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  چکیده

 در يمســائل دیگر باعث شــده اســت که بحث نوآور يا، ابهام محیطی و پارهاقتصــادي، رشــد ســریع آنها يهاتغییرات ســریع بنگاه

شد. در ا  ییها از اهمیت باالسازمان  ضوع  اتیپژوهش با مطالعه ادب نیبرخوردار با شاخص موثر در   42تعداد  ،و نظرات خبرگان مو

ز ها اشــاخص نیموثر بودن ا زانیم کرتیل فیبا ط ياپرســشــنامه یو با طراح ییشــناســا مهیدر صــنعت ب ينوآور تیریمد یابیارز

شد که   رفتهیشاخص پذ  32تعداد  يو پس از غربالگرشد   يریگمیتصم  آنهاشده و درخصوص    یدانشگاه نظرسنج   خبرگان صنعت و 

صل  5قالب  ها درشاخص  نیا سازمان  -1شامل:  یعامل ا س  -4 ،ندیعامل فرا -3 راهبردي،عامل  -2 ،عامل  عامل  -5 و ستم یعامل 

ست.  سته  T&B ينوآور تیریمطابق مدل مد ،نظر خبرگان با فناوري ا شن   دیگرد يبندد س ساس آن طراح  یینها امهو پر  نیو ب یبرا

سان ب    رانیاز مد نفر 92 شنا س  مهیو کار ساختار    دیگرد يآورو جمع عیتوز انیپار ستفاده از معادالت   Smart Plsافزار و نرم يو با ا

ستفاده از    .شد  رفتهیشده پذ  یمدل طراح يشاخص برا  32 هیکل تیمورد برازش قرار گرفته که در نها به  املعو ANP سپس با ا

س راهبردي بیترت شده    .شدند  يبندتیلوواو فناوري  انسازم  ند،ی، فراستم ی،  ساس پژوهش انجام   خدمات ينوآور تیریدر مد ،برا

  تیریمد تیموفق عوامل موجب نقصــان در یو عدم توجه به برخ اســت يعامل فوق ضــرور 5توجه به همه  ،مهیموفق در صــنعت ب

بود. خدمات خواهد ينوآور

   .ياشبکه لی، تحلانیپارس مهی، بمهیصنعت ب ،خدمات يرنوآو تیری، مدينوآور تیری، مدينوآورواژگان کلیدي:

 عهده دار مکاتبات�
 Maryam.asghari@srbiau.ac.ir: آدرس پست الکترونیکی�

  Nazanin.pilevari@iausr.ac.ir: الکترونیکیآدرس پست 
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  مقدمه -1

ش  ر،یاخ يهادر دهه یتیریمد يابزارها  رانیمد یاز زندگ یبخ

ستجو   دهیگرد ست و آنها در ج ستند که در فرا  ییابزارها يا   دنیه

 ییکارا شیافزا ت،یفیمنابع، بهبود ک شیافزا ،يبه نوآور یابیدست

نامه   ها را تقو  نده، یآ يبرا يزیرو بر ما  ياری و  تی آن ــهی. ردی ن  شـ

ــازمان  تی موفق ــت يخاطر نوآور هها اکثرا ب  سـ  یرقابت  تی مز ؛اسـ

  نیها باشـــد، اما اییدارا تیاز اندازه و مالک یممکن اســـت ناشـــ

سازمان    شتر یمطالب ب سود  ست  ییهابه  تواند از دانش و یکه م ا

 ایت در محصــوال ينوآور جادیا يربه برافناورانه و تج يهامهارت

 ].20د[نیتوسعه آنها استفاده نما يهاخدمات و روش

ــورتبه  ينوآور ــل  یکیعنوان به  يانده یفزا صـ  یاز عوامل اصـ

راکه چ ؛بدل شده است یها در بازار رقابتبلندمدت شرکت تیموفق

 ترش یباال قادر خواهد بود با سرعت ب  ينوآور تیبا ظرف يهاشرکت 

  ]. 15[دیپاسخ گو یطیمح يهابه چالش ،يو به نحو بهتر

 یســازمان در معرف ينوآور یکل تیعبارتســت از ظرف ينوآور

صوالت جد  شودن بازار  ایبه بازار  دیمح  بیهمراه ترکبه دیجد يگ

تار و فرا    يراهبرد شیگرا ها   یبا رف با     ،ينوآور يند ناســــب  مت

  ،یتیریمد دگاهیاز د ينوآور ].2[یکاربردها و ســطوح مورد بررســ

ها و  هیبهبود رو يشروع و به انتشار تجار   دهیاست که از ا  يندیفرا

ــول  دی نو در تول يها روش ؛ ابد ی یخاتمه م   دی خدمت جد    ای محصـ

مد   کی  يعنوان اختراع و اجرابه  ،یتیریمد  ينوآور   ،یتیریعمل 

 یهمســـو با اهداف ســـازمان دیفن جد کی ایســـاختار و  ند،یفرا

ست  ستعاره  یکی ].19[ا ص  يها برااز ا شب  ،يآورنو فیتو ه آن ب هیت

ست. برا    کی ساس، نوآور نیسفر ا  سفر  نیموفق کامل کردن ا يا

آن همراه با بازده ارزشـمند   ندیرسـاندن خوشـا   انیپرخطر و به پا

و انتشــار گســترده   رشیبا پذ ه،یاول يگذار هینســبت به ســرما 

سفر  نیاست. ا ندیفرآ ایدر قالب محصول، خدمت  دیجد يهادهیا

ــت نیهمچن ن یفراهم م ار یفرصـ پا  ک تا پس از  دانش و   انش،ی د 

شده در خالل ا   يفناور شته  شود و ا   نیانبا شوار مرور    نیتجربه د

ــمند ــت، ز يمرور کار ارزش ــ رایاس ــت  نیکه از ا یدانش راه بدس

ــب برا یمنبع د،یآیم ــپر يمناس ــفر نوآور يس  يبعد يکردن س

  است. 

ــرو ــد که به ســتییپژوهش از آنجا نیانجام ا ترض خاطر رش

 يااقتصادي، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره   ياهسریع بنگاه 

ها از  در سـازمان  يمسـائل دیگر باعث شـده اسـت که بحث نوآور   

ــد. امروزه فعال      باشـ باالیی برخوردار  به   یخدمات   يها تی اهمیت 

 يریذپرقابت یاصل املاز عو ياکارخانه داتیدر کنار تول ای ییتنها

صاد جهان  ست. نوآور  یاقت آن  هو از جمل یخدمات ياهدر بنگاه يا

سبتا جد  مه،یصنعت ب  ست که ط  يدیمقوله ن شته  هدو ده یا   گذ

ــده و ادب ــ اتیمطرح ش ــکل رامونیپ یعیوس  يریگآن در حال ش

ــت. آن، امکان    يها خدمات و مولفه    ينوآور تی ریمد  یابی ارز اسـ

س  طیشرا  لیتحل ضع  سه یهر بنگاه و مقا يهالیو پتان  تیآن با و

خاذ ت      هت ات با را ج ــمرق هد کرد.   راهبردي مات یصـ فراهم خوا

در  ينوآورانه شــرط الزم جهت تحقق نوآور  يهاتیقابل نیهمچن

 يبرا یمحرک اصـــل يروین ياســـت. نوآور يبنگاه اقتصـــاد کی

براساس تعهدشان    نیکارآفر يهاو رشد است و شرکت    ینیکارآفر

ــخص م يربه نوآو ــودیمش توســعه  يبرا ،ينوآور تیریمد]. 5[ش

سترده طها بهشرکت   کیعنوان شود و به یدرنظرگرفته م ياور گ

 هامدت شــرکت یطوالن تیو موفق يرشــد اقتصــاد يدســتور برا

 یابیو ارز ییشــناســا ،پژوهش نیهدف از انجام ارود. شــمار میبه

ــ  مه یب رخدمات د   ينوآور تی ریبر مد  رگذار یعوامل تاث    انی پارسـ

 ياکهشب  لیتحلآنها با  يبندتیلووو ا يمعادالت ساختار  لهیوس هب

 تیریدر مبحث مد مهیتاکنون در صنعت ب  نکهیبا توجه به ااست.  

جهت  یپژوهشـــ انیپارســـ مهیخصـــوص در بخدمات به ينوآور

عوامل موثر انجام نشده است، لذا پژوهش فوق  یابیو ارز ییشناسا 

  .است ينوآور يارالحاظ د نیاز ا
 

  :اتیمرور ادب-2

 کیهمچون  دیو با دادیرو کیاســت و نه  ندیفرآ کی ينوآور

مل عوا توانیم ند،یفرآ یخروج رییتغ يشــود. برا تیریمد ندیفرآ

کار  ــت بل   ند یفرآ نیا گر،ید انی به ب  .کرد يموثر بر آن را دسـ  قا

 ياســتفاده از ابزارها ينوآور نیهمچن .]20[کردن اســت تیریمد

 یسیسرو ایارائه و عرضه محصول   يو دانش بازار برا فناورانه نینو

 یجبهه باق نیعنوان آخرهب ينوآور ].10اســت[ انیه مشــترنو ب

سب  يایدن مانده در شرکت  ،يکار امروزوک کند تا یها کمک مبه 

صوالت و خدمات   ها را کاهش و عملکرد را بهبود دهد ونهیهز مح

 .به بازار عرضه کند يدیجد

سازمان تاک     یتیرینظام مد کی ينوآور سالت  ست که بر ر  دیا

ستثنا  يهافرصت  به دنبال ؛ددار ست و تع  ییا  ایه آک کندیم نییا

س    سب م ست     راهبردي ریمنا  تیموفق يارهای. معریخ ایسازمان ا

 دراکر اســـت. دیجد يهابه دنبال فرصـــت زیو ن کندیرا معلوم م

ســخت متمرکز و  کارموفق مســتلزم  يباور اســت که نوآور نیبرا

در سطح   رقابت جادیدر ا یعامل اساس   کی يهدفمند است. نوآور 

ا ر ندهیآ تیموفق شود، یم یاست که منجر به رشد سازمان    یجهان

در  دهدیها اجازه ماست که به شرکت   يدربردارد و همانند موتور

صاد جهان  ستمر  ییاز کارآ یاقت شو  يم  دی. دراکر با تاکدبرخوردار 

و مهارت  ییتوانا کیبه  ازین یفراوان اظهار داشــته که هر ســازمان

س   سا ست  ينوآور آندارد و  یا ست   ينوآور تیریمد]. 8[ا عبارت ا



  
  ورياصغري و نازنین پیله مریم
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عه دانش  بی ترک ند یاز فرآ با   يها مجمو و خلق  گریکد یمختلف 

ــرا ينوآور کی  ــ  تی توأم با عدم قطع   طیموفق در شـ  جیباال و بسـ

  ]. 4[منابع

له مباد ،یابیارز جاد،یا يرا به معنا یعلم يو نلسون نوآور میک

بت و برتر  به  د،ی جد  يها دهی ها و ا طرح يریکارگ و به   يمنظور رقا

ــتا ياقتصــاد يهابنگاه ــکوفا يدر راس ــعه اقتصــاد ییش   يو توس

به فرا   کرده فیتعر یاجتماع  ند که  ــب دانش علم يندها  یا   یکسـ

سعه، فرا  قیتحق يهاتیفعال قیاز طر دیجد سب و  يندهایو تو   ک

ــاد يبرا دیدانش جد جادیا   یعلم ينوآور ،یاجتماع يمنافع اقتص

و  یعلم يو کاربرد دانش و نظام نوآور   عیتوز د،ی تول يندها  یدر فرا

  یعلم ينوآور ،یو اجتماع يمنافع اقتصاد يبرا دیدانش جد جادیا

ظام نوآور   عیتوز د،ی تول يندها  یدر فرا  یعلم يو کاربرد دانش و ن

ســازمان توســعه و   فیبنا به تعر ،گرید ياز ســو]. 17[اشــاره دارد

 ایخدمت  ایحصـــول م يریکارگهب ،ي، نوآور2ياقتصـــاد يهمکار

بازار  کی  ای  افته ی بهبود  دی جد  ند یفرا  کی  ای و  دی جد  یابی روش 

سب  دیجد یسازمانده  سازمان  در ک ست.   یروابط خارج ایوکار  ا

ــماره    ينوآور یابی ارز يکردها یرواز  یبرخ نیهمچن در جدول شـ

  آمده است: یک
  

  روش پژوهش -3

ــ نیاز آنجا که  ا ــعنظام فیپژوهش به توصـ  یلفع تیدار وضـ

ص  ؛پردازدیم ست  یفیلذا پژوهش تو ستق ا  می. با توجه به ارتباط م

ــت.  یدانی نوع م پژوهش از ،موردمطالعه   يها دهی محقق با پد   اسـ

سا   همچنین از شنا عوامل موثر بر  یابیو ارز ییآنجا که پژوهش به 

پردازد و در آن یم مهیب يهاخدمات در شـــرکت ينوآور تیریمد

ــنعت بکار گرفته م    ــودیصـ   يوهش از نوع پژوهش کاربرد پژ ،شـ

م انجا انیپارســ مهیدر شــرکت ببه دلیل اینکه  رود وشــمار میبه

  است. ياز نوع مطالعه مورد ،شده است
  

  حجم نمونه: نییپژوهش و تع يجامعه آمار -4

 ندگانیکارشناسان و شبکه نما ران،یپژوهش، مد يآمار جامعه

س  مهیب ستفاده از    انیپار ا فرمول کوکران بهستند. حجم نمونه با ا

  نفر انتخاب شد. 92، برابر با 0,08و دقت  0,95 نانیاطم
  

  پژوهش: اتیسواالت و فرض-5

عه ادب      نیا در طال با م ــوع و جمع اتی پژوهش  ند موضـ   يب

شده و نظرات خبرگان تعداد   يهاپژوهش شاخص موثر   42انجام 

سا   مهیخدمات در صنعت ب  ينوآور تیریمد یابیدر ارز ا و ب ییشنا

موثر بودن  زانیم کرتیل فیط و با کمک ياپرســشــنامه یطراح

شگاه نظرسنج   و مهیها از خبرگان صنعت ب شاخص  نیا   .شد  یدان

و پس از  يریگمیها تصم شاخص  نیدرخصوص ا در مرحله بعدي، 

ــاخص پذ 32تعداد  يغربالگر ــد که ا رفتهیشـ ــاخص نیشـ ها  شـ

صل  5درقالب  راهبرد، عامل  -2 ،عامل سازمان  -1 شامل:  یعامل ا

نظر  باو  فناوريعامل  -5و  ســتمیعامل ســ -4 ،ندیعامل فرا -3

سته  T&B ينوآور تیریمطابق مدل مد ن،خبرگا و   دیگرد يبندد

شنامه    س ساس آن طراح  یینها پر و   رانینفر از مد 92 نیو ب یبرا

 .در شــکلدیگرد يآورو جمع عیتوز انیپارســ مهیکارشــناســان ب

ساس اب شماره یک  سته ، مدل پژوهش برا شده    يبندعاد نوآورانه د

  .است

  الف) سواالت پژوهش

بر مدیریت نوآوري خدمات در بیمه  ها و عوامل موثرشــاخص -1

  پارسیان کدامند؟

هاي موثر بر مدیریت نوآوري خدمات شرکت  هریک از شاخص  -2

  بیمه پارسیان در چه سطحی قرار دارد؟ 

سیان     -3 شرکت بیمه پار عوامل موثر بر مدیریت نوآوري خدمات 

  در چه سطحی قرار دارد؟ 

ــرکت بیمه لویتوا -4 بندي عوامل موثر بر مدیریت نوآوري در شـ

  ؟صورت استپارسیان به چه 

 ب) فرضیات پژوهش:

ــرکت : عامل ســازمان بر مدیریت نوآوري 1فرضــیه خدمات در ش

  معناداري دارد. بیمه پارسیان تاثیر

ه بر مدیریت نوآوري خدمات در شرکت بیم : عامل راهبرد2فرضیه

  پارسیان تاثیر معناداري دارد.

: عامل فرایند بر مدیریت نوآوري خدمات در شرکت بیمه  3فرضیه 

  پارسیان تاثیر معناداري دارد.

: عامل سـیسـتم بر مدیریت نوآوري خدمات در شـرکت    4فرضـیه 

  بیمه پارسیان تاثیر معناداري دارد.

ــیه ــرکت  فناوري: عامل 5فرضـ بر مدیریت نوآوري خدمات در شـ

  دارد. پارسیان تاثیر معناداريبیمه 
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  انواع رویکردها در ارزیابی نوآوري :1جدول 

  توضیحات  ویژگی خاص  رویکرد

  1998تید و همکاران 

 راهبرديدیدگاه 

ارزیابی نوآوري در 

  سطح سازمان

مفاهیم اندازه گیري موفقیت سازمان در نوآوري و ارزیابی ظرفیت سازمانی نوآوري در عین اینکه   

ت گیري موفقیکند. مفهوم اندازهش مکمل هستند با دو جنبه متفاوت به سازمان نظر میداراي نق

سازمان از ن          شته  ضعیت گذ سی و صرفا سازمان در واقع نوعی برر ارزیابی نتایج و  ظر نوآوري و 

بروندادهاي سازمانی است. ارزیابی ظرفیت نوآوري، در واقع معرف نقاط ضعف و قوت سازمان در     

ست و راهنمایی براي بهبود وضعیت سازمان و یا پیشبرد        هر یک از پار ساسی نوآوري ا امترهاي ا

  .راهبردي استهاي نسبی براي تبدیل آنها به مزیت مزیت

سبون و همکاران 

1999  

هاي تدوین شاخص

  ارزیابی نوآوري

هاي) ارزیابی نوآوري ارائه  اند یک چاچوب نظري براي تدوین نشــانگرهاي (شــاخص  تالش کرده

شاره کرده نند. آنان به برخی تفاوتک شان می هاي محوري بین مفاهیم نوآوري ا دهد چرا اند که ن

  هاي ساده براي ارزیابی نوآوري دشوار است.تدوین شاخص

  نیواسان و نارایانا
کمک به شناسایی نقاط 

  هاضعف و قوت بنگاه

ــایر محققان تفاو          زیرا آنها مرحله    ؛ت داردتعریف این محققان از نوآوري تا حدي با تعاریف سـ

ــعه را جدا از نوآوري می ــانگرهاي نوآوري  .دانندتحقیق و توسـ این افراد در تدوین معیارها و نشـ

ضعف بنگاه     رویکرد آنها می .انددقت زیادي به خرج داده سایی نقاط قوت و  شنا ک ها کمتواند به 

  ند.اارتقاي نوآوري ارائه کرده عالوه این محققان مطالب مفیدي در زمینه آسیب شناسی وهکند. ب

آراستی و همکاران 

2008  

بندي از عوامل دسته

دهنده ظرفیت شکل

  ينوآور

ــعه ــط مورل و بولی این رویکرد، توس ــده توس ــتیافته مدل ارائه ش دهنده یک . این مدل ارائهاس

یم سـ دهنده ظرفیت نوآوري اسـت که در قالب پنج بعد کلی تق بندي اولیه از عوامل شـکل دسـته 

  شود.می

ضاي کاري مناسب از طریق رهبري فعالیت   .1 مند بودن فرآیندها و . رویه2 ؛هاي نوآوريایجاد ف

سازمانی   وهاي نو آوري و تولید ایده. جمع4؛ دانش راهبردي. مدیریت 3 ؛ارتباطات درون و برون 

  . مدیریت منابع انسانی بر محور نوآوري5

بوشهري و همکاران 

2003  

 ي درونتشکیل دو فضا

سازمانی و برون 

  سازمانی

این مدل از دو فضــاي درون ســازمانی و برون ســازمانی تشــکیل گردیده اســت. در فضــاي برون 

شتریان، تأمین      صنعتی با م صی    سازمانی، ارتباطات  ص کنندگان، رقبا، بازار و مجامع علمی و تخ

ده ی و متعادل تشکیل ش  گیرد. فضاي درون سازمانی نیز از سه سیستم اصل      مورد ارزیابی قرار می

است که عبارتند از: سیستم تولید ایده، سیستم تأمین منابع و سیستم توسعه محصول که این            

  هد.دسه دسته در واقع سیستم نوآوري سازمان را تشکیل می

   

  
  ]20[: مدل مفهومی ارزیابی مدیریت نوآوري1 شکل
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  هاي حاصل از پژوهشیافته-6

ل موثر بر مدیریت نوآوري خدمات ها و عوامشاخص  :1 سوال 

  در شرکت بیمه پارسیان کدامند؟

سخ  براي شنامه  از  ،سوال  این به پا س صلی  پر شتمل  ا  32 رب م

ستفاده  پرسش  مک ک با ،مدل اعتبارسنجی  جهت نتایج و گردید ا

 معیارهاي ،ادامه در. گرفت قرار تحلیل مورد Smart Plsافزار نرم

ــتفاده  با  گیرياندازه  بخش روایی ارزیابی   معادالت  روش از اسـ

براســاس . گرفت قرار موردســنجشمذکور  افزارنرم و ســاختاري

ست آمده   صلی  مدل درباره معیارها ایننتایج بد   برقرار پژوهش ا

 )اعتبارســـنجی(نهایی مدل برازش تائید منظوربه همچنین. بود

ست،  عامل 5 شامل  که ژوهشپ  شد  ستفاده نامبرده ا افزارنرم از ا

منظور طراحی مدل به .گردید طی مرحله سه آنها  تائید جهت که

نه         خا ــترده کتاب عات گسـ طال ــش از  نهایی پژوهش، از م اي، پرسـ

ــوع پژوهش و طراحی      نه موضـ ــاحبنظران در زمی گان و صـ خبر

گیري آوري نظرات جامعه آماري پژوهش بهرهپرســشــنامه و جمع

شکل الگو به     ست که در نهایت  شکل  شده ا ه کشماره دو   صورت 

ــان ــاختاري اولیه پژوهش همراه با       دهنده  نشـ مدل معادالت سـ

سه    شکل  و ضرایب بارهاي عاملی  شان  شماره  مدل دهنده که ن

ضرایب معناداري     ست، بیان   Zساختاري اولیه پژوهش همراه با  ا

  . شودمی

  : مدل معادالت ساختاري اولیه پژوهش همراه با ضرایب بارهاي عاملی2 شکل

  Zاري اولیه پژوهش همراه با ضرایب معناداري : مدل ساخت3 شکل
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  30  1396سی، پاییز و زمستان شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

شده در مدل مفهومی  آنجایی از که در این پژوهش عوامل ذکر

ــت و    پژوهش از مرور ادبیات و ــده اس ــتخراج ش ــین اس هاي پیش

ــاخصمحققان در این پژوهش نیز  این  هاي مرتبط بابه دنبال شـ

سی ک  عوامل  ستند، لذا با برر ستفاده مدل ئی، به جز یله ر  د موردا

گیري انعکاســی هاي مدل اندازهانعکاســی بوده و از آزمون تحقیق

  شود.در این پژوهش استفاده می

 افزاردر این بخش به بررسی آزمون پژوهش با استفاده از نرم

PLS SMART .پرداخته شده است 

 گیري انعکاسیهاي مدل اندازهآزمون �

  آزمون همگن بودن �

شان این آزمون  ست که ن واالت هر متغیر حول س  دهنده این ا

ــوع  ــت. یک موض ــب با توجه به اینکه اس مقدار مالک براي مناس

ضرایب بارهاي عاملی،   ست و همچنین  0,4بودن  شماره   شکل   ا

هســـتند لذا   0,4تمامی ســـواالت داراي بار عاملی بزرگتر از  2دو

هیچ سوالی حذف نمی گردد و همگن بودن سواالت در مدل تایید  

  می گردد.

 گیري انعکاسیي پایایی مدل اندازههاآزمون �

دهنده همبستگی درونی بین  این معیار نشان رونباخ: کآلفاي - 1

ست سواالت   نزدیکتر  1شاخص آلفاي کرونباخ به   مقدار که . هرا

ا هباشد، همبستگی درونی بین سواالت بیشتر و در نتیجه پرسش      

را  70را کم، % 45خواهد بود. کرونباخ ضــریب پایایی % ترهمگن

  .استرا زیاد پیشنهاد کرده  95متوسط و قابل قبول و ضریب %

معیار مناسب این شاخص براي بررسی     :CRپایایی ترکیبی  -2

  .]11است[ 0,7همسانی درونی مدل اندازه گیري اعداد  باالي 

شتراکی: -3 شتراکی بیان می  پایایی ا سوال چ پایایی ا ه کند هر 

ــاخص که ب   پذیري دارد میزان قابلیت تعمیم     Communalityا شـ

شان داده می  شد  0,5شود و باید بزرگتر از  ن هاي مطابق با یافته .با

پایایی ترکیبی و ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی   ،شماره دو  جدول

شان می      ست آمده براي متغیرهاي مکنون، ن شتراکی بد دهد که ا

توان مناســـب ســـازگاري درونی در حد مطلوب قرار دارد، لذا می

  ضعیت پایایی پژوهش را تأیید نمود.بودن و

گیرينتایج سنجش پایایی مدل اندازه :2جدول  

 پایایی اشتراکی پایایی ترکیبی آلفاي کرونباخ
 متغیرهاي

 زابرون مکنون

 سازمان 0,604 0,721 0,795

 فرایند 0,554 0,843 0,793

 راهبرد 0,795 0,879 0,830

 سیستم 0,517 0,850 0,799

 فناوري 0,745 0,856 0,791

 هاي روایی همگرا مدل انعکاسیآزمون �

ــه چند یا یک هرگاه ــیصـ   روش چند یا دو طریق از خصـ

ستگی  ،شود  گیرياندازه  مهم شاخص  دو ،هاگیرياندازه بین همب

ستگی  اگر. سازد می فراهم را اعتبار   هاییآزمون نمرات بین همب

صه   که صی شد،  باال کندمی گیرياندازه را واحدي خ شنامه    با س پر

ست  همگرا اعتبار داراي ستگی  این وجود. ا   از اطمینان براي همب

 ضروري  سنجد، می شود  سنجیده  باید که را آنچه آزمون کهاین

  انعکاسی،  گیرياندازه هايمدل برازش بررسی  از دوم معیار .است 

  متغیر هر همبســتگی میزان بررســی به که اســت همگرا روایی

  .پردازدمی خود) هاشاخص(سواالت با مکنون

ــواالت عاملی  بارهاي   کلیه عاملی:   بارهاي   معناداري  -1  سـ

  بزرگتر 1,96 مطلق قدر از T.VALUE مقدار یعنی باشند، معنادار

کلیه بارهاي عاملی معنادار  شماره سه با توجه به شکل .]14[باشد

  باشد.می

شرط برقراري روایی همگرا این  آزمون همگن بودن: -2   دومین 

 . با توجه به شکل باشد  0,4ارهاي عاملی بزرگتر از یه بست که کل ا

  باشد.کلیه سواالت همگرا می شماره دو

ــتخراجی    -3 یانگین واریانس اس یانس   : AVEم یانگین وار م

). 1998باشــد(چین،  5/0باید بزرگتر یا مســاوي  اســتخراج شــده

ــد واریانس   50بدین معنا که متغیر پنهان موردنظر حداقل        درصـ

هده   ــا قدار      هاي خود را تبیین می پذیر مشـ نل و الرکر م کند. فور

کنند که به این معناســـت که بیش از  را پیشـــنهاد می 5/0باالي 

شاخص      سازه، به علت  صف واریانس  ست آن هاي ن . همانطور که ا

راي میانگین اتمام عوامل دشود، در جدول شماره سه مالحظه می  

ستخراجی  باالي   شد می 5/0واریانس ا روایی همگرایی  بنابراین ؛با

 ]. 13است[ها مورد تایید داده

مقایسه پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی:   – 4

راي که ب اســـتآخرین معیار تاییدي روایی همگرا پایایی ترکیبی 

هر یک از عوامل جهت تایید روایی همگرا باید بزرگتر از میانگین          

  ).CR>AVE(واریانس استخراجی باشد

توان نتیجه میشماره دو   و شکل  شماره سه   توجه به جدول با

   است.گرفت که مدل پژوهش از روایی همگراي مناسبی برخوردار 

  هاي روایی همگرا مدل انعکاسیآزمون �

  آزمون بار عرضی: – 1

 یک هايشاخص  بین همبستگی  میزان مقایسه  آزمون به این

ستگی  مقابل در عاملهمان  با عامل  املوع با اهشاخص  آن همب

 عامل هر در شاخص هر عاملی ، باردر این آزمون  .پردازدمی دیگر

شود  داده نشان  دیگر عوامل به نسبت  شتن  براي که می   یروای دا
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 بیشتر 0,1 حداقل باید عامل هر به مربوط شاخص عاملی بار واگرا

شد  عوامل سایر  در شاخص  همان عاملی بار از با توجه به  که با

، این معیار روایی همگرا مدل را     SMART PLSجدول خروجی  

  .کندتایید می

  گیرينتایج سنجش روایی واگرا مدل اندازه :3جدول

CR>AVE CR AVE متغیرهاي مکنون برونزا 

 سازمان 0,6,4 0,721 تایید

 فرایند 0,554 0,843 تایید

 راهبرد 0,595 0,879 تایید

 سیستم 0,617 0,850 تایید

 يفناور 0,745 0,856 تایید

  اعتبار تشخیصی -2

براي بدســت آوردن این معیار از آزمون فورنل الرکر اســتفاده 

ست. آ   شاره به این مساله دارد که   ا Fornell-Larckerزمون شده ا

هر سـازه، بزرگتر از مقادیر همبسـتگی    ) AVE(ریشـه دوم مقادیر 

شماره  هاي دیگر باشد. نتایج این آزمون در جدولآن سازه با سازه

  گزارش شده است. هارچ

  : جدول فورنل الکر4جدول 

 تکنولوژی سيستم استراتژی فرايند سازمان  

 ٣۶۶�٠ ٣٨٠�٠ ۵۴١�٠ ۵٣۶�٠ ٧٧٧�٠ سازمان

 ۶٠١�٠ ۶٨۴�٠ ۶٣٣�٠ ٧۴۴�٠ ۵٣۶�٠ فرايند

 ۵٠۶�٠ ۵٧٠�٠ ٧٧١�٠ ۶٣٣�٠ ۵۴١�٠ استراتژی

ستميس  ٠ ٣٨٠�٠�۶٨۴ ٠�۵٧٨�٠ ٧٠۵ ٠�۶۵۶ 

۶٠�١٠ ٣۶۶�٠ تکنولوژی  ٠�۵٠۶ ٠�۶۵۶ ٨�٠۶٣ 

  گیري تست کیفیت مدل اندازه  -3

ندازه     ــت کیفیت مدل ا ــواالت   گیري بیان می تسـ کند که سـ

ستی و  سهم باالیی متغیرها را در غالب یک مدل   پژوهش به در با 

ندازه  ــنجش قرار میگیري ا کیفیت  عبارت دیگر،  دهد؛ به  مورد سـ

تســت ضــریب    گیري متغیرها در مدل باالســت. براي این اندازه

سه مقدار       شتراکی با  شاخص ا  ،0,15  -ضعیف  ،0,02تغییرات 

  ].14[شودقوي مقایسه می 0,35 ومتوسط 

  ضریب تغییرات شاخص اشتراکی :5 جدول

  عوامل  شاخص اشتراکی

 سازمان 0,289

 فرایند 0,358

 استراتژي 0,598

 سیستم 0,414

 تکنولوژي 0,513

ماره پنج،         ــ جدول شـ به  جه  ندازه    کیفبا تو مدل ا گیري یت 

ــایر عوامل قوي    پژوهش براي عامل ســازمان متوســط و براي س

 .است

با توجه به ســـه آزمون مربوط به روایی واگرا و نتایج مربوطه، 

ت یجه گرف تتوان نگردد و میروایی واگرا در این پژوهش تایید می  

  مدل از روایی واگراي مناسبی برخوردار است.

  تحلیل مدل ساختاري �

گیري اجازه ارزیابی مدل دهاي روایی و پایایی مدل اندازهبرآور

سازد. از معیارهاي اساسی براي ارزیابی این    ساختاري را میسر می  

پپرداخته خواهد شود که در ادامه به بررسی آنها   مدل استفاده می 

ساختاري پژوهش را در   شماره چهار و پنج،  هايشکل شد.   مدل 

  دهد.ایب نشان میحالت استاندارد و معناداري ضر

  
  مدل ساختاري در حالت تخمین ضرایب مسیر -4شکل 

  
  مدل ساختاري در حالت معناداري ضرایب مسیر -5شکل 
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 تست معناداري روابط تحقیق -

ستقل و   در حالت معناداري ارتباط یا عدم ارتباط متغیرهاي م

تر شوند. اگر ارتباط بین دو متغیر باال بررسی می  یکدیگروابسته با  

شد  1,96 از قدر مطلق ست که بین دو متغیر   ا این بدین معنی ،با

اگر این عدد باالتر    وجود دارد و %95ارتباط معناداري با احتمال     

ارتباط معنادار بین دو متغیر وجود    %99به احتمال    ،بود 2,85 از

شماره    .]14[دارد شکل  براي همه  t، چون ضرایب  پنجبا توجه به 

توان نتیجه ، لذا میاســتبدســت آمده  2,85مســیرها بیشــتر از 

ــطح        ــیر معنادار بوده و مدل موردنظر در سـ که این مسـ گرفت 

  گیرد.مورد تأیید قرار می %99اطمینان 
    2Rشده یا  معیار ضریب تعیین تعدیل -

ــر ــل اریمع نییتع بیضـ  مکنون يرهایمتغ یابیارز يبرا یاصـ

ساختار  يدرونزا ضر    یم يمدل  شد. مقدار    شه یهم نییتع بیبا

ست. مقاد  کیصفر و   نیب يعدد ، 67/0برابر با  نییتع بیضر  ریا

ــ يدر مدل ها 19/0و  33/0 قابل توجه،  بیبه ترت PLS يریمسـ

ضع    سط و  ص  فیمتو ساختارها    یم فیتو   مدل کی يشوند. اگر 

ــ عداد      ریمتغ کی  ن،یمع یداخل يریمسـ با ت مکنون درونزا را 

شر  يرهایدو) متغ ای کی( يمعدود ضر مکنون برونزا    بیح دهد، 

مکنون درونزا  ریاســـت. اما اگر متغ رشیمتوســـط قابل پذ نییتع

ــر    ریبه چند متغ   یمتک ــد، مقدار ضـ  نییتع بی مکنون برونزا باشـ

ــت  دیحداقل با ــطح قابل توجه قرار داش ــد.  هدر س  هنکیا یعنیباش

شد. در غ  67/0از  شتر یب صورت یا ریبا   یکیتئور يربنایدر مورد ز ن

شبهات  شان م ش  یمطرح م یمدل  شرح  یود و ن دهد که مدل در 

ها یمتغ ناتوان اســـت.    ير هد    ینشـــان م  2Rمکنون درونزا  د

ستقل رو  يرهایمتغ ست  ریاز رفتار متغ زانیهم رفته چه م يم ه  واب

مقدار ضــریب تعیین در این پژوهش براي .کنند یم ینیب شیرا پ

ــان   0,894مدیریت نوآوري  ــت که نش ــده اس ــبه ش دهنده محاس

 .استدل بینی قوي مپیش
 2Qمعیار  -

سازه درون این معیار قدرت پیش زا بینی مدل را در مورد یک 

ــخص می ــازد. بین مشـ نزدیکتر  1هرچه به    وقرار دارد  1و  0سـ

دهد که متغیرهاي در واقع این شاخص نشان می بهتر است. ،باشد

ه ب ســت،امســتقل یک متغیر وابســته مفروض تا چه حد توانســته

   د.کنبینی خوبی آن را پیش
2Q: 0,02   بینیقدرت پیش 0,15، بینی ضــعیفقدرت پیش  

     .قوي بینیقدرت پیش 0,35متوسط و 

  0,291 نوآوري مــدیریــت براي پژوهش این  در 2Q مقــدار 

سبه  ست  شده  محا شان  که ا بینی متوسط رو به باال   پیش دهندهن

  است. پژوهش مدل

 کلی مدل برازش -

   GOFمعیار

 شود یاستفاده م  GOF اریاز مع یبرازش مدل کل یبررس  يبرا

قدار     ــه م ــع ریعنوان مقاد به  0,36و  0,25، 0,01که سـ  ف،یضـ

سط و قو  ست. برا    یمعرف GOF يبرا يمتو   GOF اریمع يشده ا

باشــد،   کترینزد 1قرار دارد که هرچه به  1و  0 نیب يمقدار عدد

 :  گرددیروبرو محاسبه م رمولف قیاز طر اریمع نیبهتر است. ا

��� � ����������������	پايايی	اشتراکی	� ∗  ��������������	ضريب	تعيين	

GOF	�√0.6433 � 0.894 � 0.7583 
، 0,7583به میزان  GOFبا توجه به مقدار بدســت آمده براي 

  شود.برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید می

ــت آمده از نرم افزار          بدسـ به نتایج    SMART PLSبا توجه 

ــری عوامل موثر بر مدیریت نوآوري خدمات   ببا توجه به امتیاز ض

سیر که در جدول  شش    م ست، رتبه    شماره  شده  ا بندي  گزارش 

شان     سیر ن ضریب م ستقل در  گردید. در واقع  دهنده تاثیر متغیر م

ــته  ــوع اســتتبیین تغییرات متغیر وابس ، لذا با توجه به این موض

به  یت نوآوري          رت مدیر گذاري بر  تاثیر مل در  یک از عوا ندي هر  ب

  است.خدمات در بیمه پارسیان صورت گرفته 

بندي وضع موجود عوامل موثر بر مدیریت نوآوري : رتبه6جدول 

  اساس ضریب مسیربرخدمات در شرکت بیمه پارسیان 

  رتبه  2r  ضریب مسیر  مسیر

 رتبه سوم 0,063  0,251  راهبرد

 رتبه پنجم	0,010	0,104	سازمان

 رتبه اول	0,103	0,332	فرایند

  رتبه دوم  0,091	0,302	سیستم

  رتبه چهارم  0,051	0,226  يفناور

ــاخص   � یک از ش ــوال دوم: هر یت     س مدیر هاي موثر بر 

سطحی قرار      سیان در چه  شرکت بیمه پار نوآوري خدمات 

  دارد؟

ــل، در جدول  ــوال دوم: نتایج حاص ــخ س ــماره هفت پاس و  ش

ست. میانگین توانمندي هر     شماره یک   نمودار شده ا شان داده   ن

شاخص  ست یک از  شرکت بیمه  جاییازآن ؛ها به تفکیک آمده ا که 

شاخص نهم مولفه فرایند امتیاز میانگین     سیان در  را   %91,52پار

ست   سیله می  ؛به خود اختصاص داده ا سطح را  لذا بدینو توان این 

ــت ــاخص جهت دس ــایر ش ــتاي یابی س ها به این میزان و در راس

شرکت، به  سطح  همگرایی و بهبود عوامل مدیریت نوآوري  عنوان 

ــاخص  مطلوب درنظرگرفت.   عنوان ها به  همچنین میانگین کل شـ

، درنظرگرفته شــد تا ضــمن   %83,69ســطح هشــدار به میزان   

صد     سایی و ر شدار،   شاخص  شنا سطح ه هاي با میزان کوچکتر از 

یک را اجرا   هاي بهبود موردنظر، جهت  پروژه ــطح هر  افزایش سـ

  نماید.
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  آوري خدماتهاي موثر بر مدیریت نوها و شاخصوضعیت موجود مولفه :7جدول 

  وضع موجود%  هاشاخص  عالمت اختصاري مولفه/ عامل

  راهبرد

AQ1 84,35  تدوین راهبرد  

AQ2   86,30 راهبرديواضح بودن اهداف  

AQ3  86,30 ریزي توسعهبرنامه  

AQ4  84,13 وکارشایستگی محوري کسب  

AQ5  84,13 شایستگی محوري فناوري  

  سازمان

BQ1  78,91  استفاده از شرکاي خارجی  

BQ2  79,78 مکان فیزیکی  

BQ3  76,74 ساختار ارگانیک  

BQ4  75,22 هاي درگیرمشخص کردن مرزها در تیم  

  فرایند

CQ1  78,91  کنندهتامین  

CQ2  78,26 عملکرد میان بخشی  

CQ3  81,52 کنترل کردن فرایندها  

CQ4  79,57 مستندسازي اسناد  

CQ5  87,61 بهبود مستمر  

CQ6  82,61 هاي تحلیلیده از روشاستفا  

CQ7  89,13 بازنگري محصوالت  

CQ8  90,87 تحلیل بازار  

CQ9  91,52 ارزیابی بازار  

CQ10  83,91 استفاده از سیستم صداي مشتري  

  سیستم

DQ1 89,13  در پروژه هاي پاداش به تیم درگیروجود سیستم  

DQ2  87,61 وجود سیستم آموزش  

DQ3  85,43 روهیوجود سیستم کارگ  

DQ4  84,78 سازي سیستمیکپارچه  

DQ5  87,17 استفاده از سرمایه دانشی  

DQ6  87,61 هاي اطالعاتیاستفاده از سیستم  

DQ7  80,43 ریزي شدهطلبی برنامهفرصت  

DQ8  85,65 تمرکز بر مشتري  

 فناوري

EQ1  80,43  استانداردهاي طراحی مجموعه  

EQ2  86,30 چابکی سیستم  

EQ3  80,22 ابزارهاي کنترلی براي توسعه خدمات  

EQ4  78,91 هاي اتوماسیون اداريروش  

EQ5  84,57 ايهاي رایانهسیستم  

ــوم : مولفه ــوال س خدمات هاي موثر بر مدیریت نوآوري س

  شرکت بیمه پارسیان در چه سطحی قرار دارد؟ 

شماره یک   و نمودار شماره هشت   پاسخ سوال دوم در جدول   

ها و  در این جدول وضــع هشــدار از میانگین میانگین ده اســت.آم

شاخص       شترین امتیاز میانگین  ساس بی ضع مطلوب برا یین ها تعو

  شده است.

  

با وضع : مقایسه وضع موجود عوامل موثر بر نوآوري خدمات 8دولج

  مطلوب و سطح هشدار

  سطح مطلوب  سطح هشدار  وضعیت موجود(درصد)  عامل

  85,04  راهبرد

83,69  

91,52  

    77,66  سازمان

    84,39  فرآیند

    85,98  سیستم

    82,09  فناوري
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  وري خدمات در شرکت بیمه پارسیانآهاي مدیریت نومقایسه مولفه :1 نمودار

  

نوآوري بندي عوامل موثر بر مدیریت لویتوسوال چهارم: ا 

 ؟استدر شرکت بیمه پارسیان به چه شکل  خدمات

 ANPمل مطابق نظر خبرگان با بندي عواتیلووا �

یت  ــوص اولو یابی      درخصـ مل موثر بر ارز یک از عوا ندي هر  ب

که           ــب ند شـ یل فرای مات، از روش تحل خد یت نوآوري  اي و  مدیر

ستفاده شده است.      افزار نرم هدف اصلی از   ،در واقع سوپر دسیژن ا

ــکیل ــمت ارزیابی عوامل تش دهنده مدل مفهومی پژوهش این قس

از خبرگان  نفر 9توسط  سشنامه مقایسات زوجی    است. لذا ابتدا پر 

ــپس پرســشــنامه   ــدهآوري ها جمعتکمیل گردید و س و نرخ  ش

ــت آ     ــازگاري براي آنها بدسـ ــول اطمینان از   مد. سـ پس از حصـ

بود،  1/0ها که در ســـطوح مختلف کمتر از ســـازگاري قضـــاوت

ستخراج          ماتریس صمیم ا سطوح ت صمیم براي تمام  صلی ت هاي ا

ــد.  ــل از تجزیه و تحلیل دادهدر پایان، ش ــوال نتایج حاص هاي س

ارائه شده  دوشماره  و نمودار شماره شش چهارم پژوهش در شکل

  است.

  
  بندي عوامل ارزیابی مدیریت نوآوري خدمات در شرکت بیمه پارسیانجهت رتبه ANP: شبکه 6شکل 
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  ANPات با بندي عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت نوآوري خدملویتو: ا2نمودار 

 آزمون فرضیات پژوهش �

وســیله تکنیک حداقل  براســاس تحلیل عاملی تاییدي که به 

ضرایب معناداري این عوامل     شد، با توجه به  مربعات جزئی انجام 

خدمات        با مدیریت نوآوري  یه که در جدول     5 ،در رابطه  ــ  فرضـ

 تعریف و بررسی شده است. ،آمده است شماره نه

  شپژوه آزمون فرضیات :9جدول 
      -T  فرضیات

value 
  یجهتن

  :1فرضیه 

�
��:	� � عامل	سازمان	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	ندارد0

��: � � عامل	سازمان	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	دارد0
� 

 0Hرد 5,909

  :2فرضیه 

�
��:	� � عامل	استراتژي	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	ندارد0

��: � � عامل	استراتژي	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	دارد0

 0Hرد  9,597

  :3فرضیه 

�
��:	� � عامل	فرایند	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	ندارد0

��: � � عامل	فرایند	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	دارد0
� 

 0Hرد  16,33

  :4فرضیه 

�
��:	� � عامل	سیستم	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	ندارد0

��: � � عامل	سیستم	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	دارد0
� 

 0Hرد  12,15

  :5فرضیه 

�
��:	� � عامل	تکنولوژي	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	ندارد0

��: � � عامل	تکنولوژي	بر	مدیریت	نوآوري	تاثیر	دارد0

 0Hرد  9,66

ــماره نهبا توجه به جدول  ــکل ش ــماره پنج و ش ــاهده ش ، مش

ــود که مقدارمی ــیات خارج از بازه T-value شـ   [براي تمام فرضـ

فرض  رد و 0Hبنابراین در تمامی فرضـیات   .اسـت  ]-1,96و 1,96

1H   ی بینبدین معنی که پیش ؛شــود می پذیرفته %95با احتمال

ــود تمامی می ــایی 5ش ــناس ــده بر مدیریت نوآوري در عامل ش ش

  گذارند.اي بزرگ تاثیر مینمونه
  

   گیري  بحث و نتیجه-6

ــر نشــان داد عوامل   فرایند، ،دراهبر ســازمان، پژوهش حاض

داري را روي مدیریت نوآوري خدمات ااثر معن فناوري ویســتم ســ

شترین تاثیرگذاري را    5د که از بین رگذامی عامل، عامل فرایند بی

عامل    ،دومین عامل تاثیرگذار     روي مدیریت نوآوري خدمات دارد.    

هاي در رتبهو ســازمان راهبرد، فناوري و عوامل اســت ســیســتم 

ساس یافته  گیرد.بعدي قرار می  افزارهاي خروجی نرمهمچنین برا

SMART PLS شاخص شتري    2rهایی که داراي ،  ست بی ، داراي  ا

ذا ل و تقویت متغیر مربوطه دارد،ین واریانس یســـهم باالتري درتب

  .استمستلزم توجه بیشتري 

شترین   راهبرد،در عامل  شاخص   2rبی ست؛  AQ4 مربوط به   ا

 وکار در پیشرفت شرکت  ببدین معنی که شایستگی محوري کس   

 ت؛س در بیمه پارسیان دارا  راهبردباالترین سهم را در تبیین عامل  

که تاثیر برنامه       AQ3ش�������اخصهمچنین کمترین تاثیر مربوط به   

 ریزي توسعه برمدیریت نوآوري را بیان می کند،می باشد.

که بیانگر تاثیر مکان فیزیکی  BQ2شاخص   ،در عامل سازمان 

  ايهو شاخص استداراي بیشترین سهم  است،ي بر مدیریت نوآور

BQ1، BQ3 و BQ4 گیرد.هاي بعدي قرار میدر رتبه 

شاخص   شترین تاثیر مربوط به   و CQ6 هايدر عامل فرایند بی

CQ9   ست تاثیر ارزیابی بازار و تحلیل بازار بر مدیریت  که بیانگر ا

داراي  CQ10 و CQ2 هايهمچنین شـــاخص .باشـــدنوآوري می

 .استن تاثیر بر روي عامل فرایند کمتری

دهنده تاثیر استفاده که نشان DQ5شاخص   ،در عامل سیستم  

باشد، داراي   از سرمایه دانشی بر ارتقا مدیریت نوآوري خدمات می  

که بیانگر وجود سیستم کارگروهی  DQ3بیشترین تاثیر و شاخص 

داراي کمترین ســهم در تبیین عامل   اســت،براي تقســیم وظیفه 

 باشد.م میسیست

ــتفاده از ابزارهاي کنترلی براي   ،يدر عامل فناور ــاخص اس ش

داراي باالترین  ،نمایش داده شده است   EQ3توسعه خدمات که با  

 EQ2همچنین شاخص   رود.شمار می بهسهم در تبیین این عامل  

 ت،اسـ دهنده تاثیر چابکی سـیسـتم بر مدیریت نوآوري   که نشـان 

  فناوري داراست.ي متغیر هارا در بین شاخص 2rکمترین 

کل می  ــبی بین       در  ناسـ که همگرایی م فت  جه گر توان نتی

در شرکت بیمه پارسیان وجود  خدماتهاي مدیریت نوآوري مولفه

ــکاف موجود در مولفه    ؛دارد ــازمان"با این وجود شـ و مولفه  "سـ

شتر از        "فناوري" شرکت، به ترتیب بی ضعیت مطلوب  سبت به و ن

ست. از آن سایر مولفه  سب امتیاز، میانگین یکی از  ها جایی که بر ح

ــعیت مطلوب)، لذا می %91ها حدود شــاخص توان بدین بوده(وض

شاخص   سیر نمود که با تمرکز بر روي  شکیل گونه تف هنده  دهاي ت

ــازمان "مولفه   و ارائه راهکارهاي بهبود از      "يفناور "و مولفه   "سـ

م ظاي در شــرکت و اســتقرار نفناورقبیل: بررســی ابعاد وضــعیت 

ــتفاده از    مربوطه در حوزه  هاي نوین در  فناوري هاي موردنیاز، اسـ

هاي جدید و همچنین تحلیل نقاط ضعف  تولید محصول و نوآوري 

سایی و تقویت آنها،         شنا ساختار جهت  سازمان در حوزه  و قوت 

اســتقرار نظام مهندســی مجدد در ســازمان براي مولفه ســازمان، 

  بیش از پیش افزایش داد. ها راتوان همگرایی بین مولفهمی
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