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با رویکرد مدل سازی ساختاری  نوآوری های فناوریعرضه فرایند ارزیابی عوامل موثر در 

 (ISM)تفسیری

 

 محمد مهدی مظفری

 دانشکده مدیریت ،دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(استادیار 

 مهرداد ملک محمدی
 ی امام خمینی)ره(دانشگاه بین الملل ،مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

 
وجود بدون که ،استبه تمام عوامل موثر همه جانبه  نیازمند برنامه ریزی و توجهفناوری  در حوزه ،آن عرضهخلق ایده نوآورانه و  آیندفر -چکیده

وجود مدلی جامع و هوشمندانه  . می باشدنوآوری و عرضه مولفه های شکل دهنده ایده از  مدلی مناسب محقق نمی شوند و این مستلزم آگاهی

کلیدی و مهم است. هدف این تحقیق  دارای نقشی؛  های تکنولوژیک نوآوری تکاملفرایند موفقیت در  ،توان مندی ها وبازار ایط شرمبتنی بر 

است. در این تحقیق  (ISMساختاری تفسیری )روش باشد، که بر اساس می  فناوری  های در طراحی و عرضه نوآوریارایه یک مدل سیستماتیک 

بر اساس نظرات خبرگان؛ مدلی   ،فرایند شکل گیری نوآوری فناوری و همچنین عوامل موثر در عرضه آن به بازاردر  پس شناسایی عوامل موثر

شکل  روندتوجه به چند بعدی بودن ارایه شده است. با  ؛می باشدساختاری که مبین عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر و نحوه تعامل آنها با یکدیگر 

 ،وآوری تکنولوژیکندر و اولویت بندی عوامل مرتبط  تحلیل و تجزیهتواند در  ، استفاده از مدل پیشنهادی فوق میبه بازارگیری ایده و ارایه آن 

 ساختارمند بطور کامال  ؛یک نوآوری بجای تالش بصورت جزیره ای ابداعو این امکان را فراهم می سازد که در  در کمک به کار آفرینان مفید باشد

 . گرددمرحله با توجه به مراحل قبل و بعد آن برنامه ریزی هر شود و برای به موضوع نگاه 

 
 ، مدل ساختاری تفسیرینو آوری فناوریعرضه فناوری،  -واژه کلید

 
 

 مقدمه -1
درچنین محیط متغیر و بی ثباتی باعث تغییر در شرایط کسب وکار شده است؛ بطوریکه باقی ماندن مروزه تحوالت سریع در دنیای ا

و خالقانه  ایده هایو  هاطرح اجرای درست  در ،مناسبدر این زمینه داشتن مدلی  .استدر فعالیت های کاری  نوآوریوجود  تلزممس

افزایش پیاده سازی طرح های به منظور مدیریت  نخبگاناندیشمندان و . حایز اهمیت است زار،اآن به بموفقیت آمیز عرضه  همچنین

که  ؛نماینددر زمینه های گوناگون می و ایده پردازی  اقـدام بـه نـوآوری ،همچنین بهبود فرایند ها خدمات و وچرخه حیات محصوالت 

، نوآوری عرضه . به بیان دیگر فرایند باشد می موجود منابع و فرصتهاکه بر اساس  است مناسب و بدیع مدل هایی تدوینآن الزمه 

که ماحصل  [5] دانش علمی را به دنیای واقعی و کاربرد های آن تبدیل می کندمجموعه ای پیچیده از فعالیت ها است که ایده ها و 

انجام اختراع نیست بلکه کاربردی  چالش واقعی در نوآوری، آن کسب و کاری است که بر محیط اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار است.

نبود مدلی کارامد  ،های تکنولوژیکوجود در نوآوری م کالتیکی از مش [1]تجاری است.  مفاهیم فنی و، کردن ایده ها از منظر اصول

 ؛ زیرادر فرایند کاربردی کردن یک ایده خوب می باشد که همین موضوع باعث عدم موفقیتعرضه نوآوری به بازار است؛ روند در 

علم ، مهندسی و ها از نته و غیر خطی است که ن هماهنگعرضه نوآوری تکنولوژیک به بازار یک فعالیت تعاملی،  سلسله مراتب

و  در آن تاثیر گذار استنیز )سیاسی( تکنولوژی تاثیر می پذیرد بلکه تعامالت اجتماعی، اقتصادی )شرایط و وضعیت بازار( و فرهنگی 

 در ادبیات بررسی باسعی شده  ،در این تحقیقاگر این ارکان به درستی درک نشود منجر به هدر رفتن منابع مالی و انسانی خواهد شد. 

موثر در نوآوری از مرحله شکل گیری ایده تا تجاری سازی در  )شاخص ها( عوامل و ابعاد ،عرضه نوآوری های تکنولوژیک فرآیند مینهز
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مدلی جامع بر و تعامل عوامل موثر،  روابطدر مورد  متخصصین اکثریت نظر اساس برقالب یک الگوی هدفمند تحلیل شود و در ادامه 

 .گرددارایه  1(ISM) تفسیری ارساخت سازیدلم  مبنا روش

 

 ادبیات موضوع -2

در توضیح تکنولوژی تعاریف متنوعی وجود دارد ولی یکی از جامع ترین تعاریف مربوط به طارق الخلیل است که تکنولوژی را تمام 

ت و ارایه خدمات  بکار روش ها و سیستم هایی تعریف کرده که در جهت خلق و ساخت محصوال ابزار ها، فرایند ها، محصوالت، دانش ،

از تغییر به عنوان  بطوریکه ،بوده 3نوآوری ابزار ویژه کارآفرینان به معنای ساختن چیزی نو و جدید است. 2نوآوریگرفته می شود. 

ات در ایجاد تغییرراه کاری در نوآوریهای تکنولوژیک به عنوان  .[1] بهره برداری می کنند ؛فرصتی برای ارائه کار یا خدمات متفاوت

رادیکال می باشد. در حالت تدریجی یا افزایشی نوآوری نقش و  4به دو صورت تدریجی که شوند محصول، فرآیند یا خدمات معرفی می

مهمی در بهبود یک کاال )محصول یا خدمات( داشته و معموال رایج است؛ در صورتیکه نوآوری رادیکال یا انقالبی ماهیت صنعت را 

عوامل مختلف بر  تاثیر تحلیل برای مناسب روشی تفسیری ساختاری سازی مدل جاد تحوالت بنیادین می گردد.تغییر داده و باعث ای

 به ،[6]کند می را بررسی سیستم یک عوامل میان پیچیده روابط جهت و ترتیب متدولوژی این .استیکدیگر و نظم بخشیدن به آنها 

 1794در سال  5کرد. این روش اولین بار توسط وارفیلد غلبه عوامل پیچیدگی بین بر می توان آن وسیله به که است ابزاری دیگر بیان

 عناصر میان روابط خصوص در را بینشی تنها نه تفسیری ساختاری مدلسازی که بگوییم توانیم می . از مزایای آن[7]معرفی شد 

 محتوایی رابطه نوع به بسته)برهم عناصر ذاریتاثیرگ یا و اهمیت بر مبتنی را ساختاری بلکه نماید می فراهم سیستم یک مختلف

 می تعیین افراد از گروهی قضاوت چون است، تفسیری روش این . گذارد می نمایش به تصویری مدلی و نماید می فراهم (شده تعریف

 که است سرتاسری ساختار یک ،روابط اساس چون است  ساختاری روش این. خیر یا دارد وجود عناصر این میان روابطی آیا که نماید

 .است شده استخراج متغیرها از ای پیچیده مجموعه از

 

 بیان مسئله -3
ایده ها به بازار دارد. به دنبال یک اکتشاف علمی یا تحول مهندسی، تغییر تکنولوژیک روی  اتصالنوآوری ، نقش مهمی در  ارایهزنجیره 

نابراین شرکت ها و سازمان ها به منظور بهبود فرایند های خود و ب؛  [5] می گردد تممنجر به خلق یک محصول یا خدکه می دهد؛ 

ایجاد نوآوری و بهره برداری از آن نیازمند مدلی  .عقب نماندن از تغییرات تکنولوژیک سعی در نوآوری وکاربردی ساختن آن دارند 

 شامل گردد.مدون است که تمام مراحل دخیل در فرایند نوآوری اعم از اکتشافات علمی تا بازار را 

 

 پیشینه تحقیق -4
( تحت 1335از تحقیقات داخلی می توان به تحقیق طباطباییان وپاکزاد ) العات مختلفی انجام شده است.طدر حوزه نوآوری تکنولوژی م

 از ستفادها خود با مقالهاشاره کرد. آنان در  "ایران در نوآوری سنجش برایچارچوبی  ارائه و نوآوری سنجش سیستمهای بررسی"عنوان 

تحقیق دیگری توسط سیفی و عطف  .[4]کردند ملی پیشنهاد سطح در سنجش نوآوری جهت یمناسب چارچوب پیمایشی، تحقیق

نامبردگان در مطالعه خود  انجام شده است."تحلیل سلسه مراتبی براساس سازمان در نوآوری بر موثر عوامل بررسی "( با عنوان 1371)

                                                             
1-Interpretive Structural Model 
-2 Innovation 

3-Entrepreneurs  

4-Incremental 
-5 Warfield 
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 ،شناسایی را  نوآوری بر موثر عوامل خبرگان، با مصاحبه و تحقیق نظری مبانی مطالعه از پس ،ی در سازمانبا ذکر ضرورت فرایند نوآور

( 1333جعفر پور و رجبی )ای که توسط در مطالعه  .[9]کردند بندی رتبهرا عوامل موثر سپس با استفاد از روش تحلیل سلسه مراتبی 

به عوامل موثر در انجام شده،  "محور  نوآوری و خالق سازمانی ساختار بر مبتنی ییشکوفا تحقق در مفهومی مدل ارائه " با عنوان 

می تحقق شکوفایی سازمان  باعث ، کهه استشدپیشنهاد  یساختار سازمانی مناسبتحقق شکوفایی سازمانی اشاره شده و بر اساس آن 

  "سازمانها در  نوآوری خلق بر مؤثر عوامل تعیین جهت مدلی ارائه "( با عنوان 1333. مطالعه دیگر توسط رضایی دولت آبادی )[2]شود

نقش عوامل تعیین  ،وآورانه نارائه ایده شرایط خود یک مدل سه بخشی ارایه می دهند که شامل  تحقیقمحققین در  انجام شده است.

 6باربیر و اکسیرای توان به تحقیق از مطالعات خارجی م .[3]استآنها بر نوآوری  یکننده فردی و عوامل سازمانی و نوع تأثیرگذار

را ارایه می کنند مستمر  بهبود مفاهیم بر مبتنی نوآور مدل یکآنان در مقاله خود  اشاره کرد؛ "مدل ژنریک نوآوری "( با عنوان 2116)

 مقوله بین هاست ک تعاملیمدل  ارایه شده توسط آنان یک مدل ،نمایندمی  یاد کلیدی جزء یک به عنوانو از بهبود در کیفیت 

 9والراو و راوان. از دیگر مطالعات در این زمینه تحقیق 1]2[می کندایجاد اطی اثر بخش بارت کیفیت مدیریت و نوآوری مدیریت

 پویا مدل در مطالعه آنان یک .[10]انجام شده است "فنآوری  در نوآوری های سیستم پویای مدل "می باشد که با عنوان    ( 2116)

 است.در زمینه نوآوری  تحقیقات برای بنایی زیر عنوان است که به گذار دوره های  نوآوری و مفهوم ادغام بر اساسارایه شده که 

انجام شده  "شرکت ها اتحاد و نقش آن در کار و کسب در مدل نوآوری "( با عنوان 2116) 3بونکن و فردریک مطالعه دیگری توسط  

در مطالعه  .[14]آفرینی و اتحاد بین سازمان ها می شود ارزش باعث که نوآور است کار و کسب مدل های باالی پتانسیل مورد که در

و   7الپل که توسط تحقیقیدر  .آفرینی متاثر از مدل کسب وکار نوآور بررسی شده است و شرایط یک سازمان در ارزش اندازه آنان تاثیر

عوامل موثر در ایجاد نوآوری در بخش  ؛ بهانجام شده است  "رزیعوامل ایجاد نوآوری در بخش کشاو"( با عنوان 2116همکاران )

شده که مبتنی بر آموزش و پژوهش بوده  پیشنهادالگویی  ،گرفته صورتتجزیه و تحلیل  اشاره شده و در ادامه بر اساسکشاورزی 

  .[11]است

 

 تحقیق متدولوژی-5

 خبرگان دانش و عملی تجربه از استفاده با (عناصر) سیستم زیر چند به پیچیده سیستم یک تجزیه تفسیری ساختاری مدلسازی اساس

عرضه  فرآیندعوامل موثر در  موضوع، ادبیات بررسی با ، مقاله این در . [6] باشد می سطحی چند ساختاری مدل یک ساخت منظور به

مورد نحوه ارتباط عوامل با یکدیگر  مقایسات زوجی در قالب پرسشنامه در ماتریسبا تشکیل  شده ، سپس شناساییتکنولوژیک  نوآوری

ازی ساختاری ساز روش مدل و در ادامه   در تمامی مراحل سازگاری پاسخ ها کنترل گردیده .از خبرگان پرسیده شده است

به در ارایه نوآوری   پیشنهادی مدل اجرای برایاستفاده شده است . و ارایه مدل در تجریه و تحلیل روابط بین عوامل  (ISM)تفسیری

 . می باشد 11نرم افزار متلبدر کد نویسی بر اساس این مقاله در تمامی مراحل محاسبات  شده است. طیذیل  مرحله پنجبازار 

 

 عوامل موثر در عرضه موفق نوآوری تکنولوژیک شناسایی .1

 عوامل بر اساس نظر خبرگان بین مفهومی رابطه تعیین .2

                                                             
-6  Eixeira  &  Barbieri 

-7  Walrave   & Raven 

-3  Fredrich & Bouncken 

-9  Lapple 

11 -Matlab Software 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203916300158
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 12ریس دسترسی اولیهو مات 11(SSIM)تعاملی خودساختاری  ماتریس تشکیل .3

 13دسترسی نهایی ماتریس تشکیل .4

و  وابستگیقدرت نفوذ پذیری و قدرت و گروه بندی از لحاظ  عوامل موثر در عرضه نوآوری تکنولوژیک بین بندی سطح .5

 ساختاری مدلترسیم 

 

 پیاده سازی روش مدلسازی ساختاری تفیسری در ارزیابی عوامل عرضه نوآوری -6

 عرضه نوآوریوثر در عوامل م شناسایی -6-1

 نوآوریروند نوآوری های تکنولوژیک، عوامل موثر در  زمینه درموضوع و مطالعات کتابخانه ای  ادبیات بررسیپس  تحقیق، این در

به منظور کاهش حجم محاسبات سعی شده ابتدا بر اساس نظرات خبرگان عوامل  شده است. گرد آوری( 1در جدول )و  شناسایی

بهتر می توان عوامل و نحوه راحتر بوده و پیاده سازی مدل در این شرایط عامل و زیر عامل دسته بندی شود ؛ زیرا  مرتبط بهم بصورت

 شاخص از استفاده گیرد، می قرار کیفی های روشمدلسازی ساختاری تفسیری جزو روش  اینکه به توجه با تعامل آنها را نمایش داد.

 طبق منظور همین به باشد، نمی مناسب عوامل اصلی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر برای انتخاب میانگین همچون مرکزی های

 شده استفاده نظرات)اکثریت(  14مد ازعوامل موثر در عرضه فناوری  میان رابطه نوع تعیین ( برای1794) وارفیلد دستورالعمل

 عوامل اثرگذاری خصوص در شد تا خواسته نخبرگا از ماتریس، یک ستونهای و سطرها درعامل  7 دادن قرار با سپس [6].است

   .نمایند اظهارنظر بصورت دو به دو )زوجی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
-11  Structural Self-Interaction Matrix ( SSIM) 

-21  Initial reachability matrix 

-31  Final Reachability Matrix 

14-Mod 
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 عوامل موثر در عرضه نوآوری تکنولوژیک :1جدول

 )زیر عامل( عاملتوضیح  عنوان عامل شماره عامل

1C شناساندن نوآوری توسط  شناسایی عوامل عرضه کننده نوآوری کانال های عرضه(

 بزار های مناسب (ا

2C که دارای نیاز های شناسایی شده در زمینه مورد نظر  بررسی ایده پردازی

و ارزش ادراک شده  )امکان سنجی ایدهاست.ایده سازگاری با 

 (توسط مشتری

3C  بررسی از لحاظ سازگاری با محیط زیست زیست محیطیتجزیه و تحلیل های  

C4 در محصول فناوری جدید  آوریهدف از نو مشخص ساختن تعیین هدف(

 ،خدمات ،فرایند(

5C در مورد نوآوری و اتخاذ زمان بندی  کشش بازار )بازار یابی( وضعیت بازار هدف

بررسی وضعیت رقبا و مشتریان  ،مناسب در ارایه نوآوری به بازار

 شرایط محیطی و فرصت ها و تهدید های آن و بالقوه

6C  وریگسترش نوآ نوآوری  سازیتجاری 

9C چارجوپ زمانی مورد نیاز و برآورد احتمالی از نرخ بازگشت تعیین  اقتصادی تجزیه و تحلیل

 سرمایه

3C  و میزان  و تخصص های موجود دارایی های تکنولوژیکبررسی  موجودمیزان توانمندی ها

 منابع مالی فعلی

7C  ساخت نمونه اولیه و انجام آزمایش

  های اولیه

 جدیدوری فنانوآوری اجرای 

 

 عوامل موثر در عرضه نوآوری تکنولوژیک بین رابطه تعیین  6-2

 ها حالت .می شود بر اساس نظر خبرگان تعیین " باعث می شود" مفهومی رابطه از استفادهبا  مختلف  عواملبین  روابط ،مرحله این در

 آورده شده است.( 2)در جدول  مفهومی رابطه دراین استفاده مورد عالئم و

 
 [13]نماد های مفهومی بکار رفته در مدل سازی ساختاری تفسیری :2جدول

 توضیح نماد نماد مفهومی

V i  منجر بهj  می شود 

X ( برای نشان دادن تاثیر دو طرفه عامل هاi به j وj  به i) 

A j  منجر بهi  می شود 

O دو عامل بین رابطه وجود عدم دادن نشان برای i وj 
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 و ماتریس دسترسی اولیه تعاملی  خودساختاری  ماتریس تشکیل -6-3

 توسط (2مندرج در جدول) مفهومی روابط که بر اساس عوامل موثر در عرضه نوآوری است از متشکل تعاملی خود ساختاری ماتریس

 هر یک از شما، نظر به که شد پرسیده خبرگان ازعامل موثردر عرضه نوآوری  7در مورد  ،مقاله این در. است گردیده تکمیل خبرگان

همچنین پیش نیاز هر عامل؛ کدام یک از عوامل می باشد.  ،داردچه ارتباطی با تحقق موفق آمیز عرضه فناوری نسبت به هم  املوع

ماتریس خود  (4تکمیل ماتریس خود تعاملی می بایست بر اساس جدول ) پس آورده شده است.( 3)جدول در ماتریس تکمیل شده 

 جدولماتریس تکمیل شده باینری در  تبدیل نماییم. (بصورت صفر و یک )ماتریس دسترسی اولیه 15یک ماتریس باینری تعاملی را به

 ( آورده شده است.5)

 
 )ماخذ : محاسبات محققین(: ماتریس خود تعاملی ساختاری3جدول 

 (1C) (2C) (3C) (4C) (5C) (6C) (9C) (3C) (7C) عوامل

(1C) کانال های عرضه O O X O V O V O  

(C2)ایده پردازی V A X V A X O   

(C3) زیست محیطیتجزیه و تحلیل های O X O X A A    

(4C)تعیین هدف V A X V A     

(C5)وضعیت بازار هدف O V V X      

(C6) نوآوری  سازیتجاری X X V       

(9Cتجزیه و تحلیل) اقتصادی O A        

(C8) جودمومیزان توانمندی ها V         

(C9) ساخت نمونه اولیه و انجام آزمایش های

 اولیه

         

 

 [7]به ماتریس باینری ماتریس ساختاری خود تعاملی نحوه تعیین : 4جدول 

 i و       jدر ورودی   j و  i  در ورودی   نماد مفهومی

V 1 صفر 

X 1 1 

A 1 صفر 

O صفر صفر 

 i =j 1 1 در صوریتکه

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15-Bainery 
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 (ماخذ : محققین دسترسی اولیه )ماتریس  :5جدول 

 (7C) (3C) (C7) (6C) (5C) (4C) (3C) (C2) (C1) عوامل

(1C) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 کانال های عرضه 

(C2)1 0 1 1 0 1 0 1 0 ایده پردازی 

(C3) زیست تجزیه و تحلیل های

 محیطی

0 0 1 0 0 1 0 1 0 

(4C)1 0 1 1 0 1 1 1 0 تعیین هدف 

(C5)0 1 1 1 1 1 1 1 0 وضعیت بازار هدف 

(C6) 0 1 1 1 1 0 1 0 0 نوآوری  سازیتجاری 

(9Cتجزیه و تحلیل) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 اقتصادی 

(C8) 1 1 1 1 0 1 1 1 0 موجودمیزان توانمندی ها 

(C9) ساخت نمونه اولیه و انجام

 آزمایش های اولیه

0 0 1 0 0 1 0 0 1 

 

 دسترسی نهایی تشکیل ماتریس -6-4
بدست می آید. به بیان دیگر ماتریس  (D) اولیه ماتریس دسترسی نهایی ماتریس است که از طریق سازگار شدن ماتریس دسترسی

به منظور تشکیل  می باشد؛ یعنی کلیه روابط ثانویه نیز در نظر گرفته می شود. بین عوامل مختلفدسترسی نهایی مبین رابطه تسری 

تا حالت پایدار  برسد K+1 ( و طبق قانون بولین به توان1هایی می بایست ماتریس دسترسی اولیه بر اساس رابطه )ماتریس دسترسی ن

 ( آورده شده است.6)جدول ماتریس تکمیل شده در . [13]( برقرار شود2طبق رابطه )

 

 )=1K++I)D M                                                                                                                       (1)رابطه 

  K= Mk+1M(                                                                                                                          2)رابطه 

  ماتریس دسترسی نهایی M:که در آن 

:Iماتریس همانی  

:Dماتریس دسترسی اولیه 
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 ماخذ : محققیق، (M:ماتریس دسترسی نهایی)6جدول 
قدرت  (7C) (3C) (C7) (6C) (5C) (4C) (3C) (C2) (C1) عوامل

 نفوذ

(1C) 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کانال های عرضه 

(C2)6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ایده پردازی 

(C3) تجزیه و تحلیل های

 زیست محیطی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

(4C)6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 تعیین هدف 

(C5)5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 وضعیت بازار هدف 

(C6) 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نوآوری  سازیتجاری 

(9Cتجزیه و تحلیل) 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 اقتصادی 

(C8) 5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 میزان توانمندی ها 

(C9) ساخت نمونه اولیه و

 ایش های اولیهانجام آزم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

  4 1 4 8 1 4 8 4 3 قدرت وابستگی

 

 عوامل موثر در عرضه نوآوری تکنولوژیک بین بندی سطح -6-5

 (9) جدول در اول تکرار برای بندی سطح انجام چگونگی ،با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی سطح بندی انجام می گیرد. برای نمونه

که در تعیین  می باشند خروجی و ورودی مختلف مجموعه دو دارای)عوامل(  سیستم اجزای از یک هربطور کلی  .است آورده شده

 آن بر اینکه یا و شوند می وارد عامل آن به که است عواملی شامل عامل هر 16)متقدم( ورودی مجموعه هدف نهایی نقشی اساسی دارد.

 19مجموعه خروجی )متاخر( .دی کافی است که ستون مربوط به آن عامل بررسی شودبرای تعیین مجموعه ورو .گذارند می تاثیر عامل

پس از تعیین مجموعه های ورودی و خروجی می توان بر اساس قاعده  شامل عواملی از سیستم است که از آن عامل نشات می گیرد.

موعه مشترک آنها کامال مشابه باشد در وعه ها ، مجموعه مشترک را تعیین نمود. عواملی که مجموعه خروجی و مجماشتراک مج

به منظور یافتن اجزا تشکیل دهنده سطح بعدی ، اجزای باالترین  باالترین سطح از سلسه مراتب مدل ساختاری تفسیری قرار می گیرد.

شود. این  سطح در محاسبات ریاضی جدول مربوطه حذف می شود و عملیات به مانند روش تعیین عوامل در باالترین سطح تکرار می

 [8]عملیات تا آنجا تکرار می شود که عوامل تشکیل دهنده کلیه سطوح مشخص شوند .

 

 

 

 

 

 

                                                             
16- Antecedent 

-91  Succedent 
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 )ماخذ : محاسبات محققین( عوامل موثر در عرضه نوآوری تکنولوژیک بندی سطحتکرار اول به منظور : 7جدول 

مجموعه  مجموعه ورودی مجموعه خروجی عوامل

 مشترک

 سطح

(1C) (1) 6و3و1 7و3و9و6و4و3و2و1 6و3و1 کانال های عرضه 

(C2)9و4و1 9و5و4و1 9و6و4و3و2و1 ایده پردازی ------- 

(C3) تجزیه و تحلیل های

 زیست محیطی

 (1) 6و3و1 7و3و9و6و5و3و2و1 6و3و1

(4C)9و4و2 9و5و4و2 7و9و6و4و2و1 تعیین هدف ------- 

(C5)5 5 6و5و4و3و2 وضعیت بازار هدف ------- 

(C6) (1) 6و3و1 7و3و6و5و4و3و2و1 6و3و1 نوآوری  سازیتجاری 

(9Cتجزیه و تحلیل) 9و4و2 3و9و4و2 7و9و4و3و2و1 اقتصادی ------- 

(C8) 3 3 7و3و9و6و3و1 موجودمیزان توانمندی ها ------- 

(C9) ساخت نمونه اولیه و انجام

 آزمایش های اولیه

 ------- 7 7و3و9و4 7و6و3و1

 

عوامل در یک نمودار که از چهار بخش تشکیل شده  ؛ری و تاثیر گذارییزان تعامل عوامل از لحاظ تاثیر پذبه منظور تعیین می ادامهدر 

اولین بخش نمودار مربوط به گروه خود مختار است که مبین قدرت نفوذ و قدرت وابستگی کم می باشد،  است ترسیم می گردد.

مستقل دومین بخش از گروه  ا هستند و ارتباط کمی با دیگر عوامل دارند.عواملی که در این گروه قرار می گیرند از سایر عوامل جد

قرار می گیرند، دارای قدرت نفوذ باال و قدرت وابستگی کمی می باشند. سومین بخش  نمودار می باشد و عواملی که در این بخش

و نهایتا چهارمین بخش مربوط به گروه عوامل  مربوط به گروه عوامل پیوندی است که دارای قدرت نفوذ و قدرت وابستگی باال می باشد

گروه بندی  وابسته می باشد و عواملی که در این بخش از نمودار قرار می گیرند داری قدرت نفوذ ضعیف و وابستگی باال می باشند.

 آورده شده است. ( 2و مدل ساختاری عوامل در شکل )( 1عوامل در شکل )

 

 
 )ماخذ محققین(فناوری نوآوری  عرضه: گروه بندی عوامل موثر در1شکل 
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 سطح اول                    

 

 

 

 

 

 سطح دوم                  

 

 

 

 

 

  

 سطح سوم                

 

 )ماخذ :محققین(فناورینوآوری  عرضه موثر در مدل ساختاری عوامل: 2شکل 

 
 بحث-7

جزوه مولفه عوامل  . اینتوانمندیهای موجود و وضعیت بازار استهای سطح سوم شامل مشخص گردید که عامل  (3جدول ) توجه با

 بهبودزیرا هر ایده ای با هدف ارایه به بازار و ایجاد ؛ می باشندعرضه موفق نوآوری های تکنولوژیک چشم انداز در مهم و پایه ای های 

گیری ، پیشرفت  شکلسوم نقش بارزی در  سطحدیگر عوامل به عبارت است، شکل می گیرد و این نیازمند یک آینده نگری واقع بینانه 

و  جهت گیریباعث  ،زیر ساخت مانندعوامل سطح سوم به دیگر از طرف د. نو پذیرش یک طرح خالقانه توسط بازار ایفا می کن

مدل  مطابق با می شود. و ساخت نمونه اولیه اقتصادیمطالعات  سطح دوم یعنی ایده پردازی ،هدف گذاری، هدفمند شدن عوامل

ع مکفی بمنا)بازار و توانمندی های موجود )آینده( که خلق ایده بدون توجه به وضعیت  داشتپیشنهادی مذکور می توان این برداشت 

ابتر باقی خواهد ماند و حتی در صورت پیشرد احتمالی و رسیدن به مرحله ساخت اولیه به دلیل عدم توجه کافی و  (مالی و تخصصی

یکی از مشکالت عمده عدم  به پختگی الزم برای ارایه به بازار نخواهد رسید. و توانمندی های موجودفی به زیر ساخت های اولیه وا

و نیاز صنعت موفقیت ارایه نوآوری های تکنولوژیک به بازار فقدان آگاهی از شرایط و کشش بازار است که بر اساس نیاز مشتریان بالقوه 

وط به عوامل وابسته بر به درستی ترجمه و تعیین نشود باعث شکست پروژه های نوآورانه می گردد. سطح اول مرتعیین می شود و اگ

 بهرعایت چیدمان درست سطوح پیشین می باشد؛ بنابراین مبین این واقعیت بوده که تحقق درست عوامل سطح اول مستلزم که است 

زنجیره نوآوری در رشد و موفقیت یک طرح موثر است و عدم توجه کافی باعث حاکم بر تمام  اولویتهای کلیه  گفت توان می یقین

 خواهد شد.و یا شکست طرح ایجاد محدودیت 

 

 

 

 

 تعیین

 هدف

 تجزیه و تحلیل های

 زیست محیطی

کانال های 

 عرضه

 سازیتجاری 

 نوآوری

 توانمندیهای موجود وضعیت بازار هدف

ساخت نمونه اولیه و 

 انجام آزمایش های اولیه

 لتجزیه و تحلی

 اقتصادی

ایده 

 پردازی
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 )ماخذ : محققین(: سطح بندی نهایی عوامل و میزان تاثیر گذاری و تاتیر پذیری8جدول
 میزان وابستگی میزان تاثیر گذاری سطح عوامل گروه

 کم زیاد سوم C8 و 5C مستقل

 زیاد زیاد دوم 7Cو C2و 4Cو 9C پیوندی

 زیاد کم اول C3و 1CوC6 وابسته

 

 نتیجه گیری-8
 تاثیر آنها در عدممختلف از لحاظ میزان  جوانببه نوعی نشان دهنده میزان توجه به عرضه نوآوری موثر در  املوعبطورکلی اعمال رتبه بندی در 

موفقیت عوامل مختلف موثر در  ماهیت خصوص در جدید بینشی تحقیق، این مطلوب می باشد. ایجاد شرایطو یا  موفقیت نوآوری تکنولوژیک

 و تجزیه و طراحی منظور به سیستماتیک ؛ راه حلی استفاده مورد روش اصلی منطق به توجه با که  است نموده ارائه نوآوری تکنولوژیک

خیال پردازی می باشد؛  گوناگونجوانب دون وجود برنامه و مطالعه دقیق با توجه به اینکه خلق ایده بمی باشد. نوآورانه مسایل  تحلیل

که اینجا  فدر این مدل سعی شده که با اولویت بندی ارکان مهم از لحاظ تعامل با یکدیگر و همچنین جایگاه آنها در رسیدن به هد

 های پس از تجزیه و تحلیل در این راستا ر دهد.قراو ایده پردازان عرضه موفقیت آمیز می باشد؛ نقشه ای در پیش روی کارآفرینان 

و ایده پردازی ،هدف گذاری ،تجزیه )گروه مستقل( در سطح سوم عوامل توانمندی های موجود و وضعیت بازار  ؛و گروه بندیشده انجام 

کانال های عرضه نوآوری  ،تجاری سازینهایتا بررسی های  )گروه پیوندی( وو ساخت نمونه اولیه در سطح دوم  اقتصادیو تحلیل های 

قرار گرفت؛ که بیانگر این موضوع است که می توان عوامل موجود هر خوشه را )گروه وابسته( در سطح اول  مطالعات زیست محیطیو 

در مورد هدف مورد نظر بطور موازی مورد مطالعه قرار داد ولی برای ایجاد هم افزایی و موفقیت در هدف می بایست سلسله مراتب 

 نهادی لحاظ گردد.پیش

 
 مراجع-9

لوژیک با های ارزیابی در شکل گیری فرآیند نوآوری تکنو مدیریت نوآوری و شاخص "جواد آذری و فاطمه امیدی استر آبادی [1]

  .1371،نخستین اجالس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری،" رویکرد تحقیق و توسعه

ومی از تحقق شکوفایی مبتنی بر ساختار سازمانی خالق و نوآوری ارائه ی مدلی مفه" علی اکبر رجبی - محمود جعفرپور[2]

 .1333،و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران TRIZدومین کنفرانس ملی خالقیت شناسی، "محور

دومین کنفرانس ملی "ها ارائه مدلی جهت تعیین عوامل مؤثر بر خلق نوآوری درسازمان "باقر طالبی و حسین رضایی دولت آبادی[3] 

 .1333، و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران TRIZخالقیت شناسی، 

 در نوآوری سنجش چارچوبی برای ارائه و نوآوری سنجش های سیستم بررسی" بناب پاکزاد مهدی ، طباطبائیان اهلل بسیدحبی [4] 

  .171-161،صفحات 1385بهار ، 1 شماره ، 10 دوره ، انسانی علوم مدرس مجله"ایران

ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی،انتشارات دفتر "وت قابت و خلق ثررمدیریت تکنولوژی ،رمز موفقیت در "طارق الخلیل [5] 

 .162،چاپ نهم ،تهران،صفحه 1374پژوهش های فرهنگی،
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 آزاد دانشگاه :موردی مطالعهAHP اساس بر سازمان در نوآوری بر موثر عوامل بررسی "زهرا عطف دیوکالئی و سیفی معصومه [9]
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