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Abstract: 
Today’s world is changing with an unpredictable speed. In this situation, innovation is an 

important factor in the country developing and progressing and one of the important centers to 

do innovative actions are companies in incubators of the science and technology park. So the 

purpose of this study is designing interpretive structural modeling of effective factors on 

promoting innovation companies in incubators and path analysis of interpretive structural 

modeling with regression. In this line, by studying updated articles and valid sources, we 

selected 37 indexes as the main factors in designing questionnaire in the Likert five spectrum. 

The population of this study were all the managers and staffs of companies in incubators, and 

after data collecting, according to the experts opinion these indexes were categorized in 8 

dimension. After that, every dimension was analyzed separately using Lisrel software and 

Finally after confirmation of model of relations between effective dimensions to promote 

innovation, these dimensions were accepted as the average indexes and were used in the 

second stage questionnaire to classify and determine relationship between dimensions using 

ISM for designing the final model of research. then, the questionnaires were given to the 

experts of innovations on Yazd province. They were 32 persons. The results showed that the 

dimension of government supports and relevant Institutions was recognized as the most 

important dimension and the foundation model, and finally by regression, path analysis and 

determine the path coefficients was done on ISM and all model paths were confirmed. 
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هاي مستقر در طراحی الگوي ساختاري تفسیري عوامل موثر بر ارتقاي نوآوري در شرکت
 هاي مستقر در مراکز رشد وابسته به پارك علم و فناوري یزد)(مورد: شرکتمراکز رشد 

 ) 27/10/1393تاریخ پذیرش:  26/04/93( تاریخ دریافت:  
 

 * 2نیاکریمی مریم، 1میرغفوري اهللا حبیب سید
 

 چکیده
شود کشور تلقی می توسعه و رشد نوآوري عاملی مهم در در این شرایط، .است تغییر حال در بینىپیش قابل غیر سرعتى با جهان کنونی

آوري هستند. بر هاي علم و فنهاي مستقر در مراکز رشد وابسته به پاركهاي نوآورانه شرکتمنظور انجام فعالیتو یکی از مراکز مهم به
هاي مستقر در مراکـز رشـد و   ارتقاي نوآوري در شرکت بر این اساس، هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاري تفسیري عوامل مؤثر
تایی لیکرت بـا سـی و هفـت شـاخص     اي در طیف پنجنامهتحلیل مسیر مدل با انجام رگرسیون است. براي رسیدن به این هدف، پرسش

وري یزد قرار گرفت و سـپس  طراحی شد و پس از تایید توسط خبرگان، در اختیار مدیران و کارکنان مراکز رشد وابسته به پارك علم و فنا
افزار لیزرل، بر روي هرکـدام  توسط خبرگان در امر نوآوري و انجام تحلیل عاملی تاییدي توسط نرم ها در هشت بعدبندي شاخصبا دسته

اد مـؤثر بـر   ها مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت پس از تأیید مـدل روابـط بـین ابعـ    هاي مربوط به هر بعد، تمامی مدلاز ابعاد و شاخص
بنـدي و  منظـور سـطح  نامه مرحله دوم پـژوهش، بـه  ها پذیرفته شدند و در طراحی پرسشارتقاي نوآوري، ابعاد به عنوان میانگین شاخص

ها در نامهتفسیري، براي طراحی مدل نهایی پژوهش به کار گرفته شدند. پرسش ساختاري سازيتعیین روابط بین ابعاد، با استفاده از مدل
دهـد کـه   ار خبرگان در امر نوآوري در استان یزد، قرار گرفت که تعداد سی و دو نفر خبره در این امر، شناسایی شدند نتایج نشان مـی اختی

هاي نوآورانه در شـرکت،  ربط از مراکز نوآور و فراهم بودن امکانات و جو مساعد براي انجام فعالیتهاي دولت و نهادهاي ذيابعاد حمایت
شوند و در نهایت توسط رگرسیون، تحلیـل مسـیر و   ترین ابعاد براي ارتقاي نوآوري در مراکز رشد محسوب میه عنوان کلیديبه ترتیب، ب

 تعیین ضرایب مسیر بر روي مدل ساختاري تفسیري ترسیم شده، انجام شد و تمام مسیرهاي مدل مذکور، مورد تایید قرار گرفت.  

 کلیدي:واژگان 
 سازي ساختاري تفسیري، رگرسیونمستقر در مراکز رشد، پارك علم و فناوري، تحلیل عاملی تاییدي، مدلهاي نوآوري، شرکت
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 مقدمه -1

هاي کوچک و هاي نوآوري در شرکتافزایش تغییرات بازار منجر به نیاز به نوآوري بیشتر و به تبع برنامه
 مزیت تواندمی زیرا است هاسازمان و هاشرکت براي بسیاري اهمیت داراي ]. نوآوري26[ متوسط شده است

حفظ مزیت رقابتی منوط به نوآوري  ،هاي پژوهشیدر سازمان]. 34کند [ فراهم آنها براي را رقابتی پایدار
هاي هزاره سوم پژوهش محورند و با شتاب روزافزون که اکثریت سازمانبنابراین با توجه به این .است

ثباتی و تغییرپذیري که عصر اطالعات و ارتباطات است و به دلیل بی ها در دنیاي کنونیتحوالت و دگرگونی
هاي عصر حاضر به شدت به آن نیازمندند تا چه که سازمانبینی بودن این تغییرات، آنو نیز غیرقابل پیش

وان ت، بتوانند در بازارهاي پویا و پیچیده امروزي جایگاهی داشته باشند و براي خود کسب مزیت رقابتی نمایند
فرد و قابل رقابت در بازارهاي متغیر امروزي است. واین امر هتولید محصوالت و خدمات جدید و منحصرب

ثیر مدیران بر پرورش خالقیت کارکنان که با کمک اگردد مگر با نوآوري و خالقیت مدیران و نیز تمیسر نمی
نده مناطق در اقتصاد جهانی در حال رقابت فزای]. 14[ یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود بکوشند

آن  ثروکه به طور م به مکانیسمی وجود دارد اي دارد، بلکه نیازبه نوآوري در اقتصاد منطقه نه تنها نیاز، حاضر
کشورهاي  به این ترتیب، بسیاري از انتقال یابد هاي تحقیقاتی به بازارهاي توسعه یافته از آزمایشگاهنوآوري

اي براي برانگیختن توسعه گذاري در نوآوري به عنوان وسیلهراسر جهان به دنبال سرمایهدر حال توسعه در س
 ممکن هايراه از یکی ]. امروزه16[هستند شرایط حفظ رقابت ملی خود اي اقتصادي و ایجاد ثروت درمنطقه
 به صورت نیز یافته توسعه کشورهاي دیگر توسط که صنعت، و دولت، دانشگاه میان همکاري ایجاد جهت
 علمی است. یک پارك آوريفن و علم رشد مراکز و هاگرفته، پارك قرار برداريبهره مورد و پیگیري جدي

 از جامعه در ثروت افزایش آن اصلی و هدف شودمی اداره ايحرفه متخصصین توسط که است سازمانی
 دانش و علم بر متکی مؤسسات و پارك در حاضر هايشرکت میان در رقابت و فرهنگ نوآوري ارتقاء طریق

 ها، مؤسساتدانشگاه میان در را فناّوري و دانش جریان علمی، یک پارك هدف این به یابیدست است. براي
 متکی هايشرکت رشد و کندمی مدیریت و انداخته به حرکت بازار، و خصوصی هايشرکت توسعه، و تحقیق

 خدمات چنینهم علمی هايپارك کند.تسهیل می زایشی فرآیندهاي و رشد مراکز طریق از را بر نوآوري
 نیز رشد ]. مرکز1کنند[فراهم می باال کیفیت با تسهیالت و کاري فضاي با همراه باال ارزش افزوده با دیگري
]. 27کند[می پشتیبانی دانش فناوري قلمرو در کارآفرین نوپاي فعال مراکز از خدمات ارایه با که است نهادي

 ساختاري تفسیري، سازيمدل است، ISM۱بندي عوامل، روش ها، جهت سطح ترین روشمهمیکی از 
 مفاهیم بین ارتباط چگونگی به خبرگان از نظرات گروهی تفسیر طریق از که است تعاملی یادگیري فرآیند

مشخص  بر افزون و کندایجاد می مفاهیم از ايهپیچید ياز مجموعه جامع ساختاري و پردازدمی مساله یک
 در را پیچیده يمجموعه یک عناصر يرابطه شدت و جهت یکدیگر، بر تاثیرگذاري عناصر تاخر و تقدم کردن

-]. از این رو، در این پژوهش با توجه به نقش مهم و اساسی شرکت20کند [می تعیین مراتبی ساختار سلسله
ده است تا عوامل مؤثر بر ارتقاي نوآوري در هاي نوآورانه تالش شهاي مستقر در مراکز رشد در انجام فعالیت

1. Interpretive Structural Modeling 
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بندي و سپس با استفاده از رگرسیون، ساختاري تفسیري سطح این مراکز شناسایی شوند و با استفاده از مدل

کارهایی اساسی، آمده از این پژوهش، راهدستضرایب مسیرهاي مدل، تعیین شوند، با این هدف که نتایج به
هاي مسؤالن امر، مدیران و کارکنان این مراکز، به منظور ارتقاي دادن به تالشهتکاربردي و عملی را در ج

هاي نوآورانه ارایه نموده و زمینه رهایی از سازي ایدهها و در جهت تجاريسطح نوآوري در این شرکت
بسیاري  هایی ارزشمند به منظور کمک به کشور در رسیدن به خودکفایی و توسعه دروابستگی و برداشتن گام

 ها فراهم شود.از زمینه

 ادبیات پژوهش  -2

هاي نو به عمل و نتیجه است. پشتوانه اصلی نوآوري در همه ابعاد آن داشتن و تبدیل خالقیت و ایده ،نوآوري
 بلندمدت موفقیت و رقابتی مزیت حفظ عوامل اصلی از یکی عنوان به ]. نوآوري،35[ هاي نو استارایه ایده

نوآوري علمی را به معناي ایجاد، ارزیابی،  ۱]. کیم و نلسون37شود [محسوب می رقابتی بازارهاي در سازمان
هاي اقتصادي در راستاي هاي جدید، به منظور رقابت و برتري بنگاهها و ایدهکارگیري طرحمبادله و به

لمی جدید از طریق اند که به فرآیندهاي کسب دانش عشکوفایی و توسعه اقتصادي اجتماعی تعریف کرده
هاي تحقیق و توسعه، فرایندهاي کسب و ایجاد دانش جدید براي منافع اقتصادي و اجتماعی، نوآوري فعالیت

با توجه به کوتاه شدن  ].23علمی در فرایندهاي تولید، توزیع وکاربرد دانش و نظام نوآوري علمی اشاره دارد [
 ، نوآوري و توسعه محصوالت جدید و نوآورانهمحوردانش ي پژوهشی وهاعمر محصوالت سازمان يچرخه

ترین توان نوآوري مهم .]22[ نمایدمی ها ایفانقش خون را براي ادامه موفق حیات در این نوع سازمان
دهند، بنگاه براي کسب مزیت هاي متعدد با تایید این مطلب نشان میمشخصه تعیین عملکرد است. پژوهش

توانند با انطباق مناسب هاي با ظرفیت باالي نوآوري  میزمند نوآوري است. بنگاهرقابتی و ادامه حیات، نیا
-]. یکی از انواع طبقه7هاي جدید به مزیت رقابتی و عملکرد باال دست یابند [منديمحیطی و توسعه توان

ل نوآوري نوع طبقه بندي نمودند که شام 4بندي نوآوري توسط رولی وهمکاران انجام شد که نوآوري را در 
]. از انواع دیگر نوآوري نوآوري 32محصول، نوآوري فرایند، نوآوري مکان و نوآوري در دیدگاه غالب است [

-دهد، بازار جدید را ایجاد میاکتشافی است که از جنس نوآوري بنیادي است، طرحی جدید را پیشنهاد می
کند، همچنین را براي مشتریان تهیه مینماید و خدمات جدید هاي توزیع جدید را تهیه میکانال نماید،

اي دیگر از نوآوري از جنس نوآوري تدریجی است و طراحی شده است تا موقعیت نوآوري استثماري گونه
هاي نمودند: نوآوري بنديتقسیم دسته سه به را ، نوآوري۲بیرلی و گریشنان ]. گوپاال24موجود را بهبود دهد[

 و۳ ]. پراجوگو17تدریجی [ و بنیادین هاينوآوري و محصول و فرایندي هاينوآوري فنی، و مدیریتی
 آوريفن و ]. پارك علم28عملکرد و نوآوري فرایند را شناسایی کردند [  -همکاران، دو نوع نوآوري محصول 

 حاضر هايمیان شرکت کنشیهم افزایش و نوآوري فرهنگ سطح ارتقاي که براي تخصصی ايحرفه نهادي

1. kim & nelson 
2. Gopalakrishnan & bierly 
3. Prajogo 
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 و علم هاي]. پارك9کند [می فعالیت دانش و علم مؤسسات تولید و تجاري و صنعتی مراکز و پارك در

 افزایش نوآوري هدف با اقتصادي توسعه زنجیره اي ازحلقه و اجتماعی نهادهاي از یکی به عنوان فناوري
 مرکز رشد .]21اند [وجود آمدهبه اندیشه نظرانصاحب و زایی متخصصاناشتغال و اقتصادي توسعه فناورانه،

 از خدمات حمایتی ارایه با که اي،حرفه مرکز متخصصین مصوب، مدیریت تحت است مرکزي آوريفن و علم
 مختلف هاىزمینه در نوپاي فعال واحدهاي قالب در که کارآفرینانی جدید توسط هاییحرفه توسعه و ایجاد

مراکز ]. 8کند[مى پشتیبانی دارند، فن و دانش مبتنی بر اقتصادي اهداف و اندشده آوري متشکلفن به منتهی
-ارتقاي مفهوم رشد نوآوري و کاربرد فناوري فراهم می براي انتقال، وري تجاري یک مکانیسمی راآرشد فن

چنین زمینه رشد هم کارهاي کوچک و هاي توسعه اقتصادي براي توسعه کسب وکنند، حمایت از استراتژي
 چند واحدهاى مستقل تعدادى از متشکل معموالً رشد، ]. ساختمان مرکز31[ کنندهم میفرا اقتصاد محلی را

 عنوان شوند،مى مستقر واحدها در این که هایىنوپاست. شرکت هاىشرکت فعالیت براى کوچک و منظوره
  و مالیاتى خدمات هاىحمایت از و اقامت نموده هاآن در سال سه مدت تا توانندحداکثر مى و داشته مستاجر
 واحدهاي رشد موجبات پشتیبانی ارایه خدمات نیز و راهنمایی و هدایت با رشد مرکز .شوند برخوردار اىهزینه

-نمونه مرحله از که مدیرانی و کننده شروع هايشرکت مراکز رشد براي آورد.می فراهم را مستاجر تحقیقاتی
 ].2است [ مفید روندتولید می و بازار آزمون به طرف سازي و ما قبل تولید

 پیشینه پژوهش -3

هاي فناور در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوري در بین مدیران و کارکنان شرکت
هاي پژوهش نشان داد که رابطه معناداري بین مدیریت دانش و مستقر در پارك علم و فناوري ارومیه، یافته

ها خواهد ها به مدیریت دانش باعث افزایش نوآوري در بین آنبیشتر شرکتنوآوري وجود دارد، بنابراین توجه 
بنیان به بررسی هاي دانشهاي نوآوري بر ظرفیت نوآوري شرکتاي با عنوان تاثیر محرك]. در مقاله11شد [

اي هبنیان مستقر در پاركهاي دانش هاي نوآوري بر ظرفیت نوآوري در شرکتمیزان تأثیر هر یک از محرك
پردازد که از بین متغیرها مدیریت فناوري اطالعات و مدیریت دانش بیشترین ضریب را به علم و فناوري  می

با عنوان تاثیر نوآوري بر رشد اقتصادي در بین تعدادي کشورهاي  پژوهشیدر ]. 5خود اختصاص دادند [
دست آمده است که نتایج به اسالمی، براي بررسی نوآوري بر رشد اقتصادي از شاخص پتنت استفاده شده

دهد نوآوري تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادي دارد در حالی که توسعه انسانی اثر منفی بر رشد اقتصادي نشان می
 سازمانی نوآوري به گرایش در سازمانی اجتماعی سرمایه ]. در تحقیق دیگري با عنوان نقش آفرینی20[ دارد

دار سرمایه اجتماعی سازمانی در ، گویاي نقش آفرینی موثر و معنیبنیان نتایج مطالعه دانش هايدر شرکت
بررسی رابطه بین خالقیت و انگیزه افراد ]. در تحقیقی که در ارتباط با 3گرایش به نوآوري سازمانی است [

از دو یم صورت گرفته است هاي پژوهشی در پژوهشکده پردازش هوشمند عالسازمان براي نوآوري در
منظور انجام به» انگیزه به کار گیري نوآوري و ابتکار در شغل«و » خالقیت رندسیپ «اندارد پرسشنامه است

که ارتباط معنادار قوي و مثبتی بین میزان  دهده است که نتیجه پژوهش نشان میتحقیق استفاده شد
مند نوآوري در نظام ]. در تحقیقی با عنوان تبیین6[ خالقیت و انگیزه به کارگیري نوآوري در افراد وجود دارد
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 اقدام کشور، داخل در گرفته صورت اقدامات همچنین و سطح ملی با مروري بر مدل هاي ارایه شده در دنیا

ا. ایران صورت گرفته است. در ارایه چارچوب پیشنهادي .ج نوآوري توان ارزیابی براي بومی مدلی ارایه به
در ]. 4گذاري ایجاد شود [نوآوري براي سیاست سعی شده است تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت نظام
هاي کوچک و متوسط پرتغال هاي نوآورانه بنگاهتحقیقی با عنوان مطالعه و شناسایی عوامل افزایش ظرفیت

هاي بعد ویژگی 5ها، مدل مفهومی ارایه شده متشکل از در جهت بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی آن
استوار است.  هاي نوآورانه و عملکرد بنگاه، محیط کسب و کار خارجی، ظرفیتهبنگاه، کارآفرین بودن بنگا

است. نتایج حاکی از اثر مثبت نامه و در منطقه صنعتی پرتغال انجام گرفته ها از طریق پرسشآوري دادهجمع
ود عملکرد و ها و در نتیجه بهبعوامل تعیین کننده ظرفیت نوآوري بنگاه بر افزایش ظرفیت نوآوري بنگاه

]. در تحقیق دیگري رابطه بین عملکرد و نوآوري در بین 25[هاي دیگر  است مزیت رقابتی در بین بنگاه
هاي کوچک و متوسط آلمان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به دست آمده حاکی از تعدادي از شرکت

اند و عواملی مانند سن شرکت،  وابستهها دو مفهوم کامالبین این شرکت این است که نوآوري و عملکرد در
در  ].13نوع نوآوري و زمینه فرهنگی تا حدود بسیار زیادي در تاثیر نوآوري بر عملکرد شرکت مؤثرند [

هاي صنعتی ایران در تعامل با نهادهاي علمی، پژوهشی با عنوان تحلیل استراتژي جستجوي نوآوري بنگاه
صنعتی کشور به ایجاد ارتباط با نهادهاي علمی به ویژه  هايبنگاههدف اصلی پژوهش بررسی میزان تمایل 

-هاي نوآوري است. شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم بنگاهها به عنوان منابع دانش جدید در فعالیتدانشگاه
هاي صنعتی به منظور تعامل با نهادهاي مذکور، از منظر استراتژي جستجوي نوآوري از دیگر اهداف این 

هاي بنگاه ل با نهادهاي علمی در آن دسته ازدهد، که شدت ارتباط و تعامست. نتایج نشان میپژوهش ا
ي دیگري مطالعه ]. در36صنعتی باالست که از توانمندي باالیی در اجراي تحقیقات پایه برخوردار هستند[

اقتصاد در حال  غربی وها در اقتصاد بالغ اروپاي اي نوآوري بر روي عملکرد شرکتتاثیر مدل چند مرحله
ها حاکی از آن است که با باال رفتن تغییر و پیشرو اروپاي مرکزي و شرقی مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته

هاي بزرگ تصمیم ها مخصوصا شرکتیابد بنابراین شرکتوري افزایش میهاي نوآوري خروجی بهرهورودي
وري گذاري خروجی بهرهذاري کنند ولی با باالتر رفتن سرمایهگگرفتند که به میزان زیادي در نوآوري سرمایه

در پژوهشی که  ].18نسبت به مقیاس کاهش یافت و در نهایت رفتارهاي متفاوتی در دو کشور مشاهده شد [
با تاکید بر نقش  ،هاي کوچک و متوسطي بین مدیریت دانش و نوآوري در بنگاهبا هدف بررسی رابطه

در کشور هلند انجام شده، تأثیر دو روش مدیریت دانش (اکتساب خارجی و تسهیم هاي نوآوري، گرایش
هاي نوآوري و رفتار نوآوري مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از دو روش داخلی) بر گرایش
 ها استفاده شده است.مراتبی و معادالت ساختاري براي تجزیه و تحلیل داده ي سلسلهرگرسیون چندگانه

دهد که گرایشات نوآوري عاملی میانجی بین اکتساب خارجی و رفتار نوآوري است. در نتایج تحقیق نشان می
هاي علمی روي نقش پارك اي که بر]. در مطالعه38[حالی که تسهیم داخلی تأثیري بر دو عامل دیگر ندارد 

دهدکه همکاري تایج نشان میدر پرتقال انجام شده است ن شدن کشورها گرامراکز رشد تجاري در هم و
چنین ارتباط هاي علمی و مراکز رشد تجاري در رشد اقتصادي کشور بسیار مؤثر است. هممتناسب پارك
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هاي علمی و مراکز رشد تجاري نیز به میزان بسیار زیادي در ها و پاركمناسب و مدیریت مناسب دانشگاه

 ].29[ گرایی اقتصادي کشورها مؤثر استرشد اقتصادي و هم
 

 روش پژوهش -4
آوري اطالعات پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و روش پژوهش از نوع پیمایشی است. شیوه جمع

هاي پژوهش، از یابی به شاخصمنظور دستبه میدانی و پیمایشی است. اي،هاي کتابخانهاي از روشآمیزه
 مطالعات و منابع معتبر و موثق در این زمینه، ي نوآوري و مراکز رشد و ازروز دنیا در حوزهبههاي مقاله

ها انتخاب شدند و در طراحی ترین شاخصاستفاده شده است که در نهایت سی و هفت شاخص به عنوان مهم
نامه توسط خبرگان ، روایی محتوایی و صوري پرسشکار گرفته شدندتایی لیکرت بهنامه در طیف پنجپرسش

نشگاه یزد، دانشگاه علم و هنر و همچنین تعدادي از افراد متخصص در پارك که شامل تعدادي از اساتید دا
ها با علم و فناوري یزد بودند مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي تمامی شاخص

است که این مقدار حاکی از پایایی قابل قبول و نسبتاً باالي ابزار پژوهش  spss، 892/0افزار استفاده از نرم
است. جامعه پژوهش در این مرحله شامل مدیران و تمامی کارکنان مراکز رشد استان یزد در حدود چهارصد و 

لیل عاملی بیست نفر تشخیص داده شدند و به دلیل نیاز به تعداد نمونه زیاد در این مرحله جهت انجام تح
گیري نمونه هايتعیین شد که نسبت به سایر روش 201تاییدي، تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان  

ي مورد نظر توزیع شد بین نمونه پرسشنامه 260دهد. به این منظور تعداد تعداد نمونه بیشتري را پیشنهاد می
-مه بدون هیچ اشکالی پر شده بودند. پس از جمعناپرسش 203نامه برگشت داده شد که تعداد پرسش 228و 

ي اول و قرار دادن سی و هفت شاخص آن در هشت بعد ي مرحلهنامههاي به دست آمده از پرسشآوري داده
اند و انجام تحلیل که این ابعاد نیز از طریق ادبیات تحقیق و همچنین نظر خواهی از خبرگان به دست آمده

افزار لیزرل و در ها با استفاده از نرمهاي متعلق به هر بعد و تأیید آناد و شاخصعاملی تاییدي بر روي ابع
باشند ي اول میهاي مرحلهنهایت انجام تحلیل عاملی تاییدي بر روي هشت بعد مذکور که میانگین شاخص

ساختاري  وه مدلنامه مرحله دوم شامل هشت بعد، به شیها، پرسشو تایید معنادار بودن ارتباط موجود بین آن
تفسیري طراحی شد که در این مرحله تعداد سی و دو نفر خبره اعم از برخی از اساتید دانشگاه یزد آگاه در امر 
نوآوري، مدیران مراکز رشد استان یزد و تعدادي از خبرگان پارك علم و فناوري یزد جهت تعیین نوع ارتباط 

کار براي تعیین مدل نهایی عوامل مؤثر بر ارتقاي نوآوري به نامهبین این ابعاد شناسایی شدند و این پرسش
ترسیم  ISMمنظور رگرسیون براي تحلیل مسیر و تعیین ضرایب مسیر  مدل و در مرحله سوم، به گرفته شد

هاي مربوط به هر کدام از ابعاد پرسشنامه مرحله اول آمده از شاخصدستهاي بهشده نیز از میانگین داده
بندي نامه مرحله اول به همراه دستههاي پرسشگرفته شد. در انتهاي این بخش شاخص پژوهش بهره

توان آن را به منزله مدل مفهومی اولیه تحقیق در نظر گرفت (تعیین که در واقع می ها در هشت بعدشاخص
انجام تحلیل هاي متعلق به هر کدام از ابعاد با استفاده از نظرات خبرگان صورت گرفته است)، براي شاخص

 عاملی تأییدي و انجام ادامه مراحل پژوهش آورده شده است.
 



 119    مستقر در ... هايطراحی الگوي ساختاري تفسیري عوامل موثر بر ارتقاي نوآوري در شرکت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها در هشت بعدبندي شاخصکز رشد و دستههاي مستقر در مرامؤثر بر ارتقاي نوآوري در شرکتهاي شاخص -1 شکل

 کسب دانش و اطالعات جدید -1
 ها به عنوان یکی از منابع دانش جدیدویژه دانشگاهارتباط با نهادهاي علمی به ایجاد -2
 کارگیري و تسهیم تخصص و دانش موجود بین کارکنان     به  -3
 هاي دانش در جهاناندوختهامکان استفاده مراکز از   -4

 مدیریت استراتژیک دانش -5
 انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضاي مراکز بین یکدیگر -6
 هاي تحقیق و توسعهگذاري بیشتر در فعالیتسرمایه  -7
 شناسایی و تولید محصوالت و خدماتی جدید با بیشترین قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت  -8
 هاي تولیدي جدیدهاي تحقیقاتی و فعالیتپیوند زدن فعالیت  -9

 هاي آینده بازارکسب اطالعات درباره نیازها وضرورت -10
 هاي جدید و پیشرفتهدسترسی به فناوري  -11
 هايهاي فناوري و نوآوري درکشور و تالش در جهت انجام فعالیتکسب اطالعات در مورد ضعف  -12

 هاي موجودنوآورانه در راستاي ضعف 
 هاي نوآورنهازفناوري اطالعات براي شناسایی نیاز مشتریان براي جهت دادن به انجام فعالیت استفاده -13
 هاي نوآورانه درکارکنانهاي آموزشی متنوع براي تجهیزکردن ذهن و مهارتارایه برنامه -14
 سازي و حاکمیت جو یادگیري   فرهنگ  -15
 یادگیري جمعی و گروهی  -16
 خالق و سخت کوش (شایسته ساالري)ارزش خاص قائل شدن براي افراد  -17
 ها هاي آنبهبود محیط و فضاي کار به منظور باال بردن روحیه کارکنان در راستاي انجام فعالیت  -18
 ها به کارکنانگیريدادن آزادي عمل و مشارکت بیشتر در تصمیم -19
 هاي نوآورانه                    هاي شخصی در انجام فعالیتداشتن اختیارات و مسئولیت -20
 هاي نوآورانه   وجود سیستم پاداش در صورت انجام فعالیت -21
 مکانیسم رسمی ارزیابی عملکردهاي نوآورانه  -22
 دانش، تخصص و تعهد کارکنان -23
 برخورداري از دانش تخصصی مدیریت کسب و کار براي مدیران مراکز رشد  -24
 تعیین شدهمند و از پیش داشتن انگیزه هدف -25
 پذیر                                             پذیر، ریسکگیري ازکارکنان خالق، انعطافبهره -26
 داشتن رهبرانی نوآور و متعهد -27
 هاي مشابهی براي نوآوري دارند  هاي دیگر که استراتژيهمکاري با شرکت -28
 کار تیمی -29
 اعتماد کارکنان در سطوح مختلف به یکدیگر  -30
 هاي مشترك)بینش مشترك بین کارکنان(وجود عالیق مشابه، اهداف و ارزش -31
 تنظیم استراتژي در ارتباط با نوآوري و اجراي فرایند نوآوري -32
 هاي جدید) از جانب مسئولین(پذیرش ایده تفکر باز -33
 مستندسازي و رعایت حقوق مالکیت فکري جهت توسعه نوآوري  -34
 مراکزمیزان منابع مالی در دسترس  -35
 هاي حمایتی دولت در تقویت نوآوريقوانین و سیاست -36
 ربط مانند بنیاد نخبگانهاي نوآوري از طریق مراکز ذيهحمایت معنوي از افراد نوآور و فعال در پروژ -37

 دانش مدیریت

(KM) 

 تحقیق و توسعه

(R&D) 

   فناوري

(TECH) 

   آموزش و یادگیري

(T&L) 

امکانات فراهم بودن 
و جو مساعد انجام 
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                              (POT) کارکنان

وجود بینش و اهداف 
مشترك بین کارکنان 

 ي نوآوريدر حوزه
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هاي دولت و حمایت
ربط از نهادهاي ذي
 (G.S)مراکز نوآور 
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 هاتجزیه و تحلیل داده -5
در این مرحله پس از انجام تحلیل عاملی تاییدي بر روي هر کدام از  انجام تحلیل عاملی تاییدي: -5-1

طور جداگانه، باید تحلیل عاملی تاییدي بر روي هشت بعد نیز انجام هر بعد بههاي مربوط به ابعاد و شاخص
ي مورد مطالعه نیز مشخص شود با توجه به طوالنی بودن شود و صحت ارتباط ابعاد با یکدیگر و با حوزه

هاي مراحل تجزیه و تحلیل در این مرحله که شامل هجده خروجی مربوط به هر یک از ابعاد و شاخص
ق به هر بعد و در نهایت خروجی نهایی که مربوط به انجام تحلیل عاملی تاییدي نهایی بر روي ابعاد متعل

عنوان نمونه و مدل اصلی این مرحله، اکتفا است، به آوردن نتایج تحلیل عاملی تأییدي ارتباط بین ابعاد، به
 شود.می

 
 

 مدل اعداد معناداري ابعاد مؤثر بر نوآوري -3شکل مدل تخمین استاندارد ابعاد مؤثر بر نوآوري      -2شکل 

 درابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري در مراکز رشد T-Valueي آزمون ضرایب استاندارد و مقدار آماره  -1جدول

-PI-KM PI-RD PI رابطه علی
TECH 

PI-TL PI-
FAC 

PI-
POT 

PI-CVG PI-GS 

ضرایب 
 استاندارد

65/0 
 

68/0 44/0 51/0 78/0 74/0 56/0 78/0 

T-Value 63/9 31/10 09/6 22/7 41/12 57/11 06/8 47/12 

 هاي نیکویی برازش ابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري در مراکز رشدشاخص -2جدول

2 شاخص

df
χ

 
RMSEA RMR NFI NNFI CFI GFI AGFI 

 93/0 94/0 97/0 96/0 95/0 013/0 059/0 92/1 بعد



 121    مستقر در ... هايطراحی الگوي ساختاري تفسیري عوامل موثر بر ارتقاي نوآوري در شرکت

 
 معیارهاي برازش و سطح قابل قبول مدل -3جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

نشانگرها هستند. ها و مدل تخمین استاندارد، بیانگر ضرایب مسیر یا بارهاي عاملی استاندارد شده بین عامل
براي داشتن روایی باید بین سازه و بعد و بین بعد و شاخص، همبستگی معناداري وجود داشته باشد. در 

ها از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند. توان گفت که سوالباشد می 3/0صورتی که رابطه باالتر از 
هاي مستقر در مراکز رشد وابسته به ي در شرکتي تمام ابعاد بر ارتقاي نوآوربنابراین، در این مدل، رابطه

هاي نوآورانه شود و فراهم بودن امکانات و جو مساعد براي انجام فعالیتهاي علم و فناوري، تایید میپارك
ترین مقدار ، داراي بیش)GS( ربط از مراکز نوآورهاي دولت و نهادهاي ذيو حمایت )FAC( در شرکت

میزان معنادار بودن T-Value  باشند. مدل اعداد معناداري یاارتقاي نوآوري می همبستگی با عوامل مؤثر بر
باشد،  96/1تر از قدر مطلق عدد دهد و در صورتی که مقدار آن بزرگهر یک از پارامترها را نشان می

 96/1هاي مدل از عدد که اعداد معناداري تمامی شاخصپارامترهاي مدل معنادار هستند. با توجه به این
شود. با توجه ها تأیید میها بر ارتقاي نوآوري اثرگذار هستند و ارتباط آنتر است، بنابراین تمامی شاخصبزرگ

هاي نیکویی برازش موجه در هاي نیکویی برازش و سطح قابل قبول مدل، تمامی شاخصبه جدول شاخص
هاي موجود در هر بعد نیز  عاد و شاخصاین مدل کسب شدند. در انجام نتایج تحلیل عاملی تأییدي بر روي اب

هاي نیکویی هاي تخمین استاندارد و اعداد معناداري براي هر هشت مدل، تأیید شدند و شاخصتمامی مدل
ها نیز کسب شدند. با تایید ارتباط ابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري و تایید مدل مذکور با برازش موجه در همه مدل
شوند و ها تلقی میشود که ابعاد به عنوان میانگین شاخصي، این نتیجه حاصل میانجام تحلیل عاملی تأیید

بندي ابعاد و نشان دادن نوع ارتباط ابعاد با یکدیگر، از مدل ساختاري تفسیري در ادامه پژوهش، براي سطح
 شود.  استفاده می

1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Root Mean Square Residual  
3. Normal Fit Index 
4. Non- Normal Fit Index 
5. Comparative Fit Index 
6. Goodness of  Fit Index 
7. Adjusted Goodness of  Fit Index 

 

 حدمطلوب شاخص
 3تر از کوچک   نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

 1/0تر از کوچک )RMSEA1ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (
 05/0تر از کوچک )RMR2ریشه میانگین مجذور باقیمانده (

 9/0تر از بزرگ )3NFIبرازش هنجار شده (
 9/0تر از بزرگ )4NNFIبرازندگی (شاخص نرم 

 9/0تر از بزرگ )CFI5( ايشاخص برازش مقایسه
 9/0تر از بزرگ )GFI6نیکویی برازش (

 9/0تر از بزرگ )7AGFIنیکویی برازش اصالح شده (
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که توسط وارفیلد مطرح شد، یک متدولوژي براي  ISMمتدولوژي  سازي ساختاري تفسیري:مدل -5-2

 عناصر میان موجود روابط تعیین منظور]. به19[ ایجاد و فهم روابط میان عناصر یک سیستم پیچیده است
  و خبرگان نظر روش این مبناي است. شده سازي ساختاري تفسیري استفادهمدل روش از استراتژیک تفکر
 یک معرف متغیرهاي میان روابط نمایش و شناسایی براي روش این است.موضوع  ادبیات مطالعه چنینهم

کند می ارایه متغیرها میان پیچیده روابط بر نظم اعمال براي ابزاري و گیردمی استفاده قرار مورد موضوع
 ]15[ دارد: زیر موارد جمله از متعددي مزایاي ISM ]. روش30[

 ايهاي چندرشتهگروه در کنندگان شرکت و کاربران گسترده طیف براي درك قابل -
 خبرگان مختلف ادراکات سازيیکپارچه براي ابزاري -
 اجزاي متعدد برگیرنده در و پیچیده هايسیستم مطالعه براي کاربرد قابلیت داراي -

کردن ابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري در  لیست و پس از شناسایی ISM:مراحل انجام روش  -5-2-1
 هاي مستقر در مراکز رشد مراحل زیر باید انجام شود: شرکت

این ماتریس براي تجزیه و تحلیل ارتباط بین عناصر  :(SSIM1) ساختاري تعاملی ماتریس تشکیل-1
 ]33شود [ ها از چهار عالمت ذیل استفاده می تشکیل و براي نشان دادن ارتباطات بین آن

V :  طرفه از ارتباط یکi  بهj                                      X :   ارتباط دوطرفه ازi  بهj و بالعکس 
A :  طرفه از ارتباط یکj  بهi                                    O    :  هیچ ارتباطی بینi  وj وجود ندارد 

 بر ارتقاي نوآوريماتریس ساختاري روابط درونی (ماتریس خود تعاملی ساختاري)  ابعاد مؤثر  -4جدول 

، 0-1در این مرحله با استفاده از قانون جایگذاري  :RM۲) ( اولیه یابیدستتشکیل ماتریس  -2
شود. یابی اولیه گفته میشود به این ماتریس، ماتریس دست تبدیل می 0-1به ماتریس  SSIMماتریس 

 ]30به شرح زیر است: [ 0-1گذاري قانون جاي

1. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 
2. Reachability Matrix 

j        
i 

    G.S C.V.G POT FAC T&L TECH R&D K.M 

K.M A A V A X V V  
R&D A A A A A X   
TECH A A X A A    
T&L A X V A     
FAC A V V      
POT A A       

C.V.G A        
G.S         
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 ) اگر ارتباط بین دو عنصرi,j در ماتریس خود تعاملی (V  باشد، در ماتریسRM  ارتباط بینi,j  را با

 نماییم. جایگزین می 0را با عدد  j,iو بالعکس ارتباط بین  1عدد 
 ) اگر ارتباط بین دو عنصرi,j در ماتریس خود تعاملی (A  باشد، در ماتریسRM  ارتباط بینi,j  را با

 نماییم. جایگزین می 1را با عدد  j,iو بالعکس ارتباط بین  0عدد 
 صر (اگر ارتباط بین دو عنi,j در ماتریس خود تعاملی (X  باشد، در ماتریسRM  ارتباط بینi,j  را با

 نماییم. جایگزین می1را با عدد  j,iو بالعکس ارتباط بین  1عدد 
 ) اگر ارتباط بین دو عنصرi,j در ماتریس خود تعاملی (O  باشد، در ماتریسRM  ارتباط بینi,j  را با

 نماییم.  جایگزین می 0با عدد  را j,iو بالعکس ارتباط بین  0عدد 

 )RM( یابیماتریس دست -5جدول 

جایی که طبق خاصیت از آن :یابی نهایی)الح شده (ماتریس دستیابی اصتشکیل ماتریس دست -3
گردد، به همین ترتیب،  kمنجر به حصول عنصر  jشود و عنصر   jمنجر به عنصر   iتعدي اگر عنصر 

منطق با هم ارتباط  این کارگیريبه از بعد که متغیر دو رابطه گردد و kنیز باید منجر به عنصر  iعنصر 
یابی اصالح شده یا ماتریس شود که به این مرحله ماتریس دست*، نشان داده می1کنند به صورت می

]. 12شود [یابی اولیه نیز گفته می به این مرحله سازگار کردن ماتریس دست گویند.یابی نهایی    میدست
هاي ماتریس نشان از انجام اصالحات مذکور و برقراري ی از خانهدارشدن برخدر ماتریس زیر ستاره

 سازگاري در این ماتریس  دارد.
 یابی نهایی)یابی اصالح شده (ماتریس دستماتریس دست -6جدول 

 j        
i 

    
K.M R&D TECH T&L FAC POT C.V.G G.S 

K.M 1 1 1 1 0 1 0 0 
R&D 0 1 1 0 0 0 0 0 
TECH 0 1 1 0 0 1 0 0 
T&L 1 1 1 1 0 1 1 0 
FAC 1 1 1 1 1 1 1 0 
POT 0 1 1 0 0 1 0 0 

C.V.G 1 1 1 1 0 1 1 0 
G.S 1 1 1 1 1 1 1 1 

 j        
i 

    
K.M R&D TECH T&L FAC POT C.V.G G.S هدایت 

K.M 1 1 1 1 0 1 1* 0 6 
R&D 0 1 1 0 0 1* 0 0 3 
TECH 0 1 1 0 0 1 0 0 3 
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معیارها یابی نهایی براي تعیین سطح آمدن ماتریس دستدست با به مرحله این در ابعاد: سطح تعیین -4
دست ها را بهنیاز) را تعریف کرده و سپس اشتراك آنیابی و مجموعه مقدم (پیشدو مجموعه قابل دست

صورت اي است که در آن سطرها عدد معیارها بهیابی، مجموعهآورده بدین ترتیب که مجموعه قابل دست
صورت یک دد معیارها بهها، عاي است که در آن ستونیک ظاهر شده باشند و مجموعه مقدم مجموعه

آوردن اشتراك این دو مجموعه ستون بعدي جدول (اشتراك) تکمیل خواهد شد. دستظاهر شده باشد. با به
یابی باشد، سطح اول اولویت مشخص اولین سطري که اشتراك دو مجموعه برابر با مجموعه قابل دست
مشخص شده است را از جدول حذف  خواهد شد. پس از تعیین سطح، معیار یا معیارهایی که سطح آن

مانده نیز تعیین سطح شوند و پس از کنیم تا تمامی متغیرهاي باقیقدر این عمل را تکرار میکرده و آن
 ].30تعیین سطح نهایی، شکل نهایی متغیرها با استفاده از سطوح تعیین شده ترسیم خواهد شد [

 
 ISMمرحله اول براي تعیین سطح اول ابعاد در سلسله مراتب  -7جدول 

 سطح اشتراك مجموعه مقدم یابیمجموعه قابل دست ابعاد
۱( K.M 1،2،3،4،6،7 1،4،5،7،8 1،4،7  
۲(R&D  2،3،6 1،2،3،4،5،6،7،8 2،3،6 1 
۳( TECH 2،3،6 1،2،3،4،5،6،7،8 2،3،6 1 
۴( T&L  1،2،3،4،6،7 1،4،5،7،8 1،4،7  
۵(  FAC  1،2،3،4،5،6،7 5،8 5  
۶( POT  2،3،6 1،2،3،4،5،6،7،8 2،3،6 1 
۷( C.V.G  1،2،3،4،6،7 1،4،5،7،8 1،4،7  
 ۸( G.S  1،2،3،4،5،6،7،8 8 8  

 ISM مراتبمرحله دوم براي تعیین سطح دوم ابعاد در سلسله  -8جدول

 سطح اشتراك مجموعه مقدم یابیمجموعه قابل دست ابعاد
۱( KM 1،4،7 1،4،5،7،8 1،4،7 2 
۴(T&L  1،4،7 1،4،5،7،8 1،4،7 2 
۵(FAC  1،4،5،7 5،8 5  
۷(C.V.G  1،4،7 1،4،5،7،8 1،4،7 2 
۸(G.S  1،4،5،7،8 8 8  

T&L 1 1 1 1 0 1 1 0 6 
FAC 1 1 1 1 1 1 1 0 7 
POT 0 1 1 0 0 1 0 0 3 

C.V.G 1 1 1 1 0 1 1 0 6 
G.S 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

  1 5 8 2 5 8 8 5 وابستگی
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 ISMمرحله سوم براي تعیین سطح سوم ابعاد در سلسله مراتب  -9جدول 

 سطح اشتراك مجموعه مقدم یابیمجموعه قابل دست ابعاد
FAC 5 5،8 5 3 

GS 5،8 8 8  

 ISMمرحله چهارم براي تعیین سطح چهارم ابعاد در سلسله مراتب  -10جدول 
 سطح اشتراك مجموعه مقدم یابیمجموعه قابل دست ابعاد

GS 8 8 8 4 
 

 ترسیم مدل نهایی ابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مستقر در مراکز رشدمدل ساختاري تفسیري ابعاد مؤثربر ارتقاي نوآوري در شرکت  -4شکل 

 حسب بر متغیرها MICMACدر تجزیه و تحلیل  ):MICMACبندي اهداف (تجزیه و تحلیل  طبقه -6
 اول شوند: دستهبه چهار دسته تقسیم می شود)، استخراج می RM وابستگی (که از ماتریس و هدایت قدرت

 غیر نسبتاً متغیرها این هستند. ضعیف وابستگی هدایت و قدرت داراي که شامل متغیرهاي مستقل است
 دسته متغیرهاي وابسته هستند. دومین سیستم با ضعیف و کم داراي ارتباطات و هستند سیستم به متصل
هستندکه  دسته متغیرهاي متصل باشند. سومینمی شدید وابستگی ولی قدرت هدایت کم داراي که هستند
باشند. می زیاد وابستگی و زیاد هدایت قدرت داراي شود کهها متغیرهاي پیوند دهنده نیز اطالق میبه آن

 نهایت در دهد و قرار تاثیر تحت را سیستم تواند می آنان در تغییر نوع هر زیرا هستند، یستاغیرا متغیرها این

G.S 

FAC 

K.M T&L C.V.G 

R&D TECH POT 
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 هستند مستقل کلیدي دسته متغیرهاي چهارمین .دهد تغییر دوباره را متغیرها این تواندمی نیز سیستم بازخور

-می عمل مدل زیربناي سنگ همانند دسته هستند این وابستگی ضعیف ولی قوي هدایت قدرت داراي که
  ].12[  تاکید کرد آنها روي اول وهله در باید سیستم کارکرد براي شروع و کنند

 قدرت هدایت و وابستگی ابعاد بر اساس ماتریس سازگاري -11جدول 

 KM R&D TECH T&L FAC POT C.V.G G.S ابعاد
 8 6 3 7 6 3 3 6 قدرت هدایت

 1 5 8 2 5 8 8 5 وابستگی

 هاي مستقر در مراکز رشدبندي ابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري در شرکتدسته -12جدول 

 

       
 قدرت                

   
 هدایت

            

       

  
 میزان وابستگی

 
هاي مستقر در مراکز رشد، ابعاد در با توجه به مدل ترسیم شده براي ابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري در شرکت 

ربط از مراکز نوآور با توجه به دارا بودن هاي دولت و نهادهاي ذيچهار سطح قرار گرفتند که بعد حمایت
-گیرد و بهمتغیرهاي مستقل (کلیدي)، قرار می ترین میزان وابستگی در دستهباالترین قدرت هدایت و کم

گیرد و براي شروع قرار میکند و در سطح چهارم مدل  عنوان فونداسیون یا سنگ زیربناي مدل عمل می
هاي نوآورانه تاکید کرد. بعد فراهم بودن امکانات و جو مساعد براي انجام فعالیت  کارکرد سیستم باید روي آن

-گیرد و پس از بعد حمایتدر شرکت نیز در سطح سوم و در همین دسته متغیرهاي مستقل (کلیدي)، قرار می
شود. ابعاد مدیریت اي ارتقاي نوآوري در مراکز رشد محسوب میترین بعد برهاي دولت، به عنوان کلیدي

ي نوآوري در سطح دوم مدل دانش، آموزش و یادگیري و وجود بینش و اهداف مشترك بین کارکنان در حوزه
گیرند و این ابعاد در دسته متغیرهاي پیوند دهنده هستند که داراي قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد قرار می

        8 

        7 

        6 

        5 

        4 

        3 

        2 

        1 

8 7 6 5 4 3 2 1  

 متغیرهاي مستقل (کلیدي)   متغیرهاي پیوند دهنده

 متغیرهاي مستقل 
 متغیرهاي وابسته

G.S-  FAC KM – CVG – T&L 

R&D – TECH - POT 
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تواند سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و در  این ابعاد غیرایستا هستند زیرا هر نوع تغییر در آنان می هستند.

تواند این متغیرها را دوباره تغییر دهد. ابعاد تحقیق و توسعه، فناوري، توانمندي  نهایت بازخور سیستم نیز می
گیرند که داراي یرهاي وابسته قرار میگیرند و در دسته متغرهبران و کارکنان در سطح اول مدل قرار می

که هیچ یک از ابعاد در دسته چهارم متغیرها که باشند. با توجه به این قدرت هدایت کم و وابستگی شدید می
ها  ها ضعیف است و معموالً ارتباطات اندکی با دیگر متغیرها دارند و ارتباطات آنقدرت هدایت و وابستگی آن

اند، این مطلب حاکی از انسجام قوي ابعاد با یکدیگر و با موضوع پژوهش نگرفتهبا سیستم قوي نیست قرا 
 است.  

 ترسیم شده با استفاده از رگرسیون ISMتحلیل مسیر و تعیین ضرایب مسیرها در مدل 
 

 

 ترسیم شده با انجام رگرسیون ISMتحلیل مسیر و تعیین ضرایب مسیر مدل  -5شکل 

 ISMنتایج انجام رگرسیون براي متغیرهاي مستقل و وابسته در مدل  -13جدول 

Independent Variables Dependent Variables Standardized 
Coefficients(Beta) t Sig 

G.S FAC 63/0 417/11 000/0 
G.S K.M 515/0 444/8 000/0 
G.S T&L 369/0 592/5 000/0 
G.S C.V.G 509/0 315/8 000/0 
G.S R&D 447/0 04/7 000/0 
G.S TECH 272/0 98/3 000/0 
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-هاي نرمدر این مرحله پس از انجام رگرسیون براي تمامی متغیرهاي مستقل و وابسته، و بررسی خروجی  

دست آمده مورد تایید قرار گرفت، بدین ، معناداري تمامی مسیرهاي مدل ساختاري تفسیري بهSPSSافزار 
آمد. دست تر بهکم 05/0از  Anovaو  Coefficientsها در همه جداول خروجی  Sigمعنا که تمام 

، براي Coefficients) موجود در جداول Betaضرایب مسیرها نیز با توجه به ضرایب استاندارد شده (
 مسیرهاي موجود تعیین شد.

 
 

G.S POT 608/0 778/10 000/0 
FAC KM 427/0 643/6 000/0 
FAC T&L 479/0 685/7 000/0 
FAC C.V.G 354/0 332/5 000/0 
FAC R&D 537/0 958/8 000/0 
FAC TECH 403/0 191/6 000/0 
FAC POT 579/0 001/10 000/0 
K.M R&D 519/0 544/8 000/0 
T&L R&D 365/0 509/5 000/0 

C.V.G R&D 376/0 705/5 000/0 
K.M TECH 208/0 996/2 03/0 
T&L TECH 172/0 459/2 015/0 

C.V.G TECH 262/0 823/3 000/0 
K.M POT 498/0 074/8 000/0 
T&L POT 316/0 692/4 000/0 

C.V.G POT 362/0 467/5 000/0 
C.V.G K.M 425/0 6/6 000/0 
POT R&D 503/0 179/8 000/0 
K.M T&L 301/0 442/4 000/0 
T&L K.M 301/0 442/4 000/0 
T&L C.V.G 313/0 641/4 000/0 

C.V.G T&L 313/0 641/4 000/0 
R&D TECH 399/0 117/6 000/0 
TECH R&D 399/0 117/6 000/0 
TECH POT 319/0 742/4 000/0 
POT TECH 319/0 742/4 000/0 
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 گیري بحث و نتیجه -6

  با شتاب روزافزون تحوالت و با توجه به اهمیت غیر قابل انکار نوآوري در پیشرفت و توسعه کشورها و 
هاي گوناگون و رهایی کشورها براي رسیدن به خودکفایی و پیشرفت در  زمینه ،ها در دنیاي کنونیدگرگونی

هاي الزم براي ارتقاي نوآوري هستند تا کردن زمینهاز وابستگی تا حد ممکن نیازمند انجام نوآوري و فراهم
باشند و توان تولید محصوالت و خدمات جدید و داشته رفیع پیچیده امروز جایگاهی بتوانند در جهان پویا و 

مختلف و در کشورهاي مختلف را داشته باشند و یکی از مراکز مهم  فرد و قابل رقابت در بازارهايهمنحصرب
هاي علم و فناوري هستند، هاي مستقر در مراکز رشد وابسته به پاركهاي نوآورانه شرکتجهت انجام فعالیت

هاي ش طراحی مدل ساختاري تفسیري عوامل مؤثر بر ارتقاي نوآوري در شرکتبنابراین هدف این پژوه
مستقر در مراکز رشد و تحلیل مسیر مدل با انجام رگرسیون است تا با شناسایی این عوامل و تعیین اولویت 

زم جهت ها و امکانات المنظور فراهم آوردن زمینهکارهایی بهها با استفاده از مدل ساختاري تفسیري، راهآن
هایی ارزشمند و ها فراهم شود تا بدین وسیله بتوان گامتحقق این عوامل و ارتقاي نوآوري در این شرکت

ها و رسیدن به خودکفایی و رشد اقتصادي در بزرگ در جهت رهایی کشور از وابستگی در بسیاري از زمینه
هاي مؤثر بر ارتقاي نوآوري در شاخصیابی به بسیاري از امور فراهم شود. در این راستا به منظور دست

ي نوآوري و مراکز رشد و از مطالعات و منابع روز دنیا در حوزههاي مستقر در مراکز رشد، از  مقاالت بهشرکت
هاي معتبر و موثق در این زمینه، استفاده شد و پس از آن از طریق مراجعه به خبرگان و تأیید نهایی شاخص

ي اول، ، شامل نامه مرحله اول پژوهش صورت گرفت. جامعه پژوهش در مرحلهشناسایی شده، طراحی پرسش
ي هاي مستقر در مراکز رشد بودند. پس از آن سی و هفت شاخص پرسشنامهمدیران و کارکنان شرکت

افزار لیزرل، تحلیل بندي شدند و با استفاده از نرمدستها نظرخواهی از خبرگان در هشت بعد ي اول، بمرحله
هاي مربوط به هر بعد صورت گرفت و تمام هشت مدل که لی تاییدي بر روي هر کدام از ابعاد و شاخصعام

هاي مربوط به هر بعد بودند مورد تایید قرار گرفت و در نهایت جهت اطمینان از معنادار شامل ابعاد و شاخص
ها جهت به عنوان میانگین شاخصکارگیري ابعاد به بودن ارتباط ابعاد با یکدیگر و اطمینان از صحیح بودن

ساخت مدل ساختاري تفسیري، تحلیل عاملی تاییدي نهایی بر روي ابعاد نیز انجام شد و پس از تایید مدل 
ي دوم تحقیق جهت تعیین سطح و ارتباط بین ابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري در ي مرحلهمذکور، پرسشنامه

در اختیار سی و دو نفر خبره در امر نوآوري که شامل برخی از هاي مستقر در مراکز رشد طراحی شد و شرکت
اساتید دانشگاه یزد، مدیران مراکز رشد و افراد مطلع در پارك علم و فناوري یزد هستند قرار گرفت و پس از 

و طراحی مدل نهایی پژوهش و ترسیم روابط بین ابعاد بر  ISMها و و انجام مراحل مختلف آوري دادهجمع
دست آمده  ابعاد در چهار سطح قرار گرفتند که با توجه به اتریس خودتعاملی ساختاري، در مدل بهاساس م

هاي دولت و نهادهاي آمده را به این صورت تفسیر کرد که بعد حمایتدست توان مدل بهها میجهت پیکان
-ي حمایتوسیلهشود. بهتلقی مینیاز تحقق ابعاد دیگر ترین بعد و پیشربط از مراکز نوآور به عنوان اصلیذي

ربط از مراکز نوآور در جهت کمک به تحقق بعد فراهم بودن امکانات و جو مساعد هاي دولت و نهادهاي ذي
هاي دانش هاي نوآورانه در شرکت، زمینه براي ابعاد مدیریت دانش (دسترسی به اندوختهبراي انجام فعالیت

عنوان یکی از مراکز دانش جدید و ...) ، آموزش و یادگیري ها بهدانشگاهجهان، ارتباط با نهادهاي علمی بویژه 
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ي نوآوري فراهم خواهد شد و با تحقق این ابعاد شرایط و وجود بینش و اهداف مشترك بین کارکنان در حوزه
زمینه هاي جدید و پیشرفته و همچنین آوريیابی به فنمساعد براي ابعاد توانمندي رهبران و کارکنان، دست

براي انجام تحقیق و توسعه فراهم خواهد شد. شایان ذکر است که ابعاد مدیریت دانش با آموزش و یادگیري 
ي نوآوري ارتباط متقابل و بعد آموزش و یادگیري با بعد وجود بینش و اهداف مشترك بین کارکنان در حوزه

ري در جهت کمک به کسب دانش و ي نوآودارند و وجود بینش و اهداف مشترك بین کارکنان در حوزه
چنین ابعاد تحقیق و توسعه با ي نوآوري (بعد مدیریت دانش) مؤثر خواهد بود. هماطالعات جدید در حوزه

توانند به عنوان فناوري و بعد فناوري با بعد توانمندي رهبران و کارکنان ارتباط متقابل دارند و هر دو می
تواند در جهت کمک به انجام تحقیق و دي رهبران و کارکنان میمکمل دیگري تلقی شوند و بعد توانمن

 ISMي نوآوري مؤثر واقع شود و در نهایت تحلیل مسیر و تعیین ضرایب مسیرها در مدل توسعه در حوزه
مورد تأیید قرار  05/0کمتر از  Sigترسیم شده، توسط رگرسیون انجام شد و تمامی مسیرها با توجه به مقدار 

هاي دولت و دهد در سطح چهارم متغیر مستقل حمایتآمده نیز نشان میدسترایب مسیر بهگرفتند و ض
ربط از مراکز نوآور بیشترین میزان تأثیر را بر متغیر وابسته فراهم بودن امکانات و جو مساعد نهادهاي ذي

 دارد.  63/0هاي نوآورانه در شرکت با ضریب مسیر جهت انجام فعالیت
(مدیریت دانش، مدیریت  هاي نوآوري)، با عنوان تاثیر محرك1390توسط صنوبر و همکاران ( اي کهدر مقاله

ها و تعیین ضرایب خالقیت و نوآوري، مدیریت فناوري اطالعات در بنگاه) براي سنجش ظرفیت نوآوري بنگاه
ل استفاده شده است. افزار لیزریابی معادالت ساختاري با نرمهر یک از متغیرهاي تأثیرگذار بر آن از مدل

هاي علم و فناوري کشور بوده است که از بین متغیرها، مدیریت هاي مستقر در پاركجامعه پژوهش شرکت
فناوري اطالعات و مدیریت دانش بیشترین ضریب را به خود اختصاص دادند که این به معنی تأثیرگذاري 

بنگاه هستند، در حالی که در پژوهش حاضر با هاي مهم در بیشتر بر ایجاد نوآوري، افزایش ظرفیت و محرك
ربط از هاي دولت و نهادهاي ذيها و ابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري، بعد حمایتتر بودن شاخصتوجه به وسیع

هاي نوآورانه در شرکت بیشترین مراکز نوآور و بعد فراهم بودن امکانات و جو مساعد جهت انجام  فعالیت
توسط   ISMافزار لیزرل و هم در تحلیل مسیر مدلاملی تأییدي توسط نرمضریب را هم در تحلیل ع

نیز این دو بعد به عنوان ابعاد کلیدي و  ISMرگرسیون به خود اختصاص دادند و همچنین در مدل 
 فونداسیون مدل در نظر گرفته شدند. 

بر روي ابعاد  ISMچنین نتایج حاصل از مدل با توجه به نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدي و هم
شود تا به ابعاد فراهم بودن امکانات و هاي مستقر در مراکز رشد پیشنهاد میمؤثر بر ارتقاي نوآوري در شرکت

ربط از مراکز نوآور، هاي دولت و نهادهاي ذيهاي نوآورانه در شرکت و حمایتجو مساعد جهت انجام فعالیت
یشترین مقدار همبستگی با عوامل مؤثر بر ارتقاي نوآوري و همچنین با توجه به دارا بودن با توجه به داشتن ب

گیرند و به متغیرهاي مستقل (کلیدي)، قرار می ترین میزان وابستگی که در دستهباالترین قدرت هدایت و کم
ربط توجه ئوالن ذيکنند از جانب مس عنوان فونداسیون یا سنگ زیربناي مؤثر بر ارتقاي نوآوري عمل می

-بر روي ابعاد مؤثر بر ارتقاي نوآوري پیشنهاد می ISM مدلاي صورت گیرد. با توجه به نتایج حاصل از ویژه
هاي دانش جهان، فراهم کردن امکانات الزم براي یابی به اندوختههاي الزم براي دستشود که تالش
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ي نوآوري، و هدف مشترك بین کارکنان در حوزه چنین زمینه ایجاد بینشآموزش و یادگیري کارکنان و هم

-از جانب مدیران و مسئوالن صورت گیرد تا بدین وسیله زمینه توانمند شدن کارکنان و مدیران، امکان دست
آوردن زمینه تحقیق و توسعه در جهت ارتقاي  چنین فراهمهاي جدید و پیشرفته، و همآوريیابی به فن

شود تا پژوهشی در مراکز رشد هر چه بیشتر و بهتر فراهم شود. پیشنهاد میهاي مستقر نوآوري در شرکت
هاي کشور نیز انجام شود و نتایج آن با هاي مستقر در مراکز رشد سایر  استانمشابه این پژوهش در شرکت

با شود تا مدل این پژوهش با تحلیل مسیر نتایج این پژوهش مورد مقایسه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می
استفاده از تکنیک معادالت ساختاري نیز ترسیم شود و نتایج آن با پژوهش حاضر مورد مقایسه و ارزیابی قرار 

و مدیریت و علوم انسانی به تفکیک  IT, BTشود تا این پژوهش در هرکدام از مراکز رشد گیرد. پیشنهاد می
، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد. از آمده در انواع مراکز رشددستاز یکدیگر انجام شود و نتایج به

گویی به پرسشنامه یابی به سی و دو نفر خبره مذکور جهت پاسخهاي مهم این پژوهش دستمحدودیت
ISM دهندگان  گویی به پرسشنامه مذکور با توجه به نیاز به تفکر عمیق از جانب پاسخبر بودن پاسخو زمان

 ود.براي تعیین نوع ارتباط بین ابعاد ب
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