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  مطالعه عوامل بازدارنده و انگيزشي براي نوآوري در
  ي كوچك منتخب ايرانها بنگاه

  
   2محمدتقي انصاري ـ 1∗بهمن فكور

  هاي علمي و صنعتي ايران مربي سازمان پژوهش. 1
   يرانهاي علمي و صنعتي امربي سازمان پژوهش. 2

  )2/5/1388: ، تاريخ تصويب14/11/1387: تاريخ دريافت مقاله(
  

  چكيده
ي كوچك، متوسط و خرد سهم قابل توجهي را در توسـعه اقتـصادي و صـنعتي                 ها  بنگاه

 در سـاختار    هـا   بنگـاه با توجه به موقعيت اين      . يافته و در حال توسعه دارند       هاي توسعه   كشور
ها و موانع نـوآوري در ايـن         هاي نوآورانه، محرك  ليتها، شناخت ميزان فعا     اقتصادي كشور 

هاي نوآورانه، مطالعه موانـع      شناخت ميزان فعاليت   ،هدف اين تحقيق  . يابد اهميت مي  ها  بنگاه
هاي داده. نوآوري و عوامل انگيزشي براي نوآوري در منتخبي از صنايع كوچك ايران است            

آالت و تجهيـزات در نمايـشگاه       شـين  شركت حاضر در گـروه ما      40با انتخاب    ،اين تحقيق 
اي براي تدوين مبـاني نظـري        از مطالعات كتابخانه   مندي و بهره  ،1384صنعت تهران در سال     

هاي منتخب گـردآوري    با مسؤوالن شركت   يافتهساختتحقيق و همچنين روش مصاحبه نيمه     
 در آمـار     كه ،شدهها از طريق آمار توصيفي و استنباطي انجام         تجزيه و تحليل داده   . شده است 

 t از آزمـون   توصيفي از ميانگين، انحراف معيار و جداول توزيع فراواني و در آمار استنباطي
و %) 65با فراوني   (نتايج تحقيق نشان داد كه پاسخ به نياز مشتريان و بازار            . استفاده شده است  

اول و دوم در هـاي  اولويت%) 5/37با فراواني (افزايش رقابت در مشخصات محصوالت بازار    
 امكان دسترسي بـه منـابع    عدم و،هاي مورد مطالعه انگيزشي براي نوآوري در شركت    لعوام

در . ها بـوده اسـت   ترين مانع نوآوري در آن شركت      مهم ،%)5/52با فراواني   (مالي مورد نياز    
 2ادار بـين    ي آنها، اختالفي معن   هاي نوآورانه  در ميزان فعاليت   ها  بنگاهي  ارتباط با نقش اندازه   

 .هاي مورد مطالعه مشاهده نشدگروه از شركت
 

  ي كوچك، نوآوري، عوامل انگيزشي نوآوري، موانع نوآوريها بنگاه :واژگان كليدي
  

                                                      
  Email: bfakour@gmail.com   نويسنده مسؤول ∗
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  مقدمه 
و خـود   هاي خاصها و مزيتي كوچك و متوسط با توجه به ويژگيها بنگاهامروزه 

  مهمـي در اقتـصاد كـشورها      اي كه در ايجاد اشتغال دارنـد نقـش          همچنين سهم شايسته  
  نگاهي بـه نظـام اقتـصاد صـنعتي در بـسياري از كـشورهاي پيـشرفته و                 . كنندايفا مي 

ي كوچك و متوسط    ها  بنگاهدهد كه ايجاد و حمايت از       ي جهان نشان مي   يافتهتوسعهتازه
 هـا   بنگـاه ايـن    .اسـت هـا      آن هاي توسعه اقتصادي  هاي اساسي در برنامه   يكي از اولويت  

و در ايجاد اشتغال و       بازدهي اقتصادي بيشتري دارند    ،گذاري نياز كمتر به سرمايه    رغم علي
 ،1382 ،گيـوي و ابراهيمـي      مردانـي  (بسترسازي براي نوآوري نقشي مهم را دارا هستند       

  ).62ـ52
 و  شبيه هستند به هم    بسيار   ،ي كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف جهان       ها  بنگاه

تعريف ها     آن  مانند تعداد كاركنان يا ميزان گردش مالي       ،يبر اساس معيارهاي كم   اً  عمدت
 ولي  ،ي كوچك و متوسط وجود ندارد     ها  بنگاه تعريف يكساني از     ،در كشور ما  . شوندمي

ي خرد، ها بنگاه نفر شاغل باشند 9 تا  1يي كه داراي    ها  بنگاهي اروپا،   طبق تعريف اتحاديه  
عالوه . شوندي متوسط تلقي مي   ها  بنگاهر   نف 249 تا   50ي كوچك و    ها  بنگاه نفر   49 تا   10

 ميليـون   50 و   10،  2 بايد به ترتيـب كمتـر از         ها  بنگاهي اين    گردش مالي ساالنه   ،بر اين 
  . )14 ،2005 ،1كميسيون اروپايي(يورو باشد 

  شـدن و رويكردهـاي رقـابتي در حـال افـزايش،           توسعه دانش و فنـاوري، جهـاني      
طور روزافـزون در حـال      هاي كسب و كار به       و محيط  گذارند اثر مي  ها  بنگاهبر عملكرد   

كـه   به دليـل همـين تغييـرات اسـت        . شدن هستند بينيپيشپويايي، پيچيدگي و غيرقابل   
ها در جستجوي راههاي جديدي براي هدايت كسب و كار خـود بـه              بسياري از شركت  

ـ   . سمت خلـق ارزش بيـشتر هـستند          توانـد  بلكـه مـي    ،بـار نيـست   زيـان اً  تغييـر لزوم
آنچه . برداري در جستجوي آن باشند بايد براي بهرهها بنگاههايي را ايجاد كند كه      فرصت

                                                      
1. European Commission 
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-اهميت دارد ميزان نوآوري است كه يك بنگاه در مقايسه با رقبايش به آن دست مـي                

ي ها  بنگاهتوانايي  . هاي مؤثر، كاري پيچيده و دشوار است      يابي به نوآوري  البته دست . يابد
بـراي  هـا      آن بـه ظرفيـت   اً  برآورده ساختن نياز مشتريان، عمـدت     كوچك و متوسط در     

نـوآوري، يـك    . هاي قابل رقابت بستگي دارد    نوآوري و ارائه محصوالت جديد با قيمت      
ي كوچك و   ها  بنگاههاي  محرك كليدي در كسب مزيت رقابتي پايدار و يكي از چالش          

ـ 251 ، ب2006 ،1اوريگان و همكاران(شود متوسط محسوب مي  توجـه بـه ايـن    ). 261ـ
ي بـزرگ   هـا   بنگـاه تـر   ي كوچك و متوسط، نسخه كوچك     ها  بنگاهنكته مهم است كه     

ي بزرگ  ها  بنگاهطور معناداري با    به  ها     آن گيرياحتياجات و فرآيندهاي تصميم   . نيستند
كننـد  ي بـزرگ رشـد مـي      ها  بنگاهتر از   ي كوچك سريع  ها  بنگاه  تفاوت دارد و معموالً   

  ).41ـ30 ، آ2006 ،همو(
 مزايـايي دارنـد   ها بنگاه اين دارند كهاظهار مي 3به نقل از راتول2اسكوزي و همكاران

پذيري، روابط قوي با مـشتريان      با انعطاف ها     آن بسياري از . گرددبرميها     آن كه به اندازه  
ي هـا   بنگـاه  .شـود خود دارند كه واكنش سريع به تغييرات بازار و فناوري را موجب مي            

سـبك مـديريتي   هـا    آنداراي ارتباطات داخلي خوبي بوده و بسياري از كوچك معموالً 
  .)304ـ283 ،2005(اي دارند پويا و كارآفرينانه

-ي كوچك و متوسط در نوآوري مهم شناخته مـي         ها  بنگاهدر ادبيات نوآوري، نقش     

در ايـن   . دهدهاي مهم قرن اخير را نشان مي      در نوآوري ها     آن شود و مطالعات مشاركت   
تواند هزينـه كمتـري داشـته باشـد         ، توانايي افراد فني باالتر است و نوآوري مي        ها  هبنگا

يافته، صنايع كوچك و متوسط و كارآفرينان        در كشورهاي توسعه   ،از اين رو  ). جاهمان(
هاي نوآوري و تحقيق و توسعه قرار دارند در كنار دانشگاهها، در مركز و كانون سياست       

  ).12ـ11 ،2003 ،كميسيون اروپايي(
در واقـع،  . شـود هاي نو و بديع، از خالقيـت ناشـي مـي          كردن انديشه نوآوري، عملي 

                                                      
1. O'Regan & et al.  
2. Scozzi & et al. 
3. Rothwell  
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ها از جستجوي اكثر نوآوري. هاي نو به عمل و نتيجه استنوآوري تبديل خالقيت و ايده 
شوند و اين فرآيند با تحليل اين       هاي جديد حاصل مي   آگاهانه و هدفمند به دنبال فرصت     

  ).133 ،2001 ، 1كوراتكو و هوگتس(ود شها آغاز ميفرصت
بر ارائه يا خلق محصوالت و فرآيندهاي جديـد         اً   تعاريف نوآوري عمدت   2به نظر زات  

ــد  ــدر و همكــارانش. )126-97 ،2003ذات، (تمركــز دارن ــوآوري3لين    در تعريــف ن
 از ديدگاه شـخص     ".شوندهاي جديد كه به ايجاد ارزش منجر مي       اجراي ايده ": گويندمي
   يعنـي ايجـاد محـصول      ،دهد كه نـوآوري   كننده به كسب و كار، چنين معنا مي       درتمبا

  پذيري و سودآوري كليِ مبتنـي بـر احتياجـات         يا فرآيند جديد به منظور افزايش رقابت      
 نقـش نـوآوري و اهميـت آن بـه عنـوان يـك محـرك در          . هاي مـشتري  و نيازمندي 

لينـدر و   ( ات مـستند شـده اسـت      وري به خوبي در ادبي    پذيري، سودآوري و بهره    رقابت
  .)47-43 ،2003همكاران، 
نوآوري از ديدگاه مديريتي، فرايندي است كه از ايده شروع و به انتشار تجاري اً اساس

شناخت فرايند نوآوري به تمركز بر روي مطالعه        . يابدمحصول يا خدمت جديد خاتمه مي     
ي هـا  بنگـاه  نـوآوري در  فرايند. كندي كوچك و متوسط كمك مي    ها  بنگاهنوآوري در   

در .  نوع تغيير بنيادي يا تغيير تـدريجي را شـامل شـود            2تواند هر   كوچك و متوسط مي   
هـا بـه شـكل    شوند كه در سازماننوآوري تدريجي، تغييرات مستمر كوچكي حاصل مي     

ــستند  ــشاهده ه ــل م ــستمر قاب ــود م ــاهبرخــي از . بهب ــا بنگ ــطه   ي كوچــك و متوس
ناشي از تغييرات تدريجي در طي زمان، بيشتر از منافعي است           پندارند كه منافع تجمعي     مي

و بـه   . )304-283 ،2005 ،4فريـز و همكـاران    هام(شود  كه از تغييرات بنيادي حاصل مي     
 تمايل دارند به جاي نوآوري بنيادي به نوآوري تدريجي روي آورنـد             ها  بنگاهطور كلي،   

  ).1409-1400 ،2005 ،5نيجسن و همكاران(
                                                      

1. Kuratko & Hodgetts  
2. Zott 
3. Linder & et al.    
4. Humphreys& et al. 
5. Nijssen & et al.  
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 نه تنها بايد بـر      ،ي كوچك و متوسط   ها  بنگاهيابي به نوآوري، مديران     ستبه منظور د  

هاي حـاكم   محصوالت، فناوري و فرآيندها، بلكه بر فرهنگ سازماني، هنجارها و ارزش          
  ).304ـ283 ،2005 ،فريز و همكارانهام(بر بنگاه نيز تمركز كنند 
- از مشتريان، ايده   ها  اهبنگالزم است   . يك فرآيند داخلي نيست   اً  فرآيند نوآوري صرف  

 هر بنگـاهي    ،به عالوه . ها و تحقيقات بيروني و روندهاي اقتصادي حاكم نيز آگاه باشند          
اين امر از اهميـت آمـوزش و        . هاي نيروي انساني نيازمند است    در اين جهت به مهارت    

ـ 141 ،2004 ،1روگـرز (كنـد   تعليم كاركنان و مديران در نوآوري حكايت مـي         ). 153ـ
هـا     آن آورد متعددند كه در ادبيات بـه       دست مي   به ها  بنگاهه جامعه از نوآوري     فوائدي ك 

  ).5 ،2كخ و همكاران(اشاره شده است 
  با توجه به اهميت نوآوري بـراي صـنايع كوچـك و متوسـط كـشور، هـر گونـه                   

ريزي در زمينه ارتقاي نوآوري در اين بخش، مستلزم اطالع از عوامل برانگيزاننـده              برنامه
بـديهي اسـت در     . از نوآوري است  ها     آن يو عوامل بازدارنده    براي نوآوري  ها  نگاهباين  
 چه ،اي از عوامل نسبت به عوامل ديگر به عنوان عوامل با اولويت باالتر  پاره،ها بنگاهاين  

 ي عوامل بازدارنده مطرح هستند كـه شـناخت        ي عوامل انگيزشي و چه در جنبه      در جنبه 
 اين موضوع كه از بـين       ،در اين ارتباط  . كندريزي اهميت پيدا مي   مهاز به لحاظ برنا   ها    آن

يك يك با اولويت اول و كدامعوامل موجود انگيزشي و موانع بازدارنده از نوآوري كدام        
الي است كه بخشي از هـدف پـژوهش         ؤكنند، س  عمل مي  ها  بنگاهبا اولويت دوم در اين      

يابي به سـاز    تي ايران با هدف نهايي دست     هاي علمي و صنع     شده در سازمان پژوهش   انجام
-هاي حاصل از اين سازمان به صنايع كوچك را تشكيل مـي         هاي انتقال دانش فني     و كار 

ي هـا   بنگـاه  با بررسي ميداني در سـطح        1384 كه در سال     ،بر اساس پژوهش مذكور   . داد
 سؤال  يابي به پاسخ اين    براي دست  ، انجام شده  "ساخت و ماشين  "كوچك فعال در گروه     

  . تالش شده است

                                                      
1. Rogers  
2. Koch  
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در اين مقاله با مرور بر ادبيات و سوابق نظري نوآوري در صنايع كوچك و متوسط                
شده  براي نوآوري، چارچوب پژوهش مشخص     ها  بنگاهو عوامل بازدارنده و انگيزشي اين       

ي ها  بنگاههاي حاصل از بررسي ميداني در مورد        و با توضيح روش پژوهش، نتايج و يافته       
  .  شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استتخب مورد مطالعه ارائه كوچك من

  مروري بر ادبيات پژوهش
 در  "موانـع نـوآوري   "يكي از رويكردهاي رايج به نوآوري، رويكـرد تمركـز بـر             

هر عاملي كه بر فرآيند نوآوري تأثير منفي داشته باشد يك مانع نوآوري             .  است ها  بنگاه
عوامـل بازدارنـده و     . شـوند كننده ناميده مي   مثبت دارند، تسهيل   است و عواملي كه تأثير    

-ديگر نيستند و با تغيير شرايط خارجي، ممكن است تسهيل         ارتباط با يك  كننده بي تسهيل

با اين وجود، بـسياري از موانـع در واقـع در اثـر         . كننده به مانع تبديل شود و بر عكس       
 به دليل سهولت تحليل، عوامل بازدارنـده بـه          گاهي. شوندها ايجاد مي  كنندهفقدان تسهيل 

 ولـي بـراي حـصول       ،گيرندهاي نوآوري مورد مطالعه قرار مي     كنندهطور مجزا از تسهيل   
نوعاً هدف از مطالعه موانع، پي بردن بـه         . نتايج كامل، مطالعه اين دو با هم ضروري است        

بر فرآينـد   ها     آن  تأثير است و در وهله بعد، شناسايي ميزان      ها     آن ماهيت، منشأ و اهميت   
 ،2003 ، 1  هاجيمونوليز (مورد نظر است    ها     آن گيري اثرات و پيامدهاي   نوآوري و اندازه  

  ).  573ـ559
 ، را در پيش گرفتـه     "موانع"يكي از مطالعات مهمي كه در ادبيات موضوع، رويكرد          

م محسوب بودن آن، هنوز هم يك مأخذ مهقديمياً است كه عليرغم نسبت 2پياتير پژوهش
 "ي كوچك و متوسـط    ها  بنگاهموانع نوآوري در    "اين پژوهش كه تحت عنوان      . شودمي

 كـشور   8براي كميسيون جامعه اروپا انجام شده است، حاصل عملكرد چندين محقق در             
هاي موجود بين اين    اين گزارش، با وجود تفاوت    . شودجامعه اقتصادي اروپا را شامل مي     

                                                      
1. Hadjimanolis 
2. Piatier 
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ده و مشترك نوآوري را در كـشورهاي درگيـر موضـوع،            كشورها، برخي از موانع عم    

بنـدي  توان به طرق گونـاگون دسـته      از نظر پياتير موانع نوآوري را مي      . كندشناسايي مي 
موانع . شدن بين موانع داخلي و خارجي است      هاي معمول، تفاوت قائل   يكي از روش  . كرد

، )، تخصص فني يا مديريت مثل فقدان وجوه داخلي   (توان به محدوديت منابع     داخلي را مي  
از قبيل نگرش مديريت (هاي انساني   هاي موجود در بنگاه و جنبه     فرهنگ حاكم و سيستم   

 خود ،موانع خارجي. بندي كرددسته) ارشد به ريسك يا مقاومت پرسنل در برابر نوآوري
عوامـل عرضـه از جملـه       . شـوند به عوامل عرضه و تقاضا و عوامل محيطي تقـسيم مـي           

 عوامـل تقاضـا نيـز        و ،اي تأمين اطالعات فناوري، مواد اوليه و اعتبارات مالي        هدشواري
هاي بازار داخلـي يـا خـارجي را         مواردي از قبيل تأمين احتياجات مشتريان و محدوديت       

هـا اسـت    ريزيموانع محيطي، عبارت از قوانين و مقررات دولتي و برنامه         . شودشامل مي 
   .)570ـ561 ،1999 ،همو(

اگـر ايـن    . كن است در يك يا چند نقطه از فرآيند نوآوري تأثير بگذارنـد            موانع مم 
گيري ايده تا مرحله اجرا در نظر بگيـريم،         فرآيند را به صورت يك توالي خطي از شكل        

در   مـثالً . در يك مرحله نسبت به مرحله ديگر بيشتر خواهـد بـود             اثر يك مانع احتماالً   
فـرض  . حله اجرا تبعات بيشتري بروز خواهد كرد      در مر اً  صورت فقدان منابع مالي، احيان    

نهفته در وراي رويكرد موانع آن است كه اگر يـك بـار، عوامـل بازدارنـده نـوآوري                   
بعمل ها     آن شود و اقدام الزم براي برطرف ساختن      درك مي ها     آن شوند، اثرات شناسايي  

 ماهر، و ضعف در     فقدان منابع مالي، ضعف مديريت و بازاريابي، فقدان كارگران        . آيدمي
 را محدود   ها  بنگاهاطالعات و ارتباطات بيروني عواملي هستند كه امكان نوآوري در اين            

   ).304ـ283 ،2005 ،اسكوزي و همكاران(سازند مي
ي كوچـك و متوسـط در       ها  بنگاهبا توجه به كمبود تخصص و منابع ناكافي داخلي،          

بيـشتري بـراي    اً   با موانع نـسبت     حتي در كشورهاي صنعتي    ،هاي بزرگ مقايسه با شركت  
ي ها بنگاهبه اين دليل است كه در مطالعه موانع نوآوري، بيشتر بر           . نوآوري مواجه هستند  

يابي به فناوري و منابع مورد        به دست   ها  بنگاهغالباً اين   . شودكوچك و متوسط تأكيد مي    
  بــه همــين علــت، ويژگــي   . نيــاز از طريــق شــبكه ســازي احتيــاج دارنــد     
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سـازي  شـبكه . ي بزرگ شـديدتر اسـت     ها  بنگاهدر بحث نوآوري، از     ها     آن گرايتعامل
كنندگان اعتبارات مالي،   كنندگان، تأمين معموالً از طريق ايجاد ارتباط با مشتريان، عرضه       

فرض بر اين اسـت     . )جاهمان ،هاجيمونوليز(گيرد  هاي صنفي و غيره صورت مي      اتحاديه
در كشورهاي . كندمي سازي بيشتر اهميت پيداد، شبكهكه هر چه اهميت موانع بيشتر باش

ي كوچك و متوسط، عالوه بر مشكالت فوق با ناكافي بـودن            ها  بنگاهيافته،  كمتر توسعه 
 در 1گوردون و همكـارانش . ريزي و تكنولوژيك نيز روبرو هستند    هاي برنامه زيرساخت

 3وانع نوآوري را در      م "ي كوچك و متوسط   ها  بنگاهنوآوري در   "پژوهش خود با عنوان     
 سـطح   3كشور اتريش، آلمان و انگلستان مورد پيمايش قـرار داده و ايـن موانـع را در                  

. انـد  بر حسب اهميت، استخراج و تجزيه و تحليل كـرده          ،اي بين سازماني و منطقه    ،بنگاه
عدم عالقه مديريت به نوآوري، دخيل نبـودن پرسـنل در         : ترين اين موانع عبارتند از    مهم
هاي باال، سلـسله مراتـب      يند نوآوري، نداشتن وقت و نيروي انساني متخصص، هزينه        فرآ

غيرمنعطف، فقدان منابع مالي، مشترياني كه خواهان محصوالت جديد نيستند، عدم ارتباط            
سازي، با مشتري، عدم قطعيت در خصوص توسعه تقاضا، نداشتن بازار، فقدان تجربه شبكه            

هـاي  اي و سرانجام نبود پشتيباني ملي براي سيستم       نطقهساختار ضعيف خدمات حمايتي م    
  ).18ـ16، 2005گوردون و همكاران، (اي نوآوري منطقه

هـاي  ، تجـارب و اولويـت  2003نوآوري در سـال    " كه با عنوان     ،در پژوهشي ديگر  
 كشور عضو اتحاديه اروپـا      15 به درخواست كميسيون جامعه اروپا در        "مديران اروپايي 

ي كوچك و متوسط اين كـشورها چنـين در نظـر            ها  بنگاهوانع نوآوري در    انجام شده، م  
عـدم  . 2مواجه نبودن با مـشتريان يـا بازارهـاي طالـب نـوآوري؛              . 1: گرفته شده است  

عدم دسترسي  . 4عدم دسترسي به منابع مالي مورد نياز؛        . 3هاي جديد؛   دسترسي به فناوري  
اي در  عدم دسترسي به خدمات مـشاوره     . 5به منابع انساني و نيروي متخصص مورد نياز؛         

عـدم وجـود    . 7عدم وجود حفاظت كافي از دانش فني شركت؛         . 6هاي مورد نياز؛    زمينه
  ).20ـ16 ، 2سازمان گالوپ(ها و دانشگاهها سازي با شركتشبكه

                                                      
1. Gordon & et al 
2 .Gallup Organization   
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مـك آدام و    . تحقيقات ديگري نيز در ارتباط با موانع نـوآوري منتـشر شـده اسـت              

ي كوچك مـستقر در     ها  بنگاه خود به بررسي موانع نوآوري در         در تحقيقات  1همكارانش
هاي محيطي مـورد نيـاز      به نظر آنها، در اين مناطق زيرساخت      . پردازندمناطق محروم مي  

-بـه . از توسعه كمتري نسبت به مناطق مركزي برخوردار هـستند           براي نوآوري معموالً  

، 2004مـك آدام و همكـاران،       (ها نيز دشوارتر است      دسترسي به بازار و مهارت     ،عالوه
  ). 221ـ206

تواند نتايج  و دركي بهتر      مطالعه توأم عوامل بازدارنده و عوامل انگيزشي نوآوري، مي        
رسـد كـه تـاكنون      با بررسي ادبيات نوآوري، به نظر مـي       . دست دهد را از اين عوامل به    

تـشر شـده    مطالعاتي اندك در خصوص عوامل انگيزشي براي نوآوري در سطح بنگاه من           
منـدي  شده براي كميسيون جامعه اروپـا، مأخـذ ارزش        در اين ميان، پژوهش انجام    . است

. 1: است كه در آن عوامل انگيزشي نوآوري به اين شرح مورد پيمايش قرار گرفته است              
افـزايش رقابـت در زمينـه    . 3افزايش رقابـت قيمـت در بـازار؛       . 2پاسخ نياز مشتريان؛    

نياز به افـزايش    . 5وري پرسنل؛   نياز به افزايش سطح بهره    . 4 مشخصات محصول در بازار؛   
الزامات جديد قانوني و مقرراتـي از قبيـل رعايـت           . 6آالت و تجهيزات؛    كارايي ماشين 
  ).جاسازمان گالوپ، همان(استاندارد ملي 

از سوي ديگر، اوريگان و همكارانش در پژوهش خود به فرهنگ سازماني، رهبـري              
ي هـا   بنگـاه . كننـد هاي نوآوري اشـاره مـي     ستراتژيك به عنوان محرك   ريزي ا و برنامه 

  اي بـه  كوچك و متوسـط در تـالش بـراي كـسب مزيـت رقـابتي بـه طـور فزاينـده                    
ي هـا   بنگـاه دهنـد كـه     مطالعات پژوهشي نشان مـي    . پردازندريزي استراتژيك مي  برنامه

قد اسـتراتژي عملكـردي     ي فا ها  بنگاهاند نسبت به    مند بوده كوچكي كه از استراتژي بهره    
، قابليت و توانايي بيشتري را براي رشد، توسـعه و نـوآوري و              ها  بنگاهاين  . اندبهتر داشته 

. )261-251 ،2006 ،اوريگـان و همكــاران (ارائـه محـصوالت جديـد بـه بـازار دارنـد       
كنـد كـه    برد و تحقق اهداف تجاري بنگاه ايجاب مي       ريزي استراتژيك براي پيش    برنامه

                                                      
1. McAdam & et al 
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شتريان و بازار، تقاضا براي محصوالت جديد يا بهبوديافته توسـط مـديريت ارشـد         نياز م 
ريـزي  پايش محيط بيروني و محصوالت رقيـب و برنامـه         . بنگاه مورد توجه قرار گيرند    

براي انطباق با شرايط متحول، از دست ندادن بازار موجود و ايجـاد بازارهـاي جديـد از                  
 با انگيـزه پاسـخ نيـاز        ،بنابراين. شوندمحسوب مي  ها  بنگاهاقتضائات حركت استراتژيك    

وري پرسنل  مشتريان، افزايش توان رقابت درقيمت محصوالت بازار و افزايش سطح بهره          
ريـزي   ايجاد فرهنگ و فضاي نـوآوري در بنگـاه و توجـه بـه برنامـه                ،شاغل در بنگاه  

-ت، شـبكه  روگرز در پژوهش خود ساختار بازار، انـدازه شـرك         . استراتژيك الزم است  

هاي مرتبط بـا       نقش مالكيت بنگاه و ميزان و نوع آموزش         مانند ،ها و عواملي ديگر   سازي
 ،2004 ،روگـرز (دهد نوآوري را به عنوان عوامل مؤثر در نوآوري مورد بررسي قرار مي          

 به نقل   ، با بررسي رابطه نوآوري با عملكرد بنگاه       1 چادنوفسكي و همكارانش   ).153ـ141
ي حوزه سـاخت و توليـد       ها  بنگاهدارند كه در    سون و همكاران اظهار مي    از پژوهش جفر  
وري پرسنل مرتبط بـوده اسـت       هاي نوآورانه با سطح باالتر بهره      فروش ،در كشور چين  

  ).288ـ266 ،2006 ،چادنوفسكي و همكاران(
 ،وري مـؤثرتر از منـابع     رقابت جهاني، نيازهاي متغير مشتري، و همچنين لزوم بهـره         

  اللت دارند به اين كه براي ايجاد انگيـزش و هـدايت يـك بنگـاه بـه سـمت                    د همگي
   مـورد نيـاز اسـت      "هـاي مـديريتي   انـواع جديـدي از توانـايي      "هاي نوآورانه،   فعاليت

  ). 261-251 ،2006 ،اوريگان و همكاران(
تـوان در اجـرا و       معتقدند اگر چه مسير قطعي و معيني را نمي         شفريز و همكاران  هام

  ،هـايي در ادبيـات موضـوع    ولـي مـشابهت  ،يند نـوآوري در پـيش گرفـت      توسعه فرآ 
 عامل فرهنگ نـوآوري،  3ها   آن.در مورد عناصر كليدي مؤثر بر اين فرآيند وجود دارد     

فريـز و  هـام (كننـد  فناوري و رهبري را در اين خصوص در تحقيق خـود بررسـي مـي            
   تحـول فرهنگـي    ،نـوآوري   2 به نظر ريكرافـت و كـش       ).304ـ283 ،2005 ،همكاران

                                                      
1. Chudnovsky et al. 
2. Raycroft & Kash  
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فناوري با تأثيري معنادار بر توانـايي ايجـاد         . زمان با تغييرات فناوري را نيازمند است      هم

. شـود  به عنوان منبع عمده مزيت رقابتي و نوآوري محصول جديد نگريسته مي            ،نوآوري
ي كوچك و متوسط از ظرفيتي پايين براي جذب فناوري برخوردار هستند            ها  بنگاهاً،  غالب

كـارگيري كارآمـد    بـه   عدم صرف هزينه در فناوري و نداشتن تخصص كافي در          كه از 
  ).18ـ13 ،1999ريكرافت و كش، (شود فناوري ناشي مي

عامل ديگري كه در ادبيات نوآوري مورد تأكيد قـرار دارد نقـش انـدازه بنگـاه در           
، امكـان  تري بزرگ به واسطه نقاط قوتي از قبيل جريان مالي قوي  ها  بنگاه. نوآوري است 

هاي سرمايه انساني از نرخ     تر به دانش و مهارت    ها، دسترسي وسيع  گيري بيشتر از وام   بهره
ي كوچـك هـم داراي مزايـايي        هـا   بنگاهبا اين وجود،    . نوآوري باالتر برخوردار هستند   

پـذيري  ها، انعطـاف فرصت تر در تشخيص سريعها بنگاهاين  . متعدد براي نوآوري هستند   
هـاي  ه اجراي نوآوري و سهولت در انگيـزش كاركنـان بـراي فعاليـت             بيشتر در مرحل  

 با بررسي رابطه    1واونا و پيانتا  ). 153ـ141 ،2004 ،روگرز(نوآورانه، وضعيتي بهتر دارند     
بين نوآوري و اندازه شركت معتقدند اگر استراتژي نوآوري يك بنگاه، ارائـه محـصول               

 اين زمينه بيشتر قدرت عمل دارند و اگـر          ي كوچك در  ها  بنگاهجديد يا بهبوديافته باشد     
ي بزرگ توانـايي و ظرفيـت       ها  بنگاهاستراتژي بنگاه در نوآوري، تمركز بر بازار باشد،         

 استراتژي بنگاه، نوآوري در فرآيند توليد باشد، وضـعيت          ،در صورتي كه  . باالتري دارند 
ـ   . پذيري در توليد بـستگي دارد     انعطاف ي كوچك به  ها  بنگاه ي هـا  بنگـاه  ،هدر حـالي ك

گـذاري  تر سـرمايه  آالت جديد و تحقيق براي بازارهاي بزرگ      بزرگ بيشتر روي ماشين   
هـايي اشـاره    در مقاله خود بـه مـدل  2توماس). 299ـ283 ،2008واونا و پيانتا،   ( كنندمي
 ،تومـاس (كند كه از وجود رابطه منفي بين اندازه شركت و نـوآوري حكايـت دارد                 مي

 در مطالعه بين چند كشور، دريافتنـد كـه انـدازه     3شوف و همكاران  ل). 482ـ453 ،1999
گذاري در نوآوري در فنالند اثر منفي، در نروژ اثـر مثبـت، و در               بنگاه بر شدت سرمايه   

                                                      
1. Vaona & Pianta 
2. Thomas  
3..Loof & et al 
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انـدازه بنگـاه،   ). 38 ،2001لوف و همكـاران،   (دار بوده است    سوئد داراي تأثير غيرمعني   
اغلـب،  . كنـد  براي نوآوري را نيز تعيـين مـي         بلكه اهميت موانع   ،نه تنها ماهيت    احتماالً

  زيرا ،ي بزرگ، موانع داخلي است    ها  بنگاهاعتقاد بر اين است كه موانع اصلي نوآوري در          
در حالي  .  منابع و دانش چگونگي غلبه بر موانع موجود خارجي را دارا هستند            ها  بنگاهاين  
 ،2003 ،هـاجيمونوليز (ي كوچك، موانع خارجي بيـشتر اهميـت دارنـد           ها  بنگاه در   ،كه

  .)573ـ559

  شناسي پژوهشروش
موضوع تحقيق عبارت است از شناسايي عوامل انگيزشي و موانع بازدارنده از نوآوري             

آالت و تجهيزات و سپس تعيـين         ي كوچك ايران در گروه ماشين     ها  بنگاهدر منتخبي از    
 در  ،بنـابراين . رسيي تحت بر  ها  بنگاههاي اول و دوم هر كدام از عوامل فوق در           اولويت

اين پژوهش هدف اصلي تعيين اولويت اول و دوم از موانع نوآوري و عوامل انگيزشـي                
 در ميـزان  هـا  بنگـاه ي ي تحت بررسي بوده و هدف فرعي بررسي تـأثير انـدازه      ها  بنگاه

اي براي تدوين    از مطالعات كتابخانه   ،در اين پژوهش  . استها     آن ينوآورانههاي  فعاليت
هاي نامه از طريق پرسش   ،ها مباني نظري و از روش مصاحبه با مسؤوالن شركت         ادبيات و 

  . هاي ميداني تحقيق استفاده شده استداده يافته، براي گردآوريساختنيمه
  :سؤاالت تحقيق عبارتند از

ها در مسير نـوآوري از ديـدگاه مـسؤوالن          هاي اول و دوم از موانع شركت      اولويت .1
  هستند؟ي كوچك كدام ها بنگاه

هـا بـراي نـوآوري از ديـدگاه         هاي اول و دوم از عوامل انگيزشي شـركت        اولويت .2
  ي كوچك كدام هستند؟ها بنگاهمسؤوالن 

  مؤثر است؟ها   آنينوآورانههاي ها در ميزان فعاليتي شركتآيا اندازه .3
  هـاي صـنعتي كوچـك را شـامل         آن دسـته از شـركت      ،جامعه آماري اين تحقيـق    

. انـد ، شـركت داشـته    1384 مهـر مـاه      ،المللي صنعت تهران   يشگاه بين شود كه در نما   مي
آالت و تجهيزات هـستند كـه بـا           عمدتاً از گروه ماشين    ،واحدهاي منتخب براي بررسي   
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هاي واحدهاي صنعتي انتخاب و با استفاده از روش مصاحبه با            ي حضوري به غرفه   مراجعه

اگر چه در بيشتر موارد     . اندته تكميل شده  يافساختهاي نيمه  نامه، پرسش ها  بنگاهمسؤولين  
چهـارم   ولـي حـدود يـك   ،گويي همراه بوده است  مراجعات با واكنش مثبت براي پاسخ     

نامـه بـه صـورت      تكميـل پرسـش   . هاي منتخب براي مصاحبه پذيرش نداشـتند      شركت
هـاي نارسـا از      هـا و تلقـي     گفتگوي دو طرفه اين مزيت را به همراه داشت كه برداشت          

  . ساخت دهنده را مرتفع مي ابهامات احتمالي پاسخ،نامهت پرسشسؤاال
شده را به همراه داشت كه با توجه بـه  ي تكميلنامه پرسش 40 ،اين بررسي در نهايت   

 كـه صـنايع     ،ها و اهداف مورد نظـر از بررسـي         نامهاي در تكميل پرسش    روش مصاحبه 
 نفر  50 نفر و باالي     10ه زير   هايي ك  شدن شركت شد، با كنارگذاشته  كوچك را شامل مي   

ي صنايع كوچـك مـورد      ها نفر به عنوان شركت    50 تا   10هاي بين     صرفاً شركت  ،بودند
ي آمـاري   هاي مورد بررسي حداقل در سـطح جامعـه        تعداد شركت . بررسي قرار گرفتند  

شـود و نتـايج     مـي  ي قابل قبولي تلقـي     حجم نمونه  ،كننده در نمايشگاه   واحدهاي شركت 
ترين عوامل بازدارنده   مهم تواند تقريب يا شمايي از      شده از اين بررسي آماري مي      استنتاج

 2كننده در نمايـشگاه در  و نيز عوامل انگيزشي براي نوآوري در صنايع كوچك شركت   
  . گروه مورد نظر را ارائه دهد

سؤال اول درخصوص تعداد    .  سؤال تشكيل شده است    3ي مورد استفاده  از      نامهپرسش
 4دهنـده بـين      پاسـخ . بـود هـا      آن اي بندي انـدازه    به منظور دسته   ،هاين دائم شركت  شاغل
. كنـد  را متناسب با تعداد شـاغلين شـركت خـود انتخـاب مـي             ها     آن بندي يكي از   دسته
 30 نفر؛ بـين     29 تا   10 نفر؛ بين    9كمتر از     : هاي انجام شده از اين قرار هستند       بندي دسته

 .فر ن99 تا 50 نفر؛ بين 49تا 
 5ها مطرح شده كه آيا طـي         سؤال دوم براي تعيين وجود فعاليت نوآورانه در شركت        

هاي ذيل اقدام كرده است يا در حال حاضر در دست  سال اخير شركت به يكي از فعاليت
  اقدام خود دارد يا خير؟

 عرضه محصول جديد؛ .1
 ؛كارگيري يك تكنولوژي جديدانجام بهبود اساسي در محصول موجود با به .2
 جديد؛) فرآيند(عرضه روش توليد  .3
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كارگيري يـك تكنولـوژي     موجود با به  ) فرآيند(انجام بهبود اساسي در روش توليد        .4
  .جديد
 به اين سؤاالت جواب مثبـت يـا منفـي           ،دهنده بر حسب وضعيت شركت خود     پاسخ

  . دهد مي
. شود براي نوآوري را شامل مي     ها  بنگاهسؤال سوم عوامل بازدارنده و عوامل انگيزشي        

هـا  شده و از شركت    با استفاده از ادبيات، مصاديق مشخص      ،براي هر گروه از اين عوامل     
 ،بنـابراين .  اولويت اول و دوم خود را مـشخص كننـد          ،شود در هر گروه   در خواست مي  

  : ها از اين قرار هستندسؤال
نع پـيش روي شـركت شـما در      ترين موا  مورد از مهم   2 ساله اخير،    5 در دوره    -الف

  اند؟  به ترتيب كدام بوده،اقدام به نوآوري
  مواجه نبودن با مشتريان يا بازارهاي طالب نوآوري؛ .1
  هاي جديد؛عدم دسترسي به فناوري .2
  عدم دسترسي به منابع مالي مورد نياز؛ .3
  عدم دسترسي به منابع انساني و نيروي متخصص مورد نياز؛ .4
  هاي مديريتي، فني، بازاريابي و مالي؛اي در زمينهرهعدم دسترسي به خدمات مشاو .5
  عدم وجود حفاظت كافي و مطمئن از دانش فني شركت شما؛ .6
  ها، دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي؛سازي با شركتعدم وجود شبكه .7
  .ساير موارد .8

ترين انگيـزه شـركت شـما       يك از عوامل ذيل قوي     ساله اخير، كدام   5 در دوره    -ب
  . اولويت اول و دوم را مشخص فرماييد2وده است ؟ لطفاً براي نوآوري ب

  پاسخ نياز مشتريان؛  .1
 افزايش رقابت قيمت در بازار؛  .2

 افزايش رقابت در زمينه مشخصات محصول در بازار؛  .3

 وري پرسنل؛ نياز به افزايش سطح بهره .4

 آالت و تجهيزات؛ نياز به افزايش كارايي ماشين .5
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 ؛)مانند رعايت استاندارد ملي(ي الزامات جديد قانوني و مقررات .6
 .ساير موارد .7

ي عوامل بازدارنده و انگيزشي براي نوآوري در صـنايع        در بررسي ادبيات از مجموعه    
نظـر بـوده و در بررسـي         تقريباً مورد اتفـاق    ،شده در سؤال سوم   كوچك، عوامل انتخاب  

 در ،بنابراين. ه هستندگيرد مورد استفادهاي اروپايي انجام مي    كه در سطح كشور    اي  ساالنه
  .انداين تحقيق نيز مبناي پيمايش قرار گرفته

آوري شده، از آمار توصيفي هاي جمعبراي پاسخ به سؤاالت اين تحقيق بر اساس داده
اسـتفاده   ) tآزمون  (و آمار استنباطي    ) ميانگين، انحراف معيار و جداول توزيع فراواني      (

  .شده است

  هايافته

  اي مورد مطالعههاندازه شركت. 1
:  دسـته  2بـه   ها     آن هاي منتخب با توجه به معيار تعداد شاغلين       در اين مطالعه شركت   

)  نفـر 49 تـا  30(هـاي دسـته دوم   و شـركت ) نفـر  29 تـا  10(هاي دسته اول شركت
  .بندي شدند طبقه

 شركت نيز 14 و 29 تا 10داراي %) 65( شركت 26 ، شركت مورد مطالعه40از ميان 
  ).1جدول شماره ( نفر شاغل هستند 49تا  30داراي 

  هاي مورد مطالعههاي نوآورانه در شركتميزان فعاليت. 2
 بـه عنـوان متغيـر       ،هاي نوآورانـه  هاي آماري، شاخص فعاليت     به منظور انجام آزمون   

-هاي مورد مطالعه با استفاده از ضرائب ذيل محاسبه مـي          وابسته براي هر يك از شركت     
  :شود

 ؛1=هاي موجود هاي نوآورانه براي بهبود محصوالت يا فرآينداليتضريب فع. 2-1
  ؛2=هاي نوآورانه براي ارائه محصول يا فرآيند جديدضريب فعاليت. 2-2
هاي نوآورانه براي ارائه محصول يا فرآيند جديد بـه همـراه بهبـود              ضريب فعاليت . 2-3

  .3=هاي موجود محصوالت يا فرآيند
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  شاغلين تعداد حسب بر مطالعه مورد هايشركت اندازه .1 جدول
 تجمعي درصد معتبر درصد درصد فراواني  )نفر(اندازه شركت 

 65 65 65 26 29 تا 10

  تعداد شاغلين 100 35 35  14 49 تا 30
  100 100 40 كل

  
   سال اخير5ه طي مطالعد مور هايشركت هاي نوآورانهشاخص فعاليت .2 جدول

 تجمعي درصد معتبر درصد درصد فراواني  شاخص نوآوري

 10 10 10 4 محصول جديد

 5/37 5/27 5/27  11 بهبود محصول

هاي  مؤلفه
هاي فعاليت

 100 5/62 5/62 25  مورد فوق2هر   نوآوري

  
هـاي  شود، بيـشترين فراوانـي فعاليـت         مشاهده مي  2 در جدول شماره     ،به طوري كه  

ائه محصول جديد و بهبود محـصوالت    ي ار  زمينه 2هاي منتخب در هر     ي شركت نوآورانه
هاي نوآورانه در زمينه ارائه صـرفاً       و كمترين فراواني فعاليت   %) 62,5با فراواني   (موجود  

هاي مذكور نيز  ي شركت هاي نوآورانه فعاليت%  27,5و  %) 10(محصول جديد بوده است     
 .صرفاً به بهبود محصوالت موجود اختصاص داشته است

  
   هاي مورد مطالعهشركت هاي نوآوريشاخص فعاليت گروهيهاي   آماره.3 جدول

  بر حسب اندازه شركت
 انحراف از استاندارد ميانگين فراواني  )نفر(اندازه شركت 

 706/0 46/2  26 29 تا 10

 شاخص نوآوري 633/0 64/2  14  49 تا 30
 679/0 52/2 40 كل 

  
در  (2,52مطالعـه برابـر      شـركت مـورد      40ي  هاي نوآورانه ميانگين شاخص فعاليت  

هـاي  محاسـبه ميـانگين شـاخص فعاليـت       .  است 0,679با انحراف معيار    ) 3 تا   1مقياس  
گـر آن اسـت كـه        نـشان  ، بر حسب اندازه شـركت     ،هاي مورد مطالعه  نوآورانه شركت 
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هاي دسـته   تري در مقايسه با شركت      هاي دسته اول، از سطح نوآوري نسبتاً پايين       شركت

هـاي  با وجود اين، اخـتالف ميـانگين فعاليـت        ). 3جدول شماره   (اند    هدوم برخوردار بود  
دار نيـست     معنـي % 5ها از نظـر آمـاري در سـطح             دسته از شركت   2ي بين اين    نوآورانه

  ).4جدول شماره (
  

  هاي مورد مطالعههاي نوآوري شركتشاخص فعاليت داري اختالف ميانگين  آزمون معني.4 جدول
  بر حسب اندازه شركت

  آزمون برابري ميانگين زمون برابري واريانسآ

  F 
سطح 

 داري معني
درجه 
سطح   t  آزادي

 داري معني
اختالف 
  ميانگين

 18/0 428/0 802/0 38 308/0 068/1 فرض برابري واريانس

ري
وآو

ص ن
شاخ

 

فرض عدم برابري 
 واريانس

    379/29 829/0 414/0 18/0 

  موانع نوآوري. 3
گـر  هاي آماري نشان    شود يافته    مشاهده مي  5ر جدول شماره    د :اولين مانع مهم. 3-1

هاي مورد مطالعه، عدم دسترسي به      آن است كه اولين مانع مهم براي نوآوري در شركت         
  بوده است؛          %) 52,5با فراواني (منابع مالي مورد نياز 

  
  مطالعه مورد هايشركتهاي نوآوري در فراواني اولين و دومين مانع مهم  فعاليت .5 جدول

تجمعي درصد معتبر درصد درصد فراواني
  اولين و دومين  مانع مهم

  هاي نوآوريفعاليت

انع 
ن م

اولي
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

  

 10 15 10 15 10 15 4 6 فقدان مشتري يا بازار
 5/2220 10 5/7 10 5/7 4 3هاي جديد فناوريعدم دسترسي به

 45 75 5/5225 5/5225 10 21 عدم دسترسي به منابع مالي
  55  5/82 10 5/7 10 5/7 4 3 عدم دسترسي به متخصصين
  60  -  5  -  5  -  2  - ايعدم دسترسي به خدمات مشاوره
5/77 5/1785 5/175/2 5/2 7 1 عدم وجود حمايت از دانش فني

 100 5/22100 5/2215 15 9 6 ساير موارد

ري
وآو

نع ن
موا

 

   100 100 100 100 40 40 كل
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شود، عدم دسترسي بـه منـابع          مشاهده مي  5در جدول شماره     :دومين مانع مهم. 3-2
، %)17,5با فراوانـي    (و عدم وجود حمايت از دانش فني        %) 25با فراواني   (مالي مورد نياز    

هاي منتخب  ده نوآوري در درجه دوم اهميت در شركت       به ترتيب به عنوان موانع بازدارن     
هـاي مـورد    شـده، تعـدادي از شـركت      شايان ذكر است كه در بررسي انجام      . بوده است 

 اولين و دومين مانع مهم خود را در مسير نوآوري عدم دسترسي به منـابع مـالي                  ،مطالعه
  .كردندمورد نياز اعالم مي

 ،%52,5سترسي به منابع مالي مورد نياز با فراواني  ساله اخير عدم د5 در دوره ،بنابراين
  مجدداً به عنوان دومين مانع مهم مطرح است؛% 25به عنوان اولين مانع مهم و با فراواني 

گر آن اسـت    هاي آماري نشان     يافته :هاي گروه اول    موانع نوآوري در شركت   . 3-3
بـا  (سي به منابع مـالي      هاي گروه اول، عدم دستر    كه اولين مانع مهم نوآوري در شركت      

و دومين مانع   %) 17,4 با فراواني   (بازار  / ي بعد فقدان مشتري   و در درجه  %) 57,7فراواني  
ي بعد، عدم   و در درجه  %) 23,1با فراواني   (مهم نيز عدم دسترسي به منابع مالي مورد نياز          

  ؛)6جدول شماره (است %) 19,2با فراواني (وجود حمايت از دانش فني 
  

  هاي گروه اولهاي نوآوري در شركت توزيع فراواني اولين و دومين مانع مهم فعاليت.6جدول 
تجمعي درصد معتبر درصد درصد فراواني

  اولين و دومين مانع مهم
  هاي نوآوريفعاليت

انع 
ن م

اولي
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

4/154/154/154/154/154/15 4 4 فقدان مشتري يا بازار  
4/151/238/30 4/157/7 7/7 4  2هاي جديدعدم دسترسي به فناوري

7/571/237/571/238/808/53 6 15 عدم دسترسي به منابع مالي
 -  5/88 - 7/7 - 7/7 - 2 عدم دسترسي به متخصصين

5/61 - 7/7 - 7/7 - 2 - اي ورهعدم دسترسي به خدمات مشا
2/193/928/80 2/198/3 8/3 5 1 عدم وجود حمايت از دانش فني

 100 2/19100 2/197/7 7/7 5 2 ساير موارد

وآو
نع ن

موا
 ري

   100 100 100 100 26 26 كل
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هـاي آمـاري در     براسـاس يافتـه    :هـاي گـروه دوم      موانع نوآوري در شركت   . 3-4
با فراوانـي   (مانع مهم نوآوري عدم دسترسي به منابع مالي         هاي گروه دوم، اولين     شركت

و دومين مـانع مهـم،      %) 14,3با فراواني   (بازار  / ي بعد، فقدان مشتري   و در درجه  %) 42,9
هـر  (عدم دسترسي به منابع مالي مورد نياز و عدم دسترسي به نيروي انـساني متخـصص                 

  ).7جدول شماره (است %) 28,57كدام با فراواني 
  

  هاي گروه دومهاي نوآوري در شركت توزيع فراواني اولين و دومين مانع مهم فعاليت.7 جدول
  اولين و دومين تجمعي درصد معتبر درصد درصد فراواني

  مانع مهم
انع   هاي نوآوريفعاليت

ن م
اولي

مانع  
ين 

دوم
مانع  

ين 
اول

مانع  
ين 

دوم
مانع  

ين 
اول

مانع  
ين 

دوم
مانع  

ين 
اول

مانع  
ين 

دوم
 - 3/14 -  3/14 - 3/14 - 2 فقدان مشتري يا بازار  

 - 4/21 - 1/7 - 1/7 -  1هاي جديدعدم دسترسي به فناوري
57/28 57/283/64 57/289/42 9/42 4 6 عدم دسترسي به منابع مالي
14/57  57/284/71 57/281/7 1/7 4 1 عدم دسترسي به متخصصين
43/71 -29/14 -29/14 - 2 -يعدم وجود حمايت از دانش فن

 100 57/28100 57/286/28 6/28 4 4 ساير موارد

ع نو
موان

ري
آو

 

   100 100 100 100 14 14 كل
  

  ،هـاي مـورد مطالعـه      گـروه از شـركت     2 اولين مانع مهم نوآوري در هـر         ،بنابراين
هاي گـروه   دومين مانع مهم براي شركت     ،در حالي كه  . عدم دسترسي به منابع مالي است     

ي بعد عدم وجود حمايت از دانش فني بوده و          ل عدم دسترسي به منابع مالي و در درجه        او
هاي گروه دوم، عدم دسترسي به منابع مالي و عدم دسترسي   دومين مانع مهم براي شركت    

  .به نيروي انساني متخصص با درجه يكساني است

  عوامل انگيزشي براي نوآوري. 4
 مـشاهده   8در جـدول شـماره       ،به طوري كـه   : عامل انگيزشي با اولويت اول. 4-1
هاي مورد مطالعه، عامل گر آن است كه در مجموع شركتهاي آماري نشان    شود يافته   مي

ي و در درجه%) 65با فراواني (انگيزشي با اولويت اول براي نوآوري، پاسخ نياز مشتريان 
  ست؛ا%) 25با فراواني (بعد افزايش رقابت در مشخصات محصوالت بازار 
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   توزيع فراواني عوامل انگيزشي با اولويت اول و دوم براي نوآوري.8جدول  
  هاي مورد مطالعهدر شركت

تجمعي درصدمعتبر درصد درصد فراواني
  عوامل انگيزشي

  با اولويت اول و دوم

مانع
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

5/17 5/1765 5/1765 65 7 26 پاسخ نياز مشتريان  
 5/325/7250 5/325/7 5/7 13  3 رقابت قيمت در بازار

5/375/975/87 5/3725 25 15 10 رقابت درمشخصات محصول در بازار
5/92  - 5 - 5 - 2 - وري پرسنل نياز به افزايش بهره

آالت و  يش كارايي ماشيننياز به افزا
 95 - 5/2 - 5/2 - 1 -  تجهيزات

100100 5 5/2 5 5/2 2 1 ساير موارد

ري
وآو

ي ن
 برا

شي
گيز

ل ان
وام

ع
  100100100100 40 40 كل 

  
هـاي  دهد در شركت     نشان مي  8 جدول شماره    :عامل انگيزشي با اولويـت دوم     . 4-2

والت بازار  عامل انگيزشي با اولويت دوم افزايش رقابت در مشخصات محص         ،مورد مطالعه 
%) 32,5با فراوانـي    (ي بعد افزايش رقابت قيمت در بازار        و در درجه  %) 37,5با فراواني   (

هـاي منتخـب و     هاي اين جدول، حاكي از آن است كه در كل شركت          يافته. بوده است 
هاي انگيزشي براي نوآوري پاسـخ نيـاز و         ي آنها، بيشترين محرك   بدون توجه به اندازه   

  يز رقابت در مشخصات و قيمت محصوالت بازار بوده است؛تقاضاي بازار و ن
  
هـا حـاكي از      يافته :هاي گروه اول    عوامل انگيزشي براي نوآوري در شركت     . 4-3

هـاي گـروه اول،     آن است كه عامل انگيزشي با اولويت اول براي نوآوري در شـركت            
ـ      و در درجـه   %) 65,4با فراوانـي    (پاسخ نياز مشتريان     ت در زمينـه    ي بعـد افـزايش رقاب

 و عامل انگيزشي با اولويـت دوم بـراي          ،%)19,2با فراواني   (مشخصات محصوالت بازار    
بـا فراوانـي    (ها، افزايش رقابت در زمينـه مشخـصات محـصوالت           اين گروه از شركت   

  و%) 34,4
  %)30,8بـا فراوانـي     (ي بعد افزايش رقابت در زمينه قيمت محـصوالت بـازار            در درجه 

  بوده است؛
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   توزيع فراواني عوامل انگيزشي با اولويت اول و دوم براي نوآوري.9جدول 

   گروه اولهايدر شركت
تجمعي درصد معتبر درصد درصد فراواني

  عوامل انگيزشي
  با اولويت اول و دوم

انع 
ن م

اولي
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

4/651/234/651/234/651/23 6 17 پاسخ نياز مشتريان  
5/118/305/118/309/768/53 8  3 رقابت قيمت در بازار

2/196/342/196/342/965/88 9 5رقابت درمشخصات محصول در بازار
2/96  - 7/7 - 7/7 - 2 - وري پرسنل نياز به افزايش بهره

 100 100 8/3 8/3 8/3 8/3 1 1 ساير موارد

شي
گيز

ل ان
وام

ع
ري

وآو
ي ن

 برا
  

     100 100 100 100 26 26 كل
هـا نـشان       يافتـه  :هـاي گـروه دوم      عوامل انگيزشي براي نوآوري در شركت     . 4-4
نوآوري پاسخ  هاي گروه دوم، عامل انگيزشي با اولويت اول برايدهند كه در شركت مي

ش رقابت در زمينـه مشخـصات       ي بعد افزاي  و در درجه  %) 64,3با فراواني   (نياز مشتريان   
و عامل انگيزشي با اولويت دوم براي اين گـروه از           %) 35,7با فراواني   (محصوالت بازار   

  و%) 42,9بــا فراوانــي ( رقابــت در زمينــه مشخــصات محــصوالت بــازار ،هــاشــركت
  %)35,7بـا فراوانـي     (ي بعد افزايش رقابت در زمينه قيمت محـصوالت بـازار            در درجه 

  ).10ل شماره جدو(بوده است 
  

  توزيع فراواني عوامل انگيزشي با اولويت اول و دوم براي نوآوري .10جدول 
   گروه دومهايدر شركت

تجمعي درصد معتبر درصد درصد فراواني
  عوامل انگيزشي

  با اولويت اول و دوم

انع 
ن م

اولي
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
مانع  

ين 
دوم

مانع  
ين 

اول
  

دوم
مانع

ين 
 3/641/7 3/641/7 3/641/7 1 9 پاسخ نياز مشتريان  

9/42 -7/35 -7/35 - 5  - رقابت قيمت در بازار
7/85 7/359/427/359/42100 6 5رقابت درمشخصات محصول در بازار

آالت ونياز به افزايش كارآيي ماشين
 تجهيزات

-  1  -  1/7  -  1/7  -  9/92 

 100 - 1/7 - 1/7 - 1 - ساير موارد

ري
وآو

ي ن
 برا

شي
گيز

ل ان
وام

ع
   100 100 100 100 14 14 كل 
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هـاي   در شـركت   عوامل انگيزشي براي نـوآوري    هاي فوق در مورد     از مجموع يافته  
هـاي  ترين محـرك  ها، قوي  گروه از شركت   2شود كه براي هر     مورد مطالعه مالحظه مي   
بازار و رقابت در كيفيت و قيمت با رقباي          پاسخ نياز مشتريان و      انگيزشي براي نوآوري  

.  تأثيري ندارد  هاي انگيزشي ها در تغيير نوع محرك    ي شركت خود در بازار بوده و اندازه     
ي كوچك، به كار گرفته شود كـه        ها  بنگاههاي حمايتي از    تواند در سياست  اين نتيجه مي  

  .   به آن اشاره خواهد شد

  نتيجه
 تـا  1 در مقياس  52/2شده   شركت بررسي  40ي  ورانههاي نوآ ميانگين شاخص فعاليت  

هاي فاقد نوآوري بررسي    شركت:  آن است كه اوالً    ،علت باال بودن اين شاخص    .  است 3
  هـاي نـوآور و توانمنـد    بـه عنـوان شـركت   ،شـده هـاي بررسـي   شركت: اند؛ ثانياً نشده

 بررسي براي داشتن    ي زماني مورد  دوره: شوند؛ ثالثاً كننده در نمايشگاه شناخته مي    شركت
ي زماني نسبتاً طوالني     ساله بوده است كه دوره     5 ،هاهاي نوآورانه در اين شركت    فعاليت

  .شودمحسوب مي
هـاي  ترين انـدازه  پايين  يعني ،هاي گروه اول   حاكي است كه شركت    3جدول شماره   

هـاي  تري نسبت به شـركت    ي پايين هاي نوآورانه  از ميانگين فعاليت   ،ي كوچك ها  بنگاه
 ولـي از نتـايج      ،شوددار تلقي نمي  اگر چه اين اختالف معني    . اندگروه دوم برخوردار بوده   

  .هاي قبلي در ادبيات موضوع به دور نيستپژوهش
 شركت مورد   40دهد اولين مانع مهم براي نوآوري در مجموع         اين پژوهش نشان مي   

ع مالي مورد نياز است و همـين         عدم دسترسي به مناب    ،ي آنها  بدون توجه به اندازه    ،مطالعه
هاي جدول( به عنوان دومين مانع مهم نوآوري مطرح شده است ،هاعامل از طرف شركت

ها اولين و دومين مانع مهم نوآوري خود را عـدم           ، يعني عمالً اكثر شركت    )6 و   5شماره  
  .شناسنددسترسي به منابع مورد نياز خود مي

 نوع موانـع    ،هاي مورد مطالعه  ي شركت ر اندازه در بررسي اين موضوع كه آيا با تغيي       
 2شود كه عدم دسترسي به منابع مالي در هـر           يابد يا خير؟ مشاهده مي    نوآوري تغيير مي  
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 به عنوان اولين و دومين مانع مهم مطرح شده است و موانع ديگـر از                ،هاگروه از شركت  

عدم دسترسي بـه نيـروي    قبيل فقدان مشتري يا بازار، عدم وجود حمايت از دانش فني و             
  .متخصص در مراتب بعدي اهميت قرار دارد

ترين موانـع در     يكي از اساسي   ،شود عدم دسترسي به منابع مالي مورد نياز       استنباط مي 
ي يونيدو در مورد صنايع كوچـك و        در مطالعه . ها است مسير نوآوري براي اين شركت    

 و از جمله مطالعات جـامع در ايـن    انتشار يافته است1384كه در سال  -متوسط در ايران 
موانع مالي اين صنايع به طور مشروح تحليـل و موانـع مختلـف               -شودحوزه محسوب مي  

هاي پژوهش حاضر با نتايج     يافته.  ارائه شده است   ها  بنگاهمالي موجود براي اين گروه از       
  .سو هستند هم،ي فوقمطالعه

ي هـا  بنگـاه اندازي هي به تأسيس و راه منابع مالي قابل توج،هاي اخيراگر چه در سال  
شماري كه از   ي بي ها  بنگاهرسد هنوز براي     ولي به نظر مي    ،زودبازده اختصاص يافته است   

هـاي  ي اقتصادي فعاليت دارند اهميت اين مانع پابرجا باشد و انجام بررسي           قبل در عرصه  
  .جديدتر در اين عرصه ضروري است

 به عنـوان اولـين مـانع مهـم در           ،هند ترتيب موانع  دها نشان مي   يافته ،همان طور كه  
 بـه عنـوان     ، ولي ترتيب موانـع    ،كندتغيير نمي ها     آن يهاي مورد مطالعه با اندازه    شركت

مانع فقدان مشتري يا بازار، بـه       . با تغيير اندازه متفاوت است    ها     آن دومين مانع مهم براي   
. ها مطرح است   گروه از شركت   2ر  ي دومِ اهميت براي ه    عنوان اولين مانع مهم در درجه     

 مـشكالت پـيش روي      ،ها مطابقت دارد و با تحليل بيشتر      ي يونيدو نيز با اين يافته     مطالعه
  .دهدصنايع كوچك و متوسط كشور ما را در ارتباط با بازار توضيح مي

دهنـد كـه در مجمـوع       ها نشان مي  در ارتباط با عوامل انگيزشي براي نوآوري، يافته       
 عامل انگيزشي با اولويت     ، بدون توجه به اندازه، پاسخ نياز بازار       ، مورد مطالعه  هايشركت

هستند و رقابت در كيفيت و قيمت مهمترين عوامل انگيزشـي بعـدي را              ها     آن اول براي 
  .دهندتشكيل مي

اين يافته نيز با ادبيات موضوع سازگار است و اصوالً براي هر شركتي تشخيص نيـاز             
گويي به اين نياز ترين انگيزه براي حركت در مسير پاسختواند مهم مييا فرصت در بازار
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 در چـالش    ، به طـور دائـم     ،ها در بازار اقتصادي    شركت ،چنان كه . با انجام نوآوري باشد   
كسب يا حفظ مزيت رقابتي در كيفيت يا قيمت محصوالت خود نسبت بـه سـاير رقبـا                  

براي حركت  ها     آن ترين عوامل انگيزشي  قرار داشته و رقابت در كيفيت يا قيمت از مهم         
  .هاي بيشتر استدر جهت نوآوري

  هاي تحقيق محدوديت
  :هاي تحقيق عبارت از موارد ذيل بودند شده محدوديتدر پژوهش انجام

آالت و     از گروه ماشـين    84ي حضوريافته در نمايشگاه سال      ها  بنگاهمحدوديت تعداد    .1
  تجهيزات؛

گـويي بـه     به مشاركت در مـصاحبه و پاسـخ        ها  گاهبنعدم تمايل برخي از مسؤولين       .2
  .نامهسؤاالت پرسش

  هاپيشنهاد
اهميت صنايع كوچك و متوسط براي اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست، ولي اين 

تـوان    توسـعه و افـزايش     ،بخش از صنايع با مشكالتي فراوان روبرو است و براي رشـد           
 بـا گذشـت زمـان بـه طـور      هـا  گـاه بنايـن  . رقابتي از محيط مساعدي برخوردار نيست 

پـيش   هـاي ديگـر    ي كـشور  ها  بنگاه به سمت در رقابت قرارگرفتن با        ،ناپذيري اجتناب
-ي رقابـت يـاري    تواند در عرصه  است كه مي  ها     آن  توان نوآوري  ،روند و در نهايت    مي

  .باشدها   آنيكننده
 عوامـل    ارزيـابي  ،هـاي نوآورانـه    تالشي است براي بررسي فعاليـت      ،پژوهش حاضر 

  .بازدارنده و عوامل انگيزشـي بـراي نـوآوري در منتخبـي از صـنايع كوچـك كـشور                  
و افـزايش رقابـت در      %) 65با فراوني   (دهند، پاسخ نياز مشتريان و بازار       ها نشان مي  يافته

ـ        اولويـت  ،%)5/37بـا فراوانـي     (مشخصات محصوالت بازار      لهـاي اول و دوم در عوام
هاي مورد مطالعه بوده است و عدم دسترسي به منـابع           انگيزشي براي نوآوري در شركت    

-ها شناخته مي  ترين مانع نوآوري در اين شركت     مهم%) 5/52با فراواني   (مالي مورد نياز    



   ... نوآوري مطالعه عوامل بازدارنده و انگيزشي براي                                             

  

63 
ي آنها، اختالفـي    هاي نوآورانه  در ميزان فعاليت   ها  بنگاهي  در ارتباط با نقش اندازه    . شوند
  .ه مشاهده نشدهاي مورد مطالع گروه از شركت2دار بين معني

هاي اجرايـي مـورد توجـه قـرار         ها و برنامه  توانند در تدوين سياست   ها مي اين يافته 
 به تنهايي براي اين منظور كافي نيست و موضوع مهـم            ،بديهي است اين پژوهش   . گيرند

هـاي تحقيقـاتي     مورد توجه فعاليت   ،ي كوچك و متوسط كشور ما     ها  بنگاهاين است كه    
هـاي اجرايـي    ريـزي  تا زيرساخت تحقيقاتي الزم به منظور برنامـه        تري قرار گيرد  وسيع

  .كارآمد فراهم شود
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