
 32 0011 شماره چهل و چهار، تابستان فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 

 
 
 
 

 
همم ن آ ریرن ی یط   راهبرد هممویمم   

ینظ ر بهب د عولکرد تج رن در ک ر بهیکیب
 صنعت پل ست ک

 

 1جل ل س ف  ■
داآشگ ه رزاد ، ک رشن س  ارشد ید ر ت اجرا  ، یاحد کرج

 کرج، ا راناسل ی ، 
 +*عب س خویه ■

داآشگ ه رزاد یاحد کرج، ید ر ت صمنعت ، گریه   ر داآشم
 ، ا راناسل ی ، کرج

 22/1/4111و تاریخ پذیرش:  22/1/4111، تاریخ بازنگری: 41/4/4111تاریخ دریافت: 

 28-83صفحات: 

850910.22034/JTD.2021.24 
 

 چكيده
ها جهت کسب مزیت رقابتی و درنهایت داشتن عملکرد بهتر، ماحصل سازی نوآوری در بنگاهازآنجا که بازده تولید شدده از ییاده

توجهی در مورد و اینکه تاکنون مطالعات قابل ها اسدددتهای شدددرکتهای نوآوری و قابلیتکار، راهبردوتعدامل بین میی  کسدددب

ها صدورت نگرتته است  بنابراین هد  های نوآوری بر عملکرد شدرکتعنوان عامل بیرونی( و راهبرد)بهکاروکنش میی  کسدببرهم

وآوری نهای نوآوری)دو بعد نوآوری میصددوو و عملکرد تجاری یک بنگاه از همسددویی راهبرداصددلی این یهوهش، بررسددی ایری یری 

آمده  های بدستاز داده استفاده با ( است.تناورانهی یری و تغییرات کار)در چارچوب سه عامل یویایی، رقابتوترآیند( با میی  کسب

ها وتیلیل دادهسازی و تجزیهو سرانجام مدو ت یلاستیک ایرانهای تولیدی صنعخبرگان شدرکت حاصدل از نررات، از یرسدندنامه

وآوری یند در مقایسه با ندهد که در این صنعت، نوآوری ترآاتزار متلب  مطالعه توق ننان میوسدیله سیستم استنتا  تازی در نرمهب

ییر اری تی یقایسه با یویایی و رقابتدر م تناوریدیگر، تغییرات سدویاز .ییر بیندتری بر عملکرد تجاری خواهد گ اشدتامیصدوو ت

ر د تناورانهتغییرات و  ترآیند گ ارد. در مجموع، این یهوهش همسددویی راهبردی بین راهبرد نوآوریبزرگتری بر عملکرد تجاری می

ها را نگاهطی برای ببهبود عملکرد تجاری را به تصویر کناند. این نتایج، انتخاب هدتمند راهبرد نوآوری براساس شرای  مختلف میی

 سازد.ضروری می
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 مقدمه -4
، نوآوری «4تخریب خلاق»در مورد  8بده ایدده شدددوم یتر نرر

رقددابتی مویر در بددازارهددای  هددایراهبرد عنوان یکی ازامروزه بدده

  در واقع، نوآوری استگیران خردمند تجاری، مورد توجه تصدمیم

نه تنها برای ساختن مزیت رقابتی بلکه برای  راهبردعنوان یک به

 نررییرو  اسددداسبراین .[83]شدددودحفظ آن نیز درنررگرتته می

سدددازی توان ییددادهنوآوری را می هددایراهبرد 3و هولددت 3هورلی

هایی تعریف کرد که هدای خلداق در سدددازمانآمیز ایددهیدتموتق

در  ،از طر  دیگر .[11]کنندهایی را به مندددتریان ارامه میارزش

توانند نوآورانده موتق می هدایراهبرد، 1دیددگداه مبتنی بر مندابع

ای را برای بنگاه به ارمغان بیاورند  زیرا نوآوری عملکرد توق العاده

کند که متفاوت از رقبا، دشوار برای به مندتریان ارزشدی ارامه می

و  11د ]تقلید کردن و غیرممکن برای جایگزین شددددن خواهد بو

88  .] 

 یادز هایشیهوهبا عنایت به دیدگاه مبتنی بر منابع است که 

، به درک این موضدددوع «نوآوری راهبرد»دربداره  گرتتدهصدددورت

امل داخلی سددازمان برروی گنددته اسددت که چگونه عو  معطو

گردد که علت به این برمی[. 81و  86، 13]گ اردییر میانوآوری ت

اه شود که در نرارت یک بنگعنوان تعالیتی نگریسته مینوآوری به

 یس این نکداترا دارد.  یدا اداره آن بوده و مددیریدت توان کنترو

 بر یا مییطی تدابداندد کده تاییر عوامل خارجیحقیقتی را بدازمی

 نوآوری کمتر مورد بررسی قرار گرتته است.

عنوان یک حالیکه مطالعات نوآوری ایربخنددی نوآوری را بهدر

ند اصیه گ اشته نیز بر این موضدوع  اندرقابتی نندان داده راهبرد

گدد اری تیددت تدداییر زمیندده مییطی قرار دارد کدده کده چنین ایر

اسدددت که  علت آن[، 81کند]شدددرکت در آن تعالیت و رقابت می

هدای خا  ی کده در بهبود عملکرد در میی یهدای نوآورراهبرد

 ا این  بنباشند ییرگ اراتممکن است در سایر مییطها  است،یر وم

در مورد  بسیاریتاکنون مطالعات  اوصدا ، باید اشداره داشدت که

 هایراهبردییر اکار بر توکننده میی  کسددبتعدیل نقشبررسددی 

 .[84]ها متمرکز ننده استنوآوری بر عملکرد شرکت

در یددک نگدداه کلی، اهمیددت این یهوهش از دو بعددد نرری و 

کاربردی قابل بررسددی اسددت. در میزان اهمیت توجه به موضددوع 

 
 آمریکایی -: اقتصاددان اترینی تریشوم ِ سیآلو وز ی 8

صنعتی  و تیوو ترآیند جهش(:  creative destruction) تخریب خلاق 4

ساختار  ف،بدون توق کرده وییوسته ساختار اقتصادی را از درون نابود بصورت که 

 .ایجاد می کند ساختار جدید و تخریبرا  قدیمی

3 Hurley 

3 Hult  

 ،از بعد نرری نوآوری بر عملکرد تجداری بنگداه راهبردایرگد اری 

نرر اندینددمند و صدداحب 7کاتی اسددت به این جمله از ییتر دراکر

تنها نوآوری و  ،کارودر یک کسب» که شدودمل ات اتریندیبزرگ 

. «نداها ایجادکننده هزینه  مابقی تعالیتاست سدازدرآمدبازاریابی 

 و امروزه صنعت یلیمر دیدگاه کاربردی هم باید اشاره داشت کهاز 

ی ایههجایگاه و ،یکی از صنایع یینرو در کنورعنوان یلاسدتیک به

 کننده نهاییدر ساخت و ارامه کالاهای مورد استفاده توس  مصر 

هر روز با دشدددواری همراه  آنها دارد و اینکده برآورده کردن نیداز

مورد توجه  راهبردعنوان یک اسدددت، لد ا همواره نوآوری بداید به

 بگیرد.در این عرصه قرار های تعاوکلیه شرکت

بداتوجه به موارد ککرشدددده و اهمیت انتخاب  ،در این مقدالده

برای دسدددتیابی به  - نوآوری براسددداس شدددرای  مییطی راهبرد

کوشدندی در جهت شدناسایی عوامل و  -مطلوب عملکرد تجاری 

هددای نوآوری صدددورت راهبردهدای مییطی تدداییرگد ار بر ویهگی

 هم مطرح شد اوواین س ین هد . درخلاو دسدتیابی به ای یرتت

 در کاروهای نوآوری و میی  کسدددبراهبردبین  سدددوییکده هم

 زانو به چه می چگونه لاستیکتعیین عملکرد تجاری در صنعت ی

ی یری شدددامل یویایی و رقابت نررمورد مییطی عوامدل اسدددت.

و همچنین عامل  [83و  84، 11]براسددداس مطدالعدات ییندددین

 .اسددتهای این یهوهش، از نوآوری ان یکیعنوبه تناورانهتغییرات 

 نوآوری -گیری از سدیسدتم استنتا  تازی با بهرهدر این یهوهش 

های نوآوری و راهبرد یی بینسدددوهم - دیگر مختص این یهوهش

بینی عملکرد تجاری در صددنعت وکار در جهت ییشمیی  کسدب

 گیرد. مورد بررسی قرار می یلاستیک
 

 پژوهشمبانی نظری و پيشينه  -2

ها، در دهه تیلیدل وضدددعیت رقابتی بنگاهوزمینده تجزیده در

هدای خود به ارامه نتایج قابل در نوشدددتده  2مدایکدل یورتر 1126

به سددازمان این امکان  هاراهبردتوجهی یرداخت. از دیدگاه یورتر، 

 های رقابتی بهرهدهدد کده از سددده مبنای متفاوت از مزیترا می

ا، متمایز ساختن میصولات و هزینهگیرد. آنها شدامل رهبری در ه

و سددرانجام تمرکز همه توجهات بر میصددولات و خدماتی  خدمات

متمایز ساختن میصوو این است  راهبرد. مقصدود از اسدت خا 

 یهابنگاه یعامل برتر نیتر( را مهمهاتیداسدددت کده مندابع) رت ینگرشددد 1

 در یانقش عمده یداخل یهاتیمنابع و  رت کرد،یرو نی. در اداندیم یاقتصاد

 .کنندیم فایسازمان ا ییکارا

7 Peter Ferdinand Drucker 

2 Michael Porter 
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که میصددولات و خدماتی عرضدده شددود که در صددنعت موردنرر 

 .[82و  4]دترد تلقی شوربهعنوان میصوو یا خدمتی منیصبه

کارگیری هیا خدمت یکتا، نیازمند بدسدددتیدابی به میصدددوو 

 تا میکند کمک هانمازادس به آورینو ،بیان دیگرنوآوری است. به

 یجدید تولادددمیص یا بخنیده دبهبورا  دخو دموجو تمیصولا

 یشاتزرا ا رکتدددددددش مزیت رقابتی ،از این طریق و هندد مهرا ارا

 .[8]هندد

د. دار یروزاتزون سکیر ینداشتن نوآور ،عیاز صنا یاریدر بسد

و  راتییانتردار تغ یصدددنعت یو بددازارهدا انیدمندددتر یبدازارهدا

 ،جهیدر میصدولات ارامه شده را دارند. درنت یادوره یهاندرتتیی

با بنیان کردن راهبرد اصددلی خود بر نوآوری، سددسددات وم یبرخ

 آورینو یهاراهبردکه چرااند  را تدوین نموده خود راهبردیبرنامه 

 هدچو در  انزدمی هدچ هدب که هددمی نننا شرکتهاو  صنایع هدب

 [.14د]دکنن دهتفادسا نشادعملکرتوسعه  ایردب آوریودناز  یدهرا

 یتکرارشونده و منروع اقتصاد تتعالی نوع هر به کار،وکسدب

و تروش کالا و خدمات به قصدد کسب مناتع   دیخر د،یتول لیاز قب

وکار مجموعه عوامل مویر کسب  یمی. گرددیاطلاق م یاقتصداد

 رانیخار  از کنترو مد که غالباسدددت هاعملکرد بنگاه ایدر اداره 

 [.1]ستآنها

 یدر ابعاد مختلف  یمی لیبده تیل یعلوم سدددازمدان نیمیقق

وکار از کسدددب  یمی اتیخصدددوصددد ،گریعبارت دیردازند. بهیم

 1دس یهاشده است، اما دو نفر به نام یسازجهات مفهوم یاریبس

. از [18]اندآنهدا را بده کدار ارتباا داده ندددتریب ندددهیر 16ردیو ب

 یرونیب  یتوان سه بعد میییردازان سدازمان مهینرر یهانوشدته

 تیددو عدددم قددابل یریریدد یی)تغییایددرا اسدددتنبدداا نمود: بعددد یو

 یابیکم)( و بعد تخاصمیدگیچی)ییکنواختی(، بعد عدم ینیبشیی

 موردمطالعه  نیالبتده دو بعد آن در ا  مندابع و شددددت رقدابدت(

بر  ،یهوهش تمرکز اینتوجه است که  انیشا .اسدتفاده قرار گرتت

و  ییایدیو یعنیآنهدا  یکده دوتدای قرار دارد طیسددده سدددازه می

قرار گرتته  یمورد بررسددد ینوآور ریدر مطالعات اخی ریی رقابت

هم مورد  تناورانه راتیییهوهش سازه تغ نیهرچند که در ا .اسدت

   قرار خواهد گرتت. یبررس
 دعملکرو  تجارت ممفهو با اتبامیققان در ار اتنرر سیربر با

 انندینمندا کلیه که چهریک ا ممفهو یک دشومی منخص تجاری،

 اتبادر ار نچهآ لی. ویستدر دسدترس ن باشند ولقوامتفقدر آن 

 
1  Dess 

16 Beard  

11 Cano 

 مانند به تکلما برخی نیاواتر ،یدآمی چنم به هر دو مفهوم با

 ،«تخدما یا کاال خرید یستادر را نضایت منتریارو  یابیزار»با

 ینا ومثا، و ا«یبددازرگددان» ،«زاربادر  قابتر انتوو  زاربا »سهم

 ممفهو که ستموضدددوع ا یندوباره بر ا یدتداک که  ستا مفاهیم

و دیگران  11کانو هیدگااز د .دشونمی شتدابر مفاهیم یناز ا یحدوا

و  ضیرا نمنتریای)منتر دعملکر شامل رکاوکسب دعملکر

 دعملکرو  باال( زاربا سهمو  وشردددددت حجمزار)با دعملکر، دار(تاو

 با(دقر ادب قایسهدددمدر  سرمایه گنتزباو  دسو حاشیه د،مالی)سو

توجه به این موضددوع حامز اهمیت اسددت که  ،نهایتدر .[12ست]ا

ن یک سازما یکننده بقاتواند تضدمینعملکرد تجاری مطلوب می

شود این است که چه ای که مطرح میباشدد  در این راستا مسلله

یری وجود دارد کده از طریق آنهدا بتوان دسدددتیابی به وعوامدل م

 [.1عملکرد تجاری مناسب را میقق نمود]

وجود دارد: سدددویی هم یبرا یمتعدددد فیواژگددان و تعددار

مه . در ه«بیترک ،ییل ارتباط ،یک ارچگیتناسدددب،  ،یهدارمون»

 یو هماهنگ یک ارچگی اشددداره شدددده در عبارات گوناگون، موارد

 نیهمچنمدنرر اسدددت.  وکارمیی  کسدددبو  های نوآوریراهبرد

های راهبردعبارتسدددت از ارتباا  سدددوییهم توان گفدت کده می

 .  وکارمیی  کسب و نوآوری

از لیاظ  ،ایدر یهوهش گسددترده 8611در سدداو  18یراجوگو

بین  راهبردیا عنوان تناسدددب بد ،حوزه صدددندایع موردبررسدددی

کار و وهای نوآوری و میی  بیرونی در ارامه عملکرد کسددبراهبرد

نوآوری ترآیند  راهبرد نوآوری میصددوو و راهبردبا بررسددی نقش 

یهوهش نندددان داد که هم این هایی را ارامه کرد. برعملکرد، یاتته

تی نوآوری میصدددوو و هم نوآوری ترایندد منبع مویر مزیدت رقاب

. همزمان به این موضوع اشاره شد که ایربخنی این دو نوع اسدت

 بربا تمرکز  ،کاروهای میی  کسدددبنوآوری تیدت تداییر ویهگی

ارد. ر دبررسی دو ویهگی یویایی میی  و شدت رقابت مییطی قرا

د که یویایی مسددلماا ارتباا بین نوآوری دهها ننددان میاین یاتته

دیگر، عبارتکند. بهتعدیل می وکار رامیصددوو و عملکرد کسدددب

تداییر نوآوری میصدددوو بر عملکرد تجداری در مییطهای یویاتر 

عه مطال ،تر از مییطهای با یویایی کمتری است. از طر  دیگرقوی

طور مثبت ارتباا بین ی یری مییطی بهدهد که رقابتننددان می

ا اما ارتبا  وکار را تعدیل می کندنوآوری ترآیند و عملکرد کسددب

صدددورت منفی تعدیل هبین نوآوری میصدددوو و عملکرد تجاری ب

18 Prajogo  
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 های ترآیند در مییطهای شدددیداادیگر، نوآوری بیانشددود. به می

یب، به این ترت است.رقابتی سدودمندتر از مییطهای کمتر رقابتی 

های ترآیند در سها احتمالا تلاش بیندتری را برای نوآوریشدرکت

گیرند. در مقابل، تاییر نوآوری کار میهی بمییطهای بسدددیار رقابت

وکار در یک میی  رقابتی شدید، بسیار میصوو در عملکرد کسب

های میصددوو در چنین دهد نوآوریضددعیف اسددت که ننددان می

 شرایطی کمتر سودمند است.

به بررسی  8611در ساو  و دیگران در یهوهش خود 14یگوند

و بازاریابی( بر  ترآیند ییرات انواع نوآوری)سددازمانی، میصددوو،ات

وع ییرات مثبت چهار نااند. نتایج تیقیق، تعملکرد بنگداه یرداخته

د. با مناهده و سازرد صدنایع تولیدی را آشکار مینوآوری بر عملک

های نوآور سدددهم بازار، تروش و هدای عینی بنگداهبررسدددی داده

ی بالاتری داشتند. هر چهار نوع نوآور -عملکرد تجاری  - صادرات

نقش مثبتی برای معیارهای عملکردی مورد سددنجش ایفا کردند. 

نوآوری میصوو  راهبرد البته قابل اشداره است که در این یهوهش

ها  اهر بده عنوان یدک میرک حیاتی برای عملکرد نوآورانه بنگاه

دهنده ایرات نوآوری ترآیند بر شددود، و به عنوان یک یل انتقاومی

 .کندش میعملکرد نوآورانه ایفای نق

 کنشبرهم به بررسدددی 8661در سددداو  و دیگران 13آکگوون

 وتوانایی عاطفی سدددازمانی و  نوآوری ترآیندد، نوآوری میصدددوو

دهد که های یهوهش نندددان میاند. یاتتههعملکرد بنگداه یرداخت

دینامیک تنددویق و تجربه کردن، وابسددتگی مثبتی هم با نوآوری 

هم با نوآوری ترآیند داخل سدددازمان دارد. همچنین  و میصدددوو

های های توانایی عاطفی بر نوآوریییر سددازهامنددخص شددد که ت

این  ،درنهایت اسدددت.بنگداه بده عددم قطعیت مییطی وابسدددته 

ای هییر قابلیت عاطفی سازمانی را از طریق نوآوریات یهوهندگران

 بنگاه برعملکرد مالی و بازار را ننان دادند.

 11، با بررسی ایرات سوابق8661در ساو  و دیگران 13نجانسد

هددای مییطی)از لیدداظ یویددایی و کنندددهسدددازمددانی و تعدددیددل

های اکتنداتی و استخراجی با ی یری( در رابطه بین نوآوریرقابت

عملکرد به این نتیجه رسددیدند که ییگیری نوآوری اکتندداتی در 

ری کدده ییگیری نوآوحددالیدر  یرتر اسددددتومییطهددای یویددا م

اسدددتخراجی برای عملکرد مدالی یک واحد در مییطهای رقابتی 

 مفیدتر است. 

 هاهددددمن بالادر  هدددددش ککر یهشهاویهدر  که گونهنهما

یر بر عملکرد وراهبردهای نوآوری م ان،هنگرویه بینتر د،ودددمیش

 ارقر هددددددتوج ردمورا  و نوآوری ترایند ومیصو آورینو تجاری،

وکار، میی  کسب ملواع ها براییهوهشتمرکز همچنین  ند.اداده

از  برخیدر  د،جوو ینا بابود. مییطی  یدد یرییویددایی و رقددابددت

هددای نوآوری مورد دراهبر ءهم جزمانی زنوآوری سددددا ،مقالهها

نوآوری تمرکز بر  با تادارد  عیدددس ردددحاض هشویه .استفاده بود

ی یری مییطی و نوآوری ترآیند، یویایی مییطی، رقابت میصوو،

رسی را مورد بر ، عملکرد تجاری صنعت یلاستیکتناورانهتغییرات 

 ،وکاراسدت که در بررسی نقش میی  کسب لازم به ککر دهد.قرار

شدددود کده دوبعد آن یعنی یویایی و سددده بعدد در نررگرتتده می

 تناورانههای مورد اشددداره و بعد تغییرات ی یری از یهوهشرقدابت

. همه این موارد در جهت رسیدن به اسدتعنوان بعد سدوم نیز به

این نتیجه مهم اسددت که همسددویی راهبردهای نوآوری و میی  

وکار به چه میزان در بهبود عملکرد تجاری صنعت یلاستیک کسب

 یر است.وایران م

صورت خلاصه، ساختار یهوهش این مقاله به این صورت بود هب

اهبرد ر انتخاب وکار بر  کسبییر مییاکه برای بررسدی بیندتر ت

ار وکبعد دیگری از میی  کسدددب ،نوآوری و عملکرد تجاری بنگاه

به مدو اتزوده شد تا مدو مفهومی این یهوهش مختص این یروژه 

 و برای اولین بار در صنعت یلاستیک ایران صورت ی یرد. 

وم عنوان بعد سبه« تناورانهبعد تغییرات »باید اشداره شود که 

وکار، جزء نکات رتته شدددده برای بررسدددی میی  کسدددبدرنررگ

وکار بود  هرچند در ابتدای کار موجود در مفاهیم میی  کسدددب

 آنالیز نرر خبرگان در جهت اعتبارسنجی مدو اخ  شد. 

دو بعد برای راهبردهای نوآوری و سه بعد  ،سدنجش این ابعاد

های استخراجی از با اسددتفاده از شاخص ،وکاربرای میی  کسدب

 1جدوو شددماره منابع بالا صدورت گرتت که لیسدت آنها در قالب 

  شود.آورده می

 

 
14 Gunday 

13 Akgün 

13 Jansen 

11 Antecedents  
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 پژوهشگيری متغيرهای های مرتبط جهت اندازه: شاخص4جدول 

 منابع شاخص كد

1PI [83و  84و  13] کارگیری اجزاء/قطعات جدیدهتوسعه یا ب 

2PI [83و  84و  13] کارگیری مواد خام جدیدهتوسعه یا ب 

3PI [83و  84و  13و 16] ای جدید در میصولات جاری تولیدیهتناوریکارگیری هتوسعه یا ب 

4PI [83و  84و  13و 16] برای میصولات جاری تولیدیهای جدید کارگیری ویهگیهتوسعه یا ب 

1PrI [83و  84و  13و 16] های تولیدتناوریقابلیت اطمینان ترآیندها و  یارتقا 

2PrI [83و  84و  13و 16] بهبود سرعت و کارایی ترآیندهای تولید 

3PrI  [83و  84و  13و 16] های یینرتته در ترآیندهای تولیدیتناوراستفاده از 

4PrI [83و  84و  13و 16] نگاه داشتن ترآیندهای تولید از رقبا جلو 

1ED [87و  84و  17 ] شدید بودن تغییرات مییطی در بازار 

2ED [87و  84و  17]  درخواست ییوسته منتریان بازار برای میصولات و خدمات جدید 

3ED [87و  84و  17]  تغییرات مداوم در بازار 

4ED  [87و  84و  17]  توجه در بازار در طی یک دوره زمانی)مثلا یک ساو(تغییر قابل 

5ED [87و  84و  17]  تغییرات سریع و بکرات در حجم میصولات و خدمات ارامه شده به بازار 

1EC [84و  17] رقابت شدید در بازار 

2EC [84و  17] حضور رقبای قوی در بازار 

3EC [84و  17] رقابت قیمت در بازار 

4EC [81] رقابت از طریق تمایز میصوو در بازار 

1TC [3] یتناوراه بودن چرخه عمر کوت 

2TC [3] کاهش چرخه عمر مواد، قطعات و خدمات مورداستفاده در ترآیندهای کاری 

3TC [3] صورت مداومههای نوین( ب)تناوریعرضه ابزارها و تنون تخصصی جدید 

4TC [3] کنندگان تعاومیناتنی از طریق ت د میصولات و خدماتامکان خری 

5TC [1] تناورانه ن سرعت تغییراتبالا بود 

6TC  [1] تناوریرصد 

 

 روش شناسی پژوهش -8

 روش و ابزار مورداستفاده  -8-4

 - و از نرر اجرا تیلیلی تیقیق از نرر هددد  کدداربردیاین 

. برای انجام آن از روش طراحی یرسننامه، توزیع استییمایندی 

سدددازی ریاضدددی با کمک نهایت مدودرآوری اطلاعات و آن، جمع

های بدست آمده از اسدتفاده شدد. آنالیز داده 17تازی منطق نرریه

ی ستم استنتا  تازکارگیری سیهها از طریق طراحی و بیرسننامه

  صورت ی یرتت. 12لبتاتزار ماز امکانات جعبه ابزار نرم

 نظریه منطق فازی -8-2

توس  یروتسور لطفی عسگرزاده  1113نرریه تازی در سداو 

ای است درواقع نرریه  آمریکا عرضده شدد اسدتاد دانندگاه برکلی

اطمینان. این نرریه مفاهیم و متغیرهای برای اقدام در شرای  عدم

. منطق تازی کندسازی میمدونادقیق و مبهم را به شکل ریاضی 

 در مقابل منطق کلاسیک مطرح شد  منطق کلاسیک هر چیزی را

دهد)درست یا غل ، صفر براسداس یک سیستم دودویی ننان می

 
 (: توان استدلاو با میموعه های تازیFuzzy Logicمنطق تازی ) 17

 «یک عدد»و یک، سیاه و سفید(  ولی منطق تازی هر چیزی را با 

 دشودهد. باید اشاره که مقدار آن بین صفر و یک است، ننان می

های تازی استوار که بنیاد منطق تازی بر شدالوده نرریه مجموعه

ها در علم اسددت. این نرریه تعمیمی از نرریه کلاسددیک مجموعه

و یا عض ها، یک عنصرمجموعه ،ریاضیات است. در تئوری کلاسیک

عضویت عناصر از یک الگوی مجموعه اسدت یا نیست. در حقیقت 

ی های تازکند. اما تئوری مجموعهصفر و یک و باینری تبعیت می

بندی شده را مطرح دهد و عضدویت درجهاین مفهوم را بسد  می

نه  و - تواند تا درجاتیکند. به این ترتیب که یک عنصدددر میمی

   .[7]عضو یک مجموعه باشد  - کاملا
در چند دهه شدددود که لب اشددداره میتاتزار مدر راهنمای نرم

اخیر شدداهد رشددد سددریع تعداد و کاربردهای مختلف برای منطق 

ای از میصولات مصرتی مانند ایم. این کاربردها میدودهتازی بوده

های لباسددنددویی و های تیلمبرداری، ماشددینها، دوربیندوربین

های مایکروویو تا کنترو ترآیند صدددنعتی، ابزار یزشدددکی، اجداق

 R2017aورژن  12
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گیری و انتخاب یورتفوی را های یندددتیبانی تصدددمیمسدددتمسدددی

گیرند. برای درک دلایل استفاده روزاتزون از منطق تازی، دربرمی

بداید به مفهوم آن دوباره رجوع کرد. این منطق دو مفهوم مختلف 

کند. در مفهوم میدود، منطق تازی یک سددیسددتم را عرضدده می

اما به   تمنطقی اسدت که گسدترش یک منطق چند ارزشدی اسدد

که امروزه در حاو اسددتفاده غالب اسددت، منطق  ترمعنای وسددیع

 ایهای تازی اسدددت  نرریهتازی تقریبا متراد  با نرریه مجموعه

مبهم مرتب   یا که به گروهی از موضددوعات با مرزهای غیرواضدد 

 .بندی استصورت درجههاست که عضویت در آن ب

 جامعه آماری -8-8

و متندددکل از  «جامعه خبرگان»جدامعده آماری این یهوهش 

 ودر زمینه موضوع یهوهش است که مدیران و کارشدناسان خبره 

 .سددتیک منغوو به کار هستندهای مختلف صدنعت یلادر شداخه

 شدددد. بودن این اتراد تعیین حجم نمونه با توجه به دردسدددترس

 1که از  شد شرکت هرکدام دو نسخه ارساو 11یرسدننامه برای 

نفر از خبرگان اخ   12در مجموع آراء  و تشدددرکت جواب دریات

 شد.

 های افراد پاسخ دهندهویژگی -8-1

 هدای صدددنعت یلیمر این اتراد متعلق بده یکی از زیرمجموعده

کندددور یعنی اتراد شددداغل در صدددنایع یلاسدددتیک از جمله 

 هستند اتیلن، یی وی سی و ... یلی

 همگی دارای تیصیلات لیسانس به بالا هستند  

 او، مدیران عملیاتی و ارشدددد اجرایی در این واتراد مورد سددد

 هستند صنایع 

  سددداو به بالا در این صدددنایع  16این اتراد از سدددابقه کاری

 برخوردار هستند.

 پرسشنامه -8-5

دو ابزار »در مدرحدلدده گدردآوری اطدلدداعددات میدددانی، بددا 

یکی در مرحله شددناسددایی و   سددروکار داشددتیم «اییرسددنددنامه

رکدام از متغیرها که با عملکرد گیری ههای اندازهانتخاب شدداخص

خ  نررات در ارتباا با او دیگری در مرحله  اسددتتجاری مرتب  

یید و تکمیل هر دو یرسننامه اها. تتاییرگ اری هر کدام از شاخص

منخصات مورد  8 شماره توس  خبرگان صورت گرتت. در جدوو

صورت تیتروار آورده شده هاستفاده در طراحی یرسننامه تیقیق ب

 ست.ا
 : مشخصات پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش2جدول 

 

های از خبرگدان درخواسدددت شدددد که با توجه به شددداخص

شددده از منابع معتبر مرتب  با ابعاد مدو یعنی نوآوری اسددتخرا 

 ی یری مییطی، ونوآوری ترآیند، یویایی مییطی، رقابت میصوو،

شدددان را در ، تجربیات واقعی خود یا دانش علمیتناورانهتغییرات 

خروجی بیان نمایند. توزیع یرسدددندددنامه تازی برای مورد متغیر 

آوری اطلاعات بین خبرگان انجام ی یرتت. برای یاسددخگویی جمع

به یرسددنددنامه، مقیاس موردنرر برای هر گویه براسدداس مفاهیم 

 انتخاب شد. 16تا  6تئوری تازی و انتخاب عددی بین 
 

 مدل پژوهش -1
-و به 1شکل شماره هوهش در قالب ی یرواب  بین متغیرها

 شود.مدو یهوهش ننان داده میعنوان 

 

 هاتعداد شاخص ابعاد متغير
مقياس 

 سنجش

 نوآوریراهبرد 
 3 نوآوری میصوو

طیف 

 عددی

 16تا  6 

 3 نوآوری ترآیند

-میی  کسب

 وکار

 3 یویایی مییطی

ی یری رقابت

 مییطی
3 

 1 هتناورانتغییرات 

 - - - عملکرد تجاری
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5TC 

 

BP 

PI 

PrI 

ED 
EC 

TC 

 عملكرد تجاری

Min/Max 

 

PI 

1 PI 

2PI 

3PI 

4PI 

 

 نوآوری محصول

Min/Max 

1PI 

2PI 

 

3PI      

4PI 

 

PrI 

1PrI      

2PrI 

3PrI 

4PrI 

 

 نوآوری فرآیند

Min/Max 

1PrI 

2PrI 

3PrI 

4PrI 

 

ED 

1ED 

2ED 

3ED 

4ED 

5ED 

 پویایی محيطی

Min/Max 

 

EC 

1EC 

2EC 

3EC 

4EC 

 پذیری محيطیرقابت

Min/Max 

 

TC 

1TC 

2TC 

3TC 

4TC 

5TC 

6TC 

 تغييرات فناورانه

Min/Max 

1ED 

ED2 
 

5ED 
 

4ED 
 

3ED 
 

1EC 

2EC 

 

3EC 

 

4EC 

 

1TC 

 [46محقق ساخته و ] : مدل پژوهش4شكل 

3TC 

2TC 

6TC 

4TC 



 ... منظور بهبودکار بهوهاي نوآوري و محیط کسبراهبرد همسویي
 

 

 21 0011شماره چهل و چهار، تابستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 ال اصههلی پژوهشوههای سههتحليهل دادهوتجزیهه -1-4
 (49)طراحی سيستم استنتاج فازی

این بخش اقددام به طراحی یس از طراحی مددو یهوهش، در 
. بنا به تعریف سیستم استنتا  شدودسدیسدتم اسدتنتا  تازی می

 آنگاه - کردن یدک ترآیند به کمک قواعد اگرتدازی، ابزار ترمولده
 تازی است.
ترین ابزارها برای شرایطی است که یکی از مهم FISسدیستم 

سددیسددتم  ،عبارت دیگر. بهشددودمیاز دانش خبرگان اسددتفاده 
توان تجربه است که می 86میورا  تازی یک سیستم دانشاسدتنت

که اطلاعات کامل و گرتت. هنگامیکارو دانش خبرگان را در آن به
توان بر دقیقی از یدیده مورد بررسدددی در دسدددترس نباشدددد، می

مبنای منطق تازی و طراحی سدددیسدددتم اسدددتنتا  تازی، الگوی 
ا مراجعدده بدده بینی نمود. بددهددا را تیلیددل و ییشرتتداری یدددیددده

خبرگان، نررات تخصددصددی آنان در باب متغیرهای مدو در قالب 
)یایگاه شدددودآنگداه دریاتت می -ای از قواعدد تدازی اگرمجموعده
 هاییاز یرسددنددنامهبا اسددتفاده آوری دانش خبرگان . جمعقواعد(

 طورکه به ستحاوی مقادیر مختلف متغیرها گیرد کهصدورت می
 81این مجموعه به منزله موتور اسدتنتا . اندتصدادتی ایجاده شدده
های سددیسددتم بر مبنای این موتور اسددتنتا  عمل نموده و ورودی

ترکیب شدده و منجر به نگاشدت تضای ورودی به تضای خروجی 
 گردد.می

با  این اسددت که منطق تازی منطق تازیچرایی اسددتفاده از 
ه با ک عنوان ورودیبه قیای از معلومات نادقاسدددتفاده از مجموعه
 جیدنباو اسدددتخرا  نتا به اندشدددده فیتعر یالفاظ و جملات زبان

این علت اسددداسدددی بود که از  .اسدددت یدا همدان خروجی قیدق
چراکه   سدازی تازی جهت انجام این یهوهش بهره گرتته شدمدو

ایه ی یاسدخگویی به یرسننامه توس  اتراد خبره در یک صنعت بر
تواند حتی برای دو نفر شاغل قضداوت تک تک آنهاست و این می
 در یک سازمان هم صادق باشد. 

 -برای این یهوهش خا   طراحی سددیسددتم اسددتنتا  تازی
 دارای -عنوان متغیر خروجی به جهت ییش بینی عملکرد تجاری

 :شودهایی است که در ادامه به آنها اشاره میگام
تعریف توابع عضدددویت برای متغیرهای ورودی و خروجی  3-1-1

 ستنتا  تازیسیستم ا
 «تازی یهای عضددویت اعضددای یک مجموعهدرجه»مجموعه 

 جادر این شود.خوانده می Aبه نام تابع عضدویت مجموعه  Aمانند 
عنوان تابع عضددویت استفاده شده است. دلیل از توابع گوسدین به

یا همان انیرا  معیار  σبه یارامتر  اولا 88اسددتفاده از این نوع تابع
ن را شدددقابلیت باز و بسددته شتغییر آن، نمودارگردد که با برمی
در  یایان  تواند اکثر مقادیر را یوشش دهدو درنتیجه می کرده ییدا

های منابه از توابع گوسین برای توابع اکثر قریب به اتفاق تیقیق
 های استنتا  تازی استفاده شده است.عضویت در سیستم

 ساختاردهی به قوانین استنتا  تازی 3-1-8
قوانین استنتا  یا همان  ،ترین بخش یک سدیسدتم تازیمهم

این یایگاه قواعد  ،همانگونه که اشدداره شددد یایگاه قواعد آن اسددت.
آنگاه است که منجر به نگاشت  -ای از قوانین منطقی اگرمجموعه

 FISگردد. بدا توجده به متغیرهدای ورودی بده متغیر خروجی می
 راهبردگان در حوزه اسدتفاده شده در تیقیق حاضر از دانش خبر

ن بدی  نوآوری جهت طراحی قوانین استنتاجی استفاده شده است
ای حاوی ترکیب مقادیر مختلف برای متغیرهای یرسننامه رمنرو

ورت صورودی تهیه شد. قابل ککر است که تولید مقادیر مختلف به
و از خبرگدان خواسدددته شدددد که با  تتصدددادتی صدددورت گرتد
رای متغیرهددای ورودی و بددا توجدده بدده درنررگرتتن این مقدادیر ب

شدددان در مورد متغیر خروجی تجربیددات واقعی و یددا دانش علمی
 قضاوت نمایند.

 83، متوس 84در این ترآیند متغیرهای ورودی با سه ارزش کم
کم » ،«کم»سدنجیده شده و متغیر خروجی با ینج درجه 83و زیاد

گ اری ارزش «زیاد»، و «متوس  تا زیاد»، «متوس »، «تا متوس 
برای متغیرهای ورودی سه مجموعه تازی و  ،. به بیان دیگرشددند

 گردد.برای متغیر خروجی ینج مجموعه تازی تعیین می
آوری این اطلاعات برای طراحی ، نیوه جمع4جدوو شدددماره 
 دهد.مورد استفاده را نمایش می FISقوانین استنتاجی 

 ها جهت طراحی قوانين استنتاجی: نمونه جدول استخراج داده8جدول 

 ورودی ها در مورد استراتژی نوآوری محصول 26نظر خبرگان

E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 PI4 PI3 PI2 PI1 

M-H H H M L-M H H L-M M H M H 
M-
H 

M H M H H M 

 
11 Fuzzy Inference System (FIS) 

صدددورت یک مجموعه تازی هکه ب های تغییری یرای از میدودیتمجموعه 86

 شود.نمایش داده می

 د.شوهای تغییری یر استنتا  گفته میمیدودیت به ترآیند گسترش 81

تر متقارن به دو یارام وسینلب، تابع گتاتزار مارامه شده در نرم فیطبق تعر 88

σ  وc  دارد.  یبستگ"c" میل مرکز قله(  کنندهنییتقارن)تعدهنده مرکز ننان

 ابع است.( تییهن شدگ ای یدگیکن زانیکننده میزان بازشدگی)متعیین "σ"و  

84 Low  

83 Medium 

83 High 

81 Expert 
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 كانيزم استنتاجم -1-2

در راستای ایجاد یک سیستم استنتا  تازی از راب  گراتیکی 

اتزار متلب اسدتفاده شده است. این جعبه ابزار منطق تازی در نرم

و  87دانیجعبه ابزار دارای دو نوع سدددیسدددتم اسدددتنتا  تازی م مْ

های ممدانی برای ورودی. با توجه به اینکه روش اسددت 82سددوگنو

تعریف شددده توسدد  ترد خبره مناسددب اسددت، در این یهوهش از 

 سیستم استنتا  تازی ممدانی استفاده شده است.

مکانیزم اسددتنتا  بدین ترتیب اسددت که یس از اسددتخرا   

ی سازبینی عملکرد تجاری، تازیجهت برآورد/ییش عوامل مرتب 

ها و ا هرکدام از ورودیو تعیین درجه عضددویت مرتب  ب هاورودی

های تازی از طریق تک خروجی سددیسددتم، به هریک از مجموعه

ره که توس  ترد خب گردداعماو می ، قوانینینتابع عضویت گوسی

به ازای هر قاعده  81. سدد س ترآیند اسددتلزامتعیین شددده اسددت

( Minگردد  در این یهوهش از روش مینیمم)سددددازی میییدداده

. از دهدمی موعه تازی خروجی را برشکه مجاسدتفاده شده است 

ی ها براساس ارزیابآنجا که در یک سدیستم استنتا  تازی تصمیم

ها با استفاده از روش ماکزیمم، گردد، خروجیهمه قواعد اتخاک می

 اند و در نهایت خروجی با اسددتفاده از روش مرکزشددده 46تجمیع

ه شددود، غیرتازی شدددکه یرکاربردترین روش شددمرده می 41یقل

با هم ترکیب  if-thenهای سددازی قانوناسددت. در مرحله غیرتازی

د. آوری برای متغیر خروجی بوجود مید و مقددار خاصدددشدددومی

 گیریدر این مرحله از سددیسددتم مقدار قابل اندازه ،عبارت دیگربه

 .  [2]شودخروجی گرتته می

طراحی سههيسههتم اسههتنتاج فازی براسههاس مدل  -1-8

 تحليلی

د ش تازی براساس مدو تیلیلی طراحیهای استنتا  سدیستم

بینی متغیرهای خروجی یرداخته تدا بدا اسدددتفاده از آنها به ییش

 FIS)شدود. این طراحی شدامل یک سدیستم استنتا  تازی اصلی

که  اسددت (FIS-Subسددیسددتم اسددتنتا  تازی )اصددلی( و ینج زیر

شددود. نمایش داده می 5FISو  1FIS ،2FIS ،3FIS ،4FISصددورت هب

 FISا به دلیل منابهت طراحی هر شش سیستم، تق  به در اینج

 بیان این نکته ضددروری اسددت کهاصددلی یرداخته خواهد شددد. 

اصدددلی  FISهای عنوان ورودیبه Sub-FISهدای هر ینج خروجی

   د کرد.عمل خواه
 که عبارتند از: استعملکرد تجاری دارای ینج ورودی 

 نوآوری میصوو 

 نوآوری ترآیند 

 یویایی مییطی 

 ی یری مییطیرقابت 

  تناورانهتغییرات 

اصلی است که دارای ینج ورودی  FISنمای  8شدکل شدماره 

زد. یردابینی متغیر خروجی یا عملکرد تجاری میبوده و به ییش

 
87 Mamdani 

82 Sugeno 

81 Implication  

از قسمت  یگزاره شرط کی جهیچقدر و چگونه قسمت نت نکهیدر منطق به ا

شود.گفته می جابیا ایدلالت  ایلزام ستا شودیمقدم آن متلیر م  

46 Aggregation  

41 Centroid (Centroid of Area (COA)): مرکز یقل/جرم ناحیه 

 اصلی جهت پيش بينی عملكرد تجاری  FIS: نمای 2شكل 
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آوری های جمعها با اسدددتفاده از دادهSub-FISیس از اجرای 

 اصدددلی FISعنوان ورودی در شدددده، از داده خروجی همه آنها به

  :به شرح زیر است 3جدوو شماره ستفاده شد. نتایج در ا

 ها و خروجی سيستم استنتاج فازی اصلیمقادیر ورودی: 1جدول 

 عملكرد تجاری

(BP) 

 فناورانهتغييرات 

(TC) 

 پذیری محيطیرقابت

(EC) 

 پویایی محيطی

(ED) 

 نوآوری فرآیند

(PrI) 

 نوآوری محصول

(PI) 

85/7 62/2 12/1 18/7 62/1 1/3 

اصدددلی بددا خروجی عملکرد  FISیددایگدداه قوانین مربوا بدده 

، اسددت TCو PI ،PrI ،ED، EC( که دارای ینج ورودی BPتجاری)

آورده شدده است. به این معنا که نمای  4شدکل شدماره  در قالب

استنتا   و قوانین نشماتیک ترآیند استنتا  با تابع عضویت گوسی

 -قانون تراهم بود  87اتزار امکان نمایش همزمان نرمینجره  در –

نمایش داده شددده اسددت. نکته  4شددکل شددماره با ینج ورودی در 

ها حامز اهمیت این اسدت که در یک سدیستم تازی، تمامی قانون

 د.شوصورت موازی تعاو میهب

 

 
 قوانين عملكرد تجاری: پایگاه 8شكل 
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دو نمونه از  ،3شدددکدل شدددماره در راسدددتدا همچنین دراین

عملکرد تجاری با  48نمودارهای یوسددته یانمودارهای سدده بعدی 

ا هزیاد بودن تعداد این منینیشده است) متغیرهای گوناگون ارامه

کدام از متغیرها  . هررا با میدودیت همراه کرد(نمدایش تمام آنها 

دو بده دو بدا همدیگر درنررگرتته و تاییر آنها بر سدددط  عملکرد 

 تجاری ننان داده شده است.

 
 

 هایافته وتحليلتجزیه -1-1

 های سیستم استنتا  تازیداده 3-3-1

دهنده این اسدددت که از ابعاد نندددان 3جدوو شدددماره نتایج 

ی جزم البتده با اختلاتی نسدددبتا -ترآیندد نوآوری، راهبرد نوآوری 

ییرگ ارتر بر عملکرد تجاری است. ات -نسدبت به نوآوری میصوو 

د که از میان عوامل مییطی مورد بررسی در دهنندان میها داده

انتخاب راهبرد  اسدددت که بر تغییرات تناورانه این یهوهش، عامل

 عملکرد تجاری ایرگ ارتر است. نوآوری و متعاقبا

ود شاستفاده می یسه بعد یاز نمودارها ندتریب ریتفسد یبرا

. تاسدد آورده شددده 3شددکل شددماره که دو نمونه از آنها در قالب 

 ییدوتا ریمقاد ریاسدددت که تای یصدددورتنمودارهدا بده نیا انیدبن

ر رتتا کنددیده و ریبه تصددو خروجی متغیررا بر  یورود یرهایمتغ

برای توابع  بعدی، صورت سط  سهبه ،خروجی سدیستم - ورودی

سدده  ینماشددکل،  شددود.به نمایش درآورده می نعضددویت گوسددی

نندددان در دو نمودار جداگانه را  عملکرد تجداری متغیر 44یبعدد

دو نمودار دوبعدد راهبرد نوآوری، عر   دهدد کدده در آن طوویم

 وکار بوده ومربوا به میی  کسدددب تنداورانهآنهدا بعدد تغییرات 

 
48 Surface 

44 Surface view: نمای یوسته 

. همانگونه که مندداهده اسددت عملکرد تجاریدهنده نددانارتفاع ن

 تناورانهوکدار همراه با تغییرات مییطهدای کسدددب در شدددودمی

تواند در بهبود عملکرد تجاری لا نوآوری میصوو میمتوسد  به با

نقش ایفدا کند. این در حالی اسدددت که راهبرد نوآوری ترآیند در 

تواند های متفاوت میدر وضدددعیت تناورانهمیی  دارای تغییرات 

 در بهبود عملکرد نقش مویرتری را داشته باشد.

 هتناورانوکار با تغییرات های کسبصدورت خلاصه در میی هب

اننددد عملکرد تجدداری را بهبود توبددالددا، هر دو راهبرد نوآوری می

 خنند.  ب

 آمدهنتایج بدست 43تیلیل حساسیت 3-3-8

ت کنیم، تیلیل حساسیوقتی رتتار یک سیستم را تیلیل می

به این معنا خواهد بود که میاسددبه و برآورد کنیم که رتتاری که 

د ستم( تا چه حایم)خروجی آن سیبینی کردهبرای سدیستم ییش

به مقادیر متغیرهای مسدتقل)ورودی آن سددیستم( حساس است. 

 ییری یری متغیر)های( خروجی از متغیرهایابندابراین به مطالعه ت

شدود. براساس این ورودی یک مدو، تیلیل حسداسدیت گفته می

های ای برای تغییر دادن ورودیمفهوم، تیلیل حسدداسددیت شددیوه

43 Sensitivity Analysis (SA) 

 های گوناگون: دو نمونه از نمودارهای سه بعدی عملكرد تجاری با ورودی1شكل 
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ییرات این ااسدددت تا بتوان ت صدددورت سدددازمان یاتتههیک مدو ب

بینی کرد. در مدو بدسددت آمده تغییرات را در خروجی مدو ییش

 FISاصدددلی)یا  FISبرای این یهوهش بده هرکددام از ینج ورودی 

  صورتهب – هابا یابت نگه داشتن سایر ورودی -عملکرد تجاری( 

  اضددداته نمودیم  تغییر در مقدار عملکرد تجاری 1.3د جداگانه عد

مندداهده  -لب تاتزاز معنوان خروجی نرمبه –3جدوو شددماره  در

 :شودمی

 

 یثر بر عملكرد تجاروتحليل حساسيت متغير های م: 5جدول 

 پویایی محيطی نوآوری فرآیند نوآوری محصول 
پذیری رقابت

 محيطی
 تجاریعملكرد  فناورانهتغييرات 

های داده

 افزارنرم
3.1 1.62 7.18 1.12 2.62 7.43 

 7.11 2.62 1.12 7.18 1.62 7.3 4حالت 

 7.33 2.62 1.12 7.18 7.32 3.1 2حالت 

 7.41 2.62 1.12 1.18 1.62 3.1 8حالت 

 7.31 2.62 7.12 7.18 1.62 3.1 1حالت 

 7.43 1.32 1.12 7.18 1.62 3.1 5حالت 

 

کند می منخص 3جدوو شماره  بررسی مقادیر آورده شده در

 که:

نوآوری یعنی نوآوری میصدددوو و نوآوری  راهبردبعد  هر دو .أ

اینکه رغم دهد. علیییر قرار میاخروجی مددو را تیت ت ،ترآیندد

، از خبرگان شده اخ های بینی شده توس  دادهییرگ اری ییشات

اسدت، اما نوآوری میصوو تغییر عدد بالاتری  برای نوآوری ترآیند

بینتری در عملکرد تجاری به عنوان خروجی سیستم ایجاد کرده 

 .است

ی یری وکار، اتزایش مقدار رقابتاز بین ابعاد میی  کسدددب  .ب

مییطی اسدت که باع  اتزایش خروجی سدیستم شده است. این 

ییر ات تناورانهایی و تغییرات در حالی است که زیاد شدن مقدار یوی

در این حالت  د گ اشدت. اصطلاحاچندانی بر خروجی مدو نخواه

خروجی مدددو یددا همدان عملکرد تجداری بده دو متغیر یویددایی و 

 حساس نیست. تناورانهتغییرات 

سدازی تازی انجام شده و با تغییر نتایج اصلی بدست در مدو . 

ورت جداگانه، مناهده صهآمده از یرسننامه برای هر ینج ورودی ب

با -شد که از یک حدی به بعد، اتزایش عدد مربوا به هر ورودی 

اتزایندددی در میزان عملکرد  -هایابت نگه داشدددتن سدددایر ورودی

عنوان مثاو اتزایش متغیر ورودی تجداری ایجداد نخواهدد کرد. به

به بعد، ایری بر میزان عملکرد  34/7از عدد  "تنداوراندهتغییرات "

 نخواهد داشت.تجاری 
و اینکه هر دو  3جدوو شماره بررسدی نتایج مناهده شده در 

وکار، ید یری مییطی میی  کسدددببعدد نوآوری و بعدد رقدابدت
های همسددویی در بهبود عملکرد تجاری ننددان دادند  ل ا بررسددی

 شود.های بعدی آورده میتیلیل حساسیت آنها هم در بخش

ه نوآوری های مربوا بتیلیل حسدداسددیت برای شدداخص 3-3-4

 میصوو

با  اسددت،در مورد بعد نوآوری میصددوو که دارای چهار شدداخص 

اضددداتده کردن عدد یابت به هرکدام، چهار حالت با نتایج متفاوت 

   شد.ه آورد 1ر جدوو شماره آید که دبرای خروجی بدست می

 توان نتیجه گرتت:می 1جدوو شماره  هایبا دقت در داده

I.  ترآیندSA تنها  که بر روی هر چهار ورودی ننددان از این دارد

ایر میسددوسددی بر خروجی یا همان نوآوری  4PIو  1PIمتغیرهای 

 اند. میصوو گ اشته

II.  4واحدی در شداخص  3/1به ازای اتزایشPI  توسعه یا » یعنی

، «هدای جدید به میصدددولات جاری تولیدیکدارگیری ویهگیهبد

 داده است. نوآوری میصوو، رشد بینتری را ننان

های مربوا به نوآوری تیلیل حسدداسددیت برای شدداخص 3-3-3

 ترآیند

 تکنیک تیلیل حسدداسددیت بکارگیری بعد دوم نوآوری هم، با

و جدو قرارگرتت  به دلیل اهمیت، نتایج آن در قالب مورد بررسی

 شود.آورده می 1شماره 
 به نوآوری فرآیندهای مربوط ل حساسيت برای شاخصيتحل :6جدول 

 1PrI 2PrI 3PrI 4PrI 
نوآوری 

 فرآیند

 هایداده

 نرم افزار
7.41 3.31 1.24 1.31 1.62 

 3.17 1.31 1.24 3.31 2.21 4حالت 
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 1.34 1.31 1.24 2.61 7.41 2حالت 

 1.81 1.31 2.44 3.31 7.41 8حالت 

 1.31 2.61 1.24 3.31 7.41 1حالت 

 د:دهمی ننان 1جدوو شماره  هایداده

i.  2خروجی سددیسددتم یعنی نوآوری ترآیند به تغییرات درPrI  و

4PrI دهد.بینترین حساسیت را ننان می 

ii.  4واحدی در شددداخص  3/1بده ازای اتزایشPrI  جلوتر »یعنی

ن است که بینتری« نگه داشدتن ترآیندهای تولید سدازمان از رقبا

 شود.رشد در نوآوری ترآیند ایجاد می

مربوا بدده  یهدداشددداخص یبرا یددتحسددداسدددتیلیددل  3-3-3

 یطیمی یریی رقابت

کنش وکار برهمکسدددب ی بعد دوم می یطیمی یریی رقابت

ن هم آ یتحساس یلتیل یجل ا نتا  ی داشتبا ابعاد نوآو یندتریب

 شود.یآورده م 7جدوو لب در قا
 پذیری محيطیهای رقابت: نتایج تحليل حساسيت شاخص7جدول 

 1EC 2EC 3EC 4EC 

پذیری رقابت

 محيطی

 هایداده

 نرم افزار
7.78 1.24 7 3.24 1.12 

 1.18 3.24 7 1.24 1.88 4حالت 

 1.71 3.24 7 2.44 7.78 2حالت 

 1.31 3.24 2.3 1.24 7.78 8حالت 

 1.81 7.44 7 1.24 7.78 1حالت 

  

 د:دهننان می 7جدوو ر قادیم

A. 2های ن حسدداسددیت در خروجی به ازاء ورودیبینددتریEC  و

3EC .خواهد بود 

B.  2واحدی در شدداخص  3/1به ازای اتزایشEC  حضددور »یعنی

ی یری ، رقابت«رقبای قدرتمند در بازار میصدددولات این صدددنعت

 ری را داشته است.مییطی رشد بینت

 

 و پيشنهادها گيرینتيجه -5

جهت  نوآوری براساس شرای  مییطی، راهبرداهمیت انتخاب 

 یایه تلاش موردنرر ،هادلخواه بنگاه دسدددتیابی به عملکرد تجاری

های مییطی جهت شددناسددایی عوامل و ویهگی این کار یهوهنددی

در دو بعد نوآوری میصددوو و نوآوری  نوآوری راهبردتاییرگ ار بر 

های راهبردبین  سددوییاو که همواین سددیاسددب به  ترآیند اسددت 

تعیین عملکرد تجاری در صددنعت  در کارونوآوری و میی  کسددب

 . است و به چه میزان چگونه لاستیکی

در رسددیدن به جواب این موضدددوعات و نقش میی  بیرونی، 

اورانه تنتغییرات  و ی یریترقاب ،شامل یویایی ابعاد مورد بررسدی

سازی مدوو  از روش طراحی یرسدننامه یهوهش انجامدر  .اسدت

ای ه. آنالیز دادهگرتته شدی بهرهتاز منطق نرریه کمکریاضی با 

لب و اسدددتفاده از تاز ماژوو منطق تازی نرم اتزار م آمدهبدسدددت

کنش ابعاد شددناسددایی شددده برای روش تیلیل حسدداسددیت، برهم

 وکار را به تصویر کنید. نوآوری و میی  کسب راهبردهای
)سیستم استنتا  تازی 3جدوو شماره  نتایج بدسدت آمده در

 دهد،( ننددان می)تیلیل حسدداسددیت3جدوو شددماره اصددلی( و 
 دیگر ااصدددلی)یا همراه ب راهبرد عنواننوآوری بده راهبرد انتخداب
طور هرا ب صدددنعت یلاسدددتیک تواند عملکرد تجاری( میراهبردها

او در س ییر قرار دهد. این موضدوع با یاتته یراجوگوامثبت تیت ت
 مطابقت دارد. 8611در ساو  ، گوند ی و دیگران8611

 تعنوآوری با وجود آنکه در صن راهبرداز دو بعد انتخابی برای 

یری برای بهبود عملکرد تجاری ویلاسدددتیک هر دوی آنها منبع م

نوآوری  3جدوو 3 جدوو شدددماره هایهسدددتند  اما بریایه داده

ر از نوآوری میصوو ب -جزمی  نسبتا - ایرگ اری بیندتری ،ترآیند

گزاره یابت شده  آن، عملکرد تجاری خواهد گ اشدت. شداید دلیل

ها شده و درنهایت باشدد که نوآوری ترآیند منجر به کاهش هزینه

همچنین به راحتی توس   .الی کمک خواهد کردجویی مبه صرته

 شود.رقبا تقلید نمی

دهد از دو بعد نوآوری، نندددان می تنتایج تیلیل حسددداسدددی

در یاراگرا   )برخلا  نتایج میدانی بیان شددده نوآوری میصددوو

ه ک اسددتی یری کار بعد رقابتو( و از سدده بعد میی  کسددبقبلی

در  ،عبارت دیگر . بهدهددییر قرار میاعملکرد تجداری را تیدت تد

ی یری مییطی، صدددنایع یلاسدددتیک ایران، با وجود ویهگی رقابت

رار ق تیت تاییر موجب بینتر نوآوری میصوو راهبردسازی ییاده

و های یراجوگ. این موضوع با یاتتهشدودمی عملکرد تجاری گرتتن

 در تناقض است.  - انجام شده در صنایع مختلف استرالیا -

، در میان سددده بعد میی  یعنی 3شدددماره جدوو براسددداس 

ر ر صددنایع یلاسددتیک هتناورانه دی یری و تغییرات یویایی، رقابت

نوآوری و در  راهبرد سددازیسدده عامل ایر متوسدد  به بالا بر ییاده

 تناورانهنهایت عملکرد تجاری خواهند گ اشدددت. اما ایر تغییرات 

که نتایج . این در حالی اسدددت اسدددت تربالا حدقدابل توجه و در 

عامل  3 شدددماره تیلیدل حسددداسدددیت آورده شدددده درجدوو

ی یری بالای مییطی اسددت که خروجی سددیسددتم یا همان رقابت

 .گیردییر بینتری قرار میاتیت تعملکرد تجاری 

دهد، در میان ننددان می 3 شددماره همانگونه که نتایج جدوو

ر ب عنوان تاییرگ ارترین عاملبه تنداوراندهابعداد مییطی، تغییرات 

عملکرد تجاری شدناسدایی گنت. این نتیجه مهم با این گزاره که 
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ها از یک سو خود را در مواجهه با عدم قطعیت مییطی و سازمان

را برای خود مهیا  تناوریهای رشد مبتنی بر از سوی دیگر ترصت

مناسددب،  انتخاب راهبردشددده می بینند، همخوانی دارد. بنابراین 

در مواردی و مدیریت آن در موارد  تناورانهبرای انطباق با تغییرات 

 کند.وکارها را تراهم میدیگر، مسیر رشد و توسعه کسب

 Error! Referenceبراسدداس نتایج تیلیل حسدداسددیت 

source not found.1های ، شاخصPI  4وPI  ایر میسوسی بر

د داشددت. در این بین با خروجی یا همان نوآوری میصددوو خواه

 هایکارگیری ویهگیهتوسعه یا ب»یعنی  PI4سدازی شاخص ییاده

هایت ، نوآوری میصوو و در ن«جدید در میصولات جاری تولیدی

 عملکرد تجاری رشد بینتری ننان خواهد داد.

 دهدنددان مین 1جدوو شددماره  نتایج تیلیل حسدداسددیت

 4PrIو  2PrIخروجی سدیستم یعنی نوآوری ترآیند به تغییرات در 

ی سازدهد. در این بین با ییادهبیندترین حسداسدیت را ننان می

جلوتر نگه داشتن ترآیندهای تولید سازمان »یعنی  4PrIشداخص 

اسددت که بینددترین رشددد در نوآوری ترآیند و درنهایت « از رقبا

 عملکرد تجاری مناهده خواهد شد.

دهد که بینترین حساسیت گواهی می 7جدوو شدماره  نتایج

خواهد بود.  3ECو  2ECهای در خروجی سددیسددتم به ازای ورودی

حضور رقبای قدرتمند در بازار »یعنی  2ECدر این میان شداخص 

ی یری مییطی را تنددید ، ویهگی رقابت«میصدولات این صدنعت

نوآوری را جهت رسیدن  راهبردسدازی کند. این موضدوع ییادهمی

 کند.به عملکرد تجاری بهتر دیکته می

تواند شددامل هر بنگاه می راهبردی ، انتخابصددورت خلاصددههب

های رقابتی راهبرداصلی یا یکی از  راهبردعنوان نوآوری به راهبرد

 یک ،نوآوری ترآیند   برای صددنعت یلاسددتیک ایران راهبردباشددد

د خواه موردنررانتخاب مناسب جهت دستیابی به عملکرد تجاری 

نوآوری ترآیند در یک سدددازمان  راهبردبرای ییاده سدددازی  بود.

جلوتر نگه داشددتن »که به شدداخص  یهوهش این اسددتیینددنهاد 

توجه بینددتری معطو  « رآیندهای تولید سددازمان خود از رقبات

سدددط  هرچند قابل اشددداره اسدددت که با یکسدددان بودن  گردد.

این نوآوری میصوو ها در این صدنعت بنگاه ی یری مییطیرقابت

ازی ستواند عملکرد تجاری را بهبود ببخند. در ییادهاسدت که می

ای هکارگیری ویهگیهتوسعه یا ب» نوآوری میصوو به عامل راهبرد

چراکه این عامل   توجه گردد «جدید در میصولات جاری تولیدی

در بررسددی  ،نهایتدر کند.عملکرد بهتری را به سددازمان هدیه می

حضدددور رقبای قدرتمند در »ی یری مییطی عاملشدددرای  رقابت

 .یرتری داردونقش م« بازار میصولات این صنعت

 ر.دیگ یالاتوسددد ا طرحهمراه خواهدد بود ب اتمدام هر یهوهش

شدددروع  جهت قابل توجه یتواندد موضدددوعاتمی لداتی کدهواسددد

ات متعددی برای یهوهنددگران یینددنهادهای آتی باشددد. یهوهش

 و هایی با حجمبرای نمونده را یهوهشتوان می آیندده وجود دارد.

ا تانجام داد یلاستیک  عتهای خود صنتنوع بیندتر در زیرشداخه

 شددود در صددورتیینددنهاد می بینددتر شددود.قابلیت تعمیم نتایج 

امکان، بررسدی عملکرد تجاری صددنایع دیگر یا سددبدی از صددنایع 

هددای انتخداب راهبرد بدا عندایدت بده ایران را همگون و نداهمگون

با مقایسدده با نتایج این یهوهش، به نقاا قوت داد تا نوآوری انجام 

ابعاد  ترکیبی از ییرتا و ضعف منترک این صنایع دست ییدا کرد.

نوآوری همچون نوآوری سددازمانی بر عملکرد تجاری  راهبرددیگر 

نوآوری با درنررگرتتن  راهبردسازی ییاده مورد بررسی قرار گیرد.

وکار و ایر آن بر عملکرد، یک یینددنهاد ابعاد دیگر میی  کسددب

 تواند مورد توجه قرار بگیرد.یهوهنی دیگری است که می

با توجه به طراحی موضوع یهوهش، یهوهنگر  ،از سدوی دیگر
به دلیل شرای  . هایی مواجه بوده استدر این مطالعه با میدویت

خاصددی که در مقطع زمانی انجام این یهوهش صددنعت ایران با آن 
ی(، المللهای بینمواجه است)رکود حاکم بر اقتصاد ناشی از تیریم

یزه و شدداید دهندگان هد  حین تکمیل یرسددنددنامه از انگیاسددب
ین همچن الات برخوردار نبودند.ودهی به ستمرکز کاتی برای یاسب

به علت عدم وجود تیقیقات منابه موضوع این یهوهش در صنایع 
 آن شددداید باور ،نهایتدر ایران، امکان مقایسددده نتایج تراهم نبود.

سدددازی کاتی مفاهیم کارگیری و ییادههاما عدم ب ،سدددخت باشدددد
ایران، تبیین موضوع یهوهش  عت یلاستیکصدن نوآوری در راهبرد

را برای مجموعه مدیران شداغل در این صددنعت با دشواری همراه 
 کرده بود.

 

 تقدیر و تشكر -6
ر د که از آقای دکتنداناین مقاله و یفه خود می گانکنندتهیه

خاطر  زاهدد احمددی اسدددتدادیدار یلیمر دانندددگداه امیرکبیر، به
آوری اطلاعات میدانی، در جمع یرشدددانوم کمدک و هداتکریهم

.نمایند تنکر
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