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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،اااه دد ی جهت بکااگی،ی قابلیتهای نوآوای فنآواان دا ابعاد اقتصرادی و اجتماعی حمل و نقل پایداا دی باشد.
اد،وزه بدون وجود حمل و نقل پایداا نمی توان ب توسع پایداا دست یافت .پیش،فت های صوات گ،فت دا فنآوای نیز نقش دهمی دا
شررتاد دادن ب سرر،عت نوآوای داشررت اند .نوآوای فنآواان دیزان قابل حصرروا از یک دقداا دعین کاا و سرر،دای اا افزایش دی دهد.
بسیاای از تحقیقات نشان دی دهد ک ت،کیبی از است،اتژی ها ب،ای اسیدن ب اهداف پایداای دواد نیاز است .تحقیق حاض ،از نظ ،هدف
کااب،دی و از حیث اوش ب ،دبنای توصیف داده ها دی باشد .دا دبحث حمل و نقل پایداا تم،کز ب ،اوی دباحث دحیط زیستی و تخ،یب
آن توسرط داشرین کاهش دنابع طبیعی و اسرتااده بیش از حد دشرتقات ناتی دی باشد .جادع آداای پژوهش شادل ددی،ان دعاونین و
کااشرناسران حوزه حمل و نقل شر،کتهای فعاا دا سیستم حمل و نقل کشوا دا بهاا ساا  6931دا  39ش،کت ب تعداد  631نا ،بوده و
تحلیل ب ،اسرا

داده های جمع آوای شرده از  601تن از آزدودنی ها ب ،اسا

ف،دوا کوک،ان با اوش نمون گی،ی طبق ای نسبی از

جادع دواد نظ ،انجام شرده اسرت .اطاعات دواد نیاز با استااده از پ،سشناد ؛ جمع آوای و از ط،یق ن،م افزااهای آداای دواد تحلیل
ق،ااگ،فت.نتایج تحقیق نشان دی دهدک عوادل اجتماعی بیشت ،با دااهیم یادگی،ی اجتماعی سازداندهی و سازدانهای یادگی،نده و عوادل
اقتصادی نیز با بهبود ف،آیند بازاایابی و تخصیص بهین دنابع و تو ید ااتباط بیشت،ی دااد.

واژه های کلیدی :حمل و نقل پایدار ،نوآوری فنآورانه ،شرکتهای فعال در حمل و نقل
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 .1مقدمه
قابلیت های فنآورانه در صنعت شامل مهارتهای فنی ،مدیریتی و
نهادی است که به یک بنگاه تولیدی ،توان استفاده کارامد از
تجهیزات و اطالعات فنی را می دهد .درحال حاضر در بسیاری از

بوده ،نه در مواقع خاص .در محیط پویا و پر تالطم امروزی ،عدم
توانایی در نوآوری منجر به کسععادی کسععب و کار شده و بنگاه را
وادار به خروج از کسب کار می سازد.
].[Yam, Guan, Pun, Tang, 2004

صنایع ،نوآوری فنآورانه به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت
رقابتی تبدیل شده است .رقابت خارجی شرکت ها را تحت فشار
قرار داده است تا محصوالت و خدمات متمایزی تولید کنند و به

اجتماعی

اقتصادی

برابری

طور مداوم به نوآوری دست زنند .به بازار آوردن محصوالت جدید

سالمتی

بهره وری

به شرکت ها کمک می کند تا حاشیه سود خود را حفظ کنند و این

قابلیت زندگی مشترک

در حالی است که سرمایه گذاری در نوآوری فرآیند به شرکت ها

فعالیت های کسب و
کار

ارزش های فرهنگ تاریخی

استخدام

مشارکت عمومی

مالیات بر کسب و

کمک می کند تا هزینه خود را پایین نگه دارند .پیشرفت های
صورت گرفته در فنآوری اطالعات نیز نقش مهمی در شتاب دادن

محیطی

به سرعت نوآوری داشته اند .هر قدر شرکت ها بیش تر از فنآوری

انتشار گازها

های جدید استفاده کنند و بدین وسیله بر سرعت نوآوری خود

تغییرات اقلیمی

بیفزایند ،سطح رقابت را برای رقبای خود افزایش می دهند و

تنوع زیستی

موجب تغییری در کل صنعت در جهت کاهش زمان چرخه

حفظ زیستگاه

محصول و به بازار آوردن سریع تر محصوالت جدید

زیبایی شناسی

میشوند]Schilling andVasco, 2000].
توسععه پایدار سععه هدر را دنبال می کند :سالمت محیط زیست،
رفاه اقتصادی و رفاه و عدالت اجتماعی .بدون وجود حمل و نقل
پایدار نمی توان به توسعععه پایدار دسععت یافت .نوآوری فنآورانه
میزان قابل حصول از یک مقدار معین کار و سرمایه را افزایش می
دهد .در اواخر قرن بیسععتم مزیت رقابتی عمدتا با متغییرهایی نظیر
کیفیت ،کارایی ،سععرعت و پاسوگویی به مشتری ارائه می گردید.
توانمندی های متمایز بنگاهها ،صععالحیت محوری می باشععد .این
صعالحیت سعبب افزایش سععهم بازار و فرصتهای جدیدی شده و
کلیه فعالیتها را با موفقیت همراه خواهند نمود .صعالحیت محوری
مجموعه ای از مهارتها و فنآوری بوده که در رقابت میان کسععب و
کارها مشععارکت دارد .این صععالحیتها سععبب رضععایتمندی بیشععتر
مشتریان در برابر رقبا می گردد .بنابراین امروزه سازمان ها همواره
با مسعععاله جدیدی بنام نوآوری سعععریع با نرخ موفقیت باال روبرو

شکل  .1متغیرهای ضروری مورد بررسی در پایداری

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می توان در دو بوش کلی
دانسعت که یکی در سطح خرد و بنگاه و دیگری در سطح کالن و
ملی اسعت .در سطح خرد می توان به اهمیت قابلیت های نوآوری
فنآورانه در کسعب مزیت رقابتی در محیط کسب و کار اشاره کرد.
یعنی با در نظر گرفتن عوامل و ویژگی های عصععر رقابت پذیری
کسب و کارها ،به منظور بقا در محیط رقابتی نیاز به کسب قابلیت
های نوآوری فنآورانه وجود دارد .در سععطح کالن اعتقاد لالب بر
این اسعت که گام اول کشعورهای در حال توسعه در مسیر توسعه
یافتگی وارد کردن فنآوری از عرضه کنندگان فنآوری در کشورهای
توسعععععه یافته ،جذب و انطباق ،تقلید و در نهایت ایجاد فنآوری
های خودشان است.
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تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فنآورانه بر حمل و نقل پایدار.....
نوسعععتین تعریف حمل و نقل پایدار توسعععط برانتلند ارائه شع عد:

قرار نداده است .آنها استراتژی هایی در سطح فدرال جهت اجرای

برآورده سعععاختن نیعازهعای حال حاضعععر بدون در معرط خطر

حمل و نقل پایدار پیشنهاد می دهند ،همینطور بسیاری از تحقیقات

انداختن نیازهای نسعععل های آینده به منظور تامین نیازهای آن .در

نشعان می دهد که ترکیبی از اسععتراتژی ها برای رسیدن به اهدار

محیط

پایداری مورد نیاز است .راه حل های"عدم پشیمانی" ،به دستیابی

زیستی و توریب آن توسط بکارگیری ماشین ،کاهش منابع طبیعی

ترکیبی از اهدار اقتصععادی ،زیست محیطی و اجتماعی کمک می

و استفاده بیش از حد مشتقات نفتی می باشد[Deakin, 2002] .

کنعد ،و بنعابراین می توانعد بعدون در نظر گرفتن عدم قطعیت در

حمعل و نقل پایدار می بایسعععت این وقایع مرتبط را اندازه گیری

ارزش قرار داده شععده در مورد اثرات زیسععت محیطی و اجتماعی،

نماید و یا اثر آنرا بر روی بوشهای حمل و نقل نشان دهد:

مانند گرم شدن کره زمین و نابرابری ،اجرا شود.

مبحع

حمعل و نقعل پایدار  ،تمرکز اولیه بر روی مباح

•

کاهش ذخایر نفتی

•

تاثیرات جهانی جو

•

در سراسر قرن بیستم کارهای نظری و تجربی بسیاری روی مفهوم

مرگ و میر و صدمات

•

نوآوری انجام گرفت .سابقه این تحقیقات به کتاب "نظریه توسعه

تاثیرات کیفیت هوای محلی

•

اقتصعادی" شعوم یتر در سال  7371بر می گردد ].[Bao, 2010

کنترل ازدحام و شلولی

•

وی اعتقاد داشت که تغییر فنآورانه علت اصلی فعالیت اقتصادی و

سروصدا

•

رشد است ][Garcia Muina And .Lopez, 2007

تاثیرات بیولوژیک

•

در میانه قرن بیسععتم و پس از جنگ جهانی در دهه های  09و 19

برابری

توجه اقتصعععاددانان به مفاهیمی چون رشعععد اقتصعععادی و اهمیت

] [Daekin, 2002بیان مینماید که توسععععه پایدار نتایج

 .2پیشینه تحقیق

نوآوری معطور شد و با اوج گرفتن بح

نقش و اهمیت فنآوری

نگرانی رو به تزاید مردم نسععبت به کیفیت محیط زیسععت ،برابری

در رشعد اقتصعادی ناشعی از کارهای سولو و آبرامویتز ،نوآوری و

اجتماعی ،پایداری اقتصععادی و تهدیدات ناشععی از تغییرات آب و

فنآوری هرچه بیشتر رنگ و بوی یکدیگر را گرفتند .در دهه  39و

هوایی می باشعععد .اسعععتراتژی های موجود جهت افزایش پایداری

 39میالدی کم کم نقش مفهوم نوآوری و تغییر در فنععآوری ی عا

حمل و نقل بعنوان یک جزء اصعععلی از توسععععه پایدار ،شعععامل

نوآوری فنآورانه به عنوان یکی از ملزومات اصلی توسعه اقتصادی

مدیریت تقاضععا  ،مدیریت عملیات ،سععیاسععتهای قیمت گذاری،

خصعوصعا برای کشورهای در حال توسعه توسط کارهای نلسون،

فنآوری های وسععائل نقلیه ،سععوخت پاک و برنامه ریزی حمل و

وینتر ،الل ،وسعععتفعال و دیگران مورد توجعه قرار گرفت .همزمان

نقل و انسعجام مصعرر می باشد .از همین رو [Benfield and

تکعامل دیدگاه منبع محور در مدیریت و اقتصعععاد و تلفیق این دو

] Reploge,2002بیان می سععازند که حمل و نقل پایدار عنصععر

شاخه با یکدیگر منجر به ایجاد مفهوم قابلیت نوآوری فنآورانه شد

اصعلی و ضعروری توسعه پایدار است .حمل و نقل در آن بعنوان

و نوآوری فنآورانه را از سععطح ملی و کالن به سععطح خرد و بنگاه

پیش شعر توسععه می باشد .این مشارکت در پایداری در مسائل

آورد .طی دو دهه گذشته ،انباشت قابلیت در سازمان ها ،یک خط

گسترده زیست محیطی ،هدر رفت انرژی ،گرمایش زمین ،آلودگی

تحقیقی پیوسته در ادبیات نوآوری بوده است .رهبران کسب و کار

هوا و آب ،سععروصععدا و از بین رفتن اکو سعیسععتم می باشععد .آنها

و سععیاسععت گذاران تشععویص داده اند که برای رقابت پذیری در

خاطر نشعان می سازند که چارچوب قانونی و سیاسی پایداری در

محیط فعلی کسعععب و کار ،دانش و قابلیت ها نقش مهمی در هر

حمل و نقل ایاالت متحده ،از سال  7331در حال بهبود بوده ولی

مجموععه کسعععب و کعار ایفعا می کنند .چنین قابلیت هایی اللب

دولت فدرال ایاالت متحده هنوز مباحثی چون بهره وری سععوخت

مزیت های رقابتی برای بنگاه و زنجیره ارزش ایجاد می کنند .طبق

و کنترل آالیندگی از طریق تکنولوژی وسععائل نقلیه مورد بررسععی

مطالعات سععیلوسععتر و دیگران ( )1979به دنبال این آگاهی رشععد
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یعابنده از اهمیت دانش و قابلیت ها ،بوش قابل توجهی از ادبیات

مناسب ،تسلط بر فنآوری های انتواب شده و استفاده موفق از آن

مشعععغول بررسعععی چگونگی یعادگیری و جعذب دانش خارجی

ها در تولید ،تطبیق این فنآوری ها با شرایط ویژه تولید و تقاضای

[Cohen and Levinthal,990] [Caloghirou,Kastelli,
] Tsakanika 2004چععگععونگی انبععاشععععت چنین دانشعععی

محلی ،دسععتیابی به بهبود ثانویه از طریق بهبود های جزئی ،تحقیق

] [Figueiredo, 2002چععگععونععگععی مععدیععریععت دانععش
خود][Coombs and Hull, 1998

برای نوآوری های مهمتر با توسعععه تجهیزات تحقیق و توسعععه و
نهایتا انجام تحقیقات پایه ].[Fransman, 1986
همان طور که مشعوص است تحقیقات صورت گرفته بیشتر سعی

چگونگی خلق دانش جدید و نوآوری
][Jensen, Johnson Lorenz, Lundvall, 2007
][Silvestre and Silva, 2013
و انواع قابلیت های مورد نیاز برای نوآوری
[Galunic and Rodan, 1998] [Zander and Kogut,
]1992
توسط بنگاه بوده و هستند .از دهه  39و بوصوص در دهه  39تا
هم اکنون در حوزه هعای موتلف علوم مدیریت و اقتصعععاد بح
های زیادی راجع به کسعععب توانمندی ها و قابلیت های مرتبط با
فنآوری و نوآوری مطرح شده است .طبق مطالعات شان و دیگران
در سعال ،1979جریانات ادبی موتلف نظیر شایستگی های متمایز

بر بررسی حمل و نقل پایدار ،داشته است و کمتر به بح

ارتبا

آن با قابلیتهای نوآوری فنآورانه توجه شععده اسععت و بیشععتر نگاه
دولتی و سیستماتیک به این موضوع وجود دارد .اما همان طور که
گفته شععد این تحقیق به دنبال ارائه تحلیل های کاربردی برای دو
گروه سعیاسعتگذاران و مدیران می باشعد و به دنبال مسیر مناسب،
مبتنی بر این قابلیتها بوده و عالوه بر در نظر گرفتن آنچه که توسط
مسئولین می تواند منجر به راه حل هایی جهت بکارگیری و ایجاد
هر چه سعریعتر رشعد و توسعه حمل و نقل پایدار گردد ،به دنبال
عواملی چون سود دهی شرکتها در حوزه های حمل و نقل و ارتقا
قابلیتهای موتلف سازمان نیز است.

[Snow and Hrebiniak, 1980][Hitt and Ireland,
] 1985دیدگاه منبع محور از بنگاه،

تمرکز بر قابلیتهای نوآوری فنآورانه و بکارگیری آن در ایجاد یک

[Mahoney

حمل و نقل پایدار از اصععول توسعععه پایدار می باشععد .مشععوص

Pandian,
]1992
][Barney,1991[Grant,1991
رویکرد قابلیت های پویا،

and

کردن کارکردها و نهاد های مرتبط در تحقق این مهم مواردی است

[Prahalad and Hamel, 1990] [Teece and Pisano,
] 1994و دیدگاه دانش محور از بنگاه [Kogut and Zander,
] 1992هر کعدام از این جریعان هعای ادبی به بح

قابلیت های

کعه نعه تحقیقات داخلی و نه در تحقیقات خارجی به آن پرداخته
نشده است.
•( Greenlitesمدیریت سبز در پایداری محیطی حمل و نقل)

مرتبط با نوآوری و فنآوری پرداخته اند و صریحا بیان داشته اند یا

یک برنامه خود تاییدی ارائه شععده توسععط دپارتمان حمل و نقل

ضمنا استنبا کرده اند که قابلیت های مرتبط با نوآوری و فنآوری

ایالت نیویورک اسعععت که پروژه ها و عملکردهای حمل و نقل را

بنگاه می تواند یکی از منابع اصلی مزیت رقابتی بنگاه باشد.

مبتنی بر حدی که آنها اهدار پایداری و زیست پذیری را یک ارچه

از انواع تععاریفی که در مورد قابلیت های نوآوری فنآورانه وجود

می کنند متمایز می سازد .طرح ها و عملکردهای پروژه Nysdot

دارد برخی از این تعاریف به صورت انتوابی عبارتند از:

برای عملکردهای پایداری ارزیابی می شععوند و مبتنی بر اعتبارات

قعابلیعت هعای نوآوری فنآورانه را می توان به عنوان مجموعه ای

کلی یک سعطح تایید و گواهینامه اختصاص مییابد .سیستم درجه

ویژه از تجهیزات ،مهععارت هععا ،دانش ،تمععایالت و نگرش هععایی

بندی سعطوح تایید ،متغیرها را با باالترین سطح اختصاص یافته به

تعریف کرد که به توانایی کار کردن ،فهم ،تغییر و ایجاد فرایندها و

طرح ها و گروه های عملی که راه حل های حمل و نقل پایدار را

محصعوالت بازمی گردد ] .[Marcelle, 2005فرانسمن قابلیت

گسععترش می دهند ،توصعیص داده می شود.این شبکه ،از صفحه

هعای نوآوری فنعآورانعه را بعه عنوان تمام قابلیت های الزم برای

ای گسعععترده اسعععتفاده می کند که پروژه های فردی را طبق دامنه

دسععترسعی به موارد ذیل معرفی می کند :تحقیق و انتواب فنآوری

وسیعی از بهترین عملکردها ،اندازه گیری می نماید.
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طرح پایداری ()Oregon

ضعمنی وجود دارد و منابع ارائه شععده توسععط سیستم های طبیعی

•در سال  Oregon Governor Kitzhaber ،1999یک فرمان

زمین (محیط) برای عملکرد سععیسععتم های اجتماعی ضععروری و

و حکم اجرایی تصویب کرد که پایداری را در عملکردهای دولت

اسعاسی هستند( .تولیدات مناسب آب ،سیستم های حمل و نقل و

ای عالتی ارتقععا داد .در سععععال  ،1997قععانونگععذار ای عالتی قععانون

دیگر زیرسعاختهای مطمئن) بدون سعیستم های اجتماعی مناسب،

پایداری oregonرا تصععویب کرد که اهدار را برای موسععسات

سعیسععتم های اقتصععادی نمی توانند بهره ور باشععند .پس سععلسله

ایالتی در انجام عملکردهای داخلی و ماموریت های خارجی شان

مراتب پایداری با سعیستم های طبیعی و فیزیکی زمین که حمایت

ایجعاد کرد .همچنین هیئعت پعایعداری را برای ارائعه نظارت برای

اسعاسی برای سیستم های اجتماعی ارائه می کنند ،اجازه پیشرفت

تالشعهای آنان در ایالتها تشکیل داد .فرمانهای اجرایی بعدی طرح

سیستم های اقتصادی را صادر می کنند .بنابراین پایداری می تواند

و ابتکار پایداری موسععسععه ایالتی را گسععترش داده و عملکردهای

به عنوان یک مفهوم بلندمدت و منحصععر بفرد که کیفیت زندگی و

پایداری را در دانشعگاه ها و دولت های محلی و بوش خصوصی

کارایی مسععائل را بررس عی می کند تلقی شععود .این امر یک مفهوم

ترلیب و تشععویق کردند .در نتیجه ،دپارتمان حمل و نقل اورگون

جهانی و محلی را مورد خطاب می دهد و نیز یک سععاختار زمانی

یک طرح پایداری ایجاد کرد که به این فرمانها و به چالشععهایی که

بکعار می گیرد کعه هزینعه ها و منافع را در طول دوران زندگی به

سیستم حمل و نقل و عملکردهای داخلی)  (O DOTبا آن مواجه

جای چرخه های کوچک یک یا دوساله درنظر گیرد.

می شعدند واکنش می داد که شامل اهدار کوتاه مدتی است .این
اهدار کوتاه مدت تا سال  1971بدست آمده و اهدار بلندمدت
تا سال  1999حاصل خواهند شد.

 .3روش تحقیق
روش تحقیق مورد اسعتفاده در این پژوهش ،کسب اطالعات مبنی
بر واقعیت علمی و تجربیات عملی بوده اسععت .به همین خاطر به

تععریف  Oregon DOTاز پععا یداری ((معنی پععا یداری

منظور استوراج داده ها و اطالعات مورد نیاز ارایه مدل ،عالوه بر

چیست؟))

اسععتفاده از اسععناد موجود و قبلی مرتبط و نیز مصععاحبه با خبرگان

•اصعطالح توسععه پایدار در سال  7339با شروع تحقیق و بررسی

حوزه حمعل و نقل  ،یافته ها و تحقیقات برخی از دانشعععگاههای

محققان از ارتباطات منظم بین جوامع انسانی و تاثیرشان بر طبیعت

داخلی و خارجی نیز مورد شعناسعایی و بررسی قرار گرفت.روش

ابداع شععد .گزارش برادلند که در سععال  7331توسععط کمیسععیون

این مطالعه به صورت توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران،

جهانی در مورد محیط و پایداری منتشععر شد ،اولین گزارش عمده

معاونین و کارشععناسععان حوزه حمل و نقل شععرکت های فعال در

درون دولتی با کدگذاری اصعععطالح توسععععه پایدار به عنوان یک

حوزه حمل و نقل کشععور می باشععد .برای بررسععی سععوال های

استراتژی مرتبط با رشد اقتصادی و محافظت از محیط زیست بود.

پژوهش ،بطور همزمان از تحلیل مسععیر و ضععرایب اسععتاندارد و

مفهوم رشععد پایدار که اکنون گسترش یافته است و اللب به آن با

مقادیر  tاسععتفاده شععده اسععت .جهت بررسععی کفایت مدل نیز از

یک کلمه مجزای پایداری اشععاره شععده اسععت ،از آنجا نشععات می

شععاخص های کای دو ،شععاخص برازش هنجار شععده ،شععاخص

گیرد.

برازش تطبیقی ،شعععاخص نیکویی برازش ،ریشعععه مربعات خطای

•قانون پایداری  Oregonدر سال 2001

برآورد ،شعاخص نیکویی برازش تعدیل شععده ،شاخص برازندگی

این قانون ،پایداری را به عنوان توسعه و محافظت از منابع به شیوه

افزایشعی و شعاخص برازش هنجار نشده استفاده شده است.روش

ای کعه افراد را قعادر به برآورده سعععاختن نیازهای کنونی می کند

نمونعه گیری پژوهش حعاضعععر بعا توجعه بعه جامعه آماری مورد

تعریف می نماید (در حالیکه نیازهای نسل های آینده را از دیدگاه

نظر(مدیران ،معاونین و کارشععناسععان حوزه حمل و نقل شرکتهای

مشعععترک اهععدار محیطی ،اقتصععععادی و جععامعععه برآورده می

فعال در حوزه حمل و نقل کشور در بهار سال  ،)7931به صورت

سعازد).درون این تعریف سه بوش از پایداری ،یک سلسله مراتب

نمونه گیری طبقه ای نسععبی با فرمول کوکران و به تعداد  793نفر
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حمیدرضا سلمانی مجاوری ،تقی ترابی ،رضا رادفر
بوده ،بطوریکه شرکت های فعال در هر حوزه حمل و نقل(دریایی،

پرسععشععنامه تحقیق حاضععر به روش روایی صععوری و محتوا بوده

ریلی ،هواپیمعایی و جاده ای) ،بیانگر یک طبقه می باشعععد.فرمول

اسعت روش صعوری بدین نحو بوده که تهیه پرسشنامه مناسب و

شارل کوکران مطابق معادله روبرو می باشد که در آن

منطبق بر مدل مفهومی پژوهش با اسعععتفاده از جلسعععات خبرگان

 =nحجم نمونه

انجام گرفته و آیتم های پرسعشعنامه مناسب انتواب شده اند که با

 = Nحجم جمعیت آماری

توجه به سعوال های پژوهش و همچنین رجوع به تحقیقات مشابه

 tیا  = zدر صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

آن ،در نهایت مناسععب تشویص داده شد .روایی صوری به روایی

 = pنسبتی از جمعیت حائز صفت معین

ظاهری و نمادی نیز مشعععهور اسعععت .این روش یک شعععاخص

 =qنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین

مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی اسعععت .منظور منطقی بودن،

= dدرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

جالب بودن و تناسعب ظاهری ابزار پژوهش است .ظاهر مفهوم را

=𝑛

می سععنجد ،و به نظر می رسععد مفاهیم را اندازه گیری می نماید.

()7
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البته پوش نمونه در هر طبقه ،بصعورت تصادفی ساده شکل گرفته
اسعت .این تحقیق نوعی تحقیق میدانی فرضعیهآزمایی است ،زیرا
سعععواالت با اسعععتفاده از دادههایی که از جامعه آماری به دسعععت
آمدهاند ،مورد آزمون قرار گرفتهاند .تعداد شعععرکتهای مورد مطالعه
در حوزه حمل و نقل 19 ،شعرکت و تعداد اعاای مورد نظر 710
نفر می باشعند .بواقع با توجه به گسعتردگی شرکت های فعال در
حوزه حمل نقل ،سعی بر آن شد تا جامعه آماری شامل ،نوبگان و
صاحبنظران شرکت های مورد تحقیق باشند تا داده های حاصل از
پرسشنامه تحقیق ،قابل اتکاتر و جامعیت بیشتری داشته باشد .ابزار
جمع آوری اطالعات الزم در مورد متغیرهای تحقیق ،پرسععشععنامه
قابلیتهای نوآوری فنآورانه در حمل و نقل پایدار بود .مدل تحقیق
حعاضعععر برگرفته از تحقیقات محققان موتلف و در کشعععورهای
متفاوت بشرح ]،[Guan and Ma ,2003
]Burgelman,Maidique[،[ Yam,Guan,Pun,Tang,2004

روایی صععوری این مطلب را مد نظر دارد که سععلال های آزمون تا
چه حد در ظاهر شععبیه به موضععوعی هستند که برای اندازه گیری
آن تهیه شده اند.
معنی داری معاتری ::معاتریس داده هعا برای تحلیعل عاملی باید
حاوی اطالعات معنی داری باشد .معنی داری اطالعات موجود در
یک ماتریس از طریق آزمون مربع کای بارتلت صععورت میگیرد.
معنی دار بودن آمعاره کی دو (مربع کای) و آزمون بارتلت حداقل
شعر الزم برای تحلیل عاملی است .در این آزمون باید آماره زیر
محاسبه گردد:
()1

𝒆|𝑹| 𝐠𝐨𝐥 ]

𝟓𝟐𝒑+
𝟔

𝟐

𝛘 = − [𝒏 −

که در آن:
 : nتعداد آزمودنی ها
 : pتعداد متغیرها
𝒆|𝑹|  :مقدار مطلق دترمینان ماتریس همبستگی می باشد.

[Litman,2011] ،]Wheelwright,2001و] [Bernardino,2013بوده

مدل مفهومی تحقیق

است .در این تحقیات محققان با توجه به شرایط موتلف حاکم بر

مدل تحقیق حاضر برگرفته از تحقیقات محققان موتلف و در

سعععیسعععتم حمعل و نقل جامعه مورد تحقیق ،عامل های نوآوری

کشورهای متفاوت بشرح ]،[Guan and Ma,2003

فنعآورانعه موتلفی را معرفی نمودند .با برآیند تحقیقات قبلی ،مدل

][Burgelman,Maidique ،[Yam,Guan,Pun,Tang,2004

نهایی تحقیق بدین صععورت بوده که متغیر مسععتقل «قابلیت های

] Litman,2011]،Wheelwright,2001و[ ]Bernardino,2013بوده

نوآوری فنآورانه» شعامل هفت مولفه بشرح  .7قابلیت یادگیری.1 ،

است .با توجه به نکات پیش گفته و استفاده از منابع علمی فوق

قابلیت برنامه ریزی اسعععتراتژیک .9 ،قابلیت توصع عیص منابع.1 ،

الذکر طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است.در نهایت با عنایت با

قعابلیت تولید .0 ،قابلیت بازاریابی .1 ،قابلیت سعععازماندهی و .1

مطالب باال ،اهدار و سئوال های در نظر گرفته شده ،مدل مفهومی

قعابلیعت تحقیق و توسععععه تعیین گردیده اسعععت .تعیین روایی

پژوهش بشرح زیر است:
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شکل .2مدل مفهومی پژوهش

 .4تجزیه و تحلیل داده ها
 1-4یافته های توصیفی
در بررسععی توصععیفی 31 ،نفر مرد ( 10/39درصععد) و  11نفر زن
( 11/91درصععد) 97 ،نفر مجرد ( 13/19درصععد) و  11نفر متاهل
( 17/99درصعد) بوده اند .در رده های سنی آزمودنی ها 11 ،نفر
کمتر از  99سععال ( 19/91درصععد) 93 ،نفر بین  97تا  19سععال
( 91/77درصد) 19 ،نفر  17تا  09سال (  73/01درصد) و  11نفر
دیگر (  10درصععد) نیز باالی  09سععال ،قرار داشععته اند .در مقوله
میزان تحصعععیالت  11نفر کاردانی و کمتر ( 10درصعععد) 93 ،نفر
کارشععناسععی ( 91/77درصد) 10 ،نفر (  19/70درصد) کارشناسی
ارشععد و  71نفر (  70/11درصععد) دارا مدرک دکتری بودهاند .در
خصععوص سععابقه خدمتی هم 73 ،نفر کمتر از  0سععال ( 71/03
درصعد) 73 ،نفر بین  1تا  79سال (  71/11درصد) 11 ،نفر  77تا
 70سععال (  19/91درصععد) 11 ،نفر بین  71تا  19سععال ( 11/91
درصد) و  19نفر ( 17/99درصد) بیشتر از  19سال ،سابقه خدمتی
داشتهاند.
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 2-4یافته های تحلیلی
پس از جمع آوری اطالععات مربو بعه متغیرهای تحقیق ،آزمون
کولموگرور -اسعععمیرنف انجعام گرفت .یافته ها بر اسعععا

این

آزمون نشان داد که تمامی داده ها و متغیرهای پژوهش نرمال بوده
و داده و متغیر لیر نرمعالی در میعان آنهعا وجود ندارد .با توجه به
اثبعات نرمعال بودن آنهعا در مطعالب فوق ،از آزمونهای پارامتری
جهت ادامه پژوهش اسعععتفاده گردید.این آزمون از طریق مقایسعععه
توزیع فراوانی های نسبی مشاهده شده در نمونه )𝑋( 𝑁𝑆 با توزیع
فراوانی های نسبی جامعه) F(Xانجام میگیرد.
()9
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مدل سععازی معادله سععاختاری ،انواع متنوعی از مدل ها را با هدر
اسععاسععا مشععابه ،برای به تصععویر کشععیدن روابط میان متغیر های
مشعاهده شده به کار می برد .این هدر ،فراهم کردن آزمونی کمی
برای یک مدل نظری مفروط شععده به وسععیله محقق است .بطور
اخص ،مدل های نظری متنوعی می توانند در مدل سعععازی معادله
ساختاری آزمون شوند .این مدل ها فرط می کنند که چگونه

حمیدرضا سلمانی مجاوری ،تقی ترابی ،رضا رادفر

شکل  .3مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد(خروجی نرم افزار)AMOS

فععال در حوزه حمعل و نقعل کشعععور ،قابلیت یادگیری بر عوامل

مجموععه ای از متغیر ها ،سعععازه ها را تعریف کرده و چگونه این

اقتصعععادی ،تععاثیر معنععادار و مثبتی دارد ،بععدین نحو کععه بععا بهبود

سازه ها با یکدیگر مرتبطند.

وضعععیت متغیر پیش بین ،متغیر مالک ارتقاء می یابد ،پس سععئوال

برای بررسععی سععئوال های های پژوهش از تحلیل مسععیر معادالت

اول تحقیق ،مورد تائید مثبت واقع میگردد.

ساختاری ( ،)PATH ANALYSISو برای تعیین تاثیر هر یک

سئوال دوم پژوهش :بعد قابلیت یادگیری بر مولفه اجتماعی حمل

از متغیرها بر روی هم و معنیداری ضرایب ،از تحلیل مسیر در دو

و نقل پایدار ،موثر است.

حالت ضعرایب اسعتاندارد و مقادیر  tاسعتفاده شععد .جهت بررسی

در بررسععی سععئوال دوم تحقیق ضععریب عاملی اسععتاندارد قابلیت

کفایت مدل نیز از شععاخصهای کایدو ،شععاخص برازش هنجار

یعادگیری بر عوامل اجتماعی برابر با  ،9/993مقدار  tبرابر با 9/13

شععده ،شععاخص برازش تطبیقی ،شععاخص نیکویی برازش ،ریشععه

بوده و مقدار احتمال  sig.کمتر از  9/90اسعععت ،نتیجه اینکه ،از

مربععات خطای برآورد ،شعععاخص نیکویی برازش تعدیل شعععده،

دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشناسان حوزه حمل و نقل شرکتهای

شاخص برازندگی افزایشی و شاخص برازش هنجار نشده استفاده

فععال در حوزه حمعل و نقعل کشعععور ،قابلیت یادگیری بر عوامل

شده است.

اجتمععاعی ،تععاثیر معنععادار و مثبتی دارد ،بععدین نحو کععه بععا بهبود

سئوال اول پژوهش :بعد قابلیت یادگیری بر مولفه اقتصادی حمل

وضعععیت متغیر پیش بین ،متغیر مالک ارتقاء می یابد ،پس سععئوال

و نقل پایدار ،موثر است.

دوم تحقیق ،مورد تائید مثبت واقع میگردد.

در بررسععی سععئوال اول تحقیق ضععریب عاملی اسععتاندارد قابلیت

سعئوال سوم پژوهش :بعد قابلیت برنامه ریزی بر مولفه اقتصادی

یادگیری بر عوامل اقتصادی برابر با  ،9/701مقدار  tبرابر با 7/311

حمل و نقل پایدار ،موثر است.

بوده و مقدار احتمال  sig.کمتر از  9/90اسعععت ،نتیجه اینکه ،از
دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشناسان حوزه حمل و نقل شرکتهای
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تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فنآورانه بر حمل و نقل پایدار.....
از دیعدگعاه مدیران ،معاونین و کارشعععناسعععان حوزه حمل و نقل

در بررسی سئوال سوم تحقیق ضریب عاملی استاندارد قابلیت

شععرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل کشععور ،قابلیت توصععیص

برنامهریزی استراتژیک بر عوامل اقتصادی برابر با  ،9/931مقدار t

منابع بر عوامل اجتماعی ،فاقد تاثیر معنادار اسعععت(البته تاثیر دارد،

برابر با  7/171بوده و مقدار احتمال  sig.بیشتر از  9/90است،

اما نه در آن حد که از نظر آماری معنادار باشد ،).پس سئوال ششم

نتیجه اینکه ،از دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشناسان حوزه حمل

تحقیق ،رد میگردد.

و نقل شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل کشور ،قابلیت برنامه-

سئوال هفتم پژوهش :بعد قابلیت تولید بر مولفه اقتصادی حمل و

ریزی استراتژیک بر عوامل اقتصادی ،فاقد تاثیر معنادار است(البته

نقل پایدار ،موثر است.

تاثیر دارد ،اما نه در آن حد که از نظر آماری معنادار باشد ،).پس

در بررسعی سعئوال هفتم تحقیق ضعریب عاملی استاندارد قابلیت

سئوال سوم تحقیق ،رد میگردد.

تولید بر عوامل اقتصعععادی برابر با  ،9/179مقدار  tبرابر با 0/711

سئوال چهارم پژوهش :بعد قابلیت برنامه ریزی بر مولفه

بوده و مقعدار احتمال  sig.کمتر از  9/90اسعععت ،نتیجه اینکه ،از

اجتماعی حمل و نقل پایدار ،موثر است.

دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشناسان حوزه حمل و نقل شرکتهای

در بررسی سئوال چهارم تحقیق ضریب عاملی استاندارد قابلیت

فععال در حوزه حمعل و نقعل کشعععور ،قعابلیعت تولیعد بر عوامل

برنامهریزی استراتژیک بر عوامل اجتماعی برابر با  ،9/711مقدار t

اقتصعععادی ،تععاثیر معنععادار و مثبتی دارد ،بععدین نحو کععه بععا بهبود

برابر با  7/111بوده و مقدار احتمال  sig.بیشتر از  9/90است،

وضعععیت متغیر پیش بین ،متغیر مالک ارتقاء می یابد ،پس سععئوال

نتیجه اینکه ،از دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشناسان حوزه حمل

هفتم تحقیق مورد تائید واقع میگردد.

و نقل شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل کشور ،قابلیت برنامه-

سعئوال هشتم پژوهش :بعد قابلیت تولید بر مولفه اجتماعی حمل

ریزی استراتژیک بر عوامل اجتماعی ،فاقد تاثیر معنادار است(البته

و نقل پایدار ،موثر است.

تاثیر دارد ،اما نه در آن حد که از نظر آماری معنادار باشد ،).پس

در بررسعی سعئوال هشتم تحقیق ضریب عاملی استاندارد قابلیت

سئوال چهارم تحقیق نیز رد میگردد.

تولیعد بر عوامعل اجتمعاعی برابر با  ،9/733مقدار  tبرابر با 1/101

سععئوال پنجم پژوهش :بععد قابلیت توصعععیص منابع بر مولفه

بوده و مقعدار احتمال  sig.کمتر از  9/90اسعععت ،نتیجه اینکه ،از

اقتصادی حمل و نقل پایدار ،موثر است.

دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشناسان حوزه حمل و نقل شرکتهای

در بررسعی سعئوال پنجم تحقیق ضعریب عاملی استاندارد قابلیت

فععال در حوزه حمعل و نقعل کشعععور ،قعابلیعت تولیعد بر عوامل

توصعیص منابع بر عوامل اقتصادی برابر با  ،-9/113مقدار  tبرابر

اجتمععاعی ،تععاثیر معنععادار و مثبتی دارد ،بععدین نحو کععه بععا بهبود

با  -1/310بوده و مقدار احتمال  sig.کمتر از  9/90اسععت ،نتیجه

وضعععیت متغیر پیش بین ،متغیر مالک ارتقاء می یابد ،پس سععئوال

اینکه ،از دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشعناسان حوزه حمل و نقل

هشتم تحقیق مورد تائید واقع میگردد.

شععرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل کشععور ،قابلیت توصععیص

سئوال نهم پژوهش :بعد قابلیت بازاریابی بر مولفه اقتصادی حمل

منابع بر عوامل اقتصععادی ،تاثیر معنادار و مثبتی دارد ،بدین نحو که

و نقل پایدار ،موثر است.

با بهبود وضعععیت متغیر پیش بین ،متغیر مالک ارتقاء می یابد ،پس

در بررسععی سععئوال نهم تحقیق ضععریب عاملی اسععتاندارد قابلیت

سئوال پنجم تحقیق ،مورد تائید واقع میگردد.

بازاریابی بر عوامل اقتصادی برابر با  ،9/107مقدار  tبرابر با 9/707

سععئوال شععشععم پژوهش :بعد قابلیت توصععیص منابع بر مولفه

بوده و مقعدار احتمال  sig.کمتر از  9/90اسعععت ،نتیجه اینکه ،از

اجتماعی حمل و نقل پایدار ،موثر است.

دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشناسان حوزه حمل و نقل شرکتهای

در بررسعی سعئوال شعشم تحقیق ضریب عاملی استاندارد قابلیت

فععال در حوزه حمعل و نقل کشعععور ،قابلیت بازاریابی بر عوامل

توصیص منابع بر عوامل اجتماعی برابر با  ،9/913مقدار  tبرابر با

اقتصعععادی ،تععاثیر معنععادار و مثبتی دارد ،بععدین نحو کععه بععا بهبود

 9/03بوده و مقدار احتمال  sig.بیشتر از  9/90است ،نتیجه اینکه،
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حمیدرضا سلمانی مجاوری ،تقی ترابی ،رضا رادفر
وضعععیت متغیر پیش بین ،متغیر مالک ارتقاء می یابد ،پس سععئوال

وضعععیت متغیر پیش بین ،متغیر مالک ارتقاء می یابد ،پس سععئوال

دوازدهم تحقیق ،تائید میگردد.

نهم تحقیق نیز تائید میگردد.

سععئوال سععیزدهم پژوهش :بعد قابلیت تحقیق و توسعععه بر مولفه

سععئوال دهم پژوهش :بععد قابلیت بازاریابی بر مولفه اجتماعی

اقتصادی حمل و نقل پایدار ،موثر است.

حمل و نقل پایدار ،موثر است.

در بررسی سئوال سیزدهم تحقیق ضریب عاملی استاندارد قابلیت

در بررسععی سععئوال دهم تحقیق ضععریب عاملی اسععتاندارد قابلیت

تحقیق و توسعه بر عوامل اقتصادی برابر با  ،-9/97مقدار  tبرابر با

بازاریابی بر عوامل اجتماعی برابر با  ،9/719مقدار  tبرابر با 7/199

 9/979بوده و مقدار احتمال  sig.بیشع عتر از  9/90اسعععت ،نتیجه

بوده و مقدار احتمال  sig.بیشععتر از  9/90اسععت ،نتیجه اینکه ،از

اینکه ،از دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشعناسان حوزه حمل و نقل

دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشناسان حوزه حمل و نقل شرکتهای

شعععرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل کشعععور ،قابلیت تحقیق و

فععال در حوزه حمعل و نقل کشعععور ،قابلیت بازاریابی بر عوامل

توسععه بر عوامل اقتصادی ،فاقد تاثیر معنادار است(البته تاثیر دارد،

اجتماعی ،فاقد تاثیر معنادار اسععت(البته تاثیر دارد ،اما نه در آن حد

امعا نه در آن حد که از نظر آماری معنادار باشعععد ،).پس سعععئوال

کعه از نظر آماری معنادار باشعععد ،).پس سعععئوال دهم تحقیق ،رد

سیزدهم تحقیق ،رد میگردد.

میگردد.

سععئوال چهاردهم پژوهش :بعد قابلیت تحقیق و توسعععه بر مولفه

سئوال یازدهم پژوهش :بعد قابلیت سازماندهی بر مولفه اقتصادی

اجتماعی حمل و نقل پایدار ،موثر است.

حمل و نقل پایدار ،موثر است.

در بررسععی سععئوال چهاردهم تحقیق ضععریب عاملی اسععتاندارد

در بررسعی سئوال یازدهم تحقیق ضریب عاملی استاندارد قابلیت

قابلیت تحقیق و توسعه بر عوامل اجتماعی برابر با  ،9/703مقدار t

سعععازماندهی بر عوامل اقتصعععادی برابر با  ،9/917مقدار  tبرابر با

برابر با  7/330بوده و مقدار احتمال  sig.بیشععتر از  9/90اسععت،

 9/339بوده و مقدار احتمال  sig.بیشع عتر از  9/90اسعععت ،نتیجه

نتیجه اینکه ،از دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشععناسان حوزه حمل

اینکه ،از دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشعناسان حوزه حمل و نقل

و نقل شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل کشور ،قابلیت تحقیق

شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل کشور ،قابلیت سازماندهی بر

و توسععععه بر عوامل اجتماعی ،فاقد تاثیر معنادار اسعععت(البته تاثیر

عوامل اقتصعادی  ،فاقد تاثیر معنادار است(البته تاثیر دارد ،اما نه در

دارد ،اما نه در آن حد که از نظر آماری معنادار باشد ،).پس سئوال

آن حد که از نظر آماری معنادار باشد ،).پس سئوال یازدهم تحقیق،

چهاردهم تحقیق ،رد میگردد(.مطابق جدول)7

رد میگردد.

پس از انجام تحلیل مسیر ،بررسی کفایت مدلهای اصلی و ویژه

سععئوال دوازدهم پژوهش :بععد قابلیت سعععازماندهی بر مولفه

برازش داده شده انجام گرفت که برای مدل اصلی پژوهش مقدار

اجتماعی حمل و نقل پایدار ،موثر است.

آمارهی کای -دو در مدل  ،11/130درجۀ آزادی مدل نیز برابر با

در بررسی سئوال دوازدهم تحقیق ضریب عاملی استاندارد قابلیت

 17است که حاصل نسبت آنها برابر با  1/339است که در حدود

سعععازمعانعدهی بر عوامل اجتماعی برابر با  ،9/193مقدار  tبرابر با

مقدار قابل قبول قرار دارد .از طرفی دیگر شاخصهای برازندگی

 1/311بوده و مقعدار احتمعال  sig.کمتر از  9/90اسعععت ،نتیجه

الگو مانند  CFI ،GFI ،AGFIو  IFIهمگی در حد قابل قبول

اینکه ،از دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشعناسان حوزه حمل و نقل

و مناسب قرار دارند و شاخص  RMRنیز  9/919است .جدول

شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل کشور ،قابلیت سازماندهی بر

( )1شاخصهای برازندگی الگوی تحلیل در مدل را نشان

عوامعل اجتماعی ،تاثیر معنادار و مثبتی دارد ،بدین نحو که با بهبود

می دهد.
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تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فنآورانه بر حمل و نقل پایدار.....
جدول  .1بررسی سئواالت پژوهش بر اساس تحلیل مسیر
ردیف

متغیرها

ضرایب استاندارد

مقادیر t

مقدار احتمالsig.

نتایج

1

قابلیت یادگیری بر عوامل اقتصادی

95701

75311

959139

معنیدار است.

2

قابلیت یادگیری بر عوامل اجتماعی

95993

9513

959993

معنیدار است.

3

قابلیت برنامهریزی استراتژیک بر عوامل اقتصادی

95931

75171

951109

معنیدار نیست.

4

قابلیت برنامهریزی استراتژیک بر عوامل اجتماعی

95711

75111

959379

معنیدار نیست.

5

قابلیت تخصیص منابع بر عوامل اقتصادی

-95113

-15310

959919

معنیدار است.

6

قابلیت تخصیص منابع بر عوامل اجتماعی

95913

9503

950009

معنیدار نیست.

7

قابلیت تولید بر عوامل اقتصادی

95179

05711

959993

معنیدار است.

8

قابلیت تولید بر عوامل اجتماعی

95733

15101

95911

معنیدار است.

9

قابلیت بازاریابی بر عوامل اقتصادی

95107

95707

95991

معنیدار است.

10

قابلیت بازاریابی بر عوامل اجتماعی

95719

75199

95709

معنیدار نیست.

11

قابلیت سازماندهی بر عوامل اقتصادی

95917

95339

95911

معنیدار نیست.

12

قابلیت سازماندهی بر عوامل اجتماعی

95193

15311

95991

معنیدار است.

13

قابلیت تحقیق و توسعه بر عوامل اقتصادی

-9597

95979

95331

معنیدار نیست.

14

قابلیت تحقیق و توسعه بر عوامل اجتماعی

95703

75330

95903

معنیدار نیست.

جدول  .2شاخصهای برازش الگوی پژوهش
شاخصها

مقدار قابل قبول

مقدار یافته پژوهش

مطلوبیت

کای دو ( 𝟐𝝌)مجذور کای

-

11/130

تایید مدل

P-Value

-

17

تایید مدل

( dfدرجه آزادی)

df ≥ 0

959999

تایید مدل

𝜒 2⁄
𝑓𝑑
RMSEA

𝜒 2⁄
𝑑𝑓 < 3
RMSEA < 0.1

1/339

تایید مدل

9/931

تایید مدل

NFI

NFI > 0.8

9/331

تایید مدل

AGFI

AGFI> 0.8

9/173

عدم تایید مدل

GFI

GFI> 0.8

9/333

عدم تایید مدل

CFI

CFI > 0.8

9/337

تایید مدل

IFI

IFI > 0.8

9/391

تایید مدل

SRMR

هرچه به صفر نزدیکتر باشد.

9/919

تایید مدل
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حمیدرضا سلمانی مجاوری ،تقی ترابی ،رضا رادفر
قابلیت های نوآوری تنها یک جنبه از قابلیت های فنآورانه اسععت.

 .5نتایج پژوهش

این مقوله محدوده وسععیعی را شععامل می شععود که هر بنگاه برای

قابلیت های فنآورانه در صععنعت شععامل مهارتهای فنی ،مدیریتی و

جعذب و ایجعاد دانش بعه کعار گرفتعه شعععده در تولید باید به آن

نهعادی اسعععت که به یک بنگاه تولیدی ،توان اسعععتفاده کارامد از

ب ردازد.خالصعه کلیه سعئوال های بررسعی شده در مدل پیشنهادی

تجهیزات و اطالعععات فنی را می دهععد .چنین قععابلیععت هععایی

تحقیق در جدول ( )9آمده اسعت . .نتایج تحقیق نشان می دهدکه

موصعوص هر بنگاه و حاصل تلفیق دانش و مهارت های اعاای

عوامل اجتماعی بیشعتر با مفاهیم یادگیری اجتماعی ،سازماندهی و

بنگاه در طول زمان اسععت .شععاید بتوان توسعععه این قابلیت ها را

سعععازمعانهعای یادگیرنده و عوامل اقتصعععادی نیز با بهبود ،فرآیند

توسعععه فنآوری صععنعتی نامید .توسعععه فنآوری صععنعتی را نباید

بازاریابی و توصیص بهینه منابع و تولید ارتبا بیشتری دارد.

گسعععترش قعابلیعت های نوآوری در مرز دانش تعریف کرد .زیرا

جدول  .3خالصه نتایج تحقیق در مدل پیشنهادی

ردیف

وابسته

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

معنادار و مثبت

معنادار و مثبت

عدم رابطه معنادار

عدم رابطه معنادار

9

قابلیت توصیص منابع

معنادار و منفی

عدم رابطه معنادار

1

قابلیت تولید

معنادار و مثبت

معنادار و مثبت

0

قابلیت بازاریابی

عدم رابطه معنادار

عدم رابطه معنادار

1

قابلیت سازماندهی

معنادار و مثبت

عدم رابطه معنادار

1

قابلیت تحقیق و توسعه

عدم رابطه معنادار

عدم رابطه معنادار

7

1

مستقل
قابلیت یادگیری
قابلیت برنامه ریزی
استراتژیک

جدول  .4مقایسه ابعاد اقتصادی و اجتماعی قابلیتهای نوآوری فنآورانه
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تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فنآورانه بر حمل و نقل پایدار.....

ابعاد  7گانه قابلیتهای نوآوری فنآورانه
پژوهش های
گذشته

Bernardino
)(2013

Murray Goulden
Tim RyleyRobert
)Dingwall (2014

Todd Litman
)(2006,2004

پاسخ به

ابعاد حمل و نقل پایدار

عوامل

فرآیندهای

اجتماعی

پیری در

تغییرات نهادی و
تغییر الگوهای رایج اجتماعی

جامعه

پاسخ به

عوامل
اقتصادی

چالشهای

اجتماعی ،ایجاد
انتوابهای سفر برای
افراد جامعه

Brandon Schoettle,
Michaei
)Sivak(2014

ارتقاء یادگیری
ارزش ادراک شده استفاده

اجتماعی و گسترش

فنآوری در حمل و نقل

سازمانهای یادگیرنده،

توسط مردم جامعه

تمرکز بیشتر بر
سازماندهی اجتماعی
بهبود فرآیند بازاریابی

مشوقهای اقتصادی
پاسخ مناسب بازار به عوامل

خلق بازار بهینه حمل و

تغییرات در هزینه های

فنآورانه

نقل ،سرمایه گذاری بر

زندگی

اقتصاد انرژی

پژوهش حاضر

روی بازار حمل و نقل

با توجه به فقدان
بازاریابی موثر،
توصیص بهینه منابع،
تولید اقتصادی

جدول .5مقایسه کلی نتایج با تحقیقات پیشین

ردیف

محقق و

محدوده موضوعی

سال

تحقیق

نتایج

مقایسه با نتایج تحقیق حاضر

هفت بعد قابلیت های نوآورانه فنآورانه عبارتند از.7 :
7

یام-
1991

تعیین مولفه های

قابلیت یادگیری .1 ،قابلیت برنامه ریزی استراتژیک.9 ،

چارچوب نظری تحقیق حاضر در خصوص

قابلیت های نوآورانه

قابلیت توصیص منابع .1 ،قابلیت تولید .0 ،قابلیت

متغیر « قابلیت های نوآورانه فنآورانه » ،منطبق

فنآورانه

بازاریابی .1 ،قابلیت سازماندهی و  .1قابلیت تحقیق و

با تحقیق مذکور است.

توسعه
پنج بعد قابلیت های نوآورانه فنآورانه عبارتند از.7 :
1

برگلمن-
1991

پذیری منابع .1 ،ظرفیت درک

تعیین مولفه های

توصیص و دستر

قابلیت های نوآورانه

استراتژی های نوآوری رقبا و تکامل صنعت.9 ،

فنآورانه

ظرفیت درک توسعه فنآورانه .1 ،ساختار و فرهنگ
بافت و  .0ظرفیت مدیریت استراتژیک

9

لل-
7331

تعیین مولفه های

سه بعد قابلیت های نوآورانه فنآورانه عبارتند از.7 :

قابلیت های نوآورانه

قابلیت سرمایه گذاری .1 ،قابلیت تولید و  .9قابلیت

فنآورانه

ارتبا
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دو بعد از  0بعد معرفی شده در مدل مذکور،
در تحقیق حاضر نیز بررسی شده که عبارتند
از .7 :توصیص و دستر

پذیری منابع ،و .1

ظرفیت مدیریت استراتژیک
دو بعد از  9بعد معرفی شده در مدل مذکور،
در تحقیق حاضر نیز بررسی شده که عبارتند
از .7 :قابلیت سرمایه گذاری یا توصیص
منابع و  .1قابلیت تولید

حمیدرضا سلمانی مجاوری ،تقی ترابی ،رضا رادفر

 .6پیشنهادات
. 7بعا توجه به نتایج تحقیق و تاثیر عامل قابلیت های یادگیری بر
مولفه های توسععععه حمل و نقل پایدار( .7عوامل اقتصعععادی و .1
عوامل اجتماعی) ،بنظر می رسد که مسئوالن و تصمیم گیران ارشد
شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل کشور باید تمهیدات ویژه ای
در خصوص ارتقاء قابلیت های یادگیری بیندیشند که از جمله این
تمهیدات عبارتند از:
 یادگیری از تجارب و فعالیتهای گذشته شرکت و شرکت هایرقیب برای اخذ تصمیمات مناسب
آمادگی برای یادگیری و سرمایه گذاری بر روی یادگیری درواحدهای موتلف سازمان در جهت حرکت بسمت سازمان
یادگیرنده.
. 1ععامل قابلیت های برنامه ریزی اسعععتراتژیک به عنوان یکی از
فاکتورهای هفتگانه قابلیت های نوآورانه مطرح بوده ،لذا بایسعععتی
در جهت تقویت این قابلیت از نوآوری فنآورانه گام برداشعععت که
از جمله این راه ها بشرح ذیل هستند:
از جملعه نکعات مهم و قابل توجه شعععفافیت در چشعععم اندازوماموریت شعرکت می باشد تا کارکنان واحدهای موتلف سازمان
بر چشم انداز آتی سازمان ،اشرار نسبی داشته باشند.
سازگاری و پاسخ دهی شرکت به محیط خارجی از جمله ویژگیهای مهم می باشععد که این امر جز با رصععد کردن شععرایط بیرونی
حاکم بر سازمان از جمله شرایط بازار و رقبا میسر نوواهد بود.
. 9عامل «قابلیت های توصععیص منابع» بر بعد اقتصععادی توسعععه
حمل و نقل پایدار دارای تاثیر معناداری بوده ،پس باید بدان توجه
داشعععت و در صعععدد تقویت آن بر آمد که از جمله این راهکارها
عبارتند از:
اختصعععاص بودجعه الزم در جهعت بهره مندی از فنآوری هایخارجی و بروز در جهت توسعه فنی سازمان
از ویژگی های مهم برای تقویت بعد توصععیص منابع در قابلیتهای نوآورانه فنآورانه ،میزان تطبیق پذیری سععطح فنآوری موجود
بر اسععا

تغییرات در محیط خارجی اسععت ،چرا که در صععورت

عدم توجه سععازمان به این مقوله ،سععازمان محکوم به زوال خواهد
بود.

«. 1قابلیت های تولید» هر دو بعد حمل و نقل پایدار را تحت تاثیر
قرار داده اسعععت .برای تقویعت این بععد از قعابلیت های نوآورانه
فنآورانه می توان موارد زیر را پیشنهاد داد:
قابلیت های پرسنل ساخت و تولید در کارائی قابلیت های تولیدتاثیر بسزائی خواهد گذاشت ،لذا شرکت دادن کارکنان واحد ساخت
و تولید در دوره های آموزش ضمن خدمت توصصی می تواند
یک راهکار مناسب و کاربردی باشد.
سرمایه گذاری در ساخت و تولید می تواند در دراز مدت ارتقاءقابلیت های تولید سازمان را تامین نماید .الزم است که به سرمایه
گذاری در ساخت و تولید در بودجه بندی سالیانه سازمان ها ،نگاه
مجزا و جداگانه ای شود.
 .0عامل «قابلیت های بازاریابی» بر بعد اقتصععادی توسعععه حمل و
نقعل پعایعدار دارای تعاثیر معنعاداری بوده که از جمله راهکارهای
تقویت این بعد از حمل و نقل پایدار عبارتند از:
-استفاده از سیستم های نوین در مدیریت ارتبا

با مشتری

( )CRMدر جهت تقویت روابط با مشتریان ،بدون شک بر بعد
قابلیت های بازاریابی ،تاثیر بسزائی خواهد داشت.
بر طرر کردن ضعف های مربو به تمایزسازی محصوالت درحوزه قابلیت های بازاریابی از طریق سرعت در معرفی محصول
جدید ،تولید محصوالتی قابل اعتماد ،ایجاد تصویر متمایز از
محصول و بهبود محصوالت فعلی نسبت به رقبا.
سازماندهی و توجه ویژه به بوش فروش و وجود نیروی هایزبده ،متعهد و فعال در این بوش ،منجر به بهبود قابلیت های
بازاریابی شرکت ،خواهد شد.
. 1عامل « قابلیت های سععازماندهی» ،بر بعد « عوامل اقتصععادی»،
ت اثیر معنادار و مثبتی داشععته اسععت و مدیران سازمان ها در تدوین
راهبردهعای کوتاه مدت و بلند مدت سعععازمان باید به این قابلیت
مهم از نوآوری فنآورانه توجه کنند .از جمله راهکارهای مناسعععب
برای تقویت« قابلیت های سازماندهی» می تواند موارد زیر باشد:
 انسجام در واحدهای موتلف سازمان و کنترل و نظارت دقیق برعملکرد مدیران عملیاتی بوش های موتلف سازمان.
براه اندازی بوشی مجزا برای اجرایی سازی ایده ها و طرح هایخالقانه به منظور پروژه های نوآوری و وجود یک مکانیزم پیگیری
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.....تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فنآورانه بر حمل و نقل پایدار
Cohen, W. and Levinthal, D. (1990) “Absorptive
Capacity A New Perspective on Learning and
Innovation”,Administrative
Science
Quarterly,Vol. 35,No.1,pp.128-152

 می تواند از جمله موارد،و کنترل مراحل کار و پیشرفت این بوش

-Fransman,
M.
(1986)
“International
competitiveness, technical change and the state:
The machine tool industry in Taiwan and Japan”,
World Development, Vol.14, No.12, pp. 13751396

 واحد تحقیق و توسععه در هر سازمان پیشروئی یک واحد پویا.1

-Figueiredo, P. N. (2002) “Does technological
learning pay off? Inter-firm differences in
technological capability-accumulation paths and
operational performance imperovement”, Res
Policy, Vol. 31, pp.73-94

.مهم در قابلیت های سازماندهی باشد

 سازمان ها و شرکت های فعال در، بنظر می رسد.و فعال می باشد
 بایسعتی یک بازنگری اساسی در واحد،حوزه حمل و نقل کشعور
 بعای راهکارهای کاربردی.تحقیق و توسععه خود داشععته باشععند
:برای بهبود وضعیت « قابلیت های تحقیق و توسعه» عبارتند از
 استانداردهای فازی پروژه و قوانین،شفافیت در اهدار پروژه ها بطوریکه مدیران عملیاتی و سرپرستاران بوش های،مدیریت پروژه
 اشرار نسبی بر این موارد داشته و فعالیت های،موتلف سازمان
،بوش تحت کنترل خود را در راستای اهدار پروژه های سازمان

- Burgelman, R., Maidique, M. A. and

.هماهنگ سازند

Wheelwright, S. C. (2004) “Strategic
management of technology and innovation”,
McGraw-Hill, New york, pp. 8–12

کارایی پرسنل تحقیق و توسعه در روند عملکردی این بوش-

-Hitt,A., Ireland, R. D. (1985) “Corporate
distinctive competence, strategy, industry and
performance”, Strategic Management Journal,
Vol. 6, N0.3, pp. 273-293
- Caloghirou, Y., Kastelli, I. and Tsakanika, A.
(2004) “Internal capabilities and external
knowledge sources: complements or substitutes
for innovative performance, Technovation, Vol.
24, pp. 29-39

تاثیرگذار بوده و طبیعتا وضعیت « قابلیت های تحقیق و توسعه» را
 بنظر می رسد باید مسئولین شرکت های.تحت تاثیر قرار می دهد
فعال در حوزه حمل و نقل کشور در انتواب پرسنل این واحد از
 حساسیت باالیی بورج داده و افراد متوصص و توانمند را،سازمان
در این واحد بکار بگیرند

 پی نوشت ها.7
1- Fransman
2- Applied Research

 مراجع.8

-Barney, J. (1991) “Firm resources and sustained

- Benfield, F. K. and Replogle, M. (2002) “The

competitive advantage”, Journal of Management,
Vol. 17, No.1, pp.4-4

roads more traveled: Sustainable transportation in
America-or not”, Vol.32, No.6, pp. 10633-10647

-Garcia Muina, F. E. and Lopez, J. (2007)
“Explaining and measuring success in new
business: the effect of technological capabilities
on ﬁrm results”, Technovation, Vol. 27, issues. 12, pp. 30–46.
-Guan, J. (2002) “Comparison study on industrial
innovation between china and some European

-Deakin,M.(2002) “Modelling the development
of sustainable communities in Edinburg’s South
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حمیدرضا سلمانی مجاوری ،تقی ترابی ،رضا رادفر
حمیدرضا سلمانی مجاوری درجه کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی
در سال  7931از دانشگاه علوم و فنون مازندران و نیز درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی
گرایش مدیریت استراتژیک را از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،در سال 7933اخذ
نمود .در سال  7937مقطع دکتری در رشته مدیریت تکنولوژی(فناوری) گرایش تحقیق و توسعه را
آلاز نمود و در 7931دفاع دکتری خویش را به پایان رساند .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان
طراحی و مدلسازی در حوزه بکارگیری قابلیتهای نوآوری فنآورانه در حمل و نقل پایدار ،حمل و
نقل پایدار ،شهرهای پایدار و پایداری زیستی با توجه به قابلیتهای فناورانه است.
تقی ترابی ،دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و از سال  7931بعنوان
عاو هیات علمی تمام وقت این دانشکده مشغول به فعالیت است .ایشان دارای مدرک دکتری در رشته
اقتصاد بوده و همچنین معاونت سابق برنامهریزی و اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات را در سوابق اجرایی خود دارد.

رضا رادفر،عاو هیات علمی تمام وقت،استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت و نیز مدیر گروه رشته
مدیریت صنعتی و مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران از سال  7931می باشد .زمینه
های پژوهشی مورد عالقه ایشان ،مباح

مربو به بهره وری در مدیریت صنعتی ،مدیریت دانش،

پیشرانه های تکنولوژیک  ،مدیریت فناوری و مباح

مربو به تحقیق و توسعه در مباح

ذکر شده

است.
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