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  مقدمه -1

ــب  "نوآوري و مدیریت آن"مروزها ــیار مهمی در کس عامل بس

 .المللی اســتملی و بین هاي رقابتها در عرصــهموفقیت شــرکت

سیده    صنعتی نیز به این نتیجه ر سازمان جوامع علمی و  ا هاند که 

نه و           یت نوآورا عال با تکیه بر نوآوري و تقویت و ترویج نوآوري و ف

را در  هاي بلندمدت   د برتريتوانن مدیریت آنها در درون خود، می   

صه  همانند هر  زین ينوآور تیریمد]. 1[هاي رقابتی حفظ کنندعر

  ياست و عوامل متعدد  ییهایها و خروجيورود يدارا یتمس یس 

ــ لی از قب ــازمان  يرهبر وهینوع و شـ  ي، توانمند ی، منابع مال  سـ

ست  رگذاریآن تاث يدر اجرا...  کارکنان و سا    ا شنا  نییو تع ییکه 

  ياجرا و يســازادهیرا در پ رانیعوامل مد نیا يبندو رتبه تیاولو

ها نهیزکند و باعث کاهش ه  یم ياری  ينوآور تی ریهرچه بهتر مد  

  گردد. ینوآورانه در سازمان م يهاتیفعال يهاسکیو ر

 به جهت مندهاي نظامدنبال روشدر عین حال پژوهشگران به

آیند  بر این فرتاثیرگذار  فرآیند نوآوري و شناسایی عوامل   مدیریت

گذاري در زمینه نوآوري را کاهش دهند. ریسک سرمایه  هستند تا  

جود کند و ویت نمیاآورانه براي مدیریت نوآوري کفشایستگی فن  

ــازمانی و تجاري   توانمندي  ــروري  هاي سـ ــازي مرتبط نیز ضـ سـ

 ].2[است

ت شرک  کیموادکاران مپنا  یشرکت مهندس   نکهیتوجه به ا با

دم ها و عســـکیر ها،یدگیچیمانند پ ییهایژگیبا و انیبن فناوري

ــد   يها تی قطع   تی محدود  ،یجهان  يبازارها   د،ی فراوان، رقابت شـ

ل به تعام ازین ،هاو شراکت  هامانیمشترک، پ  يگذارهیمنابع، سرما 

به بهبود، ارتقاء و  ازی، نمختلف یســازمان يهاها و ارزشبا فرهنگ

ســازمان کمک  نیدر ا ينوآور تیریلذا مد اســت؛ مســتمر تیتقو

  ها را کاهش و عملکرد را بهبود دهد.نهیکند تا هزیم

ــرا    با  به شـ جه  حاظ           یکنون طیتو چه از ل عه  جام حاکم بر 

ضع  س یس  تیو  یو خارج یداخل يبازارهایا و  یدر جامعه جهان یا

سخت    يوجود رقبا نیز و شرکت سر صه   انیدانش بن يهاو  در عر

ــنا  ــاس  شیاز پ شیب یرقابت  تی مز جاد یا ،یروگاه ین عیصـ احسـ

آوردن به  يرو ،موجود يرقابت در فضــا يبرابنابراین  .شــودیم

ه کرد دای پ تی اهم شیاز پ شیآن ب تی ریو متعاقب آن مد    ينوآور

 جادیا یرقابت تیها مزشرکت  يتواند برایم ينوآور تیریاست. مد 

 يرهایاستفاده از منابع در مس   ها،يگذارهیدر سرما  نیهمچن .کند

ــب و ن ــب برا يهاانتخاب روش زیمناس ــاب  يمناس  فناورياکتس

نگاه هر ب يهالیو پتانس  طیشرا  لیامکان تحلکه  درسان باش  ياری

ضع  سه یو مقا صم  تیآن با و  راهبردي ماتیرقبا را جهت اتخاذ ت

ــرط الزم جهت به ينوآور تیریفراهم خواهد کرد. از مد  عنوان شـ

 ينوآور تیریبدون مد ،گریعبارت دبه .شــودیم ادی يتحقق نوآور

جام نوآور  ــول  يان مت و     ای در محصـ  ند یفرآ رد ينوآور ای خد

 نخواهد بود. ریپذامکان

مد  عملکرد  یابی ارز ،پژوهش نیهدف ا  مل موثر بر    تی ریعوا

ــ     يبند رتبه  و ينوآور ــرکت مهندسـ مواد کاران مپنا    یآنها در شـ

ــت. ــی مواد کاران مپنا اس ــرکت مهندس  ،از آنجا که تاکنون در ش

ــوص ارزیابی عملکرد مدیریت نوآوري و     ــی در خصـ نیز  پژوهشـ

ــورت نگرفته  بندي عوامل موثر بر  رتبه  لذا پژوهش داراي   ؛آن، صـ

  .استنوآوري 
  

  مرور ادبیات -2

ـرآ    ـ است  یاتیمجموعه عمل یبه معن ينوآور ،يندیاز منظر ف

ــردازش ا ــــ و عرضه   دیشروع شده و سرانجام به تول    دهیکه از پــ

 ياما نوآور .]3[شــودیم یبه بازار منته دیخدمت جد ایمحصــول 

صول   شامل تغ   یخدمت محدود نم ایتنها به مح  رد رییشود بلکه 

ـرآ     ـ ـ  ينوآور ،تریاز نظر شومپ .]2[گرددیم زین یسازمان يندهایف

به    یحت حدود نم  زین یفن يها به جن ــود و دربرگیم نده یشـ  ر

  ].4هست[ زین یسازمان يهاجنبه

ها را به چهار دســـته تقســـیم توان نوآوريطور کلی میبه اما

  :]5[نمود

ارائه خدمات موجود به کاربران موجود  :ياتوسـعه  يهانوآوري -1

  ؛تغییر و بهبود در آنها یبا اعمال اندک

  ؛ارائه خدمات موجود به کاربران جدید :یگسترش يهانوآوري -2

  ؛: ارائه خدمات جدید به کاربران موجودیتحول يهانوآوري-3

  کامل: ارائه خدمات جدید به کاربران جدید. يهانوآوري -4

صوالت     شومپیتر  شد: مح بین پنج گونه از نوآوري تمایز قایل 

ــه، بهرهجدید، روش برداري از  هاي جدید تولید، منابع جدید عرض

وکار. سازماندهی کسب هاي جدید برايبازارهاي جــــــدید و راه 

 و »لمحصوژي «تکنولو بین که تمایزد دارد عتقااشموکلر ا

 ه. دانش دربارستامهم ر بسیاآوري فهم نواي تولید» برژي تکنولو«

ــول فناوري"و "تولید فناوري"یا ارتقاي  ادچگونگی ایج را   "محص

بار    ید و دانش در ــوالت را     هنوآوري در تول ید محصـ چگونگی تول

ــتنوآوري در فرآیند تولید می اي هنوآوري ،نامند. به نظر ادکویس

 در فناورانههاي توان به نوآوريانجام شـــده در فرایند تولید را می

ــین    فرایند تولید که در مورد گونه     ــت و هاي جدید ماشـ آالت اسـ

سازمانی در فرایند تولید که به راه  سازماندهی  هاي جدید نوآوري 

  . ]6[دشود، تقسیم کرفرایندهاي تولید مربوط می

 توان براساس نظربندي دیگري از انواع نوآوري را نیز میدسته 

ــومپیتر مبنی بر میزان بنیانی بودن نوآوري  ــه با    شـ ها در مقایسـ

ته در یک          ــ ئه کرد. بهبودهاي متوالی و پیوسـ نات موجود ارا امکا
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ید را نوآور     ند تول یا فرای ــول  یه    يمحصـ ــ حاشـ یاپی   هاي  یا پ اي 

ــومپیتر    می به نظر شـ ند.  یا انقالب    ينوآور ،نام هاي  هاي بنیادي 

  . ]7[از اهمیت بیشتري برخوردارند فناورانه

 تیفیو ک تیوضــع یبررســ :عبارت اســت از ينوآور ســنجش

 يهاتیل) فعادیتول ندیفرا ایبه محصول  دهیا کی لیتبد ی(چگونگ

منظور سنجش سازمان به نیا .]8[یو مل یدر سطح بنگاه  ينوآور

ست          ينوآور شر کرده ا سلو را منت ستورالعمل ا شرکت د سطح  در 

ستورالعمل از م  نیکه در ا ضوع  يمورد شدو رو انید  يبرا یو مو

استفاده شده    یدر سطح شرکت از روش موضوع    يسنجش نوآور 

ست و جهت تحقق ا  س  ریهفت حوزه ز ،امر نیا قرار  یرا مورد برر

  داده است:

عات  عال    اطال به ف ند ورود    ينوآور يها تی مربوط   يها يمان

عه و غ  قیتحق ينوآور ــ عه(فعال   قیتحق ریو توسـ ــ  يها تی و توسـ

ــنعت یطراح هداف فرآ  یابی بازار  ،یصـ نابع   ،ينوآور ند یو...)، ا م

عال  نه، خروج  يها تی ف عات خروج    يها ینوآورا نه. اطال  ینوآورا

ــوالت و فرآ    ينوآور ند محصـ نه  يندها  یمان ، يموانع نوآور ،نوآورا

ــ  ندیبر فرآ فناوري اطالعاتچون  يدیکل يفناور راتیتأث یبررسـ

  .]9[ينوآور

ــان می   نیهمچن ــوع نش دهد که دالیل بررســی ادبیات موض

ترین آنها به شرح متعددي براي توسعه نوآوري وجود دارد که مهم

  :]10[زیر است

  نوآوري باعث رشد اقتصادي است؛   �

  دهد؛  افزایش می نوآوري، رفاه اجتماعی را �

  شود؛  نوآوري موجب برتري رقابتی می �

  دهد؛  ها را کاهش مینوآوري هزینه �

  دهد؛  نوآوري درآمد را افزایش می �

  کند؛  نوآوري عملکرد ناموفق گذشته را جبران می �

  سازد؛ ها را ممکن مینوآوري، استفاده از فرصت �

  شود؛  نوآوري موجب نوآوري می �

  بخشد؛سرمایه را بهبود مینوآوري، بازگشت  �

  کند.تر از همه نوآوري بقاي سازمان را تضمین میو مهم �

ــده و شــاخص يهاپژوهش 1شــماره  جدول در  يهاانجام ش

  .آمده است ينوآور تیریمرتبط با مد

  سواالت پژوهش -3

  ؟است گونهچ ينوآور تیریمد يهااز شاخص کیهر  عملکرد -1

  یدر شــرکت مهندســ ينوآور تیریعوامل موثر بر مد عملکرد -2

  ؟است چگونهمواد کاران مپنا 

  یدر شرکت مهندس   ينوآور تیریعوامل مؤثر بر مد يبندرتبه -3

  ؟است بیموادکاران مپنا به چه ترت

  ي انجام شده در خصوص مدیریت نوآورياپژوهش ه 1جدول 

 شاخص محقق

نیلی 

2012 

 است  دانش باو کهنه  هاي نوایده ترکیب از عبارت هانوآوري

 ها،تکنیک خدمات، و محصــول خلق به منجر که ايگونهبه

 براي سـازي شـبکه  .شـود می بازارها و سـازمانی  هايشـکل 

 ].11[است حیاتی بسیار نوآوري

 هانگ

2010  

ــت عبارت نوآوري ادغام  یا جدید فناوري یک معرفی از اس

 با رابطه در موثر تغییري ایجاد منظوربه موجود، ايهفناوري

  .]12[کاربر یا مشتري به شده ارائه قیمت یا ارزش

والنسیا و 

 همکاران

2010  

ست، برنامه،    سیا پذیرش یک ایده یا رفتار راجع به یک نظام، 

ــازمان نو و جدید            یا خدمت که براي سـ ــول  فرایند، محصـ

  .]13است[

کراسان و 

  آپایدین

2010  

ب    جاد،  جذب و بهره   هنوآوري ای برداري از ارزش کارگیري، 

نوسازي . هاي اقتصادي و اجتماعی استافزوده جدید در حوزه

هاي و گســترش محصــوالت، خدمات و بازارها، توســعه روش

 ؛هاي مدیریت جدید اســتجدید تولید و اســتقرار ســیســتم

  .]14است[که دربرگیرنده فرایندها و نتایج نحويبه

بارق و 

  همکاران

2009  

 وکارکســب هايایده و جدید دانش خلق عنوانبه نوآوري

 بهبود فرآیندهاي هدف با جدید، محصــوالت تســهیل براي

 محصوالت  سوي  به بازار ایجاد و ساختار  داخلی، وکارکسب 

  .]15[است خدمات و

 داجسون و

  همکاران

2008  

شامل فعالیت  سازمانی، مالی و  نوآوري  هاي علمی، بازرگانی، 

خدمت اي اســت که منجر به تجاري یک محصــول یا فناورانه

  .]16[گرددجدید(یا بهبود یافته) می

جانسن و 

  همکاران

2004  

ــت فعالیتی نوآوري  و تغییر انتقال، ایجاد، آن هدف که اس

  ].17[است جدید هايایده به واکنش

  توساید

2003  

به به  بدل علم و  طور کلی، نوآوري  ناوري عنوان م به ابزار   ف

ــول و   ــادي و اجتماعی و بیانگر تحول یک ایده به محص اقتص

هاي خدماتی قابل عرضــه به بازار یا توســعه محصــول و روش

  .]18[توزیع تعریف شده است

لویک و 

  کتز

2003  

 جدید روش یا شــی یک آمیزموفقیت ارائه عنوانبه نوآوري

ــناخته ــودمی ش ــم، نوآوري. ش  تلفیق ترکیب یا نوعی تجس

صوالت،  در دانش صلی،  خدمات یا و فرایندها مح  مرتبط، ا

  .]19[است ارزشمند و جدید

 خمسه و

 هدایتی

1395 
 ]20[ملی و فردي، سازمانی، صنعت

 خمسه و

شیخی 

1395 
  ]21[سیستمفناوري و ، فرآیند ، سازمان، راهبرد

خمسه و 

 همکاران

1394 

ــازمانی،   مدیریتی،  مالی،  ــانی، حقیقاتی، تسـ   فرهنگی، انسـ

  ]22[عوامل خارجیو  سیستمی
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  روش پژوهش -4

شرکت و کسب اطالعات       ضر با توجه به حضور در  پژوهش حا

ها از داخل سازمان با استفاده   داده يآوراز خبرگان شرکت و جمع 

این  نی. همچناســت یفیتوصــ -یشــیمایروش پ از پرســشــنامه،

  .آیدشمار میبه يهدف، کاربرد ثیاز حتحقیق 

نه       نیا يها داده نیهمچن خا تاب به دو روش ک و  ياپژوهش 

شده جمع یدانیم ست و  آوري  اطالعات   ها وداده يابزار گردآور ا

، پژوهش نیاستفاده شده در ا مدل باشد.یپرسشنامه و مصاحبه م

  .است 1 شماره مطابق شکل
  

  
  ]23[پژوهش یمدل مفهوم :1 شکل

  جامعه آماري پژوهش -5

مدیران ارشـد، مدیران   نفراز 35جامعه آماري پژوهش شـامل  

ضوع پژوهش، با        سایر کارکنان مرتبط با مو سان و  شنا میانی، کار

ــ ــانسیل التیتحص ــند.که تع س نه با نمو زانیم نییوباالترمی باش

  فرمول کوکران صورت گرفته است.

در  يجامعه آمار التیســـابقه خدمت و تحصـــ یفراوان عیتوز

   نشان داده شده است.2 ولجد
  

  برحسب تحصیالت: فراوانی 2جدول

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 45,71 16 کارشناسی 

 48,57 17 کارشناسی ارشد 

 5,72 2 دکترا 

 100 35 جمع کل 

 
  هاي پژوهشافتهیبندي جمع -6

 يهاداده يبندکه از جمع حاصل از سوال اول پژوهش جینتا

 3شماره  مطابق جدول دهیپژوهش حاصل گرد یپرسشنامه اصل

  است.

  هاي مرتبط با مدیریت نوآوري : وضعیت موجود شاخص3جدول

  سواالت

توانمندي 

  موجود

 (درصد)

 91,60 .اي کامال شفاف دارندایده کند،افراد در باره اینکه نوآوري چگونه به ما براي رقابت کمک می

 64,40 .دانند اهداف بهبود کدامنداي که همه میراهبرد نوآوري به خوبی براي همه تشریح شده است به گونه

 63,60 .دهد چیستدانند که شایستگی متمایز ما که به ما مزیت رقابتی میاعضاي سازمان می

 60,40 . ها و تهدیدهاي آینده را بیازماییم و به تصویر بکشیمنگریم تا فرصتهاي پیشبینی) میاستفاده از ابزارها و شیوهبه آینده به شکل ساختاریافته (با 

 68,40 .اندازي مشترک درباره نحوه توسعه شرکت از طریق نوآوري داردتیم ارشد ما چشم

 83,60 .در سازمان ما تعهد جدي و حمایت مدیریت ارشد از نوآوري وجود دارد

 86,80 .پیامدهاي آنها براي راهبرد بنگاه خود داریم هاي نو و بازارهاي جدید وفرایندهایی را براي شناخت فناوري

 70,00 .وکار رابطه شفافی دارندهاي نوآوري قبلی ما و راهبرد کالن کسبپروژه

 72,80 .کندکمک می ایده تا عرضه محصول به بازار،فرایندهایی وجود دارند که به مدیریت اثربخش توسعه محصول جدید، از 

 71,20 .شوندموقع و با بودجه مقرر تمام میهاي نوآوري معموال بهپروژه

 84,00 .توانیم نیازهاي مشتریان را بفهمیمسازوکارهاي اثربخشی داریم که به کمک آنها همه ما (و نه فقط واحد بازاریابی) می

 72,00 .داریم براي مدیریت تغییر و فرایند، از ایده تا اجراي موفقسازوکارهاي اثربخشی 

 74,40 . هاي محصوالت جدید هستیممند به دنبال ایدهبه شکلی نظام

 68,80 .ها در توسعه محصوالت/فرآیندهاي جدید داریمدر سازمان، سازوکارهایی براي حصول اطمینان از مشارکت زودهنگام همه بخش

 70,00 .هاي نوآوري داریمبراي انتخاب پروژهنظام شفافی 

 76,80  .هاي کوچک زودبازده محقق شوندپذیري کافی هست تا اجازه دهد که پروژهدر نظام ما نسبت به توسعه محصوالت انعطاف

 10,00 . کندبلکه به تحقق آن کمک می کند،اي است که نه تنها نوآوري را خفه نمیگونهساختار سازمان به

 79,20 . کنندهاي مختلف سازمان با هم به خوبی کار میافراد از بخش

 92,80 . هاي جدید براي بهبود محصوالت و فرایندها هستنددرگیر پیشنهاد ایده ،دافرا

 80,40 . ندکگیري سریع کمک میساختار ما به تصمیم
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 70,00 . بین سازمانی جریان دارندپایین به باال و  ارتباطات اثربخش هستند و به شکل باال به پایین،

 72,00 . کندنظام پاداش و ارتقاي ما از نوآوري حمایت می

 84,80 . هایشان سازمان را ترک کنندافراد مجبور نیستند براي تحقق ایده هاي جدید داریم،فضاي مناسبی براي توسعه ایده

 77,60  . کنیمها با هم خوب کار میدر تیم

 88,80 . جدي به آموزش و توسعه منابع انسانی داردسازمان تعهد 

 56,80 .شودهاي بعدي استفاده میهاي پروژه براي بهبود عملکرد پروژهآموزيها و دستاوردها اختصاص یافته و از درسبعد از پایان پروژه زمانی به مرور چالش

 88,40 . گیرماز اشتباهاتمان درس می

 64,00 . کنیمها مقایسه میفرایندهایمان را با دیگر بنگاه مند محصوالت وطور نظامهب

 50,80 . گذاریم تا به ما در یادگیري کمک کنندهاي خود را به اشتراک میکنیم و تجربهها بازدید میاز دیگر بنگاه

 87,60 . قدرتمندیم اي که دیگران در سازمان بتوانند از آن استفاده کنند،گونهبه در بدست آوردن آنچه آموخته ایم،

 66,80 . قوي هستیم هاآموختن از دیگر سازمان در

 61,60 .توانیم مدیریت نوآوري را در سازمان خود بهبود دهیمکنیم تا دریابیم کجا و چه هنگامی میهاي مختلف استفاده میاز سنجه

 97,20 . کنندگان وجود داردبرد ) خوب با تامین-یک رابطه (برد

 94,40 . قوي هستیم نیازهاي مشتریان/کاربران نهایی،در فهم 

 59,60 . کنیم تا به ما در توسعه دانش کمک کنندها و دیگر مراکز پژوهشی همکاري میبا دانشگاه

 77,60 . براي کاوش و توسعه مفاهیم جدید با مشتریانمان روابط نزدیک کاري داریم

 64,00 .کنیمفرایندهاي جدید همکاري میها براي توسعه محصوالت یا با دیگر بنگاه

 66,80 .توانند به ما (مثال با دانش تخصصی خود) کمک کنندکنیم شبکه خارجی سازمان را با افرادي توسعه دهیم که میتالش می

 49,60 .با نظام آموزش محلی و ملی ارتباط خوبی داریم تا نیازهاي مهارتی خود را به آنها منتقل کنیم

 72,80 مشتریان پیشگام خود ارتباط نزدیک داریم تا بتوانیم به کمک آنها خدمات و محصوالت نوآورانه جدیدي را ارائه دهیم.با 

  پژوهش سوال دومنتایج حاصل از

سوال دوم پژوهش، از جمع   سخ به   شماره  بندي جدولبراي پا

ست و    3 ستفاده گردیده ا نمودار  و 4شماره   نتایج مطابق جدول ا

  حاصل شد.1شماره 
  

  مدیریت نوآوري : وضعیت موجود عوامل4جدول

  وضعیت فعلی %  عوامل  ردیف

  52,57  راهبرد  1

  52,68  فرآیند  2

  57,53  ساختاروسازماندهی  3

  50,4  یادگیري  4

  51,96  شبکه سازي  5

  

  نتایج حاصل از سوال سوم پژوهش

ضعیت مطلوب عوامل موثر بر مدیریت نوآوري از   رتبه بندي و

شرکت به از نفر  7دیدگاه  سات        خبرگان  شنامه مقای س سیله پر و

س  نیانگیآنها (با م عیزوجی و تجم انجام  ANP کیتکن و ) یهند

مطابق   Super Decisionsافزار نرمبندي عوامل با    تی و اولو فت گر

ــماره نمودار  ــل گردید.2ش ــبکه تح نیهمچن حاص   ANP لیلش

شکل   سات یپرسشنامه مقا   یی. روادیگرد میترس  2 شماره  مطابق 

ــاوت خبرگان مورد تا    یزوج قرار گرفت. از آنجا که در     دیی با قضـ

ــازگار هیکل ــت  0,1 ریز يموارد نرخ ناس ــده اس  زین ییایلذا پا ؛ش

  .باشدیار مرقرب
  

 
  : میزان توانمندي موجود عوامل موثر بر مدیریت نوآوري1 نمودار
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  ينوآور تیریوامل موثر بر مدع يبندجهت رتبه ANPشبکه  :2شکل 

 
  بندي عوامل موثر بر مدیریت نوآوريرتبه: 2 نمودار

  

  گیرينتیجه بحث و -7

وضـــعیت موجود عامل یادگیري از  ،1شـــماره  مطابق نمودار

ــعیف   ــایر عوامل ضـ ــاختار و       سـ ــعیت موجود عامل سـ تر و وضـ

ــایر عوامل بهتر      ــازماندهی از سـ ــتسـ  به نتایج  . لذا باتوجه    اسـ

  گردد:پیشنهادات ذیل ارائه می

ــاخصراهبرددر عامل  ــاختار   ندهیبه آ"، ش ــکل س  افتهیبه ش

 ریو به تصـو  مییازمایرا ب ندهیآ يدهایها و تهدتا فرصـت  مینگریم

ــ ــت؛ ازیامت نیترنییپا يدارا، "میبکش ــنهادیلذا پ اس د شــویم ش

هاي  اســتفاده از تکنیک " شــاخص به  نیشــرکت جهت بهبود ا 

  د.یاقدام نما "پژوهیبینی و آیندهپیش

شاخص  شفاف برا "در عامل فرآیند،   يهاانتخاب پروژه ينظام 

 شود شرکت  یم شنهاد یلذا پ است؛  ازیامت نیکمتر ي، دارا"ينوآور

هت بهبود ا  یت نوآوري و       "شـــاخص نیج مدیر ظام  ــتقرار ن اسـ

  را در دستور کار خود قرار دهد. "هاي نوآوريگري پروژهغربال

شاخص      عامل در سازماندهی،  سازمان به    "ساختار و ساختار 

ق به تحق بلکه کند،یرا خفه نم ياســـت که نه تنها نوآور ياگونه

ــد یم ازی امت نیترنییپا  ي، دارا"کند یآن کمک م  ت  لذا جه   ؛باشـ

 شرکت اقدام به بازنگري"گردد که یم شنهادیشاخص پ نیبهبود ا

ــاختار در   ــی و ترغی وجهت کاهش ب   سـ عالیت   بروکراسـ هاي  ف

  اقدام نماید. "نوآورانه



  
  محمدرضا مرادیان و مهرداد حسینی شکیب

 

  11  1397 بهار ، سی و یکشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

شاخص  در و  میکنیم دیها بازدبنگاه گریز دا"عامل یادگیري، 

ــتراک م  يها تجربه  به اشـ به ما در     میگذار یخود را   يریادگی تا 

ند     نیلذا جهت بهبود ا   ؛را داراســـت ازی امت نیکمتر "کمک کن

ص     منداي نظامهشرکت اقدام به بازدید "شود که یم هیشاخص تو

  نماید. "وفقهاي مدر راستاي الگوبرداري از سازمان

شبکه  در شاخص   عامل   یو مل یبا نظام آموزش محل" سازي، 

باط خوب  ها ی تا ن  میدار یارت هارت  ياز قل      یم ها منت به آن خود را 

ص شاخ  نیلذا جهت بهبود ا است؛  ازیامت نیترنییپا يدارا "میکن

شگاه   هانجام پروژ "گردد که یم شنهاد یپ شترک با دان ها و  هاي م

  تقویت گردد."مراکز پژوهشی 

 براســاس نمودار ANP کیبا تکن یزوج ســاتیتوجه به مقا با

ــماره   ــورت        2شـ ــت، که با توجه به نظر خبرگان صـ   گرفته اسـ

  :باشد ریصورت زبه یستیبایعوامل م يبندرتبه

  راهبرداول: عامل  رتبه �

  يریادگیدوم: عامل  رتبه �

  ندهایسوم: عامل فرآ رتبه �

  یو سازمانده چهارم : عامل ساختار رتبه �

  يسازپنجم : عامل شبکه رتبه �
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شبکه رتبه شرکت بندي عوامل با تحلیل  سایپا یدک)  اي(مطالعه موردي:  ساکو و  ، یتکنولوژیک امه نوآوريدو ماهن، "هاي ای

1395  .  

ــه، عباس ]22[ صنعت تجهیزات نیروگاهی و    " ؛همکاران ؛خمس شاخص هاي مدیریت نوآوري در  ارزیابی عملکرد ابعاد و 

ساخت ژنراتور مپنا پارس    سی و  شرکت مهند صنعتی،    دو، "تامین انرژي (مطالعه موردي:  سعه تکنولوژي  صلنامه تو ماره ش  ف

  . 45-58، صص 1394بیست و پنج، بهار و تابستان 

مد رضــــا   م ]23[ یان، مح مدل          ؛راد فاده از  ــت با اس یت نوآوري  مدیر یت  ــنجش موفق عادالت     T&B س با رویکرد م

 . 1395، ، دانشگاه آزاد اسالمی کرجساختاري(تحقیق موردي: شرکت مهندسی موادکاران مپنا )

  

   
 


