
 76 8931شماره سي و هشت، زمستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

عرصههت امل ب زلگرار ن نوآوری زل  ،نوآوری
 هلی  درررت نوآوریاکنیک

 

    حمد  ندگلری زل کلنعلی ■
کلرشههنل ههی  رشههد  درررت نوآوری اکنواوگی ه ن ههال  

 رزه 2نلحیتارزیت  درس اهر ن، هزیر آ وگش و پرورش 

 9/2/4999و تاریخ پذیرش:  41/9/4991 تاریخ دریافت:

 68-81 صفحات:
 

 

 كيدهچ
کدجو منجا ر، آور ز  ی هیچ  ر، تنها  جسهههتله،، جراج   جزش  راج  ماها ت جش آور ز  زاشو   وههها ز  ئخلاقیت، شناخت مس

    ج جا، جزش  راج  مشتا ا  خو، آیستندل، ر، راصت رد   خلاقیت، قا،ز ر، تبد ل  ک مسئها د شهد  را،، تی     ا سهاشما آخوجه

 مد اج  را د ر، ج ن آکت،  سو، خوجهد زساآد راش گاج رمیز آیز راعث خلق جزش    جزش  جرز ،ه خوجهد شد ک، ر، کلی، جراج  مورقیت

توجآد راطاف زجز میج  ک، جرل،ئش   مسعامل پیشارت   تاقی آیست، رلک، را د زجرط، تنگاتنگ رین آیا تنها یتور، آاا ند ک، جرزجز ر، 

ی   ج ن مقاز، را چازچوری منطق، هیچ جرزجز  را جرزجز ، گا ج زو ت آدجز،، مگا ج نک، آیاش خاصی زج راطاف کند   رو، ،جشت، راشدکند 

جرزجز مه    پاکازرا،  81، تعدج ،ها  ،هگاآ، مد ا ت آور ز ج  ،قیق جش رین جرزجزها  متنوع موز، جستفا،ه مد اج  ،ز تکنیکمطازع،

ها  ،زفوشناسی جرعا،   مرا مفهوو   ،هدمیموز، رازسی قاجز میاآگین آظا خباگا  کسب آاو،آد، جش  رازاتا جزششهیک، موشه پژ هش 

رین   ز، گا ،ز عاصهه، مد ا ت آور ز  ،جسههعی را ز شههن آاو،  را گاه ها راش ،آور ز  جش ، دگاه راش گاج  عاده   آقش ها کدجو

ها  متنوعی هاچو  خلق جرزجزها، تاریع کازراج ،  ک  رو، آدجز،، ماکن جسهههت راش گاج  آقشر،رهاش گاج    آقش رآها  زجرط،  ک

ها معاری رزجزها   تکنیککننده جها زج جستفا،هشاکت %45،جآشگاه زج خازق جرزجزها    %45مسهاعد  سا ا راش گاج  زج راعهده رگیاآد  

   ها خوجهند ،جشتها ،ز جستفا،ه جش تکنیکها  مشا ز ریشتا ن مساعد  زج ر، شاکترا ج ن جعتقا، رو،ه ک، شاکت %18   دآاا می

صنعتی    ها شاکت جآد ک، شهامل،ز سهاشما  خو، موز، جسهتفا،ه قاجز ،ج،ه  رمیزطوز مورقیتها زج ر،ریا  آاو،ه ک، تکنیک 02%

 تی رین رآها  رو، ،جز، هابستگی مثب ک،راشد میها  مشا ز شاکت
 

  ها  صنعتی، شاکتها  مشا ز، رشمو  هابستگی، شاکتها  مد ا ت آور ز ، آور ز جرزجزها   تکنیکواژگان كليدي: 

 

 عهده ،جز مکاتبا * 

  :ر،زس پست جزکتا آیکی: 560-63636363شاازه آاارا   Mondegari@chmail.ir 

mailto:Mondegari@chmail.ir


 هاي مدیریت نوآورينوآوري، عرصه تعامل بازیگران نوآوري با تكنیک
 

 

 71 8931شماره سي و هشت، زمستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 مقدمه -4
 ر، شد ها  ،ز محیط،ز رار ند ،ستیاری ر، آور ز   مد اج 

ها  سهها ع سههاش ، پیشههارت،زیل رهاآی   ر،جما ش  ،جآشههی 

جرزج ش  منظوز  ر، ها  جقتصههها، رشهههفتگیمقارل، را رنا ز    

آبال ر، ،ز ز  راج  ر نده، ازج ی   راآام،کمنهارع، رهبو، کیفیهت، 

 را مبنا  جآتخاب   ها شها سهت،   مناسب هستندجرزجزها   تکنیک

   جرزجزها  مناسهههب   صهههحیه ،ز رهت ،سهههتیاری ر، مورقیت

 گا،آد رند  میرند    زتب،طبق، موقعپاسخگو ی ر،

رار نهد  پیچیهده   رناآا جسهههت ک،  ،رار نهد جآتخهاب جرزجز

   مد اج  را د جرزجزها یجستآیاشمند ،زکی عایق   رینشی مناسب 

د، زساآسههاش  ر، رآها میک، ریشهتا ن  از  زج ،ز رار ند تصههای 

جآتخهاب آاها ند تا ر،  جسهههط، ر  راعث رهبو، رار ندها، خدما ، 

زا    جزجئ، عالکا،  رازاتا   مز تی راتا شوآد  ،ستیاری ر، محصو

قو    وههع   آقاک مناسههب ر، شههاک ،زی صههحیه جش ها جرزجز

ا موقع جش آظجرزجزها، طا ق،  کپازچگی جرزجزها  مناسب   کازرا، ر،

ها  مند   مکاآیزوشماآی   مکاآی ر، شیوه   ز شی مناسب   آظاو

سههت آیارتنی آخوجهد رو،  ،ز آبو، زاشو، چندج  ه  آاشههناخت،   ،

ها  هدراند   زسای، مد اج  ماکن جست راجساس تبلینا  ،ج،ه

جساس،  جز،  ک مسارق، تصا،ری جآتخاب جرزجزها شوآد   سهو    ری

تاغیهب ر، جآتخاب جرزجزها ی گا،آد ک، رز صهههاف هز ن،   شما  

   [ 1]عا د  ، گا  راج  رآها آدجشت، راشد

سهههاش    جراج ر، هاگوآه، تفکا   آگا  مد ا تی راج  پیا،ه 

سا  جرزجز   تکنیک آیاش ،جز،   رگاهی صاف ر، مفاهی ، مباآی  ک

مد اج  ،ز ج ن ، زج ، هاچو   آیسههت   جصههول مد ا تی کاری 

ها  پاسو، زج ر، محض ، د  طلباآی هسهتند ک، موقعیتراصهت

ج  ر  ،جزآد  ،رع،،هند   سههعی ،ز ر، چنگ ر ز،  تشههخیم می

رموش    راز ، گا را ها  مهاز ها زج را شهههاکت ،ز کلاسراصههت

قاپند، جما ها    ا راش، دها    ا سهههاینازها میشهههاکت ،ز هاا ش

طلب زومی سهاشهت مد ا راصتها جش سها،هها، ج ن سهو،رو ی

ر  ه ، رزش   ها، مد اج  راج  أ گیا، ک، منشههسههاچشهها، می

  جست   ،ز ج ن زحظ، جست ک،  جز، مسارق، تا شدرهتا   شا،کاو

شوآد   رد   تور، ر، موقعیت تصا،ف   شاآس جستفا،ه جش جرزجز می

محوز      را گاه  ک جرزجز   سهطه مستندساش    میزج  ،جآا ی

  سهههو،منهد  جرزجز   منهارع موز،آیاش راج  پیا،ه  زجهبا، جثاج  

ج     ا   ژه ،سههت ر، تحلیل   جآتخاب  ک جرزجز خا  ر سههاش  

شآند   ج ن  ک هشهههدجز رززر راج  راش گاجآی جسهههت ک،  جز، می

 شوآد ها   جرزجزها  مد ا ت آور ز  میعاص، جآتخاب تکنیک

ها  مد ا ت جما  هاچنهد که، جسهههتفا،ه جش جرزجزها   تکنیک

ها آیز تجازب متفا تی  زی کازراج  ج ن جرزجز ،جسهههتآاپذ ا جرتناب

ها ،جزآد  راخی را جستفا،ه مؤثا   رهین، جش جش جرزجز،ز شمین، جستفا،ه 

جرزجزهها ر، آتا ا جمید جزکننده   مثبتی ،سهههت  ارت،   راخی رز 

د  جآج  خوشا ند کسب آناو،هصهاف هز ن،   شما  رسهیاز، آتیج،

ها   ج ن جسههت ک، ،ز چ، صههوز  جسههتفا،ه جش تکنیکجل مه  سههو

ر، آوع   ماهیت  قطعا وجلجرزجزها مفید خوجهد رو،؟ پاسهها ج ن سهه

ستی گا،،  را کنندگا  رامیجرزجز، شاج ط جستفا،ه   ،جآش جستفا،ه

ک، ر، جرزجزها آیاش ،جشهت، راشی  ر، تفکا   تور، ،جشهت ریش جش ر 

  جگا جرزجز  را  تفکا   [1]رینش زهاشو ،ز ج ن شمینه، آیهاش ،جز  

رینش مهد اج  رنشهههینهد، ره، رها  آتها ا مثبهت ر، پیامدها  

    [81]خوجست،   منفی خوجهی  زسیدآا
مد اج  آور ز  ،ز عصههها ماوههها ر، چیزها  رد دتا  آیاش 

آههدجزآههد، جما شه جرزجزههها   متههدههها  تاا ن شهههده   عالیههاتی   

زج ت   مازکیت ک، تحت موجز، کپی  رو، ،جز، جزوصهههوزیسههههل

توجآند ،ز جشههتاجی را سهها ا راش گاج     ا رآها می آباشههد  رکا  

ا شه مه  جسههت چ، ک، جمر   متی جش طا ق ج نتاآت ،ز ارت کنند

مد اج ، جما شه ر، جرزجزها   جطلاعا   طا ق، مورق شهههد  جسهههت 

ها  عالی رد د ،ز سههها  راآام،رلک، ر،  ک ؛رهد د آیاش آدجزآد

 ،جزآد ها جمتیاج کازگیا  جرزجزها   تکنیکر،
 

 تحقيق مبانی نظري -2

 نوآوري -2-4

ها چند پژ هشهههگاج  جش ش ج ا  متعد،  ر، رازسهههی آور ز  

 زی آقط، مشهههتای جکثا تعاز   مبین ج ن مووهههوع  ،جآدپا،جخت،

ها  آو ،ز ج جا، آور ز  ره، مفهوو جسهههتفها،ه جش ج ده جسهههت که،

  [88]جشازه ،جز، ها  رد دجزش 

 منظوز جرزج ش ،زیر، را تور، ر، گستا،گی تعاز   آور ز   

( مطاح 0285  ره  مخهاطهب، تعا   رهد هد  جش ، دگاه چازز 

 [7]،جآدثا میوچازز چهاز راکتوز عاده زج ،ز آور ز  مشده جست  

 آشا  ،ج،ه شده جست  8ک، ،ز شکل شاازه 
  

 
 [8]وريآ: نو4 شكل
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 خلاقيت -2-4-4

ها  تحقیقاتی جسهههت   ج  جش رار ندخلاقیت عاصههه، پیچیده

گارت  خلاقیت   آظاتوج  راج  ر  ،زتعا   کاملا ز شههنی زج آای

آور ز  جسهههتعدج، ماموش  آز، جراج، آیسهههت، رلک، رار ند ز شماه 

راج  راقاجز  ز جرطی جسهههت که، قبلا ، ده آشهههده   جزتباک رین 

،  آور ز  ،ز گیاطوز معاول کناز ه  قاجز آایمسائلی جست ک، ر،

  ژه ،،  زی ریشهههتا آور زج  ر،سههها ه، آبوض محض آیز  رو، ،جز

ها  پیشهها ج  رآا ، جش زجه رسههتجو  رگاهاآ،   هدراند راصههت

ها  مورو، ،ز را گاآی  ک جگا را ل جآد کایاب ر، آتیج، زسهههیده

چ، رسههها جرکاز رد عی  ؛طوز ،قیق موز، جزش اری قاجز گیا،ج،جزه ره،

 ارلیتپیدج شهههو، ک، ،ز ر  شما   ا آا، ده گارت، شهههده رو،    ا ق

جراج ی ره، ،زیل عدو  رو، جرزجزها  زاشو ،ز شما  خو، آدجشهههت، 

هنا  ک مد ا آور ز  ج ن جست ک، را ر، کازرا،  جرزجزها    جسهت

ج  آظیا طورا  منز ، شهو، معنا ی، آگاشت ذهنی شناخت، شده

  آظا ا ر  ،ز ج ن موشه، خلاقیت زج ،ز رین کازکنا  خو، شههکورا 

 ها توجآاند    تاا ل راج  خلق ج ده خلهاقیهت:رنهاراج ن   کنهد

ها  رد د   متاا ز راج  سهاشما ، مشهتا  ،ز پیوستاز  جش ج ده

 ها ج ده ها ی ک، جصهههلاح شهههده   رهبو،  ارت،کاملا رد د تا ج ده

   [87]قبلی جست

 شناخت مساله -2-4-2

تا  ک رار ند مل آور ز   هک رار نهد    ها ر، عبازتی ،قیق

  ک، ر، ،زستی شناسا ی ز، ،ز  زج   ک آیاشامس[  9ز، جست]امس

راج  آیاش  ک آیا  محاک، قو    گیا،راشهههد شهههکل می شهههده

آها راج  زسید  ر، ر  تحلیل ها   مجهوزا  محد ، تشهناسها ی 

 ،ز،از، جسهههت  ،ز طاح مسهههاهاا  طاح مسههه  اره  مشهههتای 

 ، جرزجزها   زوجشو هها، آیهاشهها  رهامعه،، راهنهگ رامع،جزرحیهت

ها، ز، را جرزجزها   جزگوز ت اتطارق مس ،،ز آها ت،  شوشهناسا ی می

   جستر   عامل رسیاز مهای ،ز ،ستیاری ر، مورقیت جرزجز ،ز مل

 اجرا -2-4-9

 ها  مشههخمسههیسههتای جش ز جرط جآسههاآی   را گاه آور ز 

را گاه    ظیف، ها عضو  ،جگا تفکا سهیسهتای ج جا، شو، جسهت 

زسد  میر، مامل، جراج  آور ز ه   سهیسهت  کاملا مشهخم شهد

عوجملی هاچو  تاس، منارع، شما ، راهنگ ساشماآی، ماکن جست 

ها  جآدی خلاقیتی ماکت   جراج ها   مهاز قوجآین   محهد ، ت

آور ز  ماهیتا را  زجه آور ز  زج ربندآد  ،زج کنهد    ها مختل آاو،ه

د توجآیها مجسهههت ک، ج ن عدو قطعیتز  ها ی ز ر،عهدو قطعیت

صهههوز  کابو، جطلاعا  ماتبط را زخدج،ها، مشهههکلا  رنی   ره،

 رینی جثاج مل معلومی آدجز،   جقدجماتی ک، پیشجقتصهها،  ک، زجه

تفکا  مهد اج  رها ج جا،[  0رآهها ماکن آبهاشهههد، پهد هدجز گا،،]

ها  کاز  منسج    ،ز مجاوع، خو،   را تشکیل تی سهیستای 

ها ها   ماتا سجزگوز ت ج جا، سهههاش    شهههبی،خلاق ر، طاجمی، 

 شو، ج جا، میتاکیب رد د  جش ،جآش پا،جش،   ،زآها ت می

 ارزش -2-4-1

ها  رنی   مد ا تی ، ظاریهت   توجآانهد رها ج جها، آور ز 

ها  ز  ،   پذ ا   جآعطاف ز  رهاهزشههد  عثرا ارد، جرزج ش می

زقارتی شهههده   سهههبب مز ت تا کاز  رهتا   کازجمدتا   جثارخش

ها  جما رعازیت ؛شهههو،ها  پو ا میپها هدجز راج  مقارل، ،ز محیط

ها  آور زجآ، آور زجآ، ،جزج   ک   ژگی تجاعی رو،ه   شها سههتگی

خلق جزش  شماآی  [ 0،]شو، زه شماآی رلندمد  ج جا، می ،ز  ک

 کاز ،ز پشهههت سههها ها  رد د کسهههبز   خوجهد ،ج، ک، مدل

  مد ا آور ز  رد   خلق هها  شهههاکهت شهههکل رگیا، رار نهد

 ها مدل کهاز ره، جزش  زاشو ،سهههت پیدج آخوجهد کا،  کسهههب

 زج رنی ها قارلیت جرتکاز ، ها منطق ج جا، را مورق،  کازکسب

را ج جا،  [ 84]دآاا می ماتبط جقتصههها،   جقعی ها جزش  رها

ها  شج شههی   ماجکز زشههد، ها  مناسههبی آظیا شههاکتمحیط

ج  راج  ها  آور زجآ،شو،   طاجمیج جا، میها  رد د  راصهت

 گیا، ماا ت   کسب مز ت ،ز جقتصا، شکل می

 بازیگران نوآوري -2-2

جز    گذراج  ج جا، آور ز ، ر، راش گاجآی ک، تاا ل ر، جشتاجی

ها  خا    ،ز جسهههاس زجهبا،راشههها  تاکیهب ،جآش   تجاره،

،ه چازچوب قوجعد   مقازجتی ک، سههیسههت  راج  رآها مشههخم کا

جمتاازا  راج  خلق آور ز ، شماآی جرزج ش  آیاش جسهههت   ،جسهههت

  [1 ارد ک، کازکنا  ج ده    ا ،جآش خو، زج ر، جشتاجی رگذجزآد]می

،ه ملق، مفقورا تعامل   ز جرط سهاشآده رین راش گاج  جست ک، 

شهههکل  جقعی ر، تبد ل شآجیاه جزش  ج ده ر، محصهههول آور ز ( 

ج جهها، ج  جش ز جرط   تشههها هک مسهههاعی گیا،   شآجیاهخو، می

   عنوج  راش گا رد د  ک، ظاهاج پیدج آیستر،شو، می
 [41 و 4]: بازیگران نوآوري4 جدول
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آوع راهنگ سهههنتی مین رو،ر،، ها  مازی   تاعلا ه را هز ن،

،ز جراج   عاده چازش ، ارت، رین جراج،   مد اج  جزشههدسههاشما 

ج ن راهنگ، آور ز   جسههت  آور ز ها   جرزجزها  مد ا ت تکنیک

کند   پیامد ر  کاهش جآگیزه ،ز جراج  ج ن زج ز سهههک تلقی می
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ماکن  ،  جرز   را ج نجسهههتهها ،ز رین راش گاج  آور ز  تکنیهک

را راشهههد ک، راعث  ک ها  آور زجآ، هز ن،مهلجسهههت جراج  زجه

 ها  خاصیسهکو  ،ز آی ،ز رین راش گاجآی شو، ک، تحت رو،ر،

ازیت مشهههنوزند ک، ج ن مووهههوع ،ز، تااو جرزج  ،زگیا ،ز ر، رع

جزبت، آبا د رقا صهلامیت  ؛هسهتآیزها  عالکا،  ،ز ج اج  موشه

 عنوج   کر،ها  پاسهههنل زج هها   توجآاند ذجتی   محهد ، هت

 ک راش گا آور ز  شماآی ،ز  ،مشکل عاده آا، ده گارت  ،زآها ت

توجآد مورق راشههد ک، ج ن ها میجسههتفا،ه   جراج  جرزجزها   تکنیک

موجآع زج راطاف کند   ر  ه  جمتیاج ر، مد اج  را پا ، ،جآشی رازا 

 پذ ا  قارل قبول ،جز،    ز سک

 هاي مدیریت نوآوريتكنيک -2-9

ها  مد ا ت آور ز ، طیفی گسههتا،ه جش جرزجزها، رنو  تکنیک

ها زج ،ز سههاشگاز  را شهههاج ط   ها ی جسههت ک، شههاکت  ز  

 از   سهههیسهههتااتیکها  راشجز ر، صهههوز  چهازش ز را  ی رها

  [82]زساآدمی

 
 [5]هاي مدیریت نوآوري: تكنيک2شكل

جزتباک شههو،، مشههاهده می 0طوز ک، ،ز شههکل شههاازه هاا 

ها  مد ا ت آور ز    مسهههائل آز، هک   تنگاتنگی رین تکنیک

توج  ج،عا کا، ک، طوز قطع آایجمها ر، ؛خها  تجهاز   رو، ،جز،

ک،  ها   جرزجزها  رو، خوجهد ،جشهههترامع جش تکنیک ک رسهههت، 

ها   ها  ج جا، شههده زج ،ز تنوع صههنا ع   شههاکترتوجآد چازش

کنند راطاف آاا د،  زی را ج ن شاج طی ک، رآها ،ز ر  رعازیت می

ها  تاا ن شههده   عالیاتی آیز مال  کسهها  جش متدها   تکنیک

ا ر، آحو مناسهههبی ها  متنیتوجآند ،ز محیط رو، ،جزآهد ک، می

عاهل آاها نهد، جمها ج ن آکت، زج آیز آبا د جش آظا ، ز ،جشهههت ک، 

طوز ها  تجاز  خا  ر،ها راج  چازشسهههو،منهد  ج ن تکنیک

ها روجب خوجهد ،ج،   ج ن معاول ،ز تاکیهب رها سههها ا تکنیهک

طلبد   شماآی تاکیهب ،زرها  مختلفی زج ،ز ها موز، خها  می

ها  خو، شاکت   ، ک، ر، شمین،راج  شهاکت سهو،ر ز خوجهد رو

ها  مد ا ت  کازها  شهههاکت   تاکیب تکنیکآیاشها   کسهههب

ج  جش ج ن عنهاصههها هاچنین معیهازها   جهدجف آور ز    رمیخته،

،زآظاگارت، شههده ،ز شمین، رقا، زشههد، معاری محصههوزا  رد د، 

 طوز هازما  تور، شو، زقارت ر،

مد اج     جسههت ز   آور هاشههبک، ،زتعامل  راعث ها،تکنیک

ج ز جرزجزها  ها تکنیکج  جش طی  عاده ،تشها ک مساعیرا ج جا، 

   ،هند موز، جستفا،ه قاجز میجآتخاب   ،ز مسیا پیشارت خو، 
 [42 و 9ت نوآوري]مدیری هايتكنيک: 2جدول
 ابزار تكنيک 

 مد ا ت ،جآش

 جزش اری ،جآش 
 آگاشت ،جآش

 مد ا ت جسنا،
 مد ا ت مازکیت رکا 

 هوشاند  راشجز

 صد رنا ز ز
 رآازیز پتنت

 هوشاند  راشجز
 مد ا ت جزتباک را مشتا 

 راشجز اری رناجریا ی

 ساش    هاکاز شبک،

 ساش تی 
 جرزجزجرزجزها  گا ه

 ساش  صنعتیخوش،
 شآجیاه جزش 

 مد ا ت منارع جآساآی

 ، زکاز 
 ج نتاجآت ساشماآی

 جستخدجو ر، ز ش
  ا،گیا  جزکتا آیکی

 سپاز را  

  جسط مد ا ت
  جسطها  تحقیق   توسع، راشجز اری

 مهندسی هازما 

 توسعهی خلاقیت

 طورا  رکا 
  مل خلاقاآ، مساز،

 آگاشت ذهنی

 رهبو، رار ند

 جزگورا،جز 
 مد ا ت گا،  کاز

 مهندسی مجد، 
 توزید ر، هنگاو

   آور زجآ،مد ا ت پا ژه

 مد ا ت پا ژه
 مد ا ت جزش اری پا ژه

 گذجز  پا ژهساما ،سبد 

 مد ا ت طاجمی

 طاجمی ر، کاک کامپیوتا
   سا عساش  ج زی،آاوآ،

 رآازیز جزش 

  کازخلق کسب

  کازساش  کسبشبی،
 کازررا نی

 ها  شج شیشاکت

 

تکنیک ها  
مد ا ت آور ز 

مد ا ت 
،جآش

هوشاند  
راشجز

شبک، 
ساش 

منارع 
جآساآی

مد ا ت 
ز جرط

توسع، 
خالقیت

رهبو، 
رار ند

مد ا ت 
پا ژه

مد ا ت 
طاجمی

کسب  
کاز
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ها   جرزجزها  مد ا ت آور ز  مطاح شماآی ک، رحث جش تکنیک

مفهوو ها  ماتبط را   ژگی»جساسی هاچو   ها شو،،   ژگیمی

ها  ماتبط را هها  ماتبط رها کهازکنا      ژگی  جههدجف،   ژگی

ک، مد اج  [  هنگامی82ا هد مهدآظا قاجز ،ج،]ره« جثاج  ،ز هارتی

ج  جش جرزجزها  ها تکنیک زج راجسههاس ملامظا    آور ز ، رمیخت،

ثیا مسههتقی  ج ن اها  مطاح شههده جآتخاب آاو،آد، را د ت  ژگی

یل رینی   ،ز آها ت تحلقارتی شاکت پیشجآتخاب زج را موقعیت ز

 کنند 
 

 پيشينه پژوهش -9
 سهاشما  هاکاز    توسهع، جقتصها،  ،ز سند  تحت عنوج 

ها  تکنیهک "0225 محوز،مهد ا هت آور ز    جقتصههها، ،جآش"

زج معاری    ژه ها تکنیکجرزجزها    مهد ا هت آور ز   ،هگهاآه،

عاص، آور ز    آاو،ه جسهت   ،ز ج،جم، آیز ر، شهناسا ی راش گاج  

 [ 82]پا،جش،ها کدجو می آقش

ج  را جسههتفا،ه جش ،ز مقاز، (0221 روش رزباش   رآتوآیو هیدجزگو

 ها جطلاعا  سههند جتحا، ، جز پا، ر، تبیین آقش، جهایت   چازش

 هها  مهد ا هت آور ز  جش ، دگاهتکنیهکمحوز   جقتصههها، ،جآش

 کاز، امی کسبها  ممشها زج ، سهاشما  راش گاجآی آور ز  ماآند

، دگاه  آها تد   ،ز آهپا،جشهها میمهدجزس تجهاز    ،جآشهههگهاه

زج  ها راج  راش گاج ها   جهایت تکنیکها آسبت ر، تکنیکشاکت

  [80]دنکنتحلیل می
،ز مووههوعی تحت  (0285 ،کتا  سههنا ماآد ک   هاکازجآش

 ها  ،هگاآ،تکنیکر، رازسههی عنوج  متد زوژ  مد ا ت آور ز ، 

 [   81]دآپا،جشمیمد ا ت آور ز    جرزجزها  ر  
 

 الات پژوهشاهداف و سو -1
را تور، ر، تنوع رازا  جرزجزها  راش گاج  عاصهه، آور ز   هاگاه

  جش قبیل پیشا  شد پاسهخگو ی ر، مسائل خو، ها تکنیک راج 

،ز راشجز، پاسههتیژ، زشههد    ا توسههع،، تحقیقا  زاشو زج جآجاو ،ج،ه 

 ،جرزجز مناسههب زج راج  جراج  رعازیت خو، جآتخاب آاا ندراشههند   

ز، جصهلی ج ن جسهت ک، کدجو راش گاج  تعامل ریشتا  را امسه تاشه

بال ، ،آجآد  ج ن تحقیق رکاز گارت،جرزجزها ،جشهههت،    ا جرزجزها زج ر،

اش گاج  عاده رها   جرزجزها  ر    آوع جثا   آقش شههناخت تکنیک

ل زا  ذ وج  جزتباک رین رآا  جسههت   ر، ،آبال پاسههخگو ی ر، سهه

 جست:

ی چ، آقشها  مد ا ت آور ز  ،ز تعامل را تکنیکراش گاج   -جز 

 کنند؟ج فا می

 ا هتکنیکاش گاج  عاص، آور ز  ،زخصو  مشخم رتجار،  -ب

 ؟چیست ت آور ز  مد ا

ههها  مهد ا ههت آور ز  تکنیهک رههاش گاج  ،ز خصهههو ره   -ج

 چیست؟

زا  وجها ی ک، ،ز پاسههخگو ی ر، سرا تحلیل   رازسهی شهکل

، زازسهی ، ماکن جست را ز شن شد  جرعا،  ک مسروق ر، ر  می

راوههیا  رد د  مطاح شههو، ک، ،ز ج ن صههوز  آیز را د ر، ر  

ها  تکایل لاعا  پاسهشنام،راجسهاس جط  راوهی، پا،جخت، شهو،

ها  صنعتی خو، زج کازرا جرزجزها ها  مشا ز   شاکتشاکت ،شده

ر، ،آبال رازسهی هابستگی رین رآا  را  رناراج ن  جآدمعاری آاو،ه

 هرا  کد گا ،جزآد رو، خصو  جرزجزهاک، ،ز تور، ر، تعامل آقشهی

راوی، جصلی پژ هش مطاح   موز، تحلیل قاجز خوجهد  ،  ،ز ج،جم،

 گارت 
 

 متدولوژي پژوهش -5
ج  جش گسهههتا،ه موز، جسهههتفا،ه طی  ،ج ن پژ هش کهازرا، 

ها  ج ن عاهده ،ج،ه  جسهههتمهد اج  ،زگیا ،ز مبهامهث آور ز  

راج  طاجمی  پژ هش جش طا ق جرزجز پاسهشنام، ردست رمده جست 

ها   جرزجزها  مد ا ت ، تکنیک،ز گاو ج ل کلی ،پاسشنام، پژ هش

   میدجآی، ج مطهازعها  کتارخاآ، ،ما ز ج،ریها  تحقیقآور ز  رها 

ج  گا، د   منجا ر، توزید مقاز،شههناسهها ی  رازسههی ،قیق مقازا 

ر، ،زیل تنوع رسههیاز  ،[  ،ز گاو ، و4رد د  ،ز ج ن موشه شههد]

 گیا  جش مقازا رازا  جرزجزها  ها تکنیک مد ا ت آور ز ، را رهاه

گیا  جش آظا شهههاخم ج ن موشه   سهههنهد جتحا، ، جز پا   را رهاه

ثیا ج ن جرزجزها جرزجز جآتخاب   تا 11د ل   تعدج، خباگا ، جرزجزها تع

تبی جمحوز را شیوه تحلیل سلسل، ماها  جقتصا، ،جآشرا شهاخص،

جرزجز ک، ج زو ت رازاتا جش معدل  81رازسههی شههد   ،ز آها ت تعدج، 

آظا خباگا  زج کسب آاو،ه رو،آد شناسا ی شد   ج ن موووع آیز 

 [   5]ج  ر، چاپ زسیدطی مقاز،

ج ن   چازچوب کلی پاسههشههنام، تد  ن شههد را جآتخاب جرزجزها،

 :لشو،  ،ز مامل، ج پاسهشهنام، چهاز مامل، عاده زج شهامل می

راش گاج  وهههان معاری موشه رعازیت خو، ر، تبیین آقش خو،   

: تجار، مشههخم خو، پا،جشآد  ،ز مامل، ، وتعامل آقش خو، می

آاا ند  ،ز ها  مد ا ت آور ز  مشخم میخصو  تکنیکزج ،ز

ها  مامله، سهههوو: ره  ها رهاش گا ،زخصهههو  تعا   تکنیهک

زیسههتی جش  ،ز مامل، چهازو: شههو، مد ا ت آور ز  رازسههی می

،هندگا  قاجز گارت،   جرزجز( ،ز جختیاز پاسهها81جرزجزها  منتخب 

 ،جزآد  تجار، مشخم خو، زج ،ز خصو  ر  ریا  می

جزا  کلی، سو نام، تحقیق،پاسشراج  سنجش ز ج ی محتوج ی 

گیا  جش آظا خباگا    کازشناسا  ،زگیا طوز ردجگاآ،   را رهاهر،
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 کاز   جزتبهاطا ، رضههها  کسهههب،ز موشه رنها ز  جطلهاعها    

مهندسهههی صهههنا ع موز، سهههنجش قاجز گارت،   را تور، ر، مدل 

رو،ه ک،  %10 ی کل سههؤجزا  [، ز ج85سههنجش ز ج ی محتوج ی]

   جست ید موز، تا

پاسههشنام، ،ز  12تعدج،  موز، آیاش،تا ی  51را تور، ر، آاوآ، 

ها  عو،  ،ج،ه شههده ،پاسههشههنامموشه پژ هش پخش   جش رین 

جزا  پاسا ،ج،ه رو،آد وطوز کامل ر، سپاسهشنام، ک، ر، 51دج، تع

ها ،تا پاسشنامرا رازسهی ،قیق  جآتخاب   موز، تحلیل قاجز گارت

،هندگا  ذکا آاو،ه ک، ها ی ک، پاسهها  را تور، ر، پاسههشههنام،

مجد،  ،جرزجزهها زج ره، طوز کهامهل موز، جسهههتفا،ه قاجز ،ج،ه رو،آد

ها  راش گا موشه پژ هش شاکترازسهی   مشخم گا، د ک، ،  

  جآدها  صنعتی( جرزجزها زج موز، جستفا،ه قاجز ،ج،همشا ز   شاکت

ها  جزسههازی رقط ،  را رازسههی ،قیق پاسههشههنام،،ز ج ن شما  

موشه پژ هش ها  صههنعتی( ها  مشهها ز، شههاکتراش گا شههاکت

جرزجزهها زج ،ز عاهل تجار، کا،ه رو،آد   را تعامل آقشهههی ک، رین 

اج  ،ز خصهو  جرزجزها  رو، ،جشهت راوهی، جصلی پژ هش راش گ

   طاجمی   موز، رازسی قاجز گارت 

 هاي مدیریت نوآوريباازیگران در تااامل با تكنيک -5-4

 كنند؟چه نقشی ایفا می

ا ی هعنوج  جشخا     ا گا ه،ز ج ن تحقیق راش گاج  جصلی ر،

ها ی ک، شهههناسهههیکه، آقش مهای ،ز توسهههع،   جزتقا  ز  

 جست، قلادج، محوزکننده مد ا ت آور ز  ،ز جقتصا، ،جآشتقو ت

 ،،ز عاصه، آور ز   ک  ظیف، مشخم آدجز، ج راش گا شهوآد می

رلک،  هک  رو، آدجز،، ره،رین رهاش گاج    آقش رآها  زجرطه،  هک

 اعباز  ، گا، هر، جست؛ ظا   راجساس عالکا، رآها ،زه  تنیده 

کننههده   ه  خههازق   کننههده   ه  تاریعرههاش هگا ه  تههد  ن

   ظیف،  جستها  خا  ،هنده جرزجز ،ز موقعیت    وعیتپازا ش

 علا هج ن تدجخل  ظیف،  ج ن رهاش گاج  ،زه  تنیده   تدجخل ،جز، 

راعث  ،آور ز  تا ،ز تحققک ها   صهههاف  قت کهاهش هز ن،را 

 شو، میجرزج ی   ه  ج جا، مشازکت
 

 
[9]: نقش و تاامل بازیگران9 شكل

آقش مشههخم شههده    راعلا هها راش گا ،ز عاصهه، آور ز  

اعهده ر آقش سهها ا راش گاج  زج ،ز تعامل را رآا  ک، ،جز،،خاصههی 

را ج ن جعتقا، رو،ه ک،  %18 ،1شهههاازه  مطارق شهههکل  گیا،می

ها ،ز جستفا،ه ها  مشها ز ریشتا ن مساعد  زج ر، شاکتشهاکت

ها ها زج ،ز خلق تکنیک،جآشگاه %45 ،ها خوجهند ،جشهتجش تکنیک

ا هکهازراج  تکنیهکثا ،جآسهههته،  زی آقش چنهدجآی ،ز تاریع مو

ها ،ز آیز را ج ن عقیده رو،ه ک، شهههاکت %45   آخوجهند ،جشهههت

  ها پیشا  خوجهند رو، جستفا،ه جش تکنیک

ها شما  ک، زجرط، صههحیه   جصههوزی رین صههنعت   ،جآشههگاه 

شکل گارت، ،جآشگاه جرزجز   علوو زاشو زج را تور، ر، خوجست   آظا 

ا  طاح   جرزجز ،جآشگاه گیکازصهنعت طاجمی کا،   صهنعت را ر،

مسیا تاقی خو، زج پیش گارت   علا ه را ج ن راعث تاریع   زشد 

ج  ،ز ج ن   هاگاه چازش عاده جرزجز طاجمی شده ،جآشگاه آیز شد

ها  مشهها ز    ا ج نجاسههت ک، شههاکت خصههو  ج جا، گا، د،

ا توجآند ،ز تعامل را  کد گساشج  می کاز    ا تصای مامیا  کسب

ها  پیشهههارت   آور ز  زج ،ز ر  موز، ر، خصهههو  ج جا، شمین،

 کنند 

تجربه مشاص  بازیگران ررصه نوآوري درخوو    -5-2

 وري چيست؟ آهاي مدیریت نوتكنيک

شو، ک، ها جل ر، رازسهی ج ن موووع پا،جخت، میو،ز ج ن سه

دجو ک  راش گا چ، تجار،   عالکا، مشهخصی آسبت ر، جرزجزها ،جز،

جش رآها خازق جرزجز، کدجو سهههیاسهههتگذجز   کدجو کازرا جرزجز   موجز، 

0/54

0/340/340/170/22

0/1

0/340/290/290/24

0/17

0/12
0/610/240/39

0/15
0/54

0/22
0/270/27

جستفا،ه جش تکنیک ها

ک مساعد  شاکت ها ،ز جستفا،ه جش تکنی

تاریع کازراج 

خلق تکنیک ها



 
 محمد مندگاري بامكانعلي

 

 69 8931شماره سي و هشت، زمستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

راش گاج  عاصهه، آور ز  ،ز تعامل را   جسههتمشههارهی جش ج ن قبیل 

 کهد گا را د ر، ،آبال مد ا ت کا،  رار ندها  آور ز  خو، ،ز 

ج  عال کنند تا راش،هی ها ر، گوآ،جسهههتفها،ه جز جرزجزهها   تکنیک

هها ج جا، هها رقط ،ز ،جآشهههگهاه ش  هارهد، ،جآش،جآش رآها  جرزج

 یشههوآد، ها راش گا ،ز چازچوب ،سههتیاری ر، جهدجف خو، گاهآای

 ند رشهههو، ک، را د چاخ، آور ز  زج جش راها ی ز را  میرا چازش

خلاقیت، مجد،ج ،ز پیش رگیا،   را جسهتفا،ه جش جرزجزها  مناسب   

،سههتیاری ر، جزش ، اصهه، راج  منطقی   تعامل را راش گاج  ج ن ع

 ز، زج ،قیق تبین   ر، مامل، جراج رگذجز، امس

طلبد  میتعهامل   هاکاز  رسهههیاز مطلوری  عاصههه، آور ز 

جرزجز   توری، عالکا، ر  آقش ریشههتا   خلقها ک، ،ز ،جآشههگاه

تا آیاش ر،  آاو،هتا عال ها  مشههها ز را د رعال  شهههاکت زآهد،ج

 رنا ز    جراج،  را ،جآش رازا ماتفع گا،،  

 
 [9]هاتكنيکبازیگران نسبت به  تجربه: 1 شكل

جکثا  ،مشخم جست 5شاازه  شکل چ، ک، ریش جش ها، ،زر 

ها راش گاج  ،ز موشه مطازع، تجار، مشههخصههی آسههبت ر، تکنیک

ها زج موز، جسههتفا،ه قاجز جش راش گاج  تکنیک %02آدجشههت،   رقط 

جآد  آکت، ، گا  ک، آبا د موز، راجموشهی قاجز گیا، ج ن جست ،ج،ه

جآد ک، کسهاآی ک، ،ز ج ن موشه ه  ،زگیا  خاصی زج جراجش ،جشت،

زسهیده ک، شهکاف عایقی زج آسبت  %59ر،  را میزج  مجاوع رآها

؛ عدو جستچ، ک، محاش ،هد  ر رل آشا  میها  ج دهر،  وهعیت

(، عدو رگاهی   تجار، %48ها توجآا ی کاری ،ز جسههتفا،ه جش تکنیک

  رمها،گی   جطلهاعها  جراج، ،ز ج ن شمینه،، عهدو ،جآش موز،آیاش 

ل   رنو  جش مسائ،ز   ساشما    جزتباک آاکاری آسبت ر، ج ن جرزجز 

  جساسی جست ک، را د ر، رآها پا،جخت، شو،

کنندگا   جقعی جرزجزها را سهها ا راش گاج  ر، متاا را د جسههتفا،ه

  جش گیاتعامل رپا،جشآد   جرزجزها  مفید   قارل جسههتفا،ه زج را رهاه

ر، جشهههتاجی رگذجزآد   جش غلو   رضههها  مجاش    ج نتاآت معاری 

،ز ج اج    ر، شهههد  جرتناب کنند  کا،  ،زخصهههو   ک جرزجز

عنوج   ک مجا  ر، (8119 تأسیس صهند ق آور ز    شکورا ی

توجآد ز سک تنییا   تحوزا  آور زجآ، زج ،ز ج اج  گذجز میسهیاست

گذجزج  ج ن موشه آبا د جرزجز  زج را   هاگز سهیاستپوشهش ،هد 

 سا ا راش گاج  تحایل آاا ند  

هاااي تكنياک فهم باازیگران درخوااو  تاری  -5-9

 چيست؟ وريآمدیریت نو

را ج ن جعتقهها، رو،ه کهه،  پژ هشهاهه، رههاش گاج  عاههده موز، 

طوز گسهههتا،ه هها  مهد ا ت آور ز  ر، مقدجز جآدکی ر،تکنیهک

توسهههط رهاش گاج  موز، جسهههتفا،ه قاجز گارت، جسهههت   جکثا ج ن 

، رها   راش گاج  آامأآوس   آاشهههناخت،   ها راج  شهههاکتتکنیک

وزی سا  جزتباطا  جص کرناراج ن   یست،ستاسی آقارل سهوزت 

ر   ها را کازراج ،هندگا  ج ن تکنیککنندگا    توسع،رین ج جا،

را د ج جا، آاو، تا تحلیل مناسههبی آسههبت ر، ج ن جرزجزها صههوز  

رپذ ا،    کپازچگی مناسبی ،ز جستاجتژ  کلی راش گاج  ،ز عاص، 

 ها ج جا، شو، جستفا،ه جش تکنیک

 %51ر، خوری  جوههه جسههت ک،  ،4شههاازه  شههکلراجسههاس 

ها ها آسههبت ر، تکنیکشههاکت،هندگا  ریا  ،جشههت، ک، پاسهها

توج  ،ز عدو تعا   رگهاهی زهاشو زج آهدجزآهد  زی ،زیهل ر  زج می

را ج ن  %87  (  ریا  آاو، %84ها مناسههب آسههبت ر، ج ن تکنیک

   ز  از  یها  مد ا ت آور ز  راججعتقها، رو،ه ک،  رو، تکنیک

   راعکس تصوز  محوز وها ز  ،جز،ها  جقتصها، ،جآشرا چازش

ها ها راج  ،سهههتیاری ر، زهبا  راشجز ر، طاف تکنیکشهههاکت ک،

طوز  جوه منفی رو،ه؛ چاجک، ز آد پاسا ج ن سؤجل ،ز آاو،جز ر،می

ها زج راج  زهبا    ،هنهدگا   رو، تکنیک( پهاسههها%82رقط  

  د ،جآستندپیشا  شد  ،ز راشجز مفی

0/51

0/1

0/02

0/17

0/2

0 0/2 0/4 0/6

عدو ،زگیا  مشخم ،ز ج ن شمین،

سیاست گذجز  ،ز شمین، تاریع شاکت ها

جزش اری شاکت ها  جستفا،ه کننده جش تکنیک ها

خلق، تطبیق   پاال ش تکنیک ها

جستفا،ه جش تکنیک ها ،ز ساشما 
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 [9]هاي مدیریت نوآوريتكنيک بازیگران در مورد تاری  فهم: 5 شكل

 

 فرضيه پژوهش -5-1

جرزجزها ی ک، تاکنو  جش رآها آاو را،ه ،جآش زمزگذجز  شده آاو

هاگا   ک،جسهههت کازاها  متدج زی ها   جرزجزها(، تکنیهکشهههده، 

توجآند ،ز ها زحظ، جش ر  جسههتفا،ه کنند   را، جسههتفا،ه کننده می

تعدج، ش ا،  جش  ،راج  مثال  ماآع جسهههتفا،ه ، گا  آخوجهد شهههد

توجآند جش جرزجزها  هها ،ز رحهث مهد ا ت پا ژه خو، میشهههاکهت

معاری شهده روق جسهتفا،ه کنند رد   ج نک، ماآع جستفا،ه شاکت 

رو،  ج ن جرزجزها جش  ک طاف، ،ج،   زقیبزقیب خو، راشهههند  ری

مفظ ج ن مقوق زج رسههیاز ،شههوجز ها، مقوق مازکیت معنو  ر، رآ

ره، ،زیهل پیشهههارهت رنا ز  جزتباطا     ،آاو،ه   جش طاف ، گا

جرزجزها رسههیاز گسههتا،ه شههده   خو، ج ن عامل منجا جطلاعا ، آاو

د راش هز ن، موز، جستفا،هها ر، سهوزت   ک شده تا ج ن آوع ،جآش

  جآتقهال  ارد  رناراج ن رآچ، ک، ،ز ج نجا رسهههیاز مه    غیا قارل 

کازگیا    آوع جستفا،ه جش ج ن زقارت جسهت، مهاز  مد ا ت ،ز ر،

جرزجزها جرزجزههاسهههت   ج نکه،  ک مد ا چ، جآتظاز  جش جرزجز   آاو

خوجهد ،جشههت  جگا راش شههو، ک، هاکدجو جش ج ن جرزجزها ما زج ،ز 

زسههاآند   آتا ا خوری راج اا  ،جزآد، دجف  از  میزسههید  ر، جه

را ماکن جست راجمو  شده راشد ج ن جست آکت، جصلی ک، ،ز ج ن

که، مها ،آبهال خوب رو،  رو،      ا ج ن مامل، رقط  ک مامل، 

گذجز راج  زسهید  ر، آتا ا مطلوب   عازی   سیا کا،  ،ز مسیا 

ک   ک رعب، سیاهی ها زج ،ز متعازی خوجهد رو،  جگا ها، تکنیک

ز ها زج ه  ، اری ر، ج ن تکنیکتصوز کنی    جهدجف مد ا جش ،ست

،جخل رعب، قاجز ،هی ، شهاآس   جقبال ما ،ز ر  جست   را د  کی 

زج  ها ،ز ج نجها هاه، زج جآتخهاب کنی    رهد   ها، ه  ر، را ی 

ک،  ک مد ا ،ز طاجمی   جستفا،ه جش آور ز  ؛ چاجآخوجهی  زسهید

ها  ،هگاآ، توصی  شده ،ستاسی ،جشت، راشد آ، تکنیکرا د ر، 

ن رناراج   ج نک، خو، ج  ،زراگیاآده ها ،ه تکنیک   مهاز  راشهههد

ت، س ز،   خوجر   کی زج ریا    ا،را د ،ز ج ن رعب، سیاه ،ست ک

  ارتکاز گخو، زج جش ر  ریا  ،جشت،   ر

ها  مطاح شده را رازسهی ،قیق پاسهشنام، تحقیق   روجب 

ها  صنعتی، راش گاجآی رو،آد ک، ها  مشا ز   شاکتشاکت رقط

ها زج ،ز موشه کاز  خو، موز، جسههتفا،ه قاجز ،ج،ه جرزجزها   تکنیک

ج ن جسههت ک، ر ا راجسههاس  ک منطق خا  ج ن  از،جما مسهه  رو،آد

جآد    ا ج نک، هابسههتگی مثبتی جرزجزها زج موز، جسههتفا،ه قاجز ،ج،ه

جش  کنندهجرزجزها راج  ج ن ،  راش گا جسههتفا،هرین جسههتفا،ه جش ج ن 

هها  چنهدگاآ، ،ز   تعهاملی که، ،ز رین آقش جرزجزهها  رو، ،جز،

ر، ر  پا،جخت، شد مقیقی جست    ا ج نک، جش ز    1 شاازه شکل

،ز ج نجاست ک، شهاآس   تصها،ف ج ن تعامل ج جا، شههده جسههت  

ی جزش اررا تحلیل هابستگی موز،   راوهی، جصهلی پژ هش ج جا، 

    گارتقاجز 

هابسهههتگی مثبتی رین  %4،جز  ،ز سهههطه معنی آزمون:

ها  مد ا ت آور ز  توسهههط تکنیک جرزجزهها  موز، جسهههتفها،ه

   رو، ،جز،  یصنعتها  شاکتها  مشا ز   شاکت
H0:𝜌 <=0 H1: 𝜌>0 

جرزجز  جسههت ک، ،ز  81،زراگیاآده ج  محتوج  پاسههشههنام،

، یجرزجزها را شهیوه تحلیل سهلسل، ماجتبرند  مامل، رعد جش ج زو ت

جل سهههومیهاآگین آااه خباگهها  زج کسهههب آاو،آهد   ره، عنوج  

ج ن جرزجزها  قتی  پاسهشنام، ،ز موشه پژ هش جستفا،ه شده جست 

موز، رازسهی توسط راش گاج  عاص، پژ هش پازی عل    رنا ز  

ها  صنعتی ها  مشها ز   شههاکتشهاکت قاجز گارت، رقط ز،( 

ریها  ،جشهههتهه، که، ج ن جرزجزهها زج رکههاز  مورو، ،ز موشه پژ هش

جآهد  رنهاراج ن راج  تحلیل رهتا   ج نک، ر ا هابسهههتگی   گارته،

  توجتشهها ک مسههاعی رین راش گاج  مصههدجق ،جز،   ج نک، ر ا می

ر، ر  پا،جخت،  1شههاازه  تعامل آقش رین راش گاج  ک، ،ز شههکل

شده رو، مصدجق ،جز،  ا خیا، رشمو  راش طاجمی   موز، تحلیل 

 قاجز گارت، جست 

  

0/46

0/15

0/1

0/17

0/12

عدو رگاهی شاکت ها جش  رو، تکنیک ها

عدو کفا ت تعا   تکنیک ها

کازرا، آظامند راج  زهبا  راشجز

ز  از  ی را چازش ها  جقتصا، ،جآا ی محو،

عدو ، دگاه مشخم آسبت ر، تکنیک ها
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 [9]: ابزارهاي مورد استفاده بازیگران رمده6 شكل
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00/20/40/60/8

جزشز اری تکنوزوژ 

کازررا نی

شاکت ها  شج شی

مد ا ت پوزتفوزیو

طاجمی ر، کاک کامپیوتا

آاوآ، ساش  سا ع

مهندسی مجد، رار ندها  کسب   کاز

مل خالقاآ، مساز،

آگاشت ذهنی

مهندسی هازما 

 ا،گیا  جزکتا آیکی

خوش، ساش  صنعتی

تی  ساش 

مد ا ت مازکیت رکا 

زصد تکنوزوژ 

رآازیز پتنت

توزید رهنگاو

را   سپاز 

شاکت ها  مشا ز

(صنعت شاکت 
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 محاسبات ضریب همبستگی :9 جدول

 ابزار

ت(
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ص
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رك
ش
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ش
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شا
ي م
ها

 

ت
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ص
ه 
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ر

ن 
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ش
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d d2 

 2.25 1.5 9 10.5 0.73 0.75 رنا ز جزشز اری 

 6.25 2.5 6.5 9 0.33 0.63 کازررا نی

 0 0 3.5 3.5 0.13 0.13 ها  شج شیشاکت

 2.25 1.5- 2.5 1 0.07 0 مد ا ت پوزتفوزیو

 CAD 0.5 0.13 8.5 3.5 5 25سیست  

 4 2 6.5 8.5 0.33 0.5 ساش  سا عآاوآ،

 16 4 4.5 8.5 0.2 0.5 مهندسی مجد، 

 4 2 5.5 7.5 0.27 0.44 مل خلاقاآ، مساز،

 1 1 2.5 3.5 0.07 0.13 آگاشت ذهنی

 1 1 3.5 4.5 0.13 0.19 مهندسی هازما 

 9 3 7.5 10.5 0.4 0.75  ا،گیا  جزکتا آیکی

 1 1 1 2 0 0.06 ساش  خوش،

 6.25 2.5 8 10.5 0.53 0.75 ساش تی 

 IP 0.38 0.27 6 5.5 0.5 0.25مد ا ت 

 4 2 3.5 5.5 0.13 0.25 زصد تکنوزوژ 

 1 1 3.5 4.5 0.13 0.19 رآازیز پتنت

 9 3 4.5 7.5 0.2 0.44 توزید رهنگاو

 4 2- 7.5 5.5 0.4 0.25 سپاز را  

 وههها ب هابسهههتگی( زج  n  ،rs>82را تور، ر، ج نک، مقدجز

توج  را توش ع آامال تقا ب ش، ک، ر، جمید ز اوهههی    جز اآس می

،ز جرتدج ر، محاسههب، مقدجز وهها ب هابسههتگی رناراج ن  آیاش ،جز، 

 :خوجهد شدپا،جخت، 

rs = 1 −
6 ∑ 𝑑2𝑛

1

n(n2 − 1)
=  

6 ∗ 96/25

18(323)
= 0/9 

) =0sE(r 
1

17
= 0/061)=-)=1/(nsV(r 

، دست رمدهر sr 0/9 =  مقدجز جست αZ = 1/645جش رآجا ی ک، 

  محاسب، شده جست  Z= 3.67رناراج ن رامبنا  رامول مقدجز 

Z= 
rs− E(rs )

√V(rs)
= 3.67 

رززگتا جسهت،   Zαجش Z راج ن جسهاس ک، مقدجز گيري:تواميم

ین ج ن ر ما، ، جعلاو شده   هابستگی مثبتیصفا رناراج ن راش 

ها   جرزجزها  مد ا ت آور ز  ،  رهاش گا ،ز جسهههتفها،ه جش تکنیک

  رو، ،جز، 
 

 گيري  نتيجه -6
رهاش گاج  ،ز موشه عالکا،  خو ش، ،سهههت ر، جآتخاب جرزجز 

د   جگا جرزجز  موز، تور، تااو راش گاج  هسههت ر، نشآخاصههی می

خاطا قارلیت ر  جرزجز ،ز زسهید  ر، مفاهی  جقتصا،    خا  ها 

،ز   توج  راش گا  زج ،زآظاگارت ک، خنثی راشد  آایجستراش گا 

ها، راش گاج  تاا ل ،جزآد تا جرکاز خو، زج ر، رعلیت راساآند،  ، جقع

جش  ج شوآد ،ز شبک،آور ز  می راش گاجآی ک،  جز، عاصه، مد ا ت

 گیاآد   ، گا ،جزج   ک آقش آخوجهند رو،  تعاملا  قاجز می

ها  جقتصهها،  جما ش موجر، توجآد را چازششماآی  ک مد ا می

 کننده جرزجز    اها چ، جش منظا توزیدشهههو، ک، ر، تاکیبی جش آقش
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ر ز  ا آوجز ،ز شمین، جرزجز راشد   ک مد ذکازرا جرزجز    ا سهیاستگ

مدآظا خو،  ،توجآد رقط  ک جرزجز زج جش  ک تکنیک مشهههخمآای

 را آگاهی ،قیققاجز ،ج،ه   را مبنا  ر  ه  ر، مورقیت ،ست  ارد  

ها  صنعتی   شاکت 1شهاازه    شهکل 1   0شهاازه  لردج ر، 

جرزجزها  موز، آیاش ،ز زجرط،  ها  مشا ز  ک رست، کامل جششاکت

جآد  ر ز  زج موز، جسهههتفها،ه قاجز ،ج،هرها ،ه تکنیهک مهد ا هت آو

عنوج  مثهال شمهاآی که، جرزجز جزش اری پا ژه زج جآتخاب آاو،ه ر، ره،

جسهههت   ها ،  راش گا راج  ج ن ها  مد ا ت پا ژه ،آبال تکنیک

سهههاش  زج   هاگههاه جرزجز تی قههائلنههد  %71جرزجز جزششهههی رههازهها  

ساش    هاکاز  تحت زوج  تکنیک شبک، ،موز،جستفا،ه قاجز ،ج،ه

ها  صههنعتی ر، رو،ه جسههت  هاگاه  ک مد ا آور ز  ،ز شههاکت

،آبال جرزجز مد ا ت مازکیت رکا  رو،ه، ،ز هاا  شما  آیز جمتیاج 

 هاچند ک، جست،ها  مشها ز ر، راش گا  ، گا  هاچو  شهاکت

صو  جرزجز مد ا ت ها  مشها ز ،زگیا  مشههخصی ،زخشهاکت

ها  هها  مهد ا هت پا ژه آهدجزآد، شهههاکتو جش تکنیهکپوزتفوزی

سههاش  صنعتی جش صهنعتی آیز ،زگیا  مشهخصهی را جرزجز خوشهه،

ها  شههاکت سههاش    هاکاز  آدجز، ها  مد ا ت شههبک،تکنیک

سهههاش ، صهههنعتی رهازهاتا ن جزش  جهایهت زج راج  جرزجزها  تی 

   قائل شهههدآد %74معا،ل  رنا ز  ا،گیا  جزکتا آیکی   جزش اری 

ها  مشههها ز ر، جرزجزها  جزش اری رهازاتا ن جزش  جش آظا شهههاکت

 جختصا  ،جز،  %41ساش    تی  %71 رنا ز 

راش گاج  رآقدز جعاال   زرتازشههها  ،ز ه  تنیده شهههده   ،ز 

کنند ک، ها کجا ،چاز مشهههکل هابسهههتگی را  کد گا عال می

 کننده،هنده   ماا تراش گا ، گا ،ز  جقع را د پوشهههش ،شهههدآد

،ز ج هنهجهها ها چنههد کهه، تعههدج، رههازهها ی جش   رآهها  رههاشههههد

( ،جآشهههگاه زج خازق جرزجز معاری آاو،آد، %45،هنهدگا  پهاسههها

توجآند خازق ها ه  جعتقا، ،جزآد ک، سههها ا راش گاج  ه  میهاها 

ها  مشههها ز زج ،ز آقش شهههاکت %18جرزجز راشهههند   جگا چ، ک، 

زی   ،آاا ندمیها معاری مسهاعد  سا ا ن ،ز جستفا،ه جش تکنیک

ج ن آکت، زج آبا د جش آظا ، ز ،جشههت ک، سهها ا راش گاج  ه  هاین 

 ج  تنگاتنگ ر، ک آبو،ه   ،ز زجرط،ر،ها  کآقش زج ،جزآهد  آقش

ها   کد گا هها رهد   ،خازت ،ز سهههیسهههت هاپوشهههاآی آقش

 پا،جشآد می

اری منظوز ،ستیرا تور، ر، جرزجزها ی ک، ،ز جختیاز ها راش گا ر،

توج  ج نگوآ، ،ز ارت کا، ، آقش   عالکا، خو،  رو، ،جز،، میره

هاگهاه جرزجز  ،ز جختیهاز رهاش گا آور ز  رو،ه   جش ر  ر،  ،که، ج ل

مازت راش گا ،جزج  آقط، قو  خوری جسهتفا،ه آاو،ه جست، ،ز ج ن

ز ،ج،ه ره، خوری رهه، رو،ه   جش راصهههتی که، جرزجز ،ز جختیههاز ج  قاج

 ازت جمتیاجم،سهههت پیدج کا،ه   ،ز ج نآظا خو، ها  موز،جزش 

چ، جرزجزها ی ،ز جختیاز راش گا ها  جصلامی آدجز،  ، و، ر، سیاست

مازت را رو،ه که، موز، جسهههتفا،ه    قاجز آگارت، جسهههت، ،ز ج ن

گذجزج     ا ها  تشهو قی جش طاف سههیاستکازگیا  سهیاسهتر،

راش گاج  توج  ،ز رهت جزتقا  ج ن ها  مشهها ز میکاک شههاکت

جرزجزها  زاشو ،ز جختیاز راش گاج   رو، آدجز،، ،ز  ،عال آاو،  سوو

مازت  ا راش گا آخوجسههت،    ا آتوجآسههت، جش جرزجز راج  پیشههبا، ج ن

مازت را د را رموش  ،ج،  جههدجف خو، جسهههتفا،ه کند، ک، ،ز ج ن

جرزجزها ،ز رهت جعتلا  ج ن راش گاج  عال آاو،    ا ج نک، کلا ج ن 

ش گا زج جش صحن، مذف آاو،   ،ز  جقع چاخ، رد د  جش آور ز  را

 زج جش منظا خلاقیت تا مامل، جزش  ررا نی ج جا، آاو،  
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