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Abstract: 
Recent research shows that one of the most dynamic capabilities that lead to the strongest 

competitive advantage in the organizations is the innovation capability. The innovation 

capability is associated with other organizational capabilities. So, many organizations have 

focused on the need to identify innovation capabilities and resources or strengths in relation 

to external opportunities and threats according to inside-out view because innovation 

capability has consistently been defined as a new service, a new product, a new technology, or 

a new administrative practice and process. Developing the innovation capability as an 

important aspect of dynamic capabilities of a firm is an important research project and it can 

help to achieve competitive advantage in this rapidly changing world. This research focuses 

on recognition of the aspects of innovation capability and proposes a conceptual model based 

on a qualitative Meta-Analysis of academic literature on organizations innovation capability. 

This is proposed for the development of the concept of innovation capability in the 

organizations and this paper includes an expert based validation in three rounds of the Delphi 

method. And for the purpose of a better appreciation of the relationship dominating the factors 

of the conceptual model, it has distributed the questionnaire in Iranian companies of the Food 

industry. This research proposed a direct relationship between Innovation Capability and 

three main capabilities that is called Structural Capability, Personnel Capability and 

Operational Capability. Also, it offers the most important indices which directly influence and 

are related to the Innovation Capability. 
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  نوآوري به عنوان قابلیتی چند بعدي
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   2، مهدي حقیقی کفاش* 1مصطفی مومنی

  
 

  چکیده
مطالعـات مختلـف حـوزه    . در دنیاي پرتحول و شدیداً رقابتی امروز، کسب و کارها راهی جز کسب مزیت رقابتی براي بقایشـان ندارنـد  

پایدار در عرصه کسب و کار هاي سازمانی که منجر به ایجاد برتري رقابتی  ترین قابلیتدهد که یکی از مهم مدیریت راهبردي نشان می
رو، یافتن ساز و کاري براي تعمیق و استقرار قابلیت نوآوري در سازمان، مستلزم شـناخت عوامـل   از این. شود، قابلیت نوآوري است می

بـه   این تحقیق، ضمن مطالعه مبانی و ادبیات علمی این حـوزه، دریافتـه اسـت کـه قابلیـت نـوآوري      . اثرگذار بر این قابلیت مهم است
قابلیت عملیاتی، قابلیت انسانی و قابلیت ساختاري، . کنند گیري آن را ایجاد میهاي دیگري در سازمان وابسته است که بستر شکل قابلیت

ایـن ضـمن تاییـد رابطـه     . گیري قابلیت نوآوري در سازمان بیشترین ایفاي نقش را برعهده دارندسه قابلیت مهمی هستند که در شکل
ها را استخراج نموده است تا نشان دهد که مدل  هاي موثر بر هر یک از این قابلیت ابلیت نوآوري و این سه قابلیت، مولفهمستقیم میان ق

ها در  همچنین این شاخص. نهایی قابلیت نوآوري در سازمان به سه بعد و نُه مولفه و بیست و دو شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد
و فعال در صنعت مواد غذایی مورد پیمایش قرار گرفته تا بدین وسیله میزان اثرگذاري و اهمیت هریک از این پنجاه و پنج شرکت بزرگ 

  .وسیله روش معادالت ساختاري سنجیده شودهها در صنعت مذکور ب شاخص

  

  : واژگان کلیدي
  .قابلیت نوآوري، قابلیت عملیاتی، قابلیت ساختاري، قابلیت انسانی، صنعت مواد غذایی
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  مقدمه - 1

ها در محیط  هاي امروز جهان بسیار متفاوت از گذشته است و باید تصریح نمود که حفظ بقاي سازمانالزام
نظران معتقدند  صاحب. ]14[گذارد  رقابتی دنیاي امروز، راهی جز کسب مزیت رقابتی براي ایشان باقی نمی

اي جز کسب  سازگاري با الزامات رقابتی، چارهها براي مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز  سازمان
تبیین فرآیندي که منجر به بروز مزیت رقابتی شود، در بلندمدت روشی قابل اتکا . و تداوم مزیت رقابتی ندارند

   .]32[ شود براي حفظ و تداوم حضور در صنعت می
تواند در  قابتی میهاي محتوایی مزیت ر بدیهی است که رسیدن به این هدف، شناخت مفهوم و ویژگی

ها بسیار  هاي کارآمد رقابتی با هدف نیل به مزیت رقابتی پایدار براي سازمان طراحی و اجراي الگوها و روش
شود  هاي محوري آن حاصل می  البته مزیت رقابتی یک سازمان در پی ایجاد قابلیت ]6[گشا باشد مؤثر و راه

هاي سازمانی است که  آن مواجه است تعیین منشا قابلیت اي که یک شرکت با رو، چالش عمدهاز این ]27[
تاکنون هم از حیث نظري و هم عملی این بحث . دهد مزیت رقابتی پایدار یک شرکت را ساخته و ارتقا می

هاي خود دریافته  اند؟ این پژوهش در پی بررسی ها واقعاً چگونه ایجاد شده مطرح بوده است که منابع و قابلیت
نوآوري نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  هم از جنبه نظري و هم جنبه عملی نیازمند بررسی   تاست که قابلی

  .جامع است
هاي ایرانی  از سوي دیگر، آمارهاي جهانی برآورد نوآوري و رشد نوآوري، وجود خالء جدي در میان سازمان

اهدات مختلف اهالی علم مدیریت در همچنین، در پی مش. ]8[شود  براي توسعه قابلیت نوآوري را یادآور می
هاي ایرانی براي نوآوري به عنوان یک قابلیت  کشور، تأکید بر عدم وجود ساز و کار جدي در میان سازمان

رغم داشتن پشتوانه تولیدي مناسب، وضعیتی مشابه صنعت مواد غذایی هم علی. پویا و مستمر آشکار است
رو، توجه به موضوع الگوسازي قابلیت نوآوري ضرورتی انکار ناپذیر یناز ا. ]2[هاي ایرانی دارد  سایر سازمان

در حقیقت، . است تا شاید از این رهیافت با رویکردي کیفی، الگوسازي متناسبی با شرایط ایران شکل بگیرد
دنبال یافتن عوامل اثرگذار بر قابلیت نوآوري در سطح سازمان است که توجه خاص خود را بر این پژوهش به

دنبال پاسخ این سوال است که قابلیت عبارت دیگر، این پژوهش بهبه. صنعت مواد غذایی معطوف داشته است
گیرد؟ این عوامل چه  هاي فعال صنعت مواد غذایی چگونه شکل می ها و شرکت نوآوري در سطح سازمان

از این عوامل بر قابلیت  هستند؟ روابط متقابل هر یک از این عوامل بر یکدیگر چگونه است؟ و تاثیر هر یک
  نوآوري به چه میزان است؟

  
 مبانی نظري و پیشینه پژوهش - 2

 شود و هنگامی هاي سازمانی مبتنی بر تئوري منبع محور عرضه و ارزیابی می قابلیت :هاي سازمانی قابلیت
در فضاي  سرعت بهمنتشر کردند،  1997هاي پویا در سال  اي را با عنوان قابلیت که تیس و همکارانش، مقاله

هاي  ها به مهارت قابلیت. ]7[مدیریت راهبردي انتشار یافت و جریان مهمی را در این حوزه به حرکت درآورد 
ها نامشهودند و نه تنها در افراد  قابلیت. شود ور اتالق می سازمانی براي هماهنگی منابع در استفاده مولد و بهره
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ها زمانی ارزشمندند که منجر به مزیت رقابتی براي  البته قابلیت. ندهاي سازمانی هم وجود دار بلکه در رویه
شود بلکه نیازمند ترکیب  مزیت رقابتی در محیط پویا صرفاً به ترکیب بهینه منابع ختم نمی. سازمان شوند

  .]21[هاي فعلی است  ی قابلیتروزرسان بهها با یکدیگر و همچنین تغییر و  قابلیت
ها بهترین منشأ براي مزیت رقابتی پایدار است  است که قابلیت گران نشان داده برخی مطالعات پژوهش   
هاي قابل اتکاي منابع داخل سازمان، نیل و  هاي در حال تغییر محیط و جنبه نحوي که با توجه به جنبهبه

حیت فنی ها داراي دو بعد اساسی هستند؛ صال قابلیت. ]40[حفظ مزیت رقابتی پایدار را تضمین نموده است 
و صالحیت تکاملی یا خارجی که به مسیر پیش  ]3[کند  که بر بعد ضرورت قابلیت در داخل سازمان تاکید می

  .]26[کند  که قابلیت چقدر امکان محقق کردن اهداف سازمان را دارد، توجه میرو در جهت این
ها باید تجدید و تقویت شوند، تقسیم منابع تغییر  نوآوري فرآیندي است در طی آن قابلیت :2نوآوري 1قابلیت

دست یافتن به نوآوري نوعی . ]5[یابند، سازماندهی مورد تجدید نظر قرار گیرد و راهبرد مجدداً ارزیابی شود 
از  .]43[ ي نمایدبخشی از راهبردش پیگیر عنوان بهشانس نیست بلکه الزم است که سازمان نوآوري را 

 .تواند مورد توجه قرار گیرد عنوان یک تعهد سیستماتیک سازمانی میرو توجه به قابلیت نوآوري بههمین
. کند ایجاد می سازمان و محصوالت آن درون در خودبازسازي براي کلیدي مکانیسم قابلیت نوآوري یک

 .کند جریان جدید را با هم هماهنگ می خالقیتهاي سازمانی و  فعالیت اصلی جریان وري بهره قابلیت نوآوري
قابلیت انتقال  عنوانبه بنابراین، قابلیت نوآوري ]19[ آید دست میبه پایه دانش اهرم طریق بیشتر از امر این

 آن سهامداران و شرکت نفع به هاي جدید است که سیستم و فرآیندها به محصوالت، ها ایده و دانش مداوم
 درك خواهند کرد که قابلیت نوآوري بر تمام کنند، پیاده می خوبیاین قابلیت را به کههایی  است و سازمان

 افکنده شود، سایه می انجام روزانه صورتکه به رفتارهایی و اقدامات تا اصلی ارزش سیستم سازمان از جوانب
  .]28[ است

و ایجاد فرآیندهاي خالقانه عنوان استعدادي براي تولید محصوالت تواند به  قابلیت نوآوري یک سازمان، می
قابلیت نوآوري مرکب از فرآیندهاي اصلی در داخل یک نظام است که از تجارب . ]41[در نظر گرفته شود 

قابلیت نوآوري و ابداع شامل دارایی غیرملموس یک نظام و توانایی استخراج این . تواند جدا باشد دیگر نمی
قابلیت نوآوري   .]16[هاي جدید باشد، است  طور مداوم قادر به تولید نوآوريصورتی که این نظام بهبه سرمایه

هایی  عنوان قدرت و توانایی براي تغییر ماهیت مداوم دانش و تجربیات به محصوالت، فرآیندها و سیستمرا به
وري و ابداع خالقانه، انرژي پیش قابلیت نوآ. ]34[ کنند داران، تعریف می براي سوددهی شرکت و سهام

ها به  بنیادي و همچنین توسعه بخشیدن آناي است براي تولید و بررسی تصورات و عقاید جدید  برنده
 ]13[است هاي درونی و بیرونی  هاي تأثیرگذار و قابل عرضه، و تاثیرگذاشتن بر روي منابع و توانمندي نوآوري

و ممارست  هاي نوآوري بر پایۀ تمرین نوآوري از طریق فعالیت دهد که قابلیت و توصیف دیگري نشان می
  .]42[ قابل دسترس است

                                                        
١. Capability 
٢. Innovation 
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داري آن از طریق تفکر و و حفظ و نگه وضع موجود ها، قابلیت نوآوري فرآیندي است که سازمان عرصه در

قرار  چالش مورد سازمان، آوري، محیط وعامل فن نگرش جدید به محتواي فرآیندها و تغییر در ترکیب سه
هاي  هاي مرتبط و کارایی آوريهاي نوآوري به درجات مختلفی از تجمع فن همچنین قابلیت. ]4[دهد  می

وجوي نوآورانه مرتبط است و عملکردي حیاتی از شرکت است که توانایی شناسایی  مختلف در فرایند جست
.   ]23[کند  شرکت را فراهم میارزش اطالعات خارجی جدید، جذب آن و استفاده از آن در اهداف تجاري 

دهی، انسان و  رهبري و سازمان: کنند  گیبسون و اسکارزینسگی، قابلیت نوآوري را به چهار مقوله تقسیم می
همچنین استاهل و همکارانش، چهار عنصري که  .]37[ها  ها، فرآیند و ابزار، و فرهنگ و ارزش مهارت

و اطرافیان آنان، محیط فیزیکی، ) کارکنان(انسان : اند فهرست نموده تواند پشتیبان و یا مانع نوآوري شود را می
برخی دیگر نیز قابلیت نوآوري را از طریق خالقیت و . ]39[ گیري الگوهاي ذهنی، ساختارهاي قدرت و تصمیم

سائونیال و اوکو، تحت قالب نظریه . ]12[دانند  خُبرگی علمی و قابلیت انجام عملی و اجرایی میسر می
سیستمی، الگوي ارزیابی قابلیت نوآوري و اثر آن را معرفی نموده است که در حقیقت پتانسیل نوآوري در 

نماید و  عنوان ورودي سیستم قابلیت نوآوري تلقی میشود، را بهحاصل می) منابع انسانی(سازمان که از افراد 
ذکر نموده است، را مرکز عملیات نوآوري در  عنوان فرآیند نوآوريکه به) منابع ساختاري(ها  ها و رویه فعالیت

یابی به اهداف منجر به دست که یهنگامهاي نوآوري را  این سیستم تبیین کرده است و البته نتایج فعالیت
 دسته سه به را آلن آفواه، نوآوري. ]34[شمارد  کسب و کار شود را خروجی سیستم نوآوري در سازمان برمی

 اجزا، بین گر ارتباطاتآورانه بیاننوآوري فن. کند می بندي طبقه سازمانی و بازار آورانه،کلی با عناوین فن
 نوآوري به است ممکن و شوند می استفاده خدمت یا محصول در که است هایی تکنیک و ها فرآیند ها، روش

محصول  در نوآوري. باشد خدمت یا فرآیند تواند در محصول، می همچنین نوآوري. باشد داشته نیاز سازمانی
در  نوآوري. است بازار نیازهاي از بخشی ارضاي آن هدف که باشد جدیدي مبتنی بر محصول باید یا خدمت

محصول یا خدمت، تبیین  تولید در استفاده مورد تجهیزات و اطالعات کار، هاي جریان مکانیسم هم با فرآیند
 ارزش، انتظارات، براي کاربردها و محصول توزیع، هاي کانال در جدید دانش بازار هم شامل نوآوري .شود می

 و توزیع قیمت، محصول،( بازاریابی آمیخته بهبود آن اصلی هدف و است مشتریان هاي خواسته و نیازها
 توسعه با مرتبط نحويبه که هایی فعالیت کلیه و جدید محصوالت بازاریابی به بازار نوآوري .است) ترفیع

 در محصول پذیرش بازار، هاي قسمت شامل است ممکن فعالیت این کند می توجه است جدید محصول
  . ]10[باشد  و تبلیغات مختلف بازارهاي

هاي عملیاتی  هاي مدیریتی، قابلیت آورانه، قابلیتهاي فن البته برخی دیگر قابلیت نوآوري را محصول قابلیت
آگیون و همکارانش، نیز اقدام به . ]42[دانند  هاي معامالت سازمان در بستر راهبردهاي سازمانی می و قابلیت

هاي  ایشان ضمن بررسی هزینه. را با میزان رقابت بسنجنداند تا آن گیري نوآوري در سازمان کرده اندازه
هاي ثبت  ي در بخش تحقیق و توسعه و همچنین فراوانی تعداد اختراعگذار هیسرماو میزان  تحقیق و توسعه

هاي متنوع و وافر در  رغم وجود الگوبا این اوصاف، علی. ]11[اند  گیري نوآوري اهتمام ورزیده شده به اندازه
و همچنین رویکردهاي ها و عدم توجه همه جانبه و کامل  این حوزه، به دلیل بخشی بودن اکثر این الگو



 89    نوآوري به عنوان قابلیتی چند بعدي

 
گوي هاي داخلی در بعد نظري، همچنان الگویی جامع که پاسخ مند و تک بعدي، و وجود تناقض غیرنظام

  .عملی در ایجاد و توسعه قابلیت نوآوري در سطح سازمان باشد، در دست نیست
  
  یشناس روش - 3

سازي موضوع  الگو کیفی، براي کشف، توصیف، تشریح و  هاي به روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش
منظور درك مفهوم قابلیت نوآوري، ضمن نقد و بررسی مبانی نظري، ادبیات نظري و پژوهش است که به

پس از استخراج الگوي مفهومی پژوهش، پنل خبرگان . الگوي مفهومی مورد نیاز خود را تدارك نموده است
هاي مرتبط با موضوع نوآوري  ي و یا رشتهمتشکل از بیست نفر اساتید دانشگاهی که در رشته مدیریت راهبرد

این خبرگان غالباً از . شیوه گلوله برفی، شناسایی شده بودنداند، شکل گرفت که به سازمانی متخصص بوده
فرآیند دلفی این پژوهش . میان اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه دي تی یو دانمارك انتخاب شدند

مرحله اول . از سه مرحله، اشباع نظري در پی اجماع اعضاي پنل حاصل شد در سه مرحله انجام شد و پس
صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد تا ضمن برطرف شدن اشکاالت وارد بر روش دلفی، دلفی به

مرحله دوم و سوم دلفی هم به شیوه پرسشنامه اطالعات . تمرکز بیشتري بر موضوع پژوهش حاصل شود
درصد بود که سطح قابل اطمینانی از  90میزان مشارکت اعضاي پنل بالغ بر . آوري کردرا جمع مورد نیاز خود

پس از استخراج الگوي نهایی، جهت تبیین میزان اهمیت و . دارد همراهی و همکاري ایشان را اعالن می
جامعه . گرفتها، نظرخواهی از طریق پرسشنامه از جامعه آماري صورت  ها و مولفه روابط حاکم بر شاخص

. اند شرکت بزرگ و فعال در صنعت مواد غذایی است که در بورس پذیرفته شده 55آماري پژوهش مشتمل بر 
ها بنا به پیشنهاد خبرگان تحقیق و به دلیل این مد نظر قرار گرفت که بسیاري از  التزام بزرگ بودن شرکت

از این . وسط معناي عملیاتی نداشتهاي کوچک و مت هاي حاصل از تحقیق در شرکت ها و مولفه شاخص
نتایج حاصل از پیمایش . ی و تأیید فعاالن این صنعت قرار گرفتنظرخواهرهگذر الگوي قابلیت نوآوري، مورد 

. صنعت مواد غذایی کمک کرد تا به روش معادالت ساختاري طراحی الگوي نهایی پژوهش انجام شود
هاي استنباطی تبیین  الن صنعت مواد غذایی به کمک آمارهها از منظر فعا بندي اهمیت شاخصهمچنین رتبه

  .شد
  
  ها ها و یافته تحلیل داده - 4

الگوي اولیه استخراج شده از نقد و بررسی ادبیات علمی موجود در پایان مرحله اول و دوم دلفی دچار 
بدین . استبندي شده ، طبقه1تغییراتی شد که نتایج مراحل دلفی در خصوص بعد و مولفه به شرح جدول 

دانش محوري به دو  1معنا که عامل قابلیت انسانی از محتواي قابلیت ساختاري خارج و همچنین ظرفیت
همچنین ظرفیت فرهنگی از ذیل ظرفیت . بندي شدحوزه ظرفیت دانش فردي و ظرفیت دانش سازمانی طبقه

  .شده اضافه شدهاي مطرح  مدیریتی مستقل و مولفه جدیدي به نام ظرفیت ارتباطی به مولفه
                                                        

١. Capacity 
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هاي مراحل دلفی که منجر به تولید الگوي توسعه قابلیت نوآوري  نتایج آماري حاصل از تجزیه و تحلیل داده

هاي ارایه  الزم به توضیح است که میانگین. صورت مجزا ارایه شده استدر سطح سازمان شد، در جداولی به
اي است که در مرحله اول و دوم دلفی  نج خانهشده در این جداول مربوط به میانگین وزنی طیف لیکرت پ

تأیید یا رد  صورت بهمورد پرسش قرار گرفته و در مرحله سوم دلفی نسبت به تایید نهایی عوامل بعد و مولفه 
  .، منعکس شده است1پرسش شده است که برآیند مربوطه در جدول 

  
  )بعد و مولفه(بر قابلیت نوآوري  اثرگذارنتایج مراحل دلفی عوامل  -1جدول 

  راند سوم دلفی  راند دوم دلفی  راند اول دلفی  عوامل موثر بر قابلیت نوآوري 

  بعد
  تایید 55/4 -  قابلیت انسانی

 تایید  27/4 72/4  قابلیت ساختاري
 تایید 11/4 88/3  قابلیت عملیاتی

  مولفه

 تایید 22/4 72/4  ظرفیت یافت فرصت محیطی
 تایید 33/4 72/4  ساخت ایدهظرفیت 
  - - 55/4  يمحور دانشظرفیت 

 تایید  27/4 -  ظرفیت دانش فردي
 تایید 38/4 -  ظرفیت دانش سازمانی

 تایید  27/4 72/4  ظرفیت مدیریتی
 تایید 16/4 -  ظرفیت فرهنگی
 تایید 33/4 -  ظرفیت ارتباطی
 - - 94/3  ظرفیت عملیاتی
 تایید 11/4 -  ظرفیت پشتیبانی

 تایید 94/3 72/3  آورانهظرفیت فن
  - - 88/2  ظرفیت جابجایی

  
هاي در خصوص قابلیت انسانی الزم به توضیح است که این قابلیت در پایان راند اول و در طی سوال

ها استخراج و نام این قابلیت به پیشنهاد برخی از  هاي مصاحبه مصاحبه به روش کدگذاري از میان داده
البته برخی از ابعاد مورد نظر قابلیت انسانی، در تعاریف . تعیین شد) انسانی(پنل، قابلیت منابع انسانی اعضاي 

صورت منظور اعالن اهمیت آن بهذیل قابلیت ساختاري گنجانده شده بود که بنا به رأي خبرگان پنل و به
محوري، پس از مرحله اول همچنین در خصوص ظرفیت دانش . مستقل تحت عنوان قابلیت انسانی طرح شد

دلفی، بنا به پیشنهاد و رأي خبرگان، به دو بخش عمده ظرفیت دانش فردي و ظرفیت دانش سازمانی 
در نهایت و بنا به پیشنهاد اعضاي پنل خبرگان این پژوهش، عنوان ظرفیت عملیاتی به ظرفیت . تفکیک شد

  . رل خود، تطابق مفهومی بیشتري داشته باشدهاي تحت کنت پشتیبانی تغییر نام داد تا با اجزاء و شاخص
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الزم به . بندي شده است، طبقه2هاي قابلیت نوآوري به شرح جدول  نتایج مراحل دلفی در خصوص شاخص

هاي ارایه شده در این جدول نیز مربوط به میانگین وزنی طیف لیکرت پنج  توضیح مجدد است که میانگین
  .ستفاده قرار گرفته استاي است که در پرسشنامه مورد ا خانه
 

 )شاخص ها(نتایج مراحل دلفی عوامل اثر گذار بر قابلیت نوآوري   -2جدول 

  
پس از اتمام مراحل دلفی و توافق نظري بر عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت نوآوري در سطح سازمان، این 

ها و  اي متشکل از مولفه ها، پرسشنامه منظور یافتن میزان اثرگذاري عوامل و روابط حاکم بر آنپژوهش به
 55هاي بزرگ و فعال در صنعت مواد غذایی که تعدادشان  هاي مورد بررسی پژوهش، در شرکت شاخص

 44داد پس از توزیع کامل پرسشنامه، تع. ها توزیع نمود شرکت بود، خطاب به مدیران عامل این شرکت
ها بیش از یک پرسشنامه تکمیل نمودند که نتایج مربوطه  برخی از شرکت. ها پاسخ دادند شرکت به پرسشنامه

پس از اخذ میانگین، در یک پرسشنامه خالصه شد و در نهایت هر شرکت تنها یک نماینده در ارزیابی نهایی 

  نتیجه  میانگین  شاخص  مولفه  بعد
ظرفیت یافت فرصت   قابلیت انسانی

  محیطی
 تایید  22/4  پیمایش محیط کسب و کار

 تایید  55/4  دقت، توجه، هوشمندي
 تایید  77/4  خالقیت  ظرفیت ساخت ایده

 تایید  05/4  عملیاتی بودن
 تایید  50/4  دانش  ظرفیت دانش فردي

 تایید  44/4  تجربه
 تایید  61/4  راهبرد و اهداف  ظرفیت مدیریتی  قابلیت ساختاري

 تایید  44/4  سبک مدیریت و رهبري
 تایید  05/4  ثبات مدیریت

 تایید  11/4  دسترسی به منابع
 تایید  05/4  انعطاف  ظرفیت فرهنگی

 تایید  05/4  تنوع
 تایید  50/4  ریسک پذیري

 تایید  16/4  شبکه ارتباطات  ظرفیت ارتباطی
 تایید  38/4  همکاري و تعامل

 تایید  66/4  یادگیري سازمانی  ظرفیت دانش سازمانی
 تایید  33/4  انباشت دانشجذب و 

 تایید  44/4  گردش اطالعات
 تایید  44/4  پژوهش و توسعه  آورانهظرفیت فن  قابلیت عملیاتی

 تایید  16/4  فناوري جدید
 تایید  83/3  لجستیک  ظرفیت پشتیبانی

 تایید  94/3  شرایط مکان کاري
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همچنین آلفاي . درصد بوده است 80هاي مخاطب بالغ بر  در نتیجه میزان مشارکت شرکت. داشته است

نتایج وزنی . است که حکایت از سطح قابل اعتمادي دارد 902/0کرونباخ حاصل از نتایج پرسشنامه برابر با 
ها در این بررسی میدانی، نشان از تایید اجماع نظري نتایج دلفی بوده  میانگین نتایج حاصل از ارزیابی شاخص

هاي آماري ارایه  مجدداً الزم به ذکر است که میانگین. خالصه شده است، 3صورت جدول این نتایج به. است
  .اي لیکرت بوده است شده حاصل از طیف پنج خانه

  )ها شاخص(نتایج بررسی میدانی عوامل اثر گذار بر قابلیت نوآوري   -3جدول 

  
رسد دو نوع رویکرد به قابلیت نوآوري  علمی مرور شده به نظر میبا توجه به ادبیات  :الگوي قابلیت نوآوري

هاي  عنوان یکی از بخش، به)سیستمی(مند  رویکردي که قابلیت نوآوري را در رویکرد نظام) وجود دارد؛ الف
ها با لحاظ نمودن فرآیندي داخلی  ها و ستانده هاي خود را مبتنی بر داده فرض کرده و الگو) سازمان(سیستم 

عنوان یک عنصر فرا رویکردي که قابلیت نوآوري را به) ب. که منجر به نوآوري شود، تدارك کرده است

  نتیجه  میانگین  شاخص  مولفه بعد

  قابلیت انسانی

ظرفیت یافت 
  فرصت محیطی

 تایید  34/4  محیط کسب و کارپیمایش 
 تایید  97/3  دقت، توجه، هوشمندي

 تایید  46/4  خالقیت  ظرفیت ساخت ایده
 تایید  93/3  عملیاتی بودن

 تایید  20/4  دانش  ظرفیت دانش فردي
 تایید  13/4  تجربه

  قابلیت ساختاري

  ظرفیت مدیریتی

 تایید  20/4  راهبرد و اهداف
 تایید  48/4  سبک مدیریت و رهبري

 تایید  4  ثبات مدیریت
 تایید  02/4  دسترسی به منابع

  ظرفیت فرهنگی
 تایید  65/3  انعطاف

 تایید  25/3  تنوع
 تایید  25/4  ریسک پذیري

 تایید  74/3  شبکه ارتباطات  ظرفیت ارتباطی
 تایید  65/3  همکاري و تعامل

ظرفیت دانش 
  سازمانی

 تایید  16/4  یادگیري سازمانی
 تایید  20/4  جذب و انباشت دانش

 تایید  93/3  گردش اطالعات

  قابلیت عملیاتی
 تایید  30/4  پژوهش و توسعه  آورانهظرفیت فن

 تایید  25/4  فناوري جدید

 تایید  76/3  لجستیک  ظرفیت پشتیبانی
 تایید  32/3  شرایط مکان کاري
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سیستمی در هر بخشی که قابلیت ورود داشته باشد، وارد نموده و شرایط و نیازهاي نوآوري را بدون توجه به 

نان توصیف کرده که با ایجاد چ در واقع این نگاه، قابلیت نوآوري را آن. محل استقرارش بیان نموده است
  . یابد هاي سازمانی را می شرایط الزم براي استقرارش، امکان استقرار در هر یک از خرده سیستم

تواند مورد پذیرش بیشتري قرار گیرد چرا که توجه به قابلیت نوآوري  مند به قابلیت نوآوري می دیدگاه نظام
شود تا  می) سازمان(قاي آن در فرآیندهاي جدي سیستم متضمن ب) سازمان(بخشی از یک سیستم  عنوان به

هاي سازمانی موجب از دست رفتن قابلیت نوآوري در آن  بدین وسیله گریزپذیري از عدم استقرار در بخش
هاي دیگري در سازمان وابسته است که نتایج پژوهش  البته قابلیت نوآوري هم به قابلیت. سازمان نشود

دهد که رابطه مستقیم میان قابلیت نوآوري و قابلیت عملیاتی، قابلیت  نشان می حاصل از فراترکیب و دلفی
دارد که قابلیت نوآوري در سازمان به  الگوي نهایی این پژوهش بیان می. انسانی و قابلیت ساختاري وجود دارد

  .سه بعد و نُه مولفه و بیست و دو شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )محقق ساخته(الگوي سه بعدي توسعه قابلیت نوآوري در سطح سازمان  -1نمودار 
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 ظرفیت فرهنگی

 ظرفیت دانش سازمانی

 ظرفیت ارتباطی

 ظرفیت مدیریتی

 ظرفیت فناورانه

 ظرفیت پشتیبانی

 قابلیت ساختاري

 

 قابلیت عملیاتی
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ها را در  هاي دیگري در سازمان وابسته است که این پژوهش آن قابلیت نوآوري به قابلیت :تبیین نظري الگو

  . بندي نموده است انسانی طبقه  ساختاري و قابلیت  عملیاتی، قابلیت  سه دسته قابلیت
تواند موفقیت  پردازد که می می چارچوب نظري یک ساخت به قابلیت نوآوري الگوي :قابلیت عملیاتی

مدیریت . بخشد ها را بهبود می قابلیت نوآوري، آن گرید عبارت به. دهد قرار تاثیر تحت بیشتر را مدیران نوآوري
ا تشکیل اي از آن ر فنی و عملیاتی بخش عمده هاي متعدد است که نوآوري هاي چارچوب شامل نوآوري

به این موضوع اشاره  ]18[تولید  هاي نوآوري اجراي و جدید محصول توسعه براي مثال فرایند ]17[ دهد می
  . دارند

هاي اصلی و عملیاتی سازمان به پیشبرد اهداف سازمانی  قابلیت عملیاتی سازمان که با تمرکز بر فعالیت
 هاشرکت تمام که ییها تیقابل از يا مجموعه انیم در. آوري قرار داردکند، تحت تأثیر مستقیم فن کمک می

 اي برجسته جایگاه آورانه و عملیاتیفن يها تیقابل ،کنند استفاده می متفاوت خدمات و محصوالت جادیا يبرا
 استفادهیی شرکت در توانا، همان شرکت يورآفن ظرفیت .به خود اختصاص داده است مختلف مطالعات دررا 
 و بیترک و) رهیغ و یتخصص يواحدها در دانش و علم سهم ماهر، مهندسان شده ثبت اختراع(ي ورآفن از

بسیاري از مطالعات . ]9[شود  تعریف می ها تکنیک و ندهایفرآ ها،روش اجزاء، نیب ارتباط اجزاء، دوباره بیترک
 یتازگ اقتصادهایی که بهدهند که  نشان می در کشورهاي در حال توسعه در نوآوري عملیاتیپیرامون قابلیت 

آورانه و قابلیت فن ،جیتدر کنند و سپس به را جذب می افتهی ملل توسعه آوريفندر ابتدا  ندا صنعتی شده
  .]36، 22[ دهند خود را توسعه می عملیاتی

در خصوص ضرورت ساختارهاي مناسب براي قابلیت نوآوري یک توافق همگانی وجود  :قابلیت ساختاري
چرا که قابلیت ساختاري در تدارك قابلیت نوآوري سازمانی ایفاي نقشی اثرگذار دارد و در این راستا  ]35[ دارد

هاي  هاي جدید و یا بازسازي قابلیت توسعه قابلیت براي خود سازمانی ساختارها و فرآیندهاي از باید ها سازمان
آوارنه و عملیاتی، که عالوه بر عامل فن دارد قابلیت ساختاري بیان می. ]20[موجود بیشترین بهره را بگیرند 

اي سازمان در جهت ایجاد قابلیتی که موجب تسري قابلیت نوآوري در  تغییرات ساختاري، فرآیندي و رویه
برخی آن را قابلیت تشکیل . کند نقش مهمی را ایفا می) مزیت رقابتی(شود، براي کسب موفقیت  سازمان می

منظور تأثیر بر سرعت ها در جهت اهداف مشترك به فعالیت  تعدیل کار همهساختار سازمانی تثبیت شده براي 
و برخی آن را مکانیسم  ]25[ کند اي، تعریف می هاي توسعه فرایند نوآورانه از طریق زیرساخت براي پروژه

  .]29[ شمارند ساختاري سازمان براي تحقق نوآوري برمی
بسیاري از محققان بر این باورند که چرخه نوآوري همواره توسط کارکنان و در پناه دانش و  :قابلیت انسانی

، 34، 38[آید  هاي ایشان در ارائه و پرورش ایده به حرکت درمی تجربه فردي، هوش و استعداد و خالقیت
33[.  
و خاص  جدید هاي لیتتوانمندي و قاب توسعه فعال در حوزه کسب و کار نیازمند هاي ها و شرکت سازمان   

 هایی چرا که همواره شرکت ]31[جدید محیطی هستند  هاي برداري از فرصتدر منابع انسانی خود براي بهره
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که  گفت توان می دهند، می نشان جدید از خود هاي ایده از برداري بهره موفقیت براي بیشتري استعداد که

پس اولین گام در فرآیند نوآوري، یافتن، در نظر  ]24[نوآوري بیشتري نسبت به رقبا هستند  قابلیت داراي
هاي نوآوري براي سازمان است که این مهم توسط کارکنان و مدیران خالق حاصل  گرفتن و ایجاد فرصت

قابل اجرا هاي نوآورانه  ه راهیاراآورانه، فن هاي قابلیتاز  تر مهمتوان گفت  که حتی میتا جایی ]29[شود  می
) یابی و ایده پروري شامل دو مرحله عمده است؛ الفایده. ]42[سازمان است هر  ت نوآوريمرکز ثقل قابلی

هاي دیگر و به  هاي حاصله، افزودن ایده انتخاب بین ایده) هاي ممکن و ب سرنخ عنوان بههایی  تدبیر ایده
تر شدن  ایده پردازي، خالقانههاي  البته براي فعالیت. ]1[ها  جریان انداختن مجدد از طریق تغییر و ترکیب ایده

سازي ایده در نظر ي و پیادهساز کپارچهکارکنان کافی نیست؛ بلکه باید کل فرایند نحوة بررسی، توسعه، ی
  .]15[گرفته شود 

هاي اثرگذار بر توسعه  منظور دریافت و فهم بهتر رتبه اهمیت هر یک از شاخصبه :ها بندي شاخصاولویت
  .را مالحظه نمود 4توان جدول  آراء و نظرات صنعت مواد غذایی، میقابلیت نوآوري بر اساس 

  بر قابلیت نوآوري در صنعت مواد غذایی اثرگذارهاي  رتبه اهمیت شاخص -4جدول 
  بعد  مولفه  شاخص  رتبه اهمیت

  قابلیت ساختاري  ظرفیت مدیریتی  سبک مدیریت و رهبري  1
  قابلیت انسانی  ظرفیت ساخت ایده  خالقیت  2

ظرفیت یافت فرصت   پیمایش محیط کسب و کار  3
  قابلیت انسانی  محیطی

  قابلیت عملیاتی  آورانهظرفیت فن  پژوهش و توسعه  4
  قابلیت عملیاتی  آورانهظرفیت فن  آوري جدیدفن  5
  قابلیت ساختاري  ظرفیت فرهنگی  ریسک پذیري  5
  قابلیت انسانی  ظرفیت دانش فردي  دانش کارکنان  6
  قابلیت ساختاري  ظرفیت دانش سازمانی  انباشت دانشجذب  و   6
  قابلیت ساختاري  ظرفیت مدیریتی  راهبرد و اهداف  6
  قابلیت ساختاري  ظرفیت دانش سازمانی  یادگیري سازمانی  7
  قابلیت انسانی  ظرفیت دانش فردي  تجربه  8
  قابلیت ساختاري  ظرفیت مدیریتی  دسترسی به منابع  9
  قابلیت ساختاري  مدیریتیظرفیت   ثبات مدیریت  10
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  ي و پیشنهادهاریگ جهینت - 5

هاي پویا براي دست یافتن به مزیت رقابتی پایدار  ها در تجمیع قابلیت قابلیت نوآوري موتور محرك سازمان
مند سازمان را به سمت  صورت نظامقابلیت نوآوري روح حاکم بر فرآیندهاي سازمانی است که به. است

  .شود یک قابلیت پویاي سازمانی شناسایی می عنوان بهراند و از همین رو،  نوآوري پیش می
ي رویکرد کیفی خود در الگوسازي جامع متناسب با شرایط بومی اقدام به طراحی واسطه بهاین پژوهش، 

از این رهیافت بتواند وضعیت نامطلوب نوآوري  الگوي توسعه قابلیت نوآوري در سطح سازمان نموده است تا
هاي دیگري در  دارد که قابلیت نوآوري به قابلیت هاي ایرانی را بهبود ببخشد و بیان می سازمانی شرکت

. ي نموده استبند طبقههاي عملیاتی، ساختاري و انسانی  ها را در سه دسته قابلیت سازمان وابسته است و آن
آورانه و ظرفیت پشتیبانی وابسته است و قابلیت ساختاري به مستقیم به ظرفیت فن طور بهقابلیت عملیاتی 

قابلیت انسانی نیز به سه ظرفیت . چهار ظرفیت مدیریتی، فرهنگی، ارتباطی و دانش سازمانی مربوط است
همچنین بررسی . ، ساخت ایده و دانش فردي کارکنان وابسته است)هاي محیطی یافت فرصت(رصد محیطی 

هاي بزرگ فعال در صنعت مواد غذایی صورت گرفته، نشان  ه نظرخواهی از سازمانمیدانی صنعت که به شیو
شاخص موثر بر قابلیت نوآوري هریک به چه میزان در ایجاد و توسعه قابلیت نوآوري در  22دهد که  می

  . هستند نیآفر نقشصنعت مواد غذایی 
ها، سبک مدیریتی و رهبري مدیران  ي بر اساس میانگین وزنی شاخصبند تیاولوبر اساس نتایج حاصل از 

ها و  ی را در ایجاد و توسعه قابلیت نوآوري در سازماننیآفر نقشکه منبعث از ظرفیت مدیریتی است، بیشترین 
البته واضح است که مدیریت و تصمیمات مدیریتی همواره . هاي صنعت مواد غذایی ایران دارد شرکت

عامل در صنعت مواد غذایی ارزیابی شود،  نیتر مهم عنوان بهکه اصلی براي این مهم هستند اما این بسترساز
پررنگ بودن نقش مدیران . نشان از مدیر محور بودن تمام فرآیندهاي نظري و اجرایی در این صنعت دارد

ي و حرکت نیروها در جهت خواست مدیران سازمان باشد، ولی عاملی ریگ شکل بسترسازتواند  ضمن آنکه می
پله بعد از اثرگذاري تام، تبعیت تام است که منجر به  چراکهانع در جهت نوآوري است در جهت ایجاد م

  . شود ها و حتی اذهان کارکنان می کانالیزه شدن برنامه، کار و فعالیت
 مند عالقههاي صنعت مواد غذایی که  ها و شرکت شود که مدیران عالی و سهامداران سازمان پس پیشنهاد می
قابلیت نوآوري هستند، نسبت به تعیین و چینش مدیرانی که سبک مدیریتی غیر استبدادي به ایجاد و توسعه 

اند، اقدام کنند تا از این رهیافت  و مشارکتی دارند و تالش و اهتمام خود را بر نوآوري مستمر مصروف داشته
  .ترین عامل اثرگذار بر قابلیت نوآوري به خدمت آن گرفته شود مهم

جنبه . گیرد مواد غذایی اذعان داشته است که نوآوري در بستر فرهنگی شکل می از سوي دیگر، صنعت
ي در این مؤثرنقش  -ها به خود اختصاص داده که مطالعات مهمی را در دیگر حوزه-  ي فرهنگریپذ سکیر

ي برخوردار باشند، زیرساخت ریپذ سکیرهاي صنعت مواد غذایی از فرهنگ  اگر سازمان. کند خصوص ایفا می
ی به سمت توسعه سازمان  فرهنگشود  بنابراین، پیشنهاد می. ناسبی براي ایجاد و توسعه قابلیت نوآوري دارندم
هاي  بر است اما اگر سازمان ي امري زمانساز فرهنگالزم به توضیح است که . ي سوق پیدا کندریپذ سکیر
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براي افزایش . را از دست خواهند دادی اساسی براي نوآوري رساختیزاین صنعت از آن غافل شوند، دیر یا زود 

ها  است که بسیاري از آن شده شنهادیپي راهکارهاي خوبی توسط مطالعات صورت گرفته دیگر ریپذ سکیر
  .و کارآمد هستند مؤثر

ي را در ا العاده فوقها، قابلیت انسانی اهمیت  ي شاخصبند تیاولوعالوه بر این، بر اساس نتایج حاصل از 
الزم به ذکر است بر اساس مشاهدات صورت . تبیین و توسعه قابلیت نوآوري در صنعت مواد غذایی دارد

گروه اول . شوند منابع انسانی فعال در صنعت مواد غذایی ایران قلمداد می عنوان بهگرفته، سه گروه عمده 
گروه دوم کارکنان اداري و . هاي سطحی دارند کارگران خطوط تولید که عموماً دانش اندك و تجربه

کارشناسان عمومی که وظایف ستادي و غیرتخصصی سازمان یا شرکت را برعهده دارند و تبعاً این دو گروه 
گروه سوم کارشناسان، مهندسان، متخصصان و مدیران . ها و پیشنهادهاي این تحقیق نیستند مخاطب توصیه

هاي بازرگانی فعال هستند که مخاطب  رل کیفیت و بخشهاي فنی، تحقیق و توسعه، کنت که عموماً در بخش
  .اصلی پیشنهادهاي این تحقیق در موضوع قابلیت انسانی هستند

هاي صنعت مواد غذایی که قصد دارند در توسعه قابلیت نوآوري خود  ها و شرکت شود سازمان پیشنهاد می
تر و  منظور خالقکه به صورت نیبدند تالش کنند، توجه و اهتمام ویژه به قابلیت انسانی خود داشته باش

هاي نوآورانه در محیط، براي خلق  تالش کنند تا ضمن یافتن فرصت) گروه سوم(تر شدن کارکنان خود  دقیق
 نشیباز چشود که براي این منظور  دانش کارکنان محقق می رساختیزاین مهم البته با . ایده جدید بکوشند

  . است تیبااهموز، بسیار کارکنان بر اساس دانش کاربردي و ر
هاي نوآورانه اهتمام دارند توجه بیشتر بر خالقیت،  هایی که نسبت به تولید ایده البته این پیشنهاد براي شرکت

هاي نوآورانه خود را مبتنی بر جذب از  هایی که برنامه دقت و دانش کارکنان است و در خصوص سازمان
  .یابد و تجربه محوري کارکنان ضرورت می برند، توجه به پیمایش محیطی محیط پیش می

ي بر توسعه قابلیت نوآوري در صنعت مؤثرآوري جدید، نقش که، تحقیق و توسعه و استفاده از فندیگر این
. اهمیت است حائزهاي نوآورانه اهتمام دارند  هایی که تولید ایده مواد غذایی دارد البته این مهم براي شرکت

یی که منجر به انجام تحقیقات کاربردي و توسعه نوآورانه شود و نیز کارها و سازبراي همین، ایجاد 
شود صنف تولیدکنندگان مواد غذایی  رو، پیشنهاد میاز این. یابد آوري روز و کارآمد ضرورت میي فنریکارگ به
پژوهش و اندازي مرکزي براي ، نسبت به راه)یا وزارت جهاد کشاورزي یا وزارت صنعت، معدن و تجارت(

ترین هزینه براي صورت عمومی و با کمتوسعه مشترك صنعت مواد غذایی اهتمام ورزد تا این مرکز به
  .ي نوآوري ارایه دهدبسترسازتولیدکنندگان این بخش که نیاز جدي به حمایت دارند، خدمات 

ي نسبت به عدب ندچتوسعه قابلیت نوآوري در سطح سازمان، سعی کرد تا فهم جامع و  هدف باپژوهش حاضر 
هاي گذشته برخی از محققانی چون  این پژوهش البته خط سیر پژوهش. مفهوم قابلیت نوآوري ایجاد کند

است تا  گرفته را پی) 2014(و رافایی ) 2014و  2012(، سائونیال )2013(، اشنایدر )2013و  2012(زاویالسک 
الزم به ذکر است که . ز علم مدیریت راهبردي نمایدگذر اقدام به توسعه ادبیات علمی این حوزه ااز این ره

هاي پژوهش از طریق  شود که داده هاي سازمانی زمانی بهتر تبیین می کشف، دریافت و فهم دقیق قابلیت
 موردصنعت خاصی  که یهنگامي شود و مخصوصاً آور جمعهاي مربوطه  مشاهده مشارکتی محقق در سازمان
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اما محدودیت اصلی این پژوهش . شود ارکتی محقق بیشتر ضروري میباشد، ضرورت مشاهده مش مطالعه

هاي فعال در  ها و شرکت فضاي فعلی سازمان چراکهامکان مشاهده مشارکتی محقق را مانع شده است 
ها  دهد تا از این رهگذر، شرکت صنعت امکان ورود محققان به فرآیندهاي تولیدي و سازمانی شرکت را نمی

کنند که این امر موجب تسري  هاي خود فراهم آورند و تصور می محرمانه بودن قابلیت اطمینان بیشتري از
گران پیشنهاد  بر این اساس، به دیگر پژوهش. شود می شانیها تیقابلي سایرین از بردار یکپاطالعات و 

. شوندهاي مختلف موجب توسعه بیشتر این دانش کاربردي  شود که با ادامه مسیر این پژوهش به روش می
  .تري خواهد داشت البته این مهم، اگر با مشاهده مشارکتی محقق به روش مورد کاوي انجام شود، نتایج دقیق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 99    نوآوري به عنوان قابلیتی چند بعدي

 
  :References      :                                                                                                                            منابع 

  .63، ترجمه حسن قاسم زاده، تهران، انتشارات نیلوفر، ص »پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت«، )1371(اسبورن، الکس  .1
اقتصاد  مجله ،»رانیا یدنیو آشام ییغذا عیبر سهم بازار در صنا ينوآور ریتأث« ،)1391( لیع ی،، دهقانیروزف ی،، فالحسینح ،اصغرپور .2

  .204، ص 3شماره  ،)يکشاورز عیعلوم و صنا( يو توسعه کشاورز
حاجی کریمی و الهه شهابی، تهران، شرکت چاپ ، مترجم عباسعلی »هاي پویا و مدیریت استراتژیک قابلیت«، )1390. (جی. تیس، دي .3

 .7هاي بازرگانی، ص  و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش
  .1، ص 32، فصلنامه توسعه مدیریت، سال نهم، شماره »موانع نوآوري در سازمان«، )1380(پیراسته فرد، سعید  .4
، مترجم منوچهر انصاري و امیر ساسان خیرخواه، تهران، انتشارات سازمان »مدیریت نوآوري«، )1385(، تلیه، آلبرت .لوالیه، توماس .5

 . مدیریت صنعتی
  .140، ماهنامه تدبیر، شماره »نگاهی نظري به مقوله مزیت رقابتی پایدار«، )1382(مهري، علی  .6
 ABI/Inform Global, Mar 10,  (2013) (http://www.proquest.umi.com/pqdweb؛ )2013(پایگاه اطالعاتی اي بی آي اینفورم  .7
  Most Innovative Countries; By Bloomberg Rankings, Feb 1, (2013 (http://www.bloomberg.com) 50( موسسه بلومبرگ .8

٩. Afuah, A. (٢٠٠٢). Mapping technological capabilities into product markets and 
competitive advantage. Strategic Management Journal, (٢) ٢٣. 

١٠. Afuah, A. (٢٠٠٣). Innovation management: Strategies, implementation and profits. New 
York: Oxford University Press, ٢nd edition. 

١١. Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (٢٠٠٥). Competition and 
Innovation: an Inverted-U Relationship, the Quarterly Journal of Economics, May, ٧٠١-
٧٢٨. 

١٢. Armbruster, H., Bikfalvi, A., Kinkel, S., & Lay, G. (٢٠٠٨). Organizational innovation: 
the challenge of measuring non-technical innovation in large-scale surveys. 
Technovation, ٦٥٧-٦٤٤ ,(١٠) ٢٨. 

١٣. Assink, M. (٢٠٠٦). Inhibitors of disruptive innovation capability: a conceptual model. 
European Journal of Innovation Management, (٢) ٩. 

١٤. Barney, J. B. (١٩٩١). Firm Resource and Sustained Competitive Advantage. Journal of 
Management, ١٧.  

١٥. Börjesson, S., Elmquist, M. (٢٠١١). Developing Innovation Capabilities: A Longitudinal 
Study of a Project at Volvo Cars. Creativity and Innovation Management, ١٧٦ ,(٣) ٢٠. 

١٦. Chapman, M. (٢٠٠٦). Building an innovative organization: consistent business and 
technology integration. Strategy and Leadership, ٨-٣٢ ,(٤) ٣٤. 

١٧. Chiesa, V., Coughlan, P. & Voss, C.A. (١٩٩٦). Development of a technical innovation 
audit. Journal of Product Innovation Management, ١٣٦–١٠٥ ,١٣. 

١٨. Clark, K.B., & Fujimoto, T. (١٩٩١). Product Development Performance. Boston: Harvard 
Business School Press. 

١٩. Cohen, J., Levinthal, D.A. (١٩٩٠). Absorptive capacity: A new perspective on learning 
and innovation. Administrative Science Quarterly, (١) ٣٥. 

٢٠. Colarelli O’Connor, G., DeMartino, R. (٢٠٠٦). Organizing for Radical Innovation: An 
Exploratory Study of the Structural Aspects of Management Systems in Large Firms. 
Journal of Product Innovation Management, ٩٧–٤٧٥ ,٢٣. 

٢١. Collis, D.J., Montgomery, C.A. (١٩٩٧). Corporate Strategy: Resources and Scope of the 
Firm. Chicago: Irwin. 

٢٢. Dodgson, M. (٢٠٠٩). Asia’s national innovation systems: Institutional adaptability and 
rigidity in the face of global in-novation challenges. Asia Pacific Journal of Management, 
٦٠٢–٥٨٩ ,(٣) ٢٦. 

٢٣. Forsman, H. (٢٠١١), Innovation capacity and innovation development in small 
enterprises; a comparison between the manufacturing and service sectors. Research 
Policy, ٧٥٠–٧٣٩ ,(٥) ٤٠. 

٢٤. Francis, D., Bessant, J. (٢٠٠٥). Targeting Innovation and Implications for Capability 
Development. Technovation, ١٨٣–١٧١ ,٢٥. 

٢٥. Guan, J., Ma, N. (٢٠٠٣). Innovative capability and export performance of Chinese firms. 
Technovation Journal, ٧٤٧–٧٣٧ ,(٩) ٢٣. 



 1395بهار ، 31 بهبود مدیریت، شماره     100

 
٢٦. Helfat, C. E. et al. (٢٠٠٧). Dynamic Capabilities: Understanding strategic change in 

organizations. Oxford: Blackwell. 
٢٧. Hunt, S. D., Morgan, R. M. (١٩٩٥). The Comparative Advantage Theory of Competition. 

Journal of Marketing, ٥٩. 
٢٨. Lawson, B., Samson, D. (٢٠٠١). Developing Innovation Capability in organizations: a 

dynamic capability approach. International Journal of Innovation Management, (٣) ٥, 
٤٠٠–٣٧٧. 

٢٩. Lichtenthaler, U., Ernst, H. (٢٠١٢). The performance implications of dynamic 
capabilities: The case of product innovation. Journal of Product Innovation Management, 
١. 

٣٠. Paalanen, A., Kujansivu, P. & Parjanen, S. (٢٠٠٩). Measuring the effects of an 
innovation focused intervention. Proceedings of the XX ISPIM Future of Innovation 
Conference in Vienna, ٢٤-٢١ June. 

٣١. Phillips, W., Noke, H., Bessant, J. & Lamming, R. (٢٠٠٥). Beyond the Steady State: 
Managing Discontinuous Product and Process Innovation. International Journal of 
Innovation Management, ١٩٦–١٧٥ ,١٠. 

٣٢. Prahalad, C.K., Hamel, G. (١٩٩٠). The core competence of the corporation. Harvard 
Business Review, ٩١–٧٩ ,(٣) ٦٨. 

٣٣. Raffai, C. (٢٠١٤). Investigating the Innovation Capability Maturity of Rural 
Accommodation Service Providers. University of Pannonia. PhD Dissertation. ٢٨-٨. 

٣٤. Saunila, M., Ukko, J. (٢٠١٢). A Conceptual Framework for the Measurement of 
Innovation Capability. Baltic Journal of Management. (٤) ٧. 

٣٥. Saunila, M., Ukko, J., & Rantanen, H. (٢٠١٢). Innovation Capability and Its 
Measurement in Finnish SMEs, Practice-based innovation: Insights, applications and 
policy implications. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, ٤٣٥-٤١٧. 

٣٦. Shan, J., Jolly, D. R. (٢٠١٣). Technological innovation capabilities, product strategy, and 
firm performance: The electronics industry in China. Canadian Journal of Administrative 
Sciences, ١٧٢–١٥٩ ,٣٠. 

٣٧. Skarzynski, P., Gibson, R. (٢٠٠٨). Innovation to the Core: A Blueprint for Transforming 
the Way Your Company Innovates. Boston: Harvard Business School Press. 

٣٨. Smith, M., Busi, M., Ball, P. & Vandermeer, R., (٢٠٠٨). Factors influencing an 
organization's ability to manage innovation: a structured literature review and conceptual 
model. International Journal of Innovation Management, ٦٧٦-٦٥٥ ,(٤) ١٢. 

٣٩. Stahle, P., Sotarauta, M. & Poyhonen, A. (٢٠٠٤). Leadership of Innovative Environments 
and Organizations. Helsinki. 

٤٠. Teece, D. J. (٢٠٠٩). Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for 
Innovation and Growth. London: Oxford University Press. 

٤١. Yliherva, J. (٢٠٠٤). Management model of an organization's innovation capabilities; 
development of innovation capabilities as part of the management system, dissertation, 
Department of Industrial Engineering and Management, University of Oulu. 

٤٢. Zawislak, P.A., Alves, A.C., Tello-Gamarra, J.T., Barbieux, D., & Reichert, F.M. (٢٠١٢). 
Innovation Capability: From Technology Development to Transaction Capability. 
Journal of Technology Management and Innovation, (٢) ٧. 

٤٣. Zawislak, P.A., Alves, A.C., Tello-Gamarra, J.T., Barbieux, D., & Reichert, F.M. (٢٠١٣), 
Influences of the Internal Capabilities of Firms on their Innovation Performance: A Case 
Study Investigation in Brazil. International Journal of Management, ٣٤٨-٣٢٩ ,(٢) ٣٠.  

  
 

       


