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ارزیابی تأثیر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی بر ابعاد نوآوری و تأثیر آن بر 

 زیست ( با اثر میانجی پویایی محیطSME) های کوچک و متوسط عملکرد شرکت

بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه  های دانش )مورد مطالعه: کارکنان شرکت 

 تهران(
 

 زهره سلوکی

 غرب تهران نورمرکز پیام دانشگاه دانش مدیریت گرایش اطالعات فناوری مدیریت ارشد کارشناسی

 

 چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی بر ابعاد نوآوری و تأثیر آن بر عملکرد 

ر پارک علم و فناوری بنیان د های دانش زیست شرکت ( با اثر میانجی پویایی محیطSMEهای کوچک و متوسط ) شرکت

بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.  های دانش دانشگاه تهران است. جامعه تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت

 380برای تعیین حجم نمونه با توجه به گستردگی فضای جامعه و براساس فرمول کوکران برای جامعه با تعداد نامعلوم تعداد 

ی نمونه در نظر گرفته شده است. در تحقیق حاضر برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد نفر به عنوان فضا

سؤال  7شامل سوال، نوآوری 3شامل  سؤال، پویایی محیطی 9سؤال، توانایی مدیریت دانش شامل  11عوامل تکنولوژیکی شامل 

( استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی 4118ان )آکوستا و همکار-سؤال از تحقیق سوتو 0و و عملکرد شرکت شامل 

ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده  همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده

و  43س ورژن ا اس پی افزارهای مورد استفاده اس نرم های تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیونی بررسی شد شد. آزمون فرضیه

توانایی فناوری اطالعات، توانایی مدیریت دانش و پویایی محیطی بر ابعاد های پژوهش نشان داد که:  یافته اس بود. ال اسمارت پی

گذارد و نیز پویایی محیطی بر عملکرد سازمانی تاثیر  همچنین نوآوری بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند. نوآوری تأثیر می

 رد.گذا معناداری می

 

 های کوچک و متوسط  ، شرکت عوامل تکنولوژیکی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، نوآوری، عملکرد شرکتهای کلیدی:  واژه
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