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  مقدمه - 1

بخشی از زندگی مدیران  ،هاي اخیرابزارهاي مدیریتی در دهه

جوي ابزارهایی هستند که در فرآینـد  گردیده است و آنها در جست

دستیابی به نوآوري، افزایش منابع، بهبود کیفیت، افزایش کارایی 

ریــزي بــراي آینــده، آنهــا را تقویــت و یــاري نمایــد. در و برنامــه

هـاي سـریع   سـازي، پیشـرفت  اي امروزي به دلیل جهانیهمحیط

 ايهـاي عمـده  هاي اقتصادي، مدیران با چالشفناوري و آشفتگی

هـا بـه   مواجه هستند و براي برخورد و رویـارویی بـا ایـن چـالش    

ابزارهاي درخور و مناسب احتیاج دارند. این مدیران بایـد آگـاهی   

الزم را نسبت به این موارد داشته باشند؛ چراکه امروزه مدیران بر 

مبناي انتخاب ابزارهاي مناسب و صحیح در جهـت دسـتیابی بـه    

گردند. فرآینـد انتخـاب ابـزار    دي میبنبندي و رتبهموفقیت طبقه

وکار، فرآیندي پیچیده و بغرنج اسـت کـه   مانند فرآیندهاي کسب

. مــدیران بایــد اســتنیازمنــد درکــی عمیــق و بینشــی مناســب 

سـازي بـه آنهـا    ابزارهایی که بیشترین یاري را در فرآیند تصـمیم 

رساند، انتخاب نمایند تا به واسطه آن باعث بهبـود فرآینـدها،   می

  خدمات، محصوالت و ارائه عملکردي باالتر و مزیتی برتر شوند.

دستیابی به ابزار مناسـب بـه شـرط درک صـحیح از قـوت و      

ضعف ابزارها، طریقه یکپـارچگی ابزارهـاي مناسـب و کـاربرد بـه      

مند و موقع از نظر زمانی و مکانی به شیوه و روشی مناسب و نظام

و دست نیـافتنی نخواهـد   هاي الزم، چندان هم ناشناخته مکانیزم

ممکـن اسـت   مـدیران  هاي هدفمنـد و رسـمی،   بود. در نبود داده

 تصـادفی اسـاس، وارد یـک مسـابقه    براساس تبلیغات سوء و بـی 

گردند که جـز  ترغیب انتخاب ابزارها شوند و به انتخاب ابزارهایی 

 ].6صرف هزینه و زمان عایدي دیگري براي آنها نداشته باشد[

سـازي و اجـرا بـه    گرش مدیریتی براي پیادههرگونه تفکر و ن

نیاز دارد و آگـاهی صـرف بـه مفـاهیم،      هاروشو  هایکسري ابزار

. هرچند که استفاده از ابزارها نیستمبانی و اصول مدیریتی کافی 

ولی کـاربران ایـن    استناپذیر امري اجتناب یاي مدیریتهروشو 

ها دارند. برخی آنا نیز تجارب متفاوتی در زمینه استفاده از هروش

ها بـه نتـایج امیدوارکننـده و مثبتـی     آنبا استفاده مؤثر و بهینه از 

اي دست یافته و برخی جز صرف هزینـه و زمـان بسـیار، نتیجـه    

این  ،شوداند. سؤالی که در اینجا مطرح میخوشایند کسب ننموده

د خواهـد  ها و ابزارها مفیـ روشاست که در چه صورت استفاده از 

به نوع و ماهیت ابزار، شرایط اسـتفاده  خ این سؤال قطعا بود؟ پاس

گردد. بایستی توجه داشت بیش از کنندگان برمیو دانش استفاده

به تفکر و بینش الزم در ایـن   ،آن که به ابزارها نیاز داشته باشیم

]. اگر ابـزاري جـاي تفکـر و بیـنش مـدیران      12زمینه نیاز داریم[

پیامـدهاي ناخواسـته و منفـی     بنشیند، به جاي نتایج مثبـت بـه  

هـا براسـاس   روشانتخـاب   ،]. بـا ایـن اسـتدالل   4خواهیم رسید[

تمرکز روي افزایش رقابت در اقتصاد دانش محور بوده و روش زیر 

 :استبراي انتخاب آنها مدنظر 

مفهوم «هاي مدیریت نوآوري براساس روشایجاد فهرستی از  -1

 ؛»و هدف، اجرا و عملیات، اثرات دریافتی

  ؛یجاد فهرستی از معیارها با تأکید بر اقتصاد دانش محورا -2

 .هاروشانتخاب فهرست نهایی  -3
 

  مرور ادبیات تحقیق  -2

گونه که استفاده از بهتـرین داروهـا، بـراي اثرگـذاري و     همان

بهبود نیاز به یکسري مالحظات دارد، استفاده از ابزارها نیـز بایـد   

رگذاري یـک پـژوهش   توأم با یکسري مالحظات صورت پذیرد. اث

نیز بر مبناي مطالعات صورت گرفته و دستیابی به اسنادي اسـت  

-گـردد. بـه  هاي ابهام یک پژوهش در گذشـته برمـی  که به زمینه

توان به مطالعاتی که در زمینه ابزارهاي مـدیریت  عنوان مثال می

هاي روشصورت پذیرفت و یا  2013توسط دارل رایگبی در سال 

اشـاره  ]200915نی اوایدي نیکلسکو در سال مدیریت منابع انسا

عنوان اصول کلی از پیشینه پژوهش برداشـت  نمود. آن چه که به

  طی چهار مرحله به شرح زیر قابل بررسی است: ،شودمی

 ]؛ 16، و 5، 1[مفهوم شناسی و اصول اقتصاد دانش محور -الف

 ]؛ 18و  14، 3[مدلیزاسیون ابزارها و تکنیک ها -ب

  ]؛14و  11[ئی تکنیک ها و ابزارهابررسی جز -ج

و  10، 8[بررسی کلی تکنیک ها و ابزارهاي جزئی هر تکنیک -د

21.[  

براي دستیابی بـه یـک نتیجـه مناسـب، ابزارهـا بایـد داراي       

-هـا تصـمیم  انند بـر مبنـاي آن  هایی باشند که به خوبی بتوویژگی

ت توان به شرح زیـر در مطالعـا  ها را میاین ویژگی .گیري نمایند

  ) مشاهده نمود. 2005)، فال و همکاران(1999فاروخ و همکاران(

  ؛از نظر تئوري و مبانی نظري مستدل و مستحکم باشند �

بـر  باشـند(پیچیده و هزینـه  سازي و اجرا داشته قابلیت پیاده �

  نباشد)؛

وکـار  اي محیط کسبهبا سایر فرآیندها و ابزارها و چارچوب �

  یکپارچه گردند؛

ري باالیی داشته باشـد(قابلیت تطـابق بـا    پذیقابلیت انعطاف �

وکـار، فرهنـگ شـرکت، در    اهداف سازمانی، محـیط کسـب  

  ؛دسترس بودن منابع و اطالعات)

براي شـرایط مختلـف را داشـته    سازي و تعمیم قابلیت بومی �

 باشند؛

 افزاري قابل ارائه باشند؛هاي نرمدر نسخه �



  لی رجب زاده قطريع و علی محمد مندگاري بامکان، عادل آذر  
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داشـته  ها پـس از اجـرا وجـود    امکان اخذ بازخور و اصالح آن �

 .]17و  9[باشد

  

 : متدولوژي ابزار1جدول 

 هاي فرعیروش اصلی روش

 مدیریت دانش

  ارزیابی دانش 

  نگاشت دانش

  مدیریت اسناد

 مدیریت مالکیت فکري

 هوشمندي بازار

  فناوريرصد 

  آنالیز پتنت

  هوشمندي بازار

  مدیریت ارتباط با مشتري

 بازاریابی جغرافیایی

 سازي و همکاريشبکه

  ازيستیم

  ابزارهاي گروه افزار

  خوشه سازي صنعتی

 زنجیره ارزش

 مدیریت منابع انسانی

  دورکاري

  اینترانت سازمانی

  استخدام به روز

  یادگیري الکترونیکی

 سپاريبرون

 واسط مدیریت
  واسطهاي تحقیق و توسعه بازاریابی

 مهندسی همزمان

 توسعه خالقیت

  طوفان فکري

 حل خالقانه مساله

  نگاشت ذهنی

 بهبود فرآیند

  الگوبرداري

  مدیریت گردش کار

  مهندسی مجدد 

 تولید به هنگام

 مدیریت پروژه نوآورانه

  مدیریت پروژه

  مدیریت ارزیابی پروژه

 سبد سرمایه گذاري پروژه

 مدیریت طراحی

  طراحی به کمک کامپیوتر

  سازي اولیه سریعنمونه

 آنالیز ارزش

 خلق کسب و کار

  وکارسازي کسبشبیه

  فرینیکارآ

 شرکت هاي زایشی

 
بر این اساس، نظر متخصصین در حوزه پژوهش را جویا شده 

بنـدي  و همگی اتفاق نظر داشتند که بر مبناي مطالعـات تقسـیم  

ــادي(    ــعه اقتصـ ــاري و توسـ ــازمان همکـ ــو 2004سـ )، آنتونیـ

-)، با استدالل اینکه روش2014) و وسنا ماندیک(2008هیدالگو(

ي در حـوزه کشـورهاي قدرتمنـد    ها و ابزارهـاي مـدیریت نـوآور   

اند، ایـن کشـورها   مورد ارزیابی قرار گرفته OECDاقتصادي نظیر 

ید طوالیی در زمینه نوآوري و فناوري دارند و اینکه در یـک دوره  

ایـن ابزارهـا مـورد     2014تـا   2004هـاي  -مدت طی سالطوالنی

مورد قبـول و   1روش مطابق جدول شماره  10اند؛ لذا تأکید بوده

  رسی قرار گرفت.بر

، 14، 13، 12، 10، 7، 6 عالوه بر این، این ابزارها توسطمنابع

 اند.توسعه یافته 22و  20، 17
  

 محورمعیارهاي مرتبط با اقتصاد دانش -3

معموال مدیران به استفاده از ابزارهاي پیچیده و ابزارهایی که 

کماکــان دقــت و ظرفیــت بــاالیی داشــته باشــند و نتــایج قابــل  

حـال آنکـه    ؛تري از خود بروز دهند تمایل بیشتري دارنداناطمین

نتایج تحقیقات مؤید این واقعیت بوده کـه ابزارهـاي پیچیـده بـه     

سازي و اجرا و تربیت پرسنلی که بتوانند علت ماهیت دشوار پیاده

]. ساختار این 4اند[کاربرد و استفاده اندکی داشته ،با آن کار کنند

راحی شده که معیارهایی را مدنظر قـرار  اي طبه گونه نیزگزارش 

دهد که دست یـافتنی بـوده و فـارغ از هـر نـوع پیچیـدگی و یـا        

شگفتی خاصی باشند؛ چراکه اگر بـاز نتـوانیم معیـار مناسـبی را     

ها برگزینیم، خـود بـه   روشبراي انتخاب خود در زمینه ابزارها و 

 ب، خصوصـا گیري از منـابع مکتـو  ایم. بنابراین با بهرهبیراهه رفته

هایی پرداخته به شرح برخی از ویژگی ]8)[2004کمیسیون اروپا(

همچنین وابستگی  .ها داردشود که نقش مهمی در آنالیز روشمی

را اجرا نمـوده   هاروشهایی که این زیادي در رابطه با نوع شرکت

وجود دارد. این مطالعه  ،اندو شرایط خاصی که در آن مستقر شده

هایی تأکید دارد که با اقتصاد دانش محـور  روش روي آن دسته از

ا و اقتصاد دانایی محور همـاهنگی  هروشارتباط داشته و بین این 

 شود: هاي زیر در نظر گرفته میمعیار با ویژگی 8باشد. بنابراین 

A- هـا  روشاي از تمرکز تمرکز بر دانایی محوري: اشاره به درجه

هاي ارزشـمندي ماننـد   و ویژگیعنوان دارایی با ارزش بر دانش به

سـازي، سـرعت و زمـان ورود بـه     پذیري، همکاري، شبکهانعطاف

  بازار، مدیریت دانش، ترغیب کارآفرینی و اطالعات برتر بازاردارد.

B-  اشاره به ارزش فزاینده ایجاد شده در دیـدگاه  راهبردياثرات :

منـد و  مدیران براساس مزیت رقابتی و ارتباطات بازار، تـأثیر قدرت 

  تأثیر مستقیم بر رقابت شرکت دارد. و بلندمدت رقابت

C- هایی کـه تحـت تـأثیر    ها و شیوهروشپذیري: درجه دسترس

ها کپی رایت و یا محدودیت مجوز نبوده و به راحتی براي شرکت
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قابل اجراست. همچنین ابزارهایی که به راحتی در دسترس عموم 

  ص نیست.بوده و تحت تأثیر مالکیت بازیکنان خا

-D   ،ــه خــوبی مســتند شــده اي هــروشســطح مستندســازي: ب

ــارف و روش   ــاختاري متعـ ــده، داراي سـ ــتاندارد شـ ــاي اسـ هـ

. استکاربردي(وجود راهنماي استفاده، تدوین دانش و تکرار آن) 

سازي، مطالعات همچنین به راحتی قابلیت تجزیه و تحلیل(نمونه

هـا) را  روشاز موردي براي یادگیري و گسترش چگونگی استفاده 

 داراست.

-E   سودمندي عملیاتی: تمرکز روي مسائل خاص و کلیدي بـراي

-ارائه و حل مسائل تجارت و عملیات سازمانی(گرایش حل مسأله

هـایی بـا ماهیـت    دهندگان دانش) با تمرکز روي ابزارهـا و شـیوه  

 .استابزاري و ملموس 

-F  نسـبتا  هاي مدیریت نـوآوري:  روشمدت زمان بهره برداري از

سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته باشد،  5-6طی است و  جدید

اخیرا به روز شده باشد، سازگاري خالقانه با اقتصاد دانایی محـور  

 داشته باشد.

-Gسازي: زمان مـورد نیـاز بـا بودجـه     منابع مورد نیاز براي پیاده

ها با ابزارهاي متداول شرکت و آمـوزش  روشمناسب براي اجراي 

وجـود مشـاورین    و اي و وجـود متخصصـین در ایـن حـوزه    حرفه

سازي و اجرا و خارجی(شایستگی مورد نیاز، تخصیص منابع، پیاده

نگهداري و تعمیرات) که تمام اینها نیز باید از منظر بودجه مـورد  

 بررسی قرار گرفته باشند.

-H هـاي مناسـب از   اي که نتایج با شاخصتوانایی ارزیابی: درجه

 گیري باشد.ابل اندازهمنظر کمی ق
 

 هاروشانتخاب لیست نهایی  -4

طور کلی هر حوزه فکري و مطالعاتی، براي اجرا و عملیاتی به

 شدن در یک سازمان به ارکان ذیل نیاز دارد:

شناسی و دانش تفکر، نگرش و بینشی که در برگیرنده هستی -1

 ؛چرایی آن موضوع باشد

ی به اهدافی که در ها و ابزارهایی که به چگونگی دستیابروش -2

  ؛پردازدشناسی تعریف شده اند، میهستی

هایی که دستیابی به اهداف تعیین ها و سیستمفرآیندها، رویه -3

شود تا میـان ابـزار   سازند؛ در این رکن سعی میشده را میسر می

هـاي سـازمانی   تعریف شده بـا سـایر ابزارهـا و فرآینـدها و رویـه     

  .]17سازگاري الزم را ایجاد نمود[

تأکید و تمرکز بر ابزار، بدون پشتوانهفکري و ساختاردهی بـه  

فرآیندهاي اجرایی الزم، آن را به جایی نخواهد رسـاند و پـس از   

-روشآن را از چرخـه  ، مدتی کاربران ابزار با گالیه از ناکارآمدي

هاي خود خارج خواهند نمود. بنابراین دو مسـأله اساسـی وجـود    

  خواهد داشت، شامل:

ابزار مناسب: هر ابزاري بـراي هـر مسـأله و مشـکلی     انتخاب  -1

تیابی تطابق ابزار و مسأله عامل مهمی در دس ،جوابگو نخواهد بود

 به موفقیت ابزار خواهد بود؛

استفاده مناسب از ابزار: ممکن است که بهترین ابزار به علـت   -2

سـازي و اجـراي دقیـق و مناسـب آن حجـم عملکـرد       عدم پیاده

شد؛ چراکه در مواردي اجرا و عملیاتی نمودن مناسب را نداشته با

 است.تر از طراحی و تدوین آن ابزار ابزار، بسیار سخت

براساس مطالعات و بررسی مقاالت و ساختار تحلیلی پیشینه 

]بررسـی و  2[روشپژوهش و گستردگی بسیار زیاد ابزارها در هر 

ار همچنین معی .ها کار بسیار دشواري استآنشناسایی هر کدام از 

و ابزار مناسبی که بتواند تمـام ایـن ابزارهـاي شناسـایی شـده را      

بـا   .بنـدي قـرار دهـد در دسـترس نبـود     مورد بررسـی و اولویـت  

همفکري و تبادل نظر با خبرگان در حوزه این پژوهش به منـابع  

خصوصـا وسـنا    ،مکتوب روي آورده و براساس سـاختار مطالعـات  

ه پـژوهش، ابزارهـاي   ) و اعمال نظر خبرگان حـوز 2014ماندیک(

بنـدي  انتخاب و به اولویت 1شماره  نمونه براساس ساختار جدول

ــا      ــور بـ ــش محـ ــاد دانـ ــاي اقتصـ ــاس معیارهـ ــا براسـ ابزارهـ

 شود. پرداخته میAHPمدل

  AHPتوصیف شیوه  - 1- 4

تـرین فنـون   ، یکـی از معـروف  )AHP(لسله مراتبـی ستحلیل 

اعتی اي است که توسط توماس ال سـ گیري چند شاخصهتصمیم

ابداع گردید. این روش هنگـامی کـه    1980عراقی االصل در دهه 

گیري کمـی و  گیري با چند گزینه و شاخصه تصمیمعمل تصمیم

یا کیفی روبرو است، مثمرثمر خواهد بود. اساس این روش مبتنی 

بر مقایسات زوجی است. مراحل ایـن روش بـه شـرح زیـر مـورد      

  ]:19[تحلیل قرار گرفته است

  سلسله مراتب ساخت - الف

گیري بـه  در این مرحله، ضمن تعریف مسأله، هدف از تصمیم

دهنـده تصـمیم   صورت سلسله مراتبی از عوامل و عناصر تشـکیل 

 ).1د(پیوستشوترسیم می

  مقایسات زوجی -ب

ر ایــن مرحلــه خبرگــان مقایســاتی را بــین معیارهــا و      د

 2شـماره   گیري انجام داده و به شرح جدولزیرمعیارهاي تصمیم

دهند. ارجحیت یـک گـروه یـا    به آنها نسبت به یکدیگر امتیاز می

لذا اصـل معکـوس بـودن     است؛عامل نسبت به خودش برابر یک 

یک عامل نسبت به دیگري و اصل ارجحیت یک نسبت بـه خـود   

عامل، دو خاصیت مهم ماتریس مقایسات زوجی است کـه وجـود   
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فقط بهگزینه  nاین عوامل باعث گردیده تا براي مقایسه 
������

�
 

  سوال پاسخ داد.
 

  : مقیاس مقایسات زوجی2جدول

 توصیف اهمیت نمره

 مساوي 1
در تحقق هدف دو شاخص اهمیت برابر 

 دارند.

3 
اندکی 

 بیشتر

اندکی  iتجربه نشان داده که اهمیت

 است. jبیشتر از 

 بیشتر 5
 jبیشتر از iتجربه نشان داده که اهمیت 

 است.

7 
خیلی 

 بیشتر

خیلی بیشتر iتجربه نشان داده که اهمیت 

 است. jاز 

 مطلق 9
طور قطع به اثبات رسیده بهjبر i اهمیت 

 است.

 هنگامی که حالت میانه وجود دارد. بینابینی 8و  6، 4، 2

  

  محاسبه وزن نسبی -ج

  منظور محاسبه وزن نسبی چهار شیوه متفاوت نظیرهب

 ؛میانگین حسابی -ج ؛یمجموع ستون -ب ؛مجموع سطري - الف

میانگین هندسی وجود دارد. در ساختار این تحقیق از شیوه  -د

  ب و د استفاده شده است.

  ))I.Rها (نرخ ناسازگاري(تعیین اعتبار داده -د

نرخ ناسازگاري، مکانیزمی است که به وسیله آن اعتبار پاسخ 

دهد. شوندگان به مقایسات زوجی را مورد سنجش قرار میپرسش

-براسـاس قضـاوت اولیـه تصـمیم     AHPقریبا تمـامی محاسـبه   ت

-گیرندگان بوده که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظـاهر مـی  

شود؛ بنابراین هرگونـه خطـا و ناسـازگاري در مقایسـه و تعیـین      

هـا، نتیجـه نهـایی محاسـبات را     ها و شاخصـه اهمیت بین گزینه

  مخدوش خواهد نمود. 

خبرگان بسیار حساس و ضروري بنابراین انتخاب اعضاي پانل 

است. خبرگان انتخاب شده باید در زمینه نـوآوري و مباحـث آن   

شناخت الزم را داشته و یا اینکه مطالعات آنها و رشـته تحصـیلی   

شـماره   آنان مرتبط با موضوع باشد. بدین منظور بر اساس جدول

اعضاي پانل انتخاب گردید و میـزان اهمیـت اختصـاص یافتـه      3

ها و ابزارها مبناي اصـلی پـژوهش را شـامل    ن به گزینهتوسط آنا

  . شد

  : ترکیب و ویژگی اعضاي پانل3جدول

 مدرک تعداد طبقه

  مهندسی صنایع

  اقتصاد

  مدیریت نوآوري تکنولوژي

  مدیریت فناوري اطالعات

  مدیریت تولید

 مدیریت تحقیق در عملیات

2  

1  

3  

2  

1  

1 

  فوق لیسانس

  دکتري

  فوق لیسانس

  دکتري

  دکتري

 دکتري

 

  محوردهی معیارهاي اقتصاد داناییوزن- 2- 4

نظران به شـرح  اهمیت نسبی معیارها براساس دیدگاه صاحب

گردد. نرخ ناسازگاري مقایسـه زوجـی ایـن معیارهـا     زیر بیان می

  .استبوده که بیانگر دقت قابل قبول این مقایسه  0205/0

تـوان  هـاي مختلفـی مـی   براي محاسـبه وزن نسـبی از روش  

ها بردار ویژه بیشترین کـاربرد را  از میان این روش .استفاده نمود

دارد. از آنجایی که ابعاد ماتریس زیاد بوده و استفاده از بردار ویژه 

هـاي محاسـباتی آقـاي    گیر و طوالنی است؛ براسـاس شـیوه  وقت

ال.ساعتی، شیوه محاسبه میانگین هندسی را انتخاب و براسـاس  

  دهی و نرمال نمودیم.زنمعیارها را و ،آن
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  : میزان اهمیت از دیدگاه خبرگان4جدول 

 A B C D E F G H اقتصادي

A 1 2 2 3 3 5 3 4 

B 0,5 1 1 2 2 3 2 3 

C 0,5 1 1 2 2 4 2 3 

D 0,33 0,5 0,5 1 1 3 1 2 

E 0,33 0,5 0,5 1 1 2 1 2 

F 0,2 0,33 0,25 0,33 0,5 1 0,5 0,5 

G 0,33 0,5 0,5 1 1 2 1 0,5 

H 0,25 0,33 0,33 0,5 0,5 2 2 1 

  

  محورسبی معیارهاي اقتصاد دانایی: وزن ن5جدول

 اولویت وزن نرمال  میانگین هندسی معیارها

1√ دانایی محوري � 2 � 2 � 3 � 3 � 5 � 3 � 4�  = 2.61 0/279 1 

5√ راهبردياثرات  � 1 � 1 � 2 � 2 � 3 � 2 � 3�  = 1.57 0/168 2 

5√ پذیريدرجه دسترس � 1 � 1 � 2 � 2 � 3 � 4 � 2�  = 1.62 0/173 3 

0.33√ سازيسطح مستند � 0.5 � 0.5 � 1 � 3 � 2 � 1 � 1�  = 0.92 0/098 4 

0.33√ سودمندي عملیاتی � 0.5 � 0.5 � 1 � 1 � 2 � 2 � 1�  = 0.87 0/093 5 

0.2√ هاعمر روشدوره  � 0.33 � 0.25 � 0.33 � 0.5 � 1 � 0.5 � 0.5�  = 0.4 0/043 8 

0.33√ سازيمنابع پیاده � 0.5 � 0.5 � 1 � 0.5 � 2 � 1 � 1
�

� 0.73 0/077 6 

0.25√ توانایی ارزیابی � 0.33� 0.5 � 0.5 � 0.33 � 1 � 2 � 1�  = 0.64 0/069 7 

 1 9/36 جمع کلی

 

 نرمال سازي ابزارها - 3- 4

-منظور اکتساب وزن نسبی ابزارهاي دهگانه از بـین شـیوه  به

ــتونی در    ــانگین س ــاعتی از شــیوه می ــده ال س ــی ش ــاي معرف ه

  ه است.محاسبات استفاده شد

  اي مدیریت دانشهروشدهی معیار وزن - 1- 3- 4

در مرحله اول اهمیت اختصاص یافتـه از دیـدگاه خبرگـان را      

  نماییم.بیان می

  ماتریس مقایسات زوجی مدیریت دانش: 6جدول

 4الف 3الف 2الف 1الف الف

 0,25 1 2 1 1الف

 0,2 0,33 1 0,5 2الف

 0,25 1 3 1 3الف

 1 4 5 4 4الف

 
ها در ابتدا مجمـوع  سازي درایهمنظور نرمالرحله دوم بهدر م

ها را بر جمع ستون ها را به دست آورده و هر کدام از درایهستون

  نماییم.خود تقسیم می

  

  

 ماتریس نرمال شده مدیریت دانش :7جدول 

 4الف 3الف 2الف 1الف الف

154/0 1الف  181/0  158/0  147/0  

077/0 2الف  091/0  052/0  118/0  

154/0 3الف  273/0  158/0  147/0  

615/0 4الف  455/0  632/0  588/0  

 1 1 1 1 جمع
 

دهنده این موضوع است که ضریب اهمیـت  جمع ستون نشان

  که دلیل بر نسبی بودن آنهاست. است 1معیارها برابر 

منظور محاسبه نرخ ناسازگاري به شـرح زیـر   در مرحله سوم به   

 نماییم.عمل می

ه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجـی را  الف: محاسب

  کنیم.هاي نرمال شده ضرب میدر متوسط وزن

�

1 2
0.5 1

1 0.25
0.33 0.2

1 3
4 5

1 0.25
4 1

� �

0.16
0.085
0.183
0.572

� � �

0.656
0.340
0.741
2.369

�  

محاسبه بردار سازگاري: عناصر بردار مجموع وزنی را بـر   -ب

نماییم، بدین واسـطه بـه   هاي نرمال شده تقسیم میتوسط وزنم

λیابیم.ها دست می  
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�

0.656
0.340
0.761
2.369

� � �

0.16
0.085
0.183
0.572

� � �

4.1
4

4.05
4.14

�  

میانگین عناصـر بـردار سـازگاري را     :���λبدست آوردن -ج

  کنیم.محاسبه می

)1(  λ��� �
λ��λ��λ��λ�

�
� 4/.725  

-محاسبه شاخص ناسازگاري: به شرح فرمول زیر عمل می -د

  کنیم.  

)2(  �. � �
λ��� � �

�
� 0/0242 

-محاسبه نسبت ناسازگاري: به شرح فرمول زیر عمل مـی  -ه

  نماییم.

�. � �
�. �

�. �. ����
� 0.027 )3(  

محاسـبه گردیـده کـه     027/0ازگاري عـدد  بنابراین نرخ ناسـ 

  .استدلیل بر دقت قابل قبول این مقایسه 

 توجه: نتیجه سایر محاسبات ذکر گردیده است.

 هوشمندي بازار - 2- 3- 4

  تریس مقایسات زوجی هوشمندي بازار: ما8جدول

 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب ب

 0,33 0,2 1 1 1 1ب

 0,25 0,167 1 1 1 2ب

 0,33 0,5 1 1 1 3ب

 2 1 2 6 5 4ب

 1 0,5 3 4 3 5ب

)IR=0.007(  

  : هوشمندي بازار1نمودار 

  
 شبکه سازي و همکاري - 3- 3- 4

  سازي: ماتریس مقایسات زوجی شبکه9جدول

 4پ 3پ 2پ 1پ پ

 4 0,5 3 1 1پ

 0,5 0,2 1 0,33 2پ

 1 1 2 2 3پ

 1 1 0,25 0,25 4پ

)IR=0.040(  

  

 

  

  ماتریس مقایسات زوجی منابع انسانی :10ولجد

 5ت 4ت 3ت 2ت 1ت ت

 5 4 0,5 3 1 1ت

 6 0,5 0,2 1 0,33 2ت

 2 4 1 5 2 3ت

 2 1 0,25 2 0,25 4ت

 1 0,5 0,5 0,17 0,2 5ت

)R=0.017(  

  
 واسط مدیریت -4-3-5

 اهمیت اختصاص یافته از دیدگاه خبرگـان بـه شـرح جـدول    

 2*2هاي . به دلیل سازگاري معیارها در ماتریساست 11ه شمار

  .استگردد و ماتریس سازگار ) منظور می0(صفر نرخ ناسازگاري

  ماتریس مقایسات زوجی واسط مدیریت: 11جدول

 2ث 1ث ث

 0,2 1 1ث

 1 5 2ث

)IR=0(  

 
  

  

  

ابزارهاي 

شبکه 

, سازي

  … گروه 

ابزارهاي 

شبکه 

تیم , سازي

  … , سازي

ابزارهاي 

شبکه 

, سازي

  … زنجیره 

ابزارهاي 

شبکه 

, سازي

  … خوشه 

ابزارهاي شبکه سازي: 2نمودار

ابزارھای 
مديريت 
منابع 

,  انسانی … 

ابزارھای 
مديريت 
منابع 

,  انسانی … 

ابزارھای 
مديريت 
منابع 

,  انسانی … 

ابزارھای 
مديريت 
منابع 

,  انسانی … 

ابزارھای 
مديريت 
منابع 

,  انسانی … 

ابزارهاي مدیریت منابع انسانی: 3نمودار 

ابزارھای 
واسط 

,  مديريت … 

ابزارھای 
واسط 

,  مديريت …

ابزارهاي واسط مدیریت: 4نمودار

 منابع انسانی - 4- 3- 4
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  توسعه خالقیت - 6- 3- 4

  زوجی توسعه خالقیت اتریس مقایسات: م12جدول

 3ج 2ج 1ج ج

 0,33 0,25 1 1ج

 2 1 4 2ج

 1 0,5 3 3ج

)IR=0.017(  

  
  بهبود فرآیند - 7- 3- 4

  اتریس مقایسات زوجی بهبود فرآیند: م13جدول

 4چ 3چ 2چ 1چ چ

 0,5 0,33 1 1 1چ

 0,33 0,25 1 1 2چ

 2 1 4 3 3چ

 1 0,5 3 2 4چ

)IR=0.009( 

  
  مدیریت پروژه نوآورانه - 8- 3- 4

  اتریس مقایسات زوجی مدیریت پروژه: م14جدول

 3ح 2ح 1ح ح

 0,25 0,33 1 1ح

 0,5 1 3 2ح

 1 2 4 3ح

)IR= 0.017( 
  

  
  

  مدیریت طراحی - 9- 3- 4

  : ماتریس مقایسات زوجی مدیریت طراحی15جدول

 3خ 2خ 1خ خ

 3 0,5 1 1خ

 5 1 2 2خ

 1 0,2 0,33 3خ

)IR= 0.008( 

  : ابزارهاي مدیریت طراحی8نمودار 

  

  

  کسب و کار - 10- 3- 4
  

  وکار:ماتریس مقایسات زوجی کسب16جدول

 3د 2د 1د د

 0,167 0,25 1 1د

 0,5 1 4 2د

 1 2 6 3د

)IR=0.008(  

  
 

  اولویت کلی - 4- 4

-وزن نهایی ابزارهاي مدیریت نوآوري براساس اقتصاد دانـایی 

ضرب ستون نرمال شده هر ابزار در ستون نرمال صورت بهمحور، 

 محور محاسبه گردیـده اسـت.  شده وزنی معیارهاي اقتصاد دانایی

آید که میزان جمع هـر سـطر از یـک    جمع هر سطر به دست می

در محاسـبات اسـت.    کمتر بوده که دلیل بر سازگاري ایجاد شده

در پایان براساس جمع هر سطر اولویـت ابزارهـا مشـخص شـده     

 است.

  

ابزارھای 
توسعه 
,  خالقيت

 …طوفان 

ابزارھای 
توسعه 
 ,خالقيت
TRIZ, …

ابزارھای 
توسعه 
,  خالقيت

 …نگاشت 

ابزارهاي توسعه خالقیت: 5نمودار 

ابزارھای 
بهبود 
,  فرآيند

 …الگوبرد

ابزارھای 
بهبود 
,  فرآيند

 …جريان 

ابزارھای 
بهبود 
,  فرآيند

 …مهندسی 

ابزارھای 
بهبود 
,  فرآيند

 …توليد 

ابزارهاي بهبود فرآیند: 6نمودار 

ابزارھای 
مديريت 

,  پروژه
 …مديريت 

ابزارھای 
مديريت 

,  پروژه
 …ارزيابی 

ابزارھای 
مديريت 

,  پروژه
 …مديريت 

ابزارهاي مدیریت پروژه: 7نمودار 

ابزارھای 
کسب و 

شبيه , کار
,  سازی … 

ابزارھای 
کسب و 

,  کار
 …کارآفر

ابزارھای 
کسب و 

,  کار
 …شرکت 

ابزارهاي کسب و کار: 9نمودار 



  لی رجب زاده قطريع و علی محمد مندگاري بامکان، عادل آذر  

 

  41  1394بهار و تابستان شماره بیست و پنج،   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

: مقایسه معیارهاي کلی17جدول 

 ابزار
 اقتصاد دانایی محوري

A B C D E F G H جمع 

 0,16 0,011 0,012 0,006 0,015  0,016 0,028 0,027 0,045 1الف

 0,083 0,005 0,006 0,004 0,007 0,008 0,015 0,014 0,024 2الف

 0,183 0,013 0,014 0,007 0,017 0,018 0,032 0,031 0,051 3الف

 0,573 0,040 0,044 0,025 0,053 0,056 0,099 0,096 0,160 4الف

 0,351 0,024 0,027 0,015 0,033 0,034 0,061 0,059 0,098 1ب

 0,391 0,027 0,030 0,017 0,036 0,038 0,068 0,066 0,109 2ب

 0,12 0,008 0,009 0,005 0,011 0,012 0,021 0,020 0,034 3ب

 0,083 0,005 0,006 0,004 0,007 0,008 0,015 0,014 0,024 4ب

 0,058 0,004 0,005 0,003 0,005 0,006 0,010 0,009 0,016 5ب

 0,308 0,021 0,024 0,013 0,029 0,030 0,053 0,052 0,086 1پ

 0,059 0,005 0,006 0,004 0,007 0,008 0,015 0,014 0,024 2پ

 0,351 0,034 0,037 0,021 0,045 0,048 0,084 0,082 0,136 3پ

 0,201 0,004 0,004 0,002 0,005 0,005 0,010 0,009 0,162 4پ

 0,091 0,006 0,007 0,004 0,008 0,009 0,016 0,015 0,026 1ت

 0,083 0,005 0,006 0,004 0,007 0,008 0,015 0,014 0,024 2ت

 0,122 0,008 0,009 0,005 0,011 0,018 0,020 0,019 0,032 3ت

 0,42 0,029 0,032 0,018 0,039 0,041 0,073 0,071 0,117 4ت

 0,284 0,020 0,022 0,012 0,026 0,028 0,049 0,048 0,079 5ت

 0,168 0,012 0,013 0,007 0,016 0,016 0,029 0,028 0,047 1ث

 0,832 0,057 0,064 0,036 0,077 0,082 0,144 0,140 0,232 2ث

 0,12 0,008 0,009 0,005 0,011 0,012 0,021 0,020 0,034 1ج

 0,558 0,039 0,043 0,024 0,052 0,055 0,096 0,094 0,155 2ج

 0,322 0,022 0,025 0,014 0,030 0,031 0,056 0,054 0,090 3ج

 0,136 0,009 0,010 0,006 0,013 0,013 0,024 0,023 0,038 1چ

 0,115 0,008 0,009 0,005 0,011 0,011 0,020 0,019 0,032 2چ

 0,469 0,032 0,036 0,020 0,044 0,046 0,081 0,079 0,131 3چ

 0,279 0,019 0,022 0,012 0,026 0,027 0,048 0,047 0,078 4چ

 0,12 0,008 0,009 0,005 0,011 0,012 0,021 0,020 0,034 1ح

 0,322 0,022 0,025 0,014 0,030 0,031 0,056 0,054 0,090 2ح

 0,558 0,039 0,043 0,024 0,052 0,055 0,096 0,094 0,155 3ح

 0,308 0,021 0,024 0,013 0,029 0,030 0,053 0,052 0,086 1خ

 0,582 0,040 0,045 0,025 0,054 0,057 0,101 0,098 0,162 2خ

 0,119 0,008 0,009 0,005 0,011 0,012 0,021 0,020 0,033 3خ

 0,090 0,006 0,007 0,004 0,008 0,009 0,016 0,015 0,025 1د

 0,323 0,022 0,025 0,014 0,030 0,032 0,056 0,054 0,090 2د

 0,558 0,041 0,045 0,025 0,055 0,058 0,102 0,098 0,164 3د
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بر اساس محاسبه جمع هر سطر میزان اولویت کلی محاسبه 

  ها  اولویت بندي گردیده است.و ابزار

  

  بندي ابزارها: اولویت18جدول

 ابزار اولویت ردیف اولویت ابزار ردیف

 ارتباط بازار  18 1ث 19 ارزیابی دانش 1الف

 مهندسی همزمان 1 2ث 28 نگاشت دانش 2الف

 طوفان فکري 23 1ج 17 مدیریت اسناد 3الف

 TRIZ 5 2ج IP 4مدیریت  4الف

 نگاشت ذهنی 12 3ج 10 ژيرصد تکنولو 1ب

 الگو برداري 20 1چ 9 آنالیز پتنت 2ب

 جریان کار 25 2چ 23 هوشمندي بازار 3ب

 مهندسی مجدد 7 3چ CRM 28مدیریت 4ب

 تولید بهنگام 15 4چ GO  29–بازاریابی 5ب

 مدیریت پروژه 23 1ح 13 تیم سازي 1پ

 ارزیابی پروژه 12 2ح 28 گروه افزار 2پ

 مدیریت پورتفلیو 5 3ح 6 صنعتی سازيخوشه 3پ

 CADسیستم 13 1خ 16 زنجیره ارزش 4پ

 سازي سریعنمونه 3 2خ 26 دورکاري 1ت

 آنالیز ارزش 24 3خ 28 اینترنت سازمانی 2ت

 سازيشبیه 27 1د 21 استخدام به روز 3ت

 کارآفرینی 11 2د 8 یادگیري الکترونیکی 4ت

 یهاي زایششرکت 2 3د 14 سپاريبرون 5ت

CRM      مدیریت زنجیره ارزش :GOبازاریابی جغرافیایی :  

TRIZ         حل خالقانه مسأله :CADطراحی به کمک کامپیوتر : 

  

  گیرينتیجه-5

نوآوري فرآیندي است که بر پایه اکتساب دانش فنـی، تغییـر   

هـاي  در نیازهاي بازار و یا هر دو مورد، به کشف و جـذب فرصـت  

ک محصول، فرآیند و یا خدمت جدید و یا بهبـود  تازه براي ارائه ی

اساس، نوآوري فرآیندي نـامعین اسـت کـه    پردازد. براینیافته می

العمل بینی دقیق هزینه و عملکرد مصنوع و نیز عکسامکان پیش

طـور  کننده در برابر آن ممکن نیست. بنابراین نـوآوري بـه  مصرف

ا و ابزارهـا  هـ روشناپـذیري درگیـر در یکسـري اصـول و     اجتناب

ها و هم عدم خواهد شد تا هم به واسطه آن نیازها و عکس العمل

ها شناسایی شوند. این مقاله نیز بر پایه همین اصول ابتدا قطعیت

با مطالعه اسناد، کلیه ابزارها را شناسایی نموده، سپس در پـایش  

رسیده و بـا   1شماره  اولیه براساس مستندات ذکر شده به جدول

بندي ابزارها و بررسی ارتباط از نظر خبرگان به اولویت گیريبهره

آنها با یکدیگر پرداخته و در نتیجه میزان اهمیـت آنهـا بـا شـیوه     

AHP ابزار مـورد تحلیـل    36از میان  .مورد تحلیل قرار داده است

هـاي  روشباالترین میزان اهمیت به ابـزار مهندسـی همزمـان از    

ت بـه ابزارهـاي بازاریـابی    واسط مدیریت و کمترین میـزان اهمیـ  

  هاي هوشمندي بازار اختصاص یافته است.روشجغرافیایی از 
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