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 چكيده
ا ب است. یبنگاه اقتصاد کیارزش  شیگذار در دهت افزاریاز ارکان مهم و تاث یکیدر محصولات  یو نوآور دیمحصوو  دد دیتول

 یدرقبا، توانمن یژگیکننده، ومصوور  ازیتوده به ناسووت.  دیمحصووو  دد دیموثر در تول یعوامل مختلف ،نیشوویمطالعات پ یبررسوو

به آنها  دیاب دیمحصو  دد دیکه در تولاست  یو ... از عوامل دیبخش تول یکنندگان و توانمندنیتام یتوانمندتوسعه، وقیبخش تحق

 .استبرخوردار  یمتفاوت تیصنعت و بازار از درده اهم آن یهایژگیبنا بر و یعوامل در هر صنعت و هر کشور نیا ؛توده نمود

عوامل  نیا یبندو رتبه رانیدر صوونعت فولاد ا دیدر توسووعه محصووو  دد رگذاریبه عوامل تاث یابیدسووت یبرا ،پژوهش نیا در

 ،قیقتح نیانجام ا یبرا. قرار گرفته اسووت یمورد بررسوو رانیکننده فولاد در ادیتول نیتریمیعنوان قدکارخانه ذوب آهن اصووفهان به

 نهیزم نیتا به امروز در ا 0222را که از سا   یلاتبالا( مقا یمعتبر با درده علم یعلم یهاتی)ساسوامانمندابتدا با اسوتفاده از روش 

 51سپس با استفاده از پرسشنامه از  .استخراج دده است نهیزم نیدر ا رگذاریعامل تاث 02آنها  انیو از م یمنتشور دده بود را بررس

 زانیم یبا پرسشنامه بسته از کاردناسان ذوب آهن اصفهان به بررس تیو در نها مدوزن هر عامل بدست آ زانیخبره صنعت فولاد م

 گردید.  یبندبدست آمده رتبه جیپرداخته دد و نتا رانیهر عامل در صنعت فولاد ا تیاهم

و  یانسووان یرویکه ن اسووت یعوامل مختلف یدارا دیمحصووو  دد دیکه تول نتیجه گرفته دوودموضووو   نیا یکل یریگجهینت در

 طیبا توده به درا است. دیمحصوو  دد دیدر تول رگذاریاز عوامل مهم و تاث یکی دهیدمتخصو  و آموزش یانسوان یروین یتوانمند

حصو  م دیدر تول ییکه کمک بسزا دوودیدر دامعه م دیام شیو افزا تیخلاق شیباعث افزا یانسوان یرویبه ن شوتریتوده ب ،کشوور

 .دینمایم دیدد
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 مقدمه -0
 یآغاز انقلاب صوونعت با داتیدر تول یورآمحصووو  و نو دیتول

ها و کارخانجات و موضوو  باعث دود درکت نیا .افتیگسوترش 

و  دانش هیبر پا داتینسوووبت به تول یدیوو تول یمراکز موال گرید

و  یفناورخود و دووورکت را به  اتیاقدام کنند و ادامه ح یفناور

موضووو   نیدر دهت هم .نندفناورانه وابسووته بدا یدسووتاوردها

مهم دووکل گرفته اسووت.  نیاسووتفاده از دانش و علوم مرتبط با ا

ر د یبه فناور یشتریبتوده  ریکه در چند دهه اخ یاز علوم یکی

در محصوووولات و خدمات دادوووته اسوووت، علم  یو نوآور داتیتول

 یاهراه ،ینوآور جادیا یهابوه روش ن. پرداختاسوووت تیوریمود

 یهامود  د،یومحصوووو  دود دیوتول راحولرانودموان، م شیافزا

 تیریکه علم مد اسووت یرابطه و .... از موارد نیدر ا یشوونهادیپ

 بدان پرداخته است.

اتحاد  یبا همکار 5261ذوب آهن اصووفهان در سووا   دوورکت

 دیمجموعه امروزه با تول نیا .دده است سیتاس یدوورو ریدماه

و  نیترتیفیمختلف دزو با ک یزهایدر سوووا یمحصوووو  اصووول ۱

 یکی است. انهیو خاورم رانیدر ا یفولاد سواز یهاکارخانه نیبهتر

عدم  رانیدر ا تصووونع نیکارخانه و ا نیا یروشیاز مشوووکلات پ

 اسووتو خدمات  داتیدر تول یو نوآور دیتوده به محصووولات دد

 یو دهان یکارخانه در سطح مل نیکه باعث از دسوت دادن بازار ا

 دیدولت خط تول ازیاعلام ن لیدله ب ریاخ یهادر سا  .دوده است

دوووده اسوووت که با توده به ا لاعات مودود  یاندازآهن راه لیر

 تیفیاز ک تیاز عدم رضووا ،و خارج لمحصووو  در داخ نیادرباره 

 آن پرده بردادته است. ینسب تیآن و عدم موفق

 یهاروش یبا اتکا به ا لاعات گذدته و بررس ،پژوهش نیا در

استفاده دده  یهاو مد  دیمحصو  دد دیتول تیریمودود در مد

 ور خاص صوونعت همتفاوت صوونعت و ب یهادر مقالات و دوورکت

ت فولاد صووونع اتیبا تجرب گرانید اتیتجرب قیدنبا  تطبهب ،فولاد

تا بتوان عوامل  است فهاندرکت ذوب آهن اص ژهی ور وهو ب رانیا

و درکت ذوب آهن اصفهان  رانیدر ا دیمحصو  دد دیموثر در تول

 .نموداستفاده  یقیتطب یبه مدل یابیرا استخراج و دهت دست

در  گذدته یموضو  مقالات معتبر علم نیبهتر ا یبررسو یبرا

روند را  نیها و عوامل موثر بر اراهبرد د،یمحصو  دد دیحوزه تول

نشان داده دده  5 دوماره در ددو  نتیجه آن نموده که یبررسو

 .است

، آمده است 5 دماره که در ددو  قیتحق نهیشویپ یبا بررسو

فولاد و  دیدر تول دیمحصوووو  دد دیتودوه به عوامل موثر در تول

کمتر بدان توده دووده است که  رانیفولاد ا ور خاص صونعت هب

مورد  قیتحق نیعوامل موثر بر آن در ا یبندموضوووو  و رتبه نیا

 .ردیگیقرار م یبررس

با اسووتفاده از مطالعات گذدووته به اسووتخراج  ،پژوهش نیا در

به کمک  سپس .محصوو  پرداخته دوده اسووت دیتول یهاتیاولو

ه تکمیل ددبدست آمده از پرسشنامه  یهاتیاولو روش تاپسیس،

 ددند. یبندکاردناسان ذوب آهن اصفهان رتبه توسط

 نتایج موضوع سال انتشار نام نویسندگان ردیف

5 Gustavo Tietz Cazeri 
& et al. 

0255 
های تولید گیری عملکرد روشاندازه

بررسی پیشینه و  ،محصو  ددید
 فواصل مودود در مطالعات گذدته

درصووود مقالات به بررسوووی  00در مقالات قبلی حدود 
درصووود به نحوه  راحی محصوووو ،  01منابع ا لاعاتی، 

های درصد به عملکرد 1.1نابع انسوانی، درصود به م 1.1
قیقوات به مطالعه علمی بر روی کودام از تحموالی و هی 

 این موضو  نپرداخته است.

0 Minseo Kim & et al. 025۱ 
عنوان تاثیرات ایده ها . ظرفیت ها در 
واحد تحقیق و دستجو بر روی میزان 
 موفقیت اختراعات و محصولات ددید

کوارمندان واحد تحقیق و دسوووتجو یکی از عوامل مهم 
در واقع نیروی انسانی یکی از موارد مهم در این  هستند.
و افزایش تعداد افراد همچنین حضور افراد  اسوتزمینه 

تواند به پیشوووبرد این مهم های متفاوت میبوا قوابلیوت
 کمک رساند.

2 Yeon-Hak Kimn & et 
al. 

0250 
ارتقاء محصولات ددید با بررسی موارد 

 نافردام

لی درکت ارتباط  راحی محصوو  ددید با وضوعیت فع
تنگواتنگی دارد و برای بهبود موفقیت محصوووو  ددید 

هووای بوایود زمووان  راحی محصوووو  کواهش و اولویوت
 مشخ  گردد. آنو ظرفیت  راهبردی

6 Yen Hsu & et al. 0250 
تاثیر میزان باز  راحی مد  استراتژی 

 بر روی موفقیت محصو  ددید

چهار عامل توسعه بازار، بهبود فناوری، مدیریت هزینه و 
خدمات مشتریان از عوامل مهم دهت  راحی بهبود 

 است.مدلی مناسب برای تولید محصو  ددید 
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0 Olli-Pekka Hilmola & 
et al. 

 های مدیریت صنعت و ا لاعاتراهبرد 0251

صنایع کوچک در فنلاند کمتر به موضو  تولید محصو  
خط تولیدهای گسوووترده و خدمات  پردازند.دودیود می

پس از فروش بیشتر در کنار سرعت تولید و دقت در آن 
. اسووتدر بخش صوونایع کوچک  راهبردیهای از اولویت

هووای تعیین اولویووت ،همووانطور کووه مشوووخ  اسوووت
ارتباط مسووتقیمی با ا لاعات مالی  ،های صوونعتراهبرد

 .اردگذاری دهای سوورمایهبدسووت آمده از فروش و بخش
د تواند که کیفیت تولید میهداین ا لواعات نشوووان می

در کنار  .یکی از عوامل مهم در پیشبرد این اهدا  بادد
های انجام دوووده خدمات بعد از این موارد بوا بررسوووی

 کوه این توانود اثرات مببتی بر فروش گوذاردهفروش می
تواند های تولید و مدیریت میموضوووو  در سووویاسوووت

 اثرگذار بادد.

1 Benn Lawson & et al. 0250 
تخمین تاثیر میزان انتقا  ا لاعات در 

 تولید محصو  ددید

ها به بوا ودود اینکوه دریافت ا لاعات از دیگر دووورکت
تواند کمک کند ولی پیشورفت تولید محصو  ددید می

کننده ا لاعات از های فراهمبه دلیل محافظت دووورکت
هوای کلیدی و عدم در اختیار قرار دادن این موارد دانش

تلواش دووورکوت برای تولید دانش یکی از موارد مهم و 
 که در کنار هم باید اتفاق بیافتد. استحیاتی 

۱ Tang Sai Hong & et al. 0252 
تاثیر سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی 
ا لاعات و محصولات ددید بر روی 

 صنایع ایران پرد

ا لاعات و محصولات ددید با یکدیگر در ارتباط  فناوری
ا لاعات  فناوریگذاری بر و سووورمایه اسوووتمسوووتقیم 

توانود بوه تولیود محصوووولوات ددید بیانجامد و این می
بر روی  نیزو  فناوریباید بر روی  نیزگذاری سووورموایوه

 نیروی انسانی بادد.

5 
John Nicholas & et al. 

 0255 
سازمان های تولید محصو  ددید در 

 بزرگ تقابل تئوری و عمل

ای هتولید محصوو  ددید تاثیر متفاوتی بر روی سازمان
هووای بزرگ میزان در سوووازمووان .بزرگ و کوچووک دارد

 هایاثرگذاری محصو  ددید به مراتب بیشتر از سازمان
 .استکوچک 

52 Young H& et al. 0252 
ریسک های مالی در تولید محصو  

 ددید

توواکیوود کردنوود کووه تودووه بووه زمووان  این موضوووو  را
مهم در  عواملگذاری بر روی محصو  ددید از سورمایه

 .اهش ریسک مالی تولید محصو  ددید استک

55 Mons Freng Svendsen 
& et al. 

0225 

و  یمشارکت مشتر گیبررسی چگون به
 یهای خاص با سودآور یگذار هیسرما

و ارتباط این دو را اثبات پرداختن 
 رساندن

، . او ددندمتمرکز  یابیبازار راهبرد یمولفه اسواس سوه
دهند یرا ارائه م یها اغلب محصووولات و خدماتدوورکت

رقبا  یهاشوونهادیبا پ سووهیرا در مقا آنها انیکه مشووتر
. دوم، نامیدند "محصو  زیتما"را و آن  دانندیمتفاوت م
 رییتغ یروزمره برا یهوواکیووهووا اغلووب از توواکتبنگوواه

 خود نسبت تیموقع تیارزدمند خود و تقو شنهاداتیپ
 "بیرق یریگدهت"را و آن کنند یبه رقبا اسوووتفاده م

و دوووهرت  یها اغلب برند تجار. سووووم، بنگاهنوامیودند
و فروش  یابیازاردووورکوت را در سوووطوي مختلفی در ب

سوووازی بر نمایه دیکات"را  اینکنند و یسوووازی منموایه
 یمورد چگونگ همچنین در .دگووذاری نمودنونوام "برنود

بر  یابیبازار راهبرد کیومختلف  یهوااثرگوذاری دنبوه
 نیدر توسعه محصو  و همچن انیمیزان مشارکت مشتر

خاص به  یگذارهیو سووورما یابیبازار راهبرد نیارتبواط ب
 د.پرداختن ثبح
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 روش تحقيق -2
استخراج عوامل موثر  یبرا سامانمنداز روش  ،پژوهش نیدر ا

 ،منظور نیا یبرا .اسووتفاده دووده اسووت دیمحصووو  دد دیبر تول

 Science یهاتیکه از سوواای بررسووی دوود یمقالات معتبر علم

Direct ،Emerald Insight ،Google Scholar دیواژه تول دیبوا کل 

تا  0250 یهاسا  نیب ی وو نوآور راهبردی، مد  دیمحصو  دد

گذار در ریعامل تاث 02مقالات  نیاز ب .سووتمنتشوور دووده ا 0255

عوامل با استفاده از  نیسپس ا .استخراج دد دیمحصو  دد دیتول

براسوواس تجربه و  هنفر خبر 51دوود)تعداد  یدهنظر خبرگان وزن

هر  یدهنحوه وزن .سونوات حضور در صنعت فولاد انتخاب ددند(

تک تک عوامل  یاز خبرگان برا کیبود که هر  ورتص نیعامل بد

نظرات  نیانگیم . سووپسدرنظرگرفتند کی یو منف کی نیب یوزن

در . گرفته دوودقرار عنوان وزن آن عامل در محاسووبات مدنظر به

 از کرتیل فیبا اسووتفاده از پرسووشوونامه بسووته و   ی،گام بعد

 یگذارریعامل تاث 02 تیماه زانیذوب آهن اصفهان م نیمتخصص

کرده بودنوود مورد  پرسوووش قرار گرفووت.  یدهکوه خبرگووان وزن

ده و د یکرانباخ بررس یلفاآدوده با استفاده از  هیپرسوشونامه ته

پرسشنامه بوده  ییایدهنده پابود که نشان ۱1/2آن برابر با  زانیم

آن از خبرگان صووونعت کمک  ییروا دییتا یبرا نیهمچن .اسوووت

 .قرار گرفت دییمورد تا نیز پرسشنامه ییگرفته دد که روا

ت عل .اسوتفاده دده است سیتاپسو کیپژوهش از تکن نیا در

های کیفی به کمی اسووت؛ ، تبدیل کمیتکیتکن نیااسووتفاده از 

عوامل موردنظر براسووواس  یبندو رتبه یدهامکوان وزنبنوابراین 

 .دودمیتر قیتر و دقآسان یکم یمترهااپار

 

 هاداده ليوتحلهیتجز -3
 یهاموت و دووورکوتصوووا لواعوات از وزارت  یآوربوا دمع

سووا   51 یافراد دوواغل با سووابقه بالا یتماملیسووت  ی،فولادسوواز

 ی. برابرگزیده ددصوونعت  نینفر خبره در ا 51اسوتخراج دود و 

نشان  0 دوماره  وعوامل اسوتخراج دوده که در دداز   یدهوزن

نفر از کاردناسان  52۱سپس  گردید.اسوت، اسوتفاده  داده دوده

مشوخصات آنان آمده  0 دوماره اصوفهان که در ددو  هنذوب آ

 پژوهش نیبه سوالات در ارتباط با عوامل استخراج دده در ا ،است

 اند.پرداخته
 شوندگانصات پرسشمشخ -2جدول شماره 

% 
 

  فراوانی

 جنسيت

 مذكر 52 ۱2.26

 مونث 5۱ 50.00

 

 سطح تحصيلات

 62.2 61 كارشناسی

 12.1 1۱ ارشد

 2 2 دكتری

 

 سن

 51 5۱ 31زیر 

31-01 21 26 

01-81 25 20 

 52 56 81بالای 

 

 تجربه

 05.1 11 01زیر 

01-21 02 05 

21-31 ۱ 1.1 

 0 0 31بالای 

 

 دیمحصووو  دد دیعامل موثر در تول ۱2پژوهش ابتدا  نیدر ا

مختلف استخراج دده است که با توده به نظر خبرگان  عیدر صنا

دده که  یبنددمع ییمورد نها 02عوامل به  نیدر مصواحبه باز ا

 55 ،2 در ددو  موارد ارائه دووده اسوت. نیا 2 دوماره در ددو 

 یهادوواخهریز یارائه دووده اسووت که هر عامل دارا یعامل اصوول

 .استمرتبط 

 
 عوامل نهایی موثر بر توليد محصول جدید در صنعت فولاد :3جدول 

 ردیف متغير عامل منبع

 های آزمایشگاهی پروژههزینه 1

 مدیریت تحقیقات

5 

 0 های لازم برای تکمیل فرایند صنعتی پروژههزینه 1

 2 سازی نیروهای بخش تحقیق و توسعهتوانمند 1

 R&D 6پذیری بخش انعطا  1

 1 سازماندهی تحقیقات 3

 0 ساختار تحقیقات 3



 
 احسان دشتیانه، رضا رادفر و عباس طلوعي اشلقي

 

 05 0011بهار  ،چهل و سهشماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 1 تدوین فرآیند تحقیقات 3

 مدیریت یکپارچه توسعه 3

 مدیریت توسعه و تجاری سازی

۱ 

 5 گذاری توسعهتداوم سرمایه 1

 52 تعداد نیروهای پژوهشگر 4

 55 دیدگاه مدیران نسبت به توسعه 1

 50 تدوین فرایند توسعه 4

 52 های نرم و سخت توسعهزیرساخت 4

 های سازمانانطباق با سیاست 4

 مدیریت استراتژیک

56 

 51 راهبرد فناوریتحقیق و توسعه و  راهبردهمسویی  2

 50 و نقشه راه راهبردتدوین  2

 51 های تحقیق و توسعهگذاریسیاست 2

 5۱ تحقیق و توسعه با کسب و کار همسویی راهبرد 14

 های تخصصیها و نمایشگاهدرکت در همایش 2

 مدیریت نوآوری

55 

 02 خدمتهای ضمن برگزاری دوره 14

 05 اندیشیبرگزاری دلسات هم 14

 00 دسترسی سریع به ا لاعات مرتبط در اقصی نقاط دهان 14

 تعداد کارکنان بخش تحقیق و توسعه 7

 مدیریت منابع انسانی

02 

 06 تناسب نیروها با نیازهای مجموعه 7

 01 توانایی افراد در حوزه تخحصصی 7

 00 تحصیلات کارکنان 7

 های ددیدفناوریدسترسی به  9

 مدیریت تکنولوژی

01 

 0۱ ارزیابی و مذاکره و انتخاب پیمانکاران 9

 05 یمدیریت دانش و فناور 9

 22 مناسب انتخاب فناوری 9

 تفکر سیستمی 11

 مهندسی سیستم

25 

 20 فرهنگ، دو و ارزش های سازمانی 11

 22 تمرکززدایی و تفویض اختیارات 11

 26 ایجاد ارتباط اثربخش 11

 های ادتماعی و مدیریت سازمانیدبکه 11

 مدیریت دبکه همکاری

21 

 20 سبک مدیریت و رهبری 11

 21 سازی و همکاری گروهیگروه 11

 2۱ هادري وظایف میان گروه 11

 ریزی زمانیبرنامه 11

 مدیریت پروژه

25 

 62 تامین منابع مالی 11

 65 منابع مالیریزی برنامه 11

 60 ایجاد ارتباط مناسب با دیگر مراکز علمی کشور و دنیا 11

 62 های دریافتیارزیابی پروژه 21

 66 های مناسبایجاد فرآیند مدون دهت دریافت پروژه 21

 های مرتبطآپایجاد استارت 9
 مدیریت مالکیت فکری دستاوردها

61 

 60 ایجاد قانونین حمایتی 9



 بندي عوامل موثر در تولید محصول جدید در...شناسایي و رتبه
 

 

 00 0011بهار  ،چهل و سهشماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 61 پیگیری نیازهای افراد خلاق 9

 6۱ های فکرایجاد اتاق 9

 65 های تخصصیمدیریت تیم 9

 R&Dفرهنگ سازمانی  13

 R&Dمدیریت بخش 

12 

 15 سازی دانشدبکه 13

 R&D 10سازماندهی پروژه  13

 R&D 12مدیریت ایده پروژه  13

 R&D 16گذاری میزان سرمایه 13

 R&D 11 گذاریتدام سرمایه 13

 R&D 10مدیریت زنجیره تامین  13

 11 گذاری دانشانتقا  و ادتراک 12

 R&D 1۱سبک مدیریت و رهبری پروژه  12

 R&D 15های بندی پروژهلویتوانتخاب و ا 12

 R&D 02دادتن فرایند مدون  12

 

پرسشنامه  لهیوسبه 2 دماره موارد اسوتخراج دوده در ددو 

 قرار یاز کاردوناسان ذوب آهن مورد بررس کرتیل فیبسوته و  

 دده است.  لیاز دش مرحله تشک سیگرفت. تاپس

 52۱متشووکل از  یریگمیتصووم سیماتر لیدر گام او  تشووک

 .دانعامل مورد سوا  پاسخ داده 02که کاردناسان به  است یدواب

D= 

[
 
 
 
 
 
 

𝐴11 ⋯ 𝐴160
⋮ 𝐴21 … 𝐴260 ⋮
𝐴31 … 𝐴360
𝐴41 … 𝐴460
… … …
… … …

𝐴1081 ⋯ 𝐴10860]
 
 
 
 
 
 

 (5)  

برابر دواب کاردووناس دووماره  A11 زانیم D سیدر ماتر که

برابر دواب  A10860 یموضو  برا نیو ا اسوتبه سووا  او   کی

 .است 02به سوا   52۱کاردناس 

 با استفاده از یریگمینرما  تصم سیمحاسبه ماتر ،گام دو در

 .است 0فرمو  دماره 

که توسط خبرگان صنعت  یدهوزن سیماتر لیسوم تشک گام

 با استفاده از فرمو  V سیماتر لیدوده اسوت و تشوک هیفولاد ته

 .است 6 دماره
V=[𝑣𝑖𝑗]𝑚∗𝑛 ,     i= I,2,3,4,…..,15;    (2) 

j=1,2,3,4,……,108     V=

[
 
 
 
 
 
 
0.9 ⋯ 0.6
⋮ 0.7 … 0.7 ⋮
0.9 … 0.5
0.8 … 0.6
… … …
… … …
0.9 ⋯ 0.7 ]

 
 
 
 
 
 

     (3)   

𝑣𝑖𝑗= 𝑟𝑖𝑗 * 𝑤𝑗         (6) 

بر  اسوووت. یآ  مببت و منفدهیحل اچهارم محاسوووبه راه گام

 کیمحدوده صووفر و  نینرما  دووده که ب یدهوزن سی بق ماتر

محاسبه  0و  1دماره  یهافرمو  قیموارد از  ر نیقرار دارد، که ا

 دود.یم

𝐴+= (𝑉1
+, 𝑉2

+, 𝑉3
+,….., 𝑉𝑛

+)                (5) 

𝐴−= (𝑉1
−, 𝑉2

−, 𝑉3
−,….., 𝑉𝑛

−)                 (6) 

𝑉𝑗 که یدرحال
j=1,2,3,….,n. 𝑉𝑗 (0,0,0)=  و(,1,1,1)=+

− 

 است. 

  یهاحلمحاسوبه فاصوله هر عامل نسبت به راه ،گام پنجم در

 .است یمنف ایآ  مببت دهیا

𝑑𝑖
+ = ∑ 𝑑( 𝑣𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 , 𝑣𝑗

+),    i=1,2,3,….,m     ,      

j=1,2,3,……,n            (7) 

𝑑𝑖
− = ∑ 𝑑( 𝑣𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 , 𝑣𝑗

−),    i=1,2,3,….,m     ,      

j=1,2,3,……,n            (8) 

عوامل بدسووت آمده براسوواس  ،ام دووشوومگ در ،تیدر نها و

آن در ددو   جینتا دوووده که یبندا لواعات بدسوووت آمده رتبه

 دود. میمشاهده  6دماره 

 

 

 



 
 احسان دشتیانه، رضا رادفر و عباس طلوعي اشلقي

 

 00 0011بهار  ،چهل و سهشماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 نتایج حاصل از محاسبات تاپسيس :0جدول 

𝑾𝒋 𝒓𝒋 ردیف متغيير عامل 

 های آزمایشگاهی پروژههزینه 0/052117264 0/012628256

 مدیریت تحقیقات

5 

 0 صنعتی پروژههای لازم برای تکمیل فرایند هزینه 0/036644951 0/008879242

 2 توانمندسازی نیروهای بخش تحقیق و توسعه 0/033387622 0/008089976

 R&D 6پذیری بخش انعطا  0/054560261 0/013220205

 1 سازماندهی تحقیقات 0/052931596 0/012825572

 0 ساختار تحقیقات 0/057003257 0/013812155

 1 تحقیقات تدوین فرآیند 0/056188925 0/013614838

 مدیریت یکپارچه توسعه  0/044788274 0/010852407

مدیریت توسعه و 

 تجاری سازی

۱ 

 5 گذاری توسعه تداوم سرمایه 0/052117264 0/012628256

 52 تعداد نیروهای پژوهشگر 0/054560261 0/013220205

 55 دیدگاه مدیران نسبت به توسعه 0/041530945 0/010063141

 50 تدوین فرایند توسعه 0/053745928 0/013022889

 52 های نرم و سخت توسعهزیرساخت 0/057003257 0/013812155

 های سازمانانطباق با سیاست 0/057003257 0/013812155

 راهبردمدیریت 

56 

 51 راهبرد فناوریتحقیق و توسعه و  راهبردهمسویی  0/037459283 0/009076559

 50 و نقشه راه راهبردتدوین  0/039087948 0/009471192

 51 های تحقیق و توسعهگذاریسیاست 0/040716612 0/009865825

 5۱ تحقیق و توسعه با کسب و کار راهبردیهمسویی  0/04723127 0/011444357

 درکت در همایش ها و نمایشگاه های تخصصی 0/03990228 0/009668508

 مدیریت نوآوری

55 

 02 برگزاری دوره های ضمن خدمت 0/048859935 0/01183899

 05 برگزاری دلسات هم اندیشی 0/043159609 0/010457774

 00 دسترسی سریع به ا لاعات مرتبط در اقصی نقاط دهان 0/052117264 0/012628256

 تعداد کارکنان بخش تحقیق و توسعه 0/036644951 0/008879242

 انسانی مدیریت منابع

02 

 06 تناسب نیروها با نیازهای مجموعه 0/033387622 0/008089976

 01 توانایی افراد در حوزه تخحصصی 0/054560261 0/013220205

 00 تحصیلات کارکنان 0/052931596 0/012825572

 های ددیدفناوریدسترسی به  0/057003257 0/013812155

 مدیریت فناوری

01 

 0۱ ارزیابی و مذاکره و انتخاب پیمانکاران 0/056188925 0/013614838

 05 مدیریت دانش و فناوری 0/044788274 0/010852407

 22 مناسب فناوریانتخاب  0/052117264 0/012628256

 تفکر سیستمی 0/054560261 0/013220205

 مهندسی سیستم

25 

 20 سازمانیهای فرهنگ، دو و ارزش 0/041530945 0/010063141

 22 تمرکززدایی و تفویض اختیارات 0/053745928 0/013022889

 26 ایجاد ارتباط اثربخش 0/057003257 0/013812155

 های ادتماعی و مدیریت سازمانیدبکه 0/057003257 0/013812155

مدیریت دبکه 

 همکاری

21 

 20 سبک مدیریت و رهبری  0/037459283 0/009076559

 21 سازی و همکاری گروهیگروه 0/039087948 0/009471192

 2۱ هادري وظایف میان گروه 0/040716612 0/009865825

 ریزی زمانیبرنامه 0/04723127 0/011444357

 مدیریت پروژه

25 

 62 تامین منابع مالی 0/03990228 0/009668508

 65 ریزی منابع مالیبرنامه 0/048859935 0/01183899

 60 ایجاد ارتباط مناسب با دیگر مراکز علمی کشور و دنیا 0/043159609 0/010457774

 62 های دریافتیارزیابی پروژه 0/052117264 0/012628256



 بندي عوامل موثر در تولید محصول جدید در...شناسایي و رتبه
 

 

 05 0011بهار  ،چهل و سهشماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 66 های مناسبایجاد فرآیند مدون دهت دریافت پروژه 0/036644951 0/008879242

 مرتبطهای آپایجاد استارت 0/033387622 0/008089976

مدیریت مالکیت 

 فکری دستاوردها

61 

 60 ایجاد قانونین حمایتی 0/054560261 0/013220205

 61 پیگیری نیازهای افراد خلاق 0/052931596 0/012825572

 6۱ های فکرایجاد اتاق 0/057003257 0/013812155

 65 مدیریت تیم های تخصصی  0/056188925 0/013614838

 R&Dفرهنگ سازمانی  0/044788274 0/010852407

 R&Dمدیریت بخش 

12 

 15 سازی دانشدبکه 0/052117264 0/012628256

 R&D 10سازماندهی پروژه  0/054560261 0/013220205

 R&D 12مدیریت ایده پروژه  0/041530945 0/010063141

 R&D 16گذاری میزان سرمایه 0/053745928 0/013022889

 R&D 11 گذاریتدام سرمایه 0/057003257 0/013812155

 R&D 10مدیریت زنجیره تامین  0/057003257 0/013812155

 11 گذاری دانشانتقا  و ادتراک 0/037459283 0/009076559

 R&D 1۱سبک مدیریت و رهبری پروژه  0/039087948 0/009471192

 R&D 15های پروژهلویت بندی وانتخاب و ا 0/040716612 0/009865825

 R&D 02دادتن فرایند مدون  0/04723127 0/011444357

 یدهو وزن 6 دووماره بدسووت آمده از ددو  جیا توده به نتاب

 55 یعوامل اصل ،توسوط خبرگان انجام دوده اسوت که هر عامل

توسوووعه و  تیریمد ق،یتحق تیریمد :کوه عبارتنداز اسوووتمورد 

منابع  تیریمد ،ینوآور تیریمد ،راهبردی تیریمد ،یسووازیتجار

که دووب تیریمد سووتم،یسوو تیریمد ،یتکنولوژ تیریمد ،یانسووان

 بخش تیریمد ،یفکر تیمالک تیریپروژه، مد تیریمد ،یهمکوار

R&Dر د یعوامل مرتبط با منابع انسوووان ،تیاولو بیترت( کوه بوه

عوامل مرتبط ، عامل نیبعد از ا .دقرار دار یشووتریب تیدرده اهم

عوامل  زیدر درده دوم قرار گرفته اسووت، عامل سوووم ن راهبردبا 

عوامل مرتبط با  زیدر مکان چهارم ن .اسووت هبود یمرتبط با نوآور

قرار گرفته اسووت.  بق نظر کاردووناسووان در رتبه  یفکر تیمالک

 یدبکه همکار تیریمد ،و در گام دشم ستمیسو تیریمد ،پنجم

وژه، پر تیریمد ،یتکنولوژ تیریمد یریقرار گ .گرفته اسوووت قرار

 تیریو در آخر مد یسازیتوسعه و تجار تیریمد ق،یتحق تیریمد

عوامل بدسوت آمده توسط کاردناسان  یبنددر رتبه R&Dبخش 

موارد  است.پژوهش  نیا تیذوب اهن اصوفهان از نکات حائز اهم

 .دودیمشاهده م 1 دماره دده در ددو یبندتیاولو
بندی عوامل اصلی موثر بر توسعه محصول جدید در اولویت :8جدول 

 صنعت فولاد

 اولویت ردیف

 مدیریت منابع انسانی 5

 مدیریت راهبردی 0

 مدیریت نوآوری 2

 مدیریت مالکیت فکری دستاوردها 6

 مهندسی سیستم 1

 مدیریت دبکه همکاری 0

 مدیریت تکنولوژی 1

 مدیریت پروژه ۱

 مدیریت تحقیق 5

 مدیریت توسعه و تجاری سازی 52

 R&Dمدیریت بخش  55
 

 ور هدوده توسط کاردناسان صنعت فولاد و بانجام یبندرتبه

 نیدهنده انشان یخاص ذوب اهن اصفهان و توده به عوامل انسان

 یرویموضووو  اسووت که صوونعت کشووور با مشووکل توده کم به ن

 ندهیو آ یدووغل ندهینسووبت به آ روین نیهمراه اسووت و ا یانسووان

و  دیام زانیدوده است که به کاهش م دیخود دچار ترد شوتیمع

دووده  دیمحصووو  دد دیمسووائل مهم در تول گریعدم توده به د

  .ردیگیمورد توده قرار م ایاط دنقن گریدر د دیکه دا است
 

 یريگجهينت -0
و  یانسان یرویتوده به ن ،پژوهش نیامنتج از  عامل نیترمهم

در  یینقش بسزا است که یمنابع انسان تیریمسوائل مربوط به مد

 یبرا یهر صوونعت و کشووور .دارد یو نوآور فناوری هیبر پا دیتول

ر را د یانسووان یرویفناورانه توده به ن یبه دسووتاوردها یابیدسووت

 یانسوووان یرویتودووه بووه ن ،رانیدر ا .دهوودمیقرار  خود تیوواولو

 شیمناسووب دهت افزا یهاوشمتخصوو  و کارا و اسووتفاده از ر

ها و درکتدده کمتر بدان توده  یانسان یروین ییو کارا یوربهره

عدم توده  لیدله ب رانیدر ا یفعا  در حوزه اقتصاد یهاو سازمان

از دسووت  یراحت بهرا  قیو لا سووتهیافراد دووا ،یانسووان یرویبه ن
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متخصووو  کاملا ناموفق هسوووتند.  یروهایدر دذب ن ایدهند یم

 کنند.یم دیمتخص  و خلاق تول یهارا انسان فناوری

مورد تودوه قرار گرفته پژوهش  نیعوامول مهم دیگر کوه در ا

فعا  در حوزه  یهااسووت که دوورکت راهبردی تیریمداسووت، 

 نبود کووه همووان کننوودیکمتر بوودان تودووه م رانیاقتصووواد در ا

 دیتولمدت و عدم توده به اهدا  در مدت و کوتاهبلند یهابرنوامه

مهم و  واملدز ع توانیعامل را م نیا اسوووت. دیمحصوووو  دود

 ارزکه نمونه ب بردمردگذار در صنعت بخصوص صنعت فولاد ریتاث

بدون توده است که آهن در دورکت ذوب آهن  لیر دیدر تول آن

 زین یچندان قیدده در درکت بوده که با توفمیترس یهاراهبردبه 

 همراه نشده است.

 یمورد ،تیخلاق شیآن در دهت افزا تیریمدها و دهیا دذب

مودود در درکت و عدم توده به  یاست که با توده به ساختارها

مختلف بووا دارا بودن  یهووادوووغوول فیو تعر یسوووازمووان هیووروح

موارد مشاهده  یاری. در بسوومورد توده اسوتمختلف  یهایژگیو

عدم دناخت  لیدله در صنعت فولاد ب ینوآور تیریمد ،دده است

 نیو همچن یدیو تول یتیریدرسوووت مد یها، روشنودهوایفرآ از

، پاداش و روهایکه بر روابط و دذب ن یدولتودود سوواختار دووبه

 یسووازمان هیباعث کاهش روح ،گذادووته اسووت رینان تاثآ یایمزا

نموده در صوونعت دچار اختلا   تیده اسووت و گسووترش خلاقدوو

 است.

 نیانجام ا یبازه زمان نیو همچن جیبدسوووت آمده از نتا بیترت

اد صنعت فول هیعل کایامر یهامیتحر دیپژوهش که همزمان با تشد

متقارن  نیاسووت و همچن رفتهیصووورت پذ رانیا عیصوونا یو تمام

موضووو  اسووت که توده  نیدهنده انشووان ،کرونا یماریدوودن با ب

ددن آن از افراد خلاق  یو امکان ته یانسان یرویصنعت فولاد به ن

 دیمحصووولات دد دیتول یصوونعت برا نیکه موتور مولد او نوآور 

  ور خاصهبه دامعه و ب دیام قیتزر یدود. برا شتریب دیبا ،اسوت

 رایز ؛ردیذپصورت  یاقدامات مناسوب و دد دیبا ،صونعت کشوور

صنعت کشور به همراه  یرا برا یانداز رودنچشم ریمسو نیادامه ا

دوووود که یم یدوووماریب یهایو باعث بروز کاسوووت دادوووتهنو

گذدوته کشوور را در حوزه صوونعت و اقتصاد مورد  یدسوتاوردها

 یروین ندهیکشوووور در آ یروشیدهد و چالش پیمخا ره قرار م

 .استمتخص  و کارآمد  یانسان

 

 قيتحق یهاتیمحدود -8
 از قیدر دسووترس نبودن ا لاعات دق لیدله پژوهش ب نیدر ا

 یادیز یهاچالش ،دوفا  بودن اقتصاد کشورریصونعت فولاد و غ

بازار محصووولات ودود  یبر رو دیمحصووو  دد ریتاث یدر بررسوو

براساس  قیدق یگذار مورد بررسریعامل مهم و تاث نیدادوت که ا

دسوووترس  را لواعات د رایز ؛فروش قرار نگرفوت یا لواعوات کم

 زایمتناسوووب با ن یپژوهش علم کیارائه  یمناسوووب برا نیمحقق

 صنعت فولاد نبوده است.
 

 شنهادهايپ -6
ش بخ ری، تاثیانسوووان یروین راتیتاث یپژوهش با بررسووو نیا

 دیولت یو توسعه بر رو قیبخش تحق ریو تاث دیتوسعه محصو  دد

 یدووود برایم شوونهادیپرداخته دووده اسووت که پ دیمحصووو  دد

 یموضوووو  بر رو نیا گرید یهواو بهتر دنبوه شوووتریب یبررسووو

اد  مو گانکنندنیتام یتوانمند ان،یمشوووتر ازیورقبوا، ن یتوانمنود

 .ردیو بحث صورت بپذ یبررس زین هیاول
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