندارد در بیــش از  500شــرکت در اســپانیا

و مقاومــت داللــت دارد و همچنیــن بهمنزلــهی واســطه و
میشــود (رایــت و همــکاران.11)2012 ،

* جدیدبودن موضوع موردبحث،

قبلــی موردبررســی قــرار نگرفتــه اســت،

زمزمههــای نظامهــای مدیریــت نــوآوریِ اســتاندارد،

پیادهســازی و اجراشــده و بــرای آنهــا گواهینامــه

کلمبیــا ،دانمــارک ،فرانســه ،ایرلنــد ،مکزیــک ،پرتغــال،

در ایــن پژوهــش ،کشــور اســپانیا بهدلیــل پیشــروبودن در

پارادایــم هنجــاری در کشــورهای مختلــف ماننــد برزیــل،
روســیه ،اســپانیا و انگلســتان تغییــر کــرده اســت (جــدول

صــادر شــده اســت (میــر و همــکاران2012 ،؛ .)2014

اســتقرار و اخــذ گواهینامـهی اســتانداردی بــرای مدیریــت

 .)1بافتارهــای هنجــاری ایــن چارچوبهــا بهمیــزان

نــوآوری انتخــاب شــدهاســت .اگرچــه ،نمیتــوان از ایــن

بــه تغییــر ادامــه خواهــد داد؛ بهویــژه بــا انتشــار اخیــر

کشــور اســپانیا در ایــن پژوهــش موردبررســی و تحلیــل

قابلتوجهــی در حــال تغییــر اســت و در آینــده نیــز

واقعیــت چشمپوشــی کــرد کــه در دورهی زمانــی کــه

اســتاندارد اروپایــی  CEN-TS 16555-1مدیریــت

قــرار میگرفــت ،بــا بحرانهــای مالــی بیســابقهای

کمیتــهی استانداردســازی اروپــا بــرای استانداردســازی

اولیــن مطالعــات مــوردی کــه در مــورد اســتقرار

نــوآوری :نظــام مدیریــت نــوآوری ،منتشرشــده توســط

( )CEN, 2013در جــوالی  2013و معرفــی جدیــد

 ISO/TC 279کمیتــهی فنــی مدیریــت نــوآوری کــه

مواجــه شــد.

نظامهــای اســتاندارد مدیریــت نــوآوری در اســپانیا انجــام
شــده اســت بــر بخشهایــی ماننــد ســاختمان ( ُکــ ِرآ و

8. Perdomo-Ortiz et al., 2006; Prajogo and Sohal,2006; Santos-Vijande and Alvarez-Gonzalez, 2007
9. Zairi, 1994
10. Kondo, 1996,2000; Mathur-De-Vre, 2000; Jayawarna and Pearson, 2001; Jayawarna and Holt, 2009
11. Wright et al., 2012
12. Mir and Casadesus, 2011 a,b
13. AENOR, 2006

همــکاران2007 ،؛ پِلیسِ ــر و همــکاران،2010 ،2008 ،

ایــن مطالعــهی علمــی و مســتقل ،موردتوجــه جوامــع

تولیــد (میــر و کازادِســوس)2011 ،2008 ،زیســتفناوری

ســایر کشــورهای جهــان قــرار خواهــد گرفــت و در آن مدل

2014 ،2012؛ ی ِ ِپــس و همــکاران ،14)2016 ،ســاخت و
(رومِرو-کــوا ِواس و همــکاران)2010 ،
(الو)2010،

15

و نانــو فنــاوری

علمــی ماننــد محافــل اجتماعــی و کارآفرینــی در اســپانیا و

قدرتمنــدی بــر مبنــای فرضیههــای بنیــادی توســعهیافته

تمرکــز دارد .پژوهشهــای دیگــری نیــز

و ارایــه شــدهاســت .منظــور از قدرتمنــدی ایــن اســت

کازادِســوس2011 ،؛ میــر ،17)2012 ،الگوهــای مطالعاتــی

ســایر کشــورهای دارای اســتانداردهای ملــی مشــابه و یــا

16

مقایســههایی بــا ســایر اســتانداردها (الو2010 ،؛ میــر و
انتشــار در طــول زمــان (میــر و همــکاران،18)2014 ،2012،

کــه میتــوان انتظــار داشــت کــه نتایــج ایــن پژوهــش بــه
بــه اســتانداردهای بــا دامنــهی کابــرد وســیعتر تعمیــم

هیــچ پژوهــش تجربــی بــا تأکیــد بــر مزایــای نظامهــای

در ادامــه ،ســاختار مقالـه تبییــن میشــود .پــس از بخــش

کارنمــو ِد کســبوکار شــرکتها انجــام نشــده اســت.

ســوم فرضیههــا و مــدل پژوهــش ارایــه میشــود .در

شــکاف بــر مبنــای مجموعــهای از مباحثــی اســت کــه

پنجمیــن بخــش بــه تجزیهوتحلیــل دادههــا و بررســی

مــورد تأثیــرات ملمــوس نظامهــای اســتاندارد مدیریــت

بحــث و نتیجهگیــری و داللتهــای کاربــردی ارایهشــده

اســتاندارد مدیریــت نــوآوری بــر توانمنــدی نــوآوری و

بنابرایــن ،هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر ،بررســی ایــن
اولینبــار بهوســیلهی میــر و کازادِســوس ( )2011a,bدر

نــوآوری بــر بهبــود توانمندیهــای نوآورانــه ،پیامدهــای
نــوآوری ،و نتایــج اقتصــادی شــرکتها مطــرح شــد.

تدویــن اســت.

مقدمــه ،در بخــش دوم مــروری بــر ادبیــات و در بخــش

بخــش چهــارم بــه روششناســی پژوهــش پرداختــه و
نتایــج پژوهــش تجربــی میپــردازد .در بخــش نهایــی،

و بــه بیــان محدودیتهــای پژوهــش و فرصتهــای
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پیــشرو بــرای پژوهشهــای آتــی پرداختــه میشــود.

جدول  :1نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری ( )SIMSsبراساس منطقه


سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

آینــده اســت کــه درحالحاضــر توســط  ISOدر حــال

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ترکیبــی پیشــنهادی در نظامهــا
و اســتانداردهای
ِ
(الو ،2010،میــر و برنــاردو 19)2012 ،را انجــام دادهانــد.
بــا ایــن حــال ،ادبیــات موجــود نشــان میدهــد کــه

دادهشــود کــه شــامل اســتانداردهای مدیریــت نــوآوری

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی
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 2مرور ادبیات

کیفیــت را در فعالیتهــای پژوهشوتوســعه (رابینــز و

مطالعــات قبلــی در زمینــهی بررســی تأثیــرات
اســتانداردهای مدیریــت بــر نــوآوری ،بــر اســتانداردهای

مدیریــت کیفیــت ( ،)20QMSاســتانداردهای مدیریــت

زیســتمحیطی ( )21EMSو اســتانداردهای مدیریــت

یکپارچــه ( )22IMSتمرکــز داشــتند .ایــن مطالعــات

بهطــور گســتردهای در ادبیــات پژوهــش موردبحــث

قــرار گرفتهانــد و دیدگاههــای مثبــت و منفــی آنهــا
درخصــوص نــوآوری ،خالقیــت و پژوهشوتوســعه

موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت .بــا ایــن حــال ،باوجــود

تعارضهــای موجــود در ســطح عملیاتــی ،توافــق بســیاری

درخصــوص تأثیــرات مطلــوب مدیریــت کیفیــت جامــع
( )TQMو درنتیجــه اســتانداردهای مدیریتــی روی نــوآوری

در ســطح راهبــردی وجــود دارد (کانــدو2000 ،1996 ،؛
پراجوگــو و ســوهال2006 ،2004 ،؛ پراجوگــو و هانــگ،

.23 )2008

نظامهــای مدیریــت کیفیــت هنگامیکــه بــرای امــور
ملمــوس موجــود در فرایندهــای نــوآوری بــهکار گرفتــه

میشــوند بــه مدیریــت نــوآوری محــدود میشــوند

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

(پراجوگــو و هانــگ .)2008 ،بهعــاوه ،مطالعــات قبلــی

بیشــتر بــر بخشهــای پژوهشوتوســعه تمرکــز داشــته

اســت ،امــا نــوآوری فراتــر از نتایــج و فرایندهــای
پژوهشوتوســعه ( )R&Dاســت .درک کلینگــر فعلــی
از فرایندهــای نــوآوری ،وجــود چهــار نــوع نــوآوری را
تأییــد میکنــد :نــوآوری در محصــول ،نــوآوری در فراینــد،

نــوآوری ســازمانی و نــوآوری در بازاریابــی (.)OECD،2005
یــک نظــام مدیریتــی کــه بــرای مدیریتکــردن نــوآوری

طراحــی شــده اســت بایــد بــه تمــا ِم فراینــد نــوآوری

توجــه داشــته باشــد ،نــه اینکــه فقــط بــه کیفیــت

واحــد پژوهشوتوســعه بپــردازد .راهنماهــای نظامهــای

مدیریــت نــوآوریِ اســتاندارد درصــدد هســتند کــه

براســاس ایــن درک بیانشــده و از طریــق مدیریــت
نظاممنــد و راهبــردی فرایندهــای نــوآوری عمــل کنــد

کــه نــه تنهــا درون واحدهــای پژوهشوتوســعه ،بلکــه
در تمامــی واحدهــای دیگــر نیــز رخ میدهــد (میــر و

کازادِســاس.)2011 ،

نویســندگان بســیاری نیــاز بــه نظاممندکــردن فراینــد
24. Mathur-De-Vre, 1997, 2000
25. Pellicer et al., 2008, 2010
26. Valcarcel and Rios, 2003; Robins et al., 2006

همــکاران2006 ،؛ جایاوارنــا و هالــت )2009 ،بهمنظــور

تســهیل انتقــال دانــش بــرای بهکارگیــری نتایــج بیــان

کردهانــد (ماتــور-دو-ور . )2000 ،1997 ،بــرآوردن ایــن
24

نیــاز شــامل نگهــداری و ثبــت اســناد و مــدارک بهمنظــور

اجتنــاب از فقــدان دانــش در زمــان بهبــود مســتمر

فرایندهــای پژوهشوتوســعه (پِلیسِ ــر و همــکاران،2008 ،

 ، )2010ارتباطــات در تیمهــای چندرشــتهای (والکارسِ ــل
25

و ریــوز2003 ،؛ رابینــز و همــکاران ، )2006 ،و طرحریــزی
26

وظایــف نــوآوری اســت .ایــن کار همچنیــن بهصــورت

تجهیــز شــرکتها بــا نظامهــای ســازماندهی ،کنتــرل

و مدیریــت (پِلیسِ ــر و همــکاران )2008 ،تعریفشــده

کــه از اهــداف روشــن ،منابــع تخصیصدادهشــده و
رویکردهــای راهبــردی بــرای کاهــش عدمقطعیتهــای
ذاتــی در طــول مراحــل اولیـهی نــوآوری برخــوردار اســت.

نظاممندکــردن نــوآوری بایــد از طریــق مدیریــت فراینــد
پیگیــری شــود (پِلیسِ ــر و همــکاران .)2010 ،در عــوض،
ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه کارآمــدی (در زمــان و

هزینــه) پروژههــا در زمــان پیشبینــی نیازهــای درحــال
تغییــر مشــتریان و محیطهــای اقتصــادی افزایــش یابــد.

اینکــه چارچوبهــای نظامهــای اســتاندارد مدیریــت
نــوآوری ( ،)SIMSاســتانداردهایی را بــرای مدیریــت

فراینــد نــوآوری ارایــه میدهــد (پِلیسِ ــر و همــکاران،

 )2008کــه میتوانــد بــا ســایر نظامهــای مدیریتــی
بهدلیــل ســاختار مشــابه یکپارچــه شــود (پِلیسِ ــر و

همــکاران2008 ،؛ الو2010 ،؛ میــر و کازادِســوس،

2011؛ میــر و برنــاردو ،)2012 ،موضــوع بســیار مهمــی
اســت .اگرچــه ،ســودمندی چارچوبهــای نظامهــای
اســتاندارد مدیریــت نــوآوری و مزایایــی کــه ایــن نظامهــا

در ارتبــاط بــا توانمنــدی نوآورانــه و کارنمــو ِد کســبوکار

فراهــم میکننــد تاکنــون اثبــات نشــده اســت (میــر و

کازادِســوس .)2011a,b ،اگرچــه ،مطالعــات اکتشــافی اخیــر
در بخــش ســاختمان در قالــب یــک مطالعــهی مــوردیِ

شــرکت و بهصــورت منفــرد انجــام شــده اســت (پِلیسِ ــر

و همــکاران2014 ،2008 ،؛ ی ِ ِپــس و همــکاران.)2016 ،

بنابرایــن ،انجــام مطالعــات تجربــی بــا تعــداد بیشــتری از
شــرکتها درخواســت شــده اســت (پِلیسِ ــر و همــکاران،
20. Quality Management Standards
21. Environmental Management Standards
22. Integrated Management Standards
23. Kondo, 1996, 2000; Prajogo and Sohal, 2004, 2006; Hong, 2008

2014؛ ی ِ ِپــس و همــکاران.)2016 ،

عالوهبرایــن ،مطالعــه ی ادبیــات بــا توجــه بــه دیــدگاه

مبتنــی بــر منبــع ( )27RBVو توانمندیهــای پویــا ()28DC

محســوب شــوند (آیزنهــارت و مارتیــن.)2000 ،

بهتازگــی لیــن و وو )2012( 38مطالعــهای درخصــوص

رقابتــی توانمنــدی نــوآوری
بهمنظــور بررســی رابطــهی
ِ

تجربــی تأثیــرات دیــدگاه منبــع محــور و
ارزیابــی
ِ
توانمندیهــای پویــا روی کارنمــود انجــام دادنــد و

دیــدگاه مبتنــی بــر منبــع ،بــر منابــع تمرکــز دارد .بهویــژه،

جداگانــه درنظرگرفتــن  RBVو  ،DCآنهــا را بهطــور

( ،)29ICارزشــمند اســت .بهعبارتدیگــر ،نظریههــای
انباشــت منابــع بــاارزش ،کمیــاب و غیرقابــل تقلیــد و

همچنیــن غیرقابــل جایگزیــن ( ،)30VRINمبنایــی بــرای

ترکیبــی اســتفاده کنــد .در ایــن بافتــار ،نظــام اســتاندارد

مدیریــت نــوآوری ( )SIMSو توانمنــدی نــوآوری ()IC
میتواننــد بهعنــوان نوعــی از توانمندیهــای پویــا

کارنمــود بســتگی دارد .بهعبارتدیگــر ،توانمندیهــای

فنــاوری) کمــک کننــد ،هــم بــه یادگیــری تواناییهــا و

کمیــاب و بــاارزش بــه مزیــت رقابتــی و مزیــت رقابتــی بــه

پویــا کــه میتوانــد بهعنــوان توانمندیهــای ســازمانی
بــرای یکپارچگــی ،یادگیــری و پیکربنــدیِ مجــدد منابــع
داخلــی و خارجــی تعریــف شــود (تیــس و همــکاران،

بــه بنگاههــا در آگاهــی از تغییــرات محیطــی (بــازار و
مهارتهــای پنهــان بــرای نــوآوری یــاری رســانند (هِلفــات

و همــکاران2007 ،؛ تیــس .)2007 ،بهعــاوه ،همچنــان
کــه نظــام اســتاندارد مدیریــت نــوآوری ( ،)SIMSیــک نظام

 ،33)1997بهعنــوان مهارتهــا یــا تواناییهــای پنهــان

مدیریتــی منتشرشــده بــرای مدیریــت کارآمدتــر فراینــد
ِ
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انطباقپذیــری ســریعتر شــود .عالوهبرایــن میتوانــد

در نظــر گرفتــه میشــود (هِلفــات و همــکاران2007 ،؛

تیــس .34)2007 ،هرچنــد کــه آیزنهــارت و مارتیــن

نــوآوری اســت ،واضــح اســت کــه میتوانــد منجــر بــه

( )2000آنهــا را بهعنــوان فرایندهــا یــا روتینهــا

تغییــرات را بــه ســمتی هدایــت کنــد کــه موجــب افزایــش

پیشــنهاد کردنــد کــه تنهــا راهــی کــه ایــن توانمندیهــای

بهبــود مزیــت رقابتــی از طریــق پیادهســازی و اســتقرار

معرفــی میکننــد .بهعــاوه زولــو و وینتــر)2002( 36

آینــد ایــن اســت کــه زودتــر ،زیرکانهت ـر یــا بــا احتمــال و
شــانس بیشــتری 37ب ـهکار بــرده شــوند .واضــح و مبرهــن

دشــواریهای تقلیــد از منابــع  VRINبنــگاه و حفــظ یــا
روتینهــای نــوآوری شــود (آیزنهــارت و مارتیــن،)2000 ،

ماننــد آنچــه در یــک نظــام اســتاندارد مدیریــت نــوآوری
( )SIMSتعریــف شــد.

اســت کــه توانایــی کاربــر ِد «زودتــر یــا زیرکانهتــر»

بهروشــی مشــابه ،الوســن و سامســون )2001( 39پیشــنهاد

میشــوند .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،بیشــتر احتمــال

شــکلی از توانمنــدی ســازمانی مطــرح شــود .همچنیــن

توانمندیهــای پویــا ،خــود یــک توانمنــدی محســوب

دارد کــه برخــی از بنگاههــا در بازارهــای بهشــدت

متغیــر ،چابکتــر باشــند ،توانایــی بیشــتری در واکنــش
بــه تغییــرات ســریع دارنــد و نســبت بــه تغییــرات محیــط
رقابتــی خــود هوشــیارتر هســتند ،آنهــا در مقایســه بــا
رقبــای خــود ،توانایــی انطبــاق ســریعتری بــا شــرایط

کردنــد کــه مدیریــت نــوآوری میتوانــد بهعنــوان
آنهــا اســتدالل کردنــد کــه شــرکتهای برتــر ،بــر ایــن
توانمنــدی و آنچــه منجــر بــه اجــرای فرایندهــای نــوآوری

اثربخــش میشــود ،ســرمایهگذاریکرده و آن را پــرورش

میدهنــد .بــه عــاوه ،مدیریــت نــوآوری منجــر بــه

نوآوریهــا در محصــوالت ،خدمــات و فرایندهــای جدیــد

متغیــر بــازار دارنــد .بنابرایــن ،میتواننــد بــه مزیــت

و نیــز نتایــج عالــی در کارنمــو ِد کســبوکار میشــود.

ســریع و واکنــش هوشــیارانه بــه تغییــرات در بــازار بــرای

اســتاندارد مدیریــت نــوآوری شــکلی از توانمنــدی ســازمانی

رقابتــی دســت یابنــد .بــه انــدازهای کــه توانایــی تغییــر

بــر ایــن اســاس ،نویســندگان مقالــه معتقدنــد کــه نظــام

تقلیدکــردن ســایران هزینهبــر اســت ،ایــن توانمندیهــا

اســت کــه بهعنــوان یــک نظــام یــا ســازوکار یــا چارچوبــی

34. Helfat et al., 2007; Teece, 2007
35. Eisenhardt and Martin
36. Zollo and Winter
37. sooner, more astutely, or more fortuitously
38. Lin and Wu
39. Lawson and Samson

27. Resource-Based View
28. Dynamic Capabilities
29. Innovation Capability
30. Valuable, Rare, and Inimitable aswell as Nonsubstituible
31. Barney, 1986
32. Newbert
33. Teece et al., 1997

میتواننــد منبعــی بــرای مزیــت رقابتــی پایــدار بنــگاه

69

بــرای مدیریــت نــوآوری محســوب مــی شــود (کــه مطابــق

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی

پویــا میتواننــد منبعــی بــرای مزیــت رقابتــی بهشــمار

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

 .31)1986بنابــر پژوهشهــای نیوب ِــرت ،)2007( 32منابــع

( )DCمحســوب شــوند ،تــا حــدی کــه میتواننــد هــم

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

رقابتپذیــری و رانــت اقتصــادی فراهــم میکنــد (بارنــی،

پیشــنهاد کردنــد کــه مدیریــت راهبــردی بایــد بهجــای

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی

بــا راهنماهــا و الزامــات یــک اســتاندارد پیادهســازی و

مســتقر میشــود) .بنابرایــن ،بهعنــوان یــک سیســتم

بحــث هســتند (کنــدو2000 ،؛ پراجوگــو و ســوهال،

در نتیجــهی بازنگریهــای زیــاد و ارتقــا از طریــق بهبــود

تجربــی بهمنظــور بررســی نقــش اســتانداردهای مدیریــت

مدیریــت نظاممنــد ،ســاکن و ایســتا نیســت .در مقابــل،
مســتمر (فلســفهی چرخــهی  PDCAدمینــگ) پویاســت.
نظــام هــم میتوانــد نوعــی از نظــام یادگیــری ســازمانی

اســت و گــردآوریِ نظاممنــد دادههــا بــرای اولینبــار در

مشــابه اســتانداردهای  ISO 9000و  ،ISO 14000ایــن
مطــرح شــود .الوســن و سامســون ( )2001و ســایرین،

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

کمبــود دادههــای گــردآوری شــده تــا ایــن تاریــخ بــوده
مطالع ـهی حاضــر صــورت گرفــت UNE 166002 .فرصتــی

ـی یادگیــری و توانایــی تغییــر
ادعــا مــی کننــد کــه توانایـ ِ

بــرای پژوهــش بهشــمار میآیــد ،زیــرا گواهینامههــای

کــه یــک بنــگاه میتوانــد داشــته باشــد.

بیــش از  500گواهینامــه بــرای شــرکتها صــادر شــده

احتمــاال ازجملــه توانمندیهــای بســیار مهمــی هســتند

مربــوط بــه ایــن اســتاندارد در حــال افزایــش اســت،

از آنجــا کــه هــدف اســتاندارد  UNE 166002نظاممنــد

اســت (میــر و همــکاران .)2014 ،2012 ،اگرچــه ،تعــداد

ارتقــای توانمنــدی نــوآوری و کارنمــود کســبوکار اســت

میکننــد ،محــدود بــه تعــداد ناچیــزی مطالع ـهی مــوردی

و مدیریتکــردن فراینــد نــوآوری بــه روشــی کارا بــرای

مطالعــات قبلــی کــه تأثیــر  UNE 166002را تحلیــل

(میــز و کازادِســوس ،)2011a,b ،نیــاز بــه بررســیهای

اجــرا شــده اســت (میــر و کازادِســوس2011a,b ،؛ پِلیسِ ــر

وجــود دارد .عالوهبرایــن ،نتایــج ایــن مطالعــه بــرای

نظامهــای اســتاندارد مدیریــت نــوآوری ( )SIMSsدر اروپــا

نــوآوری تدویــن خواهنــد شــد ،اهمیــت بســزایی دارد.

اولیــهی خــود قــرار دارد و در ســالهای اخیــر در تعــداد

تجربــی در مــورد اثــرات ایــن اســتاندارد بــر شــرکتها

جــدا از مطالعــات مــوردی اســتاندارد اســپانیایی (میــز و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

2006؛ پراجوگــو و هانــگ ،)2008 ،هیــچ مطالعــهی
نــوآوری انجــام نشــد .یکــی از دالیــل نبــود ایــن موضــوع،

اســتانداردهایی کــه در آینــده در مــورد مدیریــت
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اســت .درحالیکــه چنیــن اســتانداردهایی هنــوز مــورد

و همــکاران2014 ،؛ ی ِ ِپــس و همــکاران .)2016 ،معرفــی

(کمیت ـهی اروپایــی استانداردســازی 42)2013 ،در مراحــل
زیــادی از کشــورها ماننــد برزیــل ،کلمبیــا ،دانمــارک،

کازادِســوس2011a,b ،؛ پِلیسِ ــر و همــکاران2014 ،؛ ی ِ ِپــس

فرانســه ،ایرلنــد ،مکزیــک ،پرتغــال ،روســیه ،اســپانیا و

چارچوبهــای نظامهــای اســتاندارد مدیریــت نــوآوری

تدویــنشــده اســت .امــا ،هیــچ مطالعــه ی تجربــی بــرای

و همــکاران ،)2016 ،تحلیلهایــی اکتشــافی در مــورد
در ســایر کشــورها ماننــد مکزیــک (پِــدروزا و همــکاران،

انگلســتان ،اســتانداردهای ملــی بــرای مدیریــت نــوآوری

بررســی اثــر آنهــا روی شــرکتها انجــام نشــده اســت.

 40)2013و پرتغــال (پیتــری و همــکاران 41)2013 ،انجــام

بهدلیــل اهمیــت و ارتبــاط چارچوبهــای در حــال

نــوآوری ایجادشــده در ایــن کشــورها ،هنــوز در مراحــل

( )SIMSsو اثراتــی کــه ایــن نظامهــا میتواننــد روی

شــده اســت .ســاختارهای نظامهــای اســتاندارد مدیریــت

مطالعــهی نظامهــای اســتاندارد مدیریــت نــوآوری

ابتدایــی هســتند و از بلــوغ کافــی بــرای مطالعــه و پژوهــش

توانمنــدی نوآورانــهی شــرکتهایی کــه ایــن اســتاندارد

تعــداد گواهینامههــای اعطاشــده در حــال افزایــش

مقالــه ،پاســخدادن بــه پرســشهای زیــر دربــارهی تأثیــر

تجربــی اثــرات آنهــا برخــوردار نیســتند .هرچنــد کــه
ِ

اســت .بــرای مثــال در پرتغــال ،اکنــون بیــش از 150

را پیادهســازی کردهانــد ،داشــته باشــند ،هــدف از ایــن
 SIMSروی شــرکتها در ارتبــاط بــا دادههــای تجربــی

شــرکت گواهینامــهی اســتاندارد ملــی بــرای مدیریــت

اســت :آیــا نظــام اســتاندارد مدیریــت نــوآوری ()SIMS

همــکاران.)2013 ،

کســبوکار ( )BPشــرکتها میشــود؟

نــوآوری  NP4457:2007دریافــت کردهانــد (پیتــری و

بهطورخالصــه ،تمرکــز مطالعــات قبلــی در خصــوص

موجــب بهبــود توانمنــدی نوآورانــه ( )ICو کارنمــو ِد

اســتانداردهای مدیریــت و تأثیــرات آن اســتانداردها بــر

نــوآوری ،روی نظامهــا و اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت
40. Pedroza et al, 2013
41. Peetri et al, 2013
42. CEN, 2013

رویکــرد اول (شــکل  )1برگرفتــه از پژوهــش الوســون و
ﮐﺎرﻧﻤﻮد
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

سامســون ( )2001اســت کــه امــکان بررســی ســه بعــد

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻧﻮآوري

اصلــی را فراهــم میکنــد:

 )1نظام استاندارد مدیریت نوآوری ()SIMS؛
 )2توانمندی نوآوری ()IC؛

 )3کارنمو ِد کسبوکار (.)BP

SIMS

براســاس مــدل الوســون و سامســون ( ،)2001کــه بــا

شکل  :1تحلیل مدل نظام مدیریت نوآوری استاندارد

چارچــوب اندازهگیــری توانمنــدی نــوآوری همــراه شــده

(مرجع :برگرفته از الوسون و سامسون)2001 ،

هــدف ایــن مطالعــهی تجربــی ،بررســی ایــن موضــوع

کــه شــامل تمامــی فرضیههایــی اســت کــه میتوانــد

کارنمــو ِد کسـبوکار ( )BPرابطـهای وجــود دارد؟ در مــرور

فرضیههــای مربــوط بــه SIMSباشــد .همچنیــن روش

اســت کــه آیــا بیــن  ،SIMSتوانمنــدی نــوآوری ( )ICو

موجــب روشنشــدن اهــداف ایــن مطالعــه ،بهویــژه

ادبیــات و پیشــینهی پژوهــش ،هیــچ مطالعــهی تجربــی،

ایــن پژوهــش از مدلهــای توســعهیافتهی قبلــی بــرای

بپــردازد ،یافــت نشــد .ایــن کمبــود در مطالعــات قبلــی،

نــوآوری ،الهــام گرفتــه شــده اســت (پراجوگــو و ســوهال،

(چــه علمــی و یــا حرفـهای) کــه بــه بررســی ایــن موضــوع

بررســی ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع ( )TQMو

نوبــودن موضــوع و ماهیــت پیشــگامی ایــن مقالــه را نشــان

 .)2006مــدل پیشــنهادیِ  SIMSMA2شــش بعــد را ب ـه

در ایــن مطالعــه ،ابتــدا مــدل مفهومــی فرضیههــا بــا

نشــان داده شــده اســت .در ادامــه هریــک از فرضیههــای

میدهــد.

شــکل یــک المــاس بــهکار میگیــرد کــه در شــکل ()2

عنــوان «تحلیــل مــدل نظــام مدیریــت نــوآوری اســتاندارد»

H6

ﮐﺎرﻧﻤﻮد

H10

H4

اﻧﻮاع ﻧﻮآوري

H1
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

H3

ﻧﻮآوري

ﮐﺴﺐوﮐﺎر
H8

ﮐﺎرﻧﻤﻮد
ﻧﻮآوري

H9c

H7
H9d

H9a

H9b
SIMS UNE
166002

شکل  :2چارچوب پژوهش ( SIMSMA2مرجع :نویسندگان).

43. Standardized Innovation Management System Model Analysis
44. Saunila and Ukko, 2012

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی

ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ

H2

71

پیشــنهادی در ایــن مــدل توصیــف مــی شــوند.

( )43SIMSMAتبییــن میشــود .مــدل  SIMSMAدر

H5
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 3فرضیهها

جدیــدی را تحــت عنــوان  SIMSMA2پیشــنهاد کردنــد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســت (ســااونیال و اوکــو ،44)2012 ،پژوهشــگران مــدل

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی

 - H1انــواع نــوآوری بــر توانمنــدیِ نــوآوری شــرکت تأثیــر

در محصــول و نــوآوری در فراینــد اثــرات مثبــت و معنــی

انــواع نــوآوری (نــوآوری در محصــول ،نــوآوری در فراینــد،

ارتبــاط مثبــت و معنــیداری بیــن نــوآوری غیرفناورانــه

اســلو 45و دو نــوع نــوآوری فناوران ـهی دیگــر در اســتاندارد

نشــد (آتــاالی و همــکاران .51)2013 ،بهمنظــور تجزیــه

مــی گــذارد.

نــوآوری در بازاریابــی ،نــوآوری ســازمانی) در راهنمــای

 46UNE 166002تعریــف شــده اســت .بهعنــوان یــک
بهخودیِخــود ســاختار قابلشناســایی جداگانــهای

گــردش مالــی ســاالنه و تعــداد کارکنــان مورداســتفاده

و فرایندهــا در یــک بنــگاه شــکل میگیــرد .درنتیجــه،

 - H3توانمنــدی نوآورانــه ی یــک شــرکت ،بــر کارنمــود

ســنجش و تقویــت نــوآوری محســوب میشــوند .تــا

هزینههــای پژوهــش و توســعهی شــرکت بــا درآمدهــای

بــر توانمنــدی نــوآوری تأثیــر میگذارنــد ،وجــود نداشــت،

بنــگاه هــای نــوآور میتواننــد ســهم بیشــتری از بــازار

مــدل جامــع از توانمنــدیِ نــوآوری ،توانمنــدی نــوآوری
نیســت .توانمنــدی نــوآوری از طریــق تقویــت روشهــا
ایــن فرایندهــا ،ســازوکارهای کلیــدی بــرای تحریــک،

چنــد ســال پیــش ،هیــچ توافقــی روی متغیرهایــی کــه
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عملکــرد ( )52KPIاز ( EFQM )2005و ( CIS )2010مانند
قــرار گرفتنــد.

کســبوکار تأثیــر میگــذارد.

فــروش بعــدی مرتبــط اســت (فرانکــو .53)1989 ،بنابرایــن،

بــا اینکــه پیشــنهادهای متفــاوت بســیاری ارایــه شــده

را بهدســت آورنــد و بــه نــرخ هــای رشــد و ســود

حاضــر از هفــت عنصــر اصلــی تشــکیل شــده اســت کــه

بهعنوانمثــال ،آکــز و آدریــش ( ،54)1989بــا اســتفاده از

بــود .یکــی از مطلوبتریــن مدلهــا بــرای مطالعــهی

کــه از ســال  ،2008توافقنامــهی اروپایــی کــه بــه
شــکل یــک اســتاندارد منتشرشــده ،در دســترس اســت:

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

(نــوآوری ســازمانی و بازاریابــی) و کارنمــود بنــگاه پیــدا

و تحلیــل کارنمــود کســبوکار ،شــاخصهای کلیــدی

توســط الوســون و سامســون پیشــنهاد شــد .هرچنــد
72

داری بــر کارنمــود بنــگاه دارنــد .شــواهدی مبنــی بــر وجود

« :CWA 15899:2008استانداردســازی

بیشــتری دســت یابنــد (گروســکی و همــکاران.)1993 ،

شــمارش و آرچــی بوگــی و پیانتــا ( 55)1996بــا اســتفاده
از شــاخصهای ثبــت اختــراع ،نشــان دادنــد کــه فنــاوری

و کارنمــود بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند .بــا ایــن حــال،

رتبهبنــدی

در مــورد چگونگــی بهرهگیــری بنــگاه هــا از توانمنــدی

متوســط»47که نــه دســته یــا گــروه از عناصــر اصلــی 48را

کســبو کار درک ضعیفــی وجــود دارد .عالوهبرایــن،

توانمنــدی نــوآوری بــرای شــرکتهای کوچــک و
براســاس ادبیــات مدیریــت نــوآوری و بهتریــن مدلهــای

نوآورانــه و نوآوریپــروری بهمنظــور بهبــود کارنمــود
عناصــر توانمنــدی نــوآوری میتوانــد بــر کارنمــود

استفادهشــده ،تعییــن کــرده اســت .در ایــن مطالعــه،

کســبوکار مربــوط بــه کارکنــان ،مشــتریان ،فرایندهــا و

شــده اســت کــه درواقــع بــه مــدل الوســون و سامســون

بــا هیــچ نظــم خاصــی از همدیگــر پیــروی نمیکننــد .هــر

توانمنــدی نــوآوری مطابــق بــا ایــن اســتاندارد اندازهگیــری

( )2001بســیار شــباهت دارد.

امــور مالــی تأثیــر بگــذارد (نیلــی .56)1998 ،ایــن عناصــر

عنصــر توانمنــدی نــوآوری میتوانــد بــه بهبــود در کارنمــود

 - H2انــواع نــوآوری ،بــر کارنمــو ِد کســبوکار تأثیــر

کســبوکار ،بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم از طریــق

بــا در نظــر گرفتــن مطالعاتــی کــه در مــورد نــوآوری و

.)2012

میگــذارد.

عنصــر دیگــر منجــر شــود (نیلــی2005 ،؛ ســااونیال و اوکــو،

کارنمــود بنــگاه انجــام شــده اســت (گروســکی و همــکاران،

بهمنظــور

و همــکاران2002 ،؛ چــو و پوســیک2005 ،؛ آرتــز و

( CWA 15899 (CEN, 2008پیشــنهاد شــده اســت،

1993؛ هــان و همــکاران1998 ،؛ رابرتــز1999 ،؛ کاالنتــون
همــکاران2010 ،؛ تری ِــن و همــکاران2011 ،؛ گونــدای و
همــکاران – 49)2011 ،از بیــن چهــار نــوع نــوآوری کــه
در راهنمــای اَســلو 50تعریــف شــده اســت ،فقــط نــوآوری

بررســی

فرضیههــا،

«توانمنــدی

نــوآوری» توســط نــه عنصــر اصلــی کــه براســاس
ســاخته میشــود .ایــن عناصــر عبارتانــداز :فرهنــگ
نــوآوری ،راهبــرد ،شایســتگی و دانــش ،فنــاوری ،محصــول
و خدمــات ،فراینــد ،ســاختار و شــبکه ،بــازار و مدیریــت

50. OECD, 2005
)45. Oslo Manual (OECD, 2005
)54. Acs and Audretsch (1989
51. Atalay et al., 2013
46. AENOR, 2006
)55. Archibugi and Pianta (1996
52. Key Performance Indicator
47. Standardization of an innovation capability rating for SMEs
56. Neely, 1998
53. Franko, 1989
48. CEN, 2008
49. Geroski et al., 1993; Han et al., 1998; Roberts,1999; Calantone et al.,2002; Cho and Pucik,2005; Artz et al.,2011; Therrien et al., 2011; Gunday et al., 2011

پــروژه .ایــن عناصــر میتواننــد تقریب ـاً بــا هفــت عنصــری

اســت ،اهمیــت دارد .شــرکتها تمایــل دارنــد کــه در

شــدهاند ،شــامل :چشــمانداز و راهبــرد ،بهرهبــرداری

را کاهــش دهنــد (میــر و کازادِســوس .)592011a,b ،بحــران

کــه توســط الوســون و سامســون ( )2001پیشــنهاد
مبتنــی بــر شایســتگی ،هــوش ســازمانی ،خالقیــت و
مدیریــت ایــده ،نظامهــا و ســاختارهای ســازمانی ،فرهنــگ
و اقلیــم و مدیریــت فنــاوری منطبــق شــوند.

طــول مــدت بحــران اقتصــادی ،ســرمایهگذاری در نــوآوری

اقتصــادی ،کمینــه در طــول مراحــل اولی ـهی آن ،موجــب

اتــاف ســرمایهگذاری در نــوآوری شــد (آرچــی بوگــی و

همــکاران .60)2013 ،بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،تفکیــک

 - H4بحــران اقتصــادی بــر توانمنــدی نوآورانــه ی یــک

اثــرات پیادهســازی و اســتقرار  SIMSاز اثــرات بحــران،

دربــارهی ایــن موضــوع کــه چگونــه بحــران مالــی ،روی

 - H7توانمنــدی نوآوری بر نوآوری تأثیر میگذارد.

میگــذارد ،هنــوز بحــث و مناقشــه وجــود دارد .از یــک

توانمنــدی نــوآوری داشــته باشــد (الفــو ِرت.61)2011 ،

شــرکت تأثیــر میگــذارد.

ســو ،برخــی معتقدنــد کــه چرخههــای اقتصــادی نتیجـهی

هرچــه توانمنــدی نــوآوری یــک بنــگاه قویتــر باشــد،

میکننــد کــه فعالیتهــای نوآورانــه و ســازمانهای نــوآور

(الوســون و سامســون .)2001 ،بهمنظــور ارزشــیابی ایــن

نــوآوری هســتند .از ســوی دیگــر ،دیگــران اســتدالل
از طریــق بحرانهــای اقتصــادی تغییــر شــکل یافتهانــد.
صرفنظــر از ایــن مباحثــات ،بحــران مالــی ســال 2008

اثــرات منفــی روی تمایــل کوتاهمــدت شــرکتها بــرای

اثربخشــی کارنمــود نــوآوری آنهــا بیشــتر خواهــد بــود

فرضیههــا ،یــک ســاختار توانمنــدی نــوآوری بــا نــه عنصــر
اصلــی (همانگونــه کــه در بــاال ارایــه شــد) پیشــنهاد
شــده اســت .عالوهبرایــن ،طبــق مطالعــات ســااونیال و

ســرمایهگذاری در نــوآوری داشــته اســت .درحالیکــه

اوکــو ( ،)2012پتانســیل نــوآوری را میتــوان بــه پنــج

بنگاههــا در نــوآوری کاهــش یافتــه اســت ،یــک اقلیــت

تصمیمگیــری ،ارتباطــات و ســاختارهای ســازمانی،

میکننــد» و هزینههــای خــود را در زمینــهی نــوآوری

خالقیــت فــردی و دانــش چگونگــی .انتظــار مــیرود

در طــی دورهی رکــود اقتصــادی ،کل ســرمایهگذاریِ

کوچــک امــا مهــم از بنگاههــا «در خــاف جریــان شــنا

دســته تقســیم کــرد ،ازجملــه :رهبــری و فرایندهــای

آســیبپذیری بیشــتری دارنــد ،زیــرا آنهــا بــا احتمــال

میشــوند (ســااونیال و اوکــو.)2012 ،

بــا دشــواریهایی مواجــه میشــوند (پااونــو .58)2012 ،بــر

میگــذارد.

ایــن اســاس ،ایــن مطالعــه فــرض میکنــد کــه:

ســازمانهایی کــه از ایــن جنبههــا بهطــور اثربخــش

پیامدهــای موفقیتآمیــز فعالیتهــای نــوآوری برخــوردار
 - H8کارنمــود نــوآوری بــر کارنمــود کســبوکار تأثیــر
انتظــار مــیرود ســازمانهایی کــه از پتانســیل نــوآوری

 - H5بحــران اقتصــادی بــر کارنمــود کســبوکار تأثیــر

بهطــور مؤثــری در فرایندهــای نــوآوری بهرهبــرداری

 - H6بحــران اقتصــادی بــر انــواع نــوآوری درحالتوســعه

کســب میکننــد ،کــه بــه نوبــهی خــود بــر کارنمــود

بــا توجــه بــه تأثیــر زیــاد بحــران در اســپانیا در طــول

 .)2012بــا توجــه بــه رابطـهی بیــن نــوآوری و ســودآوری،

میگــذارد.

تأثیــر میگــذارد.

میکننــد ،نتایــج موفقیتآمیــزی از فعالیتهــای نــوآوری
بلندمــدت ســازمان تأثیــر میگــذارد (ســااونیال و اوکــو،

پیشــرفت ایــن مطالعــه ،تجزیــه و تحلیــل تأثیــر بحــران

مطالعــات قبلــی (گروســکی و همــکاران1993 ،؛ گروســکی،

و انــواع نــوآوری کــه در ســه فرضی ـهی قبلــی ارایــه شــده

جزئــی و یــک اثــر غیرمســتقیم قابلتوجــه بهدلیــل عــدم

بــر توانمنــدی نوآوران ـهی شــرکتها ،کارنمــود کس ـبوکار

 )1997تأثیــری مثبــت و مســتقیم ،هرچنــد بــه میــزان
57. Archibugi et al., 2013
58. Paunov, 2012
59. Mir and Casadesús, 2011a,b
60. Archibugi et al., 2013
61. Laforet, 2011
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در طــول فرایندهــای نــوآوری بهرهبــرداری میکننــد از

ـی خارجــی
بیشــتری درخصــوص دســتیابی بــه منابــع مالـ ِ
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همــکاری و پیوندهــای خارجــی ،اقلیــم و فرهنگ ســازمانی،

افزایــش دادهانــد (آرچــی بوگــی و همــکاران.57)2013 ،
در مقابــل ،احتمــاالً بنگاههــای کوچــک در مــدت بحــران
در مقابــل توقــف ســرمایهگذاری در پروژههــای نوآورانــه،

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

نــوآوری فقــط زمانــی امــکان وقــوع دارد کــه یــک بنــگاه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ســرمایهگذاری شــرکتها در نــوآوری و یــا بالعکــس تأثیــر

ضــروری اســت.

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی
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حساســیت بنگاههــای نــوآور نســبت بــه شــوکهای

و کوئلهــو2011 ،؛ پِلیسِ ــر و همــکاران2014 ،2012 ،؛

طریــق

( SIMSبهعنوانمثــال) طبــق اســتاندارد ،UNE 166002

اقتصــاد کالن را نشــان دادنــد.
-H9a

مدیریتکــردن

نــوآوری

از

( UNE 166002 (SIMSبــر توانمنــدی نوآورانــه تأثیــر

توانمنــدی نوآورانــه و کارنمــود کســبوکار را بهبــود

طریــق

ســرمایهگذاری در نــوآوری شــده اســت (آرچــی بوگــی و

میگــذارد.
-H9b

مدیریتکــردن

نــوآوری

از

سال هفتم -شماره  - 2پیاپی  - 24تابستان 1396

میبخشــد .اگرچــه ،بحــران اقتصــادی موجــب کاهــش

( UNE 166002 (SIMSبــر کارنمــود نــوآوری تأثیــر

همــکاران .)2013 ،هــر دو مفهــوم بــا فرضیههــای قبلــی

بهعبارتــی ،شــیوههای  TQMابزارهــای ســازمانی مؤثــری
بــرای ایجــاد توانمنــدی نوآورانــه هســتند (پِردومو-اَرتیــز و

 4روششناسی

میگــذارد.

مــورد ارزشــیابی قــرار میگیرنــد.

تحلیــل تجربــی براســاس یــک پیمایــش ،بهطــور ویــژه،

همــکاران2006 ،؛ پراجوگــو و ســوهال2006 ،؛ ســانتوس-

بــرای ایــن مطالعــه طراحــی شــده اســت .ایــن پیمایــش
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 ،66UNE 166002 ،65CWA 15899چارچــوب  EFQMبــرای

ویجانــده و آلــوا ِرز -گونزالــز2007 ،؛ پراجوگــو و هانــگ،

 .62)2008از ســوی دیگــر ،ســیتکین و همــکاران ()1994

بــا اســتفاده از اســتانداردها و راهنماهایــی ازجملــه

تأکیــد میکننــد کــه نظامهــای  TQMنبایــد فقــط

نــوآوری ،67کتابچـهی راهنمــای اســلو 68و پیمایــش نــوآوری

شــوند .در عــوض و از همــه مهمتــر ،راهنماهــای ،TQM

ایــن پیمایــش کــه شــامل  51ســؤال بــود در 1000

کــه میتوانــد متناســب بــا نیازهــای ســازمانی خــاص در

تعــداد شــرکت ایــن بــود کــه در زمــان پژوهــش
تقریبــاً حــدود  500شــرکت اســپانیایی گواهینامــهی

بهعنــوان مجموعـهای از ابزارهــا ،روشهــا و شــیوهها دیــده
دانشــی جهانــی ،عمیــق و ارزشــمندی را ارایــه میدهنــد

زمینههایــی ماننــد کیفیــت و نــوآوری منطبــق شــود.

شــیوههای  TQMبهطــور مؤثــری کارنمــود کارکردهــای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ی ِ ِپــس و همــکاران ،64)2016 ،پیادهســازی و اســتقرار

پژوهشوتوســعه را ارتقــا میدهنــد (پراجوگــو و هانــگ،

 .)2008هــر دو جنبــه نشــان میدهــد کــه پیادهســازی
و اســتقرار  ،SIMSبهعنوانمثــال بــا اســتفاده از

 ،UNE 166002توانمنــدی نوآورانــه و کارنمــود نــوآوری

جامعــه 69طراحــی شــد.

شــرکت اســپانیایی توزیــع شــد .دلیــل انتخــاب ایــن

 UNE 166002 SIMSرا دریافــت کــرده بودنــد و
هــدف ایــن بــود کــه پاســخهای تقریبــاً یکســانی از
شــرکتهای تأییدشــده و تأییدنشــده بهدســت آیــد.

پــس از جم ـعآوری اطالعــات از تمامــی نهادهــای صــدور

گواهینامــه در اســپانیا ،فهرســتی از  500شــرکت دارای

بنگاههــا را (همانگونــه کــه در فرضیههــای پیشــنهادی

گواهینامــهی مبتنــی بــر الزامــات  ،UNE 166002تهیــه

طریــق

اســتاندارد  UNE 166002را پیادهســازی نکــرده و

قبلــی آمــده اســت) افزایــش میدهــد.

-H9c

مدیریتکــردن

نــوآوری

از

شــد .فهرســت مشــابهی نیــز از  500شــرکت دیگــر کــه

( UNE 166002 (SIMSبــر کارنمــود کســبوکار تأثیــر

گواهینامــهای دریافــت نکــرده بودنــد .امــا ،بــا اولیــن

طریــق

بودنــد ،تهیــه شــد .بهعنوانمثــال یکــی از متغیرهایــی

میگــذارد.
-H9d

مدیریتکــردن

نــوآوری

از

نمونــه در زمین ـهی تمامــی متغیرهــای دیگــر قابلمقایســه

( UNE 166002 (SIMSتأثیــرات بحــران اقتصــادی را روی

کــه در هــر دو نمونــه کنتــرل شــد ،انــدازهی شــرکت

 - H10عامــل بحــران ،تأثیــر توانمنــدی نــوآوری را بــر

شــرکتهای بــزرگ ( 31/5درصــد) ،شــرکتهای متوســط

همانگونــه کــه در مطالعــات مــوردی قبلــی دیــده

پرســشنامه بهطــور عمــده توســط مدیــران پژوهــش و

2008؛ الو2010 ،؛ میــر و کازادِســوس2011a,b ،؛ ماتیــاس

کل ( 15درصــد) هــر شــرکت پاســخ داده شــد .تنهــا در

66. AENOR, 2006
67. EFQM, 2005
68. OECD, 2005
69. CIS, 2010

62. Perdomo-Ortiz et al., 2006; Prajogo and Sohal, 2006; Santos-Vijande and
)Alvarez-Gonzalez, 2007; Prajogo and Hong, 2008
)63. Sitkin et al. (1994
64. Correa et al., 2007; Pellicer et al., 2008; Law, 2010; Mir and Casadesús,
2011a,b; Matias and Coelho, 2011; Pellicer et al., 2012, 2014; Yepes et al., 2016
65. CEN, 2008

توانمنــدی نوآوران ـهی شــرکت تعدیــل میکنــد.

کارنمــود نــوآوری تعدیــل میکنــد.

میشــود (کوریــا و همــکاران2007 ،؛ پِلیسِ ــر و همــکاران،

(بــا یــک تــوازن بســیار مشــابه در هــر دو نمونــه شــامل
( 31/5درصــد) و شــرکتهای کوچــک ( 37درصــد)) بــود.
توســعه ( 44درصــد) ،مدیــر فنــی ( 29درصــد) یــا مدیــر

تعــداد ناچیــزی از شــرکتها ( )12%پرســشنامه توســط

تکمیلشــدهی معتبــر باقــی مانــد .شــکل بعــدی

شــد .عالوهبرایــن ،ســطح تحصیــات پاســخدهندگان

 ± 8/3%در اطمینــان (احتمــال)  95%اســت .از کل جامعــه

دانشــگاهی) .پرســشنامهای کــه بــرای ایــن مطالعــه

دریافــت کــرده بودنــد و بهطــور فعــال از راهنماهــای آن

در ایــن پیمایــش بــرای  347شــرکت از گــروه هــدف،

جــدول ( )2شــامل خالصــهای از ویژگیهــای پیمایــش

کارمنــدی کــه مســئولیت چندانــی نداشــت ،پاســخ داده

در هــر دو نمونــه بســیار بــاال بــود ( 96%دارای مــدرک
استفادهشــده اســت ،در ضمیمــه آورده شــده اســت.

پرس ـشنامه ارســال شــد کــه بــه  107پرس ـشنامه پاســخ

 5/57%براســاس اســتانداردهای  UNE 166002گواهینامــه
اســتفاده میکردنــد و  42/5%مابقــی ،اســتفاده نکردنــد.

اســت.
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کنــار گذاشــته شــد و در کل  73پرســشنامهی
جدول  :2خالصهی توصیفی پیمایش
ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ اﻧﺪازه

اﻧﺪازهي ﻧﻤﻮﻧﻪي ﮐﻠﯽ:

347

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ:

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞﺷﺪه:

73

ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ:

%21

ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼﯾﻦ

روشﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت:
ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري:

منبع :نویسندگان

 ±%8/3در ﻓﺎﺻﻠﻪي اﻃﻤﯿﻨﺎن %95

دورهي زﻣﺎﻧﯽ

آورﯾﻞ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ 2011

در بیشــتر پیمایشهــا ،بهدلیــل پاســخندادن بــه

شــکل ( )3اولیــن بــرآورد نتایــج اولیــه تجمیعشــده

ممکــن اســت بــه ایــن معنــی باشــد کــه شــرکتها از

کــه نمونههــا بیــن شــرکتهایی کــه تحــت

راضــی نیســتند کــه اگــر همــه شــرکتها پاســخ دهنــد

اســت .از بیــن شــرکتهایی کــه گواهینامــهی

پرســشنامهها احتمــال خطــا وجــود دارد .پاســخندادن

میتوانــد نتایــج چشــمگیر و قابلتوجهــی داشــته باشــد.

بــدون انجــام آزمــون بیشــتر روی نتایــج بهدســتآمده
در پژوهشهــای آینــده ،هیــچ راهــی بــرای اطمینــان در
مــورد ایــن موضــوع وجــود نــدارد.
توافقنامــهی

اروپایــی

CWA

«استانداردســازی رتبهبنــدی توانمنــدیِ نــوآوری بــرای

شــرکت هــای کوچــک و متوســط ،»SMEs -یــک نمــرهی

کلــی بــرای توانمنــدی نــوآوری ( )ICاز یــک تــا چهــار برای

شــرکتها بهعنــوان میانگیــن ارزش  37امتیــازی کــه از

هــر پرســشنامه بهدســت میآیــد ،در نظــر میگیــرد.
در پیمایــش پژوهــش حاضــر 37 ،پرســش موردبررســی
قــرار گرفــت و میانگیــن جهانــی بــرای  ،ICمقــدار 2/97

بهدســت آمــد.

75

(جــدول  )3بــرای ابعــاد  ICو  SIMSرا نشــان میدهــد،
SIMS

گواهینامــه دریافتکــرده و نکــرده بودنــد ،تقســیم شــده
SIMS

را دریافــت کــرده بودنــد 85/71 ،درصــد دارای مقــدار

توانمندی نوآوری ( )ICباال ) (>=2.5) (Aو شرکتهایی بدون

گواهینام ـهی  SIMSدارای تــراز  53/33درصــد بــاال ()A
و  46/67درصــد دارای مقادیــر توانمنــدی نــوآوری پاییــن

) (<=2.5) (Bهســتند .مشــاهده میشــود کــه گواهینامـهی

 SIMSممکــن اســت بــا  ICهمبســتگی بســیار مثبتــی

داشــته باشــد.
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مهارتهــا یــا توانمندیهــای نــوآوری خــود ،چنــدان

15899:2008
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دادهشــد .برخــی از پرســشنامهها بهدلیــل ناقصبــودن

نشــاندهندهی نــرخ پاســخ  21%بــا خطــای نمونهگیــری
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ﺑﻠﻪ

شکل  :3نمودار آماری  SIMSو IC

عالوهبرایــن ،از شــرکتها در مــورد تغییــرات در

شــرکتهایی کــه گواهینامــهی مبتنــی بــر اســتاندارد

چهــار ســال گذشــته توســط یــک پرســش مســتقیم
ســؤال شــد .از مجمــوع تعــداد شــرکتها ،تقریبــاً نیمــی

میتــوان فــرض کــرد کــه بیشــتر شــرکتها طــی یــک

دورهی بحــران اقتصــادی ،بهبــود کارنمــود کســبوکار را

کردهانــد ،درحالیکــه در مــورد نیــم دیگــر چنیــن

کــه  66/7درصــد شــرکتهای دارای گواهینامــهی

در شــکل ( )4نشــان داده شــده اســت 66/7 ،درصــد از

کارنمــود کســبوکار خــود را بهبــود بخشــیدهاند .ایــن

کارنمــود کســبوکار ( ،)BPدر مــورد بهبــود آنهــا طــی

از آنهــا (جــدول  )4نتایــج بهبودیافت ـهای ( )BPرا تجربــه

نیســت (بهترتیــب  51/4و  48/6درصــد) .همــان طــور کــه
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SIMS

ﺧﯿﺮ

شــرکتهایی کــه دارای گواهینامــهی  SIMSهســتند،
کارنمــود کســبوکار خــود را طــی چهــار ســال گذشــته

بهبــود بخشــیدهاند ،در حالیکــه تنهــا  6/28درصــد از

 SIMSنداشــتند ،ایــن نتایــج را گــزارش کردنــد .اگرچــه،

تجربــه نکردهانــد ،ذکــر ایــن نکتــه جالــب توجــه اســت

 SIMSدر طــی ایــن دوره از ســال  2007تــا ،2010

نتایــج نشــان میدهــد کــه ممکــن اســت رابطـهای مثبــت

بیــن  SIMSو  BPوجــود داشــته باشــد.

جدول  :3آمار دادهها برای  SIMSو IC

)SIMS (UNE 166002
ﺑﻠﻪ

ﺧﯿﺮ
ﮐﻞ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري )(IC

ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ A

ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻦ B

%53/33

%46/67

%85/71
%72/22

%14/29
%27/22

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
%100
%100
%100

جدول  :4آمار دادهها برای  SIMSو BP

)SIMS (UNE 166002
ﺑﻠﻪ

ﺧﯿﺮ
ﮐﻞ

ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ A
%66/7

%28/6

%51/4

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر BP
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻦ B
%33/3
%71/4
%48/6

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
%100
%100
%100
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SIMS

شکل :4نمودار آماری برای  SIMSو BP

 5تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج

و در  p<0.0000معنــیدار هســتند .مربــع کای متناظــر

بهطــور تقریبــی معــادل  1014/95و بــا درجــهی آزادی

 1-5ارزیابی معیارها (سنجشها)

از آنجاییکــه قبــل از ایــن پژوهــش ،ســنجههای ارزیابــی
توانمنــدی نــوآوری مــورد آزمــون واقــع نشــده بــود ،یــک
تجزیــه و تحلیــل عاملــی اکتشــافی 70اولیــه ( )EFAاز

ســنجهها و بــا هــدف آزمــون مقیاسهــای مبنــای عوامــل

انجــام گرفــت .نرمافــزار  SPSS 19بــرای انجــام  EFAو

واریماکــس نرمالشــده بهعنــوان روش چرخــش عاملــی
 .71)1998تمامــی مــواردی کــه بــار ضعیــف و یــا بــار
متقابــل داشــتند ،رد شــدند.

نتایــج کلــی از مــوارد باقیمانــده اســت نشــان میدهــد
که میزان سنجهی کایسرِ -میِر -اَلکین ) 0/86 72(KMOبوده

بــار عاملــی باالتــر از  0/5نــگاه داشــته شــدند .نتایــج

کلــی پنــج عامــل «راهبــرد ،بــازار ،ســاختار و شــبکه،

فرهنــگ نــوآوری و فراینــد مدیریــت پــروژه» را تأییــد

میکنــد .ایــن عوامــل براســاس گروهبنــدی متغیرهــای

آشــکار در عوامــل متناظــر آنهــا نامگــذاری شــدند،

کــه بــا گروهبنــدی انجامشــده بــر پایــهی اســتاندارد

 CWA 15899بهتــر مطابقــت دارد .ایــن پنــج عامــل

 68/55درصــد از واریانــس کل اســتخراج شــده را نشــان
میدهــد (بــه جــدول  5مراجعــه شــود).

جدول  :5تحلیل ارزیابی مقیاس توانمندی نوآوری
ﻋﻮاﻣﻞ
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ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ CFA
ﺑﺎرﻫﺎ

b

ﻣﻘﺪار t

1

ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ EFAᵃ
2

3

4

5

راﻫﺒﺮد )(α=0.90, AVE=0.64
 :C12ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮآوري ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﺒﺮد ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ

0/79

44/73

0/69

 :C21داﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎزار

0/78

38/5

0/77

 :C22اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﺳﻌﻪي اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ

0/84

61/39

0/71

 :C23ارﺗﺒﺎط اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮآوري ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺻﺮﯾﺢ ،ﺷﻔﺎف و درﺳﺖ اﺳﺖ.

0/82

60/26

0/61

 :C24اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮآوري رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪي ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺑﻬﺒﻮد
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

0/80

42/66

0/62

 :C30ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﻮآوري در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي راﻫﺒﺮدي درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

0/78

36/40

0/58

 :C31ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﻮآوري ،از ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮآوري ﻣﺪون ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را
درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

0/76

32/40

0/52
70. Exploratory Factor Analysis
71. Hair et al., 1998
72. Kaiser-Meyer-Olkin
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مؤلفــهی اصلــی بــهکار گرفتــه شــد (های ِــر و همــکاران،

 df=253اســت .بهعــاوه ،فقــط مــواردی بــا مقادیــر
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ادامهی جدول  :5تحلیل ارزیابی مقیاس توانمندی نوآوری
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ﻋﻮاﻣﻞ

ﺑﺎرﻫﺎ
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2

3

5

4

ﺑﺎزار )(α=0.86, AVE=0.59
 :C18ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و  ...در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺎزار آﯾﻨﺪه ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد.

0/81

 :C19ﺑﺮاي ﺑﺮآوردهﮐﺮدن ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي آﯾﻨﺪه ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﺤﺼﻮل /ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ.

40/29

0/65

0/78

36/51

0/74

 :C20ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺮاﺳﺎس آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.

0/82

47/07

0/78

 :C33ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮآوري ،ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺑﺎزار را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎي ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ آوردهاﺳﺖ.

0/78

41/74

0/72

 :C35ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮآوري ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎزار-ﻣﺤﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪي اوﻟﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

0/65

19/09

0/54

 :C36ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﺤﺼﻮل ،ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.

0/76

32/37

0/65

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﺒﮑﻪ )(α=0.82, AVE=0.73
 :C11ﺑﻮدﺟﻪي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮآوري ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرشﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

0/87

74/00

0/79

 :C16ﺷﺮﮐﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﭘﺮوژه را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

0/82

30/17

0/74

 :C17ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ آﮔﺎﻫﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

0/88

65/09

0/79

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوري )(α=0.79, AVE=0.61
 :C3ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ )ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻫﺎ و
ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮه( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

0/87

75/01

0/64

 :C7ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاي اراﺋﻪي اﯾﺪهﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎن آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

0/75

22/87

0/77

 :C15ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﯿﻢﻫﺎي ﭘﺮوژهاي ﻧﻮآوري ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي وﺟﻮد
دارد.

0/81

30/42

0/58

 :C29اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

0/69

20/87

0/73

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه )(α=0.77, AVE=0.68
 :C4رﯾﺴﮏﻫﺎي ﭘﺮوژهي ﻧﻮآوري ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
 SWOTو ﻏﯿﺮه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

b

ﻣﻘﺪار t

1

ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ EFAᵃ

 :C27ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮآوري ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد..

 :C28ﺑﺮاي ارزشﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي و اﺳﺘﻘﺮار ،از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و
دﻗﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

0/79

23/48

0/61

0/83

50/09

0/85

0/86

43/45

0/62

ﻧﮑﺘﻪ =CFA :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي ؛  =EFAﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ؛  :aﻣﺠﻤﻮع وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %68/55اﺳﺖ؛ ﭼﺮﺧﺶ :وارﯾﻤﺎﮐﺲ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه؛ ﺳﻨﺠﻪ ي ﮐﺎﯾﺴﺮ-
ﻣﯿِﺮ -اَﻟﮑﯿﻦ = 0/86؛ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ = 1014/95؛ درﺟﻪي آزادي  df =253ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  p<0.0000؛  bﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﯾﺮ  Tدر  P <0.001ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 2-5روایی و پایایی مقیاسهای پیشنهادشده

ابعــاد مقیاسهــا بــا انجــام تحلیــل عامــل تأییــدی
( )73CFAتأییــد شــد .تمامــی مــوارد باقیمانــده از ،EFA
بــار عوامــل مرتبــط بــه خــود را پذیرفتنــد .نتایــج

CFA

پیشنهادشــده توســط پیتــن جــی و همــکاران ()2011

76

نگهداشــته شــد.

مــوارد اندازهگیــری بــرای متغیرهــای مکنــون باقیمانــده
از مــدل نیــز از طریــق گــروه بنــدی  CFAموردبررســی

ارایهشــده در جــدول ( )5نشــان میدهــد کــه بــار هم ـهی

قــرار گرفتنــد کــه در جــدول ( )6ارایــه شــده اســت.

ایــن موضــوع ،پایایــی هــر مــورد را تأییــد میکنــد (ســانزو

مــورد در ارتبــاط بــا عوامــل مرتبــط بهاســتثنای مــوارد

75

نگهداشــته شــدند زیــرا مقــدار آنهــا بــه آســتانهی

مــوارد در ســاختارهای مربــوط بزرگتــر از  0/5بــوده اســت.

جــدول ( )6نشــان میدهــد کــه روایــی و پایایــی هــر

و همــکاران .74)2003 ،روایــی همگــرای هــر مــورد توســط

 TI1، TI3و  IP2تأییــد شــدند ،کــه بــا ایــن حــال

بهاســتثنای مــورد  C35کــه کمــی پایینتــر بــود ،تأییــد

 0/7بســیار نزدیــک بــود .بهعــاوه ،ابعــاد و ســازگاری

آســتانه بســیار نزدیــک بــود ،ایــن مــورد طبــق معیــار

ـی
 77)1951و واریانــس میانگیــن ( )AVEمعیارهــای پایایـ ِ

میــزان بــار بزرگتــر از ( 0/7کارمینِــز و ِزل ِــر)1979 ،

شــد .بــا ایــن حــال ،بــه ایــن دلیــل کــه مقــدار آن بــه

داخلــی هــر مقیــاس براســاس آلفــای کرونبــاخ (کرونبــاخ،
73. Conﬁrmatory Factor Analyzes
74. Sanzo et al., 2003
75. Carmines and Zeller, 1979
)76. Petnji et al. (2011
77. Cronbach,1951

ترکیبــی ارزیابــی شــد .نتایــج در جدولهــای ( 5و )6

نشــان میدهــد کــه آلفــای کرونبــاخ از  0/75بــرای

«محصــول» تــا  0/90بــرای «راهبــرد» متغیــر اســت و از

کمینــه آســتانهی پذیرفتهشــدهی  0/7بزرگتــر اســت

(نونالــی و ب ِــرن ا ِســتین .78)1994 ،عالوهبرایــن ،مقــدار
 AVEبزرگتــر از مقــدار آســتانهی  0/5بــود (فورنــل و

الرکــر 79)1981 ،کــه نشــاندهندهی ســازگاری داخلــی
باالســت .بهطورکلــی ،قــدرت و خــواص روانســنجی

80

مقیاسهــای بــر پایــهی مــدل مــا نشــان میدهــد کــه
مقیاسهــا میتواننــد بــا اطمینــان مورداســتفاده قــرار

گیرنــد.

جدول  :6موارد اندازهگیری برای متغیرهای مکنون باقیمانده در مدل
ﻋﻮاﻣﻞ

0/67

 :T11ﻧﻮآوري در ﻣﺤﺼﻮل

0/92

 :T16ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﻮد

0/84

 :T17ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزار

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن )(α=0.71, AVE=0.63

0/67

 :T13ﻧﻮآوري در ﺧﺪﻣﺖ

0/88

 :T14ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن

0/82

 :T15ﻧﻮآوري در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﻧﻮآوري )(2007-2010

ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﻧﻮآوري )(α=0.87, AVE=0.62

15/53

0/04

39/88

0/02

92/06

8/91

29/28
24/72

 :IP1ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

0/78

38/8

 :IP3ﺗﻌﺪاد اﯾﺪهﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪي ﺛﺒﺖ و ارزشﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه

0/79

46/36

0/85

87/23

0/64

 :IP2اﻧﺤﺮاف ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﺑﻮدﺟﻪي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه

0/87

 :IP4ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪي راهاﻧﺪازيﺷﺪه
 :IP5ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪي درﺣﺎل اﻧﺠﺎم

0/77

 :IP6ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮآوريِ ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و  /ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮاﺷﺪه

ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﮐﺴﺐوﮐﺎر )(2007-2010
 :BP1ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 :BP2ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺶوﺗﻮﺳﻌﻪ
 :BP3ﺑﺎزده ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ )(2007-2010

0/03
0/03

0/02

19/91

0/03

66/19

0/01

30/29

0/85

62/47

0/84

46/32

0/82

0/08

47/75

0/02
0/01
0/03

0/01
0/02
0/02

 :FCﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻧﻮآوري ﺷﺮﮐﺖ را ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺪادهاﺳﺖ.

1/00

-

-

ﺷﺮﮐﺖ داراي ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮآوري  UNE 166002اﺳﺖ.

1/00

-

-

)UNE 166002 (SIMS
 ᵃﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﯾﺮ  tدر  p <0.000ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 =SD ᵇﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد.
 :α ᵈآﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ؛  =AVEوارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه.

 3-5آزمون فرضیهها در مدل مفهومی

مدلســازی معــادالت ســاختاری ( )SEMانجــام شــد

و مدلســازی مســیر بــا اســتفاده از کمینــه مربعــات
جزئــی

81

و توســط نرمافــزار  PLSویرایــش 2.0

موردارزیابــی واقــع شــد .بهمنظــور دســتیابی بــه یــک
درک کلــی از مــدل« ،توانمنــدی نــوآوری و انــواع نــوآوری»

بهعنــوان ســازههای مرتبــهی دوم مدلســازی شــدند.

79

همانطورکــه در جدولهــای ( 5و  )6نشــان داده شــده
اســت ،همبســتگی ســاختار عوامــل مجــددا ً موردتأییــد
قــرار گرفــت .عالوهبرایــن ،آلفــای کرونبــاخ و  AVEنیــز
باالتــر از مقــدار حــدی قابلقبــول اســت کــه در جــدول

( )7نشــان داده شــده اســت.

یــک آزمــون روایــی تفکیکــی نیــز بــرای تأییــد اینکــه

هــر عامــل بهطــور منحصربهفــرد بهعنــوان یــک
78. Nunnally and Bernstein, 1994
79. Fornell and Larcker, 1981
80. psychometric properties
81. Partial Least Squares

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی

ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﮐﺴﺐوﮐﺎر )(α=0.78, AVE=0.70

0/01
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ﻣﺤﺼﻮﻻت (α=0.75, AVE=0.67)ᵈ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اﻧﻮاع ﻧﻮآوري

ﺑﺎرﻫﺎ

a

t-value

b

SD

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی

بعــد جداگانــه ارایــه میشــود و براســاس معیارهــای

ـی بیــن عاملــی بــرای هــر ســازه
آزمــون همبســتگی خطـ ِ

ارایهشــده در جــدول ( )8شــواهدی محکــم را بــرای

( AVEبهصــورت توپــر و ایتالیــک مشخصشــده) بــرای

ارایــه شــده توســط فورنــل و الرکــر انجــام شــد .نتایــج

روایــی تفکیکــی بیــن ســازهها نشــان میدهــد .بنابرایــن،
AVE

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

1,00

1,00

ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

0/70

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

0,53

اﻧﻮاع ﻧﻮآوري

0,58

ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﻧﻮآوري

UNE 166002

 Rﻣﺮﺑﻊ
0,47

0,87
0,94
0,91

0,62

0,77
1,00

1,00
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آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

اﺷﺘﺮاك

1,00

1,00

0,87

0,62

0,78

0,43

0,94

0,09

0,77

0,26

اﻓﺰوﻧﮕﯽ
0,03

0,70

0,07

0,43

0,15

0,38

1,00

0,03

1,00

ی AVE
جدول  :8همبستگی بین عاملی بین سازههای اصلی و ریشهی مجذور استخراجشد ه 

1

 -1ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 -2ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ

0/84
0/44

2

1/00

3

4

 -3ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

0/31

0/46

 -4ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﻧﻮآوري

0/66

0/63

0/66
0/49

 -5اﻧﻮاع ﻧﻮآوري

0/07

0/30

0/47

0/32

UNE 166002 -6

0/23

0/23

0/37

0/32

پیشــنهادات تِنِنهــاوس

83

موردبررســی قــرار گرفــت.

مــدل  GoFبــرای واریانــس توضیــح داده شــده و اشــتراک

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

هــر مقــدار بــود.

ل مناسب با توانمندی نوآوری و انواع نوآوری بارگذاریشده بهعنوان مرتبهی دوم
جدول  :7مد 

شــاخص بــرازش ( )82GoFبــرای مــدل کلــی مطابــق بــا

80

بــا ســازههای دیگــر کمتــر از ریشــهی مجــذور مقادیــر

5

0/79

0/62

-1/01

6

1/00

کارنمــو ِد نــوآوری اثرگــذار اســت ( ،)H7کــه بــه نوبــهی
خــود بهطورمســتقیم و مثبــت بــر کارنمــود کســبوکار
مؤثــر اســت ( .)H8بهطورمشــابه،

(SIMS (UNE 166002

 0/41بــود کــه نشــاندهندهی شــاخص بــاال و معنــیدار

بهطورمســتقیم و مثبــت بــر توانمنــدی نــوآوری ()H9a

فرضشــده بیــن ســازههای مختلــف بــرای اطمینــان

حــال و برخــاف انتظــار ،بهطورمســتقیم کارنمــود

در جــدول ( )9ارایــه شــده اســت.

واضــح اســت کــه ایــن مســیر میتوانــد از طریــق عامــل

اســت (تِنِنهــاوس و همــکاران .84)2004 ،درنهایــت ،روابــط

مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد و نتایــج خالصهشــدهی آن

و کارنمــود کســبوکار ( )H9cتأثیــر میگــذارد .بــا ایــن
نــوآوری ( )H9bرا تحــت تأثیــر قــرار نمیدهــد .بنابرایــن،

همانطورکــه پیشبینــی میشــد ،عامــل انــواع نــوآوری،

 ICمیانجــی باشــد (.)H9a+H7

و کارنمــو ِد کســبوکار ( )H2دارد .در مقابــل ،توانمنــدی

رویههــای تعیینشــده توســط بــارون و کِنــی

اثــرات مثبــت و مســتقیمی بــر توانمنــدی نــوآوری ()H1

درنهایــت ،اثــرات تعدیلکننــده در مــدل براســاس
85

نــوآوری بهطــور مســتقیم بــر کارنمــو ِد کس ـبوکار تأثیــر

مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .اثــرات تعدیلکننــده

از طریــق عامــل کارنمــو ِد نوآوری داشــته باشــد (.)H7+H8

جهــت و یــا شــدت رابطـهی بیــن متغیــر پیشبینیکنندهی

نمیگــذارد )H3( .امــا در عــوض میتوانــد نقــش میانجــی
بهعــاوه ،نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان میدهــد کــه

بحــران مالــی بهطورمســتقیم بــر توانمنــدی نــوآوری
( )H4و انــواع نــوآوری ( )H6تأثیرگــذار اســت .برخــاف

( ،UNE 166002 D (H9dاز طریــق بررســی تأثیــر آن بــر
بحــران مالــی و متغیــر پیامــد توانمنــدی نــوآوری ارزیابــی

شــد .نتایــج حاصــل از تحلیــل بــه واســطهی کشــف یــک
اثــر تعدیلکنندگــی معنــیدار تأییــد شــد .بنابرايــن،

انتظــارات ،بهنظــر میرســد بحــران مالــی بهطورمســتقیم

شــدت رابطــهی میــان پيشبينيکننــده و تعدیلکننــده

همچنیــن توانمنــدی نــوآوری بهطورمســتقیم و مثبــت بــر

کــه نقــش تعدیلکننــدهی بحــران مالــی را بــر ارتبــاط

بــر کارنمــو ِد کســبوکار تأثیرگــذار نیســت (.)H5

در  p-value >0/001معنـيدار بــود .بهطورمشــابه ،نتایجــی
82. Goodness-of-Fit index
)83. Tenenhaus et al. (2004
84. Tenenhaus et al., 2004
)85. Baron and Kenny (1986

بیــن توانمنــدی نــوآوری و کارنمــود نــوآوری پیشبینــی

پرســشنامهای براســاس توســعهی نســبی و بــا پرســش

فرضیههــا را بهطورخالصــه نشــان میدهــد.

هــر مــورد در طــول چهــار ســال گذشــته (کــه بهتــر یــا

کردنــد ،نیــز تأییــد شــد ( .)H10شــکل ( )5نتایــج آزمــون

در مــورد کارنمــود کســبوکار و کارنمــود نــوآوری بــرای

جهــت روابــط علــی کــه در  H9a، H9bو  H9cتعریف شــده

بدتربــوده) طراحــی شــد و همانطورکــه در طــول ایــن

کــه اســتاندارد را مســتقر و پیادهســازی کردهانــد ممکــن

کردنــد ،میتــوان فــرض کــرد کــه پاســخها عمدتــاً

اســت ،میتوانــد بحثانگیــز باشــد ،زیــرا شــرکتهایی
اســت قبــل از اســتقرار  ،SIMSنوآورتربــوده و از ســطح
باالتــری از توانمنــدی نــوآوری و کارنمــود نــوآوری نســبت

دوره اغلــب شــرکتها ایــن اســتاندارد را پیادهســازی
نشــاندهندهی مقایســهای از وضعیــت شــرکت قبــل و

بعــد از پیادهســازی و اســتقرار آن اســت .ایــن واقعیــت

باشــد ،چــرا کــه آن شــرکتها نســبت بــه شــرکتهای بــا

عالوهبرایــن ،ایــن پیمایــش شــامل یــک ســؤال اضافــی

فقــط بــرای پرســش از شــرکتهای دارای گواهینامــه

برخــوردار باشــند .عالوهبرایــن ،کارنمــود کســبوکار

ســطوح پایینتــ ِر کارنمــود کســبوکار ،بهراحتــی قــادر

بــه پرداخــت هزینههــای اســتقرار و دریافــت گواهینامــه
هســتند .بســیاری از پژوهشــگران در مــورد همیــن معــزل

در  ISO 9001صحبــت کردهانــد ،بــرای مثــال هاورســجو
( ،)2000هــراس و همــکاران ( ،)2002دیــک و همــکاران
( ،)2008هــراس و همــکاران ( )2011هــراس و بویــرال

در مــورد انگیزههــای اســتقرار و پیادهســازی

SIMS

اســت .آنهــا بیــان کردنــد کــه مهمتریــن انگیــزه بــرای
اســتقرار اســتاندارد ،نظاممندکــردن و ارتقــای کارایــی

فراینــد نــوآوری شــرکت و ایجــاد پروژههــای نوآورانــهی

بیشــتر ( 71/5درصــد) ،بهجــای بهبــود تصویــر شــرکت
( 19درصــد) اســت و یــا بهدلیــل ایــن واقعیــت اســت کــه

( .86)2013بــا وجــود ایــن ،نتایــج مختلفــی بهدســت آمــده

هزینههــای اســتقرار و دریافــت گواهینامــه از طریــق

البتــه ،هیــچ مقالـهای درخصــوص ایــن موضــوع در ارتبــاط

ایــن پاســخها ،اســتداللهای قابلتوجهــی بــرای

اســت کــه نتیجهگیــری نهایــی را ممکــن نمیســازد.

بااینحــال ،بهعنوانمثــال بــرای ایــن پژوهــش

یارانههــای عمومــی ( 9/5درصــد) پشــتیبانی میشــود.

پذیرفتــن جهــات روابــط پیشــنهاد شــده ،ارایــه میدهنــد.

جدول  :9نتایج فرضیهها برای مدل ساختاری
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ

ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ

0/39

 H1اﻧﻮاع ﻧﻮآوري←ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

 H2اﻧﻮاع ﻧﻮآوري←ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

0/18

 H3ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري←ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

0/05

 H5ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ← ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

0/05

 H4ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ←ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري
 H6ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ← اﻧﻮاع ﻧﻮآوري

0/27
0/30

 H7ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري←ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﻧﻮآوري

 H8ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﻧﻮآوري←ﮐﺎرﻧﻤﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

←UNE 166002 H9aﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

← UNE 166002 H9bﮐﺎرﻧﻤﻮد ﻧﻮآوري

← UNE 166002 H9cﮐﺎرﻧﻤﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

0/43
0/67

0/31

-0/01
0/16
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SEᵃ

t-value

P-value

0/04

11/23

0/000

ﻧﺘﯿﺠﻪ

0/04

1/23

0/000

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل***

0/222

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل***
رد

0/04
0/03
0/05
0/04
0/04
0/05
0/04
0/04
0/04

4/19
8/67

1/06

7/52

0/000
0/293
0/000

12/12

0/000

8/57

0/000

14/40
0/35
3/65

 ᵃﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد؛ ﻣﻌﻨﯽدار در دو دﻧﺒﺎﻟﻪP-value<0.05(*) :؛ )**(P-value<0.01؛ )***(P-value<0.001

0/000
0/727
0/000

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل***
رد

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل***
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل***
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل***
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل***
رد

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل***

)86. Häversjö (2000), Heras et al.(2002), Dick et al. (2008), Heras et al. (2011) and Heras and Boiral (2013

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی

بــا ایــن اســتاندارد نــوآوری خــاص بحــث نکــرده اســت.
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میتوانــد عامــل علــی در پیادهســازی و اســتقرار اســتاندارد

نشــان میدهــد کــه جهــت روابــط بیــن
 IPو  BPاساســاً در جهــت پیشبینــی شــده اســت.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــه شــرکتهایی کــه آن را پیادهســازی نکردهانــد،

 SIMSو IC،
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شکل  :5نتایج چارچوب تحلیلی پژوهش (نتایج )SIMSMA2

 6بحث و نتیجهگیری

و در پژوهشهــای آتــی تعــداد بیشــتری از شــرکتها را

ادبیــات موضــوع شــامل مطالعــات قبلــی درخصــوص
اســتانداردهای شناختهشــده درزمینـهی مدیریــت کیفیــت

اســت کــه بــه بررســی ســازگاری استانداردســازی و
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

H10

H4

نــوآوری و یــا خالقیــت بــا توجــه بــه اســتانداردهای

ISO

 9000و  TQMمیپــردازد (کانــدو2000 ،؛ پراجوگــو و
ســوهال .)2006 ،بــا ایــن حــال ،ایــن مطالعــات براســاس
اســتانداردهای ویــژه بــرای مدیریــت نــوآوری انجــام نشــده،

امــا اطالعاتــی را درخصــوص نظامهــای مدیریــت کیفیــت
ارایــه مــی دهــد و از ایــن رو ممکــن اســت مســیرهای

متناقضــی در نتایــج مشــاهدهشــود.

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه اســتانداردهای موجــود

بــه شــرکتها کمــک میکننــد کــه بیشازپیــش و
بهطــور اثربخشتــری در نــوآوری مشــارکت کننــد،
هماننــد اســتاندارد  UNE 166002در اســپانیا (آفنــور،

 ،)2006و بهدلیــل اینکــه ایــن اســتانداردها پیشــینهی
اثباتشــدهای بــرای گســترش و توســعه دارنــد (میــر و

همــکاران ،)2014 ،2012 ،وقــت آن اســت کــه بــه بررســی
ـی تأثیــر ایــن نظامهــا بــر شــرکتها بپردازیــم .ایــن
تجربـ ِ

موضــوع پاســخی نســبی بــه پیشــنهادهایی اســت کــه در
مطالعــه ی مــوردی میــر و کازادِســوس ارایــه شــده اســت

ـی حاضــر،
موردبررســی قــرار خواهنــد داد .مطالعـهی تجربـ ِ
گام دیگــری بــرای بررســی تأثیــر چارچوبهــای

SIMS

روی شرکتهاســت .ایــن پژوهــش براســاس پیمایشــی
در ســال  2011انجــام کــه در  347شــرکت توزیعشــده و

نشــاندهنده اقدامــی پیشگامانــه در ایــن زمینــه اســت.
در نمونــهی موردبررســی شــرکتها ،دو گــروه مجــزا

شناســایی میشــوند؛ اولیــن گــروه شــامل شــرکتهایی
دارای گواهینامــهی ( UNE 166002 (SIMSو گــروه دوم

شــرکتهای فاقــد گواهینامــهی مذکــور هســتند.

بهطورخالصــه ،نظــام اســتاندارد مدیریــت نــوآوری
( )SIMSرابطـهی مثبــت و معنـیداری ( )H9aبــا توانمندی
نــوآوری شــرکت ( )ICو ( )BPکارنمــود کســبوکار دارد

( .)H9cبهعــاوه SIMS ،بــا بحــران در ارتبــاط اســت ،زیــرا
اثــری تعدیلکننــده ( )H9dبــر ( )H4دارد ،کــه توانمنــدیِ

نــوآوری را بــه بحــران مربــوط میکنــد .طبــق ادبیــات

موضــوع ،بحرانهــای اقتصــادی تأثیــری منفــی بــر
توانمنــدی نــوآوری شــرکت دارنــد (الوســون و سامســون،

2001؛ آرچــی بوگــی و همــکاران )2013 ،و پژوهــش
حاضــر بــا نشــاندادن اینکــه  SIMSعاملــی تعدیلکننــده

در رابط ـهی بیــن بحــران و توانمنــدی نــوآوری اســت ،در

بســط ایــن دانــش نقــش دارد .در پشــتیبانی از ایــن نکتــه،

شــده بــود؛ یعنــی چش ـمانداز و راهبــرد ،هــوش ســازمانی

کــه  SIMSرا پیادهســازی نکردهانــد ،اشــاره میشــود:

فرهنــگ و اقلیــم ایجــاد شــد .بهطورمشــابه ،بــرای چهــار

بــه برخــی از نظــرات پاســخدهندگان در شــرکتهایی
«مــا باید بر مدیریت نوآوری تمرکز کنیم» یا

(مربــوط بــه بــازار) ،نظامهــا و ســاختارهای ســازمانی و
اصــل از هفــت اصــل بنیــادی نــوآوری پیشنهادشــده در

«فقــط در ســال  ،2010مــا تمــام پروژههــای نــوآوری

«مــدل  »7Sد ِرجــر 87توافــق حاصــل شــد کــه شــامل بــازار،

بهحالــت آمادهبــهکار نگهداشــته بــود بهدلیــل کمبــود

متقابــل کارکــردی ،مدیریــت دانــش و شــبکههای داخلــی

«امــروزه واحــد پژوهشوتوســعه هیــچ اختیــاری در

تطابــق کامــل نداشــتند (شــامل عناصــر معینــی ماننــد

فنــی بســتگی دارد کــه ابتــکارات و توســعه را محــدود

فرهنــگ نــوآوری در ایــن مــدل بایــد بهطورمشــابه

را لغــو کردیــم ،خــروج از ایــن حــوزهی کســبوکار کــه
نیــروی انســانی و زمــان (محیــط اقتصــادی)» بــود .یــا

و خارجــی هســتند .اگرچــه ،ابعــاد معینــی در مــدل دوم

میکنــد .عالوهبرایــن ،بودجــهی مشــخصی بــرای

موردتوجــه قــرار گیــرد .درنهایــت ،الزم بهذکــر اســت

«اراده و میــل بســیار و منابــع بــرای نــوآوری وجــود دارد،

مــورد پیشنهادشــده توســط راهنمــای  CWA 15899بــا

پروژههــای پژوهــش و توســعه وجــود نــدارد ».یــا

کــه هنــگام کاهــش مقیــاس ابعــاد  IC، 23مــورد از 37

امــا در اینجــا رســوبات عمیــق فرهنگــی بــا قــدرت تحمــل

معیــار روایــی مورداســتفاده در پیمایــش بــرای ابعــاد

خــود و نــه مدلهــای قدیمــی کســبوکار مدیریــت،

بــا اســتفاده از ایــن مــدل ،نتایــج ســازگار و معنــیداری

همــهی ایــن نظــرات بــر نیــاز بــه یــک نظــام مدیریــت

در کشــورهای دیگــر یــا بــرای ســایر محدودههــای

نــوآوری ،نبــود قــدرت /رهبــری نــوآوری و نبــود فرهنــگ

مطالعــه میتــوان نتیجــه گرفــت کــه  ،SIMSsکــه

پاییــن نســبت بــه انتقــاد وجــود دارد .نــه خوشــنودی از
موجــب شــکوفایی نــوآوری نمیشــوند».

نــوآوری تأکیــد دارنــد ،اولویتنــدادن بــه فرایندهــای

شــرکتهای کمتــر نــوآور ،یــک نظــام اســتاندارد مدیریــت
نــوآوری را پیادهســازی و مســتقر کــرده بودنــد ،بســیاری از

مطابقــت دارنــد.

بهدســت میآیــد کــه میتوانــد بــرای مطالعــات آینــده
جغرافیایــی مورداســتفاده قرارگیــرد .از نتایــج ایــن

اســتانداردهایی هســتند کــه بهطورویــژه بــرای مدیریــت
فراینــد نــوآوری شــرکت طراحــی شــدهاند (ماننــد

 )UNE 166002تأثیــر مثبــت و قدرتمنــدی بــر توانمنــدی

نقــاط ضع ـف بیانشــده بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه

نوآورانــه و کارنمــود کســبوکار دارنــد .همچنیــن،

جــدا از تحلیــل فرضیههــای پیشــنهادی کــه در مــدل

کارنمــود نــوآوری طبــق مطالعــات قبلــی مربــوط اســت

جالبــی از تحلیــل ارزیابــی مقیــاس توانمنــدی نــوآوری

ایــن عامــل اخیــر بــه نوبـهی خــود بــه کسـبوکار مربــوط

موردتوجــه قــرار میگرفــت.

 SIMSMA2ارایــه شــده اســت ،ایــن مطالعــه نتایــج

بهدســت آورده اســت کــه از طریــق پنــج عامــل از نــه
بعــدی کــه توســط توافقنامــهی کارگاهــی اروپــا

CWA

میتــوان نتیجــه گرفــت کــه توانمنــدی نوآورانــه بــه
(الوســون و سامســون2001 ،؛ ســااونیال و اوکــو ،)2012 ،و

اســت ،کــه پشــتیبان پژوهشهــای فرانکــو (،)1989

گروســکی و همــکاران ( )1993و ســااونیال و اوکــو ()2012

 15899ایجادشــده و در ایــن پیمایــش بــرای تعییــن مقادیر

اســت .عالوهبرایــن ،بعــد انــواع نــوآوری ( )TIبــا  ICو

قــرار گرفــت .ابعــاد فرهنــگ نــوآوري ،راهبــرد ،ســاختار و

نمیرســد کــه  ICبهطورمســتقیم بــر  BPتأثیــر بگــذارد.

توانمنــدی نــوآوری ( )ICاســتفاده شــده اســت ،موردتأییــد

شــبكه ،بــازار و مديريــت پــروژه تأییــد شــدند .توافقــی

همچنیــن بــرای کمینــه چهــار مــورد از هفــت عنصــر
مهمــی کــه توســط الوســن و سامســون ( )2001پیشــنهاد
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 BPرابطــهی مثبــت دارد .درنهایــت ،اگرچــه بهنظــر
امــا ،نتایــج در مدلســازی مســیر نشــان میدهــد کــه

 ICبایــد توســط عامــل میانجــی  IPکــه بــر  BPتأثیــر
میگــذارد ،متأثــر شــود.

)87. Drejer (2008
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و توانمنــدیِ نــوآوری .میتــوان انتظــار داشــت کــه اگــر
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انگیــزه و روابــط بیــن کارکنــان) ولــی بهطورقطــع عامــل

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سلســلهمراتب ســازمان نــدارد؛ ایــن موضــوع بــه واحــد

راهبــرد ،فرهنــگ ســازمان ،انگیــزهی کارکنــان ،یادگیــری

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی

نتایــج مطالعــهی حاضــر کــه بــرای اولینبــار بهصــورت

اســتانداردها پی ـشگام اســت و تنهــا کشــوری اســت کــه

معنــیدار و قابلتوجهــی بیــن  SIMS،ICو  BPوجــود

 SIMSرا در طــول زمــان گــردآوری کــرده اســت (میــر

 ICو  BPتأثیرگــذار اســت و همچنیــن یافتههــای مربــوط

اســتاندارد  BS 7000-1:2008در انگلســتان معتبــر اســت،

تجربــی انجــام شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه روابــط

دارد و بیــان مــیدارد کــه  SIMSبهطــور معنــیداری بــر

بــه ادبیــات پیشــین در مــورد روابــط

 IC→IPو IP→BP
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قابلصــدور گواهینامــه نیســت.بنابرایــن ،هیــچ فهرســتی

را تأییــد میکنــد .عالوهبرایــن ،نتایــج ایــن مطالعــه
استانداردســازی دارای تأثیــرات منفــی (زایــری1994 ،؛

 NP4457: 2007گواهینامــه دریافــت کــرده انــد (پیتــری

کارنمــود نــوآوری اســت( ،کانــدو2000 ،1996 ،؛ پراجوگــو

دوســال گذشــته صــادر شــده اســت .مطالعــات آینــده بــا

در مباحثــات دانشــگاهی پیشــین در مــورد ایــن کــه آیــا

رایــت و همــکاران 88)2012 ،و یــا مثبــت بــر خالقیــت و
و ســوهال2006 ،2004 ،؛ پراجوگــو و هانــگ )2008 ،نقش
دارد ،بــا ایــن اســتدالل درحالیکــه نظامهــای مدیریــت

اســتاندارد قبلــی ماننــد  ISO 9001دارای تناقضاتــی در

در پرتغــال ،تنهــا  150شــرکت تحــت اســتاندارد پرتغالــی

و همــکاران )2013 ،و بیشــتر گواهینامههــا در طــول
تمرکــز بــر نواحــی وســیع جغرافیایــی بایــد در زمانــی انجام

شــود کــه دادههــای کافــی بــرای چنیــن پژوهشهایــی
در دســترس باشــد .یکــی دیگــر از محدودیتهــای ایــن

خصــوص اثــرات آن بــر نــوآوری بودنــد SIMS ،هایــی

مطالعــه ،انــدازهی نمونــه اســت .مشــکل دیگــر جمـعآوریِ

شــدهاند ،بهوضــوح تأثیــرات مثبــت قــوی بــر توانمنــدی

بهدلیــل افشــای اطالعــات در طــول بحــران مالــی تمایلــی

دحالیکــه ایــن نتایــج بــرای بســیاری از شــرکتها

تشــخیص و تمایــز بیــن تأثیــر نظــام نــوآوری بــه نوب ـهی

کوچــک و متوســط ( )SMEsســودمندتر باشــد ،زیــرا ایــن

جالــب توجــه باشــد .امــا ،متأســفانه جمــعآوری دادههــا

کــه بهطــور ویــژه باهــدف تمرکــز بــر نــوآوری تدویــن

ســودمند اســت ،ممکــن اســت بــرای شــرکتهای
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و همــکاران .)2014 ،2012 ،در مقابــل ،درحالیکــه

از شــرکتهای دارای گواهینامــه در دســترس نیســت.

نــوآوری و کارنمــود کســبوکار بنگاههــا دارنــد.
84

دادههــای مربــوط بــه شــرکتهای دارای گواهینامــهی

تعــداد بیشــتری از پاسخهاســت؛ زیــرا شــرکتها بهویــژه
بــه مشــارکت در پژوهــش نداشــتند.

خــود (درونــی) و تأثیــر گواهینامــه (بیرونــی) میتوانــد

دانــش میتوانــد بــه ایــن شــرکتها کمــک کنــد تــا در

فقــط از میــان شــرکتهای دارای گواهینامــه صــورت

ســاختارمندکردن فراینــد نــوآوری پیچیــده و اغلــب

همــهی شــرکتهایی را کــه اســتاندارد را پیادهســازی

فرهنــگ نــوآوری وارد شــوند و بهطــور مؤثــر موجــب

نامنظــم میشــود .خطــوط راهنمــای  SIMSsبایــد بیشــتر

موردبررســی قــرار گیرنــد تــا تعییــن شــود کــه آیــا ایــن

چارچوبهــا بــرای  SMEهــا مفیدتــر هســتند یــا خیــر،
و آیــا تفکیــک بخشهــای اقتصــادی در ایــن نظامهــا
اثربخشتــر اســت .مطالعــات آینــده نیــز بایــد بــه بررســی

چگونگــی یکپارچهکــردن خطــوط راهنمــای  SIMSsبــا
ســایر نظامهــای مدیریتــی و نیــز نقــاط ضعــف و مزایــای
ســاختارهای  QMSکــه قبــ ً
ا اجــرا شــده اســت (ماننــد
 )ISO 9001بپــردازد.

در ایــن مطالعــه ،محدودیتهایــی وجــود دارد .یکــی از

گرفتــه اســت .ایــن دادههــا امــکان تحلیــل تأثیــر روی

کردهانــد ،امــا بــرای اخــذ گواهینامــه اقدامــی نکردهانــد،

فراهــم نمیکننــد .بــا وجــود ایــن ،روش غیرمســتقیم

دیگــری بــرای تحلیــل ایــن نکتــه وجــود دارد .اگــر در نظــر

داشــته باشــیم کــه اســتقرار و پیادهســازی

ISO 9001

مــوردی مشــابه اســت و تنهــا یــک پژوهــش گســترده در

ایــن مــورد انجــام شــده اســت ،روشــن اســت کــه بســیاری

از مقــاالت نشــان میدهنــد کــه اگــر چــه انگیــزهی
اســتقرار اســتاندارد  ISO 9001بهطورمعمــول بیرونــی
اســت ،ولــی منافــع آن عمدتــاً درونــی اســت (لئونــگ و

همــکاران1999 ،؛ کازادِســوس و کاراپترویــک.)89a,b2005،

محدودیتهــای اصلــی ایــن مطالعــه تمرکــز جغرافیایــی

بــه ایــن معناســت کــه اثــر درونــی (بهبــود کیفیــت ،کاهش

نقط ـهی قــوت نیــز وجــود دارد کــه اســپانیا در ایــن نــوع

اســت (بازاریابــی ،فــروش) .بــا فــرض اینکــه ایــن دو مــورد

تنهــا بــر یــک کشــور اســپانیا اســت .بــا ایــن حــال ،ایــن

بیرونــی داشــتن گواهینامــه
هزینههــا) مهمتــر از تأثیــر
ِ
88. Zairi, 1994; Wright et al., 2012
89. Leung et al., 1999; Casadesus and Karapetrovic, 2005a,b

بــا هــم مشــابه هســتند ،میتــوان پیشبینــی کــرد کــه

مدیریــت نــوآوری ،ممکــن اســت نهتنهــا بهعنــوان

بدیهــی اســت کــه اثبــات نشــده اســت .عالوهبرایــن،

بلکــه همچنیــن بهعنــوان مجموعــهای از توانمندیهــای

اثــر اســتاندارد تحلیلشــده میتوانــد مشــابه باشــد .امــا
انگیــزهی اســتقرار  SIMSنیــز ممکــن اســت نشــان دهــد

کــه تأثیــر اســتقرار ( SIMSدرونــی) بیشــتر از تأثیرداشــتن

گواهینامــه (بیرونــی) خواهــد بــود ،زیــرا انگیــزهی
اصلــی بــرای اســتقرار و پیادهســازی  SIMSاز طــرف

شــرکتهایی کــه موفــق بــه اخــذ گواهینامــهی

UNE

مهارتهــا و تواناییهــا و یــا فرایندهــا و روتینهــا،

ســازمانی دیــده شــود و کارکنــان بنــگاه بــا اســتفاده از

 SIMSمیتواننــد یــاد بگیرنــد کــه چگونــه فراینــد نــوآوری

را بهصــورت کاراتــر مدیریــت کننــد و بهبودهــای مســتمر

را در فراینــد نــوآوری ب ـهکار گیرنــد .درنتیجــه ،تعج ـبآور

نیســت کــه یــک نظــام اســتاندارد ماننــد 166002

UNE

ایــن گواهــی را دریافــت کردهانــد .پاســخدهندهی ایــن

پیمایــش یــک نظــر کوتــاه نوشــت:

پذیرفتهشــده ( )SIMSو منافــع آن بــرای  ICبنــگاه،
منجــر بــه کارنمــود بهتــر کس ـبوکار میشــود (نیوبــرت،

«بــا وجــود اینکــه واحــد پژوهشوتوســعه همچنــان

2007؛ لیــن و وو.90)2012 ،

شــده اســت ،ظرفیــت تولیــد و درآمــد مــا کاهــش یافتــه

میشــود .بــرای مثــال ،آیــا قابــل صــدور گواهینامهبــودن

برپاســت ،منابــع در دســترس مــا بهدلیــل بحــران کمتــر
اســت .امــا ،مــا همچنــان ادامــه میدهیــم».

نتایــج مطالعــه منجــر بــه پرســشهای جدیــد پژوهــش
الزامــات  SIMSســودمند یــا زیــانآور اســت؟ آیــا

ایــن دیــدگاه همــراه بــا پاســخهای دیگــر بــه ایــن

شــرکتهایی کــه  SIMSرا پیادهســازی کردهانــد امــا

شــرکتهای خــاص ،کمینــه دارای منافــع درونســازمانی

بهتــر یــا بدتــری کســب کردهانــد؟ آیــا شــرکتهایی

پیمایــش نشــان میدهــد کــه اســتقرار  SIMSبــرای ایــن
بــوده اســت ،زیــرا آنهــا میتواننــد در یــک بحــران عمیــق

بــرای دریافــت گواهینامــه اقدامــی نکردهانــد ،نتایــج

شــایان ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه دیــدگاه توانمندیهای

وجــود دارد؟ آیــا در ســطح اروپــا ،تدویــن و ایجــاد

از یــک طــرف ،ممکــن اســت بهعنــوان یــک توانمنــدی

مدیریــت قبلــی ،قبــل از ســاختارهای  SIMSماننــد

بــرای مدیریــت منابــع نــوآوری در نظــر گرفتــه شــود،

 SIMSرا تســهیل میکنــد یــا مانــع میشــود؟

پویــای ( )DCســازمانی (الوســون و سامســون)2001 ،
کــه بــه معمــول منابــع  VRINهســتند و از ســوی دیگــر

بــا  SIMSهــای منتشرشــدهی مشــابه ،رونــد مشــابهی
SIMS

اروپایــی ســودمند خواهــد بــود؟ آیــا وجــود نظامهــای
 ISO 9000یــا  ،ISO 14000پیادهســازی یــا یکپارچگــی

همانطورکــه ماتیــاس و کوئلهــو ( )2011پیشــنهاد

براســاس نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد بهعنــوان یــک

کردنــد ،آیــا تمرکــز نظامهــای مدیریــت جدیــد روی
نــوآوری ،ک ً
ال ضــروری اســت؟ آیــا بهجــای ایــن نظامهــا

بهحســاب آیــد .درنتیجــه ،از آنجــا کــه  ICو  DCبهطــور

ذی نفعــان را راضــی کنــد؟ بــا توجــه بــه فرایندهــای

توانمندســاز بهبــود  ICبنــگاه کــه درواقــع نوعــی دیگــر

از توانمنــدی پویاســت (آیزنهــارت و مارتیــن)2000 ،
گســتردهای بهعنــوان منابــع مزیــت رقابتــی شــناخته مــی
شــوند ،اهمیــت تأثیــر  SIMSبــر آنهــا مســتلزم توجــه

بیشــتری بــرای پژوهــش (چــه SIMSهــای منطقـهای و یــا
 ISO 50501بینالمللــی (وقتــی کــه منتشــر شــد)) اســت.

بــه یــک اســتاندارد  ISOکلیتــر نیــاز اســت کــه هم ـهی

کلیــدی مختلــف مدیریــت :نــوآوری ،محیطزیســت،
کیفیــت ،ایمنــی ،انــرژی ،مســئولیت اجتماعــی و غیــره،
آیــا یــک اســتاندارد  ISOکلــی بــرای هم ـهی موضوعــات

امکانپذیــر و کاربــردی خواهــد بــود؟ همــهی شــرکتها
90. Newbert, 2007; Lin and Wu, 2012
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از طریــق کارکــردن بــا منابــع کمتــر و انجــام فعالیتهــای

پویــا SIMS ،ممکــن اســت دارای یــک دوگانگــی باشــد.
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کــه  SIMSغیرقابــل صــدور گواهینامــه را پیادهســازی

کــرده انــد ،نتایــج بهتــری دارنــد؟ آیــا در کشــورهای دیگــر

نوآورانــهی کارآمدتــر (مزایــای درونــی) باقــی بماننــد.
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رویکــرد میتوانــد نمونــهای از شــرکتهایی باشــد کــه

کــه مزیــت رقابتــی بهدســتآمده از طریــق  DCجدیــد

بــه عوامــل بیرونــی ( 28/5درصــد) بیــان شــده اســت .ایــن

کســبوکار دارد .بنابرایــن ،ایــن موضــوع نشــان میدهــد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 166002شــدهاند ،عوامــل داخلــی ( 71/5درصــد) نســبت

تأثیــر معنـیداری بــر توانمنــدی نــوآوری بنــگاه و کارنمــود

بررسی تأثیر نظامهای استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسبوکار :یک مطالعهی تجربی
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بهطــور قطــع ترجیــح میدهنــد بــدون اینکــه الزامــاً از

اســتانداردهای زیــادی پیــروی کننــد کــه مســتلزم یکپارچگــی

 ،CEN-TS 16555-1:2013میتوانــد منافعــی داشــته

همچنیــن مطالعاتــی بایــد درخصــوص نتایــج حاصــل از

یارانههــای عمومــی بــرای پروژههــای نــوآوری الــزام بــه

 SIMSبــا ســایر نظامهــای مدیریتــی (کیفیــت ،محیــط،

اورگالیــم ( ،91)2009انجمــن صنايــع مهندســي اروپــا

و پرداخــت هزینــه اســت ،رقابتیتــر شــوند.

اســتقرار و پیادهســازی و وجــود همزمــان ســاختارهای

و غیــره) انجــام شــود و پیچیدگیهــای اجــرای آنهــا

تحلیلشــده و آزمــون شــود کــه آیــا ایــن نظامهــا
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باشــد و از اینکــه دولتهــا بهمنظــور دسترســی بــه

صــدور گواهینامــهی اســتاندارد دارنــد ،اجتنــاب کنــد.

اســتدالل میکنــد کــه شــرکتها چگونــه بــه فرایندهــای
نــوآوری خــود شــکل میدهنــد ،کامــ ً
ا بــه خودشــان

بســتگی دارد ،زيــرا نــوآوري اساس ـاً يــک تصميــم مبتنــي

آنگونــه کــه بهروشــنی در  UNE 166002شــرح داده
شــده اســت ،واقعــاً ســازگار و قابلانطبــاق هســتند؟

بــر کسـبوکار اســت کــه نبايــد توســط الزامــات قانونــي و

 CEN-TS 16555-1:2013را کــه بهتازگــی منتشــر شــده

شــود و اســتفاده از خطــوط راهنمــای مديريــت نــوآوري

هنــوز در مراحــل اولیـهی خــود اســت و بــرای جمـعآوری
دادههــای کافــی تقریب ـاً چهــار ســال زمــان الزم اســت.

بــرای گرنتهــای دولتــی پیونــد نخــورد .مشــکل

همچنیــن مطالعــات آتــی میتوانــد اســتاندارد اروپایــی

اســت ،مــورد ارزشــیابی قــرار دهــد؛ هرچنــد ایــن چارچوب

اقدامــات دیــوان ســاالرانهی صــدور گواهينامــه محــدود

بایــد داوطلبانــه باقــی بمانــد و بــه معیارهــای گزینشــی
اساســی ایــن اســت کــه آیــا اســتانداردهای نــوآوری بایــد

مــا درحالحاضــر در زمینــهی مدیریــت نــوآوری و

قابلصــدور گواهینامــه باشــد یــا نبایــد قابــل مباحثــه

قــرار داریــم و ایــن مطالعــهی تجربــی اولینبــار بــرای

و منتــج بــه ایــن میشــود کــه نظامهــای اســتاندارد

نظامهــای مدیریــت اســتاندارد در یــک نقطــهی عطــف

و مناقشــه باشــد .امــا ،نتایــج ایــن مطالعــه روشــن اســت

معرفــی چارچوبهــای  SIMSدر ایــن زمینــه انجــام

مدیریــت نــوآوری موجــب ارتقــای توانمنــدی نــوآوری و

پژوهــش نشــان داده شــده اســت ،ایــن عامــل جدیــد

میشــوند و اســتاندارد مــورد تجزیــه و تحلیــل قرارگرفتــه

شــده اســت .همانطورکــه بهصــورت تجربــی در ایــن

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ایــن اســتاندارد ماننــد مورداســتاندارد اروپایــی

نقــش مهمــی ایفــا میکنــد کــه نمیتــوان آن را نادیــده
گرفــت .بنابرایــن ،پژوهشهــای بیشــتری بایــد بــه بررســی

عواملــی کــه باعــث ارتقــا و پیشــرفت  SIMSهــا در قالــب

اســتانداردهای اروپایــی و ملــی میشــوند ،بپردازنــد و

همانگونــه کــه درحالحاضــر توســط کمیتــهی فنــی
 ISO / TC 279انجــام میشــود ،توســعهی پیادهســازی
طرحهــای آینــده در قالــب اســتانداردهای  ISOدرخصــوص
مدیریــت نــوآوری صــورت گیــرد .هنگامــی کــه ایــن

اســتانداردها منتشــر شــد ،تأثیــر آنهــا روی شــرکتها

بایــد بهصــورت تجربــی مــورد آزمــون واقــع شــود.

کارنمــود کســبوکار شــرکتها حتــی در دورهی بحــران
در ایــن مطالعــه یــک اســتاندارد قابــل صــدور گواهینام ـه

اســت.
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