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چكيده:
اقتصاد دانش ،اقتصاد خدماتي از مفاهيم جديدي هستند كه در سطح جهاني مطرح شده و موقعيت برجسته و
ممتازي در قرن حاضر و در تمامي كشورهاي جهان پيدا كرده اند .يكي از ويژگي هاي اقتصاد بخش خدمات،
پويايي بي نظير آن است كه اين پويايي بي نظير در گرو نوآوري در خدمات مي باشد .اهميت نوآوري در خدمات
موجب شده است كه سياست گذاران بعضي از كشورها در راستاي ايجاد محيط و بستر مناسب براي رشد نوآوري
در خدمات ،اقدام به تدوين سياست هاي مربوطه نمايند .اولين قدم در اين راه ايجاد يك درك مفهومي از خدمات
و نوآوري در خدمات مي باشد كه در اين مقاله سعي شده به آن پرداخته شود.
در اين مقاله سعي شده نسبت به اندازه گيري نوآوري در شركت ايساكو اقدام نموده و در هر يك از ابعاد نوآوري،
وضعيت شركت را مشخص نموده و ميزان شكاف موجود در هر يك از ابعاد نوآوري را تعيين كند .در اين مقاله با
روش تحقيقي  ،از م دل مديريت نوآوري در خدمات جوتيد كه داراي پنج بُعد  :استراتژي  ،فرايند ،سازمان،
تكنولوژي و سيستم مي باشد استفاده شده است و در نهايت به دنبال بهبود مديريت نوآوري در اين شركت با
استفاده از يافته هاي سواالت پژوهش مي باشد.

كلمات كليدي :تكنولوژي-1نوآوري- 2مديريت نواوري-3نوآوري در

خدمات4

Technology
Innovation
Innovation Management
Innovation in Services

 |1صفحه

www.SID.ir

1.
2.
3.
4.

Archive of SID

-1مقدمه
هر سازماني ،و نه فقط سازمان تجاري ،به يك شايستگي محوري نياز دارد كه همان نوآوري است (.)Drucker،2002نوآوري در خدمات
فرايندي است كه در آن افراد مختل ف ،ادارات مختلف هم زمان با چند وظيفه مختلف درگير هستند تا بدين وسيله خدمت جديد را عرضه
كنند يا امور را به ساده ترين شكل ممكن كاربردي كنند. )Gmund ,1988( .در بازار رقابتي دنيا روشهاي سنتي قديم جوابگوي سود
كارخانجات نيست .تكنولوژي به عنوان پديده اي شگرف در ساليان اخير تاثير به سزايي در توليد محصول رقابتي و همچنين بهبود فرايندهاي
شركتها داشته است .شركتهاي خدماتي در دنيا به منظور حفظ سهم بازار خود مجبور به استفاده از روشهاي نوآورانه در فرايندهاي خدمت
به مشتريان خود نموده اند  .با تغييرات سريع در محيط كسب و كار ،يك شركت نمي تواند بازار فروش خود را نگه دارد و يا سود زيادي را در
بلند مدت به دست آورد؛ مگر اينكه نوآوري داشته باشد( . )Doyle and Bridgewater,1988شركت ايساكو نيز از اين امر مستثنا نبوده
و سعي كرده است نيم نگاهي به نواوري در فرايند هاي خود داشته باشد.
ار زيابي مولفه هاي نوآوري در شركتهاي خدماتي باعث شناسايي شكاف و كاستي هاي سازمان گرديده و به دنبال آن بهبود فرايندهاي
نوآورانه و ارتقاء سطح نواوري سازمان به سطح باالتر را در پي خواهد داشت
-2مرور ادبيات
1-2نوآوري:
در ادبيات ،به نوآوري از جنبه هاي مختلف پرداخته شده است  .جو تيد 1معتقد است نواوري يعني ايجاد تغيير در محصوالت يا خدمات و نيز
تغيير در روش خلق و عرضه آنها ،با هدف پاسخگويي به بازارهاي جديد و نيازهاي متغيير مشتريان(.) Tidd,2013تيم فورد 2معتقد است
نوآوري استفاده از توانايي هاي طبيعيِ خلق كردن راه هاي جد يد و بهتر لذت بردن از زندگي و كاركردن با يكديگراست ( Ford Team Learning
 .) Centerپيتر دراكر (  (Deraker,1985ن وآوري را همانند هر فعاليت عيني دركنار نبوغ و استعداد ،نيازمند دانش ،توجه و سختكوشي همه دست
اندركاران ميداند .او معتقد است آنچه در ميان كارآفرينان مشترك يافتم نه گونه خاصي از شخصيت بلكه تعهد سيستماتيك به نوآوري بوده است.اوفه
نوآوري را به سه دسته تكنولوژيكي ،بازار و سازماني طبقه بندي مي كند (.) Aufah,1998

ژوزف شومپيتر 3در سال  ،1443در كتاب " تئوري توسعه اقتصادي" خود ،به پنج نوآوري به شرح زير اشاره كرده است:


ارائه محصول جديد



به كارگيري روش جديد يا فرايند جديد



بازكردن يك بازار جديد و يا پيادهسازي روش جديدي از بازاريابي



استفاده از منبع جديد براي تامين مواد اوليه يا كاالي نيمساخته



سازماندهي جديد در روابط خارجي

1joe Tidd
ford team

2

3

Joseph Schumpeter
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هاشيلد( ) hashild,2001تعريف جامعي از نوآوري را در چهار بعد محتوايي ،ذهني ،فرآيندي و هنجاري بيان ميكند.



بعد محتوايي :به قابليت حل مشكل فعلي يا بالقوه بستگي دارد.
بعد ذهنيت :متمركز بر آگاهي افراد است و تغييرات فناوري و نه خود آن در اين بعد عامل كليدي به شمار ميآيد.

 بعد فرآيند :در اين بعد تعريف واضحي از اينكه يك نوآوري از كجا آﻏاز و به كجا ختم ميشود ،ضروري است.
طبق اين نظريه فرآيند نوآوري به  7مرحله پشت سرهم:
 )1ارائه ايده  )2-كشف ) 3 -تحقيق ) 4 -توسعه) 2 -اختراع  )6 -معرفي و  )7بكارگيري مستمر تقسيم ميكند.


بعد هنجاري :در اين بعد موفقيت اقتصادي يك نوآوري ارزيابي شده و در اين بعد هدفگذاري به عنوان عامل كليدي به شمار
ميآيد.

2-2مدلهاي نوآوري:
در ادبيات نوآوري مدلهاي زيادي ذكر شده است.انواع مدلهاي نوآوري عبارتند از:


مدل قيف نوآوري



مدل مسير ريسك نواوري



مدل فرايند چرخشي نوآوري



مدل تويس يا تخم مرﻏي(نظري زاده )1341،

طبق نظريه نايك مدلهاي فرايندي نوآوري در شش نسل خالصه مي شوند كه در جدول شماره  1آمده است:
جدول شماره -1توسعه مدلهاي نوآوري( نايك و همكاران )2007،
مدل

نسل

مشخصه

فشار فناوري

اول

فرايند ترتيبي خطي ساده ،بر تحقيق و توسعه و علم تاكيد دارد

كشش بازار

دوم

فرايند پي در پي خطي ساده،تاكيد بر بازاريابي دارد،بازار داراي ايده هاي جديد براي تحقيق و توسعه دارد

مدل كوپلينگ

سوم

شناخت تعامل بين عناصرو بازخوردهاي مختلف حلقه بين آنها ،تحقيق بر يكپارچه سازي تحقيق و توسعه

مدلهاي تعاملي

چهارم

تركيبي از مدلهاي فشار و كشش ،اقدام در درون شركت،تاكيد بر ارتباط خارجي

مدل شبكه

پنجم

تاكيد بر انباشت دانش و ارتباطات خارجي ،يكپارچه سازي سيستم ها و شبكه هاي گسترده

نوآوري باز

ششم

ايده هاي داخلي و خارجي و همچنين مسيرهاي داخلي و خارجي به بازار مي تواند براي پيشبرد توسعه
فناوريهاي جديد با هم تركيب شوند

3-2ارزيابي نوآوري:
ارزيابي نوآوري يكي از ابزارهاي كليدي در فضاي مديريت نوآوري است كه ادبيات متناظر با آن در طول ساليان گذشته بسط و توسعه
فراواني يافته است ،مهمترين كاربرد اين ابزار شناسايي نقاط قوت و ضعف نوآوري با هدف اندازه گيري شكاف نوآوري مي باشد تا بر اساس
آن بتوان به تدوين استراتژي و برنامه ريزي نوآوري مبادرت نمود.
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برخي رويكردها در ارزيابي نوآوري عبارتند از :


رويكرد تيد و همكارانش

تيد و همكارانش با ديدگاه استراتژيك به موضوع نوآوري نگريسته و بر اساس آن به ارزيابي نوآوري در سطح سازمان اقدام ميكنند  .اين
ارزيابي وضعيت سازمان و ظرفيت نوآوري آن كه معرف نقاط ضعف و قوت آن است را مورد سنجش قرار ميدهد


()Tidd, Joe et al ,1998

رويكرد سبون و همكارانش

سبون و همكارانش تالش كرده اند يك چارچوب نظري براي تدوين شاخصهاي ارزيابي نوآوري ارائه كنند ( Cebon et al,1999 ) .



رويكرد نيواسان و نارايانا

اين دو محقق هندي مرحله تحقيق و توسعه را جدا از نوآوري مي دانند و معيارها و نشانگرهاي رويكرد آنها ميتواند به شناسائي نقاط ضعف و
قوت كمك نمايد .


رويكرد آراستي و همكاران

اين رويكرد توسعه يافته مدل ارائه شده توسط مورل و پولي مي باشد و ارائه دهنده يك دسته بندي اوليه از عوامل تشكيل دهنده ظرفيت
نوآوري است كه شامل  2دسته-1 :ايجاد فضاي كاري مناسب و رهبري نوآوري-2روش مند بودن فرايندها و ارتباطات درون و برون سازماني
-3مديريت استراتژيك دانش-4جمع آوري و توليد ايده هاي نو -2مديريت منابع انساني بر محور نوآوري (آراستي و همكاران )2002،


رويكرد بوشهري و همكارانش

اين مدل از دو فضاي درون سازماني و برون سازماني تشكيل شده كه در فضاي برون سازماني ارتباطات صنعت  ،بازار و مجامع علمي و
تخصصي ارزيابي و در فضاي درون سازماني نيز از سه سيستم اصلي  :سيستم توليد ايده  ،سيستم تامين منابع و سيستم توسعه محصول
استفاده ميكند(بوشهري و همكاران )2003 ،

 4 -2مديريت نوآوري:
مديريت نوآوري يعني پرداختن به نوآوري ،چگونگي اشاعه آن ،ايجاد قابليت نوآوري در سازمان و نيز فرايند نوآوري از تصميمگيري تا اجرا
كه در چهار بخش ،محدوده نوآوري ،تصميمگيري ،اجرا و اشاعه ،تبيين شده است) Tlyh،Lvalyh1385 ( .
فرايند مديريت نوآوري را مي توان در فرهنگ يك شركت ايجاد كرد .اين فرايند را ميتوان با تكنيكهاي خاص ارتقاء داد و جو ﻏالبي را براي
تشويق ايده هاي جديد ،پديد آورد .هدف ،ايجاد تغيير در شركت است .تغيير از گروهي از افراد كه فقط كار معيني را انجام مي دهند به
تيمي كه پيوسته در جستجوي راه هاي جديد و بهتر براي تبديل ايده ها به واقعيت هستند()Hidalgo,2008
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تكنيك هاي مديريت نوآوري در افزايش رقابت بسيار موثرند .اين تكنيك ها را ميتوان مجموعه اي از ابزارها ،تكنيكها و روش شناسي هايي
در نظر گرفت كه از فرايند نوآوري در شركتها پشتيباني كرده و با شيوه اي سيستماتيك به آن ها (شركتها)كمك مي كنند تا چالش هاي
جديد بازار را از پيش رو بردارند()Hidalgo,2008

-3معرفي مدل پژوهش:
مدل ارزيابي مديريت نوآوري كه براي شركت ايساكو در نظر گرفته شده است از مدل ارزيابي مديريت نوآوري در خدمات جوتيد اقتباس
گرديده كه طبق اين مدل پنج مولفه و  36شاخص مربوط به اين مولفه ها از طريق پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفته و شكاف نوآوري در
اين شركت به دست آمد.امتياز هاي سواالت از  1تا  10به صورت طيف پيوسته در نظر گرفته شده است .پايايي اين آزمون با استفاده از نرم
افزار  Minitabو آلفاي كرونباخ  0.4677تعيين گرديده است.
دسته بندي ابعاد  2گانه ارزيابي مديريت نوآوري در خدمات در نمودار شماره  1آمده است:

نمودار: 1ابعاد  2گانه نوآوري در خدمات( )Joe Tidd,2009

-4هدف پژوهش:
شناسايي سطح مديريت نوآوري و تعيين ميزان موفقيت مديريت نوآوري در هر يك از ابعاد مدل مورد مطالعه در شركت ايساكو .
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-2سواالت پژوهش:
 .1هر يك از شاخص هاي ارزيابي مديريت نوآوري در چه سطحي قرار دارد؟
 .2شكاف نوآوري اين شركت چقدر است؟
 .3سطح نوآوري شركت ايساكو از نظر سطوح مديريت نوآوري در بين شركتهاي ديگر در كدام طبقه قرار ميگيرد؟

معرفي مختصري از شركت مورد مطالعه:
شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو در تاريخ  1326/2/1در قالب شركت سهامي خاص تاسيس شد .بر اساس ماده 3
اساسنامه مصوب  1374/3/30موضوع فعاليت شركت به شرح ذيل ميباشد:
خريد  ،فروش  ،صادرات و واردات انواع خودرو سواري  ،اتوبوس  ،ميني بوس  ،كاميون  ،وانت و مانند آن  -ارائه خدمات پس از فروش به كليه
محصوالت ايران خودرو و شركتهاي تابعه آن -تهيه و توزيع  ،خريد و فروش  ،صادرات و واردات قطعات و لوازم يدكي انواع خودرو و خدمات
پس از فروش آنها -انجام معامالت بازرگاني و ﻏير بازرگاني -تاسيس شركت با مشاركت يا بدون مشاركت اشخاص داخلي و خارجي -خريد
كارخانجات و سهام شركتها -انجام هر عمليات مجاز سود آور -مبادرت به هرگونه فعاليتي براي انجام مفاد باال و يا تسهيل در اجراي آن
(.سايت رسمي شركت ايساكو )http://www.isaco.ir
اين شركت جهت ارائه خدمات پس از فروش خودروهاي توليدي ايران خودرو از شبكه اي گسترده بهره مي برد كه شامل بيش از 200
نمايندگي و  1000فروشگاه مجاز در سراسر كشور مي باشد(مدل كسب و كار شركت ايساكو )1343
-6جامعه آماري
روسا و سرپرستان و كارشناسان خبره با مدرك تحصيلي بيش از ليسانس از حوزه هاي مختلف سازماني جامعه آماري اين پرسشنامه را
تشكيل مي دهند كه به تفكيك در جداول زير آمده است:
جدول شماره -2مشخصات سمت سازماني تكميل كنندگان پرسشنامه
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رديف

سمت سازماني

تعداد

1

رئيس

6

2

كارشناس مسئول(سرپرست)

2

3

كارشناس

16

Archive of SID

نمودار شماره  – 2مشخصات سمت سازماني تكميل كنندگان پرسشنامه

جدول شماره -3مشخصات تحصيلي تكميل كنندگان پرسشنامه

رديف

تحصيالت

تعداد

1

ليسانس

14

2

فوق ليسانس

14

3

دكتري

2

نمودار شماره 3مشخصات تحصيلي تكميل كنندگان پرسشنامه
جدول شماره -4مشخصات حوزه كاري تكميل كنندگان پرسشنامه
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رديف

حوزه كاري

تعداد

1

مديريت مهندسي و بازاريابي

12

Archive of SID

2

مديريت فروش

6

3

مديريت استراتژي

2

4

مديريت برنامه ريزي

6

2

مديريت خريد

2

6

مديريت مالي

2

نمودار شماره  – 4مشخصات حوزه كاري تكميل كنندگان پرسشنامه

-7جمع بندي يافته هاي پژوهش
يافته هاي سوال اول پژوهش :هر يك از شاخص هاي ارزيابي مديريت نوآوري در چه سطحي قرار دارد؟
با توجه به جمع بندي اطالعات پرسشنامه ها  ،وضعيت موجود در هر يك از مولفه ها و شاخصهاي مربوط به آن در جدول زير آمده است:
جدول شماره  -6ميزان شاخص هاي هر مولفه

ابعاد

استراتژي

فرآيند

سواالت
تمركز شركت ما روي مشتري است

71%

در كسب و كار خود داراي شايستگي محوري هستيم(شايستگي محوري باعث تمايز ما با رقبا مي گردد)

64%

شركت ما در فناوري ،بين رقبا شايستگي محوري دارد

75%

در شركت ما به توسعه خدمات به مشتري توجه ويژه شده است

69%

ارايه خدمات در شركت ما انعطاف پذير است و با تغيير شرايط به راحتي تغيير مي كند

56%

در شركت ما خدمات به مشتري جهت نوآوري و توسعه بازنگري ميشوند

64%

بهبود در خدمات در شركت ما مستمر و هميشگي است

62%

شركت ما بازار قطعه يدكي را به طور مستمر تحليل مي كند تا از فرصتهاي نوآورانه استفاده كند

66%

ارائه خدمات در شركت ما به طور مستمر با رقبا مقايسه و ارزيابي ميشود

63%

در شركت ما ارائه خدمات و ارسال محصوالت به طور كامپيوتري و خودكار انجام ميگيرد

76%

شركت ما بر فرآيند توسعه خدمات كنترل دقيق دارد

60%
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مديريت نوآوري
(درصد)
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سازمان

تكنولوژي

سيستم

ارتباطات در بين واحدهاي شركت ما تعاملي بوده و در راستاي نوآوري است

58%

تيم هاي بين وظيفه اي (از هر واحد يك نفر) در پروژه هاي نوآورانه شركت به كار برده ميشوند

59%

فرايندهاي نوآورانه شركت ما عموما به صورت پروژه اي پيش مي روند

63%

عمده فعاليتهاي شركت ما در مكاني فيزيكي و نه مجازي انجام ميگيرد

63%

حيطه كاري و مرزهاي هر تيم در شركت ما مشخص و معين است

64%

مديران در شركت ما نقش مربي را ايفا مي كنند

52%

استراتژي نوآوري در خدمات  ،درشركت ما تدوين شده است

59%

شركت ما براي فرصتهاي پيش آمده برنامه ريز دارد (مثل گسترش اينترنت-رفع تحريمها -نوسانات ارز)

56%

اهداف استراتژي نوآوراي شركت ما شفاف و واضح است

58%

شركت ما در ارائه خدمات نوآورانه ي خود به مشتري  ،از استانداردهاي روز دنيا استفاده ميكند

53%

فعاليتهاي نوآورانه ي شركت ما همگي مستند و تدوين شده اند

58%

شركت ما از شركاي خارجي بهره مي برد

59%

سيستم هاي اطالعاتي شركت ما توسعه چشم گيري يافته و جريان اطالعات به خوبي شكل گرفته است

67%

تمام فرايند هاي نوآوري شركت ما كنترل ميشوند

56%

براي انجام خدمات نوآروانه از روشهاي تحليلي كمك گرفته مي شود

56%

مهمترين سرمايه شركت ما دانش و فعاليتهاي دانش محور است

58%

نيازمنديهاي نوآورانه ي شركت ما مديريت شده اند

51%

شركت ما قابليت "دوسوتواني" يا كار در هر دو جبهه را دارد.به عنوان مثال هم در اداره كسب و كار فعلي خود و هم نو
آوري در كسب و كار

59%

شركت ما نظام پاداشي دارد كه افراد را به ارائه ايده هايشان تشويق مي كند

59%

شركت ما ساختاري ارگانيك دارد تا مكانيكي و با تغييرات محيطي به خوبي به روز ميشود

53%

داده ها در شركت ما به صورت الكترونيكي رد و بدل مي شوند

79%

شركت ما در فهم نيازهاي مشتريان قوي است

65%

رويكردي به مديريت تامين كنندگان داريم كه اجازه ميدهد پيمانهاي راهبردي جديد ايجاد كنيم

54%

كل سيستم شركت ما يكپارچه است و اجزاي سازمان زباني مشترك دارند

68%

از فناوري كمك ميگيريم تا بتوانيم در انتخاب و پاسخ به تهديدها و فرصتهاي نوظهور در محيط اطرافمان چابك تر و
سريع تر عمل كنيم

61%
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نمودار شماره  – 2وضعيت هر يك از شاخصها

يافته هاي سوال دوم پژوهش :شكاف نوآوري اين شركت چقدر است؟
با توجه به داده هاي پرسشنامه ها و ميزان شاخصها شكاف نوآوري در شركت ايساكو به شرح زير مي باشد:
جدول شماره -7توانمنديهاي مديريت نوآوري در هريك از ابعاد

رديف
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ابعاد

توانمندي مديريت
نوآوري(درصد)

شكاف(درصد)

سطح هشدار

سطح مطلوب

سطح ايده آل

Archive of SID

1

استراتژي

67%

33%

2

فرآيند

65%

35%

3

سازمان

60%

40%

4

تكنولوژي

58%

42%

5

سيستم

61%

39%

%62

67%

100%

نمودار شماره -6وضعيت مديريت نوآوري در اين شركت

يافته هاي سوال سوم پژوهش:
با توجه به داده هاي شاخص ها در جدول شماره  ، 6ميانگين درصدها عدد  %61حاصل گرديده كه با توجه نمودار شماره  7كه نشان
دهنده منطقه قرارگيري نوآوري شركتها مي باشد ،شركت در منطقه بنگاه نوع سوم  Cقرار مي گيرد.
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بنگاه تا چه اندازه نسبت به نياز به تغيير

بنگاهها نوع C

بنگاهها نوع B

بنگاهها نوع A

آگاه است؟

بنگاهها نوع D

نا آگاه /منفعل

111

75

61

51

25

1

بنگاه تا چه اندازه براي تغيير در عمل آمادگي و توانايي دارد؟
نمودار شماره  -7طبقه بندي بنگاهها از نظر توانمندي نوآوري(فصل دوم كتاب جوتيد)

توضيح طبقات :بنگاههاي نوع  Aهمان بنگاههاي ناآگاه از ضرورت نوآوري
هستند آنها توانايي تشخيص ضرورت تغيير را در يك محيط خصمانه  ،كه
برخورداري از دانش فناورانه يا بازار شرط بقا در آن است ،ندارند.
بنگاههاي نوع  Bچالش تغيير را تشخيص مي دهند اما نمي دانند كه چگونه
مي توان اين فرايند را به اثر بخش ترين نحو ممكن مديريت كرد
بنگاههاي نوع  Cبه خوبي ضرورت تغيير را درك مي كنند ،در اجراي پروژه
هاي جديدي بسيار توانا هستند و به فرايند نوآوري پيوسته رويكردي
راهبردي دارند.اولويت ها  ،به معناي كارهايي كه بايد انجام شوند ،
زمان انجام آنها و متولي آنها كامال شفاف اند.همچنين آنها توانمندي هاي
داخلي بسيار مناسب در زمينه هاي فني و مديريتي دارند و مي توانند
تغييرات را با مهارت و سرعت پياده كنند.گاهي اين بنگاهها نمي دانند كه
كجا و چگونه بايد دانش جديد را خارج از مرزهاي كسب و كار فعلي خود كسب
كنند.
بنگاههاي نوع  Dپيشتاز و جلودار دانش بين المللي هستند.رويكردي خالق و
پيش دستانه به بهره برداري از دانش بازار و فناورانه براي ايجاد مزيت
رقابتي دارند.
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-01تحليل نتايج:
سطح توانمندي مديريت نوآوري اين شركت  ،مطابق نمودار شماره  7در رده شركتهاي گروه  Cقرار گرفته است .شركتهاي گروه C
در اﻏلب حوزه هاي استراتژي ،تحقيق ،اكتساب و ظرفيت سازي نوآوري نياز به تغيير دارند و به توانمندي هاي زيادي براي بازسازي اين
حوزه ها دارند .شركتهاي گروه  Cاگرچه نياز به تغيير دارند اما براي توسعه و جذب فناوري توانايي باالي دارند.
مطابق جدول شماره  7مزيت نسبي شركت ايساكو در بُعد استراتژي مي باشد كه اين مولفه تمركز را مشخص مي كند .پاسخ دهندگان
به پرسشنامه ،شركت ايساكو را داراي تمايز بين رقباي داخلي خود ميدانند و با مطالعه بازار لوازم يدكي خودرو به نظر مي رسد اين
تمايز در واقعيت نيز وجود دارد.
همچنين نقطه ضعف اين شركت در تكنولوژي مي باشد كه توانمنديهاي تعالي/تمايل را مشخص مي كنند .كه اين مولفه باالترين شكاف
تكنولوژي را در بين ديگر مولفه ها به خود اختصاص داده است.
.
بررسي نتايج هر يك از ابعاد:


بعد استراتژي :بيشترين امتياز در اين بعد مربوط به شاخص شايستگي محوري در فناوري مي باشد و كمترين امتياز مربوط به
انعطاف پذيري در ارائه خدمات مي باشد كه اين امر به دليل بزرگ بودن سازمان و حاكم بودن بروكراسي و مقررات سفت و سخت
اين سازمان است كه امكان انعطاف پذيري را به حداقل مي رساند



بعد فرايند :بيشترين امتياز به شاخص تحويل كامپيوتر خودكار تعلق گرفته كه با توجه به سيستم يكپارچه اي كه تحت سيستم
اوراكل در ايساكو جريان دارد اين امتياز محتمل به نظر ميرسد .كمترين امتياز در اين بعد مربوط به توسعه خدمات است بايد
مورد بررسي قرار گيرد .اين شاخص از كليدي ترين شاخص هاي اين سازمان است كه بهبود در آن مي تواند مزيت رقابتي شركت
را در بين رقبا به طور چشمگيري باال ببرد.



بعد سازمان:در اين بعد امتياز بيشتر به شاخص مرز تيمها تعلق گرفته است و اين نشاندهنده استقالل واحد ها و تيم هاي متشكل
از اين واحدها مي باشد .كمترين امتياز كه در كل شاخص ها هم يكي از كمترين شاخصها محسوب ميشود مربوط به مربيگري
مديران مي باشد.تغييرات و عدم ثبات در مديريت علت اصلي پايين بودن اين شاخص مي تواند باشد.



بعد تكنولوژي:در بعد تكنولوژي شاخص سيستم هاي اطالعاتي بيشترين امتياز را دارد .و كمترين امتياز مربوط به استانداردهاي
طراحي مي باشد.



بعد سيستم :امتياز يكپارچه سازي سيستم در بعد سيستم به دليل زبان مشترك كل سازمان كه از اتوماسيون و سيستم اوراكل
شركت سرچشمه ميگيرد باال بوده و كمترين امتياز متعلق به مديريت نيازمنديها مي باشد.قابل ذكر است قطعات در كل سيستم
ايساكو داراي كد مشخص مي باشد و فرمها و گزارشات كامال تفكيك شده و قابل شناسايي براي هر جزء از سيستم مي
باشد.سيستم جامع شركت كه با اوراكل پشتيباني ميشود امكان يكپارچه سازي داده را در سيستم فراهم آورده است.
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طبق نمودار شماره ، 2بيشترين شاخص در شركت ايساكو مربوط به تبادل الكترونيكي داده ها و همچنين تحويل كامپيوتري خدمات
مي باشد كه اين امر نشان دهنده رشد سيستمهاي كامپيوتري در اين شركت مي باشد و به نظر مي رسد يكي از مهمترين مزيت هاي
نسبي اين شركت نسبت به رقبا همين شاخص هاي مربوط به داده هاي الكترونيكي و سيستم هاي كامپيوتري شركت مي باشد.
كمترين امتياز شاخص ها نيز مربوط به مربي گري و مديريت نيازمنديها مي باشد كه هر دو به توانايي مديران مياني و ارشد برمي گردد.
توانمند كردن مديران در شركت ايساكو مي تواند در بهبود و نوآوري در سطح شركت كمك شاياني نمايد
به نظر مي رسد شركت ايساكو در ارائه خدمات بين رقباي خود داراي مزيت نسبي و تمايز است ولي در بحث تعالي سازمان و نوآوري در
فناوري بايد تمركز كرده و همسو با س ازمانهاي نوآور مسير نواوري در خدمات را پيش گيرد.در ﻏير اينصورت رقباي اين شركت با
بكارگيري روشهاي نوآورانه سهم بازار اين شركت را ازآن خود مي كنند.
با توجه به شرايط رفع تحريم هاي صنعت در ايران و تمايل خودرو سازان و قطعه سازان خارجي به سرمايه گذاري در كشور و انتقال
فناوري هاي روز دنيا  ،شركت ايساكو بايد انعطاف پذيري خود را در پذيرش نوآوري باال برده و از حالت مكانيكي به ارگانيك با توجه به
ضعف در اين شاخص-طبق نمودار شماره  – 2روي آورد.شركتهاي ارگانيك شركتهايي هستند كه با تغييرات محيط به سرعت خود را به
روز كرده و همسو با تغييرات حركت مي كنند.
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