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Abstract
The purpose of this article is to identify the valuation model of innovative ideas and measure them 
in knowledge centers; in this way, the proposed ideas can be properly evaluated and valued, and the 
owners of ideas and knowledge centers can be made aware of the intellectual value of their produced 
ideas. Knowledge-based centers are based on a structure that can make innovation and creativity the 
main focus of their goals and activities. Most of these emerging centers are formed based on innovation. 
How can the innovative ideas of these centers be evaluated and set as a basis for the development 
of these centers? The scope of research of Azad University’s knowledge centers and its time scope 
was 1399 and 1400. This research was done with the descriptive-analytical method and its statistical 
population included academics, elites, managers, planners, owners, and experts of knowledge centers, 
and 333 people from these groups were selected as the study sample using a systematic random sampling 
method. They have been interviewed according to the volume in this research. The data collection tool 
is a questionnaire, and the opinions of experts, experts, and Cronbach’s Alpha were used to measure 
the reliability and validity of the dimensions and components. The results of the study have shown 
that the valuation model of innovative ideas has five main components (individual characteristics and 
characteristics of the idea, internal and external factors, organizational structure and the transnational 
and global environment of knowledge-based centers) that each of these components is related to Each 
other has a specific importance and weight, or in other words, their own rank in the explanatory model.
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چکیده

هـدف ایـن مقالـه شناسـایی مـدل ارزش گـذاری ایده هـای نوآورانـه و سـنجش آنهـا در مراکـز دانش بنیان اسـت؛ تا بتـوان از 
ایـن طریـق ایده هـای مطـرح شـده را به درسـتی ارزیابـی و ارزش گذاری کـرد و صاحبـان ایده ها و مراکـز دانش بنیـان را از ارزش 
فکـری و ایده هـای تولیـد شـده خـود آگاه سـاخت. مراکز دانش بنیان بر اسـاس سـاختاري پایه گذاری می شـوند که بتواننـد نوآوری 
و خالقیـت را محـور اساسـی اهـداف و فعالیـت خـود قراردهنـد. اغلـب ایـن مراکـز نوظهـور بر اسـاس نـوآوری شـکل می گیرند. 
ایده هـای نوآورانـه ایـن مراکـز را چگونه می تـوان ارزیابی کـرد و مبنایی برای توسـعه این مراکز قـرار داد؟ قلمـروی تحقیق مراکز 
دانش بنیـان دانشـگاه آزاد و قلمـروی زمانـی آن نیز سـال 1399و 1400 بوده اسـت. ایـن تحقیق با روش توصیفـی- تحلیلی انجام 
شـده اسـت و جامعـه آمـاری آن شـامل دانشـگاهیان، نخبـگان، مدیـران، برنامه ریزان، صاحبـان و کارشناسـان مراکـز دانش بنیان 
بودنـد کـه از بیـن ایـن گروه هـا 333 نفـر به عنـوان نمونه مـورد مطالعه بـا روش نمونه گیـری تصادفـی نظام مند متناسـب با حجم 
در ایـن پژوهـش مـورد مصاحبـه قـرار گرفته انـد. ابـزار گردآوری داده ها پرسشـنامه اسـت و برای سـنجش اعتبـار و روایـی ابعاد و 

مؤلفه هـا از نظـرات خبـرگان، کارشناسـان و همچنین آلفای کرونباخ اسـتفاده شـده اسـت. 
نتایـج مطالعـه نشـان داده اسـت که مـدل ارزش گـذاری ایده های نوآورانـه پنج مؤلفه اصلـی )ویژگی های فـردی و ویژگی های 
ایـده، عوامـل درون و برون سـازمانی، سـاختار سـازمانی و محیـط فراملـی و جهانـی مراکـز دانش بنیـان( دارد کـه هـر یـک از این 

مؤلفه هـا ضمـن ارتبـاط بـا یکدیگـر اهمیـت و وزنی مشـخص یا بـه عبارت دیگـر رتبة خـاص خـود را در مدل تبیینـی دارند.

کلیدواژهها: ارزش گذاری ایده، ایده های نوآورانه، مدیریت دانش، مراکز دانش بنیان.
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مقدمه 
مراکـز دانش بنیـان بـه طـور عمـده بـر اسـاس خالقیت 
و  نـوآوری  بنابرایـن  می گیرنـد.  رونـق  و  رشـد  نـوآوری  و 
طـرح ایده هـای نوآورانـه در هـر محـور فعالیتـی که شـرکت 
دانش بنیـان در ارتبـاط بـا آن پایه گـذاری می شـود، اولویـت 
باالیـی دارد و از ضرورت هـای وجودی چنین مراکزی اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر هـدف اصلـی ایـن مراکـز، کمک بـه افراد 
نـوآور کارآفریـن بـرای ایجاد شـرکت ها و مؤسسـه های دیگر 
اسـت، بـه نحـوي کـه بتواننـد با ریسـک کمتـر بـه موفقیت 
دسـت یابنـد و در بـازار آزاد ملـی و بین المللـی رقابـت کننـد. 
مراکـز دانش بنیـان در عمل بسـتر توسـعة واحدهـاي کوچک 
و متوسـط اقتصـادي از طریـق کارآفرینان را فراهـم می کنند 
کـه مهم تریـن ابزار توسـعة اقتصاد در بسـیاري از کشـورهاي 
در حـال توسـعه به حسـاب می آیند ]1[ به اعتقـاد گاي1 یکی 
از الزام هـای توسـعه مراکـز دانشـي توجـه بـه مقولـه ارزیابی 

عملکـرد آنهـا بـر اسـاس ایده هـای نوآورانه اسـت ]2[.
بـه دو  ارزیابـی عملکـرد مراکـز علمـي  طراحـی مـدل 
 دلیـل  پیچیـده شـده اسـت: 1. ابزارهـاي اختصاصـی ضعیف،

2. فقدان اهداف شفاف و تعریف شده. 
بنابرایـن از یـک طـرف بـه دلیـل آنکـه دانـش روشـن و 
بـراي  ارزیابـی  از رویکردهـا و تکنیک هـاي  تعریف شـده اي 
ایـن مراکـز وجـود نـدارد انتخـاب ابـزار مناسـب را پیچیـده 
کـرده اسـت. از طـرف دیگر بـه دلیل تنـوع مدل هـاي چنین 
مراکـزي، تعاریـف و اهـداف مبهـم بـر پیچیدگـی موضـوع 
افـزوده اسـت. در چنیـن شـرایطی سفارشی سـازي سیسـتم 
ارزیابـی عملکـرد در ایـن مراکـز می توانـد به ارزیابـان کمک 
کنـد کـه به درسـتی بتواننـد مطابـق با نیـاز ذي نفعـان اقدام 
بـه طراحـی و اجـراي سیسـتم ارزیابـی عملکـرد کننـد ]2، 
3[. وجـود تنـوع در مأموریـت و نوع شناسـی مراکـز علمـی و 
پیچیدگی هـاي حاکـم بـر آن از یـک طرف و اهمیت توسـعه 
مـدل نوظهـور ایجـاب می کنـد کـه ایـن مـدل در کمـک به 
توسـعه علـم و فنـاوري در راسـتای حرکت به سـمت اقتصاد 
دانش بنیـان، نقشـی داشـته باشـد. بـا توجـه به گذشـت بیش 
از چنـد دهـه از شـکل گیري مراکـز علم و فناوري در کشـور، 
بـراي ترسـیم بهتـر افـق توسـعة آنهـا مسـئلة طراحـي مدل 

1. Guy 

ارزش گذاري و سـنجش ایده هـاي نوآورانه یکـی از الزام های 
توسـعه مراکـز دانش بنیـان اسـت کـه مي تـوان بـا توجـه به 
ایـن مقولـه ارزیابی عملکرد آنهـا را نیز سـنجید. این پژوهش 
بـا هـدف تحلیـل عملکـرد شـرکت هاي دانش بنیـان موجـود 
در دانشـگاه آزاد اسـالمي، بـر اسـاس الگـوي ارزش گـذاري 
و رتبه بنـدي ایده هـاي نوآورانـه آنهـا تدویـن شـده و مسـئله 
نـوآوري و پـس از آن مـدل ارزش گـذاري نـوآوري را در ایـن 
مراکـز تحلیـل کـرده اسـت. شـایان ذکر اسـت پـس از بیان 
مسـئلة و پیشـینه بـا انجـام پیمایـش بـه بررسـی متغیرهـا 

می پردازیـم و نتیجـه تحقیـق اعـالم می شـود. 

بیان مسئله 
امـروزه دانـش و نـوآوری فکـری بـه عنـوان مهم ترین و 
با ارزش ترین سـرمایة هر سازمانی محسـوب می شود. تغییرات 
سـریع و رشـد روزافـزون، هـر سـازمانی را بـر آن مـی دارد تا 
بـرای بقـا، تمـام تالش خـود را در مدیریت و سـنجش دانش 
و نـوآوري بـه کار گیرد. مفهوم کسـب وکار مدرن خصوصیاتی 
دارد کـه تحـت تأثیر رقابت شـدید محیطی اسـت و در نتیجه 
قانون زدایـی، قـدرت مشـتریان، ظهـور فناوری هـای جدیـد، 
جهانـی  شـدن اقتصـاد و توسـعه شـدید محصوالت بـه وجود 
آمـده اسـت ]4[. در ایـن میـان نـوآوری بـه عنـوان فاکتـور 
کلیـدی موفقیـت در محیـط رقابتـی نگریسـته می شـود کـه 
محـور اصلـی افزایـش خروجی و بهـره وری اقتصادی اسـت. 
نـوآوری توانایـی شـرکت در شـناختن قوانیـن حاکم بـر بازار 
را بـه ارمغـان مـی آورد کـه همیـن امـر رهبـران سـازمان ها 
را در راسـتای ورود بـه بازارهـای جدیـد و شکسـتن موانـع 
انحصارطلبـی توانمنـد می کنـد ]5[. اغلـب مطالعـات در ایـن 
زمینـه موافق انـد کـه نـوآوری منجر بـه تولیـد محصوالت و 
خدمـات جدید می شـود کـه از لحـاظ کیفیت نسـبت به دیگر 

محصـوالت برتـر و از نظـر قیمـت مناسـب ترند. 
ناچارنـد در عرصـه  اینکـه شـرکت هاي دانش بنیـان  بـا 
شـدید رقابـت کنونـی و در ایـن محیـط پرچالش بـرای تمایز 
بخشـیدن بـه محصـوالت و خدمـات خـود نسـبت بـه دیگـر 
رقبـا نوآوري هایـي داشـته باشـند امـا امـروزه ایـن نـوآوري 
بیـش از هـر جایي منشـأ دانشـي دارد و در مراکـز دانش بنیان 
مي کنـد.  ظهـور  و  می گیـرد  شـکل  نوآورانـه  ایده هـاي 
مشـاهده های تجربـی نویسـندگان نشـان می دهد با گذشـت 
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بیـش از یـک دهـه از فعالیـت مراکـز دانش بنیان در کشـور و 
همچنیـن در دانشـگاه ها سـازوکار ارزش گـذاري و رتبه بنـدي 
نـوآوري در این مراکز سـازماندهی نشـده اسـت. این بررسـی 
در صـدد اسـت تا نشـان دهد ایـن روند در حـال حاضر به چه 
نحـوي و چگونـه بوده اسـت؟ آیا ایـن مراکز از نظـام نوآوري 
در سـطح شـرکت پیـروي کرده انـد و مطابـق شـاخص هاي 
نـوآوري پیـش  رفته انـد و وارد عرصـه رقابـت شـده اند و اگـر 
وارد چنیـن فضایـی شـده اند از چـه شـاخص ها و ارزش هایي 
در رتبه بنـدي و تقویـت نظـام نـوآوري دانش بنیان ها اسـتفاده 
می کننـد؟ و مـدل بومـي ایـن نظام نـوآوري چگونـه مي تواند 

شد؟  با
سنجش نوآوري را از دو طریق مي توان بررسي کرد:

سـنجش نوآوري در سـطح شرکت ها: به طــور کلــي بــراي . 1
ســنجش نــوآوري در شـرکت ها نیز از دو رهیافـت موردي و 

موضوعي اسـتفاده مي شـود ]6[؛
سـنجش نـوآوري در سـطح ملي: عملکـرد نوآورانه هر کشـور . 2

بـه وســیله نظــام ملــي نـوآوري آن کشـور تعیین مي شـود. 
نظـام ملـي نـوآوري مجموعـه اي از شـرکت هاي خصوصي و 
دولتـي )اعـم از کوچـک و بـزرگ(، دانشـگاه ها و آژانس هـاي 
دولتي انـد کـه در تعامـل بـا هـم بـه تولیـد علـم و فنـاوري 
کمـک مي کننـد. هـدف تعامـالت آنها توســعه دانــش بــه 

منظـور پاسـخگویي بـه نیازهـاي جامعه اسـت ]7[.

در ایـن تحقعیق در قالب سـنجش و ارزش گذاري نوآوري 
در سـطح شـرکت ها مطرح شـده اسـت تا بتوان از این طریق 
مـدل رتبه بنـدي و ارزش گـذاري بـراي مراکـز دانش بنیـان را 

طراحـي و تدوین کرد.
سـازمان ها نیازمنـد توانایی ا نـد کـه نـه فقـط آنـان را در 
سـنجش خروجی هـای نـوآوری هدایـت کنـد بلکـه توانایـی 
و ظرفیت شـان را بـرای نـوآوری مـورد ارزیابـی قـرار دهـد. 
سـنجش و اندازه گیـری، سـازمان را در درک بهتـر و ارزیابـی 
نتایـج مبتکرانه ای کمـک می کند که آن را به سـمت نوآوری 
سـوق می بخشـد. عـالوه بـر ایـن هماننـد دیگـر معیارهـای 
اندازه گیـری، سـنجش نـوآوری بـه سـازمان ها ایـن امـکان 
را می دهـد اهـداف نوآورانـة خـود را در آینـده منحصربه فـرد 
کنند و در راسـتای تشـخیص و از میان برداشـتن مشـکالت 
و موانعـی گام بردارنـد که پیشـرفت سـازمان، تصمیم گیری ها 
و توانمندی هـا را در توسـعه پایـدار بـه وجـود مـی آورد ]8[. 

مراکـز دانش محـور دانشـگاه آزاد در زمینه هـای جاری سـازی 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  دانشـگاهی،  تحقیقـات  نتایـج 
دانشـجویان، پژوهشـگران و استادان نقش بسـیار مهمی دارد. 
همچنیـن دانشـگاه آزاد اسـالمی به عنوان یکـی از بزرگترین 
دانشـگاه های حضـوری جهـان از لحـاظ تعـداد دانشـجو بـا 
فعالیـت در شـهرهای مختلـف کشـور در سـال های فعالیـت 
فنـاوری  و  آموزشـی  علمـی،  عرصه هـای  در  خـود  ارزنـده 
آمـوزش  مختلـف  مقاطـع  در  را  زیـادی  دانش آموختـگان 
اجتماعـی  فعالیت هـای  و  کار  بـازار  راهـی  و  تربیـت  عالـی 
کـرده اسـت. از ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد این دانشـگاه 
می تـوان عـالوه بـر شـبکه فارغ التحصیـالن آن بـه داشـتن 
زیرسـاخت های مناسـب و پراکندگـی آنها در سـطح کشـور و 
حتـی خـارج از کشـور اشـاره کرد. ایـن پراکندگـی جغرافیایی 
می توانـد فرصت هـای مختلفی در اختیار دانشـگاه قـرار دهد. 
پرسـش مهـم ایـن تحقیـق چنیـن اسـت کـه با گذشـت 
بیـش از یـک دهـه از فعالیـت مراکـز دانش بنیـان در کشـور 
رتبه بنـدي  و  ارزش گـذاري  سـازوکار  دانشـگاه ها  در  نیـز  و 
نـوآوري در ایـن مراکـز بـه چه صـورت بوده اسـت؟ آیـا این 
مراکـز از نظـام نـوآوري در سـطح شـرکت پیـروي کرده اند و 
مطابـق شـاخص هاي نـوآوري پیـش رفته انـد و وارد عرصـه 
رقابـت شـده اند و اگـر وارد چنیـن فضایـی شـده اند از چـه 
نظـام  تقویـت  و  رتبه بنـدي  در  ارزش هایـي  و  شـاخص ها 
مـدل  و  گرفـت؟  کار  بـه   مي تـوان  دانش بنیان هـا  نـوآوري 
ایـن نظـام ارزش گـذاری نـوآوري چگونـه مي توانـد  بومـي 

؟  شد با
ــاخص های  ــی از ش ــد برخ ــق می توان ــن تحقی ــج ای نتای
ارزش گــذاری ایده هــا را تعییــن کنــد تــا بتــوان مراکــز را از 
ــاق  ــال اتف ــای در ح ــت نوآوری ه ــنجش و اهمی ــد س فراین
ســنجش  مــورد  را  دستاوردهایشــان  ارزش  و  کــرد  آگاه 
ــرکت های  ــی در ش ــن تحقیق ــام چنی ــدان انج ــرار داد. فق ق
در  منفــی  آثــار  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  دانش بنیــان 
پیاده ســازی فرایندهــای مختلــف بــر جــای می گــذارد 
دانش بنیــان  و  اطالعــات  یکپارچه ســازی  نظــام  و 
ــوزه  ــد و در ح ــکل می کن ــار مش ــرکت ها را دچ ــردن ش ک
ســرمایه های فکــری ســازمانی موجــب ضــرر و زیــان 
خواهنــد شــد کــه بــه نمونه هایــی از آن بــر اســاس تجربــه 

پژوهشــگران اشــاره می شــود.
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� امــکان پاییــن آمــدن کیفیــت مطلــوب خدمــات 	
مــردم؛ بــه  دانش بنیــان 

� خـروج از رقابت پذیـری در اکتشـاف و اسـتخراج دانـش 	
سازمانی؛

� ایجاد شکاف دانش؛	
� ــان و 	 ــن کارکن ــازمانی بی ــات درون س ــش ارتباط کاه

ــزه؛ ــش انگی کاه
� فقـدان ارزیابـی دقیـق و مدیریـت عملکـرد کارکنـان 	

دانش بنیـان؛ شـاخص های  بـه  توجـه  بـدون 
� ـــه 	 ـــد و ب ـــش جدی ـــد دان ـــی در تولی ـــت رقابت ـــت مزی اف

اشـــتراک گذاری آن.

اندازه گیـری و ارزش گـذاري موجـب  کمبـود و مشـکل 
شـده اسـت کـه نـوآوری در سـازمان ها تقلیـل یابـد و سـبب 
می شـود کـه شـرکت ها مـوارد نادرسـتي را در زمـره نوآوري 
بـه حسـاب آورنـد و یـا آن را مورد سـنجش قـرار دهنـد و یا 
اینکـه هرگـز نـوآوری را نسـنجند. بـر این اسـاس اهـداف و 

پرسـش های مهـم ایـن تحقیـق عبارت انـد از:
� ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل ارزش گذاري ایده هاي 	

نوآورانه کدام اند؟
� ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل ارزش گذاري ایده هاي 	

نوآورانه را چگونه می توان اولویت بندی کرد؟
� چـه رابطـه اي بیـن ابعـاد، مؤلفه ها و شـاخص های مدل 	

ارزش گـذاري ایده هاي نوآورانـه وجود دارد؟
� الزام های الگوی ارزش گذاري ایده هاي نوآورانه کدام اند؟	

پیشینه تحقیق
در   )1392( شـاه میری  فرهـاد  و  قاسـمی نژاد  یاسـر 
پژوهشـی بـا عنـوان »ارائة چارچوبـی مفهومی بـرای انتخاب 
قیمـت  تغییـرات  نوآورانـه«  و  جدیـد  محصـول  ایده هـای 
کاالهـاي اساسـي، تغییـر نـرخ ارز و نیـز تغییـر قیمت سـهام 
و بـه طـور کلی تغییـرات اقتصادی موجـود در سراسـر دنیا را 
مـورد بررسـی قـرار داده اند که سـازمان هاي امروزي پیوسـته 
بـا آن مواجه انـد. یکـي از وظایـف سـازمان ها ایـن اسـت که 
بـا نـوآوري در محصـوالت، ایـن مخاطره هـا را بـه کمتریـن 
میـزان برسـانند. در ایـن پژوهـش چارچـوب مفهومـی بـرای 
انتخـاب بهتریـن ایده هـای محصـوالت نوآورانـه ارائـه شـده 
اسـت. ایـن مـدل بیانگـر چارچوبی اسـت که بر مبنـای درک 

نیازهـای مشـتریان، تعییـن نیازمندی های بخش بـازار حیاتی 
و مشـخصات مشـتریان مـورد نظـر، ارزیابـی سـهامداران و 
تحلیـل اهـداف و راهبـرد آنهـا، مدیریـت شـبکه های تأمین، 
تحلیـل رقابتـی، تحلیـل زیرسـاخت و اولویت بنـدی ایده های 

محصـوالت جدیـد و نوآورانـه بنـا نهاده شـده اسـت ]9[.
سـید حبیـب اهلل میرغفـوری، علـي مروتي شـریف آبادی، 
امیراحسـان زاهـدی )1397( طراحـي مـدل یکپارچه توسـعه 
دانش بنیـان  شـرکت های  تجاری سـازی  و  نـوآوری  سـطح 
ایـران را بررسـی کرده انـد. به نظـر آنها، یکـي از ویژگي های 
مهـم سـازمان های امـروزی در کـوران تغییـرات محیطـي، 
جهانـي شـدن و تغییـر عمیـق اولویت هـای مصرف کننـدگان 
موفقیـت  عامـل  عنـوان  بـه  مشـتریان،  خواسـته های  و 
کسـب وکارها و نیـز راهـي بـرای ورود بـه بازارهـای جهانـي 
نـوآوری اسـت و تجاری سـازی و انتقال یافته هـای تحقیقاتي 
بـه عرصه صنعـت و بازاریابي، بي اغراق یکـي از پیچیده  ترین 
مراحـل فراینـد نـوآوری اسـت. تجـارب کشـورهای مختلـف 
در  متوسـط  و  کوچـک  شـرکت های  کـه  مي دهـد  نشـان 
مولـد  اشـتغال  ایجـاد  و  اقتصـادی  رونـق  فنـاوری،  توسـعة 
نقـش اساسـي دارنـد و به گفتـه اکثـر صاحبنظـران، زیربنای 
اقتصـاد دانش بنیـان بـه شـمار مي رونـد. موضـوع نـوآوری و 
تجاری سـازی در شـرکت های دانش بنیـان بـه مراتب بیشـتر 
و ضروری تـر احسـاس مي شـود. هـدف این پژوهـش، تدوین 
مدلـي یکپارچـه برای توسـعه سـطح نوآوری و تجاری سـازی 

شـرکت های دانش بنیـان ایـران بـوده اسـت ]10[.
و  دانشـگاه ها  در  نـوآوري  فرهنـگ  توصیف کننده هـاي 
مؤسسـه های آمـوزش عالـی را در بـه کارگیـري ایده هـاي 
جدیـد، موقعیت هاي نانوشـته، ارزش هاي محـوري، خالقیت، 
توانمندسـازي، خطرپذیـري، آزادي و اسـتقالل، قصد نوآوري، 
نـوآوري  فراسـاختارهاي  بازارمحـوري،  مشـتري،  خدمـات 

.]11[ دانسـته اند 
وینکـس و همـکاران ) 2020( فرهنـگ جمعـی، فضـاي 
فضایـی،  هـر  در  نـوآوري  حرفـه اي،  خدمـات  همکارانـه، 
تعامـالت اعضـا، یادگیـري دو نفـره و گروهـی، کارکردهـاي 
اجتماعـی، جوامـع یادگیـري را مبنـی بـر بررسـی ایده هـای 

 .]12[ دانسـته اند  ارزش گـذاری 
احمـد اوبالـد )2004( رسـاله خـود را بـا عنـوان »ارائـه 
در  دانـش  مدیریـت  موفقیت آمیـز  پیاده سـازی  بـرای  مـدل 
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احیـای محیـط  سـازمان های فنـی- مهندسـی پژوهشـکده 
 زیسـت و دانشـکده ساخت وسـاز و مدیریت امالک، دانشـگاه 

سـالفورد، بریتانیـا« انجـام داده اسـت. 
� پروفایـل کارکنـان و فرم هـای الکترونیکـی چـه اهمیت 	

و نقشـی در مدیریـت دانـش دارند؟
� نقش تعامل میان کارکنان چیست؟	
� ترکیـب دانـش آشـکار و پنهـان چگونـه اسـت و به چه 	

شـکلی می تـوان میـان کارکنـان ترکیـب کرد؟ 

رویکـرد غیرتجربـی مثلثی با اسـتفاده از مطالعه 
کیفـی عمیق موردی 

روش جمـع آوری داده هـا شـامل مشـاهده، مصاحبه هـای 
سـاختاریافته و غیرسـاختاریافته، جمـع آوری داده های تاریخی 
و مطالعـه اسـناد اسـت و نیـز از رویکـرد کمـی با اسـتفاده از 
پرسشـنامه بـرای اعتبـار و تعمیـم مـدل پیشـنهادی اسـتفاده  
 شـده اسـت. مدل ارائه  شـده دربرگیرنـده چارچوبی اسـت که 
انـواع مختلف دانِش موجود در سـازمان های فنی- مهندسـی 
و چرخـه عمـر مدیریـت دانش که بـرای انـواع مختلف دانش 
مـورد نیـاز اسـت و نیـز عوامـل کلیـدی را شناسـایی می کند 
کـه ایـن فراینـد را تسـهیل می کننـد. ایـن مـدل همچنیـن 
در  را  دانـش  مدیریـت  پیاده سـازی  راهنمایـی  و  مدیریـت 

سازمان هایشـان فراهـم می کنـد ]13[.  
احمد حسام صالح )2010( رساله ای با عنوان، »توسعه مدل 
مدیریت دانش برای پیاده سازی مدیریت دانش و به  کارگیری 
عمران،  مهندسی  دانشکده  در  ساختمانی«  پروژه های  در  آن 
دانشکده مهندسی و دانشگاه فیزیک بیرمنگام انجام داده است 

که پرسش های اصلی آن عبارت اند از:
صنعـت . 1 در  دانـش  مدیریـت  اجـرا  شـده  مدل هـای  مـرور 

می دهـد؟ دسـت  بـه  را  نتایجـی  چـه  ساخت وسـاز 
چه مدل های جدیدی می توان در این زمینه ارائه کرد؟. 2
چه پیشنهاد ها و راهبردهایی برای آینده می توان متصور شد؟. 3
صنعـت . 4 در  دانـش  مدیریـت  مدل هـای  ارزیابـی  و  تحلیـل 

اسـت؟ چگونـه  سـاختمان 
مدل هـای  روی  گسـترده  تحلیـل  تجزیـه  و  و  بررسـی 
مدیریـت دانـش انجام   شـده اسـت و از بین آنهـا، مدلی برای 
پـر کـردن شـکاف و غلبـه بـر ضعـف مدل هـای قبلـی مورد 
اسـتفاده در پروژه هـای ساخت وسـاز توسـعه داده شـد. انجـام 

مصاحبـه بـا متخصصـان مدیریت دانـش به منظـور ارزیابی و 
ارتقـای مـدل مورد نظر دنبال شـده و اسـتفاده از پرسشـنامه 
بـرای شناسـایی عوامـل پیاده سـازی موفقیت آمیـز مدیریـت 
دانـش در صنعـت ساخت وسـاز انجـام  گرفتـه اسـت. نتایـج 
نشـان داد کـه مـدل ارائه   شـده بـه  طور مؤثـر می توانـد روند 
اجـرا، توسـعه و اسـتفاده از مدیریت دانش را در سـازمان های 

ساختمان سـازی تسـهیل کنـد ]14[.  
برخـی از پژوهشـگران نیز موضوع اصلـی را در این حوزه 
چنیـن می داننـد کـه این مجموعـه از عوامل چگونـه می تواند 
تأثیـرات فراگیـر و نظام منـدی در منطقـه در راسـتای افزایش 
سـرمایه های ناشـی از روابـط اجتماعـی، هنجارهـا، ارزش هـا 
و تعامـالت بـا هـدف تقویـت رقابت پذیـری و قابلیت هـای 

نوآوری را داشـته باشـند ]15[.

جمع بندی پژوهش های گذشته 
در تحقیقـات قبلـی ابعـاد مختلـف نـوآوری و ایده هـای 
نوآورانـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن 
بیشـتر بـه تکنیک هـا و ابزارهـای الزم توجـه شـده اسـت 
ارزش گـذاری  در  ابعـاد  و  اساسـی، گام هـا  نقـش عوامـل  و 
و سـنجش نـوآوری و تبییـن فرایندهـای مرتبـط بـا آن بـه  
طـور کامـل شناسـایی و بررسـی نشـده اسـت. همچنیـن به 
اسـناد باالدسـتی و راهبردهای سـازمانی کمتر پرداخته   شـده 
و  مختلـف  سـازمان های  میـان  ماهیتـی  تفاوت هـای  بـه  و 

اسـت. توجـه کافـی نشـده  شـرکت های دانش بنیـان 
مهم تریـن عاملـی کـه در این تحقیـق از دیـدگاه نوآوری 
می تـوان اشـاره کرد، تأکید بر شناسـایی الگـوی ارزش گذاری 
کـه  اسـت  دانش بنیـان  سـازمان های  در  نوآرانـه  ایده هـای 
تاکنـون بـه طـور علمـی و دانشـگاهی در تحقیقـات دیگر به  
صـورت جامـع مد نظـر نبـوده اسـت، در ایـن تحقیق اتـکا به 
راهبردهـای سـازمانی به عنـوان نـوآوری در نظر گرفته شـده 

ست.  ا

مبانی نظری
بـه اعتقاد یاشـیل صالـح و همکارانـش1 )2013( نوآوري 
فراینـدي اسـت کـه ارزش هـاي اقتصـادي را از میـان دانش 
تـا  اسـتخراج می کنـد  ایده هـا  پیاده سـازي  و  توسـعه  نسـل 

1. Yasil Salih and et al.
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ماهيتي  يهاتفاوتو به  شده پرداختهي و راهبردهاي سازماني كمتر باالدستي نشده است. همچنين به اسناد بررس وكامل شـناسـايي   
  كافي نشده است. توجهبنيان هاي دانشهاي مختلف و شركتسازمان ميان

وآرانه در هاي نگذاري ايدهشناسايي الگوي ارزش بر ديتأكاشاره كرد،  توانيمعاملي كه در اين تحقيق از ديدگاه نوآوري  نيترمهم
ظر نبوده اســت، در اين نجامع مد صــورتطور علمي و دانشــگاهي در تحقيقات ديگر بههبنيان اســت كه تاكنون بهاي دانشســازمان

  . وان نوآوري در نظر گرفته شده استعنبه راهبردهاي سازماني بهتحقيق اتكا 
  
  نظري مباني

سازي از ميان دانش نسل توسعه و پياده را هاي اقتصادييندي است كه ارزشانوآوري فر) 2013( 1به اعتقاد ياشيل صالح و همكارانش
  .]16[ يندها و خدمات جديدي را عرضه كندتا محصوالت، فرا كندميها استخراج ايده

. در واقع نوآوري استهاي نو كارگيري ايدههنوآوري ب كنند: بيان مي تردر عبارتي كوتاه) 1387( سـاماني  مبيني دهكردي و خليلي
رداري از بهاي نوين براي بهرهآميز از ايدههاي موفقيتها، صنايع و دولت به توسعهآن شركت ةوسيلهكه ب شودمحسـوب مي يندي افر

  .]17[ كنندنعت يا كشور اعتباري را اضافه ميكار، صوبخش يا كل كسب
 تبيك ةارائ نو، ايده دادن شكل: كندمي معرفيزير  شرح به اين اصلي مراحل شاملرا  سازمان در نوآوري فرايند) 1382( زادهنظري

 نوآوري .]18[ بازار سطح در آن فروش و توزيع و محصـول  منابع، توسـعه  تخصـيص  تغيير، قبول براي گيريتصـميم  طرح، مسـتند  و
  . باشد متفاوت آنها توالي يا هاگام تواندمي سازمان، نوع و شرايط به بسته كه است سيستمي و پيچيده فرايندي

  . فرايند عمومي نوآوري1شكل 
  
  :است زير هايگام شامل خود عام شكل در نوآوري كلي فرايند ،اين وجود با

   فناورانه؛ فرصت يا) كاربر/ مشتري( بازار نياز شناخت -1
   ؛باشد فرصت يا نياز ورندهابر كهاي فناوري پذيرش يا موجود فناوري تغيير -2
   ؛لزوم صورت در) اختراع( جديد خدمت يا محصول خلق -3
  .]19[ آنها كردن تجاري طريق از] جديد خدمات يا محصول و[ فناوري ةارائ -4

  
  
  
  

                                                 
1. Yasil Salih and et al 

شکل 1. فرایند عمومی نوآوری

محصـوالت، فرایندهـا و خدمات جدیـدي را عرضه کند ]16[.
مبینـي دهکـردي و خلیلـی  سـامانی )1387( در عبارتـي 
کوتاه تـر بیـان می کننـد:  نـوآوري به کارگیـري ایده هـاي نـو 
اسـت. در واقـع نـوآوري فراینـدي محسـوب می شـود کـه 
بـه وسـیلة آن شـرکت ها، صنایـع و دولـت بـه توسـعه هاي 
موفقیت آمیـز از ایده هـاي نویـن بـراي بهره بـرداري از بخش 
را اضافـه  اعتبـاري  یـا کشـور  یـا کل کسـب وکار، صنعـت 

.]17[ مي کننـد 

نظـري زاده )1382( فراینـد نوآوري در سـازمان را شـامل 
مراحـل اصلـي به این شـرح زیـر معرفی می کند: شـکل دادن 
ایـده نـو، ارائـة کتبـي و مسـتند طـرح، تصمیم گیـري بـراي 
قبـول تغییـر، تخصیـص منابـع، توسـعه محصـول و توزیع و 
فـروش آن در سـطح بـازار ]18[. نـوآوري فراینـدي پیچیـده 
و سیسـتمي اسـت کـه بسـته بـه شـرایط و نـوع سـازمان، 

مي توانـد گام هـا یـا توالـي آنهـا متفاوت باشـد. 

بـا وجـود ایـن، فراینـد کلي نـوآوري در شـکل عـام خود 
شـامل گام هـاي زیر اسـت:

شناخت نیاز بازار )مشتري/ کاربر( یا فرصت فناورانه؛ . 1
تغییـر فنـاوری موجـود یا پذیرش فنـاوری ای کـه براورنده نیاز . 2

یا فرصت باشـد؛ 
خلق محصول یا خدمت جدید )اختراع( در صورت لزوم؛ . 3
ارائـة فنـاوری ]و محصول یـا خدمات جدیـد[ از طریق تجاري . 4

.]19[ آنها  کردن 

فراینـد نـوآوري فناورانـه بـا مـدل عمومـي آن تفـاوت 
موجـب  پیاده سـازي  در  اسـت  ممکـن  امـا  نـدارد،  چندانـي 
ایـن  شـود.  تکنیک هـا  و  اجـرا  در  نظـر  اعمـال  و  تفـاوت 
تفاوت هـا مي توانـد ناشـي از ماهیت کسـب وکار باشـد. فرایند 
نـوآوري فناورانـه را مي تـوان به شـکل زیـر نشـان داد ]20[.
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 و اجرا در نظر اعمال و تفاوت ســازي موجبپياده در اســت ممكن اما ندارد، چنداني تفاوت آن عمومي مدل با فناورانه نوآوري فرايند 
  .]20[ داد اننش زير شكل به توانمي را فناورانه نوآوري فرايند. باشد وكاركسب ماهيت از ناشي تواندمي هاتفاوت اين. شود هاتكنيك

  فناورانه نوآوري فرايند .2 شكل
  

 زيرسيستم در. شوديم محصول تشكيل ةتوسع و منابع تأمين ايده، توليد هايزيرسيستم يعني اصلي سيستمزير سه از نوآوري سـيستم 
 مالي منابع جويوجست توسعه سازيپياده و در عرضه. شود توليد باالتر سرعت با بهتري و بيشتر هايايده شـود مي تالش ايده، توليد
 ر نهايتد يا خاص افراد به متعلق را هاايده قديمي، هاينظريه ةايد توليد ةاولي مالي منابع تأمين رضــةع از بعد ت توســعهفرصــ وجود

 تحقيق اين به جديد، هاينظريه در اما. اندمشــغول ايده خلق به اصــلي، از ســازمان جدا جايي در كه دانســتندمي تحقيقاتي واحدهاي
 خود نديشةا با متفاوت هاييانديشه و جديد مشكالت و مسائل جديد، هايپديده با افراد كه يابندتوسعه مي هاايده هنگامي، شده توجه

قرار  توجه دمور كاركرديميان و بخشيبين هايگروه تشكيل ماتريسي، ساختار جديد، هاينظريه در بنابراين. داشـته باشـند   سـروكار 
 و ساختارها تناسب فضايي، چنين در. باشند داشته ارتباط ديگر افراد و جديد دانش جديد، اطالعات با افراد تا شودمي تالش و گيردمي

 هايايده كه هنگامي. است زيادي برخوردار تأثير و اهميت از پروژه مديريت هايسيستم و سازمان فرهنگي و مديريتي نظام فرايندها،
 كمك هب سازمان منابع تأمين سـيسـتم   شـرايط،  در اين. دارد وجود هايد پيشـبرد  براي كمك و حمايت به نياز آيد،مي وجودهب جديدي

 مدت عالوه،هب. دارد اهميت آنها بين موجود مراتبسـلسله  و منابع و متوليان آفرينانايده بين فاصـله  منابع، تأمين سـيسـتم   در. آيدمي
 حجم و نوع گيران،تصــميم دانش ســطح منابع، متوليان آفرينان وايده بين شــده اطالعات تبادل درســتي حفظ گيري،تصــميم زمان

  ].21[ است تأثيرگذار مناسب موقع در نياز مورد منابع تأمين در گيران،هاي تصميمانگيزه و اطالعات
 آنها مالي نابعكه م است هاييايده سازيشكوفا سيستم، اين كار تريناصلي. رسدمي محصول توسعه به نوبت منابع، تأمين از پس
 نايعيص در. دارد پروژه گروه يك و يك رهبر كه شودمي انجام يپروژهاي صورتهب كارها محصول، توسعه سيستم در. باشد شده تأمين

شکل 2. فرایند نوآوري فناورانه
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تأثیـر بپذیـرد که در آنها رقابـت می کند، به طور پیش دسـتانه 
بر سرنوشـت صنعت تأثیـر بگذارد ]23[. 

شرکت های  به  که  نوآوری هایی اند  پیوسته  نوآوری های 
از  بیشتری  مشتریان سود  تا  می کنند  فعالیت کمک  حال  در 
فروش بهتر محصوالت به دست بیاورند. این نوآوری ها، هم 
قابل  بهبودهای  هم  و  تدریجی  و  ساده  مهندسی  بهبودهای 
تدریجی  بهبودهای  می شوند.  شامل  را  عملکرد  در  توجه 
زیرا  شوند  شناسایی  سازنده  تخریب های  عنوان  به  می توانند 
را  خود  کنونی  رقابتی  مزیت های  می کنند  کمک  شرکت  به 
ایجاد  برای  مسیری  عنوان  به  را  آن  رشد  که  دهد  گسترش 
به  گرایش  اغلب  تدریجی  نوآوری های  می دهد.  ارتقا  ثروت 
توسعة فرایندهای جدید دارند تا به ارائة کاالها و خدمات جدید 
و نیز شرکت ها کمک  کنند و بیشترین ارزش را از قابلیت های 
به  منجر  پیوسته  نوآوری های  آورند.  به دست  کنونی شرکت 
تدریجی در کاالها و خدمات می شوند  بهبودهای  از  اشکالی 
برای  ورودی  نقطه  مشتریان،  نیازهای  افزایش  سبب  به  که 

نوآوری های گسسته ایجاد می کنند ]24[.
بـدون اجـرای کارآفرینی راهبردی، شـرکت ممکن اسـت 
مزیت هـای  از  اسـتفاده  و  پیوسـته  نوآوری هـای  بـر  کامـاًل 
جـاری متمرکـز شـود. چنیـن امـری شـرکت را از شناسـایی 
و اسـتفاده از فرصت هـای کارآفرینانـه جدیـد بـاز مـی دارد. از 
سـوی دیگـر، تأکیـد بیـش از حـد بـر نوآوری هـای گسسـته 
نیـز حفـظ مزیت رقابتی ایجاد شـده و کسـب درآمـد از آن را 
دشـوار می سـازد. در شـرایطی که چشـم انداز رقابتی، شـرکت 
را ملـزم می کنـد کـه تـالش خود را بـه نوآوری های گسسـته 
معطـوف سـازد، چنیـن امـری نبایـد سـبب از دسـت دادن 
مزیت هـای ناشـی از نوآوری هـای پیوسـته باشـند. اسـتفاده 
مؤثـر از کارآفرینـی راهبـردی منجر به تعهد جامـع و یکپارچه 
بـرای هـر دو نـوع نـوآوری گسسـته و پیوسـته می شـود کـه 

ایجـاد ثروت انـد ]25[. محرک هـای 
نکتـه جالـب در بررسـی پیشـینه تحقیـق، سـازگاری این 
نـوع نـوآوری بـا ویژگی هـای بومـی مـا ایرانیان اسـت. برای 
مثـال میرزایـی و رحمانی )1387(، معتقدند کـه ایرانیان بیش 
از هـر ملتـی اهـل تقلیدنـد، تقلیدی کـه به طور کلـی ابداعی 
نیـز در آن رخ نمی دهـد. »ایرانـی قـوه ابـداع چندانـی نـدارد، 
امـا در کار تقلیـد سـخت کوشاسـت، زود مطلـب را می گیـرد، 
بـه سـرعت می آمـوزد، امـا بـه زودی بـر جـای می مانـد و به 

سیستم نوآوري از سه زیرسیستم اصلي یعني زیرسیستم هاي 
مي شود.  تشکیل  محصول  توسعة  و  منابع  تأمین  ایده،  تولید 
و  بیشتر  ایده هاي  مي شود  تالش  ایده،  تولید  زیرسیستم  در 
پیاده سازي  و  عرضه  در  شود.  تولید  باالتر  سرعت  با  بهتري 
از  بعد  توسعه  فرصت  وجود  مالي  منابع  جست وجوي  توسعه 
ایدة نظریه های قدیمي،  اولیة تولید  عرضة تأمین منابع مالي 
ایده ها را متعلق به افراد خاص یا در نهایت واحدهاي تحقیقاتي 
ایده  به خلق  اصلي،  از سازمان  مي دانستند که در جایي جدا 
مشغول اند. اما در نظریه های جدید، به این حقیقت توجه شده، 
با پدیده هاي جدید،  افراد  ایده ها توسعه مي یابند که  هنگامي 
مسائل و مشکالت جدید و اندیشه هایي متفاوت با اندیشة خود 
ساختار  جدید،  نظریه های  در  بنابراین  باشند.  داشته  سروکار 
میان کارکردي  و  بخشي  بین  گروه های  تشکیل  ماتریسي، 
مورد توجه قرار مي گیرد و تالش مي شود تا افراد با اطالعات 
جدید، دانش جدید و افراد دیگر ارتباط داشته باشند. در چنین 
فضایي، تناسب ساختارها و فرایندها، نظام مدیریتي و فرهنگي 
سازمان و سیستم هاي مدیریت پروژه از اهمیت و تأثیر زیادي 
برخوردار است. هنگامي که ایده هاي جدیدي به وجود مي آید، 
نیاز به حمایت و کمک براي پیشبرد ایده وجود دارد. در این 
در  مي آید.  کمک  به  سازمان  منابع  تأمین  سیستم  شرایط، 
سیستم تأمین منابع، فاصله بین ایده آفرینان و متولیان منابع 
و سلسله مراتب موجود بین آنها اهمیت دارد. به عالوه، مدت 
بین  شده  تبادل  اطالعات  درستی  حفظ  تصمیم گیري،  زمان 
ایده آفرینان و متولیان منابع، سطح دانش تصمیم گیران، نوع 
و حجم اطالعات و انگیزه هاي تصمیم گیران، در تأمین منابع 

مورد نیاز در موقع مناسب تأثیرگذار است ]21[.
پـس از تأمیـن منابع، نوبت به توسـعه محصول مي رسـد. 
اصلي تریـن کار ایـن سیسـتم، شکوفاسـازي ایده هایي اسـت 
کـه منابـع مالـي آنهـا تأمین شـده باشـد. در سیسـتم توسـعه 
مي شـود  انجـام  پروژهایـی  صـورت  بـه  کارهـا  محصـول، 
کـه یـک رهبـر و یـک گـروه پـروژه دارد. در صنایعـي کـه 
فنـاوری آنهـا بـه سـرعت تغییـر مي کنـد، معمـواًل گروه هاي 
دائمـي نـوآوري تشـکیل مي شـود کـه ممکن اسـت وابسـته 
بـه واحدهـاي عملیاتـي باشـند. عوامـل کلیـدي در توسـعه 
عبارت انـد از: سـرعت توسـعه، کاهـش هزینـه و تطابـق بـا 

نیـاز مشـتري ]22[.
نـوآوری گسسـته تـالش دارد به جای اینکـه از بازارهایی 
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 .]26[ می کنـد«  اکتفـا  آموخته هـا  و  دریافته هـا  از  اسـتفاده 
پژوهشـگر بـا ایـن گفتـه شـخص موافـق نیسـت، امـا تأکید 
رقابتـی  مزیـت  بـر  مذکـور  مـورد  همچـون  پژوهش هایـی 
مبتنـی بـر تقلیـد، ایـن نوع نـوآوری را شـایان توجـه می  کند.

روش تحقیق
تحقیـق  اسـت،  کاربـردي  هـدف  بعـد  از  تحقیـق  ایـن 
کاربـردی بـا اسـتفاده از زمینـه و بسـتر شـناختي و معلوماتي 
کـه از تحقیـق در ارتبـاط با مـدل ارزش گـذاری ایده ها فراهم 
می شـود، براي رفـع نیازمندي های سـازمانی و اجرایی شـدن 
راهبردهـا و الگوهای مورد مطالعه در این مقاله مورد اسـتفاده 
قـرار مي گیـرد ]27[. نتایـج تحقیقـات کاربـردي، تصمیم گـرا 
و در راسـتای حـل مسـائل اسـت. از آنجـا کـه بـه تشـریح و 
توصیـف عینـي، عوامـل مؤثر بـر شناسـایی مؤلفه هـای مدل 
روش  و  ماهیـت  نظـر  از  مي پـردازد،  ایده هـا  ارزش گـذاری 
تحقیـق، توصیفي )غیرآزمایشـی( اسـت. قلمـروی مکانی این 
تحقیـق مراکـز دانش بنیـان دانشـگاه آزاد و قلمـروی زمانـی 
آن نیـز سـال های 1399 تـا 1401 اسـت. در ایـن تحقیـق 
بـه منظـور تعییـن عامل هـای مؤثـر در مـدل ارزش گـذاری 
ایده هـای نوآورانـه از دو روش تحلیـل محتـوا و نظرسـنجی 

از خبرگان اسـتفاده شـد. 
جامعـه آمـاری تمامـی کسـانی اند کـه در خصـوص مدل 
دانش محـور،  مراکـز  در  نوآورانـه  ایده هـاي  ارزش گـذاري 
صاحبنظر و پژوهشـگرند و در مراکز مشـغول فعالیت مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم اند. فهرسـت ایـن افراد بـا توجه بـه اطالعات 
موجـود در سـازمان مرکـزی دانشـگاه آزاد بـه  دسـت آمـده 

است1.

تحقیـق  ایـن  در  نمونـه در بخـش کمـی:  روش و حجـم 
بـرای نمونه گیـری از روش تصادفـی طبقـه ای )متناسـب بـا 
حجـم( اسـتفاده می شـود. در نمونه گیری طبقـه اي، واحدهاي 
جامعـة مـورد مطالعـه در طبقه هایـي کـه از نظر صفـت متغیر 
همگن ترنـد، گروه بنـدي مي شـوند تـا تغییرات آنهـا در درون 
از طبقه هـا  یـک  از هـر  آن  پـس  از  گروه هـا کمتـر شـود. 
تعـدادي نمونـه به صـورت تصادفـي انتخاب مي شـود. معمواًل 
بـه  عنـوان  متغیـري  جامعـه،  واحدهـاي  طبقه بنـدي  بـراي 

ــگر  ــزد پژوهش ــد در ن ــه 1200 نفرن ــراد ک ــن اف ــت ای فهرس  .1
ــت. ــوظ اس محف

مـالک در نظـر گرفتـه مي شـود کـه بـا صفـت متغیـر مـورد 
مطالعـه بسـتگي داشـته باشـد( ]28[؛ و در ارتبـاط بـا حجـم 
نمونـه نیـز، با عنایـت به جامعه مـورد مطالعـه در این تحقیق 
و نظـر بـه اینکـه جامعه مورد نظـر محدود اسـت )حجم کلی 
جامعـه برابـر بـا 1200 نفر(، بـرای تعیین انـدازه نمونه آماری 

تحقیـق کنونـی از فرمـول زیر اسـتفاده شـده اسـت:
روش این تحقیق کمی پیمایشـی اسـت که با اسـتفاده از 
ابـزار پرسشـنامه آزمون مـدل ارزش گذاري ایده هـاي نوآورانه 
در مراکـز دانش محـور نظـر کارشناسـان را مورد بررسـی قرار 
داده اسـت. جامعـة آمـاری تحقیـق تمامـی کسـانی اند که در 
خصـوص مـدل ارزش گـذاري ایده هـاي نوآورانـه در مراکـز 
دانش محـور، صاحبنظـر و پژوهشـگرند. در ایـن تحقیق برای 
نمونه گیـری از روش تصادفـی طبقـه ای )متناسـب بـا حجم( 
اسـتفاده شـد. در نمونه گیری طبقه اي، واحدهـاي جامعة مورد 
مطالعـه در طبقه هایـي کـه از نظر صفـت متغیـر همگن ترند، 
گروه هـا  درون  در  آنهـا  تغییـرات  تـا  مي شـوند  گروه بنـدي 
کمتـر شـود. پـس  از آن از هر یـک از طبقه ها تعـدادي نمونه 
به صـورت تصادفـي انتخـاب مي شـود. بـه طور معمـول براي 
طبقه بنـدي واحدهـاي جامعـه، متغیـري بـه  عنـوان مـالک 
در نظـر گرفتـه مي شـود کـه بـا صفـت متغیـر مـورد مطالعه 
بسـتگي داشـته باشـد ]29[؛ و در ارتبـاط بـا حجـم نمونه نیز، 
بـا عنایـت بـه جامعه مـورد مطالعه در ایـن تحقیـق و نظر به 
اینکـه جامعـه مـورد نظـر محدود اسـت )حجـم کلـی جامعه 
برابـر بـا 1200 نفر(، بـرای تعیین اندازه نمونـه آماری تحقیق 

کنونـی از فرمول زیر اسـتفاده شـده اسـت ]30[.
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ــادفي طبقهنمونه برايدر اين تحقيق  روش و حجم نمونه در بخش كمي: ــتفاده  گيري از روش تص ــب با حجم) اس اي (متناس
وند تا شبندي ميند، گروهترصفت متغير همگن از نظرهايي كه در طبقه مطالعه مورد ةاي، واحدهاي جامعطبقه گيرينمونهدر شود. مي

 معموالًشــود. تصـادفي انتخاب مي  صــورتبهنمونه ها تعدادي از هر يك از طبقه آن از پسها كمتر شـود.  درون گروه در اآنهتغييرات 
 باشد)ه بستگي داشت مطالعه موردمتغير  صفت باشـود كه  مالك در نظر گرفته مي عنوانبهبندي واحدهاي جامعه، متغيري براي طبقه

ــتمطالعه در اين تحقيق و نظر به اينكه جامعه مورد نظر محدود  و در ارتبـاط بـا حجم نمونه نيز، با عنايت به جامعه مورد   ؛]28[  اسـ
  ده است:شتحقيق كنوني از فرمول زير استفاده نفر)، براي تعيين اندازه نمونه آماري  1200حجم كلي جامعه برابر با (

 محورهاي نوآورانه در مراكز دانشايدهگذاري مدل ارزشآزمون  استفاده از ابزار پرسشنامهكه با  استروش اين تحقيق كمي پيمايشي 
هاي گذاري ايدهمدل ارزشد كه در خصوص انة آماري تحقيق تمامي كسانينظر كارشـناسـان را مورد بررسـي قرار داده اسـت. جامع    

ا حجم) ب باي (متناسگيري از روش تصادفي طبقهنمونه برايند. در اين تحقيق ، صـاحبنظر و پژوهشـگر  محورنوآورانه در مراكز دانش
 بنديند، گروهترصـــفت متغير همگن از نظرهايي كه در طبقه مطالعه مورد ةاي، واحدهاي جامعطبقه گيرينمونهدر اســـتفاده شـــد. 

شود. تصادفي انتخاب مي صورتبهها تعدادي نمونه از هر يك از طبقه آن از پسها كمتر شود. درون گروه در آنهاشوند تا تغييرات مي
بستگي  مطالعه موردمتغير  صفت باشود كه مالك در نظر گرفته مي عنوانبهبندي واحدهاي جامعه، متغيري براي طبقهعمول به طور م

مطالعه در اين تحقيق و نظر به اينكه جامعه مورد نظر محدود  و در ارتباط با حجم نمونه نيز، با عنايت به جامعه مورد ؛]29[ باشدداشته 
  ].30[ ده استشنفر)، براي تعيين اندازه نمونه آماري تحقيق كنوني از فرمول زير استفاده  1200حجم كلي جامعه برابر با ( است
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هاي موفقيت و به ترتيب نسبت (d)و  (p). است 96/1درصد براي  95كه در سطح  آيدشمار ميتوزيع استاندار به (Z)در فرمول باال 
خواهيم  در نظر 05/0و  /؛5را  اافزايش يابد، مقادير هريك از آنه و براي اينكه اندازه نمونه به بيشترين مقدار ممكناند يتموفقفقدان 
منظور شده و  درصد 95ضريب اطمينان  درصـد و  5اندازه نمونه خواهد بود و دقت نمونه نيز معادل  n)(جامعه آماري و  (N) گرفت.

  با توجه به فرمول فوق اقدام به محاسبه حجم نمونه شده است.
  

  آماري ةمشخصات جامعه و نمون. 1جدول 
  )nتعداد نمونه (  )Nتعداد جامعه (  جامعه هايهطبق

 73 240  دانشگاهيان و پژوهشگران
  90  350  محورريزان مراكز دانشمديران و برنامه

  60  185  كارشناسان گروه الف
  110  425  كارشناسان گروه ب

  333  1200  مجموع
 

  حجم نمونه عبارت است از:؛ وسيله فرمول آمده به عمل شده و محاسبات به در اين تحقيق با توجه به موارد ذكر بنابراين
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3/96 � 291 

  

در فرمـول بـاال )Z( توزیـع اسـتاندار بـه شـمار می آیـد 
کـه در سـطح 95 درصـد بـرای 1/96 اسـت. )p( و )d( بـه 
ترتیـب نسـبت های موفقیـت و فقـدان موفقیت انـد و بـرای 
اینکـه انـدازه نمونه به بیشـترین مقـدار ممکن افزایـش یابد، 
مقادیـر هـر یک از آنهـا را 5/؛ و 0/05 در نظر خواهیم گرفت. 
)N( جامعـه آمـاری و )n( انـدازه نمونـه خواهـد بـود و دقـت 
نمونـه نیـز معـادل 5 درصـد و ضریـب اطمینـان 95 درصـد 
منظـور شـده و بـا توجـه بـه فرمـول فوق اقـدام به محاسـبه 

حجـم نمونه شـده اسـت.
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جدول 1. مشخصات جامعه و نمونة آماری

تعداد نمونه )n(تعداد جامعه )N(طبقه های جامعه

24073دانشگاهیان و پژوهشگران

35090مدیران و برنامه ریزان مراكز دانش محور

18560كارشناسان گروه الف

425110كارشناسان گروه ب

1200333مجموع

بـا ایـن توصیـف، نمونـه مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق 
333 نفـر بـه دسـت آمده اسـت که قریـب 25 درصـد جامعه 
آمـاری را دربرمی گیـرد. افزایـش نمونـه نسـبت بـه فرمـول 
بـه دلیـل جبـران خطـای پرتـی پرسشـنامه و پوشـش دادن 
و  کدگـذاری  خطاهـای  نیـز  و  مخـدوش  پرسشـنامه های 
نظایـر آن اسـت کـه در نهایـت پـس از ارسـال و تکمیـل 
345 پرسشـنامه، 333 پرسشـنامه صحیـح، مـورد تحلیل قرار 

اسـت.  گرفته 
بـا توجـه بـه هـدف اصلـی تحقیـق پرسـش های زیـر 

مطـرح شـد:
مـدل ارزش گـذاري ایده هـاي نوآورانـه در مراکـز دانش محور . 1

را چگونـه می تـوان طراحـی کرد؟
ابعـاد، مؤلفه هـا و شـاخص های مـدل ارزش گـذاري ایده هـاي . 2

کدام اند؟ نوآورانـه 
ابعـاد، مؤلفه هـا و شـاخص های مـدل ارزش گـذاري ایده هـاي . 3

نوآورانـه را چگونـه می تـوان اولویت بنـدی کرد؟
چه رابطه اي بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل ارزش گذاري . 4

ایده هاي نوآورانه وجود دارد؟
الزام های الگوی ارزشگذاري ایده هاي نوآورانه کدام اند؟. 5

تجزیه و تحلیل یافته ها
در پژوهـش حاضـر بـرای توصیـف و تجزیـه و تحلیـل 
داده هـا از فنـون آمـاری نظیـر توزیـع فراوانی هـا، اندازه هـای 
گرایش هـای مرکـزی و پراکندگـی داده ها برای سـازماندهی، 
بـه  داده هـای  مجموعـه  ویژگی هـای  توصیـف  و  تلخیـص 

بنابرایـن در ایـن تحقیـق بـا توجه بـه موارد ذکر شـده و 
محاسـبات بـه  عمـل  آمـده بـه  وسـیله فرمـول؛ حجـم نمونه 
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وند تا شبندي ميند، گروهترصفت متغير همگن از نظرهايي كه در طبقه مطالعه مورد ةاي، واحدهاي جامعطبقه گيرينمونهدر شود. مي

 معموالًشــود. تصـادفي انتخاب مي  صــورتبهنمونه ها تعدادي از هر يك از طبقه آن از پسها كمتر شـود.  درون گروه در اآنهتغييرات 
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 محورهاي نوآورانه در مراكز دانشايدهگذاري مدل ارزشآزمون  استفاده از ابزار پرسشنامهكه با  استروش اين تحقيق كمي پيمايشي 
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ا حجم) ب باي (متناسگيري از روش تصادفي طبقهنمونه برايند. در اين تحقيق ، صـاحبنظر و پژوهشـگر  محورنوآورانه در مراكز دانش
 بنديند، گروهترصـــفت متغير همگن از نظرهايي كه در طبقه مطالعه مورد ةاي، واحدهاي جامعطبقه گيرينمونهدر اســـتفاده شـــد. 

شود. تصادفي انتخاب مي صورتبهها تعدادي نمونه از هر يك از طبقه آن از پسها كمتر شود. درون گروه در آنهاشوند تا تغييرات مي
بستگي  مطالعه موردمتغير  صفت باشود كه مالك در نظر گرفته مي عنوانبهبندي واحدهاي جامعه، متغيري براي طبقهعمول به طور م

مطالعه در اين تحقيق و نظر به اينكه جامعه مورد نظر محدود  و در ارتباط با حجم نمونه نيز، با عنايت به جامعه مورد ؛]29[ باشدداشته 
  ].30[ ده استشنفر)، براي تعيين اندازه نمونه آماري تحقيق كنوني از فرمول زير استفاده  1200حجم كلي جامعه برابر با ( است

  
� � �����1 � ��

���� � 1� � ����1 � �� 
  

هاي موفقيت و به ترتيب نسبت (d)و  (p). است 96/1درصد براي  95كه در سطح  آيدشمار ميتوزيع استاندار به (Z)در فرمول باال 
خواهيم  در نظر 05/0و  /؛5را  اافزايش يابد، مقادير هريك از آنه و براي اينكه اندازه نمونه به بيشترين مقدار ممكناند يتموفقفقدان 
منظور شده و  درصد 95ضريب اطمينان  درصـد و  5اندازه نمونه خواهد بود و دقت نمونه نيز معادل  n)(جامعه آماري و  (N) گرفت.

  با توجه به فرمول فوق اقدام به محاسبه حجم نمونه شده است.
  

  آماري ةمشخصات جامعه و نمون. 1جدول 
  )nتعداد نمونه (  )Nتعداد جامعه (  جامعه هايهطبق

 73 240  دانشگاهيان و پژوهشگران
  90  350  محورريزان مراكز دانشمديران و برنامه

  60  185  كارشناسان گروه الف
  110  425  كارشناسان گروه ب

  333  1200  مجموع
 

  حجم نمونه عبارت است از:؛ وسيله فرمول آمده به عمل شده و محاسبات به در اين تحقيق با توجه به موارد ذكر بنابراين
  

� � 12�� � �1�96�� �/5 �/5
12�� �/�5� � �1�96�� �/5 �/5 �

1152/48
3/96 � 291 

  

از: عبارت اسـت 

دسـت آمـده و تحلیـل داده هـای جمعیت شـناختی و بـرای 
تحلیـل اسـتنباطی داده هـا از نرم افزارهـای اس پـی اس اس1 و 
لیـزِرل2 اسـتفاده شـده اسـت. در ادامه نتایج حاصـل از تجزیه 
و تحلیـل یافته هـای پژوهش که پشـتوانه اصلـی آن به مرور 
پیشـینه تحقیـق و یافته هـای نظـرات خبـرگان برمی گردد در 
قالـب نتایـج حاصـل از پیمایـش در چنـد بخش به شـرح زیر 

مـورد مالحظـه قرار گرفته اسـت.

1. تحلیل توصیفی و ویژگی های جمعیت شناسی
� جنسـیت: از تعـداد 333 نفـر پرسش شـوندگان گـروه 	

نمونـه، تعـداد 280 نفـر )84/1 درصد( را مـردان و تعداد 
51 نفـر )15/3 درصـد( را زنـان تشـکیل می دادنـد؛

� تحصیـات: از تعـداد 333 نفـر پرسش شـوندگان گـروه 	
نمونـه، تعـداد 28 نفـر )8/4 درصـد( مـدرک تحصیلـی 
مـدرک  درصـد(   31/8( نفـر   106 تعـداد  کاردانـی، 
تحصیلـی کارشناسـی، تعـداد 177 نفـر )53/2 درصـد( 
مـدرک کارشناسـی ارشـد، تعـداد 7 نفـر )2/1 درصـد( 
مـدرک دکتـرا، و 2 نفـر نیز مـدرک تحصیلی پسـادکتر 

؛ شتند ا د
� رشـته تحصیلـی: از مجمـوع 333 نفـر پاسـخگو، نـوع 	

رشـته تحصیلـی 14 نفـر )4/2 درصـد( از پاسـخگویان 
 13/2( نفـر   44 انسـانی،  علـوم  و  ادبیـات  رشـته های 
درصـد( فنـی و مهندسـی، 7 نفر )2/1( علوم پزشـکی و 

1. SPSS
2. Lisrel
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جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة رهبری و حمایت مدیریت ارشد

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة اول:
رهبری و حمایت 

مدیریت ارشد

حمایت مدیریت ارشد در توسعة دانش بنیانی مراكز تا چه اندازه در طراحی 1
زیاد4/270/898مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه نقش دارد؟

ریسک پذیری مدیران در حمایت از افراد دانش كار تا چه اندازه در طراحی 2
زیاد4/140/832مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه نقش دارد؟

ایجاد انگیزش و حمایت مالی به وسیلة مدیریت ارشد سازمان در به كارگیری 3
زیاد4/220/824دانش تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه نقش دارد؟

توجه مدیریت ارشد به میزان تجربه خدمتی افراد، تا چه اندازه در طراحی 4
زیاد3/940/953مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه نقش دارد؟

)SD= 0/703 و Mean= 4/13( :میانگین کل مؤلفة رهبری و حمایت مدیریت ارشد

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

پیراپزشـکی، 126 نفر )37/8 درصـد( مدیریت و اقتصاد، 
42 نفـر )12/6 درصـد( علـوم کشـاورزی و دامپـروری، 
36 نفـر )10/8 درصـد( علـوم اجتماعـی، 43 نفر )12/9 
درصـد( حقـوق و علـوم سیاسـی، و  7 نفـر  )2/1 درصد( 

رشـته های حسـابداری و مالـی بودنـد؛
� محـل خدمـت: محـل خدمـت 96 نفـر )27/6 درصـد( 	

از پاسـخگویان نهـاد ریاسـت جمهوری، 56 نفـر )16/8 
درصـد( سـازمان ها و ارگان هـای دولتـی، 61 نفر )18/3 
درصـد( مراکـز دانشـگاهی و آموزشـی، 55 نفـر )16/5 
درصد( شـرکت های خصوصـی )دانش بنیـان(، و 16 نفر 

)4/8 درصـد( شـرکت های دولتـی )دانش بنیـان( بـود؛
� پاسـخگویان 	 از  نفـر   333 تعـداد  از  شـغلی:  سـمت 

گـروه نمونـه، 56 نفـر )16/8 درصـد( کارشـناس، 71 
نفـر )21/2 درصـد( رئیـس اداره، 26 نفـر )7/8 درصـد( 
مدیـرکل  درصـد(   33/9( نفـر  مدیـرکل، 113  معـاون 

بودنـد. همچنیـن پسـت شـغلی 39 نفـر )11/7 درصـد( 
از پاسـخگویان باالتـر از مدیـرکل بـود؛

� سـنوات خدمتی: سـنوات خدمتی 13 نفـر )3/9 درصد( 	
از پاسـخگویان 5-1 سـاله، 33 نفـر )9/9 درصد( 6-10 
سـاله، 93 نفـر )27/8 درصـد( 15-11 سـاله، 75 نفـر 
)22/5 درصـد( 20-16 سـاله، 46 نفـر )13/8 درصـد( 
25-21 سـاله و نیـز سـنوات خدمتـی 73 نفـر )21/9 

درصـد( از  پاسـخگویان باالتـر از 25 سـال بـود.

مؤلفه های سازه ویژگی های فردی و ویژگی های   .1
ایده 

سازه ویژگی های فردی و ویژگی ایده 4 مؤلفه با عناوین: 
ایده،  ویژگی های  و  نقش  ارشد،  مدیریت  حمایت  و  رهبری 
یادگیری و تخصص دارد. جدول میانگین و انحراف استاندارد 

هر مؤلفه در جداول جداگانه آورده شده است.

نتایـج جـدول شـماره )2( نشـان می دهـد کـه میانگیـن 
همـة گویه هـا در دامنـة زیـاد )5-3/60( قـرار دارد. همچنین 
میانگیـن کل مؤلفـة »رهبـری و حمایت مدیریت ارشـد« نیز 
در سـطح  و  اسـت   )SD= 0/703 و  Mean= 4/13( برابـر 
دامنـة امتیـازی زیـاد قـرار دارد. بنابرایـن می تـوان گفـت از 
دیـد پاسـخگویان در طراحـی مـدل ارزش گـذاری ایده هـای 
از  ارشـد«  مدیریـت  حمایـت  و  »رهبـری  مؤلفـة  نوآورانـه، 

اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت.
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همان طـور کـه در جـدول شـماره )3( مالحظه می شـود؛ 
میانگیـن همـه گویه هـا در دامنـة زیـاد )5-3/60( قـرار دارد. 
همچنیـن میانگیـن کل مؤلفـة »نقـش و ویژگی ایـده« برابر 
بـا )Mean= 4/09 و  SD= 0/939( اسـت کـه در سـطح زیاد 

جدول 3. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة رهبری و حمایت مدیریت ارشد

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة دوم:
نقش و ویژگی های 

ایده

وجود تقاضا برای ایدة مطرح شده تا چه حد در طراحی مدل ارزش گذاری 1
زیاد4/180/905ایده های نوآورانه می تواند مؤثر باشد؟

وجود بازار مناسب برای ایدة مطرح شده تا چه حد در طراحی مدل 2
زیاد4/220/879ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر است؟

قیمت گذاری مناسب برای ایده مطرح شده تا چه اندازه می تواند در طراحی 3
زیاد4/041مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه موثر باشد؟

وجود رقبای جدی و ایده های رقیب و مشابه تا چه اندازه می تواند در طراحی 4
زیاد3/960/912مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

سهولت بهره برداری از ایده و فرایند تبدیل ایده به محصول قابل ارائه تا چه 5
زیاد4/120/939اندازه می تواند در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

)SD= 0/784 و Mean= 4/09( :میانگین کل مؤلفة رهبری و حمایت مدیریت ارشد

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

و مناسـبی قـرار دارد. در واقـع ایـن نتیجـه نشـان می دهـد از 
دیـد پاسـخگویان مؤلفـه »نقـش و ویژگی هـای ایـده« نقش 
مهـم و تأثیرگـذاری در طراحی مـدل ارزش گـذاری ایده های 

دارد. نوآورانه 

جدول 4. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة یادگیری

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة سوم:
یادگیری

قابلیت تبدیل ایدة نوآورانه بالفاصله پس از طرح به محصول قابل ارائه تا چه اندازه 1
زیاد4/010/982می تواند در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

مدت زمان الزم برای بهره برداری از ایده و اجرایی شدن آن تا چه اندازه می تواند در 2
زیاد3/930/974طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

حمایت شرکا و شرکت های حامی تا مراحل نهایی تبدیل ایده به محصول قابل ارائه در 3
زیاد4/110/861بازار تا چه اندازه می تواند در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

)SD= 0/814 و Mean= 4( :میانگین کل مؤلفة یادگیری

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

نتایـج جـدول شـماره )4( نشـان می دهـد کـه میانگیـن 
همـة گویه هـا در دامنـة زیـاد )5-3/60( قـرار دارد. همچنین 
میانگیـن کل مؤلفـة »یادگیـری« نیـز برابـر )Mean= 4 و 
SD= 0/814( اسـت و در سـطح دامنـة امتیـازی زیـاد قـرار 
مؤلفـة  پاسـخگویان  دیـد  از  بنابرایـن می تـوان گفـت  دارد. 
تأثیرگـذاری در طراحـی مـدل  »یادگیـری« نقـش مهـم و 

دارد. نوآورانـه  ایده هـای  ارزش گـذاری 



شماره 84  |  زمستان 1400 رهیافت  

52

همان طـور کـه در جـدول شـماره )5( مالحظه می شـود؛ 
قـرار   )3/60-5( زیـاد  دامنـة  در  گویه هـا  همـة  میانگیـن 
 دارد. همچنیـن میانگیـن کل مؤلفـة »تخصـص« برابـر بـا 
)Mean= 4/18 و SD= 0/638( اسـت کـه در سـطح زیـاد 
و مناسـبی قـرار دارد. در واقـع ایـن نتیجـه نشـان می دهـد 
ایده هـای نوآورانـه، مؤلفـة  در طراحـی مـدل ارزش گـذاری 

»تخصـص« از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت.

آزمون رتبه بندی فریدمن
ایـن آزمـون بـر مجمـوع رتبه هـای مشـاهده ها مبتنـی 
اسـت. ایـن آزمـون شـبیه تحلیـل واریانـس اسـت بـا ایـن 
تفـاوت کـه نیـازی به فـرض نرمـال بـودن جامعه ها نـدارد و 
بـه جـای اسـتفاده از خود داده هـا از رتبه آنها اسـتفاده می کند 

و رابطـه آن بـه شـرح زیر اسـت:

13 
 

  پردازويژگي افراد ايده مؤلفةهاي ميانگين و انحراف استاندارد گويه .5جدول 

  )6/3-5)، زياد= (6/2-59/3= ()، متوسط1-59/2كم= ( كليد:
  

ــمارههمان ــو) مالحظه مي5( طور كه در جدول ش ) قرار دارد. همچنين ميانگين كل 60/3-5زياد ( ةها در دامنگويه ةد؛ ميانگين همهش
كه در ســطح زياد و مناســبي قرار دارد. در واقع اين نتيجه نشــان  اســت )=SD 638/0و  Mean= 18/4برابر با ( »تخصــص« ةمؤلف
  اي برخوردار است.از اهميت ويژه »تخصص« ةمؤلفهاي نوآورانه، گذاري ايدهدر طراحي مدل ارزشدهد مي
  

  بندي فريدمنآزمون رتبه
مبتني است. اين آزمون شبيه تحليل واريانس است با اين تفاوت كه نيازي به فرض نرمال  هاههاي مشـاهد آزمون بر مجموع رتبه اين

  زير است.كند و رابطه آن به شرح ها از رتبه آنها استفاده ميها ندارد و به جاي استفاده از خود دادهبودن جامعه

  
  
  
  

 kتعداد جامعه= 
  زير است:فرض مورد نظر در اين پژوهش براي آزمون فريدمن به شرح 

  
  
  

 خروجي آمار توصــيفي، حاصــل شــده اســت. طبق جدول 4جدول ها نتايج درباره دادهانجام و  اس پي اس اسافزار نرم اين آزمون با
 5كه ســطح معناداري به دســت آمده كمتر از به اينتوان گفت كه بين عوامل تفاوت وجود دارد. همچنين با توجه ها) مي(ميانگين رتبه

شود. بنابراين با توجه به و ادعاي يكسان بودن رتبه (اولويت) عوامل پذيرفته نميشـود  ميرد  H0) ، فرضـيه  ≥05/0pدرصـد اسـت (  
  كنيم. بندي عوامل از آزمون ويلكاكسون استفاده ميرتبه براي، H1پذيرفته شدن فرضيه 

   

 .Mean  Std  گويه  رديف  مؤلفه
Deviation  

  سطح

  چهارم: ةمؤلف
ويژگي افراد 

  پردازايده

  زياد 0/839 4/27  گذار است؟ثيرأت هاي نوآورانه تا چه اندازهگذاري ايدهداشتن دانشِ پايه و تخصصي در طراحي مدل ارزش  1

 هايگذاري ايدهبنياني در بين افراد تا چه اندازه در طراحي مدل ارزشدانشكاري و هوش و استعداد دانش  2
 زياد 0/796 4/33  ثر است؟ؤنوآورانه م

 زياد 0/841 3/94  ثر باشد؟ؤهاي نوآورانه مگذاري ايدهتواند در طراحي مدل ارزششاغل افراد ميمتناسب شغل و   3
  )=SD 638/0و  Mean= 18/4: (تخصص ةميانگين كل مؤلف  

  H0گانه تفاوتي وجود ندارد = 5ميان عوامل 
  H1گانه تفاوتي وجود دارد  = 5ميان عوامل 

13 
 

  پردازويژگي افراد ايده مؤلفةهاي ميانگين و انحراف استاندارد گويه .5جدول 

  )6/3-5)، زياد= (6/2-59/3= ()، متوسط1-59/2كم= ( كليد:
  

ــمارههمان ــو) مالحظه مي5( طور كه در جدول ش ) قرار دارد. همچنين ميانگين كل 60/3-5زياد ( ةها در دامنگويه ةد؛ ميانگين همهش
كه در ســطح زياد و مناســبي قرار دارد. در واقع اين نتيجه نشــان  اســت )=SD 638/0و  Mean= 18/4برابر با ( »تخصــص« ةمؤلف
  اي برخوردار است.از اهميت ويژه »تخصص« ةمؤلفهاي نوآورانه، گذاري ايدهدر طراحي مدل ارزشدهد مي
  

  بندي فريدمنآزمون رتبه
مبتني است. اين آزمون شبيه تحليل واريانس است با اين تفاوت كه نيازي به فرض نرمال  هاههاي مشـاهد آزمون بر مجموع رتبه اين

  زير است.كند و رابطه آن به شرح ها از رتبه آنها استفاده ميها ندارد و به جاي استفاده از خود دادهبودن جامعه

  
  
  
  

 kتعداد جامعه= 
  زير است:فرض مورد نظر در اين پژوهش براي آزمون فريدمن به شرح 

  
  
  

 خروجي آمار توصــيفي، حاصــل شــده اســت. طبق جدول 4جدول ها نتايج درباره دادهانجام و  اس پي اس اسافزار نرم اين آزمون با
 5كه ســطح معناداري به دســت آمده كمتر از به اينتوان گفت كه بين عوامل تفاوت وجود دارد. همچنين با توجه ها) مي(ميانگين رتبه

شود. بنابراين با توجه به و ادعاي يكسان بودن رتبه (اولويت) عوامل پذيرفته نميشـود  ميرد  H0) ، فرضـيه  ≥05/0pدرصـد اسـت (  
  كنيم. بندي عوامل از آزمون ويلكاكسون استفاده ميرتبه براي، H1پذيرفته شدن فرضيه 

   

 .Mean  Std  گويه  رديف  مؤلفه
Deviation  

  سطح

  چهارم: ةمؤلف
ويژگي افراد 

  پردازايده

  زياد 0/839 4/27  گذار است؟ثيرأت هاي نوآورانه تا چه اندازهگذاري ايدهداشتن دانشِ پايه و تخصصي در طراحي مدل ارزش  1

 هايگذاري ايدهبنياني در بين افراد تا چه اندازه در طراحي مدل ارزشدانشكاري و هوش و استعداد دانش  2
 زياد 0/796 4/33  ثر است؟ؤنوآورانه م

 زياد 0/841 3/94  ثر باشد؟ؤهاي نوآورانه مگذاري ايدهتواند در طراحي مدل ارزششاغل افراد ميمتناسب شغل و   3
  )=SD 638/0و  Mean= 18/4: (تخصص ةميانگين كل مؤلف  

  H0گانه تفاوتي وجود ندارد = 5ميان عوامل 
  H1گانه تفاوتي وجود دارد  = 5ميان عوامل 

k =تعداد جامعه

فـرض مـورد نظـر در این پژوهـش برای آزمـون فریدمن 
به شـرح زیر اسـت:

H0= میان عوامل 5 گانه تفاوتی وجود ندارد
H1= میان عوامل 5 گانه تفاوتی وجود دارد

ایـن آزمـون بـا نرم افـزار اس پـی اس اس انجـام و دربـاره 
داده هـا نتایـج جـدول 4، حاصـل شـده اسـت. طبـق جـدول 
خروجـی آمـار توصیفـی )میانگیـن رتبه ها( می تـوان گفت که 

جدول 5. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة ویژگی افراد ایده  پرداز

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة چهارم:
ویژگی افراد 

ایده پرداز

داشتن دانِش پایه و تخصصی در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه تا چه اندازه 1
تأثیرگذار است؟

زیاد4/270/839

هوش و استعداد دانش کاری و دانش بنیانی در بین افراد تا چه اندازه در طراحی مدل 2
ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر است؟

زیاد4/330/796

تناسب شغل و مشاغل افراد می تواند در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر 3
باشد؟

زیاد3/940/841

)SD= 0/638 و Mean= 4/18( :میانگین کل مؤلفة یادگیری

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

بیـن عوامـل تفـاوت وجـود دارد. همچنیـن با توجه بـه اینکه 
سـطح معنـاداری بـه دسـت آمـده کمتـر از 5 درصـد اسـت 
)p≤0/05(، فرضیـه H0 رد می شـود و ادعـای یکسـان بودن 
رتبـه )اولویـت( عوامـل پذیرفتـه نمی شـود. بنابراین بـا توجه 
بـه پذیرفتـه شـدن فرضیـه H1، بـرای رتبه بنـدی عوامـل از 

آزمـون ویلکاکسـون اسـتفاده می کنیـم. 

جدول 6. خروجی آمار توصیفی )میانگین رتبه ها( مبتنی 
بر آزمون فریدمن

میانگین رتبه  هاعوامل
3/86ویژگی های ایده

3/36ویژگی های فردی
2/87عوامل درون و برون سازمانی

2/78ویژگی های سازمانی
2/13محیط فراملی و روندهای جهانی

جدول 7. خروجی آمار استنباطی مبتنی بر آزمون فریدمن

333N )تعداد(

233/694)Chi-Square( آمارة آزمون
4)df( درجة آزادی

0/000)sig( سطح معناداری

در ایـن بخـش در قالـب جـدول ماتریسـی زیر، مقایسـه 
عوامـل بـا یکدیگـر انجـام شـده اسـت و چنانچـه عاملـی بر 
عامـل دیگـر اولویـت داشـته باشـد بـا عـدد )1( و در غیر این 

صـورت عـدد )صفـر( تعلـق می گیرد.
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مؤلفه های سازه عوامل درون و برون سازمانی/   .2
شرکتی

مؤلفـه   9 شـرکتی،  برون سـازمانی/  و  درون  عوامـل  سـازه 
بـا عناویـن: مشـتریان و اطالعـات مشـتری، رقبـا، محصـوالت 
و ایده هـای مشـابه، شـفافیت و ثبـات اقتصـادی، جریـان وجـوه 

جدول 8. ماتریس اولویت بندی عامل ها

عوامل درون و ویژگی فردیویژگی ایدهشرح عامل
برون سازمانی

ویژگی های 
سازمانی

محیط فراملی و 
روندهای جهانی

1111ویژگی های ایده

0111ویژگی های فردی افراد ایده پرداز

0011عوامل درون و برون سازمانی

0011ویژگی های سازمانی

0000محیط فراملی و روندهای جهانی

بـا توجـه بـه آزمون بررسـی های به عمـل آمـده از نتایج ، 
اولویت بنـدی نهایـی عوامـل 5 گانـه بـه صـورت جـدول زیر 

است.

جدول 9. اولویت بندی عوامل تحقیق

اولویتعوامل

اولویژگی های ایده
دومویژگی های فردی افراد ایده پرداز

سومعوامل درون و برون سازمانی و عامل ویژگی های سازمانی
چهارممحیط فراملی و روندهای جهانی

نقـدی، مدیران بـا تجربه در مراکز دانش بنیان، وجود کارشناسـان 
متخصـص بازاریابـی و قیمت گـذاری ایـده، در دسـترس بـودن 
فـروش  و  ارائـه  راهبردهـای  محصـول،  هزینه هـای  اطالعـات 
ایده هـای نوآروانـه دارد. جـدول میانگیـن و انحراف اسـتاندارد هر 

مؤلفـه در جـداول جداگانـه آورده شـده اسـت.

جدول 10. میانگین و انحراف استاندارد گویه  های مؤلفة عوامل برون سازمانی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة اول:
عوامل برون سازمانی

ارزش گذاری مشتریان و اطالعات مشتری تا چه اندازه در طراحی مدل 1
زیاد4/140/812ارزش گذاری ایده های نوآورانه می تواند نقش داشته باشد؟

وجود رقبا در بازار تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های 2
زیاد4/200/935نوآورانه می تواند نقش داشته باشد؟

وجود محصوالت و ایده های مشابه تا چه اندازه در طراحی مدل 3
زیاد3/911/039ارزش گذاری ایده های نوآورانه می تواند نقش داشته باشد؟

شفافیت و ثبات اقتصادی شركت چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری 4
زیاد4/060/867ایده های نوآورانه می تواند نقش داشته باشد؟

)SD= 0/699 و Mean= 4/08( :میانگین کل مؤلفة قوانین

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

نتایــج جــدول شــماره )10( نشــان می دهــد کــه میانگین 
همــة گویه هــا در دامنــة زیــاد )5-3/60( قــرار دارد. همچنین 
ــر  ــز براب ــازمانی« نی ــل برون س ــة »عوام ــن کل مؤلف  میانگی
ــه  ــطح دامن ــت و در س )Mean= 4/08 و SD= 0/699( اس
ــد  ــوان گفــت از دی ــن می ت ــرار دارد. بنابرای ــاد ق ــازی زی امتی
پاســخگویان در طراحــی مــدل ارزش گــذاری ایده هــای 

نوآورانــه، مؤلفــة »عوامــل برون ســازمانی« اهمیــت فراوانــی 
دارد.
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جدول 11. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة عوامل درون سازمانی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة دوم:
عوامل 

درون سازمانی

جریان وجوه نقدی مرتبط با مدیریت دانش در مراكز دانش بنیان تا چه اندازه 1
زیاد3/780/768در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه می تواند نقش داشته باشد؟

بهره گیری از مدیران با تجربه در مراكز دانش بنیان تا چه اندازه در طراحی 2
زیاد4/390/803مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه می تواند نقش داشته باشد؟

3
وجود كارشناسان متخصص بازاریابی و قیمت گذاری ایده مرتبط با مدیریت 

دانش در مراكز دانش بنیان، تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری 
ایده های نوآورانه می تواند نقش داشته باشد؟

زیاد4/040/921

4
در دسترس بودن اطالعات هزینه های محصول یا ایدة نوآورانه در مراكز 
دانش بنیان تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه 

می تواند نقش داشته باشد؟
زیاد3/900/802

راهبردهای ارائه و فروش ایده های نوآروانه در مراكز دانش بنیان تا چه اندازه 5
زیاد4/130/813در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه می تواند نقش داشته باشد؟

)SD= 0/610 و Mean= 4/05(  :میانگین کل مؤلفة مقررات

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

همان طورکـه نتایـج جـدول شـماره )11( نشـان می دهد؛ 
میانگیـن  تمامـی گویه ها در دامنـة زیاد )5-3/60( قـرار دارد. 
بـا  برابـر  مؤلفـة »درون سـازمانی«  میانگیـن کل  همچنیـن 
)Mean= 4/05 و SD= 0/610( اسـت کـه در سـطح زیـاد 

و مناسـبی قـرار دارد. در واقـع ایـن نتیجـه نشـان می دهـد 
از دیـد پاسـخگویان مؤلفـة »درون سـازمانی« نقـش مهـم و 
تأثیرگـذاری در طراحی مـدل ارزش گذاری ایده هـای نوآورانه 

دارد.

جدول 12. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة سیاست های مدیریت ارشد سازمان

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة سوم:
سیاست های 
مدیریت ارشد 

سازمان

دانش گرایی در انتصاب و ارتقای مدیران شركت تا چه اندازه در طراحی مدل 1
زیاد4/220/892ارزش گذاری ایده های نوآورانه تأثیر دارد؟

دانش بنیان كردن فرایندهای اداری در شركت تا چه اندازه می تواند در طراحی 2
زیاد3/801/03مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

یکپارچه سازی اطالعات و داشتن بانک های اطالعاتی در طراحی مدل 3
زیاد3/990/925ارزش گذاری ایده های نوآورانه تا چه اندازه مؤثر است؟

4
چابک سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشکیالت نظام اداري در راستای 

تحقق اهداف چشم انداز تا چه اندازه می تواند در طراحی مدل ارزش گذاری 
ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

زیاد4/210/925

5

ارتقاي سالمت نظام اداري و رشد ارزش هاي اخالقي در آن از طریق اصالح 
فرایندهاي قانوني و اداري، بهره گیري از امکانات فرهنگي و به كارگیري نظام مؤثر 
پیشگیري و برخورد با تخلفات تا چه اندازه می تواند در طراحی مدل ارزش گذاری 

ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

زیاد3/820/921

حمایت از روحیه نوآوري و ابتکار و اشاعة فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایي نظام 6
3/980/813اداري. تا چه اندازه می تواند در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

)SD= 0/610 و Mean= 4/05(  :میانگین کل مؤلفة مقررات

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

نتایـج جـدول شـماره )12( نشـان می دهـد کـه میانگین 
همـة گویه هـا در دامنـة زیـاد )5-3/60( قـرار دارد. همچنین 
میانگیـن کل مؤلفة »سیاسـت های مدیریت ارشـد سـازمان« 

برابـر )Mean= 4 و SD= 0/789( اسـت و در سـطح  نیـز 
دامنـة امتیـازی زیـاد قـرار دارد. بنابرایـن می تـوان گفـت از 
دیـد پاسـخگویان در طراحـی مـدل ارزش گـذاری ایده هـای 
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جدول 13. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة چشم انداز سازمانی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة چهارم:
چشم انداز سازمانی

سند چشم انداز سازمان دانش بنیان تا چه حدی در طراحی مدل ارزش گذاری 1
زیاد3/870/891ایده های نوآورانه مؤثر است؟

2
به نظر شما تجسم آینده مراكز دانش بنیان در زمان حال و انعکاس آن در 
برنامه های دانشی آینده آنها، تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری 

ایده های نوآورانه مؤثر است؟
زیاد3/700/893

قابلیت دستیابی به چشم انداز سازمانی مراكز دانش بنیان تا چه اندازه در 3
زیاد3/830/958طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر است؟

)SD= 0/781 و Mean= 3/80( :میانگین کل مؤلفة چشم انداز سازمانی

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

 اهمیـت بیشـتری برخوردار اسـت.نوآورانـه، مؤلفـة »سیاسـت های مدیریـت ارشـد سـازمان« از 

همان طـور کـه کـه نتایـج جـدول شـماره )13( نشـان 
-5( زیـاد  دامنـة  در  گویه هـا  تمامـی  میانگیـن  می دهـد؛ 

3/60( قـرار دارد. همچنیـن میانگیـن کل مؤلفـة »چشـم انداز 
سـازمانی« برابر با )Mean= 3/80 و SD= 0/958( اسـت که 
در سـطح زیاد و مناسـبی قرار دارد. در واقع این نتیجه نشـان 
می دهـد از دیـد پاسـخگویان مؤلفـة »چشـم انداز سـازمانی« 
نقـش مهـم و تأثیرگـذاری در طراحـی مـدل ارزش گـذاری 

ایده هـای نوآورانـه دارد. 

مؤلفه های ویژگی های سازمانی  .3
سـازه متغیـر ویژگی هـای سـازمانی 5 مؤلفـه بـا عناوین: 
راهبردهـای سـازمانی، نقـش فناوری های سـازمانی، سـاختار 
سـازمانی، فرهنـگ سـازمانی و فرایندهای سـازمانی دارد. در 
ادامـه جـدول میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد هـر مؤلفـه در 

جـداول جداگانه آورده شـده اسـت.

جدول 14. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة راهبردهای سازمانی 

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة اول:
راهبردهای 

سازمانی

به نظر شما وجود برنامه واحد در حوزه مدیریت دانش تا چه اندازه از عوامل 1
زیاد3/950/832مؤثر در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه  به شمار می رود؟

2
به نظر شما نحوه پیشبرد و هدایت سیاست ها و خط مشی های مرتبط با 

مدیریت دانش تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه  باید 
در نظر گرفته شود؟

زیاد4/020/708

در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه، وضعیت تخصیص منابع تا چه 3
زیاد4/110/839اندازه نقش دارد؟

به نظر شما توزیع قابلیت ها و توانمندی های سازمانی تا چه اندازه می تواند در 4
زیاد4/160/874طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه نقش داشته باشد؟

)SD= 0/781 و Mean= 3/80( :میانگین کل مؤلفة چشم انداز سازمانی

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

همان طـور کـه در نتایـج جـدول شـماره )14( مالحظـه 
می شـود؛ میانگیـن تمامـی گویه هـا در دامنة زیـاد )3/60-5( 
قـرار دارد. همچنیـن میانگین کل مؤلفة راهبردهای سـازمانی 
برابـر بـا )Mean= 4/07 و SD= 0/584( اسـت که در سـطح 
زیـاد و مناسـبی قـرار دارد. در واقـع این نتیجه نشـان می دهد 
از دیـد پاسـخگویان مؤلفـه »راهبردهـای سـازمانی« نقـش 

مهـم و تأثیرگـذاری در طراحی مـدل ارزش گـذاری ایده های 
دارد.  نوآورانه 
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جدول 15. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة  فناوری های سازمانی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة دوم:
فناوری  های 

سازمانی

سخت افزارهای مرتبط با مدیریت دانش در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های 1
زیاد3/640/988نوآورانه تا چه حدی تأثیر دارند؟

نرم افزارهای مرتبط با مدیریت دانش تا چه اندازه در طراحی مدل 2
زیاد4/200/807ارزش گذاری ایده های نوآورانه نقش دارند؟

وجود شبکه نظام مند برای به كارگیری دانش در هر سازمان تا چه میزان برای 3
زیاد4/270/817طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه اهمیت دارد؟

وجود فناوری های انسانی و مغزافزاری در هر سازمان تا چه اندازه در طراحی 4
زیاد4/380/862مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه اهمیت دارد؟

)SD= 0/653 و Mean= 4/11( :میانگین کل مؤلفة نقش فناوری های سازمانی

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

میانگیـن  می دهـد  نشـان   )15( شـماره  جـدول  نتایـج 
تمامـی گویه ها در دامنـة زیاد )5-3/60( قـرار دارد. همچنین 
برابـر  نیـز  سـازمانی«  »فناوری هـای  مؤلفـة  کل   میانگیـن 
)Mean= 4/11 و SD= 0/653( بوده و در سطح دامنه امتیازی 

زیـاد قـرار دارد. بنابرایـن می تـوان گفـت از دید پاسـخگویان 
ایده هـای نوآورانـه، مؤلفـة  در طراحـی مـدل ارزش گـذاری 
»فناوری های سـازمانی« از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت.

جدول 16. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة نقش ساختار سازمانی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفه سوم:
ساختار سازمانی

ایجاد پایگاه دانشی در ساختار سازمان تا چه حد می تواند در طراحی مدل 1
زیاد3/870/921ارزش گذاری ایده های نوآورانه اهمیت داشته باشد؟

وجود واحدهای دانشی مستقل درسازمان تا چه حدی می تواند در طراحی 2
زیاد3/600/853مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه اهمیت داشته باشد؟

3
پیش بینی پست سازمانی مدیریت ارشد دانش در ساختار سازمانی تا چه 

میزان می تواند  در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه اهمیت داشته 
باشد؟

زیاد3/431/04

)SD= 0/751 و Mean= 3/63( :میانگین کل مؤلفه ساختار سازمانی

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

همان طـور کـه نتایج جدول شـماره )16( نشـان می دهد؛ 
بـه جزگویـة شـماره 3 )پیش بینـی پسـت سـازمانی مدیریـت 
ارشـد دانـش در سـاختار سـازمانی تا چـه میـزان می تواند در 
طراحـی مـدل ارزش گذاری ایده هـای نوآورانه اهمیت داشـته 
باشـد؟( کـه در دامنـة متوسـط )3/59-2/60( قـرار گرفتـه 
 )3/60-5( زیـاد  دامنـة  در  گویه هـا  سـایر  میانگیـن  اسـت؛ 
قـرار دارد. همچنیـن میانگین کل مؤلفة »سـاختار سـازمانی« 
پاسـخگویان برابـر بـا )Mean= 3/63 و SD 0/751=( اسـت 
کـه در سـطح زیـاد و مناسـبی قـرار دارد. در واقع ایـن نتیجه 
تبییـن  و  طراحـی  در  پاسـخگویان  دیـد  از  می دهـد  نشـان 
الگـوی مـدل ارزش گذاری ایده هـای نوآورانه مؤلفة »سـاختار 
سـازمانی« از اهمیت و تأثیرگذاری بیشـتری برخوردار اسـت.
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جدول 17. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة فرهنگ سازمانی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة چهارم:
فرهنگ سازمانی

 وجود اعتماد متقابل بین كاركنان در سازمان، تا چه اندازه می تواند در 1
زیاد4/020/991طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

عرف، باورها و نگرش های مثبت كاركنان تا چه اندازه در طراحی مدل 2
زیاد3/880/996ارزش گذاری ایده های نوآورانه تا چه اندازه می تواند مؤثر است؟

داشتن انگیزش كاركنان در ارتباط با مدیریت دانش تا چه اندازه می تواند در 3
زیاد4/160/814طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر باشد؟

روحیه تعاون و كار گروهی تا چه اندازه می تواند از جمله عوامل موثر بر 4
زیاد4/150/949طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه باشد؟

)SD= 0/741 و Mean= 4/02( :میانگین کل مؤلفة فرهنگ سازمانی

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

نتایـج جـدول جـدول شـماره )17( نشـان می دهـد میانگیـن تمامـی گویه هـا در دامنـة زیـاد )5-3/60( قـرار دارد. همچنیـن 
میانگیـن کل مؤلفـة »فرهنـگ سـازمانی« نیـز برابـر )Mean= 4/02 و SD= 0/741( بـوده و در سـطح دامنـة امتیـازی زیـاد قرار 
دارد. بنابرایـن می تـوان گفـت از دیـد پاسـخگویان در طراحـی مـدل ارزش گـذاری ایده هـای نوآورانـه، مؤلفة »فرهنگ سـازمانی« 

از اهمیـت بسـیاری برخوردار اسـت.

جدول 18. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة فرایندهای سازمانی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة پنجم:
فرایندهای 

سازمانی

ایجاد فرایندهای تأمین و پشتیبانی منابع تا چه اندازه در طراحی مدل 1
زیاد3/860/794ارزش گذاری ایده های نوآورانه می تواند تأثیر داشته باشد؟

ایجاد فرایندهای تقاضای دانش تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری 2
زیاد3/880/893ایده های نوآورانه نقش دارد؟

وجود فرایندهای عرضه دانش تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری 3
زیاد3/820/890ایده های نوآورانه نقش دارد؟

سنجش و ارزیابی دانش سازمانی تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری 4
زیاد4/020/862ایده های نوآورانه تأثیر دارد؟

)SD= 0/642 و Mean= 3/90( :میانگین کل مؤلفة فرهنگ سازمانی

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

همان طورکـه نتایـج جدول شـماره )18( بیانگر آن اسـت؛ 
میانگیـن تمامـی گویه ها در دامنـة زیاد )5-3/60( قـرار دارد. 
همچنیـن میانگیـن کل مؤلفـة فرایندهـای سـازمانی برابـر با 
)Mean= 3/90 و SD= 0/642( اسـت کـه در سـطح زیـاد 
و مناسـبی قـرار دارد. در واقـع ایـن نتیجـه نشـان می دهـد از 
دید پاسـخگویان مؤلفـة »فرایندهای سـازمانی« نقش مهم و 
تأثیرگـذاری در طراحی مـدل ارزش گذاری ایده هـای نوآورانه 

دارد. 

مؤلفه های سازة محیط فراملی و روندهای جهانی  .4
سـازة محیـط فراملـی و روندهـای جهانـی 5 مؤلفـه بـا 
عناویـن: شـبکه های اشـاعه علمـی، ارتباطات علمـی، فضای 
مجـازی- کتابخانـه دیجیتـال و همکاری هـای علمـی دارد. 
در ادامـه جـدول میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد هـر مؤلفه در 

جـداول جداگانه آورده شـده اسـت.
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جدول 19. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة شبکه های علمی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة اول:
شبکه های اشاعه 

علمی

برگزاری همایش های علمی  و وجود تاالرهای گفت وگوی علمی در طراحی 1
زیاد3/520/866مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه تا چه اندازه نقش دارد؟

وجود پایگاه های علمی تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های 2
زیاد3/750/910نوآورانه نقش دارد؟

شبکه های علمی و مشاوره تا چه اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های 3
زیاد3/790/996نوآورانه نقش دارد؟

)SD= 0/764 و Mean= 3/68( :میانگین کل مؤلفة شبکه های علمی

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

نتایـج جدول شـماره )19( نشـان می دهد کـه به جز گویة 
شـمارة 1 )برگـزاری همایش هـای علمـی  و وجـود تاالرهای 
گفت وگـوی علمـی در طراحـی مـدل ارزش گـذاری ایده های 
نوآورانـه تـا چـه انـدازه نقـش دارد؟( کـه در دامنـة متوسـط 
)3/59-2/60( قـرار گرفتـه اسـت؛ میانگیـن سـایر گویه هـا 
در دامنـة زیـاد )5-3/60( قـرار دارد. همچنیـن میانگیـن کل 

مؤلفـة »شـبکه های اشـاعه علمـی« پاسـخگویان برابـر بـا 
)Mean= 3/68 و SD= 0/764( اسـت کـه در سـطح زیاد و 
مناسـبی قـرار دارد. در واقـع ایـن نتیجه نشـان می دهد از دید 
پاسـخگویان در طراحـی و تبییـن الگـوی مـدل ارزش گذاری 
ایده هـای نوآورانـه مؤلفة »شـبکه های اشـاعه علمـی« دارای 

اسـت. اهمیت 
جدول 20. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة  ارتباطات علمی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة دوم:
ارتباطات علمی

میزان همکاری و مشاركت علمی با سایر مراكز تا چه اندازه در طراحی مدل 1
زیاد3/960/789ارزش گذاری ایده های نوآورانه نقش دارد؟

نوع فعالیت مراكز  مبتنی بر دانش در ارتباط با طراحی مدل ارزش گذاری 2
زیاد3/730/815ایده های نوآورانه تا چه اندازه نقش دارد؟

وجود و تقویت انجمن های علمی حرفه ای تا چه اندازه در طراحی مدل 3
زیاد3/801/01ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر است؟

)SD= 0/744 و Mean= 3/84( :میانگین کل مؤلفة ارتباطات علمی

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

همان طـور کـه در جدول شـماره )20( مالحظه می شـوذ؛ 
میانگیـن همـة گویه هـا در دامنـة زیـاد )5-3/60( قـرار دارد. 
همچنیـن میانگیـن کل مؤلفـة »ارتباطـات علمـی« برابـر بـا 
)Mean= 3/84 و SD= 0/744( و در سـطح زیـاد و مناسـبی 

اسـت. در واقـع این نتیجه نشـان می دهد از دید پاسـخگویان 
تأثیرگـذاری در  و  نقـش مهـم  مؤلفـة »ارتباطـات علمـی« 

طراحـی مدل ارزش گـذاری ایده هـای نوآورانـه دارد.

جدول 21. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة فضای مجازی ـ کتابخانة دیجیتال

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة سوم:
فضای مجازی ـ 
كتابخانة دیجیتال

صفحه های اینترنتی فردی برای تبادل دانش تا چه اندازه در طراحی مدل 1
زیاد3/561/04ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر است؟

وجود و توسعه اینترنت و اینترانت ملی در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های 2
زیاد3/891/1نوآورانه در مراكز دانش بنیان می تواند نقش داشته باشد؟

وجود كتاب ها، مجله ها و مقاله های الکترونیکی و انتشارات الکترونیکی تا چه 3
زیاد3/970/976اندازه در طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر است؟

)SD= 0/829 و Mean= 3/80( :میانگین کل مؤلفة فضای مجازی- کتابخانة دیجیتال

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(
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ــه  ــه ب ــد ک ــان می ده ــماره )21( نش ــدول ش ــج ج نتای
فــردی  اینترنتــی  )صفحه هــای   1 شــماره  گویــة  جــز 
ــدل  ــی م ــدازه در طراح ــه ان ــا چ ــش ت ــادل دان ــرای تب ب
کــه  اســت؟(  مؤثــر  نوآورانــه  ایده هــای  ارزش گــذاری 
در دامنــه متوســط )3/59-2/60( قــرار گرفتــه اســت؛ 
 )3/60-5( زیــاد  دامنــه  در  گویه هــا  ســایر  میانگیــن 
»فضــای  مؤلفــة  کل  میانگیــن  همچنیــن  دارد.  قــرار 

 مجــازی– کتابخانــة دیجیتــال« پاســخگویان برابــر بــا 
ســطح  در  کــه  اســت   )SD= و  0/829   Mean=  3/80(
ــان  ــه نش ــن نتیج ــع ای ــرار دارد. در واق ــبی ق ــاد و مناس زی
ــن الگــوی  ــد پاســخگویان در طراحــی و تبیی می دهــد از دی
ــای  ــه »فض ــه مؤلف ــای نوآوران ــذاری ایده ه ــدل ارزش گ م

ــت. ــت اس ــال« دارای اهمی ــة دیجیت ــازی– کتابخان مج

جدول 22. میانگین و انحراف استاندارد گویه های مؤلفة  همکاری های علمی

سطحMeanStd. Deviationگویهردیفمؤلفه

مؤلفة چهارم:
همکاری های 

علمی

انعقاد تفاهم نامه با شركت های مبتنی بر دانش تا چه حدی در طراحی مدل 1
زیاد3/850/823ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر است؟

انعقاد تفاهم نامه با مراكز رشد و پارک های علم و فناوری تا چه حدی در 2
زیاد3/820/927طراحی مدل ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر است؟

انعقاد تفاهم نامه با پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشی تا چه حدی در طراحی مدل 3
زیاد3/740/897ارزش گذاری ایده های نوآورانه مؤثر است؟

)SD= 0/804 و Mean= 3/81( :میانگین کل مؤلفه  همکاری های علمی

کلید: کم= )2/59-1(، متوسط= )3/59-2/6(، زیاد= )3/6-5(

همان طـور کـه در جدول شـماره )22( مالحظه می شـود؛ 
میانگیـن همـة گویه هـا در دامنـة زیـاد )5-3/60( قـرار دارد. 
همچنیـن میانگیـن کل مؤلفـة »همکاری های علمـی« برابر 
با )Mean= 3/81 و SD= 0/897( اسـت که در سـطح زیاد و 
مناسـبی قـرار دارد. در واقـع ایـن نتیجه نشـان می دهد از دید 
پاسـخگویان مؤلفـة »همکاری هـای علمـی« نقـش مهـم و 
تأثیرگـذاری در طراحی مـدل ارزش گذاری ایده هـای نوآورانه 

دارد.

بحث و بررسی یافته ها
و  مناسـب  رتبه بنـدی  منظـور  بـه  پژوهـش  ایـن  در 
آزمـون  از  ابتـدا  پژوهـش  مؤلفه هـای  از  یـک  هـر  دقیـق 
فریدمـن و در صـورت وجـود تفـاوت، بـا اسـتفاده از آزمـون 
ویلکاکسـون مقایسـه دوبـه دوی مؤلفه هـا انجـام شـد و در 
نهایـت مؤلفه هـای تحقیـق رتبه بنـدی شـدند. نتایـج نشـان 
داده مولفـة ویژگی هـای ایـده شـامل وجود تقاضا بـرای ایده، 
وجـود بازار مناسـب بـرای ایده، وجـود رقبـا و ایده های رقیب 
و مشـابه و سـهولت بهره بـرداری از ایده و فراینـد تبدیل ایده 
بـه محصـول قابـل ارائه در بـازار دارای باالتریـن وزن و رتبه 
را در سـازة الگویـی ارزش گـذاری ایده های نوآورانـه در مراکز 

دانش بنیـان را دارد. بـا ایـن توصیـف در اولویت هـای بعـدی 
درون  عوامـل  ایده پـردازان،  ویژگی هـای  نظیـر  مؤلفه هایـی 
و برون سـازمانی  و ویژگی هـای سـاختار سـازمانی و محیـط 
فراملـی و جهانـی مراکـز دانش بنیـان بـه طور کلـی در قالب 
61 موضـوع بـه عنـوان شـاخص های ارزش گـذاری ایده های 

نوآورانـه در ایـن تحقیـق شناسـایی و رتبه بنـدی شـدند.
نتایــج ارزیابــی نشــان می دهــد تــا بــه امــروز نــه فقــط 
افــکار عمومــی و آحــاد جامعــه، بلکــه خــود مدیران دانشــگاه 
آزاد اســالمی نیــز بــه طــور کامــل در جریــان ظرفیت هــای 
ــرار  ــد ق ــاور کارام ــای فن ــان و واحده شــرکت های دانش بنی
ــن  ــران ای ــا مدی ــو ب ــب گفت وگ ــن کار در قال ــد و ای ندارن
اقدام هــا  و  ارزیابــی ظرفیت هــا  راســتای  در  شــرکت ها 
در حــال  دانش بنیــان  در شــرکت های  صــورت گرفتــه 
آزاد و  انجــام اســت. شناســایی ظرفیت هــای دانشــگاه 
ــزار رســانه  ــا اســتفاده از اب ــه افــکار عمومــی ب معرفــی آن ب
بــرای بهره گیــری از ایــن ظرفیت هــا ضــروری اســت. 
شــرکت های  میــان  مســاعی  تشــریک  و  هم افزایــی 
آزاد  دانشــگاه  رشــد  مراکــز  حمایــت  بــا  دانش بنیــان 
اســالمی الزم اســت و یکــی از آفت هــای ناآشــنایی کامــل 
زیســت بوم  در  دانش بنیــان  شــرکت های  اقدام هــای  از 
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اهـداف و راهبردهای دانشـگاه آزاد اسـالمی در حـوزة اقتصاد 
دانش بنیـان و سـرمایه گذاری اسـت. قوانیـن و حمایت هـای 
قابـل توجهـی بـرای توسـعه دانش بنیانـی در کشـور تصویب 
شـده اسـت، که می شـود بـا عمل بـه ایـن قوانیـن و حمایت 
از تولیـدات دانش بنیـان، گام هـای موثـری در افزایـش سـهم 
دانش بنیانی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشـور برداشـت.

نتیجه گیری
جمع بنـدی تجزیـه و تحلیـل داده هـای صـورت گرفتـه 
نشـان می دهـد از 333 نفـر پرسش شـونده تعـداد 280 نفـر 
)84/1 درصـد( را مـردان و تعـداد 51 نفـر )15/3 درصـد( را 
زنـان تشـکیل می دادنـد. 56 نفـر )16/8 درصـد( کارشـناس، 
71 نفـر )21/2 درصـد( رئیـس اداره، 26 نفـر )7/8 درصـد( 
معـاون مدیـرکل، 113 نفـر )33/9 درصـد( مدیـرکل بودنـد. 
انحـراف  و  میانگیـن  آزمـون  از  حاضـر  پژوهـش  در 
اسـتاندارد بـرای ارزیابـی مؤلفه هـای هـر عامـل و گویه هـا 
)یـا پرسـش ها( مـورد سـنجش آنهـا اسـتفاده شـد. میانگیـن 
گویه هـا نیـز بر اسـاس سـه دامنـة امتیـازی کـم )1-2/59(، 
متوسـط )3/59-2/60( و زیـاد )5-3/60( مورد سـنجش قرار 

 . فت گر
نتایج به  دست آمده از مؤلفة »راهبردهای سازمانی« نشان 
نقش  سازمانی«  »راهبردهای  مؤلفة  پاسخگویان  دید  از  داد 
ایده های  ارزش گذاری  مدل  طراحی  در  تأثیرگذاری  و  مهم 
نتایج مؤلفة »فناوری های سازمانی« نشان داد  نوآورانه دارد. 
ارزش گذاری  مدل  طراحی  در  مؤلفه  این  پاسخگویان  دید  از 
ایده های نوآورانه، از اهمیت بسیاری برخوردار است. میانگین 
کل مؤلفة »ساختار سازمانی«، »فرهنگ سازمانی« نشان داد از 
دید پاسخگویان در طراحی و تبیین الگوی مدل ارزش گذاری 
از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مورد  ایده های نوآورانه 
داد  نشان  نتایج  سازمانی  فرایندهای  مؤلفة  کل  میانگین 
در  تأثیرگذاری  و  مهم  نقش  مؤلفه  این  پاسخگویان  دید  از 
میانگین  دارد.  نوآورانه  ایده های  ارزش گذاری  مدل  طراحی 
کل مؤلفة »قوانین«، »سیاست های کلی نظام اداری« نشان 
مؤلفة  نوآورانه،  ایده های  ارزش گذاری  مدل  طراحی  در  داد 
»سیاست های کلی نظام اداری« از اهمیت فراوانی برخوردار 
است. میانگین کل مؤلفة »چشم انداز سازمانی«، »شبکه های 
اشاعه علمی« نشان داد از دید پاسخگویان در طراحی و تبیین 

از  کــم  بهره گیــری  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  فنــاوری 
ــرای پیشــبرد گفتمــان حــل مســئله  ظرفیت هــای موجــود ب
ــا و  ــه برنامه ه ــرکت هایی ک ــت. ش ــور اس ــه و کش در جامع
ــرای  ــد ب ــت، می توانن ــک اس ــم نزدی ــه ه ــان ب راهبردهایش
ــون  ــان همچ ــعه فعالیت هایش ــرفت و توس ــش در پیش جه
ــم از  ــن مه ــه ای ــد ک ــش دهن ــر را پوش ــزور یکدیگ کاتالی
ــانه  ــزار رس ــق اب ــرکت ها از طری ــن ش ــی ای ــق معرف طری
ــیار  ــای بس ــد اقدام ه ــر چن ــت. ه ــترس اس ــاًل در دس کام
ــا در حــال  ــان رخ داده و ی بزرگــی در شــرکت های دانش بنی

ــت.  ــق اس تحق
بـه نظر می رسـد دانشـگاه آزاد اسـالمی در سـیر تکاملی 
خـود بـا توجـه بـه نیـاز کشـور بایـد دانشـگاهی کارآفریـن 
مسـیر  در  را  جدیـد  کسـب وکارهای  ایجـاد  بسـتر  و  باشـد 
اشـتغال دانش بنیـان فراهـم و ضمـن آماده سـازی بسـترهای 
ایده هـای  از  حمایـت  زمینـه  نـوآوری،  و  مهارت افزایـی 
دانش بنیـان و تجاری سـازی و سـرمایه گذاری را ایجـاد کنـد 
و بـازار نوینـی در حـوزه کسـب و کارهای دانش بنیانـی را در 

کشـور طراحـی کنـد.
بـا وجـود بیـش از 100 مرکـز رشـد، صدهـا محصـول 
در  سـخت افزاری  و  علمـی  عظیـم  ظرفیـت  و  دانش بنیـان 
واحدهـای سراسـر کشـور زیرسـاخت بسـیار مناسـبی بـرای 
ایجاد شـبکه سراسـری نوآوری و فناوری فراهم شـده اسـت؛ 
امـا تعـداد دانشـجویان پذیرفته شـده و اعضـای هیئت علمی 
دانشـگاه بـا تعـداد شـاغالن در حـوزه دانش بنیـان تناسـب 
بایـد بـه سـمت تربیـت کارآفرینـان و  ایـن رونـد  نـدارد و 

شـاغالن بخـش دانش بنیـان تغییـر یابـد.
بـه  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  از ظرفیت هـای  بهره گیـری 
در  زمینه سـازی  دانش بنیـان،  فعالیت هـای  ارتقـای  منظـور 
راسـتای تغییـر رویکـرد دانشـگاه از آموزشـی و پژوهشـی به 
سـمت دانشـگاهی کارآفریـن متکـی بـر دانـش و فنـاوری، 
و  سـخت افزاری  نهـان  ظرفیت هـای  از  بهـره وری  ارتقـای 
نرم افـزاری واحدهـای دانشـگاهی سراسـر کشـور، ایجـاد و 
توسـعه صندوق هـا و شـرکت های سـرمایه گذاری خطرپذیـر، 
صندوق هـای مشـارکتی بـا وزارتخانه ها و مناطـق آزاد، ایجاد 
دانش بنیانـی  فعالیت هـای  تجاری سـازی  بـرای  الزم  بسـتر 
راسـتای  در  دانش بنیـان  فعالیت هـای  گسـترش  واحدهـا، 
کمـک بـه اقتصاد کشـور بـا رویکرد اقتصـاد مقاومتـی و … از 
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بـه وسـیله آن شـرکت ها، صنایـع و دولـت بـه توسـعه هاي 
موفقیت آمیـز از ایده هـاي نویـن بـراي بهره بـرداري از بخش 
را اضافـه  اعتبـاري  یـا کشـور  یـا کل کسـب وکار، صنعـت 
مي کننـد. نـوآوري فراینـدي پیچیـده و سیسـتمي اسـت کـه 
بسـته بـه شـرایط و نـوع سـازمان، مي توانـد گام هـا یـا توالي 
آنهـا متفـاوت باشـد. بـا وجـود ایـن، فراینـد کلي نـوآوري در 

شـکل عـام خـود شـامل گام هـاي زیر اسـت:
� شناخت نیاز بازار )مشتري/ کاربر( یا فرصت فناورانه؛ 	
� کـه 	 فنـاوری ای  پذیـرش  یـا  موجـود  فنـاوری  تغییـر 

باشـد؛  فرصـت  یـا  نیـاز  براورنـده 
� خلـق محصـول یـا خدمـت جدیـد )اختـراع( در صورت 	

لزوم؛ 
� ارائـه فنـاوری ]و محصـول یـا خدمات جدیـد[ از طریق 	

تجـاري کـردن آنها.

فراینـد نوآوري پیونددهندة پروژه، اختراع، توسـعه و انتقال 
فنـاوری بـا یکدیگـر اسـت. در هر یـک از این گام هـا، ایده ها 
و مفاهیمـي آفریـده مي شـود. امـا فراینـد نـوآوري هنگامـي 
تحقـق مي یابـد کـه ایـن گام هـا در پایـان بـه بهره بـرداري 
و تجـاري کـردن محصـول، فراینـد یـا سیسـتم پیشـرفته تر 
در  معمـواًل  را  نـوآوري  فراینـد  کلیـدي  مراحـل  بیانجامـد. 
چارچـوب پـروژه تعریـف مي کنند؛ زیـرا این نوع سـازماندهي 
کـه تقریبـًا از سـال 1980 بـه بعـد رواج بسـیار زیـادي در 
انجـام نـوآوري یافتـه، روش اثربخش تـري اسـت. هـر پروژه 
نـوآوري معمـواًل با ایده آغاز مي شـود کـه غالًبا شـامل نوعي 
راه حـل فنـي بـراي نیاز جـاري یا آتي مشـتري اسـت. پس از 
پیشـنهاد ایـده، مرحلـه جسـت وجوي منابـع قـرار دارد تا این 
ایـده بـه تحقـق بپیونـدد. هـر ایده، بسـته بـه پیچیدگـي آن، 
بـراي شـکوفا شـدن ممکـن اسـت از چنـد روز تـا چند سـال 
تـالش و کار نیـاز داشـته باشـد. ایـن مرحلـه شـکوفایي ایده 
را توسـعه محصـول مي نامنـد. وقتـي محصول توسـعه یافت، 
بـراي تولیـد و عرضـه آن تصمیم گیـري مي شـود و در ادامـه 
نیـز ممکن اسـت به توسـعه بعـد از عرضـه )بهبـود محصول 

و …( نیاز باشـد.
بـه  پاسـخ  در  میـالدي  در سـال 2000  اروپـا  اتحادیـه 
بـرای  و  دانش محـور  اقتصـاد  تغییـرات  و  جهاني سـازي 
دسـتیابي بـه هـدف خـود )ارتقـاي نـوآوري بین کشـورهاي 
عضـو و تبدیل شـدن بـه پویاترین اقتصـاد دانش محـور دنیا( 

نتایج ضرایب  است.  اهمیت  دارای  ارزش گذاری  الگوی مدل 
همبستگی نشان داد بین »ویژگی های فردی« و »ویژگی های 
ایده« رابطة همبستگی معناداری )مستقیم و مثبت( وجود دارد.

 مطابـق مطالعـات انجام شـده به وسـیلة گروه مشـاوران 
بوسـتون، نزدیـک بـه 47 درصـد از مدیـران اجرایـی بـر این 
عقیده انـد کـه شـرکت و یـا سـازمان آنهـا  بایـد نـوآوری را 
هماننـد مأموریت اصلی کسـب وکار در دسـتور کار قرار دهند. 
بـا وجـود ایـن فقـط 74 درصـد از سـازمان ها و شـرکت ها به 
طـور کلی نـوآوری را مورد سـنجش قـرار می دهنـد. تعدادی 
از شـرکت ها ایـن تفکـر را در پیـش گرفته انـد کـه نـوآوری 
را نمی تـوان و نبایـد مـورد سـنجش قـرار داد، در حالـی کـه 
در واقـع مشـکل اصلـی نداشـتن معیارها و سـنجه هایی برای 
سـنجش نـوآوری در سـازمان اسـت؛ در واقـع نبـود مدل ها و 
الگوي سـنجش و ارزش گذاري نوآوري در سازمان هاسـت که 
موجب شـده اسـت سـازمان ها از وضعیت نوآوري در سـازمان 
خـود اطـالع چندانـي نداشـته باشـند و در میـدان رقابـت بـا 
سـازمان های نـوآور کار چندانـي از پیش نبرند. اینجاسـت که 
ضـرورت و اهمیـت طراحـي مـدل و الگویـي براي سـنجش 
و ارزش گـذاري نـوآوري در سـازمان ها روشـن تر مي شـود و 

روزبـه روز بـر ضـرورت آن تأکید می  شـود.
ایده هـاي  ارزش گـذاري  مفهـوم  بهتـر  درک  به منظـور 
نوآورانـه در مراکـز دانش محـور و تبییـن فرایندهـای مرتبـط 
بـا آن و رسـیدن بـه الگـو و مدلـی کـه مبتنی بـر چارچوب و 
فرایندهای سـنجش و ارزشـیابی الگوی مورد نظر باشـد، ابتدا 
مفاهیـم الگـو بررسـی قـرار مفهومـی قـرار گرفتند. نـوآوري 
فراینـدي اسـت که دانـش را بـا فعالیت هاي اقتصـادي متحد 
و محصـوالت دانـش پایـه اي، فرایندهـا، خدمـات، اسـتخدام 
و رشـد اقتصـادي آینـده را تضمیـن مي کنـد. در مـوارد عـام 
نـوآوري، فراینـد تبدیـل ایـده اي را به محصوالت یـا خدمات 
قابـل توجـه و محصـوالت، فراینـد یـا خدمـات حاصل شـده 
را تعییـن مي کنـد. بـه لحـاظ تاریخـي، نـوآوري دربردارنـده 
تکامـالت فنـاوري از انقـالب صنعتـي تـا عصـر اطالعـات 
اسـت. بـه طـور عملـي نـوآوري تغییـرات درون شـرکت ها و 
سـازمان ها را بیـان مي کنـد و از دیدگاه دولتمـردان بیان کننده 
تغییـر در روش زندگـي مـردم و پي ریـزي پایـه دانش کشـور 
به کارگیـري  نـوآوري  بـه عبارتـي کوتاه تـر  و  ملـي  رفـاه  و 
ایده هـاي نـو اسـت. در واقـع نـوآوري فراینـدي اسـت کـه 
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نـوآوری در سـازمان ها و شـرکت های مـورد تأکید وافـری قرار 
گرفتـه اسـت و بدون سـنجش نـوآوري نمي تـوان در عصر تغییر 
پرشـتاب در میـدان رقابـت و بـازار پرشـتاب و تحوالت شـگرف 

اقتصـادي و اجتماعـي دوام و بقـا پیدا کـرد ]31[.
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داده اسـت، مؤلفه هـای مدل 
»ارزش گـذاری ایده هـای نوآورانـه« را می توان به شـکل زیر 

کرد:  رتبه بنـدی 
� ویژگی های ایده )رتبه اول(؛	
� ویژگی های فردی )رتبه دوم(؛	
� ــای 	 ــل ویژگی ه ــازمانی و عام ــل درون و برون س عوام

ســازمانی ) هــر دو رتبــه ســوم(؛
� محیط فراملی و روندهای جهانی )رتبه چهارم(. 	

اسـت  داده  نشـان  تحقیـق  یافته هـای  ایـن  بـر  عـالوه 
کـه عواملـی می توانـد مانـع از رسـیدن بـه حـد اعالی رشـد 

نـوآوری و پایـداری آن شـود کـه عبارت انـد از:
� ایرانی در دانش بنیان 	 ارزش های اسالمی  به  کم توجهی 

کردن مدیریت شرکت ها؛
� دانش بنیان 	 خدمات  مطلوب  کیفیت  آمدن  پایین  امکان 

به مردم؛
� خـروج از رقابت پذیـری در اکتشـاف و اسـتخراج دانـش 	

سازمانی؛
� ایجاد شکاف دانش؛	
� و کاهش 	 کارکنان  بین  درون سازمانی  ارتباطات  کاهش 

انگیزه؛
� نبـود ارزیابـی دقیق و مدیریـت عملکـرد کارکنان بدون 	

توجـه بـه شـاخص های دانش بنیان؛
� ــه 	 ــد و ب ــش جدی ــد دان ــی در تولی ــت رقابت ــت مزی اف

آن. اشــتراک گذاری 

بنابراین همان گونه که سازمان ها و بنگاه های خصوصی به  
سرعت در حال پیاده سازی الگوهای مناسب مدیریت دانش اند، 
در  مهمی  نقش  که  دانش بنیان  نهادهای  و  سازمان ها   برای 
پیشبرد دانش دارند نیز از اهم مسائل است که بتوانند همگام 
با تحوالت روز الگوی ارزش گذاری ایده های نوآورانه مورد نظر 
خود را در پیاده سازی مدیریت دانش با توجه به پیشرفت های 
علمی به  دست  آمده در این رشته، شناسایی، بررسی و طراحی 

کنند.

شـاخص هاي سـنجش نـوآوري را در سـطح ملـي در چهـار 
گـروه اعـالم کـرد:

منابـع انسـاني: میزان وکیفیـت منابع انسـاني تعیین کننده هاي . 1
اصلـي خلـق و انتشـار دانـش جدیـد در کل اقتصـاد به شـمار 

مي آینـد؛
خلـق دانـش جدیـد: شـاخص هاي مرتبـط بـا خلـق دانـش، . 2

ظرفیـت و وضعیـت اختراعـي کشـورها را اندازه گیـري می کننـد؛
انتقـال و کاربـرد دانش جدید: ایـن حوزه فعالیت هـاي نوآورانه . 3

غیررسـمي از قبیل اقتباس تجهیزات جدید براي سیسـتم هاي 
خدماتـي و تولیـدي شـرکت، اقتبـاس نوآوري هایـي کـه بـه 
وسـیله سـایر شـرکت ها و یـا سـازمان ها توسـعه یافته انـد و 
اقتبـاس دانـش جدید براي نیازهاي خاص شـرکت را پوشـش 

مي دهـد؛
امـور مالـي و سـتاده هاي نـوآوري: ایـن طبقـه شـاخص هاي . 4

فنـاوری  خطرپذیـر  سـرمایه  عرضـه  دربرمي گیـرد:  را  زیـر 
آن. نظایـر  و  نـوآوري  فروش هـاي  پیشـرفته، 

نـوآوري فراینـدي پیچیـده و سیسـتمي اسـت کـه بسـته به 
شـرایط و نـوع سـازمان، مي توانـد گام هـا یـا توالي آنهـا متفاوت 
اسـت کـه  آن  از  نـوآوری حاکـی  یافته هـای مطالعـات  باشـد. 
هـدف اصلـی نـوآوری شـامل تولیـد کاال و خدماتـی اسـت کـه 
سـبب کسـب ارزش اقتصـادی می شـود. ارزش اقتصـادی کـه 
منفعـت آن هـم به مشـتری برسـد و هـم بـرای تولیدکننده کاال 
و خدمـات سـود و درآمـد تولیـد کنـد. از طرفـی بـه دلیـل اینکه 
اقتصـاد کنونـی اقتصـادی دانش بنیـان اسـت، طـول چرخه عمر 
محصـوالت بـه دلیـل ورود فناوری های نوظهـور، تقاضای جدید 
مشـتریان، ورود دیگر رقبا و ... بسـیار کوتاه شـده اسـت. بنابراین 
شـرکت هاي دانش بنیـان ناچارنـد در عرصة شـدید رقابت کنونی 
و در ایـن محیـط پرچالـش برای تمایز بخشـیدن بـه محصوالت 
و خدمـات خـود نسـبت به دیگر رقبا نوآوري هایي داشـته باشـند. 
نـوآوری  اهمیـت  نـوآوري  سـنجش  دیـدگاه  صاحبنظـران 
پایـدار را تأکیـد می کننـد، بنابرایـن مشـکل ایـن اسـت که یک 
نـوآوری اتفاقـی و یا بـه عبارتی مقطعی در بقای سـازمان کمکی 
نخواهـد کـرد و به این معناسـت، نوآوری پیوسـته مدنظر اسـت. 
برای کسـب و حفظ نوآوری پایدار در سـازمان، درک درسـتی از 
نـوآوری مـورد نیـاز اسـت و ایـن درک هنگامی به دسـت می آید 
کـه نوآوری مورد سـنجش قرار گیـرد و بتـوان آن را اندازه گیری 
کـرد. بـا ایـن رویکـرد می تـوان ادعـا کـرد اهمیـت سـنجش 
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