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هـاي مـدیریت   رزیابی عملکرد ابعاد و شاخصا

ــاهی و   ــزات نیروگ ــنعت تجهی ــوآوري در ص ن

(مطالعه موردي: شرکت مهندسـی  تامین انرژي

  و ساخت ژنراتور مپنا پارس)

  ناصرملی محمدحسن ■

دانشگاه آزاد اسالمی، کرج ، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، 

    ایران

 31485-313دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، صندوق پستی: 
  ��خمسه عباس ■

گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج ، 

   ایران

 31485-313دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، صندوق پستی: 
  رمضانی علی ■

دانشگاه آزاد اسالمی، کرج ، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، 

   ایران

  31485-313دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، صندوق پستی: 

  19/10/1394و تاریخ پذیرش:  28/8/1394تاریخ دریافت: 

  چکیده

هاي ذاتی خود از عوامل مختلفـی در  و نوآوري با توجه به ماهیت خاص و ویژگی است عوامل زیادي بر فرایند نوآوري تاثیرگذار

پذیرد که بدیهی است بر نحوه مدیریت این فرایند تاثیر بسزایی خواهد داشت. لـذا بـراي مـدیریت و    داخل و خارج سازمان تاثیر می

ها در قبال هـر کـدام از ایـن    ، شناخت عوامل موثر بر آن و بررسی وضعیت وجود سازمانتر فرایند نوآوريرهبري هرچه بهتر و موثر

  رسد. نظر میزم و ضروري بههاي مربوطه العوامل و شاخص

 55، تحقیقاتی، انسـانی، فرهنگـی، خـارجی و عوامـل سیسـتمی و      یبعد شامل عوامل مالی، مدیریتی، سازمان 8در این مقاله با 

که با توجـه   ه شده استشاخص به ارزیابی وضعیت موجود مدیریت نوآوري در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس پرداخت

باشند و سایر عوامل یعنی عوامل مالی، سازمانی، خارجی، ن، عوامل انسانی، مدیریتی و فرهنگی نسبتا در وضع مطلوب میبه نتایج آ

سبک رهبري سازمان، میزان حمایت هاي ها، شاخصسیستمی و تحقیقاتی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. همچنین میان شاخص

هاي وجـود منـابع علمـی،    شاخصهاي نوآورانه داراي باالترین اولویت و د از فعالیتسازمانی از کارکنان خالق، حمایت مدیریت ارش

، تعامل با مراکز دانشگاهی و تحوالت فناوري  ، تعامل با تامین کنندگانتبدیل دانش ضمنی به دانش صریح، توسعه محصوالت جدید

  .استلویت وداراي کمترین ا

.7، تجهیزات نیروگاهی6شرکت مپنا پارس ،5فناوري، مدیریت 4، مدیریت نوآوري3نوآوريواژگان کلیدي: 

Nasermelli@vatanmail.irپست الکترونیکی:و آدرس  026-36608606شماره نمابر: 

 عهده دار مکاتبات 

Ab_khamseh@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:�

Ramezani.management@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:

3 innovation 
4 Innovation management 
5 Technology management 
6 Mapna Pars.co 
7 Power plant equipment 



  ...هاي مدیریت نوآوري در ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص
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  مقدمه - 1

نوآوري ذاتا امري پر مخاطره و داراي ریسـک اسـت و حتـی    

هاي نامحدود توانند ریسکو قوي نیز نمی هاي رشد یافتهشرکت

انجام دهند. در واقع سوال این نیست که آیا باید نوآوري صورت 

بلکـه بایـد دیـد چگونـه ایـن نـوآوري بـه شـکل          ؛گیرد یا خیـر 

هایی از موفقیت یا شکست آمیزي انجام شود و چه درسموفقیت

یـن  توان دریافت کرد. لذا با توجه بـه مـوارد ذکـر شـده ا    آن می

هاي نوآورانه نیز بایـد همچـون هـر سیسـتم و فراینـدي      فعالیت

  . ]7[مدیریت گردند

و خـدمات جدیـد منبـع     8امروزه خلق محصوالت، فرآینـدها 

 . از سـوي دیگـر،  شـود اصلی ایجاد مزیـت رقـابتی شـناخته مـی    

. رودشـمار مـی  بهی یهاعامل اصلی ظهور چنین نوآوري 9فناوري

محـور بایـد بـه سـمت     فناوريهاي تغییر و نوآوري براي شرکت

جـز  راهـی بـه   ،افزایش قدرت رقابت باشد. در غیـر ایـن صـورت   

قدام به نوآوري یـا تـن دادن   انابودي و حذف شدن وجود ندارد. 

به نابودي، به موضوعی مهم و بحرانی در صنایع گوناگون مبـدل  

با نوآوري عجـین شـده اسـت. اغلـب      و اثربخشی سازمانی کامال

داراي عملکرد برتر در عرصه رقابت با سایر کشورها، هاي شرکت

 دانندمیهاي نوآورانه بخش عمده موفقیت خود را مدیون فعالیت

 .]10[است فناوريکه در بسیاري از موارد مبتنی بر 

با توجه به شرایط کنـونی حـاکم بـر جامعـه چـه از لحـاظ        

وضـعیت سیاسـی در جامعـه جهــانی و چـه از لحـاظ بازارهــاي      

هـاي  وجود رقباي سرسخت و شـرکت  ،بازارهاي خارجی ،داخلی

، ایجاد مزیـت رقـابتی    10دانش بنیان در عرصه صنایع نیروگاهی

شود و براي رقابـت در فضـاي موجـود    بیش از پیش احساس می

روي آوردن بــه نــوآوري و متعاقبــا مــدیریت آن بــیش از پــیش 

  اهمیت پیدا کرده است.  

ذکر شده و اهمیـت مـدیریت    با توجه موارد مقالهلذا در این 

نوآوري در صنایع نیروگاهی، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتـور  

  قرار گرفت. پژوهش مپنا پارس مبناي مطالعه موردي این 

شرکت مهندسـی و سـاخت ژنراتـور مپنـا پـارس از جملـه        

هاي ایرانی بـوده و بـا   بنیان در میان شرکتفناوري هاي شرکت

ي مختلف صنایع نیروگاهی، نیاز بـه  هاتوجه به فعالیت در زمینه

 فنـاوري، هاي مهمـی چـون مـدیریت    روشاستقرار و استفاده از 

در ایـن مجموعـه،  بـیش از     مدیریت دانش و مـدیریت نـوآوري  

8 process 
9 technology 
10 Power plant of industries

شود. نوآوري با اینکه امروزه از ضروریات مهـم  پیش احساس می

آیـد،  ها و از جمله شرکت مپنا پارس به حساب مـی براي شرکت

نیز در پی دارد و مدیریت فرایندهاي نوآوري را زیادي  خطرهاي

و کنترل و نظارت بر آنها  نیز به همان اندازه از اهمیـت خاصـی   

ایی برخوردار است. براي استقرار مـدیریت نـوآوري ابتـدا شناسـ    

  عوامل موثر بر آن الزم است.
 

 مرور ادبیات   -2

  : شودپرداخته میدر این قسمت به تعاریفی از نوآوري 

خدمت یا فرآیندي جدید در هر سـازمان را   :11خلق محصول -

نامند. نوآوري به مفهوم ارائه محصول، خدمت یـا  نوآوري می

خواه از طریق ایجاد کـاربردي   ؛فرآیندي جدید به بازار است

جدید یا تجاري کردن آنها. نوآوري ضـرورتا در کـل جهـان    

 .]10[جدید نیست

جدیـد و رسـاندن    هـاي نوآوري یعنی تبدیل فرصت به ایـده  -

هاي جدید به کاربرد عملی گسترده و همچنین نـوآوري  ایده

 ]5[هاي جدیدیعنی بهره برداري موفق از ایده

، ، برنامه، سیاستک ایده یا رفتار راجع به یک نظامپذیرش ی -

 یا خدمت که براي سـازمان، نـو و جدیـد   و فرآیند، محصول 

 .]22[نامندرا نوآوري می است

ست از معرفی یک فناوري جدیـد یـا ادغـام    نوآوري عبارت ا -

منظور ایجاد تغییري موثر در رابطه با هاي موجود، بهفناوري

 ].21[ارزش/ قیمت ارائه شده به مشتري یا کاربر

مدیریت نوآوري کار ظریف ایجاد تعـادل بـین هزینـه ادامـه     

هایی که ممکن است در نهایت به موفقیت نرسـند و خطـر   پروژه

هـایی کـه بـالقوه سـودمند      م و حـذف گزینـه  تعطیلـی زودهنگـا  

تـوان مـوردي و   هستند را بر عهده دارد. چنین تصمیماتی را می

اما تجربه نشان داده که یک نظام سـاختاریافته   ؛برنامه گرفتبی

 هگیـري و قواعـد پذیرفتـه شـده کـ     با مقاطع مشـخص تصـمیم  

گیري در خصوص ادامه یا عدم ادامه کار بـر مبنـاي آنهـا    تصمیم

   ].4[تر استگیرد، اثربخشصورت می

  فرآیند نوآوري 

نوآوري یک فرآیند است و فرآیند نوآوري با نامعینی همـراه  

بینی است. از زیرا ایجاد فرصت براي نوآوري غیرقابل پیش ؛است

افزایی و یـادگیري اسـت.   این فرآیند مبتنی بر دانش ،طرف دیگر

-هاست و از مرزهاي بخـش این فرایند در تقابل با برخی فعالیت

. فرایند رودمیهاي مختلف درون سازمانی و برون سازمانی فراتر 

11 Product creation 



  
  محمدحسن ناصرملی، عباس خمسه و علی رمضانی
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نوآوري نیز همچون سایر فرایندهاي جاري در هر سازمان، نیـاز  

   ].4[به مدیریت و رهبري دارد

مدل فرآیند نوآوري جوتید و جان بسنت داراي چهار مرحله 

  به شرح زیر است: 

  مرحله اول: جستجو

کـه در واقـع    اسـت اولین مرحله فرآینـد نـوآوري، جسـتجو    

هاي محیطی درباره پتانسیل تغییر است. ایـن  شناسایی سیگنال

تواند در قالب یک فرصت فناورانه جدید یـا تغییـر   ها میسیگنال

هـاي مختلفـی از ایـن    ، فشار قانون رقبا و یا ترکیبرنیازهاي بازا

  عوامل باشد. 

  مرحله دوم: انتخاب 

هاي بزرگ وري ذاتا همراه با مخاطره است ولی حتی بنگاهنوآ

هاي فـراوان را تحمـل کننـد. بنـابراین از     توانند مخاطرههم نمی

هـایی انتخـاب   هاي بازار و فناورانه، باید گزینـه میان انبوه فرصت

وکار شـرکت باشـند و   شوند که همراستا و همسو با راهبر کسب

نـی و بـازار بنگـاه، ممکـن     هـاي ف توسعه آنها براساس شایستگی

هـا بـه یـک مفهـوم     باشد. هدف اصلی این مرحله تبدیل ورودي

تواند در طول مراحل بعـدي فراینـد توسـعه    نوآوري است که می

کند. ورودي اول، جریان یابد. این مرحله از سه ورودي تغذیه می

هاي بالقوه بازار و فناوري است که هاي مربوط به فرصتسیگنال

. ورودي دوم را بنیـان دانشـی موجـود    هستند بنگاهدر دسترس 

 دهدبنگاه و به بیان دیگر شایستگی متمایزکننده آن تشکیل می

-بـه  اسـت، وکار بنگـاه  و ورودي سوم، همسویی با راهبرد کسب

وکار نحوي که بتوان تاثیر نوآوري را در بهبود عملکرد کلی کسب

  بنگاه مشخص کرد. 

  ازي سمرحله سوم: اجرا و پیاده

هـاي نـوآوري را دریافـت    بنگاه که در مراحل قبـل سـیگنال  

کرده و تصمیم راهبردي را مبنـی بـر پیگیـري تعـدادي از آنهـا      

هاي بالقوه را به طریقـی  کوشد این ایدهگرفته، در این مرحله می

 همـراه محقق کند. اوایل این مرحله به شدت بـا عـدم قطعیـت    

پذیري فناورانه، تقاضـاي  است. جزئیات اطالعات مربوط به امکان

بازار، رفتار رقبا، قوانین و مقـررات و دیگـر عوامـل مـوثر بسـیار      

-حـدس "گیري راهبردي ناگزیر باید براسـاس  کمیابند و تصمیم

سـازي، ایـن   انجام شود. اما با پیشرفت مرحله پیاده "هاي صایب

دهـد کـه از   اي مـی هعدم قطعیت جاي خود را به دانش و تجربـ 

  . ستاآمده هاي زیاد به دستمختلف و با صرف هزینهمسیرهاي 

  مرحله چهارم: تصاحب ارزش

ت و نیسـ هدف از نوآوري، صرفا خلق نوآوري بـراي نـوآوري   

کنـد. تصـاحب ارزش از   اغلب تصاحب نوعی ارزش را دنبال مـی 

فرآیند نوآوري موضوعی حیاتی است که بـراي دسـتیابی بـه آن    

هاي رسمی مانند ثبت اختـراع  روش ؛هاي بسیار وجود داردروش

 .]3[هاي کمتر رسمی مانند استفاده از دانش ضمنیتا روش
  

  مدیریت نوآوري و اهمیت آن  

جا نوآوري به مثابه فرآیند محوري جان بخشیدن به تا بدین

سازمان، نو کردن محصوالت در جهان پیرامون و نیـز تغییـر در   

شـد. بـه    نحوه خلق و عرضه این محصـوالت و خـدمات معرفـی   

همین دلیل یقین پیدا کردیم که نوآوري با بقا و رشـد سـازمان   

گره خورده است. نگاشتی ساده از فرآیند نوآوري ارائـه شـد کـه    

جرا و کسب ارزش از نوآوري ا ،انتخاب ،هاي جستجوداراي مولفه

  . است

هـا بـا آن روبـرو هسـتند،     حال چالشـی کـه همـه سـازمان    

مدیریت این فرآیند است تا به کمـک  هایی براي شناسایی روش

حلی مناسب براي مسئله تجدید حیـات سـازمان   هد رانآنها بتوان

انجامد. امـا  هایی مختلف میحلپیدا کنند. شرایط مختلف به راه

به رغم این تنوع، الگوي اصلی مراحل مختلـف نـوآوري یکسـان    

ی شود و نیز عواملچه که در فرآیند نوآوري مدیریت میاست. آن

بـه نـوعی در همـه     ،توانند بر موفقیت آن تـاثیر بگذارنـد  که می

نامیـده   "توانمندسـازها ". این عوامـل کـه   ستها مشابه اسازمان

انی متـوان در هـر سـاز   که مـی  استهایی شود، در واقع اهرممی

براي مدیریت نوآوري از آنها استفاده کرد. اگرچه در عمل نحـوه  

هـاي مختلـف   در کنار هم در بنگاهقرار گرفتن این توانمندسازها 

هایی خـاص بـراي مسـئله عمـومی     حلمتفاوت است، اما آنها راه

ــوآوري" ــه مــی "مــدیریت ن ــوآوري یــک  ارای دهنــد. مــدیریت ن

هـاي  قابل یادگیري است اما بـا وجـود دسـتورالعمل    سازتوانمند

ها را بایـد بـا توجـه بـه شـرایط خـاص هـر        یکسان، ایده "نسبتا

 .]5[د و شکل دادسازمان تعدیل کر

ـ  پژوهش انـد کـه هـر    نشـان داده  یهاي روان شناسـی فراوان

انسانی توان کشف و حل مشکالت پیچیده را دارد و هر کجا کـه  

هـا و  اي را در جمع افرادي بـا مهـارت  بتوان چنین رفتار خالقانه

هـاي مختلـف و متفـاوت مـدیریت کـرد، دسـتاوردهایی       دیدگاه

  . ]3[دآیدست میدرخشان به

ها یا توان نوآوري را در شرکتبندي، میهترین دستر کاملد

بنـدي کـرد کـه شـامل     هاي اقتصادي، به شش نوع تقسیمبنگاه

 راهبـرد ، سازمان و فناورينوآوري در محصول، فرایند، بازاریابی، 

  . ]2[است
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هاي جدید به محصوالت و خدماتی سودآور براي تبدیل ایده

یعنـی هـر    ؛فرایند نوآوري مدیریت شـود و مورد نیاز، الزم است 

نوآوري در محصوالت و خدمات باید در قالب مدل یا طرح کـار،  

ونقل، که شامل مواردي چون تامین مالی، تولید، بازاریابی، حمل

تعریف شود و سپس فرایند مـذکور،   است،... تبلیغات، خدمات و 

، ییکننده نهاتا مرحله تحویل به مصرف 12در طول زنجیره ارزش

  . ]9[مدیریت شود

هـا تعـداد   کـه بسـیاري از شـرکت    استمطالعات نشان داده 

طور اثربخش آنها را به نتیجـه  توانند بهزیادي ایده دارند که نمی

صورت یک برونـداد قابـل   برسانند. بدون تحقق نتیجه نوآوري به

مانـد.  استفاده، نوآوري همچنان در حد یک ایده خوب باقی مـی 

است که در سامانمند هاي در واقع همان فعالیتمدیریت نوآوري 

هر سازمانی براي تبدیل نوآوري بـه یـک نتیجـه قابـل اسـتفاده      

 .]19[شودانجام می

 هـاي ایدهطور مستمر به خلق نوآوري و ها بهبرخی سازمان 

کـه برخـی دیگـر کمتـر بـه نـوآوري       درحالی ؛نو مشغول هستند

پـردازي  آوري فقط خیالمندند. تحقیقات نشان داده که نوعالقه

بینی است. بنابراین نیست بلکه تا حدودي آموختنی و قابل پیش

ها موثر است، اما نوع رهبري و مدیریت در میزان نوآوري سازمان

ها و ماهیت نوآوري، مـدیریت آن بـا مـدیریت    با توجه به ویژگی

کـارگیري مـدیریت   کارهاي تکراري و روزمره متفاوت است. با به

تـوان بـا راهکارهـاي سـازماندهی، مـدیریت و      آوري مـی موثر نو

رهبري، ظرفیت خالقیت و نوآوري سازمان را توسعه داد. یعنـی  

هاي توان وضع موجود را زیر سوال برد و در عین حال فعالیتمی

-البته مدیریت نوآوري یکی از چالش. روزمره را هم مختل نکرد

نوآوري مشابه و  13زیرا خالقیت ؛روي هر مدیري استهاي پیش

هاي تکراري و روزمـره سـازمانی نیسـت و هـیچ نسـخه،      فعالیت

، فرآیند و یا حتی شاخص موفقیتی براي آن وجـود  ، قانونقاعده

 .]7[ندارد

  برخی عوامل مهم در مدیریت نوآوري

هـا در مـدیریت نـوآوري    از عوامل موفقیت و شکست شرکت

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:می

شرکت به بازار با یک نوآوري جدید همـراه باشـد،   اگر ورود  .1

شـود و فـروش   باعث مزیتـی فـوري در فـروش شـرکت مـی     

 ؛یابدشرکت در مدت زمان کوتاهی افزایش می

12 Value Chain 
13 Creativity 

اگر شرکتی در عرصه نوآوري رقابت کند، باید براي اسـتمرار   .2

 ؛رقابت داراي طرح و برنامه باشد

بازار قبلی  کند یاایده محصول جدید، بازاري جدید ایجاد می .3

عنوان مثال، ظهور کامپیوتر شخصی قابل دهد. بهرا تغییر می

حمل، دیدگاه مردم را تغییر داد و آنها را به کار با کـامپیوتر  

 ؛عادت داد

ــر    .4 ــر خاصــی هســتند. دوره عم تمــام محصــوالت داراي عم

محصوالت، تا حـد زیـادي بـه رقابـت و بـازار بسـتگی دارد.       

 راهبرد فناوري، باید بخشی از نوآوري به موقع در محصوالت

ها باید به دیدگاه مشتریان توجه کنند هر مدیر باشد. شرکت

 رقبا به خواست مشتریان پاسخ دهند؛تر از و سریع

جدیـد بسـیار مهـم اسـت. وقتـی       فناوريزمان اعالم عرضه  .5

ها موجودي زیـادي از محصـول فعلـی دارنـد، نبایـد      شرکت

 ؛محصول جدید را اعالم کنند

ها تامین سرمایه، منابع مالی و جریان نقدینگی براي شرکت .6

هـاي مردمـی در   مهم است. زمان اعالم دریافت کمک بسیار

و موقعیـت بـازار پیشـتاز     فناوريهنگامی که شرکت از نظر 

اي بـرد و منـابع جدیـد سـرمایه    باشد، ارزش سهام را باال می

و کند. این امـر بـراي گسـترش توانـایی محصـول      ایجاد می

 ؛هاي تحقیق و توسعه ضروري استتامین بودجه پروژه

هاي موفق جدید باید بتوانند با رشـد سـریع و رقابـت    پروژه .7

فزاینده هماهنگ و همراه باشند. ارائه بـه موقـع نـوآوري در    

 سه مرحله از دوره عمر محصول مهم است:

اي در بـازار  سرعت در ارائه نوآوري، موقعیـت مناسـب اولیـه    �

 ؛کندایجاد می

-ي محصول، توان رقابت محصول را افزایش مـی فناوربهبود  �

 دهد.

بهبود فرآیند باعـث کـاهش هزینـه و افـزایش تـوان رقابـت        �

  .]6[شودقیمتی می

همان دیدگاهی اسـت   14نوآوري بسته :وري باز و بستهآنو

داند. بر پایه این دیـدگاه،  که موفقیت را در گرو اعمال کنترل می

هاي ویژه خود را بیافرینند، سـپس خودشـان   ها باید ایدهشرکت

آنها را توسعه دهند، بسازند، به بازار ببرند، توزیع کننـد، تـامین   

  مالی کنند و خدمات پس از فروش ارائه دهند. 

منطق اصلی نوآوري بسته تمرکز درونی اسـت. گرچـه ایـن    

عنـوان  منطق در جایی مستند نشده ولی گویی همگان آن را بـه 

14 Closed Innovation 
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نوآوري پذیرفته بودند. نوآوري بسته یک چرخه باطل  بهترین راه

آورد. این پارادایم در قرن بیسـتم بسـیار موفـق از    وجود میرا به

هاي پایانی قرن بیسـتم عوامـل گونـاگونی    آب درآمد اما در سال

هاي نوآوري بسـته را سسـت   دست به دست هم دادند تا شالوده

  کنند.

-هـا مـی  در آن شرکت نوآوري باز همان پارادایمی است که

هـاي درونـی و از   هاي بیرونی، عالوه بر ایـده توانند و باید از ایده

هـاي  مسیرهاي درونی و بیرونی به بازار در مسیر پیشبرد فناوري

بیرونی را درهم  هاي درونی وخود استفاده کنند. نوآوري باز ایده

-باي بنا شود که الزامات آن را یک مدل کسآمیزد تا سامانهمی

هاي درونی و ، از ایدهکاروکند. در این مدل کسبوکار تعریف می

آفرینی استفاده و هم زمـان سـازوکار درونـی    بیرونی براي ارزش

-شـود. بـراي ارزش  براي تصاحب بخشی از آن ارزش تعریف می

هاي درونی را توان ایدهآفرینی بیشتر، در پارادایم نوآوري باز می

ــازار واز مســیرهاي خــارج از کســب کــار موجــود شــرکت، بــه ب

 . ]14[رساند

  عوامل کلیدي موثر بر نوآوري:

  ترین عوامل شناسایی شده عبارتند از: برخی از مهم

عوامل فردي: نظیـر خالقیـت، تخصـص، انگیـزش، رضـایت       -

  ؛شغلی و ...

هاي نوآوري، یادگیري سازمانی، عوامل سازمانی: نظیر بودجه -

  ؛پذیري و ...تحقیقات، مخاطره

عوامل محیطی: نظیـر نیازهـاي آینـده، تحـوالت فنـاوري و       -

...]1[.  

  موفقیت در نوآوري به دو عامل کلیدي وابسته است: 

  ؛منابع: شامل افراد، ابزارها، دانش، پول و مانند آنها -

 .]1[توانمندي مدیریت این منابع در سازمان -

  دانند: ابعاد موفقیت نوآوري را شامل سه دسته به شرح زیر می

ــاخص  - ــامل ش ــالی، ش ــرد م ــم  عملک ــودآوري، حج ــاي س ه

  ؛سفارشات، جریان نقدینگی

هاي حجم فـورش، سـهم بـازار،    جایگاه بازار: شامل شاخص -

  ؛رضایت مشتري

هاي زیرسـاخت فناورانـه   آمادگی براي آینده: شامل شاخص -

براي توسعه محصـوالت آتـی، زیرسـاخت منـابع انسـانی در      

ی و دسـتیابی بـه اهـداف    زمینه طراحـی و تولیـد و بازاریـاب   

 .]12[راهبردي مصوب

  ارزیابی توانمندي نوآوري 

هـا را در  هتوانـد مـدیران بنگـا   ارزیابی توانمندي نوآوري، می

ها، سوق دادن منابع به مسـیرهاي مناسـب و نیـز    گذاريسرمایه

-ي کمک کند. بـه فناورهاي مناسب براي اکتساب انتخاب روش

عنوان مثال، پایین بودن توانمندي نوآورانـه در بنگـاه، آن را بـه    

دهـد و در صـورتی کـه    از منابع خارجی سوق می فناوريکسب 

هاي داخلـی در  توانمندي نوآوري باال باشد، استفاده از توانمندي

گیرد. ارزیابی توانمندي نـوآوري، امکـان تحلیـل    اولویت قرار می

ه و مقایسه آن با وضـعیت رقبـا را   هاي هر بنگاشرایط و پتانسیل

فـراهم خواهـد کـرد. همچنـین     راهبردي جهت اتخاذ تصمیمات 

توانمندي نوآوري، شرط الزم جهت تحقق نوآوري در یک بنگـاه  

  .  ]13[اقتصادي است

  هاي محصولی و فرایندي نوآوري

 2005در سال  15بندي جالب توجهی توسط آکوئیستدسته

طور کلی انـواع نـوآوري را   بندي، بهارائه شده است. در این دسته

 . ]20[هاي فرایندي و محصولی دانستتوان شامل نوآوريمی

توانند از نوع کاالهـا و یـا خـدمات    هاي محصولی مینوآوري

شـود،  ها به آنچه که تولید مـی بندي از نوآوريباشند. این دسته

 توانندهاي فرایندي میشوند. در طرف مقابل، نوآوريمعطوف می

هـا،  از نوع فناورانه و یا سـازمانی باشـند. ایـن دسـته از نـوآوري     

  .]2[استمتوجه چگونگی تولید کاال و خدمات تولیدشده 

 
  تحقیق   يمتدولوژ -3

توانـد مـورد   حاضر می پژوهشاز آنجایی که نتایج حاصل از 

استفاده شرکت مپنا پارس قرار گیرد، لذا ایـن تحقیـق از حیـث    

هدف، کاربردي بوده و با توجه بـه حضـور در سـازمان و کسـب     

ــا اســتفاده از پرسشــنامه جهــت   اطالعــات از داخــل ســازمان ب

گردآوري اطالعات از خبرگان، از حیث روش، پیمایشـی از نـوع   

صورت گرفته، تحقیق  و چون در شرکت مپنا پارس استمیدانی 

عوامل مـوثر بـر    ،مقالهشود. در این مطالعه موردي محسوب می

اي و مدیریت نوآوري از طریق مرور ادبیـات، مطالعـات کتابخانـه   

میدانی، شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان، روایی پرسشنامه 

تایید گردید. براي محاسبه پایایی پرسشنامه از آلفـاي کرونبـاخ   

بدسـت   0,96 شد که ضریب آلفاي کرونبـاخ آن معـادل  استفاده 

  . استدهنده پایایی مناسب پرسشنامه آمد که نشان

عوامل مورد استفاده در مدل تحقیق، با استفاده از مطالعـات  

ها، ادبیات موضوع اي و بررسی و مطالعه در زمینه نظریهکتابخانه

، گـان المللـی و نظـر خبر   و پیشینه تحقیق و استانداردهاي بـین 

گردآوري شده و در کنار آن از ابزارهاي مختلفی ماننـد مقـاالت   

15 Aquist 
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  هاي جهانی نیز استفاده شده است. علمی معتبر در شبکه

  

 
  مدل مفهومی تحقیق : 1شکل 

  

هـا  بندي پژوهشو جمع مدل مفهومی فوق حاصل مطالعه

اعم از کتب و مقاالت مختلف در زمینه مدیریت نوآوري تهیـه  

گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا با مرور ادبیات و تحقیقـات  

 139هاي موثر بر مدیریت نـوآوري، بـه تعـداد    گذشته شاخص

شاخص شناسایی و مشخص گردیدنـد. سـپس بـا اسـتفاده از     

وري در شرکت مپنـا پـارس و   نظرسنجی از خبرگان حوزه نوآ

همچنین اساتید دانشگاهی و با استفاده از طیف لیکـرت، ایـن   

تر و مـوثرتر تعـدیل و در نهایـت بـا     شاخص مهم 60تعداد به 

استفاده از روش معادالت سـاختاري و اعتبارسـنجی مـدل بـا     

 55عامـل و   8شاخص، مدل نهایی با  5و حذف  PLSافزار نرم

-بعد دسته 8ها در گرفت. این شاخصشاخص مورد تائید قرار 

به تفکیک ابعـاد و عوامـل    2بندي گردید که در جدول شماره 

 گردد. بندي شده مشاهده میدسته
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  هاي مدیریت نوآوري به تفکیک عوامل موثرشاخص :2جدول 

 عوامل 
شماره 

 شاخص 
 عوامل  ها شاخص

شماره 

 شاخص 
 ها شاخص

عوامل 

 مالی 

 تخصیص بودجه نوآوري   1

عوامل 

 انسانی 

 کارگیري و جذب نیروي کار خالق  به 31

 هاي فنی کارکنان  تخصص و مهارت 32 در دسترس بودن منابع مالی  2

 ماهیت شغلی کارکنان   33 هاي نوآوري هزینه 3

 هاي مرتبط کارکنان  آموزش 34 میزان حقوق و دستمزد و مزایا 4

 میزان اثر خالقیت کارکنان   35 هاي مادي و معنوي پاداش 5

 رضایت شغلی کارکنان   36 هاي خاصهاي مستمر جهت نوآورياختصاص پاداش 6

عوامل 

 سازمانی 

 میزان انعطاف پذیري سازمان در فعالیتهاي نوآورانه   7

عوامل 

تحقیقاتی 

و 

 پژوهشی 

 وجود منابع علمی تحقیقات   37

 هاي تحقیق و توسعه  فعالیت 38 ارتباطات درون سازمانی و بروکراسی سازمان   8

  فناوريمدیریت  39 نوع ساختار سازمانی   9

عوامل 

 مدیریتی 

 مدیریت دانش    40 سبک رهبري سازمان   10

 هاي ضمنی به دانش صریح تبدیل دانش 41 میزان حمایت سازمانی از کارکنان خالق   11

 توسعه محصوالت جدید   42 هاي نوآورانه حمایت مدیریت ارشد از فعالیت 12

 میزان اثر خلق دانش   43 هاي نوآوريراهبرد 13

 میزان اثر انتشار و تسهیم دانش   44 هاي نوآورانه  پذیري مدیریت در برابر فعالیتخطر 14

 تحوالت فناوري  45 هاي کارآفرینی در سازمان توسعه فعالیت 15

 همکاري و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی   46 سازمان راهبردي انداز چشم 16

 هاي فناوري  زیرساخت 47 مدیریت تفکر خالق در سازمان   17

 ها شیوه برخورد مدیریت با عدم موفقیت 18

عوامل 

 خارجی 

 اطالع از محصوالت و فرایندهاي رقبا   48

عوامل 

 سیستمی 

 کنندگان  تعامل با تامین 49 منابع اطالعاتی و دسترسی به اطالعات دسترسی  19

 افزایش رقابت  50 هاي اطالعاتی وجود سیستم 20

 شناسایی نیازها و  انتظارات مشتریان   CRM ( 51سیستم مدیریت ارتباط با مشتري( 21

 ریزي نوآوري  برنامهداشتن  22

عوامل 

 فرهنگی 

 فرهنگ خالقیت  52

 ومت در برابر تغییرات  اتوانایی غلبه بر مق 53 نگاه فرایندي به نوآوري  23

 رهنگ کار تیمی  ف 54 هاي نوآورانه ها جهت جذب ایدهمکانیزم تعریف و تصویب پروژه 24

 خطرپذیريوجود فرهنگ  55 هاي نوآوري  شناسایی و کاهش محدودیت 25

       هاي قبلی  استفاده از تجارب نوآوري 26

   تاثیر وجود سیستم نوآوري در شرکت   27
  

   ها  گیريمیزان اثر مشارکت کارکنان در تصمیم 28
  

   هاي حل مسئله  استفاده از روش 29
  

   هاي انگیزشی  وجود سیستم 30
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  اهداف و سواالت تحقیق -4

ارزیابی وضعیت کنونی و میـزان موفقیـت    مقاله،هدف از این 

هـاي مـوثر بـر مـدیریت نـوآوري در      هر یک از عوامل و شـاخص 

شرکت مپنا پارس و همچنین ارائه راهکارهایی جهت بهبـود هـر   

لذا بـا توجـه بـه اهـداف مـذکور، سـواالت        است؛یک از این ابعاد 

  مربوطه عبارتند از: 

هـاي مـوثر بـر مـدیریت     میزان موفقیت هـر یـک از شـاخص    -1

 نوآوري در شرکت مپنا پارس در چه سطحی است؟ 

میزان موفقیت هر یک از ابعاد موثر بـر مـدیریت نـوآوري در     -2

 شرکت مپنا پارس در چه سطحی قرار دارد؟ 

 ریک از ابعاد کدامند؟بهبود جهت هراهکارهاي  -3

 
 امعه آماري تحقیق ج -5

جامعه آماري این تحقیق دربرگیرنده کلیه معاونین، مـدیران،  

و کارشناسان متخصص شرکت مهندسی و سـاخت ژنراتـور    روسا

-نفر می 95الذکر مپنا پارس بوده و از آنجایی که کل جامعه فوق

مـوثر بـر   بنـدي عوامـل   تمنظور شناسـایی و اولویـ  باشند، لذا به

مدیریت نوآوري در شرکت مپنا پارس، کل جامعه مـورد پرسـش   

پرسشنامه معادل  79پرسشنامه تعداد  95قرار گرفت که از تعداد 

تـوان گفـت ایـن    آوري شد. بنابراین مـی % از کل جامعه جمع84

  صورت کل شماري صورت گرفته است. تحقیق به

بـا   در این بخش به بررسی چگـونگی توزیـع جامعـه آمـاري    

ر و جنسـیت،  ه کـا درنظرگرفتن میزان تحصـیالت، میـزان سـابق   

  شده است.پرداخته 

  

 دهندگان از نظر تحصیالتتوزیع فراوانی پاسخ :2دول ج

  درصد فراوانی  فراوانی  تحصیالت

 63,3  50 کارشناسی

 35,4  28 کارشناسی ارشد

 1,3  1 دکتري

 100,0 79  کل

  

 میزان سابقه کار از نظردهندگان توزیع فراوانی پاسخ :3جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  سابقه کار

 17,7  14 سال 5کمتر از 

 25,3  20 سال 10تا  5بین 

 25,3  20 سال 15تا  10بین 

 31,6  25 سال 15بیشتر از 

 100,0 79  کل

  

  

  دهندگان از نظر جنسیتتوزیع فراوانی پاسخ -4جدول 

  
 

  جمع بندي و یافته هاي تحقیق  - 6

هاي پاسخ سوال اول تحقیق: میزان موفقیت هریک از شاخص

بر مدیریت نوآوري در شرکت مپنا پارس در چه سطحی قرار  موثر

  دارد؟

سـوال   55اي متشـکل از  امهبراي پاسخ به این سوال پرسشـن 

طراحی گردید و بین خبرگان شرکت مپنا پارس توزیع گردید که 

  :استنتایج حاصل به شرح زیر 

اگر میـانگین   ،7 شماره با توجه به نتایج حاصله، طبق جدول

% باشـد،  57,1هـا بیشـتر از   بدست آمده براي هریـک از شـاخص  

بـه  شود که شاخص مذکور در وضـعیت مطلـوبی   گیري مینتیجه

حاکی از  ،%  بدست بیاید57,1و اگر میانگین کمتر از  سر می برد

. نتـایج  استاین است که شاخص مورد نظر در وضعیت نامطلوب 

  قابل مشاهده است.  6شماره  این آزمون در جدول

  

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 12,7 10 زن

 87,3 69 مرد

 100,0 79 کل
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  هابودن گزینهها و وضعیت مطلوب یا نامطلوب میانگین شاخص - 5جدول 

 شاخصها  ردیف  عوامل 
میانگین درصد 

 هاشاخص

 عوامل مالی 

 55,9 تخصیص بودجه نوآوري   1

 54,1 در دسترس بودن منابع مالی   2

  51,5 هاي نوآوري هزینه 3

  54 میزان حقوق و دستمزد و مزایا  4

  60,6 هاي مادي و معنوي  پاداش 5

  63,3 هاي خاص حاصل از نوآوريهاي مستمر اختصاص پاداش 6

 عوامل سازمانی 

  59,1 هاي نوآورانه پذیري سازمان در فعالیتمیزان انعطاف 7

  54,9 ارتباطات درون سازمانی و بروکراسی سازمان  8

  54,8 نوع ساختار سازمانی  9

 عوامل رهبري و مدیرتی 

  66,8 سبک رهبري سازمان  10

  68,5 میزان حمایت سازمانی از کارکنان خالق  11

  68,3 هاي نوآورانه تاثیر حمایت مدیریت ارشد از فعالیت 12

  58,8 هاي نوآوري راهبرد 13

  57,5 هاي نوآورانه پذیري مدیریت در برابر فعالیتخطرمیزان  14

  50,5 هاي کارآفرینی در سازمان توسعه فعالیت 15

  54,1 سازمان  راهبرديانداز چشم 16

  60,8 مدیریت تفکر خالق در سازمان  17

  63,3 ها یتفقشیوه برخورد مدیریت سازمان با عدم مو 18

 عوامل سیستمی  

  55 در دسترس بودن منابع اطالعاتی و دسترسی به اطالعات  19

  54,9 هاي اطالعاتی وجود سیستم 20

  CRM ( 52,1سیستم مدیریت ارتباط با مشتري ( 21

  59,1 ریزي نوآوري داشتن برنامه 22

  52,6 نگاه فرایندي به نوآوري  23

  53,3 هاي نوآورانه ها جهت جذب ایدهمکانیزم تعریف و تصویب پروژه 24

  57,9 هاي نوآوري شناسایی و کاهش محدودیت 25

  55,1 هاي قبلی استفاده از تجارب نوآوري 26

  56,9 تاثیر وجود سیستم نوآوري در شرکت  27

  57 ها گیريمشارکت کارکنان در تصمیم 28

  51,5 هاي حل مسئله استفاده از روش 29

  60,5 هاي انگیزشی در سازمان وجود سیستم 30

 عوامل منابع انسانی 

  65,3 کارگیري و جذب نیروي کار خالق به 31

  60,6 هاي فنی کارکنان تخصص و مهارت 32

  54,3 ماهیت شغلی کارکنان  33

  55,6 هاي مرتبط کارکنان آموزش 34

  60,5 خالقیت کارکنان  35

  58,9 رضایت شغلی کارکنان  36

 عوامل پژوهشی و تحقیق و توسعه 

  56,4 وجود منابع علمی تحقیقات  37

  56,6 هاي تحقیق و توسعه فعالیت 38

  52,9 ي فناورمدیریت  39

  58,8 مدیریت دانش  40

  55,6 هاي ضمنی به دانش صریح تبدیل دانش  41

  57,5 توسعه محصوالت جدید  42
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  56,8 خلق دانش 43

  55,4 انتشار و تسهیم دانش  44

  53,6 تحوالت فناوري  45

  53,3 همکاري و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی  46

  53,9 هاي فناوري زیرساخت 47

 عوامل خارجی 

  57,1 اطالع از محصوالت و فرایندهاي رقبا  48

  49,3 کنندگان تعامل با تامین 49

  54,5 افزایش رقابت  50

  57,6 شناسایی نیازها و  انتظارات مشتریان  51

 عوامل فرهنگی 

  59,4 فرهنگ خالقیت  52

  59,3 مت در برابر تغییرات وتوانایی غلبه بر مقا 53

  58,8 فرهنگ کار تیمی  54

  57,4 پذیري خطرفرهنگ  55

  

: میزان موفقیـت هـر یـک از ابعـاد     پاسخ به سوال دوم تحقیق

موثر بر مدیریت نوآوري در شرکت مپنا پارس در چه سطحی قرار 

  دارد؟  

بندي نتایج حاصل از سـوال اول  براي پاسخ به این سوال، با جمع

وضعیت هر یک از عوامـل مشـخص شـد.     6 شماره جدولمطابق 

  ها : وضعیت هر یک از عوامل با توجه به میانگین شاخص6جدول 

  وضع مطلوب  وضع هشدار  هامیانگین شاخص  عوامل

  %68,5  %57,1  %56,5  عوامل مالی

  %68,5  %57,1 %56,2  عوامل سازمانی

  %68,5  %57,1  %55,5  عوامل سیستمی

  %68,5  %57,1  %61  مدیریتیعوامل رهبري و 

  %68,5  %57,1  %59,2  عومل منابع انسانی

  %68,5  %57,1  %55,5  عوامل تحقیق و توسعه

  %68,5  %57,1  %54,6  عوامل خارجی

  %68,5  %57,1  %58,7  عوامل فرهنگی

  

  قابل مشاهده است:  2 شماره نتایج فوق الذکر در شکل 

  
  عوامل تحقیق در شرکت مپنا پارسیک از  نمودار رادار وضعیت هر :2شکل 
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تـر از وضـع هشـدار بـوده و در وضـعیت      عوامل مالی پـایین  �

  باشد. نامطلوب می

تر از وضع هشـدار بـوده و در وضـعیت    عوامل سازمانی پایین �

 باشد. نامطلوب می

تر از وضع هشدار بـوده و در وضـعیت   عوامل سیستمی پایین �

 د. باشنامطلوب می

باشد ولیکن هنـوز تـا   عوامل رهبري باالتر از وضع هشدار می �

  رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد. 

ولـیکن   استعوامل منابع انسانی کمی باالتر از وضع هشدار  �

  د. رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دار هنوز تا

تـر از وضـع هشـدار بـوده و در     عوامل تحقیق و توسعه پایین �

  باشد. میوضعیت نامطلوب 

تر از وضـع هشـدار بـوده و در وضـعیت     عوامل خارجی پایین �

  باشد. نامطلوب می

باشـد ولـیکن   عوامل فرهنگی کمی باالتر از وضع هشدار مـی  �

 هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد. 

یـک   راهکارهاي بهبود جهت هر :پاسخ به سوال سوم تحقیق

  از عوامل چیست؟ 

نمودار  و 6 و 5شماره  بدست آمده طبق جداولبا توجه به نتایج 

پیشنهادات و راهکارهاي  ،2شماره نشان داده شده طبق شکل 

  گردد: بهبود زیر ارائه می

علت وضعیت نامطلوب عوامـل مـالی    ،طور که ذکر شدهمان -1

هاي میزان حقـوق و دسـتمزد،   به دلیل پایین بودن شاخص

، تخصیص بودجه نـوآوري و در دسـترس   هاي نوآوريهزینه

لذا جهت خارج شدن از این وضعیت   است؛بودن منابع مالی 

گـردد در  و نزدیک شـدن بـه وضـع مطلـوب پیشـنهاد مـی      

بندي مشاغل هاي حقوق و دستمزد و طبقهخصوص سیستم

- طور خاص جهت فعالیتبازنگري صورت گرفته و مزایایی به

همچنین پایین بودن امتیاز هاي نوآورانه درنظرگرفته شود.  

هـاي  دهد کـه مـدیریت هزینـه   هاي نوآوري نشان میهزینه

گیـرد. لـذا   نوآوري در شرکت به درستی و کارا صـورت نمـی  

هـاي دقیـق   هـا و حسابرسـی  گردد طی ممیـزي پیشنهاد می

هاي نوآوري مورد بررسی دقیق قرار گیـرد تـا   وضعیت هزینه

و اهداف نوآورانه جهت  راهبرديبودجه مناسب با چشم انداز 

هاي نوآوري تخصـیص داده شـود و در نهایـت بـراي     فعالیت

انجام تمامی امور فوق، الزم است تا منابع مالی در دسـترس  

تـري  بوده و نسبت به تامین منابع مالی الزم اقدامات جـدي 

 گردد از مزایاي حاصل ازصورت گیرد. همچنین پیشنهاد می

هاي مـادي و  به عنوان پاداشها، درصد قابل توجهی نوآوري

هاي آتی و تامین منـابع مـالی الزم،   همچنین بودجه نوآوري

 ظرگرفته شود. رند

هاي مربوط به عوامل سـازمانی  پایین بودن شاخصدر مورد  -2

ــاختار     ــین س ــازمانی و همچن ــات درون س ــه ارتباط از جمل

تر جهـت  گردد از ساختارهاي منعطفسازمانی، پیشنهاد می

هاي سازمانی استفاده گردد. در این خصـوص  ردهروابط بین 

هاي روابط افقـی بیشـتر اسـتفاده شـده و     بهتر است از شیوه

ارتباطات عمودي در سـازمان بـا انعطـاف بیشـتري صـورت      

 گیرد. 

طـور کـه   در خصوص وضعیت پایین عوامل سیستمی، همان -3

هاي مهمی چـون  امتیازات پایین شاخص ،در باال اشاره شده

هـاي  )، اسـتفاده از روش CRMاط بـا مشـتریان(  سیستم ارتب

هــاي نوآورانــه و وجــود حــل مســئله، مکــانیزم جــذب ایــده

هاي اطالعاتی و در دسترس بودن منابع اطالعاتی در سیستم

هـاي  گردد سیسـتم این وضعیت نقش دارند. لذا پیشنهاد می

اطالعاتی جهت دسترسی کارکنـان بـه منـابع اطالعـاتی در     

ها امکانـات الزم از  ه و در سطح کارگاهتر شدشرکت گسترده

قبیل دسترسی به شبکه و سایر منابع اطالعاتی به سـهوالت  

در دسترس کارکنان باشـد. همچنـین بـا برقـراري امکانـات      

هاي مشارکتی توجـه  گردد به سیستماطالعاتی، پیشنهاد می

اي شــود. همچنــین جلســات آموزشــی و تــوجیهی بــا ویــژه

ب حــوزه نــوآوري جهــت آمــوزش د مجــریاســتفاده از اســات

مسئولین و کادر مدیریت و سرپرسـتی جهـت تقویـت نگـاه     

-فرایندي به نوآوري، تشکیل و نگرش مدیریت به نوآوري به

پیشـنهاد   در ضـمن تغییر یابـد.   سامانمندصورت یک فرایند 

شـود سیسـتم نظـام پیشـنهادات جهـت اخـذ نظـرات و        می

طریــق شــبکه  و از گــردد انــدازيپیشــنهادات مشــتریان راه

 اینترنت در دسترس عموم مشتریان قرار گیرد. 

گـردد کـه عوامـل    هاي حاصل، مشاهده مـی یافته به با توجه -4

تر از وضع هشدار تحقیقاتی و پژوهشی نیز در وضعیت پایین

هـایی  باشند و این وضعیت نتیجه پـایین بـودن شـاخص   می

هـا و  و مـدیریت دانـش، زیرسـاخت    فنـاوري چون مـدیریت  

باشد. با توجه بـه  تحوالت فناوري، انتشار و تسهیم دانش می

، فنـاوري استقرار جدید سیستم مـدیریت دانـش و مـدیریت    

هـا و رفـع موانـع    گردد با تقویـت ایـن سیسـتم   پیشنهاد می

موجــود، راه بــراي مــدیریت نــوآوري فــراهم شــود. در ایــن  

گردد تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی خصوص پیشنهاد می

تـري بـه آن شـود تـا از     ار گرفته و نگاه جـدي راهم امور قاز 
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ــی در    ــز علم تجــارب اســاتید دانشــگاهی و تحقیقــات مراک

گـردد  خصوص نوآوري بهره بیشتري برده شود. پیشنهاد می

امکــان انجــام تحقیقــات دانشــجویی در فراینــدهاي جــاري 

بــویژه در خصــوص نــوآوري برقــرار شــده و از      شــرکت

به کارهاي تحقیقاتی دارنـد اسـتقبال   دانشجویانی که تمایل 

 و امکانات الزم در اختیار آنها قرار گیرد. شود 

ایـن  باشـد و  تر از وضع هشـدار مـی  عوامل خارجی نیز پایین -5

-هـاي تعامـل بـا تـامین    مسئله نتیجه پایین بودن شـاخص 

کنندگان و افزایش رقابت و شناسـایی نیازهـاي مشـتریان و    

. براي بهبود وضعیت است قباهمچنین اطالع از فرایندهاي ر

هاي بازاریابی و تـامین  تیم ،گرددعوامل خارجی پیشنهاد می

-تقویت شده و تجهیزات روز دنیا با تعامل بیشـتر بـا تـامین   

کننــدگان، تــامین و تــدارک دیــده شــود. در ایــن خصــوص 

-بندي شـده و برنامـه  کنندگان دستهتامینشود پیشنهاد می

بـراي آنـان تـدارک دیـده      شرکت هاي بازدید از فرایندهاي 

هایی تهیه شود که طی شود. همچنین در فرایند تامین، فرم

کنندگان درخصوص فراینـدهاي  آن پیشنهادات بهبود تامین

جاري اخذ و جهت بررسی به واحدهاي ذیـربط ارجـاع داده   

شود و یا سیستم نظام پیشـنهادات بـراي تـامین کننـدگان     

لینـک   شـرکت یشـنهادات  خاص برقرار و با سیستم نظـام پ 

 گردد. 

عوامل مدیریتی باالتر از وضع  ،همانطور که در باال اشاره شد - 6

هشدار بوده ولی تا وضع مطلوب فاصله دارد. جهت رسـیدن  

-گردد ضمن تقویت شاخصبه وضعیت مطلوب، پیشنهاد می

هـاي مهمـی چـون حمایـت مـدیریت از کارکنـان خــالق و       

آورانه و سبک رهبري هاي نوپذیري مدیریت در فعالیتخطر

هـاي توسـعه   کـه وضـعیت نسـبتا خـوبی دارد، بـه شـاخص      

سـازمان کـه    راهبـردي انـداز  هاي کارآفرینی و چشمفعالیت

توجهی ویژه گردد. در ایـن خصـوص    ،میانگین کمتري دارد

سازمان مورد پایش و بازنگري  راهبرديانداز سند چشم باید

هـاي  و ماموریـت  هاي نوآوري در اهدافقرار گرفته و فعالیت

تمهیـدات الزم جهـت رسـیدن بـه      و سازمان گنجانده شـده 

 اهداف مذکور دیده شود. 

عوامل منابع انسانی نیز کمی باالتر از وضع هشدار بوده ولی  -7

تا وضعیت مطلوب فاصله دارد. لذا جهت رسـیدن بـه وضـع    

هـایی چـون   ضمن تقویت شـاخص  شودمیمطلوب پیشنهاد 

تقـاء خالقیـت کارکنـان، تقویـت     جذب نیروي کار خالق، ار

هـایی چـون   هاي فنـی کارکنـان، شـاخص   تخصص و مهارت

هـاي مـرتبط بیشـتر مـورد     ماهیت شغلی کارکنان و آموزش

شرح وظایف کارکنان طـوري   همچنین بایدتوجه قرار گیرد. 

هاي نوآورانه در وظایف شغلی تهیه و تنظیم گردد که فعالیت

 امتیـازات حاصـل از   تـر گـردد. مـثال   آنان به نحوي پررنـگ 

هاي نوآورانه در سیستم ارتقاء شغلی کارکنـان تـاثیر   فعالیت

تـوان مشـارکت کارکنـان و ارائـه     یویژه داشته باشد و یـا مـ  

شـــروط تمدیـــد قـــرارداد  ءپیشــنهادات نوآورانـــه را جـــز 

هاي آموزشی و تقـویم  ریزيدرنظرگرفت. همچنین در برنامه

هـاي متعـدد خالقیـت و نـوآوري در     آموزشی سـالیانه، دوره 

 سطح عموم کارکنان گنجانده شود. 

امـا تمـامی   اسـت  عوامل فرهنگی نیز از وضع هشـدار بـاالتر    - 8

هاي مرتبط با این عوامل فاصله کمی از وضع هشدار شاخص

توانـد باعـث کـاهش    ها میتوجهی به این شاخصدارد و کم

ر گردد. لـذا  اي نه چندان دوها در آیندهامتیازات این شاخص

تیمـی توجـه ویـژه گـردد.      گردد به فرهنگ کاریپیشنهاد م

هاي خودگردان با اهداف نوآوري تشـکیل و بـه فعالیـت    تیم

از کوچکترین امور تا انجـام امـور    کارها، بپردازند. بهتر است

بـا   تـوان مـی صورت تیمی انجام گردد. همچنین پیشرفته به

-هـا بـه  زمینـه م تمـا برگزاري مسابقات مختلف فرهنگی در 

صـورت تیمـی   صورت تیمی، کارکنان را به انجـام کارهـا بـه   

پـذیري در  خطربه نحوي فرهنگ  همچنین بایدترغیب کرد. 

هـا  سازمان تقویت شده و در شیوه برخورد با عـدم موفقیـت  

 .انعطاف بیشتري نشان داد
  

 گیري نتیجه -7

ارزیـابی وضـعیت   مقالـه،  هـدف از ایـن    ،طور که اشاره شدهمان

هاي موثر بـر  کنونی و میزان موفقیت هر یک از عوامل و شاخص

ــه     ــین ارائ ــارس و همچن ــا پ ــرکت مپن ــوآوري در ش ــدیریت ن م

. الزم بـه  بوده اسـت  دراهکارهایی جهت بهبود هر یک از این ابعا

ذکر است جهت تحقق اهداف ذکر شده، در قدم اول شناسایی و 

وري ضـروري  هاي موثر بر مـدیریت نـوآ  ارزیابی عوامل و شاخص

هـا و عوامـل مـوثر بـر     کار صورت گرفتـه و شـاخص   بود که این

بنــدي گردیــد. بعــد دســته 8مــدیریت نــوآوري شناســایی و در 

هـاي پرسشـنامه   داده ،همچنین در این مقاله بـا آمـار توصـیفی   

ودارهاي مـورد نیـاز ترسـیم    بندي گشته و نمبندي و جمعدسته

استفاده شـد.   SPSSو   EXCELافزاربراي این کار از نرمگردید. 

-همچنین براي پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ و نرم

استفاده شد که ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي ایـن       SPSSافزار 

بدست آمد که بیـانگر پایـایی مناسـب پرسشـنامه      0,96تحقیق 

هـا و  است. با توجه به نتایج بدسـت آمـده و غربـالگري شـاخص    
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هـا و عوامـل   تـوان بـه اهمیـت شـاخص    مـی اعتبارسنجی مدل، 

شناسایی شده و تاثیر آنها بر مدیریت نوآوري پی برد. هر کدام از 

هاي مربوط به خـود تـاثیر   این عوامل یاد شده به همراه شاخص

بسزایی در فرایند نوآوري و مدیریت آن داشته و ضـعف و نقـص   

 . کندمی در هرکدام از این ابعاد فرایند نوآوري را با مشکل مواجه

در ادامه براي بدست آوردن وضعیت کنونی شرکت مپنـا پـارس   

در هر یک از عوامل از آمار توصیفی و نمودار رادار اسـتفاده شـد   

  طور خالصه نتایج زیر حاصل شد: که به

تـر از وضـع هشـدار بـوده و در وضـعیت      عوامل مالی پـایین  �

   د؛باشنامطلوب می

هشـدار بـوده و در وضـعیت    تر از وضع سازمانی پایین عوامل �

  ؛باشدنامطلوب می

تر از وضع هشدار بـوده و در وضـعیت   عوامل سیستمی پایین �

  باشد؛نامطلوب می

باشد ولیکن هنـوز تـا   عوامل رهبري باالتر از وضع هشدار می �

 ؛رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد

باشـد  کمی بـاالتر از وضـع هشـدار مـی     عوامل منابع انسانی �

   ؛ز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داردولیکن هنو

تـر از وضـع هشـدار بـوده و در     عوامل تحقیق و توسعه پایین �

   ؛باشدوضعیت نامطلوب می

تر از وضـع هشـدار بـوده و در وضـعیت     عوامل خارجی پایین �

   شد؛بانامطلوب می

ولیکن هنوز  استعوامل فرهنگی کمی باالتر از وضع هشدار  �

 وب فاصله دارد. تا رسیدن به وضعیت مطل

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و همچنین بـا اسـتفاده از   

ــاخص  ــانگین ش ــداول می ــده،   ج ــت آم ــودار رادار بدس ــا و نم ه

جهت بهبـود وضـعیت هریـک از عوامـل و     پیشنهادات کاربردي 

ها تهیه و ارائه گردید که به تفصیل در بخش قبل شـرح  شاخص

  داده شد. 

  

  

  منابع: فهرست 

 شناسایی و ارزشیابی عوامل موثر بر مدیریت نوآوري در صنایع دارویی، تحقیق مـوردي: " ؛عباس، خمسه ؛سیما، اسدي ]1[

  .1394مدیریت و علوم اجتماعی،  حسابداري، المللی اقتصاد،کنفرانس بین ،"شرکت دارویی سها

وآوري:  رادپور، سیدرضا؛  ا...؛نایتع ،معلمی سعود؛م، نصیريسلم؛ مید موسوي درچه .س اصر؛ن ،باقري مقدم ]2[ موتورهاي محرک ـن

 .1391، ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورهاي نوآوري فناورانهارچوبی خالقانه براي تحلیل پویایی نظامچ

تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  ،مدیریت نوآوري ؛کیت ،پاویت)؛ عباس، کحال زاده ؛علیرضاجباري، ترجمه: (جان، برانت؛ جو، تید ]3[

1391  . 

ه،   جلد اول: یکپارچه(مدیریت نوآوري)؛ دیگران ؛محمدرضاآراستی، ترجمه: (جانبسنت،  ؛جوتید،  ]4[ سازي تغییـرات فناوراـن

 . 1391، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، بازار و سازمان

ه،   جلد دوم: یکپارچه(مدیریت نوآوري )؛دیگران ؛محمدرضاآراستی، ترجمه: (جانبسنت،  ، جو؛یدت ]5[ سازي تغییـرات فناوراـن

 . 1393، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، )بازار و سازمان

, انتشـارات علمـی و   )مدیریت تکنولوژي(نگرشی جامع بر تکنولوژي , نوآوري و تجاري سـازي  ؛عباس، خمسه ؛رضا، رادفر ]6[

 .  1394فرهنگی، 

 ، مـدیریت: "عوامل موثر بر مدیریت نوآوري در شرکت هاي عمرانـی ایـران  " ؛سـیدکمال ، هاشمی ؛حسین، رحمان سرشت ]7[

  .23-86صص  ،1391زمستان  وپاییز  ،2شماره  ،راهبردهاي بازرگانی

شناسـایی عوامـل مـوثر بـر     "آبادي، حسین؛ ، سعید؛ کنجکاوفرد، امیررضا؛ حکاکی، سید مسعود؛ رضایی دولتسعیدا اردکانی ]8[

  .1392پاییز ، 2شماره ، ، فصلنامه مدیریت توسعه فناوري"نوآوري فرديتوسعه 

، رسـاله دکتـراي   طراحی الگوي ترویج مدیریت نوآوري در صنایع غذایی کوچک روستایی استان تهران ؛شهره ،سلطانی ]9[

  .1391 ،رشته ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم

  . 1384هاي فرهنگی، ، دفتر پژوهشمدیریت تکنولوژي(ترجمه: اعرابی، محمد؛ ایزدي، داود)؛ طارقخلیل،  ]10[



  ...هاي مدیریت نوآوري در ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص

 

و پنجشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو   60  1394بهار و تابستان ، بیست 

بندي عوامل موثر بر مدیریت نوآوري در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا شناسایی و رتبه؛ محمدحسن، ناصرملی ]11[

 . 1394زاد اسالمی واحد کرج، تابستان آدانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد، ، پارس

  . 1391موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،  ،ا و عوامل موفقیت نوآوريهدلم ؛نظري زاده، فرهاد ]12[

، "هاي مدیریت نوآوري در صنعت خدمات پس از فروش خـودرو ارزشیابی و مقایسه مولفه"خمسه، عباس؛ بخشی، نیر؛  ]13[

  . 1393المللی اقتصاد، حسابداري و مدیریت، کنفرانس بین

، سـازي فنـاوري  نوآوري باز: پارادایم نوین آفرینش و تجاري، )مرضیه، شاوردي ؛سیدکامران ،باقري(ترجمه: هنري ،چسبرو ]14[

  . 1389 تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا،
[15] Abernethy.K.E, Bodin.O, Olsson.P, Two Steps forward,two steps back: The role of Innovtion In transforming 

towards community-based marine resource, 2014 
[16] Evitt, F.M, Modeling the innovation process : a multi-case comparison , Msc thesis , Unitec New Zealand , 

school of business , Available in web: www.coda.ac.nz/unitec_bus_di/5, 2007.  
[17] Eigirdas.z, Knowledge management in open Innovation paradigm context:high tech sector perspective,Procedia-

social and Behavioral Sciences 110(2014) 164-173 , 2013 
[18] Hecksher.S, Ferraz.F, Mello.J,  The development of a methodology for innovation management at utilities 

companies at Brazilian electricity distribution sector, Procedia-Social and Behavioral Sciences(2012) 226-235 
[19] Isaksen,s.and J.Tidd. Meeting the Innovation Challenge: Leadership for transformation and growth, New York, 

John willey & Sons, ltd,2006. 
[20] Edquist, C., 2006, Systems of  innovation. In: fagerberg, J., Mowery, D.C., Nelson, R,R., The 

Oxford handbook of innovation. Oxford University Press, USA. 
[21] Li-Hong han, Innovation Of Balanced Scorecard on The Theory and Practice . Proceedings of the 2011 

International Conference on machine learning and Cybernrtics,Guilin,10-13 july.2011 
[22] Naranjo Valencia, J.C., Valle,R.S., Jime nez.D.J. Organizational Management Vol. 13 No.4, pp.466-480 , 2010



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

