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 چکیده  

ع با صنایتواند با فرآوری مواد اولیه ارزشمند نفتی به وکارهای هایتک مینوآوری در کسبتوسعه 

باال، موجب کاهش خام فروشی و افزایش درآمدهای ارزی شود. بدین ترتیب جهت توسعه این فناوری 

ع یصنایع نیاز است نهاد دولت، نوآوری را در آنها توسعه دهد تا نه تنها موجب افزایش بازدهی صنا

ام وری گردد. هدف از انجالمللی، موجب افزایش بهرهتبدیلی شود بلکه ضمن حضور در بازار های بین

وکارهای هایتک برای حضور در بازارهای این تحقیق بررسی نقش نهاد دولت در توسعه نوآوری کسب

-فیوصیباشد. این تحقیق از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تالمللی میبین

 های صنعتی وجامعه آماری تحقیق شامل، مدیران و کارشناسان بخششود. پیمایشی محسوب می

بنیان در حوزه هایتک با های دانشصمت و خبرگان شرکت نوآوری در سازمان برنامه و بودجه، وزارت

تحقیق نیز  نفر انتخاب شدند. ابزار 087گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد استفاده از روش نمونه

خبره از صنعت مورد نظر و در بخش تحلیل  07دو پرسشنامه که شامل پرسشنامه باز برای مصاحبه با 

رابطه  08.44دهد که نهاد دولت با ضریب آماره تی باشد. نتایج نشان میپرسشنامه طیف لیکرت می

لی دارد. الملازارهای بینوکارهای هایتک برای ورود به بمستقیم و معناداری بر توسعه نوآوری در کسب

ها و رفتارهای اجرایی نهاد دولت بیش از پیش در قرن حاضر برای بنابراین توجه به تامین زیرساخت

 رد.   گیالمللی مورد توجه قرار میوکارهای هایتک برای حضور در بازارهای بینتوسعه نوآوری کسب
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 مقدمه   
دهد، نقش و اهمیت نوآوری در شتاب رشد و توسعه اقتصادی موجب یافتگی کشورها نشان میفرایند توسعه

ه واسطبهپذیری شده است. امروزه اکثر کشورها ها و افزایش رقابتپیچیده در محیط بنگاهتحوالت 
های موجود در بازار و نیازهای متنوع تولید، برنامه توسعه و پرورش نوآوری را در اولویت کار خود دگرگونی
ر های حاکم باند که دولتدهد که کشورهایی موفق بودهها نشان میریزیاند. نتایج این برنامهقرار داده

اند بلکه خود با تفکر استراتژیک، عامل توسعه نوآوری تنها با تغییرات و تحوالت نوین همراه بودهها نهآن
توان بنابراین می .(Schilling, Melissa, 2005اند )ای پشتیبان بودهو تالش در جهت ایجاد نهاده

بتواند با درک موقعیت، بسترهای محیطی مناسبی را برای توسعه نوآوری در  نهاد دولتاگر  اذعان کرد که
 .وکارها، باعث افزایش رشد تولید شودتواند با توسعه نوآوری در کسبنوعی میبهوکارها فراهم کند کسب

وکارها، یافته نشان داده که تأمین محیط نهادی مساعد برای کسبنتایج حاصل از پیشرفت کشورهای توسعه
یتی و معنوان نهاد حاکشود. در این میان نقش دولت بهمؤثرترین برنامه رشد و توسعه پایدار محسوب می

وکارها از شود. چراکه تغییر و بهبود محیط پیرامونی حاکم بر عملکرد کسبمدیریت جامعه بیشتر هویدا می
نهاد  بنابراین نقش؛ ها خارج استعنوان گردانندگان چرخ بنگاهتوان و قدرت مدیران و فعاالن اقتصادی به

یار وکارها بسای مناسب فعالیت کسبگیری آن در ایجاد بسترهها و نحوه جهتدولت در تدوین سیاست
توسعه و تقویت در  هادرنظر گرفت. چراکه آن خاصعنوان یک نهاد ها را باید بهاهمیت دارد. نقش دولت

ن نیازهای گر را در تأمیبا سازوکارهای مدیریتی نقش تسهیل مشارکت دارند. دولتطور مستقیم بهحکمرانی 
ها نیازمند حال، این دولتبااینکنند. را بازی می 0معموالً نقش کاتالیزور د و با نگاه کالن اقتصادیدارجامعه 

 هاستها و برنامهمشیها، خطمشارکت فعال کارکنان خود هستند. حکمرانی، نتیجه سیاست
Williamson, 1998)) .اعتقاد  (0990)دی ماجیو و پاول،  هاسازمان یندر ب یوتحلیل ناهمگندر تجزیه

ا تکند ای را فراهم میزمینه و این امر هستندساختارمند  یاربسهای نهادی در دولت، مانساز دارند که
ها نهاین زمیدر دهند موفق باشند. در توسعه و رشد نوآوری انجام می وکارهاکه کسبهایی تالش واسطهبه

تا نوآوری و  کنندیل پیدا میتما های مناسبوجود فرصت یلها به دل، سازمانو بسترهای ایجادشده
 واحد شود تا یککنند. ورود به این عرصه موجب می جذب و رشد تولید های نوین را برای پیشرفتشیوه
 دهدقرار دارند، مطابقت  یطیمح یطکه در همان مجموعه شرا یگرد یرا با واحدها وکار بتواند خودکسب

 یگرانو باز یرسم ینای از قوانوعهعنوان مجمادها بههن . در این صورت اگر(0990و و پاول، یمگگ ی)د
وکارها را در قالب یک چهارچوب مشخص برای تحقق بتوانند مسیر حرکت کسب (0990یررسمی )نورت غ

)دی ماجیو  ینهاد سازییکسانبا  یسندگاننواین که استدالل  ییمبگو یمتوانمیاهداف توسعه تنظیم کنند، 
ای در بستر یک شرایط ی مجموعهکه وقتاستدالل  ینن ابا در نظر گرفت .مطابقت دارد (0990و پاول، 

 هماند که به شونمی یاعمال مشابهانجام به  اقتصاد ناگزیر یگرانباز و کند یرویپ ینیاز قوان مشخص باید
ها، هاز این دیدگا یکی .های مختلف مشاهده کردتوان از دیدگاهنوآوری را می دهند.پاسخ می ینمجموعه قوان

 در محصول و خدمات یندهایاست که اغلب با بهبود فرا یکپ یا یدتقلاز طریق ها سازمانایجاد نوآوری در 
بنابر شرایط حاکم در کشور ایران و فضای  .گیردبا هدایت نهادهای متولی و مسئول شکل می سازمان یک

                                                                                                                             
1 Catalyzer                                                                       .کاتالیزور: بدون دخالت مستقیم در تغییرات نقش اساسی دارد 
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های هایتک وکاردولت در توسعه نوآوری کسب موجود اقتصاد صنعتی، این پژوهش با هدف تبیین نقش نهاد
  و شناسایی ابعاد اثرگذار آن صورت پذیرفته است.  

تک ایران وکارهای صنعتی هایپذیری کسبلذا با توجه به مسئله نیاز بازار و وضعیت عملکرد پایین رقابت
همراه  ارهای هایتکوکالملل، ضروری است نقش دولت و تاثیر آن بر توسعه نوآوری در کسبدر سطح بین

ری سان در ادامه به شرح ادبیات نظبا موج انقالب چهارم صنعتی بر پایه هوش مصنوعی پرداخته شود. بدین
های موثر بر توسعه نوآوری از طریق تحقیق پرداخته شده است که پس از آن سعی در شناخت مولفه

مدل بدست آمده مورد تحلیل واقع مصاحبه با خبرگان صنعت شده و سپس با تحلیل معادالت ساختاری 
  شده و نتایج آن در ادامه ارائه گردیده است.  

  مبانی نظری  
اقتصاد  وانعنهرچند برخی اعتقاد دارند که در بعد نظری اصطالح نهادها اولین بار توسط والتون همیلتون به

(. ولی 0909همیلتون، ) .مطرح شد 0908های انجمن اقتصادی آمریکا در سال نهادگرا در یکی از نشست

های توریستن وبلن پا به عرصه وجود گذاشت و مکتب غالب اقتصادی قتصاد نهادگرایی با اندیشهدر اصل ا

. درواقع ازنظر تئوریک باید مباحث نهادی را به بوده است نیز این تفکر حاکم در آمریکا 0941تا سال 

وبلن، تکامل  نظرنقطه ازاشاره کرد.  منتشر شده 0914سال  تئوری فعالیت تجاری در کتاباندیشه وبلن که 

ترین عادات بقای مناسب توان بهبنیادین اجتماع مستلزم فرایند بقای نهادهای اصلح است و پیشرفت را می

 دولت ایدرواقع مؤسسات و نهاده اجتماعی تعبیر کرد.-اقتصادی متغیر با شرایط انطباق اجباری افراد و تفکر

ات و گونه مؤسستحول یابند و روند توسعه و پیشرفت این ،م با تغییر شرایط جامعهبایست همگامی

ضاد ت کامونز در نگاهی دیگر،دهد. ارچوب و الگوی پیشرفت و توسعه جامعه را شکل میهنهادهاست که چ

ارچوب دموکراسی و قانون قابل توضیح ههای فردی و اجتماعی را در چناشی از پیشرفت فناوری و ارزش

گامانی اقتصاد، یکی از پیش ی در حاکمیت وکامونز با تأکید بر نقش ساختارهای حقوق(. 0991داند )نورت، می

ای را برای مطالعه نهادهای اقتصادی عنوان کرد و زمینه ظهور های اصلی و افق گستردهاست که ایده

ها نظرهای میان این گروهاختالف به اعتقاد کامونز، دولت باید دراقتصاد نهادگرایی جدید را فراهم آورد. 

ولت گری دگری کند. خود کامونز وقت زیادی را صرف مشارکت در بسیاری از تصمیمات میانجیمیانجی

    .دادکرد و مشاوره ارائه میمی
 

بل ق ،اجتماعی بر نوآوریاز نگاه نظری اعتقاد دارند که بسترهای نهادی و سرمایه  0(4114) کلرکدخلی و 
 اصلاین یک  طورکلیف شود. بهیتعر 4اجتماعی نوآوری محیطگیری الب شکلقتواند در می چیز از هر

 بلکه برای ،موفق باشندنوآوری در بروز توانند نمی صنایعستا و ساکن، یشده است که در شرایط اپذیرفته
اختاری س اطرافشان هستند، بنابراین بعد دنیایبا  یارتباطهای وجود مکانیسمبه این هدف نیازمند  رسیدن
  دارای اهمیت باالیی است.  به دالیل متعدد  و غیررسمیاز هر دو جنبه رسمی  نوآوری

                                                                                                                             
1 Dakhli & Clercq, (2004)  
2 innovative milieu  
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منظور خلق نوآوری سبز مطرح امروزه موضوع گسترش نوآوری با اتحاد بین دولت، دانشگاه و صنعت به
ا ب در ثبات این روند برای حمایت از محیط زیستهای دولت نقش سیاست (Zhi Yang, 2020است. )

گیری گردد. این نویسنده اعتقاد دارد فرایند شکلاستفاده از نوآوری سبز در صنایع بسیار مهم تلقی می
ای مسئول در آن کشور بستگی دارد. نوآوری در صنعت به نوع طراحی اکوسیستم و تعامالت بین نهاده

(Zhi Yang, 2020)  .  

 برای حضور در بازارهای یمل یداتپذیر و رشد تولبه اقتصاد رقابت یابیدست یریزی برابرنامهامروزه 
و  یارهای بسرغم تالشعلی رود.از اهداف اصلی به شمار میتوسعه درحال یدر کشورها یژهوبهالمللی بین

از  یاریسهنوز ب یی رقابتهااز منابع بالقوه و مزیت ینهاستفاده به یکشورها برا ینهای کالن اگیریجهت
و  یریتاصول مد یانم یننشده است. در ا کشورها حل یناهداف توسعه در ا تحققها و مسائل چالش

 یرشد اقتصاد یبرا یعامل مشترک و جهان یکها بوده تا حلهرا یننبال اد همواره به یاقتصاد یاتادب
تصل م یگربه همد یساختار یهاو تفاوت که تمام کشورها را بدون در نظر گرفتن سطح درآمدکند  یداپ

موجب انجام  یر،ثروتمند و فق یکشورها یانم یشکاف بزرگ اقتصاد ین(. همچن4109 ی،ن لیکند )ک
مذکور  یکشورها یتفاوت در رشد و توسعه اقتصاد یلوتحلیل دالهدف تجزیه با یادیز یاربس یهاپژوهش

( 4110آسموغلو و همکاران ) ،(0999ها، ازجمله پژوهش هال و جونز )از پژوهش یاریشده است. در بس
عنوان عامل مهم تفاوت رشد و توسعه کشورها بهدر حاکمیت  یو قانون ینهاد هاییستمتفاوت در س

    شده است.مطرح

بسیاری از ، کشورهابه جهت اهمیت این موضوع، در راستای توسعه فرایند جهانی و رقابت اقتصادی 

( علمی، تکنولوژی و نوآوری تمرکز STI) 1نظران توسعه، بر سه نوع سیاستگذاران و صاحبسیاست

 دارند که این سه نوع سیاست در توسعه پایدار هدیاین نویسندگان عق(. 4108، 4)جوهان و همکاران .نمودند
    .گیردیمریزی قرار برنامهت یت نوآوری در اولوسسیاها، در بین آنمهم هستند ولی بسیار کشورها 

و عدم تحقق بسیاری از اهداف توسعه، اذعان سیاستمداران،  وکارهابا توجه به مشکالت پایداری عمر کسب
 گیری نوآوری به چهاصلی درگیر بوده که ریشه شکل سؤالنظران همواره با این کارشناسان و صاحب

 ؟کدامند وکارهای صنعتیرای رشد کسببتوسعه نوآوری ابعاد نهادی اثرگذار بروز پیدا کند؟  تواندمیصورت 
وجب تواند موکارهای صنعتی چقدر الزم است و چگونه میطراحی الگوی نهادی توسعه نوآوری برای کسب

  وکارها گردد؟  رشد و توسعه کسب

شده در خصوص بروز و مطالعات انجام( 3Mazzucato Mariana ,2013رویکرد خانم مازوکاتو )

این  نوعی دنبال پاسخبوک و ... در آمریکا بهگیری اقتصاد خالق مانند اپل، گوگل، فیسنوآوری و شکل
 همآن خاص واحد کشور یک از خالق موفق و معروفهای شرکت این چگونه که بوده استنیز  سؤال

زیادی در صنایع خالق و  کشورهایشان در سراسر جهان به گفته ای آورند؟برمی سر امریکا متحد ایاالت
 اندازهبهها شرکت اینتأثیر  گاهولی هیچ انددادهریزی خوبی انجام توسعه نوآوری اقدامات و برنامه

  .  اندنبوده آمریکایی هایشرکت

                                                                                                                             
1 Science, technology and innovation  
2 Johan Schot, W. Edward Steinmueller,2018 

3 professor at University College London 
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ع صنای شرکت و سطح در را اقتصادی رشد و نوآوری بین روابط درواقع که (4102) مازوکاتومطالعات ماریانا 
 ی مثلکشورهای نوظهور صنعت اروپا، کمیسیون بخصوص دنیا سراسر گذارانکند و با سیاستیم مطالعه را

جود باو کهکند، همواره به دنبال دریافت پاسخ اصلی این پرسش بوده است و آن اینیم همکاری چین
 پس رد پنهان راز آن هستند؟ کجا اروپاییهای گوگل های متنوع بخش خصوصی در اروپا، پسریزیبرنامه
 اینکه البج چیست؟ است، متفاوت اقتصادی رشد الگوی این ازها آن زعمبه که ولی سیلیکون رشد الگوی

. بینندیم دولت های خالقیدهاهای آنان را در پس وجود حمایت و یتموفق ،40 قرن همین در حتی غالباً
 انواع هب رازی نهفته است که ولی سیلیکون مثل رشد نوآوری پس در به شکلی که اینجاست نکته ولی

 لتتوسط دو پرخطر گذاریسرمایه پویای مبتکر و خصوصیهای شرکت بازارسازی سازوکارهای مختلف
  .  شودمیمدیریت و هدایت 

ر ( در خصوص نقش دولت و میزان دخالت آن در توسعه نوآوری چنین اظهاراتی دارد که د4102ماریانا )
 ند،کها را مطالعه میروزانه آن او خود که معتبر بسیارهای روزنامه حتی اینکه دنیای امروز رقابت و جالب

بزرگ های چنگال با دولت را هیوالیی. برندیم کار به را عظیم قول این دولت، قبیل از یهایواژه که بیندیم
 این هک است واجب دولت بر صرفاً: گویندمی گفتار صراحتبه شانهایسرمقاله در هم خیلی شناسند.یم

ین این زیست را کنترل نماید. همچنمحیط آلودگی مثل منفی جانبی تأثیرات انواع یا بازار ناچیز هاییناکام
 ریزی کند و در سایر موارد بر اساسجامعه برنامه اساسی ضروریات برای گروه اعتقاد دارند دولت صرفاً باید

. کندب زیرساخت، مدارس و ... تأمین صرف فقط را دولت باید بودجه شود.مدیریت میمکانیسم بازار خود 
 ناسندشیم بزرگ عمومی کاالی یک عنواندرواقع به بنیادی کههای پژوهش گذاری دولت صرفاً درسرمایه

  ندارند را باید وارد شود.   آن در گذاریسرمایه بهای عالقه خصوصیهای عمالً شرکتو 

وکارهای خالق که حضور دولت در هدایت کسب دهدمیها نشان یبررسهای موجود در یتواقعاما نتایج و 
 ریزی و اهدافکند که نقش دولت در برنامهیمهای جدید جزئیات جالبی را مشخص ینوآورسوی خلق به

را  ده و فراگیر شدهاکنون موجب موج گسترانقالب نوآوری که هم توسعه نوآوری بسیار زیاد است. چراکه
أمین ت امریکا دفاع وزارت را اینترنت بودجه. مثالً کرده استتأمین  را هاآن بودجه ایجاد کرده، همگی دولت

ت نو دول هایتکنولوژیزیرساخت و حمایت از  تأمینبرای . کردتأمین  ناسا را. اس.پی.جی کرد، بودجه
های کالن در حوزه الکترونیک و بیوتکنولوژی توسط انستیتوی بهداشت توانست گذاریآمریکا، با سرمایه

   .  (John Bessant and Joe Tidd, 2015) خود هموار نماید. هایشرکتراه را برای موفقیت 

گردد. او اذعان ( اشاره میKeun Lee, 2019های آقای کین لی )رویکرد دیگر در همین رابطه به بررسی
دارد، کشورهای با درآمد متوسط ناگزیرند برنامه تقویت نوآوری را بستر یک ساختار هدفمند طراحی می

    گر ارتباط دارد. کنند. بروز نوآوری به وجود نهادی تسهیل

وابسته به زمینه  کارآفرینی و خلق نوآوری، هایتوان اذعان نمود که پویاییشده میواسطه مباحث مطرحبه
سوی نوآوری و طور وسیعی متفاوت باشند. در گرایش بهتوانند بهنهادی است و در سطح توسعه می

ساختار  و از این نظر ماهیت (.4117دارد )آتیو،  وجود کشورها میان توجهیقابل هایتفاوت نیز کارآفرینی
اقتصاد آن را  ساختار محیطی هر کشور .است متفاوت نیز مختلف کشورهای بین در نوآورانه هایفعالیت

های بلندمدت گذارد دولت با سیاستمی اثر کشور هر درون در کارآفرینی هایپویایی بر دهد وشکل می
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کند و در یک تعامل و روابط صحیح با بخش یمها مشخص چهارچوب و الگوی مناسبی را در این حوزه
در بین  0نوآوری همکاری نوعییعنی به کند؛یمحی طرا الگوی مناسبی راخصوصی و نهادهای مردمی 

 (. Zibat, 2006; Ménard, & Shirley, 2018; Cheah, 2019) مدنظر داردارکان و بازیگران اصلی را سایر 

 پیشینه پژوهش 
 مطالعه قرار مورد آفریقایی کشورهای توسعه فرآیند در را نمادها نقش ای،مقاله در (4114)  4بچ ام و کامسا

ک ی فقدان مدیریت، ضعف فساد، قانون، حاکمیت ضعیف اجرای اندکهیافته دست نتیجه این به و داده
 اند.بوده کشورها توسعه این در بازدارنده عامل ترینمهم موقع دولت،به دخالت عدم و قوی مدنی جامعه
 این نمودند. بررسی را اقتصادی رشد و نهادی کیفیت حکمرانی، ارتباط (4112) 4(، فنگ4112) 2کنک

 توسعه بر هم مستقیمی اثرات حکمرانی خوب )نظام تدبیر خوب( هایشاخص بهبود دهندمی نشان مطالعات
    .دارد اقتصادی

ای با عنوان حکمرانی اهمیت دارد، اقدام به گردآوری قریب به (، در مطالعه0999) 1کافمن، کری و لوباتان
کشور،  011ها در یک مطالعه بین کشوری برای شاخص برای حکمرانی از منابع متنوع نمودند. آن 211

دهنده وجود یک ارتباط علی قوی میان حکمرانی بهتر و رشد شواهد تجربی جدیدی ارائه کردند که نشان
(، به بررسی 4111شده توسط کافمن )های تهیه(، با استفاده از شاخص4110اقتصادی باالتر است. پارکر )

های آماری مربوط به سایر متغیرها را نیز پردازد. وی دادهاثر قوانین و مقررات دولتی بر رشد اقتصادی می
دو روش مجزا فرضیه خود را  به خدمت گرفته و با استفاده از WDIهای بانک جهانی از مجموعه داده

های تابلویی برای کشور و روش داده 007ای مشتمل بر کند. روش مقطعی برای مجموعهآزمون می
کشور مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه در هر دو روش بر وجود یک  90ای از مجموعه

  تأکید دارد.  رابطه علی قوی میان کیفیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی

د و رش یمدت نهاد، روند میانینهاد تیفی، کیثباتی نهادبی نیرابطه ب ی( به بررس4104) برگگرن
ور کش سکیالمللی ربین یاز راهنما یاسیس سکیاز شاخص ر قیتحق نیپردازد. در امی یاقتصاد

(0ICRGبه همراه سه شاخص جمع )های وتحلیل مؤلفهتجزیهاستفاده از نهادها مؤلفه  04شده از آوری
 توجهیشده و تأثیر قابل کشور استفاده 024 ئتیه کیاز  قیتحق نیدر ا. شده است ( استفاده7PCA) یاصل
گیری ازه، انداصلی نهادی با استفاده از سه شاخصنتایج  .دهدر رشد را نشان میتکیفیت باال با نهادهااز 
رشد در هر دو  یبرا یحقوق تیفیدهد که کنشان می یهای اجتماعو تنش استیس تیفی، کیقانون تیفیک

ثروتمند  یبر رشد در کشورها یها تأثیر مثبتبهبود سیاست و همچنیناست  اثرگذارو ثروتمند  ریکشور فق
 .  شودمانع از رشد در فقرا می استیثباتی سدارد و بی

 وتحلیلتجزیه مورد ایمقایسه کردروی یک در را دولت هاییارانه تأثیر همچنین( 4118) پازو و گونزالس
 توجه ابلق و مثبت خصوصی توسعه و تحقیق هایهزینه بر دولت حمایت تأثیر که دریافتند و دادند قرار

 هایرکتش در توسعه و تحقیق شدت با فنی آموزش و تحقیق برای دولت بودجه که دریافت است. همچنین
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5 Daniel kufmann, Aart Kraay, Pablo. Zoido. 

Lobaton.   
6 The International Country Risk Guide  
7 Principal component analysis  



  7ــــــــــ ...  برای ورود بههایتک  وکارهایکسب نوآوری در توسعه نقش نهاد دولت

( 0999) لرنر(. 4117 سن، باگچی و هال) متحده مطالعات ایاالت در. دارد ارتباط متحده ایاالت بیوتکنولوژی
 اغلمش در نوآوری تحقیقات برنامه در اشتغال و دولتی هایکمک دریافت بین همچنین( 4111) والستن و

    (.4111 والستن، ،4111 لرنر،) دارد مثبتی وجود همبستگی کوچک،
 

 

یافته نشان داده که چقدر تأمین بسترهای نوآوری و ایجاد محیط ازنظر تجربی نیز شواهد کشورهای توسعه
گیری اقتصاد پویا اثرگذار بوده است. در و شکل وکارها در جهت رشد اقتصادیعملکرد کسبمناسب بر 

های بخش نهادی بر رشد اقتصادی تمرکز شده به الگو و چهارچوب رابطه و اثر مؤلفهاغلب مطالعات انجام
أثیر آن بر باشد توکار مساعدتر دهد هرقدر محیط کسباند، بنابراین نتیجه این تحقیقات نشان میداشته

اصر مؤثر بر های عنمراتب بیشتر خواهد بود. با توجه به پیچیدگیوکارها نیز بهفرایند رشد و توسعه کسب
ترین عامل تحرک در ورود دانش به اقتصاد عنوان مهمفرایند رشد اقتصادی، وجود محیط نهادی مناسب به

توسعه کشور درحال 94گوی رگرسیونی برای یک ال ( طی0997) 1پویاست. مثالً گلداسمیت و همکاران
پردازد و نتیجه ویژه حقوق مالکیت و قراردادها( میجهان به ارزیابی تجربی رابطه حقوق اقتصادی )به

تری پیدا اند، رشد بیشوکارها ترسیم نمودهگیرد که کشورهایی که الگوی مناسبی در جهت حمایت کسبمی
ای هر کشوری که بر و تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است، کنند. همچنین در مطالعات دیگرمی
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 وکارهاحکمرانی دولت با رشد اقتصاد کسبشده در خصوص ارتباط کیفیت برخی مطالعات انجام

 دستاورد تحقیق  روش  مؤلف 

 0السینا و ودر
(0999) 

منظور کشور، به 91ای از رگرسیونی برای مجموعه
 گذاری مستقیم خارجیبررسی رابطه فساد با سرمایه

 های خارجی و کمک

-0991های گذاری مستقیم خارجی در خالل سالسرمایه
شاخص فساد( با سطح فساد  0یکی از  ، )بر اساس0971

 اما با ای منفی و معنادار دارد؛موجود در کشور میزبان رابطه
 خورد. ها ارتباطی به چشم نمیاستفاده از سایر شاخص

السینا و 
همکاران 

(0990) 

کشور، در دوره  002رگرسیون بین کشوری برای 
  0984تا  0911

ها بیشتر تغییر های زمانی که دولتدر کشورها و دوره
کنند، رشد اقتصادی کند تر است. از طرفی رشد کند تر می

 دهد. اقتصادی، احتمال وقوع کودتا را افزایش می

 (0990بارو )
های خانه آزادی و یک رگرسیون استفاده از شاخص

بین کشوری برای بررسی تأثیر دموکراسی بر رشد 
 اقتصادی 

وجود یک رابطه مثبت معنادار میان دموکراسی و رشد 
 اقتصادی 

ایوانز و رائوچ 
(4111)4 

توسعه، برای کشور درحال 21رگرسیون رشد برای 
ری بر ساالبررسی اثر ساختار بوروکراتیک و شایسته

 رشد اقتصادی 

 ساالری و کار آییرشد اقتصادی به سطوح باالتر شایسته
 ت معناداری دارد بوروکراتیک ارتباط مثب

گریر و تالوک 
(0989)2 

های مدنی و تهیه رگرسیون استفاده از شاخص آزادی
 رشد برای مناطق مختلف 

های های دارای آزادیشده از آفریقا، ملتهای تهیهدر نمونه
 کنند. مدنی کمتر، کند تر رشد می

تاک و 
اندرسون 

(0999)4 

تغییر در مطالعه تغییرات رشد درآمدها در مقابل 
کیفیت نهادی کشورهای مختلف بر اساس سطح 

  هادرآمد آن

های فقیرتر نسبت به کیفیت رشد درآمد برای چارک
 های ثروتمندتر است. تر از چارکحکمرانی حساس
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بهبود فضای محیطی، توانمندسازی بخش خصوصی و آزادسازی بیشتر اقتصاد گام برداشته باشد، رشد 
   . (S.Haggard, 2005) .کندبیشتری را پیدا می

در  نوآوری موضوع انجام شد که به بررسی (4141، 0پژوهشی در چین توسط )اکسیانگ دای و زاوسان
در  لک وریتوانند بهرهکننده میای تقویتنهاده اندازه چه تا صنایع پرداخت. در این مطالعه نشان داد که

 در بازار عهای توسنهاده نقش شرکت، سطح موفقیت از معیاری استخراج با. را بهبود ببخشد تولید صنعت
 وریبهره ینوآور طریق از صنایعی که داد نشان نتایج. شد بررسی کل وریبهره و منابع تخصیص تعیین

 Pedroای )در یک مطالعه ای پشتیبان موجب جذب منابع بیشتری شوند.کنند که نهادهپیدا می بیشتری

Mota Veiga, 2020زمان تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه کارآفرینی، نوآوری و ( به ارزیابی هم
را داشته است.  4OECD شده در سطح کشورهای عضوآوریمعهای جپذیری صنایع بر اساس دادهرقابت

های کارآفرینی، نوآوری و محور اصلی این پژوهش بر میزان کیفیت نهاد دولت بر توسعه شاخص
لف، الی منابع مختهای این مطالعه و جامعه موردبررسی از البهپذیری صنایع متمرکزشده است. دادهرقابت

،  (OECD)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(WB)4بانک جهانی ، (UN)2ویژه سازمان ملل به
( به کار گرفته شده است. GEM)0، دیدبان جهانی کارآفرینی (WIPO)1سازمان جهانی مالکیت معنوی 

سال( بوده  02)حدود  4110- 4108های بین این مطالعه به بررسی وضعیت و برون داد آن برای سال
 های رگرسیون چندگانه برایها از روش اقتصادسنجی مبتنی بر مدلوتحلیل این دادهاست. برای تجزیه

دهد که عموماً هرچه درک بیشتر و ی نشان میهای پانل نامتعادل استفاده شده است. نتایج این بررسداده
و  شده برای توسعه کارآفرینی، نوآوریتوجه به تقویت کیفیت نهادها باالتر باشد، سطح متغیرهای اعمال

رقابت نیز بیشتر است. نتایج تجربی این مطالعه پیامدهای مهمی را شامل برای محققان، سیاستمداران و 
های عمومی به ارمغان دارد. پیشنهاد نویسنده این است که هرقدر سیاست گیرندگان درگیر در تهیهتصمیم

یشتر گذاری خارجی بوجود بستر مناسب محیطی و فعالیت قوی نهادها توسط دولت در فرایند جذب سرمایه
 گیری اقتصاد بر پایه دانش وگردد که این امر خود به شکلآوری نیز میباشد، موجب انتقال دانش و فن

  کند. نوآوری در صنایع کمک میورود 

ضمنی  هایاگرچه به لحاظ اهمیت دانش و نیاز صنایع امروزی به نوآوری برای همه روشن است و پشتیبانی
اما مطالعات  (Daniel Jugend,2020شود. )های بیشتر کشورها و صنایع دیده میاز این رویکرد در برنامه

 به وتحلیل انتشارات اطالعات مربوطنایع با استفاده از تجزیهزیادی که منجر به نقش نهادها در تقویت ص

طور مشهود به چشم ( انجام شده باشد بهOI)7نوآوری باز  طور هدفمند برای پشتیبانی نهاد ازاین موضوع به
   خورد. نمی

   پژوهش نهیزم بر مرور

ده استفا ها را موردمختلفی از سیاستها در راستای اهداف خود برای توسعه پژوهش و فناوری انواع دولت
 هایکلی تقسیم نمود: نخست سیاست دسته توان به دوها را میطور خالصه این سیاستدهند. بهقرار می

                                                                                                                             
1 XiaoyongDai, ZaoSun-2020  
2 Organisation for Economic Co-operation and 
Development   
3 United Nations  
4 WIPO - World Intellectual Property 
Organization  

5 WIPO - World Intellectual Property 

Organization  
6 GEM Global Entrepreneurship Monitor  
7 Open innovation  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954349X20303982?dgcid=rss_sd_all#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954349X20303982?dgcid=rss_sd_all#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954349X20303982?dgcid=rss_sd_all#!
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ه های علمی و فناورانظرفیت نوآوری و بهبود کلی قابلیت ها افزایشگرا که هدف آنکارکردی یا اشاعه 
 های خاصیپژوهش و فناوری خاص یا بخش هگرا که از توسعهدفمند یا مأموریتهای سیاستدوم است. 

 .   کندصنعت حمایت می از
های از میان زمینه گذارانگران و سیاستهای کارکردی ممکن، پژوهشمعموالً با توجه به تنوع سیاست

ذ به انتخاب بزنند. همچنین، در اتخا ید دستدار باهای کارکردی با توجه به مسائل اولویتاقدام و سیاست
دارد که با توجه به محدودیت منابع دولت، گزینش در  های نوع دوم معموالً این استدالل وجودسیاست

بدین ترتیب،  .ناپذیر خواهد بودهای صنعتی مختلف امری اجتناببخش ها یاها و فناوریمیان پژوهش
پژوهشی و فنّاورانه و تخصیص اثربخش  هایانتخاب مجموعه فعالیت گذاری فرایندی راهبردی برایاولویت

ت های پژوهش و فنّاورانه با اهداف اقتصادی و بلندمدفعالیت هاست و به افزایش ارتباطمنابع به این فعالیت
لیتی ر فعاه": گیرندتر در نظر میهای علم و فنّاوری را به شکلی کاربردیاولویت کند. اخیراًجامعه کمک می

هوم مف اکنونبنابراین، هم؛ "گیردخاصی به آن شود و نوعی مشوق برای آن در اختیار قرار می که توجه
های آزمایشگاهی( عالوه بر اولویت هایهای کارکردی )مانند زیرساختتر شده و به اولویتاولویت گسترده

 و فنّاوری، گامی مهم در راستایگذاری در پژوهش شک اولویتبی .شودموضوعی )خاص فنّاوری( توجه می
دی منبهره های اصلی موجود و یامنظور حل چالشهای مالی و انسانی، بهتخصیص سرمایه هدفمندسازی

توسعه )که کشورهای درحال ویژه درگذاری موضوعات علم و فنّاوری بهها است. ضرورت اولویتاز فرصت
 رارگذاران این حوزه نیز قتوجه سیاست و مورد ه نیستدارند( بر کسی پوشید منابع محدودتری در اختیار

منظور های پژوهش و فنّاوری کشور، بهها و اولویتای سند سیاستدوره صورتگرفته است. در این راستا، به
حوزه، تدوین  اینهای گیری هوشمندانه فعالیتمندی حداکثری از منابع موجود و در راستای جهتبهره
     .0گرددمی

ضروری است  کنند وبیشتری پیدا می انباشت فناوری تمایل ارزشمعموالً به  وابسته به بازار های نهادزمینه
در . کنندکنند، از این رویه پیروی گذاری میهایی که سرمایهها و برنامهتوسعه در پروژهدرحال هایدولت
ند آورکه تغییرات فناوری پدید می ییهاانجام پژوهشزمینه  ای درمندی دوبارههای گذشته عالقهسال

بررسی  است. باشدن این خصیصه در تجارت جدیـد و نظریـه رشـد گردیـده  نهادیمنجر به  گرفته وشکل
( نشان 1990) رومزو ( 1990)گدوسمن و هلپیمن ( 0980)کـروکمن  زمینه مطالعات محققانی نظیر

یت مربوط به موفقشورهای صنعتی و کارایی تجارت تفاوت میان رشد ک شکاف و عوامـل عمـدهدهد که می
( در تحقیقاتشان به این نتیجه 1989)کنتاول  و( 1987و  1988)فـاگربرگ گر است. ای هدایتنهاده

رسیدند که بهترین روش مطلوب ایجاد تحرک در رشد و توسعه صنایع استفاده از فناوری و نوآوری است 
   . است مشـهودکامالً تصـادی ژاپـن و ایـاالت متحـده این در مقایسه تطبیقی عملکرد اق که

 دیگران و میـر اسـتمر و( 1988) انـوس و پـارک( 1984)راس الرسن و وسـت فـال ( 1984) کاتز
وری که از طریق آن مبانی جدید مزیت نسبی در صنایع با بهره ( زمینه فعالیت نهادها برای رشد1991)

   را مورد توجه قرار داده است.  شودایجاد میفشرده  گـرایش بـه فنـاوری
 

 

                                                                                                                             
 0290 فناوری،شورای عالی علوم، تحقیقات و 0 
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وسعه تسوی یک آینده پایدار متکی به انتقال بههای نوآوری معطوف به آینده است که بحث اغلب فعالیت
(. دیدگاه دیرینه در مورد نوآوری معتقد است 4101؛ لورباخ و همکاران، 4109نوآوری است )بادی و مورتق، 

ها را در بازار برای جستجوی دهند و آنها فرآیندها، محصوالت و خدمات جدیدی را توسعه میکه شرکت
کنندگان توسط های جدید و مصرف(. با معرفی شرکت0924ند )شومپیتر، کنکنندگان معرفی میمصرف

(. با این حال، در برخی 0984شده است )نلسون و وینتر،  عنوان یک فرایند تکاملی شناختهها، این امر بهآن
این کنند. کنندگان نیستند، بلکه برای تغییر نهادی نیز تالش میموارد، مبتکران فقط تأمین نیازهای مصرف

های (. نوآوری0978؛ زلیزر، 0991کند )نلسون، تر صدق میهایی از نوع رادیکالویژه در مورد نوآوریامر به
های موجود سازگار نیستند و ممکن است مقررات رسمی حتی در جای رادیکال اغلب با هنجارها و ارزش

وند، تغییر طور گسترده منتشر شه و بهعنوان قانونی تصور شدهایی بهبرای اینکه چنین نوآوری. خود نباشند
طور خاص در مطالعات انتقال، درک ما از تعامل بین نوآوری و نمادها نهادی اساسی است. در نوآوری و به

بیش از قبل احساس  سازی بهتر نقش نمادها در نوآوریبه مفهومهایی نیاز پژوهش جای کار دارد.هنوز 
  (. Geels, 2004شود )می

 اند.هاذعان داشتنوآوری  گیری نهادها بر توسعهتأثیر شکلبر میزان  محققان بسیاریترده طور گسبه
طور خاص، بسیاری از مطالعات نقش حق ثبت اختراعات و عالئم تجاری (. به0997)ادکوئیست و جانسون، 

گیری در شکلو نقش نمادها ( Blind, 2012) (، تأثیر مقررات بر نوآوری4104در نوآوری )هال و هارهاف، 
 تحقیقات نشان داده که شواهد و مدارک. (4110کنند )اتزکوویتز، دانشگاه و صنعت را بررسی میهمکاری 

کامالً  یاسازمانی ناهمگن های زمینه در هستیمشرایط مواردی که ما قادر به رمزگذاری در این  ینبیشتر
نحوه  برای فعال انداز و تحریکچشم ایجاد یککارآفرینی نهادی، برای های . استراتژیاستشده  نهادینه

تفاده شود اس باید هاسیستمسازی زمینه فعال چگونه که شرح داده شد وضوحارتباط میان نهاد و صنایع به
ارآفرینی در تحققیان ک هستند. تغییر نهادی گیری وشکل فرآیندهایبر تمرکز  محققان نهادیچرا  و اینکه
قیقات : ظهور و نیاز بیشتر به تحاست شدهرا در ادبیات کارآفرینی نهادی شناساییدو مضمون نوظهور نهادی 
رینی . بر اساس بررسی کارآفاست زمانی ویژه در یک زمینهای و تأیید کارآفرینی نهادی جمعی، بهمقایسه

ل، با . اوستتفسیر شده امند شوند، توانند از آن بهرهنهادی، چهار بینش مهم را که محققان دوره گذار می
کند، که ناهمگنی نهادی اغلب برای کارآفرینی نهادی نقش مهمی ایفا می آمدهدستبههای توجه به یافته

وتحلیل نهادهای غالب احتیاط کنند و از رویکردهای سازی و تجزیهدانشمندان علوم انتقال باید در مفهوم
 همکاران، و پراتو ؛4110 زاکرمن، و یلیپسفاجتناب کنند. ) موردبیساده در جمع از همگنی و انسجام 

 هادین تغییر در اساسی نقش توانندمی طیف انتهای دو هر در بازیگران چگونه درک دوم اینکه( 4109
سوم، از اهمیت تغییر نهادی  (Cohendet, 2008) ( وCattani and Ferriani, 2010) باشند. داشته

اعث طور خودکار بزیرا تغییرات نهادی در سطح کالن به باشد؛ های سطح کالنها نباید در نظریهدر سازمان
(. چهارم و 4109شود )اوپام و همکاران، نیاز برای نهادینه شدن نمی ایجاد تغییرات نهادی سطح خرد مورد

    کند.آخرین، مطابق با کار قبلی دانشمندان گذار، بررسی ما بر اهمیت درک اختیارات جمعی تأکید می

 روش تحقیق 
ها کمی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین جهت آزمون فرضیه-پژوهش حاضر ماهیتی آمیخته کیفی

 نوآوری توسعه در استفاده شده است. بررسی نقش نهاد دولت plsاز روش معادالت ساختاری 
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د صورت ور مشهوالمللی تاکنون در تحقیقات داخلی به طهایتک برای ورود به بازارهای بین وکارهایکسب
های صنعتی و نوآوری در سازمان نپذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل، مدیران و کارشناسان بخش

نفر که با  202بنیان در حوزه هایتک به تعداد های دانشصمت و خبرگان شرکت و بودجه، وزارتبرنامه 
فر انتخاب شدند. همچنین در بخش ن 087گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد استفاده از روش نمونه

 نفر مصاحبه  از خبرگان این صنعت به اشباع نظری رسیده شد.   07کیفی به تعداد 
 

 در نمودار زیر خصوصیات خبرگان مصاحبه شونده ذکر گردیده است. 
 

 
 مشخصات جامعه آماری پژوهش. 1نمودار 

ارهای وکدولت برای توسعه نوآوری کسبهای مؤثر در بخش نهاد منظور شناخت مؤلفهدر بخش نخست به
 بنیاد استفاده گردید. گروندد تئوری یکالمللی از رویکرد تئوری دادههایتک برای ورود به بازارهای بین

یابد. روش ای تکوین میها، نظریهوسیله آن با استفاده از یک دسته دادهشیوه پژوهش کیفی است که به
شود: شیوه سیستماتیک، شیوه نوخواسته و شیوه سازگارا. در ه شیوه اجرا مینظریه داده بنیاد، معموالً به س

ها وتحلیل دادهشود، برای تجزیهاین تحقیق از روش سیستماتیک که به اشتراوس و کوربین نسبت داده می
شود. روش سیستماتیک خود دارای سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و استفاده می
   (.Rezaei, 2017تخابی است )کدگذاری ان

ن و آ ینام )برچسب( برا کیو انتخاب  شامدیپ کیدرک مفهوم  قیمرحله از طر نیالف( کدگذاری باز: ا 
 میآن مفاه قیاست که از طر یلیکدگذاری باز تحل ندیشود. درواقع فرامستمر انجام می سهیفن مقا قیاز طر
شده و شناسایی میآن مفاه یطاست که  یلیتحل یندیباز فرادیگر کدگذاری عبارتبه شوند.می ییشناسا
و فراستخواه،  یقهرمان ،یزادگان، پرداختچگردد. محبها و ابعاد مربوط به هر مفهوم کشف میویژگی
 نیبه ا یکدگذار نیها است. ابه مقوله میمرحله شامل ربط دادن مفاه نی: ایمحور یکدگذار . ب((0294

 مرحله شش نیپذیرد و در اک مقوله صورت مییحول محور  یشده است که کدگذار دهینام یمحور لیدل
موردتوجه قرار  امدهایراهبردها و پ ،یمحور دهیگر، پدمداخله طیشرا ،ایزمینه طیشرا ،یعل طیمقوله شرا

   صورت خالصه آورده شده است: نتیجه کدگذاری در جدول زیر به (.0291فرد و همکاران، گیرد )داناییمی
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 . کدهای محوری و انتخابی 1جدول 

 مولفه مفهوم

 نهاد دولت

 سیاست گذاری و اجرای قوانین

 پذیری دولتمسئولیت

 زیرساخت ها

 کنترل فساد

 مدیریت منابع نفتی

 سالمت مالی

 تأثیرپذیری دولت

 اموزش

 شفافیت

 مالیات

 مشروعیت

 حقوق مالکیت
 

 . کدهای محوری و انتخابی توسعه نوآوری2جدول 

 مفهوم مولفه

 های موجودتوانمندسازی زیرساخت

وکارهای هایتک برای ورود توسعه نوآوری در کسب
 به بازار های بین المللی

 هاپشتیبانی و توسعه سامانه

 افزاریپشتیانی نرم

 ای شرکت هاشبکهدرونتعامل 

 سهولت دسترسی به اطالعات 

 شدت رقابت پذیری

 گسترش دانش

 

 سازی معادالت ساختاریمدل

مستقل و وابسته وجود دارد، بکار  یرهایهایی که متغ( در پژوهشSEM) یمعادالت ساختار سازیمدل
که شود درحالیمی دهینام 0بر مؤلفه یتنمب یدر اغلب اوقات، معادالت ساختار PLSشود. روش گرفته می

مدلی آماری برای  ،یسازی معادالت ساختارمدل. بر کوواریانس است یمبتن یروش معادالت ساختار
شده( است. بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون )مشاهده نشده( و متغیرهای آشکار )مشاهده

لیل گیری )تحدیگر، مدل یابى معادالت ساختاری تکنیک آماری قدرتمندی است که مدل اندازهعبارتبه
کند. زمان ترکیب میآماری هم مسیر را با یک آزمون تحلیلعاملی تأییدی( و مدل ساختاری رگرسیون یا 

أیید ها تها را با دادهها( را رد یا انطباق آنتوانند ساختارهای فرضی )مدلاز طریق این فنون پژوهشگران می
باشد مناسب می اریبس یروش یحداقل مربعات جزئ کردیرو ،یاست. ضمن آنکه جهت سنجش روابط علّ

(Henseles et al. 2004.)    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
1 Component-Based SEM 
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  هاها و یافتهوتحلیل دادهتجزیه

 اعتبار() یقتحقروایی ابزار 

ی بندباشد که در یک تقسیمروایی محتوایی، صوری، سازه، واگرا و همگرا و... می معیار روایی شامل ابعاد
توان همه ابعاد را در دو بخش روایی محتوایی و روایی سازه جای داد. منظور از ارزیابی روایی نوع کلی می

ی شود. روایرزیابی ازنظر متخصصان )خبرگان( در مورد میزان هماهنگی ابزار باهدف پژوهش استفاده میا
وسیله تحلیل عاملی روایی سازه به .ابزار پژوهش با نظر خبرگان و اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت

لی تأییدی وسیله تحلیل عامی سازه بهشود. روایتأییدی ارزیابی گردیده که این نوع روایی ابزار هم تایید می
  صورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است.به Smartplsافزار هر یک از متغیرهای پژوهش توسط نرم

 گیریهای اندازهبرازش مدل
قت دآزمون به ییایپژوهش است. پا یهاسازه ییایو پا ییروا یگیری شامل بررسهای اندازهمدل برازش
 ییتر باشد، روابزرگ 1.7( از CRمرکب ) ییای(. اگر پا0290 ،یو ثبات آن مربوط است )اسفنجان یریگاندازه

 یداربایست مقمی رهایمتغ اخکرونب یاز مقدار آلفا زیپرسشنامه ن ییایپا یهمگرا وجود دارد. جهت بررس
ر باشد که دنیز یک ضریب پایایی ترکیبی می Rho-Aضریب جدید  داشته باشند. 1.7 یمساو ایتر بزرگ

    باشد.را دارا می 1.7مقابل شاخص کالسیک الفای کرونباخ قرار دارد. این ضریب نیز حد استاندارد 

 

 . ضرایب پایایی3جدول 

 Alpha rho_A CR متغیرهای تحقیق
 0.903 0.802 0.787  موزشآ

 0.867 0.885 0.717 تاثیر پذیری دولت

 0.816 0.799 0.746 نوآوری در کسب وکارهای هایتکتوسعه 

 0.932 7.220 0.869 حقوق مالکیت

 0.912 0.897 0.857 هازیرساخت

 0.733 7.118 0.864 سالمت مالی

 0.876 2.917 0.806 سیاست گذاری و اجرای قوانین

 0.614 0.360 0.131 شفافیت

 0.932 0.873 0.854 مالیات

 0.935 0.745 0.870 مدیریت منابع نفتی

 0.883 0.851 0.803 مسئولیت پذیری دولت

 0.829 0.799 0.705 مشروعیت

 0.798 0.721 0.642 نهاد دولت

 0.912 0.925 0.816 کنترل فساد
 
 

 

 1روایی همگرا

روایی همگرا است که به بررسی همبستگی هر عامل با  ،گیریهای اندازهمالک مطالعه مدل نیدوم 
ری گیاندازه یکه برا، معیاری است شدهاستخراجیا میانگین واریانس  4AVEمعیارپردازد. سؤاالت خود می

                                                                                                                             
1 Convergent Validity 2 Average Variance Extracted 
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بین هر عامل با سؤاالت  مشترکدهنده میانگین واریانس نشان AVE معیار شود.اعتبار همگرا استفاده می
دهد که میزان همبستگی یک عامل با سؤاالت خود را نشان می  AVEتر،خود هست. به عبارت ساده

باالتر  ای 1.1شده استخراج انسیمقدار متوسط وار .هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است
  کند.می فیهای مربوطه را توصمعرف انسیاز وار یمیاز ن شیطور متوسط، ساختار ببه کهدهد نشان می

 

 . ضریب روایی واگرا4جدول 

 AVE متغیر

 0.823 موزشآ

 0.767 تاثیر پذیری دولت

 0.502 توسعه نوآوری در کسب وکارهای هایتک

 0.872 حقوق مالکیت

 0.775 زیرساختها

 0.554 سالمت مالی

 0.783 سیاست گذاری و اجرای قوانین

 0.515 شفافیت

 0.872 مالیات

 0.878 مدیریت منابع نفتی

 0.717 مسئولیت پذیری دولت

 0.621 مشروعیت

 0.577 نهاد دولت

 0.839 کنترل فساد

 

 1روایی واگرا

الف(  :دهدگیری است که دو موضوع را پوشش میهای اندازهواگرا سومین معیار بررسی برازش مدل روایی
های املها با عیک عامل با آن عامل در مقابل همبستگی آن سؤال یهامقایسه میزان همبستگی بین سؤال

 ها.در مقابل همبستگی آن عامل با سایر عامل شیهاب( مقایسه میزان همبستگی یک عامل با سؤال دیگر
از ، جهت تایید روایی واگرا نیشده استشود که در جدول زیر بیانالرکر سنجیده می معیار فوق با شاخص

    الرکر بیشتر از سایر مقادیر باشند. است تا مقادیر روی قطر اصلی ماتریس

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
1 Discriminant Validity  
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   . ماتریس فورنل الرکر5جدول 
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 برازش مدل یابیارز یهاشاخص
 یشده توسط محقق بر اساس اطالعات واقع یدهد که مدل طراحنشان می Model-Fitتناسب مدل 

 ینظر دهد. مدلرا نشان می یبا مدل نظر یشیمدل آزما یدیگر، سازگارعبارتشود. بهمی یبانیچقدر پشت
 یتجربدل شده است. م هیته یفیک یمحتوا لیتحل ای قیتحق اتیاست که توسط محقق بر اساس ادب یمدل

  شده توسط محقق ساخته شده است.آوریهای جمعاست که بر اساس داده یمدل یبه معنا زین



  1411 زمستان، 4المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــــ مدیریت کسب 16

 برازش مدل یابیارز یهاشاخص. 6جدول 

 ضریب استاندارد آمدهدستمقدار به شاخص

SRMR 0.07 <0.10 

d_ULS 8.50 >0.05 

d_G 1.69 >0.05 

NFI  1.29 >0.80 
 

 2Rضریب تعیین تعدیل شده 
 یرهایغدر مت راتییدهد که چند درصد از تغدرواقع نشان میترین شاخص تحلیل است که مهم این ضریب

درصد از  1.280همانطور که قابل مشاهده است متغیرهای مؤثر تحقیق  داده شده است. حیمستقل توض
   دهد.توجهی را نشان میرفتار متغیر وابسته را پیش بینی می نمایند که مقدار خوب و قابل

 . واریانس تبیین شده7جدول 

 R Square 

 0.618 توسعه نوآوری در کسب وکارهای هایتک

 0.819 نهاد دولت
 

  شده های مشاهدهتجزیه همبستگی

یکی از مزایای عمده تحلیل مسیر آن است که پژوهشگر را قادر می سازد که آثار مستقیم و غیرمستقیم 
ها را با هم مقایسه کند. از مزایای دیگر تحلیل مسیر یک متغیر را بر متغیر دیگر اندازه گرفته و مقدار آن

ع مسیرهای ساده و مرکب صورت مجموآن است که ما را قادر می سازد همبستگی بین دو متغیر را به
، برخی از این مسیرها به گونه اساسی اثر غیرمستقیم بر معنا دارند و برخی دیگر احتماال فاقد شودمیتجزیه 

م و ر ضریب مثبت باشد، رابطه مستقیکند. اگسیر نوع رابطه را مشخص میضریب ماین ویژگی هستند. 
  رابطه معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود ندارد.اگر منفی باشد رابطه معکوس و اگر صفر باشد، هیچ 

 . ضرایب مسیر8جدول 

 ضریب مسیر مسیر

 0.051 نهاد دولت <اموزش 

 0.163 نهاد دولت <تاثیر پذیری دولت 

 0.036 نهاد دولت <حقوق مالکیت 

 0.155 نهاد دولت <زیرساختها 

 0.373 نهاد دولت <سالمت مالی 

 0.123 نهاد دولت <قوانین سیاست گذاری و اجرای 

 0.340 نهاد دولت <شفافیت 

 0.055 نهاد دولت <مالیات 

 0.150 نهاد دولت <مدیریت منابع نفتی 

 0.669 نهاد دولت <مسئولیت پذیری دولت 

 0.213 نهاد دولت <مشروعیت 

 0.786 توسعه نوآوری در کسب وکارهای هایتک <نهاد دولت 

 0.360 نهاد دولت <کنترل فساد 
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   آزمون فرضیات

باشد که می -0+ و 0در این قسمت ضرایب مسیر را موردبررسی قرار می دهیم. ضریب مسیر مقداری بین 
ود را مشخص شصورت مستقیم )+(، غیرمستقیم و بدون رابطه که با ضریب صفر تعیین مینوع رابطه را به

از  بیمقدار آمار به ترت نیها است. اگر ارد فرضیه ای دییتأ یاصل اریدرواقع معتی  یارزش آمارکند. می

شود. در می دتأیی ٪99و  91، 91در سطوح  هیکه فرض میریگ یم جهیباالتر باشد، نت 18/4و  90/0، 04/0

. مقدار شده استگرفته رها در نظفرضیه رشیو مالک رد و پذ 90/0 بضری با ٪91 نانی، اطمقیتحق نیا
   باشد. 1.11بایست کمتر از درصد می 91اطمینان معناداری نیز در سطح 

 . بررسی فرضیات9جدول 

 نتیجه معناداری آماره تی انحراف استاندارد روابط

نهاد دولت <اموزش   پذیرش 0.032 2.859 0.097 

نهاد دولت <تاثیر پذیری دولت   پذیرش 0.003 3.340 0.094 

نهاد دولت <حقوق مالکیت   پذیرش 0.040 3.326 0.111 

نهاد دولت <زیرساختها   پذیرش 0.028 2.656 0.094 

نهاد دولت <سالمت مالی   پذیرش 0.023 3.396 0.093 

نهاد دولت <سیاست گذاری و اجرای قوانین   پذیرش 0.041 2.153 0.106 

نهاد دولت <شفافیت   پذیرش 0.026 3.351 0.098 

نهاد دولت <مالیات   پذیرش 0.016 2.418 0.133 

نهاد دولت <مدیریت منابع نفتی   پذیرش 0.045 1.990 0.078 

نهاد دولت <مسئولیت پذیری دولت   پذیرش 0.000 5.789 0.116 

نهاد دولت <مشروعیت   پذیرش 0.014 2.460 0.086 

توسعه نوآوری در کسب وکارهای هایتک <نهاد دولت   پذیرش 0.000 18.239 0.043 

نهاد دولت <کنترل فساد   پذیرش 0.031 2.036 0.085 
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 گیری تحقیق در ضرایب مسیر و بارهای عاملی. مدل اندازه1شکل 

 

    گیریبحث و نتیجه
نتایج نشان داد که نقش نهاد دولت در توسعه نوآوری در کسب و کارهای هایتک برای ورود به بازار های 

های بزرگی در  های اخیر پیشرفت در سالدارای اهمیت معناداری است.  08.429بین المللی با ضریب 
نهاد های تقویت کننده فضای کسب و کار در ایجاد انگیزه و بروز نوآری  صنایع تولیدی صورت گرفته است.

نیاز آغاز فرآیند توسعه و در ادامه عنوان پیشوکار بهبسیار مهم هستند چرا که بهبود فضای کسب
. (Musacchio, 2006)ناپذیر است ضرورتی اجتناب کننده مسیر طی شده درروند نیل به توسعهتقویت

ها های اطالعاتی، تشویق تشکیل سرمایه و حرکت آزادانه آن، ریسکنهادهای کارآمد موجب کاهش هزینه
ه خود باعث گسترش و توسعگسترش این نهادها، خودبه شوند.و همچنین سایر تسهیالت مشارکتی می

(. پذیرش مسئولیت رفتارها و اعمال اجرایی و ... در 0277)نورث،  گرددهای اقتصادی میصنایع و فعالیت
ها را یگذارشود و با برنامه پیش رفتن در سیاستگیری میسطح نهادی موجب افزایش دقت در تصمیم

ت پذیری، ممکن استوان اظهار داشت که در صورت عدم توجه به مسئولیتبدنبال دارد. بدین ترتیب می
کارهای هایتک تحت تاثیر زیادی قرار  وضع شود که کسب وکارها و به ویژه کسب و قوانین و مقرراتی
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گیرند و بر این مبنا مرجع پاسخگویی جهت رفع مشکالت ایجاد شده وجود نداشته باشد. همچنین بسیاری 
باشد. لی الملتواند وابسته به رشد فناوری در صنایع هایتک برای ورود به بازارهای بیناز منافع دولت می

ت ن را تقویآتواند منابع ارزی دولت و درامدهای روند رو به رشد هایتک به ویژه در بخش پتروشیمی می
تواند پایبندی به قوانین و مقررات کاهش دهد. وجود مشروعیت نهادی می اه رکند و کسری بودجه سالیان

نجام شده نیز صورت نخواهد های اگذاریرا تضمین کند. بدون مشروعیت نهاد دولت، توجهی به سیاست
ایتک کارهای ه گذاری در جهت توسعه نوآوری کسب وپذیرفت. بنابراین مشروعیت زمینه را جهت سیاست

 نماید.مساعد می
ارها به ک گذاری و ایجاد کسب وبرد و زمینه را جهت سرمایهاز طرفی شفافیت بسترهای فساد را از بین می

نجایی که صنایع فینتک دامنه گسترده و مبادالت مالی فراوانی را آد. از کنویژه در حوزه فینتک تقویت می
 تواند مانع سوء استفاده و افزایش اعتماد عمومی شود. اگر حقوقتوانند بدنبال داشته باشند، شفافیت میمی

مالکیت به رسمیت شناخته نشود و یا افراد در جهت احقاق حق نتوانند اقدامی کنند، با عدم حضور 
گذاران خارجی بلکه گذاران در داخل کشور مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها سرمایهسرمایه
گذاری نخواهند داشت و این امر منجر به خروج سرمایه از کشور گذاران داخلی نیز تمایلی به سرمایهسرمایه

وزیع ای جهت تاکه زمینهگذاری بر اجرای قوانین نیز مشخص است، چرخواهد شد. بنابراین اهمیت سیاست
عادالنه ثروت در آینده و رشد و توسعه کشور را به همراه خواهد داشت. کنترل فساد زمینه را برای فعالیت 

توان با نیروهای مستعد داخلی فراهم آورد. از طرفی آورد و توسعه نوآوری را میاستعدادهای ملی فراهم می
ا در زمان حال و آینده نشان خواهد داد. بخش آموزش سیستم آموزشی هر کشوری چگونگی حرکت آن ر

دهد های هر اجتماعی را رشد میتواند نیروی کار توانمندی را پرورش دهد. بخش آموزش بنیانضعیف نمی
ا کارهای هایتک ر های جدید کسب وتواند با اختراعات و نوآوریکند که میو نیروی کاری را تربیت می

   تقویت کند.
 

  تپیشنهادا

 نیاز به حسابرسی بخش های دولتی بسیار محسوس است.  -

 تدوین قوانین جهت جلوگیری از فساد و به ویژه فساد اداری -

 توجه به توسعه نوآوری در تدوین قوانین مرتبط با کسب وکار و محیط کسب وکار -

کنترل بخش خصولتی که وابسته به هر دو بخش دولتی و خصوصی هستند و امکان ایجاد فساد را  -
 افزایش می دهند. 

 تدوین برنامه هایی جهت کارامد شدن نظام مالیاتی -

 تدوین برنامه های درسی به خصوص در دوره ابتدایی جهت پرورش نیروی فعال و نوآور در آینده -

 روی کار دانش محورتدوین چارچوب تقویت مهارت نی -

 مدیریت و هدایت صنایع به سمت تولید محصوالت بر پایه دانش و هوشمند سازی آن -
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