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 بررسی تأثير نظام های استاندارد مدیریت نوآوری بر توانمندی نوآوری و کارنمود
  کسب وکار: یك مطالعه ی تجربی

ترجمه: مریم محمدروضه سرا*، فاطمه خسروی**،  مجتبی بحيرایی***

چکيده:
تاریخ دریافت: 96/04/04
تاریخ پذیرش: 96/06/17

در این مقاله ی تحلیلی جدید در ارتباط با تأثیر نظام استاندارد مدیریت نوآوری )SIMS(2 بر توانمندی نوآوری شرکت، کارنمود1 
این پژوهش مبتنی بر استاندارد نوآوری دارد.  ادبیات مدیریت  ارایه می شود، که نقش بی بدیلی در  نتایج شرکت   کسب وکار، و 

UNE 166002 است که یکی از اولین اسناد ملی قابل صدورگواهی نامه برای SIMSs  است که به صورت جهانی وجود دارد  و یکی از اولین 

نظام های SIMS در جهان است که به سطحی مطلوب از پذیرش رسیده  است تا بتوان بر مبنای آن مطالعات تجربی انجام داد. به منظور تحلیل 
تأثیر آن بر شرکت ها، یک مدل رابطه ای توسعه یافت و فرضیه های به کار رفته در ارتباط با ابعاد اصلی مدل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

واژگان کليدی:
نظام اســتاندارد مدیریت نوآوری، UNE 166002، توانمندی نوآوری، کارنمود کسب و کار

1. مقدمه
ــری  ــی رقابت پذی ــل اصل ــوآوری عام ــه ن ــوع ک ــن موض ای
وتوســعه ی   3 )1998 رابرتــز،   ،1980 )پورتــر،  شــرکت 
ــت  ــول اس ــترده ای مورد قب ــور گس ــت، به ط ــادی اس اقتص
ــوان  ــوآوری به عن ــد ن ــالوه، فراین ــومپیتر4، 1934(. به ع )ش
یکــی از فرایندهــای اساســی شــرکت در نظــر گرفتــه 
ــب  ــرای کس ــه ب ــو،  2011(5 ک ــاس و کوئله ــود )َمتی می ش
ــروزه،  ــود. ام ــت ش ــتی مدیری ــه درس ــد ب ــود از آن، بای س
اســتاندارد  نظام هــای  طریــق  از  می  توانــد  نــوآوری 
مدیریــت نــوآوری )SIMSs( مدیریــت شــود. ایــن نظام هــا 
کــه به تازگــی در عرصــه ی نــوآوری ظهــور یافته انــد، 
ــک  ــرای کم ــده ب ــتانداردهای طراحی ش ــه ای از اس مجموع
بــه شــرکت ها در هدایــت فراینــد پیچیــده ی نــوآوری، 
کارایــی  ارتقــای  و  خــود  فعالیت هــای  نظام مند کــردن 

ــتند. ــا هس ــت آن ه مدیری
پژوهــش تجربــی حاضــر بــه بررســی تأثیــر نظــام اســتاندارد 
مدیریــت نــوآوری )SIMS( بــر توانمنــدی نــوآوری )IC( و 

ــردازد. ــرکت ها می پ ــب و کار )BP( ش ــود کس کارنم
ــوآوری  ــت ن ــتاندارد مدیری ــای اس ــور نظام ه ــش از ظه پی
ــد  ــت فراین ــرای مدیری ــی ب ــتاندارد خاص ــچ  اس ــر، هی اخی

ــع  ــود مناب ــن کمب ــوآوری در شــرکت وجــود نداشــت. ای ن
مدیریــت  نظام هــای  به کارگرفتــن  طریــق  از  اغلــب 
نیــز همچنــان  امــروزه  کــه   )TQM( جامــع  کیفیــت 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد )کانجــی، 1996(6  و یــا 
ــت ــت کیفی ــتانداردهای مدیری ــری اس ــق به کارگی  از طری

کــه  نظام هــا  ایــن  می شــد.  دنبــال   ،ISO 9001
پارادایم هــای اســتانداردهای مدیریــت نویــن هســتند، 
عمیقــاً موردمطالعــه قــرار گرفته انــد و مزایــا، محدودیت هــا 
ــوآوری مورد بحــث  و معایــب آن هــا در بافتــار خالقیــت و ن
قــرار گرفتــه اســت )روِزتــو، 1995؛ کانجــی، 1996؛ کانــدو، 
ــور-دو-ور، 2000،  ــاور،  1997؛  مات ــو و ب 1996، 2000؛ ِکئ
ــو  ــوهال، 2003؛ پراجوگ ــو و س ــینک، 2002؛ پراجوگ بوس
ــع،  ــت، 2009(7.  درواق ــا و هال ــگ، 2008؛ جایاواران و هان
ــادار  ــت و معن ــه ا ی مثب ــی رابط ــه ی تجرب ــن مطالع چندی
را بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع )TQM(، کیفیــت، و 
ــو  ــد )پراجوگ ــان داده ان ــازمانی نش ــطح س ــوآوری در س ن
ــعه  ــش  و توس ــات پژوه ــایر مطالع ــوهال، 2003(. س و س
ــرای  ــد کــه اصــول مدیریــت کیفیــت جامــع ب نشــان دادن
ایجــاد دامنــه ای از توانمندی هــای فراتــر از قلمــرو کیفیــت 
ــگ، 2008(. رهنمودهــای  ــو و هان ــد هســتند )پراجوگ مفی

1. performance
2. Standardized Innovation Management System
3. Portet, 1980; Roberts,1998
4. Schumpeter, 1934
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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ــوان  ــعه به عن ــای پژوهش  و توس ــب در بخش ه ــی اغل کیفیت
ــه کار  ــوآوری ب ــرای ایجــاد توانمنــدی ن ــزاری ســازمانی ب اب
گرفتــه می شــوند )پِردومو-اورتیــز و همــکاران، 2006؛ 
ــِوِرز- ــانتوس-ویجاند و آل ــوهال، 2006؛ س ــو و س پراجوگ

گونزالـِـز، 2007(8 . درنتیجــه، بــه دنبــال توســعه ی دانــش و 
اصــول کیفیــت، توســعه ی اســتانداردهای مدیریتــی بــرای 
ــود. هرچنــد  ــوآوری معقــول و قابل پیش بینــی ب مدیریــت ن
ــرای  ــب شــرکت ها ب ــرد اغل ــان ک ــری9 )1994( بی ــه زای ک
ــه کار گرفتــن مفاهیــم و فنــون مدیریــت کیفیــت جامــع  ب
ــا مشــکل مواجــه شــدند.  ــوآوری به شــدت ب در حــوزه ی ن
همچنیــن، برخــی مطالعــات کــه بــه بررســی روابــط 
نــوآوری  و   )ISO 9001( کیفیــت  اســتانداردهای  بیــن 
ــد  ــازِی فراین ــه استانداردس ــد ک ــد، نشــان داده ان  پرداخته ان
ــه کنتــرل بیشــتر فراینــد می شــود  کــه  ــوآوری منجــر ب ن
می توانــد باعــث اختــالل در ســطح آزادی الزم بــرای 
فرایندهــای خالقیــت و پژوهش وتوســعه شــود )کانــدو، 
1996، 2000؛ ماتــور-دو-ور، 2000؛ جایاوارانــا و پیرســون، 
ــالوه مجــادالت  ــت، 2009(10 . به ع ــا و هال 2001؛ جایاواران
ــوآوری  مدیریتــی بســیاری در تناقض هــای اساســی بیــن ن
و استانداردســازی وجــود دارد؛ بحــث بــر ســر ایــن موضــوع 
ــر صلبیــت و ثبــات  کــه استانداردســازی به طــور ضمنــی ب
ــه ی واســطه و  ــن به منزل ــت دارد و همچنی ــت دالل و مقاوم
پیامــد تغییــر و نــوآوری تدریجــی بــرای دیگــران محســوب 

ــکاران، 2012(11. ــت و هم ــود )رای می ش
ــن  ــور اولی ــا ظه ــه ب ــر مشــهود اســت ک در ســال های اخی
اســتاندارد،  نــوآورِی  مدیریــت  نظام هــای  زمزمه هــای 
ــل،  ــد برزی ــف مانن ــم هنجــاری در کشــورهای مختل پارادای
ــال،  ــک، پرتغ ــد، مکزی ــه، ایرلن ــارک، فرانس ــا، دانم کلمبی
روســیه، اســپانیا و انگلســتان تغییــر کــرده اســت )جــدول 
به میــزان  چارچوب هــا  ایــن  هنجــاری  بافتارهــای   .)1
قابل توجهــی در حــال تغییــر اســت و در آینــده نیــز 
ــر  ــار اخی ــا انتش ــژه ب ــد داد؛ به وی ــه خواه ــر ادام ــه تغیی ب
مدیریــت   CEN-TS 16555-1 اروپایــی  اســتاندارد 
ــط  ــده توس ــوآوری، منتشر ش ــت ن ــام مدیری ــوآوری: نظ ن
ــازی ــرای استانداردس ــا ب ــازی اروپ ــه ی استانداردس  کمیت
جدیــد معرفــی  و   2013 جــوالی  در   )CEN, 2013( 

ISO/TC 279 کمیتــه ی فنــی مدیریــت نــوآوری کــه 

ــت  ــرای مدیری ــتاندارد ISO 50501 را ب ــر اس درحال حاض
و  می کنــد،  تدویــن  بین المللــی  ســطح  در  نــوآوری 

دارد. ادامــه   2018 مــارچ  تــا  شده اســت  پیش بینــی 
نــوآوری  مدیریــت  اســتاندارد  نظام هــای  رهنمودهــای 
ــه ی  ــر دامن ــز ب ــا تمرک ــور و ی ــر از کش )SIMSs( صرف  نظ
ــتراک  ــه اش ــترک را ب ــدف مش ــک ه ــی، ی ــرد مکان کارب
فرایندهــای  نظام منــِد  و  کارآمــد  می گــذارد: مدیریــت 
ــه  ــدی نوآوران ــود توانمن ــور بهب ــرکت به منظ ــوآوری ش ن
و عملکــرد کســب و کار )میــر و کازاِدســوس، 2011(12. 
ــی  ــه ی تجرب ــچ مطالع ــدف، هی ــن ه ــا ای ــور و ب بدین منظ

ــت. ــده  اس ــام نش ــر انج ــش حاض ــل از پژوه قب
توســعه  یافته ی  چارچوب هــای  اولیــن   از  یکــی  
اســتاندارد، نــوآورِی  مدیریــت   نظام هــای  

و  پژوهــش   مدیریــت  اســپانیایی   UNE 166002:2006

توســعه و نــوآوری: الزامــات نظــام مدیریت پژوهش وتوســعه 
ــن  ــط انجم ــه توس ــور، 2006(13 ، ک ــود )آفن ــوآوری ب و ن
ــد  ــش جدی ــد و ویرای ــر ش ــپانیا منتش ــازی اس استانداردس
آن در ســال 2014 در دســترس اســت. هــدف ایــن نظــام 
ــعه  ــش، توس ــای پژوه ــتاندارد، ارتق ــوآوری اس ــت ن مدیری
زیــر  به دالیــل  نظــام  ایــن  نــوآورِی شرکت ها ســت.  و 

ــت: ــه اس ــرای مطالع ــبی ب ــوع مناس موض
* جدید بودن موضوع مورد بحث،

* داده هــای به دســت آمده از آن، در مطالعــات تجربــی 
ــت، ــه اس ــرار نگرفت ــی ق ــی مورد بررس قبل

ــپانیا  ــرکت در اس ــش از 500 ش ــتاندارد در بی ــن اس * ای
گواهی نامــه  آن هــا  بــرای  و  اجرا شــده  و  پیاده ســازی 
صــادر شــده اســت )میــر و همــکاران، 2012؛ 2014(.

در ایــن پژوهــش، کشــور اســپانیا به دلیــل پیشــروبودن در 
اســتقرار و اخــذ گواهی نامــه ی اســتانداردی بــرای مدیریــت 
ــن  ــوان از ای ــوآوری انتخــاب شــده  اســت. اگرچــه، نمی ت ن
واقعیــت چشم پوشــی کــرد کــه در دوره ی زمانــی کــه 
ــل  ــی و تحلی ــش مورد بررس ــن پژوه ــپانیا در ای ــور اس کش
بی ســابقه ای  مالــی  بحران هــای  بــا  می گرفــت،  قــرار 

مواجــه شــد.
اســتقرار  مــورد  در  کــه  مــوردی  مطالعــات  اولیــن 
ــوآوری در اســپانیا انجــام  ــت ن نظام هــای اســتاندارد مدیری
ــِرآ و  ــاختمان )ُک ــد س ــی مانن ــر بخش های ــت ب ــده اس  ش
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همــکاران، 2008، 2010،  و  پِلیِســر  همــکاران، 2007؛ 
2012، 2014؛ یِِپــس و همــکاران، 2016(14، ســاخت و 
ــر و کازاِدســوس، 2008، 2011(زیســت فناوری  ــد )می تولی
ــاوری  ــو فن ــکاران، 2010( 15  و نان ــواِواس و هم )روِمرو-ک
)الو، 2010(16  تمرکــز دارد. پژوهش هــای دیگــری نیــز 
ــر و  ــتانداردها )الو، 2010؛ می ــایر اس ــا س ــه هایی ب مقایس
ــی  ــای مطالعات ــر، 2012(17، الگوه کازاِدســوس، 2011؛ می
انتشــار در طــول زمــان )میــر و همــکاران، 2012، 2014(18، 
نظام هــا  در  پیشــنهادی  ترکیبــِی  اســتانداردهای  و 
ــد.  ــام داده ان ــاردو، 2012(19 را انج ــر و برن )الو، 2010،  می
بــا ایــن حــال، ادبیــات موجــود نشــان می دهــد کــه 
ــای  ــای نظام ه ــر مزای ــد ب ــا تأکی ــی ب ــچ پژوهــش تجرب هی
ــوآوری و  ــدی ن ــر توانمن ــوآوری ب ــت ن ــتاندارد مدیری اس
انجــام نشــده  اســت.  کارنمــوِد کســب و کار شــرکت ها 
ــن  ــن، هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر، بررســی ای بنابرای
ــه  ــت ک ــی اس ــه  ای از مباحث ــای مجموع ــر مبن ــکاف ب ش
اولین بــار به وســیله ی میــر و کازاِدســوس )2011a,b( در 
ــت  ــتاندارد مدیری ــای اس ــوس نظام ه ــرات ملم ــورد تأثی م
ــای  ــه، پیامده ــای نوآوران ــود توانمندی ه ــر بهب ــوآوری ب ن

ــد. ــرح ش ــرکت ها مط ــادی ش ــج اقتص ــوآوری، و نتای ن

14. Correa et al.,2007; Pellicer et al., 2008, 2010, 2014; Yepes et al., 2016
15. Romero-Cuevas et al., 2010
16. Law, 2010
17. Law, 2010; Mir and Casadesus, 2010 a,b; Mir, 2012
18. Mir et al., 2012, 2014
19. Law, 2010; Mir and Bernardo, 2012

ایــن مطالعــه ی علمــی و مســتقل، مورد توجــه جوامــع 
علمــی ماننــد محافــل اجتماعــی و کارآفرینــی در اســپانیا و 
ســایر کشــورهای جهــان قــرار خواهــد گرفــت و در آن مدل 
ــادی توســعه یافته  ــای فرضیه هــای بنی ــر مبن ــدی ب قدرتمن
ــت  ــن اس ــدی ای ــور از قدرتمن ــت. منظ ــده  اس ــه ش و ارای
کــه می تــوان انتظــار داشــت کــه نتایــج ایــن پژوهــش بــه 
ــا  ــی مشــابه و ی ســایر کشــورهای دارای اســتانداردهای مل
ــم  ــیع تر تعمی ــرد وس ــه ی کاب ــا دامن ــتانداردهای ب ــه اس ب
ــوآوری  ــت ن ــتانداردهای مدیری ــامل اس ــه ش ــود ک داده  ش
آینــده اســت کــه در حال حاضــر توســط ISO در حــال 

ــن اســت. تدوی
در ادامــه، ســاختار مقالــه  تبییــن می شــود. پــس از بخــش 
ــش  ــات و در بخ ــر ادبی ــروری ب ــش دوم م ــه، در بخ مقدم
ســوم فرضیه هــا و مــدل پژوهــش ارایــه می شــود. در 
بخــش چهــارم بــه روش شناســی پژوهــش پرداختــه و 
ــی  ــا و بررس ــل داده ه ــه تجزیه و تحلی ــش ب ــن بخ پنجمی
ــی،  ــش نهای ــردازد. در بخ ــی می پ ــش تجرب ــج پژوه نتای
ــده  ــردی ارایه ش ــای کارب ــری و داللت ه ــث و نتیجه گی بح
فرصت هــای  و  پژوهــش  محدودیت هــای  بیــان  بــه  و 
پیــش رو بــرای پژوهش هــای آتــی پرداختــه می شــود.

جدول 1: نظام های استاندارد مدیریت نوآوری )SIMSs( بر اساس منطقه 

استانداردسالیدامنه
 انتشارجغرافیایی

 (R&D&Iراهنمای نظام مدیریت پژوهش، توسعه و نوآوری ) -ABNT BBR 16501:2011 2011 برزیل
 (R&D&Iمدیریت پژوهش، توسعه و نوآوری: الزامات نظام مدیریت پژوهش، توسعه و نوآوری ) -NTC 5801:2008 2008 کلمبیا

 رمدیریت نوآوری مبتنی بر کارب - DS-hæfte 36:2010 2010 دانمارک
 مدیریت نوآوری نظاممدیریت نوآوری:  -CEN-TS 16555-1:2013 2013 اروپا

 سازی مدیریت نوآوری راهنمای استقرار و پیاده –مدیریت نوآوری  -FD X50-271:2013 2013 فرانسه
 شده(  بینی )پیش مدیریت نوآوری نظام خطوط راهنمای -ISO 50501 2018 المللی بین

 ی محصول تجارب موفق در فرایندهای نوآوری و توسعه راهنمای -NWA 1:2009 2009 ایرلند
 الزامات -مدیریت فناوری نظام -NMX-GT-003-IMNC-2008 2008 مکزیک
  (R&D&Iتوسعه و نوآوری )  پژوهش، الزامات سیستم مدیریت: (R&D&Iوهش، توسعه و نوآوری )پژ مدیریت -NP4457:2007 2007 پرتغال
 .اصطالحاتو  تعاریف .و نوآوری راهبردیمدیریت  -GOST R 54147:2010 2010 روسیه
پژوهش، توسعه و نوآوری  مدیریت نظامالزامات :  (R&D&Iپژوهش، توسعه و نوآوری) مدیریت -UNE 166002:2006 2006 اسپانیا

(R&D&I)( .موجود است 2014در سال  جدید ویراش.) 
 : راهنمای مدیریت نوآوری1 بخش -مدیریت طراحی  های نظام -BS 7000-1:2008 2008 انگلستان

 منبع : نویسنده
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20. Quality Management Standards
21. Environmental Management Standards
22. Integrated Management Standards
23. Kondo, 1996, 2000; Prajogo and Sohal, 2004, 2006; Hong, 2008

24. Mathur-De-Vre, 1997, 2000
25. Pellicer et al., 2008, 2010
26. Valcarcel and Rios, 2003; Robins et al., 2006

2  مرور ادبيات
تأثیــرات  بررســی  زمینــه ی  در  قبلــی  مطالعــات 
ــتانداردهای  ــر اس ــوآوری، ب ــر ن ــت ب ــتانداردهای مدیری اس
مدیریــت  اســتانداردهای   ، )20QMS( کیفیــت  مدیریــت 
مدیریــت  اســتانداردهای  و    )21EMS( زیســت محیطی 
مطالعــات  ایــن  داشــتند.  تمرکــز   )22IMS( یکپارچــه 
مورد بحــث  پژوهــش  ادبیــات  در  گســترده ای  به طــور 
قــرار گرفته انــد و دیدگاه هــای مثبــت و منفــی آن هــا 
پژوهش وتوســعه  و  خالقیــت  نــوآوری،  درخصــوص 
ــود  ــال، باوج ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــه ق مورد توج
تعارض هــای موجــود در ســطح عملیاتــی، توافــق بســیاری 
ــع  ــت جام ــت کیفی ــوب مدیری ــرات مطل ــوص تأثی درخص
)TQM( و در نتیجــه اســتانداردهای مدیریتــی روی نــوآوری 
ــدو، 1996، 2000؛  ــود دارد )کان ــردی وج ــطح راهب در س
ــگ،  ــو و هان ــوهال، 2004، 2006؛ پراجوگ ــو و س پراجوگ

.23 )2008
نظام هــای مدیریــت کیفیــت هنگامی کــه بــرای امــور 
ــه  ــه کار گرفت ــوآوری ب ــای ن ــود در فراینده ــوس موج ملم
می شــوند  محــدود  نــوآوری  مدیریــت  بــه  می شــوند 
ــی  ــات قبل ــالوه، مطالع ــگ، 2008(. به ع ــو و هان )پراجوگ
ــته  ــز داش ــعه تمرک ــای پژوهش و توس ــر بخش ه ــتر ب بیش
فرایندهــای  و  نتایــج  از  فراتــر  نــوآوری  امــا   اســت، 
پژوهش وتوســعه )R&D(  اســت. درک کلی نگــر فعلــی 
از فرایندهــای نــوآوری، وجــود چهــار نــوع نــوآوری را 
تأییــد می کنــد: نــوآوری در محصــول، نــوآوری در فراینــد، 
 .)OECD،20050( نــوآوری ســازمانی و نــوآوری در بازاریابــی
ــوآوری  ــردن ن ــرای مدیریت ک ــه ب ــی ک ــام مدیریت ــک نظ ی
ــوآوری  ــد ن ــاِم فراین ــه تم ــد ب ــت بای ــده اس ــی ش طراح
توجــه داشــته باشــد، نــه اینکــه فقــط بــه کیفیــت 
ــای  ــای نظام ه ــردازد. راهنماه ــعه بپ ــد پژوهش وتوس واح
کــه  هســتند  درصــدد  اســتاندارد  نــوآورِی  مدیریــت 
مدیریــت  طریــق  از  و  بیان شــده  درک  ایــن  براســاس 
ــد  ــل کن ــوآوری عم ــای ن ــردی فراینده ــد و راهب نظام من
کــه نــه تنهــا درون واحدهــای پژوهش وتوســعه، بلکــه 
در تمامــی واحدهــای دیگــر نیــز رخ می دهــد )میــر و 

.)2011 کازاِدســاس، 
نویســندگان بســیاری نیــاز بــه نظام مند کــردن فراینــد 

و  )رابینــز  پژوهش وتوســعه  فعالیت هــای  در  را  کیفیــت 
همــکاران، 2006؛ جایاوارنــا و هالــت، 2009( به منظــور 
ــان  ــج بی ــری نتای ــرای به کارگی ــش ب ــال دان ــهیل انتق تس
ــن  ــرآوردن ای ــور-دو-ور، 1997، 2000(24. ب ــد )مات کرده ان
نیــاز شــامل نگهــداری و ثبــت اســناد و مــدارک به منظــور 
از فقــدان دانــش در زمــان بهبــود مســتمر  اجتنــاب 
ــکاران، 2008،  ــر و هم ــعه )پِلیِس ــای پژوهش وتوس فراینده
2010(25 ، ارتباطــات در تیم هــای چندرشــته ای )والکارِســل 
و ریــوز، 2003؛ رابینــز و همــکاران، 2006(26 ، و طرح ریــزی 
وظایــف نــوآوری اســت. ایــن کار همچنیــن به صــورت 
ــرل  ــازمان دهی، کنت ــای س ــا نظام ه ــرکت ها ب ــز ش تجهی
تعریف شــده    )2008 همــکاران،  و  )پِلیِســر  مدیریــت  و 
و  تخصیص داده شــده  منابــع  روشــن،  اهــداف  از  کــه 
ــای  ــش عدم قطعیت ه ــرای کاه ــردی ب ــای راهب رویکرده
ذاتــی در طــول مراحــل اولیــه ی نــوآوری برخــوردار اســت. 
ــد  ــت فراین ــق مدیری ــد از طری ــوآوری بای ــردن ن نظام مند ک
ــوض،  ــکاران، 2010(. در ع ــر و هم ــود )پِلیِس ــری ش پیگی
ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه کارآمــدی )در زمــان و 
ــال  ــای درح ــی نیازه ــان پیش بین ــا در زم ــه( پروژه ه هزین
ــد. ــش یاب ــادی افزای ــای اقتص ــتریان و محیط ه ــر مش تغیی

مدیریــت  اســتاندارد  نظام هــای  چارچوب هــای  اینکــه 
مدیریــت  بــرای  را  اســتانداردهایی   ،)SIMS( نــوآوری 
فراینــد نــوآوری ارایــه می دهــد )پِلیِســر و همــکاران، 
2008( کــه می توانــد بــا ســایر نظام هــای مدیریتــی 
و  )پِلیِســر  شــود  یکپارچــه  مشــابه  ســاختار  به دلیــل 
کازاِدســوس،  و  میــر  2010؛  الو،  2008؛  همــکاران، 
ــی  ــیار مهم ــوع بس ــاردو، 2012(، موض ــر و برن 2011؛ می
نظام هــای  چارچوب هــای  ســودمندی  اگرچــه،  اســت. 
ــوآوری و مزایایــی کــه ایــن نظام هــا  اســتاندارد مدیریــت ن
ــه و کارنمــوِد کســب و کار  ــدی نوآوران ــا توانمن ــاط ب در ارتب
ــر و  ــت )می ــده اس ــات نش ــون اثب ــد تاکن ــم می کنن فراه
کازاِدســوس، 2011a,b(. اگرچــه، مطالعــات اکتشــافی اخیــر 
ــوردِی  ــه ی م ــک مطالع ــب ی ــاختمان در قال ــش س در بخ
ــر  ــت )پِلیِس ــده اس ــام ش ــرد انج ــورت منف ــرکت و به ص ش
و همــکاران، 2008، 2014؛ یِِپــس و همــکاران، 2016(. 
ــا تعــداد بیشــتری از  ــی ب ــن، انجــام مطالعــات تجرب بنابرای
ــکاران،  ــر و هم ــت )پِلیِس ــده اس ــت ش ــرکت ها درخواس ش
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2014؛ یِِپــس و همــکاران، 2016(.
ــدگاه  ــه دی ــه ب ــا توج ــات ب ــه ی ادبی ــن، مطالع عالوه بر ای
  )28DC( و توانمندی هــای پویــا )27RBV( مبتنــی بــر منبــع
ــوآوری   ــدی ن ــِی توانمن ــه ی رقابت ــی رابط ــور بررس به منظ
نظریه هــای  به  عبارت دیگــر،  اســت.  ارزشــمند   ،)29IC(
دیــدگاه مبتنــی بــر منبــع، بــر منابــع تمرکــز دارد. به  ویــژه، 
انباشــت منابــع بــاارزش ، کمیــاب  و غیرقابــل تقلیــد و 
ــرای  ــی ب ــن  )30VRIN(، مبنای ــل جایگزی همچنیــن غیرقاب
ــی،  ــد )بارن ــم می کن ــت اقتصــادی فراه ــری و ران رقابت پذی
ــع  ــرت32 )2007(، مناب ِ ــای نیوب ــر پژوهش ه 1986(31 . بناب
کمیــاب و بــاارزش بــه مزیــت رقابتــی و مزیــت رقابتــی بــه 
توانمندی هــای  به عبارت دیگــر،  دارد.  کارنمــود بســتگی 
پویــا کــه می توانــد به عنــوان توانمندی هــای ســازمانی 
ــع  ــدِی مجــدد مناب ــری و پیکربن ــی، یادگی ــرای یکپارچگ ب
داخلــی و خارجــی تعریــف شــود )تیــس و همــکاران، 
1997(33، به عنــوان مهارت هــا یــا توانایی هــای پنهــان 
در نظــر گرفتــه می شــود )ِهلفــات و همــکاران، 2007؛ 
تیــس، 2007(34. هرچنــد کــه آیزنهــارت و مارتیــن35 
روتین هــا  یــا  فرایندهــا  به عنــوان  را  آن هــا   )2000(
وینتــر36 )2002(  و  زولــو  به عــالوه  معرفــی می کننــد. 
پیشــنهاد کردنــد کــه تنهــا راهــی کــه ایــن توانمندی هــای 
ــمار  ــی به ش ــت رقابت ــرای مزی ــی ب ــد منبع ــا می توانن پوی
آینــد ایــن اســت کــه زود تــر، زیرکانه تــر  یــا بــا احتمــال و 
ــرده شــوند. واضــح و مبرهــن  ــه کار ب شــانس بیشــتری37 ب
یــا زیرکانه تــر«  »زودتــر  توانایــی کاربــرِد  اســت کــه 
توانمندی هــای پویــا، خــود یــک توانمنــدی محســوب 
ــال  ــتر احتم ــوع، بیش ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــوند. ب می ش
به شــدت  بازارهــای  در  بنگاه هــا  از  برخــی  کــه  دارد 
ــش  ــتری در واکن ــی بیش ــند، توانای ــر باش ــر، چابک ت متغی
بــه تغییــرات ســریع دارنــد و نســبت بــه تغییــرات محیــط 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــتند، آن ه ــیارتر هس ــود هوش ــی خ رقابت
ــرایط  ــا ش ــریع تری ب ــاق س ــی انطب ــود، توانای ــای خ رقب
متغیــر بــازار دارنــد. بنابرایــن، می تواننــد بــه مزیــت 
ــر  ــی تغیی ــه توانای ــدازه ای ک ــه ان ــد. ب ــت یابن ــی دس رقابت
ــرای  ــازار ب ــه تغییــرات در ب ســریع و واکنــش هوشــیارانه ب
ــا  ــن توانمندی ه ــت، ای ــر اس ــایران هزینه ب ــردن س تقلید ک
ــگاه  ــدار بن ــی پای ــت رقابت ــرای مزی ــی ب ــد منبع می توانن

ــن، 2000(. ــارت و مارتی ــوند )آیزنه ــوب ش محس
لیــن و وو38 )2012( مطالعــه ای درخصــوص  به تازگــی 
و  محــور  منبــع  دیــدگاه  تأثیــرات  تجربــِی  ارزیابــی 
و  دادنــد  انجــام  کارنمــود  روی  پویــا  توانمندی هــای 
ــای  ــد به ج ــردی بای ــت راهب ــه مدیری ــد ک ــنهاد کردن پیش
جداگانــه درنظر گرفتــن RBV و DC، آن هــا را به طــور 
ــار، نظــام اســتاندارد  ــن بافت ــد. در ای ترکیبــی اســتفاده کن
 )IC( و توانمنــدی نــوآوری )SIMS( مدیریــت نــوآوری
پویــا  توانمندی هــای  از  نوعــی  به عنــوان  می تواننــد 
ــم  ــد ه ــه می توانن ــدی ک ــا ح ــوند، ت ــوب ش )DC( محس
بــه بنگاه هــا در آگاهــی از تغییــرات محیطــی )بــازار و 
ــا و  ــری توانایی ه ــه یادگی ــم ب ــد، ه ــک کنن ــاوری( کم فن
مهارت هــای پنهــان بــرای نــوآوری یــاری رســانند )ِهلفــات 
ــان  ــالوه، همچن ــس، 2007(. به ع ــکاران، 2007؛ تی و هم
کــه نظــام اســتاندارد مدیریــت نــوآوری )SIMS(، یــک نظام 
ــد  ــر فراین ــت کارآمدت ــرای مدیری ــده ب ــِی منتشر ش مدیریت
ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــت ک ــح اس ــت، واض ــوآوری اس ن
می توانــد  عالوه بر ایــن  شــود.  ســریع تر  انطباق پذیــری 
تغییــرات را بــه ســمتی هدایــت کنــد کــه موجــب افزایــش 
ــا  ــظ ی ــگاه و حف ــع VRIN بن ــد از مناب ــواری های تقلی دش
ــتقرار  ــازی و اس ــق پیاده س ــی از طری ــت رقابت ــود مزی بهب
ــوآوری شــود )آیزنهــارت و مارتیــن، 2000(،  روتین هــای ن
ــوآوری  ــت ن ــک نظــام اســتاندارد مدیری ــد آنچــه در ی مانن

ــد. ــف ش )SIMS( تعری
به روشــی مشــابه، الوســن و سامســون39 )2001( پیشــنهاد 
به عنــوان  می توانــد  نــوآوری  مدیریــت  کــه  کردنــد 
ــن  ــود. همچنی ــرح ش ــازمانی مط ــدی س ــکلی از توانمن ش
ــن  ــر ای ــر، ب ــه شــرکت های برت ــد ک ــا اســتدالل کردن آن ه
توانمنــدی و آنچــه منجــر بــه اجــرای فرایندهــای نــوآوری 
ــرورش  ــرمایه گذاری کرده و آن را پ ــود، س ــش می ش اثربخ
می دهنــد. بــه  عــالوه، مدیریــت نــوآوری منجــر بــه 
ــد  ــای جدی ــات و فراینده ــوالت، خدم ــا در محص نوآوری ه
و نیــز نتایــج عالــی در کارنمــوِد کســب و کار می شــود. 
ــد کــه نظــام  ــه معتقدن ــن اســاس، نویســندگان مقال ــر ای ب
اســتاندارد مدیریــت نــوآوری شــکلی از توانمنــدی ســازمانی 
اســت کــه به عنــوان یــک نظــام یــا ســازوکار یــا چارچوبــی 
بــرای مدیریــت نــوآوری محســوب مــی شــود )کــه مطابــق 
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

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
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بــا راهنماهــا و الزامــات یــک اســتاندارد پیاده ســازی و 
مســتقر می شــود(. بنابرایــن، به عنــوان یــک سیســتم 
ــل،  ــت. در مقاب ــتا نیس ــاکن و ایس ــد، س ــت نظام من مدیری
ــود  ــق بهب ــا از طری ــاد و ارتق ــای زی در نتیجــه ی بازنگری ه
ــگ( پویا ســت.  مســتمر )فلســفه ی چرخــه ی PDCA دمین
ایــن   ،ISO 14000 ISO 9000 و  اســتانداردهای  مشــابه 
ــازمانی  ــری س ــام یادگی ــی از نظ ــد نوع ــم می توان ــام ه نظ
ــایرین،  ــون )2001( و س ــن و سامس ــود. الوس ــرح ش مط
ــِی یادگیــری و توانایــی تغییــر  ادعــا مــی کننــد کــه توانای
ــتند  ــی هس ــیار مهم ــای بس ــه توانمندی ه ــاال از جمل احتم

ــد. ــته باش ــد داش ــگاه می توان ــک بن ــه ی ک
ــد  ــتاندارد UNE 166002 نظام من ــدف اس ــه ه ــا ک از آنج
ــرای  ــی کارا ب ــه روش ــوآوری ب ــد ن ــردن فراین و مدیریت ک
ــوآوری و کارنمــود کســب و کار اســت  ــدی ن ــای توانمن ارتق
)میــز و کازاِدســوس، 2011a,b(، نیــاز بــه بررســی های 
ــرکت ها  ــر ش ــتاندارد ب ــن اس ــرات ای ــورد اث ــی در م تجرب
بــرای  ایــن مطالعــه  نتایــج  وجــود دارد. عالوه بر ایــن، 
مدیریــت  مــورد  در  آینــده  در  کــه  اســتانداردهایی 
ــزایی دارد.  ــت بس ــد، اهمی ــد ش ــن خواهن ــوآوری تدوی ن
ــز و  ــپانیایی )می ــتاندارد اس ــوردی اس ــات م ــدا از مطالع ج
ــس  ــر و همــکاران، 2014؛ یِِپ کازاِدســوس، 2011a,b؛ پِلیِس
و همــکاران، 2016(، تحلیل هایــی اکتشــافی در مــورد 
چارچوب هــای نظام هــای اســتاندارد مدیریــت نــوآوری 
ــکاران،  ــدروزا و هم ــک )پِ ــد مکزی ــورها مانن ــایر کش در س
2013(40 و پرتغــال )پیتــری و همــکاران، 2013(41 انجــام 
ــت  ــتاندارد مدیری ــای اس ــاختارهای نظام ه شــده اســت. س
ــل  ــوز در مراح ــورها، هن ــن کش ــده در ای ــوآوری ایجادش ن
ابتدایــی هســتند و از بلــوغ کافــی بــرای مطالعــه و پژوهــش 
ــه  ــد ک ــتند. هرچن ــوردار نیس ــا برخ ــرات آن ه ــِی اث تجرب
افزایــش  حــال  در  اعطا شــده  گواهی نامه هــای  تعــداد 
اســت. بــرای مثــال در پرتغــال، اکنــون بیــش از 150 
ــت  ــرای مدیری ــی ب ــتاندارد مل ــه ی اس ــرکت گواهی نام ش
نــوآوری NP4457:2007  دریافــت کرده انــد )پیتــری و 

همــکاران، 2013(.
خصــوص  در  قبلــی  مطالعــات  تمرکــز  به طور خالصــه، 
ــر  ــتانداردها ب ــرات آن اس ــت و تأثی ــتانداردهای مدیری اس
ــوآوری، روی نظام هــا و اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت  ن

ــورد  ــوز م ــتانداردهایی هن ــن اس ــه چنی ــت. درحالی ک اس
ســوهال،  و  پراجوگــو  2000؛  )کنــدو،  هســتند  بحــث 
مطالعــه ی  هیــچ   ،)2008 هانــگ،  و  پراجوگــو  2006؛ 
ــی به منظــور بررســی نقــش اســتانداردهای مدیریــت  تجرب
نــوآوری انجــام نشــد. یکــی از دالیــل نبــود ایــن موضــوع، 
ــوده  ــخ ب ــن تاری ــا ای ــرد آوری شــده ت ــای گ ــود داده ه کمب
ــار در  ــرای اولین ب ــا ب ــد داده  ه ــرد آورِی نظام من ــت و گ اس
مطالعــه ی حاضــر صــورت گرفــت. UNE 166002 فرصتــی 
ــای  ــرا گواهی نامه ه ــد، زی ــمار می آی ــش به ش ــرای پژوه ب
مربــوط بــه ایــن اســتاندارد در حــال افزایــش اســت، 
ــده  ــادر ش ــرکت ها ص ــرای ش ــه ب ــش از 500 گواهی نام بی
ــداد  ــه، تع ــکاران، 2012، 2014(. اگرچ ــر و هم ــت )می اس
مطالعــات قبلــی کــه تأثیــر UNE 166002 را تحلیــل 
می کننــد، محــدود بــه تعــداد ناچیــزی مطالعــه ی مــوردی 
ــر  ــر و کازاِدســوس، 2011a,b؛ پِلیِس اجــرا شــده اســت )می
ــی  ــکاران، 2016(. معرف ــس و هم ــکاران، 2014؛ یِِپ و هم
نظام هــای اســتاندارد مدیریــت نــوآوری )SIMSs( در اروپــا 
ــی استانداردســازی، 2013(42 در مراحــل  )کمیتــه ی اروپای
ــداد  ــر در تع ــال های اخی ــرار دارد و در س ــود ق ــه ی خ اولی
زیــادی از کشــورها ماننــد برزیــل، کلمبیــا، دانمــارک، 
ــپانیا و  ــیه، اس ــال، روس ــک، پرتغ ــد، مکزی ــه، ایرلن فرانس
ــوآوری  ــت ن ــرای مدیری ــی ب ــتانداردهای مل ــتان، اس انگلس
تدویــن  شــده اســت. امــا، هیــچ مطالعــه ی تجربــی بــرای 
ــت. ــده اس ــام نش ــرکت ها انج ــا روی ش ــر آن ه ــی اث بررس

حــال  در  چارچوب هــای  ارتبــاط  و  اهمیــت  به دلیــل 
نــوآوری  مدیریــت  اســتاندارد  نظام هــای  مطالعــه ی 
)SIMSs( و اثراتــی کــه ایــن نظام هــا می تواننــد روی 
ــتاندارد  ــن اس ــه ای ــرکت هایی ک ــه ی ش ــدی نوآوران توانمن
ــن  ــدف از ای ــند، ه ــته باش ــد، داش ــازی کرده ان را پیاده س
ــر  ــاره ی تأثی ــر درب ــه پرســش های زی ــه، پاســخ دادن ب مقال
ــی  ــای تجرب ــا داده ه ــاط ب ــرکت ها در ارتب SIMS روی ش

 )SIMS( ــوآوری ــت ن ــتاندارد مدیری ــام اس ــا نظ ــت: آی اس
کارنمــوِد  و   )IC( نوآورانــه  توانمنــدی  بهبــود  موجــب 

می شــود؟ شــرکت ها    )BP( کســب و کار 
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 شکل 1: تحلیل مدل نظام مدیریت نوآوری استاندارد
 )مرجع: برگرفته از الوسون و سامسون، 2001(

شکل 2: چارچوب پژوهش SIMSMA2 )مرجع: نویسندگان(.

 

ندي توانم
 نوآوري

SIMS 

کارنمود 
 کسب و کار

3 فرضيه ها
ــوع  ــن موض ــی ای ــی، بررس ــه ی تجرب ــن مطالع ــدف ای ه
ــوآوری )IC(  و  ــدی ن ــن SIMS ، توانمن ــا بی ــه آی ــت ک اس
کارنمــوِد کســب و کار )BP( رابطــه ای وجــود دارد؟ در مــرور 
ــی،  ــه ی تجرب ــچ مطالع ــش، هی ــینه ی پژوه ــات و پیش ادبی
)چــه علمــی و یــا حرفــه ای( کــه بــه بررســی ایــن موضــوع 
ــی،  ــات قبل ــود در مطالع ــن کمب ــد. ای ــت نش ــردازد، یاف بپ
نوبــودن موضــوع و ماهیــت پیشــگامی ایــن مقالــه را نشــان 

می دهــد.
در ایــن مطالعــه، ابتــدا مــدل مفهومــی فرضیه هــا بــا 
عنــوان »تحلیــل مــدل نظــام مدیریــت نــوآوری اســتاندارد« 
در   SIMSMA مــدل  می شــود.  تبییــن   )43SIMSMA(

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

ــون و  ــش  الوس ــه از پژوه ــکل 1( برگرفت ــرد اول )ش رویک
ــد  ــه بع ــی س ــکان بررس ــه ام ــت ک ــون )2001( اس سامس

اصلــی را فراهــم می کنــد:
1( نظام استاندارد مدیریت نوآوری )SIMS(؛

2( توانمندی نوآوری )IC(؛
.)BP( کارنموِد کسب و کار )3

ــا  ــه ب ــون )2001(، ک ــون و سامس ــدل الوس ــاس م براس
ــده  ــراه ش ــوآوری هم ــدی ن ــری توانمن ــوب اندازه گی چارچ
اســت )ســااونیال و اوکــو، 2012(44، پژوهشــگران مــدل 
ــد  ــنهاد کردن ــوان SIMSMA2 پیش ــت عن ــدی را تح جدی
کــه شــامل تمامــی فرضیه هایــی اســت کــه می توانــد 
به ویــژه  مطالعــه،  ایــن  اهــداف  روشن شــدن  موجــب 
فرضیه هــای مربــوط بــه SIMS  باشــد. همچنیــن روش 
ــرای  ــی ب ــعه یافته ی قبل ــای توس ــش از مدل ه ــن پژوه ای
بررســی ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع )TQM( و 
ــوآوری، الهــام گرفتــه شــده اســت )پراجوگــو و ســوهال،  ن
2006(.  مــدل پیشــنهادِی SIMSMA2 شــش بعــد را بــه  
ــکل )2( ــه در ش ــرد ک ــه کار می گی ــاس ب ــک الم ــکل ی ش

ــای  ــک از فرضیه ه ــه هری نشــان داده شــده اســت. در ادام
ــوند. ــی ش ــف م ــدل توصی ــن م ــنهادی در ای پیش
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H1 - انــواع نــوآوری  بــر توانمنــدِی نــوآوری شــرکت تأثیــر 

مــی گــذارد.
انــواع نــوآوری )نــوآوری در محصــول، نــوآوری در فراینــد، 
ــای  ــازمانی( در راهنم ــوآوری س ــی، ن ــوآوری در بازاریاب ن
اســلو45 و دو نــوع نــوآوری فناورانــه ی دیگــر در اســتاندارد 
46UNE 166002 تعریــف شــده اســت. به عنــوان یــک 

ــوآوری  ــدی ن ــوآوری، توانمن ــدِی ن ــع از توانمن ــدل جام م
جداگانــه ای  قابل شناســایی  ســاختار  به خودیِ خــود 
ــا  ــت روش ه ــق تقوی ــوآوری از طری ــدی ن ــت. توانمن نیس
ــه،  ــرد. در نتیج ــکل می گی ــگاه ش ــک بن ــا در ی و فراینده
ایــن فرایندهــا، ســازوکارهای کلیــدی بــرای تحریــک، 
ســنجش و تقویــت نــوآوری محســوب می شــوند. تــا 
ــه  ــی ک ــی روی متغیرهای ــچ توافق ــش، هی ــال پی ــد س چن
بــر توانمنــدی نــوآوری تأثیــر می گذارنــد، وجــود نداشــت، 
ــده  ــه ش ــیاری ارای ــاوت بس ــنهادهای متف ــه پیش ــا اینک ب
بــود. یکــی از مطلوب تریــن مدل هــا بــرای مطالعــه ی 
ــه  ــی تشــکیل شــده اســت ک ــت عنصــر اصل حاضــر از هف
توســط الوســون و سامســون پیشــنهاد شــد. هرچنــد 
بــه  کــه  اروپایــی  توافق نامــه ی   ،2008 ســال  از  کــه 
ــت: ــترس اس ــده، در دس ــتاندارد منتشرش ــک اس ــکل ی  ش

رتبه بنــدی  استانداردســازی   :CWA 15899:2008«
و  کوچــک  شــرکت های  بــرای  نــوآوری  توانمنــدی 
ــی48 را  ــروه از عناصــر اصل ــا گ ــه دســته ی متوســط47«که ن
ــای  ــن مدل ه ــوآوری و بهتری ــت ن ــات مدیری براســاس ادبی
استفاده شــده، تعییــن کــرده اســت. در ایــن مطالعــه، 
توانمنــدی نــوآوری مطابــق بــا ایــن اســتاندارد اندازه گیــری 
ــدل الوســون و سامســون  ــه م ــع ب ــه در واق شــده اســت ک

)2001( بســیار شــباهت دارد.
H2 - انــواع نــوآوری، بــر کارنمــوِد کســب و کار تأثیــر 

. د ر می گــذا
ــوآوری و  ــورد ن ــه در م ــی ک ــن مطالعات ــر گرفت ــا در نظ ب
کارنمــود بنــگاه انجــام شــده اســت )گروســکی و همــکاران، 
1993؛ هــان و همــکاران، 1998؛ رابرتــز، 1999؛ کاالنتــون 
و  آرتــز  2005؛  پوســیک،  و  چــو  2002؛  همــکاران،  و 
ــدای و  ــکاران، 2011؛ گون ــن و هم ــکاران، 2010؛ تریِ هم
ــه  ــوآوری ک ــوع ن ــار ن ــن چه ــکاران، 2011(49 – از بی هم
ــوآوری  ــف شــده اســت، فقــط ن ــلو50 تعری در راهنمــای اَس

45. Oslo Manual (OECD, 2005)
46. AENOR, 2006
47. Standardization of an innovation capability rating for SMEs
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

50. OECD, 2005
51. Atalay et al., 2013
52. Key Performance Indicator
53. Franko, 1989

54. Acs and Audretsch (1989)
55. Archibugi and Pianta (1996)
56. Neely, 1998

ــرات مثبــت و معنــی  ــوآوری در فراینــد اث در محصــول و ن
داری بــر کارنمــود بنــگاه دارنــد. شــواهدی مبنــی بــر وجود 
ــه  ــوآوری غیرفناوران ــن ن ــی داری بی ــت و معن ــاط مثب ارتب
ــدا  ــگاه پی ــود بن ــی( و کارنم ــازمانی و بازاریاب ــوآوری س )ن
ــه  ــور تجزی ــکاران، 2013(51. به منظ ــاالی و هم ــد )آت نش
و تحلیــل کارنمــود کســب و کار، شــاخص های کلیــدی 
عملکــرد )52KPI( از )2005( EFQM و )CIS )2010 مانند 
ــتفاده  ــان مورداس ــداد کارکن ــاالنه و تع ــی س ــردش مال گ

ــد. ــرار گرفتن ق
ــود  ــر کارنم ــرکت، ب ــک ش ــه ی ی ــدی نوآوران H3 - توانمن

ــذارد. ــر می گ ــب و کار تأثی کس
ــای  ــا درآمده ــرکت ب ــعه ی ش ــش و توس ــای پژوه هزینه ه
فــروش بعــدی مرتبــط اســت )فرانکــو، 1989(53. بنابرایــن، 
ــازار  ــتری از ب ــهم بیش ــد س ــوآور می توانن ــای ن ــگاه ه بن
ســود  و  رشــد  هــای  نــرخ  بــه  و  آورنــد  به دســت   را 
ــکاران، 1993(.  ــکی و هم ــد )گروس ــت یابن ــتری دس بیش
ــتفاده از  ــا اس ــش )1989(54، ب ــز و آدری ــال، آک به عنوان مث
ــا اســتفاده  ــا )1996(55 ب شــمارش و آرچــی بوگــی و پیانت
ــد کــه فنــاوری  از شــاخص های ثبــت اختــراع، نشــان دادن
ــال،  ــن ح ــا ای ــتند. ب ــط هس ــر مرتب ــا یکدیگ ــود ب و کارنم
ــدی  ــا از توانمن ــگاه ه ــری بن ــی بهره گی ــورد چگونگ در م
کارنمــود  بهبــود  به منظــور  نوآوری پــروری  و  نوآورانــه 
عالوه بر ایــن،  دارد.  وجــود  ضعیفــی  درک  کســب و  کار 
کارنمــود  بــر  می توانــد  نــوآوری  توانمنــدی  عناصــر 
ــا و  ــتریان، فراینده ــان، مش ــه کارکن ــوط ب ــب وکار مرب کس
ــی تأثیــر بگــذارد )نیلــی، 1998(56. ایــن عناصــر  امــور مال
بــا هیــچ نظــم خاصــی از همدیگــر پیــروی نمی کننــد. هــر 
عنصــر توانمنــدی نــوآوری می توانــد بــه بهبــود در کارنمــود 
ــق  ــتقیم از طری ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــب و کار، به ط کس
عنصــر دیگــر منجــر شــود )نیلــی، 2005؛ ســااونیال و اوکــو، 

.)2012
»توانمنــدی        فرضیه هــا،  بررســی  به منظــور 
بر اســاس  کــه  اصلــی  عنصــر  نــه  توســط   نــوآوری« 
اســت،  شــده  پیشــنهاد   CWA 15899 )CEN, 2008(
ســاخته می شــود. ایــن عناصــر عبارت انــد از: فرهنــگ 
نــوآوری، راهبــرد، شایســتگی و دانــش، فنــاوری، محصــول 
ــت  ــازار و مدیری ــبکه، ب ــاختار و ش ــد، س ــات، فراین و خدم
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ــا هفــت عنصــری  پــروژه. ایــن عناصــر می تواننــد تقریبــاً ب
پیشــنهاد   )2001( سامســون  و  توســط الوســون  کــه 
بهره بــرداری  راهبــرد،  و  چشــم انداز  شــامل:  شــده اند، 
مبتنــی بــر شایســتگی، هــوش ســازمانی، خالقیــت و 
مدیریــت ایــده، نظام هــا و ســاختارهای ســازمانی، فرهنــگ 

ــوند. ــق ش ــاوری منطب ــت فن ــم و مدیری و اقلی
ــک  ــه ی ی ــدی نوآوران ــر توانمن ــادی ب ــران اقتص H4 - بح

ــذارد. ــر می گ ــرکت تأثی ش
ــی، روی  ــران مال ــه بح ــه چگون ــوع ک ــن موض ــاره ی ای درب
ســرمایه گذاری شــرکت ها در نــوآوری و یــا بالعکــس تأثیــر 
ــک  ــود دارد. از ی ــه وج ــث و مناقش ــوز بح ــذارد، هن می گ
ســو، برخــی معتقدنــد کــه چرخه هــای اقتصــادی نتیجــه ی 
نــوآوری هســتند. از ســوی دیگــر، دیگــران اســتدالل 
ــوآور  ــه و ســازمان های ن می کننــد کــه فعالیت هــای نوآوران
ــد.  ــکل یافته ان ــر ش ــادی تغیی ــای اقتص ــق بحران ه از طری
ــال 2008  ــی س ــران مال ــات، بح ــن مباحث ــر از ای صرف نظ
ــرای  ــرکت ها ب ــدت ش ــل کوتاه م ــی روی تمای ــرات منف اث
ســرمایه گذاری در نــوآوری داشــته اســت. درحالی کــه 
ســرمایه گذارِی  کل  اقتصــادی،  رکــود  دوره ی  طــی  در 
ــت  ــک اقلی ــت، ی ــه اس ــش یافت ــوآوری کاه ــا در ن بنگاه ه
ــنا  ــان ش ــالف جری ــا »در خ ــم از بنگاه ه ــا مه ــک ام کوچ
می کننــد« و هزینه هــای خــود را در زمینــه ی نــوآوری 
ــکاران، 2013(57.  ــی و هم ــی بوگ ــد )آرچ ــش داده ان افزای
ــدت بحــران  ــای کوچــک در م ــاالً بنگاه ه ــل، احتم در مقاب
ــه،  ــای نوآوران ــرمایه گذاری در پروژه ه ــف س ــل توق در مقاب
ــال  ــا احتم ــا ب ــرا آن ه ــد، زی ــتری دارن ــیب پذیری بیش آس
بیشــتری درخصــوص دســتیابی بــه منابــع مالــِی خارجــی 
ــر  ــو، 2012(58. ب ــا دشــواری هایی مواجــه می شــوند )پااون ب

ــه: ــد ک ــرض می کن ــه ف ــن مطالع ــاس، ای ــن اس ای
ــر  ــب و کار تأثی ــود کس ــر کارنم ــادی ب ــران اقتص H5 - بح

می گــذارد.
ــوآوری در حال توســعه  ــواع ن ــر ان H6 - بحــران اقتصــادی ب

ــذارد. ــر می گ تأثی
ــول  ــپانیا در ط ــران در اس ــاد بح ــر زی ــه تأثی ــه ب ــا توج ب
ــران  ــر بح ــل تأثی ــه و تحلی ــه، تجزی ــن مطالع ــرفت ای پیش
ــر توانمنــدی نوآورانــه ی شــرکت ها، کارنمــود کســب و کار  ب
و انــواع نــوآوری کــه در ســه فرضیــه ی قبلــی ارایــه شــده 

57. Archibugi et al., 2013
58. Paunov, 2012
59. Mir and Casadesús, 2011a,b
60. Archibugi et al., 2013
61. Laforet, 2011

اســت، اهمیــت دارد. شــرکت ها تمایــل دارنــد کــه در 
طــول مــدت بحــران اقتصــادی، ســرمایه گذاری در نــوآوری 
را کاهــش دهنــد )میــر و کازاِدســوس، 592011a,b(. بحــران 
اقتصــادی، کمینــه در طــول مراحــل اولیــه ی آن، موجــب 
ــی و  ــی بوگ ــد )آرچ ــوآوری ش ــرمایه گذاری در ن ــالف س ات
همــکاران، 2013(60. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، تفکیــک 
ــران،  ــرات بح ــتقرار SIMS از اث ــازی و اس ــرات پیاده س اث

ضــروری اســت.
H7 - توانمنــدی نوآوری بر نوآوری تأثیر می گذارد.

ــی امــکان وقــوع دارد کــه یــک بنــگاه  ــوآوری فقــط زمان ن
توانمنــدی نــوآوری داشــته باشــد )الفــوِرت، 2011(61. 
ــد،  ــر باش ــگاه قوی ت ــک بن ــوآوری ی ــدی ن ــه توانمن هرچ
ــود  ــد ب ــتر خواه ــا بیش ــوآوری آن ه ــود ن ــی کارنم اثربخش
ــن  ــیابی ای ــور ارزش ــون، 2001(. به منظ ــون و سامس )الوس
فرضیه  هــا، یــک ســاختار توانمنــدی نــوآوری بــا نــه عنصــر 
ــنهاد  ــد( پیش ــه ش ــاال ارای ــه در ب ــه ک ــی )همان گون اصل
شــده اســت. عالوه  برایــن، طبــق مطالعــات ســااونیال و 
ــج   ــه پن ــوان ب ــوآوری را می ت ــیل ن ــو )2012(، پتانس اوک
دســته تقســیم کــرد، از جملــه: رهبــری و فرایندهــای 
ســازمانی،  ســاختارهای  و  ارتباطــات  تصمیم گیــری، 
همــکاری و پیوندهــای خارجــی، اقلیــم و فرهنگ ســازمانی، 
خالقیــت فــردی و دانــش چگونگــی. انتظــار مــی رود 
ســازمان هایی کــه از ایــن جنبه هــا به طــور اثربخــش 
ــد از  ــرداری می کنن ــوآوری بهره ب ــای ن ــول فراینده در ط
ــوردار  ــوآوری برخ ــای ن ــز فعالیت ه ــای موفقیت آمی پیامده

می شــوند )ســااونیال و اوکــو، 2012(.
ــر  ــب و کار تأثی ــود کس ــر کارنم ــوآوری ب ــود ن H8 - کارنم

می گــذارد.
ــوآوری  ــیل ن ــه از پتانس ــازمان هایی ک ــی رود س ــار م انتظ
بهره بــرداری  نــوآوری  فرایندهــای  در  مؤثــری  به طــور 
ــوآوری  ــای ن ــزی از فعالیت ه ــج موفقیت آمی ــد، نتای می کنن
ــود  ــر کارنم ــود ب ــه ی خ ــه نوب ــه ب ــد، ک ــب می کنن کس
ــو،  ــااونیال و اوک ــذارد )س ــر می گ ــازمان تأثی ــدت س بلندم
2012(. بــا توجــه بــه رابطــه ی بیــن نــوآوری و ســودآوری، 
مطالعــات قبلــی )گروســکی و همــکاران، 1993؛ گروســکی، 
ــزان  ــه می ــد ب ــتقیم، هرچن ــت و مس ــری مثب 1997( تأثی
ــر غیرمســتقیم قابل توجــه به دلیــل عــدم  ــک اث ــی و ی جزئ
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بــه شــوک های  نســبت  نــوآور  بنگاه هــای  حساســیت 
ــد. ــان دادن ــاد کالن را نش اقتص

طریــق از  نــوآوری  مدیریت کــردن    -H9a 

)UNE 166002 (SIMS بــر توانمنــدی نوآورانــه تأثیــر 
می گــذارد.

طریــق از  نــوآوری  مدیریت کــردن   -H9b 

تأثیــر  نــوآوری  کارنمــود  بــر   UNE 166002 (SIMS(
. رد می گــذا

ــری  ــازمانی مؤث ــای س ــیوه های TQM ابزاره ــی، ش به عبارت
بــرای ایجــاد توانمنــدی نوآورانــه هســتند )پِردومو-اَرتیــز و 
همــکاران، 2006؛ پراجوگــو و ســوهال، 2006؛ ســانتوس- 
ــگ،  ــو و هان ــز، 2007؛ پراجوگ ــواِرز- گونزال ــده و آل ویجان
2008(62. از ســوی دیگــر، ســیتکین و همــکاران )1994(63  
فقــط  نبایــد   TQM نظام هــای  کــه  می کننــد  تأکیــد 
به عنــوان مجموعــه ای از ابزارهــا، روش هــا و شــیوه ها دیــده 
 ،TQM ــای ــر، راهنماه ــه مهم ت ــوض و از هم ــوند. در ع ش
ــد  ــه می دهن ــق و ارزشــمندی را ارای ــی، عمی دانشــی جهان
ــازمانی خــاص در  ــای س ــا نیازه ــد متناســب ب ــه می  توان ک
زمینه هایــی ماننــد کیفیــت و نــوآوری منطبــق شــود. 
ــای  ــود کارکرده ــری کارنم ــور مؤث ــیوه های TQM به ط ش
ــگ،  ــو و هان ــد )پراجوگ ــا می دهن ــعه را ارتق پژوهش و توس
ــازی  ــه پیاده س ــد ک ــان می ده ــه نش ــر دو جنب 2008(. ه
از اســتفاده  بــا  به عنوان مثــال   ،SIMS اســتقرار   و 

ــوآوری  ــود ن ــه و کارنم ــدی  نوآوران UNE 166002، توانمن

ــنهادی  ــای پیش ــه در فرضیه ه ــه ک ــا را )همان گون بنگاه ه
ــد. ــش می ده ــت( افزای ــده اس ــی آم قبل

طریــق از  نــوآوری  مدیریت کــردن   -H9c 

)UNE 166002 (SIMS بــر کارنمــود کســب و کار تأثیــر 
می گــذارد.

طریــق از  نــوآوری  مدیریت کــردن   -H9d 

)UNE 166002 (SIMS تأثیــرات بحــران اقتصــادی را روی 
ــه ی شــرکت تعدیــل می کنــد. توانمنــدی نوآوران

ــر  ــوآوری را ب ــدی ن ــر توانمن ــران، تأثی ــل بح H10 - عام

کارنمــود نــوآوری تعدیــل می کنــد.
دیــده  قبلــی  مــوردی  مطالعــات  در  کــه  همان  گونــه 
ــر و همــکاران،  ــا و همــکاران، 2007؛ پِلیِس می شــود )کوری
2008؛ الو، 2010؛ میــر و کازاِدســوس، 2011a,b؛ ماتیــاس 

و همــکاران، 2012، 2014؛  پِلیِســر  کوئلهــو، 2011؛  و 
اســتقرار  و  پیاده ســازی   ،64)2016 همــکاران،  و  یِِپــس 
 ،UNE 166002 ــتاندارد ــق اس ــال( طب SIMS )به عنوان مث

بهبــود  را  کارنمــود کســب و کار  و  نوآورانــه  توانمنــدی 
ــش  ــب کاه ــادی موج ــران اقتص ــه، بح ــد. اگرچ می بخش
ــی و  ــده اســت )آرچــی بوگ ــوآوری ش ــرمایه گذاری در ن س
ــی  ــای قبل ــا فرضیه ه ــوم ب ــر دو مفه ــکاران، 2013(. ه هم

ــد. ــرار می گیرن ــیابی ق ــورد ارزش م
4 روش شناسی

ــژه،  ــور وی ــش، به ط ــک پیمای ــاس ی ــی بر اس ــل تجرب تحلی
ــش  ــن پیمای ــه طراحــی شــده اســت. ای ــن مطالع ــرای ای ب
از جملــه راهنماهایــی  و  اســتانداردها  از  اســتفاده   بــا 

66UNE 166002 ،65CWA 15899، چارچــوب EFQM بــرای 

نــوآوری67، کتابچــه ی راهنمــای اســلو68 و پیمایــش نــوآوری 
جامعــه69 طراحــی شــد.

ایــن پیمایــش کــه شــامل 51 ســؤال بــود در 1000 
شــرکت اســپانیایی توزیــع شــد. دلیــل انتخــاب ایــن 
پژوهــش  زمــان  در  کــه  بــود  ایــن  شــرکت  تعــداد 
 تقریبــاً حــدود 500 شــرکت اســپانیایی گواهی نامــه ی

و  بودنــد  کــرده  دریافــت  را   UNE 166002 SIMS

هــدف ایــن بــود کــه پاســخ های تقریبــاً یکســانی از 
آیــد.  به دســت  تأیید نشــده  و  تأیید شــده  شــرکت های 
ــات از تمامــی نهادهــای صــدور  پــس از جمــع آوری اطالع
ــرکت دارای  ــتی از 500 ش ــپانیا، فهرس ــه در اس گواهی نام
ــه  ــات UNE 166002، تهی ــر الزام ــی ب ــه ی مبتن گواهی نام
ــه  ــر ک ــرکت دیگ ــز از 500 ش ــابهی نی ــت مش ــد. فهرس ش
و  نکــرده  پیاده ســازی  را   UNE 166002 اســتاندارد 
ــن  ــا اولی ــا، ب ــد. ام ــرده بودن ــت نک ــه ای دریاف گواهی نام
نمونــه در زمینــه ی تمامــی متغیرهــای دیگــر قابل مقایســه 
ــی  ــی از متغیرهای ــال یک ــد. به عنوان مث ــه ش ــد، تهی بودن
ــرکت  ــدازه ی ش ــد، ان ــرل ش ــه کنت ــر دو نمون ــه در ه ک
ــامل  ــه ش ــر دو نمون ــوازن بســیار مشــابه در ه ــک ت ــا ی )ب
ــزرگ )31/5 درصــد(، شــرکت های متوســط  شــرکت های ب
)31/5 درصــد( و شــرکت های کوچــک )37 درصــد(( بــود. 
ــش و  ــران پژوه ــط مدی ــده توس ــور عم ــش نامه به ط پ   رس
ــر  ــا مدی ــر فنــی )29 درصــد( ی توســعه )44 درصــد(، مدی
ــا در  ــد. تنه ــخ داده ش ــرکت پاس ــر ش ــد( ه کل )15 درص
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

66. AENOR, 2006
67. EFQM, 2005
68. OECD, 2005
69. CIS, 2010
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ــط  ــش نامه توس ــرکت ها )%12( پرس ــزی از ش ــداد ناچی تع
ــخ داده  ــت، پاس ــی نداش ــئولیت چندان ــه مس ــدی ک کارمن
پاســخ دهندگان  تحصیــالت  ســطح  عالوه   بر ایــن،  شــد. 
ــدرک  ــود )%96 دارای م ــاال ب ــیار ب ــه بس ــر دو نمون در ه
دانشــگاهی(. پرســش نامه ای کــه بــرای ایــن مطالعــه 

ــت.  ــده اس ــه آورده ش ــت، در ضمیم ــده اس استفاده ش
ــدف،  ــروه ه ــرکت از گ ــرای 347 ش ــش ب ــن پیمای در ای
پرســش نامه ارســال شــد کــه بــه 107 پرســش نامه پاســخ 
ــودن  ــل ناقص ب ــش نامه ها به دلی ــی از پرس ــد. برخ داده  ش
پرســش نامه ی   73 کل  در  و  گذاشــته  شــد  کنــار 

بعــدی  شــکل  مانــد.  باقــی  معتبــر  تکمیل شــده ی 
ــری  ــای نمونه گی ــا خط ــخ %21 ب ــرخ پاس ــان دهنده ی ن نش
%8/3 ± در اطمینــان )احتمــال( %95 اســت. از کل جامعــه 
%5/57 براســاس اســتانداردهای UNE 166002  گواهی نامــه 
ــای آن  ــال از راهنماه ــور فع ــد و به ط ــرده بودن ــت ک دریاف
ــد.  ــتفاده نکردن ــی، اس ــد و %42/5 مابق ــتفاده می کردن اس
ــش  ــای پیمای ــه ای از ویژگی ه ــامل خالص ــدول ) 2( ش ج

اســت.

بــه  پاســخ ندادن  به دلیــل  پیمایش هــا،  بیشــتر  در 
پرســش نامه ها احتمــال خطــا وجــود دارد. پاســخ ندادن 
ــرکت ها از  ــه ش ــد ک ــی باش ــن معن ــه ای ــت ب ــن اس ممک
مهارت هــا یــا توانمندی هــای نــوآوری خــود، چنــدان 
ــد  ــخ دهن ــرکت ها پاس ــه  ش ــر هم ــه اگ ــتند ک ــی نیس راض
ــد.  ــته باش ــی داش ــمگیر و قابل توجه ــج چش ــد نتای می توان
ــت آمده  ــج به دس ــتر روی نتای ــون بیش ــام آزم ــدون انج ب
ــان در  ــرای اطمین ــی ب ــچ راه ــده، هی ــای آین در پژوهش ه

ــدارد.  ــود ن ــوع وج ــن موض ــورد ای م
  CWA 15899:2008 اروپایــی  توافق نامــه ی  
»استانداردســازی رتبه بنــدی توانمنــدِی نــوآوری بــرای 
شــرکت هــای کوچــک و متوســط- SMEs«، یــک نمــره ی 
کلــی بــرای توانمنــدی نــوآوری )IC( از یــک تــا چهــار برای 
ــه از  ــازی ک ــن ارزش 37 امتی ــوان میانگی ــرکت ها به عن ش
هــر پرســش نامه به دســت می آیــد، در نظــر می گیــرد. 
ــی  ــش مورد بررس ــر، 37 پرس ــش حاض ــش پژوه در پیمای
ــدار 2/97  ــرای IC، مق ــی ب ــن جهان ــت و میانگی ــرار گرف ق

به دســت آمــد. 

منبع: نویسندگان

جدول 2: خالصه ی توصیفی پیمایش

 هاي اسپانیایی هر بخش یا اندازه شرکت جمعیت
 اسپانیا  موقعیت:

 347 ي کلی: ي نمونه اندازه
 73 شده: هاي تکمیل نامه تعداد پرسش

 پرسش نامه آنالین آوري اطالعات: هاي جمع روش
 %21 دهی: میزان پاسخ
 %95ي اطمینان  در فاصله ±%3/8 برداري: خطاي نمونه

 2011آوریل تا دسامبر  ي زمانی ورهد
 

اولیــه تجمیع شــده  نتایــج  بــرآورد  اولیــن  شــکل ) 3( 
ــد،  ــان می ده ــاد IC و SIMS  را نش ــرای ابع ــدول 3( ب )ج
 SIMS تحــت  کــه  شــرکت هایی  بیــن  نمونه هــا  کــه 
ــد، تقســیم شــده  ــرده بودن ــرده و نک ــه دریافت ک گواهی نام
 SIMS اســت. از بیــن شــرکت هایی کــه گواهی نامــه ی
را دریافــت کــرده بودنــد، 85/71 درصــد دارای مقــدار 
توانمندی نوآوری )IC( باال                      و شرکت هایی بدون 
 )A( ــاال ــراز 53/33 درصــد ب گواهی نامــه ی SIMS  دارای ت
ــوآوری پاییــن ــر توانمنــدی ن  و 46/67 درصــد دارای مقادی

                  هســتند. مشــاهده می شــود کــه گواهی نامــه ی 

ــی  ــیار مثبت ــتگی بس ــا IC همبس ــت ب ــن اس SIMS  ممک

داشــته باشــد.

)A ((>=2.5) 

)B ((<=2.5) 
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IC و SIMS شکل 3: نمودار آماری

IC و SIMS جدول 3: آمار داده ها برای

BP و SIMS جدول 4: آمار داده ها برای

در  تغییــرات  مــورد  در  شــرکت ها  از  عالوه بر ایــن، 
ــی  ــا ط ــود آن ه ــورد بهب ــب و کار )BP(، در م ــود کس کارنم
چهــار ســال گذشــته توســط یــک پرســش مســتقیم 
ــی  ــاً نیم ــرکت ها، تقریب ــداد ش ــوع تع ــد. از مجم ــؤال ش س
از آن هــا )جــدول 4( نتایــج بهبود یافتــه ای )BP( را تجربــه 
چنیــن  دیگــر  نیــم  مــورد  در  در حالی کــه  کرده انــد، 
نیســت )به ترتیــب 51/4 و 48/6 درصــد(. همــان طــور کــه 
در شــکل )4( نشــان داده شــده اســت، 66/7 درصــد از 
شــرکت هایی کــه دارای گواهی نامــه ی SIMS هســتند، 
ــته  ــال گذش ــار س ــی چه ــود را ط ــب و کار خ ــود کس کارنم
بهبــود بخشــیده اند، در حالی کــه تنهــا 6/28 درصــد از 
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ــتاندارد  ــر اس ــی ب ــه ی مبتن ــه گواهی نام ــرکت هایی ک ش
ــد. اگرچــه،  ــج را گــزارش کردن ــن نتای SIMS نداشــتند، ای

ــک  ــی ی ــرکت ها ط ــتر ش ــه بیش ــرد ک ــرض ک ــوان ف می ت
ــب و کار را  ــود کس ــود کارنم ــادی، بهب ــران اقتص دوره ی بح
ــت  ــه اس ــب توج ــه جال ــن نکت ــر ای ــد، ذک ــه نکرده ان تجرب
گواهی نامــه ی  دارای  شــرکت های  درصــد    66/7 کــه 
تــا 2010،  از ســال 2007  ایــن دوره  SIMS در طــی 

ــن  ــیده  اند. ای ــود بخش ــود را بهب ــب و کار خ ــود کس کارنم
نتایــج نشــان می دهــد کــه ممکــن اســت رابطــه ای مثبــت 

ــد. ــته باش ــود داش ــن SIMS و BP وج بی

SIMS (UNE 166002) 
 (IC)توانمندي نوآوري 

 جمع کل  Bمیزان پایین  Aمیزان باال
 %100 %29/14 %71/85 بله
 %100 %67/46 %33/53 خیر
 %100 %22/27 %22/72 کل

 

SIMS (UNE 166002) 
 BPعملکرد کسب و کار 

 جمع کل  Bپایینمیزان   Aمیزان باال
 %100 %3/33 %7/66 بله
 %100 %4/71 %6/28 خیر
 %100 %6/48 %4/51 کل
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BP و SIMS شکل4: نمودار آماری برای

جدول 5: تحلیل ارزیابی مقیاس توانمندی نوآوری
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5 تجزیه و تحليل داده ها و نتایج
5-1 ارزیابی معيارها )سنجش ها(

ــی  ــن پژوهــش، ســنجه های ارزیاب ــل از ای ــه قب از آنجایی ک
توانمنــدی نــوآوری مــورد آزمــون واقــع نشــده بــود، یــک 
تجزیــه و تحلیــل عاملــی اکتشــافی70 اولیــه )EFA( از 
ســنجه ها و بــا هــدف آزمــون مقیاس هــای مبنــای عوامــل 
ــام EFA و  ــرای انج ــزار SPSS 19 ب ــت. نرم اف ــام گرف انج
ــی  ــش عامل ــوان روش چرخ ــده به عن ــس نرمال ش واریماک
ــکاران،  ــر و هم ــد )هایِ ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــه ی اصل مؤلف
ــار  ــا ب ــف و ی ــار ضعی ــه ب ــواردی ک ــی م 1998(71. تمام

ــدند. ــتند، رد  ش ــل داش متقاب
ــد  ــان می ده ــت نش ــده اس ــوارد باقی مان ــی از م ــج کل نتای
 72 86/0(KMO)که میزان سنجه ی کایسر- ِمِیر- اَلکین                        بوده 

70. Exploratory Factor Analysis
71. Hair et al., 1998
72. Kaiser-Meyer-Olkin

و در p<0.0000 معنــی دار هســتند. مربــع کای متناظــر 
ــه ی آزادی  ــا درج ــادل 1014/95 و ب ــی مع ــور تقریب به ط
df=253 اســت. به عــالوه، فقــط مــواردی بــا مقادیــر 
بــار عاملــی باالتــر از 0/5 نــگاه داشــته شــدند. نتایــج 
ــبکه ،  ــاختار و ش ــازار، س ــرد، ب ــل »راهب ــج عام ــی پن کل
ــد  ــروژه« را تأیی ــت پ ــد مدیری ــوآوری و فراین ــگ ن فرهن
ــای  ــدی متغیره ــاس گروه بن ــل براس ــن عوام ــد. ای می کن
آشــکار در عوامــل متناظــر آن هــا نام گــذاری شــدند، 
 کــه بــا گروه بنــدی انجام شــده بــر پایــه ی اســتاندارد

CWA 15899  بهتــر مطابقــت دارد. ایــن پنــج عامــل 

ــان  ــده را نش ــتخراج ش ــس کل اس ــد از واریان 68/55 درص
ــود(. ــه ش ــدول 5 مراجع ــه ج ــد )ب می ده

 عوامل
 EFAᵃبارهاي عاملی  CFAبارهاي عاملی 

 tb 1 2 3 4 5مقدار  بارها
  (α=0.90, AVE=0.64) راهبرد

C1269/0 73/44 79/0 کلی شرکت راهبردهاي نوآوري بر اساس  : پروژه     
C21 77/0 5/38 78/0 بازار در محیط رقابتی برتر: دانش     

C22 : 71/0 39/61 84/0 اهداف و وظایف ي تعریف دقیق پیش از توسعهایجاد     
C23: 61/0         26/60 82/0 منحصرا صریح، شفاف و درست است. هاي نوآوري الزم براي پروژه ارتباط اطالعات     

C24و بهبودهایی براي یادگیري  فرصت ي منزله دهد، به هاي نوآوري رخ می ه: اشتباهاتی که در پروژ 
 .است مند نظام

80/0 66/42 62/0     

C3058/0           40/36 78/0 راهبردي درنظر گرفته می شود.گیري  یمانداز نوآوري در تصم : چشم     
C31 ،حوزه هاي فعالیت را  یکه تمام دنکن می از یک فرایند نوآوري مدون پیروي: پروژه هاي نوآوري

 گیرد. نظر میدر
76/0 40/32            52/0     
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ادامه ی جدول 5: تحلیل ارزیابی مقیاس توانمندی نوآوری

73. Confirmatory Factor Analyzes
74. Sanzo et al., 2003
75. Carmines and Zeller, 1979
76. Petnji et al. (2011)
77. Cronbach,1951

5-2 روایی و پایایی مقياس  های پيشنهاد شده
تأییــدی    عامــل  تحلیــل   انجــام  بــا  مقیاس هــا  ابعــاد 
 ،EFA ــده از ــوارد باقی مان ــی م ــد. تمام ــد ش )73CFA( تأیی
 CFA ــج ــد. نتای ــود را پذیرفتن ــه خ ــط ب ــل مرتب ــار عوام ب
ارایه شــده در جــدول )5 ( نشــان می دهــد کــه بــار همــه ی 
مــوارد در ســاختارهای مربــوط بزرگ تــر از 0/5 بــوده اســت. 
ایــن موضــوع، پایایــی هــر مــورد را تأییــد می کنــد )ســانزو 
و همــکاران، 2003(74. روایــی همگــرای هــر مــورد توســط 
میــزان بــار بزرگ تــر از 0/7 )کارمیِنــز و ِزلِــر، 1979(75 
ــد  ــود، تأیی ــر ب ــی پایین ت ــه کم ــورد C35 ک ــتثنای م به اس
ــه  ــدار آن ب ــه مق ــل ک ــن دلی ــه ای ــال، ب ــن ح ــا ای ــد. ب ش
ــار  ــق معی ــورد طب ــن م ــود، ای ــک ب ــیار نزدی ــتانه  بس آس

 عوامل
 EFAᵃبارهاي عاملی  CFAبارهاي عاملی 

 tb 1 2 3 4 5مقدار  بارها
  (α=0.86, AVE=0.59) بازار

C1865/0  29/40 81/0 .شود می حفظبازار آینده  هايبینی نیاز در پیش ...کنندگان و  أمین: ارتباط با مشتریان، ت    
C19 حضور ت خدم محصول/ي  توسعهیند سرتاسر فراآینده، مشتریان در  کردن تقاضاهاي برآورده: براي

 .دارند
78/0 51/36  74/0    

C20عمل ها  براساس آنو  بازنگري م مندنظاصورت  بهشکایت ها و پیشنهادها  یی مانند: بازخوردها
 .شود می

82/0 07/47  78/0    

C3372/0    74/41 78/0 .است هدست آورد خود به نسبت به رقبايرا سهم بیشتري از بازار  ،: شرکت از طریق نوآوري    
C35 :54/0  09/19 65/0 .شوند می ییشناسااولیه  ي در مرحلهمحور -بازار هاي توزیع کانالعنوان بخشی از فرآیند نوآوري،  به    

C36متنوعی از محصوالت تولید  ي محصول، طیف : با در نظر گرفتن عوامل مختلف در فرآیند توسعه
 .شود می

76/0 37/32  65/0    

  (α=0.82, AVE=0.73)شبکه و ساختار 
C11مشتري  هاي شسفار توسط طور مستقیم بههاي نوآوري که  ي تخصیص یافته براي پروژه : بودجه

 .شود تأمین نمی
87/0 00/74     79/0   

C1674/0   17/30 82/0 .کنند خاص پروژه را برآورده میالزامات که  : شرکاي تجاري خارجی   
C17 : یمرتبط آگاه پژوهشیو  هاي فناورانه توسعهتا از شود  میحفظ پژوهش خارجی ارتباط با منابع 

 .شودحاصل 
88/0 09/65   79/0   

  (α=0.79, AVE=0.61)فرهنگ نوآوري 
C3بازارها و براي (باز بودن  هاي جدید هاي مدیریتی تمایل زیادي به شرکت در فعالیت : سازمان

 .دهند هاي جدید و غیره) نشان می فناوري
87/0 01/75    64/0  

C777/0    87/22 75/0 .در هر زمان آزاد هستند پیشنهادهاها یا  ي ایده : کارکنان براي ارائه  
C15اي نوآوري، توانمندي وجود  هاي پروژههاي مختلف در تیم زمینه : براي همکاري کارکنان با پیش

 .دارد
81/0 42/30    58/0  

C2973/0    87/20 69/0 .کنند : اعضاي تیم پروژه با اعتماد و احترام با یکدیگر برخورد می  
  (α=0.77, AVE=0.68)یند مدیریت پروژه فرا

C4تحلیل مانندها و ابزارهایی  استفاده از روش و با مند نظامصورت  ي نوآوري به پروژه هاي : ریسک 
SWOT  شود و غیره کنترل می. 

79/0 48/23     61/0 

C27شده انجام  ریزي ي برنامهها و بودجه بندي شده ي زمان هاي نوآوري تقریباً همیشه در برنامه : پروژه
 ..شود می

83/0 09/50     85/0 

C28و  تعریف شدهاز معیارهاي  ،استقرارسازي و  هاي بالقوه جهت پیاده یابی و انتخاب پروژه ش: براي ارز
 .شود دقیق استفاده می

86/0 45/43     62/0 

 -کایسر سنجه ي% است؛ چرخش: واریماکس نرمال شده؛ 55/68ابر با : مجموع واریانس استخراج شده از طریق پنج عامل بر a= تحلیل عامل اکتشافی؛EFA؛ ی تأییدي تحلیل عامل =CFAنکته: 
 د.نباش دار می معنی P <0.001 در T تمام مقادیر b؛  p<0.0000با احتمال  df= 253آزادي  ي ؛ درجه95/1014مربع کاي تقریبی =   ؛86/0= اَلکین  -میِر

 

ــکاران )2011(76  ــی و هم ــن ج ــط پیت ــده توس پیشنهاد ش
ــد. ــته ش نگه داش

ــده  ــون باقی مان ــای مکن ــرای متغیره ــری ب ــوارد اندازه گی م
ــی  ــدی CFA مورد بررس ــروه بن ــق گ ــز از طری ــدل نی از م

قــرار گرفتنــد کــه در جــدول )6( ارایــه شــده اســت.
ــر  ــی ه ــی و پایای ــه روای ــد ک ــان می ده ــدول )6(  نش ج
ــوارد  ــتثنای م ــط به اس ــل مرتب ــا عوام ــاط ب ــورد در ارتب م
حــال  ایــن  بــا  کــه  شــدند،  تأییــد   IP2 و   TI1، TI3

نگه داشــته شــدند زیــرا مقــدار آن هــا بــه آســتانه ی 
0/7 بســیار نزدیــک بــود. به عــالوه، ابعــاد و ســازگاری 
داخلــی هــر مقیــاس براســاس آلفــای کرونبــاخ )کرونبــاخ، 
1951(77 و واریانــس میانگیــن )AVE(  معیارهــای پایایــِی 
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ترکیبــی ارزیابــی شــد. نتایــج در جدول هــای ) 5 و 6( 
بــرای  از 0/75  آلفــای کرونبــاخ  نشــان می دهــد کــه 
ــت و از  ــر اس ــرد« متغی ــرای »راهب ــا 0/90 ب ــول« ت »محص
کمینــه آســتانه ی پذیرفته شــده ی 0/7 بزرگ تــر اســت 
)نونالــی و بِــرن اِســتین، 1994(78. عالوه بر ایــن، مقــدار 
AVE بزرگ تــر از مقــدار آســتانه ی 0/5 بــود )فورنــل و 

5-3 آزمون فرضيه ها در مدل مفهومی
انجــام شــد   )SEM( مدل ســازی معــادالت ســاختاری
و مدل ســازی مســیر بــا اســتفاده از کمینــه مربعــات 
 2.0 ویرایــش   PLS نرم افــزار  توســط  و  جزئــی81 
ــک  ــه ی ــتیابی ب ــور دس ــد. به منظ ــع ش ــی واق مورد ارزیاب
درک کلــی از مــدل، »توانمنــدی نــوآوری و انــواع نــوآوری« 
به عنــوان ســازه های مرتبــه ی دوم مدل ســازی شــدند. 

78. Nunnally and Bernstein, 1994
79. Fornell and Larcker, 1981
80. psychometric properties
81. Partial Least Squares

ــی  ــازگاری داخل ــان دهنده ی س ــه نش ــر، 1981(79 ک الرک
باال ســت. به طور کلــی، قــدرت و خــواص روان ســنجی80 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــدل م ــه ی م ــر پای ــای ب مقیاس ه
مقیاس هــا می تواننــد بــا اطمینــان مورد اســتفاده قــرار 

ــد. گیرن

جدول 6: موارد اندازه گیری برای متغیرهای مکنون باقی مانده در مدل

 t-valuea SDb بارها عوامل

  انواع نوآوري
  ᵈ(α=0.75, AVE=0.67)محصوالت 

T11 :04/0 53/15 67/0       نوآوري در محصول 
T16 : 01/0 06/92 92/0      موجودتلفیق فناوري 
T17 :02/0 88/39 84/0  جدید براي بازار فناوري ي توسعه 

  (α=0.71, AVE=0.63) و سازمان بازاریابی
T13 :08/0 91/8 67/0 خدمت نوآوري در 
T14 :03/0 28/29 88/0  نوآوري در سازمان 
T15 :03/0 72/24 82/0       نوآوري در بازاریابی 

  )2007-2010نوآوري ( کارنمود
  (α=0.87, AVE=0.62)نوآوري  کارنمود

IP1 :02/0 8/38 78/0     و توسعهپژوهش هاي  گذاري در پروژه سرمایه 
IP2 :03/0 91/19 64/0     بینی شده ي پیش بی از بودجهانحراف تقری 
IP3 :02/0 36/46 79/0    یابی شده ي ثبت و ارزش آورانههاي نو تعداد ایده 
IP4 :01/0 19/66 87/0     شده اندازي ي راه اي نوآورانهه تعداد پروژه 
IP5 :01/0 23/87 85/0     حال انجام ي در هاي نوآورانه تعداد پروژه 
IP6 :03/0 29/30 77/0   هشد و / یا با موفقیت اجرا هپایان رسید به هاي نوآوريِ تعداد پروژه 

  )2007-2010(  کار و کسب کارنمود
  (α=0.78, AVE=0.70)کار  و کسب کارنمود

BP1 :01/0 47/62 85/0       کارکنان 
BP2 : 02/0 75/47 82/0      توسعه و کارکنان واحد پژوهش 
BP3 :02/0 32/46 84/0      انهیسال زدهبا 

  )2007-2010بحران مالی (
FC :هاي نوآوري شرکت را کاهش  یافته به پروژه گذاري اختصاص ایهبحران اقتصادي سطح سرم

 .است دادهن
00/1 - - 

UNE 166002 (SIMS)  
 - - 00/1 .است UNE 166002 نامه استاندارد مدیریت نوآوري شرکت داراي گواهی

ᵃ  تمام مقادیر  t در p <0.000 معنی دار هستند. 
ᵇ  SD .خطاي استاندارد = 
ᵈ  α آلفاي کرونباخ؛ :AVE =واریانس میانگین استخراج شده. 

 
همان طور کــه در جدول هــای )5 و 6 ( نشــان داده شــده 
ــد  ــدداً مورد تأیی ــل مج ــاختار عوام ــتگی س ــت، هم بس اس
ــز  ــاخ و AVE نی ــای کرونب ــن، آلف ــت. عالوه بر ای ــرار گرف ق
ــدول  ــه در ج ــت ک ــول اس ــدی قابل قب ــدار ح ــر از مق باالت

ــت. ــده اس ــان داده ش )7( نش
ــه  ــد اینک ــرای تأیی ــز ب ــی نی ــی تفکیک ــون روای ــک آزم ی
یــک  به عنــوان  منحصر به فــرد  به طــور  عامــل  هــر 
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جدول 7: مدل  مناسب با توانمندی نوآوری و انواع نوآوری بارگذاری شده به عنوان مرتبه ی دوم

AVE  جدول 8: همبستگی بین عاملی بین سازه های اصلی و ریشه ی مجذور استخراج شده ی

بعــد جداگانــه ارایــه می شــود و بر اســاس معیارهــای 
ــج  ــد. نتای ــام ش ــر انج ــل و الرک ــط فورن ــده توس ــه ش ارای
بــرای  را  )8( شــواهدی محکــم  ارایه شــده در جــدول 
ــن،  ــی تفکیکــی بیــن ســازه ها نشــان می دهــد. بنابرای روای

ــرای هــر ســازه  آزمــون همبســتگی خطــِی بیــن عاملــی ب
ــر  ــذور مقادی ــه ی مج ــر از ریش ــر کمت ــازه های دیگ ــا س ب
ــرای  ــده( ب ــک مشخص ش ــر و ایتالی ــورت توپ AVE )به ص

ــود. ــدار ب ــر مق ه

ــا  ــق ب ــی مطاب ــدل کل ــرای م ــرازش )82GoF( ب ــاخص ب ش
گرفــت.  قــرار  مورد بررســی  تِِننهــاوس83  پیشــنهادات 
مــدل GoF بــرای واریانــس توضیــح داده شــده و اشــتراک 
ــی دار  ــاال و معن ــاخص ب ــان دهنده ی ش ــه نش ــود ک 0/41 ب
اســت )تِِننهــاوس و همــکاران، 2004(84. در نهایــت، روابــط 
فرض شــده بیــن ســازه های مختلــف بــرای اطمینــان 
ــده ی آن  ــج خالصه ش ــد و نتای ــرار گرفتن ــون ق ــورد آزم م

ــت. ــده اس ــه ش ــدول )9( ارای در ج
ــوآوری،  ــواع ن ــل ان ــد، عام ــی می ش ــه پیش بین همان طور ک
 )H1( ــوآوری ــدی ن ــر توانمن ــت و مســتقیمی ب ــرات مثب اث
ــدی  ــل، توانمن ــب و کار )H2( دارد. در مقاب ــوِد کس و کارنم
ــر  ــر کارنمــوِد کســب و کار تأثی ــوآوری به طــور مســتقیم ب ن
ــد نقــش میانجــی  نمی گــذارد. )H3( امــا در عــوض می توان
 .)H7+H8( از طریــق عامــل کارنمــوِد نوآوری داشــته باشــد
ــه  ــد ک ــش نشــان می ده ــج حاصــل از پژوه ــالوه، نتای به ع
بحــران مالــی به طور مســتقیم بــر توانمنــدی نــوآوری 
ــالف  ــت. بر خ ــذار اس ــوآوری )H6( تأثیرگ ــواع ن )H4( و ان
ــی به طورمســتقیم  ــران مال ــد بح ــر می رس ــارات،  به نظ انتظ
 .)H5( نیســت  تأثیرگــذار  کســب و کار  کارنمــوِد  بــر 
همچنیــن توانمنــدی نــوآوری به طورمســتقیم و مثبــت بــر 

 AVE  ترکیبیپایایی  Rافزونگی اشتراك آلفاي کرونباخ مربع 
 0,03 0,70 0,78 0,47 0,87 70/0 کارنمود کسب وکار

  1,00 1,00  1,00 1,00 بحرانی مالی
 0,07 0,43 0,94 0,43 0,94 0,53 توانمندي نوآوري
 0,15 0,62 0,87 0,26 0,91 0,62 کارنمود نوآوري

 0,03 0,38 0,77 0,09 0,77 0,58 انواع نوآوري
UNE 166002 1,00 1,00  1,00 1,00  

 

 1 2 3 4 5 6 
      84/0 کارنمود کسب و کار-1
     00/1 44/0 بحران مالی-2

    66/0 46/0 31/0 توانمندي نوآوري-3

   79/0 49/0 63/0 66/0 کارنمود نوآوري-4

  62/0 32/0 47/0 30/0 07/0 انواع نوآوري-5

6-UNE 166002 23/0 23/0 37/0 32/0 01/1- 00/1 
 

82. Goodness-of-Fit index
83. Tenenhaus et al. (2004)
84. Tenenhaus et al., 2004
85. Baron and Kenny (1986)

ــه ی  ــه نوب ــه ب ــت )H7(، ک ــذار اس ــوآوری اثرگ ــوِد ن کارنم
ــب و کار  ــود کس ــر کارنم ــت ب ــتقیم و مثب ــود به طور مس خ
 SIMS (UNE 166002( ،ــابه ــت )H8(. به طور مش ــر اس مؤث
 )H9a( ــوآوری ــدی ن ــر توانمن ــت ب ــتقیم و مثب به طور مس
ــن  ــا ای ــذارد. ب ــر می گ ــب و کار )H9c( تأثی ــود کس و کارنم
کارنمــود  به طور مســتقیم  انتظــار،  برخــالف  و  حــال 
ــرار نمی دهــد. بنابرایــن،  ــوآوری )H9b( را تحــت تأثیــر ق ن
ــل  ــق عام ــد از طری ــن مســیر می توان ــه ای واضــح اســت ک

.)H9a+H7( ــد ــی باش IC میانج
بر اســاس  مــدل  در  تعدیل کننــده  اثــرات  در نهایــت، 
ِکنــی85   و  بــارون  توســط  تعیین شــده  رویه  هــای 
تعدیل کننــده اثــرات  گرفــت.  قــرار  ارزیابــی   مــورد 

)UNE 166002  D (H9d، از طریــق بررســی تأثیــر آن بــر 
جهــت و یــا شــدت رابطــه ی بیــن متغیــر پیش بینی کننده ی 
بحــران مالــی و متغیــر پیامــد توانمنــدی نــوآوری ارزیابــی 
شــد. نتایــج حاصــل از تحلیــل بــه واســطه ی کشــف یــک 
اثــر تعدیل کنندگــی معنــی دار تأییــد شــد. بنابرایــن، 
ــده  ــده و تعدیل کنن ــان پیش بیني کنن ــه ی می ــدت رابط ش
در p-value <0/001 معنــي دار بــود. به طور مشــابه، نتایجــی 
ــاط  ــر ارتب ــی را ب ــران مال ــده ی بح ــش تعدیل کنن ــه نق ک
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ــی  ــوآوری پیش بین ــود ن ــوآوری و کارنم ــدی ن ــن توانمن بی
کردنــد، نیــز تأییــد شــد )H10(. شــکل )5( نتایــج آزمــون 

به طور خالصــه نشــان می دهــد. را  فرضیه هــا 
جهــت روابــط علــی کــه در H9a، H9b و H9c تعریف شــده 
اســت، می توانــد بحث انگیــز باشــد، زیــرا شــرکت هایی 
ــن  ــد ممک ــتاندارد را مســتقر و پیاده ســازی کرده ان ــه اس ک
ــطح  ــوده و از س ــتقرار SIMS، نوآورترب ــل از اس ــت قب اس
باالتــری از  توانمنــدی نــوآوری و کارنمــود نــوآوری نســبت 
نکرده انــد،  پیاده ســازی  را  آن  کــه  شــرکت هایی  بــه 
کســب و کار  کارنمــود  عالوه بر ایــن،  باشــند.  برخــوردار 
می توانــد عامــل علــی در پیاده ســازی و اســتقرار اســتاندارد 
باشــد، چــرا کــه آن شــرکت ها نســبت بــه شــرکت های بــا 
ــادر  ــی ق ــب و کار، به راحت ــود کس ــِر کارنم ــطوح پایین ت س
ــه  ــت گواهی نام ــتقرار و دریاف ــای اس ــه پرداخــت هزینه ه ب
هســتند. بســیاری از پژوهشــگران در مــورد همیــن معــزل 
ــجو  ــال هاورس ــرای مث ــد، ب ــت کرده ان در ISO 9001 صحب
ــکاران  ــک و هم ــکاران )2002(، دی ــراس و هم )2000(، ه
ــرال  ــراس و بوی ــکاران )2011( ه ــراس و هم )2008(، ه
)2013(86. بــا وجــود ایــن، نتایــج مختلفــی به دســت آمــده 
اســت کــه نتیجه گیــری نهایــی را ممکــن نمی ســازد. 
البتــه، هیــچ مقالــه ای درخصــوص ایــن موضــوع در ارتبــاط 

ــا ایــن اســتاندارد نــوآوری خــاص بحــث نکــرده اســت. ب
پژوهــش  ایــن  بــرای  به عنوان مثــال  با این حــال، 

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

ــش  ــا پرس ــبی و ب ــعه ی نس ــاس توس ــش نامه ای بر اس پرس
ــرای  ــوآوری ب ــود ن ــود کســب و کار و کارنم ــورد کارنم در م
ــا  ــر ی ــه بهت ــار ســال گذشــته )ک ــورد در طــول چه هــر م
ــن  ــول ای ــه در ط ــد و همان طور ک ــی ش ــوده( طراح بدترب
دوره اغلــب شــرکت ها ایــن اســتاندارد را پیاده ســازی 
کردنــد، می تــوان فــرض کــرد کــه پاســخ ها عمدتــاً 
نشــان دهنده ی مقایســه ای از وضعیــت شــرکت قبــل و 
ــت  ــن واقعی ــت. ای ــتقرار آن اس ــازی و اس ــد از پیاده س بع
 IC، و SIMS نشــان می دهــد کــه جهــت روابــط بیــن
اســت.  شــده  پیش بینــی  جهــت  در  اساســاً   BP و   IP
ــی  ــؤال اضاف ــک س ــامل ی ــش ش ــن پیمای ــن، ای عالوه برای
فقــط بــرای پرســش از شــرکت های دارای گواهی نامــه 
  SIMS پیاده ســازی  و  اســتقرار  انگیزه هــای  مــورد  در 
ــرای  ــزه ب ــن انگی ــه مهم تری ــد ک ــان کردن ــا بی اســت. آن ه
اســتقرار اســتاندارد، نظام مند کــردن و ارتقــای کارایــی 
ــه ی  ــای نوآوران ــاد پروژه ه ــرکت و ایج ــوآوری ش ــد ن فراین
ــرکت  ــر ش ــود تصوی ــای بهب ــد(، به ج ــتر )71/5 درص بیش
)19 درصــد( اســت و یــا به دلیــل ایــن واقعیــت اســت کــه 
هزینه هــای اســتقرار و دریافــت گواهی نامــه از طریــق 
یارانه هــای عمومــی )9/5 درصــد( پشــتیبانی می شــود. 
بــرای  قابل توجهــی  اســتدالل های  پاســخ ها،  ایــن 
پذیرفتــن جهــات روابــط پیشــنهاد شــده، ارایــه می دهنــد.

جدول 9: نتایج فرضیه ها برای مدل ساختاری

 نتیجه SEᵃ t-value P-value ضریب مسیر فرضیه ها
H1 قابل قبول 000/0 23/11 04/0 39/0 توانمندي نوآوري←وريانواع نوآ*** 
H2 قابل قبول 000/0 19/4 04/0 18/0 کارنمود کسب و کار←انواع نوآوري*** 

H3 رد 222/0 23/1 04/0 05/0 کارنمود کسب و کار←توانمندي نوآوري 
H4 قابل قبول 000/0 67/8 03/0 27/0 توانمندي نوآوري←بحران مالی*** 

H5 رد 293/0 06/1 05/0 05/0 کارنمود کسب و کار ←حران مالیب 
H6 قابل قبول 000/0 52/7 04/0 30/0 انواع نوآوري ←بحران مالی*** 

H7 قابل قبول 000/0 12/12 04/0 43/0 کارنمود نوآوري←توانمندي نوآوري*** 
H8 قابل قبول 000/0 40/14 05/0 67/0 کارنمود کسب و کار←کارنمود نوآوري*** 

H9a UNE 166002←قابل قبول 000/0 57/8 04/0 31/0 توانمندي نوآوري*** 
 UNE 166002  H9b ←رد 727/0 35/0 04/0 -01/0 نوآوري کارنمود 

 UNE 166002 H9c ←قابل قبول 000/0 65/3 04/0 16/0 کارنمود کسب و کار*** 
ᵃ دار در دو دنباله: ( خطاي استاندارد؛ معنی*(P-value<0.05 ؛)**(P-value<0.01 ؛)***(P-value<0.001
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6 بحث و نتيجه گيری
ادبیــات موضــوع شــامل مطالعــات قبلــی درخصــوص 
اســتانداردهای شناخته شــده در زمینــه ی مدیریــت کیفیــت 
بــه بررســی ســازگاری استانداردســازی و  اســت کــه 
 ISO ــه اســتانداردهای ــا توجــه ب ــا خالقیــت ب ــوآوری و ی ن
و  پراجوگــو  )کانــدو، 2000؛  می پــردازد   TQM و   9000

ــا ایــن حــال، ایــن مطالعــات براســاس  ســوهال، 2006(. ب
اســتانداردهای ویــژه بــرای مدیریــت نــوآوری انجــام نشــده، 
امــا اطالعاتــی را درخصــوص نظام هــای مدیریــت کیفیــت 
ــیرهای  ــت مس ــن اس ــن رو ممک ــد و از ای ــی ده ــه م ارای

ــود. ــاهده  ش ــج مش ــی در نتای متناقض
ــود  ــتانداردهای موج ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
و  بیش از پیــش  کــه  می کننــد  کمــک  شــرکت ها  بــه 
کننــد،  مشــارکت  نــوآوری  در  اثربخش تــری  به طــور 
هماننــد اســتاندارد UNE 166002 در اســپانیا )آفنــور، 
ــینه ی  ــتانداردها پیش ــن اس ــه ای ــل این ک 2006(، و به دلی
ــر و  ــد )می ــعه دارن ــترش و توس ــرای گس ــده ای ب اثبات ش
همــکاران، 2012، 2014( ، وقــت آن اســت کــه بــه بررســی 
ــر شــرکت ها بپردازیــم. ایــن  ــِی تأثیــر ایــن نظام هــا ب تجرب
ــه پیشــنهادهایی اســت کــه در  موضــوع پاســخی نســبی ب
مطالعــه ی مــوردی میــر و کازاِدســوس ارایــه شــده اســت 

)SIMSMA2 شکل 5: نتایج چارچوب تحلیلی پژوهش )نتایج
 

کارنمود 
کار و کسب  

 انواع نوآوري

کارنمود 
 نوآوري

SIMS UNE 
166002 

توانمندي 
 نوآوري

 بحران مالی

H4 
H10 

H1 

H7 

H9a 

H5 

H2 

H3 

H8 

H9c 
H9d 

H9b 

H6 

 شده ارتباط پشتیبانی

 کننده) (اثر تعدیلشده  پشتیبانی

 پشتیبانی نشده

ــرکت ها را  ــتری از ش ــداد بیش ــی تع ــای آت و در پژوهش ه
مورد بررســی قــرار خواهنــد داد. مطالعــه ی تجربــِی حاضــر، 
 SIMS ــای ــر چارچوب ه ــی تأثی ــرای بررس ــری ب گام دیگ
روی شرکت ها ســت. ایــن پژوهــش بر اســاس پیمایشــی 
در ســال 2011 انجــام کــه در 347 شــرکت توزیع شــده و 
ــت.  ــه اس ــن زمین ــه در ای ــی پیش گامان ــان دهنده اقدام نش
مورد بررســی شــرکت ها، دو گــروه مجــزا  نمونــه ی  در 
ــرکت هایی  ــامل ش ــروه ش ــن گ ــوند؛ اولی ــایی می ش شناس
ــروه دوم  ــه ی )UNE 166002 (SIMS و گ دارای گواهی نام

ــتند. ــور هس ــه ی مذک ــد گواهی نام ــرکت های فاق ش
نــوآوری  مدیریــت  اســتاندارد  نظــام  به طور خالصــه، 
)SIMS( رابطــه ی مثبــت و معنــی داری )H9a( بــا توانمندی 
ــب و کار دارد  ــود کس ــرکت )IC( و )BP( کارنم ــوآوری ش ن
)H9c(. به عــالوه، SIMS بــا بحــران در ارتبــاط اســت، زیــرا 
اثــری تعدیل کننــده  )H9d( بــر )H4( دارد، کــه توانمنــدِی 
ــات  ــق ادبی ــد. طب ــوط می کن ــران مرب ــه بح ــوآوری را ب ن
بــر  منفــی  تأثیــری  اقتصــادی  بحران هــای  موضــوع، 
توانمنــدی نــوآوری شــرکت دارنــد )الوســون و سامســون، 
2001؛ آرچــی بوگــی و همــکاران، 2013( و پژوهــش 
ــا نشــان دادن اینکــه SIMS عاملــی تعدیل کننــده  حاضــر ب
ــوآوری اســت، در  ــدی ن ــن بحــران و توانمن در رابطــه ی بی
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بســط ایــن دانــش نقــش دارد. در پشــتیبانی از ایــن نکتــه، 
بــه برخــی از نظــرات پاســخ دهندگان در شــرکت هایی 
کــه SIMS را پیاده ســازی نکرده انــد، اشــاره می شــود:

»مــا باید بر مدیریت نوآوری تمرکز کنیم« یا
»فقــط در ســال 2010، مــا تمــام پروژه هــای نــوآوری 
ــه  ــب و کار ک ــوزه ی کس ــن ح ــروج از ای ــم، خ ــو کردی را لغ
به حالــت آماده بــه کار نگه داشــته بــود به دلیــل کمبــود 

ــا ــود. ی ــادی( « ب ــط اقتص ــان )محی ــانی و زم ــروی انس نی
در  اختیــاری  هیــچ  پژوهش و توســعه  واحــد  »امــروزه 
ــد  ــه واح ــوع ب ــن موض ــدارد؛ ای ــازمان ن ــله مراتب س سلس
ــدود  ــعه را مح ــکارات و توس ــه ابت ــتگی دارد ک ــی بس فن
بــرای  مشــخصی  بودجــه ی  عالوه بر ایــن،  می کنــد. 

پروژه هــای پژوهــش و توســعه وجــود نــدارد. « یــا
ــوآوری وجــود دارد،  ــرای ن ــع ب »اراده  و میــل بســیار و مناب
امــا در اینجــا رســوبات عمیــق فرهنگــی بــا قــدرت تحمــل 
ــنودی از  ــه خوش ــود دارد. ن ــاد وج ــه انتق ــن نســبت ب پایی
خــود و نــه مدل هــای قدیمــی کســب و کار مدیریــت، 

موجــب شــکوفایی نــوآوری نمی شــوند.«
ــت  ــام مدیری ــک نظ ــه ی ــاز ب ــر نی ــرات ب ــن نظ ــه ی ای هم
نــوآوری تأکیــد دارنــد، اولویت نــدادن بــه فرایندهــای 
ــوآوری و نبــود فرهنــگ  ــوآوری، نبــود قــدرت/ رهبــری ن ن
ــر  ــه اگ ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــوآوری. می ت ــدِی ن و توانمن
شــرکت های کمتــر نــوآور، یــک نظــام اســتاندارد مدیریــت 
نــوآوری را پیاده ســازی و مســتقر کــرده بودنــد، بســیاری از 
نقــاط ضعــف  بیان شــده بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه 

مورد توجــه قــرار می گرفــت.
ــدل  ــه در م ــنهادی ک ــای پیش ــل فرضیه ه ــدا از تحلی ج
SIMSMA2 ارایــه  شــده اســت، ایــن مطالعــه نتایــج 

ــوآوری  ــدی ن ــاس توانمن ــی مقی ــل ارزیاب ــی از تحلی جالب
ــه  ــل از ن ــج عام ــق پن ــه از طری ــت ک ــت آورده اس به دس
 CWA ــا ــی اروپ ــه ی کارگاه ــط توافق نام ــه توس ــدی ک بع
15899 ایجادشــده و در ایــن پیمایــش بــرای تعییــن مقادیر 

توانمنــدی نــوآوری )IC( اســتفاده شــده اســت، مورد تأییــد 
ــوآوري، راهبــرد، ســاختار و  قــرار گرفــت. ابعــاد فرهنــگ ن
ــی  ــدند. توافق ــد ش ــروژه تأیی ــت پ ــازار و مدیری ــبکه، ب ش
ــر  ــت عنص ــورد از هف ــار م ــه چه ــرای کمین ــن ب همچنی
مهمــی کــه توســط الوســن و سامســون )2001( پیشــنهاد 

ــود؛ یعنــی چشــم انداز و راهبــرد، هــوش ســازمانی  شــده ب
ــازمانی و  ــاختارهای س ــا و س ــازار(، نظام ه ــه ب ــوط ب )مرب
ــار  ــرای چه ــم ایجــاد شــد. به طور  مشــابه، ب فرهنــگ و اقلی
ــده در  ــوآوری پیشنهاد ش ــادی ن ــل بنی ــت اص ــل از هف اص
»مــدل 7S« دِرجــر87 توافــق حاصــل شــد کــه شــامل بــازار، 
راهبــرد، فرهنــگ ســازمان، انگیــزه ی کارکنــان، یادگیــری 
متقابــل کارکــردی، مدیریــت دانــش و شــبکه های داخلــی 
ــدل دوم  ــی در م ــاد معین ــه، ابع ــتند. اگر چ و خارجــی هس
ــد  ــی مانن ــر معین ــامل عناص ــتند )ش ــل نداش ــق کام تطاب
ــی به طور قطــع عامــل  ــان( ول ــن کارکن ــط بی ــزه و رواب انگی
به  طور مشــابه  بایــد  مــدل  ایــن  در  نــوآوری  فرهنــگ 
موردتوجــه قــرار گیــرد. در نهایــت، الزم به ذکــر اســت 
ــورد از 37  ــاد IC، 23 م ــاس ابع ــش مقی ــگام کاه ــه هن ک
ــا  ــای CWA 15899  ب ــط راهنم ــده توس ــورد پیشنهاد ش م
 IC  ــاد ــرای ابع ــش ب ــتفاده در پیمای ــی مورد اس ــار روای معی

ــد. ــت دارن مطابق
ــی داری  ــازگار و معن ــج س ــدل، نتای ــن م ــتفاده از ای ــا اس ب
ــده  ــات آین ــرای مطالع ــد ب ــه می توان ــد ک ــت می آی به دس
محدوده هــای  ســایر  بــرای  یــا  دیگــر  کشــورهای  در 
ایــن  نتایــج  از  قرارگیــرد.  مورد اســتفاده  جغرافیایــی 
کــه   ،SIMSs کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  مطالعــه 
ــت  ــرای مدیری ــژه ب ــه به طور وی ــتند ک ــتانداردهایی هس اس
)ماننــد  شــده اند  طراحــی  شــرکت  نــوآوری   فراینــد 
UNE 166002( تأثیــر مثبــت و قدرتمنــدی بــر توانمنــدی 

همچنیــن،  دارنــد.  کســب  و کار  کارنمــود  و  نوآورانــه 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه توانمنــدی نوآورانــه بــه 
ــت  ــوط اس ــی مرب ــات قبل ــق مطالع ــوآوری طب ــود ن کارنم
)الوســون و سامســون، 2001؛ ســااونیال و اوکــو، 2012(، و 
ایــن عامــل اخیــر بــه نوبــه ی خــود بــه کســب و کار مربــوط 
 ،)1989( فرانکــو  پژوهش هــای  پشــتیبان  کــه  اســت، 
گروســکی و همــکاران )1993( و ســااونیال و اوکــو )2012( 
اســت. عالوه بر ایــن، بعــد انــواع نــوآوری )TI( بــا IC و 
به نظــر  اگر چــه  در نهایــت،  دارد.  مثبــت  رابطــه ی   BP

ــر بگــذارد.  ــر  BP تأثی ــه IC به طور مســتقیم ب نمی رســد ک
ــه  ــد ک ــان می ده ــیر نش ــازی مس ــج در مدل س ــا، نتای ام
ــر  ــر BP تأثی ــه ب ــی IP ک ــل میانج ــط عام ــد توس IC  بای

ــود. ــر ش ــذارد، متأث می گ
87. Drejer (2008)
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ــورت  ــار به ص ــرای اولین ب ــه ب ــر ک ــه ی حاض ــج مطالع نتای
ــط  ــه رواب ــد ک ــان می ده ــت، نش ــده اس ــام ش ــی انج تجرب
معنــی دار و قابل توجهــی بیــن SIMS،IC  و BP وجــود 
ــر  ــی داری ب ــور معن ــه SIMS به ط ــی دارد ک ــان م دارد و بی
IC و BP تأثیر گــذار اســت و همچنیــن یافته هــای مربــوط 
 IP→BP و IC→IP ــط ــورد رواب ــات پیشــین در م ــه ادبی ب
مطالعــه  ایــن  نتایــج  تأییــد می کنــد. عالوه بر ایــن،  را 
ــا  ــه آی ــن ک ــورد ای ــات دانشــگاهی پیشــین در م در مباحث
استانداردســازی دارای تأثیــرات منفــی )زایــری، 1994؛ 
ــت و  ــر خالقی ــت ب ــا مثب ــکاران، 2012(88 و ی ــت و هم رای
کارنمــود نــوآوری اســت، )کانــدو، 1996، 2000؛ پراجوگــو 
و ســوهال، 2004، 2006؛ پراجوگــو و هانــگ، 2008( نقش 
ــت  ــای مدیری ــه نظام ه ــتدالل در حالی ک ــن اس ــا ای دارد، ب
اســتاندارد قبلــی ماننــد ISO 9001 دارای تناقضاتــی در 
ــی  ــد، SIMS های ــوآوری بودن ــر ن ــرات آن ب ــوص اث خص
ــن  ــوآوری تدوی ــر ن ــز ب ــدف تمرک ــژه باه ــور  وی ــه به ط ک
ــدی  ــر توانمن ــوی ب ــت ق ــرات مثب ــوح تأثی ــده اند، به وض ش

ــد. ــا دارن ــب و کار بنگاه  ه ــود کس ــوآوری و کارنم ن
شــرکت ها  از  بســیاری  بــرای  نتایــج  ایــن  د حالی کــه 
شــرکت های  بــرای  اســت  ممکــن  اســت،  ســودمند 
کوچــک و متوســط )SMEs( ســودمندتر باشــد، زیــرا ایــن 
ــا در  ــد ت ــک کن ــرکت ها کم ــن ش ــه ای ــد ب ــش می توان دان
فرهنــگ نــوآوری وارد شــوند و به طــور مؤثــر موجــب 
اغلــب  و  پیچیــده  نــوآوری  فراینــد  ســاختارمند کردن 
نامنظــم می شــود. خطــوط راهنمــای SIMSs بایــد بیشــتر 
ــن  ــا ای ــا تعییــن شــود کــه آی ــد ت ــرار گیرن مورد بررســی ق
ــر،  ــا خی ــتند ی ــر هس ــا مفیدت ــرای SME ه ــا ب چارچوب ه
و آیــا تفکیــک بخش هــای اقتصــادی در ایــن نظام هــا 
اثربخش تــر اســت. مطالعــات آینــده نیــز بایــد بــه بررســی 
ــا  ــای SIMSs ب ــوط راهنم ــردن خط ــی یکپارچه ک چگونگ
ــای  ــز نقــاط ضعــف و مزای ســایر نظام هــای مدیریتــی و نی
ــد   ــت )مانن ــده اس ــرا ش ــاًل اج ــه قب ــاختارهای QMS ک س

ISO 9001( بپــردازد.

ــی از  ــود دارد. یک ــی وج ــه، محدودیت های ــن مطالع در ای
ــی  ــز جغرافیای ــه تمرک ــن مطالع ــی ای ــای اصل محدودیت ه
ــا ایــن حــال، ایــن  ــر یــک کشــور اســپانیا اســت. ب تنهــا ب
ــوع  نقطــه ی قــوت نیــز وجــود دارد کــه اســپانیا در ایــن ن

ــا کشــوری اســت کــه  اســتانداردها پیــش گام اســت و تنه
ــه ی  ــرکت های دارای گواهی نام ــه ش ــوط ب ــای مرب داده ه
ــر  ــت )می ــرده اس ــرد آوری ک ــان گ ــول زم SIMS را در ط

در حالی کــه  مقابــل،  در   .)2014  ،2012 همــکاران،  و 
ــر اســت،  اســتاندارد BS 7000-1:2008 در انگلســتان معتب
ــن، هیــچ فهرســتی  قابل صــدور گواهی نامــه نیســت.  بنابرای
از شــرکت های دارای گواهی نامــه در دســترس نیســت. 
در پرتغــال، تنهــا 150 شــرکت تحــت اســتاندارد پرتغالــی 
NP4457: 2007  گواهی نامــه دریافــت کــرده  انــد )پیتــری 

و همــکاران، 2013( و بیشــتر گواهی نامه هــا در طــول 
ــا  دوســال گذشــته صــادر شــده اســت. مطالعــات آینــده ب
تمرکــز بــر نواحــی وســیع جغرافیایــی بایــد در زمانــی انجام 
ــی  ــن پژوهش های ــرای چنی ــی ب ــای کاف ــه داده ه ــود ک ش
ــن  ــای ای ــر از محدودیت ه ــی دیگ ــد. یک ــترس باش در دس
مطالعــه، انــدازه ی نمونــه اســت. مشــکل دیگــر جمــع آورِی 
ــژه  ــرکت ها به وی ــرا ش ــت؛ زی ــتری از پاسخ ها س ــداد بیش تع
به دلیــل افشــای اطالعــات در طــول بحــران مالــی تمایلــی 

ــه مشــارکت در پژوهــش نداشــتند. ب
ــه ی  ــه نوب ــوآوری ب ــز بیــن تأثیــر نظــام ن تشــخیص و تمای
ــد  ــی( می توان ــه )بیرون ــر گواهی نام ــی( و تأثی ــود )درون خ
ــا  ــع آوری داده ه ــفانه جم ــا، متأس ــد. ام ــه باش ــب توج جال
فقــط از میــان شــرکت های دارای گواهی نامــه صــورت 
ــر روی  ــل تأثی ــکان تحلی ــا ام ــن داده ه ــت. ای ــه اس گرفت
همــه ی شــرکت هایی را کــه اســتاندارد را پیاده ســازی 
ــد،  ــی نکرده ان ــه اقدام ــرای اخــذ گواهی نام ــا ب ــد، ام کرده ان
فراهــم نمی کننــد. بــا وجــود ایــن، روش غیرمســتقیم 
دیگــری بــرای تحلیــل ایــن نکتــه وجــود دارد. اگــر در نظــر 
  ISO 9001 داشــته باشــیم کــه اســتقرار و پیاده ســازی
مــوردی مشــابه اســت و تنهــا یــک پژوهــش گســترده در 
ایــن مــورد انجــام شــده اســت، روشــن اســت کــه بســیاری 
از مقــاالت نشــان می دهنــد کــه اگــر چــه انگیــزه ی 
بیرونــی  به طور معمــول   ISO 9001 اســتاندارد  اســتقرار 
ــگ و  ــت )لئون ــی اس ــاً درون ــع آن عمدت ــی مناف ــت، ول اس
 . )89a,b2005،همــکاران، 1999؛ کازاِدســوس و کاراپترویــک
بــه ایــن معناســت کــه اثــر درونــی )بهبــود کیفیــت، کاهش 
ــه  ــتن گواهی نام ــِی داش ــر بیرون ــر از تأثی ــا( مهم ت هزینه ه
اســت )بازاریابــی، فــروش(. بــا فــرض اینکــه ایــن دو مــورد 



85

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

96
ن 

ستا
 تاب

- 2
4 

پی
پیا

 - 
2 

اره
شم

م- 
هفت

ل 
سا

بی
جر

ی ت
عه 

طال
ک م

ر: ی
وکا

ب 
کس

ود 
رنم

 کا
ی و

آور
 نو

دی
من

توان
بر 

ی 
آور

 نو
ت

یری
مد

رد 
ندا

ستا
ی ا

م ها
ظا

ر ن
أثی

ی ت
رس

بر

ــه  ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــتند، می ت ــابه هس ــم مش ــا ه ب
ــا  ــد. ام ــابه باش ــد مش ــده می توان ــتاندارد تحلیل ش ــر اس اث
بدیهــی اســت کــه اثبــات نشــده اســت. عالوه بر ایــن، 
انگیــزه ی اســتقرار SIMS نیــز ممکــن اســت نشــان دهــد 
کــه تأثیــر اســتقرار SIMS )درونــی( بیشــتر از تأثیر داشــتن 
انگیــزه ی  زیــرا  بــود،  خواهــد  )بیرونــی(  گواهی نامــه 
اصلــی بــرای اســتقرار و پیاده ســازی SIMS از طــرف 
 UNE  ــه ی ــذ گواهی نام ــه اخ ــق ب ــه موف ــرکت هایی ک ش
ــی )71/5 درصــد( نســبت  ــل داخل 166002 شــده اند، عوام

بــه عوامــل بیرونــی )28/5 درصــد( بیــان شــده اســت. ایــن 
ــه  ــد ک ــرکت هایی باش ــه ای از ش ــد نمون ــرد می توان رویک
ــن  ــخ دهنده ی ای ــد. پاس ــت کرده ان ــی را دریاف ــن گواه ای

ــاه نوشــت: ــک نظــر کوت پیمایــش ی
همچنــان  پژوهش و توســعه  واحــد  اینکــه  وجــود  »بــا 
ــر  ــل بحــران کمت ــا به دلی ــع در دســترس م برپاســت، مناب
شــده اســت، ظرفیــت تولیــد و درآمــد مــا کاهــش یافتــه 

ــم.« ــه می دهی ــان ادام ــا همچن ــا، م ــت. ام اس
ایــن دیــدگاه همــراه بــا پاســخ های دیگــر بــه ایــن 
ــرای ایــن  پیمایــش نشــان می دهــد کــه اســتقرار SIMS ب
ــازمانی  ــع درون س ــه دارای مناف ــاص، کمین ــرکت های خ ش
بــوده اســت، زیــرا آن هــا می تواننــد در یــک بحــران عمیــق 
از طریــق کار کــردن بــا منابــع کمتــر و انجــام فعالیت هــای 

ــد. ــی بمانن ــی( باق ــای درون ــر )مزای ــه ی کارآمدت نوآوران
شــایان ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه دیــدگاه توانمندی های 
ــد.  ــی باش ــک دوگانگ ــت دارای ی ــن اس ــا، SIMS ممک پوی
ــدی  ــک توانمن ــوان ی ــت به عن ــن اس ــرف، ممک ــک ط از ی
پویــای )DC( ســازمانی )الوســون و سامســون، 2001( 
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــوآوری در نظ ــع ن ــت مناب ــرای مدیری ب
ــع VRIN هســتند و از ســوی دیگــر  ــه معمــول مناب کــه ب
ــک  ــوان ی ــد به عن ــه می توان ــن مطالع ــج ای ــاس نتای براس
ــر  ــی دیگ ــع نوع ــه در واق ــگاه ک ــود IC بن ــاز بهب توانمندس
مارتیــن، 2000(  و  )آیزنهــارت  پویا ســت  توانمنــدی  از 
ــور  ــه IC و DC به ط ــا ک ــه، از آنج ــد. درنتیج به حســاب آی
گســترده ای به عنــوان منابــع مزیــت رقابتــی شــناخته مــی 
ــه  ــتلزم توج ــا مس ــر آن ه ــر SIMS ب ــت تأثی ــوند، اهمی ش
بیشــتری بــرای پژوهــش )چــه SIMSهــای منطقــه ای و یــا 
ISO 50501 بین المللــی )وقتــی کــه منتشــر شــد(( اســت.

به عنــوان  نه تنهــا  اســت  ممکــن  نــوآوری،  مدیریــت 
روتین هــا،  و  فرایندهــا  یــا  و  توانایی هــا  و  مهارت هــا 
ــای  ــه ای از توانمندی ه ــوان مجموع ــن به عن ــه همچنی بلک
ــتفاده از  ــا اس ــگاه ب ــان بن ــود و کارکن ــده ش ــازمانی دی س
SIMS می تواننــد یــاد بگیرنــد کــه چگونــه فراینــد نــوآوری 

را به صــورت کاراتــر مدیریــت کننــد و بهبودهــای مســتمر 
را در فراینــد نــوآوری بــه کار گیرنــد. در نتیجــه، تعجــب آور 
  UNE 166002 نیســت کــه یــک نظــام اســتاندارد ماننــد
تأثیــر معنــی داری بــر توانمنــدی نــوآوری بنــگاه و کارنمــود 
ــد  ــان می ده ــوع نش ــن موض ــن، ای ــب و کار دارد. بنابرای کس
ــد  ــق DC جدی ــت آمده از طری ــی به دس ــت رقابت ــه مزی ک
بنــگاه،   IC بــرای   آن  منافــع  و   )SIMS( پذیرفته شــده 
ــرت،  ــر کســب و کار می شــود )نیوب ــه کارنمــود بهت منجــر ب

2007؛ لیــن و وو، 2012(90.
ــش  ــد پژوه ــش های جدی ــه پرس ــر ب ــه منج ــج مطالع نتای
ــودن  ــل صــدور گواهی نامه ب ــا قاب ــرای مثــال، آی می شــود. ب
آیــا  اســت؟   زیــان آور  یــا  ســودمند   SIMS الزامــات 
شــرکت هایی کــه SIMS را پیاده ســازی کرده انــد امــا 
بــرای دریافــت گواهی نامــه اقدامــی نکرده انــد، نتایــج 
بهتــر یــا بدتــری کســب کرده انــد؟ آیــا شــرکت هایی 
ــازی  ــه را پیاده س ــدور گواهی نام ــل ص ــه SIMS غیرقاب ک
کــرده انــد، نتایــج بهتــری دارنــد؟ آیــا در کشــورهای دیگــر 
ــابهی  ــد مش ــابه، رون ــده ی مش ــای منتشر ش ــا SIMS ه ب
 SIMS وجــود دارد؟ آیــا در ســطح اروپــا، تدویــن و ایجــاد
ــای  ــود نظام ه ــا وج ــود؟ آی ــد ب ــودمند خواه ــی س اروپای
ماننــد  SIMS ســاختارهای  از  قبــل  قبلــی،   مدیریــت 

ــی  ــا یکپارچگ ــازی ی ــا ISO 14000، پیاده س ISO 9000 ی

می شــود؟  مانــع  یــا  می کنــد  تســهیل  را   SIMS

پیشــنهاد   )2011( کوئلهــو  و  ماتیــاس  همان طورکــه 
کردنــد، آیــا تمرکــز نظام هــای مدیریــت جدیــد روی 
ــا  ــن نظام ه ــای ای ــا به ج ــت؟ آی ــروری اس ــوآوری، کاًل ض ن
ــاز اســت کــه همــه ی  ــر نی ــه یــک اســتاندارد ISO کلی ت ب
ــای  ــه فراینده ــه ب ــا توج ــد؟ ب ــی کن ــان را راض ذی نفع
محیط زیســت،  نــوآوری،  مدیریــت:  مختلــف  کلیــدی 
ــره،  ــی و غی ــئولیت اجتماع ــرژی، مس ــی، ان ــت، ایمن کیفی
ــرای همــه ی موضوعــات  ــی ب ــک اســتاندارد ISO کل ــا ی آی
ــرکت ها  ــه ی ش ــود؟ هم ــد ب ــردی خواه ــر و کارب امکان پذی
90. Newbert, 2007; Lin and Wu, 2012
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91. ORGALIME (2009)

از  الزامــاً  اینکــه  بــدون  می دهنــد  ترجیــح  قطــع  بهطــور 
اســتانداردهای زیــادی پیــروی کننــد کــه مســتلزم یکپارچگــی 

و پرداخــت هزینــه اســت، رقابتی تــر شــوند.
ــل از  ــج حاص ــوص نتای ــد درخص ــی بای ــن مطالعات همچنی
اســتقرار و پیاده ســازی و وجــود هم زمــان ســاختارهای 
ــط،  ــت، محی ــی )کیفی ــای مدیریت ــایر نظام ه ــا س SIMS ب

و غیــره( انجــام شــود و پیچیدگی هــای اجــرای آن هــا 
نظام هــا  ایــن  آیــا  کــه  آزمــون شــود  و  تحلیل شــده 
آن گونــه کــه به روشــنی در UNE 166002 شــرح داده  
شــده اســت، واقعــاً ســازگار و قابل انطبــاق هســتند؟ 
ــی ــتاندارد اروپای ــد اس ــی می توان ــات آت ــن مطالع  همچنی

ــده  ــر ش ــی منتش ــه به تازگ CEN-TS 16555-1:2013 را ک

اســت، مــورد ارزشــیابی قــرار دهــد؛ هرچنــد ایــن چارچوب 
هنــوز در مراحــل اولیــه ی خــود اســت و بــرای جمــع آوری 

داده هــای کافــی تقریبــاً چهــار ســال زمــان الزم اســت.
و  نــوآوری  مدیریــت  زمینــه ی  در  در حال حاضــر  مــا 
ــف  ــه ی عط ــک نقط ــتاندارد در ی ــت اس ــای مدیری نظام ه
ــرای  ــار ب ــی اولین ب ــه ی تجرب ــن مطالع ــم و ای ــرار داری ق
انجــام  زمینــه  ایــن  در   SIMS معرفــی چارچوب هــای 
شــده اســت. همان طور کــه به صــورت تجربــی در ایــن 
ــد  ــل جدی ــن عام ــت، ای ــده اس ــان داده ش ــش نش پژوه
ــده  ــوان آن را نادی ــه نمی ت ــد ک ــا می کن ــی ایف ــش مهم نق
گرفــت. بنابرایــن، پژوهش هــای بیشــتری بایــد بــه بررســی 
عواملــی کــه باعــث ارتقــا و پیشــرفت SIMS هــا در قالــب 
اســتانداردهای اروپایــی و ملــی می شــوند، بپردازنــد و 
همان گونــه کــه درحال حاضــر توســط کمیتــه ی فنــی 
ISO / TC 279 انجــام می شــود، توســعه ی پیاده ســازی 

طرح هــای آینــده در قالــب اســتانداردهای ISO درخصــوص 
مدیریــت نــوآوری صــورت گیــرد. هنگامــی کــه ایــن 
ــرکت ها  ــا روی ش ــر آن ه ــد، تأثی ــر ش ــتانداردها منتش اس

ــود. ــع ش ــون واق ــورد آزم ــی م ــورت تجرب ــد به ص بای
ــتانداردهای  ــده ی اس ــاره ی آین ــم درب ــت، می توانی در نهای
 ISO اســتاندارد  به عنوان مثــال،  بیاندیشــیم.  نــوآوری 
جدیــدی بــرای مدیریــت نــوآوری در قالــب راهنمــا شــبیه 
BS 7000-1: 2008 به جــای  بریتانیایــی  بــه اســتاندارد 
ــورد  ــد م ــه مانن ــدور گواهی نام ــل ص ــتاندارد قاب ــک اس ی
اســپانیایی منتشــر خواهــد شــد )میــر و کازاِدســوس(. 

اروپایــی مورد اســتاندارد  ماننــد  اســتاندارد   ایــن 
داشــته  منافعــی  می توانــد   ،CEN-TS 16555-1:2013

بــه  به منظــور دسترســی  دولت هــا  اینکــه  از  و  باشــد 
ــه  ــزام ب ــوآوری ال ــای ن ــرای پروژه ه ــی ب ــای عموم یارانه ه
ــد.  ــاب کن ــد، اجتن ــتاندارد دارن ــه ی اس ــدور گواهی نام ص
اورگالیــم )2009(91، انجمــن صنایــع مهندســي اروپــا 
ــه فرایندهــای  ــه ب اســتدالل می  کنــد کــه شــرکت ها چگون
نــوآوری خــود شــکل می دهنــد، کامــاًل بــه خودشــان 
ــوآوري اساســاً یــک تصمیــم مبتنــي  ــرا ن بســتگی دارد، زی
بــر کســب و کار اســت کــه نبایــد توســط الزامــات قانونــي و 
ــدود  ــه مح ــدور گواهي نام ــاالرانه ی ص ــوان س ــات دی اقدام
ــوآوري  ــت ن ــای مدیری ــوط راهنم ــتفاده از خط ــود و اس ش
ــی  ــای گزینش ــه معیاره ــد و ب ــی بمان ــه باق ــد داوطلبان بای
مشــکل  نخــورد.  پیونــد  دولتــی  گرنت هــای  بــرای 
اساســی ایــن اســت کــه آیــا اســتانداردهای نــوآوری بایــد 
ــه  ــل مباحث ــد قاب ــا نبای ــد ی ــه باش ــدور گواهی نام قابل ص
ــن مطالعــه روشــن اســت  ــج ای ــا، نتای و مناقشــه باشــد. ام
و منتــج بــه ایــن می شــود کــه نظام هــای اســتاندارد 
ــوآوری و  ــدی  ن ــای توانمن ــب ارتق ــوآوری موج ــت ن مدیری
ــران  ــی در دوره ی بح ــرکت ها حت ــب و کار ش ــود کس کارنم
می شــوند و اســتاندارد مــورد تجزیــه و تحلیــل قرار گرفتــه 
در ایــن مطالعــه یــک اســتاندارد قابــل صــدور گواهی نامــه  

اســت.
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