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 و قدردانیسپاس                                        

 رب سماوات و االرضسبحان اهلل  الحمد هلل رب العالمین                             

 گار خلق و خداوند کبریاپرورد            را  شکر و سپاس و منت و عزت خدای                  

 انجام گیرد. با توکل بر او این پژوهش توفیق عطا فرمود  هستی را کهآفریدگار عالم  بی انتهاحمد و ستایش    

                    یاری از کلیه ی بزرگواران ارجمندی که مرا در انجام این پایان نامه دانم بر خود وظیفه می   

 ، بهروزی و              قدردانی و سپاسگذاری نموده و از خداوند متعال برایشان سالمتی نموده اند صمیمانه 

 .الهی آرزو نمایم روز افزون  توفیقات 

       جناب آقای دکتر عباسعلی حاجی کریمی که با هدایت ها و رهنمودهای بزرگوارماز استاد گرامی و   

                     می نمایم .را  تشکر و قدردانی کمال  پذیر نمودند صمیمانه ارزشمندشان انجام این پایان نامه را امکان

     جناب آقای دکتر محمد رضا حمیدی زاده و سرکار خانم دکتر نسرین جزنی ارجمندم  گرانقدر و اتیداز اس

 اری می کنم .یاری ام نموده اند صمیمانه تقدیر و سپاسگذنده شان راهنمایی ها و مساعدت های  ارز که با

         حسنقلی پور طهمورث دکتر بازرگان ، جناب آقایعباس از اساتید بزرگوار و ارجمند جناب آقای دکتر    

که به عنوان اساتید داور رهنمودهای ، و سرکار خانم دکتر منیژه قره چه  حقیقیعلی  جناب آقای دکتر
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  مراحل مختلف حمایت های ارزشمند نموده اند و نیز جناب آقای دکتر علی خیرالدین                      درهمواره  که

        را بنمایم .سپاسگذاری و قدردانی کمال صمیمانه 

          فارسیجانی ، جناب آقای حسن جناب آقای دکتر  همچنین الزم می دانم از مساعدت های ارزشمند 

            همکاری  نحویکه به  بزرگوارانی  کلیه یو   و نیز جناب آقای دکتر قاسمیفدایی نژاد اسماعیل دکتر 

 نمایم .                      سپاسگذاریصمیمانه  نشده و فرصت ذکر نامشان در اینجا  داشته اند
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  که از آنها آموخته ام و دانش هایی به خاطر همه ی درس ها                              .
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 34...... .....................مدل نوآوری دو  تورنانسکی و فیشر ............................................................................................. -6 -2شکل 
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 52........................ مدل نوآوری بیرکینشاو ، همل و مول ............................................................................................ -31 -2شکل 
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 175.... ............................................................................................... پژوهش ......................مدل اعداد معناداری مدل  -2 -4شکل 
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 137............... .....................توزیع سطح تحصیالت پاسخ دهندگان .......................................................................... -2-4جدول 
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 چکیده    

در دوران پر تحول حاضر که تحت عنوان عصر نوآوری و اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری  نامیده شده    

                   ارزش های جدید از الزامات و بایسته های اساسی فعالیت  راهکارها و نوآوری به معنای کلی خلق

نیازمند ساز و کارهای نظام دار مبتنی بر مدل های مدیریتی  توسعه ی خالقیت و نوآوری  ست.ا سازمان هاموفق 

و مستمر مدل های مدیریت خالقیت و نوآوری را و تغییرات پرشتاب محیطی توسعه ی فزاینده می باشد  به روز

  نوآوری خالقیت و مدیریت ، طراحی و تبیین مدلی جامع برای  هدف اصلی این پژوهش ضروری نموده است.

و امکان سنجی اجرایی آن در سازمان های صنعتی با عنوان  مدیریت نوآوری جامع   ی صنعتیدر سازمان ها 

 و مطالعات در راستای دستیابی به پاسخ سواالت پژوهش  و مبانی نظری طراحی مدل ، بررسی ها . می باشد ایران

 پاسخ هایی برای سواالت پژوهش حاصل  و بر اساس  تحلیل آنها انجام و بر مبنای  ادبیات موضوعی ی گسترده

هومی پژوهش طراحی مدل مف و  ، مولفه های مربوطه تعیینبه مزیت جامع نگری رویکرد سیستمی با توجه 

 پس از تایید روایی و پایایی ، پرسشنامه تنظیم و ،مدل  تحلیلالزم جهت داده های   گردآوری  به منظور گردید .

پرسشنامه مفید جمع   802تعداد  . شدتوزیع  شده بندی گیری تصادفی طبقه روش نمونهانتخاب شده با  بین نمونه ی

جامعه ی آماری پژوهش ،  شرکت های .  گردیدآوری و داده های آن برای استفاده در تحلیل ها استخراج 

          دارا بودنبا توجه به دو ویژگی  صنعتی متوسط و بزرگی هستند که طبق مبانی نظری و نظر خبرگان ، 

  .توجه  باشد   نوآوری در آنها به طور نسبی بیشتر مورد  رود  می واحد تحقیق و توسعه و نظام پیشنهادها  انتظار

 به کارگیری  با مدل سازی معادالت ساختاری   ، رگرسیون  و همبستگی  تحلیل از روش های آماری   با استفاده

شاخص های نیکویی  و مدل پژوهش مورد آزمون وتحلیل قرار گرفت   LISRELو   SPSSهای  نرم افزار

و بالقوه ی سازمان های  همچنین تحلیل شکاف وضعیت موجود   تایید نمود .  آن رامطلوبیت   برازش مدل

   میان آنها وجود دارد .  یفاصله ی معنی دار نشان داد  ، به شاخص های مدل صنعتی ایران نسبت 

 واژگان کلیدی 

  خالقیت و نوآوری در سازمان مدیریت خالقیت ، مدل های نوآوری ، نوآوری  ، مدیریت نوآوری جامع  ،مدیریت 
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 مقدمه  -1 -1

                        طراحی و تبیین مدل » در این فصل طرح کلی و به عبارتی کلیات این پژوهش که عنوان آن      

                        می باشد توضیح « امکان سنجی اجرایی آن در سازمان های صنعتی ایران  مدیریت نوآوری جامع و

  و تعیین کننده ایزیاد نوآوری در دنیای امروز و نقش های کلیدی  بسیار. با توجه به اهمیت داده شده است 

                هم از نتایج این پژوهش می تواند  ایفا می نماید، منطقه ای و  جهانی کشوری  ،سازمانی  مقیاس هایکه در 

           جنبه های علمی و نظری و هم از جنبه های کاربردی و عملیاتی دستاوردها و آموزه های ارزشمند متعددی

                    و اجمالی از پژوهشبا مطالعه ی این فصل ، شناختی کلی در سطوح ملی و بین المللی ارائه نماید . 

           انجام شده و جنبه های مختلف آن شامل موضوع و مسئله پژوهش ، اهداف و ضرورت آن ، مبانی نظری ، 

                      روش شناسی پژوهش و نیز جنبه های نوآورانه آن حاصل می گردد . مدل مفهومی و ،سواالت 

   بیان شده اند . وعات در فصل های بعدی شرح تفصیلی این موض

 بیان موضوع  -2 -1

  2و دوران اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری 1در دوران پرتغییر و تحول حاضر که تحت عنوان عصر نوآوری     

                   بایسته های اساسی فعالیت سازمان ها  نامیده شده  نوآوری به معنای کلی خلق ارزش های جدید از الزامات و

به طور کلی خالقیت و نوآوری به عنوان   . و کسب و کارها در مقیاس های ملی ، منطقه ای و جهانی است 

یکی از اساسی ترین توانایی های انسان و عامل زیربنایی همه ی دستاوردهای بشری و ایجاد و رشد تمدن ها 

صنعتی نقش اختراعات و نوآوری ها در توسعه ی           همواره بسیار مهم ومورد توجه بوده است . درانقالب

از اوایل قرن بیستم خالقیت و نوآوری به عنوان یک موضوع مهم  جامعه ی بشری بیشتر نمودار گردید .

پژوهشی به طور فزاینده ای مورد بررسی ها و مطالعات علمی پژوهشگران از رشته های مختلف قرار گرفت               

                      بر نقش و اهمیت نوآوری وکارآفرینی  9صاحب نظر مشهور شامپیتر که پژوهشگر و 1391ل و از سا

           مطالعات و پژوهش های فراوانیسازمان ها و رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها تاکید نمود تاکنون  در

          به طوری که مدیریت نوآوری .انجام است در این خصوص انجام گرفته و همچنان با شتاب فزاینده  در حال 

            به یک حوزه ی پژوهشی پویا و فعال و رشته ی علمی تخصصی گسترده تبدیل شده و به طور عام تر

        با ماهیتی میان رشته ای و چند رشته ای   5یا علم خالقیت و نوآوری  1 علم نوین خالقیت نوآوری شناسی

ت و مراکز دانشگاهی و پژوهشی  اختصاصی زیادی در کشورهای مختلف در این خصوص شکل گرفته اس

ه و فعال می باشند . از طرف دیگر خالقیت و نوآوری  بسیار مورد توجه جدی سازمان ها و صنایع تشکیل شد

 در سطح بین الملل قرارگرفته است . 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - The  Age  of  Innovation        -Schompeter              -Creanovatology                                                    

  - Knowledge  &  Innovation  Based  Economy          -Creativity  &  Innovation  Science 
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خالقیت و نوآوری از موضوعات نشان می دهد  علمی تخصصی دانش سازمان و مدیریت بررسی منابع       

محوری اکثر رویکردها و مفاهیم نوین مانند یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ، مدیریت دانش ،            

سرآمدی ،           ی مجدد فرایندها ، مدیریت سرمایه های فکری ، تعالی سازمانی وهوش سازمانی ، مهندس

و در اکثر کتاب های سازمان و مدیریت مباحث مربوط به  و مواردی از این قبیل می باشدچابکی سازمانی 

                                                                                                                                               .  خالقیت و نوآوری مطرح می گردد.                                                                                            

      مراجع تخصصی و نیز مدیران و راهبران کسب و کارها  صاحبنظران و شواهد فراوان حاکی از این است که   .

توانش های نوآوری برای آنها به خوبی مشخص گردیده  توجه بسیار جدی دارند و نوآوریخالقیت و به 

              ایفا می نماید کسب و کارها و به طور فزاینده ای نقشی حیاتی و تعیین کننده در بقاء و ارتقاء  ره هموا

نتایج مطالعه  چنان که  می دانند . نوآوری را از اساسی ترین شایستگی های محوری سازمان ها قابلیت هایو 

که مربوط به هفتمین بررسی جهانی سالیانه در خصوص وضعیت  2003( در سال   BCG) 1گروه مشاوره بوستون

نوآوری را  به عنوان اولویت راهبردی  ،نوآوری شرکت های برتر جهان می باشد بیان می دارد اکثر شرکت ها 

 ( .  2003،می دانند ) گروه مشاوره بوستون  و آن را عاملی حیاتی اند در نظر گرفته 2010نخست خود برای سال 

نظام دار هم از  نوآوری  الش ایجاد قابلیتچدر سراسر جهان  واست «  2جنبش نوآوری» عصر حاضردوران    .

این به دنبال   فزاینده می باشد . سازمان ها همواره جنبه علمی و نظری و هم از جنبه عملی و کاربردی مورد توجه

نوآوری »  کارهائی باید انجام دهند تا نوآوری به حداکثر برسد وهستند که بفهمند چه چیزهائی نیاز دارند و چه 

                                                        . .           ( 2002، 9) اسکارزینسکی وگیبسون  در سازمان وجود داشته باشد« در همه زمان و در همه جا 

                1ری مورد توجه سازمان همکاری اقتصادی و توسعهوآوری یکی از موضوعات اصلی و محونخالقیت و  .

 (OECD ) روش شناسی های مهمی برای بررسی  1332کشور عضو می باشد . این سازمان از سال  90 با بیش از

نیز            در اکثر مدل های تعالی سازمانی  . ( OECD  ،2002) و سنجش و ارزیابی نوآوری ارائه نموده است

       در ارزیابی عملکرد سازمان  ( .EFQM  ،2010مورد توجه جدی قرار دارد ) ، نوآوری EFQM 5مانند مدل 

             یکی از محور های ارزیابی ، یادگیری و نوآوری است . (BSC) 6کارت امتیازی متوازن با روش

( برای سنجش سالیانه  WEF)  7مجمع جهانی اقتصاد مورد استفاده اصلی  اخصش دوازده نوآوری جزو یکی از

القیت و خ سالتحت عنوان  2003توسط اتحادیه اروپا سال .  ( می باشد GCI) 2میزان رقابت پذیری شرکت ها 

ی بیشتر و اقدامات گسترش و فعالیت هابرنامه ها  ونوآوری نامیده شد تا بیش از پیش به نوآوری توجه شود 

(  CENتوسط کمیته ی استاندارد سازی اروپا )  . آن طراحی و اجرا گردد ی رشد و توسعهیافته تری برای 

 منتشر شوند .    2011خانواده ای از استانداردهای مدیریت نوآوری  قرار است درسال 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Boston  Counsulting  Group         -European  Foundation  for  Quality  Management                            

 -Innovation  Movement                  -Balanced  Scorecard                    -Global  Competitiveness  Index 

 -Skarzinski  &  Gibson                   -World  Economy  Forum                                                                

 -Organization  for  Economic   Corporation  and  Development 
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حاصل از آن ی سازمان ها به جریان مستمر نوآوری نیاز دارند تا بتوانند از طریق عوامل خلق ارزش افزوده   .     

. ( 1337 3مانند فناوری های نوین و توسعه سریع محصوالت و یا خدمات جدید،رقابت پذیری داشته باشند )کائو

                    ته ، خالقیت و نوآوری توسعه یابدازمان ها محیطی را ایجاد می کنند که به طور نظام یافس موفق ترین

ها برای داشتن توان رقابتی کافی و توسعه کسب و کارهای خود بایستی بتوانند  شرکت ( . 2000،  1) ویسنزی

           ( . 2002 1، دبراین 2001 9، میلر1339 2همواره محصوالت و خدمات نوآورانه بیشتری ارائه نمایند ) کوپر

   عاملی  برجسته نشان می دهد نوآوریمطالعه ی روند تحول و وضعیت تعداد قابل توجهی از شرکت های 

                                . .         (1337،  5اوریلیو )تاشمن و شکست شرکت ها می باشدضعف  تعیین کننده در بقا و پیشتازی ویا

                    ( بیان می دارد نبردهای آینده برای رقابت پذیری فقط بین سازمان ها نیست بلکه 1330)6پورتر  .

                                . نیز خواهد بود و مهم ترین راهکار افزایش توان رقابتی ملت ها ، نوآورتر شدن آنها می باشد ملت ها میان

، شرکت های غربی در مواجهه و بررسی شرکت های ژاپنی ابتدا  1370دهه در دوران جنبش کیفیت در    .

            عمیق در این شرکت ها می باشد . نتوانستند تشخیص دهند که موضوع کیفیت یک قابلیت نظام دار و

  آنها تصور می کردند کیفیت موضوع ساده ای است و در حلقه های کیفیت خالصه می شود . از این رو

                 شرکت های غربی درابتدا سعی کردند حلقه های کیفیت را تشکیل دهند ولی نتیجه مطلوبی نگرفتند 

از سازمان ها ناامید شدند . در بررسی های دقیق تر بعدی متوجه شدند کیفیت خیلی عمیق تراز آن  و خیلی

        ن کیفیت درواقع یک حوزه تخصصی و می کرده اند . آنها متوجه شدند در ژاپ چیزی است که آنها فکر

حرفه ای و قابلیتی پیچیده و چند وجهی است که دارای مولفه های مختلف مانند افراد ، روش ها ، شاخص ها ، 

              ) ساختار ژنتیکی ( سازمان های ژاپنی نهادینه  DNAغیره می باشد و به تعبیری کیفیت در  فرایندها ، عملکردها و

 می باشد.  « نوآوری » نیست بلکه « کیفیت » ه است. دردوران حاضر چالش اولویت دار سازمان ها دیگرشد

     .                    می باشد.  1370و 1360اهمیت و پیچیدگی نوآوری در زمان حاضر خیلی بیشتر از کیفیت در دهه 

 همانند کیفیت ، نوآوری مستلزم  باشد.نوآوری در سازمان یک چالش خیلی پیچیده و چند جانبه می   .

، شاخص های  و ارتباطات یادگیری های جدید، ابزارها و روش های جدید ، نظام های نوین فناوری اطالعات

 این مواردی  سنجش جدید، ارزش های  نوین ، فرایندهای مدیریتی جدید و مواردی از این قبیل است و همه

تا نظام نوآوری به طور اثربخش عمل نماید . بخش قابل توجهی از مدیران بایستی حالت یکپارچه داشته باشند 

از نوآوری با توجه به نکاتی که ذکر شد ندارند . برخی نوآوری را فقط پیشرفت  رک کامل و تصور درستید

درحالی که باید توجه  طراحی محصول جدید ، خالقیت فردی و واحد تحقیق وتوسعه تلقی می کنند .  ،فناوری

       وفقیت مبازتعریف شوند . برای  اشته باشندکه برای نوآوری همه نظام های مدیریتی و فرایندهای مربوطه بایستید

        ( . 2002در نوآوری ، ساز وکارهای آن بایستی به طور نظام دار به کار گرفته شوند )اسکارزینسکی وگیبسون ،
.    

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Wisenzy                 - Miller                        -Toshman   &  Oreily                                                            

  -Cooper                  -Debryn                       -Porter  
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      کسب و کارها برای شناخت تقاضاها ، خلق عرضه و رفع نیازهای مشتریان ، ایجاد مزیت های رقابتی ،       

کاهش هزینه ها و ضایعات ، مواجهه خالق با چالش ها و تهدیدها ، خلق ارزش ، افزایش کیفیت و بهره وری ، 

حل مسائل ، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و توسعه و تعالی نیاز به جریان فزاینده و مستمر خالقیت و نوآوری 

             .                .            نابراین رویکردها ، مدل ها و نظام های مدیریت نوآوری دارای اهمیت ویژه ای هستندب . دارند

             با توجه به تغییرات مستمر عوامل و شرایط اقتصادی و اجتماعی و تحوالت پرشتاب فضای کسب و کار    .

                    نیاز به ارتقاء و تکامل دارند همواره  و ضرورت همگامی و هماهنگی با آنها ، مدل های نوآوری نیز

         با استفاده از آنها سازمان ها بتوانند پاسخگوی شرایط و نیازهای زمان باشند . به دلیل تغییرات گسترده و  تا

ل های و مد پر شتاب در شرایط داخلی و خارجی سازمان ها و خلق مستمر مفاهیم و الزامات جدید ، رویکردها 

به طور بایسته و شایسته   املی را طی کنند تا بتوانندمدیریت خالقیت و نوآوری به تبع بایستی سیر تحولی و تک

              جدید به نوآوری را برآورده نمایند . از این رو طراحی و تبیین مدل های جدید و ی نیازهای فزاینده

مدیریت نوآوری بر اساس مبانی و شرایط  نوین و بهره گیری  سازمان ها از آنها از مسائل ی تکامل یافته 

   شی جدی و کلیدی است که دارای اهمیت و ضرورت علمی و کاربردی بسیار زیادی می باشد .پژوه

 بیان مسئله   -3 -1

             گسههترده و تحلیلههی منههابع علمههی تخصصههی مربوطههه  و بررسههی نقادانههه  انههواع مههدل هههای   "نسههبتای مطالعههه      

 مهدیریت نهوآوری   و موجود فعلی  داشته است که مدل های ارائهمدیریت نوآوری توسط پژوهشگر این نتیجه را 

 جنبهه ههای مختلهف     بخشی از ابعاد و مدل ها در هر یک ازیت کافی برخودار نیستند  . جامعاز از جهات مختلف 

 به نظهر مهی رسهد     بخش های دیگری مغفول مانده است .لی و جدید مدیریت نوآوری مورد توجه قرار گرفته و

          ریت نوآوری در سهطح مهدل ههای مهدیریت کیفیهت نیسهت کهه البتهه مههم تهرین دلیهل آن            سطح مدل های مدی

            از ایهن رو مفهاهیم  و    باشهد .  نسهبت بهه مهدیریت کیفیهت     مباحهث مهدیریت نهوآوری     جدید تر بهودن می تواند 

ی نهوآوری  کهه جهزو عوامهل اصهل    مهدیریت نهوآوری    حهوزه ی تخصصهی  بخش های اساسی و قابل توجهی در 

 عهدم ایفهای    و هستندمنسجمی غیر وضعیت پراکنده ودارای  در مدل های فعلی لحاظ نشده ومحسوب می شوند 

در نتیجه به نظر می رسد مدل های مدیریت نوآوری موجود نمی تواننهد نیازههای    کاستی مهمی است . نقش آنها

فزاینده سازمان ها به نوآوری و چالش های جدی آنهها در ایهن خصهوص را  بهه طهور شایسهته بهرآورده نماینهد .         

         بیشههتریندارای ویژگههی جامعیههت بههوده و  کههه مههدیریت نههوآوری  مههدلیههک ارائههه ی نیههاز جههدی بههه  بنههابراین 

و هم افزایی در جهت توسهعه ی قابلیهت ههای     ه کننده در برگرفتهیکپارچو به طور نظام یافته  عوامل نوآوری را 

 بهه اعتقهاد پژوهشهگر    ،در مجمهوع بررسهی هها ی تحلیلهی و نتیجهه گیهری هها         وجود دارد .ایجاد نماید  نوآوری

بهه مهدلی    که دارای رویکرد جامع مدیریت کیفیهت جهامع  مهی باشهد     مدیریت نوآوری همانند مدیریت کیفیت 

 نیاز دارد .  «مدیریت کیفیت جامع » مانند  مبتنی بر رویکردی جامع 
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 اهداف پژوهش -4 -1

 هدف اصلی  -4-1 -1

در سازمان ها  با برای مدیریت نوآوری به طورکلی هدف اصلی این پژوهش ، طراحی و تبیین مدلی جامع      

 .لحاظ شده باشد    مولفه های اصلی نوآوری در آن بیشترینکه می باشد   «مدیریت نوآوری جامع » عنوان 

 اهداف فرعی   -1-4-2

 اهداف فرعی این پژوهش موارد زیر می باشند :

 صنعتی شناخت مهم ترین عوامل موثر بر نوآوری در یک سازمان  -1

 اصلی مدل مدیریت نوآوری جامع  یمولفه ها  و تعیین شناسایی -2

 اصلی مدل مدیریت نوآوری جامع ی مولفه هاارزیابی و تحلیل  -9

    جنبه های مختلف آنو تبیین و تفسیر ) مدل سازی ( مدل  طراحیتعیین روابط ابعاد و مولفه ها و  -1

 . مدل مولفه هایبررسی مقایسه ای وضعیت موجود و بالقوه ی سازمان های صنعتی ایران نسبت به  -5

 ضرورت پژوهش  -5 -1

            توسعه ی مدل های نیاز فزاینده بهبه طور کلی یکی از جنبه های اصلی ضرورت این پژوهش ،         

         فراگیر و همه جانبه نگردارای قابلیت های عملکردی  وو نظری مدیریت نوآوری با زیربناهای قوی علمی 

                        به عنوان یک عامل اساسی خلق ارزش و در سازمان ها و نوآوری  خالقیت و توسعه یو برای رشد 

     می دهد  بررسی گسترده ی انواع مدل های نوآوری نشان  . می باشد حاصل از آن دیگر دستاوردهای مهم دیگر

جنبه های مهم و جدیدی از عوامل مرتبط  وهر یک از آنها به جنبه هایی از عوامل موثر بر نوآوری پرداخته اند 

           ی موجودهمچنین مدل ها. و لذا از ویژگی جامعیت برخوردار نمی باشند  لحاظ نشده است با نوآوری در آنها

بر مبنای رویکرد سیستمی استوار نیستند . طراحی و تبیین یک مدل جامع مدیریت نوآوری با رویکرد سیستمی 

                              نظام های مربوطه را مشخص نماید  ن یک نظام جامع مدیریتی ، مهم ترین زیرکه بتواند به عنوا

                       زیادی برخوردار می باشد .  بسیار و بتواند مدیریت نوآوری را ارتقاء دهد از اهمیت و ضرورت

                بردی مدیریت نوآوری در کشور مربوط دیگر ضرورت این پژوهش ، به وضعیت دانشی و کار ی جنبه

شواهد متعدد حاکی از این است که موضوع نوآوری در سازمان های ایرانی از جایگاه بایسته و  می شود . 

                  شایسته برخوردار نیست . طبق بررسی های پژوهشگر نظام های مدیریت نوآوری در کشور بسیارکم

در هیچیک از سازمان های ایرانی ، نظام مدیریت نوآوری به معنای واقعی و تخصصی  "اند و تقریباشناخته شده 

توضیحات بیان شده در قسمت های بیان موضوع و بیان مسئله ،  مستقر نبوده و ایفای نقش نمی کند .آن 

   .. آشکار می نماید بیشتررا نیز   ضرورت های انجام این پژوهش
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 نظری پژوهش  مبانی -6 -1    

به طور کلی مبانی نظری این پژوهش در حوزه ی موضوعی سازمان و مدیریت و مباحث تخصصی مدیریت      

 آنموضوعات که  استو خالقیت شناسی سازمانی مدیریتی خالقیت و نوآوری در سازمان ها و کسب و کار ها 

                                             . .                             باشدمی  به طور نسبی جدید و بسیار پویا و فعالاز حوزه های پژوهشی 

  نشان می دهد سابقه مطالعات نظام یافته و پژوهش های علمی تخصصی در خصوص مرتبطبررسی منابع 

مربوط به  جنبه های   حوزه مطالعاتی ( .   2006مدیریت خالقیت و نوآوری بالغ بر سی سال می باشد ) تید ، 

              و رویکردها ، راهبردها و راهکار های مدیریت آن را می توان   نوآوری در سازمان خالقیت ومختلف 

مطالعه ی ادبیات ( .  1922نامید ) گلستان هاشمی ، «  شناسی سازمانی مدیریتی  نوآوری خالقیت» تحت عنوان 

ر دوره های زمانی مختلف  برحسب شرایط و عوامل درونی و بیرونی  بیانگر این است که د موضوعی مربوطه 

  وجودبرای مدیریت خالقیت و نوآوری در سازمان مختلفی و مدل های ، راهبردها  سازمان ها ، رویکردها

            ( ،  1326(، اپستین )  1329(، برنارد )  1320(، اگباران ) 1320میس ) هر چند پژوهشگرانی مانند  . داشته است 

           ( و افراد دیگر در خصوص فرایند نوآوری نظراتی ارائه کرده اند ولی به طور تاثیرگذارتر  1322هالند )

در خصوص نوآوری  نظریه پردازی شاخص پیشگامان ( از 1362( و راجرز )  1395یلفیالن )  ( ، 1391)  شامپیتر

و گستره ی وسیعی داشته و بسیاری از پژوهش های بعدی را تحت نظریات  شامپیتر و راجرز نفوذ  بوده اند . 

شامپیتر  ضمن ارائه تعریفی از مفهوم نوآوری مبنی بر نتایج حاصل از ترکیب جدید عوامل فرار داده اند .   تاثیر

در  هاپژوهش  شامپیتر اکثر  اتبر نقش محوری افراد نوآور و کارآفرین در سازمان تاکید می نماید . نظری تولید

 ی نظریه  تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان  نوعی رویکرد و  1310را در دهه ها نوآوری در سازمان  ی باره

          شکل گیری غالب ، مطالعات و پژوهش های زیادی را در خصوص نوآوران و کارآفرینان و نقش آنها در

درباره ی چگونگی از دیدگاه جامعه شناختی مطالعات مختلفی نیز راجرز  برمی انگیزد .  و توسعه سازمان ها

پژوهش مهم  ( در1331راسول ) انجام داده است .انتشار و اشاعه ی محصوالت جدید و نوآوری ها در جامعه 

         ویژگی های ساده  از، نسل اصلی  خود درباره سیر تحول رویکردها ومدل های مدیریت نوآوری ، پنج دوره یا 

  معرفی نموده است که اغلب پژوهشگران نیز آن را طی تا ویژگی های پیچیده و شبکه ای  به شرح زیرو خ

                                                                    . .                                 ( 2006، تید  2005، تید ، بسانت ، پاویت 1331)راسول  پذیرفته اند

       ( : در این دوره ، نوآوری مبتنی بر 1360تا اواسط دهه  1350دوره یا نسل اول مدیریت نوآوری ) دهه  . 

 شامل پنج مرحله اصلی پژوهش های بنیادی علوم پایه ،بوده است «  فشار فناوری» مدل خطی و ساده موسوم به 

                                    .  .                     می باشد  فناورانه و طراحی ومهندسی ، ساخت و تولید ، بازاریابی و فروش ی  توسعه

         ( :  در این دوره ، نوآوری 1370دهه  تا اواخر 1360دوره یا نسل دوم مدیریت نوآوری ) نیمه دوم دهه  . 

          ی مرحلهکشش نیاز و تقاضا ( قرار داشته که شامل چهار « ) کشش بازار » بر مبنای مدل ساده و خطی موسوم به 

                 .  .                 باشد نیاز بازار و تقاضا ، توسعه فناوری و طراحی و مهندسی ، ساخت و تولید و باالخره فروش می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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       ( : در این دوره ، نوآوری 1320تا اواسط دهه  1370دیریت نوآوری ) اواخر دهه دوره یا نسل سوم م   .

             بوده که در نتیجه  تعامالت و تلفیق دو مدل قبلی«  مدل تعاملی و تلفیقی» مبتنی بر مدلی نیمه خطی موسوم به 

                                                                                          .  .                                                                  ) فشار فناوری و کشش بازار( حاصل شده بوده است

                        ( :  2000حدود   -1330تا اواخر دهه   1320دوره یا نسل چهارم مدیریت نوآوری ) اواخر دهه   .

یکی از نمونه مدل های .  می باشد« مدل موازی ، یکپارچه و پورتفولیو » مدل نوآوری غالب مربوط به این دوره 

 1320می باشد که در اواخر  ( MIRPنوآوری مربوط به این دوره ، مدل برنامه پژوهش نوآوری مینه سوتا )  

         اصلی فرایند نوآوری را  از مرحله یا فاز ایده خالقطراحی گردیده است . این مدل مراحل و مشخصات 

             تا مرحله یا فاز اجرا بیان می دارد که شامل سه مرحله یا فاز آغازگری ، توسعه  و اجرائی کردن می باشد 

«   دو آورینو »به  مدل موسوم نمونه دیگر و هر یک از این سه مرحله اجزا و فرایندهای ویژه خود را دارند .

        چارچوبی با تاکید بر  سه زمینه فناورانه ، سازمانی که  ( است  1330ارائه شده توسط تورناتسکی و فیشر  ) 

   .     .                                                                                               . بیان می داردو محیطی در فرایند نوآوری 

تاکنون ( : در این دوران ضمن این که بخشی از  1330دوره یا نسل پنجم مدیریت نوآوری ) ازنیمه دوم  دهه     . 

قبل مانند جنبه های نظام یافتگی ، یکپارچگی ، انعطاف پذیری و  ی ویژگی ها و الزامات دوره

                        فرایندهای شبکه ای واستفاده از فناوری های اطالعاتی   ویژگی های ، پورتفولیوهمچنان وجود دارد

در این دوران مطالعات و            ( . 1332راسول  مورد توجه می باشد ) و ارتباطاتی بیشتر ضرورت یافته و

  در خصوص مدیریت خالقیت و نوآوری بسیار تخصصی شده و شتاب زیادی گرفته است . پژوهش ها 

و لحاظ شدن ابعاد و پیامدهای انسانی رویکردهای جدید مختلفی نیز مانند استانداردهای مدیریت نوآوری 

                                                      .                                       است .واقع شده اجتماعی و زیست محیطی نوآوری ها  مورد  توجه جدی 

که توسط پژوهشگر مورد  اندشده  ارائه از جمله موارد زیر تاکنون مدل های نوآوری مختلفی این دوره و در    .

                     ،  (1332تام )  ، مدل فرایند نوآوری ( 1332مدل فرایند نوآوری ایبرت )  :قرارگرفته اند  مطالعه

           ورودی کوپر –نوآوری مرحله ( ، مدل  1336مدل فرایند نوآوری پلیشاک )  ،  (1331) مدل نوآوری راسول 

و سامسون   ، مدل قابلیت نوآوری الوسون (1333آخن ارائه شده توسط بلیچر) مدل نوآوری (، 1336،  1332) 

مدل نوآوری ، ( 2002)  رندنبرگب مدل نقشه راه نوآوری  ،(  2002)  مدل نوآوری تعاملی گالوج( ، 2001) 

ارائه شده   نوآوری مدل  ( ،2009) مدل معماری نوآوری سابر ، (2009ارائه شده توسط پان ، بیرز و کلینکت )

  ، (   2005 )  مدل شبکه نوآوری تروت،  ( 2009) مدل نوآوری باز چسبروگ ،  (2009) بسانت توسط 

          OECDهمکاری اقتصادی و توسعه سازمان  (شیوه نامه گردآوری و تفسیر داده های نوآوری ) اسلو راهنمای 

نظام نوآوری سازمانی  مدل نوآوری موسوم به ،  (2006)  مدل نوآوری گاالناکیس،  ( 2005ویراست سوم ،  )

،  (2006) مدل خانه نوآوری کرنی ، ( 2006ماگه )چهاروجهی مدل نوآوری ،  ( 2006 و لیتنر ) الپتاسیک ، شاو

                  نوآوری  دل نوآوری موسوم به مدل فرایندم ( ،2006) ن و ساونیچموسوم به رادار نوآوری مدل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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                              ،( 2002استام ) ارائه شده توسط مدل نوآوری ( ،2002ارائه شده توسط پریز و لوو ) قیف و شیپور

مدل معماری نوآوری اسکارزینسکی و گیبسون ، ( 2002)مل  نوآوری ارائه شده توسط  بیرکینشاو، همل ومدل 

                  نوآوری جامع که توسط مدیریت  و مدل      CEN/TS، مدل مدیریت نوآوری استاندارد  ( 2002)

 به طورجداگانه ، مستقل  (  2003،  2001،  2002و گلستان هاشمی ) ( 2003،  2006،  2002)   گسو و همکاران

                                                                                                                                                                                                                                                         .                                             .  مطرح گردیده است همزمان "تقریبا و

انجمن استاندارد اسپانیا                     UNEاستانداردهای مدیریت نوآوری مانند استانداردهای  همچنین    .

موسسه ی استاندارد بریتانیا ، استاندارد مرکز تعالی کسب و کار سنگاپور          -     BS) آینور ( ، استاندارد 

موضوعات خالقیت و نوآوری  کمیته ی اروپایی استاندارد سازی ،  و نیز      CEN/TCو استاندارد های 

                  نوآوری ،پژوهش و مجازی  مراکز و شبکه های ، ( IISنظام های اطالعات نوآوری ) الکترونیک ، 

 روش شناسی خالقیت و نوآوری نظام دارکارآفرینی سازمانی ، (  ،  NISنظام های منطقه ای و ملی نوآوری ) 

  ،نوآوری( -محیط زیست گرایانه ) اکو  ، نوآورینوآوری ناب،  خالقیت طبیعت الگو، مهندسی ( TRIZ تریز )

، مدیریت محصول ، مهندسی سیستم ، مهندسی نوآوری               ت طراحی، نوآوری مشتری ، مدیری نوآوری پایدار

       .                                                                                            بررسی قرارگرفته اند .   و دیگر موضوعات مرتبط در فصل دوم مورد

            در باره ی ارتباط بین مفاهیم و رویکردهای موضوعی دیگر متعددی  در دهه های اخیر مطالعات     .

                        ، یادگیری سازمانی ، مدیریت راهبردی ، مدیریت دانش  مدیریت فناوری ، آینده پژوهی ، مانند

 و فناوری های اطالعاتی سازمان یادگیرنده ، مدیریت سرمایه های فکری ، هوش سازمانی ، چابکی سازمانی ،  

آنها پرداخته  همچنان به و انجام گرفته مدیریت نوآوری و شناسی سازمانینوآوری مفاهیم خالقیت  ارتباطی با

  مبانی نظری پژوهش در فصل دوم آمده است . شرح تفصیلی می شود . 

 سواالت پژوهش  -7 -1

 سوال اصلی   -1-7-1

                                                                                                         است :  چنین این پژوهشاصلی سوال     

 ؟ می باشد مشخصاتیدارای چه   مدیریت نوآوری جامع مدل 

  سواالت فرعی  -1-7-2

به این که رویکرد سیستمی  با توجه ) دنمی باشفرعی زیر مطرح  ، سواالتفوقبرای پاسخ  به سوال اصلی    

 برای مدل سازی مورد نظر است ( :

 ؟ شامل چه مولفه هایی می باشددر مدل مدیریت نوآوری جامع ( یا منابع ) ورودی بخش  -1

 می باشد ؟مولفه هایی بخش پردازش در مدل مدیریت نوآوری جامع شامل چه  -2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   ؟ باشدشامل چه مولفه هایی می خروجی مدل مدیریت نوآوری جامع بخش  -9

 وجود دارد ؟ معنی دار ورودی و بخش پردازش مدل رابطه ی بخش بین آیا  -1

 وجود دارد ؟ معنی دار خروجی مدل رابطه یبخش بین بخش پردازش و آیا  -5

 وجود دارد ؟معنی دار  خروجی مدل رابطه ی و بخش ورودی بخش بین آیا  -6

 سوال اصلی بخش دوم پژوهش  -1-7-3

                                                           . :                                                        زیر مطرح می باشد اصلی سوال نیزهمچنین در بخش دوم این پژوهش  

  نوآوری جامعنسبت به شاخص های مدل مدیریت « وضعیت موجود و بالقوه سازمان های صنعتی ایران» 

 چگونه است ؟

 مدل مفهومی پژوهش -1-8 

               سیستمی بر اساس ساختار مبتنی بر رویکرد  که نوآوری جامع مدیریت یعنی مدل پژوهش  مدل مفهومی    

در فصل دوم  و شرح تفصیلی آن طراحی گردیده نظری پژوهش مبانیگسترده ی بررسی تحلیلی بر مبنای  و

 نشان داده شده است .   (1 -1)شکل  در  آمده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                               

 مدل مفهومی پژوهش  -1 -1شکل                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع نوآوری     

 ایده های خالق کارکنان 

 تحقیق و توسعه

 همکاری های پژوهشی بیرونی

 ایده های خالق مشتریان    

 تحقیقات بازاریابی

 مطالعات آینده پژوهی       

 فرهنگ سازمانی نوآور

 

 نوآوری در کل زنجیره ارزش  

 خروجی  پردازش     

 فناوری اطالعات و ارتباطالت

 تکنیک های خالقیت و نوآوری

 نوآوری در کلیه فرایندها

 ع نوآوری هاانوا

 سرعت نوآوری ها

 کیفیت نوآوری ها

 جنبه های فردی نوآوری

 های اجتماعی نوآوری جنبه

 
جنبه های زیست محیطی 

 نوآوری

 

 خرید نوآوری

 پژوهش های کاربردی  

 بی وقفه مستمر و نوآوری   

 منابع دانشی بیرونی

 کمیت نوآوری ها

 ساز و کارهای مدیریتی

 ختار سازمانی نوآورسا
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ل سیستمی است که سه بخش اصلی مالحظه می شود مدل پژوهش یک مد(   1-1در شکل ) همان طور که       

بازخورد نیز بخشی از سیستم است که در این مدل ،  را شامل می گردد .« خروجی » و « پردازش »   ،« ورودی » 

                      مدل  اصلیخش سه بهر یک از . می تواند محسوب گردد  سنجش و ارزیابی نوآوریبه عنوان بخشی از 

                                                                                      . .                                                   محسوب  شوند زیرمدل های آنمی توانند به عنوان 

                                                         .                                                       عبارتند از :هستند که « منابع نوآوری » رودی های مدل همان و     .

                              تحقیق و توسعه  ،   -9 ،   پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان -2  ،ایده های خالق کارکنان سازمان   -1

                                                                                                                                                                           ایده های خالق مشتریان و سایر ذینفعان بیرونی ،  -6 مطالعات آینده پژوهی -5ابی ، بازاری حقیقاتت-1

 منابع دانشی بیرونی .   -3خرید نوآوری ،  -2  المللی ، همکاری های پژوهشی مشترک بیرونی و بین -7

                                     .                                                                        زیر می باشد :                                                      مولفه هایشامل مدل  پردازش بخش        

،                               زنجیره ارزش سراسرنوآوری در  -9فرهنگ سازمانی نوآور ،  -2سازمانی نوآور ،  ساختار -1

             ،تکنیک های خالقیت و نوآوری  -6نوآوری مستمر و بی وقفه ،  -5،   فرایندها ینوآوری در کلیه  -1

  .ساز و کارهای مدیریتی  -2،  اتفناوری اطالعات و ارتباط  -7

                                                               .                                                     می باشد : ی زیر مولفه هاشامل مدل  ی خروجی هابخش   همچنین    

دو ) از کیفیت نوآوری ها   -1 ها ، سرعت نوآوری -9 ، کمیت نوآوری ها  -2 انواع نوآوری ها ،  ایجاد -1

 پیامدهای توجه به -6 وآوری ها ،ن فردی پیامدهایبه توجه  -5 ،  و میزان مفید بودن (میزان نو بودن  اصلیجنبه 

  زیست محیطی نوآوری ها . پیامدهای جه بهوت -7، اجتماعی نوآوری ها 

انواع نوآوری ها شامل نوآوری فناورانه ، نوآوری فرایند ، نوآوری سازمان ، نوآوری راهبرد ، منظور از      

             نوآورینوآوری فرهنگ ، نوآوری مدیریت ، نوآوری بازاریابی ، نوآوری محصوالت ) و خدمات ( ، 

 می باشد .  مدل کسب و کار

 متغیرهای پژوهش عملیاتی  تعریف -9 -1

تعاریف مفاهیم متغیرهای پژوهش در بررسی مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش به طور تفصیلی آورده شده اند.      

  : شوندمی  بیان  هر یک از متغیرهای پژوهش به شرح زیرعملیاتی تعریف در اینجا بر اساس آنها 

 متغیرهای ورودی مدل ) منابع نوآوری ( عملیاتی تعریف  -1-9-1 

 ایده های خالق کارکنان سازمان  -1-9-1-1   

        ،سئله محل  ، مفید مثبت و تغییر ایجاد با هدفکه توسط کارکنان سازمان ایده نوین  یاهر فکر جدید     

 . ارزش ارائه می گردد و خلق نوآوری  بهبود کیفیت ، افزایش بهره وری ، ایجاد
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان  -1-9-1-2

که موضوعات کاری و شغلی  در خصوصو حل مسئله از نوع کاربردی و اقدام پژوهی ی پژوهشفعالیت هر      

                ، بهبود کیفیت ، افزایش سئله محل  ، مفید مثبت و تغییر ایجاد با هدف  کارکنان یک سازمان توسط

 انجام می شود .ارزش  بهره وری ، ایجاد نوآوری  و خلق

 تحقیق و توسعه  -1-9-1-3

انجام می گیرد . این نوع پژوهش ها فعالیت پژوهشی که در واحد های تحقیق و توسعه ی شرکت ها  هر     

ارتقاء مشخصات محصول موجود و یا طراحی  محصول جدید  بیشتر جنبه های فنی و فناورانه داشته و بر بهبود و

  .معطوف می باشد 

 تحقیقات بازاریابی  -1-9-1-4

ی با هدف کسب اطالعات و شناخت بیشتر از بازار و مشتریان بیرونی و کاربران فعالیت مطالعاتی و پژوهشهر      

         فتار و ر پنهان ، سالیق و نیازهای آشکار) وتحلیل وبهره گیری ازآنها محصوالت از جنبه های مختلف 

 . (مواردی از این قبیل رضایت ، نظرات و  مصرف کنندگان،

 مطالعات آینده پژوهی  -1-9-1-5

                           حرکتمبتنی بر رویکرد آینده نگری با هدف بررسی روند  تخصصیبا روش های ه ک مطالعاتیهر فعالیت     

انجام می گیرد و در شرکت ها آینده و رویدادها ی احتمالی گمانه زنی ها و انواع پیش بینی ها از تحوالت  و

   . غالبا به موضوع علوم  و فناوری های آینده ، نیازهای آینده و مشخصات بازارهای آینده معطوف می باشد

 ایده های خالق مشتریان و سایر ذینفعان بیرونی -1-9-1-6  

در ارتباط با                یک سازمان  مشتریان ، کاربران و سایر ذینفعان خارجیکه توسط ایده نوین  یاهر فکر جدید      

، رفع مشکل و سئله محل  ، ایجاد تغییر مثبت و مفید محصوالت و خدمات و سایر موضوعات سازمان  با هدف

 . ارزش ارائه می گردد نوآوری و خلق

  های پژوهشی مشترک بیرونی و بین المللیهمکاری  -1-9-1-7

              خارج از کشور یا فعالیت پژوهشی به صورت پروژه های مشترک با پژوهشگران خارج از سازمان و هر      

   . گروه های پژوهشی مشترک  فعالیت پژوهشی در قالب مانند 

  خرید نوآوری-1-9-1-8

 . مانند خرید یک فناوری نوین سازمان ، در  بهره برداری از آن براینوآوری هر نوع خریداری   
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  منابع دانشی بیرونی -1-9-1-9

                  منبع اطالعاتی و دانشی خارج از سازمان مانند کتاب ، مجله ، اینترنت ، بانک اطالعاتی  هر نوع      

  . و دیگر منابع مشابه که بتواند اطالعات و دانش های جدید را به داخل سازمان ارائه نماید

 مدل بخش پردازشمتغیرهای عملیاتی تعریف  -1-9-2
 

 نوآورساختار سازمانی  -1-9-2-1

   و مشارکت کارکنان   انعطاف پذیری ، افقی بودن ، سهولت ارتباطات ، تفویض اختیار وجود ویژگی های    

 . در سازمان 

 نوآورفرهنگ سازمانی  -1-9-2-2

                ، « تشویق خالقیت و نوآوری » ، « باور به بالقوه خالق بودن همه ی کارکنان » وجود ویژگی های     

            در سازمان . «استقبال از تغییرات بهینه و نوآوری ها » ، « با ارزش دانستن خالقیت و نوآوری » 

   زنجیره ی ارزش سراسر نوآوری در  -1-9-2-3

اعم از  ) سازمان  وری در کلیه ی حلقه های زنجیره ی ارزشآنو معطوف به و فعالیت های اقداماتانجام     

 . ( و خارج  داخل

 نوآوری در همه ی  فرایندها -1-9-2-4 

    .سازمان  کاری  نوآوری در کلیه ی فرایندهامعطوف به اقدامات و فعالیت های انجام     

 نوآوری مستمر و بی وقفه -1-9-2-5

روز  7ساعت  21) نوآوری به طور تمام وقت ، مستمر و بدون وقفهعطوف به ماقدامات و فعالیت های  انجام  

   .  هفته (

  تکنیک های خالقیت و نوآوری -1-9-2-6

        و دستیابی به انواع هایی که باعث افزایش توان ایده پردازی ذهنفنون و روش هر یک از به کارگیری     

روش های غیر نظام دار ) تکنیک های کالسیک تفکر خالق و  اعم ازمسئله می شوند . یک راه حل ها برای 

 .روش های نظام یافته ) تریز (   یا ایده پردازی مانند طوفان فکری  ( و
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 ارتباطاتفناوری اطالعات و  -1-9-2-7

              فناوری های اطالعاتی و ارتباطی برای انجام هر یک از  و روش ها ،ابزارها به کارگیری هر یک از      

  . انواع نظام های اطالعاتی مدیریت  استفاده از مانند ،  سازمانفعالیت های 

  ساز و کارهای مدیریتی -1-9-2-8 

در سازمان                روش ها و نظام های مدیریتی  ،انواع مدل ها ، مجموعه رویکردها هر یک از به کارگیری 

   .(دانش ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت فناوری و ...مدیریت  ) مانند 

 متغیرهای خروجی مدلعملیاتی تعریف  -1-9-3
 

  ایجاد انواع نوآوری ها -1-9-3-1

  مانند نوآوری فناوری ، نوآوری محصول ، سازمان مختلفو جنبه های موضوعات هریک از ایجاد نوآوری در   

    . دیگر مواردبازاریابی ، نوآوری  مدیریت ، نوآوری  مدل کسب وکار و نوآوری  فرایند ، نوآوری  

 کمیت نوآوری  -1-9-3-2

 در واحد  زمانی معین  . ها تعداد نوآوری     

 سرعت نوآوری  -1-9-3-3

 در زمان کمتر .ایجاد نوآوری ) از ایده تا تحقق (     

  کیفیت نوآوری -1-9-3-4

   . برایندی از دو ویژگی میزان نو بودن و میزان مفید بودن  نوآوری   

  های فردی نوآوری پیامدتوجه به  -1-9-3-5

   مانند ،جنبه های مختلف زندگی افراد درون و برون سازمان تاثیرات نوآوری بر در نظرگرفتن  بررسی و     

 .بر سالمت جسمی و روانی ، رفاه و دیگر موارد    تاثیر

 اجتماعی نوآوری پیامدهایتوجه به  -1-9-3-6

      . مانند تاثیرات فرهنگی جامعه جنبه ها و بخش های مختلف تاثیرات نوآوری بر انواع در نظرگرفتن  بررسی و    

 زیست محیطی نوآوری پیامدهایتوجه به  -1-9-3-7

 . آالیندگی ی مانند تاثیر در ایجادزیست محیط در نظرگرفتن تاثیرات نوآوری بر جنبه های مختلف و بررسی   
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 روش شناسی انجام پژوهش -1-10  

  مشخصات کلی روش شناسی انجام این پژوهش  به شرح زیر می باشد :   

 نوع پژوهش  -1-10-1

      توصیفی تحلیلیاین پژوهش که طراحی و تبیین مدل مدیریت نوآوری جامع است پژوهش  اصلی بخش     

است. بخش دیگر پژوهش که به مقایسه و بررسی وضعیت پیمایشی  ی شیوه استفاده ازبا  از نوع همبستگی و

پردازد از نوع پژوهش های ازمان های صنعتی ایران نسبت به شاخص های مدل فوق می سموجود و بالقوه 

                          کاربردی می باشد .

 جامعه ی آماری پژوهش و نمونه   -2 -10 -1

شاخص های  جامعه ی آماری این پژوهش ، سازمان های صنعتی متوسط و بزرگ ایران هستند که با توجه به     

       می رود  انتظار  برخوردار بودن از نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان و نیز واحد تحقیق و توسعه ، 

کوکران  نمونه ی آماری پژوهش ، با استفاده از روشآنها  به نوآوری به طور نسبی  توجه بیشتری می شود .  در

موارد فوق در فصل سوم  می شوند .از جامعه ی آماری انتخاب با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی  محاسبه و

 شده است .  داده به طور مبسوط توضیح

 روش های گردآوری داده ها -3 -1-10

از روش مطالعات اطالعات در باره ی مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش برای گردآوری در این پژوهش     

  استفاده می کند . برای گردآوری داده هااسناد و مدارک مکتوب و الکترونیکی  جامع کتابخانه ای و بررسی

 با روایی و پایایی تایید شده از ابزار پرسشنامه محقق ساختهدر باره ی متغیرهای پژوهش از نمونه ی آماری 

 استفاده می شود .

 شیوه های تحلیل داده ها  -1-10-4

 جمعیت شناختی پژوهش از روش های آمار توصیفی استفاده می گردد . به منظور تجزیه و تحلیل داده های    

        ، از روش های آماری مناسب بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش وتجزیه و تحلیل داده ها  جهت

معادالت  مدل یابی روش آزمون و ارزیابی مدل پژوهش از( ، و به منظور  PCT) مانندآزمون همبستگی پیرسون 

به منظور مقایسه ی همچنین  استفاده می شود .و بررسی های مربوطه  (  PA)  و تحلیل مسیر ( SEM)  ساختاری

متغیرهای مدل پژوهش                        وضعیت بالقوه ی سازمان های صنعتی ایران در خصوص  ووضعیت موجود 

 می گردد . دو نمونه زوجی استفاده  tتحلیل شکاف از آزمون  و 
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 قلمرو موضوعی پژوهش  -1-10-5

             و ) خالقیت نوآوری شناسی سازمانی ( خالقیت و نوآوری در سازمان موضوعی این پژوهش قلمرو    

 مدیریت نوآوری  می باشد .

 قلمرو مکانی پژوهش  -1-10-6

 سازمان های صنعتی ایران می باشد .قلمرو مکانی این پژوهش    

 قلمرو زمانی پژوهش -1-10-7

 می باشد . 1930قلمرو  زمانی گردآوری داده ها تابستان و پاییز    

 محدودیت های پژوهش  -1-10-8

به دلیل برخوردار نبودن سازمان های از لحاظ جامعه و نمونه ی آماری محدودیت در گردآوری داده ها      

عدم وجود فهرستی از سازمان های صنعتی کشور بر اساس میزان نوآور  و صنعتی از نظام های مدیریت نوآوری

مشکالت و محدودیت های مربوط به ساز و کار پرسشگری از  و شیوه نامه ی مناسب آنها طبق ارزیابی با بودن 

همکاری های مطلوب مدیران  و پایین بودن سطحتشکیل جلسات کانونی و گردآوری داده ها سازمان ها و 

 از محدودیت های پژوهش محسوب می گردد . شرکت ها

 پژوهش 1جنبه های نوآوری  -11 -1

                     منابع و ادبیات موضوعی و مطالعه ی تحلیلی وسیع انواع رویکردها  ی با بررسی گستردهدر این پژوهش     

                      و لحاظ نمودن جدیدترین مدیریت نوآوری ارائه شده توسط پژوهشگران تاکنون در حوزه ی مدل های  و

                                        «مدیریت نوآوری جامع » ترین موضوعات و مباحث مرتبط ، مدل جدیدی تحت عنوان  همم و

 (Total Innovation Management ) طراحی و تبیین گردیده است                                      .                                                                                .    

                 مین مدلی است که برای رویکردی جامع به مدیریت نوآوری سوهر چند به استناد منابع ، این مدل ،   .

نیز یکی مربوط به پژوهشگر و دیگری ) دو مدل دیگر ارائه می گردد « مدیریت نوآوری جامع »  تحت عنوان

تحلیل های آماری مورد  ولی اولین و تاکنون تنها مدلی است که با روش کمی  می باشد ( مربوط به گسو

. با توجه به بررسی های گسترده ی انجام شده ، پژوهشگر معتقد است   استقرار گرفته آزمون و اعتبار سنجی 

          ادامهاز جهات مختلفی که در ارائه شده در این پژوهش  مدل و مدل گسو کاستی های قابل توجهی دارد

   متعددی دارا می باشد .های ذکر شده مزیت و برتری 

------------------------------------------------------------ 

  -Contribution 
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 د :نبه شرح زیر می باشمدل این پژوهش  ینوآورانه  های و جنبه ها مزیت  وویژگی های اختصاصی       

رویکرد سیستمی  مدل برای مدیریت نوآوری جامع است که بر اساسمدل اولین و تاکنون تنها این  -1-11-1 

همچنین طبق بررسی ها به نظر می رسد این مدل تنها مدل مدیریت نوآوری با رویکرد                 . می باشد مبتنی

     .را دارا می باشد  به ویژه جامع اندیشی رویکرد سیستمی متعدد  مدل ارائه شده مزایایاین بنابرسیستمی است .  

مدلی است  تنهاتاکنون طبق بررسی ها مدل مدیریت نوآوری جامع ارائه شده در این پژوهش اولین و  -1-11-2 

                     کمی ارزیابی و با استفاده از روش مدل سازی علمی طراحی و با روش های تحلیلدر این خصوص که 

  اعتبار سنجی شده است . 

             مدلاز این رو سازی و جامعیت بخشی استفاده شده است . یکپارچه  در طراحی مدل از رویکرد  -1-11-9

 است        کامل تر بیشتری را در بر گرفته واصلی متغیرهای قبلی  از مدل های نوآوری پژوهشدر این  ارائه شده

از متعددی  موارد عالوه بر موارد اصلی دیگر مدل ها ،. این مدل  جامعیت می باشد مزیتویژگی و ارای د و

که  به طور  را شامل می گرددو به عبارتی متغیرهایی نوآوری در خصوص  یمهمجدید و و عوامل  موضوعات

 رفته گدر نظر این مدل   در  قالب اما شده نیستنددر مدل های فعلی لحاظ لی پراکنده و مجزا مطرح می باشند و 

 به شرح زیر می باشند : فوق موارد  و جایگاه و نقش آنها تبیین گردیده است .یکپارچه  شده اند  شده و 

  .) جامعیت در ورودی های مدل ( شدن حداکثری منابع نوآوری ظ لحا -1-11-9-1

      .) جامعیت در عوامل پردازشگر( در بخش پردازش مدل  عوامل موثرحداکثری  لحاظ شدن -1-11-9-2

                       لحاظ شدن حداکثری خروجی ها ) جامعیت در خروجی های مدل ( : در این مدل  -1-11-9-9

) ایجاد انواع  خروجی های مورد انتظار از یک نظام مدیریت نوآوری و جوانب آنها در نظر گرفته شده اندکلیه 

           و اجتماعی ،پیامدهای فردیتوجه به نوآوری ها ، کمیت نوآوری ، سرعت نوآوری ، کیفیت نوآوری و 

                                                                                                                                                    .                                                                           .                                                                         زیست محیطی نوآوری ( 

ساختاری مدل ، سیستمی است بنابراین بازخورد که در این خصوص با توجه به این که رویکرد  -1-11-1

سنجش و ارزیابی وضعیت نوآوری از زوایای ذکر شده ) و به عبارتی ممیزی نوآوری ( می باشد نیز در مدل 

                جامعیتبا توجه به  این مدل نه تنها ممیزی خروجی ها را در بر می گیرد بلکهاز این رو است .  مستتر

خروجی ها ، یک چارچوب جدید  برای سنجش و ارزیابی همه جانبه ی عملکرد نوآوری و به تعبیر پژوهشگر 

   یک نظام جامع سنجش و ارزیابی نوآوری ارائه می نماید . 

نوآوری پژوهش ، بررسی و ارزیابی وضعیت بالقوه و بالفعل سازمان های صنعتی ایران               ی دیگر جنبه   

 در خصوص متغیرهای مدل است که با توجه به جامع بودن متغیرها ،  بررسی جامع و جدیدی می باشد .  
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می رسد تاکنون            دیگرجنبه ی قابل ذکر نوآوری پژوهش از این لحاظ است که طبق بررسی ها به نظر    

درکشور پژوهشی علمی مبنی بر طراحی و تبیین مدل مدیریت نوآوری انجام نشده است و این پژوهش              

 که  در آن یک مدل مدیریت نوآوری طراحی و تبیین گردیده برای اول بار می باشد . 

  خالصه  -12 -1  

طرح و مشخصات کلی پژوهش شامل بیان موضوع ، بیان مسئله ، اهداف پژوهش ، ضرورت و در این فصل      

کلیات روش شناسی  و مدل مفهومیمتغیرها ، مولفه ها ، اهمیت پژوهش ، کلیات مبانی نظری ، سواالت ، 

های مطالب این فصل شناختی کلی در باره ی بخش  توضیح داده شد .و نیز جنبه های نوآورانه آن  پژوهش

 به طور مبسوط آورده شده اند .توضیحات آنها که در فصل های آتی مختلف  پژوهش ارائه می نماید 
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 مقدمه  -2-8
 

مربوطه ، مبانی نظری و و ادبیات موضوعی منابع علمی در این فصل بر اساس بررسی ها  و مطالعات گسترده ی    

                              نوآوری  خالقیت و بیان تعاریف و مفاهیم پس ازپیشینه ی پژوهش به تفصیل بیان شده است . 

                 ذکر و انواع مدل های مدیریت نوآوری معرفی شده اند .   نظرات پژوهشگران اولیه،  و مدیریت نوآوری

ری مانند روش انواع موضوعات و مباحث جدید در حوزه ی خالقیت شناسی سازمانی و مدیریت نوآودر ادامه 

های سنجش و ارزیابی نوآوری ، استانداردهای مدیریت نوآوری ، نظام های اطالعات مدیریت نوآوری و دیگر 

    موارد که مبانی و اساس طراحی مدل مفهومی پژوهش می باشد توضیح داده شده اند .
 

 تعاریف و مفاهیم   -2-2
 

احی و تبیین مدلی جامع برای مددیریت ندوآوری در سدطح    موضوع اصلی این پژوهش طربا توجه به این که      

                           ،«2نددوآوری» ، «  1خالقیددت»  هددایمددی باشددد بنددابراین وا ه  « مدددیریت نددوآوری جددامع  » بددا عنددوان سددازمانی 

               کدده مزم اسددت   هسددتند کلیدددی و مرددوری  هدداییوا ه  «   3مدددیریت نددوآوری »  و « 4مدددیریت خالقیددت  » 

  بیان گردد . هاابتدا تعاریف و مفاهیم آن
 

 ریف خالقیت اتع -2-2-8
 

           و پدژوهش هددای زیدادی توسددش پژوهشددگران از   موضددوع مطالعدداتتداکنون ،  قدرن بیسددتم  از اوایددل  خالقیدت     

شناسدان            حوزه های علمی مختلف مدی باشدد . اولدین و بیشدترین  پدژوهش هدا در بداره ی خالقیدت  توسدش روان         

) خالقیدت شناسدی روانشدناختی .               اسدت  توجده زیدادی   مدورد  خالقیدت  موضدوع  . در علم روانشناسی ،  می باشد

چهار مرحله برای فرایند خالقیت شامل آمادگی  از اولین نظریه پردازان در باره ی خالقیت   1221)  5وامس   . 

) تخیالت   ، روشن و شفاف شدن ) بیدنش   و تاییدد ) ترلیدل و بررسدی      نهفتگی یا کمون) مطالعه ، تمرکز   ، 

روانشدناختی در بداره ی   تخصصی از جمله پیشگامان  پژوهش های علمی  و تورنس گیلفورد  بیان نمود . نتایج  

  توصدیف     DT)  7تفکدر واگدرا   بده ندام    خالقیت را با  نوعی الگوی تفکدر   1253) 1خالقیت  هستند . گیلفورد 

کده   آنو نگرش های جدید است . الگوی تفکر مقابل   می کند که ویژگی اصلی آن تفکر با الگوهای غیرقالبی

      بیدان  1215) 2. تدورنس   .مدی باشدد   8تفکر با الگوهای تکرار شونده و در نتیجه غیرخالق است  تفکدر همگدرا   

ی دانش ، عناصر مفقوده ، ناهمداهنگی هدا   می دارد خالقیت  فرایند حساس شدن  به مسائل ، نواقص ، شکاف ها

و شناسایی  دشواری ها ، جستجوی راه حل ها ، حددس زدن هدا یدا مدنظم کدردن فرضدیه هدا در برابدر ندواقص ،          

   .  1222،  11به نقل از پروکتور 1482) گلستان هاشمی ، می باشد و سرانجام  به هم مرتبش کردن نتایج  آزمودن
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Creativity                               -Innovation  Management       -Divergent  Thinking         -Proctor  

 -Innovation                              -Graham  Wallas                     -Convergent  Thinking 
 -Creativity  Management        -Gilford                                    -Paul  E. Torrance    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  فصل دوم                                                                                    پیشینه و مبانی نظری پژوهش*  

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 28                                                                          طراحی  مدل مدیریت نوآوری جامع                     

 

  

و     بیان  می دارد خالقیت عبارت است از توانایی نگاه جدید و متفاوت به یک موضدوع  1252)  1ورتهایمر      

به عبارتی فرایند شکستن و دوباره ساختن دانش خود در باره ی یک موضوع و بده دسدت آوردن بیدنش جدیدد     

ی روی می دهدد کده فدرد افکدار       خالقیت را پدیده ای می داند که هنگام 1253)2نسبت به ماهیت آن .  راجرز 

                                     خدددود را در جهدددت  فهدددم متفددداوت و بهتدددر از یدددک موضدددوع یدددا موقعیدددت سدددازماندهی مدددی نمایدددد .      

خالقیت را نتیجه ی نوعی الگوی تفکر ترت عندوان تفکدر جدانبی مدی داندد کده منظدوراز آن           1218)  4دیبونو

  خالقیت را فرایندد کشدف شخصدی بده طدور       1227) 3ریکاردز می باشد .ی مختلف هاگاهمنظرزوایا وتفکر از 

     نسبی ناهوشیار و هدایت کننده به سوی بیدنش هدای جدیدد و مناسدو ، و هم ندین خدارا شددن از قالدو هدای          

 بیدان مدی دارد خالقیدت عبدارت       1221)  5آمابدایلی  ذهنی ، و نیز کشف چیزهای جدید و معنی دار مدی داندد .  

                                                      . 1222به نقل از پروکتدور    1482) گلستان هاشمی ، است از تولید ایده های جدید و مفید در همه ی زمینه ها 

، روانسنجی ، اقتصدادی ،   ی و ترولینظریه های خالقیت را به ده گروه رشد     2111) 1کافمن و استرنبرگ    .

  حله و اجزاء ، شناختی ، حل مسئله و مبتنی بدر خبرگدی ، کشدف مسدئله، تکداملی ، گونده شناسدی و سیسدتمی         مر

مهدم تدرین   از برای سنجش خالقیت ، آزمون هایی توسش پژوهشگران ارائده گردیدده کده     طبقه بندی کرده اند .

    2رسشدنامه موفقیدت خالقیدت   ، پ   TTCT)  8   و آزمون تفکر خالق تدورنس  DTT) 7آزمون تفکر واگرا آنها 

 (CAQ      11  و مقیداس رفتدار اندیشده ای رانکدو     2115)  11 ارائه شدده توسدش کارسدون و همکداران  (RIBS            

    مانندد بهدره هوشدی ، مفهدومی      نیدز    2113)  12اسنایدر و همکاران  می باشند .    2118ارائه شده توسش رانکو ) 

 آزمون تفکر واگرا ارائه کرده اند .     بر اساسCQ) 14به نام بهره ی خالقیت

 13  پژوهش هدای متعدددی در بداره ی خالقیدت سدازمانی      1221،  1223،  1282،  1287آمابایلی و همکاران)    

ابداع کرده اندد.   15به عنوان ابزار سنجش جو سازمانی برای خالقیت   KEYSانجام داده اند . آنها ابزاری به نام 

      جنبه هدایی از مردیش کدار آندان کده بدر کدار خدالق بده ویدژه            درخصوصش ادراک کارکنان سازمان با این رو

  بدر مبندای آن    2111)  11مدی تواندد مدورد بررسدی قدرار گیدرد . نمدارو        کار خالق توسش تیم ها تاثیرگذار است

  .    2111،  ) کافمن و استرنبرگارائه نموده است  17روشی برای سنجش جو خالق تیم های مجازی 

خالقیدت در چهدار سدطح فدرد ،        1222)  12 ماجیداری بدک  ارائه شده توسدش  18در نظریه ی خالقیت شناسی     

گروه ، سازمان و جامعه و در سه مرحله ی توانش ، فرایند و فراورده در نظدر گرفتده شدده و جددول دو در دوی     

        مدورد  خدالق را از سدطح فدردی      12ر مجمدوع  نامیدده شدده کده د    21آنها ترت عنوان ماتریس خالقیت شناسدی 

 .   1222به نقل از ماجیاری بک ،  1482تا اجتماعی شامل می گردد ) گلستان هاشمی ، 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Verthimer               -Torrance  Tests  of  Creative  Thinking        - Organizational  Creativity          
 -Rogers            - Creativity  Achievement  Questionnaire    - Assessing the Climate for  Creativity     
 -Debono                   -Carson , Peterson  &  Higgins                      -Nemaro                  
 -Rickards                 -Runco  Ideational  Behavior  Scale              -Virtual Team Creative Climate      
 -Amabilie                -Snyder                                                           -Creatology                          
 -James c. Kaufman & Robert j. Sternberg                                       -Magyaribek  
 -Divergent  Thinking  Test     - Creativity  Quotient                     -Creatology  Matrix     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ریف نوآوریاتع -2-2-2
 

بدرای ندوآوری تعداریف     پژوهشدگران مختلدف  توسدش   آن است که  بیانگرمنابع و ادبیات موضوعی بررسی       

   . آورده شده اند ترین آنها تعدادی از عمده   1 -2 )جدولدر  .گوناگونی ارائه گردیده است 
 

 تعاریف نوآوری -8-2ل جدو                                                         
 

 تعریف نوآوری       پژوهشگر      ردیف 
ارائه یک مرصول که برای مصرف کننده جدید است یا کیفیت آن  -نوآوری عبارت است از :    1243شامپیتر )   1

استفاده از منابع   -ایجاد بازار جدید ،   -روش جدید تولید،  –از قبل خیلی افزایش یافته است . 

 شکل های جدید رقابت منجر به سازماندهی مجدد شرکت. - جدید ،

 نوآوری عبارت است از یک ایده ، مرصول ، فناوری یا برنامه جدید .   1274زالتمن )   2

 .نوآوری عبارت است از تلفیق جدیدی از نیازها و راه حل ها  1285 )یکاردزر 1282)تاشمن 4

،طراحی،ساخت و تولید ،مدیریت وتجاری است که یک الیت های فنینوآوری صنعتی شامل فع   1282فریمن )   3

یدک فرایندد یدا وسدیله ی جدیدد      تجداری  مرصول جدید )یابهبودیافته  و یا اسدتفاده ی اول بدار   

 )یابهبودیافته  را به بازار ارایه می نماید .

 نوآوری عبارت است از ترکیو اختراع و بهره برداری از آن .    1287) رابرتز 5

نوآوری عبارت است از توانایی یک کسو و کار برای تولید ایده های نو با به کارگیری    1222آوک )   1

 دانش جدید یا نیاز بازار و ارائه ی موفقیت آمیز آن .

 برووایز  هارکیما و 7

 (2112  

نوآوری فرایندی است که طی آن دانش جذب گردیده و به مشارکت گذاشته مدی شدود و   

 لق دانش جدید به کار گرفته می شود.با هدف خ
 نوآوری عبارت است از خلق پدیده های جدید از ره آورد ترکیو دانش .   2115بسانت،پاییت)تید، 8

        و یددا  خدددمت جدیددد یددانددوآوری عبددارت اسددت از خلددق و ارائدده یددک فرایندجدیددد، مرصددول     2115آلباری )  2

 داشته باشند .د خروجی ها، کارایی، ثربخشی یا کیفیت روش هایی که نتایج قابل توجه در بهبو

سازمان همکاری اقتصادی و  11

  OECD   (2115توسعه ) 
        ، نوآوری عبارت از ایجاد مرصول یا فراینددی جدیدد یدا خیلدی بهینده شدده ) کدام( خددمات          

 د.روش جدیدی دربازاریابی ، روش نوین سازمانی در شیوه های کسو و کار می باش

یدا   فرایندها ، خدماتنوآوری عبارت است از توسعه ، اجرا و کاربرد موفقیت آمیز مرصومت،   2111هارتلی )  11

 شکل های سازمانی جدید و به طور ساختاری بهبود یافته .

کراوفورد و دیبندیتو  12

(2111   

         دیل نوآوری فرایند گسترده ای اسدت کده طدی آن یدک اختدراع بده یدک مرصدول تجداری تبد          

 می شود چنان که به طور سودآوری می تواند فروخته شود .

 نوآوری عبارت است از ارائه ی هرچیز نو همراه با ارزش افزوده .   2118جاکوبز و اسنیجر )  14

                    عبددارت اسددت از فراینددد ایجدداد توییددرات کوچددک و بددزرگ ،تدددریجی یددا بنیددادی ،   نددوآوری   2112سالیوان و دالی )  13

 .همراه با ایجاد ارزش برای مشتریان .مرصومت ، فرایندها و خدمات  در

 استاندارد مدیریت نوآوری  15

  -      CEN/TSاروپا 

 (2112   

ارائه یک مرصول جدید )کام یا خدمت   ، یدا فرایندد جدیدد ، روش    نوآوری عبارت است از 

               درشددیوه کسددو و کددار، موقعیددت کدداری سددازمان   بازاریددابی جدیددد ، روش سددازمانی جدیددد  

 یا روابش خارجی آن . 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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) که از منظدر   مشخص می گردد که اکثر این تعاریف 1-2با توجه به تعاریف مختلف نوآوری در جدول          

 هستند . دارارا « مفید و با ارزش بودن » و « جدید بودن » ی مانند اشتراک وهدر مفهوم وج سازمانی می باشند  

هرچندد          «   خالقیت» با مفهوم وا ه ی  « نوآوری » همان طورکه در تعاریف مالحظه می شود مفهوم وا ه ی        

بددده ویدددژه از جایگددداه                           « ندددوآوری » ارتبددداس بسدددیار زیدددادی دارد ولدددی متفددداوت اسدددت .  از ایدددن رو وا ه ی 

دارد .         « خالقیدت سدازمانی  » مفهوم گسترده تدری از خالقیدت و نیدز    « نوآوری سازمانی  » یا  « نوآوری شرکتی » 

و یددا                             « ایددده ی خددالق ترقددق یافتدده  » یددا « خالقیددت عینیددت یافتدده  » بدده معنددای « نددوآوری » از جنبدده ی کلددی  

خلق ایده ها و راهکارهدای جدیدد در بداره ی    » به معنای « زمانی خالقیت سا» است . بنابراین «  پدیده ی جدید» 

«                                                   خالقیت سدازمانی ترقدق یافتده و عملیداتی شدده      » به معنای « نوآوری سازمانی» و  « جنبه های مختلف سازمان 

   .  1482یعنی خالقیت های اجرایی شده می باشد )گلستان هاشمی، 

چه چیز جدیدی ؟ ) بعدد مرتدوائی    -1: مطرح کرده است نوآوری  برای تبیین  چهار بعد   1224) 1هاشلیت      

جدید بودن از کجدا شدروع و کجدا     -4جدید برای چه کسی ؟ ) بعد ذهنی و  فردی نوآوری   ،  -2نوآوری   ، 

 ق بودن چیز جدید  ؟ ) بعد هنجاری نوآوری  .میزان موف -3 وخاتمه می یابد ؟  ) بعد فرایندی نوآوری   

                              خصیصددده یدددا ویژگدددی بددده شدددرح زیدددر بیدددان مدددی دارد :  11  بدددرای ندددوآوری 2112) و همکددداران 2 رز      

         مندابع ورودی بدرای ندوآوری     -2نوآوری شامل ترکیو مندابع ورودی بدرای خلدق خروجدی هدا مدی باشدد .        -1

 .دانش یک ورودی کلیدی برای نوآوری می باشدد  -4انند هم منابع ملموس و هم منابع غیرملموس باشند.می تو

ندوآوری دربردارندده فعالیدت بدرای خلدق ارزش اقتصدادی        -5 برای نوآوری ، سرمایه هستند . منابع ورودی -3

خروجی های فرایندد   -8. است نوآوری مستلزم خطرپذیری -7فرایند نوآوری فرایندی پی یده است . -1 . است

ندوآوری   -11دانش هم نین یک خروجی کلیدی فرایند نوآوری است . -2. نوآوری غیرقابل پیش بینی هستند

 شامل پژوهش ، توسعه و تجاری سازی می باشد . 
      

 انواع نوآوری در سازمان -2-2-3
 

د وجدود داشدته باشدد .    ند آوری هدا مدی توان  ، اندواع خالقیدت و ندو   یا زمینه ی کداری   بعد ، موضوع بر اساس         

 متفاوت است .هم نین بر اساس میزان توییراتی که ایجاد می شود نیز  نوع خالقیت و نوآوری 

در این خصوص ، نوآوری انواع متعددی می تواند داشته باشد . یا زمینه ی کاری  از لراظ موضوع     

اورانه ، نوآوری استراتژی ، نوآوری مدل کسو و کار ، از نوآوری ها مانند نوآوری فن پژوهشگران انواعی

         OECD (2115   . توسش 2114 ،4نوآوری سازمان ،  و نوآوری مدیریت مطرح کرده اند ) کاتلینکو

            چهار نوع نوآوری شامل نوآوری مرصول ، نوآوری فرایند ، نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی را 

           ،« نوآوری فرایند » ، « نوآوری مرصول » چهار نوع نوآوری شامل  P . ترت عنوان  بیان می دارد

   .   2115 ،مطرح شده است ) تید و همکاران « نوآوری پارادایم » و « نوآوری موقعیت 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -Hoshlit                               - Rose                 - Catlinco 
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«          2ندوآوری بنیدادی   » و «  1ندوآوری ارتقدائی  » از لراظ میزان توییری که ایجاد می کند ندوآوری در دو ندوع         

ندوآوری در سدطح ایجداد توییدرات مرددود ،      «  3یا پیوسته  4نوآوری نگه دارنده » وری ارتقایی یا می باشد . نوآ

یدا    5نوآوری متردول کنندده   » بهبود بخش و ارتقاءدهنده ی فناوری یا هر چیز موجود است . نوآوری بنیادی یا 

یدا هدر چیدز تدازه خلدق شدده                               ندوآوری ایجداد کنندده ی توییدرات اساسدی و ارائده کنندده ی فنداوری        «   1ناپیوسته

 .و کامال جدید و جایگزین موارد قبلی می باشد 

در جمع بندی تعاریف و مفداهیم مختلدف خالقیدت و ندوآوری نکدات زیدر قابدل نتیجده گیدری مدی باشدند :                              

                        متفدداوتی هسددتند .  انیمعدد مفهددوم خالقیددت و نددوآوری هددر چنددد ارتبدداس بسددیاری دارنددد ولددی دارای         -1

                  نددوآوری، از ایددن رو مفهدوم  وا ه ی ندوآوری ، مفهددوم خالقیدت را در بددر مدی گیددرد و درآن مسدتتر مددی باشدد      

                 بدده مفهددوم خالقیددت وابسددته اسددت . خالقیددت اسدداس نددوآوری اسددت و بدددون آن نددوآوری امکددان پددذیر نیسددت 

از لراظ میزان توییر ایجاد کننده ) یا  از لرداظ  نوآوری  خالقیت و -2 ،خود را از دست می دهد خاصو مفهوم 

  میزان جدید و نو بودن   و نیز از لراظ موضوع یا زمینه ی کاری انواع متعددی را شامل می گردد .
 

 تعریف مدیریت نوآوری -2-2-4
    
توسدش پژوهشدگران تعداریف    مشدخص مدی شدود .    « مدیریت ندوآوری  » وم با توجه به تعریف نوآوری ، مفه    

   متعددی برای مدیریت نوآوری ارائه شده که بررسی ها نشان می دهد اکثر آنها دارای مفاهیم مشترکی هستند .                 

سدازمان دهدی   فعدال سدازی و   مدیریت نوآوری عبدارت اسدت از      بیان می دارند 2117) 7هانسن و بیرکینشاو    

                                            . هوشدددیارانه وکنتدددرل و پیشدددبرد امدددور اجرایدددی فعالیدددت هدددایی کددده بددده  ندددوآوری  منجدددر مدددی گدددردد      

   ،« فرایند ندوآوری  »   بیان می نمایند مدیریت نوآوری عبارت است از مدیریت  2118)  8 جاکوبز و استیجرز    .

 بارت است از توسعه و گزینش ایده ها برای نوآوری و تبدیل این ایده ها به نوآوری .و فرایند نوآوری ع

«  سیستم مددیریت ندوآوری  »  اصطالحاز    CEN/TS      -     (2112 استاندارد مدیریت نوآوری اروپا )     

و تعدامالت دروندی   مجموعه ای از عناصدر دارای ارتباطدات    عبارت است از که می کند و بیان می دارد استفاده 

  .       ,CEN) یک سازمان برای ایجاد خش مشی ها و اهداف نوآوری و فرایندهای دستیابی به آنها 

        لیده ی تددابیر  کاتخداذ و اجدرای   » عبدارت از  « مدیریت ندوآوری  » با توجه به انواع تعاریف ، می توان گفت      

 است که منجر به ایجاد نوآوری در سازمان می شود .و ...    ) برنامه ریزی ، سازماندهیو اقدامات مدیریتی 

        ی باشدد کده بدر مددیریت عوامدل مدوثر بدر       بر اساس مفهدوم خالقیدت اسدتوار مد     نیزتعریف مدیریت خالقیت      

       خلق ایده معطوف است و به عنوان بخشی  اساسی و زیربنایی از فرایند مدیریت نوآوری مرسدوب مدی گدردد .            

 از این لراظ اصطالح مدیریت نوآوری ، مفهوم مدیریت خالقیت را در بر می گیرد و در آن مستتر است .  
        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Incremental  Innovation          -Continuous  Innovation         -Hansen  &  Birkinschaw 
 -Radical  Innovation                 -Disruptive  Innovation          -Jacobes  & Stegers 

 -Sustaining  Innovation            -Discontinuous 
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    پژوهشکلی  یپیشینه  -2-3  
 

پژوهشگر بررسی های گسترده  و مطالعات وسیع و به طور نسبی جامعی در خصوص خالقیت و نوآوری در        

به طور کلی نتایج این بررسی هدا نشدان مدی دهدد     سازمان و موضوعات و مباحث مرتبش با آن انجام داده است . 

       در دهده هدای نیمده اول قدرن بیسدتم      ت ندوین  و مرصدوم  در خصوص خالقیت و نوآوری در سدازمان   مطالعات

بوده و توسش پژوهشگران و صاحو نظدران  نداشته و پراکنده و اندک منسجم ، ساختاریافته و تخصصی جنبه ی 

  گرفته است .می  مانند جامعه شناسی، اقتصاد ، روانشناسی و نیز مدیریت انجام   از حوزه های مختلف

         1221و  1281و در دهدده هددای  گیددردمطالعددات تخصصددی و بیشددتری انجددام  مددی   در نیمدده دوم قددرن بیسددتم    

ضمن تخصصدی تدر و اختصاصدی شددن  شدتاب گرفتده و در قالدو حدوزه ی موضدوعی و رشدته ای تخصصدی                    

       هویت یافته و شکل می گیرد و از ابتدای  قرن بیست و یکم تاکنون اوا گرفتده و همدواره  بده طدور فزایندده ای     

 در حال انجام  و رشد و گسترش روز افزون می باشد .
 

 مطالعات و نظریات اولیه  -2-3-8
  
 و   از پیشددگامان نظریدده پددردازی درایددن خصددوص از حددوزه ی اقتصدداد 1243)  1شددامپیتر  طددور مشددخص بدده     

بدوده اندد . نظریدات     ناسدی     از اولین صاحو نظران از حوزه ی جامعه ش 1212) 4  و  راجرز  1245) 2گیلفیالن 

    نفوذ و گستره ی وسیعی داشته و بسیاری از پژوهش های بعدی را ترت تاثیر فرار داده اند .و راجرز شامپیتر 

  ضمن ارائه تعریفی از مفهوم نوآوری مبنی بر نتایج حاصل از ترکیو جدید عوامدل تولیدد ،   1243شامپیتر)        

                    ارآفرین در سدازمان تاکیدد مدی نمایدد .  نظریده شدامپیتر اکثدر پدژوهش هدا         بر نقدش مردوری افدراد ندوآور و کد     

                  ترددت تدداثیر قددرار مددی دهددد و بدده عنددوان  نددوعی  رویکددرد    1231نددوآوری در سددازمان را در دهدده  ی در بدداره

             رآفرینددان و نقددش آنهدداغالددو ، مطالعددات و پددژوهش هددای زیددادی را در خصددوص نددوآوران و کا ی  و نظریدده

                            کتدددابش را بدددا عندددوان  1245گیلفدددیالن در  مدددی انگیدددزد .  سدددازمان هدددا بدددر ی در شدددکل گیدددری و توسدددعه

منتشر نمود و در آن اختراعات و نوآوری های متعددی را از جنبه های جامعه شناختی «  3جامعه شناسی اختراع» 

 ارائه نموده است . قاعده ی اجتماعی برای اختراع   48 . وی هم نین در این کتاب ار داد مورد بررسی قر

نتایج مطالعات مختلف خود دربداره ی چگدونگی    « 5نشر نوآوری » با انتشار کتابی با عنوان  1212راجرز در      

با  1217اپ دوم  این کتاب در انتشار و اشاعه ی مرصومت جدید و نوآوری ها در جامعه را ارائه می نماید . چ

در آن نتایج جدیدتر و مباحث تخصصی تر حاصل از پژوهش هدای وی   منتشر و«  1رسانش نوآوری ها » عنوان 

 راجرز در این کتاب ضمن بیدان تعداریفی از ندوآوری و ویژگدی هدای آن مباحدث        و همکاران  ارائه می گردد .

 ونگی پذیرش نوآوری ها را توضیح می دهد . مهم متعددی مانند فرایند تصمیم نوآوری و چگ
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   -The Sociology  of  Invention       -Schompiter 

     -Gulfilan                      -Diffusion  of  Innovation 
     -Rojers                         - Communication  of  Innovations 
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 خالصه ای از فهرست پژوهشگران و نظریه پردازان                         2118) 1پژوهشگر با اقتباس از گودین   2 -2در جدول      

 آنان را آورده است . اولیه در باره ی  نوآوری و چکیده ی نظرات 
 

 نظرات مربوطهفهرست مهم ترین پژوهشگران اولیه مدیریت  نوآوری و چکیده  -2-2جدول          
 

 

 ردیف
 

 پژوهشگر         
     

 چکیده ی نظرات           
 

 علوم پایه ، توسعه ، ساخت و تولید   1221)  سمی     1  

 ن ، سازگاری و عدم سازگاری جامعه با آن اختراع و نشر آ   1221اگبارن )    2  

 شیوه ی عمل ، طرح و نقشه ی کلی ، اجرا    1224برنارد )     4  

 ، آزمون ، کاربرد طراحی ،طرح اولیه ایده ،    1221اپستین )    3  

پژوهش های ،  ،اختراع پژوهش های پایه ای علوم ، پژوهش های کاربردی   1228هالند )    5  

 .)توسعه  ، کاربردهای صنعتی ، استانداردسازی، تولید انبوه صنعتی

 اختراع ، گردآوری ، گزینش ، انتشار .   1228چپین )    1  

 ساخت اولیه ، بازبینی نهایی .تشریح جزئیات مفهوم ،    1222)  آشر   7  

  ابدزار ، مددل سداخت   عملکدرد مقیداس کوچدک اولیده ،     طراحی ، آزمون ،      1242جوت )   8  

 تولید در مقیاس بزرگ .

 ارائه ، کاربرد ، تطابق .ایده ، طرح یا مدل آزمایشی ،    1244یلفیالن )گاگبارن و  2  

 در سازمان ها. ،اهمیت نقش افراد نوآور و کارآفریننوآوری ، کارآفرینی    1243شامپیتر )  11  

ایده ، طرح اولیه ، طراحی ، مدل ، اختدراع   –اع قاعده ی اجتماعی اختر 48    1245،1247گیلفیالن ) 11 

 و ساخت آن در اندازه واقعی ، اقدامات تجاری سازی . 

 شروع ، توسعه ، نشر ، تاثیرات اجتماعی .    1247)امریکامیته منابع ملی ک    12

 ایده ، توسعه ، مدل ، اختراع ، بهینه سازی ، بازاریابی .   1231اگبارن و نیمکف )   14 

 ایده ، طرح ، ایجاد ، بهینه سازی ، تولید ، معرفی ، بازاریابی ، فروش .   1231ن )راگبا 13

نمونده سدازی ،   پژوهش کاربردی، پژوهش کارآزمایشی، پژوهش بنیادی ،    1231استیونس )  15 

  تولید ، کنترل تکنیکی فرایند و کیفیت .

 .پژوهش ، مهندسی ، تولید    1232بی اوسکی ) 11 

سدی تولیدد ،   دمهن ، ، توسعه ی مهندسی پژوهش کاربردی پژوهش بنیادی،    1254،  1237مکالرین )  17 

 مهندسی خدمات .

 پژوهش بنیادی و اکتشافی، پژوهش کاربردی، توسعه ، تولید .   1238فارناس )   18 

و تولیددد ، اختددراع ، پددژوهش، توسددعه ، مدددل و نموندده ، تطددابق در سدداخت    1251و لیرمیکرس) میس 12 

 نوآوری ، الگوبرداری .  
--------------------------- 
 -Goodin 
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 فهرست مهم ترین پژوهشگران اولیه مدیریت نوآوری و چکیده نظرات مربوطه -2-2جدول ادامه            
 

 

 ردیف
 

 پژوهشگر         
     

 چکیده ی نظرات           
 

 اختراع ، گردآوری ، انتشار ، تطابق دهی .   1251اگبارن )  21 

 اختراع ، نوآوری ، الگوبرداری . -   1251بروزن )  21 

 پژوهش ، توسعه ی مهندسی ، تولید ، خدمات .  -

درک نیدداز پاسددد داده نشددده ، تعیددین مراحددل اقدددام ، اقدددام اولیدده بیددنش ،              1255، 1253آشر )  22 

 بازبینی و توسعه .

 پژوهش پایه ، پژوهش کاربردی، نمونه سازی ، توسعه ، تولید .  1257کارتر و ویلیامز )  24

 اختراع ، توسعه ، کاربرد . -  1212 - 1258انوس )  23

اختراع ، اطمینان از بازگشت مدالی ، ایجداد سدازمان ، تدامین تجهیدزات ،       -

 تامین کارکنان ، گشودن بازار ، تولید و توزیع . 

 اختراع ، نوآوری ، توییرات فناورانه .   1252راتان )   25

 توسعه ، نوآوری .پژوهش ، اختراع ،    1211س ) یام  21

 پژوهش پایه ، کار اختراعی ، توسعه ، تامین امکانات .   1212م الپ )  27

 نوآوری ، انتشار ، تطابق .    1212راجرز )  28

 ی ، سرمایه گذاری ، توسعه .اختراع ، کارآفرین  1215شریر )  22

 پژوهش ، توسعه ، اختراع .   1211اشموکلر )  41

 اختراع ، نوآوری ، انتشار .    1218منزفیلد )  41  

 حل مسئله ، راه حل ، به کار بستن ، انتشار .     1212مایرز و مارکوییس ) 42  

 ، حل مسئله ، طراحی و توسعه ، تولید، بازاریابی.تولید ایده ، تعریف پرو ه    1274راسول و رابرتسون ) 44  

 

ول فدوق کده پدژوهش هدای اولیده      دذکر شده در جد نظرات پژوهشگران اکثر به طوری که مالحظه می شود       

       ، اختدراع ،  مدوارد ایدده پدردازی     ی ارای مفاهیم و وجوه مشترک زیادی می باشد . اولدین گدام در همده   هستند د

توسعه ی ایده و عملیاتی سازی وکداربردی کدردن    ژوهش است که مفاهیم خیلی نزدیکی هستند .حل مسئله یا پ

ز دیگر مفاهیمی اسدت کده در اکثدر مدوارد مطدرح      اآن و نیز به مرحله ی ارائه و بازار و تجاری سازی رسانیدن  

ناورانده و نیدز ندوآوری    بل توجه در نظریات اولیه این است کده اکثرآنهدا بده ندوآوری هدای ف     نکته  قاشده است . 

مرصول معطوف می باشند. همان طور که در مطالو بعدی مالحظه خواهد شدد در روندد حرکدت نظریده هدای      

نددوآوری ، مفهددوم نددوآوری همددواره توسددعه و گسددترش یافتدده و انددواع نددوآوری هددا ماننددد نددوآوری خدددمات ،          

 وآوری مدل کسو و کار را شامل می شود .   نوآوری فرایند ، نوآوری راهبرد ، نوآوری بازاریابی و ن
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 دوره ها یا نسل های مدیریت نوآوری  -2 -3 -2
 

            در پدژوهش مهدم خدود در بداره سدیر تردول رویکردهدا و مددل هدای مددیریت ندوآوری ،            1223)1راسول       

بده  ی یدده و شدبکه ای    در این خصوص با ویژگی های ساده و خطی تا ویژگی هدای پ  نسل اصلی را پنج دوره یا

       ، تیدد ، بسدانت ،  1223اغلدو پژوهشدگران نیدز آن را پذیرفتده اندد ) راسدول       معرفدی نمدوده اسدت کده      شرح زیر

     .  2111، تید  2115پاویت 
 

 ( 8192تا اواسط دهه  8122دوره یا نسل اول مدیریت نوآوری ) دهه  -2-3-2-8
 

همدان  بدوده اسدت . ایدن مددل     «  فشار فناوری» ل خطی و ساده موسوم به ، نوآوری مبتنی بر مد این دورهدر      

ترتیو پژوهش های بنیادی علدوم پایده ،    به  شامل پنج مرحله اصلینشان داده شده است   1-2شکل طور که در 

مفهدوم   مددل خطدی   در ایدن  می باشد .مهندسی ، ساخت و تولید ، بازاریابی و فروش وتوسعه فناورانه و طراحی 

     بوده است . R&D)  آوری به طور غالو معطوف بر نوآوری فناورانه حاصل از ترقیق و توسعهنو
 

 

 

 

 
 

 اول مدیریت نوآوری : مدل فشار فناورینسل  دوره یا -8-2شکل                           
  
 

 ( 8172هه تا اواخر د 8192) نیمه دوم دهه  دوره یا نسل دوم مدیریت نوآوری -2-3-2-2
 

کشدش نیداز و تقاضدا   قدرار     « ) کشدش بدازار   » در این دوره ، نوآوری بر مبنای مدل ساده و خطی موسوم به      

        بدازار و تقاضدا ،   شدامل چهدار مرحلده بده ترتیدو نیداز       نشدان داده شدده    2-2و همدان طدور کده در شدکل     داشته 

          در ایدن مددل خطدی     مدی باشدد  .  و بدامخره فدروش   مهندسدی ، سداخت و تولیدد     و و طراحدی  یفناور ی توسعه

  مبتندی بدر    R&D)   بر نوآوری فناورانه حاصل از ترقیدق و توسدعه    معطوف  نیز مفهوم نوآوری به طور غالو

 تشخیص نیاز بازار و تقاضا بوده است .  

 

 

 

 

 

 
                                  

 دوره یا نسل دوم مدیریت نوآوری : مدل کشش بازار   -2-2شکل                                 
 

 
------------------------ 

 -Ruthwell 

پژوهش های 

 علوم پایهبنیادی 

               توسعه فناوری و 

 مهندسیو طراحی 

 

 ساخت و تولید

 

 بازاریابی    

 

 فروش    

  نیاز بازار
 تقاضا

 توسعه فناوری و
 ندسی طراحی و مه

 

 ساخت و تولید   

      

 فروش         
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را می توان شکل بسش داده شده ای از مدل کلی  فوق    1271) 1 آتربکارائه شده توسش مدل نوآوری      

    . 4 -2) شکل  استن داده شده عوامل بیشتری از فرایند نوآوری نشا جزئیات و دانست که در آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           

 ( 8178مدل نوآوری آتربک )   -3-2شکل                                                         
 

 

این مدل نوآوری سده مرحلده ی اصدلی را شدامل  مدی گدردد :        مالحظه می شود  فوق همان طور که در مدل     

بدر مبندای   مرحله حل مسئله و مرحله ی اجرا ، ارائه و گسترش . در مرحله ی خلدق ایدده ،    مرحله ی خلق ایده ، 

، طرح نوآوری  تهیده شدده   فرایند ایده یابی انجام می گیرد  و با توجه به  دانش فنی مورد نیاز  تشخیص نیاز بازار

             فنداوری مزم   و به عندوان یدک مسدئله مدورد بررسدی و راهکاریدابی قدرار مدی گیدرد . در نتیجده ی ایدن مرحلده             

           مراحدل مربدوس بده سداخت     در مرحله ی سدوم ،  . سپس صورت  می گیرد جدید توسعه یافته و طراحی مرصول 

 و تولید و در نهایت ارائه به بازار انجام می گیرد .  
 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
 

 -Utterback  

 فناوری  -وضعیت کنونی دانش فنی                                     

 کاربردهای کنونی اقتصادی و اجتماعی                                            

 

  تشخیص نیاز -

 

شیوه  تشخیص -

  فنی

 

تولید اطالعات  -

برای خالقیت 

)خلق ایده(  و 

 طرح برای توسعه

 تجریه تحلیل مسئله -

 

 تعیین اهداف فنی  -

 

تعیین اولویت های  -

 اهداف

 

طراحی راه حل  -

 های جایگزین 

 

 ارزیابی راه حل ها  -

 
 مهندسی ساخت -

 

به کارگیری  -

 ابزارها

 

نمونه سازی  -

 محصول

 

 ارائه به بازار   -

 طرح
راه حل 

 -اصلی 

 اختراع

 مان ز  

 مرحله اجرا، ارائه و گسترش   مرحله حل مسئله  مرحله خلق ایده   
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  ( 8112تا اواسط دهه  8172) اواخر دهه  دوره یا نسل سوم مدیریت نوآوری -2-3-2-3
 

بدوده کده در نتیجده     «  مددل تعداملی و تلفیقدی   » دوره ، نوآوری مبتنی بر مدلی نیمه خطدی موسدوم بده     در این     

                          . 3-2شددکل تعددامالت و تلفیددق دو مدددل قبلددی ) فشددار فندداوری وکشددش بددازار  حاصددل شددده بددوده اسددت )   

بدرای تولیدد مرصدومت جدیدد بدا توجده بده         نیز هم نان بیشترین تاکید بر ندوآوری هدای فناورانده    در این دوره

 .  می باشد  R&Dنیز ترقیق و توسعه )   اطالعات حاصل از بازاریابی و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دوره یا نسل سوم مدیریت نوآوری : مدل تعاملی و تلفیقی -4-2شکل                                  

 

 

مالحظه می گردد در این مددل بده طدور نیازهدای جدیدد ) کشدش بدازار   و                   3 -2همان طور که در شکل )     

باعدث  ) فشار فناوری   به طور موازی در فرایندهای ترقیق و توسعه ایفدای نقدش نمدوده    خلق فناوری های نوین 

نیدداز بددازار فرایندددهای سدداخت                        و بددا لردداظ شدددن توامددان تددوان فندداوری و طراحددی مرصددول جدیددد مددی شددود 

 و تولید مرصول و نیز بازاریابی و فروش و ارائه مرصول به بازار انجام می گیرد .  
 

 
 

       

 بازار  –نیازهای جامعه                     
 

 نیازهای جدید   

 

 محصول  
 

 بازار   

 فناوری و تولید                      

 

 خلق ایده    

 ) خالقیت (  

 

 خلق فناوری نوین 

تحقیق 

و 

 عه توس
  (R&D ) 

 

 طراحی 

 

ساخت 

 و تولید 

 

بازاریابی 

 فروش  و

 کشش بازار

 فشار فناوری 
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 (  8112 تا اواخر دهه  8112) اواخر دهه  دوره یا نسل چهارم مدیریت نوآوری -2-3-2-4
 

 نشددان داده شددده اسددت                            5-2 ) شددکلطددور کدده در  همددان دوره غالددو مربددوس بدده ایددن     مدددل نددوآوری      

            در ایدن دوره  سدایر اندواع ندوآوری مانندد ندوآوری فرایندد ،         مدی باشدد .  « مدل موازی ، یکپارچه و پورتفولیو » 

 بیشتر مورد توجه قرار می گیرد .نیز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره یا نسل چهارم مدیریت نوآوری : مدل موازی و یکپارچه  -2 -2شکل                          
 

 

فعالیت ها و فرایندهای بازاریابی ، ترقیق و توسعه ،                می گرددمالحظه در نمودار فوق همان طور که     

عاملی با یکدیگر انجام می گیرند .                         طراحی مرصول و ساخت و تولید به طور موازی و در ارتباس ت

از این رو مراحل بر یکدیگر تاثیر گذاشته و اقدامات مربوس به هریک از موارد با در نظر گرفته شدن اطالعات 

الگوی  بررسی های پژوهشگر حاکی از این است که در این دوران که رد دیگر انجام می شوند .اضروری مو

است رویکردهایی مانند طراحی یکپارچه و مهندسی سیستم         مبین نوعی نوآوری با رویکرد سیستمی  تعاملی

 در فرایندهای مهندسی نوآوری و طراحی و تولید مرصومت اهمیت بیشتری می یابند .

                                                                            

 بازاریابی                                                                              

                                                              

         (R&D تحقیق و توسعه )                                                        

 

 (NPDتوسعه محصول جدید )                                                     

                         

 اجزا و بخش های ساخت و تولید                                                     

                        

 ساخت و تولید                                                                           

 و مدیران ( گروه های کاری متفق شده ) اتحاد کاری مهندسین  بازاریابی عرضه 
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« وتوسعه  سرعت نوآوری» یکی از عواملی که اهمیت زیادی پیدا کرده است  1221این دوره ) اوایل دهه از     

عمر ی می باشد . به دلیل سرعت های بامی نوآوری ها و توییرات فناورانه و در نتیجه کوتاه شدن چرخه 

                        « 1یک نوآور سریع بودن » ، برای شرکت ها عمر فناوری ها و مرصومت    S) نمودار مرصومت 

و از قابلیت ها و شایستگی های مهم کننده توان رقابت پذیری  یکی از عوامل اصلی تعیین به به طور فزاینده ای

سرعت های توسعه  تاب بخشیدن به نوآوری و افزایششاز این رو  تبدیل شده است .کسو و کارها 

اول بودن و آغازگری »  این موضوع به این دلیل است که  مرصومت و خدمات مورد توجه جدی می باشد .

مرصومت و خدمات جدید  و نخستین بودن در بهره گیری از مدل ها و روش های  یبا ارائه   «  2در بازار

              در کسو و کار ، هم به مشتریان منافع بیشتری می رساند و رضایت بامتر مشتری را تامین می کند   نوینی

                            . 1282) راینر  نتایج مفیدی برای سازمان مانند سهم بازار بیشتر و در نتیجه افزایش سود دارد هم و

       به ویژه   گرددمی تواند موجو کاهش سهم بازار  4« دیر رسیدن به بازار» و   تاخیر در نوآوریکندی و 

   .   1282) رادولف   این که عمر مرصومت نیز کاهش می یابد

خالقیدت و  سداز و کارهدای مددیریت    در  پیشدرفت  حاکی از ایدن اسدت کده    هم نین بررسی های پژوهشگر      

بدرای   استفاده از شدیوه هدای پیشدرفته    توسعه و افزایش توجه به  در سازمان ها از یک طرف و هم نین نوآوری 

نقش بسیار مهمی در رشدد و   و روش شناسی های مهندسی خالقیت و نوآوریایده پردازی و حل خالق مسئله  

                                                 5تریددددز  3نددددوآوری نظددددام دار روش شناسددددی  ماننددددد ی نددددوآوری یافتدددده انددددد . مددددواردی     توسددددعه

          ، 1 شناسدی طبیعدت الگدو    ندوآوری   ، روش شناسدی بیونیدک ) خالقیدت    TRIZ ) شناسدی نوآوری خالقیت  )

و به طور کلدی  به کمک رایانه   ) خالقیت و نوآوری و انواع نرم افزارهای ایده پردازی ، خالقیت و حل مسئله  

       «فنداوری خالقیدت و ندوآوری    » یدا  «   7فندون مهندسدی خالقیدت و ندوآوری    »  موارد مختلفی که  تردت عندوان   

فراینددهای خالقیدت و   تسهیل و تسدریع  در به دلیل قابلیت های بامیی که  این روش شناسی ها . نامیده می شوند

را بده  و در نتیجه کمیت ، کیفیت و نیز سرعت ایجاد نوآوری هدا   های مربوطه دارند  بهره وری فعالیت نوآوری 

موارد  فوق زیر شاخه هدایی از   این روند به طور فزاینده ای وجود دارد . و    افزایش داده اند بسیار زیادی میزان 

بده عندوان   « 2ندوآوری   علم خالقیت و» یا «  8خالقیت نوآوری  شناسی » علم نوین میان رشته ای و چند رشته ای 

                 علددم مطالعدده ی ابعدداد و جوانددو گوندداگون فرایندددها و پدیددده هددای خالقیددت و نددوآوری در همدده ی زمیندده هددا 

      . 1482با رویکردها و روش شناسی های علمی مختلف می باشند ) گلستان هاشمی ، 
 

------------------------------------------ 

fast innovator  -Being a 

 -Being first to market 

 -Being late to market 

 - Systematic Creativity and  Innovation 

 -TRIZ , Russian acronym of  Theory of  Inventive  Problem  Solving 

 -Nature –Based Creanovatology or Bionic ( or  Biomimicry ) 
 - Creativity and Innovation Engineering 

 -Creanovatology , (Creanovation : Creativity & Innovation)  , also  Creatology 

 - Innovation Science 
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  تاکنون ( 8112 ی دهه اواخر) از  دوره یا نسل پنجم مدیریت نوآوری -2-3-2-2
 

در این دوران ضمن این که بخشی از ویژگی ها و الزامات دوره قبل مانند جنبه های نظام یافتگی ،         

از  و استفاده« فرایندهای شبکه ای » یکپارچگی ،  انعطاف پذیری و پورتفولیوهم نان وجود دارد ویژگی های 

. هم نین توان سریع بودن         فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی بیشتر ضرورت یافته و مورد توجه می باشد 

در نوآوری و به هنگام بودن ارائه ی نوآوری و نیز توان سرعت بخشی به فرایند توسعه ی مرصول یکی از 

              1ستگی های اصلی یا مروریشایاصطالح   .  1222) راسول شایستگی های اصلی مرسوب می گردد

مهارت ها ،  از عبارت ازمجموعه ای  بیان گردیده  1221) 2که اول بار توسش همل و پراهالد یک شرکت 

و دارای ویژگی های  بودهفناوری ها ، فرایندها و ارزش هایی هستندکه تشکیل دهنده ی اجزاء اساسی سازمان 

                        ،و اختصاصی شرکت بودن کم نظیر -2ق ارزش برای مشتری ، عامل خل -1 اصلی زیر می باشند :

دارای نقش تعیین کننده در موقعیت شرکت ،  -3دارای ثبات و پایداری دریک دوره ی زمانی مشخص ،  -4

   . 2118، 4عامل ایجاد مرصومت و بازارها و کسو و کارهای  نوین ) اسکارزینسکی و گیبسون  -5

بر استراتژی هایی مانند استراتژی های مبتنی بدر زمدان )سدرعت ندوآوری   ،      سل پنجم مدیریت نوآوریدرن      

 و هددم عددر          انعطداف پددذیری ، یکپددارچگی راهبددردی بددا تددامین کنندددگان و همکدداری هددای فناوراندده ی افقددی 

سدازمان بدا نظدام هدای     توجه مدی شدود :    موارد زیر بیشتربه ویژگی هایی مانند  تاکید بیشتری  می شود . هم نین

       ، ساختارسددازمانی مسددطح و انعطدداف پددذیرتر بددرای  یکپارچدده ، نقددش کدداربران راهبددر در توسددعه ی مرصددول  

                             بددرای توسددعه ی مرصددول و شددبیه سددازی   نظددام هددای ارتبدداس داده داخلددی    ،  تصددمیم گیددری سددریع و مددوثر 

                                    بدددرای توسدددعه ی مشدددترک مرصدددول بدددا تدددامین کننددددگان    ارتبددداس داده خدددارجی    و نیدددز نظدددام هدددای  

   . 1223پیوند یافته )راسول ،   CAD 3 مانند  نظام  طراحی 

                  در ایددن دوران مطالعددات و پددژوهش هددای حددوزه ی    بررسددی هددای پژوهشددگر حدداکی از ایددن اسددت کدده        

مفداهیم و رویکردهدایی    توسعه یشناسی سازمان و مدیریت نوآوری بسیار تخصصی شده و با نوآوری ت خالقی

                ، سددرمایه هددای فکددری  مدددیریت ، مدددیریت دانددش مهندسددی نددوآوری ، توسددعه ی مرصددول جدیددد ،   ماننددد 

                           اسددتفاده از عمیددق تددر شددده انددد . هم نددین       نظددام هددای اطالعددات مدددیریت نددوآوری     ومدددیریت ارزش 

اهمیدت و رواا بیشدتری   ) که در قسمت قبل ذکدر گردیدد      نوآوری های پیشرفته ی خالقیت و شناسی  روش 

ندوین دیگدر در مددیریت ندوآوری مانندد روش هدای سدنجش و ارزیدابی         و روش هدای   رویکردهدا  یافته است .

          موارد متعدد دیگر نیدز از جملده ندوآوری مردیش زیسدت گرایانده        و استانداردهای مدیریت نوآوری  و   نوآوری

                    مددل هدای    و  توسش پژوهشگران مختلف انواعی از رویکردهدا  دوران اخیر در  به طور جدی مطرح می باشند . 

 مدیریت نوآوری ارائه شده اند که در ادامه به آنها پرداخته می شود .
 

---------------------------------------------------------------------- 

 -Core  Competency             -  - Skarzinsky  &  Gibson 

 - Hamel  &  Prahald            - Computer – Aided  Design  
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مدل های مدیریت نوآوری  -2-4
 

            نشان می دهد  ص مدل های مدیریت نوآوریی گسترده ی پژوهشگر در خصوبررسی هامطالعات و       

و به تعبیر نگارنده خالقیت نوآوری شناسی موضوع خالقیت و نوآوری تاکنون همواره میالدی  1221از دهه ی 

           به عنوان مهم ترین عامل خلق ارزش و مزیت های رقابتی مراکز صنعتیدر سازمان ها و سازمانی مدیریتی 

 ش اهمیت یافته و به آن توجه ویژه  و فزاینده ای شده است . بیش از پی

ارائه شده است که توسش  توسش پژوهشگران و صاحو نظران متعدد مدل های نوآوری مختلفی این رواز        

                 پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفته اند . هریک از مدل ها به موارد و جنبه هائی بیشتر توجه کرده اند.

 در ادامه تعدادی از مهم ترین مدل ها معرفی می شوند .تمرکز مدل های اولیه بر نوآوری مرصول بوده است . 
 

     ( 8112)  8دو نوآوری   موسوم به نوآوری مدل  -2-4-8  
 

سدازمانی   فناورانده ، ی زمینه  نقش سه برارائه گردیده      1221) 1و فیشر ورنانسکی تکه توسش این مدل  در      

                        سدداخت و تولیددد بدده پددارادایم خدددمات   بددر توییددر از پددارادایم  و   شددده تاکیددد و مریطددی در فراینددد نددوآوری  

   .1 -2) شکل است گردیده  توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 8112)رمحیط ( تورناتسکی و فیش  –سازمان   –) فناوری  دونوآوری  مدل  -9-2شکل 
 

 

------------------------------------------------------------------- 

 -Innovation             -Tornansky  and  Fischer  

  Innovation   
 

) تغییر از پارادایم  ساخت   

و تولید به پارادایم خدمات 

) 

 زمینه ی سازمانی         
 

 اندازه بخش اصلی نوآوری  -

 درجه حمایت عوامل نهادینه ای -

 تغییر فرایند گسترش نوآوری -

 زمینه ی فناورانه    
 

 درجه بخش بندی   -

توسعه                                                      درجه منابع باز و سطح همکاری   -

 درجه قابلیت در گسترش   -

 زمینه ی محیطی        
 

 آمادگی آزمون  -

 تغییر نظرات و سطح دانش  -

 تعامالت میان کشوری -
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 ( 8112) مدل فرایند نوآوری ایبرت  -2-4-2
 

                      نشان داده شده  7-2 و در شکلگردیده   ارائه 1222همکاران ) و 1که توسش ایبرتاین مدل      

   بر نوآوری مرصول   عملکردی تاکید داشته و و مشخصه های بر فرایند حل مسئله ، مشخصه های تجهیزات 

  نوآوری فرایند توجه دارد . نیز و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 (8112مدل فرایند نوآوری ایبرت )   – 7 -2شکل                                          
 ---------------------                                                                                 
 - Ebert 

 

 مریش اجتماعی   
 جو ملی،توسعه اجتماعی ،اکولو ی

 روند های بازار        توسعه ی قابلیت ها درون شرکت  پیشرفت های فناورانه
 نیازهای ویژه مشتریان -یش رقابتی  مر

 

 

 
مرحله ی                                                                                                                         

 آماده سازی                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ----------------------- 

 

           

 
مرحله ی تشریح                                                                                                                   

 جزئیات

 

 

 

 

 

                                      

                                                                                                   -----------------------                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                               
 مرحله ی اقدام و   

 اجرا و کنترل  

                                                                                                   -----------------------    

 

                                                                                                   ------------------------                                                                

 استراتژی شرکت مسئله  

 ترلیل مسئله         

 تولید ایده           

 ایده های حل مسئله    

 ارزیابی وگزینش ایده 
 

 پژوهش  پرو ه های ترقیق و توسعه 

  مشخصات پیش نیازها    

 مشخصات عملکردی 

 مرصول یا فرایند جدید   

 مجدد اطمینان - تصمیم  

 دی ارزیابی اهداف عملکر 

  ارائه            

 توسعه  

 توییر اهداف           

 فرایند توسعه      
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 ( 8112) مدل فرایند نوآوری تام  -2-4-3
 

                        مرحله ی فاز یا سه شان داده شده است ن   8 -2که در شکل )    1222) 1فرایند نوآوری تام  مدلدر       

رحله شامل هر می مطرح کرده است . برای فرایند نوآور را « اجرای ایده »  و « پذیرش ایده » ، « تولید ایده » 

و زمینه ی القیت  شامل سه گام اصلی تعیین و تعریف حوزه یا خ مرحله ی خلق ایده . می باشد  چندین اقدام 

                      می باشد .  ایده هاتهیه ی پپیشنهادیه  وشناسایی انواع ایده ها  و، ایده پردازی  یابیی ایده موضوع

ری ،            نوآو بررسی و ارزیابی ایده ها و تهیه ی طرح ه ی دوم یا مرحله ی پذیرش ایده سه گام اصلی مرحل

مرحله ی سوم که          تهیه ی برنامه های عملیاتی و تصمیم گیری های اجرایی مربوطه را شامل می گردد . 

عبارت از سه گام اصلی ترقق بخشیدن به ایده برگزیده و به عبارتی تولید مرصول  مرحله ی اجرای ایده است

دریافت ، بررسی و ترلیل بازخوردهای مصرف کنندگان و یا خدمت ، عرضه به بازار و ارائه به مشتریان و 

   استفاده از آنها برای بهبود و ارتقاء می باشد .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  ( 8112)   تاممدل فرایند نوآوری    -1 -2شکل                                           

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

 -Taam 

 مراحل ) فازهای ( فرایند نوآوری                                 

 
 مراحل اصلی                                            

     
 مرحله ی سه                    مرحله ی یک                          مرحله ی دو                       

 

 اجرای ایده         پذیرش ایده                                     خلق  ایده                          

 
                                                                                

 واقعیت بخشیدن به ایده ها  -ارزیابی ایده ها          بررسی و  -        تعریف زمینه ایده یابی -

 )تهیه ی طرح نوآوری(                 ) تولید محصول / خدمت (       )تعیین دامنه پژوهش (           

 

 عرضه و فروش به مشتریان-تهیه برنامه های عملیاتی             -                شناسایی ایده ها      -

 

 بررسی بازخوردها     -   تصمیم گیری اجرایی              -            نهادیه ایده ها        پیش -

 

                    

                                                     

 

 تصمیم بر اجرای  یک برنامه         -بررسی پذیرش                           -
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               ( 8114)  مدل نوآوری راسول -2-4-4
 

        نوآوری ارائه شده توسش راسول به عنوان مدل بیانگر  دو نمایش از مدل    11 -2)   و    2 -2) در شکل های  

 در نوآوری تاکید نموده است .های داخلی و خارجی دوره پنجم می باشند . راسول در این مدل بر نقش یادگیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8112)  مدل نوآوری راسول  -1- 2شکل 
 

 

          آنمهدم  و نقدش  « یدادگیری  » در مددل راسدول موضدوع    گدردد   مالحظده مدی   2 -2همان طور که در شدکل      

فرایند یادگیری می تواندد از طریدق    .قرار گرفته است   مورد تاکیدوانایی های نوآوری در افزایش قابلیت ها و ت

  انجام طیف گسترده ای از فعالیت ها واقدامات انجام گیرد. 

زیر ساخت های علم و فناوری ، رقبا ، مشتریان رهبدری کنندده ،   هم نین طبق این مدل ، عوامل مختلفی مانند     

مندابع علمدی ، همکداران اسدتراتژیک و مندابع مدالی در چگدونگی فراینددهای ندوآوری                    تامین کنندگان اصدلی ، 

 ایفای نقش می نمایند .
 

 
یادگیری داخلی /خارجی  )* یادگیری خارجی 

 ( هماهنگ

 یادگیری  از / با تامین کنندگان  -

 یادگیری از / با  کاربران رهبری کننده  -

 یادگیری از طریق همکاری های افقی -

 یادگیری از / با زیرساخت های علم و فناوری -

 ادگیری از منابع علمی ی -

 یادگیری از کنش های رقبا  -

 یادگیری از طریق مهندسی معکوس  -

 یادگیری از طریق همکاری ها و کارکنان جدید  -

 یادگیری از نمونه سازی های مبتنی بر مشتری -

 

 یادگیری داخلی  *
 

تحقیق و توسعه ، یادگیری حاصل  -

 از توسعه

 ربهیادگیری بوسیله آزمون و تج  -

 یادگیری بوسیله ساخت و تولید -

 یادگیری از شکست ها  -

       یادگیری از عملکردها در -

 شرکت های یکپارچه 

 یادگیری میان پزوژه ای  -

 ( Pندها ) فرای        

 

زیرساخت های علم 

 و فناوری 

 تامین کنندگان کلیدی

 منابع علمی

 ) شامل سندهای اختراع (

 

 همکاران استراتژیک 
 منابع مالی

 مشتریان رهبری کننده 

 رقبا        

P 

 

  
P  

P  
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 آورده شده است .نمایش دیگری از مدل نوآوری راسول      11 -2)  شکلدر      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 ) نمایش دیگر( ( 8112)  مدل نوآوری راسول  -82 -2شکل                                          
 

همان طور که مالحظه می گردد مدل نوآوری راسدول بیدانگر آن اسدت کده ندوآوری بده طدور فزایندده ای                

تباطات دروندی میدان تدامین کننددگان ، مشدتریان      بستگی به یکپارچگی میان عملکردی درون شرکت و تلفیق ار

          )کدداربران  و هم نددین شددرکای تجدداری و دیگددر منددابع فندداوری ) ماننددد دانشددگاهها و موسسددات پژوهشددی        

   .  2115 1بستگی دارد ) تیتر و ماینا
 

 -Titre  &  Maina 

 

 

 

 

 

 
 تولید کننده  –تعامالت تامین کننده                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 پیمان ها                                                                                            

 

 زمینه فرصت ها و محدودیت ها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولیدکننده -تعامالت کاربر                                                                       

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 وآورنشرکت           
   متقابل یکپارچگی عملکردی) عملکردها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصه های سازمانی و فرهنگی         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تامین کنندگان                

 

 

 مشتریان                   

 T: تکنولوژی 

 
 دیگر منابع

 فناوری  

 

 

سایر موارد زمینه ای 

 ک و سیستمی
 

) مانند امور مالی ،  

 رقابت ، قوانین (

 )پارامترهای ( عوامل  

 کسب و کار                                            

S  S  S  S  

  F  

F   

  F  

  Fn 

C  C 

  

  

C 

  

Cn 

T  

T  

Tn 
P  

P  

P  
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   ( 8112)  اولریچمدل فرایند نوآوری  -2-4-2
 

              نشان داده 11 -2) که در شکل    1225و همکاران ) 1ی ارائه شده توسش اولریچ فرایند نوآورمدل  

            توسعه ی مفهوم ،پنج فاز یا مرحله برای فرایند نوآوری در نظر گرفته است که عبارتند از : شده است 

نهایت منجر به ارائه ی مرصول  طراحی سطح سیستم ، طراحی جزئیات ، آزمون و پامیش و  مسیر تولید که در

  به بازار می شود .
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

     ( 8112)   اولریچمدل فرایند نوآوری  -88-2شکل                                
         

--------------------------------------------------------------- 

 -Ulrich 

 
 

 فاز  فاز                                                                                               بیانیه                ارائه  

 تماموری                                                                   در   آ آزمون                          محصول

 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 

 
هماهنگی 

محصوالت 

 جدید اولیه

با مشتریان 

 کلیدی

 

 

توسعه معرفی 

 و  محصول
 ضروریات ارائه

تسهیل آزمون 

 میدانی

 

توسعه ی 

طرح 

 بازاریابی

 

  توسعه طرح

 صولمح گزینه های

 

گسترش خانواده  

 محصول

 

تعریف بخش های  -

 بازار 

ناسایی کاربران  -

 راهبر  

شناسایی  -

                محصوالت رقیب

 

 بازاریابی

 

 

 

 

 

 

ارزیابی  -

خروجی 

 تولید اولیه

 

 

 

انجام آزمون  -

 قابلیت اطمینان ، 

آزمون دوام   و 

 آزمون عملکرد

اخذ موافقت  -

 رسمی های

رات اعمال تغیی -

 طراحی 

 

تعریف بخش  -

  های جغرافیایی
 

 انتخاب لوازم-
 

تعیین اقدامات  -

 جایگزین
 

تکمیل طراحی -

 صنعتی

 

ایجاد معماری های  -

 محصول جایگزین

 

تعریف زیرسیستم  -

 های اصلی و میانی 

 

پاالیش طراحی  -

 صنعتی 

 

بررسی امکان 

سنجی مفاهیم 

 محصول

توسعه مفاهیم 

 طراحی صنعتی 

آزمون ساخت و 

 نمونه آزمایشی

 

 طراحی 

 

 

 

 

 

 

 
 آغازعملیات
سیستم تولید 

 کامل

 

 

 

تسهیل مسیر  -

 تامین کنندگان
 فرایندها پاالیش -

 تولید نهایی

 آموزش کارکنان-

فرایندهای  پاالیش-

 تضمین کیفیت  

تعریف  -

فرایندهای تولید 

 هریک از اجزا

 طراحی ابزار -
تعریف  -

 فرایندهای

 تضمین کیفیت

 

تامین ناسایی ش -

کنندگان برای 

 اجزاء کلیدی

انجام تحلیل  -

 فروش –ساخت 

تعریف نمای  -

 تولید نهایی

 

 هایتخمین هزینه 

 ساخت و تولید

 

برآورد امکان 

 سنجی تولید

 

 ساخت و  

 تولید

 

 

--------- 

 

 

 

  فروش : امور -
توسعه ی طرح 

 و برنامه فروش

 

 

---------- 

 

 امور مالی :  -

ل های تسهیل تحلی

 فروش –ساخت 

 

 امور خدمات : -

تعیین امور 

 خدماتی 

 : امور مالی -

تسهیل تحلیل های 

 اقتصادی
 
 امور قانونی :  -

بررسی امور ثبت 

 اختراع

 

عوامل 

 دیگر

 

 

 

 

                      

    1فاز                 2فاز              3فاز             4فاز            5فاز   
 

  توسعه مفهوم        سیستم طراحی سطح  جزئیات طراحی    آزمون و پاالیشتولید          
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              ( 8119مدل فرایند نوآوری  پلیشاک )   -2-4-9
 

  نشان داده             12-2در شکل )    1221و همکاران )  1ارائه شده توسش پلیشاک مدل فرایند نوآوری      

        مشتریان ، تدوین استراتژی ها توسعه ی فناوری و بازار و نیز مسائل و نیازهای این مدل  بر اساس شده است .

و ترلیل مسائل را ضروری می سازد . برای حل این مسائل که در نهایت منجر به ایجاد و ارائه ی مرصول 

بیرونی و دراین مدل همکاری های پژوهشی . هم نین شامل می گردد  راجدید می شود پنج مرحله یا فاز 

 است . شده ناوری نیز لراظ از نتایج پژوهش ها وانتقال ف  استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

             ( 8119)  پلیشاک  مدل فرایند نوآوری  -82-2شکل                                               
    

 - Pleschak                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
                     

 مسائل نیازمند راه حل                                           جهت گیری های راهبردی                     

                                

 

 
 پروژه های نوآوری         ایده های رد شده                                       

 

 

 
 پروژه های رد شده                              

 اهداف / وظایف / طرح ها                                                                                     

 
 موسسات پژوهشی -

 های دیگر شرکت -

                                          
 اختراع        شکست                     حق امتیاز                     

 
 

                                                

 زار مرصول با قابلیت با        شکست                                                      

 

 
                                       

                  شکست بازار                                                

                  
 پذیرش از طریق گسترش توسط مشتریان                                                                                

 

 

 

 

  

 مسائل و نیازهای مشتریان  –توسعه ی فناوری و بازار     

 آگاهی از یک مسئله -        

 تحلیل مسئله  -        

تدوین استراتژی ها               -     

 ( )شرکت، نوآوری، فناوری ، بازار

 (  تولید ایده ، راه های جدید حل مسئله ، ارزیابی و گزینش ایده1      

 مطالعه ی اثربخشی هزینه  –(  طراحی برنامه و پروژه 2        

 انتقال فناوری  –( تحقیق و توسعه 3                         

 ( اقدامات تولید  4                                          

 ( ارائه  5                                        
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 (            2228،  8119،  8112ورودی کوپر ) –مرحله  مدل نوآوری -2-4-7
 

                 1«توسدعه مرصدول جدیدد    » کده بدر ندوآوری مرصدول و بده عبدارتی        یکی از مشهورترین مدل های نوآوری    

 (NPD       2111، 1221، 1222) 4ارائده شدده توسدش کدوپر      2ورودی –متمرکز است مدل موسدوم بده مرحلده                

 ی باشد .مرحله م پنجورودی و  پنجمدل شامل     زیر نشان داده شده است .14 -2می باشد که در شکل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 (   2001،  1991،  1992ورودی کوپر ) –مرحله  مدل نوآوری -13-2شکل                           

 

 -New Product Development       - Cooper    

 - Stage – Gate 

 ردازیپایده 

  ارزیابی مقدماتی :1 مرحله

 
 

 امورمالی( -فناوری –)بازار

 تعریف  : 2مرحله 

 مطالعات تفصیلی بازار -

 /عملیاتی مرورابعاد حقوفی -

 ی فنی تفصیلیارزیاب -

 ایجاد مورد کسب و کار-

 تعریف محصول -

 توجیه پروژه و برنامه ریزی -

 

 توسعه  :  3مرحله 
 

 محصول  -

 توسعه عملیات آزمون و بازار -

 حلیل هزینه ت -

 پایش بازخورد بازار و مشتری -

 زی: معتبر سا 4مرحله 

 

 آزمون های داخلی -

 آزمون های مشتری -

 تولید آزمایشی  -

 آزمون بازار -

بازبینی های جامع کسب و کار و  -

 مالی  

 

 : تجاری سازی 5 مرحله 
 
 اجرای برنامه ی عملیاتی  -

 
   ی ارائه به بازار اجرای برنامه -

 

 بازبینی      

 1ورودی 
 

 پاالیش اولیه ایده ها
 

) ضرورت تعیین 

 شاخص ها (

 2ورودی 
 ثانویه ایده ها پاالیش

) ضرورت تعیین 

 شاخص ها (
 

واکنش های 

 فناورانه و بازار

 

 3ورودی 
 تصمیم کسب و کار

 
 )ضرورت تعیین شاخص ها (

 بررسی مشکالت مالی -

 بررسی کیفیت فعالیت ها -

 طرح اقدام  مرحله بعد -

 

 4 ورودی
 

 اقدامات بعد از توسعه

 

بررسی کیفیت اقدامات  -

 قبلی

 تحلیل های مالی   -

 طرح اقدام مرحله بعد -

 

 5 ورودی
 

 تجاری سازی –پیش

 

بررسی جزئیات برنامه  -

 کسب و کار و مالی  

 فعالیت هابررسی کیفیت  -

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  فصل دوم                                                                                    پیشینه و مبانی نظری پژوهش*  

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 42                                                                          طراحی  مدل مدیریت نوآوری جامع                     

 

  

  (8111) ) بلیچر(آوری آخن مدل نو  -2-4-1
        

                 پژوهشددگر  1222)  1توسددش بلی ددر  نشددان داده شددده  13-2کدده در شددکل )  ایدن مدددل مدددیریت نددوآوری       

استوار مدی باشدد کده توسدش      4« مدل مدیریتی گالین » اساس این مدل بر مبنای  ارائه شده است .2دانشگاه آخن 

مددل مددیریتی    طبدق  توسعه داده شدده اسدت .   1221ارائه گردیده و توسش بلی ر در  1272ر د 5و والتر 3اولریچ 

                    ، « کارکردهددای عملیدداتی » ، « کارکردهددای عمددومی  » گددالین مدددیریت  دارای سدده نددوع کددارکرد شددامل      

ری را شدامل سده میده ی    می باشد . از این رو مدل موسوم به آخدن  مددیریت ندوآو   « کارکردهای راهبردی » و 

بایستی به طدور یکپارچده   می داند که « مدیریت اجرایی » و « مدیریت راهبردی » ، « مدیریت عمومی » مدیریتی 

 ایفای نقش نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 ( 1999، ) بلیچر مدل نوآوری آخن  -84-2شکل                                     
 

 

 

 -cf. Bleicher 

 - Aachen 

 - Gallen Management Model 

 - Ulrich 

 - Walter 

 
 فلسفه                                           

 ساختار       فعالیت ها                                  رفتار                            

 

 

 

 توانایی نوآوری              

 

مدیریت 

 عمومی

 
 حاکمیت شرکت  

 

مدیریت 

 راهبردی

 

 مدیریت 

 اجرایی

 
 سیاست شرکت

 
 فرهنگ شرکت

 
 سازمان نوآوری

 
برنامه ریزی 

 وآورین

 
 رهبری نوآوری

 

 فرایند نوآوری

 

پروژه های 

 نوآوری

 
 آمادگی نوآوری

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (  2228 ) مدل قابلیت نوآوری الوسون و سامسون -2-4-1
 

یدده اسدت            ارائده گرد    2111) 1 توسش موسون و سامسدون  و   نشان داده شده 15 -2که در شکل ) این مدل    

در این مدل به نقش داندش در ایجداد قابلیدت ندوآوری توجده ویدژه ای       تاکید می نماید .  2« قابلیت نوآوری » بر 

شده است . طبق این مدل فعالیت های جریان موجود و اصلی در تعامدل بدا ندوآوری جریدان جدیدد قدرار داشدته                    

ث ایجاد قابلیت نوآوری می شوند . این قابلیت منجر به ایجداد ندوآوری   و در طی یک فرایند مبادله ی دانش باع

 به بازار و مشتریان می گردد . و ارائه ی آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 (  2228مدل قابلیت نوآوری ) الوسون و سامسون ،  -15 -2شکل                               

 

 

 

 

 
   

 -Benn Lawson & Danny Samson 

 - Innovation  Capability  

 

 

 

 

 

 
 جریان های                              

 کسب و کار جدید                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصوالت  -                                     

 فرایندها -                                     

 سیستم ها -                                     

 

 مواد اولیه                                                                                                                                       
 

          

 نوآوری جریان جدید            

 

 قابلیت نوآوری               

 

 فعالیت های جریان اصلی           

 خروجی
 

 نوآوری

 بازار
 

 مشتری
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 (          2222)مدل نوآوری تعاملی گالوج   -2-4-82  
 

  ارائه شده است .   2112) 1نشان داده شده است توسش گالوا    11 -2نوآوری که در شکل )  این مدل      

شده که در تعامل با یکدیگر ایفای نقش می نمایند .               در این مدل چهار عامل اصلی برای نوآوری لراظ 

                       ،« یوه های تولید و پردازش دانش ، ش« مشتری  –کنش های شرکت » عبارت از این چهار عامل 

ریان          کنش های متقابل شرکت با مشت می باشند .« تولید مشارکتی  »و « مراحل و اجزای فرایند نوآوری » 

نیازها و مسئله ها را مشخص می نماید . شیوه های تولید و پردازش دانش نقش مهمی در یافتن راه های           

حل مسائل دارد . تعامل  مراحل و اجزای فرایند نوآوری با روش های تولید مشارکتی موجو ترقق نوآوری و 

 دد .ایجاد مرصومت جدید جهت ارائه به مشتریان می گر
  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 (2222مدل نوآوری تعاملی گالوج ) -89 -2شکل                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2222) گالوج نوآوری تعاملیمدل  -11 -2شکل                             

 

 
 

 -Galluj 

                                                                    

   

 

                                                  I   :مراحل واجزای فرایند نوآوری                                                         

 

 
F  :  مشتری –های شرکت کنش                                                                                                      M  :های تولید   شیوه 

                        پردازش دانش و                                                                               آوری اند موضوعات نو که      
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                          

           

 

 

 

 

 

 
                                                       

                                                                

                                                            C :  ی تعامل تولید مشارکتی 

 F                                                                          

           MMMMMMMMMM 

     

Mi 

Fj 
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 (  2222) برندنبرگمدل نقشه راه نوآوری  -88– 2-4
 

              2112) 2و توسش برندنبرگ نیز نامیده می شود  Wکه مدل   IRM) 1«نقشه راه نوآوری » مدل      

روش نظام دار برای نوآوری مرصول  یک  نشان داده شده است . این مدل  13 -2ارائه گردیده در شکل ) 

            ، ارزیابی ایده،  خلق ایده ، ترلیل آینده، هدف گذاری ی فاز یا مرحله   7ه شامل ک ارائه می کند

 می باشد .  برنامه ریزی اجرائیو ارزیابی مفهوم ،  تشریح جزئیات ایده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 ( 2222( ) برندنبرگ ،  Wمدل نقشه راه نوآوری ) مدل  -87 -2شکل 
 

گام           7نقشه ی راه نوآوری شامل   2112برندنبرگ )همان طور که در شکل مالحظه می گردد در مدل      

طرح و برنامه ریزی  هدف گذاری ، ترلیل آینده ، خلق ایده ، ارزیابی ایده ، تشریح جزئیات ایده ، ارزیابی

 اجرایی و اقدام می باشد .

 را اساس این مدل می داند :زیر ه نکته اصلی ن   2112برندنبرگ )        

ایجاد برای آینده ،                 -4مهم تر بودن کیفیت ایده ها نسبت به کمیت ایده ها ،  -2هدف گذاری شفاف ،  -1   

         گزینش ایده واقعی -1ایجاد فرایندهای شفاف و استاندارد شده  ،  -5استفاده از نقاس قوت موجود  ،  -3

 فعال سازی خالقیت .  -2بازار هماهنگ و الزامات فناوری ،  -8پذیرش عدم قطعیت  ،   -7قابل بازگشت ، 
  
 

 

 

 

 
 - Innovation  RoadMap 

   - Brandenberg 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                  

 

 
 

                                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجنبه 
 راهبردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنبه ی 
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 تشریح

 جزئیات ایده 
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برنامه ریزی 

 و اقداماجرایی 

 ارزیابی    

 ارزیابی ایده   طرح    

 خلق ایده    

 تحلیل آینده   

 هدف گذاری
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  (  2223موفق )  نوآوریعوامل مدل  -4-82 -2
 

  نشدان داده شدده   17 -2در شدکل )    ارائده گردیدده و    2114) 1توسش پان ، بیرز و کالینیج که در این مدل      

    ایدددن عوامدددل عبارتندددد از :                               اسدددت . مطدددرح شدددده  چهدددار دسدددته عوامدددل اصدددلی بدددرای موفقیدددت ندددوآوری

که شدامل فرهندگ سدازمانی ، تجدارب سدازمان ، تدیم ترقیدق و        عوامل مربوس شرکت ) عوامل داخل سازمان   

 ، ساختار سازمانی و توان ترقیق و توسعه می باشد .توسعه ، استراتژی نوآوری 

                   مددواردی ماننددد قیمددت ، یفیددت ، میددزان نددو بددودن و سددطح فندداوری را    عوامددل مربددوس بدده مرصددول ، کدده        

              عوامل مربدوس بده بدازار ، کده شدامل بدازار هددف ، زمدان ورود بده بدازار ، رقابدت و بازاریدابی             در بر می گیرد .

                   مددی شددود . عوامددل مربددوس بدده پددرو ه کدده مددواردی ماننددد میددزان تکمیددل بددودن اقدددامات ، سددبک مدددیریت و  

 میزان حمایت مدیریت ارشد را  شامل می گردد .

          « موفقیدت ندوآوری از لرداظ فناورانده     » عوامل مربوس به شرکت و عوامل مربوس به پدرو ه تعیدین کنندده ی         

« موفقیدت ندوآوری از لرداظ کسدو و کدار      » می باشد . عوامل مربوس به مرصول و عوامل مربوس به بدازار نیدز   

 تعیین می نماید . 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2223 ، الینیچپان ، بیرز و کموفق ) نوآوری عوامل  مدل  -81 -2شکل                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -Pann , Beers , Kleinich 

 

نوآوری 

 موفق

 

 موفقیت

 فناورانه

 

 موفقیت

کسب و 

 کار

* عوامل مربوط به 

 محصول
 

 قیمت   -

 ت کیفی -

 میزان نو بودن  -

 سطح فناوری -

 * عوامل مربوط به بازار

 بازار هدف  -

 زمان ورود به بازار -

 رقابت -

 بازاریابی -

         عوامل مربوط به  *

 شرکت :

 فرهنگ سازمانی  -

 تجارب سازمان -

 تیم تحقیق و توسعه  -

 استراتژی نوآوری -

 ساختار سازمانی -

 توان تحقیق و توسعه  -

 * عوامل مربوط به پروژه :

   بودن اقدامات تکمیلمیزان  -

 سبک مدیریت  -

 حمایت مدیریت ارشد -
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 ( 2223 ) سابر مدل معماری نوآوری - 2-4-83
 

ین مددل  ا نشان داده شده است .  12 -2در شکل ) 2سابر ارائه شده توسش  1معماری نوآوری موسوم به مدل     

            برای توضیح عوامل و فرایندد هدای ندوآوری از الگدوی معمداری یدا سداخت یدک خانده اسدتفاده کدرده اسدت .            

                  و مراحدل تکمیلدی آن یعندی کداربردی نمدودن و اختددراع      عوامدل پایده ای مانندد پدژوهش هدای علمدی و دانددش       

            بدده ترتیددو بدده سددمت بددام دیگددر عوامددل ماننددد  اسددت .بدده منزلدده ی  پایدده هددای سدداختمان نددوآوری آورده شددده 

در راسدتای اسدتراتژی هدای    ردها ی مزم و واحدهای اجرایی مربوطده  توسعه ی فناوری ، انواع اقدامات و عملک

مشدخص گردیدده  و در نهایدت ترقدق      نیدز  کسو و کار نشان داده شده است . نقش شش بازار و فشار فناوری 

 یافتن جنبه های فناورانه و نیز جنبه های تجاری و کسو و کار  به ترقق نوآوری منجر می گردد .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2223مدل معماری نوآوری سابر )  -81-2شکل                                   
 

  – innovation   architectur            - Sauber 

 

 حوزه نوآوری                                                                                    

                                                                                  

                                                                                
 بازارها                                                                                

 بازار نیازهای                                                                                                                        
 

 -محصول                                                                                

 سیستم –خدمات                                                                                                         
 

 

 واحدها                                                                                                                   

                                                                                  

 

  هاعملکرد                                                                       ---------

 

                                                                   
 فناوری ها                                                                                    

 ) محصول                                                                                       

 فرایند،پشتیبانی (

 
 

 

 
 

 

 دانش کاربردی 
 

 

 دانش تخصصی علمی 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرادانش : دانش در باره دانش                              

 
 تحقق بخشی

 فنی و تجاری

 

 مفهوم بخشی فنی

 نوآوری

 اختراع

 پژوهش علمی    

 شناخت

 دانش 

 روشمند

کشش 

 بازار

 

 فشار

 فناوری

دانش  

عملکرد 

 بازار 

دانش 

علم و 

 فناوری

 حوزه استراتژیک کسب و کار                    
 ارتباطات -مشتریان  

    

 

      
 پلتفرم  –حوزه تخصصی فناوری           
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 (2223 (مدل نوآوری گسترده   -2-4-84
  

HII ) 1وسوم به نوآوری گسترده منوآوری  مدل      
کده بده صدورت        2114) 2ارائه شده توسدش بسدانت       

                بده عندوان شداخص هدای قابدل انددازه گیدری ندوآوری و         « عملکدرد  »  بدر دو مولفده اصدلی    شدده   بیدان توصیفی 

 می نماید .  به عنوان کنش ها و فرهنگ ها تاکید«    توانش ها» 

                   بسددانت سددازمان هددای نددوآور دارای پددنج مشخصدده اصددلی هسددتند : انگیددزش نددوآوری بددام ،       از دیدددگاه      

         و ابزارهای مناسو و کافی برای نوآوری ، تدوان رهبدری و هددایت فعالیدت هدای معطدوف بده ندوآوری ،          منابع 

 و ساختار مناسو . توان بامی توسعه 

    HIIفهدم و شدناخت    -1بیدان مدی دارد :    HIIبدرای ترقدق    ی رفتاری خوشه  یا لیدی قابلیت ک  8 این مدل       

                                   ، HIIرهبددری و هدددایت   -HII  ،3توجدده و تمرکددز بددر    -HII  ،4ایجدداد عددادات رفتدداری مربددوس بدده      -2

                       تمر فرایندددهای بهبددود مسددتمر ، بهبددود مسدد -7حددل مسددئله مشددارکتی ،  -HII  ،1تنظددیم و هماهنددگ سددازی  -5

   .2114تبدیل  سازمان به سازمان یادگیرنده ) بسانت  -8
 

  (         2223 مدل نوآوری باز  چسبروگ ) -2-4-82
  

در برابدر مددل یدا    3توسش چسدبروگ   2114به عنوان یک مدل یا پارادایم جدید در سال  4 مدل نوآوری باز      

ارائه گردیده است . تا قبدل از ایدن ، در مددل هدای ندوآوری قبلدی بدر پدارادایم         « 5 نوآوری بسته» ادایم سنتی پار

             نوآوری بسدته یعندی تکیده و تمرکدز بدر مندابع داخلدی ندوآوری ) مانندد کارکندان و ترقیدق و توسدعه شدرکت                 

 .    21-2شکل ) تاکید می شده است 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 ( 2223) پارادایم تا پیش از نوآوری بسته  مدل -22-2شکل                                   
 

 

 - High Involvement Innovation       -  Open Innovation          - Closed Innovation     

 -John Bessan                                   - Henry Chesbrough   

                    

 مرحله نخستین                                مرحله توسعه                              مرحله تجاری سازی                 
 

 ورودی                                                                                                                 
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             وآوری باز منابع نوآوری خارجی و برون سازمانی را نیدز مدورد توجده جددی قرارمدی دهدد . ایدن پدارادایم        ن     

                       بدده سددازمان هددا بیددان مددی دارد کدده فقددش بدده ایددده هددا و پددژوهش هددای درون سددازمان ) کدده مردددود اسددت       

 د بلکه ایده ها و ترقیق و توسعه خدارا سدازمانی ) کده وسدیع و غیدر مرددود  مدی باشدد   نیدز مدورد           نشو بسنده

    .   21 -2استفاده قرار گیرند ) شکل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2223نوآوری باز ) چسبروگ ، مدل  -28 -2شکل                                                   
 

               بددرون گرایددی و همکدداری هددای مشددترک ندده تنهددا     سیسددتم بدداز و تعدداملی ،  رویکددرد در نددوآوری بدداز         

                       مدی شدود .   نسدته می گردد بلکده بدرای ترقدق مزیدت هدای رقدابتی ناشدی از ندوآوری اجتنداب ناپدذیر دا            تجویز

ندوآوری   مندابع بده عندوان   م های منطقه ای و ملدی ندوآوری کده    نوآوری باز با اهداف و کارکردهای نظا  مفهوم

 . می شوند  همسویی بامیی دارد  خارجی مرسوب 
 

 ( 2222مدل هفت چرخه ی نوآوری )  -89 -4 -2
 

شامل موارد زیدر  هفت فرایند     2115) 2توسش لیندهالم و هالمگرین  ارائه شده 1ل هفت چرخه ی نوآوری مد  

خلدق ایدده ،    - 2بنیان های نوآوری ) استراتژی ، سدازمان و فرهندگ   ،      -1ی نماید : برای نوآوری مشخص م

) تمرکدز بده مشدتری و بدازار ،      طراحی کسو و کدار   -3آزمون و نمونه سازی ،  -4ارزیابی و برنامه ریزی ،  -2

یدا عوامدل پایده ای ندوآوری     ل بنیدان هدا   در این مد . ارزیابی و یادگیری -7، اقدام و اجرا  -5، رقابت ، جامعه   

یعنی استراتژی سازمان برای نوآوری و ویژگی های سازمان و فرهنگ آن نقدش مردوری داشدته و پدنج چرخده         

 حول آن فعالیت می نمایند . چرخه ی ارزیابی و یادگیری عوامل فوق را در بر می گیرد .
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Seven  Circles  of  Innovation  

 -Lindholm , Mikael  R. and  Helmgreem , Jens 

 مرحله تجاری سازی                          مرحله توسعه                             

 
 ورودی ها                                                                                                                

              -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

              -------------------------------------------------------------------- 
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 (                        2222  نوآوری تروت ) ی  دل شبکهم -87 -4 -2    

 

    22 -2ارائده شدده در شدکل )       2115)  1تدروت  کده توسدش    وسوم به شبکه ی ندوآوری مدل نوآوری م         

شدامل ترقیدق و توسدعه ، مهندسدی و سداخت و      بر اساس این مدل عوامل داخلی شدرکت   نشان داده شده است .

              مدل شدبکه ای از عوا با عوامدل خدارجی در یدک ارتبداس تعداملی تشدکیل       تولید ، بازاریابی و فروش و امور مالی 

                  و فرایندددد انباشدددتگی تددددریجی داندددش             روی داده داندددش  ایجددداد و مبادلددده ی  را مدددی دهندددد کددده در آن  

  شکل می گیرد که نقش مهمی در فرایند نوآوری ایفا می نماید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 ( 2222شبکه نوآوری تروت )  مدل -22 -2شکل                                                  
 

 

      دانش های  مربدوس بده  پدنج عامدل اصدلی شدامل داندش هدای مربدوس بده ترقیدق و توسدعه ،            فوق ، طبق مدل    

ش های مربوس به بازاریابی و فروش ، داندانش های مربوس به مهندسی و ساخت و تولید ، دانش های مربوس به 

موثر در ندوآوری ایفدای نقدش    به عنوان منابع دانشی و نیز دانش های مربوس به ورودی های خارجی  امور مالی 

   می نمایند .

 
 

 

 

 

 

 -Trot 

 

 بازاریابی و فروش                امور مالی 

 

 

 

 

 

 

 انباشتگی 

 تدریجی دانش

 

 

 

 مهندسی و ساخت و   تحقیق و توسعه          

                    تولید                                                                                    

 ورودی های خارجی

 ورودی های خارجی

 ورودی های خارجی 

 ورودی های خارجی
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 (  2222 )یشل و مگوفین پنج عاملی نوآوری مدل  -81 -4 -2   
 

نشددان داده شددده                              15-2در شددکل ارائدده گردیددده و     2115)  1ایددن مدددل کدده توسددش گددوفین و میشددل         

        تولیدد ایدده هدا ، گدزینش برتدرین ایدده هدا ،       منابع انسانی و سدازمان ،    عامل اصلی استراتژی نوآوری ،  5شامل 

  اجرا و ارائه ی نوآوری می باشد .

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  2222 )ین و میشل فمدل پنج عاملی نوآوری گو -23 -2شکل                                          

 

 

همان طور که مالحظه می گردد این مدل بیان می دارد مراحل تولید ایده ها ، ارزیابی و گدزینش ایدده هدا و         

از مهم ترین عوامدل   می باشد .« منابع انسانی و سازمان » و « تژی نوآوری استرا» اجرا ترت تاثیر دو عامل اصلی 

مربددوس بدده اسددتراتژی نددوآوری ، اهددداف ، ارتباطددات ، فندداوری و سددنجش و ارزیددابی را لردداظ داشددته اسددت .               

    است . و پاداش و تقدیر جزو عوامل مهم مربوس به منابع انسانی و سازمان دانسته شده فرهنگ سازمانی
 

 

 

 

 

 

 

 -Guffin & Mischel 

 اهداف -                   

 ارتباطات  -                          

 فناوری  -                          

 سنجش و ارزیابی -                          
 

 

 

 بازار

 محصوالت

 خدمات

 

 

 

                                   

 فرهنگ                                                         -                                    

 پاداش و تقدیر  -                               
                            

  استراتژی نوآوری                                  

 

 
 

                                         

 منابع انسانی و سازمان                                           

 

 

     اجرا             
 
 

 توسعه مرصوم ت جدید 

 

 ارزیابی و گزینش ایده ها 

 

 تولید ایده ها        
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  ( 2229  )(  CFS سیستم کارخانه ی خالق )مدل نوآوری   -81 – 4- 2  
 

  «  CFS) 1سیسدتم هدای کارخانده خدالق     » بدا عندوان       23 -2 نشدان داده شدده در شدکل )    نوآوریمدل      

 بدر  لی سدازمان و عوامدل خدارجی مدوثر    در این مدل عوامل داخ .شده است    ارائه 2111توسش گامناکیس )  

 فرایند های نوآوری در نظر گرفته شده است .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2229) گالناکیس ،   ( CFSکارخانه خالق )  مدل نوآوری سیستم -24-2شکل 
 

 

 - Creative Factory System 

 
 

 

 

 خلق دانش 

 

پژوهش های 

 علمی 

 

پژوهش های 

 صنعتی

 مهندسی محصول 
شایستگی های 

 عملکردی محصول 

 

 شایستگی های سازمان 

 زیرساخت ها   

 شرایط تقاضا

 نظام های مالی

 قوانین     

 منابع انسانی و   

 دانشی 

 منابع فیزیکی       

 خلق ایده 

 )خالقیت (

 توسعه و ساخت محصول

 طراحی و توسعه محصول جدید

 محیط ملی نوآوری    

 فرایند نوآوری هسته مرکزی

 عوامل داخلی سازمان

 قابلیت های فناورانه   

 فرهنگ سازمانی 

سیاست های مدیریت 

 خطرپذیری 

 خالقیت        تژی سازمان استرا

 

 ساختار سازمانی   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 - Galanakis 

   ( 2229) ( OIS)  نوآوری سازمانی سیستمدل م -4-22–2  
 

        2111) 2که توسش مپتاسیک ، شاو و لیتندر     OIS)   1نوآوری سازمانی سیستمنوآوری  موسوم به مدل       

، مانندد مددیریت    درون شدرکتی  عوامدل اسدت . در ایدن مددل      نشان داده شده  25 -2در شکل ) ارائه گردیده 

                  یدک نظدام ندوآوری    داخلدی  بده عندوان مولفده هدای     و کنتدرل   تولیدد ، بازاریدابی   تددارکات ، ترقیق و توسدعه ، 

  .در سازمان دیده شده است 

 
 

 (  2229 ،الپتاسیک ، شاو و لیتنر ) نوآوری سازمانی  سیستممدل نوآوری موسوم به   -22 -2شکل          
 

 

در تعامل با عوامل دروندی  ، تامین کنندگان و مشتریان  رقبا  ، مانند دانشگاهها   عوامل مریش بیرونیهم نین   

 بوده و هریک تاثرگذاری خود را دارند .
 

 

 

 

 

   - Organizational  Innovation  System ( OIS ) 

 

 مدیریت    
 حقیق و توسعه ت   

 کنترل   

 بازاریابی   
 تولید      

 تدارکات     

 

تامین   

 کنندگان

 

 دانشگاهها    

 

 مشتریان   

 

 رقبا    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   -Laptasic , Shaw , Litner                                

            ( 2229)ماگه  چهاربعدیمدل نوآوری  -2-4-28
     

            نشدان داده شدده اسدت    21 -2شدکل  کده در     2111)   1نوآوری چهاربعددی ارائده شدده توسدش ماگده     مدل      

ت پلتفدرم،  مدیریت ایده ، مدیریت بازار، مدیریت پورتفولیو، مددیری   سه جنبه اصلی قابلیت های سازمان ) مانند

مدیریت پرو ه  ، ابعاد ) شامل استراتژی ، سدازمان و فرهندگ ، فراینددها ، تکنیدک هدا و ابزارهدا و سدنجه هدا و         

 در نظدر گرفتده شدده اندد . بددین طریدق         شاخض ها   و سطوح ) مریش کالن ، حوزه صنعت کاری و شرکت  

       ره ارزش مدورد توجده واقدع مدی شدوند .      کنش ها و عملکردهای کسو و کار و همه نقاس در طول زنجیی همه 

در این مدل که دارای رویکردی نظام دار است فرایند مدیریت نوآوری به اجزا وعناصر تشکیل دهنده تفکیدک  

       2111اندازه گیری و بهبود فراهم می شود ) ماگه ،  امکان یادگیری ، اقدام وکه می شود به گونه ای 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( 2229ری چهاربعدی ماگه ) مدل نوآو  - 29 -2شکل                                       

 

 

 قابلیت ها 
 مدیریت ایده  -

 مدیریت بازار -

 مدیریت پورتفولیو -

 مدیریت پلتفرم  -

  مدیریت پروژه -

 ابعاد     

 استراتژی  -

 اختار       س -

 و فرهنگ 

 فرایندها  -

 تکنیک ها  -

 و ابزارها 

  سنجه ها -

 سطوح   

 شرکت  -

 حوزه صنعت -

 محیط کالن -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 -Paul  Mage 

 ( 2229) نوآوری کرنی ی مدل خانه   -2-4-22
 

می باشد                   موسوم  «2 مدل خانه ی نوآوری»  که به   2111)  1ارائه شده توسش کرنینوآوری مدل        

طبق مدل عوامل توانمند ساز نوآوری مانند مدیریت دانش و             نشان داده شده است .   27-2)در شکل

فناوری اطالعات در پایه های خانه قرار می گیرند . عوامل چرخه ی حیات نوآوری مانند مدیریت جریان            

در موفقیت مدیریت نوآوری س پشتیبانی کننده با ساختار و فرهنگ و نیز استراتژی نوآوری در ارتبا ایده های نو

 ایفای نقش می نمایند .
                                          

 
 

 (2001) نوآوری کرنی  ی مدل خانه  -27-2شکل                                              

 
 

 

 نوآوری عوامل توانمند ساز                         
 و... ( ، مدیریت پروژه ، فناوری اطالعاتمدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی مانند )

 مدیریت چرخه حیات نوآوری

 

 بهبود مستمر
 

ارائه و 

توسعه 

 نوآوری

 

مدیریت جریان 

 ایده ها ی نو

سازمان و 

فرهنگ 

 نوآوری

استراتژی 

 نوآوری

 موفقیت

مدیریت 

 نوآوری

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 - A.T.Kearney       -Innovation  House    

                               ( 2229 ) دو  رادار نوآوریمدل  -2-4-23

 

عامل اصلی          12،   ارائه گردیده  2111)  2که توسش چن و ساونی1موسوم به رادار نوآوری دومدل در    

             4، برنامه ی تولید   -2،    مرصول ( خدمت : ر نظر گرفته استدبه شرح زیر نوآوری  موثر  در فرایند

زنجیره ی  -2،  سازمان -8،  فرایند  -7،  ارزش حاصل -1،  تجربه ی مشتری -5،  مشتری  -3، راه حل   -4

 . نام و نشان تجاری ) برند    - 12 ، شبکه -11،  دانش -11،  تامین
 

 AENOR (2229 )  نوآوریمدیریت مدل  -2-4-24
 

    ارائدده گردیددده و اسددتانداردهای            AENORایددن مدددل کدده توسددش انجمددن اسددتاندارد سددازی اسددپانیا )          

       نشددان      21-2در شددکل  بددر اسدداس آن تدددوین شددده انددد            -UNEمدددیریت نددوآوری خددانواده ی  

 داده شده است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ایده ها                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 محصول            

 

 

 

 فرایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2229)  (Aenorآینور )نوآوری مدیریت مدل  -21 -2شکل                                         
 

 

 -Innovation   Radar                     -Chen & Sawhney 

 پژوهش                              

 د دانش علمی و فنی موجو                            

 پایش فناوری

 

آینده پژوهی 

 فناوری
 

 خالقیت

 

 تحلیل 

داخلی و 

 رجیخا

 
 قابلیت بازار

 

  امکان سنجی 

 و اقتصادی فنی

 

 گزینش ایده ها

 

 پروژه ها

 
 

 اختراع 

 یا 

 طراحی

 
طراحی 

 جزئیات

 و

آزمایش 

 نمونه 

 

 
 طراحی

 نهایی

 و

 تولید

 

 
تجاری 

 سازی

 پروژه های نوآوری                      

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (                          2002)  قیف و شیپورنوآوری فرایند مدل  -2-4-22

  

  ارائده شدده    2118)  2که توسدش پریدز و لدوو    1قیف و شیپوروآوری فرایند ننوآوری موسوم به مدل   مدل       

و  ) فاز شناسائی فرصدت هدای ندوآوری        Funnelقیف ) ورودی یا  فازاصلی شامل  بخش یا فازدر دو است 

          در نظر گرفتده شدده و از ایدن رو پریدز و لدوو مددل را       ) فاز تجاری سازی     (Bugle خروجی یا شیپوربخش 

 .می باشند اصلی  شامل سه مرحله  فاز ها نیز. هر یک از  نامیده اند    Fugle)  « قیف و شیپور»   ت عنوانتر

         در مدل ، استراتژی ، اطالعدات و داندش ، فرهندگ سدازمان و مندابع انسدانی و سداختار سدازمانی و فراینددها                

فاز ورودی ) قیف   یعنی شناسایی فرصت هدای   فته شده اند .به عنوان عوامل زمینه ای یا توانمند ساز در نظر گر

فداز خروجدی ) شدیپور                       نوآوری شامل سده مرحلده ی خلدق ایدده ، مفهدوم بخشدی و امکدان سدنجی مدی باشدد .           

  مراحل طرح و برنامه ، پدامیش و رسدمیت بخشدیدن و بهدره بدرداری را شدامل مدی گدردد .             یا فاز تجاری سازی 

  هر دو فاز ها در تعامل و ترت تاثیرات مریش داخلی و مریش خارجی ایفای نقش می نمایند . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2221پریز و لوو )  قیف و شیپور نوآوری  فرایند مدل -21-2شکل                              

    
 - Fugle            - Preeze & Lou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط داخلی                                                            

                                                            

 محیط خارجی                                                                          

 : تجاری سازی  2فاز             و ایجاد پورتفولیوی احتماالت شناسائی فرصت ها:  1فاز 

 
 استراتژی                                       اطالعات و دانش            

           
   رهنگ سازمان و منابع انسانیف                      ساختار سازمانی و فرایندها            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

              

 وتوسعه پورتفولی

مدیریت 

 پورتفولیو

 پروژه

مرحله خلق و 

 مرحله شناسائی ایده

 مرحله  مفهوم بخشی 

 امکان سنجی  
مرحله طرح و 

 برنامه 

 مرحله پاالیش و

 بخشیدن رسمیت

 مرحله

  برداری بهره 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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    ) 2221) مدل نوآوری استام  -2-4-29
 

  نشدان داده شدده اسدت      41-2کده در شدکل )      2118)  1مدل مدیریت نوآوری ارائده شدده توسدش اسدتام           

  موثر می داند .در فرایند نوآوری  عوامل داخلی و خارجی متعددی را

فرهنگ ملی ، زمینه ی صنعت ، قدوانین ، جهدانی شددن ،    رقبا ،  عوامل خارجی شامل مواردی مانند مشتریان ،    

فرهنددگ سددازمان ،                        داخلددی شددامل  مددی باشددند . عوامددل   و روندددهای اجتمدداعی نددوآوری   تددامین کنندددگان  

           هسددتند کدده در تعامددل بددا فرایندددها ، سددبک رهبددری ، اسددتراتژی و چشددم اندازسددازمان   شددرایش مرددیش کددار ،  

    عوامل خارجی هستند .
 

 
 

 

 

 ( 2221)  نوآوری استام مدیریت مدل   -32-2شکل                                           

 

 

 

 

 

 

 - Bettina von Stamm                                        

 

 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 استراتژی و چشم انداز سازمان 

 رهبری سبک فرایندها

 

 تامین کنندگان

 

 مشتریان   

 زمینه صنعت 

 فرهنگ ملی

     

 رقبا      

 قوانین      

 جهانی شدن
 فرهنگ سازمان 

 محیط کار   
 سرعت نوآوری 

روندهای 

 اجتماعی

چرخه زندگی 

 صنعت

 نوع  نوآوری   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ( 2221) و همکاران ینشاومدل نوآوری بیرک -2-4-27

 

              نشان داده 41-2در شکل )    2118)  1 همل و مول مدل مدیریت نوآوری ارائه شده توسش بیرکینشاو،  

در این مدل هشت مرحله به عنوان کنش های عوامل توییر داخلی و خارجی در ارتباس وترت تاثیر  شده است .

  ریطی ایفای نقش می نمایند .زمینه ی سازمانی و نیز  زمینه ی م

   « داخل الگوهای جدید » و نوآوری در دو سطح  در این مدل ارائه ی نظریه در خصوص راهکار های جدید    

 نوآوری های خیلی جدید   لراظ شده است . « ) خارا از الگوهای موجود » و نیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2221)  نوآوری بیرکینشاو، همل و مولمدیریت مدل  -38-2شکل                            
 

 

 
 - Julian Birkinshaw , Gary Hamel , Michael J. Mol   

                                          

 سازمانیی زمینه                                           

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه محیطی                                            

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 نظریه پردازی و               اقدام و اجرا                      اختراع                           انگیزش   

 نامگذاری   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 سازینظریه  -4

 مسئله جدید      -1راهکار جدید فرضی                   -2           راهکار جدید      -3راهکار جدید                
    در واقعیت) داخل زمینه ها و                   

                                       الگوهای موجود ( 

 

 
 

 طراحی برنامه کاری                   ارتباط نظری                  آزمون ایده                       ارتباط ایده         

 

                              

                                                                                                             

            

 فرصت های                      تهدیدها یا -5                    ایده جدید -1آزمایش              -تجربه  -7سازی            نظریه -2

          راهکار جدید                                                                                            جدید                       
 ) خارج از زمینه ها و 

 الگوهای موجود ( 

کنش های 

 تغییر عوامل

 داخلی

کنش های 

تغییر  عوامل

 خارجی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (  2221دوفازی همگرا واگرا ) مدل معماری نوآوری -21 -2-4
 

توسددش نشددان داده شددده     42 -2 ) کدده در شددکل  1واگددرا  –معمدداری نددوآوری دوفددازی همگددرا   مدددل    

است . فاز واگرا شامل تشدکیل پورتفولیدوی متندوع و غندی از       ارائه گردیده  2118) 2اسکارزینسکی و گیبسون 

فاز همگرا مربوس به بررسی آن گزینده هدا بدرای دسدتیابی بده       و گزینه های راهبردی می باشد . ایده های جدید 

ی از ایده ها است که مدی توانندد یکددیگر را تقویدت کدرده و      الگوها و موضوعات مطلوب و تشکیل خوشه هائ

             مددل ندوآوری در شدرکت نوکیدا بدا موفقیدت        ایدن   شرکت را در یک جهت راهبردی شدفاف هددایت نمایندد .   

 .به کار گرفته شده است 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2221اسکارزینسکی و گیبسون ) معماری نوآوری فازهای واگرا و همگرای مدل  -32-2شکل              
 

مختلدف قدرار    یبرای دستیابی به پورتفولیوی نوآوری بایستی گروههای ایده های مناسو را در خوشده هدا          

 داد و از میان آنها تعدادی را  به عنوان مولفه های اصلی معماری نوآوری شرکت انتخاب نمدود . ایدن مولفده هدا     

صدنعت  ی  ردارهای نوآوری نامید . این بردارها در واقع راههائی هستند که شرکت می تواند آینده را می توان ب

 صنفی خود را شکل دهد و بر اساس آن مزیت رقابتی ایجاد کرده و از رقبا پیشی بگیرد .

ام بخدش  نوع مشتری ) تمرکدز بدر کدد    موارد زیر می باشند : در این مدل  برخی از مهم ترین بردارهای نوآوری

        ارائده مرصدول( خددمت    ،  منافع مشتری ) منافع اولیه که شرکت به مشتری ارائه مدی کندد     ،  مشتریان بالقوه ؟  

         منطقه رهبدری بدازار) رهبدری ناحیده ای ، منطقده ای      ،  ) چه مواردی از مرصومت یا خدمات ارائه می شوند ؟  

  مدل سود ) مددل اقتصدادی    ،  ابی و ارتقاء کدام شایستگی مروری ؟  شایستگی مروری ) دستی، یا جهانی ؟   

 . ) چه مدلی از بازگشت سرمایه و سود استفاده شود ؟ 

 

 -Divergent – Convergent             -Skarzinsky &  Gibson 

 واگرا       همگرا                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خلق مسیرها                        خلق گزینه ها           خوشه های فرصت ها      

وضعیت مورد 

 انتظار

 وضعیت موجود 

 شرکت

: * * *  ایده ها

 * * *  * * * *

   *  * *  * *  *

   *  * *  *   * *

  *  *   *  *  *

*   *  *   * 

*   *   *  * * 

 *               *

 *               *

 *                *

  * *    *     *

             *      *

          *      *

 * * *  * 

***

** 

* 

* 

* 

* 
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     CEN/TCمدیریت نوآوری سیستم مدل  -21 -2-4

 

مربددوس بدده کمیتدده ی اروپددایی بددرای                   TC یتدده ی فنددیتوسددش کم 1مددل سیسددتم مدددیریت نددوآوری       

               CEN/TSبده عندوان مددل خدانواده ی اسدتانداردهای مددیریت ندوآوری           CEN)  2استاندارد سازی

   . 44-2) شکل ارائه شده است  2112در 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEN/TC     (2282 )مدل سیستم مدیریت نوآوری   -33-2شکل                               

 

همان طور که در شکل فوق مالحظه می شود طبق این مدل ، ایده ها ) خالقیت هدا   توسدش فرایندد ندوآوری          

ل         تداثیر مدی گذارندد و هم ندین عوامد      به نتایج نوآوری تبددیل مدی شدوند . بدر ایدن فرایندد زمینده هدای سدازمان         

               درون سددازمانی شددامل رهبددری بددرای نددوآوری و راهبردهددای نددوآوری ،  عوامددل توانمنددد سدداز بددرای نددوآوری 

و تکنیک های مدیریت نوآوری نقش اساسی ایفا می نمایند . هم نین نتایج نوآوری مدورد سدنجش و ارزیدابی     

و پدس از آن برنامده ریدزی هدای مزم      شدود اعمال می  قرار گرفته و اقدامات اصالحی و بهبود دهنده ی مربوطه

فرایند نوآوری شامل چهار بخش مدیریت  ایده ها ، توسعه ی پرو ه ها، برای موفقیت نوآوری انجام می گیرد . 

   .       ,CENحفاظت و بهره برداری و در نهایت ارائه به بازار می باشد ) 

 -Innovation  Management  System 

 هبودب     

 برنامه ریزی ارزیابی  

 

 یده هاا 
نتایج 

 نوآوری
 فرایند نوآوری              

 زمینه های سازمان     

 سازمان 

 عوامل تواانمند ساز نوآوری   تکنیک های مدیریت نوآوری 

 راهبرد نوآوری  -رهبری برای نوآوری 
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  ( TIMنوآوری جامع )  مدیریت مدل  -2-4-32
  

 مندابع و ادبیدات موضدوعی مربوطده توسدش پژوهشدگر حداکی از ایدن اسدت کدده                 گسدترده ی  بررسدی هدای          

،  2111،  2112و همکداران )  2  اول بار توسش  دو پژوهشدگر گسدو    TIM) 1اصطالح مدیریت نوآوری جامع 

                        همزمددان   "  بدده طورجداگاندده ، مسددتقل و تقریبددا    2112،  2113،  2112   و گلسددتان هاشددمی ) 2112، 2117

 ردیده است .   گمطرح 
 

 مدل مدیریت نوآوری جامع ارائه شده توسط گسو -2-4-32-8
      
       تردت عنددوان     2117، 2111،  2112ارائده شددده توسدش گسددو )   جددامع  مدددیریت ندوآوری  موسددوم بده  مددل      

 شده است .  نشان داده   43-2) زیر در شکل   پنج ضلعی مدیریت نوآوری جامع مدل
 

 
 

 مدل پنج ضلعی مدیریت نوآوری جامع گسو -34-2شکل                                       
   

ی در کددل زنجیددره ارزش ،              شددامل نددوآورمدددیریت نددوآوری  بددرای« جامعیددت » ی  پددنج جنبدده در ایددن مدددل     

 .     43 -2است  ) شکل  شدهبیان  در همه ی فرایندها ، توسش همه ی افراد ، در هر زمان و در هر مکان
 
  

  - Total  Innovation  Management              - Qingrui Xu  

 هرزمان

 فرد هر   
 هر کجا

  فرایند هر

کل 

 زنجیره

ارزش 

 افزوده

 نوآوری فناورانه

نوآوری 

 پورتفولیو

نوآوری 

 سازمانی

نوآوری 

 مدیریت

نوآوری 

 فرهنگی

نوآوری 

 نهادی

نوآوری 

 بازار

نوآوری 

 استراتژی
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 شته است : به شرح زیر بیان داW  در غالو پنج پرسش گسو پنج مورد فوق را      

هدا ،   جنبده هدا ) اسدتراتژی ، سدازمان ، فرهندگ، نهداد       ی   :  نوآوری در همه whatنوآوری درچه چیز ؟ )  -1

   . همه عناصر فناورانه و غیرفناورانه ) فناوری ، بازار و سایر موارد

               بدی وقفده  زمدان هدا ، بددون مرددودیت زمدانی ،       ی   : ندوآوری در همده   whenنوآوری در چه زمدانی ؟ )   -2

   . 7(23روز هفته ) 7ساعت  23شبانه روزی ، در همه  و

 زنجیره ارزش .  ی بخش ها و درهمهی نوآوری درهمه    : whereنوآوری در چه مکانی؟ )   -4

 کارکنان و همه افراد مرتبش با زنجیره ارزش.  ی  :  نوآوری توسش همه  whoنوآوری توسش چه کسی ؟ )  -3

   :  نوآوری برای همه کاربران . whomآوری برای چه کسانی ؟ ) نو -5

طبق این مدل عوامل فوق در مجموع باعث ایجاد شایستگی مروری برای نوآوری و در نتیجده خلدق ارزش و       

در این مدل اندواعی از ندوآوری هدا    مالحظه می گردد    43-2)همان طور که در شکل مزیت رقابتی می شوند. 

              ری مدددیریت ، نددوآوری بددازار ، نددوآوری اسددتراتژی ، نددوآوری فرهنگددی ، نددوآوری نهددادی و     شددامل نددوآو 

               نوآوری سدازمانی مطدرح شدده اندد کده در تعامدل بدا یکددیگر بدوده و بدر ندوآوری فناورانده تاثیرگدذار هسدتند               

    و باعث ایجاد شایستگی مروری برای  خلق ارزش افزوده می شوند .

  طی یدک مطالعده مدوردی  بده بررسدی وجدود برخدی ویژگدی هدای مددیریت           2111)  1سو  و گوگمینکه ،       

طدی مطالعده ای       2117)  2و همکداران گسدو  هم نین پاکارد پرداخته اند .  –نوآوری جامع در شرکت هیولت 

                             ه پرداختددد 4مدددوردی بددده بررسدددی برخدددی مشخصدددات مددددیریت ندددوآوری جدددامع در شدددرکت چیندددی حدددایر 

 ندوآوری  » و « ندوآوری بدی وقفده     » مانندد  داشته اند که تعدادی زیادی از شاخص های مدل گسدو   و چنین بیان 

 ی     ضدمن توضدیح دربداره    2112و همکداران )   گسدو  در شرکت حدایر وجدود دارد .  « توسش کلیه ی کارکنان 

در ایدن    عده مدوردی  شدرکت هدای کوچدک و متوسدش در چدین را       مدیریت نوآوری جدامع ،   نتدایجی از مطال  

 بیان نموده اند . خصوص 
  
نتایج بررسی ترلیلی مدل گسو توسش پژوهشگر حاکی از ایدن اسدت کده هدر چندد ایدن مددل تردت عندوان               

مدیریت نوآوری جامع نامیده شده ولی دارای کاستی هدا و نکدات موفدول متعدددی مدی باشدد و از جنبده هدای         

 تعددی فاقد جامعیت است .  به نظر پژوهشگر مهم ترین کاستی ها ی این مدل موارد زیر می باشند :م

                   رویکددرد سیسددتمی نمددی باشددد از ایددن رو نمددی توانددد زیددر سیسددتم هددای          مبتنددی بددر ایددن مدددل   -1

فاقدد اسدت و    مدیریت نوآوری را تبیین نماید و لذا ویژگی های مدل یک سیستم مدیریت نوآوری را

 چه از لراظ نظری و چه از لراظ کاربردی نمی تواند در این خصوص راهنمای جامعی باشد . 

         این مدل با روش های پژوهش کمی و مطالعات میدانی تبیین نشده است . -2

 در این مدل منابع نوآوری مشخص نشده اند . -4
 

 - Minke , Qingrui  Xu , Goo                                 -Haier  

 - Qingrui  Xu , Ling  Zhu , Gang Zheng , Fangrui Wang 
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د در حالی کده  در این مدل فرایندهای نوآوری و عوامل و مولفه های فرایندی مربوطه مشخص نشده ان -3

یدک مددل جدامع بایسدتی ایدن مدوارد را       فرایندهای نوآوری از ارکان مددیریت ندوآوری مدی باشدد و     

  مشخص نماید .

ل موارد متعددی از مهم ترین و جدیدد تدرین رویکردهدا و راهکارهدای مددیریت ندوآوری       در این مد -5

  مشخص نشده اند و این مورد نیز از دیگر کاستی های مهم عدم جامعیت مدل می باشد .
 

 لستان هاشمیمدل مدیریت نوآوری جامع ارائه شده توسط گ -2-4-32-2
 

                       2112، 2113،  2112)  لسددتان هااشددمیارائدده شددده توسددش گمع  جددامدددیریت نددوآوری موسددوم بدده مدددل     

 رویکرد مدیریت نوآوری جامع را بیان نموده است .به عنوان مدلی اولیه تعدادی از مفاهیم اساسی 

                    ، نقش تعاملی مفاهیم و روش های مدیریت و مهندسی کیفیت 1481  )2112گلستان هاشمی )       

               را توضیح داده و TRIZبا مفاهیم  و روش های مدیریت و مهندسی خالقیت و نوآوری) ازجمله  را

                                                                     ..                                 را مطرح نموده استTCIMنظام مدیریت خالقیت و نوآوری جامع ) نوینرویکرد 

  رویکرد مدیریت خالقیت و نوآوری جامع را توضیح داده و ضمن مقایسه اشتراکات  2113گلستان هاشمی ) 

 را درآن بیان داشته است .   TRIZروش شناسی تریز )   و افتراقات آن با مدیریت کیفیت جامع  کاربرد

 را   یریت کیفیت جامع با مدیریت خالقیت و نوآوری جامع  دو تفاوت اساسی مد 1483گلستان هاشمی )      

       توجه و تاکید خاص بر نوآوری به عنوان اولویت اول ) نسبت به  TCIMبیان کرده است ، اول این که 

       به جای تکیه بر فقش روش های بهبود و سیستم های کیفیت بر استفاده از TCIMکیفیت   دارد و دوم این که 

هم نین بیان داشته که  ی مهندسی خالقیت و نوآوری و سیستم های نوآوری توجه خاص دارد . روش ها

به سازمان خالق و نوآور،  بر اصول تعهد مدیریت به خالقیت و نوآوری و تبدیل شدن آن  TCIMسیستم 

        ی  برنامه های توسعه خالقیت و نوآوری و به کارگیری روش های مدیریت و مهندسی خالقیت و نوآور

   TCIM  ضمن توضیح  نظام مدیریت خالقیت و نوآوری جامع ) 2112تاکید دارد . گلستان هاشمی )

                       را TR&I  ) 1  ترت عنوان ترقیق و نوآوری جامع R&Dرویکرد نوینی از ترقیق و توسعه ) 

 نموده است .   بیان

 . مدیریت نوآوری جامع مطالو بیشتری را پیدا نکرده است پژوهشگر طی جستجوهای گسترده در باره    

         هم نین مزم به ذکر است که در بررسی های پژوهشگر در منابع فارسی ، پژوهشی مبنی بر طراحی مدل

 مدیریت نوآوری یافت نگردید .برای 

 

 

 

 -Total  Research  and  Innovation 
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  و چکیده نکات کلیدی مربوطه ینوآورمدیریت مدل های  انواع -38 -2-4
 

مندابع علمدی     یها و مطالعات گسدترده   بررسی فوق را که پژوهشگر در پی  مدل های نوآوری فهرست انواع    

بده همدراه     4 -2در جددول  در اینجدا  ارائده نمدود    در بخش هدای قبدل    مختلف  مربوطه شناسایی ، گردآوری و 

  آورده است . چکیده ای از نکات کلیدی مربوس به آنها
 

 انواع مدل های مدیریت نوآوری و چکیده نکات کلیدی مربوطه -3-2جدول                    
 

 

 ردیف
 

 

 مدل مدیریت نوآوری 

 

 پژوهشگر      
 

 و کلیدیمشخصات اصلی  نکات و                

  1  

 

 مدل فشار فناوری      

 

ژوهش های بنیدادی ، توسدعه   : پی خطی  نوآوری مرحله  5   1223راسول )  

 فناوری و طراحی ، ساخت و تولید ، بازاریابی و فروش 

  2 

 

   1223راسول )     مدل کشش بازار     

 

مرحله ی خطی نوآوری : نیاز بازار ، توسعه ی فنداوری و   3

 طراحی ، ساخت و تولید ، فروش .

  3 

 

   1271اتربک )   تربک امدل نوآوری 

 

ری : خلدق ایدده ، حدل مسدئله ، اجدرا ،              مراحل اصدلی ندوآو  

 ارائه و گسترش .

  4 

 

   1223راسول )   مدل تعاملی و تلفیقی 

 
  ، نیمه خطی تلفیق دو مدل فشار فناوری و کشش بازار مدل

 شامل مراحل خلق ایده با توجه همزمان به بازار و فناوری

 .  ترقیق و توسعه ، ساخت و تولید ،  بازاریابی و فروش

  5 

 

   1223راسول )   موازی و یکپارچه   مدل

 
هماهندگ   اقدامات ضروری نوآوری به طور موازی و انجام

)انجددام هماهنددگ و تعدداملی بازاریددابی ، ترقیددق و توسددعه ،  

طراحی وساخت و تولید و عرضه . تلفیق و تعامدل اقددامات   

 و گروه های کاری مهندسی و مدیریت با یکدیگر .

  1 

 

 مدل های نوآوری غیرخطی ، شبکه ای و پی یده ،  انواع   1223راسول )     ی شبکه ایمدل ها

اسددتفاده از فندداوری هددای اطالعدداتی و ارتبدداطی ، اهمیددت    

  سرعت نوآوری و پیشگامی در ارائه نوآوری به بازار .

  7 

 

   تورنانسددکی و فیشددر   دومدل نوآوری 

 (1221   

: زمینده ی فناورانده ،             زمینه ی اصدلی مدوثر در ندوآوری    سه 

 زمینه ی سازمانی ، زمینه ی مریطی 

  8 

 

 عامل اصلی درایجاد وحل مسائل :  بازار و مشتری، 3نقش    1222ایبرت )     مدل فرایند نوآوری ایبرت

 قابلیت های شرکت، فناوری و عوامل مریطی اجتماعی .

 را . سه فاز نوآوری: ترلیل مسئله،تشریح جزئیات ، اج

  2 

 

سه فاز اصلی فرایند ندوآوری : خلدق ایدده ، پدذیرش ایدده ،         1222تام )       مدل فرایند نوآوری تام 

 اجرا .
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 انواع مدل های مدیریت نوآوری و چکیده نکات کلیدی مربوطه -3-2جدول   ادامه              
 

 

 ردیف
 

 

 مدل مدیریت نوآوری 

 

 پژوهشگر      
 

 و کلیدیمشخصات اصلی نکات و            

تاکید بر یادگیری : یدادگیری داخلدی ) یدادگیری از ترقیدق و        1223راسول )    مدل نوآوری راسول  11 

توسددعه ، از سدداخت و تولیددد ، از شکسددت هددا و ..  یددادگیری  

خارجی ) یدادگیری از تدامین کننددگان ، کداربران رهبدر و ..       

داخلی نوآوری : زیرساخت علم تاثیر عوامل زیر بر فرایندهای 

و فناوری،تدامین کنندددگان کلیدددی ، منددابع علمددی ، همکدداران  

 استراتژیک ، مشتریان رهبر، رقبا و منابع مالی.

 11 

    

توسعه مفهوم ) ترلیل عوامدل   فاز برای نوآوری مرصول: 5   1225اولریچ )    مدل فرایند نوآوری اولریچ

 –مالی   ، طراحی سیسدتم   بازار، طراحی ، ساخت ، تولید و

سطح ) تهیه برنامه گزینش مرصول و توسعه آن   ، طراحی 

   جزئیات اقدامات ، آزمون و بررسی ، تولید . 

 12  

 

مدددددل فراینددددد نددددوآوری  

 پلیشاک

ه بدددده بددددازار ، فندددداوری ، مشددددتری و مسددددائل .                      توجدددد -   1221پلیشاک )   

نوآوری مرصول : شناخت مسدئله ،  مرحله یا فاز برای  1   -

خلددق ایددده و گددزینش راه حددل ، برنامدده ریددزی پددرو ه ،                 

 ترقیق و توسعه ، تولید ، ارائه .

14 

 

مدددددددددددل نددددددددددوآوری 

 مرحله(ورودی

  ، 1222کدددددددددوپر ) 

1221  ،2111     

 ورودی . 5مرحله و  5فرایند نوآوری مرصول شامل 

44 

 

یکپارچه سازی سه سطح مدیریتی : مدیریت عمومی  ) شدامل   ( 8111)  بلی ر   مدل نوآوری آخن   

حاکمیت ، سیاست و فرهنگ شرکت    مدیریت اسدتراتژیک  

) شدامل سدازمان نددوآوری ، برنامده ریددزی ندوآوری و رهبددری     

نوآوری   و مدیریت اجرایی ) شامل فرایند ندوآوری ، پدرو ه   

 های نوآوری و آمادگی نوآوری   . 

41 

 

موسددون و سامسددون      نوآوری  مدل قابلیت

 (2111  

تاثیر فعالیت های جریان اصلی وضعیت موجدود مرصدول ،   

بددازار ، مشددتری و نیددز دانددش بددر جریددان جدیددد نددوآوری .        

 جریان با مروریت قابلیت های نوآوری نوآوری توسش دو 

41 

 

مشددتریان در ایجدداد  نقددش کددنش هددای متقابددل شددرکت بددا    2112گالوا )     مدل نوآوری تعاملی 

موضوعات نوآوری . تعامدل شدیوه هدای تولیدد و پدردازش      

 دانش با موضوعات نوآوری و  اجزای فرایند نوآوری .

مرحلدده یددا فدداز نددوآوری مرصددول : هدددف گددذاری ،                7   2112برندنبرگ )  مدل نقشه ی راه نوآوری   41

جزئیدات ،  ترلیل آینده ، خلق ایده ، ارزیابی ایده ، تشدریح  

 ارزیابی مفهوم ، برنامه ریزی اجرایی .
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 انواع مدل های مدیریت نوآوری و چکیده نکات کلیدی مربوطه -3-2جدول ادامه                      
 

 

 ردیف
 

 

 مدل مدیریت نوآوری 

 

 پژوهشگر      
 

 و کلیدیمشخصات اصلی نکات و             

41 

 

ری پان ، بیرز و مدل نوآو

 کلینیچ 

        پان ، بیرز و کلینیچ

 (2114   

چهار گروه عوامل اصلی موفقیت نوآوری : عوامل شرکت 

) سدداختار ، فرهنددگ ، تجددارب ، تددوان ترقیددق و توسددعه   ، 

عوامل بازار ) رقابت ، بازاریدابی   ، عوامدل پدرو ه ) سدبک     

 ت  .مدیریت ، حمایت   ، عوامل مرصول ) فناوری،کیفی

عوامل موثر بر نوآوری : دانش علمدی ، داندش کداربردی ،       2114سابر )     مدل معماری نوآوری   12

فناوری ، نیاز بازار ، تعامل حوزه استراتژیک کسدو و کدار   

 با حوزه فناوری ، ایفای نقش واحدها و عملکردها .

 نوآوری گسترده  مدل     21

    (HII   

ایجدداد  ، ناخت شدد : HIIابلیددت کلیدددی بددرای ترقددق   ق  8   2114بسانت )    

، رهبدری و  آن توجده و تمرکدز بدر    ، مدرتبش عادات رفتاری 

 ،تنظیم و هماهندگ سدازی حدل مسدئله مشدارکتی     ، هدایت 

 . سازمان یادگیرنده سمت بهحرکت هبود فرایندها ،ب

21 
 

ی سددازمان بددرای توسددعه  تاکیددد بددر اسددتفاده از منددابع خددارج  2114) چسبروگ ،  مدل نوآوری باز    

عددالوه بددر              ) ماننددد ترقیددق و توسددعه بیرونددی     نددوآوری 

  منابع داخلی .

مدل هفت چرخه ی  22

 نوآوری

لیندهالم و هالمگرین 

 (2115     

خلدق   -هفت فرایند چرخه ای  نوآوری :  بنیان های ندوآوری  

 -ی ، آزمون و نمونده سداز   -ارزیابی و برنامه ریزی ،  -ایده ، 

 ارزیابی و یادگیری . -اقدام  -طراحی کسو و کار

24 

 

شبکه تعامل ورودی های خارجی با بخش های بازاریدابی و     2115تروت )      مدل شبکه نوآوری تروت

فروش ، امور مالی ، ترقیدق و توسدعه ، مهندسدی و سداخت        

 و تولید . شکل گیری فرایند انباشتگی تدریجی دانش . 

24 

 

نوآوری پنج عاملی مدل 

 گوفین و میشل

 گدددددوفین و میشدددددل         

 (2115   

عامل اصلی نوآوری : استراتژی نوآوری ، منابع انسدانی و   5

سددازمان ، تولیددد ایددده هددا ، گددزینش برتددرین ایددده هددا ،                     

اجددرا و ارائدده نددوآوری . ایفددای نقددش فرهنددگ ، اهددداف ،  

 یابی .ارتباطات ، فناوری ، سنجش و ارز

21 

 

مدل نوآوری سیستم 

   CFSکارخانه خالق )  

نقدددش عوامدددل داخلدددی سدددازمان در ندددوآوری ) سددداختار ،       2111گالناکیس ) 

خالقیت ، قابلیت فناورانه   .   هسته مرکزی فرهنگ،استراتژی،

فرایند نوآوری شامل خلق دانش ،  پژوهش های علمی صنعتی  

ملدی ندوآوری و    نقدش مردیش   -توسعه و سداخت مرصدول ،    

  زیرساخت های عمومی .  

21 

 

مپتاسدددیک ، شددداو و  مدل نظام نوآوری سازمانی

   2111لیتنر )  

عامل مولفه های اصلی نظام نوآوری سازمانی :  مدیریت،   1

 ترقیق و توسعه ، تولید ، بازاریابی ، تدارکات و کنترل .
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 مدیریت نوآوری و چکیده نکات کلیدی مربوطهانواع مدل های  -3-2جدول ادامه                   
 

 

 ردیف
 

 

 مدل مدیریت نوآوری 

 

 پژوهشگر      
 

 و کلیدیمشخصات اصلی نکات و             

21 

 

سه جنبده اصدلی مددیریت ندوآوری : قابلیدت هدای سدازمان                  2111ماگه )      چهاروجهیمدل نوآوری 

، ابعدداد ) شددامل ) ماننددد مدددیریت ایددده و مدددیریت بددازار   

استراتژی،سدداختار، فرهنگ،فرایندددها، ابزارهددا  و سددطوح          

 ) شامل مریش کالن، زمینه صنعت و شرکت   .

21 

 

عوامددل مددوثردر مدددیریت نددوآوری: عوامددل توانمنددد سدداز      2111کرنی )   مدل خانه ی نوآوری 

نددوآوری )ماننددد مدددیریت دانددش و مدددیریت پددرو ه   ،      

نددوآوری ، سدداختار و فرهنددگ     مدددیریت چرخدده حیددات  

 نوآوری و استراتژی نوآوری .

29 

 

چددددددن و سدددددداونی                   2مدل رادار نوآوری 

 (2111   

،  برنامه ی تولید ،   خدمت)مرصول  :  جنبه برای نوآوری 12

شتری ، ارزش حاصل ،  فرایند،  م تجربه راه حل ، مشتری،

 شبکه ،  نام و نشان تجاری سازمان ،  زنجیره ی تامین ، دانش ، 

33 

 

   AENORانجمدن   AENORمدل نوآوری 

 (2111   

منبع ایده های نو:پدایش فناوری،آیندده پژوهدی، خالقیدت ،     

ندوآوری : تعیدین     مراحدل  ترلیل داخلی و خارجی ، بازار .

 .تولید ،تجاری سازی ،هاییاولیه ونپرو ه ، اختراع، طراحی 

34 

 

  مدل فرایند ندوآوری فاگدل  

 ) قیف و شیپور  

       دوفدداز اصددلی مدددیریت نددوآوری :  شناسددایی فرصددت هددا          2118و لوو )  پریز 

 مرحله . 4)شیپور . هرفاز دارای و تجاری سازی )  قیف   

32 

 

داخلی و خارجی موثر در نوآوری : عوامدل داخلدی    عوامل   2118استام )     مدل نوآوری استام                

 فرایندها و فرهنگ، عوامل خارجی مانند جهانی شدن. مانند

33 

 

مدددل نددوآوری بیرکینشدداو ، 

 همل و مول 

بیرکینشددداو، همدددل و 

   2118مول ) 

زمینده  عوامل اثرگذار: زمینده سدازمان ،    – مرحله نوآوری 8

  مریطی ، کنش های عوامل توییر داخلی و خارجی .

43 

 

مددددل معمددداری ندددوآوری  

 ا  دوفازی  همگرا واگر

اسکارزینسددددددکی و 

   2118گیبسون ) 

شامل دوفاز واگراوهمگرا: فاز واگدرا شدامل خلدق    نوآوری 

 پرتفولیوی ایده ها ، فاز همگرا شامل بررسی و گزینش . 

مدل سیستم مدیریت  45

      CEN/TC نوآوری
 

  /TC     یکمیته فن

اروپا کمیته استاندارد  

CEN    (2112   

 . نقدش ندد ندوآوری  بده نتدایج ندوآوری       ایده ها توسش فرایتبدیل 

شددامل . هم نددین عوامددل  درون سددازمانی و   زمیندده هددای سددازمان

رهبری برای نوآوری و راهبردهای نوآوری ،  عوامل توانمند ساز 

  . مدیریت نوآوری برای نوآوری  و تکنیک های

31 

 

      نوآوری جامع مدیریت 

   ) گسو

  2111،  2112) گسدددو 

2112    
در همه جنبه ها ، درهمه زمان ها، در همه بخش ها  وری نوآ

 توسش همه کارکنان ، برای همه کاربران .

         نوآوری جامع           مدیریت  31

 ) گلستان هاشمی  

 ن هاشمیستاگل

(2112 ،2113  ،2112   
 ) جدیدترین : این پژوهش 

 مدیریت نوآوری جامع  پایه ای اصول مفهوم و 
 وری جامع آین : طراحی مدل سیستمی مدیریت نو) جدیدتر
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 مولفه های سازمانی و خالقیت و نوآوری   -2-2
    

مانند ساختار سازمانی و فرهندگ سدازمانی نقدش مهدم و تعیدین کنندده ای بدر فراینددهای          مولفه های سازمانی    

 :خالقیت و نواوری در سازمان ایفا می نمایند 
 

 القیت و نوآوریساختار سازمانی و خ -2-2-8
  

هدای  یکی از مهم تدرین مولفده   به عنوان نظام  رسمی تعیین کننده روابش و تعامالت سازمانی 1ساختار سازمانی    

از جمله میزان انعطاف پدذیری و  ویژگی های ساختار سازمانی  موثر بر خالقیت و نوآوری در سازمان می باشد .

                    ماننددد میددزان رسددمیت ، درجدده ی تمرکددز ، سلسددله مراتددو    را مددواردیمیددزان ارگددانیکی یددا مکددانیکی بددودن  

                                   تعیددین مددی کننددد و بددر اسدداس آنهددا انددواع سدداختارهای سددازمانی شددکل مددی گیددرد .        حیطدده ی نظددارت   و

ساختار سدازمانی بدر خالقیدت و    تاثیر اولین پژوهش در باره ی چگونگی    1211) 2برنز و استاکر از هنگامی که 

نوآوری را در خصوص نوآوری های فناورانده در صدنایع الکترونیدک انجدام دادندد و در نتیجده ی آن  دو ندوع        

             سدداختار سددازمانی مکددانیکی و ارگددانیکی را معرفددی کددرده و مشخصددات هددر یددک را بیددان داشددتند تددا کنددون     

هر یک از ویژگی های ساختار سازمانی بر جنبه هایی  رفته است .پژوهش های فراوانی در این خصوص انجام گ

بایدد انعطداف پدذیر باشدد ، بده       یک سازمان خدالق و ندوآور    از فرایندهای خالقیت و نوآوری تاثیر می گذارد .

تفویض اختیار نماید و نباید قوانین و مقررات شدید بده اجدرا درآورد . انعطداف پدذیری یدک سدازمان       کارکنان 

  تدا  نظرهدا و عقایدد جدیددی    منوس به آزادی عملی است که به افدراد داده مدی شدود    یک ) پویا و انسانی   ارگان

    . 2117، 4) دفت ارائه نمایند 
 

 فرهنگ سازمانی و خالقیت و نوآوری -2-2-2
 

از دیگدر    به عنوان مجموعه ای از ارزش ها ، باورها و ادراکات مشترک اعضای سدازمان ،  3 فرهنگ سازمانی     

  . با توجده بده مفهدوم  فرهندگ سدازمانی ،                        2117مولفه های مهم تاثیر گذار بر خالقیت و نوآوری است )دفت ، 

               فرهنددگ خالقیددت و نددوآوری بیددانگر مجموعدده ی ارزش هددا ، باورهددا و ادراکددات مشددترک اعضددای سددازمان    

شدرکت هدایی مانندد تدری ام  و جانسدون اندد جانسدون از ایدن نظدر            .در خصوص خالقیت و نوآوری می باشدد  

            1225)  5  . دنیسدون و میشدرا   2117فرهندگ هدای خدالق و ندوآور هسدتند ) دفدت ،       شهرت دارند کده دارای  

یدا هماهندگ سدازی ، فرهندگ مداموریتی ،       1به چهار نوع فرهنگ سازمانی قائدل هسدتند : فرهندگ تطدابق دهدی     

فرهنگ تطابق دهی دارای ویژگی های انعطاف پذیری بام ، توجده  ارکتی و فرهنگ بوروکراتیک . فرهنگ مش

به مریش و آمادگی بام برای انجام طرح ها و اقدامات جدید برای رفع نیازهای مشدتریان مدی باشدد و از ایدن رو     

 و نوآور است .  خالقیت و نوآوری در آن تشویق می شود . بنابراین فرهنگ تطابق دهی فرهنگ خالق

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 -Organizational  Structure       -Daft                                        -Denison  and  Mishra 

 -Berns  and  Stuker                  -Organizational  Culture         -Adaptability  Culture 
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 نوآوری موفقیت خالصه نتایج تعدادی از پژوهش ها در باره ی   -2-9
 

                       مددودهبررسددی ن نددوآوری را موفقیددتدر بدداره ی  پددژوهش هددا تعدددادی از   2114) 1پددان ، بیددرز و کالینددیچ        

 آورده  است . 3-2جدول  و خالصه ی نتایج حاصل را در جداولی ارائه کرده اند که پژوهشگر آنها را در 
 

 ( 2223مدیریت نوآوری  )  پان ، بیرز و کالیننیچ ، باره ی نتایج تعدادی از پژوهش ها در  -4-2جدول               
 

 

 ردیف
         

 وهشگر پژ        
 

          

 مدیریت نوآوری باره یدر بیان شده  نکات اصلی              

   R&Dکارایی ترقیق و توسعه )   -کاربران )مشتریان   ،  شناخت نیازهای  -   1272فریمن و همکاران )    1   

 قابلیت های مدیریتی -،    قابلیت های بازاریابی -،    ارتباطات علمی بیرونی -

 امکان بهبود قابل توجه  -ارزیابی اولیه امکان موفقیت تجاری سازی ،  -   1275)   منزفیلد و واگنر   2   

  R&Dقابلیت پذیرش نتایج  -گزینش پرو ه ها با روش های کمی ،  -

 ایفای نقش عوامل گوناگون به طور همزمان ، عدم یک عامل تنها  -   1271رابینشتاین و همکاران ) 4  

                  سدده عامددل خیلددی مهددم : برتددری و ویژگددی منرصددر بدده فددرد مرصددول ،         -    1281کوپر )    3  

 هم افزایی فناورانه و تولید -،  بازار و آینده نگری  دانش  -

 ،                                 ترقیقات بازاریابی -زمان ارائه ی مرصول به بازار ،  -   1281هاپکینز )  5  

 توجه به ساختار سازمانی،مسئولیت ها وبرنامه ریزی    -مهارت ها در فناوری ،  -

 ، ایفای نقش عوامل موفقیت علیرغم مشخصات انرصاری شرکت  -   1284کوپر )   1  

 عدم ارتباس موفقیت با ورودی مالی ترقیق و توسعه  -

 ابیاهمیت کمتر نقاس قوت فناورانه نسبت به قابلیت های بازاری -

شرکت های کم تجربه در نوآوری از جداسازی اقدامات آغازین  یبهره مند -   1283جان )   7  

 هماهنگ سازیضرورت کاهش کنترل و  - و مقدماتی از اقدامات اجرایی .

 پیشگامی در ورود به بازار   -تعامل با مشتری ،     -دانش بازار  ،    -    1283مایدیکو  و زایرجر )  8  

 برنامه ریزی فرایندها .  -

 نقش مهم گزینش پرو ه ها در افزایش احتمال موفقیت آنها ،  -   1285کوپر )   2  

 همه ی عوامل تعیین کننده ، درونی بودن و قابل مدیریت بودن -   1285مایدیک و زایرجر )   11 
 یادگیری نوآوران از پرو ه های ناموفق   -

متفاوت بودن دو ندوع ندوآوری تددریجی و ندوآوری بنیدادی از  جنبده هدایی          -   1285یوون و میلین )  11 

 مانند بازاریابی و زمان ارائه به بازار .

کیفیددت ،             -عوامددل کلیدددی موفقیددت : هددم افزایددی فناوراندده و بازاریددابی ،      -   1287لینک )  12 

 .توزیع  -استراتژی قیمت ،  -توجه به نیازهای مشتری ،  -
 

--------------------------------------------------------------- 

 -Pann , Beers , Kleinich 
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 ( 2223نوآوری  )  پان ، بیرز و کالیننیچ ،  موفقیتنتایج تعدادی از پژوهش ها در باره  -4-2ادامه جدول             

 

 

 ردیف
         

 پژوهشگر          
 

          

 نکات اصلی بیان شده  درباره ی مدیریت نوآوری              

 تسلش بر بازار -پنجره های فرصت ،  -منافع مالی ،  -شاخص های موفقیت :    1287کوپر و کالین اشمیت )   14  

 برای بررسی موفقیت یا شکست بررسی های زیر نیاز است :      1287کرافورد )   13  

فازهای کلیدی فرایند نوآوری ،                         -، استراتژی های نوآوری  -

 انتشار نوآوری .  -تاثیر پیشگامی ارائه ی نوآوری به بازار ،   -

 چهار نوع استراتژی برای نوآوری قابل تشخیص است . -   1287گوبلی و براون )  15  

 پورتفولیوی استراتژی برای نوآوری مناسو تر است . -

عدم وجود رابطه ی علی بین موفقیت در ندوآوری بدا انددازه و رشدد بدازار ،        -   1287رت و آبیتی ) استا  11  

 شدت ترقیق و توسعه و انعطاف و تطابق پذیری ساختار سازمانی شرکت .

میزان ناهماهنگی بین بخش های مدیریت بازار و    وجود وابستگی بین -   1288ساندر )  17  

 زان احتمال  موفقیت پرو ه های نوآوری .ترقیق و توسعه با می

ضددرورت راهنمددا و         -ماندددگاری کوتدداه مدددت امکددان موفقیددت پددرو ه هددا ،  -   1288وایند و مهاجان )  18  

امکددان بهبددود احتمددال موفقیددت             -، شددیوه نامدده بددرای نددوآوری موفقیددت آمیددز  

             بددامتر نددوآور بددودن درجددات  وپددرو ه هددای نددوآوری بددا تنظیمددات سددازمانی  

 .پذیری   ریسک مخاطره )و تشویق نگرش های 

، هزینده هددا ،            ندوآوری  فعالیدت هدای   مناسدو بدودن سداختار ماتریسدی بدرای        -   1288مرسون و گوبلی )     12  

 برنامه ریزی و فرصت های فناورانه .

 .مکینزی  S اساس مدل   بر موفقیت و شکست مشترک  املطبقه بندی عو  -   1288جان و اسنلسون )  21 

شناسددای ده عامددل موفقیددت پددرو ه هددای نددوآوری و تفدداوت اهمیددت آنهددا                     -    1282پینتو و اسلوین )   21 

 در طی فرایند توسعه .

               تدداثیر منفددی   - بددر افددزایش اسددتعداد نددوآوری .   پیشددگامان مرصددول  تاثیر  -   1221هاول و هیگینز ) 22 

 ) مایوس کننده   ساختارهای با سازمان دهی رسمی  بر پیشگامان مرصول .

و تعیدین   بستگی قابلیت پاسدخگویی شدرکت بده فشدار زمدان و عددم قطعیدت        -   1221روری و کیلی )  24 

 یازده  کیفیت قابل اندازه گیری شرکت   عملکرد با

 شکل بین موفقیت پژو ه ها و درجه ی نوآوری . Uوجود رابطه ی  -   1221کالن اشمیت و کوپر )  23  

 اهمیت تعامالت بیرونی با با مشتریان ، مراکز پژوهشی و دیگر شرکت ها .   -   1222جیماندن و همکاران )  25  

    ضدددرورت ترلیدددل و بررسدددی صدددریح مواندددع ندددوآوری بدددرای افدددزایش                    -   1222دوقرتی )  21  

 اثربخشی نوآوری در شرکت های بزرگ . 
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 ردیف
         

 پژوهشگر        
 

          

 نکات اصلی بیان شده  درباره ی مدیریت نوآوری              

 دوره ها یا نسل های پنجگانه ی نوآوری  -   1222راسول )   27  

اساسی ترین وظیفه مدیریتی هماهنگ سازی استراتژی فناوری با قابلیت های  -   1224بسانت )    28  

 موجود و  توسعه یابنده ی درون شرکت می باشد .

هشددگران  در سددطح شددرکت  و  اندددازه گیددری موفقیددت نددوآوری توسددش پژو -   1224گریفین و پیگ )  22  

 اندازه گیری آن توسش نوآوران در سطح مرصول  .

 استفاده از اندازه گیری های غیرمستقیم موفقیت به جای سنجش مستقیم . -   1224هارت ) 41 

ضددرورت کدداهش شددیوه هددای کنتددرل رسددمی  ولددی در عددین حددال وجددود                 -   1224بارت )  41 

 ل. بستگی داشتن سطح بهینه کنترل   به پرو ه .  یک سطح حداقلی کنتر

 نقش ساختار سازمانی در تعیین مهارت های بازاریابی و لذا امکان موفقیت .  -   1224کالنتون و همکاران )  42 

 نیمی از نوآوران از استراتژی نوآوری استفاده نمی کنند .  -   1224پیگ )  44 

 فرصت برای بهبود وجود دارد . -فته است .بهبود نیا 1281سرعت موفقیت از  -

 مهم تر بودن عوامل فناورانه از عوامل بازاریابی .   -   1225اشمیت )  43 

 برتری مرصول مهم ترین عامل موفقیت است . -

 ضرورت تکمیل مسیر حرکت توسعه با توجه ویژه .  -   1225کالین اشمیت و کوپر )  45 

 تر از مهارت های فناورانه است . مهارت های بازاریابی مهم -

 فاز فرایند توسعه مرصول بر میزان امکان موفقیت . 14افزودن تکمیل هر  -   1227راچفورد و رادلیوس )  41 

 افزودن تجارب بازار و فناورانه بر میزان امکان موفقیت پرو ه های نوآوری. -   1227زیرجر )  47 

تمرکدز چندجانبده      -تعیین میزان امکان موفقیت با درجده ی ندوآوری ،   عدم  -   1227روی و رایدل )  48 

 بر کیفیت ، ویژگی های مرصول و طراحی در اکثر نوآوری های موفق

حمایددت مدددیریت عددالی ، فرهنددگ مسددتعد نددوآوری ،          -پدنج عامددل اصددلی :   -   1228لیستر )  42 

 تیم ها   ، مدیریت پرو ه .  وجود مفاهیم و ایده ها ، ساختارسازمانی مناسی )

 تاثیر جو اجتماعی بر سبک رهبری ، عملکرد سازمانی از دیدگاه بهره وری. -   1228ایکوال و ریهامر )  31 

 امکان شکست به دلیل واحد فروش مرصول مرور به جای مشتری مرور . -   1228راخام )   31 

 بسدتگی سدرعت مانددگاری بده عملکدرد       -ازار عامدل برتدری ،   عدم قطعیت ب -    1222اسپالند و ساندین )   32 

 ناپایدار مشتریان . متویر و 
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   رویکردها و مفاهیم  نوین در مدیریت نوآوری -2-7
 

                 توضدیح داده شددند رویکردهدا و مفداهیم ندوین دیگدری       بده طدور تفصدیلی    عالوه بدر اندواع مددل هدای ندوآوری کده          

 که در زیر معرفی و توضیح داده می شوند . می باشندت نوآوری مطرح در مدیری
 

 سنجش و ارزیابی نوآوری  -2-7-8
 

                شددرکت از جنبدده هددای مختلددف اهمیددت زیددادی دارد .    سددازمان در سددطح  1سددنجش وارزیددابی نددوآوری       

                ر سازمان مانند تولید ، بهره وری ، کیفیدت به نقش اساسی و تعیین کننده ای که نوآوری در کلیه ی امو با توجه 

                      . اسدت و دیگر ابعاد ایفا می نماید آگاهی از وضعیت های کمی و کیفی نوآوری در سدازمان اقددامی ضدروری    

ت گدر  نتایج حاصل از فرایند سنجش و ارزیابی نوآوری شناخت دهنده ی مهمی از نقاس قوت و ضعف  و هدای

هم نین سدنجش و  بسیار موثری در برنامه ریزی راهبردی نوآوری و دیگر اقدامات مدیریت نوآوری می باشد . 

ارزیابی نوآوری  اگر بر اساس شاخص ها و روش شناسی های همسان انجدام گیدرد مدی تواندد بدرای مقایسده ی       

          ، منطقدده ای و بددین المللددی وضددعیت نددوآوری از جنبدده هددای گوندداگون  در سددطوح شددرکتی، ناحیدده ای ، ملددی   

 مورد استفاده واقع شود . 

،                  ) اسددتراتژیک   ، مدددیریت عملکددرد  و مدددل هددای تعددالی سددازمانی       در مدددیریت راهبددردی هددر چنددد      

ح نه در جزئیات و ساز و کارهای مربوطه بلکده در سدط  ولی ارزیابی عملکرد نوآوری مورد توجه قرار می گیرد 

 و به طور اختصاصی مولفه ها و ساز و کارهای نوآوری در سازمان را نمی سنجند .  کلی است 

                     سددنجش    1222) 4ارائدده شددده توسددش کدداپالن و نورتددون   BSC  2) کددارت امتیددازی متددوازن   در روش        

                    ،  مددالیی ه شددده اسددت : جنبدده   جنبدده ی زیددر در نظرگرفتدد منظددر یددا   چهدداراز ملکددرد سددازمان  و ارزیددابی ع

 جنبه ی مشتریان ، جنبه ی فرایندهای داخلی کسو و کار و  جنبه ی یادگیری و نوآوری . 

،  ی: رهبدر شدامل    توانمندسدازها مربوس بده   اریپنج مع: است  ارینه مع یدارا  EFQM  3 مدل تعالی سازمانی      

                    :  جینتددا مربددوس بدده  اریددچهددار مع و،   ندددهایهددا و منددابع ، فرآ ، مشددارکت، کارکنددان یو اسددتراتژ یخددش مشدد

. در ایدن مددل نیدز یدادگیری و ندوآوری              عملکدرد  یدید کل جیجامعه و نتا جیکارکنان ، نتا جی، نتا انیمشتر جینتا

 در سطح کلی مورد توجه قرار می گیرد .

تی که سنجش و ارزیابی نوآوری دارد تاکنون چند روش شناسدی و دسدتورالعمل   با توجه به اهمیت و ضرور      

برای آن طراحی و ارائه شده است . در اینجا به دو مورد اصلی آنها یعنی راهنمدای فراسدکاتی و راهنمدای اسدلو     

اسدتانداردهای   4در بخدش   اشاره می گردد  و یک مدورد مهدم دیگدر آن یعندی اسدتاندارد سدرآمدی ندوآوری        

مزم به ذکر است که بدا توجده بده تفداوت معندای خالقیدت                 آورده شده است . 5-4دیریت نوآوری ) بخش م

 با  نوآوری ، سنجش و ارزیابی خالقیت سازمانی با سنجش و ارزیابی نوآوری سازمان متفاوت می باشد .
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Innovation  Survey / Audit                  - Kaplan  &  Norton  
 -Balanced  Scorecard  (BSC )               -European  Foundation  for  Quality  Management 
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 سنجش و ارزیابی تحقیق و توسعه فراسکاتی برای راهنمای  -2-7-8-8
   
رای سنجش و ارزیابی فعالیدت هدای ترقیدق و توسدعه در واقدع یکدی از       ب 1فراسکاتی  یا شیوه نامه ی  راهنما      

توسدش سدازمان   موسوم به خانواده ی فراسکاتی است که  استاندارد روش شناسی ها و دستوالعمل های مجموعه 

طراحی و تدوین شده اند  . این سازمان که اعضای آن  شدامل     OECD)   اقتصادی و توسعههمکاری  اروپایی

                 بدده طددور کلددی  طددومنی "بددا سددابقه ای نسددبتا مددی باشددد و ترکیدده   اپددن ، کشددور  اروپددایی و نیددز آمریکددا  41

 اصل از آنها  می پردازد . و نوآوری و سنجش و ارزیابی داده های حشاخص های علم ، فناوری  به بررسی

                بدرای بررسدی مندابع انسدانی علدم و فنداوری ،        2 راهنمدای کدانبرا  دیگر راهنماهدای خدانواده ی فراسدکاتی ،           

 .    ,OECD  2112) راهنمای ثبت اختراعات و راهنمای اسلو برای سنجش و ارزیابی نوآوری می باشند

         بددرای بررسددی ترقیددق و توسددعه یکددی از باسددابقه تددرین راهنماهددا یددا شددیوه نامدده هددای  راهنمددای فراسددکاتی         

در گردهمدایی کارشناسدان مربوطده در شدهر      1214خانواده ی فراسکاتی است که اولدین ویراسدت آن در سدال    

                                    2112فراسددکاتی ایتالیددا ارائدده شددده اسددت . آخددرین ویراسددت آن تدداکنون ویراسددت ششددم ارائدده شددده در سددال  

مدل هدای نسدل اول    توجه خاص بیان شد 1-4-2همان طور که قبال در قسمت    .  , OECD  2112 می باشد )

فعالیت های سنتی ترقیق و توسعه درون شرکتی و ندوآوری هدای فناورانده معطدوف     و دوم مدیریت نوآوری بر 

                         یوه نامدده ی فراسددکاتی بدده بررسددی ایددن مددورد مبتنددی بددوده اسددت .    . از ایددن رو ویراسددت اول شدد بددوده اسددت 

ولی در دوره های بعد که نوآوری مفهومی فراتر از ترقیق و توسعه می یابد شیوه نامه ی اختصاصی اسدلو بدرای   

  سنجش و ارزیابی نوآوری طراحی می گردد .

                   ترقیق و توسعهسنجش درون دادهای   2112راست )وی فراسکاتی راهنمایدر آخرین ویراست    

              ترقیق  نینرسمی در واحدهای ترقیق و توسعه و همهم ترقیق و توسعه ی مورد توجه قرارداردکه 

        را شامل می گردد . برون دادها یا خروجی های             در واحدهای دیگر  موردیتوسعه ی غیر رسمی یا  و

مورد سنجش           که عبارت از نوآوری ها هستند توسش روش های دیگر به ویژه شیوه نامه ی اسلو ترقیق و توسعه

        استفاده و چنین  « 4 ترقیق و توسعه ی تجربی» از اصطالح در شیوه نامه ی فراسکاتی  قرار می گیرند .

           است که بر مبنایی نظام دار انه ایکارخالقعبارت از    R&Dترقیق و توسعه ی تجربی )  »تعریف شده است : 

                وکاربرد است که شامل دانش بشری ، فرهنگ و جامعه برای افزایش دانش موجود انجام می گیرد

 .   2112راهنمای فراسکاتی ، « ) این دانش برای ابداع کاربردهای جدید می باشد 
 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Frascati Manual -  Proposed Standard  Practice for Surveys of  Research and  Development 

 - Canbera  Manual  

 - Research and Experimental Development 
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  سنجش و ارزیابی نوآوریاسلو برای  راهنمای  -2-7-8-2
 

به طور اختصاصدی  یکی دیگر از  شیوه نامه های خانواده ی فراسکاتی است که  1اسلو یا شیوه نامه ی راهنما        

برای گردآوری و ترلیل و تفسدیر داده هدای ندوآوری در سدطح      مل هاییعو دستورال مجموعه رهنمودها شامل 

و سومین و تداکنون   1227سال   در  و ویراست دوم آن 1222ست اول این راهنما در سال ویرا .می باشدشرکت 

   . ,OECD 2115ارائه  شده است )   2115در سال   آخرین ویراست آن

در راهنما ی اسلو تالش به عمل آمده که شاخص هایی برای سنجش نوآوری در شرکت هدا تعریدف شدود          

                          نجش بددا دیگددر شددرکت هددا ی داخلددی و بددین المللددی وجددود داشددته باشددد .    کدده قابلیددت مقایسدده ی نتددایج سدد 

ندوآوری در  »  و « ندوآوری در مرصدول   » در ویراست های اول  و دوم این راهنما فقش دو نوع  ندوآوری یعندی   

  ج سدنجش هدای قبلدی ،   مورد توجه بودند ولی در ویراسدت سدوم آن بدا لرداظ شددن  نتدای      «  فرایندهای فناورانه 

مفهوم نوآوری بسش یافته و   نوآوری های غیرفناورانه نیز در نظر گرفته شدند . از این رو دو نوع نوآوری دیگر 

 نیز افزوده شدند .    « نوآوری در بازاریابی » و  «  نوآوری سازمانی » یعنی 

                  ی و ارتبداس آن بدا رشدد اقتصدادی اسدت .     یکی از دمیل گردآوری داده های نوآوری ، درک بهتر ندوآور        

           این کار مستلزم داشتن دانشی از فعالیت هدای نوآورانده ای اسدت کده بدر عملکدرد بنگداه هدا تداثیر مسدتقیم دارد           

  ه ) برای مثال تقاضای بیشتر مرصول یا قیمت های کاهش یافته   و هم به شناخت عوامدل مدوثر بدر تواندایی بنگدا     

   .   8، ص 1481) راهنمای اسلو ، ترجمه ی نیک سیر ،  نیاز است در انجام نوآوری 

     سنجش نوآوری می تواند گستره ای از اطالعات در مورد فرایند نوآوری در سطح بنگاه فراهم کند .       

اع فعالیت های نوآورانه که این سنجش ها می تواند انگیزه ها و موانع نوآوری ، توییر در روش های بنگاه ، انو

می توانند درگیر آن باشند و نوع نوآوری هایی که به عمل می آورند را شناسایی کند . از منظر فرایند نوآوری 

          به عنوان یک نظام ، سنجش های نوآوری می تواند در باره ی ارتباس بنگاه با سایر کنشگران اقتصادی و

ها اطالعات فراهم کند.  مردودیت هایی نیز در مورد نوع   داده هایی که با  روش های حفظ نوآوری در بنگاه

سنجش نوآوری می توان به دست آورد  وجود دارد . نخست این که ترلیل ها اغلو مستلزم داشتن   داده های 

   غلوداده ای ا  است زیرا اتصال داده های سنجش نوآوری به سایر منابع اقتصادی مکمل در مورد بنگاه ها

    .     34، ص 1481مورد نیاز است  ) راهنمای اسلو ، ترجمه ی نیک سیر ، 

         نکته ی دیگر این است که نوآوری فرایندی مستمر است و از ایدن رو انددازه گیدری آن دشدوار مدی باشدد .            

اگانده کده بدرای    به خصوص سنجش نوآوری بنگاه هایی که فعالیت نوآوری آنها ، بدر عکدس پدرو ه هدایی جد    

                  انجددام توییددرات اساسددی خددوب تعریددف شددده انددد اصددوم کددم اسددت و ایددن بنگدداه هددا در مرصددومت خددود     

 جزئی می دهند . توییرات 
 

 

 

 - Oslo Manual - OECD  Proposed  Guidelines for  Collecting  and  Interpreting  Technological  Innovation  Data  
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در راهنمای اسلو ،  با تعریف نوآوری بده عندوان توییدرات اساسدی ، توییدرات قابدل توجده از توییدرات عدادی              

کوچک مجزا می شود ، اما در نظر گرفتن نوآوری  به صورت مجموعه ای از توییدرات تددریجی کوچدک نیدز     

   34، ص 1481راهنمای اسلو ، ترجمه ی نیک سیر ،  )مهم است 

       شدکل مدی دهدد .   در راهنمای اسدلو    مختلف نوآوری اساس چارچوب اندازه گیری نوآوری رانظریه های        

این نظریه ها ضمن مطرح کردن سایر مسایل و نیروهای رانشگر نوآوری ، اهمیت نه تنها مرصومت و فراینددها  

          بده عندوان یدک نظدام     بلکه بازاریابی و شدیوه هدای سدازمانی ، نقدش ارتباطدات و اشداعه و نظریده ی ندوآوری را        

روشن می کند . ارتباس بین نوآوری  و توییر اقتصادی مورد توجه اصلی است . از طریق نوآوری ، دانش جدیدد  

خلق و اشاعه می یابد  و پتانسیل اقتصادی برای بهبود مرصومت جدید و روش های سودمندتر برای تولید پویدا  

دانش فنی تکیه دارد بلکه به شکل های دیگر دانش کده از آن بدرای بهبدود    می شود . چنین اصالحاتی نه تنها بر 

مرصول ، فرایند ، بازاریابی و نوآوری های سازمانی استفاده می شود نیدز بسدتگی دارد . تداثیر اندواع خاصدی از      

 نوآوری ها بر عملکرد بنگاه و توییر اقتصادی بسیار متفاوت است . 

بتوان انجام نوآوری و تاثیر انواع مختلف ندوآوری را شناسدایی کدرد . چدارچوب      به این دلیل مهم است که       

        راهنمای اسلو از ادغام بینش نظریه های مختلف مبتنی بر بنگاه بدا نظریده هدایی بده وجدود آمدده کده ندوآوری را        

   .  43، ص 1481به صورت یک نظام می بیند  ) راهنمای اسلو ، ترجمه ی نیک سیر ، 

                      در راهنمای اسلو به نقش ارتباطات در فرایند ندوآوری توجده خاصدی شدده اسدت . فعالیدت هدای نوآورانده                

و ساختار ارتباس آن به منابع اطالعات ، دانش ، فنداوری ، تجربده و مندابع انسدانی و     تا حدی به ارتباطات مختلف 

از دانش و فناوری برای فعالیت هدای نوآورانده ی کدارآفرین اسدت .                          مالی بستگی دارد . ارتباطات همانند منبعی 

را به سایر کنشگران در نظام نوآوری متصل مدی کندد : آزمایشدگاه هدای دولتدی ،       هر ارتباطی کارآفرین نوآور

        بدا سدنجش ندوآوری     دانشگاه ها ، ادارات سیاست گذار ، ارگان های قانون گذار ، تهیده کننددگان و مشدتریان .   

           درجه ی اشداعه و اهمیدت اندواع مختلدف ارتباطدات و عوامدل مدوثر بدر اسدتفاده         می توان اطالعاتی را  در مورد 

چگدونگی انجدام ایدن فعالیدت     از ارتباطی خاص به دست آورد .   شناسایی ارتباطات در فعالیت های نوآورانده ،  

      .   1481مای اسلو ، ترجمه ی نیک سیر ، ) راهنپی یده را آشکار می کند  

به انواع ارتباطات مانند منابع اطالعاتی آزاد ، داندش مکتدوب ، نظدر مشدتریان ، شدبکه هدای        در راهنمای اسلو    

خرید دانش و فنداوری خدارجی ، همکداری در پدرو ه هدای مشدترک و        دانش و  مبادله ی فناوری و اطالعات ،

           . OECD    ،2115) اشاره شده است در اقدامات نوآوری  همکاری ها سایر انواع

مانندد ترقیدق و   راهنمای اسلو فعالیت های نوآورانه متعددی  را برای گردآوری داده های سدنجش ندوآوری        

دریافت خدمات ترقیق و توسعه ی برون سازمانی ، دریافت حق اسدتفاده از ندوآوری   توسعه ی درون سازمانی ، 

         امات گوناگون برای نوآوری در مرصدول ، ندوآوری در بازاریدابی و ندوآوری سدازمانی در نظدر مدی گیدرد        اقد

 (OECD  ،2115       .   
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 استانداردهای مدیریت نوآوری -2-7-2   
 

یکی از جدیدترین رویکردها برای توسعه ی مدیریت ندوآوری ، طراحدی اسدتانداردهای مددیریت ندوآوری           

موضدوع   حی استانداردهای مدیریت ندوآوری حاکی از این است که وضعیت طراپژوهشگر بررسی های  است .

مراحددل نونهددالی خددود را هماننددد آغدداز شددکل گیددری اسددتانداردهای مدددیریت  کیفیددت                     جدیدددی اسددت کدده 

وز فراگیدر نشدده اندد .             . از این رو اسدتانداردهای ارائده شدده در ایدن خصدوص انددک بدوده و هند         طی می نماید

 در اینجا تعدادی از مهم ترین موارد ذکر می گردد .
 

        (   R&D&Iبتترای متتدیریت تحقیتتق و توستتعه و نتتوآوری )          UNEاستتتاندارد هتتای  -2-7-2-8

 (  AENORاستاندارد اسپانیا )انجمن 

    

بدرای مددیریت ترقیدق و توسدعه و ندوآوری                UNEاولین ویراسدت اسدتانداردهای خدانواده ی       

(R&D&I   توسدش انجمدن اسدتاندارد سدازی اسدپانیا      2112در آوریل استاندارد  3شامل  (AENOR     بدرای

 ساله ارائه گردید . چهاریک دوره ی آزمایشی 

آخدرین آن   ویراسدت دوم ) و  یک استاندارد تکمیلی به آنها اضدافه شدد .    2113دو استاندارد ، در   2114در     

 2111و  2111با احتساب دو استاندارد تکمیلی دیگر اضدافه شدده در    ارائه شده است و  2111تاکنون   در سال 

 استاندارد زیر می باشد :  8شامل تاکنون در مجموع 

         : ویدژه ی توضدیح وا گدان و تعداریف فعالیدت هدای ترقیدق               :         UNEاسدتاندارد   -1

 وری .و توسعه و نوآ

: ویژه ی توضیح پیش نیاز ها و الزامات برای پرو ه های ترقیدق         :        UNEاستاندارد  -2

 و توسعه و نوآوری .

                 : ویددژه ی توضددیح پددیش نیدداز هددا و الزامددات سیسددتم ترقیددق       :        UNEاسددتاندارد  -4

 و توسعه و نوآوری .

            ویدژه ی توضدیح  مهدارت هدا و چگدونگی ارزیدابی ممیدزین       :        :        UNEاسدتاندارد   -3

 پرو ه های ترقیق و توسعه و نوآوری .

: ویدژه ی توضدیح مهدارت هدا و کداردانی و چگدونگی ارزیدابی               :        UNEاستاندارد  -5

 ممیزین نظام های مدیریت ترقیق و توسعه و نوآوری .

      :       UNEبرای استانداردای کاربردی راهنم:         :       UNEاستاندارد -1

 برای بخش تجهیزات .

      :       UNEراهنمای کاربردی برای استاندارد:        :        UNEاستاندارد  -7

        , AENOR)  : نظام پایش فناورانه        :       UNEاستاندارد -8
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      (     -     BSبریتانیا )  استاندارد مدیریت نوآوری موسسه ی استاندارد -2-7-2-2

 

تددوین  نمدوده کده            BS استانداردهایی تردت عندوان  ی از گروه   BSI) 1موسسه استاندارد بریتانیا    

                         اختصددداص بددده    BS    -  2اسدددتاندارد مددددیریتی مدددی باشدددد .    طراحدددی نظدددام هدددای   مربدددوس بددده 

 1222 سدال در  دومویراست ،  1282نسخه ی اولیه ی این استاندارد در سال  .  دارد در سازمان مدیریت نوآوری

 ارائه گردیده است .  2118 سال    در  ) و تاکنون آخرین آن سومو ویراست 

 : را شامل می گردد  زیر  چهار مرور موضوعی اصلیاین استاندارد  

 مدیریت نوآوریمبانی نوآوری و  مفاهیم -1

 سازمان  مدیریت نوآوری در سطح -2

 چارچوب مدیریت نوآوریشیوه نامه ی اجرایی  -4

       .(    -     BS      , )   ابزارها و تکنیک ها برای مدیریت نوآوری -3

تعدددادی از وا گددان واصددطالحات  اصددلی مربددوس بدده نددوآوری تعریددف شددده و  در بدداره ی             در بخددش اول        

                                     مهدددم و سدددطوح آن توضدددیراتی داده شدددده اسدددت .     مفددداهیم ندددوآوری و تدددازه گدددی و مشخصددده هدددای    

 مرحله ی زیر می باشد :  11ارائه گردیده که شامل  در سازمان  چارچوبی برای مدیریت نوآوریدر بخش دوم 

  بررسی اقدامات جاری سازمان برای نوآوری جهت تعیین قابلیت بهبود آنها . -1

 آینده  چشم انداز تعیین -2

 تدوین بیانیه ی ماموریت نوآوری سازمان  -4

 اهداف و راهبردهای نوآوری با توجه به اهداف و راهبردهای کالن سازمان   تبیین -4

3 بزرگراه نوآوری مشخص نمودن -5
 

    رویکرد نوین به نوآوری   عمالبرنامه ریزی ا -1

    با یکدیگر ماموریت ، اهداف و راهبردهای نوآوری  مبانیمرتبش سازی   -7

 ترویج فرهنگ حمایت کننده ی نوآوری -8

        و مهارت ها برای مدیریت نوآوری تقویت زیرساخت ها -2

 نوآوری  تدوین برنامه ی کالن  -11

   و پشتیبانی از رویکرد نوین به نوآوریاجرای برنامه  -11

 ارزیابی میزان پیشرفت و نقش برنامه کالن نوآوری   -12

 از طریق نوآوریایجاد شایستگی های شاخص و مزیت های رقابتی  -14

 
 

  

 -British Standard Institute 
 -BS     -  :      : Design Management Systems – Guide to Managing Innovation 

 - Innovation highway 
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 مستند سازی ، به اشتراک گذاری ، تبلیغ و نکوداشت  دستاوردهای حاصل از نوآوری -13

 آوری افزایش حسن شهرت سازمان از طریق نو  -15

      .(    -     BS      , )  بازنگری و اصالح رویکرد کالن به نوآوری -11
 

شیوه نامده ی اجرایدی و توضدیه هدای کداربردی بدرای مددیریت ندوآوری توضدیح                   این استاندارد در بخش سوم 

      دیدده اسدت .  تعدادی از ابزارها و تکنیک ها برای مددیریت ندوآوری بیدان گر   داده شده است . در بخش چهارم 
 ( ,      BS     -    ).       
 

 سنگاپورکار  کسب و  مرکز توسعه ی   استاندارد نوآوری -2-7-2-3

توسددعه ی کسددو و کددار مرکددز       
1
 (EPC    اسددتانداردهای »   در سددنگاپور  مجموعدده اسددتانداردهایی ترددت عنددوان           

بددا  رویکددرد اختصاصددی بدده سددرآمدی                         اسددتاندارد 3شددامل  تدددوین و ارائدده نمددوده کدده 2« تعددالی کسددو و کددار 

         در ایدن اسدتانداردها      خددمات و ندوآوری مدی باشدند .     ، مندابع انسدانی ،    کیفیدت   )بهبود مستمر موضوع   3در 

یندها ، مشتری و نتدایج   هفت حوزه ی کلیدی سازمان شامل  رهبری ، برنامه ریزی ، اطالعات ، منابع انسانی ، فرا

   .      ,EPCمورد توجه قرار می گیرند )  

ارائده    2111که ویراست جدید آن در سال  ،نوآوری  با رویکرد اختصاصی به  استاندارد تعالی کسو و کار     

مورد از حوزه های کلیدی سازمان یعندی رهبدری ،    1بخش یا عنوان موضوعی اصلی است که   1گردیده شامل 

هدر بخدش از تعددادی زیدر بخدش یدا عنداوین         رنامه ریزی ، اطالعات ، فراینددها و نتدایج را در بدر مدی گیدرد .     ب

مدورد مدی شدوند . هدر مدورد تعددادی عبدارات توضدیری          17تشکیل می گردد که در مجموع موضوعی فرعی 

ات آن مدی باشدد .                 مرتبش دارد که بیدانگر  شداخص هدای تبیدین کنندده و بده عبدارتی معیارهدای شدرایش و الزامد          

عنوان موضوعی اصلی  میدزان حدداکثری امتیدازات عدددی تعیدین شدده کده حاصدل          1هم نین برای هریک از 

   .      ,EPC ) است زیر بخش یا عناوین فرعی 17مجموع امتیازات 

 عناوین موضوعی اصلی و فرعی و امتیازات مربوطه به شرح زیر می باشند :      

   . امتیاز 11فرهنگ سازمانی : -2-1،  امتیاز 11:   رهبری ارشد-1-1)  امتیاز 121 رهبری : -1

   . امتیاز 71 توسعه ی راهبرد و استقرار آن :  -1-2 )  امتیاز 71برنامه ریزی :  -2       

   امتیاز  21:  الگوبرداری -2-4،  امتیاز 51دانش :  و مدیریت اطالعات -1- 4) امتیاز  71اطالعات :  -4        

 ،  امتیاز 21تعهد کارکنان :  -2-3،  امتیاز 21برنامه ریزی منابع انسانی :  -1-3)  امتیاز 111منابع انسانی :  -3        

                                                                   ،    امتیاز 21رفاه و رضایتمندی کارکنان :  -3-3،  امتیاز 21یادگیری و توسعه ی کارکنان :  -3-4        

 . امتیاز 21عملکرد کارکنان و توجه و تقدیر :  -3-5       .

 امتیاز   41مدیریت فرایند و بهبود :  -2-5، امتیاز  141فرایندهای نوآوری :  -1-5)  امتیاز 121فرایندها :  -5

   امتیاز 41 مدیریت تامین کنندگان و همکاران راهبردی : -4- 5        
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Enterprise  Promotion  Centres 
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                  ،امتیدداز  111نتددایج مددالی و بددازار :    -2-1،  امتیدداز 111نتددایج مشددتری :   -1-1)  امتیدداز 351نتددایج :  -1

                .      ,EPC) امتیاز   131:  ینتایج عملیات -3-1،  امتیاز 111نتایج منابع انسانی :  -1-4
 

  ( CEN) استاندارد سازی ییاروپا ی تهکمی     CEN/TC نوآوریهای مدیریت استاندارد  -2-7-2-4 
 

وعدده اسددتانداردهایی در خصددوص             بدده منظددور رشددد و توسددعه ی نددوآوری در سددازمان هددای اروپددایی ، مجم      

            بددا تشددکیل   CEN)  1توسددش کمیتدده ی اروپددایی بددرای اسددتاندارد سددازی    2118مدددیریت نددوآوری از سددال 

در دست تدوین قدرار گرفتده      AENOR )  2با مدیریت انجمن استاندارد اسپانیا      CEN/TCکمیته ی فنی 

                  را   482117الددی   482111شددماره هددای هفددت مددورد و  کدده  اسددتانداردها ایددناولیدده ی  پددیش نددویساسددت . 

                       ، سیسدددتم مددددیریت ندددوآوری:          ، تمددددیریت خالقیددد :         ز : عبدددارت بودندددد ا داشدددته 

،  مالکیدت فکدری   مددیریت  :        ،  تفکدر ندوآوری   :       ،  ارزیابی مدیریت ندوآوری  :       

 .        ,CENمدیریت همکاری )  :         و  مدیریت راهبردی سرمایه های فکری :       

برای         CEN/TSبا عنوان خانواده ی استانداردهای  2112در  عدی استانداردهای فوقپیش نویس ب     

 یر معرفی شدند :  به شرح زفنی  صههفت استاندارد اولیه ) مشخص مدیریت نوآوری شامل 

 .    -      CEN/TS) : سیستم مدیریت نوآوری  1بخش  ،مدیریت نوآوری  -1

 .    -      CEN/TS) : مدیریت هوش راهبردی  2بخش  ،مدیریت نوآوری  -2

   .  -      CEN/TS: تفکر نوآوری )  4بخش  ،مدیریت نوآوری  -4

   .  -      CEN/TS)  مالکیت فکری: مدیریت  3بخش  ،مدیریت نوآوری  -3

   .  -      CEN/TS)  همکاری: مدیریت  5بخش  ،مدیریت نوآوری  -5

   .   -      CEN/TS: مدیریت خالقیت )  1بخش  ،مدیریت نوآوری  -1

   .  -      CEN/TSمدیریت نوآوری ) ارزیابی :  7بخش  ،مدیریت نوآوری  -7

سیستم مدیریت نوآوری منتشر گردیده و بقیه ی موارد قرار است           تاکنون فقش مورد اول یعنی استاندارد     

   -      CEN/TS ) استاندارد  این . پیش نویس منتشر شده ی       ,CENمنتشر شوند )  2113در سال 

             مرور موضوعی دامنه ، مراجع ، عبارات و تعاریف ، زمینه ی سازمان ، رهبری برای نوآوری ،  11شامل 

برنامه ریزی برای موفقیت نوآوری ، توانمند سازهای نوآوری یا عوامل توسعه ی نوآوری ، فرایند مدیریت 

نوآوری ، ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نوآوری ، بهبود سیستم مدیریت نوآوری و معرفی تکنیک های              

   .     ,CEN) مدیریت نوآوری می باشد 

برای       ISO/TC  به تازگی کمیته ی فنی  ISOدر سازمان بین المللی استاندارد ) ت که مزم به ذکر اس

   تشکیل شده است . AFNORتهیه استاندارد های نوآوری در سازمان ها با مدیریت انجمن استاندارد فرانسه ) 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -European  Committee  for  Standardization : Comite  Eurppeen  de Normalization(CEN) 

: Asociación Española de Normalización y Certificación The Spanish Association for Standardisation and Certification-  
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          توسش دیگر کشورها  نیز استانداردهایی برای مدیریت نوآوری عالوه بر موارد فوق الذکر ،  هم نین    

 و یا در دست تدوین می باشد از جمله موارد زیر :  تدوین گردیده

  و      :      NP     :        ،NP             ،NPاستاندارد های مدیریت نوآوری  -

          NP   انس استانداردسازی پرتوال ) آ IPQ .   

 . ( AFNOR)   موسسه ی استاندارد فرانسه      -   FD Xاستاندارد مدیریت نوآوری  -

 

  نوآوری الکترونیک -2-7-3
  
                 فندداوری اطالعددات و ارتباطددات اسددت .  بددا اسددتفاده از در واقددع بدده معنددی نددوآوری  1نددوآوری الکترونیددک     

          نشدان مدی دهدد کده همگدام بدا رشدد وتوسدعه فنداوری هدای اطالعداتی و ارتبداطی  و              ی پژوهشدگر هدا  بررسی 

کسدو و کدار الکترونیدک                     جنبده هدای مختلدف و گسدترش مفداهیم و سدامانه هدایی مانندد           ایفای نقش آنهدا در 

                                  ابزارهددددای مربوطدددده نیددددز مفدددداهیم و  الکترونیددددک ، امددددروزه  نددددوآوری الکترونیددددک  و   یددددادگیریو 

 می باشند. درحال رشد و توسعه و ایفای نقش های بیشتر  همواره

           شددامل مددوارد متعددددی ماننددد مراکددز و شددبکه هددای مجددازی پددژوهش و نددوآوری ،    نددوآوری الکترونیددک      

 : شودهای خالقیت و نوآوری می نظام های اطالعات و تصمیم یار نوآوری و نرم افزار
 

   شبکه های مجازی پژوهش و نوآوری مراکز و  -2-7-3-8
 

بده ارتباطددات و تعدامالت پژوهشدگران ،  مختددرعین و     2مراکدز و شدبکه هدای مجددازی پدژوهش و ندوآوری            

                    و ندوآوری نوآوران در یک مریش مجازی ) الکترونیکی   و انجام فعالیت های پژوهشدی ،فراینددهای خالقیدت    

 و ترقیق وتوسعه در این مریش می پردازد مانند پرو ه مشترک طراحی یک مرصول نوین درچندین شدبکه ای .  

 ی        پژوهشددی مجازی)پژوهشددکده مجددازی یددا الکترونیکددی ، مرکددز ترقیددق و توسددعه سدداختارهائی ماننددد مرکددز

                        ای نددوآوری مجددازی ، مرکددز رشددد مجددازی     مجددازی ،آزمایشددگاه هددای پژوهشددی مجددازی ، خوشدده هدد      

 قراردارند . ی موضوعی حوزه  و پارک فناوری مجازی در این

        و اینترنتدی  هسدتند کده    الکترونیکدی  مراکزوشبکه هدای    شبکه های مجازی پژوهش و نوآوری ، و مراکز         

  بدرای فعالیدت هدای    R&Dی و واحددهای  ترقیدق و توسدعه )   راه ارتباطی مناسبی بین اعضدای مراکدز پژوهشد   

پژوهش و نوآوری می باشند .  شبکه های مجازی نوآوری  سامانه بسیار مناسبی برای ایجاد ارتباطدات تعداملی ،   

        نددوآوران و پژوهشدگران درسددطوح  5همکداری هددای مشدترک و مستمرپژوهشدی     جریدان اطالعدات و دانددش و  

 و بین المللی می باشند . ای مرلی ، ملی ، منطقه
 

 
 

 -E-Innovation 

 -Research & Innovation E-Network 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  فصل دوم                                                                                    پیشینه و مبانی نظری پژوهش*  

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 12                                                                          طراحی  مدل مدیریت نوآوری جامع                     

 

  

  از دو بخش کلی تشکیل می گردد:   VIN)   1هر شبکه مجازی نوآوری      

 شبکه فیزیکی: شامل تجهیزات و زیرساخت های فنی وسخت افزارها و نرم افزارها  می باشد . -1

اطالعات و دانش ، ایده ها واندیشه ها  و قابلیت های تفکر ، هوشمندی انسانی و شبکه اجتماعی  : شامل  -2

 خالقیت می باشد .

  مدل اقتصادی برای تبیین نقش شبکه های مجازی پژوهشی و   دو رویکرد سرمایه اجتماع2115)2آکلند        

 و نوآوری ارائه نموده است .

شبکه های مجازی  پژوهش و نوآوری نقش مهمی در رشد و رویکرد سرمایه اجتماعی بیان می دارد که   -

          اجتماعی پژوهش و نوآوری دارد و هوش و خرد جمعی ،  قابلیت های پژوهشی ،  ی رمایهس توسعه

 نوآوری را افزایش می دهد . توانمندی های خالقیت و مدیریت دانش و

های مجازی پژوهش و نوآوری به دلیل فرایندهای رویکرد مدل اقتصادی ، چنین بیان می دارد که در شبکه  -

 نامیده شود ، جریانی از منافع اقتصادی برای  4هم افزایانه خلق ارزش ، که می تواند ارزش آفرینی شبکه ای

 کلیه اعضای شبکه فراهم می شود .

که ها از تعامل شبکه های مجازی نوآوری ، از تعامل اجزاء مختلفی شکل می گیرند . یکی از انواع شب       

   :2117،  3تشکیل می شود ) ویاللوازو زیر چهار بخش 

پورتال رشد و نوآوری  : به عنوان بانک جامع اطالعات و دانش برای همه اعضای شبکه ) پژوهشگران  -1

 نوآوران ، مخترعین و کارآفرینان   . 

       وزشی و مشاوره ای ارائه دهنده خدمات آم :مرکز آموزش و هدایت مجازی نوآوری و کارآفرینی  -2

        در خصوص مباحث علمی مدیریت ، خالقیت و نوآوری ، حل خالق مسئله ، کارآفرینی و بازرگانی 

 به صورت برخش  و اینترنتی به اعضای شبکه .

      : مجمعی مجازی در اینترنت برای  ارتباس ، گفتگو ، مباحثده و  مدذاکره میدان پژوهشدگران      مجمع مجازی  -4

 نوآوران و کارآفرینان عضو شبکه  به شکل های مختلف مانند پیام مکتوب ، برخش  و ویدئو کنفرانس .و 

           : سدامانه ای مجدازی در اینترندت بدرای بازاریدابی فنداوری ، خریدد         مرکزآزاد مجدازی خددمات بازرگدانی    -3

  ری سازی  نوآوری ها مانند  فن بازارالکترونیکی  . و فروش ایده های خالق ،ابداعات واختراعات و تجا

 مجازی     مریش     وCOIN) 5 شبکه های مجازی نوآوری  ترت عناوین  شبکه های نوآوری مشارکتی        

 نیز نامیده می شوند .   1پژوهش

 
 

 

 

 .Virtual  Innovation  Network                                -vilalozo 
 -Ackland                                                                 - Collaborative Innovation Networks 

 - Network  Value  Creation                                    -Virtual  Research  Environment 
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           افراد شبکه نوآوری مشارکتی عبارت است از یک گروهتعریف شبکه مجازی نوآوری یا  بنا به       

                     کارگروهی وپژوهشگران ، مخترعین و نوآوران  خودبرانگیخته ، دارای دیدگاه  جمع گرائی  شامل 

تیابی به که از طریق امکانات و قابلیت های فناوری های اطالعاتی و ارتباطی با یکدیگر مرتبش بوده و برای دس

               اهداف پژوهشی مشترک ، با تعامل  و به اشتراک گذاری ایده ها ، طرح ها ، اطالعات ، تجربیات ، دانش

   . 2115و همکاران ،  1همکاری می نمایند ) گلور و کارهای یکدیگر

شدبکه اجتمداعی    ، نوع شبکه مجازی شامل شبکه دانش  1یک شبکه مجازی پژوهش و نوآوری در واقع از       

، شبکه کار ، شبکه استراتژی ، شبکه یادگیری و  شبکه نوآوری تشکیل شده اسدت . بده طدورکلی مردیش هدای      

 می باشند : یژگی های اصلی زیرو پژوهشی مجازی و شبکه های مجازی نوآوری  دارای

                       امکدددان دسترسدددی بددده امکاندددات پژوهشدددی مجدددازی و فرصدددت هدددای جدیدددد خالقیدددت و ندددوآوری ،    -1

 مردودیت های جورافیائی ، سازمانی ، مکانی و زمانی . بدون 

 امکددان همکدداری هددای پژوهشددی مشددترک قددوی و گسددترده در سددطوح درون سددازمانی ، میددان سددازمانی ،   -2

 کشوری ، منطقه ای و جهانی  .

 در بند اول  .   ر شدهمستمر و بدون مردودیت های ذک ،قابلیت های ارتباطی و تعاملی آسان ، گسترده  -4

 ها یا تیم های پژوهشی مجازی . پژوهشی مجازی و گروهی قابلیت تشکیل جامعه  -3

       شدبکه و    سدریع ایدده هدا ، طدرح هدا ، اطالعدات ، تجربیدات و داندش میدان کلیده اعضدا ی           ی امکان مبادلده   -5

 .  یادگیری متقابل

فیزیکدی مربوطده    هش در آزمایشگاه مجازی که امکاندات افزایش کیفیت و بهره وری پژوهشی ، امکان پژو -1

 هزینه ها  .   قابل توجه در زمان و دردسترس پژوهشگر نیست  و نیز کاهش

 دستاوردهای پژوهشی و نوآوری ها .  رشد و توسعه   -7
 

  خوشه های نوآوری مجازی -2-7-3-2
 

وری  کده در واقدع ندوعی از شدبکه هدای      یا خوشه های مجازی پدژوهش و ندوآ   2خوشه های نوآوری مجازی      

وابسدته   ندوآوری  پدژوهش و  مراکز مجازی پژوهش ونوآوری هستند سازوکاری برخواسته ازخوشه های صنعتی و

خوشده هدای صدنعتی مجموعده ای ازصدنایع و کسدو و کارهدای            . 2111 ، و همکاران 4 مکسویل به آنهاست )

        برنامدده هددا وفعالیددت هددای کدداری مشددترک  کدده ویژگددی هددا ، هددم خددانواده و بدده هددم وابسددته مددی باشددند همگدن ، 

تامین منابع ، طراحی ، بازاریابی و ترقیق و توسعه دارند . بنابراین خوشده هدای پدژوهش وندوآوری      متعددی مانند

     مجازی درواقع شبکه های پژوهش و نوآوری مجازی مربدوس بده خوشده هدای صدنعتی مدی باشدند وازایدن طریدق          

   .  3،2112می دهند )پاسیانته  ری فرایندهای نوآوری وخلق ارزش را افزایشبهره و
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Clusters : VIC                                     -Maxwell         -Glour   

 -Virtual Innovation  Clusters  ( VIC )               -Pasianteh  
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             با توجه به این که بر اسداس ندوع صدنعت اندواع خوشده هدای صدنعتی مانندد خوشده هدای صدنایع غدذائی ،                     

خوشه های صنایع فناوری زیستی وغیره وجدود دارد   خوشه های صنایع الکترونیک ، خوشه های صنایع چوب ،

                     بنددابراین انددواع خوشدده هددای پددژوهش ونددوآوری مجددازی  ) ماننددد خوشدده هددای پددژوهش ونددوآوری مجددازی    

 صنایع غذائی و ...   می توانند وجود  داشته باشند .         در
 

   پارک فناوری مجازی -2-7-3-3
 

   یا پارک فناوری الکترونیکی  نقش ها وکارکردهای پارک هدای فنداوری معمدولی    1مجازی پارک فناوری      

،  و همکداران  2در خصوص موسسات دانش بنیان ونوآوری مردور را درمردیش مجدازی ایفدا مدی نمایدد ) مایدد       

  . پارک فناوری مجازی  با توجه بده سداختاروعملکرد اصدلی کده دارد دراسداس ندوعی شدبکه پدژوهش         2111

نوآوری مجازی است که به دلیل اهداف ونقش های ویژه آن ، قابلیت ها و کارکردهدای اختصاصدی خدود را    و

       دارد . دیگرساختارهای مشابه مانند مرکزرشد مجازی ، پارک ترقیقاتی مجدازی ، شدهرعلم و فنداوری مجدازی    

 ) الکترونیکی   نیزبه همین صورت می باشند .
 

  ی یا الکترونیکیآزمایشگاه مجاز  -2-7-3-4
 

یکی از اجزاء مهم مریش های مجازی پژوهش و نوآوری مدی باشدد. آزمایشدگاه هدای      4آزمایشگاه مجازی      

مجازی برحسو میزان قابلیت های طراحی شده در آنها ، می توانند کارکردهای آموزشی و پژوهشی یدا هدردو   

             ترونیکددی بددر اسدداس حددوزه موضددوعی فعالیددترا داشددته باشددند . مراکددز و شددبکه هددای پددژوهش و نددوآوری الک

         به آزمایشگاه هدای پژوهشدی مجدازی مربوطده  نیداز دارندد . بندابراین اندواع آزمایشدگاههای پژوهشدی مجدازی            

در رشته های مختلف ) فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ، الکترونیک ،مکانیک ، معماری و غیدره   مدی توانندد    

ایش های پژوهشی در مریش مجازی ایفای نقش نمایند . یکی از قابلیدت هدای آزمایشدگاه هدای     برای انجام آزم

   . 2118 ،3مجازی فرایندهای طراحی و تولید مجازی می باشد ) واسیلیو

از مهم ترین مزایای آزمایشگاه های مجازی ، کاهش بسیار قابل توجه هزینه های آزمایشدات ، صدرفه جدویی       

و فراگیری دسترسی به آن در هر مکان می باشد . این ویژگی ها باعدث مدی شدود سدرعت و      در زمان و سهولت

      تعداد پژوهش ها بو در نتیجه دستاوردهای آنها به میزان قابل توجهی افزایش یابد .

        اندواع نددرم افزارهدا بددرای افدزایش قابلیددت و امکددان پدذیری انجددام آزمدایش هددای پژوهشدی طراحددی گردیددده                

 و این حوزه ی فعالیتی به منظور طراحی و تولید نرم افزارهای جدید تر و پیشرفته خیلی فعال و پویا می باشد .  
        

 
             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            -Virtual  Technology  Park                     - Virtual Laboratory : V-Lab or E-lab 

         -Mied                                                       - Wasilio 
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  نظام های تصمیم یار نوآوریو  نظام های اطالعات نوآوری -2-7-3-2

 

ندوآوری ،   ،خالقیدت   پدژوهش ، مربدوس بده    نظدام هدای اطالعداتی       IIS)  1طالعدات ندوآوری   نظام های ا     

                         مددددیران ی کددده مددورد نیددداز و اسددتفاده    هسددتند ابددداعات واختراعددات و مرصدددومت و روش هددای ندددوین    

 شند .و تصمیم سازان سازمان و به ویژه مدیران و کارشناسان بخش های ترقیقاتی می با

                 به طورکلی یک  نظام اطالعدات عبدارت از یدک نظدام هدفمندد مبتندی بدر فنداوری اطالعدات و ارتباطدات                  

 (ICT     برای گردآوری ، نگهداری ، پردازش وتوزیع اطالعات ) در حوزه های موضوعی مختلف   به منظدور

  از جملده نظدام هدای     IIS)    .  نظام اطالعات ندوآوری    2115، 2) مودن کمک به تصمیم سازی ها می باشد 

 اطالعاتی نوین است که به اطالعات درباره خالقیت و نوآوری مربوس می باشد .

      نیز از جمله نظام های نوین  پشتیبانی تصدمیم  IDSS ) 4نظام تصمیم یار) پشتیبان تصمیم گیری   نوآوری       

 (DSS جزیه و ترلیل اطالعات برای کمک  به فرایندهای مربوس بده تصدمیم گیدری      است که به فرایندهای ت

  در حوزه نوآوری اختصاص دارند .

                             قابلیددت وتددوان پددردازش ترلیلددی اطالعددات ، عمددده تددرین تفدداوت نظددام هددای پشددتیبان تصددمیم گیددری            

 با نظام های اطالعاتی دیگر می باشد .

          شددکل  ات مددورد نیدداز فراینددد تصددمیم سددازی ، توسددش یددک نظددام تصددمیم یددار نددوآوری  بدده دو     اطالعدد      

                     اطالعددات مفهددومی و اطالعددات کمددی  ارائدده مددی گددردد .  اطالعددات مفهددومی ، شددامل انددواع اطالعددات         

اطالعدات مفهدومی در واقدع     به شکل دیجیتال ، متن ، گرافیک ، نمودار،   عکس ، صوت و تصویر مدی باشدد .  

 توصیف مفهومی انواع  راه حل های ممکن ، مالک ها و شاخص ها و راههای تعیین ارزش ها می باشد .

                              اطالعددات کمددی ، نظددام هددا و زیرنظددام هددای مربددوس بدده شدداخص هددا و واحدددهای   اندددازه گیددری                  

ندوآوری را   تصمیم یار نوآوری ، تصدمیم سدازان و تصدمیم گیدران خالقیدت و      را شامل می گردد. بنابراین نظام

                                      راه حدل هدای نوآورانده از یدک پایگداه داده هدا      ی قادر می سازد که به انواع اطالعات مفهومی و کمی در باره 

و ترلیدل عوامدل فدوق ، راهکارهدای خالقانده و       دسترسی داشته باشدند و بتوانندد بدا بررسدی     ترلیلپایگاه   و نیز

   .2111 ،3 سیاثربخش مسائل مربوطه را بیابند ) کلرک

نظام تصمیم یار نوآوری یک ساختار پایگاه داده مرتبش دارد که درآن اطالعات بده شدکل جدداول ذخیدره           

رایانه به عندوان  ی درحافظه جدول یک اسم دارد و  شده اندکه مرتوی اطالعات مفهومی و کمی می باشد . هر

یک پرونده ) فایل   جداگانه قرار گرفته است . ارتباس و اتصال معنی دار و منطقی جدول ، یک مدل مدرتبش را  

 شکل می دهد .
 

 

 - Innovation Information Systems 

 -Lawdon 

 -Innovation Decision Support System ( IDSS ) 

 -Kelerkis 
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              نظدام اطالعدات   یکی   از دو نظام تشکیل می شود :    IDSSنظام اطالعات نوآوری ) عات یکپایگاه اطال      

               نظددام ارزیددابی  و دیگددری  شددامل اطالعددات مفهددومی در بدداره راهکارهددای نوآوراندده حددل مسددئله    کددهاولیدده 

            پددیش تعیددین شددده ،  خص هددای کمددی ازاسددتفاده ازمجموعدده ای از معیارهددا و شددا کدده بدداراهکارهددای نوآوراندده 

درباره اندواع راهکارهدای نوآورانده     اطالعات کمی و  هریک از راهکارها را مورد ترلیل وارزیابی قرارمی دهد

 یشداخص هدا    یمیزان اثربخشی و مطلوبیت انواع راهکارهای نوآورانده بدا ترلیدل و مقایسده        ارائه می نماید .

             جنبدده هددای   اقتصددادی ، فنددی ، فناوراندده ، کیفیتددی ، مدددیریتی ، قددانونی ، اجتمدداعی و    متعددددی ماننددد عوامددل 

 مشخص می شوند . دیگر

یک نظام تصمیم یار نوآوری هم نین مدل هائی را شامل می گردد که به تصمیم گیدران کمدک مدی کندد           

هند و براساس  آن بهترین گزینه را برای سدازمان  تجزیه و ترلیل جامعی درباره انواع راه حل های خالق انجام د

 و شرکت مربوطه انتخاب نمایند .

 داده روش ها و مدل های تجزیه و ترلیل شاخص های چندگانه زیر که توسش پژوهشگران مختلف طراحدی       

 وند :برای تجزیه و ترلیل انواع راهکارهای نوآورانه به کار گرفته می ش   IDSSو توسعه یافته اند در

یک روش و مدل جدید برای تعیین ضریو وزنی هریک از شاخص ها ئی  که مشخصات کمی و کیفدی   -1    

               آنهددا مشددخص شددده و توسددعه داده شددده انددد . ایددن روش بدده پژوهشددگر   اجددازه مددی دهددد میددزان تاثیرگددذاری 

 ید . هریک ازشاخص های کمی و کیفی را مطابق با مشخصات فوق مراسبه نما

یک روش و مدل جدید برای تعیین میزان سودمندی و ارزش پرو ه ها  براساس تجزیده و ترلیدل پی یدده     -2   

همه منافع و نیز نقاس ضعف آنها . بر اساس این روش میزان سودمندی پرو ه و ارزش بازار آن ، بده طورمسدتقیم   

 ین شاخص ها  تخمین زده می شوند .متناسو با نظام شاخص و توصیف کافی آن و ارزش ها و وزن های ا

یک روش و مدل جدید شاخص چندگانه برای طراحی چند متویره چرخه حیات پرو ه ، کده کداربر را    -4       

                     بدده طراحددی و نددوآوری بدده کمددک رایاندده قددادر مددی سددازد . هددر نددوع چرخدده حیددات پددرو ه کدده بدده ایددن طریددق 

 مفهومی و کمی استوار می باشد . می آید بر اطالعات  به دست

           به کارگیری نظدام تصدمیم یدار ندوآوری بده مددیران و پژوهشدگران اجدازه مدی دهدد نقداس قدوت و ضدعف                  

               انددواع راهکارهددای نددوآوری را تعیددین و بررسددی نماینددد . مراسددبات مربوطدده آشددکار مددی سددازد کدده کدددامیک

                      میددزان  و بدده چدده علددت بهترازدیگددری مددی باشددد . بددرای افددزایش اثربخشددی      ازانددواع راهکارهددا ، بدده چدده   

             راهکارهددای خالقیددت ونددوآوری ، نقدداس عطفددی در نظددر   گرفتدده شددده اسددت . همدده آنهددا بدده طددور اسددتدملی ، 

                       یددن موضددوع براسدداس شدداخص ترددت بررسددی و بددر مبنددای میددزان ارزش و وزن آنهددا تعیددین مددی شددوند . ا      

مدی دهدد     اینکه به میزان قابل توجهی باعث صدرفه جدوئی در زمدان کداربران مدی شدود ، بده آنهدا اجدازه          ضمن

  .2111س ،یاثربخشی و کیفیت راهکارهای نوآوری را افزایش دهند ) کلرک
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 نوآوری به کمک رایانه   خالقیت و -2-7-3-9
 

مبتنی بر استفاده از نرم افزارهای رایانه ای مختلدف بدرای خالقیدت و     1کمک رایانه خالقیت و نوآوری به      

بدیش از ده هدا    ایده پردازی ، ترلیل مسئله ، راه حل یابی و طراحی می باشد . نوآوری شامل فرایندهائی مانند

زارهای خالقیت بخش مهمی از نرم افطراحی شده است . نرم افزار خالقیت و نوآوری با قابلیت های مختلف 

                          مددی باشددند .      TRIZتریددز )  شناسددی خالقیددت و نددوآوری ، نددرم افزارهددای مبتنددی بددر روش شناسددی     

گروه هدای تخصصدی   کدار بده عندوان یکدی از     2111کارگروه  خالقیت ونوآوری به کمدک رایانده در سدال    

توسش طراحان و شرکت هدای مختلدف    شده است . تشکیل    IFIPفدراسیون بین المللی پردازش اطالعات )

با قابلیت ها و کارکردهای مختلف تولید شده اسدت کده قابلیدت هدای      انواع نرم افزارهای خالقیت ونوآوری 

هریک ازآنها بستگی به این دارد که از کدام روش شناسی هدا و تکنیدک هدای خالقیدت و ندوآوری درآنهدا       

   : شده اندوان نمونه چند نرم افزار به طور خالصه معرفی در اینجا به عناستفاده شده باشد . 
 

 Innovation Toolboxنرم افزار  -  
 

                       مسدداله خددالق تکنیددک هددای  حددل   و   انددواع روش هددای ایددده پددردازی   تلفیقددی از بددا  ایددن نددرم افددزار        

قابلیدت اجدرای روش بدارش ذهندی      بدرای خالقیدت و ایدده پدردازی و نیدز       ندوین  و راهکارهای ی جدیدایده ها

 را ارائه می نماید . از طریق وب گروهی 

 

 Innovation Suiteنرم افزار  -
 

می باشد که   TRIZ روش شناسی حل نظام یافته ی مسئله   ی براین نرم افزار از مهم ترین نرم افزارهای مبتن     

مانند ماتریس تنداقض هدا و    تریز طراحی شده است . در این نرم افزار  ابزارهای اصلی    Creaxتوسش شرکت 

 در اختیار کاربران قرار می گیرد .مسئله ها  اصل نوآوری برای تجزیه و ترلیل و راه حل یابی 31
 

 .TechOptimizer Proنرم افزار  -
 

            آن ترت عنوان  می باشد و از TRIZ روش شناسی از نرم افزارهای مهم مبتنی برنیز یکی  این نرم افزار     

  و تعداد مهمی از روش های حل مسئله با روش تریز را به کاربران ارائه می کند . می شود  ماشین اختراع تعبیر
 

 Goldfire Innovator ( GI ) نرم افزار -
 

                      )ماشددین اختددراع   طراحددی و تولیددد  شددده اسددت    Invention Machineایددن نددرم افزارتوسددش شددرکت      

 می باشد .  TRIZو اساس عملکرد آن روش های ترلیل مسئله و راه حل یابی 
 

 

 -Computer Aided Innovation  ( CAI )   
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  فصل دوم                                                                                    پیشینه و مبانی نظری پژوهش*  

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 11                                                                          طراحی  مدل مدیریت نوآوری جامع                     

 

  

 ( NPDتوسعه ی محصول جدید )  -2-7-4
 

  فراینددی اسدت کده     PIM)  2« مددیریت ندوآوری مرصدول    » یدا   «  NPD)  1 توسعه ی مرصول جدیدد »      

متمرکز بدوده و یکدی از اهدداف    « نوآوری مرصول » متمرکز بر طراحی و تولید مرصومت جدید و به عبارتی 

بده    دل های نوآوریدر همه ی موب می گردد . سمهم مدیریت نوآوری و در واقع از زیر مجموعه های آن مر

           7-3-2مددل کدوپر ) آورده شدده در قسدمت      نوعی فرایندهای توسعه ی مرصول جدیدد لرداظ شدده اسدت .    

       یکی از مهم ترین و متداول ترین مدل های نوآوری متمرکز بر نوآوری مرصول می باشد .  
 

 (   NBDتوسعه ی کسب و کار جدید )  -2-7-2
 

از موضددوعاتی اسددت کدده ارتیدداس نزدیکددی بددا مفهددوم                            NBD)  4« و کددار جدیددد   توسددعه ی کسددو »    

در نظرات مختلف ، وا ه ی توسعه در این عنوان دارای یدک طیدف معندائی اسدت کده       مدیریت نوآوری دارد .

 سداز و کارهدای  رویکردهدا و  کسو و کدار  تدا  ندوآوری و خلدق     روش ها و فرایندهای بهبود و بهینه سازی در 

  در کسو و کار را  شامل  می گردد .  جدید
 

  (محیط زیست گرایانه ) اکو نوآوری نوآوری  -9 -2-7
 

که کمترین تاثیرات منفدی را   هایی یعنی نوآوری ) اکو نوآوری   3 نوآوری مریش زیست گرایانه منظور از       

نوآوری های عدادی  » میان OECD ) دی و توسعه ) همکاری های اقتصا سازمان  داشته باشد . بر مریش زیست 

                          .        ,OECDتفدداوت و تمددایز  قائددل شددده اسددت )   « نددوآوری هددای مرددیش زیسددت گرایاندده   »   بددا« 

           نوآوری منافع و مصالح مریش زیستی با منافع و مصدالح شدرکت و کداربران ندوآوری بده طدور همزمدان         در اکو

 .   2118 ، 5 آنومریت )مطرح شده است  2111مفهوم اکو نوآوری از حدود  ر نظر گرفته می شوند .د

به یکی از تعاریف ، اکو نوآوری عبارت از خلق مرصومت ، فرایندها ، نظام ها ، خددمات و  روش هدای    بنا     

یت زندگی بهتر ، با اسدتفاده حدداقل   کاری جدید و به طور رقابتی ارزشمند برای رفع نیازهای انسان و ایجاد کیف

 مریطی می باشد .) به ازاء هر واحد خروجی   و کمترین آثار و تبعات آلوده کنندگی و سمی   از منابع طبیعی
 

   پایدار  نوآوری  -2-7-7
 

و   نوآوری با رویکرد سیستم پویا ، مستمراست  . معنائی و تنوع ستردگی دارای گموضوعی  1نوآوری پایدار     

 از موارد مورد توجه این مفهوم می باشد .اجتماعی  اثربخشی بیشتر و لراظ شدن جنبه های 
 

 

 

 -New Product Development ( NPD )                     - Eco-Innovation                  
 -Product  Innovation  Management ( PIM )           -Anomerit 
 -New Business Development ( NBD)                    -Sustainable  Innovation         
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 و مشارکتینوآوری همکارانه  -2-7-1
 

اندواع مشدارکت و    که بری بر فعالیت ها و اقدامات نوآوری است رویکرد  1«نوآوری همکارانه و مشارکتی »    

تددیم هددای مشددترک پژوهشددی                            کیل تشدد همکدداری در برنامدده هددای پددژوهش و نددوآوری تاکیددد مددی نمایددد .    

بخش های دیگر مانندد مراکدز ترقیدق و توسدعه ی شدرکت هدای       با مشارکت پژوهشگران دو جابنه یا چندجانبه 

 یا دانشگاهها و دیگر مراکز پژوهشی ) داخلی یا  بین المللی   از موارد این رویکرد می باشد .دیگر 
 

  نوآوری مشتری   -2-7-1
 

یعنی بر نقش مشتریان سازمان ها و کاربران نوآوری ها  2یا نوآوری کاربر1مفهوم نوآوری مشتری        

دریافت ، بررسی                  خدمات  در خلق ایده های نو  و بهبود و توسعه ایده ها تاکید می نماید . و مرصومت

                      ربران با استفاده از روش های مختلف مانندو بهره گیری از ایده ها و نظرات مشتریان بیرونی و کا

   نقش بسیار موثری در توسعه ی نوآوری دارد . CRMنظام  ارتباس با مشتری  ) 
 

 نوآوری ناب  -2-7-82
 

  و  R&D)  ترقیدق و توسدعه   در « تفکدر نداب   »  مفهدوم و اصدول   بده کدارگیری   4«نوآوری ناب » منظور از        

              هدف از آن به حدداقل رسدانیدن و یدا حدذف هدر گونده اتدالف و اقددام   فاقدد ارزش         یت نوآوری است . مدیر

 و به حداکثر رسانیدن نتایج در فرایندهای نوآوری است . 
 

   مدیریت نوآوری جهانی -2-7-11
 

مددیریت ندوآوری در    قددامات  به معنی طراحی ، هدایت و رهبری فعالیت ها و ا 3« مدیریت نوآوری جهانی »    

مدیریت نوآوری جهانی معطوف به شناسایی و به کدارگیری قابلیدت هدا ، ظرفیدت هدا و      می باشد .  جهانیسطج 

امکانات برای نوآوری در سطح میان کشوری و بین المللی می باشدد . ایدن رویکدرد مرزهدای جورافیدایی را در      

   را لراظ می نماید . « جهانی سازی مدیریت نوآوری »  می پیماید و نوعیفعالیت های  پژوهش و نوآوری 
 

 جنبه های اخالقی نوآوری -2-7-82
     

از موضدوعاتی اسدت کده بده آن توجده فزایندده ای شدده و همدواره در           1اخالقدی ندوآوری   جنبه هدای توجه به   

             2 مدارتین   ،    2117) 8  ، هداویس و هیدل    1223)  7خصوص آن مطالعدات متعدددی انجدام مدی گیدرد . نورسدیا      

جنبه های اخالقی نوآوری شامل پیامدها و تداثیرات ندوآوری هدا بدر     توجه به      2118)  11و شامبرگ    2118) 

 بیان داشته اند . ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان را از مهم ترین موضوعات کسو و کارها 
 

 - Collaborative Innovation  or  Co-Innovation     -Global  Innovation  Management     -Martin 
 - Customer Innovation                                           - Ethical  issues  of  innovation          -Schomberg 
 -User Innovation                                                   - Norcia  

 -Lean  Innovation                                                  -Bill  Havice  &  Roger Hill 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   نظام ملی نوآوری  -2-7-83
 

نظام نوآوری فراسازمانی و در مقیاس کشوری است و به نقش مجموعه سدازمان   یک    NIS)  1 نظام ملی نوآوری       

  ژوهشی ، پارک های فناوری ، مراکز ترقیدق و توسدعه ، مراکدز صدنعتی و غیدره      ، موسسات پها   مانند دانشگاهها 

 در فرایندهای نوآوری و رابطه تعاملی آنها در این خصوص می پردازد .

هر چند تعریف کامال واحدی بدرای  نظدام ملدی ندوآوری وجدود نددارد ولدی اکثدر تعداریف دارای نکدات                  

ارتباطات و اتصامت درونی کنش ها میان عوامل ملی مختلدف مدوثر در    مشترک مشخصی هستند و همه آنها بر

  را عبدارت از عناصدر و ارتباطدات متقدابلی    « نظام ملی ندوآوری    » 1222فرایند نوآوری تاکید دارند .  مندوال ) 

 ند که در تولید ، گسترش و کاربرد دانش مفید و اقتصادی ایفدای نقدش مدی کندد و درون مرزهدای یدک      نمی دا

  بیان می دارد نظام ملی نوآوری عبارت از همه عوامدل اصدلی اقتصدادی ،     1227کشور قرار دارد .ادکوئیست ) 

 اجتماعی ، سیاسی ،  سازمانی و دیگر عوامل موثر بر توسعه ، گسترش و کاربرد نوآوری ها  می باشد . 

میان افدراد ، شدرکت هدا و موسسدات      نظام ملی نوآوری بر این فر  است که جریان فناوری و اطالعات در      

در سطح ملی ، ندوآوری و توسدعه فناورانده نتیجده مجموعده تعدامالت       . برای   فرایند نوآوری ضروری می باشد 

میان عوامل تولید کننده ، توزیع کننده و به کاربرنده انواع دانش ها است . بنابراین عملکرد نوآورانه   پی یده ای

بستگی به ترتیو ویژه این عوامل در درون نظام دانش جمعی و فناوری هائی کده بده   یک کشور به میزان زیادی 

این عوامل عبارت از کسو و کارهای خصوصی ، دانشگاهها ، موسسدات پژوهشدی و     کار می گیرند می باشد .

          ، افدراد هسدتند . ارتباطدات و تعدامالت میددان ایدن عوامدل مدی تواندد پددژوهش هدا ، ثبدت اختراعدات ، انتشددارات           

   . OECD ،1227تامین امکانات و تجهیزات و سایر موارد مشابه را شکل دهد )

                                                        2یکدددی از مددددل هدددای مشدددهور بدددرای نظدددام ملدددی ندددوآوری ، مددددل مدددارپیچ سددده گانددده ندددوآوری             

(THMI)     طراحدی شدده اسدت . در ایدن مددل اندواعی از            2111)است که توسش اتکوویتز و لیدسددورف

آرایش ها ، ارتباطات و تعامالت میان دانشدگاه ، صدنعت و دولدت و پویدائی هدا و نتدایج آنهدا ارائده مدی شدود .           

به تدریج بر اساس عوامل و  هماهنگ کرده اند و THMIکشورهای زیادی نظام ملی نوآوری خود را   با مدل 

 و ضرورت آن را توسعه داده اند . شرایش مریطی و نیاز

                 «                 4زیسدت نظدام ) اکوسیسدتم  ملدی ندوآوری     » نظام ملدی ندوآوری  اپدن بده سدمت مددل مبتندی بدر رویکدرد              

  . این مدل با توجه به توییرات فزایندده مریطدی    21115، واتانابه و فوکادا  21113حرکت نموده است ) آریموتو

شرایش جهانی شدن و شکل گیری مدل های جدید ندوآوری جهدانی شدکل گرفتده اسدت و نظدام ندوآوری را         و

 مترول شده و پویا می داند . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - National Innovation System                                      

                                                                                                                                                                             - Triple Helix Model of Innovation 
 -National  Innovation  Eco-system  ( NIES ) 

 -Arimoto 

 -Etanabeh  &  Fokada 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شدبکه ای  ،  بدامی  نظام ملی نوآوری آمریکا که دارای ویژگی هائی مانند ، رقابت پدذیری قدوی ، قابلیدت           

  ل مشدهور  آن  مدد  ی سرمایه گذاری های مخاطره پذیر قوی و سرآمدی دانشگاهی اسدتوار بدوده اسدت و نمونده    

 معطوف شده است .  «  زیست نظام ملی نوآوری » دره سیلیکون می باشد نیز به سمت رویکرد 

 

 سازمانیکارآفرینی  -2-7-84
 

ارتباس تنگاتنگ و اشتراکات معنایی بدامیی بدا مفهدوم ندوآوری دارد . در یدک رویکدرد        1کارآفرینیمفهوم     

         بده دلیدل   مدی باشدد . کدارآفرینی     تجداری شدده    وشدده بده بدازار    ندوآوری عرضده    متداول ، کارآفرینی به معنی

نقشی اساسی که در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و مورد تاکید و توجده  

بده طدور مسدتمربه بررسدی و سدنجش         GEM)  2روزافزون است . چنان که سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی

از جملده مفداهیم جدیددی اسدت کده       نیدز « 4 اقتصداد کارآفرینانده   »  .ضعیت کارآفرینی در کشورها می پردازد و

 .   3،2111مطرح می باشد ) آدریچ و تاریک« اقتصاد مبتنی برنوآوری» و « اقتصاد دانش بنیان » همانند 

یان مدی دارد کدارآفرینی عبدارت اسدت از     ب   2112)  5  به نقل از هایزریچ و پیترز  1482گلستان هاشمی )        

فرایند خلق هر نوع پدیده جدید با ارزش همراه با خطرپذیری های مدالی ، رواندی و اجتمداعی بدرای رسدیدن بده       

 نتایج مطلوب و پاداش دهنده ، رضایت خاطر و استقالل مالی .

رانه ندوآوری بدرای ایجداد توییدرات       بیان می دارد کارآفرینی عبارت است از هدایت خطرپذی 2111)  1برنز      

  خلدق فرصدت هدای کداری ، افدزایش بهدره وری مندابع و دسدتیابی بده نتدایج ارزشدمند معندوی و مدادی .               بهینه ، 

  در تعریف کارآفرینی بیان می دارند عبارت است از پیگیدری فرصدت کداری ،     1222)  و همکاران 7 استونسن

دی ، تعهدد بده فرصدت کداری ، هددایت مندابع ، کنتدرل مندابع ،         شامل جنبه های شش گانه جهدت گیدری راهبدر   

مالحظده مدی شدود مفهدوم     بدا توجده بده تعداریف مختلدف کدارآفرینی         نتیجه و پداداش .     مدیریت و خش مشی

خیلی مدورد توجده قدرار     1281نوآوری در واقع جزئی از ماهیت کارآفرینی است . مفهوم کارآفرینی نیز از دهه 

        «  8گرائدی  ارآفرینیکد »  جهانی بسیارقابل توجهی همراه شده است . چنان که رویکدردی بده ندام     گرفته و با اقبال

و هم نددین بددر مبنددای             اقتصددادی مطددرح مددی باشددد ی و توسددعه بدده عنددوان رویکددرد و پددارادایم غالددو در رشددد 

بدده عنددوان یددک رشددته ی                     « 2ی کددارآفرینی شناسدد» کددارآفرینی ، وا ه ی علمددی و رشددته ای بدده   یددک رویکددرد

   . 1482) گلستان هاشمی  میان رشته ای و چند رشته ای در ادبیات موضوعی ایجاد شده است 

ارتباس و اشدتراک زیدادی بدا    « 11کارآفرینی سازمانی » بررسی ادبیات موضوعی حاکی از این است که مفهوم     

دهای کدارآفرینی در سدازمان همدان فراینددهای ندوآوری در سدازمان اسدت                 مدیریت نوآوری دارد و اکثر فراین

 و مفاهیم سازمان نوآور با سازمان کارآفرین نیز همینطور می باشد .
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Entrepreneurship                                     -Heisrich  and  Piterz            -Entreprenology 

 -Global  Entrepreneurship  Monitor         -Berns                                    -Intrapreneurship 

 -Entrepreneurial  Economy                      -Stevensen 
 -Adrich  and  Tarik                                   -Entreprenerialism  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سازمانی مدیریتی شناسی نوآوری خالقیت  -2-7-82
 

           4علدم خالقیدت و نددوآوری   اصدطالحی اسدت بدرای    « 2خالقیدت ندوآوری شناسدی    » یدا    «1خالقیدت شناسدی  »     

              عبدارت اسدت از علدم     « خالقیدت ندوآوری شناسدی    » که توسش پژوهشدگر مفهدوم سدازی و تببدین شدده اسدت .       

                          و پدیددده هددای    فرایندددها مختلددف  و جوانددو  ابعدداد  علمددی   یمطالعدده  و چنددد رشددته ای     میددان رشددته ای  

                                    علمدددی گونددداگون  رویکردهدددا و روش شناسدددی هدددای    بدددا در همددده ی زمینددده هدددا   خالقیدددت و ندددوآوری

 .   1481) گلستان هاشمی ، 

شناسدی  نوآوری متعددی مانند خالقیت  درونییا گرایش های تخصصی  شناسی شاخه هانوآوری خالقیت        

،           1شناسددی جامعدده شددناختی وآوری نددخالقیددت  ، 5 شناسددی روانشددناختینددوآوری ، خالقیددت 3سددازمانی مدددیریتی

، خالقیدت ندوآوری شناسدی      8خالقیت نوآوری شناسدی آیندده شدناختی     ، 7خالقیت نوآوری شناسی آموزشی  

،                                  11، خالقیددددت نددددوآوری شناسددددی تدددداریخی   11اقتصددددادی ، خالقیددددت نددددوآوری شناسددددی   2ترلیلددددی 

          13، خالقیت نوآوری شناسدی طبیعدت الگدو   14، خالقیت نوآوری شناسی تریز  12لسفی خالقیت نوآوری شناسی ف

           زیدر شداخه هدایی    و) شدامل تکنیدک هدای خالقیدت و ایدده پدردازی          15و خالقیت نوآوری شناسی کداربردی  

             ویکددرد .  هم نددین بددر حسددو ایددن کدده چدده موضددوعی بددا ر    را شددامل مددی گددردد   11ماننددد اختددراع شناسددی  

                   خالقیددت نددوآوری شددناختی مددورد مطالعدده و بررسددی قددرار گیددرد انددواع شدداخه هددا یددا گددرایش هددای بیرونددی     

                     18خالقیت نوآوری شناسی علمدی تخیلدی  » و« 17خالقیت نوآوری شناسی فناوری»خالقیت نوآوری شناسی مانند 

    . 1482-1481ن هاشمی ، ) گلستا شکل می گیرند

رویکدرد رشدته ی میدان رشدته ای خالقیدت ندوآوری شناسدی                    شناسدی سدازمانی مددیریتی     ندوآوری  القیدت خ    

یکی از شاخه ها یا گرایش های  است . مدیریت خالقیت و نوآوری در سازمان و صنعت به خالقیت و نوآوری 

رویکرد میان رشته ای و چند رشته ای خالقیت نوآوری شناسی  می باشد ولی از دیدگاهدیریت م علم تخصصی

که موضوع اصلی آن مطالعه ی خالقیت و نوآوری است به عنوان یکی از شاخه ها یدا گدرایش هدای تخصصدی              

از مطالعده و بررسدی    موضدوع ایدن گدرایش عبدارت    رشته ی خالقیت نوآوری شناسی نیز مرسوب مدی گدردد .   

 .  های خالقیت  و نوآوری در سازمان ها و صنایع می باشد فرایندها و پدیده
 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Creatology                                                                                          

   Creanovatology-    ( Creanovation : Creativity & Innovation)) این وا ه توسش نگارنده ابداع شده است     

 -Creativity  &  Innovation  Science                         -Historical  Creanovatology                      
 -Organizational / Managerial  Creanovatology       -Philosoplical  Creanovatology            
 -Psychological  Creanovatology                              -TRIZical  Creanovatology                       
 -Sociological  Creanovatology                                -Nature-based  Creanovatology   
 -Educational  Creanovatology                                 -Applied  Creanovatology 
 -Forecastal  Creanovatology                                           -Inventology - Patentology    
 -Analytical  Creanovatology                                   - The  Creanovatology  of  Technology    

  -Economic  Creanovatology                                 -The  Creanovatology  of  Science Fiction   
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ر اسداس رویکدرد سیسدتمی و نیدز رویکدرد      مزم به ذکر است که  چون  رویکرد خالقیت نوآوری شناسدی بد       

یکپارچه کننده ی مطالعات میان رشته ای و چند رشته ای مبتنی می باشد بندابراین موضدوع خالقیدت و ندوآوری     

                     رویکدرد بدا در نظدر گدرفتن تداثیرات  و تعدامالت مولفده هدای اثدر گدذار بیشدتر بدر خالقیدت              ایدن  در سازمان بدا  

                 ر سطری کامل تر  و همده جانبده تدر مدورد مطالعده و بررسدی قدرار مدی گیدرد .  بده عبدارت دیگدر             و نوآوری  د

در رویکرد خالقیت نوآوری شناسی ، برای مطالعه ی ابعاد و جوانو مختلف فرایندها  و پدیده های خالقیدت و  

ی دیگر خالقیت نوآوری شناسدی نیدز   نوآوری در سازمان از مباحث و روش شناسی های شاخه ها یا گرایش ها

 .   1481استفاده می شود و در نتیجه بررسی های آن عمیق تر و جامع تر می باشند ) گلستان هاشمی ، 
    

 و ایده پردازی  ، تفکر خالق تکنیک های خالقیت -2-7-89
 

          زی خالقیدت ذهندی  مجموعه ی گسترده ای از انواع فندون و روش هدا بدرای فعدال سدا     1تکنیک های خالقیت     

اساس تکنیک ها د . نمی باش 4تفکر خالق  فعال سازی و پرورشو به عبارت دیگر 2و افزایش توان ایده پردازی 

                  یددا روش هددای تفکددر خددالق بددر مبنددای یافتدده هددای مطالعددات خالقیددت شناسددی روانشددناختی پژوهشددگرانی       

            ویژگددی هدای ذهدن خددالق  و سداز و کدار تفکددر خدالق مبتندی هسددتند .       مبندی بدر    5و تددورنس  3 مانندد گیلفدورد  

پرورش ویژگی های ذهنی مانند انعطاف پذیری ، خروا از قالو هدای ذهندی ، سدیالیت ،  بسدش دهدی و تخیدل                 

عبدارت   بنابر یکی از تعاریف تفکر که بیان می شود تفکدر هدف عمده ی اکثر تکنیک های خالقیت می باشد . 

از فرایند پردازش اطالعات می باشد بر اساس این که روش یا الگوی پردازش اطالعات در ذهدن چگونده باشدد    

انواعی از تفکر مانند تفکر خالق یا مولد و تفکر انتقادی یا ارزیابانه شکل می گیرندد . گیلفدورد بدرای توصدیف     

   2  اصدالح تفکدر جدانبی    8استفاده  نموده و دبوندو     7 ) در برابر تفکر همگرا1الح تفکر واگرا طاصاز تفکر خالق 

پردازش اطالعات  در ذهن با روش های غیرقدالبی ، متندوع و جدیدد کده     را به کار برده است . با یک تعبیرکلی  

منجر به اطالعات یا ایده های جدید می شود را می توان تفکر خالق نامید و هر تکنیکی که منجدر بده تقویدت و    

        الگوی خالق و مولد پردازش اطالعات توسش ذهن بشود را مدی تدوان تکنیدک خالقیدت دانسدت .      پرورش این

و ...  11، اسدکمپر 11های خالقیت مانند بارش ذهنی یا طوفدان فکدری   بر این مبنا انواع گسترده ای از تکنیک های 

     .   1481ارائه گردیده و به کار گرفته می شوند )گلستان هاشمی ، 
 

 حل خالق مسئله  -2-7-87
  

عبارت است از یدافتن راه حدل یدا راه حدل هدای یدک مسدئله بدا اسدتفاده از تکنیدک هدای            12حل خالق مسئله     

حدل خدالق مسدئله معطدوف بده آن ندوع از مسدائلی اسدت کده راه حدل            خالقیت ، تفکر خالق و ایده پدردازی . 

 ایده پردازی قابل دستیابی نیست . خالقیت ومشخصی ندارند و راه حل آنها بدون استفاده از 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Creativity  Technics     -Guilford                        - Convergent  Thinking    -Brain storming 
 -Idea  Generation           -Torrance                       - De Bono                         -SCAMPER 

 -Creative  Thinking       - Divergent  Thinking    -Lateral Thinking      -Creative  Problem  Solving  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (  TRIZ)  تریز مهندسی خالقیت -نظام دارنوآوری  و خالقیت -2-7-81
 

بدرای   و نظدام دار  4روشدمند  سداز وکدار  استفاده از 2یا مهندسی خالقیت  1منظور از خالقیت و نوآوری نظام دار   

مزم بده ذکدر اسدت کده در اصدطالح      مدی باشدد .    برای حدل مسدئله    و راه حل ها ی اثربخش دستیابی به ایده ها

راهکدار خدالق بدرای مسدئله     مفهومی نزدیک به خالقیت و ر ) یا نظام یافته   منظور از نوآوری ، نوآوری نظام دا

می باشد و با  مفهوم نوآوری  به معنای ارائده ی یدک مرصدول جدیدد متفداوت اسدت و بایدد بده طیدف معندایی           

 نوآوری توجه داشت . 

یت و نوآوری نظام دار ، روش شناسی تریدز  در حال حاضر مهم ترین و سازمان یافته ترین روش شناسی خالق    

 (TRIZ    . خالقیت شناسی تریز   می باشد ( 

              دانشدمند برجسدته   توسدش کده   اسدت   ساختارمند و نظام دار برای حدل  مسدئله      روش شناسی TRIZتریز )       

گسدترش زیدادی   تداکنون رشدد و   1221دهده    ازگردیدد و   و ارائه   پایه گذاری 1221-1228)  3نریچ آلتشولرگ

                                        برگرفتدده شددده از حددروف اول کلمددات در عبددارت روسددی زیددر مددی باشددد :      TRIZ ی  ا هو .  ه اسددتیافتدد

«Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch»  کددددده برابدددددر انگلیسدددددی آن عبدددددارت                                        

«Theory of Inventive Problem Solving » بددددا مخفددددف(TIPSاسددددت کدددده بدددده معنددددی                             

              شدناخته مدی شدود    TRIZمی باشد . این دانش در سراسر جهان تردت عندوان    «ابداعی ی  حل مسئلهی  نظریه »

و ندوآوری  خالقیدت   فنداوری   و یخالقیت و نوآور مهندسی با عنوان های مختلفی مانند نوآوری نظام یافته،   و

از ایدن رو        دانسدته اسدت  فنداوری خالقیدت و ندوآوری    و را ترت عنوان علدم   TRIZآلتشولر .شده است  نامیده

                 مرسددوب گددردد شناسددی نددوآوری  خالقیددتعلددم  در واقددع مددی توانددد  یددک شدداخه یددا گددرایش تخصصددی   

              از یددک دانددش  عبددارت اسددت    TRIZبیددان مددی دارد     2111)   5اورانسددکیس   .1484لسددتان هاشددمی گ)

 مسئله .  برای حل ابداعانه دار انسان گرای مبتنی بر روش شناسی نظام 

TRIZ     دامنه ای از یک طیف مفهومی و گستره ای از تعاریف قرار بگیرد که یک انتهای آن  در می تواند

                 ا رویکردی جامع به علوم و فناوری و انتهای دیگر آن انواعی از ابزارهاینوعی جهان بینی خالق ی

این دانش نتیجه ی مطالعات و پژوهش های آلتشولر بر روی            حل مسئله و فنون خالقیت را شامل گردد.

مهم متعددی می باشد .                و استخراا  مفاهیم ، اصول و روش شناسی های 1چندین هزار سند اختراع  ) پتنت  

یا خالقیت نوآوری شناسی ترلیلی  8یا اختراع شناسی ترلیلی 7ترلیل پتنت شیوه ی پژوهش مذکور را می توان 

   .  1481اختراعات نامید ) گلستان هاشمی ، 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Systematic  Creativity  &  Innovation            -Savranski 

 -Creativity  Engineering                                  -Patent 

 -Methodologic                                                 -Patent  Analysis 

 -Genrisch  S.  Altschuller                                -Analytical  Inventology 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ی به طور کلی مجموعه نتایج حاصل از خالقیت شناسی ترلیلی اختراعات توسش آلتشولر که تشکیل دهنده    

                           فهرست وار صه واست شامل مفاهیم مختلفی است که مهم ترین آنها به طور خال TRIZدانش

 موارد زیر می باشند:

همواره به سمت افزایش  به این معنی که نظام های فنی  .1قانون افزایش سطح ایده آل بودن )قانون کمال -1

               ال خود پیش می روند. ایده آلی یا سطح ایده آل بودن عبارت از نسبت درجه ایده آل بودن یا کم

 به جمع کلیه جنبه های منفی و مضر سیستم  می باشد . جنبه های مثبت و مفید سیستم ی کلیه جمع

 . گانه ترول و تکامل نظام های فنی )قوانین پیشرفت فناوری  8قوانین  -2

، ترلیل مسئله و  فرمول بندی مسئله ،  شناخت مسئله :مسئله : شامل مراحل مرحله ای حل  چهار الگوی -4

          استفاده از الگوی راه حل های ،    فیزیکی و مهندسی متویر 42 ) با استفاده از 2 تشخیص وضعیت تناقضی

 . یا راهکار ابداعانه   اصل 31)در اختراعات قبال تجربه شده 

معطوف         ابداعی  های مسئلهروش تریز به نوعی از مسائل  ترت عنوان :  3اصل 31و  4 ماتریس تناقض ها -3

که معنی آن دو موقعیت می باشد . ویژگی آنها این است که حل آنها با وضعیتی به نام تناقض مواجه می شود 

          متضاد یا دو کیفیت متعار  است ، یعنی افزایش سطح کیفیت یکی موجو کاهش سطح کیفیت دیگری

کلیه ی  42در  42در این ماتریس  . مسئله ، کشف راه حل این تناقض می باشد ی  می شود و حل ابداعانه

  و راهکارهای رفع پارامتر   42پارامتر با یکی دیگر از  42وضعیت های تناقصی مرتمل ) تناقض یکی از 

 ارائه شده است . راهکار 31با استفاده از بخشی از آنها 

 یا  مسائل آشنا یبا استفاده از این ترلیل مسائل به به دو دسته  : 5 میدان -مادهمسئله با روش  ل ترلی -5

اندارد برای حل راه حل ابداعانه ی است  71تقسیم می شوند . تعداد  غیر استاندارد یامسائل ناآشنا و  استاندارد

 اصل قابل حل نمی باشند . 31این مسائل از آن نوع مسائلی هستند که با روش  مسائل استاندارد وجود دارد .

                راه حل کشفنظام یافته برای شیوه نامه یک  ) الگوریتم حل مسئله ی ابداعی  : ARIZ 1روش  -1

   .1481)گلستان هاشمی ، ی همه فنون و روش های خالقیت می باشد مسئله غیراستاندارد با استفاده از قابلیت ها

در اکثدر شدرکت هدای     TRIZ روش شناسدی بررسی های پژوهشگر حاکی از این است که در حدال حاضدر        

نوآوری مورد اسدتفاده   خالقیت و و  حل انواع مسائل تولیدی صنعتی و نیز خدماتی کشورهای توسعه یافته برای 

 د و توجه به آن با روند افزایشی همراه است . قرار می گیر

را در نظام مدیریت خالقیت و نوآوری جامع  بیان داشته است .  TRIZ  کاربرد  2113گلستان هاشمی )      

در مدیریت دانش برای شکل گیری یک پایگاه دانشی خالق و اثربخش  TRIZ  به بیان نقشی از 2118کای )

 در سازمان پرداخته است . 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -Ideality Law                                 -    Inventive  Principles 

 -Contradiction                               - Substance – Field  

 -Contradiction  Matrix                  -Algoritm  of  Inventive  Problem  Solving  
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            در نظدام مددیریت ندوآوری جدامع      TRIZدر جستجوهای پژوهشگر پژوهش و گزارشی در خصوص نقدش       

         کده    TRIZروش شناسدی    گانده و ظرفیدت هدای   به دست نیامد . به نظر پژوهشگر با توجه بده قابلیدت هدای چند   

می تواند در جنبه های گوناگون سازمان مانند برنامه ریزی راهبردی ،  آینده پژوهی و پیش بینی ، ارائده راهکدار   

                       رفددع نیازهددای بددالقوه و بالفعددل مشددتریان ، خلددق دانددش ، خلددق فندداوری ،        حددل مسددائل و  اثددربخش بددرای  

است که بده عندوان یکدی از     ضروریایفا نماید ،  خلق ارزشطورکلی   و به طراحی مرصومت و خدمات نوین

 عناصر اساسی در یک  نظام مدیریت نوآوری جامع در نظر گرفته شود . 
 

 :  مهندسی خالقیت طبیعت الگو -2-7-81
 

        3یدک یدا بیومیمت 4 یونیدک ) ب  2یدا مهندسدی خالقیدت طبیعدت الگدو      1خالقیت نوآوری شناسی طبیعدت الگدو      

          .الهدام گیدری و الگدوبرداری از طبیعدت و موجدودات زندده      خالقیت و نوآوری بدا  روش شناسی عبارت است از 

اساس این روش شناسی بر این مبنا اسدت کده پیشدرفته تدرین اختراعدات و سداختارها  و سداز و کارهدای خدالق                    

ودات زنده می باشند و آنهدا مدی توانندد بده عندوان بهتدرین الگوهدا  بدرای حدل مسدائل ،            در طبیعت و انواع موج

مهندسدی خالقیدت طبیعدت الگدو در واقدع روش شناسدی       طراحی ، اختراع و نوآوری مورد استفاده قرار گیرند . 

                    انتقال راهکارهدا و فنداوری هدای طبیعدت و نظدام هدای زیسدت شدناختی بده نظدام هدای سداخته ی بشدری اسدت              

تداکنون نیدز بسدیاری از     مدی باشدد .  و چندد رشدته ای بسدیار فعدال و پویدایی      و از این رو حوزه ای میان رشته ای 

   ابداعات و اختراعات بشری از طبیعت و موجودات زنده الهام گرفته شده اند .

ورانه بلکده بدرای خالقیدت و ندوآوری     مهندسی خالقیت طبیعت الگو نه تنها برای خالقیت و نوآوری های فنا     

                       5در حوزه های سازمانی و مدیریتی و نیز اجتماعی کاربردهای فراواندی دارد . منظدور از مددیریت طبیعدت الگدو     

) مدیریت خالقیدت و ندوآوری بیدونیکی       1 ) مدیریت بیونیکی   و نیز مدیریت خالقیت و نوآوری طبیعت الگو

الگوهددای سدداختاری و فرایندددی طبیعددت و موجددودات زنددده بددرای طراحددی راهبردهددا و    خددالق از  اسددتفاده ی

و صددنعت و مددواردی                  راهکارهددای مدددیریتی و هم نددین رشددد و توسددعه ی خالقیددت و نددوآوری در سددازمان     

 .   1483) گلستان هاشمی ،  مانند  تولید ، کیفیت و بهره وری می باشد
 

 دسی خالقیت علمی تخیلی مهن -2-87-22
 

 . برای خالقیت و نوآوری 7عبارت است از استفاده از ایده های علمی تخیلی قیت علمی تخیلی مهندسی خال   

بسیاری از ابداعات و اختراعات از ایده های موجود در داستان ها و فیلم های علمی تخیلی الهام گرفته          

ز ایده پردازی های علمی تخیلی می توانند اختراعات و نوآوری های آینده را شده اند . پژوهشگران با استفاده ا

   .         1485نیز به این موضوع می پردازد .) گلستان هاشمی ،  8طراحی کنند . رشته ی جدید علمی تخیلی شناسی 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Nature –imitated Creanovatology                    -Biomimetic                                 - Science  Fiction 

 -Nature – imitated  Creativity  Engineering      -Nature-imitated  Management    -Scifictology 

 -Bionic                                           -Nature – imitated  Creativity  &  Innovation  Management 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مرتبط با مدیریت نوآوری مهم مفاهیم رویکردها و دیگر -2-1
 

                         ندوآوری بدوده   خالقیدت و  زدیک با مددیریت  دیگری که در ارتباس خیلی نمهم فاهیم مرویکردها و در ادامه       

              مدی تدوان بده عندوان یکدی از الزامدات یدا اجدزا          از آنها را بر اساس رویکرد سیستمی  بخش قابل توجهی و حتی 

 شرح زیر می باشند :نوآوری مرسوب نمود به  خالقیت و و زیر مجموعه های مدیریت
     

 دیریت دانش م -2-1-8
 

به عنوان فرایند به کارگیری یک رویکرد نظام مند برای کسو ،  1 مدیریت دانشدر تعریف اولیه ،      

ساختاردهی ، مدیریت و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریع تر کارها ، استفاده ی مجدد 

،  1225، 2چی یوبه نقل از نوناکا و تاک 1488لی ،  از بهترین رویه ها و کاهش دوباره کاری تعریف شد ) قلیچ

    .  1222، 3فر و ساتون ی، ف 4،1228پاسترناک و ویسکو

مفهددومی وسددیع تددر ، عمیددق تددر و غنددی تددر از داده هددا و اطالعددات اسددت کدده از ذهددن هددای پویددای               « دانددش »  

نش را می تدوان مخلدوس سدیالی از علدم ،     انسان ها نشات می گیرد که صاحو علم و تخصصی خاص هستند. دا

    .    1482تجربیات ، ارزش ها ، اطالعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافته دانست ) حمیدی زاده ، 

فرایند زیر می باشد : تولید دانش ، کدگذاری دانش ، کاربرد دانش ، ذخیره سدازی    7مدیریت دانش شامل      

بده نقدل           1488ایابی دانش ، تسهیم دانش و انتقال داندش ) حداجی کریمدی ، بطردایی،    نقشه برداری یا ج دانش ،

بررسی های پژوهشگر در خصوص ارتباس دانش با مدیریت نوآوری به طورکلی حاکی از ایدن     2113، 5از مار

         ای بدا توجده بده نقدش داندش در ندوآوری ، مددیریت داندش بده عندوان یکدی از عوامدل اصدلی زمینده               است که 

ادبیات موضدوعی مددیریت داندش گسدترش زیدادی یافتده و مددل هدای          مدیریت نوآوری مرسوب می گردد .

  ،                2112 )1،  میلتدون     1225نوناکدا و تداکیوچی )   توسش پژوهشدگران مختلدف مانندد    مدیریت دانش متعددی 

 ارائه شده است .   و موارد زیاد دیگر  2112 )2  ،  ویزکاینو 2111 )8  ،  دیباوسکی  2114 )7جاشپرا 
 

 ی فکری هامدیریت سرمایه  -2-1-2
 

            فکدری  هدای  ارائده شدده اسدت . سدرمایه       گونداگون و طبقده بنددی هدای    تعاریف  11 فکری هایبرای سرمایه     

ویژگدی هدای    ی  مجموعه ای از دارایی های دانش مرور است که به یک سازمان اختصاص دارندد و در زمدره  

  سرمایه های فکری را شامل چهار عنصر سرمایه ی انسدانی ، سدرمایه ی   2113) 11 . چن می شوند آن مرسوب 

   . 1488) حداجی کریمدی ، بطرددایی،    و سدرمایه ی ندوآوری دانسدته اسدت      سداختاری ، سدرمایه ی  رابطده ای    

 مان برای  نوآوری دانسته است .     را  توانمندی های ساز 14  سرمایه ی نوآوری  2112) 12بونفور
            

 

  

 -Knowledge  Management             - Maar                            -Wiskano                - Innovation Capital 

 -Nonaka  &  Takeuchi                    -Milton                           -Intellectual  Capitals  
 -Pasternak  &  Visco                      -Jashapara                       -Chen    

 -Fefer  &  Saton                             -Dibawski                       -Bonfor 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  فصل دوم                                                                                    پیشینه و مبانی نظری پژوهش*  

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 11                                                                          طراحی  مدل مدیریت نوآوری جامع                     

 

  

           ارب کدداربردی ،   سددرمایه هددای فکددری را دارایددی هددایی نظیددر دانددش ، تجدد   1227 )1ادوینسددون و مددالون       

        فناوری های سازمانی ، ارتباطات مشتری و مهارت هدای حرفده ای دانسدته اندد کده باعدث ایجداد مزیدت رقدابتی         

اگرچده مددیریت داندش و    در مدورد توانمنددی هدای درآمددی آیندده ی شدرکت مدی شدود .           در بازار و بینشی

مدیریت دانش بر روی اجدرای  ز یکدیگر متفاوت هستند . سرمایه های فکری مکمل یکدیگرند ولی ا  مدیریت

          و تاکتیکی فعالیت های دانش گدرا تمرکدز دارد و بدا جزئیدات فعالیدت هدای داندش گدرا مدرتبش اسدت          عملیاتی 

سدرمایه هدای   بررسی ادبیدات موضدوعی      .  1482  تا  استفاده از سرمایه فکری را تسهیل نماید ) حمیدی زاده ،

توسدش   مددل هدا بدرای مددیریت  سدرمایه هدای فکدری در سدازمان          اندواع  ی ی از فعال بودن و ارائهفکری حاک

  ،  2111) 5   ، هریسدون  1227)  3  ، روس1227) 4   ، بروکیندگ 1222 )2اسدتیوارت پژوهشگران مختلف مانند 

 . شده است ارائه و موارد متعدد دیگر    1228) 7بونتیس ، 2111) 1سالیوان 
 

 یادگیری سازمانی  -2-1-3
 

یدادگیری سدازمانی           به معنی یادگیری توسش افراد و گروه های درون سدازمان مدی باشدد .    8یادگیری سازمانی    

از طریق کسو دانش و به کارگیری آن در سازمان روی می دهد . از این رو مدیریت دانش یکی از مهدم تدرین   

 سددددازمانی نیددددز در آن نقددددش مهمددددی دارد .                                     و حافظدددده ی راهکارهددددای یددددادگیری سددددازمانی اسددددت   

                     .دانددد  وقددوع یددادگیری یددا عنصددر دانددش در یددک سددازمان مددی           یددادگیری سددازمانی را  1212) 2سددنگه 

  یادگیری سازمانی عامل ایجاد سازمان یادگیرنده می باشد .
 

 یاد دهندهو سازمان یادگیرنده  -2-1-4
 

سازمانی است که مدیریت دانش و یادگیری سازمانی درآن نهادینه شده و به عنوان یدک  11سازمان یادگیرنده     

سیستم کل همواره در حال یادگیری است و به دلیل ظرفیدت یدادگیری بدام و مسدتمر دارای انعطداف پدذیری و       

  بیدان مدی دارد    1221سدنگه )   نوآوری  می باشدد . هماهنگی کافی با توییرات مریطی و قابلیت های مزم برای 

               . هدد می یشازدددد فا دددددکن دخلقدددد هاخو یددددم که ن هآ ایبررا  دخو ظرفیت اوممد ربطو هگیرنددیا نمازسا

             یگیردادد یو  یدد هد دیاو  هستند هگیرنددیاو  ههندددیا هدد همدر آن  هدد ک تدد سا مانیزادس11 هددهند دادی نمازسا

    .   2112،  12. ) تی یهمواره در سازمان در جریان است 
 

 هوش سازمانی   -2-1-4-8
 

          مفهدومی اسدت کده بدا مفداهیم یدادگیری سدازمانی و مددیریت داندش ارتبداس زیدادی دارد .            14هوش سازمانی    

  یری آن می باشد . قابلیت سازمان برای درک دانش مرتبش با اهداف سازمان و به کارگ منظور ازآن 
 

 

 

 -  Edwinson  &  Malon    -Ross             -Bontis                                  - Learning  Organization    

 -Stevart                            -Harrison       - Organizational  Learning   - Learner Organization  

 -Brouking                        -Sullivan        -Senge                - Tichy    -Organizational  Intelligence       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سازمانی و تحول تغییرمدیریت  -2-1-2
 

       ت متدرادف بده کدار گرفتده مدی شدوند .      بده صدور   اغلدو   «2سازمانی  ترول» و « 1سازمانی  توییر» وا ه های       

           مجموعه ای از نظریده هدا ، ارزش هدا ، اسدتراتژی هدا و فندون مبتندی بدر علدوم رفتداری اسدت کده              ترول سازمان

                  بده منظدور افدزایش بهبدود عملکدرد فدردی و سدازمانی         در فرایند برنامه ریدزی شدده ی مردیش کداری سدازمانی     

. الدوانی و  1224، 4 می شدود ) پدوراس و رابرتسدون    به کار گرفته از طریق توییر رفتار اعضای سازمان و شولشان 

نظدر اسدت .     دمد  5 توییر برنامه ریزی شده ،در مدیریت توییر سازمانی    .3 به نقل از فرنچ و بل 1485دانایی فرد ، 

             بده توییدری اطدالق مدی گدردد کده در نهایدت منجدر بده  ایجداد تردول             توییر سازمانی به مثابه اسدتراتژی توسدعه  

        در شخصیت و هویت سازمان شود به طوری که رفتار و عملکرد را در سدازمان متردول نمایدد . منظدور از توییدر     

 یک سیستم باز است در شخصیت سازمان ، ایجاد ترول اساسی در ابعاد اصلی تشکیل دهنده ی سازمان به مثابه 

      بدا ندوآوری سدازمانی یکدی نیسدت .       توییدر سدازمانی   مفهدوم  و همکاران   . 1مولربه نقل از  1484، )مرمد زاده 

 7نوآوری سدازمانی  .توسش یک سازمان  یا نظر یا رفتار جدیدعبارت است از پذیرفتن یک عقیده توییر سازمانی 

       بدازار یدا مردیش عمدومی سدازمان تدازگی دارد        برای صنعت ،  عبارت است از پذیرفتن یک عقیده یا رفتاری که

توییر سدازمانی  مدیریت هدف از می باشد .  2و  توییر بنیادی 8توییر شامل دو نوع توییر تدریجی   . 2117 ) دفت ،

  ه معطوف به توییرات تدریجی می باشد .کاست  11بهبود سازمانی یا 11ی سازمانی دستیابی به توسعه ، 
 

 فرایندهای کسب و کار مهندسی مجدد -2-1-9
 

 14یا طراحی مجدد ) باز طراحی   فرایندهای کسو و کار BPR  12)  کسو وکار یمهندسی مجدد فرایندها    

در کسددو و کددار کدده شددامل توییددرات بنیددادی در پددنج مولفدده ی اصددلی                     بددرای توییددر بنیددادی رویکددردی اسددت 

  .  2118،  13 برامانینو بامسدا  اکریشدنان ده)رایعنی راهبرد ، فرایندها ، فناوری ، ساختار و فرهنگ مدی باشد  آن

                     ،   11در کتددداب مهندسدددی مجددددد شدددرکت   15همدددر و چمپدددی اولدددین نظریددده پدددردازان مهندسدددی مجددددد    

                     پایدده ای  ) بداز تفکدر     17تفکدر مجددد  مهندسدی مجددد فراینددهای کسدو و کدار را چندین تعریدف کدرده اندد :          

 . در عملکدرد  12 به منظور ایجاد بهبود قابل توجده فرایندهای کسو وکار  18بنیادی) باز طراحی   و طراحی مجدد

بدر مفهددوم کلیددی مهندسدی مجددد یعنددی پایده ای و بنیدادی تاکیدد مددی نمایندد کده بدا رویکددرد                       همدر و چمپدی  

                                 بدددوده    TQMبدددر گرفتددده از رویکدددرد مددددیریت کیفیدددت جدددامع )     کددده CPIبهبدددود مسدددتمر فراینددددها ) 

  بر بهبودهای کوچک و مستمر نظام ها و فرایندهای موجود معطوف  می باشد تفاوت اساسی دارد .و  
 
              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Organizational  Change                 -Incremental  Change                          -Hammer  &  Champy         
 -Organizational  Transformation    -Revolutionarily  Change           -Reengineering  the  Corporation  

 -Pourace  &  Robertson                   -Organizational  Development          - Rethinking 

 -Ferench  &  Bell                             -Organizational  Improvement          - Radical  Redesign 

 -Planed  Change                              -Business  Process  Reengineering    - Dramatic  improvement  

 -Lauler                                            -Business  Process  Redesign            
 -Organizational  Innovation           -RadhaKrishnan  &  Balasubramanian 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مدیریت فناوری -2-1-7
 

شامل مدیریت سداز و کارهدایی اسدت کده بده  اسدتفاده ی بهینده از         1و ی   تکنول مدیریت) مدیریت فناوری    

یرنده ی مدیریت سیستم هایی است کده  گدر برمدیریت فناوری و توسعه ی آن می پردازد .  در سازمان  فناوری

دی ، ، ترجمده اعرابدی و ایدز    1224،  2تهیه و بهره برداری از فناوری را میسر می سازد ) خلیدل  ،خلق ، خریداری 

  هر چند مدیریت فناوری ارتباس نزدیکی  با مددیریت ندوآوری دارد  ولدی تفداوت هدای قابدل تدوجهی         . 1483

                        دارند . مدیریت نوآوری خیلدی گسدترده تدر از مددیریت فنداوری اسدت  و نده تنهدا بده ندوآوری هدای  فناورانده             

                 ها  می پردازد .بلکه به خلق و توسعه ی همه ی انواع نوآوری 
 

 مدیریت راهبردی     -2-1-1
 

عبارت از فرایند تدوین و اجرای برنامه های راهبردی برای دستیابی به اهداف بلند مددت   4مدیریت راهبردی     

سه بخش یدا مرحلده را شدامل مدی گدردد :       فرایند مدیریت راهبردی ) مدیریت استراتژیک  سازمان می باشد .  

تدوین استراتژی ها ، اجرای استراتژی ها و ارزیابی استراتژی هدا . مقصدود از تددوین اسدتراتژی ایدن اسدت کده        

ماموریت سازمان تعیین شود ، عواملی که در مریش خارجی ، سدازمان را تهدیدد مدی کنندد یدا فرصدت هدایی را             

، هدف های بلند مدت تعیدین شدوند ،   به وجود می آورند و هم نین نقاس قوت و ضعف سازمان شناسایی شوند 

،   1222،  3) دیویدد انواع استراتژی ها بررسی و مناسو ترین آنهدا بدرای ترقدق اهدداف سدازمان انتخداب شدوند        

          . مدیریت راهبدردی ندوآوری نقدش مهمدی در مددیریت ندوآوری دارد .       1485ترجمه ی پارساییان و اعرابی ، 

دیدددگاه راهبددردی سددوامت مهمددی مطددرح مددی باشددد . مددثال ایددن کدده                 در خصددوص موضددوع مهددم نددوآوری از 

آیا مجموعه ای از اصول مدیریتی وجود دارد که بتوانند به عندوان بهتدرین شدیوه نامده هدا ی مددیریت ندوآوری         

ش چیسدت ؟  یا این سوال مهم که رابطه ی دقیق میان دانش ، نوآوری ، رشد و پژوهمورد استفاده قرار بگیرند ؟ 

         . 2111،  5و موارد متعدد دیگری از این قبیل ) ماسون ، ویل و هاچیل
 

 آینده پژوهی -2-1-1
  

انجام مطالعات روشمند دربداره ی تردومت ، رویددادها و پدیدده هدا در آیندده         1آینده پژوهی به طورکلی       

هدفمند و نظدام یافتده بدرای  پدیش بیندی و درک       است . آینده پزوهی فناورانه عبارت است از مجموعه اقدامات

جهددت و سددمت سددوی توانمندددی هددا ، سددرعت ، مشخصددات و تدداثیرات توییددرات فناوراندده بدده ویددژه اختراعددات                       

 روش شناسدی هدای زیدادی بدرای مطالعدات         . 2118،  و همکداران  7 و نوآوری ها وکاربردهای آنهدا ) فدایرات  

                       نقددش مهمددی  «  آینددده پژوهددی فناوراندده   » آینددده پژوهددی و بدده ویددژه    وسددعه یافتدده اسددت .  آینددده پژوهددی ت 

 مدیریت نوآوری ایفا می نماید و یکی از عوامل مهم آن  مرسوب می گردد .   در
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -Technology  Management              -Strategic  Management            -Masson , Weil , Hatchuel 

 -Khalil                                              -David             -Forecasting  or  Future  Study        - Firat 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

  فصل دوم                                                                                    پیشینه و مبانی نظری پژوهش*  

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 828                                                                          طراحی  مدل مدیریت نوآوری جامع                     

 

  

 کار  کسب ومدیریت و نظام های اطالعات  -2-1-82
 

مولفده هدای مدرتبش کده اطالعدات را                 عبدارت اسدت از مجموعده ای از     1 سیسدتم اطالعدات   اطالعات )نظام      

ی هدای صدریح   و بده ایدن ترتیدو از تصدمیم گیدر     جمع آوری ) یا بازیابی   ، پردازش ، ذخیدره و توزیدع کدرده    

 پشتیبانی کرده و سازمان را کنترل می کند . سیستم های اطالعاتی حاوی اطالعاتی در بداره ی افدراد ، مکدان هدا      

        ، ترجمدده ی 2113،  2مودنو اشددیای مهددم در درون سددازمان و یددا در مرددیش پیرامددون آن هسددتند ) مودن و      

، سازمانی رسمی است که هدف آن تولید مرصدومت                    4کارمنظور از کسو و  .  1488حبیبی پور و همکاران ، 

در خصدوص بخدش هدا یدا اجدزای مختلدف کسدو و کدار                             اسدت .  یا فدراهم کدردن خددمات بدرای سدودآوری      

                نامیدده مدی شددوند .   BIS) 3وجددود دارد کده نظدام هدای اطالعدات کسددو و کدار       اندواع نظدام هدای اطالعداتی    

  ،              SMIS)  1، نظددام هددای اطالعددات فددروش و بازاریددابی    MPIS)  5نظددام هددای اطالعددات سدداخت و تولیددد  

از جملده             HRIS) 8نظدام هدای اطالعدات مندابع انسدانی        ،  FAIS)  7نظام های اطالعدات مدالی و حسدابداری    

  گزارشداتی را در مدورد عملکدرد جداری              MIS) 2مددیریت   نظام های مذکور می باشند . نظام هدای اطالعدات  

        در هر یک از موضوعات سازمان برای مدیران میدانی مربوطده تهیده مدی کنندد . از ایدن اطالعدات بدرای نظدارت          

    DSS) 11و کنترل عملکرد کسو و کار و پیش بینی عملکرد آتی آن استفاده می شود . نظام های تصمیم یدار  

                         غیرمنتظددره بددرای مدددیران میددانی پشددتیبانی مددی کننددد و بددر مسددائلی تمرکددز دارنددد      ز تصددمیم گیددری هددای  ا

و به سرعت توییر می کنندد و رویده هدای مربدوس بده راه حدل پیشداپیش بده طدور کامدل            که  منرصر به فرد بوده 

ختلف برای ترلیل داده استفاده کرده یا حجدم زیدادی   از مدل های م نظام های تصمیم یاردر  تعریف نشده اند .

از داده را بددده صدددورتی فشدددرده سدددازی مدددی کنندددد کددده توسدددش تصدددمیم گیدددران قابدددل ترلیدددل باشدددند .                                           

به مدیران عالی در خصوص مسایل اسدتراتژیک و گرایشدات بلندد مددت        ESS)  11نظام های پشتیبانی اجرایی

ریش داخلی و خارجی سازمان و بده طدورکلی موضدوعاتی کده نیازمندد  قضداوت ، ارزیدابی و ترلیدل و تعمدق                    م

هسدتند کده اطالعدات     سیستم هدایی    ERP) 12نظام های برنامه ریزی منابع سازمانید کمک می کنند . نمی باش

اده از آنهدا را  فدراهم مدی کنندد .              بخش های مختلف کسو و کار را یکپارچده کدرده و امکدان دسدتیابی و اسدتف     

از جملده دیگدر سیسدتم هدای اطالعداتی       ..  1488، ترجمه ی حبیبی پدور و همکداران ،   2113، مودن ) مودن و 

   ، CRM)  13  ، نظام های مدیریت ارتباس با مشدتری  SCM) 14کسو و کار ، نظام های مدیریت زنجیره تامین 

  4-7-2کده در بخدش     مدی باشدند    IIS )و نظدام هدای اطالعدات ندوآوری        KMS)  نظام های مدیریت دانش

       توضیرات آن داده شده است .
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Information  System – IS                                                   - Human  Resource Information  System 

 -Laudon  and  Laudon                                                         - Management  Information  System            

 -Business                                                                             - Decision  Support  System 
 -Business  Information  System                                          - Executive  Support  System 

 -Manufacturing  &  Production  Information  System        - Enterprise  Resource  Planning 

 -Sales  &  Marketing  Information  System                        -Supply  Chain  Management  System 

 - Financial  &  Accounting  Information  System              - Customer  Relationship  Management 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مدیریت بازاریابی -2-1-88
 

عبارت است از تجزیه و ترلیل ، برنامه ریزی ، اجرا و کنتدرل برنامده هدایی جهدت ارائده                           1مدیریت بازاریابی       

و حفددظ فراینددد داد و سددتدهای سددودآور بددا خریددداران مددورد نظددر بدده منظددور دسددتیابی بدده اهددداف سددازمانی                               

  . در مقایسه با سایر فعالیت های تجاری ، بازاریابی بیشتر بدا مشدتری سدر و کدار      1222، 2گ آرمسترانو) کاتلر 

دارد . تددامین رضددایت و ایجدداد ارزش بددرای مشددتری در کددانون اندیشدده و عمددل بازاریددابی نددوین قددرار دارد .                     

                             یوه ای سدددودآور . بازاریدددابی عبدددارت اسدددت از تدددامین رضدددایت مشدددتری بددده شدددبددده طدددور خیلدددی خالصددده 

هدف های دو گانه ی بازاریابی عبارتند از جلو مشتریان جدید با دادن وعدده ی ارزش برتدر و حفدظ مشدتریان     

            کنددونی  از طریددق تددامین رضددایت آنددان . پددنج دیدددگاه فلسددفی در مدددیریت بازاریددابی شددامل دیدددگاه تولیددد ،  

دیدددگاه فددروش ، دیدددگاه بازاریددابی و دیدددگاه بازاریددابی اجتمدداعی وجددود دارد) کدداتلر ،   دیدددگاه مرصددول ،

        یکددی از مهددم تددرین موضددوعات در مدددیریت بازاریددابی    .1485، ترجمدده ی پارسددائیان ،  1222آرمسددترانگ ، 

عبارت است  4ازاریابیکه نقشی اساسی  در مدیریت نوآوری ایفا می نماید ترقیقات بازاریابی است . ترقیقات ب

از روشی عینی ، منظم و منسجم که از طریق آن اطالعات مزم و مناسدو بدرای تصدمیم گیدری مددیر بازاریدابی       

      .  1487فراهم می آید ) ونوس ، ابراهیمی ، روستا ، 
 

 طراحی   -2-1-82
 

                            کلددی طراحددی    بدده طددور  هسددتند .   یخیلددی مددرتبش و نزدیکدد   مفدداهیم نددوآوری  خالقیددت و  و  3طراحددی    

                 کدده مددی تواندددعبددارت اسددت از فراینددد تبدددیل اطالعددات ) ایددده هددا   بدده نتیجدده  یددک فعالیددت خددالق اسددت و 

 .کار می رود در حوزه های موضوعی مختلف بهطراحی  .   2118باشد ) استام ، خدمت  یک یا مرصول  یک 

                       ر از طراحددی معطددوف  بدده طراحددی مرصددول مددی باشددد هددر چنددد طراحددی فراینددد  در مدددیریت نددوآوری منظددو

 و طراحی خدمات را نیز شامل می گردد .
 

 طراحی محصول  -2-1-82-8
 

          عبارت است از یک فعالیت خالق که  از بیان  نیازها  و دانش موجود آغاز و بده تعریدف    5مرصول  طراحی      

پاسد داده و می تواند به طور صدنعتی تولیدد    مرصول منتهی می گردد که نیازهای تعیین شده ی مربوطه را یک 

 .    1288، 1) انجمن آفنورشود 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   -Marketing  Management                                                

   - Kotler  &  Armstrong 

   - Marketing  Research 

   -Design 

   -Product  Design 

   - AFNOR ( French  Standards  Association ) 
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 طراحی مهندسی   -2-1-82-2
 

 طراحی مرصول است که بر جنبه های فناورانه و مهندسی از فرایند اساسی بخشی 1حی مهندسیطرا     

   .معطوف می باشد 
 

 طراحی صنعتی  -2-1-82-3
 

بخش مهم دیگری از فرایند طراحدی مرصدول اسدت کده بده جنبده هدای هندری ، تناسدو و           2طراحی صنعتی      

 رصول می پردازد . زیبایی ، ویژگی های ظاهری و تسهیالت کاربری م
 

  مدیریت طراحی -82-4- 2-1
 

مجموعه فرایندهای برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت فعالیت های مربوس عبارت است از  4مدیریت طراحی     

به طراحی مانند مدیریت پرو ه های طراحی ، راهبردها و زنجیره تامین برای ایجاد فرهنگ خالقیت و ایجاد 

اسو برای فعالیت های طراحی . مفهوم مدیریت طراحی از سطح خرد                      وسازمان من ساختار

که به سازمان های مختلف مدیریت پرو ه های طراحی تا سطح کالن مدیریت مراکز طراحی را در بر می گیرد 

  و ساختار سازمانی آنها بستگی دارد . 
 

 مهندسی محصول  -2-1-83
 

مددواردی ماننددد                             شددامل جنبدده هددای فنددی و مهندسددی طراحددی و تولیددد مرصددول    بدده  3مهندسددی مرصددول      

 ، کارکردهای مرصول ، کیفیت مرصول ، قابلیت اطمینان و خدمات پذیری مدی پدردازد .   5امکان پذیری تولید 

 مهندسی مرصول اشتراکات زیادی با  طراحی مرصول دارد .

  

 مدیریت محصول  -2-1-84
 

بدده جنبدده هددای مدددیریتی چرخدده ی حیددات مرصددول مددی پددردازد . مددواردی ماننددد                                 1مدددیریت مرصددول      

برنامه ریزی برای مرصول ، آینده پژوهی های مرتبش و بازارشناسدی مرصدول مدورد بررسدی قدرار مدی گیدرد .        

 مدیریت مرصول ویژگی میان رشته ای زیادی دارد .   
    

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Engineering  Design 

 -Industrial  Design 
 - Design  Management 

 -Product  Engineering 

 -Producibility 

 -Product  Management 
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  مهندسی سیستم  -2-1-82
 

و دارای ویژگددی میددان رشددته ای                          یددک روش شناسددی مبتنددی بددر رویکددرد سیسددتمی     1مهندسددی سیسددتم        

                        کدده بدده یکپارچدده سددازی هدفمنددد مجموعدده ای از اجددزا و عناصددر و شددکل دهددی       و چنددد تخصصددی اسددت  

                                     .  می پردازد معین  مرصول مشخص با قابلیت ها و کارامدی های ) کامل ی مجموعه یک 

                و عناصددر   روش شناسددی در کنددار هددم قددرار دادن اصددولی کلیدده اجددزا   مهندسددی سیسددتمبدده بیددان دیگددر        

                          روابددش تعدداملی هدفمنددد و هددم افزایاندده میددان آنهددا   یددک سیسددتم ) مرصددول   و برقددراری   ی زیددر مجموعدده  

                           بدده بهتددرین شددیوه ممکددن اسددت کدده در نهایددت منجددر بدده ایجدداد یددک مجموعدده یددا سیسددتم کددالن ) مرصددول    

                  باشددد . مددیتعریددف شددده ی مربوطدده  و توانمندددی مشددخص بدده منظددور پاسددخگویی بدده نیازهددایی    بددا قابلیددت

و دارای تندوعی از اندواع فنداوری هدا دارد .      2مهندسی سیستم بیشترین کاربرد را در ایجداد سیسدتم هدای پی یدده    

            مهندسی سیسدتم بده معدانی مهندسدی طراحدی سیسدتم هدای پی یدده ، مهندسدی ندوآوری مرصدومت پی یدده ،             

                    .  مدی باشدد  4سیسدتم ایجداد سیسدتم هدای پی یدده       نیدز  و  یدده  سیستم مدیریت مهندسدی ندوآوری مرصدول پی    

 در این راستا بر فرایندهای تعریف نیازهای مشتری و تعریف قابلیت های اولیده مدورد نیداز در چرخده ی توسدعه،     

هددف مهندسدی سیسدتم بدرآورده شددن       الزامات مستند سازی ، طراحی و اعتبارسدنجی سیسدتم معطدوف اسدت.    

                       حددداکثری نیازهددای مشددتریان و ذینفعددان سددازمان باحددداکثر کیفیددت و اعتمادپددذیری و حددداقل هزیندده هددا       

    . 1421)گلستان هاشمی ،  از پیش تعیین شده می باشدی برنامه  و طبق

                        «3 سددتمراهنمددای پیکددره ی دانددش مهندسددی سی» چنددد منبددع  دانشددی تخصصددی مهندسددی سیسددتم عبددارت از      

 (SEBoK   ،  «       5 راهنمدددای مهندسدددی سیسدددتم انجمدددن بدددین المللدددی مهندسدددی سیسدددتمINCOSE)  ،                              

                                      «  7جعبدددده ابددددزار مهندسددددی سیسددددتم ناسددددا    » و «    NSEH) 1ناسددددا  سیسددددتمراهنمددددای مهندسددددی  » 

   .   می باشند«      :       ISOمهندسی سیستم    استاندارد»   و

                   فرایندد   25را در  ) مرصدول     8چرخده ی حیدات سیسدتم   استاندارد مهندسی سیستم فوق الدذکر ، فراینددهای      

فراینددهای مهندسدی             فرایندد   و   7  ، فرایندهای پرو ه )  فرایند  7و در سه گروه فرایندهای مربوس به سازمان ) 

فعالیددت و اقدددام مددی دانددد کدده                    314دسددته بندددی نمددوده و همدده ی آنهددا را در مجمددوع شددامل    فراینددد   11)

    .   1421) گلستان هاشمی ،  نتیجه می شوند  124در نهایت منجر به ایجاد 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -Systems  Engineering 

 -Complex  Systems 

 -Systems  of  Systems ( SoS ) 

 -Systems  Engineering  Body  of  Knowledge ( SEBoK ) 

 -International  Council  of  Systems  Engineering  ( INCOSE ) 

 -Nasa  Systems  Engineering  Handbook  ( NSEH )  

 -Systems  Engineering  ToolBox 

 -Systems  Life Cycle      
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 مهندسی نوآوری  -2-1-89
 

مدی تواندد     ختلفدی  در معانی م  1«مهندسی نوآوری » است که اصطالح  معتقد پژوهشگر ، بررسی هابر مبنای      

               ، نزدیدک بده مفهدوم مهندسدی خالقیدت       مهندسدی ندوآوری  کاربردهدای معندایی   به کار برده می شود . یکدی از  

                                      مددی باشددد .      TRIZو بدده طددور خدداص تریددز )    2 و بدده عبددارتی خالقیددت و نددوآوری روشددمند و نظددام دار    

قد است دیگرکاربرد معنایی مهندسی ندوآوری مدی تواندد مهندسدی ندوآوری مرصدول باشدد کده               پژوهشگر معت

در این رویکرد ، مهندسی نوآوری مفهومی گسترده است و موارد متعددی مانند  فرایندهای طراحی مرصدول ،                   

   را شامل می گردد . مهندسی مرصول ، مدیریت مرصول ، مدیریت پرو ه مرصول و مهندسی سیستم
 

 مدیریت پروژه -2-1-87
 

های منطقی  عبارت از مجمدوعه اقدامات و عملیات پی یدده و منرصدر بده فدردی متشکل از فعالیت 4پددرو ه     

          و مرتبش به یکدیگدر است که زیدرنظر یک مددیدریت و سدازمدان اجرایی مشخص ، برای تامین هددف 

                .ص در چدارچوب بدرنامده زمدانی و بدودجه از پیدش تعیین شده ای اجددرا می شددودیا اهددافی مشخ

  انجام فرد به منرصر نتیجه یا خدمت مرصول، یک ایجاد راستای در که است موقتی تالش یک پرو ه

   . PMBOK) یا ارزش افزوده می شود یک پرو ه باعث توییرات مفید و. شود می

     به عنوان یک منبع علمی تخصصی و نیز           PMBOK«)3پیکره ی دانش مدیریت پرو ه» عمرج     

،  ارائه گردیده ، مجموعه تعاریف   PMI نوعی استاندارد مدیریت پرو ه که توسش موسسه مدیریت پرو ه )

                                       دهد . فرایندها ، ابزارها و تکنیک های ضروری مورد استفاده در مدیریت پرو ه را توضیح می

 پرو ه، های فعالیت با مرتبش های تکنیک و ابزار ها، مهارت دانش، کارگیری به ،5 پرو ه مدیریت       

 مرحله ی پنج در منطقی ورتص هب پرو ه مدیریت فرآیندهای  د .می باش پرو ه های تأمین نیازمندی جهت

 . قرار می گیرند خاتمه    و کنترل)  نظارت،   اجرا  ، ریزی برنامه،  نآغازیشامل مراحل  فرآیندی

پرو ه  برنامه ریزی .می باشدپرو ه  و کنترلپرو ه برنامه ریزی  مدیریت پرو ه عبارت از دو فعالیت اصلی      

                      ههای مزم برای اجرای یک پرو فرآیند برنامه ریزی، تعیین توالی و توازن فعالیت عبارت است از

.                        وکیفیت تعیین شده برای آن فعالیت با در نظرگرفتن زمان مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت

               فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پرو ه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه ،  کنترل پرو ه

       ، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام و کیفیت در حین اجرای پرو هبین سه عامل زمانَ، هزینه 

 .   PMBOK) این مهم کمک می گیرد
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Innovation  Engineering 

 -Systematic  Creativity – Systematic  Innovation 

 -Projects 

 -Projects  Management  Body  of  Knowledge ( PMBoK ) 

 -Projects  Management  
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 و عملیات  مدیریت تولید -2-1-81
 

.                          دو باشددد مرصددولی تولیددد مددی کنددد کدده مددی توانددد کددام یددا خدددمت یددا ترکیبددی از ایددن      هددر سددازمانی     

. تولیدد بده سداخت کدام بده ویدژه                    به راههای تولید این کدام و خددمات مدی پدردازد     1مدیریت تولید و عملیات 

، و عملیات به خدمات اشاره دارد . مدیریت تولید و عملیات عهده دار هدایت و کنترل فراینددهای   به طور انبوه

هم ندین در تعریفدی      . 1481کداظمی و سدایی ،    ها به کامهای تمام شده و خدمات می باشدد ) تبدیل ورودی 

دیگر مدیریت تولید عبارت است از اداره و هدایت اقدامات مربوس به اجرا و عرضه ی خدمات و تولید کامهدا  

    . 1488کاظمی ،   طبق برنامه و مشخصات و مقدار معلوم و در موعد معین و با حداقل هزینه در سازمان )
   

 مدیریت بهره وری -2-1-81
   

        میزان موفقیت سیستم را در استفاده از مندابع بدرای کسدو اهدداف بیدان مدی کندد .        2بهره وریبه طور کلی        

بهدره وری مفهدومی سیسدتمی اسدت کده مدی تواندد بدرای          -1ساده چند نکته مهدم نهفتده اسدت :    در این تعریف 

ی مختلددف از یددک شددخص یددا یددک ماشددین گرفتدده تددا یددک سددازمان ، صددنعت یددا اقتصدداد ملددی                موجودیددت هددا

بر اساس این تعریف ، بهره وری توصیف گر میزان موفقیدت سیسدتم در انجدام کدار و مفهدومی       -2به کار رود . 

در بددر دارد و شددامل           را  3و اثددر بخشددی  4 بهددره وری دو مفهددوم کددارایی ایددن تعریددف -4ارزیددابی کننددده اسددت . 

استفاده ی کارا  از ورودی ها بدرای تولیدد خروجدی هدایی مدی شدود کده اهدداف سدازمانی را تدامین مدی کنندد                         

عبددارت از برنامدده ریددزی ، سددازمان دهددی و اجددرای انددواع روش هددا             مدددیریت بهددره وری    . 1481) کدداظمی ، 

                               ز بهبدددود بهدددره وری ) افدددزایش کدددارایی و اثدددر بخشدددی   مدددی باشدددد .    بدددرای سدددنجش و ارزیدددابی و نیددد  

چهدار مرحلده ی سدنجش بهدره وری ، ارزیدابی بهدره وری ، برنامده ریدزی بدرای                      مدیریت  بهره وری  چرخه ی 

  بهبود بهره وری و اجرای برنامه های بهبود را شامل می گردد .
 

  مدیریت کیفیت -2-1-22
 

» را به دو معنای اصدلی  کیفیت در مجموع اکثر تعاریف ، . تعاریف گوناگونی ارائه شده است « 5 کیفیت»برای   

بدرآورده شددن   » و هم ندین  « شدن ویژگی ها و مشخصدات تعریدف شدده یدک مرصدول یدا خددمت        برآورده 

   .             1488مدی باشدد ) فتداحی ،    « مت انتظارات و تدامین رضدایت مشدتریان در اسدتفاده از یدک مرصدول یدا خدد        

خصوصدیات ،  کیفیت هشت بعد عملکرد ، قابلیت اطمینان ، قابلیت دوام ، قابلیت تعمیر پذیری ، زیبایی ، مفهوم 

مجموعه فعالیت هدای  مدیریت کیفیت عبارت از انطباق با استاندارد  و کیفیت ادراک شده  را شامل می گردد . 

ای کیفیدت و بدرآورده کدردن اهدداف کیفیدت در یدک سدازمان اسدت و چهدار فعالیدت اصدلی                         برنامه ریزی بدر 

   .  1488برنامه ریزی کیفیت ، کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت را در بر می گیرد ) فتاحی ، 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Production  &  Operations  Management                - Efficiency               - Quality  

 -Productivity                                                             -Effectiveness 
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 سیستم مدیریت کیفیت -2-1-22-8
 

  ابزاری است که توسش آن شیوه ی مدیریت کیفیت به یک بخش جدامع   QMS)  1ت یستم مدیریت کیفیس     

دارای یدک سداختار ، یدک مرددوده ی تعریدف شدده ،        از سازمان تبدیل می گردد .  سیستم مددیریت کیفیدت  

ورت مسدتندات و فراینددهای تعریدف شدده   و مندابع مزم               مسئولیت های مشخص ، مضدامین ضدروری ) بده صد    

 برای اجرای فعالیت های طرح ریزی کیفیت ، تصمین کیفیت و بهبود مستمر کیفیت می باشد .
   

 مدیریت کیفیت جامع -2-1-22-2
 

نما است که ی و نیز مجموعه ای از اصول راهمدیریترویکرد  ویک فلسفه (  TQM)  2مدیریت کیفیت جامع     

. تعهدد مددیریت ، تمرکدز بدر رضدایت                هدف آنها بهبود مسدتمرکیفیت و افدزایش رضدایت مشدتریان مدی باشدد       

از مهدم تدرین اصدول     تاکیدد بدر فراینددها    و ، مشدارکت همده ی کارکندان     تالش برای بهبدود مسدتمر     مشتری ،

ا مددی تددوان مهددم تددرین رویکددرد                           ر معمدددیریت کیفیددت جددا  مدددیریت کیفیددت جددامع ) فراگیددر   مددی باشددد .  

تاثیرگذاری های  و ارائه نموده  که مفاهیم راهبردی متعددی مانند مدیریت مشارکتی به مدیریت کیفیت دانست

  در مدیریت سازمان ها و کسو و کارها داشته است . فراوانی 

 

 استانداردهای مدیریت کیفیت -2-1-22-3
 

                        -ISO/TC  و زیرکمیتدده فنددی  ISO)  4ضددوابش کمیتدده فنددی سددازمان بددین المللددی اسددتاندارد س بددر اسددا    

مجموعدده    MSS) 3) کدده اختصدداص بدده اسددتانداردهای مدددیریتی دارد   و طبددق اسددتاندارد سیسددتم مدددیریت    

اسدتانداردهای مدرتبش بدا     A ی هقرار مدی گیرندد . دسدت     Cو  Bو  Aاستانداردهای مدیریت کیفیت در سه دسته 

  . بدا اسدتفاده از              ISOنیازمندی ها و الزامات سیستم های مدیریت کیفیت می باشدند ) اسدتاندارد   

این نوع استانداردها می توان صالحیت یک سازمان را در رعایت الزامات داخلدی و خدارجی آن بررسدی نمدود             

استانداردهای راهنمدا بدرای    Bدسته ی  ن دسته استانداردها گواهینامه اخذ نمایند .و سازمان ها می توانند برای ای

: راهنمدایی بدرای بهبدود عملکدرد   .                             ISOسیسدتم مددیریت کیفیدت هسدتند ) مانندد اسدتاندارد       

: مفاهیم      :     ISO، استانداردهای توضیرات وابسته به سیستم مدیریت کیفیت ) استاندارد  Cدسته ی 

        استانداردهای مدیریت کیفیت همانندد دیگدر اسدتانداردها همدواره مدورد بدازبینی و ویدرایش         و مبانی وا گان   .

                                    اسدددتانداردهای مدددذکور مددددیریت کیفیدددت بدددر رویکدددرد فراینددددی تاکیدددد دارندددد .    قدددرار مدددی گیرندددد .  

هر فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت ها اسدت کده ورودی را بده خروجدی تبددیل مدی نمایدد .         5شفرایند یا پرداز

          رویکرد فرایندی  بر نقش فراینددها و تعدامالت میدان آنهدا معطدوف اسدت . مفهدوم فرایندد و رویکدرد فراینددی          

 و رویکرد سیستمی مبتنی می باشند .    بر اساس مفهوم سیستم
 

 

 -Quality  Management  System ( QMS )            - Total  Quality  Management ( TQM )     - Process 
 - International  Standard  Organization              - Management  Standard  System ( MSS ) 
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 نظام پیشنهادها  -2-1-28
 

کارکنان سدازمان و   پیشنهادهای  )فت و بررسی ایده ها ساز وکاری سازمانی است برای دریا 1نظام پیشنهادها     

           نیز اجرایی شدن آنها در راسدتای بهبدود هدر یدک از فعالیدت هدای سدازمان مانندد ارتقداء کیفیدت و بهدره وری .           

        ،           نظدام مددیریت خالقیدت سدازمانی      یدک ندوع    نظدام مددیریت مشدارکتی ،    ندوع  در واقع یدک   نظام پیشنهادها 

و مشدتریان  مشدارکت فکدری کلیده ی کارکندان      هددف آن اسدت کده   نیز یک نوع نظام بهبود مستمر سازمانی و 

نظددام پیشددنهادها در شددکل کالسددیک آن در واقددع نددوعی                           در جهددت بهبددود مسددتمر مددی باشددد .     سددازمان

 ا مدی تدوان شدکل تکامدل یافتده و پیشدرفته                  ردر سدازمان اسدت . نظدام مددیریت ایدده هدا        2نظام مدیریت ایده هدا 

دانسددت کدده عددالوه بددر پیشددنهادهای در سددطح بهبددود ، ایددده هددای خددالق تددر را بددرای ورود بدده                 نظددام پیشددنهادها 

  فرایند نوآوری مدیریت می نماید .
 

 و نوآوری حلقه های بهبود -2-1-22
 

       گدروه هدایی چندد نفدره هسدتند کده       بدوده    حلقده هدای کیفیدت    ه نام سنتی آنهاو نوآوری ک حلقه های بهبود        

بده عبدارتی   ندوآوری و  ساختاری غیررسمی در بخش های مختلف سازمان به منظور انجام فعالیت های بهبود و با

ه ی این گروه ها در واقدع تدیم هدای حدل مسدئله بدوده و تشدکیل دهندد        می شوند .  شناسایی و حل مسئله تشکیل

نظدام هدای بهبدود بهدره وری و کیفیدت  و ندوآوری                  بخش بسیار مهم و اساسی از سداختار نظدام حدل مسدئله  یدا      

 در سازمان می باشند .          
  

 تعالی سازمانی -2-1-23
 

            ندوعی وضددعیت کیفدی سددازمان          بدرای توصددیف مفهدومی     BE)  3تعددالی کسدو و کددار  و 4تعدالی سدازمانی        

            5. سدازمان بدا چندین مشخصداتی سدازمان متعدالی      می باشدد   هشت  ویژگی دارای ) یا کسو  و کار    است که  

سازمان متعالی به سطح برجسته ای از عملکرد برای بدرآوردن انتظدارات همده ی ذینفعدان خدود                   نامیده می شود . 

                 مفهددوم مرددوری  هشددت         , EFQMو آن را حفددظ مددی کننددد )   یددا بیشددتر از آن  دسددت یافتدده انددد   

  ،ارزش آفرینی برای مشتریان ، ایجاد آینده ی پایدار، توسعه ی قابلیت های سازمانیعبارتند از :  تعالی سازمانی 

            بدا چددابکی ،  مددیریت رهبدری بدا چشددم اندداز ، الهدام و آرمدان گرایددی ،      بهدره گیدری از خالقیدت و نددوآوری ،    

       .      , EFQM)   پایداری دستاوردهای برجسته  موفقیت از طریق استعداد کارکنان ،
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -Suggestion  System                                    -Business  Excellence 

 -Idea  Management  System                        -Excellent  Organization 

 -Organizational  Excellence                        -European  Foundation  for  Quality  Management 
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 مدل های تعالی سازمانی  -2-1-23-8
 

مدددل هددای تعددالی سددازمانی معیارهددایی را بددرای سددنجش و ارزیددابی سددازمان از لردداظ مفدداهیم مرددوری                            

تعالی سازمانی ارائه می نمایند  و سازمان ها بر اساس آنها می توانند وضعیت خود را ارزیابی کدرده و در جهدت   

کددت کننددد . از معددروف تددرین مدددل هددای تعددالی سددازمانی ، مدددل ارائدده شددده توسددش                   تعددالی سددازمانی بهتددر حر

  است که به همدین ندام شدناخته شدده اسدت . مددل تعدالی سدازمانی          EFQM)  1بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 

EFQM   ی تردت عندوان    پدنج معیدار از نده معیدار اصدل      معیار فرعی تشدکیل شدده اسدت .    42معیار اصلی و  2از

توانمند سازها عبارت از رهبری ، کارکنان ، راهبرد ، منابع و فرایندها و چهدار معیدار دیگدر تردت عندوان نتدایج       

   .          , EFQM) شامل نتایج مشتری ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه و نتایج عملکرد می باشند 
 

 

 چابکی سازمانی  -2-1-24
 

برای توصیف قابلیت سازمان برای حسگری و درک سریع توییرات که می است مفهو 1 چابکی سازمانی   

توصیف گر توان سرعت عمل           2وا ه ی چابک به آنها به کار برده می شود . مریطی و پاسخگویی سریع 

است . چابکی سازمانی به سرعت تشخیص توییرات و نیز سرعت عملکرد در پاسخگویی کارامد  و اثر بخش  

توییرات معطوف می باشد . انعطاف پذیری ، سرعت هماهنگی و تطابق یابی با توییرات مریطی و توان به 

عملکرد سریع از مهم ترین ویژگی های سازمان های چابک می باشد . پژوهشگران ابعاد یا مولفه های متعددی 

گیری ، انعطاف پذیری ، برای چابکی سازمانی بیان کرده اند که مهم ترین آنها خالقیت و نوآوری ، یاد

 .    ACE   ،2111 گروه مشاوریناستراتژی ، فرهنگ ، ساختار و رهبری و مدیریت می باشند ) 
 

 

 رویکرد سیستمی  -2-1-22
 

نظریه ی عمومی  اساس مبانیبرکارامد برای بررسی انواع  پدیده ها بسیار وجامع رویکرد  4رویکرد سیستمی  

مجموعه ای هماهنگ از عناصر و اجزاء مختلف  عبارت از سیستم . می باشد 5 هاعلم سیستم و نیز  3 سیستم ها

  . 1472است که در طی رابطه های تعاملی هدفمند با یکدیگرنتایج مشخصی را مرقق می نمایند)حمیدی زاده ،

. ودش و بازخورد تشکیل میورودی ها یا منابع ، خروجی ها یا نتایج ، پردازش اصلی عناصر از هر سیستم 

                  کل نگر  رویکرد سیستمی نگرشیهم نین برای هر سیستم تعدادی فراسیستم و زیر سیستم وجود دارد . 

ترلیل سیستمی نیز ترلیل ،  تفکر مبتنی بر رویکرد سیستمی است  1تفکر سیستمیو جامع نگر به پدیده هاست . 

تمی به سازمان ، آن را به عنوان یک سیستم باز یعنی رویکرد سیس با استفاده از رویکرد سیستمی می باشد .

 .  باهم مرتبش می دانددارای تعامالت با مریش و دارای  زیر سیستم ها و فراسیستم ها 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Organizational  Agility                   -General  Theory  of  Systems 

 -Agile                                               -Systems  Sciences 

 -Systemic  Approach                       -Systemic  Thinking  
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 فرایند طراحی مدل مفهومی پژوهش   -2-1
 

در راستای پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش مبنی بر این که مدل مدیریت نوآوری جامع چه مشخصاتی       

مطالعه و بررسی های گسترده  نتایجبر اساس برای طراحی مدل مدل مفهومی پژوهش طراحی می گردد . دارد 

پیشینه ی  انی نظری و  و بررسی انواع مدل های نوآوری و دیگر مب CLRمنابع علمی و ادبیات موضوعی) 

              د .یپژوهش استخراا گردفرعی وابسته به سوال اصلی ، پاسد های سوامت پژوهش توسش پژوهشگر 

متویرهای پژوهش و جایگاه آنها در ساختار  نشان دهنده ی این پاسد ها که نقش فرضیه های پژوهش را دارند

   .  دنمی باش مدل

و روابش میان آنها مولفه های مدل و سازمان دهی تعیین شد رویکرد سیستمی مبنای بر  ساختار پایه ی مدل    

و                   نگری ویژگی های همه جانبه رویکرد سیستمی به دلیل مزیت های متعدد مانند  بر اساس آن انجام گرفت .

 ید . جامعیت بخشی و به عنوان یکی از مناسو ترین رویکردهای مدل سازی انتخاب گرد

مدیریت نوآوری  مدل  ) منابع  ورودی بخش یعنی پژوهش اول سوال ه به موارد فوق ، پاسد های جبا تو      

 به شرح زیر حاصل گردید :هستند  مولفه هاییچه شامل   جامع

                                                                        .                             : می باشند شامل مولفه های زیر منابع نوآوریورودی ها یا  -       

ترقیق و توسعه  ،  -4، پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان  -2 کارکنان سازمان ، ایده های خالق -1   .

           ونی ،ایده های خالق مشتریان و سایر ذینفعان بیر -1، مطالعات آینده پژوهی   -5ترقیقات بازاریابی ،   -3

 منابع دانشی بیرونی .  - 2 خرید نوآوری ،  -8همکاری های پژوهشی مشترک بیرونی و بین المللی ،   -7

 هستند به شرح زیر حاصل گردید : مولفه هایی بخش پردازش در مدل شامل چه پاسد های سوال دوم  یعنی   

  د :مدل مولفه های زیر را شامل می شون پردازشبخش   -      

،                 زنجیره ارزش  سراسرنوآوری در  -4،  فرهنگ سازمانی نوآور -2 ، ساختار سازمانی نوآور -1     

             تکنیک های خالقیت و نوآوری  -1  نوآوری مستمر و بی وقفه ،  -5، فرایندها  ینوآوری در کلیه  -3

 .از و کارهای مدیریتی س نظام ها و -8 اتفناوری اطالعات و ارتباط -7

  :هستند به شرح زیرحاصل گردید مولفه هاییچه  در مدل شاملخروجی ها  بخشپاسد های سوال سوم یعنی  

 بخش خروجی ها یا نتایج در مدل مولفه های زیر را شامل می شوند :   -      

            کیفیت نوآوری ها  -3 ،سرعت نوآوری ها  -4، میت نوآوری ها ک-2، ایجاد انواع نوآوری ها  -1      

                    پیامدهای فردی نوآوری ها ، توجه به -5 از دو جنبه اصلی میزان نو بودن و میزان مفید بودن   . )

                                           . پیامدهای زیست مریطی نوآوری ها توجه به  -7 پیامدهای اجتماعی نوآوری ها توجه به   -1

          پاسد سوامت چهار و پنج و شش مبنی بر چگونگی رابطه بین سه بخش ورودی ، پردازش و خروجی نیز

 در مدل با توجه به رویکرد سیستمی  نشان داده شده است .
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 پژوهش مفهومی  مدل-2-82

 

           یرز شکلدر  جامع مدیریت نوآوری  ) مدلپژوهش  مدل مفهومیبا توجه به توضیرات ذکر شده ،      

 :   45-2) شکل نشان داده شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                                                                                                               

 

 مدل مفهومی پژوهش              -32-2شکل                                                         
   
بر اساس این مدل مفهومی ، مدل مدیریت نوآوری جامع یک مدل سیستمی است که از سه بخش اصلی      

        زیرمدل هایابعاد یا  تشکیل می گردد . هر یک از این بخش ها در واقعمنابع نوآوری ، پردازش و نتایج 

   مدل اصلی مرسوب می شوند . یکی از جنبه های جامعیت مدل این است که با رویکرد سیستمی همه ی ابعاد 

و مدیریت نوآوری را  با ویژگی های  گرفته است برو مولفه های اصلی نقش آفرین در مدیریت نوآوری را در 

       ی نماید . یک سیستم جامع مدیریتی تبیین و ارائه م

ی اصلی مشخص شده اند و این جامعیت در منابع نوآوری مولفه  2در این مدل کلیه ی منابع نوآوری شامل     

یکی دیگر از جنبه های جامعیت مدل می باشد . هم نین کلیه ی عوامل اصلی پردازشگرکه منابع نوآوری را         

مولفه ی اصلی مشخص گردیده اند که این جامعیت در عوامل  8به خروجی ها یا نتایج تبدیل می کنند شامل 

پردازشگر نیز یکی دیگر از جنبه های جامعیت مدل مرسوب می گردد . کلیه ی نتایج مورد انتظار یا             

مولفه ی اصلی مشخص گردیده اند که این جامعیت در نتایج نیز یکی دیگر از             8خروجی ها نیز شامل 

 به های جامعیت مدل می باشد . جن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                           

                                         

                                                                                                                                                                                         

 

                                    

 نوآوری  منابع    

 کنانایده های خالق کار 

 ترقیق و توسعه

 همکاری های پژوهشی بیرونی

 ایده های خالق مشتریان    

 ترقیقات بازاریابی

 مطالعات آینده پژوهی       

 فرهنگ سازمانی نوآور

 

 نوآوری در کل زنجیره ارزش  

 خروجی  پردازش     

 فناوری اطالعات و ارتباطالت

 تکنیک های خالقیت و نوآوری

 فرایندهاهمه  نوآوری در 

 ع نوآوری هاانوا

 سرعت نوآوری ها

 کیفیت نوآوری ها

 جنبه های فردی نوآوری

 جنبه های اجتماعی نوآوری

 

جنبه های زیست مریطی 

 نوآوری

 

 نوآوری خرید 

پژوهش های کاربردی      

 بی وقفه مستمر و نوآوری    کارکنان

 منابع دانشی بیرونی

 کمیت نوآوری ها

 ز و کارهای مدیریتیسا

 ساختار سازمانی نوآور
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 مدل و پژوهش های پشتیبان  اجزاء -2-88
 

 مدل و پژوهش های پشتیبان آورده شده اند . اجزاء   7 -2  و )  1 -2 ، )  5 -2در جداول )      
 

 نوآوری و پژوهش های پشتیبان    بخش ورودی مدل ) منابع نوآوری (مولفه های   -2-2جدول             
 

 منابع نوآوریمولفه های          یف رد

 

 پژوهش های پشتیبان                         

    1    

    
 پلیشاک  1222  ، تام ) 1222 ،ایبرت ) 1271 ،اتربک ) 1223راسول )  ایده های خالق کارکنان سازمان       

             ، گوفین و میشل  2112  ، برندنبرگ )2111  ،کوپر)  1221) 

 ،  2111  ، ماگه  )  2111گالناکیس )  ،  2115هالمگرین )  ،  2115) 

   CENTS     (2112استاندارد  .  2118  ، پریز و لوو ) 2111آینور) 

 ،          2114  ، پان،بیرز وکلینیچ) 1222  ، بلی ر) 1221پلیشاک)  پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان    2    

   ، 2112  .گسو)   2111 ، گالناکیس )  2114انت )  ، بس 2114سابر) 

 ترقیق و توسعه                 4   

 

  ایبرت 1272فریمن)   ،ی پنج گانه  )همه دوره ها 1223راسول ) 

   2112 ،برندنبرگ)1222 ،بلی ر)1221 ،پلیشاک)1225 اولریچ)1222)

  ، 2114  سابر)2114 پان،بیرزوکلینیچ)2112راهنمای فراسکاتی)

   ،مپتاسیک، 2111 ،گالناکیس)2115 ،تروت ) 2114چسبروگ )

  .      2118  ، پریز و لو )  2111 ،انجمن آینور ) 2111شاوولیتنر) 

 پرکو   1281 ، هاپکینز )ی پنج گانه  )همه دوره ها  1223راسول)  ترقیقات بازاریابی             3   

  ، 1287)   ، لینک 1283رجر) مایدیکو و زای ،  1222  ایبرت) 1284)

      2111 ، ماگه )2115 ، تروت )2114 پان،بیرز وکلینیچ)  1225اولریچ )

   .    2118 ، اسکارزینسکی و گیبسون ) 2111مپتاسیک،شاوولیتنر) 

  ، انجمن آینور  2112 )دوره پنجم ، برندنبرگ )  1223راسول )  آینده پژوهی  مطالعات         5   

 .   2118، فایرات )    2111) 

  ، 2115 ، تروت )  2114 ، چسبروگ )  1222 ، ایبرت ) 1223راسول) ایده های خالق مشتریان و سایر ذینفعان    1   

 ، انجمن       2111 ، استام )  2111  ،.چن و ساونی )  2111گالناکیس) 

   CENTS     (2112استاندارد  ،  AENOR  (2111آینور 

 ،  2114چسبروگ )     1221پلیشاک )    ،  1222جیماندن و همکاران )  همکاری های پژوهشی بیرونی و بین المللی   7   

  ،  2111  ،گالناکیس )  2115 ، گوفین و میشل )  2115تروت ) 

    2114چسبروگ )    ،1222، خلیل )    1221پلیشاک )   خرید نوآوری                        8   

گالوا  ،    2111موسون و سامسون ) ،  1221سنگه )   ،  1223راسول )   منابع دانشی بیرونی                  2   

  ، کرنی  2115 ، تروت )  2114 ، سابر)  2114  ، چسبروگ ) 2112) 

    CENTS     (2112،  استاندارد    2118  ، پریز و لوو )  2111)
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 بخش پردازش مدل و پژوهش های پشتیبان    مولفه های   -9-2جدول                              
 

 پردازش مولفه های بخش           ردیف

 

 پژوهش های پشتیبان                               

  1221 ،هاول و هیگینز)  1288 ،مرسون وگوبلی)  1281هاپکینز) اختار سازمانی نوآور  س             1

 2114 ، بسانت ) 1222 ، بلی ر)  1228 ، لیستر)  1224ن ) کالنتو

 ،  2111 ، ماگه )  2111 ، گالناکیس ) 2115، گوفین و میشل ) 

         BSاستاندارد نوآوری  ،    2111 ، چن و ساونی )  2111کرنی) 

 (2118 ،  

 ، 2114ن،بیرز وکلینیچ) پا ، 1225دنیسون )  ،  1221بلی ر)    فرهنگ سازمانی نوآور            2

 ،  2115 ، گوفین و میشل ) 2114 ، بسانت ) 2114سابر)

 ، استام  2111 ، کرنی)  2111 ، ماگه )  2111گالناکیس )

 ،   2112 ، گسو)  BS (2118 ، استاندارد نوآوری  2118)

   . CENTS     (2112، استاندارد    EPC  (2111استاندارد 

    2111گلستان هاشمی )  ،   2111گسو ) نجیره ارزش  نوآوری در کل ز       4

   2111گلستان هاشمی )   ، 2111گسو )  فرایندهای سازمان   کلیه ی نوآوری در   3

   2112، گسو )    2112) شاپیرو نوآوری مستمر و بی وقفه            5

  ،            1222  ، پروکتور ) 1227 ، ریکاردز)  1212آسبورن)  تکنیک های خالقیت و نوآوری        1

   2114  ،سیکافوس)  2112 ، داریل من )  1218گنریچ آلتشولر) 

  ، BS (2118 استاندارد نوآوری،    2111-2113گلستان هاشمی ) 

   . CENTS     (2112استاندارد   ، BS (2118استاندارد نوآوری 

   2112کاتون )، 2112)پاسیانته ، )دوره پنجم ،  1222راسول ) ک فناوری اطالعات وارتباطات         7

   نوناکا  ، 2115گوفین و میشل)   2113مودن )  ،  2112میلتون ) 

  2111لرکیس )ک ، 2111آشلی ولیولد،)مکسویل،  ،  2115) 
 .   2112ویزکانیو ) ،   2118) واسیلیو،   2117)  ویاللوازو

 )دوره های چهارم و پنجم ، تورنانسکی و فیشر         1223راسول ) تی نظام ها و ساز و کارهای مدیری     8

بنفور   ،1222 ، بلی ر)  1225 ، اولریچ)  1222 ،ایبرت) 1221)

 2114 ، بسانت) 2114 ،سابر) 2114پان،بیرز و کلینیچ)   ، 2112)

 ،  2111 ،گالناکیس)2115 ، گوفین و میشل) 2115 ،تروت)

  ، 2111 ،کرنی ) 2111 ،ماگه ) 2111مپتاسیک،شاوولیتنر  ) 

    EPCاستاندارد   ، BS (2118استاندارد نوآوری  . 2118استام )

   . CENTS     (2112استاندارد    ، 2111) 
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 مدل و پژوهش های پشتیبان ) نتایج ( خروجی بخش  مولفه های   -7-2جدول                        
   

 خروجی یا نتایج مولفه های          ردیف

 
 پژوهش های پشتیبان                               

 ،  2114 ) دوره پنجم نوآوری   ، کاتلنیکو)  1223راسول )  ایجاد انواع نوآوری ها              1

 ، آندریوپولیس و 2118) ،راهنمای اسلو 2115تید،بسانت،پاویت)

،  2111می )، گلستان هاش   2112 ، گسو)  2112داوسون) 

  ،  EPC (2111 ، استاندارد  BS (2118استاندارد نوآوری 

   . CENTS     (2112استاندارد 

،    2114 ) دوره پنجم نوآوری ، بسانت) 1223راسول)  کمیت نوآوری ها                2

  2111،گلستان هاشمی)   2111گسو  ) ،  2111گالناکیس)

  ،  EPC   (2111ستاندارد  ، ا BS (2118استاندارد نوآوری 

   . CENTS     (2112استاندارد 

  ، 2111گالناکیس) ) دوره پنجم نوآوری   ،  1223راسول )  سرعت نوآوری ها              4

   . 2111، گلستان هاشمی )   2118استام )   ،  2111سافورد ) 

           ، EPC   (2111 ، استاندارد  BS (2118استاندارد نوآوری 

   . CENTS     (2112استاندارد 

   1227روی و رایدل )  ) دوره پنجم نوآوری   ،  1223راسول )  کیفیت نوآوری ها               3

 ،   2111، گلستان هاشمی ) 2114پان،بیرز و کلینیچ) 

  ،           EPC   (2111 ، استاندارد  BS (2118استاندارد نوآوری 

EFQM  (2111  ،  ستاندارد اCENTS     (2112 .   

                        ، 2117  ، هاویس و هیل )  1223)  نورسیا   2111لوز ) فردی نوآوری ها   پیامدهایتوجه به   5

     EFQM  (2111 ،    2118شامبرگ )  ،    2118)  مارتین

           ، مارتین 2117  ، هاویس و هیل )  1223 ) نورسیا   2111لوز ) اجتماعی نوآوری ها   پیامدهایتوجه به   1

 ،      BS (2118استاندارد نوآوری     2118شامبرگ )  ،   2118)

OECD  (2118   ،   استانداردEPC    (2111  ،  EFQM  (2111  ،  

   . CENTS     (2112استاندارد 

 ،  2117 ،  کمددو و فاکسددون )  2111  ،  زیددو ) 2111رنیگنددر)  زیست مریطی نوآوری ها      پیامدهایتوجه به   7

 OECD،  2118، مارتین )    2118آنومریت)  ،  2118آندرسون) 

             EPC ، اسدددتاندارد  BS (2118اسدددتاندارد ندددوآوری  ،    2118) 

   . CENTS     (2112  ، استاندارد  2111) 
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 خالصه  -2-82
 

و مبانی نظری  از بررسی ها و مطالعات گسترده ی ادبیات موضوعی تفصیلی  مبسوس و این فصل گزارش در    

پیشینه موضوع از اولین در ابتدا ضمن ارائه تعاریف مختلف خالقیت و نوآوری ، پژوهش ارائه گردید . 

مهم ترین مدل های ارائه شده نظریات و مطالعات تا جدیدترین و آخرین مباحث مورد بررسی قرار گرفت . 

گردید . موضوعاتی مانند سنجش و ارزیابی نوآوری ارائه  مدیریت نوآوری توسش پژوهشگران مختلف  برای

شده توسش کشورهای مختلف و نوآوری  تدوینو مباحث جدیدتر هم ون استانداردهای مدیریت نوآوری  

 العات وو ابزارهای فناوری اط دیریت نوآوریمالکترونیک شامل موضوعاتی مانند نظام های اطالعات 

           دیگر موضوعات نوین و مهم مطرح در حوزه ی هم نین ارتباطات برای نوآوری توضیح داده شد .

                    نوآوری مریش زیست گرایانه و جنبه های اخالقی نوآوری بیان گردید .مدیریت نوآوری مانند 

               ، مانند مدیریت دانش  یریت نوآوریبا مد به مهم ترین رویکردهای مدیریتی خیلی مرتبش هم نین

و نیز دیگر مفاهیم مدیریتی مرتبش  هندسی نوآوریمو ، مدیریت طراحی آینده پژوهی یادگیری سازمانی ، 

رویکرد سیستمی  بر اساس کهمدل مفهومی پژوهش یعنی مدل مدیریت نوآوری جامع انتها  در  اشاره شد . 

     ارائه گردید . طراحی شده 
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 روش شناسی پژوهش 
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 مقدمه  -3-1

 

        شیوه انجاام دادن هار راار و یاا اارا اجارا       در این فصل روش شناسی  پژوهش توضیح داده شده است .        

همچنین روش فرایند  اا فعالیت ها  مانم  و مواوالی بارا  رسایدن باه      گویند . « روش »  هر هدف و برنامه را 

             یاا تررییای اا روش هاا بارا  نیال باه اهاداف باا تر         رااربرد مجموهاه و   هدفی اا پیش تعیین شاده مای باشاد .    

روش شناسای  پاژوهش    بنابراین روش  یاا ( .  5831) میراایی اهرنجانی ، گویند « روش شناسی » و پیچیده تر را 

          و  ام اسات جنیاه هاا  مفولا  عن تعیاین گاردد .       پاژوهش هلمای دارد    نقش اساسی و تعیین رنناده در هلمی 

ابعااد پنجااناه   رویدارد    گام ها  اصلی پاژوهش ،    در این فصل نوع پژوهش اا جنیه ها  مفول  ، فرایند یا

موغیرهاا  پاژوهش و   رویدرد مدل ساا  پژوهش ، روش ها  گردعور  داده هاا و ابارار پاژوهش ،    پژوهش ، 

          روش هاا  تللیال داده هاا ،     و گویه هاا  پرسنانامه ، روایای و پایاایی پرسنانامه ، جامعاه و نموناه   عماار          

 عامون فرضیات و تللیل مدل توضیح داده می شوند .
 

 نوع پژوهش  -3-2
 

                   نلااوه گااردعور  داده هااا و  یااا ری اای بااودن  ، رماای پااژوهشهاادف اا جنیااه هااا    پااژوهش نااوع ایاان     

 :به شرح ایر می باشد 

 

 بر اساس هدف  پژوهش نوع -3-2-1
   

جامع برا  مدیریت نوعور  درسطح ساامانی  اراحی و تییین یک مدل هیارت اا بفش اصلی این پژوهش       

                     توسعه ا    پژوهشیک مربواه با توجه به تعاری   ، می باشد « مدیریت نوعور  جامع »تلت هنوان 

 ملسوب می گردد .) یا راربرد  توسعه ا  ( 

              ره به بررسی وضعیت موجود و بالقوه ساامان ها  صنعوی ایران نسیت به این پژوهش یا فرهی  مدوبفش       

  می شود .قلمداد نوع پژوهش راربرد   یکمی پردااد با توجه به تعاری  مربواه ،  پژوهشمدل  مول ه ها 
  

 کمی یا کیفی بودن  بر اساس نوع پژوهش -3-2-2
 

            با توجه به این ره داده ها در قالب رمی بیان شده اند اا نوع پژوهش ها  رمی است. پژوهش حاضر       

          رمی داده هایی ره جهت بررسی و تللیل گردعور  می شوند می توانند در قالب پژوهش ها  در

نها وجود دارد و اا انواع رمیت ها بیان شوند یعنی امدان رمیت بفنیدن به موغیرها و در نویجه اندااه گیر  ع

تلقیقات ری ی با موضوهات و م اهیمی می توان برا  تجریه و تللیل داده ها اسو اده نمود .  روش ها  عمار  

  امدان رمیت بفنیدن به عنها وجود ندارد .  سر و رار دارد ره
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 بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها  نوع پژوهش -3-2-3
 

ه باه ایان راه  داده هاا در بااره   موغیرهاا باه دلیال هادم امداان عاماایش ، اا اریا              در این پژوهش با توجا     

           وضعیت عنها  توصی  می گاردد ) داده هاا   توصای ی ( ،  اا ایان رو پاژوهش      شده و غیرعاماینی گردعور  

           تللیال قارار    چون روابط میاان موغیرهاا در چاارچوب مادل م هاومی ماورد بررسای و       است . « توصی ی » اا نوع 

با توجه باه گاردعور  داده هاا  اا نموناه       همچنین  نوع همیسوای است. توصی ی اا، این پژوهش لذامی گیرد 

  این پژوهش اا نوع پیماینی )  امینه یابی ( می باشد . عمار  با اسو اده اا پرسننامه ،  
 

 پژوهش  ویژگی های  -3-3
 

                      ،« رویدرد و نوع » ، « هدف » ، «  ضرورت»  بعد اصلی  6 می توان اا این پژوهش را ویژگی ها      

ویژگی ها    ذرر شده و  ابعاد(  5 -8 ) بیان نمود . در جدول « و نوعور   نویجه» و «  تللیل»  ،«میانی نمر  » 

 مربواه عورده شده است . 
 

 گانه  ششپژوهش شامل ابعاد  ویژگی های -1-3دول ج                                       
 

 

   ابعاد        
                 

 مشخصه ها                                                  

    

     

 ضرورت       
 ساامان و مدیریت خالقیت و نوعور  شناخوی و داننی رشد و توسعه   نیااها  فراینده   * 

 نوعور  خالقیت و رشد و توسعه  به  ملیطی و رقابوی ساامان ها اینده تغییر و تلو ت فر* الرامات 

 جنیه ها  مفول  نیاا ساامان ها به مدل ها  مدیریت نوعور  با حدارثر اثربفنی و رارامد * 

      

 هدف         
 مام مدیریت نوعور شناسایی جامع مول ه ها  اصلی یک ن  ،پاسخ  به سوا ت اصلی و فرهی پژوهش * 

 نوعور   خالقیت و مدیریتجامعی  برا  اراحی و تییین مدل تعیین روابط میان موغیرها ، * 

 نسیت به شاخص ها  مدل  ساامان ها  صنعوی ایرانوضعیت بال عل و بالقوه بررسی  *

 

 رویکرد  و نوع      

 ها و تللیل  ، نویجه گیر  (  ) ایجاد چارچوب نمر  ، گردعور  داده قیاسی  –فرضی  * رویدرد 

 همیسوای   –* رویدرد مدل ساا  سیسومی 

 پیماینی   –همیسوای   –توصی ی   رمی ، ، توسعه ا    –* راربرد  
  
 شناسی ساامانی و مدیریت نوعور نوعور  خالقیت * نوایج انواع مطالعات و پژوهش ها  حواه    مبانی نظری    

                           در ساامان خالقیت و نوعور مدل ها در حواه   موضوهی  و ها ، نمریه ها رویدردم اهی  ،  *  انواع 

    

 تحلیل         
 منابع هلمی و ادبیات موضوهی و پینینه   پژوهش   میانی نمر *  تللیل 

 رها ،، تللیل همیسوای موغیگردعور  شده اا نمونه * تللیل داده ها  رمی موغیرها  پژوهش 

 ارایابی مدل پژوهش مدل یابی معاد ت ساخوار  و تللیل مسیر ،     

  شاخص ها  مدل در ساامان ها  صنعوی ایرانوضعیت بالقوه و بال عل تللیل * 

   

 و نوآوری نتایج    
   خالقیت نوعور  شناسی ساامانی و مدیریت خالقیت و نوعور توسعه   دانش افرایش شناخت و* 

  ساامان ها و مدیران جامعه   هلمی و نیر به ل مدیریت نوعور  جامع بهارائه مد* 

 مدیریوی هلمی پژوهنی و پیننهادها و راهدارها   ارائه   پیننهادها  *
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 فرایند پژوهش   -3-4      
  

ش همان اور ره در فصل اول بیان گردید با بررسی موضوع پژوهش و انجام مطالعات اولیه ، سوا ت پژوه     

                       می باشد .  ره دسویابی به پاسخ ها  نهایی عنها مسولرم ای شدن فرایند پژوهش مطرح شده است

   عن منفص شده اند . شامل گام ها یا فعالیت ها  اصلیفرایند این پژوهش  در شدل ایر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 فرایند پژوهش  -1-3شکل                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 پژوهشی ی تفصیلی منابع علمی و پیشینه  بررسی گسترده  و مطالعه -1گام           

 

 تحلیل مطالعات ، جمع بندی ، نتیجه گیری و تعیین متغیرها و طراحی مدل مفهومی -2گام 

 

 داده ها  از نمونه گردآوری  ،طراحی و ارزیابی پرسشنامه  تعیین شاخص متغیرها ،  -3 گام  

 

 

 پژوهش بررسی روابط میان متغیرها ، آزمون  و ارزیابی  مدل ،،  تحلیل کمی داده ها -4گام

 

 

 بررسی وضعیت بالقوه و بالفعل شاخص های مدل در سازمان های صنعتی ایران      --5گام 

 

 تحلیل یافته ها ، جمع بندی ها ، نتیجه گیری ها و پیشنهادها   -6گام              
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  رویکرد  مدل سازی پژوهش  -3-5              
 

               اا اقدامات اساسی در این پژوهش اراحی مدل م هومی مدیریت نوعور  جامع می باشد .  یدی     

میونی بر میانی نمر  است ره روابط هدفمند مجموهه ا  اا  در واقع یک چهارچوب منطقی و نماممدل 

   در این پژوهش  . ( 5831) حمید  ااده ،  پدیده هایی را توضیح می دهد هوامل و موغیرها را تییین نموده و

          رویدرد سیسومی با توجه به مریت ها  موعدد   منمور تعیین منفصات مدل مدیریت نوعور  جامع ، به

                و همچنینمدل  پایه ساخوار ره دارد به هنوان رویدرد  جامع اندینی همه جانیه نار  ومله اا ج

  للاظ شده است .  همیسوای برا   ساامان دهی روابط میان موغیرها بررسیرویدرد 

درصدد  ا است ره سیسو  مجموهه ا  اا هناصر و اجر رویدرد سیسومی بر پایه م هوم سیسو  میونی می باشد .    

رویدرد اندینه   سیسومی با توجه به  تلق  هدف خاصی هماهنگ شده و باه  در ارتیاط م ید قرار دارند .

               ( . 5831ویژگی ها  رل نار  و جامع اندینی مینا  مدل ساا  سیسومی است ) حمید  ااده ، 

رویدرد سیسومی دل ساا  است . م دردها اراحی مدل بر مینا  رویدرد سیسومی یدی اا بهورین روی

               در نمر رویدرد  جامع و همه جانیه نار است ، رلیه ارتیااات و تعامالت میان اجرا و هناصر سیسو  را

             برون سیسومی را  و رون سیسومی و تعامالت ملیطی دیرد و همچنین پویایی ها و تلررات و تلو ت گمی 

 .  (  5831) نیدواقیال ، ارد للاظ می د

                  ساخوار اصلی مدل در سه بفش ورود  ، پردااش و خروجی نمودار می شود .  رویدرد سیسومی ،  بر اساس     

          مینا سوا ت اصلی و فرهی پژوهش بر به  با توجههمان اور ره در انوها  فصل دوم توضیح داده شد 

پاسخ هایی به سوا ت پژوهش   ،هلمی و پینینه   پژوهشگسورده   منابع  بررسیمطالعه و بر یافوه ها  میونی 

مدل  ساخوار در و روابط میان عنها  جایااهمی باشند و پژوهش موغیرها   مول ه ها   مدل یا  ره  ارائه گردید

  پژوهش                                 مدل اراحی شده فصل دوم ( .   6 -2و   1 -2،   4-2) جداول ساامان دهی گردید 

با رویدرد سیسومی اا سه بعد یا بفش ورود  ) درون داد ( ، پردااش ) هملیات ( و خروجی ) برون داد ( 

مول ه یا موغیر ،              9بعد یا بفش ورود  مدل ) درون دادها یا منابع نوعور  ( شامل  تندیل شده است .

 مول ه یا موغیر می باشند .  1مول ه یا موغیر و بعد یا بفش خروجی مدل شامل   3مدل شامل بعد یا بفش پردااش 

به رار . در این رویدرد  روش هایی  می باشدهمیسوای بررسی رویدرد روابط میان موغیرها  مدل رویدرد    

ای تعیین نمود                اا ضریب همیسوره بووان رابطه   میان موغیرها  مفول  را با اسو اده گرفوه می شود

 و بر این اساس  بووان تغییرات یک یا چند موغیر را با تغییرات یک یا چند موغیر دیار بررسی نمود .                       

دل یابی معاد ت مها  تللیل همیسوای و رگرسیون و اا رویدرد  برا  تللیل مدلدر این پژوهش اا این رو 

   می شود .    اسو اده  ساخوار 
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 تعیین شاخص های متغیرهای پژوهش -3-6
  

           پااژوهش اا اریاا  پرسناانامه ،  ام اساات شاااخص هااا  ماادل باارا  گاارداور  داده هااا در باااره   موغیرهااا     

  در ایاان پااژوهش باار اساااس تللیاال تعاااری  موغیرهااا  و نوااایج           قاباال ساانجش هاار یااک اا موغیرهااا تعیااین شااوند . 

موغیرهاا  پاژوهش            هار یاک اا    بارا  ی یاسوفراج شده اا بررسی مناابع هلمای و ادبیاات پژوهنای ، شااخص هاا      

و تعیین گردید و با نمر اساتید راهنما و مناور و تعداد  اا صاحب نمران و خیرگان صنعت اصالح و نهایی شادند  

        موغیرهاا   هریاک اا  شااخص هاا     ( 4-8( و )  8-8(، ) 2-8) ول ادر جاد  پرسننامه ایا  عنهاا تادوین گردیاد .    

  پردااش و خروجی مدل عورده شده اند . ، بفش ها  ورود 
 

 منابع نوآوری ( ورودی مدل ) بخش شاخص های متغیرها و   -2 -3جدول                               
 

  دیفر 

 
 شاخص ها                          متغیر             

 ایده ها  خالق راررنان 1

 

       اامانس تعداد ایده ها  خالق ارائه شونده توسط راررنان -

 میران اسو اده ساامان اا ایده ها  خالق راررنان -

 دراقدامات نوعور  میران مناررت راررنان ساامان - پژوهش ها  راربرد  راررنان  2

 رنانتعداد پروژه ها  حل خالق مسئله ونوعور  توسط رار -

 میران بودجه اخوصاص یافوه به فعالیت ها  تلقی  و توسعه - تلقی  و توسعه      8
 تعداد پژوهناران شاغل در بفش تلقی  و توسعه ساامان -
 تعداد پروژه ها  داخلی واحد تلقی  و توسعه ساامان -
 نوایج پروژه ها  تلقی  و توسعه اسو اده ساامان اامیران  -

تعداد پروژه ها  تلقیقات باااریابی - اریابیتلقیقات باا    4
 

 ی نوایج تلقیقات باااریاب اسو اده ساامان اامیران  -
 عینده پژوهی یمطالعاتبرنامه ها   تعداد - مطالعات عینده پژوهی    1

 میران اسو اده ساامان اا نوایج مطالعات عینده پژوهی -
 اا ایده ها  خالق منوریانساامان میران اسو اده   - ایده ها  خالق  منوریان و ذین عان بیرونی  6

 اا ایده ها  خالق تامین رنندگان ساامان میران اسو اده  -
 اا ایده ها  خالق سایر ذین عان ساامانساامان میران اسو اده  -

 پروژه ها  پژوهنی برون سپار  شده تعداد -  همدار  ها  پژوهنی  بیرونی و بین المللی 1
 مدار  ها  پژوهنی منورک بین المللی ساامانمیران ه -
 هلمی صنعوی بیرونی ساامان با مراررراربرد  میران ارتیااات  -

 )مانند خرید فناور  و اخوراع(خرید نوعور  ها توسط ساامان تعداد - خرید نوعور   3
 نوعور  ها  خریدار  شده اسو اده ساامان اا میران  -

  یران اسو اده ساامان اا منابع هلمی وفنیم - منابع داننی بیرونی   9
 گیر  ساامان اا نوعور  ها  رقیا لاومیران ا -

 میران تعامل ساامان با نمام ملی نوعور  -
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 پردازش مدل  بخش شاخص های متغیرها و   -3 -3جدول                                         
 

 دیف ر 

 
 شاخص ها                          متغیر             

1    

 

 ساخوار ساامانی نوعور           

 میران انعطاف پذیر  ساخوارساامانی   -

 میران افقی بودن ساخوارساامانی -

    میران سهولت ارتیااات درون ساامانی -

 میران سهولت همدار  ها  منورک درون ساامانی -

 ساامان میران ت ویض اخویار در -

 راررنان سطوح مفول  در تصمی  گیر  میران مناررت -

 میران انعطاف وتغییر پذیر  در شیوه ها  انجام رار در ساامان -
2   

 

 فرهنگ ساامانی نوعور         

 «همه راررنان دانسوه شدن بالقوه خالق و نوعور »  میران باور به  -

 «تنوی  ایده پرداا  خالق و نوعور  در ساامان»  میران  -

 «دانسوه شدن نوعور  با اراش ترین هملدرد راررنان» اور بهمیران ب -

 «دانسوه شدننوعور  مه  ترین وظی ه راررنان » میران باور به -

 «نوعور    تقدیر ساامان اا اقدامات شدست خورده»میران  -

 ه روا شدنمیران اسوقیال ساامان اا تغییرات بهینه مسومر و ب - 

 جدید سوراتژ  ها امیران اسوقیال ساامان اا  - 

 اا روش ها  رار  جدیدساامان اسوقیال میران  - 

 جدید رویدردها  مدیریویاا ساامان اسوقیال میران  - 

 جدید  فناور  ها  اا ساامان اسوقیال میران - 

 اراش ساامان   میران اقدامات برا  نوعور  در سراسر انجیره - اراش    نوعور  در سراسر  انجیره  8
 ساامان بفش ها ن اقدامات برا  نوعور  در رلیه میرا -

 میران اقدامات برا  نوعور  در رلیه فرایندها  ساامان -   ساامانفرایندها  نوعور   در همه   4

 میران اقدامات برا  نوعور  در رلیه روش ها  رار  ساامان -
 وعور  در رلیه بفش هامیران فعالیت گروه ها  حل مسئله و ن - نوعور  مسومر و بی وق ه   1

 میران انجام بی وق ه و شیانه روا  فعالیت ها  پژوهش و نوعور   -
 اا تدنیک ها  ت در خالق و ایده پرداا  راررنان میران اسو اده - تدنیک ها  خالقیت و  نوعور    6

میران اسو اده واحد تلقی  و توسعه  اا روش ها  پینرفوه  حل خالق  -

 ( مام دار ) مانند تریرمسئله و نوعور  ن
     نوعور  اا روش ها  پینرفوه  میران اسو اده گروه ها  حل مسئله و

 حل خالق مسئله و نوعور  نمام دار ) مانند تریر(

 میران اسو اده ساامان اا نمام ها  ااالهات مدیریت) ام ع  اس ( - فناور  ااالهات و  ارتیااات  1
 م ها  ااالهات پژوهش ونوعور میران اسو اده ساامان اا نما -
 میران اسو اده ساامان اا فناور  ها  ااالهات و ارتیااات -

 امدانات پژوهنی مجاا  میران اسو اده ساامان اا -

 و حل مسئلهمیران اسو اده ساامان اانرم افرارها  خالقیت  - 
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 پردازش مدل  بخش شاخص های ها و متغیر  -3 -3جدول ادامه ی                                         
 

 دیف ر 

 
 شاخص ها                          متغیر                 

3    

 ساا و رارها  مدیریوی            

 میران اسو اده ساامان اا نمام ها  مدیریت دانش -
 میران اسو اده ساامان اا مدیریت تدنولوژ     -

 یریت اسوراتژیک میران اسو اده ساامان اا مد - 

 نوعور راهیرد  میران اسو اده ساامان اا برنامه ریر   -

 میران اسو اده ساامان اا نمام مدیریت پروژه ها  نوعور  -

 میران اسو اده ساامان اا نمام نمارت وسنجش وارایابی نوعور  -

 میران اسو اده ساامان اا نمام ها  مدیریت منابع انسانی  -

 اامان اا نمام ها  مدیریت عمواش و یادگیر میران اسو اده س -

 میران اسو اده ساامان اا نمام ها  شایسوای  -

 میران اسو اده ساامان اا نمام ها  مدیریت ری یت   -

 میران اسو اده ساامان اا نمام ها  مدیریت بهره ور  -

 میران اسو اده ساامان اا نمام ها  ارایابی هملدرد -
 

 
 خروجی مدل  بخش شاخص های متغیرها و   -4 -3جدول                                               

 

 دیف ر 

 
 شاخص ها                          متغیر             

 میران ایجاد انواع نوعور  ها  - ایجاد انواع نوعور  ها  1

  تعداد نوعور  ها  - رمیت نوعور  ها   2

  نوعور  ایجاد سرهت یران م - سرهت نوعور  ها  8

 ها  نوعور     و م ید میران نو  - ری یت نوعور  ها 4

 به جنیه ها  فرد  نوعور  ها ساامان توجهمیران بررسی و  - توجه به جنیه ها  فرد  نوعور  ها 1

 هاور  به جنیه ها  اجوماهی نوع میران بررسی و توجه ساامان - توجه به جنیه ها  اجوماهی نوعور  ها 6

 توجه به جنیه ها  ایست ملیطی نوعور  هامیران بررسی و  - توجه به جنیه ها  ایست ملیطی نوعور   1

 

 در قالاب ) مدل مدیریت نوعور  جاامع (  مدل م هومی پژوهش در باره   ،  شاخص ها   موغیرها بر اساس        

تادوین                               ام اا اریا  پرسنانامه هاا    ، داده هاا رمای قابال سانجش     موغیرهاا   مونادل اا یک مدل هملیااتی  

   ر  نمونه   عمار  گردعور  شده و مورد عامون ها و تللیل ها  مربواه قرار می گیرد .دتوایع شده  و 

 روش های گردآوری داده ها  -3-1  
 

   عور   داده ها اسو اده گردیده است .  در این پژوهش اا منابع هلمی تفصصی و نیر ابرار پرسننامه برا  گرد       
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 تابخانه ای کمطالعات  بررسی ها و -3-1-1 
  

        برا  گردعور  ااالهات هلمی در خصوص موضوع پژوهش ، بررسی پژوهش ها  قیلی و میانی نمر  ،    

مدووب و الدورونیدی  و  پینینه پژوهش و اراحی مدل م هومی ، اارواب ها ، مقا ت ، اسناد و مدارک  تهیه 

ایر میاحث حواه   و س نوعور  خالقیت و و پایااه ها  ااالهاتی  در حواه ساامان و مدیریت ،  مدیریت منابع 

 موضوهی خالقیت و نوعور  اسو اده  شده است .   
 

 پرسشنامه -3-1-2  
 

 ا  مدل م هاومی پاژوهش  اا ابارار                   برا  گردعور  داده ها و سنجش موغیرها  مورد نمر بر مین در این پژوهش   

پرسننامه  ) ملق  ساخوه ( اسو اده شده است . دو پرسننامه اراحی گردید .  پرسنانامه اول بارا  سانجش میاران      

موغیرهاااا  مناااابع ناااوعور  و نیااار موغیرهاااا  بفاااش پاااردااش مااادل بااار موغیرهاااا  خروجااای مااادل .                          تااااثیر

           امه دوم  باارا  سانجش  وضااعیت موجااود و  نیار بااالقوه   ساااامان نسایت بااه موغیرهااا    مادل بااه منمااور     پرسنان 

سوا ت یا گویه ها  پرسننامه ها بر اساس شاخص ها  هار موغیار   . عامون و تللیل مدل بررسی روابط موغیرها و 

   ها  تایید گردید .    تعیین شدند و پس اا اصالحات و نهایی ساا  ، روایی و پایایی عن

  تدوین شدند :« ج  » و « ب » ، « ال  » موندل اا سه بفش پرسننامه ها     

ناماااه   هماااراه : در ایااان ناماااه هناااوان پاااژوهش ذرااار و  هااادف اا گاااردعور  داده هاااا                               « : الااا  » بفاااش    

    دار  پاسخ دهنده تندر و قدردانی شده است .به اور مفوصر توضیح  داده شده و در پایان اا هم

 پاسافاویان            در ایان بفاش تعاداد  ساوا ت هماومی معطاوف باه ااالهاات جمعیات شاناخوی          « : ب » بفاش     

 عورده شده است . میران تلصیالت و میران سابقه   رار مانند 

یرها  پاژوهش مای باشاد . پرسنانامه       مربوط به موغسوا ت اصلی و تفصصی شامل این بفش « :  ج » بفش   

تعداد گویه ها برا  موغیرها     سوال یا گویه می باشند . 18سوال یا گویه و پرسننامه   دوم شامل   66اول شامل 

گویااه                  42گویااه یااا سااوال ،  باارا  موغیرهااا  بفااش پااردااش ماادل   28بفااش ورود  ماادل ) منااابع نااوعور  ( 

 گویه می باشند .  1بفش خروجی مدل  و برا  موغیرها 

           پرسننامه ها اا نوع پاسخ  بسوه بوده ، مقیااس انادااه گیار  موغیرهاا  مقیااس فاصاله ا  و چااونای پاسافاوئی         

نموناه ا  اا هار دو   ) .  اسات  گردیدهریر   ( ارح 5تا  1ا  لیدرت ) اهداد   به سؤا ت  بر اساس ای  پنج درجه

 . ( پیوست عورده شده است فش بپرسننامه در 
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   پرسشنامهروایی و پایائی  - 1 -3
 

  پرسشنامه ( اعتبار  )روایی  -3-1-1
 

        هاا   ویژگای    ایص یاا خصا  انادااه منمور اا روایی یا اهویار پرسننامه این اسات راه ابارار پرسنانامه تاا چاه           

        اسات اهویاار ملواوایی عن   روایای یاا   اهویاار پرسنانامه ،    یاا    روایای   جنیاه مه  تارین   مورد نمر را می سنجد .

             وجاود دارد . انادااه گیار  عنهاا      قصاد پاژوهش  ویژگای هاایی باشاند راه در      یعنی این راه پرساش هاا بیاانار    

پرسنانامه    یا گویه ها   اگر سوال هااشند اهویار ملووایی بینوراست . بهر قدر پرسش ها بینور بیانار ویژگی ها 

  اسات .  ییدارا  اهویار ملووا پرسننامهمعرف ویژگی هایی باشد ره ملق  قصد اندااه گیر  عنها را داشوه باشد 

          تعیاین   موضاوع  در توساط افاراد موفصاص وصااحب نمار      معماو   یی پرسنانامه  ملواوا  اهویاار  روایی یاا  میران

 (. 5831 و همداران ، )سرمد . می گردد

 . گردیاد منافص   بر اساس روش روائای ملواوا   اراحی شده ها  روایی یا اهویار پرسننامه پژوهش ین در ا     

ا  اصاالح و تادوین    گوناه  با توجه به نمرات و راهنماایی هاا  اساوادان ، ساوا ت باه      پس اا اراحی پرسننامه ،

        ن باه صاورت تصاادفی،    گردید ره دقیقا همان م هومی را سوال رند ره مورد نمر ملقا  باوده اسات. پاس اا ع    

                      هااا برخاای ابهامااات   چنااد تاان اا اهجااا  جامعااه عمااار  انوفاااب شااده، بااا پرسااش سااوا ت پرسناانامه اا عن   

 . نهایی گردید پرسننامه راهنما و مناور اتیدبر ارف گردید. در نهایت با تائید اس و اشدا ت پرسننامه 
 

 پرسشنامه ( عتماد قابلیت ا )پایایی  -3-1-2
 

منمور اا پایایی یا قابلیت اهوماد پرسننامه این است ره ابرار پرسننامه تا چه اندااه خصایص یا ویژگی هاا        

و پایاایی   ثیات  ومی سنجد و به هیارتی تا چه میران در شرایط یدسان نوایج یدسانی به دست می دهد  با ثیات را 

  وماد نمود .می توان به عن نوایج اه دارد و

                باه راارمی رود   برا  بیان میران پایایی یا قابلیت اهومااد اصاطالح ضاریب پایاایی یاا ضاریب قابلیات اهومااد             

              ماننااد روش عل ااا  ررونیاااش ، روش اجاارا  دوباااره عامااون ، و باارا  اناادااه گیاار  عن روش هااا  مفول اای  

  عل ا  ررونیاش می باشد . وجود دارد ره موداول ترین عنها روشا (روش مواا  ) یا عامون ها  همو

           برا  ملاسیه ضریب عل ا  ررونیاش بایسوی ابودا واریانس نمره ها  هر ایرمجموهه سوا ت پرسننامه 

                ا قدار ضریب عل ا رم( ررونیاش ایر ) فرمول اندااه گیر  و سپس با اسو اده اا فرمول و واریانس رل را 

                                                         .                                                          : نمود ملاسیه

.                                                                                                              
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2، تعداد ایر مجموهه سؤا ت پرسننامه ها  عامون  Jعن  ره در 

is   واریانس ایر عامونi ام                              

Sو  
  می باشد .واریانس رل عامون   2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 فصل سوم                                                                                           شناسی پژوهش* روش

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   121                                                                                   طراحی  مدل مدیریت نوآوری جامع         

 

           یک نردیک تر باشد بیانار پایائی مقدار ضریب عل ا  ررونیاش بین ص ر تا یک است ره هرقدر به       

 یا قابلیت اهوماد بینور ابرار اندااه گیر  ) پرسننامه ( می باشد .

               با توجه به  ره شدملاسیه  SPSSبا اسو اده اا نرم افرار  اول قابلیت اهوماد پرسننامهپایائی یا      

 منفص گردید . ( 31/0)  درصد 31 برابر با مذرور پرسننامه  ررونیاش ضریب عل ا  ،  1-8جدول 
 

 یکپرسشنامه مقادیر آلفای کرونباخ   -5-3جدول                                              
 

 پرسننامه غیرها  وابسوهمو 
 گویه ها 

انواع  ایجاد

 نوآوری ها

 نوآوری  پیامدهای      ها کیفیت نوآوریِ  سرعت نوآوری ها  کمیت نوآوری ها

 358/0 341/0 334/0 364/0 348/0 مدل ورود گویه ها   

 332/0 901/0 364/0 361/0 954/0 مدل پردااشگویه ها  

 361/0 318/0 315/0 361/0 339/0 میاناین            

     11/1 ضریب آلفای کل       

     
        گردید .  حاصل( 92/0درصد ) 92مقدار  پرسننامه دوم برا  مقدار عل ا  ررونیاشملاسیه   همچنین     

توان  ( مطلوب است اا این رو می1/0درصد ) 10معمو ً مقدار عل ا یا قابلیت اهوماد بیش اا  با توجه به عنده

توان اامینان حاصل ررد ره  می باشند . بنابراین می پرسننامه ها اا قابلیت اهوماد با یی برخوردار گ ت ره

صورتی بوده ره اسو اده اا پرسننامه  گیر  شده نیر به  ها ، یدسان بوده و ماهیت موغیر اندااه والسطح دشوار  س

      (.5831)سرمد و همداران ،  نماید می پذیر را توجیه
 

 آماری ی جامعه و نمونه  -3-1
 

 جامعه ی آماری پژوهش  -3-1-1
 

       ایا  میاانی نمار  و نیار       راه  هساوند و بررگای   مووسطصنعوی ها  شررت  ، این پژوهش   عمار   جامعه     

) نمام پذیرش و نمام پیننهادها  و  ویژگی برخوردار بودن اا واحد تلقی  و توسعه دو نمر خیرگان ،  با توجه به 

در یک دساوه بناد     باشد .  مورد توجه می نوعور  در عنها  به اور نسیی بینورانومار می رود   بررسی ایده ها (

           اا نمار انادااه   پذیرفواه شاده اسات شاررت هاا      پژوهنااران   صانعت و توسط ارثر صاحب نمران ره  رداد قرا

ن ار ، شاررت هاا      10تعداد راررنان رموار اا   با سه دسوه شررت ها  روچک ) بر مینا  تعداد راررنان ( به 

             ن اار  210اد راررنااان باایش اا تعااد باااشااررت هااا  باارر    ن اار و 210تااا  10تعااداد راررنااان بااین  بااامووسااط 

 ایقه بند  می شوند . 
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          هساوند با توجه به این ره بینورین شررت ها  صانعوی راه دارا  واحاد تلقیا  و توساعه و نماام پینانهادها            

  در دو ایقاه  این پژوهش   جرو شررت ها  مووسط و برر  می باشند بنابراین شررت ها  صنعوی مورد نمر

          شاررت  910بار ایان اسااس  تعاداد       مای باشاند .   دارا  ویژگی ها  ذرار شاده   شررت ها  مووسط و برر  

  مورد نمر قرار گرفوند .به هنوان جامعه پژوهش شررت  برر   218شررت مووسط و تعداد  691شامل تعداد 

ساوی دربااره شاررت هاا  صانعوی      ای  بررسی ها  گسورده پژوهنار ، در رنور فهر ام به ذرر است ره    

 نوعور  رتیه بند  شده باشند .میران و سطح بر اساس  نوعور وجود ندارد ره 

مورد ( ،  561امینه   فعالیت شررت ها  جامعه در سیرده امینه شامل صنایع برق و الدورونیک و مفابرات )    

         ماورد ( ،   98ورد ( ، صانایع غیرفلار  )   ما  12)  ماورد ( ، صانایع لاواام خاانای     49صنایع پرشادی و دارویای )    

ماورد ( ،   26صانایع سااخومانی )   ماورد( ،   91مورد ( ،  صنایع خودرویی و قطعاه سااا )    56صنایع تاسیساتی ) 

ماورد ( ، صانایع ماشاین سااا  و      91ماورد (، صانایع فلار  )     506مورد ( ، صنایع غذایی ) 39صنایع شیمیایی ) 

        ماورد (   59ماورد ( و  صانایع نسااجی )     12ماورد ( ، صانایع ن ات و گااا و پوروشایمی )      15ساخت تجهیارات )  

 خصاوص در  هاا  شاررت  برا  عن ره ارایابی موناسب با واقعیات اا شاررت حاصال شاود، مادیران       می باشند .

 رنند.   موغیرها  مورد سنجش در ساامان خود اظهارنمر می
 

 نمونه ی آماری پژوهش -3-1-2
  

        روش ها  مفول ی وجود دارد . با توجه به این ره در این پژوهش برا  تللیلتعیین حج  نمونه جهت      

                  داده ها اا روش معاد ت ساخوار  و تللیل هاملی اسو اده می شود بنابه نمر خیرگان مربواه حداقل 

         q1    اا رابطه دمی توانبرا  تعیین حج  نمونه  نینهمچ( .  5834است ) هومن ،  200حج  نمونه مورد نیاا 

  ( . 22، ص 5834) هومن ،  ود یعنی پنج برابر تعداد گویه ها اسو اده ش

. این فرمول برا  تعیین با اسو اده اا فرمول رورران می باشد  عن حج  نمونه ملاسیهتعیین روش موداول برا     

    عن منفص می باشد چنین است :حج  نمونه اا جامعه ا  ره حج  
       

 

     
 

مقدار موغیر نرمال واحد اسواندارد ره در سطح   Zحج  جامعه ،   Nحج  نمونه ،    nدر این فرمول ،     

مقدار برعورد نسیت ص ت موغیر در جامعه است ره اگر در اخویار  pاست ،  96/5درصد برابر با   91اامینان 

یعنی درصد افراد  فاقد عن ص ت در جامعه   q -  5برابر با    qدر نمر گرفت ،   1/0ا نیاشد می توان عن ر

مقدار خطا  مجاا نمونه گیر  است ره  dخواهد بود ،  1/0نیر  qمقدار     = p 1/0هسوند ره با احوساب 

 می باشد .  01/0معمو  در سطح 
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               . عمدبه دست  214این پژوهش برابر با  ه برا یعنی حج  نمون  nبا اسو اده اا این فرمول مقدار      

   حذف  جهت احویاط و اامینان اا دسویابی به تعداد رافی پرسننامه به درسوی ورامل پاسخ داده شده و

 ناقص تدمیل شده ، تعداد حدود سی درصد بینور به عن اضافه  گردید  و اا این رو حج  نمونه   پرسننامه ها 

  در نمر گرفوه شد .    860تعداد 

.  گردیداسو اده  شده بند  گیر  تصادفی ایقه نمونه اا روشاا میان واحدها  جامعه، برا  انوفاب نمونه       

  و برر  می باشند .ها  مووسط  ایقه شررت در دواا نمر اندااه همان اور ره ذرر شد  عمار    ایرا جامعه 

یک گروه در نمر گرفوه و اا هر گروه اا  شررت ها  برر  و مووسط ، هر ایقه اا شررت ها را به هنوان 

عنها ، تعداد موناسب با حج  برر ها   شررت  اا میاناا این رو  تعداد موناسب به هنوان نمونه انوفاب شدند .

  رل ااموناسب با حج  عنها  تعداد ها  مووسط شررت میان اا شررت و 96یعنی تعداد  ها شررت رل اا

                       توایع نمونه ها   6-8در جدول .  گردیدندبه صورت تصادفی انوفاب شررت  264یعنی تعداد ت ها شرر

 بر حسب امینه   فعالیت صنعوی ننان داده شده است .
    

 توزیع نمونه ها بر حسب زمینه ی فعالیت صنعتی  -6-3جدول                                         
 

 مینه ز

 فعالیت

 صنعتی 

 صنایع 

برق و 

الدورونیک و 

 مفابراتو

 صنایع 

 پرشدی و 

 دارویی

 صنایع

 لواام 

 خانای

 صنایع 

 غیرفلر 

 صنایع
 تاسیساتی 

 صنایع

 خودرویی 

 و قطعه 

 ساا 

 صنایع 

 ساخومانی

 صنایع 

 شیمیایی

 صنایع

 غذایی

 صنایع 

 فلر 

 صنایع 

 ماشین 

 ساا  و 

 تجهیرات

 صنایع 

 ن ت و 

ا و گا

 پوروشیمی

 صنایع 

 نساجی

 8   24   29   81   45   26   1    82  -   83   25   53   14    تعداد 
 860  کل 
 

    
 ها  صنعوی ( ارائه شد )مدیران و رارشناسان شررت پرسننامه بین واحدها  نمونههدد اا هر دو    860تعداد       

       حاصل گردید . توضیلات ضرور  به پاسفاویان ارائه هر ردام اا قابل اسو اده مورد  803تعداد در نهایت 

ره پاسخ دهندگان  تا حد امدان توجیه شوند . اا این  گردیدو پرسش ها و ابهامات عنها پاسخ داده شد و سعی 

 داده ها و دسویابی به پاسخ ها  معویر  به همل عمد . مطلوب رو  می توان گ ت حدارثر تالش برا  گردعور 

) شااخص هاا  هار یاک اا      هوامال مفولا    تااثیر در خصاوص میاران    پاسافاویان و نمر  ادراکبدین اری      

بار ابعااد گونااگون ناوعور  در سااامان ) ایا  مادل م هاومی          موغیرها  ورود  ها  و نیر بفش پاردااش مادل (  

و  باالقوه   سااامان     وضاعیت موجاود  نیار شارایط یاا     و،  برا  مدیریت ناوعور  جاامع (    اراحی شده پژوهش 

 .   گرفتمورد سنجش قرار  شاخص ها  مذرورمربواه  نسیت به 

ها  صنعوی  هیارت دیار سطح مناهده ( مدیران و رارشناسان شررت ) به دهنده به سوا ت پرسننامه افراد پاسخ   

 ، ساامان می باشد . و سطح تللیل در پژوهش بوده 
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 ها  روش های تجزیه و تحلیل داده -3-11
 

                 اا روش ها   عمار  مفول ی اا جملهو ارایابی مدل و عامون  در این پژوهش به منمور تجریه و تللیل داده ها    

 می شود :  اسو اده  موارد ایر
 

   روش های آماری توصیفی -3-11-1
 

 اسو اده می شود . ا  پژوهشمانند میاناین ، میانه و انلراف معیار موغیرهاا روش ها  عمار توصی ی    
 

  پیرسون  گیآزمون ضریب همبست -3-11-2
 

چنانچه دو موغیر در مقیاس فاصله ا  ) نسیوی( اندااه گیر  شده باشند به منمور تعیین میران رابطه   میان عنها   

داران ، ) سرمد و هماا عامون ضریب همیسوای پیرسون  اسو اده می شود ) بررسی معنی دار بودن رابطه ( 

با اسو اده اا این عامون می توان درجه ا  را ره یک موغیر به موغیر دیار مرتیط است اندااه گیر   ( .5831

اندااه   هدد  اندااه   ضریب همیسوای تعیین رننده   درجه   همیسوای میان موغیرهاست . نمود . 

 +5اگر هدد همیسوای دو موغیر بین ص ر تا  + قرار داشوه باشد .5تا   -5ضریب همیسوای پیرسون می تواند بین 

باشد نوع رابطه   عنها رابطه   مسوقی  است یعنی با افرایش یک موغیر ، انومار می رود میران موغیر دیار نیر 

اگر هدد همیسوای  میران یک موغیر ، میران موغیر دیار نیر راهش یابد .با راهش یعنی افرایش یابد و بالعدس 

باشد نوع رابطه   عنها معدوس است یعنی   با افرایش یک موغیر انومار می رود میران   -5 ر تا دو موغیر بین ص

     موغیر دیار راهش یابد و بالعدس .  

معنادار بودن عمار  رابطه به این م هوم است ره همیسوای ملاسیه شده ، با درجه   معینی اا اامینان ،              

تعیین می گردد . اگر میران همیسوای  01/0یا    05/0ح معنادار  معمو  در سطح  با ص ر فاصله دارد . سط

معنی دار باشد بدین معنی است ره یک درصد احومال دارد همیسوای ملاسیه  05/0ملاسیه شده در سطح 

  ( . 5831به سیب خطاها  ناشی اا نمونه گیر  باشد ) د ور ، شده 

و فرض دیار  ا  وجود ندارد شود ره میان دو موغیر هیچ گونه رابطه فرض میدر فرض ص ر این عامون، چنین    

 :وجود دارد   معنی دار چنین است ره بین دو موغیر رابطه 
 

 H:       ا  وجود ندارد دو موغیر هیچ گونه رابطهبین           
 H1:   د دارد      وجو  معنی دار رابطه دو موغیر بین             بین  

 

 مقدار بلرانی انجام می گیرد . با توجه به رد یا تایید هریک اا فرضیه ها        

        بیانار همیسوای ضعی  ) هدم امدان  81/0تا  20/0در یک دسوه بند  رلی ، ضرایب همیسوای بین       

                              ونار همیسوای مووسط ) وجود امدان پیش بینی ( بیا 61/0تا  81/0پیش بینی ( ، ضرایب بین 
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              بیانار 31/0با  ) امدان پیش بینی با  ( و ضرایب بیش اا  همیسوایبیانار  31/0تا  61/0بین   ضرایب

   . ( 5831) د ور ،  امدان پیش بینی ها  دقی  می باشد همیسوای ها  بسیار ایاد و

ماتریس همیسوای جدولی است مربعی ره مجموهه ا  اا ضرایب همیسوای میان تعداد  اا موغیرها را                

 به شدل دو به دو ننان می دهد .

ضریب همیسوای درصد تغییرات منورک میان دو موغیر را ننان نمی دهد ولی مجذور همیسوای این تغییرات     

درصد  10به این معنی نیست ره دو موغیر دارا   10/0هنوان مثال ضریب همیسوای  بهمنورک را ننان می دهد . 

درصد  21بیان می دارد دو موغیر به میران   0/ 21( یعنی  10/0) 2تغییرات منورک هسوند ولی مجذور همیسوای 

 ( . 5831دارا  تغییرات منورک می باشند ) د ور ، 
 

   تحلیل رگرسیون -3-11-2
 

میان دو یا چند موغیر همراه با تعیین جهت رابطه   نیر یک نوع روش تعیین رابطه   همیسوای ون رگرسی     

یعنی منفص می رند ردام موغیر بر رو  دیار  اثر می گذارد . در رگرسیون ، موغیر وابسوه             عنها می باشد ، 

    قع مورد پیش بینی قرار می گیرد .                  و در وااا موغیر یا موغیرها  مسوقل بیان می شود به شدل تابعی 

 رگرسیون بر دو نوع  رگرسیون دو موغیره  و رگرسیون چند موغیره می باشد . در رگرسیون دو موغیره  ،     . 

رابطه و وابسوای یک موغیر وابسوه با فقط یک موغیر مسوقل بررسی می شود ولی در رگرسیون چند موغیره ، 

رگرسیون چند موغیره یا  ( . 5831) د ور ، با چند موغیر مسوقل بررسی می گردد وابسوای موغیر وابسوه رابطه و 

   چندگانه سه  چند موغیر مسوقل در پیش بینی موغیر وابسوه را منفص می رند .

و  ( هیارت است اا ضریب همیسوای پیرسون نمرات پیش بینی شده اا ر Rضریب همیسوای چند گانه )      

Rمجذور ضریب همیسوای چندگانه )  معادله   رگرسیون و نمرات مناهده شده در مدل خطی رگرسیون .
2 ) 

Rسه  موغیرها  مسوقل را در تییین واریانس موغیر وابسوه ننان می دهد . به هیارت دیار 
درصد واریانس   2

 تییین شده   موغیر وابسوه توسط موغیرها  مسوقل می باشد .

  ماتریس همیسوای دو نوع تللیل مه  انجام می گیرد ره هیارت اا تللیل هاملی و تللیل معاد ت بر رو     

          به منمور پی بردن به موغیرها  ایربنایی یک پدیده اسو اده اا روش تللیل هاملی .ساخوار  می باشند 

تللیل هاملی دو نوع  رها است . داده ها  اولیه برا  تللیل هاملی ، ماتریس همیسوای بین موغی  .می شود

تللیل هاملی ارونافی و تللیل هاملی تایید  را شامل می گردد . هدف تللیل هاملی تایید  ، تایید ساخوار 

هاملی ویژه ا  می باشد . در باره   تعداد هامل ها به اور عشدار فرضیه ا  بیان می شود و برااش                 

ر فرضیه ، با ساخوار روواریانس موغیرها  اندااه گیر  شده مورد عامون                      ساخوار هاملی مورد نمر د

توان  قابل قیول  اسو اده اا روش مدل معاد ت ساخوار   میبا ( .  5831قرار می گیرد ) سرمد و همداران ، 

   د عامون قرار داد . مدل نمر  را در جامعه ا  خاص با اسو اده اا داده ها  همیسوای موربودن یک 
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  معادالت ساختاری  یابیروش مدل  -3-11-3
 

مدل یابی معادله ساخوار  یک تدنیاک تللیال چناد موغیار  بسایار رلای و نیرومناد اا خاانواده   رگرسایون                      

           راه باه پژوهناار امداان مای دهاد مجموهاه ا  اا معااد ت رگرسایون را باه گوناه همرماان             چند موغیر  اسات  

مدل یاابی معادلاه   سااخوار  یاک رویدارد عماار  جاامع بارا  عاماون فرضایه هاایی                       مورد عامون قرار دهد .

بارا  اهاداف   اا روش مدل یابی معاد ت سااخوار    در باره   روابط بین موغیرها  مناهده شده و مدنون است .

ید  ، تللیل هاملی ارونافی ، تللیل هااملی مرتیاه   دوم ،               موعدد  مانند تللیل مسیر ، تللیل هاملی تایپژوهنی 

 ( . 5834و مدل ها  ساخوار  همیسوای اسو اده می شود ) هومن ، مدل ها  ساخوار  روواریانس 

یاک مادل سااخوار  : راه سااخوار هلای        -5یک مدل معاد ت ساخوار  رامل اا دو مول ه تندیل مای شاود :     

یااک ماادل اناادااه گیاار  : رااه روابطاای را                  -2غیرهااا  مدنااون ) ناعشاادار ( فاارض ماای رنااد . خاصاای را بااین مو

 بین موغیرها  مدنون و موغیرها  ننانار عنها ) عشدار و اندااه گیر  شده ( تعری  می رند . 

ا  اا سااه هاا   ، یک ساخوار هلی خاص بین مجموهه فرضیه   مورد بررسی در یک مدل معاد ت ساخوار     

غیرقابل منااهده مای باشاد . ایان ساااه هاا اا اریا  مجموهاه ا  اا موغیرهاا  نناانار یاا عشادار انادااه گیار                             

                  باه دسات عماده اا نموناه   ماورد بررسای باه صاورت مااتریس همیساوای یاا روواریاانس             می شوند . داده ها  

                         اا حااا ت رگرساایون تعریاا  ماای شااود . در ایاان حالاات ماای تااوان          و توسااط مجموهااه ا  در ماای عیااد  

لیررل تللیل ررد و بارااش عن را بارا  جامعاه ا  راه نموناه اا عن اساوفراج شاده                           مدل را  با اسو اده اا نرم افرار

  ( . 5831مورد عامون قرار داد ) سرمد و همداران ، 

                     باارا  تجریااه و تللیاال داده هااا اا روش ماادل یااابی معاااد ت ساااخوار  بااا اسااو اده اا      پااژوهش ایاان  در      

                  ، تللیال مسایر ، عاماون    جهات بررسای رواباط موقابال و چندگاناه   میاان موغیرهاا                LISRELنرم افرار 

  اسو اده می شود . دلمو ارایابی 

 می گردد :و بررسی این روش مدل ها  ایر ارائه در       

        باشاد   96/5: موغیرهایی ره مقدار عماره عاماون بارا  عنهاا بایش اا مقادار       (   tمدل اهداد معنادار  ) مقادیر  -

          بارااش مادل   شااخص هاا     اناواع  در مدل معنادار شناخوه می شوند . برا  ارایابی بارااش یاا تناساب مادل اا    

 اسو اده می شود .ننان داده شده (  1-8 )در جدول  ره
 

  و دامنه ی مورد قبولمدل  زششاخص های برا -1-3جدول                                 
 

شاخص 

 تناسب

یا   

 برازش

 

df2 

 

 
P-Value 

 

 
RMSEA 

 

 

GFI 
 

AGFI 

 

 

RMR 
 

RFI 
 

 

 
NFI 

 

 

 
NNFI 

 
SRMR 

دامنه 

 مقبول
3 > 

 
15/1 > 1 /1< 9/0< 9/0< 15/1> 1/1< 1/1< 1/1< 15/1> 
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  .مدل تفمین اسواندارد تللیل مسیر : برا  تعیین ضرایب مسیر یا میران بار هاملی هر یک اا موغیرها  عشدار  -

ه وه و یک اا موغیرها  عشدار به موغیر ن دل تفمین غیر اسواندارد تللیل مسیر : برا  تعیین میران تعل  هرم -  

 نمایش معاد ت اندااه گیر  .

 

  دو نمونه زوجی t آزمون -3-11-4   
 

) عامون ت ااوت معناادار  و تللیال    وضعیت ها  بالقوه  میاناین وضعیت ها  موجود با به منمور مقایسه           

 اا ایان  در سااامان هاا  صانعوی    مادیریت ناوعور  جاامع   مدل  شاخص ها  یک اا در خصوص هر شداف ( 

 .عامون اسو اده می شود 

 

 خالصه  -3-11
 

نوع پژوهش اا جنیه ها   این پژوهش توضیح داده شد . سیروش شناجنیه ها  مفول  در این فصل      

            ویژگی ها  پژوهش شامل ابعاد شش گانه ضرورت ، هدف ، رویدرد و نوع ، میانی نمر  ، تللیل مفول 

، رویدرد مدل ساا  پژوهش و                  رایند پژوهش شامل شش گام اصلیبیان شد . ف و نویجه و نوعور 

          سایر جنیه ها  اصلی مربوط به  روش انجام پژوهش تنریح گردید . شاخص ها  موغیرها  پژوهش 

                 مانند روش ها  گردعور  داده ها پرسننامه ، روایی و پایایی پرسننامه ، جامعه   عمار  و نمونه ،

      شد .توضیح داده  و ارایابی مدل نیرروش ها  تللیل داده ها و عامون 
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 چهارمفصل 

 

 تحلیل داده ها 

 آزمون ها و تحلیل مدل
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 به نام خداوند جان و خرد
 

 

 تحلیل داده ها ، آزمون ها و تحلیل مدل –فصل چهارم 
 

 فهرست مطالب 

 

 531 ......................................................................................................................................... مقدمه  -4-5  

 531 ............................................................................جمعیت شناختیتحلیل و توصیف داده های  -4-2  

 543 ............................................................... تحلیل و توصیف داده های متغیرهای مدل پژوهش -4-3  

  541 ............. بالقوه متغیرهای مدل در سازمان های صنعتیتحلیل و توصیف داده های وضعیت موجود و -4-4  

 512 ........................................................................................................... مبستگی متغیرهای مدله -4-1  

 571 ....................................................................................................تحلیل مدل مفهومی پژوهش -1 -4  
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 572... ..................آماده سازی مدل مفهومی پژوهش برای  اجرای آزمون اعداد معناداری -3 -1 -4   

 571 ........................................................................................................ مدل اعداد معناداری -1-4 -4 
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 511........ .................................................................... مدل تخمین غیر استاندارد تحلیل مسیر -1 -1 -4   
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 مقدمه  -4-5
 

        تلخیص و بر حسب متغیرها و مولفه ها طبقه بندی و تحلیل می شوند .  پژوهشبتدا داده های ا در این فصل      

              بر پایه شاخص های آن در سازمان های صنعتی ایران توصیف و تحلیل می گردد .پژوهش مدل  متغیرهایسپس 

ی پژوهش برای در این راستا ابتدا همبستگی میان متغیرهای مختلف مدل بررسی می شود و سپس مدل مفهوم

                   اجرای آزمون اعداد معناداری با استفاده از نرم افزار لیزرل آماده شده و مدل اعداد معناداری حاصل می گردد . 

         انجام می گیرد . سپس با استفاده از و تحلیل مدل  پس از بررسی شاخص های نیکویی برازش مدل ، آزمون

         تحلیل مسیر میزان ضریب مسیر استاندارد یا بارهای عاملی هریک از متغیرها مشخصمدل تخمین استاندارد 

با استفاده از مدل تخمین غیراستاندارد می شود . با توجه به تحلیل های فوق پاسخ سواالت پژوهش داده می شود . 

نیز مشخص می گردد .  ی مدلاضریب تعیین هریک از متغیره .تحلیل مسیر معادالت اندازه گیری نوشته می شود 

همچنین نمودار مقادیر خطا و تخمین غیراستاندارد برای مدل کامل و نیز مدل روابط کلیه ی متغیرهای پژوهش 

تعدادی از شاخص های اصالح مدل مانند ماتریس کوواریانس بین متغیرهای مدل و مقادیر  نشان داده می شود .

             ارائه می گردد .مدل آزمون شده و نهایی پژوهش  ، در جمع بندی مورد بررسی قرار می گیرد و باقیمانده

           تحلیل شکاف وضعیت موجود و بالقوه ی سازمان های صنعتی نسبت به بررسی در بخش پایانی این فصل 

 شاخص های مدل انجام می گیرد .
 

 داده های جمعیت شناختی و توصیف تحلیل -4-2
 

                ، دهندگان عالوه بر داده های مربوط به گویه های پرسشنامه در خصوص متغیرهای پژوهشاز پاسخ       

                 متغیرهای جمعیت شناختی نیز اخذ گردید که در این بخش به آنها اشاره شده است .  برخی داده های

               هش ، شناخت کافی به دست آورد آماری پژو ی کند که از نمونه می جمعیت شناختی به پژوهشگر کمک

امکان تعمیم یافته ها استنباط بهتری داشته و در باره ی خصوص  آماری ، دری و بتواند با توجه به شرایط جامعه 

 آورده شده اند .(   8 -4 تا  1 -4  ) داده های جمعیت شناختی در جداول  تصمیم بگیرد .بهتر  یافته ها 

از آنجا که در این  آورده شده است .پاسخ دهندگان  جنسیت توزیعداده های مربوط به (  1-4 ) در جدول

           مدیران شرکت های صنعتی بوده اند ترکیب جنسیت به صورت تصادفی،پاسخ دهندگان به پرسشنامه  پژوهش ،

              . درصد زن بوده اند 3/13یعنی  درصد آنها مرد و بقیه 7/88 به طوری که مالحظه می شود وبه دست آمده 

          خیلی بیشتری نسبت به زنان ، عهده دار مشاغل  این نشان می دهد که شرکت های صنعتی ، مردان به میزان

              چنین نسبتی دور از انتظار نیست چون به طورکلی تعداد شاغلین مرد درد . هستنو سرپرستی مدیریتی رده 

                و اجتماعی نیز در این خصوص ضمن این که عوامل فرهنگی  ، صنعتی بیشتر از زنان می باشدشرکت های 

   ایفا می نماید .  نقش مهمی
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 پاسخ دهندگان جنسیت توزیع -5-4جدول                                                   
 

 جنسیت
 

 درصد فراوانی

 7/88 787 مرد
 3/13 41 زن

 100 308 جمع
 

      

           همان طور که مشاهده توزیع سطح تحصیالت پاسخ دهندگان نشان داده شده است.(  7-4) جدول  در    

                      سطح کارشناسی و پس از آن  در درصد 4/77پاسخ دهندگان با  گردد بیشترین سطح تحصیالتی می

 . بوده است درصد در سطح کارشناسی ارشد  7/77  با

و کارشناسی  درصد پاسخ گویان دارای تحصیالت دانشگاهی کارشناسی  1/59با توجه به این که در مجموع        

            می توان از آن دو نتیجه گرفت . یکی این که درو نیز از طرفی در رده های مدیریتی بوده اند ارشد بوده 

اکثریت قاطع افرادی که در مشاغل رده مدیریتی قرار داشته اند  آماری پژوهش ی ای صنعتی جامعهشرکت ه

           ارشناسی ارشد بوده اند . نتیجه دیگر این که چون اکثریتکدارای تحصیالت دانشگاهی کارشناسی و 

به پاسخ گویی  میزان اطمینانمی توان انتظار داشت که  بنابراین   پاسخ دهندگان تحصیالت دانشگاهی داشته اند

   در سطح مطلوبی می باشد . از آن مناسب و در نتیجه یافته های حاصل
 
 

 پاسخ دهندگانسطح تحصیالت توزیع  -2-4جدول                                         
 

 تحصیالت
 

 درصد فراوانی

 0/1 3 دیپلم
 5/3 17 کاردانی

 4/77 773 کارشناسی
 7/77 70 کارشناسی ارشد

 100 308 جمع

  90تا  40سال ،  40تا  30،  سال 30تا  70 توزیع سن پاسخ دهندگان در چهار سطح سنی(  3 -4 ) در جدول

چنان که مالحظه می شود بیشترین رده سنی پاسخ   سال آورده شده است . 90باالتر از  سال و                  
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. سال است  40تا  30بین  درصد ( 7/30)  و پس از آن سال 90تا  40بین          درصد ( 8/47) دهندگان 

که این می سال قرار داشته اند  90تا  30بین  پاسخ دهندگان در رده سنی              درصد 73بنابراین در مجموع 

    در  صنایع می باشد .            هنده رده سنی مدیران تواند نشان د

 توزیع سن پاسخ دهندگان -3-4جدول                                                  
 

 ) سال (سن 
 

 درصد فراوانی

30-70 34 0/11 

40-30 53 7/30 

90-40 137 8/47 

 18 45 90باالتراز 
 100 308 جمع

 

 

            سال و           19تا  10سال ،  10تا  9سال ،  9تا  1پاسخ دهندگان در چهار سطح توزیع سابقه ی کار (  4-4 ) در جدول  

                          همان طور که مالحظه می شود بیشترین سابقه ی کار پاسخ دهندگان سال به باال آورده شده است .  19از 

  19باالتر از سابقه ی درصد ( مربوط به  77سال و پس از آن )  19تا  10ابقه ی کاری مربوط به سدرصد (  7/41) 

درصد دارای سابقه ی   8/51سال و در مجموع   10درصد دارای سابقه ی کار باالی   7/88بنابراین سال بوده است . 

کثر مدیران صنایع ،                            این داده ها بیان می دارد که یکی از ویژگی های ا سال بوده اند . 9کار بیش از 

تا حد زیادی می تواند بیانگر سطح شناخت  کهبا توجه به میزان سابقه ی کار سال به باال می باشد و  10سابقه ی کار 

                 که میزان اطمینان به پاسخ گویی مناسب  انتظار داشت چنین می توانباشد  افرادمحیط کاری و تجربه ی 

 می باشد .     آن درسطح مطلوبی و یافته های حاصل از

 توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان -4-4جدول                                            
 

 )سال(سابقه کار

 

 درصد فراوانی

9-1 78 4/8 

10-9 77 4/73 

19-10 177 7/41 

 0/77 83 19باالتراز 

 100               308 جمع        
   

 آورده شده است .آنها به سابقه کار   تحصیالت نسبت سطح توزیع پاسخ دهندگان بر حسب 9 -4در جدول 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ر سابقه کا به تحصیالت نسبت سطح  توزیع پاسخ دهندگان بر حسب  -1-4جدول                          
 

 ابقه کار )سال(س  
 

 حصیالتت

 جمع     19باالتر از  19-10 9 -10 9-1

 نفر  ) درصد (

 1 - - دیپلم    
 (4/33) % 

7 
 (8/88) % 

        3   

 (0/1 ) % 

 4   - - کاردانی   
 (4/33) % 

8 
 (8/88) % 

17 

 (5/3 ) % 

 11 کارشناسی   

 (5/4 ) % 

93 

 (8/73 ) % 

58 

 (44 ) % 

81 

 (3/77 ) % 

773 

 (4/77 ) % 

 19 کارشناسی ارشد  

 (4/71 ) % 

15 

 (1/77) % 

74 

 (3/34) % 

17 

 (7/17 ) % 

70 

 (7/77 ) % 

 78 جمع   

 (4/8 ) % 

77 

 (4/73 ) % 

177 

 (7/41) % 

83 

 (0/77 ) % 

308 
 (100) % 

 

افرادی که درصد  5/4) نسبت تحصیالت به سابقه کار ( مالحظه می شود  ( 9-4 ) جدول همان طور که در      

آنها دارای سابقه کار درصد  8/73، سال  9تا  1 بوده اند دارای  سابقه ی کار بین دارای تحصیالت کارشناسی 

 درصد آنها دارای سابقه ی کار  3/77سال و  19تا  10درصد دارای سابقه ی کار بین  44  ،سال 10تا  9بین 

درصد (  44حصیالت کارشناسی بوده اند ) بنابراین بیشترین کسانی که دارای تاند .   بودهسال  19بیش از 

           درصد افراد با تحصیالت کارشناسی ،   3/71سال بوده اند و در مجموع  19تا  10ی کار بین  دارای سابقه

 سال داشته اند . 10سابقه ی کاری باالتر از 

سال ،  9تا  1قه کاری بین درصد کسانی که تحصیالت کارشناسی ارشد داشته اند دارای ساب 4/71همچنین      

 7/17سال و  19تا  10درصد دارای سابقه ی کار بین  3/34سال ،  10تا  9درصد دارای سابقه ی کار بین  1/77

بنابراین بیشترین کسانی که دارای تحصیالت کارشناسی  سال به باال بوده اند .   19درصد دارای سابقه ی کار 

درصد   9/91سال بوده اند و در مجموع  19تا  10سابقه ی کار ی بین  درصد ( دارای 3/34ارشد بوده اند ) 

سطح تحصیالت  با توجه به سال داشته اند . 10افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد ، سابقه ی کاری باالتر از 

            اطمینان به یافته های پژوهش سطح می توان انتظار داشت کار کافی پاسخگویان ، ی باال و نیز سابقه

 سال  10کار  ی سابقه دارایدرصد بوده که   9افراد با تحصیالت پایین تر از کارشناسی کمتر  .  باشد مطلوب

 می تواند جبران کننده تحصیالت پایین آنان باشد. کاری آنان ی و تجربه  به باال بوده
 

 

 تحصیالت به سن آورده شده است . نسبت سطح توزیع پاسخ دهندگان بر حسب  8 -4در جدول      
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سن  به  تحصیالت نسبت سطحبر حسب توزیع پاسخ دهندگان  -1-4 جدول                               
 

 )سال ( سن         

 حصیالتت
 جمع     90باالتر از  90-40 40-30 70- 30

 نفر  ) درصد (

 1 - - دیپلم    
 (4/33) % 

  7 
 (8/88) % 

        3   

 (0/1 ) % 

 1 - کاردانی   
      (3 /8 ) % 

7 
 (7/18) % 

5 
 (4/79) % 

  17 

 (5/3 ) % 

 8 کارشناسی   
 (8/3 ) % 

85 

 (31 ) % 

118 

(97) % 

30 

 (4/13) % 

773 

 (4/77 ) % 

 78   کارشناسی ارشد  

 (7/37) % 

73 
 (8/37) % 

13 

 (9/18) % 

8 
 (4/11) % 

70 

 (7/77 ) % 

 34 جمع   

 (0 /11) % 

53 
(7/30) % 

137 

 (4/47) % 

45 
      (0/18) % 

308 
 (100) % 

  

درصد کسانی که تحصیالت کارشناسی داشته اند  8/3ردد گمالحظه می  ( 8 -4 ) همان طور که در جدول      

 90تا  40درصد در رده ی سنی   97سال ،  40تا  30درصد در رده ی سنی بین   31،  30تا  70دارای سن بین 

درصد مدیران با تحصیالت   83در مجموع سال بوده اند .  90درصد دارای سن باالتر از  4/13سال و 

این داده ها نیز بیانگر جنبه ای دیگر از ویژگی های  .سال قرار داشته اند  90ا ت 30کارشناسی در رده ی سنی 

سنی در مدیریت منابع انسانی در صنایع   -مدیران در صنایع بوده و به نوعی می تواند رویکردهای تحصیالتی 

 در خصوص انتخاب افراد به سمت های مدیریتی را بیان نماید .  

  درصد مدیران با تحصیالت کارشناسی ارشد 7/37مشاهده می شود (  8 -4) جدول همچنین با توجه به        

         درصد در رده ی سنی 9/18سال ،  40تا  30درصد در رده ی سنی   8/37سال ،  30تا  70ده ی سنی ردر 

                 سال بوده اند. مالحظه می گردد درصد قابل توجهی 90درصد در رده ی سنی بیش از  4/11سال و  90تا  40

با توجه به درصد ( افراد جوان با تحصیالت کارشناسی ارشد در سمت مدیریتی اشتغال داشته اند .  8/37) 

           سال بوده اند .   40تا  70رشد در رده ی سنی درصد مدیران با تحصیالت کارشناسی ا  70 جدول در مجموع

            تحصیالت باالتر به لحاظ سطح دانشی باال ودارای به نظر می رسد سازمان ها به افراد جوان ولی از این رو 

 با افراد به روز دادن اطالعات علمی  نسبت به فعالیت آنها در مشاغل مدیریتی تمایل قابل توجهی دارند .

 سابقه ی کاری باالی آنان باشد .   و می تواند بیانگر سال و باالتر بوده اند 40تحصیالت دیپلم وکاردانی در رده 
 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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         نشان داده  آنها تحصیالت به جنسیت سطحنسبت  توزیع پاسخ دهندگان بر حسب (  7 -4 ) در جدول     

 شده است .
  

  جنسیت  بهسطح تحصیالت  نسبت توزیع پاسخ دهندگان بر حسب -7-4  جدول                          
 

 جنسیت    

 تحصیالت

 مرد
     

 زن
   

 جمع       

 نفر  ) درصد (

   3   دیپلم

 (0/1 ) % 

- 3 
 (0/1 ) % 

 17 کاردانی

 (5/3 ) % 

- 17 

 (5/3 ) % 

 708 کارشناسی
(4/57 %  ) 

17 
(8/7   ) % 

773 
 (4/77 ) % 

 48 ارشدکارشناسی 
 (7/89 ) 

74 
(3/34 ) 

70 
 (7/77 ) % 

 787 نفر  ) درصد (         جمع  
 (7/88  ) % 

41 
 (3/13 ) % 

308 

 (100 )  % 
 

       می گردد همه ی افراد با تحصیالت دیپلم و کاردانی مرد بوده اند .      شاهده م(  7-4) همان طور که در جدول     

درصد دارندگان تحصیالت کارشناسی ارشد                7/89دارندگان تحصیالت کارشناسی و نیز  درصد 4/57همچنین 

درصد دارندگان تحصیالت کارشناسی ارشد زن بوده اند که در مقایسه  3/34مالحظه می شود مرد  بوده اند . 

                       ن به نظر می رسدای بنابربا تحصیالت کارشناسی ، نسبت قابل توجهی می باشد .  اندرصد زن 8/7با 

امکان بیشتری برای قرار گرفتن در سازمان های صنعتی زنان شاغل دارای تحصیالت کارشناسی ارشد  در

  مشاغل مدیریتی دارند .

 

 

 

 

 

 
 

      

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  بر حسب نسبت سن به جنسیت آورده شده است . توزیع پاسخ دهندگان(   8 -4) در جدول 
 

 جنسیت  به سن نسبت توزیع پاسخ دهندگان بر حسب  -1-4جدول                                  
 

 جنسیت   
 ) سال ( سن

 جمع زن مرد

 نفر  ) درصد (

30-70 79 
 (9/73 ) % 

5 
 (9/78 ) % 

34 
 (0/11 ) % 

40-30 79 
 (0/81 ) % 

18 
 (0/15 ) % 

53 
 (7/30  ) % 

90-40 171 
 (8/51 ) % 

11 
 (4/8 ) % 

137 
 (8/47 ) % 

 48 90بیش از 
 (0/54 ) % 

3 
 (0/8  ) % 

45 
 (0/18 ) % 

 787 نفر  ) درصد ( جمع      
 (7/88  ) % 

41 
 (3/13 ) % 

308 

    (100 )  % 

 

          سال 30تا  70درصد از  افرادی که در رده ی سنی   9/73چنان که در جدول فوق مالحظه می گردد       

سال  40تا  30درصد افراد در رده ی سنی   81همچنین  درصد آنها  زن بوده اند .  9/78قرار داشته اند مرد و 

                       درصد آنها  4/8و  سال مرد  90تا  40درصد افراد  در رده ی سنی   8/51درصد آنها زن بوده اند .  15مرد و 

همان طور که درصد آنان زن بوده اند .   8مرد و سال   90درصد افراد در رده ی سنی بیش از   54 وزن 

سال   40تا  30و پس از آن در رده ی سنی سال  90تا   40بیشترین فراوانی مردان در  رده سنی می شود  مشاهده

              سال 90تا  40پس از آن در رده ی سنی سال و   40تا  30داشته اند . بیشترین فراوانی زنان در رده ی سنی  قرار

این داده ها می تواند بیانگر آن  .این نشان می دهد سن زنان در مقایسه با مردان  پایین تر بوده است بوده است . 

اکثر مدیران در سازمان های صنعتی در رده سنی قرار دارند که از سابقه و تجربه کاری کافی باشد که 

 ستند .  برخوردار ه

 

 

 

 
 

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مدل پژوهشمتغیرهای تحلیل و توصیف داده های  -4-3
 

                       متغیرهای پژوهش مربوط به پرسشنامه اول  اندازه های آماری منظور ارائه ی نمودی کلی از مقادیر  به     

             جداول تفصیلی استخراجبر اساس داده های چکیده ی داده های مربوطه   (10-4) و (  5 -4) در جداول 

 نشان داده شده است .و 
 

 تاثیر متغیرهای ورودی بر خروجی  سنجش اندازه های آماری  -1 -4ول جد                                 
 

 متغیر های ورودی   
 ) منابع نوآوری (     

درصد           انحراف معیار     میانه میانگین

 ضریب تغییرات
 

 7/75 58/0 39/3 30/3 ایده های خالق کارکنان 
 1/33 08/1 70/3 70/3 پژوهش های کاربردی کارکنان

 7/38 18/1 49/3 18/3 تحقیق و توسعه 
 0/38 08/1 50/7 00/3 تحقیقات بازاریابی

 7/34 11/1 30/3 70/3 مطالعات آینده پژوهی
 0/38 17/1 08/3 11/3 ایده های خالق مشتریان

 4/38 73/1 70/3 70/3 های پژوهشی بین المللی همکاری
 3/39 10/1 78/3 17/3 خرید نوآوری

 8/30 08/1 90/3 48/3 منابع دانشی بیرونی
 4/34 1/1 79/3 70/3 معدل کل      

  

            ( به گویه های پرسشنامه اول 9تا  1با رویکرد چکیده سازی ، میانگین کل پاسخ ها  ) اعداد  ( 5 -4) در جدول     

              انحراف معیار ،یزان تاثیر هریک از متغیر های ورودی بر متغیرهای خروجی  و معدل کل میانه مدر باره ی 

 مربوطه محاسبه و آورده شده است .    ( CV)  ضریب تغییراتدرصد و  

           و همچنین معدل کل متغیرهای ورودی هریک ازپاسخ ها برای  به طوری که مالحظه می شود میانگین     

بدین معنی است که ارزیابی پاسخ دهندگان از میزان تاثیر متغیرهای . بیشتر است  3از  ی آنهاپاسخ ها برای همه 

از آنجا که میانگین میزات تاثیر  ی خروجی  بیش از متوسط و با گرایش به سمت زیاد می باشد .ورودی بر متغیرها

          کم دانسته نشده است بنابراین می توان نتیجه گرفت که متغیرهای ورودی به عنوان  مربوط به هیچ متغیری

 منابع نوآوری درست انتخاب شده اند . 

 
 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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( و 48/3به ترتیب اولویت مقداری ، منابع دانشی بیرونی )( مالحظه می شود  5 -4) در جدول همان طور که     

   ( بیشترین مقدار را دارند یعنی از نظر پاسخ دهندگان منابع دانشی بیرونی 70/3سپس ایده های خالق کارکنان )

         و ایده های خالق کارکنان میزان تاثیر باالیی بر نوآوری و ابعاد مختلف آن دارد . پس از آن بیشترین مقدار

(  برای سه متغیر پژوهش های کاربردی کارکنان و مطالعات آینده پژوهی و همکاری های 70/3به طور همتراز ) 

         می توانادیر میانگین ها زیاد نیست مقکه فاصله به این با توجه   و بین المللی بوده است  .  پژوهشی خارجی

متغیرهای ورودی بر خروجی ها را نزدیک به هم  هریک از  میزان تاثیر دهندگانچنین برداشت نمود که  پاسخ 

 تلقی می کرده اند . 
 

( به گویه های پرسشنامه اول در باره ی  9تا  1چکیده ی میانگین کل پاسخ ها  ) اعداد (  10 -4 ) در جدول       

میزان تاثیر هریک از متغیر های بخش پردازش مدل بر متغیرهای خروجی  و معدل کل میانه و انحراف معیار مربوطه 

 محاسبه و آورده شده است .   
 

 بر خروجی  پردازشتاثیر متغیرهای  سنجشآماری اندازه های   -51 -4جدول                      
 

 پردازشمتغیر های   

 

درصد            انحراف معیار     میانه میانگین

 ضریب تغییرات

 3/38 18/1 54/7 03/3 ساختار سازمانی نوآور
 0/34 13/1 40/3 37/3 فرهنگ سازمانی نوآور

 8/39 74/1 80/3 48/3 نوآوری در کل زنجیره ی ارزش
 7/39 17/1 19/3 18/3 فرایندها ی نوآوری در همه 

 7/39 11/1 15/3 11/3 نوآوری مستمر و بی وقفه
 0/38 13/1 17/3 14/3 تکنیک های خالقیت و نوآوری

 1/37 08/1 40/3 30/3 فناوری اطالعات و ارتباطات
 0/30 07/1 99/3 40/3 ساز و کارهای مدیریتی

 9/34 17/1 30/3 79/3 معدل کل  
 

       و همچنین معدل کل پردازشمیانگین  پاسخ ها برای هریک از متغیرهای شاهده می شود که م همان طور     

بیشتر است . بدین معنی است که ارزیابی پاسخ دهندگان از میزان تاثیر متغیرهای  3از آنها پاسخ ها برای همه 

 ن           بر متغیرهای خروجی  بیش از متوسط و با گرایش به سمت زیاد می باشد . از آنجا که میانگین میزا پردازش

             پردازشنتیجه گرفت که متغیرهای  تاثیر مربوط به هیچ متغیری کم دانسته نشده است بنابراین می توان

 درست انتخاب شده اند .
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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         و ( 48/3نوآوری در کل زنجیره ی ارزش )  به ترتیب اولویت مقداری ، (  10-4با توجه به جدول )        

         بیشترین مقدار را دارند یعنی از نظر( 37/3و فرهنگ سازمانی نوآور )(  40/3) کارهای مدیریتی ساز و سپس

  . پس از آن بیشترین مقدار  دارندمیزان تاثیر باالیی بر نوآوری و ابعاد مختلف آن  این سه متغیرپاسخ دهندگان 

 بوده است  . فناوری اطالعات و ارتباطات متغیر  برای

به این که فاصله ی مقادیر میانگین ها زیاد نیست می توان چنین برداشت نمود که  پاسخگویان میزان تاثیر  نظر      

 ند . بر خروجی ها را نزدیک به هم تلقی می کرده ا پردازشهریک از  متغیرهای 

        نشان می دهد مقادیر میانگین ها و معدل کل آنها (  10 – 4 ) و ( 5 – 4 ) همچنین مقایسه ی مقادیر جدول   

 خیلی به هم نزدیک است و از این می توان چنین نتیجه گرفت که از نظر پاسخ دهندگان میزان تاثیر متغیرهای 

 ورودی بر خروجی و میزان تاثیر متغیرهای پردازش  بر خروجی تقریبا به یک میزان دانسته شده است . 
 

 

  مدل در سازمان های صنعتی متغیرهایوضعیت موجود و بالقوه تحلیل و توصیف داده های  -4-4
 

کل پاسخ ها در خصوص (  CVو ضریب تغییرات ) انحراف معیار  ،اندازه های آماری میانگین ، میانه جدول    

یک از متغیرهای ورودی و پردازش در سازمان های صنعتی در جداول  هر وضعیت موجود و نیز وضعیت بالقوه ی

 آورده شده است . (  17 -4 ) و( 11 -4) 
 

 موجود وضعیتاندازه های آماری متغیرهای ورودی  برای  -4-5 -4
 

مربوط به وضعیت موجود و ضریب تغییرات  انحراف معیار ،، میانه مقادیر کل میانگین (  11 -4 ) در جدول     

 در سازمان های صنعتی آورده شده است .متغیرهای ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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    متغیرهای ورودی سنجش وضعیت موجود اندازه های آماری -55-4جدول                              
 

              نگینمیا متغیرهای  ورودی 

 )وضعیت موجود(

درصد              انحراف  معیار میانه

 ضریب تغییرات

 2/37 71/1 11/2 14/2 ایده های خالق کارکنان

 3/42 12/1 11/5 14/5 پژوهش های کاربردی کارکنان

 1/31 /.11 11/2 21/2 تحقیق و توسعه

 1/45 /.15 11/5 11/5 تحقیقات بازاریابی

 1/43 /.14 11/2 13/5 مطالعات آینده پژوهی

 1/45 11/1 71/5 51/2 ایده های مشتریان و خارجی

 1/45 11/1 11/2 51/2 همکاری پژوهشی بین المللی

 1/32 71/1 11/2 51/2 خرید نوآوری 

 1/31 12/1 11/2 31/2 منابع دانشی بیرونی

 1/31 15/1 11/5 11/2 معدل کل 

      

          و نیز  7مقادیر هریک از میانگین ها در حدود مالحظه می گردد (  11 – 4 ) جدول در  همان طور که     

                           9تا  1است که در گزینه های از  0/35و ضریب تغییرات  89/1میانه  ، 08/7دل مقادیر میانگین ها مع

        ان ، وضعیت موجود متغیرها می باشد . بنابراین نشان می دهد که پاسخ دهندگ« کم  » مربوط به مقدار 7عدد 

  ارزیابی« کم » ورودی ها یا منابع نوآوری در سازمان های صنعتی را به میزان  شاخص های  مدل برای یعنی 

  که وضعیت مناسب و مطلوبی نمی باشد . نموده اند 

 

 اندازه های آماری متغیرهای پردازش برای وضعیت موجود -2 -4 -4 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مربوط به وضعیت موجود و ضریب تغییرات انحراف معیار  ،مقادیر کل میانگین ، میانه  ( 17 -4) در جدول      

 در سازمان های صنعتی آورده شده است . پردازشمتغیرهای 

 متغیرهای پردازش  سنجش وضعیت موجود اندازه های آماری -52-4جدول                 

 میانگین    پردازش  متغیرهای 

 (موجودوضعیت )
درصد             انحراف  معیار میانه

 ضریب تغییرات

 1/33 71/1 31/2 32/2 ساختار سازمانی  نوآور

 1/31 15/1 51/2 22/2 نوآور  فرهنگ سازمانی

 1/31 12/1 11/2 32/2 نوآوری در سراسر  زنجیره ارزش

 1/31 77/1 11/2 51/2 فرایندها ینوآوری در همه 

 1/12 12/5 11/2 11/5 وقفهنوآوری مستمر و بی 

 2/41 1/1 11/2 24/2 تکنیک های خالقیت و نوآوری

 3/32 75/1 57/2 21/2 فناوری اطالعات  و ارتباطات

 4/31 11/1 21/2 24/2 ساز و کارهای مدیریتی

 5/21 14/1 51/2 21/2 معدل کل 

     

و نیز معدل  7مالحظه می گردد مقادیر هریک از میانگین ها در حدود  ( 17 – 4 ) همان طور که درجدول     

  مربوط 7عدد   9تا  1است که در گزینه های از   75/ 1و ضریب تغییرات   10/7میانه  ،  70/7مقادیر میانگین ها 

در  ی پردازش را می باشد . بنابراین نشان می دهد که پاسخ دهندگان ، وضعیت موجود متغیرها« کم » به مقدار 

 ارزیابی نموده اند که وضعیت مناسب و مطلوبی نمی باشد .  « کم » سازمان های صنعتی به میزان 

 
 

 

 

 

 برای وضعیت موجود  خروجیاندازه های آماری متغیرهای  -3 -4 -4
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مربوط به وضعیت (  CV) ات و ضریب تغییرانحراف معیار  ،مقادیر کل میانگین ، میانه (  13 -4 ) در جدول      

 در سازمان های صنعتی آورده شده است . خروجیموجود متغیرهای 
 

   خروجی متغیرهای سنجش وضعیت موجود اندازه های آماری -53-4جدول                               
 

                نگینمیا خروجی متغیرهای  

 )وضعیت موجود(

درصد            انحراف  معیار میانه

 ضریب تغییرات

 5/45 71/1 11/5 12/5 ایجاد انواع نوآوری ها

 5/43 14/1 11/5 11/5 کمیت نوآوری ها 

 1/42 /.15 11/2 13/5 سرعت ایجاد نوآوری ها

 1/41 /.11 11/5 51/2 کیفیت نوآوری ها

 1/43 /.14 11/2 13/5 توجه به پیامدهای فردی نوآوری 

 1/42 14/1 11/5 17/5 توجه به پیامدهای  اجتماعی 

 5/42 12/1 11/2 11/5 توجه به پیامدهای زیست محیطی

 3/42 13/1 11/5 11/5 معدل کل 

     

و نیز معدل  7مالحظه می گردد مقادیر هریک از میانگین ها در حدود (  13 – 4 ) جدول همان طور که در           

 7عدد   9تا  1در گزینه های از  .است  3/47( CVو ضریب تغییرات ) 80/1میانه  ، 58/1مقادیر میانگین ها 

            نشان می دهد که پاسخ دهندگان ، وضعیت موجود متغیرها  می باشد . بنابراین« کم » مربوط به مقدار 

           ارزیابی نموده اند « کم » در سازمان های صنعتی را به میزان خروجی ها یعنی شاخص های مدل برای 

 نمی باشد .   مناسب و مطلوبی  که وضعیت

 بالقوهاندازه های آماری متغیرهای ورودی برای وضعیت  -4 -4 -4
 

مربوط به وضعیت بالقوه ی  و ضریب تغییرات انحراف معیار  ،مقادیر میانگین ، میانه (  14 -4 ) در جدول       

 متغیرهای ورودی در سازمان های صنعتی آورده شده است .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 متغیرهای ورودی سنجش وضعیت بالقوه ی اندازه های آماری  -54-4جدول                           

           میانگین  متغیرهای ورودی

 )وضعیت  بالقوه(

انحراف   میانه

 معیار

درصد           

 ضریب تغییرات

 1/54 11/1 11/4 12/3 ایده های خالق کارکنان

 5/51 11/1 11/4 11/3 کارکنانپژوهش های کاربردی 

 2/51 11/1 11/4 14/3 تحقیق و توسعه

 2/51 72/1 11/3 71/3 تحقیقات بازاریابی

 1/57 71/1 11/4 11/3 مطالعات آینده پژوهی

 4/51 71/1 71/3 11/3 ایده های خالق مشتریان 

 1/51 11/1 11/4 13/4 بین المللی و بیرونی همکاری پژوهشی

 1/25 11/1 11/4 11/3 خرید نوآوری

 4/51 11/1 11/4 17/3 منابع دانشی بیرونی

 1/57 17/1  15/3 11/3 معدل      

        و 4خیلی نزدیک به مشاهده می شود مقدار هریک از میانگین ها (  14 -4 )همان طور که در جدول         

        9تا  1که در طیف می باشد  5/17 ( CV)و ضریب تغییرات ( 51/3میانه )  ،  ( 50/3نیز معدل کل آنها )

           این بیانگر آن است که پاسخ دهندگان میزان امکان و توان بالقوه ی  است .« زیاد » مربوط به میزان   4 عدد

 که   نموده اند  ارزیابی« زیاد » سازمان های خود را برای ارتقاء شاخص های ورودی یا منابع نوآوری در سطح 
 

 

 

        می رساند . مقایسه ی این مقادیر که برای وضعیت بالقوه هستند با مقادیر جدول مفهوم امیدوار کننده ای را 

           که مربوط به وضعیت موجود است بیان می دارد که از نظر پاسخ دهندگان هر چند وضعیت(  11 -4 )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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            نعتی مطلوب نیست ولی قابلیت بهبود و موجود شاخص های مربوط به منابع نوآوری در سازمان های ص

  .  سازمان ها وجود دارد  به طور بالقوه در ارتقاء این شاخص ها 

 بالقوهاندازه های آماری متغیرهای پردازش برای وضعیت  -4-1 -4

           

 مربوط به متغیرهای( CVو ضریب تغییرات ) انحراف معیار  ،مقادیر کل میانگین ، میانه  ( 19-4) در جدول          

 برای وضعیت بالقوه در سازمان های صنعتی آورده شده است .  پردازش

 پردازش متغیرهای سنجش وضعیت بالقوه ی اندازه های آماری -51-4دول ج   

            میانگین متغیرهای پردازش    

 )وضعیت  بالقوه(
درصد          انحراف  معیار میانه

 ضریب تغییرات

 7/53 14/1 11/3 11/3 ساختار سازمانی نوآور

 1/51 12/1 11/4 17/3 نوآور  فرهنگ سازمانی

 7/51 73/1 11/4 11/3 نوآوری در سراسر  زنجیره ارزش

 5/51 13/1 11/4 11/3 فرایندها ی نوآوری در همه  

 1/21 12/1 11/4 11/4 نوآوری مستمر و بی وقفه

 7/57 11/1 11/4 11/3 و نوآوری تکنیک های خالقیت

 1/57 71/1 51/4 11/4 فناوری اطالعات  و ارتباطات

 1/51 11/1 31/4 53/4 ساز و کارهای مدیریتی

 1/51 17/1 11/4 17/3 معدل      

    

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 و  4و یک مورد بیش از  4برابر با میانگین سه متغیر  گردد میمالحظه (  19 -4 )به طوری که در جدول       

           ( می باشد که 00/4(  و میانه )  57/3و نیز معدل کل آنها ) 4میانگین ها خیلی نزدیک به دیگر هریک از 

               است . این بیانگر آن است که  پاسخ دهندگان میزان امکان « زیاد » مربوط به میزان   4عدد   9تا  1در طیف 

در  مربوط به مرحله ی پردازش مدل راو توان بالقوه ی سازمان های خود را برای بهبود و ارتقاء شاخص های 

موده اند که مفهوم امیدوار کننده ای را می رساند . مقایسه ی این مقادیر که برای وضعیت ن ارزیابی« زیاد » سطح 

پاسخ دهندگان  جود است بیان می دارد که از نظر که مربوط به وضعیت مو 17 -4بالقوه هستند با مقادیر جدول 

در سازمان های صنعتی مطلوب نیست  مرحله ی پردازش مدلهر چند وضعیت موجود شاخص های مربوط به 

 این شاخص ها به طور بالقوه در سازمان ها وجود دارد .      ولی قابلیت بهبود و ارتقاء
 

 ای وضعیت بالقوهاندازه های آماری متغیرهای خروجی بر -4-4-1
 

مربوط به متغیرهای و ضریب تغییرات انحراف معیار  ،مقادیر کل میانگین ، میانه  ( 18-4 )در جدول      

 خروجی  برای وضعیت بالقوه در سازمان های صنعتی آورده شده است .
                            

  خروجی متغیرهایسنجش وضعیت بالقوه ی اندازه های آماری  -51-4جدول                                         
  

    نگینمیا  خروجیمتغیرهای  

 )وضعیتبالقوه(

درصد          انحراف  معیار میانه

 ضریب تغییرات

 2/51 75/1 11/3 71/3 ایجاد انواع نوآوری ها

 7/51 74/1 11/3 71/3 کمیت نوآوری ها 

 3/51 72/1 11/3 73/3 سرعت ایجاد نوآوری ها

 4/51 71/1 71/3 11/3 کیفیت نوآوری ها

 2/51 74/1 11/3 11/3 به پیامدهای فردی  توجه

 2/51 74/1 11/3 11/3 توجه به پیامدهای اجتماعی 

 2/51 71/1 11/3 11/3 توجه به پیامد زیست محیطی

 2/51 73/1 14/3 11/3 معدل کل 

3 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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                       ( 80/3و نیز معدل کل آنها ) 4مالحظه می گردد میانگین ها  نزدیک به (  18 -4 ) به طوری که در جدول       

  4و عدد « متوسط » مربوط به میزان  3عدد  9تا  1در طیف  .می باشد  7/15و ضریب تغییرات ( 84/3و میانه ) 

ن امکان و توان بالقوه ی سازمان های است . این بیانگر آن است که  پاسخ دهندگان میزا« زیاد » مربوط به میزان 

         ارزیابی « زیاد »  مدل را در سطح  خروجیخود را برای بهبود و ارتقاء شاخص های مربوط به مرحله ی 

        می رساند .  مقایسه ی این مقادیر که برای وضعیت بالقوه هستند نموده اند که مفهوم امیدوار کننده ای را

که مربوط به وضعیت موجود است بیان می دارد که از نظر پاسخ دهندگان هر چند (  13 -4 ) با مقادیر جدول

مدل در سازمان های صنعتی مطلوب نیست ولی قابلیت بهبود و خروجی شاخص های مربوط به  وضعیت موجود

               ورودی ها با توجه به امکان بالقوه ی بهبود در خصوص  به طور بالقوه در سازمان ها ارتقاء این شاخص ها

 وجود دارد .   مولفه های پردازش و نیز 

 همبستگی متغیرهای مدل -4-1
 

         با یکدیگر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  پژوهشاین بخش همبستگی میان متغیرهای مدل  در     

ی ضریب همبستگی میان متغیرها می توان برای تحلیل ارتباط بین متغیرها از . ی گیردممورد بررسی قرار 

               متغیرهایروابط غیر مستقیم و نیز در مواردی بررسی  پژوهش مبنی بر وجود یا عدم وجود رابطه بین آنها

 نتیجه گرفت.  متغیرهای وابسته با غیر معنی دار را 
  

 پردازش متغیرهای با  ورودی  مدلبخش  متغیرهای  همبستگی -4-1-5
 

          متغیرهایو مدیریت نوآوری جامع  مدل ورودی بخش متغیرهایضرایب همبستگی میان ماتریس     

 .آورده شده اند (  19 -4 ) جدول  پردازش مدل در بخش

 

 

 
 

 پردازش و نوآوری(ضرایب همبستگی)پیرسون( متغیرهای ورودی مدل)منابع ماتریس  -51-4جدول    

متغیرهای 

 ورودی 

 TIMمدل

ساختار 

 سازمانی

 نوآور

فرهنگ 

 سازمانی

 نوآور

  نوآوری در

زنجیره 

 ارزش

 نوآوری 

همه  ی در 

 فرایندها

نوآوری 

 ومستمر

 بی وقفه

های  تکنیک

القیت و خ

 نوآوری

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

و  ساز

کارهای 

 مدیریتی

ایده های 

 خالق

 کارکنان

834/0 957/0 475/0 985/0 908/0 358/0 801/0 979/0 

پژوهش های 

کاربردی 
817/0 897/0 410/0 848/0 485/0 458/0 878/0 817/0 

 

 

                        
 

  پردازش مدلبخش متغیرهای                                           

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 کارکنان

 تحقیق و 

 توسعه 

855./ 995/0 384/0 988/0 947/0 351/0 983/0 978/0 

تحقیقات 

 بازاریابی
774/0 805/0 383/0 800/0 477/0 441/0 917/0 488/0 

 مطالعات

 آینده پژوهی 

884/0 889/0 478/0 878./ 475/0 478/0 878/0 838/0 

ایده های 

 شتریان   م

885/0 871/0 410/0 837/0 983/0 931/0 808/0 979/0 

همکاری های 

       پژوهشی

 بین المللی

934/0 430/0 371/0 449/0 484/0 354/0 970/0 451/0 

خرید پژوهش 

 و نوآوری
484/0 484/0 335/0 919/0 937/0 497/0 970/0 974/0 

منابع دانشی 

 بیرونی

819/0 

 

839/0 439/0 971/0 451/0 497/0 894/0 870/0 

  

متغیرهای ورودی  و متغیرهای پردازش، ضرایب مالحظه می شود که بین (  19 -4 ) با توجه به جدول      

کمتر است، حاکی از ارتباط  09/0می باشند و با توجه به اعتبار آزمون آن ها که از   معنا دار  همبستگی پیرسون

 بین متغیر های مربوطه است. 

          ایکمتر است بنابراین بدین مفهوم است که فرض ه09/0از فوق سطح معناداری آزمون مربوط به جدول 

               درصد رد می شوند و به عبارت دیگر 9با سطح خطای  صفر آماری )یعنی فرض های عدم وجود رابطه (

                    درصد بین متغیرهای ورودی مدل و متغیرهای پردازش ) دو به دو ( رابطه وجود دارد . 59با اطمینان  

                چون ضرایب همبستگی مربوطه مثبت هستند بنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه بین هر دو متغیر

 مستقیم می باشد . 
 

 

                ورودی ) منابع نوآوری ( همچنین با توجه به این که ضرایب همبستگی ارتباط بین متغیرهای مولفه های       

         ورودی و پردازش مدلمتغیرهای معنی دار هستند بنابراین می توان گفت  09/0در سطح  و پردازش مدل همگی

 مذکور می باشد . متغیرهاییکپارچه ای دارند و این حاکی از انتخاب صحیح  با یکدیگر ارتباط جامع و 
 

 مالحظه می گردد :  19 -4جدول  همان طور که دردوی متغیرها ، ه در خصوص همبستگی دو ب    

   ( 834/0دارد ) « ساختار سازمانی نوآور » بیشترین همبستگی را با « ایده های خالق کارکنان سازمان » متغیر    -

           که در پژوهش ها و ادبیات موضوعیاین قابل انتظار است و با شاخص های ساختار سازمانی نوآور 

باالی  در سازمان ، میزان مشارکت  باال مانند میزان تفویض اختیارشناسی سازمانی ذکر می شود  نوآوری خالقیت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

  فصل چهارم                                                           تحلیل داده ها ، آزمون ها و تحلیل مدل        *  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    514                                                                                                    طراحی مدل مدیریت نوآوری جامع  

 

سطوح مختلف در تصمیم گیری ها و میزان انعطاف و تغییرپذیری باال در شیوه های انجام کار در کارکنان 

  .سازمان هماهنگی دارد

              .نشان می دهد « تکنیک های خالقیت و نوآوری « متغیر کمترین میزان همبستگی این متغیر را با (  19-4)جدول   

و با مبانی نظری و نتایج پژوهش ها در باره تاثیر تکنیک های  به نظر می رسدبرخالف انتظار  در برداشت اول  این

          انواع تاثیر استفاده ازنتایج پژوهش های متعدد در منابع مختلف چون خالقیت و نوآوری هماهنگی ندارد . 

 به نظر می رسد       تایید نموده است . اما  ایده پردازی خالق توانش را بر میزان تکنیک های خالقیت و نوآوری

  سازمان ها قابل انتظار می باشد . با توجه به شرایط واقعی  از جهاتی این عدم هماهنگی 

      از تکنیک های  «  ی سازمان متبوعمیزان استفاده ی کارکنان و گروه ها »گویه های سنجش این متغیر       

               خالقیت و نوآوری را مورد پرسش قرارداده اند ) و نه تاثیر خود تکنیک ها ( ، بنابراین همبستگی پایین 

             حاکی از این است که «تکنیک های خالقیت و نوآوری » با متغیر « ایده های خالق کارکنان » متغیر  میان

              در سازمان های صنعتی میزان استفاده از تکنیک های خالقیت و نوآوری توسط افراد و گروه ها پایین است و

              این موضوع قابل انتظار است ایده های خالق کارکنان همبستگی کمی با استفاده از این تکنیک ها دارد .

با تکنیک های خالقیت و نوآوری  مدیران و کارشناسان سازمان ها   به طور کلی میزان آشنایی چون طبق شواهد 

 می باشد .  کمکافی نیست و این خود یکی از دالیل استفاده به ویژه روش های پیشرفته ی آن مانند تریز   و
 

                                 بیشترین همبستگی را با متغیر «  کاربردی کارکنانپژوهش های » متغیر (  19-4) طبق جدول  -    

                     این قابل انتظار است و با مبانی نظری هماهنگی دارد . .  ( 897/0دارد ) « فرهنگ سازمانی نوآور » 

ری  به شکل های فرهنگ سازمانی نوآور ، فرهنگ سازمانی از اقدامات کارکنان سازمان برای پژوهش و نوآو

در فرهنگ سازمانی نوآور ، نوآوری یکی از   فردی و گروهی حمایت کرده و آن را تشویق و تقویت می کند . 

می شود . همچنین در سازمان  با ارزش ترین عملکردهای کارکنان و حتی یکی از مهم ترین وظایف آنها دانسته

مانند استراتژی های جدید و روش های کاری جدید  پشتیبان و مشوق نوآوری ، از نوآوری هادارای فرهنگ 

 استقبال می شود .
  
 

 

د  پس از فرهنگ سازمانی نوآور ، بیشترین میزان همبستگی  دهمان طور که مالحظه می گر ( 19 -4) در جدول       

 .می باشد « نوآوری در همه ی  فرایندها » با متغیر « پژوهش های کاربردی کارکنان »   متغیر

         در قالب انواع اقدام پژوهی ها و گروه های این نتیجه قابل انتظار است چون پژوهش های کاربردی کارکنان       

 حل خالق مسئله و نوآوری محدودیت مکانی ندارد و می تواند در کلیه ی فرایندهای کاری سازمان انجام گیرد 

       . و مدل مدیریت نوآوری جامع بر این موضوع تاکید دارد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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           نوآوری در سراسر» با  متغیر « پژوهش های کاربردی کارکنان « کمترین میزان همبستگی  متغیر همچنین       

           ( می باشد که قابل انتظار است چون زنجیره ی ارزش فراتر از داخل سازمان و 410/0)« زنجیره ی ارزش 

 می باشد . مربوطه پژوهش های کاربردی 
 

         دارد« ساختار سازمانی نوآور » بیشترین همبستگی را با « تحقیق و توسعه » متغیر  (19 -4 )به جدولبا توجه   -

می توان چنین نتیجه گرفت که وجود و رسمیت داشتن واحد تحقیق و توسعه در ساختار  . از این (855/0) 

                      « تحقیق و توسعه »  متغیر مهمی در ایفای نقش آنها دارد . کمترین مقدار همبستگی تاثیر شرکت ها سازمانی

با توجه به این که فعالیت های تحقیق و   .(  384/0می باشد )« نوآوری در سراسر زنجیره ی ارزش » با متغیر 

      جنبه های فناورانه ( می باشد و کمتر   ژهاخلی شرکت ) و به ویتوسعه در شرکت ها بیشتر معطوف به مسائل د

 قابل انتظار می باشد .  به مسائل آن بخش از زنجیره ی ارزش که در خارج از شرکت است می پردازد بنابراین 
 

مانند   (774/0دارد ) « ساختارسازمانی نوآور » نیز بیشترین میزان همبستگی را با « تحقیقات بازاریابی » متغیر  -

ق و توسعه می توان چنین در نظر گرفت که وجود و رسمیت داشتن واحد تخصصی تحقیقات بازاریابی در تحقی

         ساختار سازمانی شرکت ها و ارتباط مناسب و تعاملی آن با دیگر واحدها از جمله با واحد تحقیق و توسعه ،

 نقش مهمی در عملکرد مطلوب آن دارد .

         . ( 383/0است ) « نوآوری در سراسر زنجیره ی ارزش » با « تحقیقات بازاریابی » کمترین میزان همبستگی      

در شرکت ها فعالیت های تحقیقات بازاریابی آنها معطوف به محصوالت خود شرکت و   با توجه به این که

 د .قابل توجیه می باشهمبستگی پایین این  می باشدمربوطه مشتریان 

                "بیشترین میزان همبستگی را  تقریبا« مطالعات آینده پژوهی » متغیر  ( 19-4) دول جبا توجه به  همچنین  -

                                         دارد . (889/0« )فرهنگ سازمانی نوآور » ( و نیز  با 884/0«  ) ساختار سازمانی نوآور » ه با به یک انداز

   مانند تحقیق و توسعه و تحقیقات بازاریابی وجود و رسمیت داشتن واحد مطالعات آینده پژوهی به نظر می رسد 

تحقیق و توسعه   در ساختار سازمانی شرکت ها و ارتباط مناسب و تعاملی آن با دیگر واحدها به ویژه با واحدهای

 ایفای نقش مطلوب مطالعات آینده پژوهی دارد . تاثیر مهمی دری و تحقیقات بازاریاب

             تشویق می شود و از حل خالق مسئلهکه در آن ایده پردازی و  «فرهنگ سازمانی نوآور » همچنین       

که  روند تحوالت معطوف به آینده و  نوآوری های  نوآوری ها استقبال می گردد مطالعات آینده پژوهی را

 گمانه زنی می کند مورد حمایت قرار می دهد . احتمالی را 
 
 

  « آینده پژوهی مطالعات» متغیر کمترین میزان همبستگی مالحظه می گردد  ( 19-4همان طور که در جدول )       

و نقش آن در تخمین با توجه  به کارکرد آینده پژوهی  .( 475/0)  می باشد « نوآوری مستمر و بی وقفه » با متغیر 

  نوآوری ها از لحاظ نظری انتظار می رود که سازمان را به اقدامات مستمر و بی وقفه برای نوآوری برانگیزدروند 

          اما این میزان همبستگی پایین ممکن است به این دلیل باشد که اوال در اکثر شرکت های ایرانی ،       

رویکرد اقدامات مستمر و بی وقفه گیرد و دوم این که مطالعات آینده پژوهی به خوبی شناخته نبوده و انجام نمی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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        برای شرکت ها موضوع  شبانه روزی (  برای پژوهش و نوآوری ) تحقیق و نوسعه ی شبانه روزی مانند تولید

 به خوبی تبیین شده و مانوسی نیست .
 

                   همانند « ان و ذینفعان ایده های خالق مشتری» بیشترین میزان همبستگی متغیر (  19 -4 ) طبق جدول -

فرهنگ سازمانی » و پس از آن با  (885/0« ) ساختار سازمانی نوآور » با « ایده های خالق کارکنان سازمان » 

می باشد . همان طور که درباره ی  ایده های خالق کارکنان ذکر شد این میزان همبستگی  (  871/0)  « نوآور 

 قابل انتظار می باشد . 
 

نوآوری در سراسر زنجیره » متغیر » با « ایده های خالق مشتریان و ذینفعان » کمترین میزان همبستگی متغیر     

ایده های خالق مشتریان و زیرا ر از انتظار نیست چندان دوهمبستگی سطح این ( .  410/0می باشد )« ارزش 

        بیشتر معطوف بر محصول نهایی و موارد کاربری مشتریان شرکت و خدمات مربوط به آنها می باشد ذینفعان 

 در شرکت های ایرانی با دیگر حلقه های زنجیره ی ارزش  ارتباط کمتری می یابد .  و 
 

                  با« همکاری های پژوهشی بین المللی و بیرونی » بیشترین همبستگی متغیر  (19 -4) جدول  با توجه به      

با توجه به نقش ساختار سازمانی در شکل گیری انواع ارتباطات ( .  934/0می باشد ) « ساختار سازمانی نوآور » 

 درون سازمانی و برون سازمانی این مقدار همبستگی قابل انتظار است . 

نوآوری در سراسر » با متغیر « همکاری های پژوهشی بین المللی و بیرونی » کمترین میزان همبستگی متغیر     

. با توجه به این که در شرکت های ایرانی ، همکاری های پژوهشی بین المللی  ( 371/0است )« زنجیره ی ارزش 

            و تعداد و سطح استدرون سازمانی  برخی موارد محدود و خاصو برون سازمانی به طور معمول متمرکز بر 
 

 

همکاری ها نیز خیلی باال نیست از این رو عدم وجود رابطه ی قوی آن با نوآوری در سراسر زنجیره ی   این نوع

 نمی باشد .  دور از انتظار   ارزش
 

فناوری اطالعات و » با « خرید پژوهش و نوآوری » ، بیشترین همبستگی متغیر  ( 19-4)  مطابق جدولهمچنین   -

با توجه به نقشی که فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در تسریع و تسهیل دستیابی به  ( .  970/0است ) « ارتباطات 

بنابراین ارتباط ی کنند اطالعات و برقراری ارتباطات برای سفارش دهی و مواردی مانند خرید فناوری جدید ایفا م

زیادی میان خرید پژوهش و نوآوری و فناوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد و  همبستگی باال میان این دو 

 متغیر ) در مقایسه با دیگر متغیرها ( قابل انتظار می باشد .
 

 

                است « نوآوری در سراسر زنجیره ی ارزش » با « خرید پژوهش و نوآوری » کمترین میزان همبستگی متغیر   

. با توجه به این که خرید خدمات پژوهشی و نوآوری در شرکت های ایرانی بیشتر  بر نیازهای درون  ( 335/0) 

تولید معطوف می باشد بنابراین با اقدامات برای نوآوری در  سازمان و به طور معمول بیشتر بر نیازهای فناوری و

               سراسر زنجیره ی ارزش که بخش های مهمی از آن در خارج از سازمان است ارتباط زیادی ندارد و 

 مقدار همبستگی دور از انتظار نمی باشد .
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  دارد«  فناوری اطالعات و ارتباطات» ستگی را با بیشترین همب« منابع دانشی بیرونی » متغیر (  19-4) طبق جدول   -

               فناوری های اطالعاتی و ارتباطی نقش مهمی در دستیابی به منابع دانشیبا توجه به این که .  ( 894/0) 

            آنهابنابراین ارتباط زیادی میان این دو می تواند وجود داشته باشد . از این رو میزان همبستگی باال میان  دارد

 .قابل انتظار می باشد 

نوآوری در سراسر زنجیره ی »  با  «  منابع دانشی بیرونی« کمترین همبستگی  ( 19-4)  مطابق جدولهمچنین   - 

           با توجه به این که در شرکت های ایرانی منابع دانشی بیرونی در داخل سازمان  . ( 439/0می باشد )  « ارزش

ود بنابراین ارتباط زیادی با حلقه های بیرونی زنجیره ی ارزش ندارد . بنابراین همبستگی پایین میان جذب می ش

 آنها دور از انتظار نمی باشد .

چنین نتیجه گرفته می شود که میان کلیه ی متغیرهای ورودی مدل مدیریت نوآوری جامع و در یک جمع بندی    

و در نتیجه ارتباط مستقیم وجود دارد . سه مورد از بیشترین میزان پردازش همبستگی مثبت همه ی متغیرهای 

 همبستگی ها بین متغیرهای زیر می باشد :

 (  774/0تحقیقات بازاریابی و ساختار سازمانی نوآور )  -

 (855/0تحقیق و توسعه و ساختار سازمانی نوآور )   -

 (885/0ایده های خالق مشتریان و ساختار سازمانی نوآور  )  -

 سه مورد از کمترین همبستگی ها عبارتند از :

 ( 371/0همکاری های پژوهشی بین المللی  و نوآوری در زنجیره ی ارزش )  -

 ( 335/0خرید پژوهش و نوآوری و نوآوری در زنجیره ی ارزش )  -

 ( . 384/0تحقیق و توسعه و نوآوری در زنجیره ارزش )  -

ساختار سازمانی » متغیر یشترین مقدار همبستگی بین متغیرهای ورودی با همان طور که مالحظه می شود ب     

                          این نشان می دهد  می باشد .«  زنجیره ی ارزشسراسر نوآوری در » متغیر  و کمترین آن با« نوآور 

 پردازش مدل مدیریت نوآوری جامع ایفا می نماید . بخشنقش مهمی در « نوآور    ساختار سازمانی» 

 

 

 

 
    

 خروجی ها  باهمبستگی ورودی های مدل  -4-1-2

 

          یعنی منابع نوآوری مدیریت نوآوری جامعورودی مدل بخش متغیرهای میان پیرسون ضرایب همبستگی       

 اند .آورده شده  ( 18 -4 ) در جدول  خروجی مدلبخش  متغیرهای و 
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 و خروجی مدل  ورودی )منابع نوآوری( متغیرهای ضرایب همبستگی)پیرسون(ماتریس  -51-4جدول            

بخش  متغیرهای 

  رودی مدلو

ایجاد انواع  

 نوآوری ها

کمیت 

)تعداد( 

 نوآوری ها

سرعت 

ایجاد 

 نوآوری ها

کیفیت 

 نوآوری ها

توجه به 

 پیامدهای    

 فردی نوآوری

توجه به 

های پیامد

اجتماعی 

 نوآوری

توجه به 

پیامدهای 

زیست 

محیطی 

 نوآوری

ایده های خالق 

 کارکنان

 

414/1 

 

115/1 315/1 311/1 311/1 217/1 315/1 

های پژوهش 

کاربردی 

 کارکنان

111/1 117/1 431/1 411/1 311/1 313/1 411/1 

 تحقیق و 

 توسعه 

 

445./ 435/1 455/1 217/1 317/1 241/1 321/1 

تحقیقات 

 بازاریابی

 

411/1 413/1 412/1 311/1 351/1 321/1 311/1 

 مطالعات

 آینده پژوهی 

 

131/1 131/1 451/1 315./ 317/1 313/1 411/1 

 ایده های خالق

شتریان  م

 وذینفعان

173/1 115/1 317/1 311/1 371/1 321/1 314/1 

همکاری های 

بیرونی  پژوهشی

 بین المللی و 

314/1 351/1 314/1 312/1 211/1 214/1 321/1 

 خرید نوآوری

 
311/1 317/1 311/1 241/1 214/1 311/1 311/1 

منابع دانشی 

 بیرونی

 

131/1 314/1 421/1 314/1 311/1 315/1 311/1 

 

 

 

 

 

ورودی مدل ) منابع نوآوری ( و متغیرهای بخش مالحظه می شود که بین متغیرهای (  18 -4) طبق جدول      

کمتر است،  09/0خروجی ، ضرایب همبستگی پیرسون معنا دار می باشند و با توجه به اعتبار آزمون آن ها که از 

 حاکی از ارتباط بین متغیر های مربوطه است. 
       

  
 TIMخروجی مدل بخش متغیرهای                               
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کمتر است بنابراین بدین مفهوم است که فرض های صفر 09/0جدول از  سطح معناداری آزمون مربوط به        

                         درصد رد می شوند و به عبارت دیگر 9با سطح خطای  فرض های عدم وجود رابطه ( آماری )یعنی

                     . ) دو به دو ( رابطه وجود دارد  خروجیرصد بین متغیرهای ورودی مدل و متغیرهای د 59 با اطمینان

که رابطه بین هر دو متغیر مستقیم  چنین نتیجه گرفتچون ضرایب همبستگی مربوطه مثبت هستند بنابراین می توان 

 ، با افزایش  هر کدام از ورودی ها میزان خروجی نیز افزایش می یابد. است

        مدل همگی  خروجی هایهمچنین با توجه به این که ضرایب همبستگی ارتباط بین متغیرهای منابع نوآوری و       

مدل با یکدیگر ارتباط جامع و  خروجیورودی و  متغیرهایمعنی دار هستند بنابراین می توان گفت  09/0در سطح 

 . استمذکور  مواردیکپارچه ای دارند و این حاکی از انتخاب صحیح 
 

 مالحظه می گردد :  18 -4، همان طور که در جدول  همبستگی دو به دوی متغیرها در خصوص     

و  (  981/0« ) کمیت نوآوری ها » با متغیر « ایده های خالق کارکنان سازمان » بیشترین مقدار همبستگی متغیر   -

این مقادیر قابل انتظار  ( می باشد . 787/0« ) اجتماعی نوآوری ها  پیامدهایتوجه به » کمترین همبستگی با متغیر 

 هستند . با افزایش ارائه تعداد ایده های  خالق کارکنان سازمان و افزایش میزان استفاده از آنها ، انتظار می رود 

تماعی نوآوری ها اج پیامدهایاما کمیت یا تعداد نوآوری های مربوط به بخش های مختلف سازمان افزایش یابد . 

           چون جنبه ای برون سازمانی است و در شرکت های ایرانی کمتر دغدغه ی آن وجود دارد بنابراین همبستگی آن با 

 ایده های خالق کارکنان سازمان پایین است .

ت نوآوری کمی» بیشترین همبستگی را با « پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان » متغیر  (18 -4)طبق جدول  -

                     ( دارد . 383/0« )  اجتماعی نوآوری ها  پیامدهایتوجه به » ( و کمترین همبستگی را با متغیر  987/0)   «ها 

 این مقادیر همبستگی قابل انتظار هستند . مورد قبل با توضیحات مشابه  همانند 

و بعد از آن با تفاوت  ( 441/0« ) ایجاد انواع نوآوری ها » یر بیشترین همبستگی را با متغ« تحقیق و توسعه » متغیر  -

اجتماعی نوآوری ها  پیامدهایتوجه به » وکمترین همبستگی را با متغیر (  /431« )کمیت نوآوری ها » کمی با متغیر 

                  مانند دو مورد قبل با توضیحات مشابه این مقادیر همبستگی قابل توجیه می باشند .  دارد .( 748/0« )

اجتماعی  پیامدهایهمبستگی پایین نشان می دهد در شرکت های ایرانی  فعالیت های تحقیق و توسعه توجه کمی به 

 نوآوری ها دارند .

ایجاد انواع نوآوری ها » با متغیر«  تحقیقات بازاریابی» بستگی متغیرهمبیشترین (  18-4همچنین با توجه به جدول)   -

توجه به » و کمترین همبستگی آن با متغیر  ( 493/0« ) کمیت  نوآوری ها » و پس از آن با متغیر  ( 450/0« ) 

 می باشد .  ( 318/0« ) فردی نوآوری ها  پیامدهای
 

               انواع نیازهای مشتری و بازار و جهت دهیتحقیقات بازاریابی می تواند در شناسایی این نشان می دهد      

                 تعداد نوآوری ها نقش موثری  به اقدامات منجر به نوآوری و در نتیجه ایجاد انواع نوآوری ها و نیز افزایش

               مقدار همبستگی پایین حاکی از این است که در. ایفا نماید . این برداشت با مبانی نظری هماهنگی دارد 
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                           فردی نوآوری های شرکت پیامدهایدر تحقیقات بازاریابی به جنبه ها و  ، ایرانی های شرکت

 توجه کافی به عمل نمی آید .
 

         « ایجاد انواع نوآوری ها » مبستگی را با متغیر بیشترین ه« مطالعات آینده پژوهی » متغیر ( 18 -4) مطابق جدول -  

                                   و کمترین میزان همبستگی را با متغیر ( 938/0« ) کمیت نوآوری ها » و بعد از آن با متغیر  ( 938/0) 

          می دهد مطالعات آینده پژوهیدارا می باشد . این نشان  ( 383/0« ) اجتماعی نوآوری ها  پیامدهایتوجه به » 

 می تواند انواع نیازهای معطوف به آینده مربوط به فعالیت شرکت را شناسایی و برآورد کند و در نتیجه اقدامات

                      ،پژوهش و ایجاد نوآوری را در جهت رفع این نیازها هدایت نماید . با افزایش ایجاد انواع نوآوری ها 

 اد نوآوری ها نیز افزایش می یابد . این برداشت با مبانی نظری هماهنگی دارد . تعد

و تبعات اجتماعی نوآوری ها پیامدها مقدار همبستگی پایین حاکی از این است که در شرکت های ایرانی به        

 نمی شود .  توجه الزم

                          بیشترین همبستگی را با متغیر« ان بیرونی ایده های خالق مشتریان و ذینفع» متغیر  (18 -4)طبق جدول  -  

             « های اجتماعی نوآوری ها  پیامدتوجه به » (  و کمترین همبستگی را با متغیر  973/0« )ایجاد انواع نوآوری ها » 

 مختلف بیشتر نیازهای شرکت های ایرانی این نشان می دهد که مشتریان و دیگر ذینفعان بیرونی( دارد .  0/ 378)

        از طرفی و مد نظر داشته و ایده های خالق آنان معطوف به ارائه راهکار  برای رفع این نیازها می باشد  خود را

 اجتماعی نوآوری ها دارند .  پیامدهایتوجه کمی به 

(  384/0« ) سرعت ایجاد نوآوری ها » بیشترین همبستگی را با متغیر « همکاری های پژوهشی بین المللی » متغیر   -

فردی  پیامدهایتوجه به « و کمترین همبستگی را با متغیر  ( 394/0« ) ایجاد انواع نوآوری ها » و پس از آن  با متغیر 

 . ( دارد  788/0« ) نوآوری ها 

ولی مقدار همبستگی به طور نسبی پایین است و این موارد بیشترین همبستگی فوق از لحاظ نظری قابل انتظار است 

                         حاکی از این می تواند باشد که در شرکت های ایرانی همکاری های پژوهشی بین المللی  به میزان کم

        و تبعات فردی نوآوری ها پیامدهااین است که در شرکت ها به  انجام می گیرد . کمترین همبستگی نیز بیانگر

 توجه کافی نمی شود .

 

 
 

  

 

 

 

 

                       « کمیت نوآوری ها » بیشترین میزان همبستگی را با متغیر « خرید نوآوری » متغیر  (18 -4)در جدول  -

                 ( داشته و کمترین میزان همبستگی را با متغیر 388/0« ) وری ها ایجاد انواع نوآ» ( و پس از آن با متغیر  357/0) 

       . کمترین همبستگی  ند( دارد . مورد بیشترین همبستگی ها قابل انتظار می باش 749/0« ) کیفیت نوآوری ها » 
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که با جنبه های  است به گونه ای نوآوری فرایند خرید ر شرکت های ایرانی   دمی تواند حاکی از این باشد که 

 ارتباط کمی دارد .مختلف کیفیت آنها 

و پس از آن با (  939/0« ) ایجاد انواع نوآوری ها » بیشترین همبستگی را با متغیر « منابع دانشی بیرونی » متغیر   -

                   « های اجتماعی نوآوری ها  پیامدتوجه به » و کمترین همبستگی را با  متغیر (  357/0« ) کمیت نوآوری ها » متغیر 

                    با توجه به نقش و کارکرد منابع دانشی بیرونی موارد همبستگی بیشتر قابل انتظار است . (  دارد .  381/0) 

یامدهای مورد کمترین همبستگی نیز مانند موارد قبل حاکی از این است که در شرکت ها ی ایرانی به جنبه ها و پ

 اجتماعی نوآوری ها توجه الزم نمی شود . 
 

در یک جمع بندی چنین نتیجه گرفته می شود که میان کلیه ی متغیرهای ورودی مدل مدیریت نوآوری جامع        

 ی متغیرهای پردازش همبستگی مثبت و در نتیجه ارتباط مستقیم وجود دارد .  و همه

 همبستگی ها بین متغیرهای زیر می باشد :سه مورد از بیشترین میزان       

 ( . 987/0« )  کمیت نوآوری ها » با متغیر « پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان » متغیر   -

 ( . 973/0« )  ایجاد انواع نوآوری ها » با متغیر « ایده های خالق مشتریان و ذینفعان بیرونی » متغیر  -

 ( . 981/0« ) کمیت نوآوری ها » با متغیر « سازمان ایده های خالق کارکنان » متغیر  -

 سه مورد کمترین همبستگی ها عبارتند از :

 ( . 749/0« )  کیفیت نوآوری ها » با متغیر « خرید نوآوری » متغیر  -

 ( . 748/0« ) های اجتماعی نوآوری ها  پیامدتوجه به » با متغیر « تحقیق و توسعه » متغیر  -

 ( . 784/0« ) فردی نوآوری ها  پیامدهایتوجه به » با متغیر « نوآوری  خرید » متغیر  -

                    متغیرمالحظه می گردد بیشترین همبستگی متغیرهای ورودی با  ( 18-4 ) همچنین همان طور که در جدول     

مورد ( می باشد . کمترین مقادیر  4« ) کمیت نوآوری ها » مورد ( و نیز با متغیر  4« ) نوآوری ها  ایجاد انواع» 

 های فردی و نیز اجتماعی نوآوری ها می باشد .  پیامدتوجه به » همبستگی با متغیر های 
  

 هاخروجی  باپردازش مدل  متغیرهایهمبستگی  -4-1-3
 

 (                17 -4) در جدول  آنخروجی های  بامدل مولفه های مرحله پردازش بین   پیرسون ضرایب همبستگی    

 آورده شده اند .
 

 مدلخروجی  متغیرهای  و پردازش متغیرهایضرایب همبستگی)پیرسون( ماتریس  -57-4جدول        

متغیرهای 

 پردازش 

 TIMمدل 

ایجاد 

انواع  

 نوآوری ها

کمیت 
 )تعداد(

 نوآوری ها

سرعت ایجاد 

 نوآوری ها

کیفیت 

 نوآوری ها

توجه به 

فردی پیامدهای 

 نوآوری

توجه به 

 پیامدهای

اجتماعی 

 نوآوری

توجه به 

زیست  ایپیامده

 نوآوری محیطی

 
                                          

 مدیریت نوآوری جامع خروجی  مدل متغیرهای                                  

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ساختار 

 سازمانی

  نوآور

114/1 171/1 411/1 421/1 421/1 321/1 457/1 

 فرهنگ 

 سازمانی

 نوآور

121/1 145/1 171/1 117/1 134/1 474/1 115/1 

نوآوری 

درزنجیره 

 ارزش

111./ 311/1 112/1 413/1 415/1 317/1 311/1 

 نوآوری 

درکلیه 

  فرایندها

112/1 714/1 113/1 111/1 151/1 112/1 171/1 

نوآوری 

مستمر و  

 بی وقفه

331/1 311/1 451/1 317./ 311/1 342/1 322/1 

تکنیکهای 

خالقیت و 

 نوآوری

145/1 121/1 157/1 414/1 474/1 413/1 411/1 

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

751/1 

 
111/1 151/1 117/1 113/1 415/1 121/1 

ساز و 

کارهای 

 مدیریتی

 

724/1 

 

114/1 

 

111/1 

 

131/1 

  

 

141/1 

 

177/1 

 

111/1 

 

 

 

 

 

و متغیرهای خروجی ،  پژوهشمالحظه می شود که بین متغیرهای پردازش مدل  ( 17 -4) با توجه به جدول       

کمتر است، حاکی از  09/0ضرایب همبستگی پیرسون معنا دار می باشند و با توجه به اعتبار آزمون آن ها که از 

 بین متغیر های مربوطه است.  ارتباط 
 

کمتر است بنابراین بدین مفهوم است که فرض های صفر 09/0سطح معناداری آزمون مربوط به جدول از        

                    درصد رد می شوند و به عبارت دیگر با  9یعنی فرض های عدم وجود رابطه ( با سطح خطای  ) آماری

بین متغیرهای پردازش مدل و متغیرهای خروجی ) دو به دو ( رابطه وجود دارد . چون ضرایب   درصد 59 اطمینان

 بین هر دو متغیر مستقیم می باشد .   ی ههستند بنابراین می توان گفت که رابط  همبستگی مربوطه مثبت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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همچنین با توجه به این که ضرایب همبستگی ارتباط بین متغیرهای مرحله ی پردازش و خروجی های مدل         

            معنی دار هستند بنابراین می توان گفت متغیرهای  پردازش و خروجی مدل با یکدیگر 09/0همگی در سطح 

 پارچه ای دارند و این حاکی از انتخاب صحیح آنها  می باشد .ارتباط جامع و یک

نشان می دهد مولفه های مدل به صورت جامع و دارای ارتباط نظام دار (  17-4در جدول )  نتایج همبستگی ها       

            انتخاب شده اند و در یک سیستم واحد ، معنی دارند و مدل دارای ویژگی یکپارچگی می باشد . این موارد

                      بررسی مطلوب منابع علمی و استفاده مناسب از مبانی نظری پژوهش در انتخاب متغیرها و طراحی مدل را 

 بیان می دارد .  

 همبستگی دو به دوی متغیرها به شرح زیر می باشند :(  17 -4 )با توجه به جدول     

                  با متغیر خروجیبیشترین همبستگی را  وآوری مستمر و بی وقفه(به جزمورد ن )متغیرهای پردازشهمه ی -

 د . نمی باش دارا «اجتماعی نوآوری ها  پیامدهای توجه به» با متغیر  همبستگی را  وکمترین« ایجاد انواع نوآوری ها » 

  سه مورد از بیشترین همبستگی ها به ترتیب عبارتند از : 

 ( 578/0« )  ایجاد انواع نوآوری ها » و متغیر « سازمانی نوآور فرهنگ » متغیر  -

 ( 807/0« ) ایجاد انواع نوآوری ها » با متغیر « نوآوری در کلیه ی  فرایندها » متغیر  -

 (   774/0« )  ایجاد انواع نوآوری ها » با متغیر « ساز و کارهای مدیریتی » متغیر  -

 به ترتیب عبارتند از : یزن سه مورد از کمترین همبستگی ها

 (  377/0« )  های زیست محیطی نوآوری  پیامدهایتوجه به » با  متغیر « نوآوری مستمر و بی وقفه » متغیر  -

 (  378/0ی اجتماعی نوآوری ) پیامدهاتوجه به » با متغیر « ساختار سازمانی نوآور » متغیر   -

 ( .     347/0« )  های اجتماعی نوآوری  پیامدتوجه به »  با متغیر« نوآوری مستمر و بی وقفه » متغیر  -

 

 

 

 
 

 همبستگی میان متغیرهای ورودی مدل -4-1-4    
 

 آورده شده اند . ( 18  -4 ) ضرایب همبستگی پیرسون  میان متغیرهای ورودی مدل در جدول    
 

  ورودی مدل)منابع نوآوری(متغیرهای میان  ضرایب همبستگیماتریس  -51-4جدول                  

 مدیریت نوآوری جامع مدل ورودیمتغیرهای                                   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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متغیرهای 

 ورودی 

 TIMمدل

ایده های 

خالق 

 کارکنان

 پژوهش

کاربردی 

 کارکنان

 تحقیق و 

 توسعه 

 

تحقیقات 

 بازاریابی

 

 مطالعات

آینده 

 پژوهی

ایده های 

خالق 

 مشتریان   

 

همکاری 

 پژوهشی

 بیرونی 

خرید 

 نوآوری

منابع 

دانشی 

 بیرونی

ایده های 

خالق 

 کارکنان

 747/0 840/0 945/0 870/0 847/0 943/0 903/0 844/0 

پژوهش های 

کاربردی 

 کارکنان 

  807/0 885/0 857/0 885/0 908/0 973/0 878/0 

 تحقیق و 

 توسعه 

 

   899/0 870/0 878/0 950/0 988/0 808/0 

تحقیقات 

 بازاریابی

 

    870/0 841/0 438/0 480/0 458/0 

 مطالعات

آینده  

 پژوهی

     898/0 901/0 989/0 989/0 

ایده های 

خالق 

 مشتریان  

      844/0 878/0 794/0 

همکاری 

 پژوهشی

 بیرونی

       878/0 703/0 

خرید 

 نوآوری

 

        711/0 

منابع دانشی 

 بیرونی

 

         

    

             مالحظه می شود که بین متغیرهای ورودی مدل ، ضرایب همبستگی پیرسون  ( 18 -4) با توجه به جدول       

            کمتر است، حاکی از ارتباط بین متغیر های مربوطه 09/0با توجه به اعتبار آزمون آن ها که از  .معنا دار می باشند 

  می باشد .
       

        کمتر است بدین مفهوم است که فرض های 09/0از که ( 18 -4)سطح معناداری آزمون مربوط به جدول        

                     درصد رد می شوند و به عبارت دیگر  9صفر آماری ) یعنی فرض های عدم وجود رابطه ( با سطح خطای 

                               دو به دو  رابطه وجود دارد .  ( به طور ورودی ) منابع نوآوریدرصد بین متغیرهای  59 با اطمینان

                    که  رابطه ی  بین هر دو متغیر  نتیجه گرفتچون ضرایب همبستگی مربوطه مثبت هستند بنابراین می توان 

 مستقیم می باشد . 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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معنی دار هستند  09/0مدل همگی در سطح  ورودیمتغیرهای همچنین با توجه به این که ضرایب همبستگی         

          مدل با یکدیگر ارتباط جامع و یکپارچه ای دارند و این حاکی از رودیوبنابراین می توان گفت متغیرهای 

 انتخاب صحیح آنها  می باشد .

به  ورودی با یکدیگری متغیرها  بین همبستگیپنج مورد بیشترین مالحظه می گردد  ( 18 -4 ) طبق جدول      

 :  استبه شرح زیر  ترتیب 

 (  794/0« )  منابع دانشی بیرونی » و « ایده های خالق مشتریان و ذینفعان بیرونی »  -

 (   747/0« ) پژوهش های کاربردی کارکنان » و «  ایده های خالق کارکنان »   - 

 ( 711/0« ) منابع دانشی بیرونی » و « خرید  نوآوری »  -

 ( 703/0« ) منابع دانشی بیرونی » و «  بیرونی و بین المللیهمکاری های پژوهشی »  -

  ( 857/0« ) مطالعات آینده پژوهی » و « پژوهش های کاربردی کارکنان   » -

 ها به ترتیب عبارتند از : کمترین همبستگی پنج مورد از همچنین      

(                                                                                        438/0« ) هشی بین المللی همکاری های پژو» و « تحقیقات بازاریابی »  -

                                                                                                           ( 480/0« ) خرید نوآوری » و « تحقیقات بازاریابی »  -

                                                                                                              ( 458/0« )  منابع دانشی بیرونی » و « تحقیقات بازاریابی »  -

(                                                                                                  903/0« ) خرید نوآوری » و « ایده های خالق کارکنان »  -

 ( 908« ) بین المللی بیرونی و همکاری های پژوهشی » و « پژوهش های کاربردی کارکنان »  -

با یکدیگر و ی نوآوری ه می شود بیشترین مقادیر همبستگی میان متغیرهای منابع خارجهمان طور که مالحظ     

                   وجود دارد و میان آنها متغیرهایی که سنخیت بیشتریهمچنین میان متغیرهای منابع داخلی نوآوری با یکدیگر 

           میان متغیرهای منابع خارجی و متغیرهای  نیزمترین مقادیر همبستگی کبا هم دارند همبستگی بیشتری هم دارند . 

 . این مقادیر همبستگی از لحاظ نظری  قابل انتظار می باشند .است  منابع داخلی

 

 

 
 

 همبستگی میان متغیرهای پردازش مدل -4-1-1         
 

 آورده شده اند .(  15 -4 ) مدل در جدول پردازشبخش  ضرایب همبستگی پیرسون  میان متغیرهای              
  

 متغیرهای پردازش  میان پیرسون( ) ضرایب همبستگی ماتریس -51-4جدول                          

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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متغیرهای 
بخش 

  پردازش

 مدل

ساختار 

 سازمانی

 نوآور

فرهنگ 

 سازمانی

 نوآور

  نوآوری در

زنجیره کل 

 ارزش

 نوآوری 

  همه ی در 

 فرایندها

نوآوری 

 و مستمر

 بی وقفه

 تکنیک

های 

خالقیت و 

 نوآوری

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

و  ساز

کارهای 

 مدیریتی

ساختار 

 سازمانی

 نوآور

 799/0 487/0 719/0 491/0 447/0 709/0 881/0 

فرهنگ 

 سازمانی

 نوآور 

  847/0 840/0 411/0 818/0 779/0 814/0 

  در نوآوری

 زنجیره ارزش

 

   890/0 390/0 454/0 984/0 873/0 

 نوآوری 

    همه یدر 

 فرایندها

    935/0 895/0 787/0 830/0 

نوآوری 

 و مستمر

 بی وقفه

     980/0 485/0 489/0 

های  تکنیک

خالقیت و 

 نوآوری

      989/0 800/0 

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

       883/0 

و کارهای  ساز

 مدیریتی

 

        

 

               مالحظه می شود که بین متغیرهای پردازش مدل ، ضرایب همبستگی پیرسون(  15 -4 ) با توجه به جدول       

            کمتر است، حاکی از ارتباط بین متغیر های  09/0می باشند . با توجه به اعتبار آزمون آن ها که از  معنا دار

 مربوطه است. 

 
 

 

کمتر است بدین مفهوم است که فرض های 09/0که از (  15 -4 ) سطح معناداری آزمون مربوط به جدول      

                             درصد رد می شوند و به عبارت دیگر  9یعنی فرض های عدم وجود رابطه ( با سطح خطای )  صفر آماری

 مدیریت نوآوری جامع متغیرهای بخش پردازش مدل                          
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  د بین متغیرهای پردازش به طور دو به دو  رابطه وجود دارد . چون ضرایب همبستگی مربوطهدرص 59 با اطمینان

 مثبت هستند بنابراین می توان نتیجه گرفت که  رابطه ی  بین هر دو متغیر مستقیم می باشد . 
        

معنی دار هستند  09/0همچنین با توجه به این که ضرایب همبستگی متغیرهای پردازش مدل همگی در سطح          

بنابراین می توان گفت این متغیرها با یکدیگر ارتباط جامع و یکپارچه ای دارند و این حاکی از انتخاب صحیح آنها  

 می باشد .

           پردازش پنج مورد بیشترین همبستگی بین متغیرها یگردد ( همان طور که مالحظه می  15 -4 )طبق جدول        

 با یکدیگر به ترتیب  به شرح زیر است : 

 ( 883/0« ) ساز و کارهای مدیریتی » و « فناوری اطالعات و ارتباطات »  - 

 ( 840/0« ) نوآوری در همه ی بخش ها و فرایندها » و « فرهنگ سازمانی نوآور »  - 

 ( 830/0« )  ساز و کارهای مدیریتی » و « ی در همه ی  فرایندها نوآور»  - 

 ( 814/0« ) ساز و کارهای مدیریتی « و « فرهنگ سازمانی نوآور »   - 

 ( 779/0« )  فناوری اطالعات و ارتباطات » و  «  فرهنگ سازمانی نوآور »   - 

 ( 799/0مقدار  باالیی است )  نیز«  سازمانی نوآورفرهنگ »  و « ساختار سازمانی نوآور » همبستگی میان     
 

 پنج مورد از کمترین همبستگی ها میان متغیرهای پردازش به ترتیب عبارتند از :همچنین       

 (  390/0« )  نوآوری مستمر و بی وقفه » و « زنجیره ی ارزش  سراسر نوآوری در»  -

 (  411/0و بی وقفه )  نوآوری مستمر » و «  فرهنگ سازمانی نوآور »  -

 (447/0تکنیک های خالقیت و نوآوری )  » و « ساختار سازمانی نوآور »  -

 ( 491/0« ) نوآوری مستمر و بی وقفه » و « ساختار سازمانی نوآور »  -

 (489/0« )   ساز و کارهای مدیریتی » و « نوآوری مستمر و بی وقفه »  -

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدل خروجیهمبستگی میان متغیرهای  -4-1-1    
 

 آورده شده اند .(  70 -4 ) ضرایب همبستگی پیرسون  میان متغیرهای خروجی مدل در جدول      
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 خروجی مدلبخش متغیرهای میان  ضرایب همبستگیماتریس  -21-4جدول                       

متغیرهای 

  خروجی

 TIMمدل 

ایجاد انواع  

 نوآوری ها

 

کمیت )تعداد( 

 نوآوری ها

 

سرعت ایجاد 

 نوآوری ها

 

کیفیت 

 نوآوری ها

 

 توجه به

  پیامدهای

 فردی نوآوری

 

 پیامدتوجه به 

های اجتماعی 

 نوآوری

 

 پیامدتوجه به 

های زیست 

  محیطی نوآوری

ایجاد نواع  

 نوآوری ها

 

  

957/0 
 

470/0 
 

497/0 
 

470/0 
 

418/0 
 

433/0 

 کمیت

(  تعداد )

 نوآوری ها
 

   

907/0 
 

478/0 
 

387/0 
 

377/0 
 

388/0 

سرعت 

ایجاد 

 نوآوری ها
 

 

 

 

   

738/0 
 

773/0 
 

947/0 

 

987/0 

کیفیت 

 نوآوری ها

 

 

     

847/0 
 

   385/0 
 

445/1 

 توجه به

 پیامدهای

 فردی

 نوآوری 

     

 
  

847/0 

 

897/0 

 توجه به 

 پیامدهای

اجتماعی 

 ها نوآوری

      

 

 

837/0 

 توجه به 

 پیامدهای

زیست 

  محیطی

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 
             TIMخروجی  مدل متغیرهای                                        
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، ضرایب همبستگی  TIMمدل  خروجیبین متغیرهای  گرددمالحظه می  ( 70 -4)  جدول همان طور که در     

کمتر است، حاکی از ارتباط بین متغیر های  09/0با توجه به اعتبار آزمون آن ها که از   پیرسون معنا دار می باشند .

 مربوطه است. 
 

کمتر است بدین مفهوم است که فرض های صفر 09/0که از  ( 70-4)  سطح معناداری آزمون مربوط به جدول      

                       درصد رد می شوند و به عبارت دیگر  9آماری ) یعنی فرض های عدم وجود رابطه ( با سطح خطای 

  به طور دو به دو  رابطه وجود دارد . چون ضرایب همبستگی مربوطه خروجیدرصد بین متغیرهای  59 با اطمینان

 مثبت هستند بنابراین می توان نتیجه گرفت که  رابطه ی  بین هر دو متغیر مستقیم می باشد . 

معنی دار  09/0مدل همگی در سطح  خروجیمتغیرهای  میان همچنین با توجه به این که ضرایب همبستگی      

ارند و این حاکی از انتخاب هستند بنابراین می توان گفت این متغیرها با یکدیگر ارتباط جامع و یکپارچه ای د

 صحیح آنها  می باشد .

  پنج مورد بیشترین همبستگی بین متغیرها ی خروجیهمان طور که مالحظه می گردد  ( 70 -4) مطابق جدول     

 با یکدیگر به ترتیب  به شرح زیر است : 

                                                ( 837/0« ) های زیست محیطی نوآوری ها  پیامدتوجه به » و « های اجتماعی نوآوری ها  پیامدتوجه به »  - 

                                                                                                   / (738« )  کیفیت نوآوری ها » و « سرعت ایجاد نوآوری ها »   -

                                                                          ( 773/0« ) های فردی نوآوری ها  پیامدتوجه به » و « د نوآوری ها سرعت ایجا»  -

                                               ( 897/0« ) زیست محیطی نوآوری ها  پیامدهایتوجه به » و « های فردی نوآوری ها  پیامدتوجه به »   -

 ( 847/0« ) های فردی نوآوری ها  پیامدتوجه به » و « کیفیت نوآوری ها »  -
 

 پنج مورد از کمترین همبستگی ها میان متغیرهای خروجی  به ترتیب عبارتند از :همچنین        

 ( 388/0« ) نوآوری ها  زیست محیطیپیامدهای توجه به » و « کمیت نوآوری ها »  -

 ( 377/0« ) اجتماعی نوآوری ها پیامدهای توجه به » و « کمیت نوآوری ها »  -

 ( 387/0« ) فردی نوآوری ها پیامدهای توجه به » و » کمیت نوآوری ها »  -

 (385/0« ) اجتماعی نوآوری ها پیامدهای توجه به » و « کیفیت نوآوری ها »  -
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  تحلیل مدل مفهومی پژوهش -4-1
 

 جامعی            مجموعه ی بررسیدر پی  این پژوهشبخش اصلی  همان طورکه در فصول قبلی بیان گردید       

مدیریت نوآوری جامع مدل یعنی  مفهومی پژوهشچوب مدل  ارهنوآوری در چابعاد مختلف موثر بر از عوامل 

(TIM)  می باشد : به سؤاالت زیر   و پاسخگویی 
 

 سواالت پژوهش -4-1-5
 

 سوال اصلی   -4-1-5-5
 

 :  سوال اصلی این پژوهش چنین است    
                                                                                                                                                                                                     :                                                                    

 ؟ می باشدمدیریت نوآوری جامع  دارای چه مشخصاتی  مدل 
 

  سواالت فرعی  -4-1-5-2
 

 : دنمی باشبرای پاسخ  به سوال اصلی فوق، سواالت فرعی زیر مطرح        

 در مدل مدیریت نوآوری جامع شامل چه مولفه هایی می باشد ؟ ( منابع نوآوری ) ورودی بخش  -1

 بخش پردازش در مدل مدیریت نوآوری جامع شامل چه مولفه هایی می باشد ؟ -7

   شامل چه مولفه هایی می باشد ؟  خروجی  مدل مدیریت نوآوری جامعبخش  -3

 وجود دارد ؟  معنی دار ورودی و بخش پردازش مدل رابطه ی بخش ین آیا ب -4

 وجود دارد ؟معنی دار   خروجی  مدل  رابطه ی بخش بین بخش پردازش و ا آی -9

 وجود دارد ؟معنی دار  خروجی  مدل  رابطه ی بخش ورودی  و بخش  بین آیا  -8

و بر مبنای آن ، ارتباطات  استفاده شدهمعادالت ساختاری روش برای پاسخگویی به سواالت پژوهش از       

 شوند .می درمدل مفهومی پژوهش بررسی و تحلیل 
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  اجزای مدل مفهومی پژوهش  -4-1-2      
      

 می باشند : فهومی پژوهش به شرح زیرمدل مبیان گردید اجزای   "بالقهمان طور که          
 

 (منابع نوآوری بخش ورودی )   -4-1-2-5 
     

 عبارتند از : منابع نوآوری مولفه های   

 ،  «تحقیق و توسعه » -3، پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان   -7 «ایده های خالق کارکنان سازمان »  -1  

 «  بیرونی ایده های خالق مشتریان وسایر ذینفعان»  -8، « مطالعات آینده پژوهی »  -9، « تحقیقات بازاریابی »  -4

 . « منابع دانشی بیرونی » -5،  خرید نوآوری» -8،  «همکاری های پژوهشی بیرونی و بین المللی  » -7
 

  پردازش بخش   -4-1-2-2         

                                                                    ..                                  عبارتند از مدل پردازش بخش مولفه های     

                            ، « نوآوری در کل زنجیره ارزش  -3 ، فرهنگ سازمانی نوآور   -7،  ساختار سازمانی نوآور   -1

تکنیک های خالقیت و »  -8، « نوآوری مستمر و بی وقفه »   -9،  « فرایندهای سازمان  کلیه ینوآوری در »  -4

 .« ساز و کارهای مدیریتی »  -8« فناوری اطالعات و ارتباطات »  -7، « نوآوری 

 خروجی مدل بخش  -4-1-2-3

 خروجی  مدل عبارتند از :  مولفه های بخش   

کیفیت نوآوری »  -4، « سرعت نوآوری ها »  -3،  « کمیت نوآوری ها »  -7، « ایجاد انواع نوآوری ها »   -1 

توجه به »  -7« .اجتماعی نوآوری ها  پیامدهایتوجه به »  -8 «فردی نوآوری ها  پیامدهایتوجه به »  -9، « ها 

 « زیست محیطی نوآوری ها پیامدهای 

 روابط بین سه بخش ساختاری مدل : -1-2-4 -4 -

 ورودی  و بخش پردازش مدل رابطه ی معنی دار وجود دارد . بخش  بین

 خروجی مدل رابطه ی معنی دار وجود دارد .بخش بین بخش پردازش و 

 بین بخش ورودی و بخش خروجی مدل رابطه ی معنی دار وجود دارد . 
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         با استفاده از و تحلیل مسیر  معادالت ساختاریمدل یابی  روش  از تحلیل مدل مفهومی پژوهشبه منظور      

           مورد استفاده قرار گرفته است.       LISRELافزار  نرم  بدین منظوراستفاده  شده است . نرم افزار لیزرل 

در این روش روابط میان همه ی متغیرهای پژوهش در قالب ساختار پیشنهادی مدل مفهومی پژوهش به طور 

  به عنوان مجموعی از متغیرها مدل در روش معادالت ساختاری کل. همزمان مورد بررسی قرار می گیرد 

، به فرض وجود متغیرهای دیگر در مدل در نظر  در این معادالت هر گونه رابطه بین متغیرها  آزمون می شود

 توضیحات تفصیلی  مراحل اجرای روش مذکور به شرح زیر ارائه می شوند : گرفته می شود .

 اعداد معناداری آزمون پژوهش برای  اجرای یمدل مفهومآماده سازی  -4-1-3
 

             داده شده است.  نشان  ( 1-4)در شکل الگوی نمایشی لیزرل   طبق« مدیریت نوآوری جامع  »مدل مفهومی     
 

 

 
                    

                                 

 (TIM « مدل مدیریت نوآوری جامع»مدل مفهومی پژوهش )  -5-4شکل                              
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و نیز بر اساس منطق  در این مدل با توجه به رویکرد سیستمی طراحی آن که قبال توضیح داده شده است       

، پردازش یا عملیات   (  SOURCE) ورودی یا منابع نوآوریطراحی معادالت ساختاری ، سه متغیر 

(PROCESS)  و خروجی((OUTPUT و با بیضی  شده شناخته  ناآشکار  یا به عنوان متغیر های نهفته            

 نشان داده شده اند .

                          متغیرهای نهفته  ستیبای ، بر اساس مدل مفهومی پژوهش ، در منطق روش معادالت ساختاری      

          آنها بین  رابطه ی و  تعیین شدهباشند اندازه گیری نمی قابل یعنی متغیرهایی که به طور مستقیم یا ناآشکار 

         که با تعدادی متغیر آشکار  قابل اندازه گیری  هر متغیر نهفته  .قرار گیرند و سپس مورد آزمون  گردد تعریف 

» ، « ورودی » ناآشکار سه متغیر ی رابطه در این تحلیل بنابراین  . گرددتبیین می در مستطیل نشان داده می شوند 

          را شامل شده و زیر چتر خود قرار می دهندهر کدام تعدادی متغیر آشکار  که « خروجی  » و « پردازش 

 قرار می گیرد .  مورد بررسی
  

مدل مفهومی طبق  داده شده قرارکه در مدل فوق در سمت چپ  ( منابع نوآوریورودی )ی نهفته  متغیر       

 شامل متغیرهای آشکار زیر  باشد : انتظار می رود  پژوهش 

                     سازمان ، تحقیق و توسعه ، ، پژوهش های کاربردی کارکنان سازمانایده های خالق کارکنان  

ه های خالق مشتریان و ذینفعان بیرونی ، همکاری های پژوهشی تحقیقات بازاریابی ، مطالعات آینده پژوهی ، اید

تعداد نه متغیر ذکر شده در نه مستطیل با نمادهای  نوآوری ، منابع دانشی بیرونی . بین المللی ، خریدبیرونی و 

         مربوط به  عوامل یا متغیرهایهر کدام از  در مدل نشان داده شده اند . (  1-4 ) شکل  چپ مربوطه در سمت

 تاثیر گذار فرض شده اند. «  پردازش»  مربوط به متغیرهای  بر« منابع نوآوری  »

مساتطیل متغیرهاای آشاکار     8در بیضی سمت راست باال  همراه باا   ( 1-4 ) در شکل« پردازش » متغیر نهفته ی      

 د :   باشن مدل پژوهش انتظار می رود موارد زیر طبق مربوطه نشان داده شده است که 

فرآینادها،   یناوآوری درهماه     ساختار سازمانی نوآور ، فرهنگ سازمانی نوآور ، نوآوری درکل زنجیاره ارزش ، 

                                         ناااوآوری مساااتمر و بااای وقفاااه ، تکنیاااک هاااای خالقیااات و ناااوآوری ،  فنااااوری اطالعاااات و ارتباطاااات      

                  باار متغیرهااای « پااردازش » در ماادل هار کاادام از عواماال  یااا متغیرهااای مرباوط بااه   .  و  سااز و کارهااای ماادیریتی  

 .  تاثیر گذار فرض  شده اند« خروجی »

                 در بیضی سمت راست پایین(   1-4 ) در شکلخروجی مدل نیز یک متغیر نهفته به شمار می رود که       

                                        انتظار می رود  که طبق مدل پژوهشی آشکار مربوطه نشان داده شده مستطیل متغیرها 7همراه با 

  زیر باشد : مواردشامل 

 پیامدهای کیفیت نوآوری ها ، توجه به ، سرعت ایجاد نوآوری ها کمیت نوآوری ها، ایجاد انواع نوآوری ها،

 های زیست محیطی نوآوری ها.پیامدجتماعی نوآوری ها و توجه به های ا پیامدتوجه به  ، فردی نوآوری ها
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 نمادهای استفاده شده در تحلیل لیزرل برای هر یک از متغیرها معرفی شده است . (   71-4 ) در جدول     
 

 مدل ینماد های معرف متغیرها  -25-4جدول                                                                 
 

 نماد متغیر نماد متغیر

 (STRC_INX) نوآور ساختار سازمانی   (CRT_idea)   ایده های خالق کارکنان سازمان 
 (CUL_INX) نوآور فرهنگ سازمانی             (APP_RES) پژوهش های کاربردی کارکنان  

 (VAL_CHN) نوآوری در کل زنجیره ارزش      (RES_RD) تحقیق و توسعه

 (INT_PRC) فرایندها کلیه ینوآوری در  (MK_RES) تحقیقات بازاریابی

 (CONT_RES) نوآوری مستمر و بی وقفه (FUTURE) مطالعات آینده پژوهی             

 (INN_TECH) تکنیک های خالقیت و نوآوری       (EXT_STHO) و ذینفعان بیرونیایده های خالق مشتریان 

 (IT) فناوری اطالعات و ارتباطات (INT_RES) همکاری های پژوهشی بین المللی   

 (MG_MECH) ساز و کارهای مدیریتی (PUR_RES) خرید نوآوری               

   (EXT_KN) منابع دانشی بیرونی           
 (SOURCE) ) منابع نوآوری(هاورودی       

 (OUTPUT) هاخروجی  (PROCESS) پردازش                      
    

 (INDIV) فردی نوآوری ها پیامدهای توجه به (INNTYPES) ایجاد انواع نوآوری ها          

 (SOCIAL) های اجتماعی نوآوری ها پیامدتوجه به  (Quantity) کمیت ) تعداد( نوآوری ها       

 (ENVIRO) زیست محیطی  پیامدهای  توجه به (Fast) سرعت ایجاد نوآوری ها         

   (Quality) کیفیت نوآوری ها            

      

از روش تحلیال   پاژوهش   تاثیرگذاری منابع و پردازش بار خروجای مادل    فوق و بررسی  به منظور آزمون مدل    

  که شرح تفصیلی آن در صفحات پیش رو آمده است . معادالت ساختاری استفاده گردید
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 مدل اعداد معناداری  -4-1-4
 

 ( 7-4 ) مدل مدیریت ناوآوری جاامع در شاکل    ( t) آزمون  لیزرل برای مدل اعداد معنادارینرم افزار خروجی    

 داده شده است .  نشان 
 

 

 جامع  نوآوری مدیریت مدل ( t)آزمون یدار معنا اعداد مدل -2-4شکل                                

 

        را نشاان  متغیرهاای آشاکار  رای هار یاک از   یا باه عباارتی عادد معنااداری با      tآزمون ی این مدل مقادیر آماره      

متغیرهاایی  کاه     برخوردارناد . از ایان رو   tمقدار بحرانی برای متغیرهایی است که از توزیع  58/1 عدد  می دهد .

 بیشتر باشد در مدل  معنی دار شناخته می شوند. 58/1  مقدار  از برای آنها    tآزمون  ی مقدار آماره

               با توجه به اعداد معناداری مالحظه می شاود کاه مقادار آن بارای هماه متغیرهاای ورودی  یاا مناابع ناوآوری                 

ر مدل ، معنی دار  شناخته  مای شاوند .   بیشتر است و بنابراین عوامل  فوق د 58/1به جز یک مورد از مقدار بحرانی 

         آزماون بارای آن  ی که مقدار آمااره   می باشد« خرید نوآوری»    استمعنی دار نبوده   تنها عاملی که در این مدل 

 کمتر است. 58/1از مقدار بحرانی 
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                        « منااابع نااوآوری » مالحظااه مای شااود عادد معناای داری باین    (  7 -4 )شااکل داده هاای   همچناین بااا توجاه بااه        

                        مااای باشاااد کاااه چاااون  ایااان  آمااااره آزماااون  از مقااادار بحرانااای بیشاااتر اسااات    44/7مقااادار « پاااردازش » و 

 ارد .د« پردازش » بر    اثر معنی داری  « ورودی  »  در مدل ، است که  مفهوم بدین 
      

می باشد  و    08/7مقدار « خروجی »  و «پردازش »   عدد معنی داری بین فوق شکلطبق داده های همچنین     

 دارد .« خروجی »  بر   اثر معنی داری« پردازش » می دهد که  نشان   این مقدار
 

                        ماادل اعااداد معناااداری هریااک از عواماال ورودی و عاادد معناااداری آن باار اساااس    (  77 -4 ) در جاادول     

 ( آورده شده است . 7-4) شکل 
 

 ( 2-4براساس شکل ) ورودی ) منابع نوآوری ( متغیرهای اعداد معناداری -22-4جدول               
 

 

 ردیف  
 

                            

 ورودی  متغیرهای                          

 

   

 عدد معناداری     

 78/7          ایده های خالق کارکنان سازمان  1   

    58/7          پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان  7   

 18/7          تحقیق و توسعه 3   

 07/7          تحقیقات بازاریابی 4   

 04/3          مطالعات آینده پژوهی 9   

 15/7          مشتریان وذینفعان بیرونیایده های خالق  8   

 78/7           بین المللی بیرونی و همکاری های پژوهشی 7   

 80/1          خرید نوآوری 8   

 08/7           بیرونی یمنابع دانش 5   

 

           ورودی  یاا بارای هماه متغیرهاای    بحرانای  مقادار  همان طور کاه مالحظاه مای شاود و قابال نیااز بیاان گردیاد             

           عوامال  فاوق در مادل ،   رو ایان  . از بیشاتر اسات    58/1ز مقادار بحرانای   ا  8ردیاف   به جز مورد  منابع نوآوری 

می باشاد کاه   « خرید نوآوری» که در این مدل  معنی دار نبوده  است    موردیمعنی دار  شناخته  می شوند . تنها 

 . کمتر است 58/1از مقدار بحرانی (  بوده و  80/1)  آزمون برای آنی مقدار آماره 

           هریک از عوامل پردازش و عدد معناداری آن بر اساس مدل اعداد معناداری   (  73-4) در جدول       

 آورده شده است .   (7-4) شکل
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 ( 2-4براساس شکل )  پردازشمتغیرهای اعداد معناداری  -23 -4جدول                         
 

 

 ردیف  
 

                            

 پردازش   متغیرهای                                

 

   

 عدد معناداری     

 01/7          نوآور ساختار سازمانی  1   

 10/7         فرهنگ سازمانی نوآور  7   

 08/7         نوآوری درکل زنجیره ارزش 3   

 14/7         فرایندها ینوآوری در کلیه  4   

 85/1       نوآوری مستمر و بی وقفه 9   

  87/1         تکنیک های خالقیت و نوآوری 8   

 10/7        فناوری اطالعات و ارتباطات 7   

  18/7        ساز و کارهای مدیریتی 8   
 

                                       و        « ناوآوری مساتمر و بای وقفاه     » دو متغیار   هاای فاوق باه جاز     متغیار   هماه  همان طور که مالحظه مای شاود         

         یعنای متغیرهاا   هساتند (  58/1دارای مقادار آمااره آزماون معناادار ) بایش از      « تکنیک های خالقیت و ناوآوری  » 

 در مدل معنی دار می باشند . 
 

( 7-4هریک از عوامل خروجی و عدد معناداری آن بر اساس  مدل اعداد معناداری ) شکل  ( 74-4 )در جدول     

 .  آورده شده است
                           

 (  2-4بر اساس شکل )  خروجی متغیرهای اعداد معناداری -24-4جدول                          
 

 

 ردیف  
 

                         

 خروجی   متغیرهای                               

 

   

 عدد معناداری     

  07/7         ایجاد انواع نوآوری ها  1   

 07/7         کمیت نوآوری ها   7   

  13/7         سرعت ایجاد نوآوری ها   3   

 05/7                                      کیفیت نوآوری ها   4   

 10/7         توجه به پیامدهای فردی نوآوری ها 9   

 01/7         توجه به پیامدهای اجتماعی نوآوری ها 8   

 08/7         توجه به پیامدهای زیست محیطی نوآوری ها 7   
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                  مقاادار آماااره آزمااون   ایاان متغیرهااا،مالحظااه ماای شااود باارای همااه   (  74-4در جاادول ) همااان طااور کااه      

 یعنی متغیرهای مذکور نیز در مدل معنی دار می باشند .  می باشد  1958بیش از 

 مدل به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند :  در ادامه  مقادیر نکویی برازش     
 

 نیکویی برازش مدل -4-1-1
 

روش در  دهد. برای سنجش نیکویی برازش مدل ارائه می ها شاخصمجموعه ای از لیزرل نرم افزار       

    مدلنیکویی برازش از یک شاخص برای بررسی  فقط نیست کهکافی معادالت ساختاری به هیچ وجه 

               ، اطالعاتکلی، ا کرد زیرا شاخص های خطای جزئیبه یک یا دو شاخص اکتف استفاده شود و نباید 

آماره های متفاوتی وجود دارد که اتکا به یکی از آنها  ی متغیرهای درونی و بیرونی ومربوط به باقیمانده ها

 برای مدل مفهومی و مقادیر آن  ی نیکویی برازش مدل ها شاخص  به خطا بیندازد. را بررسی ممکن است 

 می باشند :شرح زیر   بهپژوهش حاضر 
 

                           نشان دهندۀ میزان آمارۀ کای دو برای مدل است.  این شاخص : (χ کای دو ) اخصش -1

                    بودن مدل  نامناسبدهد و معیاری برای  ها را نشان می در واقع این شاخص اختالف بین مدل و داده

کوواریانس -واریانس  ، حاکی از اختالف کمتر بین ماتریس  لذا هرقدر که میزان آن کمتر باشد می باشد .

         البته الزم به ذکر است که میزان  . استکوواریانس حاصل از مدل -نمونۀ اتخاذ شده و ماتریس واریانس

بشود، این  700گیرد. چنانچه حجم نمونه بیشتر از  این شاخص تحت تأثیر تعداد نمونۀ اتخاذ شده قرار می

            های  یل برازندگی مدل با این شاخص، معموالً در نمونهشاخص تمایل زیادی به افزایش دارد. لذا تحل

 این شاخص، با در نظر گرفتن درجۀ آزادی تفسیر شود  قابل اتکا است. همچنین بهتر است که 700تا  100بین 

آزمون مربع کای مجموع مربعات  همین نتیجه در است. 831/18میزان این شاخص برابر با پژوهش در این  .

و حاکی  است  897/17نیز به دست آمده که برابر با  (NTWLS chi-square)  ن بر اساس منحنی نرمالموزو

 می باشد . پژوهشمدل   از برازش خوب
  

تر از صفر باشد.  دهد و نباید کوچک این شاخص درجۀ آزادی مدل را نشان می: (dfدرجه ی آزادی ) -7

 است. 790برابر با  پژوهشدرجه آزادی مدل این 
 

های بررسی نیکویی برازش  یکی از بهترین شاخص(: df2)نسبت کای دو بر درجه ی آزادی -3

مدل، بررسی نسبت آمارۀ کای دو بر درجۀ آزادی  است. البته حد استانداردی برای مناسب بودن میزان این 

باشد بعضی  3شاخص باید کمتر از اند که این  بر این عقیده ضاحب نظران  شاخص وجود ندارد اما بسیاری از

و بر اساس نوع تحقیق  پژوهشگرباشد . در نهایت حد مناسب بودن باید با تشخیص  9معتقدند بایدکمتر از  نیز

 می باشد . 0/ 088میزان این نسبت    پژوهش در این .       ,Schumacker & Lomax)) صورت گیرد
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               این شاخص نیز معیاری دیگر برای سنجش مناسب بودن مدل است.  : P-Valueشاخص  -4

            . باشد 09/0باید کمتر از برازش خوب مدل   برای حوزۀ آماری معتقدند که میزان آن صاحب نظران

 . است 000/0برابر با  پژوهشبرای مدل این  P-Valueمیزان 
 

        این شاخص براساس خطاهای مدل  :( 5مدل میانگین مجذور خطاهای)  RMSEAشاخص  -9

بودن مدل است یعنی هر قدر بیشتر باشد نشان  نامناسب ساخته شده و همانند شاخص کای دو، معیاری برای

این شاخص را مناسب  10/0نامناسب بودن مدل می باشد. برخی از اندیشمندان مقادیر کمتر از  ی دهنده

           است  000/0برابر با این پژوهش برای مدل   RMSEAمیزان شاخص  (. 749، 1388هومن، ) دانند می

را دارد و به خوبی روابط میان متغیرها را کافی میزان برازندگی   این مدل بهترین و حاکی از آن است که

 تفسیر کرده است.
 

برای میانگین مجذور لیزرل نرم افزار  : 7درصد 11جامعه در سطح اطمینان  RMSEAتخمین دامنه -8

درصد محاسبه می شود.  50اطمینان  اساس درصد برزند که  خطاهای مدل، یک فاصله اطمینانی تخمین می

            می باشد  000/0درصد برابر با  50  در سطح اطمینان پژوهشمیزان دامنه تخمین زده شده برای مدل این 

        اطمینان ی به محاسبه اعداد اعشار آن نبوده است. این فاصلهو به اندازه ای پایین است که نرم افزار قادر 

 در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد. RMSEA ی نشان می دهد که مقدار آماره
    

 GFI شاخص -7
3

                   این شاخص، معیاری برای سنجش میزان خوب بودن مدل است و میزانی : 

                                        ها است مناسب بودن مدل استخراج شده با توجه به داده دهنده ینشان  5/0از  باالتر

 (Schumacker & Lomax,       ) .است   559/0برابر با   این پژوهش یزان این شاخص برای مدل م 

 .که نشان دهنده ی خوب بودن مدل می باشد 

 

با در نظر گرفتن میزان  GFIین شاخص، در واقع حالت تطبیق داده شدۀ شاخص ا:   AGFI 4 شاخص -8

 5/0باالتر از    ( است و معیار دیگری برای خوب بودن مدل است. چنانچه میزان این شاخصdfدرجۀ آزادی )

 ( .(     ,Schumacker & Lomaxها است  باشد، حاکی از مناسب بودن مدل استخراجی با توجه به داده

 که نشان دهنده ی خوب بودن مدل است .  باشد می 554/0برابر با  این پژوهش  میزان این شاخص برای مدل 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Root Mean Square Error of Aproximation 
    -    Percent Confidence Interval for RMSEA 

 - Goodness  of  Fit  Index 

 - Adjusted  Goodness  of  Fit  Index 
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این شاخص بر خطای تقریب یعنی اختالف بین ماتریس  :( پارامتر غیر مرکزی )  NCP شاخص -5

کوواریانس برآورد شده و واقعی تمرکز دارد وهر قدر کمتر باشد حاکی از برازش مناسب مدل است و 

است می توان گفت که  00/0برابر با  مدل این پژوهشکمترین مقدار آن صفر است. با توجه به این که برای 

 ر برازش دارد و کامال به خوبی هم خوانی دارد.مدل ، بهترین وضعیت را از نظ

 

             بر خطای کلی مدل تمرکز دارد این شاخص  ( : اعتبارسنجی متقابل مورد انتظار) ECVIشاخص  -10

              این شاخص برای مدل برازش شده دراین پژوهشو لذا شاخص برازش کلی مدل به شمار می رود. 

          بوده و  نرم افزار برای دو حالت آن را محاسبه می کند. یکی از این حالت ها برای مدل  140/1با   برابر

 (Independence)( و حالت دیگر برای مدل استقالل  Standard Modelیا استاندارد )   اشباع شده

                  دن برازش مدل استاست. در صورتی که این شاخص نزدیک به مدل استقالل باشد، حاکی از مناسب بو

        اگر فاصله بیشتری با مدل اشباع یا استاندارد داشته باشد برازش مناسبی را برای مدل نشان می دهد .  

       است و برای 594/1مالحظه می شود که در این مدل، مقدار شاخص مورد نظر برای مدل اشباع برابر با 

مدل به خوبی   است، نزدیک بودن این شاخص به مدل استقالل نشان می دهد که 809/0برابر با  مدل استقالل

 برازش  یافته است.
 

این شاخص بر اطالعات  :(  یشه میانگین توان دوم باقیمانده ها) ر SRMRو  RMRهای شاخص  -11

              شود. تمرکز(  ( SRMR باقیمانده ها استوار است که بهتر است بر مقادیر استاندارد شده آن ناشی از

              پژوهش در این باشد، نشان دهنده برازش خوب مدل است که 09/0در صورتی که مقدار این آماره کمتر از 

 می باشد. 0139/0برابر با 

  

از جمله شاخص هایی که به مقایسه مدل به دست آمده با مدل استقالل می پردازند و به صورت نسبی،  -17

 می باشند :  NFIو   RFIرا می سنجد، شاخص هایمناسب بودن مدل 

حاکی از تناسب مدل است. در مدل مفهومی (  5/0) بیش از هر قدر به یک نزدیک تر باشد : RFIشاخص 

است که نشان می دهد نسبت به مدل استقالل،  508/0شاخص برابر با مقداراین آزمون شده در این پژوهش، 

 برازش خوبی دارد. 
  

 5/0) بیش از دامنه نوسانات آن بین صفر و یک است و هر قدر به یک نزدیک تر باشد : NFI شاخص -13

                  NFIنشان می دهد که به صورت نسبی از برازش خوبی برخوردار است. در این پژوهش، شاخص ( 

   باشد .بوده و به مقدار یک نزدیک است و نشان می دهد مدل دارای برازش خوبی می  518/0برابر با 

 
 

 -Estimated Non- Centrality Parameter-NCP   
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          برازش مدل ، دامنه ی مقبول و مقادیر مربوط به مدل پژوهش  نیکویی شاخص های(  79-4 ) در جدول       

 آورده شده اند .
 

 مدلشاخص های نیکویی برازش   -21-4جدول                                             
 

 

 ردیف  
       

 برازش  شاخص         
 

 

 دامنه ی مورد قبول  
 

 پژوهش مقدار مدل

1 df2 

 

          3> 
 

111/0 

7  P-Value 
 

11/1> 111/1 

3 RMSEA 
 

5 /1< 111/1 

1 GFI  
 

9/0< 111/1   

     9                 AGFI 
 

9/0<            114/1   

1 RMR 
 

         11/1> 1531/0 

7 SRMR 
 

11/1> 153/1 

1 RFI 
 

1/1< 111/0 

     1 NFI               
 

1/1< 151/0 

     10 NNFI             
 

1/1<            152/1 
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 و تحلیل مسیر مدل تخمین استاندارد  -1-1 -4
  

هر کدام  تحلیل عاملی تاییدی، میزان بار عاملیبر اساس پس از اطمینان از نیکویی برازش مدل، می توان          

 . نمود مشخص  را  با استفاده از مدل تخمین استاندارد  از متغیرهای آشکار  بر متغیر نهفته

        مفهومی را در نرم افزار لیزرل ترسیم می کنیم و هر یک از عوامل را که مفروض مدلبه این منظور،          

سپس از نرم افزار  مفهومی وارد مدل می کنیم. مدلبوده اند که در مدل قرار دارند به صورت همان شکل 

                    مربوطه را درخواست می کنیم که مشخص نماید هر یک از متغیرهای آشکار چه میزان خروجی

 در این صورت بار عاملی آنها آشکار می شود.  ،  داشته اند  در تبیین متغیر نهفته سهم

                  تحلیل عاملی تاییدی در مدل تخمین استاندارد، مقادیر بار عاملی هر کدام از متغیرها را نشان می دهد        

امل یا متغیرهای آشکار سهم در تبیین متغیر نهفته بر اساس ارتباط و بیان می کند که تا چه اندازه هر یک از عو

                                     ( .   788، ص  1384کلی بین متغیرهای مدل دارند.  بار عاملی معرف همبستگی متغیر با عامل است )هومن ، 

د مستقل از مقیاس خواهند بود و لزومی به این مقادیر بارهای عاملی اگر در حالت  تخمین استاندارد بیان شون

 مقیاس دار کردن متغیر اصلی در این حالت نمی باشد . 

       با توجه به آن که بار عاملی متغیرها، وابسته به نوع مقیاس اندازه گیری متغیرها است، در صورت کاربرد        

بار عاملی می شود و ضرورت دارد که متغیرها  مدل تخمین، مقیاس متغیرها باعث بروز مشکالتی در تفسیر میزان

               را استاندارد کنیم یعنی مقیاس سنجش همه ی آنها یکی باشد تا مقادیر بارهای عاملی یا ضرایب مسیر

            رای این کار توصیه شده است که از مدل تخمین استانداردبوابسته به مقیاس نبوده و قابلیت مقایسه داشته باشند . 

 استفاده شود. 

                  رایا بارهای عاملی که مقادیر تخمین زده شده ی هر یک از ضرایب مسیر مدل تخمین استاندارد       

 مالحظه می شود. زیر ( 3-4 ) در شکل  می دهد نشان 
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 (TIM)مدیریت نوآوری جامع مدل(  یا بارهای عاملی مسیر ضرایب)  استاندارد خمینت مدل -3-4شکل          

 

می توان بارهای عاملی یا ضرایب مسیر هر یک از متغیرهای پژوهش فوق  مدل تخمین استاندارد با توجه به شکل     

 را  مشاهده نمود .

واریانس  تبیینرا در  ی آشکاراز متغیرها بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام     

نشان می دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر یک از یا متغیر نهفته  نمرات عامل اصلی

 می باشد.  های اصلیعامل به عنوان نهفته  های  نظیر ایده های خالق کارکنان( با متغیر ) متغیر های آشکار 
 

ورودی و ضریب مسیر یا بار عاملی آن بر اساس مدل تخمین  متغیرهایهریک از  ( 75 -4) در جدول     

 ( آورده شده است . 3-4) شکل  استاندارد 
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 ) منابع نوآوری(ورودی ) ضرایب مسیر( متغیرهای عاملی های بارمیزان   -21-4جدول                
 

 

 

 ردیف  
 

                            

 مدلورودی بخش متغیرهای          

 

 ضریب مسیر         

 ) بارعاملی (          

 79/0 ایده های خالق کارکنان سازمان  1   

 77/0 پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان  7   

 15/0 تحقیق و توسعه 3   

 18/0           تحقیقات بازاریابی 4   

 77/0 مطالعات آینده پژوهی 9   

 15/0 ایده های خالق مشتریان وذینفعان بیرونی 8   

 74/0  بین المللی بیرونی و همکاری های پژوهشی 7   

 18/0 خرید نوآوری 8   

 18/0           بیرونی یمنابع دانش 5   

 
 

                  در«  سازمان ایده های خالق کارکنان»  بار عاملی متغیر برای مثالچنان که مالحظه می گردد          

        « کارکنان سازمان  ایده های خالق » متغیراین بدین معنی است که می باشد.   79/0برابر با   متغیر منابع

  درصد از واریانس منابع نوآوری را تبیین می نماید. 79تقریباً 

      ی مربوط به این متغیرخطامقدار ( مالحظه می گردد  3-4طبق مدل تخمین استاندارد ) شکل  همچنین    

                               یعنیباالتر خواهند بود بار عاملی  میزانهر چه مقدار خطا کمتر باشد می باشد.  54/0برابر با 

                   وجود دارد.  مقدار بار عاملی هر چه ) متغیرنهفته (  متغیر آشکار و عامل مربوطه  همبستگی بیشتری بین

 نزدیک شود مقدار تبیین واریانس بیشتر می گردد.  1به سمت 

                ورودیبخش متغیرهای آشکار  باالترین مقدار بارعاملی برایمالحظه می شود که (  78-4 ) جدولطبق      

 ترین است و کم 77/0به مقدار  «کارکنان سازمان  پژوهش های کاربردی» )منابع نوآوری( مربوط به مدل 

 می باشد. 53/0به  مقدار   برای همین متغیر  نیز  مقدار خطا

تخماین    هریک از عوامل پردازش و میزان بارعاملی یا ضاریب مسایر آن بار اسااس  مادل      ( 77 -4 )در جدول

 ( آورده شده است . 3-4) شکل   استاندارد
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 پردازش( متغیرهای یب مسیراضر )میزان بارهای عاملی  -27 -4جدول                               
 

 

 ردیف  
 

                            

 متغیرهای پردازش             

 

 ضریب مسیر  

 ) بارعاملی (           

      

 77/0 نوآور ساختار سازمانی    1   

 79/0 فرهنگ سازمانی نوآور   7   

 74/0 ارزشنوآوری درکل زنجیره  3   

 0/ 78 فرایندهای نوآوری در کلیه  4   

 70/0  نوآوری مستمر و بی وقفه 9   

 70/0 تکنیک های خالقیت و نوآوری 8   

 79/0 فناوری اطالعات و ارتباطات 7   

 78/0 ساز و کارهای مدیریتی 8   
 

مرباوط باه                      78/0برای متغیرهای پردازش به میزان  بار عاملی  مقدار  همان طور که مالحظه می شود بیشترین        

 می باشد. همین متغیرمتعلق به نیز  57/0به میزان  کمترین مقدار خطا است و «  ساز و کارهای مدیریتی » متغیر 
 

         اسااس  مادل  عاملی یاا ضاریب مسایر آن بار      خروجی و میزان بار متغیرهایهریک از (  78 -4 ) در جدول        

 ( آورده شده است . 3-4) شکل   تخمین استاندارد
                           

 خروجی( متغیرهای ضرایب مسیر )میزان بارهای عاملی   -21-4جدول                          
 

 

 ردیف  
 

                            

   بخش خروجی مدل متغیرهای       

 

 ضریب مسیر         

 ) بارعاملی ( 

 73/0 ایجاد انواع نوآوری ها  1   

 73/0 کمیت نوآوری ها   7   

 74/0 سرعت ایجاد نوآوری ها   3   

 79/0                              کیفیت نوآوری ها   4   

 74/0 توجه به پیامدهای فردی نوآوری ها 9   

 77/0 نوآوری هاتوجه به پیامدهای اجتماعی  8   

 74/0 توجه به پیامدهای زیست محیطی نوآوری ها 7   
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             مربوط به  79/0چنان که مالحظه می شود برای متغیرهای خروجی بیشترین مقدار بار عاملی به میزان        

های متغیر برایکمترین مقدار خطا می باشد و برای سه متغیر  74/0و بعد از آن به میزان « کیفیت نوآوری ها » 

                   مربوط به چندین متغیر است که حاکی از یکسان بودن مقادیر خطا و در نتیجه تاثیر یکسان  خروجی 

 در خطاهای مدل می باشد.

              یا به عبارتی رابطه میان متغیرهای نهفته( میزان  3-4) شکل در مدل تخمین استاندارد همچنین       

 نشان داده شده است :  متغیرهای ساختاری مدل با یکدیگر 
 

 است که بیانگر میزان ارتباط باالیی می باشد . 77/0برابر با « پردازش » و « نوآوریمنابع » ضریب مسیر بین  -

 الیی است .  است که بیانگر میزان ارتباط بسیار با 58/0برابر با « خروجی » و « پردازش » ضریب مسیر بین  -
 

              همبستگی خطای همچنین با توجه به داده های مدل تخمین استاندارد مالحظه می شود که مقادیر خود    

 که مدل را از اعتبار باالیی برخوردار نموده است .(  50/0) همه بیش از  هر متغیر به اندازه ای است
 

 پژوهشپاسخ به سواالت  -4-1-7
 

                       پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی بر این که  راستای در همان طور که قبال نیز بیان گردید در این پژوهش             

که پاسخ         د نزیر مطرح می باش فرعی  ت سواالمدل مدیریت نواوری جامع دارای چه مشخصاتی می باشد ، 

 :به آنها ضروری است  
     

 ؟می باشد مولفه هاییچه شامل مدیریت نوآوری جامع    مدلورودی بخش   -1

 می باشد ؟ مولفه هاییبخش پردازش در مدل مدیریت نوآوری جامع  شامل چه   -7

 ؟مولفه هایی می باشد چه شامل خروجی مدل مدیریت نوآوری جامع  بخش   -3

 وجود دارد ؟ نی دار مع ورودی  و بخش پردازش مدل مدیریت نوآوری جامع رابطه یبخش بین آیا  -4

 وجود دارد ؟معنی دار  خروجی مدل مدیریت نوآوری جامع  رابطه ی  بخش بین بخش پردازش وآیا  -9

 وجود دارد ؟معنی دخروجی  مدل مدیریت نوآوری جامع  رابطه ی بخش ورودی  و بخش بین آیا  -8

 

براساس اطالعات به دست آمده از مدل اعداد معناداری و مدل تخمین استاندارد و ضرایب مسیر در مدل اصلی ،      

 : دنباش پاسخ  سواالت  پژوهش به شرح زیر می
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 ؟مولفه هایی می باشد چه شامل ورودی در مدل مدیریت نوآوری جامع  بخش  : 5سوال  -
 

می باشد  مولفه  8ورودی  یا منابع نوآوری در مدل مدیریت نوآوری جامع شامل  بخش با توجه به تحلیل ها ،       

و میزان بارعاملی یا ضریب مسیر   ( 77-4و جدول ) (  7-4که عدد معناداری آنها در مدل اعداد معناداری ) شکل 

ر این اساس پاسخ ب(  نشان داده شده اند .  75 -4 (  و جدول ) 3 -4) شکل  در مدل تخمین استاندارد آنها نیز

 زیر می باشند : موارد  شاملمدیریت نوآوری جامع  ورودی  یا منابع نوآوری در مدلبخش   سوال چنین است که
 

 (79/0ضریب مسیر و  78/7) با عدد معناداری    کارکنان سازمان ایده های خالق -1

 (77/0 ضریب مسیر و  58/7) با عدد معناداری   ارکنان سازمانهای کاربردی ک پژوهش -7

 (15/0ر ضریب مسی و   18/7) با عدد معناداری   تحقیق و توسعه -3

 (0/ 18ر  ضریب مسیو    07/7عدد معناداری   با  )  ازاریابیتحقیقات ب -4

 (77/0 ضریب مسیر و   04/3) با عدد معناداری    آینده پژوهیمطالعات  -9

 (15/0 ضریب مسیر و   15/7) با عدد معناداری    بیرونی ذی نفعانمشتریان و خالقایده های  -8

 (74/0 ضریب مسیر و  78/7) با عدد معناداری    بین المللیبیرونی و همکاری های پژوهشی  -7

 (18/0 ضریب مسیر و  08/7) با عدد معناداری   منابع دانش بیرونی -8
  

که          80/1همان طور که ذکر شد با توجه به عدد معنی داری « خرید نوآوری » متغیر  کهالزم به ذکر است     

 دلیله ب ( 78 - 4 )جدول ولی با توجه به  در فهرست فوق قرار نمی گیرد(   77-4است )جدول  58/1کمتر از 

 دارای اثر غیر مستقیم می باشد . ،  با سایر متغیرها همبستگی داشتن 
 

       که ضریب مسیر باالتری دارند عوامل مهم تریمواردی  ، تاثیر لحاظ میزان اولویت از اضافه می نماید که      

           از لحاظ اولویت مقادیر اعداد معناداری و ضرایب مسیر منابع نوآوریشاخص های می شوند .  حسوبم در مدل

 می باشند :  به ترتیب زیر

 (77/0و ضریب مسیر    04/3عدد معناداری   )  مطالعات آینده پژوهی   -

 (77/0و ضریب مسیر   58/7عدد معناداری   )  پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان  -

 (79/0و  ضریب مسیر  78/7) عدد معناداری    ایده های خالق کارکنان سازمان -

 (74/0ضریب مسیر و   78/7همکاری های پژوهشی بیرونی و بین المللی  ) عدد معناداری   -

 (15/0و  ضریب مسیر   15/7ایده های خالق مشتریان وذینفعان بیرونی  ) عدد معناداری    -

 (15/0و  ضریب مسیر   18/7تحقیق و توسعه )  عدد معناداری   -

 (0/ 18و ضریب مسیر     07/7تحقیقات بازاریابی ) عدد معناداری    -

 (18/0و ضریب مسیر   08/7معناداری  منابع دانش بیرونی ) عدد   - 
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       مقادیر اعداد معناداری و ضرایب مسیر متغیرهای منابع داخلی و متغیرهایچنان که مالحظه می گردد        

                  و  میانگین ضرایب مسیر   90/7منابع خارجی در یک سطح  هستند ) میانگین اعداد معناداری هر دو گروه 

 می باشد ( بنابراین میزان اهمیت هر دو گروه یکسان می باشد .   77/0هر دو گروه 

مطالعات آینده پژوهی ، پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان و                       همان طور که مالحظه می شودهمچنین       

 همکاری های پژوهشی بیرونی و بین المللی از مهم ترین عوامل ورودی می باشند .  
 

 می باشد ؟ مولفه هاییبخش پردازش  در مدل مدیریت نوآوری جامع شامل چه   : 2سوال  -
 

باشند . عدد معناداری می  متغیر 8بخش پردازش در مدل مدیریت نوآوری جامع شامل  ها ، با توجه به تحلیل     

                ( و میزان بارعاملی یا ضریب مسیر آنها نیز  73-4( و جدول) 7 -4) شکل  آنها در مدل اعداد معناداری

 (  نشان داده شده اند . 30 -4(  و جدول )  3 -4) شکل  در مدل تخمین استاندارد

بخش پردازش در مدل مدیریت نوآوری  مولفه هایچنین است که  فرعی دومبر این اساس پاسخ سوال       

 جامع  موارد زیر می باشند :

 (77/0 ضریب مسیر و  01/7) با عدد معناداری  نوآور  ساختار سازمانی  -1      

  (79/0  ضریب مسیر و  10/7نوآور ) با عدد معناداری  فرهنگ سازمانی  -7      

 (74/0 ضریب مسیر و  08/7) با عدد معناداری   زنجیره ارزش سازمانکل نوآوری در   -3      

 (78/0 ضریب مسیر و   14/7) با عدد معناداری  فرایندها  همه ی نوآوری در   -4      

 /(79 ضریب مسیر و  10/7) با عدد معناداری  ارتباطات فناوری اطالعات و   -9      

 (78/0 ضریب مسیر و   18/7)  با عدد معناداری  وکارهای مدیریتی ساز  -8      
 

تکنیک های خالقیت »  و« نوآوری مستمر و بی وقفه  » الزم به ذکر است با توجه به عدم تایید  متغیر های      

می باشد (               58/1است که کمتر از  87/1و مورد دوم  85/1) عدد معنی داری مورد اول « و نوآوری 

به واسطه ی داشتن همبستگی    ( 78 -4 ) و(  77 - 4 ) در فهرست فوق قرار نمی گیرند ولی با توجه به جدول

 با سایر متغیرها ،   دارای اثر غیر مستقیم می باشند .
 

 ؟مولفه هایی می باشد چه   شامل خروجی  مدل مدیریت نوآوری جامع خش ب   : 3سوال     
 

 یمتغیر ) وابسته ( تایید شده  7بخش خروجی در مدل مدیریت نوآوری جامع شامل  با توجه به تحلیل ها ،    

          ( و میزان بارعاملی  74-4جدول) ( و 7 -4می باشند . عدد معناداری آنها در مدل اعداد معناداری ) شکل 

            (  نشان داده شده اند . 31 -4و جدول )  (  3 -4یا ضریب مسیر آنها  نیز در مدل تخمین استاندارد ) شکل 

               بخش خروجی مدل مدیریت نوآوری جامع   مولفه هایچنین است که سه پاسخ سوال   بر این اساس

 ی باشند :موارد زیر م
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 ( 73/0 ضریب مسیر  و  07/7) با عدد معناداری  ایجاد انواع نوآوری ها  -

 (73/0 ضریب مسیر و   07/7با عدد معناداری    )   ها کمیت نوآوری -

 (79/0 ضریب مسیر و   13/7) با عدد معناداری  ها  نوآوری ایجاد سرعت  -

 (74/0ضریب مسیر) و   05/7با عدد معناداری )  کیفیت نوآوری ها  -

 (74/0 ضریب مسیر و   10/7ها  ) با عدد معناداری  ی فردی نوآوریپیامدهاتوجه به   -

 (77/0ضریب مسیرو  01/7) با عدد معناداری  ها  اجتماعی نوآوریپیامدهای توجه به   -

 (74/0و  ضریب مسیر 08/7توجه به پیامدهای زیست محیطی نوآوری ها ) با عدد معناداری   -
 

 مدل تخمین غیر استاندارد تحلیل مسیر -4-1-1 
 

                   یب مسیراکه میزان ضر مالحظه می شودمدل تخمین غیر استاندارد تحلیل مسیر  ( 4-4) شکل در      

 می دهد.  نشان  غیر استاندارد را 
 

  

 
 

 مسیرمدلمدل تخمین غیر استاندارد تحلیل   -4-4شکل                
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               که متوجه شدمی توان ) ضرایب غیراستاندارد رگرسیون ( مدل تخمین غیراستاندارد ضرایب مسیر از روی       

. به بیان دیگر ضریب مسیر متغیر نهفته ایجاد می کند  واحد تغییر در متغیر آشکار ، چه میزان تغییر در هر

          متغیر نهفته به ازای هر واحد تغییر در متغیر آشکار می باشد . پذیری تغییرشان دهنده ی میزان نغیراستاندارد 

مدل تخمین غیراستاندارد تحلیل مسیر میزان تعلق هریک از متغیرهای آشکار به متغیر   به عبارتی ، با استفاده از

               نوشت  را  «اندازه گیری معادالت» نهفته قابل اندازه گیری است و با استفاده از داده های آن  می توان

و به عبارت دیگر نشان دهنده ی ارتباط دو به دوی  که بیانگر تخمین متغیرهای آشکار از روی متغیرهای نهفته 

 ، در مدل  تخمین غیر استانداردالبته باید به این نکته توجه داشت که  بین متغیرهای آشکار و نهفته می باشد .

        در تعیین مقادیر تاثیر دارد باشد و لذا  نمی  استانداردبه عبارتی و نیست یکسان شده رها متغی سنجش مقیاس

مقیاس سنجش همه ی متغیرها یکسان می باشند و اثر مقیاس خنثی شده است و مدل تخمین استاندارد  ) اما در

 از این رو مقادیر مربوطه قابل مقایسه با یکدیگر هستند ( .
 

 معادالت اندازه گیری و ضریب تعیین متغیرها   – 1 -1 -4
 

           . می شونددر واقع تخمین های انجام شده در لیزرل در قالب معادالت بیان  اندازه گیری در معادالت     

        به عبارتی در معادالت اندازه گیری هر یک از متغیر های آشکار به صورت یک تابع خطی مربوط به 

  همان طور که ذکر شد ارتباط دو به دو بین متغیرهای آشکار و نهفتهو متغیر  نهفته ی خود نشان داده می شود 

 بیان می دارد . را 

ایده های خالق »  آشکارمتغیر یا رابطه ی میزان تعلق (  4-4 ) به عنوان مثال با توجه به داده های شکل      

                 مربوطهاندازه گیری ی و معادله  است 97/0با    برابر  «منابع نوآوری » نهفته ی  به متغیر « کارکنان 

 به صورت زیر می باشد :

 ایده های خالق کارکنان =17/1* )منابع نوآوری(                                                                                       

     

نشان دهنده ی رابطه ی دو به دو ی متغیر آشکار ایده های خالق کارکنان با متغیر نهفته ی  فوقی  معادله      

ایده های خالق آشکار آن است که به ازای هر واحد تغییر در متغیر بیانگر  منابع نوآوری می باشد و در واقع

  داد . خواهد  رخنوآوری منابع نهفته ی  متغیر در  تغییر 97/0، به میزان  کارکنان

به میزان یک واحد « منابع دانشی بیرونی » به عنوان مثالی دیگر ، با توجه به داده های شکل ، اگر در متغیر          

سایر متغیرهای  ی را ایجاد خواهد نمود . در باره « منابع نوآوری » تغییر در متغیر 71/0صورت پذیرد به میزان تغییر 

         نیز به همین صورت قابل بیان می باشد . در خصوص سه متغیر« خروجی ها » و  « پردازش » آشکار مربوط به 

       چنین است . به طور مثال به ازای هر واحد تغییر در متغیر منابع ،  نیز« خروجی » و « پردازش » ، « منابع »  ی نهفته

 تغییر رخ خواهد داد .« پردازش » در متغیر  94/0به میزان 
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( مقدار ضریب مسیر غیراستاندارد  4 -4استاندارد ) شکل غیربا استفاده از مدل تخمین (  75-4 ) ولجدر د        

        که نشاناندازه گیری متغیرها  ی معادلههریک از متغیر های منابع نوآوری و میزان خطای مربوطه و همچنین 

  . استشده   مربوطه آورده   R دیر همراه با مقادهنده ی  ارتباط دو به دوی بین متغیرهای آشکار و نهفته می باشد 

                 یعنی می باشد  عبارت از ضریب تعیین« برای معادله ی رگرسیون چند متغیری مجذور همبستگی » یا   Rمقدار     

(                    75-4 ) برای مثال طبق جدول تبیین می گردد .توسط متغیر آشکار  کهواریانس متغیر نهفته  نسبت

        از مقدار واریانس 99/0یعنی ،است  99/0برابر با « ایده های خالق کارکنان »   برای متغیر آشکار   Rمقدار 

 .گردد بیین می تآشکار متغیر نهفته ی منابع توسط این متغیر 

میزان ضریب تعیین بیشتر باشد به معنای آن است که متغیر مربوطه سهم بیشتری در متغیر نهفته دارد و  قدرهر   

میان متغیر آشکار «  روابطیا قدرت شدت »  بیانگر    Rاز این رو مقدار  .شود کمتر میمیزان خطا نیز به همان نسبت 

                        یا قوی ترنزدیک تر باشد حاکی از رابطه ی شدیدتر   1 عدد  به  Rمقدار  هر قدر.  استو متغیر نهفته 

 می باشد . با متغیر نهفته آشکار متغیر 
  

 بخش ورودی مدلمتغیرهای    Rو مقدار  معادالت اندازه گیری -21-4جدول                        
 

 
 

 

 های منابع نوآوریمتغیر 
 ضریب مسیر

 غیراستاندارد

 

واریانس 

 خطا

 

 اندازه گیری ی معادله
 

  Rمقدار 
 

 0/ 99 ایده های خالق کارکنان =97/0* )منابع(  78/0 97/0  ایده های خالق کارکنان
پژوهش های کاربردی 

 کارکنان
پژوهش های کاربردی = 88/0*)منابع( 74/0 88/0

 کارکنان
89/0 

 83/0    توسعهتحقیق و =   88/0*)منابع( 78/0 88/0 تحقیق و توسعه 
 88/0    تحقیقات بازاریابی=  88/0 *)منابع( 73/0 88/0 تحقیقات بازاریابی

 88/0    مطالعات آینده پژوهی=  85/0*  )منابع( 73/0 85/0 مطالعات آینده پژوهی
 78/0    ایده های خالق مشتریان=  78/0*  )منابع( 17/0 78/0 ایده های خالق مشتریان

همکاری های پژوهشی بین = 85/0*  )منابع( 77/0 85/0 پژوهشی بین المللیهمکاری های 

 المللی
   84/0 

 97/0    خرید  نوآوری=  93/0*  )منابع( 71/0   93/0    خرید  نوآوری
 79/0    منابع دانش بیرونی=  17/0*  )منابع( 17/0   71/0   منابع دانش بیرونی  
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         ، ترتیب متغیرهای منابع نوآوری ( 37 -4) ( و جدول  4 -4شکل مدل تخمین غیراستاندارد )  با توجه به     

و به عبارتی ترتیب میزان تغییر پذیری متغیر نهفته به ازای هر واحد تغییر بر اساس مقدار ضرایب مسیر غیراستاندارد 

 به شرح زیر می باشد :   در متغیر آشکار

 (78/0مشتریان و ذینفعان بیرونی ) ضریب ایده های خالق  -

 ( 71/0منابع دانشی بیرونی ) ضریب  -

 ( 85/0مطالعات آینده پژوهی ) ضریب  -

 (  85/0همکاری های پژوهشی بیرونی و بین المللی ) ضریب  -

 ( 88/0تحقیق و توسعه ) ضریب  -

 (  88/0تحقیقات بازاریابی ) ضریب  -

 (  88/0پژوهش های کاربردی کارکنان ) ضریب  -

 (  97/0) ضریب ایده های خالق کارکنان  -
 

                      بیشترین ضریب مسیر غیر استاندارد  و کمترین خطا از آن متغیر به طوری که مالحظه می گردد       

            است .« منابع دانشی بیرونی » به متغیر و بعد از آن مربوط « ایده های خالق مشتریان و ذینفعان بیرونی » 

    .  منابع نوآوری به ازای هر واحد تغییر در دو متغیر مذکور می باشد ی پذیری متغیر نهفته  یعنی بیشترین میزان تغییر

برابر است . « همکاری های پژوهشی بیرونی و بین المللی  »و «مطالعات آینده پژوهی» متغیر دو مقدار ضریب برای 

               بنابراین میزان تغییر پذیری متغیر نهفته ی منابع نوآوری به ازای هر واحد تغییر در این دو متغیر به یک 

  می باشد .  میزان
 

        میزان ضریب برایخیلی نزدیک به دو متغیر قبلی است .  نیز«  تحقیق و توسعه »  متغیر  برای مقدار ضریب     

               پذیری  تغییر برابر است یعنی میزان« پژوهش های کاربردی کارکنان » و « تحقیقات بازاریابی » دو متغیر 

کمترین مقدار ضریب .  نوآوری به ازای هر واحد تغییر در این دو متغیر به یک میزان می باشدمتغیر نهفته ی منابع 

 می باشد . « سازمان ایده های خالق کارکنان » مربوط به متغیر 

«                                ضریب تعیین»یا   Rمقدار  ، ترتیب متغیرهای منابع نوآوری بر اساس(  37 -4) همچنین با توجه به جدول        

                  «  شدت روابط » به ترتیب  و به عبارتی ) یعنی نسبت واریانس متغیر نهفته که توسط متغیر آشکار تبیین می گردد ( 

 زیر می باشد :   به شرح

 (  R=0 / 78ایده های خالق مشتریان و ذینفعان بیرونی ) -

 (  R=0 79 منابع دانشی بیرونی ) -

 (  R=  88/0 )مطالعات آینده پژوهی  -

 (  R =0 88)تحقیقات بازاریابی  -
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 (  R =0 89)پژوهش های کاربردی کارکنان  -

 (  R=84/0همکاری های پژوهشی بیرونی و بین المللی ) -

 (  R= 0 83تحقیق و توسعه ) -

 (  R= 0 99)ایده های خالق کارکنان  -
 

د ترتیب متغیرهای منابع نوآوری بر اساس ضرایب مسیر با ترتیب آن بر اساس ضرایب چنان که مالحظه می شو    

  بیشترین« منابع دانشی بیرونی » و « ایده های خالق مشتریان » متغیرهای تعیین  هماهنگی قابل توجهی دارد . 

  متغیر نهفته ی منابع نوآوری دارا می باشند .  با  شدت روابط را
 

   ،ضرایب مسیر غیراستاندارد ( مدل تخمین غیراستاندارد ،   4 -4بر اساس شکل )  ( 30-4 ) در جدول     

 مربوط به هریک از متغیرهای پردازش آورده شده است .   Rمعادله ی اندازه گیری و مقدار  ، واریانس خطا 
 

 متغیرهای پردازش   Rمقدار  و  معادالت اندازه گیری -31-4 جدول                             
 

 

 متغیرهای پردازش   
 ضریب مسیر

 غیراستاندارد

 

 واریانس

 خطا 

 

 اندازه گیری ی معادله
 

  Rمقدار 

 0/ 81  ساختار سازمانی  = 0/1* (پردازش )  74/0 0/1 نوآورساختار سازمانی 
 80/0 فرهنگ سازمانی= 15/1* (پردازش) 13/0  15/1  نوآور فرهنگ سازمانی 

 80/0 نوآوری در زنجیره ارزش=  18/1* (پردازش) 33/0 18/1 زنجیره ارزشکل نوآوری در 
 89/0 نوآوری در همه فرایندها=  18/1*(پردازش) 05/0 18/1 نوآوری در همه  فرایندها
 48/0 نوآوری مستمر و بی وقفه=  85/0*(پردازش) 93/0 17/1 نوآوری مستمر و بی وقفه

 99/0 نوآوری خالقیتتکنیک =  05/1 *(پردازش) 38/0 05/1 نوآوری خالقیتتکنیک 
 78/0     فناوری اطالعات و ارتباطات= 04/1* (پردازش) 11/0 04/1 فناوری اطالعات و ارتباطات

 89/0      ساز و کار های مدیریتی=  03/1* (پردازش) 07/0    03/1    ساز و کار های مدیریتی 
 

                         وترتیب متغیرهای پردازش بر اساس مقدار ضرایب مسیر غیراستاندارد  ( 30-4 ) جدول بهبا توجه      

            مربوطه آشکار هایبه عبارتی ترتیب میزان تغییر پذیری متغیر نهفته ی پردازش به ازای هر واحد تغییر در متغیر

 به شرح زیر می باشد : 

 ( 15/1 ضریب )  نوآور فرهنگ سازمانی  -  

 ( 18/1نوآوری در همه ی فرایندها ) ضریب   -  

 (  18/1نوآوری در کل زنجیره ی ارزش ) ضریب   -  
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 ( 04/1فناوری اطالعات و ارتباطات )    -  

 ( 03/1ساز و کارهای مدیریتی )   -  

  ( 1/ 00ساختار سازمانی نوآور )   -  
 

                          «             ضریب تعیین » یا   Rمقدار  اساس برپردازش ترتیب متغیرهای ، (  30-4 ) همچنین با توجه به جدول     

                       به ترتیب ) یعنی نسبت واریانس متغیر نهفته که توسط متغیر آشکار تبیین می گردد ( و به عبارتی 

 به شرح  زیر می باشد : «   شدت روابط » 

 (  R= 0/ 89)نوآوری در همه ی  فرایندها   -      

 (  R= 0/ 89)  ساز و کارهای مدیریتی  -

 (  R= 0/ 80)فرهنگ سازمانی نوآور    -

 (  R= 0/ 78)فناوری اطالعات و ارتباطات    -

 (  R= 0/ 81)ساختار سازمانی نوآور    -    

 (  R= 0/ 80)نوآوری در کل زنجیره ی ارزش   -   
 

    تخمین غیراستاندارد ،  ضرایب مسیر غیراستاندارد ،(  مدل  4 -4بر اساس شکل ) (  31-4 )در جدول       

 مربوط به هریک از متغیرهای خروجی آورده شده است .   Rواریانس خطا ،  معادله ی اندازه گیری و مقدار 
 

 خروجیمتغیرهای   Rمقادیر  ومعادالت اندازه گیری  -35-4جدول                                 
 

 ضریب مسیر متغیرهای خروجی 

 غیراستاندارد

 

 واریانس

 خطا

  Rمقدار  اندازه گیری ی معادله

 0/ 95 ایجاد انواع نوآوری ها  = 70/1*(خروجی)  31/0 70/1 ایجاد انواع نوآوری ها
 47/0 کمیت نوآوری ها =  00/1*(خروجی)  39/0 00/1 کمیت نوآوری ها

 88/0 سرعت ایجاد نوآوری  =41/1*(خروجی) 30/0 41/1 ها سرعت ایجاد نوآوری
 84/0 کیفیت نوآوری ها=  15/1*(خروجی)   78/0 15/1 کیفیت نوآوری ها

 89/0 فردی نوآوری پیامدتوجه به = 38/1*(خروجی) 37/0 38/1 فردی نوآوری  پیامدتوجه به 
 98/0 اجتماعی نوآوری پیامد توجه به = 05/1)خروجی(* 37/0 71/1 اجتماعی نوآوریپیامدتوجه 

 95/0     زیست محیطی نوآوری پیامدتوجه به =04/1)خروجی(* 31/0 38/1 زیست محیطی پیامد توجه به 
     

ترتیب میزان  یعنیترتیب متغیرهای خروجی بر اساس مقدار ضرایب مسیر غیراستاندارد  فوق با توجه به جدول 

 مربوطه  به شرح زیر می باشد :  تغییر پذیری متغیر نهفته ی خروجی به ازای هر واحد تغییر در متغیرهای آشکار
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                                                                                                                            ( 41/1) ضریب  سرعت ایجاد نوآوری ها  -

                                                                                                               38/1) ضریب  ها توجه به پیامدهای فردی نوآوری -

                                                                                                ( 38/1ها ) ضریب  توجه به پیامدهای زیست محیطی نوآوری -

                                                                                                            ( 71/1ها ) ضریب  توجه به پیامدهای اجتماعی نوآوری -

                                                                                                                                                  ( 70/1)  ایجاد انواع نوآوری ها  -

                                                                                                                                                 ( 15/1)  کیفیت نوآوری ها  -

 (    00/1)  کمیت نوآوری ها -

«                                              ضریب تعیین » یا   Rمقدار  ، ترتیب متغیرهای خروجی بر اساس( 31-4 ) همچنین با توجه به جدول      

«   شدت روابط » به ترتیب  ) یعنی نسبت واریانس متغیر نهفته که توسط متغیر آشکار تبیین می گردد ( و به عبارتی 

 به شرح  زیر می باشد : 

     (                                                                                                                              R= 0/ 88)  سرعت ایجاد نوآوری ها  -

                                           (                                                                                R= 0/ 89) ها  توجه به پیامدهای فردی نوآوری -

                                                                                                                                                           (                                                                                                                           R= 0/ 84)   کیفیت نوآوری ها  -

                                                                                                                                                        (                                                                                                                              R= 0/ 95)  ایجاد انواع نوآوری ها  -

                                                                                            (       R= 0/ 95)ها   توجه به پیامدهای زیست محیطی نوآوری -

                                                                                                   (             R= 0/ 98)ها   توجه به پیامدهای  اجتماعی نوآوری -

 (      R= 0/ 47)   کمیت نوآوری ها  -

تخمین متغیرهای نهفته از روی سایر متغیرهای نهفته مستقل مشاهده می شود. ی نیز معادله (  37 -4 ) دولج در    

 مدل هستند.این معادالت معروف به معادالت ساختاری 

 نهفتهمعادالت اندازه گیری متغیرهای  -32-4جدول                                     
 

 ضریب مسیر متغیرهای نهفته 

 غیراستاندارد

  Rمقدار  معادله اندازه گیری مقدار خطا

 0/ 97 پردازش = 94/0* ( منابع )              19/0 94/0 پردازش
 50/0 خروجی= 85/0* ( پردازش )             90/0 85/0 خروجی

    

           استرابطه  ای بسیار قوی  مدلبین پردازش و خروجی ی رابطه  نتیجه گرفتمی توان با توجه به جدول     

  تبیین کنندگی باالی پردازش در پیش بینی خروجی است. در این حالت اگر چه میزان خطامیزان حاکی از  این و

             می توان رابطه قوی   (  R=  50/0) ضریب تعیین  باالیخیلی با اتکا به مقدار  در حد باالیی قرار دارد ولی

 لذا ورودی و خروجی نیز دارای رابطه ی قوی می باشند .. نمود بین دو متغیر پردازش و خروجی را استنباط 
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  فصل چهارم                                                           تحلیل داده ها ، آزمون ها و تحلیل مدل        *  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    511                                                                                                    طراحی مدل مدیریت نوآوری جامع  

 

 
 

 مدل کامل مقادیر خطا و تخمین غیراستاندارد برای -4-1-51
 

مقادیر خطا بین متغیرهای مدل آورده شده است . به طوری که مالحظه می شود میان هریک از متغیرها ( 9 -4) در شکل     

 مقادیر خطایی وجود دارد که تحت مدل پژوهش به وجود آمده اند . 

 

 

 

 
 مقادیر خطا  و تخمین غیر استاندارد برای مدل کامل -1-4شکل 

 

شاخص های نکویی  با توجه به مقادیر خطا استاندارد نشده اند و لذا مقیاس های متفاوتی دارند . فوق کل شدر        

            د . با توجه به این که نمی باشپایین مقادیر خیلی مطلوبی هستند مقادیر خطا که ( 79-4برازش مدل )جدول 

                   ا بیان نماید بنابراین با توجه به شاخص هایمیزان خطا میان متغیرهای مدل می تواند میزان دقت مدل ر

         بین متغیرهای مدل می توان چنین نتیجه گرفت که مدل  از میزان  نکویی برازش مدل و پایین بودن مقادیر خطا

 دقت باالیی برخوردار است .
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نیست که اقدامی برای کاهش میزان خطاها بین متغیرها و الزم به ذکر است که با توجه به موارد فوق ، احتیاجی      

             اصالح مدل انجام گیرد چون مقادیر خطا در صورتی مورد تحلیل و اقدام برای اصالح مدل بر اساس آن قرار

ن ولی در اینجا چنی و میزان خطا باال باشد . نبودهشاخص های نکویی برازش مدل ، مطلوب  مقادیرکه د نمی گیر

 نیازی وجود ندارد .

        کویی برازش در حد نامطلوبی باشند یبه عبارت دیگر ، هنگامی که در یک مدل معادالت ساختاری ، مقادیر ن      

         در آن صورت که مدل قابل پذیرش نیست نشان دهد ( و  باشد 1/0بیش از    RMSEAبه عنوان مثال مقدار  )

      آن دسته از مولفه هایی را که خطای بیشتری دارند از مدل  الزم است که با تحلیل مقادیر خطا در مدل فوق، 

  . حاصل شودتا  برازش بهتری  شوند حذف 

مطلوبی کامال کویی برازش آن ، همگی در حد ین کلیه ی شاخص های اما در حالتی مانند این مدل که مقادیر       

          اقدام شودحذف متغیرهایی که مقدار خطای باالیی دارند  برایالزم نیست که با تحلیل مقادیر خطا قرار دارند 

        را قدرت مدل  نه تنها ضرورتی ندارد بلکه  حذف متغیرها زیرا مدل به حد مطلوبی از برازش دست یافته است و

 کاهش  می دهد .   ی موثر متغیرها حداکثریبرداشتن  و در جامعیت از لحاظ
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 متغیرهای پژوهشی مدل روابط کلیه  -4-1-55 
 

                          روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای مدل پژوهش رای که کلیه  مدلی(  8-4) شکلدر       

   مالحظه می گردد .  می دهد نشان
 

 

 

 
                              

                             

 مقادیر خطا و تخمین های غیر استاندارد تحلیل مسیر متغیرهای آشکار  -1-4شکل                                

 

         

  پژوهش تعریف شده اندبا توجه به این که روابط ترسیم شده در شکل فوق خارج از چارچوب مبانی نظری            

 این ضرایب قابل استناد نیستند.  از این رو

            بر متغیرهای واسطه ای تاثیر می گذارند و در نهایتی ورودی مدل تحلیل مسیر نشان داد که متغیرها  

            مدل کلی پژوهش را تحقق بخشیده و آن راخروجی ها را تعیین کرده و این متغیرهای واسطه هستند که 

 معنادار ساخته اند. 
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               ری متغیر پردازشگ با توجه به ضرایب تخمین غیر استاندارد فوق مالحظه می شود که نقش میانجی            

بین این متغیرها به خوبی نشان دهنده ارتباط بین متغیرهای    tپذیرش نهایی این مدل شده است و مقادیر  باعث 

      است.  ی پژوهش وابستهمستقل و 

                        است که وجود این روابط باید در چارچوب اینتوجه داشت  بدانکه باید  ی ضرورینکته             

                  گونه که در  همان. بررسی شود امکان پذیرش آن مدل تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گیرد و  یک

           به تفصیل مقادیر نکویی برازش()(  79-4 ) دولج( و  4-9 -4اعداد معناداری ) بخش  مدل (  7-4) شکل 

  مدل کامل مورد پذیرش قرار گرفته است . بیان گردید

                    مالحظه می شود که بین متغیرهای ورودی و متغیرهای پردازش مقادیر(  8 -4) با توجه به شکل            

                    متغیرهای خروجی است و این  ومتغیرهای ورودی  بینبیش از همان مقادیر  )خطوط مستقیم( ها تخمین

                         به مفهوم آن است که متغیرهای مربوط به پردازش سهم بیشتری در ارتباط با متغیرهای ورودی دارند 

               مالحظه شد (  39 -4 ) دولج با متغیرهای خروجی که در و با توجه به ارتباط قوی متغیرهای پردازش

با متغیرهای خروجی   را ورودیمی توان گفت که متغیرهای پردازش به خوبی توانسته اند ارتباط بین متغیرهای 

                            انتخاب متغیرهای پردازش به عنوان متغیرهای میانجی  درستیبرقرار سازند. این نکته حاکی از 

 می باشد . در این مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

  فصل چهارم                                                           تحلیل داده ها ، آزمون ها و تحلیل مدل        *  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    211                                                                                                    طراحی مدل مدیریت نوآوری جامع  

 

 
 

 شاخص های اصالح مدل -4-1-52 
              

          هایی استفاده از شاخص،  این که آیا مدل برازش شده امکان اصالح بیشتر را دارد یا خیر بررسیبه منظور       

         ها می توانند برای این مدل  که بیش از سایر شاخص های مهم اصالح برخی از شاخص در زیر . می شود 

 می شوند: بیان گردندمفید واقع 
 

 ماتریس کواریانس بین متغیرهای مدل  -4-1-52-5

 

                          متغیرهای ورودی و خروجی مدل و نیز  میانماتریس کوواریانس بیانگر اطالعاتی در باره ی ارتباط        

 ( 4 -4بخش )  متغیرها میان همان طور که در بخش همبستگی تغییر این متغیرها ارائه می نماید .  میزان قابلیت

 دار مثبت دارند . ماتریس کوواریانس امعن ی نشان داده شد متغیرهای ورودی و خروجی مدل با یکدیگر رابطه

، با توجه به ماتریس های کوواریانس میان متغیرهای مدل   .نیز این موضوع را نشان می دهدمیان متغیرها 

 ضرایب همبستگی باالیی وجود دارد .

باشند حاکی از آن  1هنگامی که مقادیر کواریانس کمتر از . هستند  1قادیر کوواریانس همگی کمتر از م     

       متغیرهای آشکار  است که برای اصالح مدل، نمی توان متغیرهای آشکار را حذف کرد و به عبارت دیگر

از این رو  مدل تاثیر قابل توجهی دارند. ی تبیین متغیرهای نهفتهدر آنها و همگی  به درستی وارد مدل شده اند

 . دارد و مطلوبی بهینه  بیشتر از این نمی توان به اصالح مدل پرداخت و مدل  حالت 
 

 ی مدل متغیرهای نهفتهبین ماتریس کواریانس  -4-1-52-2
 

ضرایب مالحظه می گردد بین متغیرهای نهفته مدل، ماتریس کوواریانس (  37 -4) جدولبا توجه به         

متغیرها  اینی  نشان می دهد همه کههستند  1مقادیر کوواریانس همگی کمتر از  همبستگی باالیی وجود دارد .

 . نیستندو قابل حذف   بودهدر مدل معنادار 
 

 ماتریس کوواریانس متغیرهای نهفته  -32 -4جدول                                        
 

 خروجی پردازش ورودی 

 47/0 41/0 0/1 ورودی

 37/0 0/ 37  پردازش

 0/ 48   خروجی
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 ماتریس کواریانس مدل برازش شده -4-1-52-3
 

مقادیر فوق در جدول  قابل محاسبه هستند.برای مدل برازش شده، میان متغیرهای مدل، مقادیر کواریانس نیز     

           این مقادیر برای تعیین ضریب مسیر و مدل تخمین غیر استاندارد استفاده شده اند. آورده شده اند . هاپیوست 

                  با توجه به ماتریس های کوواریانس میان متغیرهای مدل ، ضرایب همبستگی باالیی وجود دارد .

باشند حاکی از آن است  1هنگامی که مقادیر کواریانس کمتر از . هستند  1کوواریانس همگی کمتر از  مقادیر

که برای اصالح مدل، نمی توان متغیرهای آشکار را حذف کرد و به عبارت دیگر متغیرهای آشکار به درستی 

                     وتوجهی دارند. از این روارد مدل شده اند و همگی آنها در تبیین متغیرهای نهفته ی مدل  تاثیر قابل 

 بیشتر از این نمی توان به اصالح مدل پرداخت و مدل  حالت  بهینه و مطلوبی  دارد .
 

 تحلیل مقادیر باقیمانده-4-1-52-4
 

 پژوهشگرهایی که می تواند به  یکی از بهترین شاخصآورده شده اند . مقادیر باقیمانده هادر جدول پیوست      

که بیانگر تفاوت  است) پسماندها ( مناسب بودن مدل برازش شده یاری رساند تحلیل مقادیر باقیمانده  باره یدر 

         .ماتریس کوواریانس متغیرهای مشاهده شده با ماتریس کوواریانس متغیرهای مدل برازش یافته می باشد  

مزیت مقادیر استاندارد  ذکر کرد. صورت استاندارد هم به این مقادیر را می توان هم به صورت مقادیر آزاد و

 است.  یکساننها آن است که مقیاس آ

  مقدار باقیمانده ها باید برای یک مدل با خطای پایین و دارای شاخص های نیکویی برازش مطلوب ،        

 باقیمانده هایجدول مقادیر  با توجه به . ( -Res> 98/7 < 98/7 )باشد  -98/7و بیشتر از  98/7کمتر از 

         .کلیه ی مقادیر باقیمانده ها در محدوده ی فوق است  ی گرددممالحظه  هادر پیوست استاندارد شده 

بیشترین مقدار آنها   و  07/0بوده ، میانه آنها برابر با   - 71/0کمترین مقدار باقیمانده های استاندارد شده  برابر با 

 است که نشان دهنده ی  کمترین میزان خطا  و مطلوبیت باالی مدل می باشد .  87/0برابر با 
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 شده و نهایی پژوهشتحلیل  مدل -1-53 -4

 :می باشد ه صورت زیرب مدل  نهایی پژوهش توجه به تحلیل های انجام شدهبا       

 

 

 

 

154474 

 

 

   

 

 

 

                               

 

 

 

 

 
 

 ضرایب مسیر و اعداد معنی داری  شامل ژوهشپشده  تحلیل مدل -7-4کلش                            
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 منابع         

 ایده های خالق کارکنان 

 کارکنانپژوهش های کاربردی  

 توسعه تحقیق و

  منابع دانشی بیرونی         

 همکاری های پژوهشی بیرونی

 ایده های خالق مشتریان    

 تحقیقات بازاریابی

 مطالعات آینده پژوهی      

 ساختار سازمانی نوآور

 فرهنگ سازمانی نوآور

 نوآوری در کل زنجیره ارزش  

 پردازش  

 پردازش 

 برون داد 

 ساز و کارهای مدیریتی 

 فناوری اطالعات و ارتباطالت   

 نوآوری در کلیه فرایندها

 ایجاد انواع نوآوری ها  

 کمیت نوآوری ها  

 سرعت نوآوری ها   

  کیفیت نوآوری ها  

 جنبه های فردی نوآوری    

 جنبه های اجتماعی نوآوری

 

 جنبه های زیست محیطی

 نوآوری
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 پژوهش مدل شاخص هایموجود و بالقوه صنایع ایران نسبت به وضعیت  تحلیل شکاف -4-7  

میانگین ، میانه و اندازه های آماری جداول این فصل مالحظه گردید (  4 -4 ) همان طور که در بخش   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .آورده شدندسازمان  و بالقوه یمتغیرهای مدل برای وضعیت موجود  انحراف معیار

شاخص های سازمان های صنعتی ایران در خصوص با وضعیت بالقوه ی وضعیت موجود ی به منظور مقایسه 

دو نمونه زوجی  t از آزمونو تحلیل شکاف در این خصوص  مدل مدیریت نوآوری جامع ورودی و پردازش 

ی وضعیت موجود و بالقوه  داده های مربوط به آزمون تفاوت معناداری  ( 34-4 )در جدول است .استفاده شده 

حاکی از تفاوت معنادار بین وضعیت  09/0اعتبار آزمون کمتر از مدل آورده شده اند .   ورودیشاخص های 

 می باشد .موجود و بالقوه 

    مدل ورودی های ی شاخصوضع موجود و بالقوه  آزمون تفاوت معناداری -34-4جدول   

 ورودیبخش  شاخص های

 مدیریت نوآوری جامع مدل

            میانگین

 وضع موجود

      میانگین

 بالقوه وضع

مقدارآماره 

 آزمون

     Sig. 

 111/1 -079/37 57/3 04/7 کارکنان ایده های خالق

 111/1 -978/39 50/3 54/1 کارکنانپژوهش های کاربردی 

 111/1 -137/30 54/3 70/7 تحقیق و توسعه

 111/1 -947/30 79/3 59/1 تحقیقات بازاریابی

 111/1 -943/34 50/3 53/1 آینده پژوهیمطالعات 

 111/1 -483/78 80/3 10/7 مشتریان خالق ایده های 

 111/1 -155/30 03/4 10/7  رونی همکاری پژوهشی بی

 111/1 -088/75 59/3 19/7 ( خرید نوآوری) 

 111/1 -0781/75 57/3 30/7 منابع دانشی بیرونی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اندازه های آماری متغیرهای ورودی برای  مالحظه گردید  (1 -4 -4) بخش  11 -4در جدول  همان طور که      

نشان داده شده اند .  بالقوهبرای وضعیت  ورودیاندازه های آماری متغیرهای (  13 -4 )وضعیت موجود و در جدول

نتایج مربوط به آزمون تفاوت معنی داری وضعیت موجود و بالقوه ی شاخص های بخش ورودی  ( 34 -4) جدول 

 ه می باشد .و بالقو  حاکی از تفاوت معنادار بین وضعیت موجود 09/0اعتبار آزمون کمتر از مدل آورده شده اند . 

نشان می دهد که پاسخ دهندگان ، وضعیت موجود متغیرهای موجود برای وضعیت مقادیر هریک از میانگین ها 

          ارزیابی نموده اند که وضعیت مطلوبی نمی باشد .« کم » مدل را در سازمان های صنعتی مربوطه  به میزان 

پاسخ دهندگان میزان امکان و توان  یعنیاست « زیاد »  میزان بیانگر  مقدار هریک از میانگین ها برای وضعیت بالقوه

 ارزیابی  نموده اند .     « زیاد » شاخص های مدل در سطح   سازمان های خود را برای بهبود و ارتقاء  بالقوه ی

  پردازشداده های مربوط به آزمون تفاوت معناداری وضعیت موجود و بالقوه ی شاخص های (  39-4 ) درجدول   

 حاکی از تفاوت معنادار بین وضعیت موجود و بالقوه می باشد . 09/0شده اند . اعتبار آزمون کمتر از  آورده

 پردازش مدل  ی شاخص هایوضع موجود و بالقوه آزمون تفاوت معناداری  -31-4جدول      

 پردازش شاخص های

   TIMمدل

        میانگین

 وضع موجود

              میانگین

 وضع بالقوه

 مقدار آماره

 آزمون

Sig. 

 111/1 -750/37 59/3 37/7 نوآور ساختار سازمانی

 111/1 -051/37 57/3 77/7 نوآور فرهنگ سازمانی

 111/1 -434/74 50/3 37/7 زنجیره ارزش کل  نوآوری در

 111/1 -748/37 50/3 19/7 فرایندها ینوآوری در کلیه 

 111/1 -895/77 00/4 58/1 بی وقفه  نوآوری مستمر و  

 111/1 -178/77 50/3 74/7 (نوآوری خالقیت تکنیک )

 111/1 -880/33 00/4 70/7 فناوری اطالعات  و ارتباطات
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 111/1 -818/37 13/4 74/7 مدیریتی  ساز و کارهای  

     .  
       

          موجودبرای وضعیت  پردازش( اندازه های آماری متغیرهای  7 -4 -4) بخش  17 -4همچنین در جدول       

       ( اندازه های آماری متغیرهای پردازش برای وضعیت بالقوه نشان داده شده اند .  4-4 -4) بخش 14 -4و در جدول 

            بیانگر میزان   مشاهده می گردد مقدار هریک از میانگین ها برای وضعیت بالقوهنیز (   39 -4 )چنان که در جدول

         سازمان های خود را برای بهبود و ارتقاء  پاسخ دهندگان میزان امکان و توان بالقوه ی یعنیاست « زیاد » 

 ارزیابی  نموده اند .     « زیاد » شاخص های مدل در سطح  

داده های مربوط به آزمون تفاوت معناداری وضعیت موجود و بالقوه ی شاخص های پردازش (  38-4) ل ودرجد   

 حاکی از تفاوت معنادار بین وضعیت موجود و بالقوه می باشد . 09/0شده اند . اعتبار آزمون کمتر از  آورده

 آزمون تفاوت معناداری وضع موجود و بالقوه ی شاخص های خروجی مدل  -31-4جدول 

خروجی  بخش  شاخص های

   TIMمدل

  میانگین

 وضع موجود

  میانگین

 وضع بالقوه

مقدار آماره 

 آزمون

Sig. 

 111/1 -159/37 70/3 57/1 ایجاد انواع نوآوری ها

 111/1 -341/77 79/3 59/1 کمیت نوآوری ها 

 111/1 -870/37 73/3 53/1 سرعت ایجاد نوآوری 

 111/1 -894/78 80/3 10/7 کیفیت نوآوری ها

 111/1 -178/77 89/3 53/1 فردی نوآوری  پیامدهایتوجه به 

 111/1 -939/37 89/3 57/1 اجتماعی  پیامدهایتوجه به 

 111/1 -747/34 50/3 59/1 زیست محیطی پیامدهایتوجه به 
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 طرح گردیده و مورد آزمون تحلیل شکاف ، فرضیه های مربوطه به منظور با توجه به داده های جداول فوق       

فرض های صفر آماری نیز  )  الزم به ذکر است که. به شرح زیر  می باشند  پژوهش فرضیات .   قرار می گیرند

 . می باشند (   پژوهشهای همیشه خالف فرض 

 

 

 فرضیه ها  -5 -4-7 

مدیریت نوآوری مدل  ی شاخص هایموجود و بالقوه  تحلیل شکاف وضعیتبه منظور :  فرضیه اصلی-4-7-5-5 

 بیان می شود :اصلی زیر ی در سازمان های صنعتی ایران فرضیه  جامع

 

             در سازمان های صنعتی ایران ،مدیریت نوآوری جامع مدل  شاخص هایی بین وضعیت موجود و بالقوه »    

 « .وجود دارد   فاصله ی معنادار
 

 می باشند :زیر مطرح  های فرعیفرضیه  ، آزمون فرضیه اصلی فوق به منظور         
 

 :ورودی مدل شاخص های مربوط به فرضیه های فرعی  -4-7-5-2 

 

مدل در سازمان های صنعتی « ایده های خالق کارکنان » ی شاخصبین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -1

 ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد . 

مدل در سازمان های « پژوهش های کاربردی کارکنان » ی شاخصبین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -7

 صنعتی ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد . 

            مدل در سازمان های صنعتی ایران «  تحقیق و توسعه »ی شاخص بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -3

 معنا دار وجود دارد .   فاصله ی 

  مدل در سازمان های صنعتی ایران«  تحقیقات بازاریابی » ی شاخصبین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -4

 فاصله ی معنا دار وجود دارد . 

در سازمان های  TIMمدل «  مطالعات آینده پژوهی » ی شاخصبین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -9

 صنعتی ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد . 

                مدل «  ایده های خالق مشتریان و ذینفعان بیرونی »ی شاخص بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -8

 سازمان های صنعتی ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد .  در 

           مدل «  بین المللی بیرونی و همکاری های پژوهشی » ی شاخصجود و وضعیت بالقوه بین وضعیت مو -7

 در سازمان های صنعتی ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد . 

           مدل در سازمان های صنعتی ایران«  خرید نوآوری » ی شاخصبین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -8

 معنا دار وجود دارد .   فاصله ی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  مدل در سازمان های صنعتی ایران«  منابع دانشی بیرونی » ی شاخصبین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -5

 فاصله ی معنا دار وجود دارد .

 

 

 

 
 

 پردازش مدل : شاخص های بخشفرضیه های فرعی مربوط به  -4-7-5-3  
 

 مدل در سازمان های صنعتی ایران«  نوآور ساختار سازمانی» ی شاخصبین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -1

 فاصله ی معنا دار وجود دارد . 

  مدل در سازمان های صنعتی ایران«  نوآور فرهنگ سازمانی »ی شاخص بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه -7

 فاصله ی معنا دار وجود دارد . 

مدل در سازمان های « ارزش  ی نوآوری در کل زنجیره » ی شاخص بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه -3

 صنعتی ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد .

سازمان های صنعتی  مدل در «  فرایندها یوآوری در همه ن »ی شاخص ین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه ب -4

 ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد .

مدل در سازمان های صنعتی « مستمر و بی وقفه نوآوری  » شاخصی بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -9

 فاصله ی معنا دار وجود دارد .  ایران 

مدل در سازمان های «  نوآوریخالقیت و تکنیک های  » ی شاخصبین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -8

 فاصله ی معنا دار وجود دارد . صنعتی ایران 

مدل در سازمان های صنعتی «  فناوری اطالعات و ارتباطات » ی شاخصبین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه  -7

 ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد .

مدل در سازمان های صنعتی «  ساز و کارهای مدیریتی » ی شاخص وضعیت موجود و وضعیت بالقوهبین -8

 فاصله ی معنا دار وجود دارد .  ایران
  

 فرضیه های فرعی مربوط به شاخص های خروجی مدل : -4-7-5-4    
 

مدل در سازمان های صنعتی ایران  « ایجاد انواع نوآوری ها » بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه ی شاخص -1

 فاصله ی معنا دار وجود دارد . 

مدل در سازمان های صنعتی ایران  « کمیت نوآوری ها » بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه ی شاخص -7

 فاصله ی معنا دار وجود دارد . 

مدل در سازمان های صنعتی «  سرعت ایجاد نوآوری ها» بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه ی شاخص  -3

 ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

  فصل چهارم                                                           تحلیل داده ها ، آزمون ها و تحلیل مدل        *  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    211                                                                                                    طراحی مدل مدیریت نوآوری جامع  

 

مدل در سازمان های صنعتی ایران « کیفیت نوآوری ها » ت موجود و وضعیت بالقوه ی شاخص بین وضعی -4

 فاصله ی معنا دار وجود دارد .

مدل در سازمان های «  توجه به جنبه های فردی نوآوری ها» بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه ی شاخص  -9

 صنعتی ایران   فاصله ی معنا دار وجود دارد .
 

                 مدل« توجه به جنبه های اجتماعی نوآوری ها » ضعیت موجود و وضعیت بالقوه ی شاخص بین و -8

 سازمان های صنعتی ایران  فاصله ی معنا دار وجود دارد . در 

              مدل « توجه به جنبه های زیست محیطی نوآوری ها » بین وضعیت موجود و وضعیت بالقوه ی شاخص  -7

 سازمان های صنعتی ایران فاصله ی معنا دار وجود دارد .   در
  

 آزمون فرضیه ها :-4-7-2    

  مالحظه می گردد آزمون تفاوت معناداری(  75 -4 )و(  78 -4)  ،(  77 -4 ) همان طور که در جداول     

          کمتر است بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که 09/0مدل از  شاخص هایی همه  اعتبار آزمون برای

          رد شده) مبنی بر عدم وجود فاصله ی معنادار (  برای همه فرضیه های ذکر شده ، فرض های صفر آماری

            این کهمبنی بر  تایید می شوند و در نتیجه فرضیه اصلی یعنی وجود فاصله ی معنادار  پژوهشو فرض های 
در سازمان های صنعتی  مدیریت نوآوری جامع بالقوه ی شاخص های مدل  وضعیت بین وضعیت موجود و»  

 ایران این بیانگر آن است که در سازمان های صنعتی  می گردد .  تایید« فاصله ی معنادار  وجود دارد   ایران

                   آنها فعلیبه طور بالقوه بیشتر از وضعیت امکان ایفای نقش شاخص های مدل مدیریت نوآوری جامع 

بنابراین امکان توسعه ی قابلیت ها و زیر ساخت های نوآوری با توجه به مولفه های مدیریت نوآوری می باشد 

 جامع در سازمان های صنعتی ایران وجود دارد .  

 و نتایج تحلیل شکاف  بررسی و تحلیل کیفی مدل پژوهش -4-1

به منظور بررسی بیشتر مدل پژوهش و کسب اطالعات عمقی تر ،  تحلیل کیفی از طریق مصاحبه با مدیرانی از    

مدیر  7مدیر طرح و برنامه ،  5 متشکل از  نفر مدیر ) 71سازمان های صنعتی با روش تشکیل گروه کانونی با حضور 

جام گرفت .  پس از ارائه خالصه ای از پژوهش و صنعت ان 71مدیر نظام پیشنهادها (  از  4تحقیق و توسعه و 

سه محور موضوعی اصلی در نظر گرفته   توضیحات بیشتری در خصوص مدل پژوهش و یافته های مربوط  به آن ، 

                 دیدگاه و نظرات -7دیدگاه و نظرات در باره ی نوآوری  و نقش آن در صنعت ،   -1و مطرح گردید :  

                                    . دیدگاه و نظرات درباره ی نتایج تحلیل شکاف -3ارائه شده ی پژوهش ،  در خصوص مدل

 پس از  انجام گفتگوهای گروهی ، نظرات و دیدگاههای آنان اخذ گردید که به شرح زیر می باشند :  

 موارد زیر می باشند : وضوع نوآوری و نقش آن در صنعت ، جمع بندی و خالصه ی نظرات مدر خصوص  -1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در سطح مطلوبی قرار ندارد              توجه به ضرورت و احساس نیاز به خالقیت و نوآوری در صنعت به طورکلی  -1-1 

                      کیفیت و بهره وری دبهبوو گرچه در طی سال های اخیر نیاز به خالقیت و نوآوری برای حل مسائل و 

            افزایش یافته ولی هنوز در اکثر صنایع به عنوان موضوعی اولویت دار و راهبردی ازاریابی رقابت های بو نیز ب

 دارد .جنبه ی نهادینه شده نو  نمی باشد ) استراتژیک ( 

 

 

ارتباط بسیار زیادی با رقابت و ضرورت خلق مزیت های توجه و تالش برای خالقیت و نوآوری میزان  -1-7  

رقابتی دارد . یکی از دالیل کم توجهی به خالقیت و نوآوری و در واقع عدم احساس نیاز و ضرورت آن ، پایین 

بودن سطح شرایط رقابتی برای صنایع می باشد . اگر شرایط رقابت فراهم شود ) مانند پیوستن به سازمان جهانی 

در این صورت تالش برای خالقیت و نوآوری و به تبع آن احساس نیاز جدی به مدل های کارامد تجارت ( 

 مدیریت نوآوری ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود .

میزان توجه به خالقیت و نوآوری به نوع فعالیت صنعت و میزان دانش بنیان بودن و نیز میزان  بومی بودن  -1-3

چون اکثر فناوری های صنعتی غیربومی و معموال خریداری شده هستند میزان فعالیت های فناوری آن بستگی دارد . 

 عملیاتی بسیار بیش از فعالیت های پژوهش و توسعه می باشد . 

از لحاظ دانشی ، در صنایع درباره ی موضوع تخصصی مدیریت خالقیت و نوآوری شناخت و آگاهی کافی -1-4

ارشناسان صنایع فاقد اطالعات کافی هستند و در صنایع افراد دانش آموخته و دارای وجود ندارد و اکثر مدیران  و ک

 تحصیالت تخصصی در این باره خیلی اندک است .

اکثر مدیران ارشد صنایع به موضوع نوآوری نگاهی راهبردی ندارند و از آن حمایت و پشتیبانی جدی                -1-9

 وارد آن را موضوعی حاشیه ای و هزینه زا و فاقد اولویت می پندارند .و در اکثریت مبه عمل نمی آورند 

دغدغه های اجرایی عملیاتی و تمرکز بر امور روزمره و کوتاه مدت در صنایع ، چالش ها و در اکثر موارد ،  -1-8

 فرصت و مجال کافی برای توجه به نوآوری که بیشتر جنبه ی میان مدت و بلند مدت دارد باقی نمی گذارد .  

صنعت                کارکردها و فواید خالقیت و نوآوری در مواجهه با چالش ها ، حل مسائل و پیشرفت  و موفقیت -1-7

به خوبی شناخته و تبیین شده نمی باشد . ارائه ی آموزش های مرتبط به مدیران و کارشناسان صنایع برای افزایش 

  شناخت و آگاهی های آنان در این خصوص ضروری است و می تواند نقش موثری ایفا نماید . 

 صه ی نظرات موارد زیر می باشند :در خصوص مدل ارائه شده در این پژوهش ، جمع بندی و خال -7

در مدل مهم ترین و اصلی ترین عوامل نوآوری لحاظ گردیده و مدلی همه جانبه نگر و دارای جامعیت            -7-1

   مدل قابلیت باالیی برای بسیج امکانات سازمان و هم افزایی در جهت خالقیت و نوآوری را دارد . می باشد .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نوآوری در صورتی که همراه با دریافت دانش های فنی مربوطه باشد می تواند در فرایند مولفه ی خرید  -7-7

 نوآوری موثر واقع شود .

 

  

 
 

مولفه ی نوآوری بی وقفه و مستمر در شرایط موجود راهبردها و نیز وضعیت دانشی ،  نگرشی  و نیز  فناورانه   -7-3

 خیلی کمی دارد .و زیرساختی اکثر صنایع قابلیت پذیرش و اجرایی 

مولفه ی تکنیک های خالقیت و نوآوری در صنعت به میزان کافی شناخته شده و مورد استفاده نیست                -7-4

ولی اگر آموزش داده شود و بستر و زمینه های سازمان برای خالقیت و نوآوری و به کارگیری آنها مناسب باشد 

 برگزاری کارگاههای آموزشی  . داشته باشد مولفه های خروجی مدلتحقق یلی زیادی در خ می تواند نقش

 تکنیک های  خالقیت و نوآوری در صنایع ضروری می باشد . 

ارتقاء موارد مهم دیگری مانند کیفیت و بهره وری و تاثیرات فراوانی در می تواند مولفه های خروجی مدل  -7-9

نیز کارآفرینی داشته باشد . از این لحاظ این مدل در واقع یک مدل توسعه ی کیفیت و بهره وری و نیز مدلی برای 

 کارآفرینی سازمانی نیز محسوب می گردد .   

، جمع بندی و  شاخص های مدل تحلیل شکاف وضعیت موجود و بالقوه ی صنایع نسبت بهدر خصوص موضوع  -3

 خالصه ی نظرات موارد زیر می باشند : 

وضعیت موجود شاخص ها ی مدل در صنایع وضعیت مطلوبی نیست ولی در عین حال ظرفیت بالقوه برای  -3-1

و حمایت کافی آنها و نیز ارتقاء شاخص ها وجود دارد ولی مستلزم خواست و اراده ی جدی مدیران ارشد 

 شارکت همه ی کارکنان سازمان می باشد .همکاری و م

. ظرفیت و قابلیت بالقوه ی صنایع برای ارتقاء شاخص های مدل ، برای همه ی شاخص ها یکسان نیست   -3-7

موارد نیازمند سرمایه گذاری مالی زیاد و نیز مواردی که بیشتر تحت تاثیرعوامل  فرهنگ سازمانی هستند در عمل  

 دشوار تر هستند .

فعال سازی و ارتقاء وضعیت شاخص های مدل اقدام نمایند الزم است                   که صنایع نسبت به  جهت این -3-3

نسبت به موضوع آگاهی کافی کسب نمایند و با تبیین تاثیرات و نتایج آن از انگیزه ی کافی برای گام نهادن در این 

  جهت برخوردار شوند .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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                  برنامه های اجرایی مناسب  الزم است صنایعر ی مدل دشاخص ها  وضعیت ءارتقاانجام موفق ی برا -3-4

   گردد . و به آنها ارائه تهیهبدین منظور

 

 

 

   

 

  خالصه -4-1     

         .  شددر این فصل شرح تفصیلی تحلیل داده های پژوهش با استفاده از انواع روش ها و آزمون های آماری بیان    

                    ارائه و توصیف و داده های مربوط به متغیرهای مدل بررسی و تحلیل گردید . داده های جمعیت شناختی 

آزمون همبستگی نشان داد میان کلیه ی متغیرهای مدل پژوهش که بر اساس رویکرد سیستمی و جامع طراحی 

          معادالت ساختاریبر اساس روش شناسی هش مدل مفهومی پژوگردیده همبستگی باال و مثبت وجود دارد . 

                  روش هایی مانند مدل اعداد معناداری ، مدل تخمین استاندارد و مدل تخمین غیراستاندارد با استفاده از

               مدل پژوهش کلیه ی شاخص های نیکویی برازش براینشان داده شد   . قرار گرفت و تحلیل مورد بررسی

 به سواالت پژوهش پاسخ داده شد . با نتیجه گیری از تحلیل های انجام شده .  می باشند در سطح خیلی مطلوب

                    مدل نهایی و در نتیجه گیری ضریب تعیین هریک از متغیرهای پژوهش مشخص  معادالت اندازه گیری و

در بخش آخر تحلیل شکاف  ارائه گردید . ( TIMبرای مدیریت نوآوری جامع ) پژوهش  تحلیل شده ی و

انجام و وجود فاصله ی معنادار  وضعیت موجود  با وضعیت بالقوه ی شاخص های مدل در سازمان های صنعتی 

             بیان  ر فصل پنجمدیافته ها ی پژوهش و نتیجه گیری ها و پیشنهادها  . قرار گرفتمیان آنها  مورد تایید 

 گردیده است .

       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  فصل پنجم                                                    ، نتیجه گیری ها و پیشنهادها  هاتحلیل یافته  *   
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 فصل پنجم

 

 تحلیل یافته های پژوهش ،

 نتیجه گیری و پیشنهادها
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 مقدمه  -5-2

ی  با توجه به نقش و اهمیت ویژه  .نتیجه گیری ها می پردازد  جمع بندی و این فصل به تحلیل یافته های پژوهش و     

          نیاز جدی کشور به رشد و ارتقاء و همچنین مدل های مدیریت نوآوری  ی توسعهی فزاینده  نوآوری و ضرورت

               آن در سازمان ها و مراکز صنعتی ، این پژوهش راهکارهایو بهره گیری از  نوآوریخالقیت و مدیریت  دانش

           در فصل اولپرداخت .   « مدیریت نوآوری جامع»  مدلی برای مدیریت نوآوری تحت عنوانبه طراحی و تبیین 

، در فصل سوم روش شناسی پژوهش و در فصل چهارم  و پیشینه ی پژوهش کلیات پژوهش ، در فصل دوم مبانی نظری

                ر این فصل پژوهشگر بر اساس تحلیل های انجام شده د تحلیل داده ها و آزمون ها به تفصیل توضیح داده شدند .

 نتیجه گیری های نهایی را انجام داده و بر مبنای یافته های پژوهش پیشنهادهایی ارائه می نماید .  در فصل قبل 
 

  خالصه ی پژوهش -5-1
      
این پژوهش طراحی و تبیین مدل مدیریت نوآوری جامع  و امکان سنجی اجرایی آن در سازمان های صنعتی  هدف     

بررسی ها و مطالعات گسترده و مبانی نظری طراحی مدل ، در راستای دستیابی به پاسخ سواالت پژوهش  ایران می باشد . 

مباحث  انواع مدل ها ، مفاهیم ودر این راستا انجام گرفت .  مربوطهو ادبیات موضوعی ای در منابع علمی تخصصی 

 آن  مزایایبا توجه به  رویکرد سیستمی . بررسی گردیدو موضوعات مرتبط با آن   خالقیت و نوآوری در سازمان اساسی

 ازحاصل  ایجنت بر اساس .به عنوان رویکرد طراحی مدل مد نظر قرار گرفت   از جمله همه جانبه نگری و جامع اندیشی 

پاسخ سواالت پژوهش شامل کلیه ی مولفه های سه بخش ورودی ، پردازش و خروجی  ، بررسی های تحلیلیمطالعات 

با توجه به متغیرهای مدل و شاخص های مربوطه مدل مشخص و بر مبنای آنها مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید . 

                     با استفاده از روش های آماری مناسب ، ا ی الزم گردآوری شد .پرسشنامه پژوهش تنظیم و از نمونه ی آماری ،  داده ه

مانند روش های آمار توصیفی ) جداول توزیع فراوانی ، میانگین ، میانه ، انحراف معیار ( وآمار استنباطی                        

)آزمون همبستگی پیرسون ، تشکیل ماتریس های همبستگی ، انجام روش های  مدل سازی معادالت ساختاری                    

                         ، بررسی انواع شاخص های نیکویی برازش مدل، یزرل شامل مدل اعداد معنا داری  با استفاده از نرم افزار ل

و تحلیل مسیر برای تعیین ضرایب مسیر یا بارهای عاملی متغیرهای مدل ، مدل تخمین غیر استاندارد مدل تخمین استاندارد 

                         مورد آزمون وتحلیل قرار گرفت . پژوهش  مدل یرها ( تحلیل مسیر ، معادالت اندازه گیری و ضریب تعیین متغ

و نسبت به شاخص های مدل انجام شد  ایرانسازمان های صنعتی   ی وضعیت موجود و بالقوه همچنین تحلیل شکاف

             مدلمشخص گردید میان وضعیت موجود و و ضعیت بالقوه ی سازمان های صنعتی ایران نسبت به شاخص های 

                   انجامنتیجه گیری های نهایی ، این فصل با توجه به تحلیل های انجام شده در فاصله ی معنی دار وجود دارد . 

 می گردد .یافته های پژوهش  پیشنهادهای پژوهشی و نیز کاربردی ارائه  بر اساسو 
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 مدل پژوهش آزمونجمع بندی و تحلیل نتایج  -5-2
 

 . به شرح زیرمی باشند شرح مبسوط آنها در فصل چهار بیان گردیدکه  پژوهش مدلآزمون  نتایج  تحلیل  جمع بندی و 
 

 (مربوط به ورودی های مدل ) منابع نوآوری  مدل پژوهش آزمون نتایج جمع بندی و تحلیل -5-2-2
 

به همراه اعداد معناداری  مدیریت نوآوری جامعمدل ) منابع نوآوری (  ورودی بخش مولفه های  (  1-5 ) درجدول       

مورد              % 55امعه ی مورد نظر در سطح اطمینان ج  این نتایج در .آورده شده اند و ضریب مسیرشان در مدل کلی 

 قرار گرفته اند .بررسی 
 

 (ورودی مدل )منابع نوآوریبخش مربوط به  مدل پژوهش تحلیل نتایج -2-5جدول                            
 

 ورودی ) منابع نوآوری (  مولفه های    ردیف

 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 مسیر

 نتیجه 

 تایید 25/0 67/2 ایده های خالق کارکنان سازمان  1

 تایید 12/2 98/1 پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان  2

 تایید 29/2 28/1 تحقیق و توسعه  3

 تایید 28/2 22/1 تحقیقات بازاریابی  4

 تایید 12/2 22/2 مطالعات آینده پژوهی  5

 تایید 29/2 29/1 ایده های خالق مشتریان و ذی نفعان بیرونی  7

 تایید 12/2 26/1 همکاری های پژوهشی بیرونی و بین المللی  6

 عدم تایید 26/2 82/2 خرید نوآوری  8
 )تایید همبستگی (

 تایید 28/2 26/1 دانشی بیرونیمنابع   5

     
 

                      ورودیمولفه های بخش به عنوان  عوامل زیردر این پژوهش مالحظه می گردد (  1-5 )با توجه به جدول     

 :مورد تایید قرار گرفته است  مدل مدیریت نوآوری جامع یا منابع نوآوری 
 

           با اکثرنتیجه این  . به عنوان یکی از منابع نوآوری تایید شده است « ایده های خالق کارکنان سازمان » -1

             (، 1552(، ایبرت )  1561(، اتربک )  1554)  مربوطه مانند راسولمدل های  پژوهش های دیگران و  نتایج

              (، گالناکیس 2005(، گوفین و میشل )  2002( ، برندنبرگ ) 2001کوپر )  (،1557( ، پلیشاک )  1552تام ) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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                 CENTS       (2012 )استاندارد  و  ،(  2008پریز و لو )   ، ( 2007(، انجمن آینور )  2007( ، ماگه ) 2007) 

 هماهنگی دارد .   ،  مدیریت کیفیت و مدیریت فناوری مدیریت سرمایه های فکری ،مفاهیم مدیریت دانش  نیزو 
 

 

                    منابع نوآوری تایید شده است .مولفه های  یکی دیگراز به عنوان« پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان  -2

                   (، 2003سابر) (،  2003پان ، بیرز و کلینیچ ) ( ،  1555(، بلیچر )  1557با مدل های پلیشاک ) نتیجه  این

مدیریت سرمایه های  ،و همچنین مفاهیم مدیریت دانش   ( 2005( و گسو )  2007ناکیس ) گاال (، 2003بسانت ) 

 هماهنگی دارد . ، مدیریت کیفیت و مدیریت فناوری فکری 
 

        ن نتیجه با سایر مدل ها از جمله منبع نوآوری تایید شده است . ایمولفه ی به عنوان دیگر « تحقیق و توسعه » -3

، (1557) پلیشاک ، (1555) اولریچ ،(1552( ، ایبرت )  1554راسول ) های نوآوری نسل های پنجگانه  مدل

             ( ، 2003سابر)، ( 2003) پان،بیرزوکلینیچ، (2002راهنمای فراسکاتی) ، (2002) رندنبرگب ، (1555بلیچر)

( ،  2007انجمن آینور )  (،2007الپتاسیک، شاوولیتنر)  (  ،2007) گالناکیس ، (2005تروت )  (، 2003چسبروگ )

  هماهنگی دارد . و نظام ملی نوآوری  CENTS       (2012 )استاندارد   ،  BS استاندارد ، ( 2008پریز و لو ) 
 

  است . این نتیجه با اکثر مدل ها مانندمنبع نوآوری تایید شده مولفه ی به عنوان یک « تحقیقات بازاریابی » -4

              (، مایدیکو و زایرجر 1552( ایبرت) 1583کوپر)،( 1581( )همه دوره ها تاکنون(، هاپکینز ) 1554)   راسول

(   2007(، ماگه )  2005(، تروت ) 2003) بیرز وکلینیچ ، پان،  ( 1555اولریچ ) ، (1586(، لینک )  1584) 

 و همچنین مفاهیم مدیریت طراحی محصول (  2008اسکارزینسکی و گیبسون )  و (2007)  لیتنر و  شاو الپتاسیک،

 هماهنگی دارد . و نظام ملی نوآوری  و توسعه ی محصول جدید
 

            هر چند در مدل راسول منابع نوآوری تایید شده است . مولفه های به عنوان یکی از « مطالعات آینده پژوهی » -5

 دیگر اکثر به تحلیل آینده نگر اشاره شده است ولی در  (2007( و انجمن آینور )  2002(، برندنبرگ )  1554) 

       پزوهش های مختلف هر چند . جایگاه تصریح شده برای آن مطرح نشده است مدل های مدیریت نوآوری 

          نموده اند اشارهنقش مطالعات آینده پژوهی فناورانه در نوآوری به (  2008مانند فایرات، مدنیک و وون ،) 

نیز بیان داشته اند که به توسعه ی مفهومی این موضوع به عنوان یک حوزه ی ( 2008) ولی پورتر و همکاران 

TFAMWGاختصاصی ) با تشکیل کارگروه  2003تخصصی توجه نظام یافته ی کمی شده است و از 
اقدامات (   

  گرفته است . جدی  در این راستا انجام 
 

            به عنوان یکی از منابع نوآوری تایید شده است . این نتیجه« ایده های خالق مشتریان و ذینفعان بیرونی  »-7

( ،.                2007(،گالناکیس)  2005(، تروت )  2003(، چسبروگ )  1552( ، ایبرت )1554راسول )با مدل های 

و همچنین   CENTS       (2012 ) و  استاندارد،  ( 2007(، انجمن آینور)  2007(، استام )  2007چن و ساونی ) 

،                   مدیریت دانش مفاهیم و « نوآوری کاربر » یا « نوآوری مشتری »  نظرات مطرح شده در خصوص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مدیریت کیفیت   ، ،  مدیریت سرمایه های فکری  مشتری مدیریت دانش   ، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 

 هماهنگی دارد . و نظام ملی نوآوری 

 

 

 

             نوآوری تایید شده است .منابع مولفه های به عنوان یکی از « همکاری های پژوهشی بیرونی و بین المللی » -6 

                (، گوفین و میشل  2005(، تروت )  2003( ، چسبروگ )   1552جیماندن و همکاران )  این نتیجه با مدل های

، شبکه های مجازی پژوهش و همچنین با مفاهیم و رویکردهای نوآوری مشارکتی   ( 2007گالناکیس ) و(  2005) 

  دارد . هماهنگی و نوآوری و همچنین نظام ملی نوآوری 

آزمون  ولی منابع نوآوری مورد تایید قرار نگرفته است .مولفه های به عنوان یکی از « خرید نوآوری  »-8

            مقدار ضریب همبستگی این متغیر با سایر متغیرهای می دهدنشان (  27-4) جدول  ضریب همبستگی

کرد که اگر چه اثر مستقیم این متغیر  استنباطچنین  می توان لذا و  است معنی دار  01/0در سطح   منابع نوآوری

همچنین می توان           ، می تواند داشته باشد تایید نشده ولی به دلیل همبستگی با سایر متغیرها، اثر غیر مستقیم 

نمود که تاثیر خرید نوآوری مثال خرید یک فناوری جدید  به عواملی مانند چگونگی  انتقال آن  چنین استدالل 

 فناوری  و نیز چگونگی بهره گیری از آن بستگی  دارد . 

اکثر مدل ها و نظرات                  با به عنوان یک منبع نوآوری تایید شده است . این نتیجه « دانشی بیرونی منابع » -5

                    (،  2003( ، چسبروگ ) 2002( گالوج )  2001(،  الوسون و سامسون ) 1554راسول ) مدل هایند مان

                           ،(  2008پریز و لوو )  ،  ( 2007انجمن آینور)  ( ، 2007رنی )ک( ،  2005(، تروت )  2003سابر) 

، یادگیری سازمانی و سازمان  مفاهیم و مدل های مدیریت دانش  همچنینو  CENTS       (2012 ) استاندارد

 هماهنگی دارد .  و نظام ملی نوآورییادگیرتده 

مدل و از ویژگی ها و امتیازات آن یکی از ابعاد جامعیت  مدل پژوهشکلیه ی منابع نوآوری در  شدنلحاظ        

ذکر گردید که در فصل دوم به تفصیل  دیگر مدل های مدیریت نوآوری بررسی . باشدنسبت به دیگر مدل ها می 

و در برخی از آنها نیز از منابع نوآوری توجه شده است  محدودینشان می دهد در هریک از آنها فقط به تعداد 

 .  ذکری از منابع نوآوری به میان نیامده است

یستمی است لذا  مدل مدیریت نوآوری جامع            پژوهش رویکرد س همچنین با توجه به این که رویکرد مدل   

بیانگر یک سیستم جامع مدیریت نوآوری می باشد و از این رو مولفه های مدل  از جمله مولفه های بخش ورودی 

                                                                                                       .                                           مدل به عنوان  زیر سیستم ها ی آن  محسوب می شوند .  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بخش پردازش مدلمربوط به  مدلآزمون  نتایج جمع بندی و تحلیل -5-2-1
 

به همراه اعداد معناداری و ضریب مسیرشان در مدل کلی  مدل پردازش بخش مولفه های(  2-5 ) در جدول   

 % بررسی شده اند.55این نتایج در جامعه ی مورد نظر در سطح اطمینان   .آورده شده اند 
 

 مربوط به بخش پردازش مدل  مدل پژوهشتحلیل نتایج  -1-5 جدول                             
 

 مولفه های پردازش        ردیف

 

 نتیجه  ضریب مسیر سطح معناداری

 تایید 22/0 01/2 ساختار سازمانی نوآور 1

 تایید 15/2 22/1 فرهنگ سازمانی نوآور  2

 تایید 12/2 26/1 نوآوری در کل زنجیره ارزش  3

 تایید 16/2 22/1 فرایندها ی نوآوری در همه   4

 عدم تایید 12/2 89/2 نوآوری مستمر و بی وقفه  5
 ( تایید همبستگی) 

 تاییدعدم  12/2 82/2 تکنیک های خالقیت و نوآوری  7
 ( تایید همبستگی) 

 پذیرش 15/2 22/1 فناوری اطالعات و ارتباطات  6

 پذیرش 18/2 28/1 ساز و کارهای مدیریتی  8

     
      
 عنوان مولفه های بخش پردازش مدل مدیریت نوآوری  عوامل زیر بهمالحظه می گردد (  2-5 ) با توجه به جدول     

 :: اندجامع مورد تایید قرار گرفته 
 

                 مورد تایید قرار گرفته است .         مدل ردازش پبخش به عنوان یکی از مولفه های « ساختار سازمانی نوآور »  -1

                ،(1550هاول و هیگینز) (، 1588(،الرسون وگوبلی)  1581هاپکینز) ها مانند پژوهشاکثر نتایج این نتیجه با 

(،  2007گالناکیس ) (،  2005، گوفین و میشل )  2003(، بسانت ) 1555(، بلیچر)  1558(، لیستر)  1553 )کالنتون 

EPC  (2010  ، ) استاندارد BS  (2008  ، )استاندارد  ،(  2007(، چن و ساونی )  2007(، کرنی)  2007ماگه ) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مراکز و خوشه های نوآوری الکترونیک ، و ساز و کارهای و همچنین با مفاهیم  CENTS     (2012 ) استاندارد

             مدیریت طراحی محصول ،  مهندسی سیستم ، مدیریت پروژه های نوآورانه ، مجازی پژوهش و نوآوری ، 

                        هوش سازمانی ، چابکی سازمانی   مدیریت سرمایه های فکری ، سازمان یادگیرنده ،  ،مدیریت دانش 

  هماهنگی دارد . و نیز مدل های تعالی سازمانی 

 

 

مورد تایید قرار گرفته است .             مدل پردازش بخش به عنوان یکی از مولفه های « فرهنگ سازمانی نوآور » -2

              (،2003(، بسانت ) 2003(، سابر)2003( ، پان،بیرز وکلینیچ)  1551بلیچر)  این نتیجه با نتایج  پژوهش های

                 BS(،  استاندارد  2008(، استام ) 2007(، کرنی)  2007(، ماگه)  2007(، گالناکیس ) 2005گوفین و میشل ) 

                       و همچنین با مفاهیم  CENTS     (2012 ) ( ، استاندارد 2010)  EPC استاندارد،  ( 2005(، گسو)  2008) 

  نوآوری الکترونیک ، مراکز و خوشه های مجازی پژوهش  و نوآوری ، مدیریت طراحیو ساز و کارهای 

                       ، مدیریت پروژه های نوآورانه ، مدیریت دانش ، سازمان یادگیرنده ،  محصول ، مهندسی سیستم

  مدیریت کیفیت ، مدیریت بهره وری ،               ،سرمایه های فکری ، هوش سازمانی ، چابکی سازمانی  مدیریت 

، مدیریت فرهنگ سازمانی ، مدیریت رفتار سازمانی و نیز خالقیت نوآوری شناسی مدل های تعالی سازمانی 

 هماهنگی دارد .  روانشناختی 

                     پردازش تایید شده است .  بخش به عنوان یکی از مولفه های« زنجیره ی ارزش  سراسرنوآوری در» -3

اکثر مدل های  می باشد .هماهنگ  (  2007( ، گلستان هاشمی )  2007گسو )پژوهش های   با نتایج این نتیجه 

 درون سازمان و نوآوری های  نوآوری در واحد تحقیق و توسعهخالقیت و مدیریت نوآوری بر اقدامات برای 

           متمرکز هستند ولی یکی از وجوه امتیاز و از ابعاد جامعیت مدیریت نوآوری جامع ، جامعیت مبنی بر اقدامات

 سازمان می باشد .   حلقه های زنجیره ی ارزش کلیه ی برای نوآوری در 

                       تایید شده است . مدل  پردازشبخش به عنوان یکی از مولفه های «  فرایندهای  کلیهنوآوری در» -4

               هماهنگ است . اکثر مدل های ( 2007(، گلستان هاشمی )  2007گسو )  پژوهش هایاین نتیجه با 

و برای بخشی از فرایندها             نوآوری در واحد تحقیق و توسعه خالقیت و مدیریت نوآوری بر اقدامات برای 

،  رویکردهای مدیریت کیفیت نیز               و نوآوری در کلیه ی  فرایندها مورد توجه کافی نیست متمرکز هستند 

مدیریت نوآوری جامع ، مدل جامعیت  ابعاد وجوه امتیاز و از  یکی از   به طور غالب بر بهبود معطوف می باشند .

   .ی باشد م  سازمان فرایندهای   در همه یاقدامات برای نوآوری  تاکید بر  بر جامعیت مبنی

              پردازش مدل تایید نشده است . این نتیجهبخش به عنوان یکی از مولفه های « نوآوری مستمر و بی وقفه » -5

با توجه به نتایج  حاصل از بررسی مدل در جلسه ی هماهنگی ندارد .  (2005گسو ) و ( 2002شاپیرو )با پژوهش 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  اکثر صنایع  اقدامات نوآوری به طور غالب متمرکزاز آنجا که در نظر می رسد  گروه کانونی مدیران صنعت ، به

زمان کاری آن  و دانسته می شود ) و نه وظیفه ای همگانی در کل سازمان  (واحد تحقیق و توسعه  به فعالیت های 

و همچنین نگرش کلی به  شبانه روزی نیست  ها معموال طبق ساعات اداری است و مانند واحد تولید در شرکت

            لذا انجام فعالیت ها ی معطوف به نوآوری به طور سه شیفته و شبانه روزی  نوآوری و هزینه های مربوطه ، 

  می شود . تلقی  خیلی دشوارو یا و حتی غیرضروری و در تمام روزهای هفته ، غیر متعارف و نامانوس 

   
 

 

بخش مالحظه گردید ضرایب همبستگی این متغیر با همه ی دیگر متغیرهای (  26-4 ) همان طور که در جدولالبته     

                    پردازش معنی دار است بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که ایفای نقش این متغیر در بخش پردازش مدل

. می توان چنین فرض نمود که پاسخگویان این مولفه را از لحاظ نظری                    به صورت غیرمستقیم تایید شده است

 مولفه ای نامانوس ارزیابی کرده اند .آن را موثر دانسته ولی از لحاظ عملی و در واقعیت موجود صنعت 

با  این نتیجه پردازش مدل تایید نشده است .  بخش مولفه هایبه عنوان یکی از «  تکنیک های خالقیت و نوآوری» -7

،   ( 2002(، داریل من  )  1578( ، آلتشولر)  1555( ، پروکتور ) 1556)  (، ریکاردز 1572)  آسبورنپژوهش های 

                  CENTSاستاندارد  BS (2008 ،)استاندارد ،   (2007انجمن  آینور)  ( ، 2007گلستان هاشمی )،  ( 2003سیکافوس) 

                        مالحظه گردید(  28 -4 ) همان طور که در جدول ولیهماهنگی ندارد . دیگر پژوهشگران  و ( 2012) 

                       معنی دار است یعنی تاثیر غیرمستقیم آن تایید شده است . با سایر متغیرهای پردازش  آنضریب همبستگی 

             به نتایج حاصل از جلسه بررسی و تحلیل کیفی با گروه خبرگان صنعت ، به نظر می رسد شناخت و آگاهی توجهبا 

                     استفاده و همچنین میزاناکثر مدیران صنعت ) نمونه ی آماری ( در باره ی تکنیک های خالقیت و نوآوری 

 احتمال داد کمبود دانشی پاسخگویان منجر به  این نتیجه شده است .می توان .  خیلی کم است  از آنها 

                        پردازش مورد تایید واقع شده است . بخش به عنوان یکی از مولفه های « فناوری اطالعات و ارتباطات » -6

              ( ، گوفین و میشل   2002اتون )،ک(2002)پاسیانته ،()دوره پنجم(،  1555راسول ) با نتایج پژوهش های  این نتیجه 

                                    (  2008واسیلیو) ، (2006ویاللوازو ) ، ( 2007لرکیس ) ک،(2007)آشلی ولیولد ،  مکسویل، (، 2005) 

تصمیم یار نوآوری، همچنین مفاهیم و ساز وکارهای نوآوری الکترونیک ، نظام های اطالعات نوآوری ، نظام های و 

و نیز نظام های مدیریت دانش و نظام های  ، نوآوری به کمک رایانه  مراکز و شبکه های مجازی پژوهش و نوآوری

کلیه ی ابزارها و به کارگیری یکی از جنبه های جامعیت مدل ، جامعیت از لحاظ هماهنگی دارد . اطالعات مدیریت 

   های نوآوری می باشد .  روش ها برای ارتقاء کمی و کیفی فعالیت

                     مدل مورد تایید قرار گرفته است .پردازش بخش به عنوان یکی از مولفه های « ساز و کارهای مدیریتی » -8

    (، 1552(،ایبرت) 1550()دوره های چهارم و پنجم(، تورنانسکی و فیشر ) 1554راسول )این نتیجه با پژوهش های 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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            (، 2005تروت) (، 2003)  (، بسانت 2003سابر)  ، (2003) بیرز و کلینیچ ، پان، (1555(، بلیچر)  1555اولریچ ) 

 2008استام )  ( و 2007،کرنی  ) (2007) ماگه (،2007الپتاسیک،شاوولیتنر) (،2007گالناکیس) (،2005) گوفین ومیشل

                 ، ، برنامه ریزی راهبردی نوآوری استراتژیکمدیریت فناوری ، مدیریت  مدیریت دانش ،و همچنین مفاهیم   (

  ومدیریت کیفیت   ،  سنجش و ارزیابی نوآوریمدیریت محصول ، مدیریت طراحی ، پروژه های نوآوری ،   مدیریت

در مدل مدیریت  باشد .جامعیت مدل می مهم یکی از جنبه های  این موضوع هماهنگی دارد .  مدیریت بهره وری

نظام ها و ساز و کارهای مدیریتی جهت هم افزایی و توسعه ی  سایرطراحی شده در این پژوهش ، نوآوری جامع 

  می شود ، از این رو مدل قابلیت یکپارچه کنندگی و هم افزایی باالیی دارد . قابلیت ها ی نوآوری سازمان استفاده 

 

 

 بخش خروجی مدلمربوط به  نتایج جمع بندی و تحلیل -5-2-2 

 مسیرشان در مدل کلی  رایب مولفه های بخش خروجی مدل  به همراه اعداد معناداری و ض ( 3-5 ) در جدول   

 % بررسی شده اند.55این نتایج در جامعه ی مورد نظر در سطح اطمینان مالحظه می شوند . 
 

 مدل  خروجیمربوط به بخش  تحلیلنتایج  -2-5جدول                                        
 

 های خروجی مولفه       ردیف

 

 نتیجه  ضریب مسیر سطح معناداری

 تایید 23/0 02/2 ایجاد انواع نوآوری ها     1

 تایید 12/2 21/1 کمیت نوآوری ها   2

 تایید 15/2 22/1 سرعت ایجاد نوآوری    3

 تایید 12/2 29/1 کیفیت نوآوری ها   4

 تایید 12/2 22/1 توجه به جنبه های فردی نوآوری 5

 تایید 11/2 22/1 توجه به جنبه های اجتماعی نوآوری   7

 تایید 12/2 28/1 نوآوریتوجه به جنبه های زیست محیطی  6

     

 

                               مدلخروجی بخش  به عنوان مولفه هایموارد زیر  مالحظه می گردد (3-5) با توجه به جدول     

             از جنبه های جامعیت مدل پژوهش ،  جامعیت دیگر یکی . اند مدیریت نوآوری جامع مورد تایید قرار گرفته

 در نظر گرفته شدن ابعاد مختلف مربوط به نوآوری می باشد .  مبنی بر
 

راسول                با نتایجاین نتیجه به عنوان یکی از مولفه های خروجی مدل تایید شده است . « ایجاد انواع نوآوری ها » -1

              ( ،2007گلستان هاشمی ) ، ( 2005(، تید،بسانت،پاویت) 2003() دوره پنجم نوآوری ( ، کاتلنیکو)  1554) 

                EPC (2010 ، )استاندارد ،  ( 2005(، گسو)  2005آندریوپولیس و داوسون ) (، 2008) راهنمای اسلو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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                  همان طورکه در فصل دوم مالحظه گردید  هماهنگ است . اکثر مدل ها CENTS     (2012 ) استاندارد

                 توجه نموده اند .   به تعدادی از انواع نوآوری کدامبه نوآوری محصول متمرکز هستند و مدل های دیگر نیز هر

در منابع نوآوری و جامعیت در اقدامات نوآوری در همه ی فرایندها و نیز                              ش جامعیت در مدل این پژوه

  ،      نوآوری فناورانه،   خدمتنوآوری محصول / ش می تواند به ایجاد انواع نوآوری ها ) در سراسر زنجیره ی ارز

                      نوآوری فرهنگ ، نوآوری مدیریت، نوآوری راهبرد ،  نوآوری سازمان ، نوآوری بازاریابی ، نوآوری فرایند

                           جامعیت در ایجاد انواع نوآوری ها یکی از ابعاد جامعیت ( منجر گردد . نوآوری مدل کسب و کار و 

         مدل پژوهش  می باشد .
 
 
 

 خروجی مدل تایید شده است . این نتیجه با یافته های بخش به عنوان یکی از مولفه های « کمیت نوآوری ها » -2

( ، 2007(،گلستان هاشمی)  2007(، گسو  ) 2007( ، گالناکیس) 2003() دوره پنجم نوآوری(، بسانت) 1554راسول) 

هماهنگ است . بنابراین از مدل مدیریت نوآوری جامع CENTS     (2012  )استاندارد  وEPC   (2010  )استاندارد 

مدل کلیه ی عوامل دخیل این قابل قبول است چون  یانتظار چنین نوآوری ها بشود . تعداد افزایشانتظار می رود باعث 

افزایش تعداد                                         . ارزش به کار می گیرددر فرایند نوآوری را به طور هم افزایانه ای در سراسر زنجیره 

 نوآوری ها  به عنوان  برون داد  یکی از نتایج  بخش پردازش مدل می باشد .

      نیز به عنوان یکی از مولفه های خروجی مدل تایید شده است . این نتیجه با یافته ی        « سرعت ایجاد نوآوری ها » -3 

             اهمیت ویژه ای دارد « وری سرعت نوآ» ( که بیان می دارد در دوره  پنجم مدیریت نوآوری ،  1554راسول ) 

تعداد  ساز و کارهای فرایند نوآوری در مدل مدیریت نوآوری جامع همان طور که انتظار می رودهمراستا است . 

               ود که بر سرعت ایجاد نوآوری ها نیز به میزان قابل توجهی بیفزاید .ها را افزایش دهد همچنین انتظار می ر نوآوری

             در اکثر مدل های مدیریت نوآوری برسرعت ایجاد نوآوری ها تصریحی نشده و تاکید بر افزایش سرعت ایجاد

 .د نظر قرار گرفته است نوآوری ها از مواردی است که در این مدل به طور ویژه م

          از مولفه های خروجی مدل تایید شده است . این نتیجه با یافته های دیگر به عنوان یکی « کیفیت نوآوری ها » -4

 و                            ( 1556روی و رایدل ) ،  در خصوص ویژگی های دوره پنجم مدیریت نوآوری ( 1554راسول ) 

 می باشد .  همراستا  (2003پان،بیرز و کلینیچ) 
 

                         خروجی مدل تایید شده است .بخش به عنوان یکی از مولفه های «  های فردی نوآوریپیامدتوجه به » -5

                   ( ،  2008(  ، شامبرگ )  2008)  (  ،  مارتین 2006( ، هاویس و هیل )  1554)  نورسیا(  2007لوز )این نتیجه  با نظرات  

و همچنین مفاهیم نوآوری اخالق مدار ، نوآوری پایدار و  نوآوری محیط زیست گرایانه EFQM  (2010  )و مدل 

  هماهنگ می باشد . 
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                    خروجی مدل تایید شده است .بخش به عنوان یکی از مولفه های «  نوآوری اجتماعیپیامدهای توجه به » -7

               ، (  2008( ، شامبرگ )  2008( ، مارتین  ) 2006( ، هاویس و هیل )  1554)  نورسیا(  2007با لوز )این نتیجه 

OECD  (2008 ) ،  استانداردEPC (2010  ، )EFQM (2010) استاندارد  وCENTS    (2012 )               و همچنین

 هماهنگ  می باشد. پایدار و  نوآوری محیط زیست گرایانهمفاهیم نوآوری اخالق مدار ، نوآوری 

 

                خروجای مادل تاییاد شاده اسات .      بخاش  به عنوان یکی از مولفه هاای  «  زیست محیطی نوآوریپیامدهای توجه به »  -6

                      ( ، 2008(، آندرساااون)  2006(،  کمااا  و فاکساااون ) 2001( ،  زیاااو ) 2000رنیگنااار) ایااان نتیجاااه باااا یافتاااه هاااای  

                        CENTS( ، اساااتاندارد  2010)    EPC( ، اساااتاندارد  2008)   OECD (، 2008( ، ماااارتین )  2008)  آنومریااات

 هماهنگ می باشد.  نوآوری پایدار و  نوآوری محیط زیست گرایانه و همچنین مفاهیم نوآوری اخالق مدار ،(  2012 )

 
 

 
 

 

 متغیرهای سطح اول مدلمربوط به  نتایج جمع بندی و تحلیل -5-2
 

           یب مسیرامربوط به متغیرهای سطح اول یا نهفته پژوهش به همراه اعداد معناداری و ضرفرضیه  دو  ( 4-5) در جدول   

 % بررسی شده اند.55این نتایج در جامعه ی مورد نظر در سطح اطمینان  . ورده شده اندکلی آدر مدل مربوطه 
 

 مربوط به متغیرهای سطح اول مدل  تحلیلنتایج  -2-5  جدول                                          
 

 

 فرضیه  

 

سطح 

 عناداریم

 

 ضریب مسیر

 

 نتیجه 

 پذیرش 61/0 44/2 معنادار وجود دارد .ی ورودی مدل و پردازش رابطه  بخش بین  -1

 پذیرش 58/0 07/2 . دارد رابطه ی معنادار وجود و خروجی مدل پردازش بخش بین  -2

 

        فرضیه های مربوط به وجود رابطه ی معنی دار بین هر سه بخش اصلی ساختاری همان طور که مالحظه می گردد    

و پاسخ سواالت پژوهش            تایید قرار گرفته استمدل پژوهش که بر اساس رویکرد سیستمی طراحی گردیده مورد 

 در خصوص وجود رابطه ی معنی دار بین سه بخش اصلی مدل داده می شود :

 بین بخش ورودی  و بخش پردازش مدل رابطه ی معنی دار وجود دارد . -  

 بخش خروجی مدل رابطه ی معنی دار وجود دارد .بین بخش پردازش  و  -  

 بین بخش ورودی  و بخش خروجی مدل رابطه ی معنی دار وجود دارد .با توجه به دو نتیجه ی فوق ،  -  

                      نقش بازخورد رال مولفه های خروجی مد سنجش و ارزیابی دارای ساختار سیستمی استکه در این مدل      

  .ایفا  می نمایند 
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 مدل متغیرهای  بینهمبستگی جمع بندی و تحلیل نتایج آزمون  -5-5
 

 بین متغیرهای ورودی و پردازشهمبستگی آزمون  نتایج جمع بندی و تحلیل -5-5-2
 

بیشترین ضریب همبستگی ، متغیرهای دارای مدل ورودی و پردازش بخش های از میان متغیرهای (   5-5)  در جدول   

 استخراج شده اند .این متغیرها از جداول همبستگی فصل چهار   . نشان داده شده اند با یکدیگر
 

  بیشترین ضریب همبستگی های ورودی و پردازش بامتغیر  -5-5جدول                                 
 

 ضریب همبستگی بیشترین همبستگی (متغیر پردازش ) با  متغیرهای ورودی )منابع نوآوری(

 

 734/0 نوآور ساختار سازمانی ایده های خالق کارکنان   -1       

 756/0 نوآور فرهنگ سازمانی پژوهش های کاربردی کارکنان  -2

 755/0  نوآور ساختار سازمانی تحقیق و توسعه   -3       

 624/0 نوآور ساختار سازمانی تحقیقات بازاریابی   -4       

 768/0 فرایندهای نوآوری در کلیه  مطالعات آینده پژوهی -5       

 785/0 نوآور ساختار سازمانی            ایده های خالق مشتریان -7        

 534/0 نوآور ساختار سازمانی بیرونی همکاری های پژوهشی -6       

 560/0 ارتباطاتفناوری اطالعات و  خرید نوآوری  -8        

 754/0 فناوری اطالعات و ارتباطات منابع دانشی بیرونی    -5        
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                        متغیر بیشترین ضریب همبستگی را 5ورودی ، تعداد های مالحظه می شود از بین متغیر همان طور که       

. بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که ویژگی های ساختار سازمانی و مناسب بودن آن دارند  نوآور با ساختار سازمانی

 مدیریت نوآوری جامع ایفا می نماید .  مدلبرای نوآوری ، نقش خیلی مهمی در 

مرکز با توجه به این که مفهوم ساختار سازمانی معموال پنج جنبه ی تخصیص کارها ، بخش بندی ، دامنه ی کنترل ، ت      

( رابطه ی باالی آن با اکثر متغیرهای ورودی                     1558و عدم تمرکز و میزان رسمیت را شامل می گردد ) دفت ، 

(  1585در ساختار سازمانی نوآور که اختیار و ابتکارعمل کارکنان باالست ) هاچر، . )منابع نوآوری( قابل انتظار می باشد

بروز             و عدم تمرکز بیشتری دارد و نیز ساختار پهن و با انعطاف باالست زمینه برای  و ساختار جنبه ی ارگانیک

 .    بیشتر فراهم استو اقدامات نوآوری ایده ها و انجام پژوهش های کاربردی  ی  خالقیت کارکنان و ارائه

 

 
 
 

 

 

که حداکثر همسوئی با اقدامات مربوط  نوآور از جنبه ی علمی پژوهشی شناسایی ویژگی های ساختارهای سازمانی     

             به توسعه نوآوری در سازمان را دارند از اهمیت زیادی برخوردار است .از جنبه ی کاربردی و عملیاتی نیز

طراحی و استقرار چنین ساختارهای سازمانی مناسبی از ضروریات استقرار مهندسی مجدد ساختار سازمانی و به عبارتی 

بنابراین می توان چنین گفت که مهندسی مجدد م مدیریت نوآوری جامع در سازمان و عملکرد مطلوب آن می باشد . نظا

        استقرار و عملیاتی سازی این مدل به عنوان یکی از گام های اساسی با رویکرد مدیریت نوآوری جامع ساختار سازمانی 

     گردد .محسوب می  مدیریت نوآوری برای جامع نظام یک 
 

           به عنوان یکی از منابع نوآوری ،با توجه به جدول مالحظه می گردد پژوهش های کاربردی کارکنان سازمان      

توسعه ی فرهنگ پژوهش و دارای بیشترین همبستگی با فرهنگ سازمانی است . بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که 

مشارکت فراگیر کلیه ی فرهنگ سازمانی نوآور  یریت نوآوری جامع دارد .نوآوری در سازمان نقش مهمی در مد

 ترویج نموده و مورد پشتیبانی قرار می دهد .فعالیت های پژوهش و نوآوری  کارکنان را در

فرایندهای سازمان  یهمچنین مالحظه می گردد مطالعات آینده پژوهی بیشترین همبستگی را با نوآوری در کلیه      

از این می توان نتیجه گرفت که مسیر حرکت فعالیت های نوآوری درمحدوده ی واحد تحقیق و توسعه منحصر دارد .

               و در نتیجه توسعه ی انواع نوآوری ها فرایندها نمی شود و در گستره ی زمانی رو به جلو ، نوآوری در همه ی 

  می یابد .اهمیت بیشتری 

                      بیشترین همبستگی را با« منابع دانشی بیرونی » و « خرید نوآوری »  متغیرهای همچنین طبق جدول فوق      

به دلیل دارند . به نظر می رسد استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در سازمان « فناوری اطالعات و ارتباطات » 

 و مبادله ی اطالعات و افزایش آگاهی ازز علمی پژوهشی بین سازمان ها و مراککه در ارتباطات  امکانات ویژه ای

        فراهم می کند می تواند نقش موثری در تسهیل و تسریع ارائه و دریافت فناوری ها و دیگر نیازهای سازمان ها 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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                  خدمات پژوهش و نوآوری و بهره گیری از منابع دانشی مورد نیاز فعالیت های پژوهش و نوآوری ایفا نماید . 

منابع اطالعاتی و امکانات  مدیریت دانش ،  انواع نظام های اطالعاتی مدیریت به ویژه نظام اطالعات پژوهش و نوآوری ،

                             ی فناوری ها بانک های اطالعاتکتب و مجالت الکترونیکی ، انواع ،وب گاه ژورنال ها  ،ارتباطی اینترنت

  ( از جمله این امکانات می باشند . یا اختراع نامه  ) پتنت  ای اختراعات و سنده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ورودی و خروجیبخش همبستگی بین متغیرهای  آزمون  نتایج جمع بندی و تحلیل -5-5-1
 

، متغیرهای دارای بیشترین ضریب همبستگی با یکدیگر  خروجیورودی و بخش از میان متغیرهای  ( 7-5 ) در جدول   

 داده شده اند. این متغیرها از جداول همبستگی فصل چهار استخراج شده اند .  نشان
 

 با بیشترین ضریب همبستگی خروجیمتغیرهای ورودی و  -6-5جدول                                    
 

 ضریب همبستگی ) با بیشترین همبستگی ( خروجیمتغیر  متغیرهای ورودی )منابع نوآوری(

 

 571/0 کمیت نوآوری ها  ایده های خالق کارکنان -1        

 586/0 کمیت نوآوری ها پژوهش های کاربردی کارکنان  -2

 441/0  ایجاد انواع نوآوری ها تحقیق و توسعه   -3       

 450/0 ایجاد انواع نوآوری ها                          تحقیقات بازاریابی   -4        

 538/0 ایجاد انواع نوآوری ها مطالعات آینده پژوهی -5       

 563/0 ایجاد انواع نوآوری ها              ایده های خالق مشتریان -7        

 384/0 سرعت ایجاد نوآوری ها بیرونی همکاری های پژوهشی -6       

 356/0 کمیت نوآوری ها خرید نوآوری  -8        

 535/0 ایجاد انواع نوآوری ها منابع دانشی بیرونی    -5        
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بیشترین همبستگی « ایجاد انواع نوآوری ها » ، متغیربین متغیرهای ورودی و خروجی همان طور که مالحظه می شود     

این نتیجه قابل انتظار است که فعالیت های تحقیق و توسعه ، تحقیقات بازاریابی ،             را با شش متغیر ورودی دارد . 

مطالعات آینده پژوهی و ایده های خالق مشتریان و منابع دانشی بیرونی هر کدام جنبه هایی از نیاز به نوآوری های 

           در نتیجه اقدامات برای تحقق انواعد و طیف گسترده ای از انواع ایده ها حاصل شومختلف را آشکارتر نماید و 

   گردد .بر آنها معطوف نوآوری ها 

                          دیگر متغیر خروجی است که بیشترین همبستگی را با سه متغیر ورودی دارا می باشد .« کمیت نوآوری ها »    

از منابع نوآوری هستند که کمیت آنها به طور قابل انتظاری ایده های خالق کارکنان و پژوهش های کاربردی کارکنان 

می توان چنین انتظار داشت که با افزایش تعداد ایده های خالق کارکنان برکمیت نوآوری ها می تواند تاثیرگذار باشد . 

داد نوآوری ها  سازمان و همچنین افزایش تعداد پژوهش های کاربردی ) اقدام پژوهی ها یا پروژه های حل مسئله ( ، تع

نیز افزایش یابد . با توجه به وجود رابطه ی همبستگی مثبت میان کمیت نوآوری ها با دیگر متغیرهای مدل ،                 

می توان چنین فرض نمود که با افزایش کمیت نوآوری ها ، دیگر متغیرها نیز افزایش می یابند . همچنین وجود 

  قابل انتظار می باشد .کمیت نوآوری  خرید نوآوری باهمبستگی بیشتر 
 

و بین المللی که مبتنی بر رویکرد  برون سازمانیهمکاری های پژوهشی ( مالحظه می گردد   7-5همچنین در جدول )     

 که قابل انتظار می باشد .دارد سرعت ایجاد نوآوری  همبستگی را با  بیشترین نوآوری باز می باشد

 و خروجی همبستگی بین متغیرهای پردازشآزمون  نتایج جمع بندی و تحلیل -5-5-2
 

                   ورودی و پردازش ، متغیرهای دارای بیشترین ضریب همبستگیبخش های از میان متغیرهای (  6-5) در جدول   

 داده شده اند. این متغیرها از جداول همبستگی فصل چهار استخراج شده اند .  نشان با یکدیگر
 

 با بیشترین ضریب همبستگیو خروجی متغیرهای پردازش  -2-5جدول                                    
 

 ضریب همبستگی ) با بیشترین همبستگی ( خروجیمتغیر  پردازشمتغیرهای 

 

 784/0 ایجاد انواع نوآوری ها  نوآور ساختار سازمانی  -1        

 528/0 ایجاد انواع نوآوری ها نوآور فرهنگ سازمانی  -2       

 575/0 ایجاد انواع نوآوری ها نوآوری در کل زنجیره ارزش  -3       

 802/0 ایجاد انواع نوآوری ها فرایندها ی نوآوری در کلیه   -4       

 410/0 سرعت ایجاد نوآوری ها   نوآوری مستمر و بی وقفه  -5       

 541/0 ایجاد انواع نوآوری ها               نوآوریتکنیک های خالقیت و   -7        

 615/0 ایجاد انواع نوآوری ها   فناوری اطالعات و ارتباطات -6       

 527/0      ایجاد انواع نوآوری ها    ساز و کارهای مدیریتی  -8        
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مورد بیشترین همبستگی را با متغیر خروجی متغیرهای بخش پردازش مدل به جز یک همان طور که مالحظه می شود      

              ایجاد انواع» نیز مالحظه گردید که متغیر  ( 7 -5) در جدول با توجه به این که  نوآوری ها دارند . ایجاد انواع

بنابراین قابل انتظار است که این رابطه ی باال را با اکثر متغیرهای منابع نوآوری نیز دارد بیشترین همبستگی  « نوآوری ها

      همان طور که بیان گردید منابع مختلف نوآوری می تواند نیاز ها بین آن و متغیرهای پردازش هم وجود داشته باشد . 

 ی  جیرهنوآوری در سراسر زن» به انواع نوآوری ها را بیشتر مشخص نموده و برانگیزاند . همچنین قابل انتظار است که 

« ایجاد انواع نوآوری ها » به دلیل گستره ی زمینه ها بیشترین همبستگی را با « نوآوری در کلیه ی فرایندها » و « ارزش 

خیلی بیشتری به فعالیت های  یزمان بر اساس آن فرصتکه « نوآوری مستمر و بی وقفه » همبستگی باالی داشته باشند . 

به نظر می رسد فناوری اطالعات و قابل انتظار می باشد . « ت ایجاد نوآوری ها سرع» نوآوری اختصاص می یابد با 

  و ایجاد آنها را افزایش دهد .ارتباطات و نیز ساز و کارهای مدیریتی مختلف می تواند نیاز به انواع نوآوری ها 

 

 

 

 مدل  های شاخصمقایسه وضعیت موجود و بالقوه صنایع ایران نسبت به  تحلیل نتایج آزمون -5-6

                           تفاوت معناداریهای آزمون ( مربوط به  25 -4) و ( 28 -4) ، ( 26 -4) همان طور که در جداول      

کمتر است بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که  05/0اعتبار آزمون برای همه ی شاخص های مدل از  شدمالحظه 

فرض های صفر آماری ) مبنی بر عدم وجود فاصله ی معنادار ( رد شده و فرض های    برای همه فرضیه های ذکر شده ،

و  بین وضعیت موجود»   یعنی وجود فاصله ی معنادار  تایید می شوند و در نتیجه فرضیه اصلی مبنی بر این که پژوهش
« در سازمان های صنعتی ایران  فاصله ی معنادار وجود دارد مدیریت نوآوری جامع وضعیت بالقوه ی شاخص های مدل 

             بیانگر آن است که در سازمان های صنعتی امکان ایفای نقش شاخص های مدلنتیجه . این  تایید می گردد

ه ی           نتایج حاصل از جلسبا توجه به مدیریت نوآوری جامع به طور بالقوه بیشتر از وضعیت موجود آنها می باشد . 

                    به نظر می رسد و نیز دیگر بررسی های پژوهشگر بررسی نتایج پژوهش توسط مدیران صنعت ) گروه کانونی ( 

          و به عبارتی  حاکمیت رویکرد سیستمی به مدیریت نوآوری در صنایععدم  ،و شکاف این فاصله از مهم ترین علل 

) مانند نظام های شناخته شده ی مدیریت کیفیت ( به معنای تخصصی آن در صنایع   ریت نوآوریعدم استقرار نظام مدی

نتایج آزمون تحلیل شکاف نشان می دهد میزان شکاف وضع موجود همچنین  .می باشد و در نتیجه عدم ایفای نقش آن 

  است .و  بالقوه برای متغیرهای مختلف مدل خیلی به یکدیگر نزدیک 

 پژوهش2جنبه های نوآوری   -2 -5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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             انواع  مبانی نظری و و مطالعه ی تحلیلی وسیع2در این پژوهش با بررسی گسترده ی منابع و ادبیات موضوعی     

و  مدیریت نوآوریخالقیت نوآوری شناسی سازمانی و مدل های ارائه شده توسط پژوهشگران تاکنون در حوزه ی 

                        مرتبط ، مدل جدیدی تحت عنوان  رویکردها ، مفاهیم و روش های  دیدترین و مهم ترین ج لحاظ نمودن

 از جنبه ی کلی ،. ( طراحی و تبیین گردیده است  Total Innovation Management« ) مدیریت نوآوری جامع » 

  مین مدلی است که برای رویکردی جامعسو، این مدل ، علمی مرتبط منابع نتایج حاصل از بررسی گسترده ی به استناد 

دو مدل دیگر نیز یکی مربوط به پژوهشگر و  ارائه می گردد « مدیریت نوآوری جامع » تحت عنوان  به مدیریت نوآوری 

        ارائه شده  و مدل  پژوهشگر معتقد است مدل گسو کاستی های قابل توجهی دارد  .دیگری مربوط به گسو می باشد 

              دارا می باشد .  قابل توجهی های متعددذکر شده مزیت و برتری  ادامهاز جهات مختلفی که در در این پژوهش 

  د :نبه شرح زیر می باشی مدل این پژوهش نوآورانه  های و جنبه ها مزیت  وویژگی های اختصاصی 

در این پژوهش اولین و تاکنون تنها مدلی است                 طبق بررسی ها مدل مدیریت نوآوری جامع ارائه شده -5-6-1

که در این خصوص با استفاده از روش مدل سازی علمی طراحی و با روش های تحلیل کمی ارزیابی و                     

 اعتبار سنجی شده است .  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -Contribution                  -Comprehensive  Litreature  Review 

 

 

        رویکرد سیستمی این مدل اولین و تاکنون تنها مدل برای مدیریت نوآوری جامع است که بر اساس -5-6-2

با رویکرد سیستمی است    نوآوری  مدیریت مدل این مدل تنها نظرمی رسد همچنین طبق بررسی ها به مبتنی می باشد.

     .را دارا می باشد   به ویژه جامع اندیشی رویکرد سیستمیمتعدد بنابراین مدل ارائه شده مزایای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع نوآوری     

 ایده های خالق کارکنان 

 تحقیق و توسعه

 همکاری های پژوهشی بیرونی

 ایده های خالق مشتریان    

 تحقیقات بازاریابی

 مطالعات آینده پژوهی       

 فرهنگ سازمانی نوآور

 

 نوآوری در کل زنجیره ارزش  

 خروجی  پردازش     

 فناوری اطالعات و ارتباطالت

 نوآوری در کلیه فرایندها

 ع نوآوری هاانوا

 سرعت نوآوری ها

 کیفیت نوآوری ها

 جنبه های فردی نوآوری

 جنبه های اجتماعی نوآوری

 

 پژوهش های کاربردی      

 بی وقفه مستمر و نوآوری     
 کمیت نوآوری ها

 ختار سازمانی نوآورسا

 

 تکنیک های خالقیت و نوآوری 
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 پژوهش              پیشنهادیمدل  -5-2                                                                                                   

             یکپارچه سازی و جامعیت بخشی استفاده شده است . از این رو مدل طراحی مدل از رویکرددر  -5-6-3

           ویژگیارای د و است  بیشتری را در بر گرفته و کامل تراصلی متغیرهای قبلی ارائه شده از مدل های نوآوری 

عالوه بر موارد اصلی دیگر مدل ها ، موارد متعددی از . این مدل  می باشد و قابلیت باالی هم افزایی مزیت جامعیتو 

موضوعات و عوامل جدید و مهمی در خصوص نوآوری و به عبارتی متغیرهایی را شامل می گردد که  به طور 

                  نظر در قالب این مدل در امانشده اند لحاظ  موجودپراکنده و مجزا مطرح می باشند ولی در مدل های 

 به شرح زیر می باشند : فوق مواردشده و  یکپارچه  شده اند و جایگاه و نقش آنها تبیین گردیده است .    رفتهگ

    ( . لحاظ شدن حداکثری منابع نوآوری منابع نوآوری ) جامعیت در  -5-6-3-1

 :گر( لحاظ شدن حداکثری عوامل پردازش )  جامعیت در عوامل پردازشگر  -5-6-3-2
 

 

 جامعیت از جنبه ی نوآوری در کل زنجیره ی ارزش . -5-6-3-2-1

 جامعیت از جنبه ی نوآوری در کلیه ی فرایندهای سازمان . -5-6-2-2-2

 .جامعیت در ابزارها و روش های خالقیت و نوآوری  -5-6-2-2-3

 .در راستای خالقیت و نوآوری   ساز و کارهای مدیریتیاستفاده از انواع جامعیت در  -5-6-2-2-4

: در این مدل  کلیه خروجی های   ( لحاظ شدن حداکثری خروجی ها ) جامعیت در خروجی های مدل  -5-6-3-3

           مدیریت نوآوری و جوانب آنها در نظر گرفته شده اند ) ایجاد انواع نوآوری ها ، مدل جامع مورد انتظار از یک 

            و اجتماعی و توجه به پیامدهای فردی،ها ، کیفیت نوآوری  ها نوآوریایجاد ، سرعت ها کمیت نوآوری 

  . ( ها زیست محیطی نوآوری 

          با توجه به این که رویکرد ساختاری مدل ، سیستمی است بنابراین بازخورد که در این خصوص سنجش -5-6-4

                           است .  مستترمی باشد نیز در مدل  ) و به عبارتی ممیزی نوآوری (نتایج یا خروجی های مدل و ارزیابی 

و نیز مولفه های خروجی ها  این مدل نه تنها ممیزی خروجی ها را در بر می گیرد بلکه با توجه به جامعیت از این رو 

جنبه های زیست محیطی 

 نوآوری

 منابع دانشی بیرونی 

 خرید نوآوری         ساز و کارهای مدیریتی

مدیریت راهبردی ، مدیریت دانش ، مدیریت فناوری ، مدیریت پروژه 

 و .... 

 

 سنجش و ارزیابی   

 .       بازخورد
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               وهشگر برای سنجش و ارزیابی همه جانبه ی عملکرد نوآوری و به تعبیر پژ و جامع، یک چارچوب جدید پردازش 

    محسوب می گردد .و به عبارتی یک مدل تعالی مدیریت نوآوری  سنجش و ارزیابی نوآوری برای جامع مدل یک 

ابعاد مختلف جامعیت مدل ارائه شده در این پژوهش چارچوب مناسبی برای تدوین یک استاندارد   -5-6-5

انداردهای مدیریت نوآوری و تاکنون اولین و تنها             فراهم می نماید که جزو محدود استمدیریت نوآوری 

 استاندارد ملی مدیریت نوآوری می باشد .

مدل مدیریت نوآوری جامع ارائه شده در این پژوهش مفاهیم نوینی مانند مدیریت دانش جامع ،           -5-6-7

مشتریان  و  ، کارکنانمدیریت جامع ایده ها ) وساختار جامع خالقیت و نوآوری ،  فرهنگ جامع خالقیت وآوری 

         در مجموع به نظر همه ی ذینفعان و در سراسر زنجیره ی ارزش ( را مطرح و وارد ادبیات مدیریت می نماید .

می رسد رویکردها و مفاهیم ارائه شده در قالب این مدل ، فراتر از یک مدل و در واقعی پارادایم جدیدی در 

   مطرح می نماید .وری مدیریت نوآ

دیگر جنبه ی نوآوری پژوهش ، بررسی و ارزیابی وضعیت بالقوه و بالفعل سازمان های صنعتی ایران               -5-6-6 

                      در خصوص متغیرهای مدل است که با توجه به جامع بودن متغیرها ، بررسی جامع و جدیدی می باشد . 

                     این است که طبق بررسی ها به نظر می رسد تاکنون درکشور پژوهشی علمی دیگر  ذکرقابل ی  نکته . 

  مبنی بر طراحی و تبیین مدل مدیریت نوآوری انجام نشده است و این پژوهش که  در آن یک مدل مدیریت نوآوری

 طراحی و تبیین گردیده برای اول بار می باشد . 

 پژوهش حاصل از پیشنهادهای  -5-8

 ، پیشنهادهای زیر ارائه می گردد :حاصل از این پژوهش  یافته هایمدل و با توجه به  

 پیشنهادهای مبتنی بر بخش ورودی مدل ) منابع نوآوری (  -5-8-2

همان طور که مالحظه گردید در مدل مدیریت نوآوری جامع ارائه شده در این پژوهش که بر مبنای رویکرد سیستمی    

، در بخش ورودی یا درون دادهای مدل با نگاهی جامع کلیه ی منابع نوآوری لحاظ شده است                   طراحی گردیده 

 می شوند : پیشنهاد و توصیه  ، برنامه ریزان و  مدیران صنعتی موارد زیر به تصمیم گیران بر این اساس لذا 

زمینه های مناسب برای مدیریت خالقیت کارکنان سازمان و شرایط مطلوب برای پرورش تفکر خالق و  -5-8-1-1

ق تا کمیت و کیفیت ایده های خالآنان را به خوبی فراهم نمایند  توسعه ی قابلیت های اندیشه ورزی و ایده پردازی

کارکنان ایده های خالق  مدیریت  برای   راکارامد و اثر بخش ساز و کارهای کارکنان همواره ارتقاء یابد . در این راستا 

در این خصوص توجه جدی به نظام مدیریت اتخاذ نمایند . به عنوان مهم ترین سرمایه های ارزش آفرین سازمان 

   که نباید مدیران صنعتی از آن غافل شوند . پیشنهادها و ایده ها اهمیت بسیار زیادی دارد 
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             پژوهش های کاربردی کارکنان زمینه ها و ساز و کارهای مناسب برای انجام گیری مطلوب و مستمر  -5-8-1-2

             کاری تحت عناوینی مانند گروه ها  گروه ها ی، سازمان دهی و مدیریت در این راستا تشکیل .  به خوبی فراهم گردد

 پژوهش و حل مسئله یا گروه های بهبود و نوآوری مهم و ضروری می باشد .گروه های ،  نوآوری یا حلقه های

فعالیت های تحقیق و توسعه و ابعاد مختلف آن مانند برنامه ریزی راهبردی تحقیق و توسعه ،               به -5-8-1-3

توسعه ، منابع انسانی کافی و مطلوب و اختصاص بودجه های کافی توجه جدی جایگاه سازمانی مناسب واحد تحقیق و 

 نموده و تدابیر اثر بخش و کارامد برای مدیریت مطلوب تحقیق و توسعه اتخاذ نمایند .

به نتایج حاصل از تحقیقات بازاریابی به عنوان یک منبع مهم شناسایی مسائل و خالقیت و نوآوری نگاه شود   -5-8-1-4

ا توجه به رویکرد سیستمی و وجود رابطه ی همبستگی میان مولفه های ورودی از جمله همبستگی مثبت تحقیقات و ب

بازاریابی و تحقیق و توسعه و نیز پژوهش های کاربردی کارکنان ، نتایج تحقیقات بازاریابی در اختیار واحد               

واحد تحقیقات بازاریابی                   میانایجاد ساز و کار رابطه ی تعاملی تحقیق و توسعه و گروه های حل مسئله قرار گیرد . 

 و گروه های حل مسئله مهم و ضروری می باشد .واحد تحقیق و توسعه  و

به مطالعات آینده پژوهی به عنوان منبع مهمی برای شناسایی چالش ها و مسایل آینده و خالقیت و نوآوری   -5-8-1-5

عمل آید . ایجاد واحد تخصصی مطالعات آینده پژوهی در صنعت می تواند نقش موثری در این راستا توجه جدی به 

جهت برقراری  ساز و کار روابط تعاملی میان  مطالعات آینده پژوهی با تحقیق و توسعه و تحقیقات بازاریابی  ایفا نماید .

 تدابیر الزم اتخاذ گردد .
 

             تشویق مشتریان و کاربران و دیگر ذینفعان سازمان جهت انگیزه بخشی وی مناسب زمینه ها و ساز و کارها -5-8-1-7

( برای ارائه ی نظرات ، پیشنهادها و ایده های خالق مرتبط با فعالیت های سازمان و نیز جذب و  تامین کنندگان  مانند) 

برقراری روابط تعاملی                 توجه به به کارگیری آنها و به طور کلی مدیریت مطلوب ایده های مشتریان را فراهم  نمایند . 

 نیز ضروری می باشد .  با دیگر مولفه ها

زمینه ها و ساز و کارهای مناسب برای ایجاد و توسعه ی همکاری های پژوهشی برون سازمانی در سطوح  -5-8-1-6

و در شکل های گوناگون مانند تعریف پروژه های پژوهشی مشترک ،                   مختلف منطقه ای ، ملی و بین المللی 

  فراهم گردد .رون سپاری تشکیل تیم ها و مراکز پژوهشی مشترک و تعریف پروژه های ب

در موارد ضروری برای خرید فناوری جدید و به عبارتی مدیریت انتقال فناوری ، به جنبه های انتقال دانشی  -5-8-1-8

و امکان خالقیت و نوآوری های                آن توجه کافی به عمل آید تا فرایند یادگیری سازمانی مرتبط با آن تحقق یابد 

      ساز وکارهای مدیریتی  به ویژه مولفه ی توجه به برقراری روابط تعاملی با دیگر مولفه ها )  ن فراهم گردد .مبتنی  بر آ

 در  بخش پردازش مدل و زیر مولفه های آن مانند مدیریت فناوری و مدیریت دانش (  ضروری می باشد .
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و کارکنان سازمان به کلیه ی منابع اطالعاتی و دانشی تدابیر اثر بخش و کارامد برای دستیابی همه ی مدیران  -5-8-1-5

ضروری اتخاذ و اجرایی گردد . در این راستا فراهم شدن امکانات کافی برای استفاده از اینترنت ، کتاب ها ،            

و بهره گیری از  ژورنال ها ، کتابخانه های مجازی ، انواع بانک های اطالعاتی ) مانند بانک اطالعات اختراع نامه ها ( 

 نظام های اطالعات پژوهش و نوآوری و نظام های مدیریت دانش مهم و ضروری می باشد .

  مدل  پردازشپیشنهادهای مبتنی بر بخش  -5-8-1

        با توجه به این که در مدل مدیریت نوآوری جامع ارائه شده در این پژوهش ، کلیه ی عوامل پردازشگر اصلی              

لحاظ شده اند  لذا بر این اساس موارد زیر به تصمیم گیران ، برنامه ریزان و    رویکردی جامع در بخش پردازش مدل با

 مدیران صنعتی  پیشنهاد و توصیه  می شوند :

الزم برای ایجاد ساختارهای سازمانی خالق و  شرایطصنایع با توجه به نقش ساختار سازمانی ، الزم است  -5-8-2-1

نوآور یعنی ساختارهای سازمانی که باعث تسهیل و تسریع فرایندهای منجر به نوآوری می شوند را فراهم نمایند .              

            در این راستا بایستی اصالح و طراحی مجدد ساختار سازمانی معطوف به ساختارهای دارای ویژگی های ارگانیکی ،

انعطاف پذیری باال ، افقی تر ، ارتباطات راحت تر و سریع تر ، امکان مشارکت و همکاری های بیشتر کارکنان                

 در تصمیم گیری ها و استقالل و ابتکار عمل بیشتر مورد توجه و اقدام قرار گیرد .

 

 
 

و نوآور در تسهیل و تسریع فرایندهای نوآوری                به نقش مهمی که فرهنگ سازمانی خالق  با توجه -5-8-2-2

را برای              ضروریو افزایش انگیزش خالقیت و نوآوری کارکنان ایفا می نماید الزم است مدیران صنعتی تدابیر 

 نمایند . مدیریت فرهنگ سازمانی خالق و نوآور به منظور تقویت باورها و نگرش های هماهنگ با نوآوری اتخاذ 

با توجه به این که مدل مدیریت نوآوری جامع بر انجام فعالیت ها و اقدامات معطوف به خالقیت و نوآوری  -5-8-2-3 

تدابیر الزم را دراین خصوص               تاکید می نماید توصیه می شود مدیران صنعتی در سراسر زنجیره ی ارزش سازمان 

           ، ) درون سازمانی و برون سازمانی (اتخاذ نمایند . در این راستا استفاده از نظام فراگیر مدیریت پیشنهادها و ایده ها 

رزیابی و اعمال راهبرد سنجش و ا ساز و کار تشکیل گروه های نوآوری در کلیه ی حلقه های زنجیره ی ارزشایجاد 

 شاخص های مدل برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان پیشنهاد می گردد .

           به این که مدل مدیریت نوآوری جامع بر نوآوری درکلیه ی فرایندهای سازمان تاکید می نماید  نظر -5-8-2-4

در این راستا طراحی و اجرای برنامه های  می شود مدیران صنعتی تدابیر الزم را دراین خصوص اتخاذ نمایند . پیشنهاد

             ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری در همه ی فرایندها و روش های کاری و ایجاد فرهنگ نوآوری جامع ،            

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ر کلیه ید گروه های بهبود و نوآوریفراگیرفعالیت  و وکار تشکیل و ایجاد ساز ایده هاتقویت مستمر نظام مدیریت 

 توجه به برقراری روابط تعاملی  با دیگر مولفه ها توصیه می گردد . و بخش ها و دوایر سازمان

یکی از مولفه های برای خالقیت و نوآوری با توجه به این که  استفاده از  فناوری های اطالعاتی و ارتباطی  -5-8-2-5

         مدل پژوهش می باشد بنابراین به مدیران صنعتی پیشنهاد می گردد زمینه ها و امکانات الزم برای به کارگیری انواع 

خالقیت و نوآوری بر پایه ی فناوری های اطالعاتی و ارتباطی خالقیت و نوآوری الکترونیک یا ابزارها و روش های 

ابزارها و آزمایشگاههای  وری ، نظام تصمیم یار نوآوری ، نرم افزارهای خالقیت و نوآوری ، نوآمانند نظام اطالعات 

 مراکز و شبکه های مجازی پژوهش و نوآوری و دیگر موارد مشابه را فراهم نمایند .مجازی پژوهش و نوآوری ، 

            همان طور که در قسمت  مدل می باشد که یکی از مولفه های بخش پردازشساز و کار های مدیریتی  -5-8-2-7

بیان گردید که یکی از جنبه های جامعیت                 نیز و  می شودشامل  وضیح داده شد شاخص های متعددی رات (3-7)

                    مدل مدیریت نوآوری جامع لحاظ شدن و ایفای نقش تعاملی و هم افزایانه ی انواع ساز و کارهای مدیریتی

معطوف به تسهیل و تسریع فرایندهای خالقیت و نوآوری ) مانند مدیریت راهبردی ، مدیریت دانش و مدیریت فناوری (  

دیگر ساز و کارهای مدیریتی می توانند هم نقش تسهیل گر و زمینه ساز خالقیت و نوآوری را ایفا نمایند               می باشد .

یند های فرعی خالقیت و نوآوری محسوب شوند ) با توجه به این که هریک از عوامل و هم به عنوان زیر فرایند  یا  فرا

پردازشگر یا فرایندهای اصلی نوآوری شامل عوامل پردازشگر فرعی یا  فرایندهای فرعی متعددی می باشند  و در مدل 

رویکرد جامع نگر، ویژگی و  ن از این رو به مدیران صنعتی توصیه می گردد به ایفقط عوامل اصلی تصریح شده اند ( . 

     .تعاملی و هم افزایانه ی  مدل مدیریت نوآوری جامع توجه کافی داشته و در برنامه های اجرایی مد نظر قرار دهند 

 

 

  

همان طور که در بخش قبل ذکر شد تاثیر مولفه ی نوآوری مستمر و بی وقفه از طریق وجود رابطه ی  -5-8-2-6

است . با توجه به این که افزایش زمان های اختصاص یافته به انجام فعالیت های پژوهش و نوآوری همبستگی تایید شده 

 می تواند باعث تسریع فرایندهای نوآوری شود لذا به مدیران  پیشنهاد می گردد به این نکته توجه کافی داشته باشند .

هنگ سازی ، برنامه ریزی انگیزشی  ، برنامه ریزی اتخاذ تدابیری مانند برنامه ریزی راهبردی خالقیت و نوآوری ، فر

اجرایی و سازمان دهی مناسب برای افزایش زمان های اختصاصی جهت فعالیت های پژوهش و نوآوری در این راستا 

ضروری می باشد . به عنوان مثال به مدیران صنعتی پیشنهاد می گردد فعالیت های واحد تحقیق و توسعه را همانند 

                      لید محدود به ساعات کاری خاص ) وقت اداری ( نکرده و همان طور که واحد تولید محصول واحدهای تو

                     در سه شیفت به طور شبانه روزی فعالیت می کند و اقدامات و فعالیت های تولید محصول هیچگاه متوقف نمی شود ،

               د تولید نوآوری و زیر بنای تولید محصول به همان ترتیب فعالیت نمایدتحقیق و توسعه هم به عنوان واح واحد

     و اقدامات و فعالیت های تولید نوآوری نیز متوقف نشود .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تاثیر مولفه ی تکنیک های خالقیت و نوآوری نیز از طریق وجود رابطه ی همبستگی مثبت با دیگر مولفه ها  -5-8-2-8

کلیه ی ( بیان شد به مدیران صنعتی توصیه می گردد   2-3-5) با توجه به توضیحاتی که در قسمت تایید شده است . 

               این که مدیران و کارکنان سازمان خود را تحت برنامه های آموزشی خالقیت و نوآوری قرار دهند تا ضمن

                    مهارتی آنان درباره ی روش های تفکر خالق ، تکنیک های خالقیت و ایده پردازی ، نگرشی و ح دانشی وسط

ارتقاء  می یابد              مفاهیم مدیریت خالقیت و نوآوری دیگر ( و  TRIZروش شناسی های حل خالق مسئله مانند تریز )  و

                   مینه های به کارگیری این روش ها در سازمان فراهم تر شده ، زکه از ره اورد آن انجام می گیرد  با فرهنگ سازی

 و گسترش و رواج یابد .   

          از این رو در واقع   با توجه به این که مدل مدیریت نوآوری جامع با رویکرد سیستمی طراحی گردیده -5-8-3

                     بیانگر در واقعنیز که مولفه های آن  می باشدنوآوری خالقیت و  ارائه دهنده ی یک سیستم جامع مدیریت

   در جهت که با یکدیگر به طور هدفمند دارای تعامالت هم افزایانه هستند  یا سیستم های فرعی آن   سیستم ها زیر

تر با ادبیات برای آن که مدل پیشنهادی پژوهش به شکل عملیاتی اجرایی و هماهنگ .  می باشندتحقق برون دادها 

              قالب  مدل پیشنهادی پژوهش را درمی توان شود  ارائهسازمان ها  استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریتی در

نظام مدیریت ایده ها ی کارکنان ، نظام مدیریت  مانند جامع مدیریتی متشکل از انواع زیر نظام های مربوطه  نظام   یک

                 ایده های مشتریان و ذینفعان ، نظام مدیریت گروه های حل مسئله و نوآوری ، نظام مدیریت تحقیق و توسعه ، 

                         وآوری ، ، نظام اطالعات نوآوری ، نظام مدیریت دانش ، نظام مدیریت راهبردی ننظام مدیریت مطالعات آینده پژوهی 

         با توجه به وضعیت موجود سازمان های  .نظام مدیریت فناوری و نظام مدیریت پروژه های نوآوری بیان نمود 

                در خصوص شاخص های مدل و شکاف آن با وضعیت بالقوه و همچنین شکاف با وضعیت مطلوب ،ایران صنعتی 

         مدیران صنعتی پیشنهاد می گردد نسبت به استقرار و پیاده سازی مدل مدیریت نوآوری جامع در سازمان  از این رو  به

 به عنوان یک نظام جامع مدیریت نوآوری اقدام نمایند .

 

 

 محدودیت های پژوهش  -5-9

جامعه و نمونه ی آماری از لحاظ یکی از محدودیت ها در انجام این پژوهش ، محدودیت در گردآوری داده ها     

                   ، سازمان ها و مراکز صنعتی کشور ی گسترده ی پژوهشگربوده است . با توجه به این که بر اساس بررسی ها

از نظام مدیریت نوآوری   به معنای تخصصی آن برخوردار نیستند لذا امکان گردآوری داده ها از سازمان هایی که 

              ملکرد نظام مدیریت نوآوری ) مانند نظام های مدیریت کیفیت ( داشته باشند وجود تجربه ی استقرار و ع

 نداشته است .

سنجش            محدودیت دیگر عدم وجود فهرستی از سازمان های صنعتی کشور بر اساس میزان نوآور بودن و     

مناسب می باشد . بر اساس بررسی های پژوهشگر تاکنون سازمان های علمی ارزیابی شده توسط شیوه نامه ی  و

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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                نوآوری مورد سنجش و رتبه بندی بر اساس یکی از  شیوه نامه های مربوطه یایرانی بر مبنای شاخص ها 

                زمان های نوآور) مانند اسلو(  قرار نگرفته اند . از این رو امکان انتخاب جامعه ای از سازمان ها به عنوان سا

 رای انتخاب نمونه وگردآوری داده ها وجود نداشته است .ب

                    گردآوری داده ها  و سازمان هامدیران مشکالت و محدودیت های مربوط به ساز و کار پرسشگری از     

 وب می گردد .مدیران شرکت ها از دیگر محدودیت های پژوهش محس ضعیفهمکاری های   و

معادالت رویکرد مدل سازی  مربوط به برخی جنبه های روش شناسی پژوهش مانند محدودیت  محدودیت های    

 می تواند از محدودیت های پژوهش محسوب گردد .نیز ساختاری 

 برای پژوهش های آینده  ییپیشنهادها -5-22

 برای پژوهش های آینده ارائه می گردد :بر اساس نتایج و یافته های این پژوهش ، پیشنهادهای زیر 

پژوهش مشابهی در سطح سازمان ها و شرکت های خدماتی پیشنهاد می گردد به منظور بررسی و تعمیم مدل ، -1

قابلیت تعمیم پذیری مدل ضمن مقایسه ی نتایج ،  انجام گیرد تااقتصادی ) مانند بانک ها و شرکت های بیمه ( 

 افزایش یابد و در صورت لزوم اختصاصی سازی انجام گیرد .  

در دو حوزه ی ی آموزشی  پژوهشی ) سازمان ها به منظور بررسی و تعمیم مدل ، پژوهش مشابهی در سطح  -2

             ذیری مدل  قابلیت تعمیم پ ضمن مقایسه ی نتایج ، (  انجام گیرد تاوزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی

 در این نوع سازمان ها افزایش یابد و در صورت لزوم اختصاصی سازی انجام گیرد .  

و چگونگی  مولفه هاهر یک از زیر به منظور تعیین اجزا و ویژگی های  هایی پیشنهاد می گردد پژوهش -3

 در چارچوب مدل مدیریت نوآوری جامع انجام گیرد .  مولفه هابا دیگر زیر  هاتعامالت آن ارتباطات و

 

 

                هر یک از مولفه های خروجی مدل با   مدل مولفه های  و تاثیرپژوهشی رابطه با انجام گردد  شنهاد میپی -4

  مورد بررسی قرار گیرد .  ، کمیت نوآوری ها و ... ( مختلف نوآوری ها  انواع) 

پیشنهاد می گردد طی پژوهشی رابطه و تاثیر هر یک از ساز و کارهای مدیریتی بر مولفه های مدل مورد  -5

 بررسی قرار گیرد . 

مدل مدیریت  پژوهشی مدلی برای مهندسی مجدد سازمان با رویکرد مبتنی بربا انجام پیشنهاد می گردد  -7

  ارائه گردد .نوآوری جامع 
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  فصل پنجم                                                    ، نتیجه گیری ها و پیشنهادها  هاتحلیل یافته  *   
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  126                                                                                                                 طراحی مدل مدیریت نوآوری جامع  

              
                                                                               

مدیریت نوآوری با رویکرد              ملی استاندارد طراحی و تدوین یک شی به منظور پیشنهاد می گردد پژوه-6

 مبتنی بر مدل  مدیریت نوآوری جامع انجام گیرد . 

         پیشنهاد می گردد پژوهشی به منظور بررسی تاثیرات تعاملی مدیریت نوآوری جامع با مدیریت کیفیت جامع  -8

 و امکان سنجی ارائه ی مدل یکپارچه سازی آنها انجام گیرد . 

پیشنهاد می گردد با انجام پژوهش هایی رابطه و تاثیرات متقابل  مدیریت نوآوری جامع  با  هوش سازمانی و  -5

 چابکی سازمانی مورد مطالعه قرار گیرد .  

 خالصه   -5-22

                   گردید .  بیانها از نتایج حاصل از این پژوهش نتیجه گیری و  ها ، تحلیل ها جمع بندی  در این فصل   

میزان هماهنگی یافته های پژوهش با پژوهش های قبلی مورد بررسی قرار گرفت . جنبه های مختلف نوآوری 

پژوهش بیان و بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهای متعددی ارائه شد . به محدودیت های پژوهش اشاره                

  مطرح گردید .ی آینده و در نهایت پیشنهادهایی برای پژوهش ها
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