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 و کارآفرینانه طرحهای در نوآوری و خالقیت بر موثر عوامل بندی اولویت و شناسایی

 MADM  گیری تصمیم مدلهای کمک با متوسط و کوچک کارهای و کسب

 
 امیر عباس رحمتی عالیی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران
Extraroyal@yahoo.com 

 

 فاطمه میهن دوست

 .دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران
Fatemehmihandoost@yahoo.com 

 

 
 چکیده 

 انعطافپذیری به توجه با و دارند نوآوری و خالقیت برای بسیاری های توانایی متوسط و کوچك صنایع

. دهند نشان واکنش مشتریان جدید نیازهای بروز و محیطی تغییرات قبال در توانند می بهتر ،آنها

 اطالعاتی نظامهای و مدیریتی ابزارهای اصالح و تغییر یا دوباره طراحی برای بیشتری امكان همچنین

 سویی از. دهند پرورش جدید های زمینه در را خود تخصص توانند می نیز کارکنان و دارند خود

 و خالقیت بر عواملی چه بدانیم تا شدیم برآن لذا. هستند نیز کارآفرینانه طرحهای اصلی مایه دیگرخمیر

 چگونه عوامل این بندی رتبه و موثراست؟ متوسط و کوچك صنایع و کارآفرینانه طرحهای در نوآوری

 آوری جمع لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ از پژوهش این در شده بكارگرفته تحقیق روش است؟

 نظریات کمك با و تحقیق پیشینه مطالعه از پس منظور، بدین. است بوده تحلیلی پیمایشی اطالعات

 عامل 41 نهایتا عوامل پاالیش از پس کارآفرینی و متوسط و کوچك صنایع حوزه صاحبنظران و خبرگان

 کمك با سپس شدند، شناسایی کارآفرینانه طرحهای و هاSME عملكرد بر موثر محوری عوامل عنوان به

 و داده وزن آنها به ANP تكنیك کمك با و کرده شناسایی را پذیر اثر و گذار اثر عوامل دیمتل تكنیك

 به: که است آن از حاکی تحقیق نتایج. ایم نموده بندی رتبه را عوامل این ویكور تكنیك وسیله به نهایتا

 توسعه، و تحقیق در گذاری سرمایه کار، ماهیت دانش، مدیریت سازی پیاده ها، ایده از حمایت ترتیب،

 مربوطه، فعالیت حوزه به مندی عالقه اختیار، در منابع انگیزه، سازمانی، یادگیری گرایی، موفقیت

 پیوند دولت، حمایتی سیاستهای و قوانین هدفمند، های ایده کسب منظور به مشتریان نیاز شناسایی

 رتبه پیشرفته فناوریهای به دسترسی فكری، مالكیت رعایت و سازی مستند صنعت، و تحقیقات میان

 .اند داده اختصاص خود به را چهارده تا یك های

 

  Dematel، Vikor،ANP ،MADM کارآفرینانه، طرحهای متوسط، و کوچك صنایعواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

  نوآوریهای واسطه به که هستند روروب نامطمئنی و پایدار فزاینده رقابت با ها شرکت و ها سازمان از بسیاری امروزه

 سنجش(. 4834 خدادحسینی،)است یافته شدت مشتریان، تغییر حال در نیازهای و بازاری های محیط تغییر تكنولوژیكی،

 فعالیت به منابع تخصیص مقدار مورد در گیری تصمیم جهت بنگاه سطح در آن بر موثر عوامل شناسایی و نوآوری و خالقیت

 های استراتژی مدیریت همچنین و است باالیی اقتصادی بازده بخش نوید نوآوری که هایی حوزه انتخاب برای و نوآوری های

           تحوالت روند موجود، وضیعت شناخت برای سیاستگذاران نیز ملی سطح در. است نیاز مورد بنگاهی درون نوآوری

 از آمده بدست اطالعات به ،مناسب های سیاست تدوین و موجود های سیاست منفی و مثبت تاثیرات از بازخور دریافت آینده،

 و دانند می ابداع با مترادف را نوآوری مدیریت، متخصصان(. 4833 ،و همكاران نصرالهی)هستند نیازمند نوآوری سنجش

 و بدیع تولید یا محصول یك صورت به که باشد می آن بیرونی نمود و جلوه عبارتی به و خالقیت پایانی فرایند نوآوری معتقدند

 (.4811 فیشانی، آقایی)شودمی آشكار تازه

 از خالقیت که دارند عقیده شناختی پردازان هینظر .باشد می خاص زمینه یك در همتا بی استعداد ،خالقیت آزوبل نظر از

 به توجه با مسئله، حل یا و نو ایده یك تولید را خالقیت آمابیل(. Sternbreg, 6002)میشود ناشی درونی برانگیختگی حالت

 كارگیریب از است عبارت خالقیت کایزر نظر از(. Amabile et al, 6002)است کرده تعریف آن محصول و فرایند بعد دو هر

 های ایده ارائه یعنی خلق(. Leighton and Sternbreg, 6001)جدید مفهوم یا فكر یك ایجاد برای ذهنی های توانایی

 تفاوت اما (.4831 میرمیران،) سازد دگرگون و دهد تغییر را موجود خدمت یا محصول تواند می نوآوری ولی ناشناخته، و جدید

 خالقیت نهایی محصول نوآوری و دارد علمی جنبه نوآوری و ذهنی جنبه خالقیت که است جهت آن از نوآوری و خالقیت

 های شرکت بین در رو این از و کند می تعریف کارآفرینی ابزارخاص  عنوان به را نوآوری  دراکر(. 4831 حسینی، امیر)است

 (.Drucker, 4111)باشد موفقیت عامل مهمترین است ممكن کارآفرینانه  های طرح و کارآفرینی

 نقش حال در خدمات ارائه و صنعتی تولید اجتماعی، مختلف های جنبه از متوسط و کوچك صنایع جهان، کشورهای اکثر در

 ابداع در پیشرو و نوآوری و تحول مهد جدید، اشتغال اصلی کنندگان تأمین واحدها این ها کشو از بسیاری در و هستند آفرینی

 تر برجسته را مؤسسات این نقش نیز مدیریتی فرایندهای در تغییر و محیطی های چالش وجود. هستند جدید های فناوری

 ترغیب ویژه به و مجدد مهندسی ساختار، تجدید ها، فعالیت سپاری برون سازی، کوچك های سیاست و است ساخته

 ساخته نهادینه را متوسط و کوچك کارآفرینانه مؤسسات ایجاد به بخشیدن سرعت شدن، جهانی عصر در کارآفرینی

 خاص شرایط با متناسب کشوری هر که کرد مطرح باید متوسط، و کوچك صنایع تعریف در (. Svetlicic et al, 7002)است

 مانند کند می متمایز بزرگ صنایع از را متوسط و کوچك صنایع که هایی شاخص حال، این با، است کرده ارائه تعریفی خود،

 رده اولین در که شرکتهایی بیشترین جمله از(. Haksever, 4112)دارد وجود ها دارایی میزان و فروش حجم کارکنان، تعداد

 گزارش براساس .(Bantel, 4113)باشند می نفر 20 از کمتر کارکنان تعداد با هایی شرکت گیرند می قرار  صنایع این بندی

 20 از تر کم با های بنگاه را ایران در اقتصادی های ه بنگا درصد 10 حدود ایران، صنعتی های شهرك و کوچك صنایع سازمان

  داد نشان تحقیقی در باالنتینی (.4810 ایران، صنعتی های شهرك و کوچك صنایع سازمان)دهند می تشكیل کارمند نفر

 عمر از سال پنج که جدیدی های SME  درصد 30 چنین هم و میگذرد نها آ تاسیس از سال یك که هاییSME  درصد44

 مشكالت با حاضر حال در ایران متوسط و کوچك شرکتهای(. Ballantine, 4113)شوند می مواجه شكست با گذرد می آنها

 و رقابت قابل محصوالت تولید به قادر و اند مواجه نوآوری و خالقیت عدم بازاریابی، مالی، تكنولوژیكی، قانونی، ساختاری،

 عوامل روی بر مطالعه ها، بنگاه این شناسی آسیب(. 4832 بهایی، شیخ و صراف اخوان) نیستند جهانی بازارهای در صادرات

     بازار در آنها پذیری رقابت و عملكرد بهبود کارایی، ارتقا به توجهی شایان کمك تواند می آنها شكست یا موفقیت بر موثر

 به توجه با و دارند نوآوری و خالقیت برای بیشتری توانایی متوسط و کوچك صنایع(. 4814 همكاران، و آذر)نماید المللی بین

 عالیی رحمتی)دهند نشان واکنش مشتریان جدید نیازهای بروز و محیطی تغییرات قبال در توانند می بهتر شان، انعطافپذیری

 و نوآوری کارآفرینی،: گذارندمی تاثیر جهانی اقتصاد بر جنبه چهار از حداقل متوسط و کوچك صنایع(. 4818 الرعایا، وکیل و
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 در نوآوری محوری نقش به باتوجه (.Acs and Audretsch, 4114) درآمد و اشتغال ایجاد و صنعت پویایی فناوری، تغییر

 .(Chen, 6001)است شده بیشتر نوآوری درك به نیاز رقابتی فرا و محور دانش های محیط در کاری موفقیت و کارآفرینی

 این. باشند نوآوری دنبال به همواره تا ها میباشد شرکت به رقابت فشار و بازارها شدن جهانی دلیل به نوآوری اهمیت افزایش

 که کسانی(. Tang, 4111)دهند افزایش نوآوری بر را خود تمرکز,  الزام یك عنوان به که انگیزد می بر را ها شرکت ها واقعیت

 کرده ارائه را شواهدی اند، داده پرورش را خویش خالق استعدادهای خودآموزی، با و اند برده پی خود ذهنی شگرف نیروی به

 خواهند نیز تر اثربخش های حل راه مشكالت این برای و میكنند تحلیل دقیقتر را مشكالت داشت اطمینان میتوان که اند

 .(Yoe, 4112)یافت

 آن کمك با که است هایی مهارت نیازمند ما جامعه امروزه اطالعات، گسترده جریان و فناوری و دانش روزافزون پیشرفت با

 قدم سعادتمند، جامعه یك سوی به نو افكار خلق و خالقیت تقویت با و برود پیش به فناوری و علم توسعه با همگام بتواند

 همه. شود می محسوب ها شرکت حیات برای اصلی های مزیت از یكی عنوان به نوآوری گسترش،. (Du, 6001)بردارد

 در جلو سمت به سرعت به که امروز صنعتی دنیای در (.Pyka, 6006)هستند بدیع و نو های ایده نیازمند بقا برای ها سازمان

 با هماهنگی ایجاد و ها آموخته اجرای ارتقای تخصصی، فنی های آموخته ارتقای گرو در ها شرکت بقای شرط است، حرکت

 دستاوردهای از استفاده و نوآوری توسعه، تحقیق، طریق از جز مهم امر این به رسیدن. است جهانی بازار و اقتصادی نظام

 ایجاد منظور به ها سازمان برای حیاتی و مهم عامل عنوان به نوآوری(. 4832 منوری، و زاده احمدی)بود نخواهد میسر جهانی

 (.4833 رنجبری، و برومند)میباشد  امروزی متغیر و پیچیده محیط در پایدار رقابتی مزیت و ارزش

 رقابتی مزیت تواند می زیرا است ها سازمان و ها شرکت برای بسیاری اهمیت دارای نوآوری معتقدند او همكاران و ویرواردنا

 نمودند بندی طبقه نوع چهار در را نوآوری ،همكاران و رولی(. Weerawardena et al, 6002)کند فراهم آنها برای را پایدار

 (.Rowley et al, 6044)باشد می غالب دیدگاه در نوآوری و مكان نوآوری فرایند، نوآوری محصول، نوآوری شامل که

 تولیدات: کرد تقسیم متفاوت نوع شش به توان می را نوآورانه فعالیتهای ، 6المپكین و 4اولسون سون،وهانج های یافته مطابق

                 جدید راههای تأمین، جدید منابع جدید، بازارهای کشف تولید، جدید های روش جدید، خدمات جدید،

 مى  مؤثر بنگاه نوآورى خروجى بر را مناسب سازماندهى و جذب توانمندى ریتاال (.Johannessen et al, 6004) سازماندهی

 (.Ritala, 6046)داند

 ضامن تواند می نوآوری و خالقیت آنكه به توجه با که است نآ حاضر پژوهش اساسی مسئله شد گفته جا بدین تا آنچه بنابر

 دو این بیشتر هرچه گذاری تاثیر و بروز در عوامل کدام اساسا ،باشد متوسط و کوچك صنایع و کارآفرینانه طرحهای موفقیت

 به را رتبه باالترین که عواملی برروی توان می تحقیق این نتایج کمك با است؟ چگونه آنها بندی رتبه و موثرند؟ حیاتی عامل

 که آنجا از لذا .پرداخت صنایع مدیران و کارآفرینان میان در آنها آموزش به و کرده گذاری سرمایه اند داده اختصاص خود

 انجام کنند می بازی را کلیدی و محوری نقش  کارآفرینانه طرحهای در هم و متوسط و کوچك درصنایع هم خالقیت و نوآوری

 .نماید می ضرورت پژوهش این

 

 
 

 

 

 تحقیق ادبیات بر مروری

 بانك موردی مطالعه سازمانی عوامل با ستادی کارشناسان نوآوری و خالقیت ی رابطه بررسی" عنوان با پژوهشی در فخریان

 از. کنند می عمل خالقیت اصول منافی و ضعیف سازمان، ساختار و رهبری شیوه کنترل، و ارزیابی نظام که، داد نشان " ملت

                                                           
1 Olsen 
7 Lumpkin 
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 در چنان هم خالقیت میزان اما دارد وجود خالقیت مشوق و منسجم قوی، فرهنگی  سازمان، این در که آنجا از دیگر سوی

 رهبری شیوه و وکنترل ارزیابی نظام نامناسب، ساختار توان می را نوآوری بروز مانع عوامل ترین قوی است؛ ضعیف اعضا میان

 ایده جایگاه به اشاره آمار، ارائه با ابتدا " بازار تا ایده فرایند "عنوان با تحقیقی در بلوك میر (.4834 فخاریان،)دانست نامناسب

 بررسی مورد را بزرگ شرکت چند در ها ایده اهمیت و کرد بزرگ افراد نوآورانه تجربیات به ای اشاره سپس و ثروت خلق در ها

 دالیل از برخی نوآور سازمان ایجاد جهت در خالقیت و کارآفرینی فرهنگ مشترك تأثیرات به نگاه با پایان در و. داد قرار

 (.4831 میربلوك،)دانست ها ه اید با برخورد دررا  ها شرکت و ها سازمان موفقیت عدم و موفقیت

 گرفته قرار بررسی مورد آلمان متوسط و کوچك های شرکت از تعدادی بین نوآوری و عملكرد بین رابطه دیگری تحقیق در

 عواملی و اند وابسته کامالً مفهوم دو ها شرکت این بین در عملكرد و نوآوری که است این از حاکی آمده دست به نتایج و است

 تاثیر شرکت عملكرد بر نوآوری تأثیر در زیادی بسیار حدود تا فرهنگی زمینه و نوآوری نوع شرکت، سن مانند

 در نوآوری و سازمانی فرهنگ بررسی "عنوان با پژوهشی در نانچیان سمانه (.Rosenbusch et al, 7022)گذارند

 نانچیان،)دارد وجود داریمعنا رابطه نوآوری و سازمانی فرهنگ بین که است رسیده نتیجه این به "سپه بانك ستادی واحدهای

4831.) 

 در تولیدی متوسط و کوچك وکارهای کسب برموفقیت اثرگذار عوامل بندی اولویت برای ANP8 روش از توپكو و  کارپاك

 مقررات و قوانین است، شده استفاده  ای شبكه تحلیل روش از که تحقیق این نتایج اساس بر. کردند استفاده ترکیه

 حیاتی عوامل اندرسون و کرو (.Karpak and Topcu, 6040)هستند کوچك های بنگاه موفقیت در عامل تاثیرگذارترین

 مهمترین تحقیق این نتایج براساس کردند، بررسی را اسراییل رژیم در برتر فناوری دارای نوپای کوچك های بنگاه موفقیت

 به بازاریابی راهبرد و عام طور به سازمان راهبرد خبرگی، مدیریتی، گروه تعهد: از عبارتند ها بنگاه این برموفقیت اثرگذار عوامل

 در همكاران و مان (.Chorv and Anderson, 6002)تحقیق و مدیریتی های قابلیت و مشتریان با ارتباط خاص، صورت

 این موفقیت روی بر ویژگی سه که دادند نشان و پرداختند متوسط و کوچك های وکار کسب موفقیت ادبیات مرور به پژوهشی

 (.Man et al, 6006)کارآفرین فردی های ویژگی و فردی های ویژگی درونی، عوامل اثرگذارند؛ ها وکار کسب

 مسایل مدیریتی، مسایل فردی، مشخصات: کرد شناسایی را اثرگذارند کوچك بنگاههای موفقیت روی بر که عامل 44 راگاف

  عوامل فناوری، انضباط، رقابت، محصول، مشخصات اقتصادی، شرایط انسانی، منابع بازاریابی،مسایل های فعالیت مالی،

 شكست و موفقیت عوامل عاملی، تحلیل آماری روش کمك با بنزینگ دیگر پژوهشی در (.Rogoff et al, 6001)محیطی

 شامل مدیریت و شرکت خوشنامی ترکیه کارآفرینان نظر از تحقیق این نتایج براساس. کرد مطالعه را ترکیه در کارآفرینی

 کوچك های ه بنگا موفقیت عامل ترین مهم مدیر شخصیتی های ویژگی و قبلی ی تجربه اجتماعی، های مهارت و صداقت

 کارکنان نگهداری و جذب توانایی نداشتن چنین هم و پیچیده مالیاتی نظام کارآفرینی مشكالت مهمترین این، بر افزون. است

 (.Benzing et al, 6001)شد عنوان اطمینان قابل

 بر موثر عوامل عنوان به را عامل 41 این نهایتا امر خبرگان و اساتید نظرات از گیری بهره با و تحقیق ادبیات مطالعه به توجه با 

 .برگزیدیم متوسط و کوچك صنایع و کارآفرینانه طرحهای در نوآوری و خالقیت

 

 

 
 نوآوری و خالقیت بر موثر : عوامل (1) شماره جدول

                                                           
3 Analytical Network Process 
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 روش تحقیق

  پیمایشی تحلیلی اطالعات آوری جمع لحاظ از و کاربردی هدف، لحاظ از پژوهش این در شده بكارگرفته تحقیق روش

. است شده گرفته بهره تحقیق متغییرهای تحلیل و توصیف و گیری نمونه پرسشنامه، مصاحبه، از منظور بدین که، میباشد

 استفاده علت. شد تشكیل آن ماتریس و سنجیده یكدیگر روی بر عوامل از یك هر تاثیر دیمتل تكنیك از گیری بهره با سپس

 تواند می همچنین و گیرد می قرار استفاده مورد پیچیده مسائل حل و مطالعه ای بر تكنیك این که است آن مدل این از

  مشارکت مراتبی ساختارسلسله با علمی های حل راه شناسایی در و بخشد بهبود را مسائل پیچیده ساختار

 بندی رتبه ویكور در و شد داده وزن ANP کمك با دیمتل خروجی های داده به سپس (.Trevithick et al, 6008)نماید

 میتوان کمتر را روش سه هر از ترکیبی مدلی بكارگیری شده، اشاره ی ها روش از یك هر قابلیتهای و کارایی به توجه با .شدند

 سمنان استان کارآفرینان و متوسط و کوچك صنایع مدیران ،کارشناسان، کارکنان کلیه تحقیق، مكانی قلمرو .یافت جایی در

 این. شد نفرتعیین 16 آن نمونه تعداد 1کوکران فرمول از استفاده با که. باشد می نفر 460 حدود آنها تعداد که باشند می

 محتوا، اعتبار یا روایی منظوربررسی به تحقیق این در .است انجامیده طول به 11 مهرسال تا و شروع 18 سال مهرماه از تحقیق

 واقع تائید مورد آنها تحلیل نحوه و سئواالت سقم و صحت و گرفت قرار خبره کارشناسان از چند تنی اختیار در پرسشنامه

 از نشان گردیدکه تعیین %31 آن درصد که .است شده گرفته بهره 2کرونباخ آلفای روش از تحقیق پایایی بررسی برای .گشت

 ادبیات به موبوط اطالعات نخست :است  شده آوری جمع حوزه دو در تحقیق اطالعات همچنین .دارد آن قبول مورد پایایی

 بهره ، ANPویكور و دیمتل، نوآوری، خالقیت، حوزه در بروز مقاالت مطالعه ای، کتابخانه روش از استفاده با که است تحقیق

                                                           
4 Cochran 
5 Cronbach's alpha 

 منبع )شاخصها( عوامل ردیف

 پیاده سازی مدیریت دانش 4

 (4833، )برومند و رنجبری، (4810)صنوبر و همكاران،  (،4814 )یوسفی و همكاران،

(Davenport and Prusak, 4113) ،(Prajogo et al, 6001) 

(Desouza and Evaristo, 6008)( ،Lin and Lee, 6002) 

(McAdam and Leonard, 6004،) (Galonic and Rodan, 4111) 

(Nonaka and Takeuchi, 4112،) ( Cavusgil et al, 6008) 

(Brockman and Morgan, 6008)، (Hall and Andriani, 6006) 

(Gloet and Terziovski, 6001)، (Liebowtiz, 6008) ، 

(Nah et al, 6006 ،)(Yew Wong, 6046)، (Motwani et al, 6006)  

 (4816 میر غفوری و همكاران،) دسترسی به فناوریهای جدید و پیشرفته 6

 (Motwani et al, 6006)، (4814 دیو کالیی و عطف،) ماهیت کار 8

 (4816میر غفوری و همكاران،(، )4814 نیا و بدری ویچ،گرشاسبی ) مستند سازی و رعایت مالكیت فكری 1

 سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 2
 (4831 )خمسه و علیمرادیان،، (Boley et al, 6008) ،(4832 یان و پاکزاد بناب،ائطباطب)

 (1Koc and Ceylan, 600) ،( ،4833، فقیهی و سلیمی(، )4833آراستی و همكاران ،) 

 (4816همكاران،  و غفوری میر)(، 4833)فقیهی و سلیمی،  تحقیقات و صنعتپیوند میان  2

 (4814)دیو کالیی و عطف،  یادگیری سازمانی 1

 (4811) آقایی فیشایی، ، (4811 )مشیریان،(، Sternberg , 7002) موفقیت گرایی 3

 قوانین و سیاستهای حمایتی دولت 1
 (4838)صمد آقایی، ، (4816 همكاران،میر غفوری و ) (،4831 خمسه،و  )رادفر

(Porter and Stern, 6004) 

 ، (4831)حسینی، (، 4831)خمسه و علیمرادیان، انگیزه 40

 (Boley et al, 6008) (، Motwani et al, 6006) ، (4811 مشیریان،)  عالقه مندی به حوزه فعالیت مربوطه 44

 منابع در اختیار 46
 (4831خانیان، )سام ، (4831)حسینی، 

(Amabile, 2191 ،)(Porter and Stern, 6004) 

 حمایت از ایده ها 48
(Boley et al, 6008) ،(،4833 آراستی و همكاران) ، 

 (4816میر غفوری و همكاران،)

 (4831)حسینی، (، 4833 فقیهی و سلیمی،(، )4810 صنوبر و همكاران،)

 (4838) جلیل صمد آقایی، ، (4816 میر غفوری و همكاران،) مندهایی هدف ریان به منظور کسب ایدهشناسایی نیاز مشت 41
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 منظور به. است گردیده تهیه پرسشنامه، از استفاده با که است اطالعات تحلیل به مربوط اطالعات دوم قسمت. است شده گرفته

 عنوان به عامل 41 نهایتا ها شاخص فیلتر و تحقیق ادبیات مطالعه همچنین و خبرگان نظر کمك با ابتدا دیمتل، تكنیك حل

 .شد شناسایی خالقیت و نوآوری بر موثر محوری عوامل

 

 (4836پور، اصغر) دیمتل تکنیک مراحل -

 بندی رتبه ویكور و  ANPدیمتل، تكنیك توسط ترتیب به را ذیل شاخص 41 خبرگان نظر توسط شاخصها فیلتر از پس

 آمده ذیل جدول در نظر مد شاخص 41 ها داده تحلیل و تجزیه نمودن آسانتر منظور به .پردازیم می بدان ذیل در که، نمودیم

 .است
 گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد که شاخصهایی(: 2) شماره جدول

 کد شاخص

 4X حمایت از ایده ها

 6X پیاده سازی مدیریت دانش

 8X ماهیت کار

 1X سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

 2X موفقیت گرایی

 2X یادگیری سازمانی

 1X انگیزه

 3X منابع در اختیار

 1X عالقه مندی به حوزه فعالیت مربوطه

 40X شناسایی نیاز مشتریان به منظور کسب ایده های هدفمند

 44X قوانین و سیاستهای حمایتی دولت

 46X پیوند میان تحقیقات و صنعت

 48X مستند سازی و رعایت مالكیت فكری

 41X فناوریهای پیشرفتهدسترسی به 

 

 .معیارها مقایسه جهت مقیاس نمودن انتخاب :اول گام

 
 دیمتل روش در مقایسات مقیاس : (3) شماره جدول

 اعداد تعریف
 0 بدون تاثیر

 2 تاثیر کم

 7 تاثیر متوسط

 3 تاثیر زیاد

 4 تاثیر خیلی زیاد

 

 .مستقیم روابط ماتریس تهیه و زوجی مقایسات انجام: دوم گام

 زوجی مقایسات ماتریس طریق از و بریكدیگر معیارها از یك هر تاثیر و ارتباط میزان اساس برM̂  اولیه   ماتریس گام این در

 آید. می بدست
 .زوجی مقایسات ماتریس ( : 4) شماره جدول
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 از نشان است، سطری میانگین باالترین دارای  که ها ایده از  حمایت یعنی چهاردهم شاخص که است آن بیانگر (1) جدول

 .دارد خبرگان توسط امتیازات باالترین از شاخص این برخوداری
 

 ی.زوج مقایسات از حاصل  M̂ مستقیم  روابط ماتریس ( :5)جدول شماره 

 

 در ماتریس این. پرداخت خواهیم کلی روابط ماتریس محاسبه به مرحله این در قبل مراحل در شده ذکر محاسبات انجام از پس

 .است شده داده نشان (2)جدول

 

 

 

 

 

 

  24X 23X 27X 22X 20X 1X 9X 2X 2X 5X 4X 3X 7X 2X جمع

72 3 0 3 4 3 4 7 0 2 7 0 3 2 0 2X 

37 0 2 2 3 3 4 3 7 4 0 3 4 0 4 7X 

75 2 0 2 3 3 3 7 2 3 4 7 0 2 2 3X 

72 0 2 7 2 7 3 2 7 3 0 0 4 4 4 4X 

72 4 0 0 0 0 2 7 4 2 0 7 3 2 3 5X 

79 7 7 2 2 3 3 4 0 0 3 2 3 3 7 2X 

33 4 7 0 0 3 3 7 0 4 4 3 4 7 7 2X 

34 3 7 2 7 2 3 0 7 3 7 3 4 4 4 9X 

21 7 3 0 0 3 0 2 0 4 3 2 7 0 0 1X 

27 2 4 0 0 0 7 2 0 3 2 0 2 0 0 20X 

70 7 0 2 0 0 2 3 7 7 0 2 2 4 3 22X 

25 7 7 0 2 4 4 0 0 0 7 0 0 0 0 27X 

35 4 0 2 2 4 3 7 7 4 4 3 3 7 7 23X 

45 0 7 4 3 7 3 3 4 4 4 4 4 4 4 24X 

24X 23X 27X 22X 20X 1X 9X 2X 2X 5X 4X 3X 7X 2X  

060..0 0 060220 060990 060220 060990 060440 0 060770 060440 0 060220 060770 0 2X 

0 060770 060770 060220 060220 060990 060220 060440 060990 0 060220 060990 0 060990 7X 

060..0 0 060770 060220 060220 060220 060440 060770 060220 060990 060440 0 060770 060770 3X 
0 060770 060440 060770 060440 060220 060770 060440 060220 0 0 060990 060990 060990 4X 

060..0 0 0 0 0 060770 060440 060990 060770 0 060440 060220 060770 060220 5X 
060440 060440 060770 060770 060220 060220 060990 0 0 060220 060770 060220 060220 060440 2X 
060..0 060440 0 0 060220 060220 060440 0 060990 060990 060220 060990 060440 060440 2X 
060..0 060440 060770 060440 060770 060220 0 060440 060220 060440 060220 060990 060990 060990 9X 
060440 060220 0 0 060220 0 060770 0 060990 060220 060770 060440 0 0 1X 
060..0 060990 0 0 0 060440 060770 0 060220 060770 0 060770 0 0 20X 
060440 0 060770 0 0 060770 060220 060440 060440 0 060770 060770 060990 060220 22X 
060440 060440 0 060770 060990 060990 0 0 0 060440 0 0 0 0 27X 
060..0 0 060770 060770 060990 060220 060440 060440 060990 060990 060220 060220 060440 060440 23X 

0 060440 060990 060220 060440 060220 060220 060990 060990 060990 060990 060990 060990 060990 24X 

24X 23X 27X 22X 20X 1X 9X 2X 2X 5X 4X 3X 7X 2X  

062292 060437 060144 062744 062732 062555 060122 060317 060149 062037 060455 062302 060272 060550 2X 

060212 060233 060512 062252 062432 062222 062374 060971 062229 060221 062221 062243 060252 062530 7X 

060227 060420 060412 060192 062214 062322 060129 060202 062335 062400 060920 060227 060237 060210 3X 
060521 060249 060249 060294 062254 062423 060901 060259 062473 060227 060424 062202 062340 062420 4X 
062395 060321 060352 060442 060222 060153 060123 062742 060157 060239 060173 062311 060257 062771 5X 
062022 060914 060522 060219 062339 062490 062424 060425 060921 062372 060222 062495 062725 062207 2X 
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 .(C)، ماتریس روابط کلی ( :6شماره )جدول  

 

 :بدست می آید ( 4) به وسیله فرمولماتریس روابط کلی 

(2) C = M. (I − M)−2                                                                                                                                          
                                                  

 

 معلول. و علت ماتریس  ( :7جدول شماره )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از باالتری مثبت مقادیر دارای معیارها برخی ، حاصله مقادیر به توجه با. سطرهاست جمع D و ها ستون جمع  R که حالی در

D-R سایرین به نسبت باالتری اولویت از بنابراین معیارهاست، سایر بر بیشتر گذاری تاثیر بیانگر واقع در که هستند 

 و دارند پایینتری تقدم و بیشتر پذیری تاثیر هستند، منفی مقادیر دارای که آنهایی. خوانند می علت گروه را آنها و برخوردارند

 (.Opricovic and Tzeng, 6001)دهند می تشكیل را معلول گروه بنابراین

 

 

 

 

 

 .روابط کلی  ماتریس از (مراتب سلسه) عناصر شدن واقع ترتیب( : 8)شماره جدول

 براساس

(D-R) 

 واقع ترتیب

 عناصر شدن

 براساس

D+R)) 

 واقع ترتیب

 شدن عناصر

 عناصر بر 

 بیشترین اساس

 ستونی مجموع 

 واقع ترتیب

 عناصر شدن

 بیشترین براساس

 ردیفی مجموع

 واقع ترتیب

 عناصر شدن

264335 X2 462523 X2 762973 X2 76545 X2 

260495 X2 460425 X2 26124 X1 763271   X24 

069277   X22 362209   X24 269121 X3 767053 X7 

06925   X24 362552 X7 262219   X24 269292 X9 

062205 060192 060450 060527 062415 062252 062702 060524 062995 062221 062301 062912 062257 062749 2X 
062402 060122 060299 062041 062237 062202 060902 060120 062215 062710 062302 062101 062592 062295 9X 
060913 060129 060743 060719 062230 060525 060221 060335 062439 062223 060205 062073 060471 060421 1X 
060524 062019 060222 060723 060391 060943 060550 060771 062094 060272 060719 060250 060301 060379 20X 
060102 060341 060577 060470 060521 060129 062243 060252 062099 060579 060257 060127 062333 062214 22X 
060222 060273 060254 060399 062211 062771 060302 060737 060422 060219 060722 060311 060752 060791 27X 
062232 060207 060221 060293 062272 062292 02772 060111 062127 062230 062322 062227 062222 062721 23X 
062022 062273 062312 062323 062527 062199 062222 062522 067231 062125 062222 067222 062222 062999 24X 

 D+R   D-R     R     D شاخص ها 
762411 264335 063597 262122 2X 

362552 062595 265419 767053 7X 

362492 -062357 269121 267522 3X 

7634329 -0602927 267027 2623249 4X 

762901 -063393 265512 267723 5X 

462523 -267093 762973 26424 2X 

460425 260495 264125 76545 2X 

36772 064224 264073 269292 9X 

761319 -069997 26124 260759 1X 

76352 -069902 262219 062327 20X 

26392 069277 067521 262712 22X 

265452 -060525 062193 062429 27X 

762127 062352 260305 262227 23X 

362209 06925 264421 763271 24X 
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062352   X23 36772 X9 265512 X5 262122 X2 

062595 X7 362492 X3 265419 X7 262227   X23 

064224 X9 761319 X1 264125 X2 26424 X2 

-060525   X27 762127   X23 264421   X20 267522 X3 

-

0602927 
X4 762901 X5 264073 X9 267723 X5 

-063393 X5 76352   X20 267027 X4 2623249 X4 

-062357 X3 7634329 X4 260305   X23 262712   X22 

-069997   X20 762411 X2 062193   X27 260759 X1 

-069997 X1 265452  X27 063597 X2 062429   X27 

-267093 X2 26392  X22 067521   X22 062327 X20 

 

( D-R) مقادیر دارای که وشاخصهایی علت درگروه هستند مثبت( D-R) مقادیر دارای که شاخصهایی مرحله این در سپس

 :است گردیده  ارائه زیر درجدول نتایج. گیرند می جای معلول گروه در هستند منفی

 
 .ومعلول علت ( :9شماره ) جدول

(D-R) گروه علت (D-R)  گروه معلول  

X2 X27 

X2 X4 

X22 X5 

X24 X3 

X23 X20 

X7 X1 

X9 X2 

 

پس از  و به عنوان اثرگذارترین عامل دربین عوامل محسوب میشود ، 4Xنتایج بكارگیری روش دیمتل نشان می دهدکه عامل 

به عنوان اثرگذارترین عوامل معرفی شدند. همچنین درقسمت  ، 1X ، 44X  ،41X  ، 48X   ،6X  ،3Xآن به ترتیب، عوامل 

، 1X  ،2X   ،8X  ،40Xبه عنوان اثرپذیرتر ین عامل محسوب میشود وپس از آن به ترتیب، عوامل   46X گروه معلول، عامل

1X  ،2X ،   .به عنوان اثرپذیر ترین عوامل معرفی شدند 

 

 (:ANP)ای شبکه تحلیل فرایند تکنیک کمک با شاخصها به دهی وزن -

 اثر تعیین و( معلول گروه) پذیر اثر و ( علت گروه) گذار اثر گروه دو به شاخصها بندی تقسیم و روابط نقشه رسم از پس

 ANP روش کمك با ها شاخص از یك هر وزن تعیین به مرحله این ،در قبل مرحله در ها شاخص پذیرترین اثر و گذارترین

 .پردازیم می

 

 

 

 

 .(SUPER MATRIX) = (A)، کلی روابط ماتریس ابر ( :11شماره ) جدول

24X 23X 27X 22X 20X 1X 9X 2X 2X 5X 4X 3X 7X 2X  

062292 060437 060144 062744 062732 062555 060122 060317 060149 062037 060455 062302 060272 060550 2X 

060212 060233 060512 062252 062432 062222 062374 060971 062229 060221 062221 062243 060252 062530 7X 

060227 060420 060412 060192 062214 062322 060129 060202 062335 062400 060920 060227 060237 060210 3X 
060521 060249 060249 060294 062254 062423 060901 060259 062473 060227 060424 062202 062340 062420 4X 
062395 060321 060352 060442 060222 060153 060123 062742 060157 060239 060173 062311 060257 062771 5X 
062022 060914 060522 060219 062339 062490 062424 060425 060921 062372 060222 062495 062725 062207 2X 
062205 060192 060450 060527 062415 062252 062702 060524 062995 062221 062301 062912 062257 062749 2X 
062402 060122 060299 062041 062237 062202 060902 060120 062215 062710 062302 062101 062592 062295 9X 
060913 060129 060743 060719 062230 060525 060221 060335 062439 062223 060205 062073 060471 060421 1X 
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060524 062019 060222 060723 060391 060943 060550 060771 062094 060272 060719 060250 060301 060379 20X 
060102 060341 060577 060470 060521 060129 062243 060252 062099 060579 060257 060127 062333 062214 22X 
060222 060273 060254 060399 062211 062771 060302 060737 060422 060219 060722 060311 060752 060791 27X 
062232 060207 060221 060293 062272 062292 02772 060111 062127 062230 062322 062227 062222 062721 23X 
062022 062273 062312 062323 062527 062199 062222 062522 067231 062125 062222 067222 062222 062999 24X 

 

 موزون ماتریس سوپر -
 ماتریس یا تصادفی ماتریس در. کنیم تبدیل تصادفی ماتریس به را ماتریس سوپر باید ابتدا حدی، ماتریس محاسبة از قبل

 نهایی تأثیر که گفت توان نمی صورت این غیر در. است یك با برابر ماتریس ستون هر های درایه مجموع تصادفی، ستونی

 بیانگر اش، مربوطه خوشة در خاص عنصر یك اولویت .اند شده داده نشان درستی به عناصر تمامی بر نظر مورد کنترلی مالك

 است اولویت باالترین با عنصری دارای خوشه هر زیرا است واضح نیز امر این دلیل ،نیست ها خوشه کل مجموعة در آن اولویت

 با نیز یكدیگر روی ها خوشه تأثیرات باید بنابراین. باشند رتبه باالترین دارای سیستم در توانند نمی عناصر این همة نتیجه در و

 هر تأثیرات کنترل، معیار هر به توجه با مرحله، این در .شوند مقایسه یكدیگر با ها خوشه و بررسی کنترلی معیارهای به توجه

 بردار سپس شود، می تشكیل زوجی مقایسات ماتریس یك خوشه هر برای نتیجه در و بررسی دیگر های خوشه روی خوشه

 فوق ماتریس از حال .سازند می را ها خوشه وزن ماتریس های ستون ویژه، بردارهای این و شود می محاسبه آن اصلی ویژة

است در تمامی درایه  jنسبت به خوشه  iکه وزن خوشه   𝑊𝑖𝑗 مثالً. شود می استفاده ماتریس سوپر بلوکهای به دهی وزن برای

 نتیجة. شوند می دهی وزن سوپرماتریس بلوکهای تمامی ترتیب این به .شود می ضرب ماتریس، سوپر از   𝑊𝑖𝑗های بلوك

 دست به تصادفی ماتریس از استفاده با. هست نیز تصادفی حاصل، ماتریس البته که نامیم، می دار وزن سوپرماتریس را حاصل

 .آورد دست به را گزینه هر نهایی های اولویت و کرد محاسبه را حدی ماتریس توان می آمده،

(7) 𝑊𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗 . 𝑊𝑖𝑗                                                                                                                    

 .وزنی یا استوکاستیکماتریس ( : 11شماره) جدول

 جایی تا. رساند بزرگی خیلی عدد یا نهایت بی توان به را تصادفی ماتریس سوپر است کافی حدی، ماتریس سوپر محاسبة برای

 را تأثیرات تمامی خواهیم می ما که است این امر، این علت. شوند یكسان سطر هر در موجود اعداد تمام که رسانیم می توان به

 هر مستقیم تأثیر بیانگر ،( تصادفی)  دار وزن ماتریس سوپر های درایه. بگیریم نظر در ماتریس سوپر مسیرهای همة امتداد در

 است ممكن مثالً باشد، اثرگذار دوم عنصر روی غیرمستقیم طور به تواند می عنصر یك.   اند سیستم عناصر سایر روی عنصر

 سوم عناصر این از زیادی تعداد است ممكن البته و باشد اثرگذار دوم عنصر روی عنصر آن سپس و سوم عنصر روی اول عنصر

 کنترلی معیار هر به توجه حدی،با ماتریس محاسبة با.  شوند گرفته نظر در ها آن تمامی باید نتیجه در باشند، داشته وجود

 که ای مراتبی سلسله ساختار توجه به با حال دارد، وجود حدی ماتریس کنترلی، معیارهای تعداد به بنابراین . شود می تعیین

 . شود می تعیین آلترناتیوها وزن نهایی بودیم، نظرگرفته در کنترلی معیارهای برای

 

24X 23X 27X 22X 20X 1X 9X 2X 2X 5X 4X 3X 7X 2X  
060243 060243 060243 060243 060243 060243 060243 060243 060243 060243 060243 060243 060243 060243 2X 

060212 060212 060212 060212 060212 060212 060212 060212 060212 060212 060212 060212 060212 060212 7X 

060272 060272 060272 060272 060272 060272 060272 060272 060272 060272 060272 060272 060272 060272 3X 
060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 4X 
060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 060222 5X 
060252 060252 060252 060252 060252 060252 060252 060252 060252 060252 060252 060252 060252 060252 2X 
060914 060914 060914 060914 060914 060914 060914 060914 060914 060914 060914 060914 060914 060914 2X 
060135 060135 060135 060135 060135 060135 060135 060132 060132 060135 060132 060135 060135 060135 9X 
060540 060540 060540 060540 060540 060540 060540 060540 060540 060540 060540 060540 060540 060540 1X 
060312 060312 060312 060312 060312 060312 060312 060312 060312 060312 060312 060312 060312 060312 20X 
060202 060202 060202 060202 060202 060202 060202 060202 060202 060202 060202 060202 060202 060202 22X 
060322 060322 060322 060322 060322 060322 060322 060322 060322 060322 060322 060322 060322 060322 27X 
060129 060129 060129 060129 060129 060129 060129 060129 060129 060129 060129 060129 060129 060129 23X 
062294 062294 062294 062294 062294 062294 062294 062294 062294 062294 062294 062294 062294 062294 24X 
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 . 𝐀^𝟒  حدی ماتریس ( :12شماره ) جدول
24X 23X 27X 22X 20X 1X 9X 2X 2X 5X 4X 3X 7X 2X  

060921 060421 062297 062701 060292 060927 060291 060312 060411 060227 060322 060210 060532 060322 2X 

060492 060222 060242 062221 060125 060179 060144 060939 060130 060413 060153 060172 060491 062070 7X 

060533 060319 060225 060159 060222 060299 060210 060209 060203 060919 060202 060322 060545 060572 3X 
060400 060271 060132 060225 060235 060224 060522 060222 060241 060474 060329 060941 060119 060140 4X 
060152 060359 060440 060471 060313 060419 060292 062755 060502 060401 060253 060231 060520 060921 5X 
060232 060922 060201 060229 060957 060223 062044 060420 060452 060950 060271 060295 060105 060235 2X 
062201 060152 060524 060552 060157 060923 060920 060520 060117 062207 062029 062003 060959 060937 2X 
060129 060137 060927 062021 060272 060917 060525 060192 060917 060972 062022 062001 062292 062273 9X 
060222 060141 060304 060710 060270 060300 060494 060331 060252 060242 060252 060542 060370 060372 1X 
060312 062025 060724 060702 060749 060440 060317 060737 060520 060402 060743 060344 060730 060721 20X 
060277 060331 060254 060409 060321 060490 060925 060225 060523 060331 060537 060497 060113 060212 22X 
060530 060207 060213 060322 060224 060247 060725 060735 060745 060527 060722 060722 060212 060213 27X 
062230 060594 060939 060222 060297 060992 060925 062020 062002 062201 062023 060105 060922 060942 23X 
060207 062010 062247 062375 062002 062031 062257 062534 062272 062779 062351 062245 062322 062751 24X 

 

 

 .ANP روش از استفاده با شاخصها از یک هر برای آمده دست به وزنهای( : 1شماره )نمودار

 

 .ANP تکنیک از حاصل اوزان( : 13)  شماره جدول

 ANPوزن حاصل از تكنیك  شاخص ها

2X 0,0218 

7X 0,0112 

3X 0,0261 

4X 0,0212 

5X 0,0222 

2X 0,0124 

2X 0,0311 

9X 0,0182 

1X 0,0210 

20X 0,0812 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12
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22X 0,0204 

27X 0,0814 

23X 0,0143 

24X 0,4431 

 

 .ANPنتایج رتبه بندی شاخصها با استفاده از روش ( : 14شماره )جدول 

 رتبه شاخص وزن
062294 X24 2 

060135 X9 7 

060129 X23 3 

060914 X2 4 

060212 X7 5 

060252 X2 2 

060222 X4 2 

060222 X5 9 

060243 X2 1 

060272 X3 20 

060202 X22 22 

060540 X1 27 

060312 X20 23 

060322 X27 24 

  .است شده شناسایی وزنی عامل مهمترین عنوان به ها ایده از حمایت ، 24x شاخص که است آن از حاکی آمده دست به نتایج

 .است گردیده مشخص وزنی شاخص ترین اهمیت کم عنوان به سازمانی یادگیری  ،20x شاخص و

 :ویکور روش از استفاده با ها شاخص نهایی بندی رتبه -

ها با کمك روش ویكور  در این مرحله به رتبه بندی شاخص ،ها در مرحله قبل مربوط به هر یك از شاخص تعیین اوزان پس از

 آل ایده مقادیر ، سپسیاز برای روش ویكور بهره می بریممورد ن  𝑊𝑗به عنوان  ANP از اوزان به دست آمده از روشپرداخته و 

 محاسبه  ANPای شبكه تحلیل فرآیند روش از آمده دست به های وزن به توجه با ها شاخص از یك هر منفی و مثبت

 .است شده داده نشان (25شماره )  جدول در محاسبات این. میگردد

 
 
 
 

 

 .منفی آل ایده و مثبت آل ایده مقادیر ( :15شماره ) جدول

 شاخصها ANP ایده آل مثبت ایده آل منفی

0,0631 0. 4333 0,0218 2X 

0,0621 0,4121 0,0112 7X 

0,0811 0,6422 0,0261 3X 

0,0622 0,4221 0,0212 4X 

0,0263 0,4142 0,0222 5X 

0,0122 0,6481 0,0124 2X 

0,0661 0,4241 0,0311 2X 

0,0804 0,4242 0,0182 9X 

0,0212 0,4133 0,0210 1X 

0,0831 0,4216 0,0812 20X 
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0,0648 0,4828 0,0204 22X 

0,0421 0,4814 0,0814 27X 

0,0811 0,4468 0,0143 23X 

0,0211 0,4282 0,4431 24X 

 
 .مطلوبیت عدم و مطلوبیت ماتریس ( :16شماره ) جدول 

از روی ماتریس مطلوبیت و عدم مطلوبیت به دست آمده در مرحله قبل محاسبه می گردد.  Rو  Sدر این مرحله مقادیر  

برای هر یك از S ها و منظور از مقدار  بیشترین مقدار سطری هر یك از شاخص ،ها برای هر یك از شاخص  Rمنظور از مقادیر

 نشان داده شده است. (41شماره )ست. محاسبات در جدول ها مجموع مقادیر سطری هر یك از شاخص ،ها شاخص

 .Rو S مقادیر ( :17) جدول شماره

 R      S     شاخصها

4X 0,211013 2,461633 

6X 0,010122 0,121311 

8X 0,021121 0,261181 

1X 0,021636 0,266183 

2X 0,021311 0,231121 

2X 0,024881 0,11301 

1X 0,023003 0,108111 

3X 0,021266 0,811412 

1X 0,021 0,262838 

40X 0,0812 0,11161 

44X 0,0204 0,218218 

46X 0,0814 0,181608 

48X 0,024118 0,141388 

41X 0,021044 0,021044 

MAX 0,211013 2,461633 

MIN 0,0814 0,021044 

 ها در سه سطح اطمینان محاسبه می گردد و رتبه بندی نهایی شاخص برای هر یك از شاخصQ در این مرحله مقادیر نهایی 

 نشان داده شده است. (43شماره )ها صورت می گیرد. محاسبات انجام شده در جدول 

 

 .در حالتهای مختلف Qوضعیت ( : 18)جدول شماره 

24X 23X 27X 22X 20X 1X 9X 2X 2X 5X 4X 3X 7X 2X  

060727 06524 06737 06022 06293 06212 06329 06527 06459 06401 06552 06323 06445 06539 2X 

0602 0604 06052 06025 06001 06027 06029 06043 06029 06022 06079 06021 06051 06029 7X 

06052 06059 06042 06072 0607 0603 06032 06045 0603 06073 06032 06057 06043 06043 3X 
06022 06042 06035 0604 06074 06075 06042 0604 06071 06022 06059 06072 06021 0607 4X 
06022 06025 06052 06053 06054 06041 06033 06024 06042 06022 06035 06071 06045 06072 5X 
0604 06077 0605 06043 06025 06072 06001 06022 06052 06037 06049 06071 06072 06032 2X 

06003 06022 06029 06022 06002 06072 06079 06022 06024 06023 06073 06024 06032 06032 2X 
06072 0607 06053 06072 06035 06021 06059 0604 06075 06047 06074 06024 06022 06027 9X 
06039 0602 06057 0605 0607 06054 06039 0605 06073 06071 06033 06035 06049 06042 1X 
0604 06002 06031 0604 0604 06037 06037 0604 06075 06032 06031 06034 06039 06031 20X 

06047 0602 06047 06041 0605 06042 06077 06035 06039 0602 06044 06043 06022 06072 22X 
0603 06021 06032 06032 06027 0607 06032 06032 06032 0603 06032 06032 06032 06032 27X 

0 06027 06054 06042 06072 0607 06072 06032 06027 06027 06073 06074 06032 06032 23X 
06021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24X 
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 .شاخصها با کمک روش ویکور حالتهای مختلف رتبه بندی( : 2شماره )نمودار

 
 
 
 
 
 
 

نتایج رتبه بندی  ( :19)جدول شماره

 د.باشV=1 شاخصها در حالتی که  

 رتبه  شاخص

27X 2 

20X 7 

1X 3 

9X 4 

3X 5 

22X 2 

2X 2 

23X 9 

5X 1 

4X 20 

2X 22 

24X 27 

7X 23 

2X 24 

 
نتایج رتبه بندی  ( :21) جدول شماره

 باشد.V=1.5  شاخصها در حالتی که

 رتبه شاخص

24X 2 

X9 7 

X2 3 

X23 4 

X27 5 

X20 2 

X7 2 

X2 9 

14

7 10 11

13

8

3 2

9
6

12

5 4

1

14

6

11 10

13

8

3
2

8 7

12

5 4

1

14

13
5

10

9

7

11

4

3
2

6

1

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

V=0.0

V=1.00

V=0.5

V 

V = 1600 V = 0650 V = 0600 
 

Q رتبه   Q رتبه Q رتبه    
-.67.7.4 24 -5631912 24 -2 24 2X 

06.2..1. 2 06595342 2 06132921 23 7X 

061114.. 22 065325 20 06122572 5 3X 

061.0.1. 20 06537003 22 0614321 20 4X 

0 23 06424237 23 06149725 1 5X 

061..270 9 06522222 9 06154952 2 2X 

06200.20 3 06242232 3 06147439 22 2X 

062.2..4 7 06227125 7 06122122 4 9X 

0611047 9 06547007 1 06129572 3 1X 

06.14. 2 06204127 2 06115344 7 20X 

060.1.41 27 06491553 27 06152225 2 22X 

06...00. 5 06242754 5 2 2 27X 

062..741 4 06242922 4 06154027 9 23X 

1 2 06120795 2 0614052 27 24X 
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X1 1 

X3 20 

X4 22 

X22 27 

X5 23 

X2 24 

 بندی رتبه نتایج( : 21شماره ) جدول

 باشد.V=1   که حالتی در شاخصها

 رتبه شاخص

24X 2 

X9 7 

X2 3 

X23 4 

X27 5 

X7 2 

X20 2 

X2 9 

X1 1 

X4 20 

X3 22 

X22 27 

X5 23 

X2 24 

 

نیز رتبه  ANPبسیار نزدیك به هم است و در وزن دهی V=4 و  V=0,02در اینجا می بینیم که نتایج رتبه بندی ویكور در 

جالب تر آنكه در تكنیك دیمتل هر چهار شاخص در گروه علت قرار ، رم همچون رتبه بندی در ویكور استهای اول تا چها

 گرفته اند.
 

  یافته ها

 خود به علت گروه در را هفت تا یك های رتبه ترتیب به ذیل عوامل که است آن از حاکی دیمتل تكنیك حل از حاصل نتایج

 سرمایه ها، ایده از حمایت صنعت، و تحقیقات میان پیوند کار، ماهیت پیشرفته، های فناوری به دسترسی :است داده اختصاص

 معلول گروه در را هفت تا یك های رتبه ترتیب به ذیل عوامل و .دانش مدیریت سازی پیاده انگیزه، توسعه، و تحقیق در گذاری

 انگیزه، فكری، مالكیت رعایت و سازی مستند دولت، حمایتی های سیاست و قوانین گرایی، موفقیت :اند داده اختصاص خود به

 در منابع مربوطه، فعالیت حوزه به مندی عالقه سازمانی، یادگیری هدفمند، های ایده کسب منظور به مشتریان نیاز شناسایی

 سرمایه دانش، مدیریت سازی پیاده ها، ایده از حمایت ترتیب به که است آن از حاکی نیز ANP تكنیك از حاصل نتایج .اختیار

 رعایت و سازی مستند دولت، حمایتی های سیاست و قوانین اختیار، در منابع انگیزه، کار، ماهیت توسعه، و تحقیق در گذاری

 میان پیوند هدفمند، های ایده کسب منظور به مشتریان نیاز شناسایی پیشرفته، های فناوری به دسترسی فكری، مالكیت

 خود به را چهارده تا یك های رتبه گرایی، موفقیت سازمانی، یادگیری مربوطه، فعالیت حوزه به مندی عالقه صنعت، و تحقیقات

 های رتبه نیزANP  دهی وزن در و است هم به نزدیك بسیارV= 4  و V= 0,2 در ویكور بندی رتبه نتایج .اند داده اختصاص

 .اند گرفته قرار علت گروه در شاخص چهار هر دیمتل تكنیك در آنكه جالبتر و .است ویكور در بندی رتبه همچون چهارم تا اول

 .میباشد  =0V و V=4 مابین چون .میداریم بیان V= 0,2 در ،است ویكور تكنیك از حاصل که را تحقیق نهایی نتایج ما اما

 کار، ماهیت دانش، مدیریت سازی پیاده ها، ایده از حمایت: است چنین ترتیب به نهایی بندی رتبه از حاصل نهایی نتایج

 فعالیت حوزه به مندی عالقه اختیار، در منابع انگیزه، سازمانی، یادگیری گرایی، موفقیت توسعه، و تحقیق در گذاری سرمایه

 و تحقیقات میان پیوند دولت، حمایتی سیاستهای و قوانین هدفمند، های ایده کسب منظور به مشتریان نیاز شناسایی مربوطه،

 خود به را چهارده تا یك های رتبه که پیشرفته های فناوری به دسترسی فكری، مالكیت رعایت و سازی مستند صنعت،

 .اند داده اختصاص
 

 

 

 

 

   ها در حالتی که نتایج رتبه بندی شاخص ( :22) جدول شماره

V=1.5.باشد 

 بندی رتبه ها شاخص

24X 2 

X9 7 

X2 3 

X23 4 

X27 5 

X20 2 

X7 2 

X2 9 

X1 1 

X3 20 

X4 22 

X22 27 

X5 23 

X2 24 

ها با استفاده از  شاخص نتایج رتبه بندی( : 23شماره )جدول 

 .ANPروش 

ها شاخص وزن بندی رتبه   

062294 X24 2 

060135 X9 7 

060129 X23 3 
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060914 X2 4 

060212 X7 5 

060252 X2 2 

060222 X4 2 

060222 X5 9 

060243 X2 1 

060272 X3 20 

060202 X22 22 

060540 X1 27 

060312 X20 23 

060322 X27 24 

 

 
 .معلول و علت ( :24شماره ) جدول

(D-R) رتبه گروه علت (D-R)  گروه معلول  رتبه 
X2 2 X27 2 

X2 7 X4 7 

X22 3 X5 3 

X24 4 X3 4 

X23 5 X20 5 

X7 2 X1 2 

X9 2 X2 2 
 

  گیریبحث و نتیجه
 بانك: موردی مطالعه ،سازمانی عوامل با ستادی کارشناسان نوآوری و خالقیت ی رابطه بررسی" عنوان با پژوهشی در فخریان

 از. کنند می عمل خالقیت اصول منافی و ضعیف سازمان، ساختار و رهبری شیوه کنترل، و ارزیابی نظام که، داد نشان " ملت

 میان در همچنان خالقیت میزان اما دارد وجود خالقیت مشوق و منسجم قوی، فرهنگی سازمان، این در که ازآنجا دیگر سوی

 نامناسب رهبری شیوه و کنترل و ارزیابی نظام نامناسب، ساختار میتوان را نوآوری بروز مانع عوامل قویترین است؛ ضعیف اعضا

 مدیریت سازی پیاده و ها ایده از حمایت عامل در را موارد این حاضر مقاله .میكند تائید را فوق تحقیق ما تحقیق نتایج .دانست

 با " بازار تا ایده فرایند "عنوان با تحقیقی در میربلوك .اند کرده کسب را دوم و اول های رتبه ترتیب به که است دیده دانش

 و نوآوری در عامل مهمترین ها ایده از حمایت نیز حاضر تحقیق در .میشمارد مهم را ثروت خلق در ها ایده جایگاه آمار، ارائه

 کسب برموفقیت اثرگذار عوامل بندی اولویت برای ای شبكه تحلیل روش از توپكو و  کارپاك .است شده شناخته خالقیت

 است شده استفاده ANPروش از که تحقیق این نتایج براساس. کرد استفاده ترکیه در تولیدی متوسط و کوچك وکارهای

 و قوانین نیز رو پیش مطالعه در .هستند متوسط و کوچك های بنگاه موفقیت در عامل تاثیرگذارترین مقررات و قوانین

 .است داده اختصاص خود به را یازدهم رتبه و شده شمرده بر خالقیت و نوآوری بر گذار اثر عوامل از دولت حمایتی سیاستهای

 این نتایج براساس کرد، بررسی را اسراییل در برتر فناوری دارای نوپای کوچك های بنگاه موفقیت حیاتی عوامل اندرسون و کرو

 و عام طور به سازمان راهبرد خبرگی، مدیریتی، گروه تعهد: از عبارتند ها بنگاه این موفقیت بر اثرگذار عوامل ترین مهم تحقیق

 منظور به مشتریان نیازهای شناسایی نیز ما مقاله. مدیریتی های قابلیت و مشتریان با ارتباط خاص، صورت به بازاریابی راهبرد

 که دادند نشان پژوهشی در همكاران و مان .است برشمرده مهم را آنان به بهتر خدمات ارائه دلیل به هدفمند های ایده کسب

 در .کارآفرین فردی های ویژگی و فردی های ویژگی درونی، عوامل اثرگذارند؛ ها وکار کسب این موفقیت روی بر ویژگی سه

 و خالقیت بر تواند می که شده برشمرده نوآور و خالق افراد های ویژگی جمله از گرایی، موفقیت ، انگیزه نیز حاضر پژوهش

 پژوهشی در .آورد بوجود را کارآفرینانه طرحهای و متوسط و کوچك کارهای و کسب موفقیت موجبات و گذاشته تاثیر نوآوری

 نتایج براساس. کرد مطالعه را ترکیه در کارآفرینی شكست و موفقیت عوامل عاملی، تحلیل آماری روش کمك با بنزینگ دیگر

 و قبلی تجربه اجتماعی، های مهارت و صداقت شامل مدیریت و شرکت خوشنامی ترکیه کارآفرینان نظر از تحقیق این

 نظام کارآفرینی مشكالت ترین مهم این، بر افزون. است کوچك های بنگاه موفقیت عامل ترین مهم مدیر شخصیتی ویژگیهای

 تمامی نیز حاضر تحقیق در .شد عنوان اطمینان قابل کارکنان نگهداری و جذب توانایی نداشتن چنین هم و پیچیده مالیاتی

 .است آمده نوآوری و خالقیت ارتقا منظور به اختیار در منابع عنوان به عوامل این

 و متوسط و کوچك صنایع مدیران که میشود پیشنهاد است داده اختصاص خود به ها ایده از حمایت را رتبه باالترین که آنجا از

 وسیله بدین تا کرده حمایت ها ایده از... و تعاون و کار اداره فناوری، و علم پارکهای همچون کارآفرینانه طرحهای امر متولیان
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 پیشنهاد که است دانش مدیریت سازی پیاده آن از اولویت دومین .آوریم پدید را نوآوری و خالقیت ارتقا و ظهور موجبات

 کسب نگهداری، خلق، کمك با نوآوری و خالقیت ارتقا و ایجاد به آن به دادن بها و دانش مدیریت سیستم اندازی راه با میشود

       به توجه با کارکنان وظایف و طرحها میشود پیشنهاد که است کار ماهیت آن از بعدی اولویت .بپردازیم دانش انتقالو 

 در گذاری سرمایه آن از چهارم اولویت. شود انتخاب باشد موجود نوآوری و خالقیت عناصر آن در که کاری نوع و مندی عالقه

 یاری نوآوری و خالقیت ارتقا به امر این در گذاری سرمایه با میشود پیشنهاد ریزان برنامه و مدیران به که است توسعه و تحقیق

 و خالقیت بر موثر فردی عوامل به مربوط  نهم  تا پنجم اولویتهای .بدانند گذاری سرمایه بلكه ،ندانند هزینه را امر این و رسانده

 اولویت. دهیم ارتقا را عوامل این مناسب سازمانی جو ایجاد و مربوطه آموزشهای کمك با میشود پیشنهاد که باشد می نوآوری

 شود می پیشنهاد مدیران و سازمانها به لذا باشد می هدفمند های ایده کسب منظور به مشتریان نیاز شناسایی به مربوط دهم

 سیزدهم تا یازدهم اولویتهای .نمایند هدایت را خالق و نوآور افراد های ایده مربوط های سنجی امكان و سنجی نیاز کمك با

 این توسعه و ارتقا کمك با میشود پیشنهاد لذا شود می سازمانی و کشوری کالن سیاستگذاریهای و محیطی عوامل به مربوط

 این که باشد می پیشرفته و جدید فناوریهای آن از اولویت آخرین اما. نمایند تشویق افراد بین در را نوآوری و خالقیت عوامل

 دیگر با ارتباط و آموزشی گارگاههای کمك با میشود پیشنهاد لذا باشد فناوریها این با افراد آشنایی عدم علت به تواند می

 و کوچك صنایع و کارآفرینی طرحهای در را خالقیت و نوآوری موجبات برخوردارند فناوریها این از که سازمانها و شرکتها

 .آوریم فراهم متوسط

 

 منابع
 و دانشی هایهمكاری نهادها، میان روابط تعیین بر تاکید با بخشی نوآوری نظام مطالعه .(4833) ،سلیمی باقر سعید، ،ابوالحسن فقیهی،

 .62-4(, 48 شماره) 1 سال کارکردها

(. کارآفرینی رشته های مدیریت در کسب و کارهای کوچك و متوسط، کنگره ملی 4832) ،حسین شیخ بهایی،، احمدرضا، اخوان صراف

 علوم انسانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ای کوچك و متوسط حوزه بر موفقیت کسب وکاره (. اولویت بندی عوامل موثر4814) آذر ،عادل، صادقی، آرش، کردنائیج، اسد اهلل،

 .431-422، از ص  4814یهای برتر رویكرد فرایند تحلیل شبكه ای فازی ،توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، تابستان فناور

 موردی مطالعه:اقتصادی بنگاههای نوآوری ظرفیت بر موثر عوامل شناسایی ،( 4833)  ،بابك قریشی، ،آزیتا پور، کرمی محمدرضا، آراستی،

 .42 شماره چهارم، سال ایران، مدیریت علوم ایران،فصلنامه صنعتی اتوماسیون شرکتهای

 (.4836انتشارات دانشگاه تهران ) تهران، اصغرپور، تصمیم گیر ی های چند معیاره، چاپ چهارم،

 تهران:  انتشارات ترمه.ها. ها و سازمان(. خالقیت و نوآوری در انسان4811آقایی فیشانی، تیمور )

 (. خالقیت و نوآوری )مبانی ، اصول و تكنیك ها( تهران: انتشارات عارف کامل. 4831) ، امیر حسینی، خسرو 

(. اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملكرد نوآوری با تاکید برنقش مدیریت دانش. 4833برومند، مجتبی و رنجبری، مریم، )

 . 14 – 21، صص  61انی پلیس، شماره . ماهنامه توسعه انس

 84و  80، 61های پرورش آن، انتشارات آستان قدس رضوی، ص(. ماهیت خالقیت وشیوه4831حسینی، افضل السادات )

(. نوآوری استراتژیك: رویكردی نوین در شایستگی سازمان های امروز. فصلنامه  4834خدادحسینی، سید حمید. قلیچ لی، بهروز، ) 

 21-26، صص  41و توسعه، دوره چهارم، شماره  مدیریت

 دوره صنعتی، تكنولوژی توسعه فصلنامه آنها، مدیریت و نوآوری و توسعه مراکز اهمیت و ویژگی(. 4831) محیا، علیمرادیان عباس، خمسه

 .86-62 صفحه پانزده، ،3

 شماره ،1 دوره فناوری، رشد نشریه "SMEs در ارزش افزایش بر R&D سازی شبكه تاثیر تبیین "(. 4831) عباس، خمسه،, رضا رادفر،

41، 6-46. 

 "AHPشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عملكرد صنایع کوچك و متوسط با کمك تكنیك "(.  4818) ،رحمتی عالیی، امیر عباس

 کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان. به راهنمایی: دکتر یونس وکیل الرعایا، رساله
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، نقش خالقیت و نوآوری در رشد اقتصادی، دومین کنفرانس ملی خالقیت 4833زهرا نصرالهی؛ محسن طاهری دمنه و علیمحمد دامكی، 

 نوآوری.و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، تهران، پژوهشكده علوم خالقیت شناسی،  TRIZشناسی، 

کشور صنعتی و در حال توسعه.  60(.  سیاست های موفق توسعه صنایع کوچك در 4810) سازمان صنایع کوچك و شهرکهای صنعتی،

 تهران: انتشارات سازمان صنایع کوچك ایران.

 انتشارات:  تهران ، سنجش و ها تكنیك ها، نظریه ، مفاهیم) آموزشی سازمان در نوآوری و خالقیت(. 4831) ربیع، محمد خانیان، سام

 . تخصصی رسانه

)مطالعه موردی : دانشگاه آزاد  AHP(. بررسی عوامل موثر بر نوآوری در سازمان براساس 4810سیفی دیو کالهی، معصومه، عطف، زهرا، )

 اسالمی قائم شهر(، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.

 .اول چاپ .دولتی مدیریت آموزش مرکز انتشارات: تهران(. اول ویرایش) گروهی و فردی خالقیت تكنیكهای (.4838) جلیل آقایی، صمد

 فصلنامه بنیان، دانش تهای شرك در نوآوری ظرفیت بر نوآوری محرکهای تاثیر(. 4810) مینا، تجویدی، بهزاد، سلمانی، ناصر، صنوبر،

 .فناوری و علم ساست پژوهشی -علمی

 در نوآوری سنجش برای چارچوبی ارائه و نوآوری سنجش های سیستم بررسی"(. 4831) مهدی، بناب، پاکزاد اهلل، حبیب سید طباطبائیان،

 .4 شماره ،40 دوره انسانی علوم مدرس فصلنامه "ایران

به راهنمایی: دکتر علی دیواندری،   ،"بررسی رابطه خالقیت و نوآوری کارشناسان ستادی با عوامل سازمانی". ( 4834)  ،فخریان، سارا

 رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

 فصلنامه فناوری، رشد فصلنامه. توسعه حال در کشورهاى نوآورى در فكرى مالكیت حقوق نقش. کمرالدین ویچ، بدری. ندا نیا، گرشاسبی

 .4814 ،80 شماره رشد، مراکز و کها پار تخصصی

 استفاده با سمنان استان تعاون توسعه بانك  تبلیغات در خالقیت بر موثر عوامل بندی اولویت و شناسایی "(. 4811) اکبر، علی مشیریان،

 مدیریت ارشد، کارشناسی رساله رزگاه، باش مین ملكی ، به راهنمایی: دکتر مرتضی"(AHP) ها داده مراتبی سلسله تحلیل تكنیك از

 .سمنان واحد اسالمی آزاد دانشگاه صنعتی،

 (. خالقیت و نوآوری ) فردی ، گروهی ، سازمانی ( ، انتشارات گوهر ،چاپ اول.4831) ،، سید جلیلمیر میران

(. فاطمه. فرآیند ایده تا بازار. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بی 4831میربلوك، علیرضا. صفری الموتی، )

 .6نالمللی انرژی؛ شماره 

 شرکتهای در نوآوری ارتقای بر مؤثر عوامل بندی رتبه"(. 4816) مریم، نیا کریمی حسین، تورانلو، صیادی اله، حبیب سید میرغفوری،

 ومراکز ها پارك تخصصی فصلنامه "یزد فناوری و علم پارك موردی مطالعه فازی؛ تاپسیس تكنیك از استفاده با رشد مراکز به وابسته

 .62 شماره رشد

شدن بنگاههای صنعتی سازی نتایج تحقیقات در توسعه و جهانی(. نقش تجاری4832نازنین احمدی زاده؛ فرید منوری و مریم محسنی، )

 کشور، ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.

بطه فرهنگ سازمانی و نوآوری در واحدهای ستادی بانك سپه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه (. بررسی را4831نانچیان، سمانه، )

 تهران.

 کنفرانس چهارمین ،اصفهان استان بیمه شرکتهای رقابتی مزیت ایجاد در فكری سرمایه تاثیر بررسی ،محمدرضا صالحی، ،رضا نیا، یمنج

 .4814 مهر سیما، و صدا المللی بین های همایش مرکز در بانكی خدمات بازاریابی المللی بین

 فصلنامه. فناوری تولید توان افزایش و نوآوری شاخصهای ارتقای جهت نوآوری مدیریت ملی نظام مدلهای بكارگیری. همایون نسیمی،

 .48316 شماره انرژی، المللی بین مطالعات موسسه، نفت صنعت در انسانی منابع مدیریت

 کارکنان و مدیران: مورد) نوآوری بر دانش مدیریت تاثیر میزان بررسی(. 4814) محمد، سلیمانی، جعفر، فیضی، صادق. احسان یوسفی،

 .22-64 ،8 شماره اول سال انسانی، علوم در خالقیت و ابتكار ،(ارومیه دانشگاه فناوری و علم پارك در مستقر فناور های شرکت
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