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چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم
ی پودر مشهد)
(موردمطالعه :شرکت متالوژ 

محمد حسن بچاری صالحی
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مصطفی کاظمی
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علیرضا خوراکیان
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چکیده:
بوکار امروز است .شرکتها
قابلیت نوآوری محرک اصلی نوآوری و رقابتپذیری شرکتها در محیط کس 

برای بهبود مداوم نوآوری بایس��تی دائماً وضعیت و چگونگی برهمکنش میان توانمندس��ازها و نتایج

نوآوری را تحلیل نمایند .تحقیق حاضر چارچوبی پویا برای بررس��ی روابط علّی میان توانمندس��ازهای
قابلیت نوآوری (رهبری ،اس��تراتژی نوآوری ،کارکنان ،شراکتها و منابع ،و فرآیند نوآوری) و همچنین
نتایج موردانتظار آنها (مشتری ،کارکنان ،سازمان و عملکرد کلی شرکت) ارائه کرده که در یک شرکت

ش دیماتل که یک ابزار تحلیل چندمعیاره اس��ت با
تولیدی موردمطالعه قرار گرفتهاس��ت .از تلفیق رو 
مدلس��ازی پویایی سیس��تم ،مدل پویای قابلیت نوآوری ایجاد گردید .روابط و شدت نفوذ بین عناصر
اصلی مدل به کمک روش دیماتل اس��تخراج شده و از طریق پیشفرض تأثیر فزایندهی توانمندسازها
بر رخداد نتایج نوآوری ،مدلس��ازی صورت پذیرفت .نتایج شبیهسازی مدل دو توانمندساز کارکنان و
استراتژی نوآوری را بهعنوان حوزههای نیازمند بهبود معرفی نمود .در نتیجه نیز سناریوهای خطمشی
ش��رکت نشان دادند که تالش بیشتر برای بهبود توانمندس��از کارکنان باعث ارتقاء سطح بلوغ قابلیت
نوآوری در مدت زمان کوتاهتری میشود.
واژهه�ای کلیدی :بلوغ قابلی�ت نوآوری  ،روش دیماتل ( ،)DEMATELمدلس�ازی پویایی

سیستم

 . 1کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،داتشکده علوم اداری و اقتصاد
* نویسنده عهدهدار مکاتباتMohamadhassanbachari@gmail.com :
 . 2عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 . 3عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد
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مقدمه
در بازار رقابت فعلی که بقاء در صنعت و دستیابی به موفقیت کار دشواری شدهاست ،شرکتها رغبت
بیشتری برای خلق محصوالت جدید و بهبود روشهای گذشته نشان میدهند .نوآوری میتواند خلق،
توسعه و پیادهسازی ایدههای جدید ،برای معرفی محصوالت ،فرآیندها و استراتژیهای جدید باشد یا
بهصورت بهبود در محصوالت ،فرآیندها و استراتژیهای فعلی باشد که در آخر منجر به موفقیت تجاری
و امکان رهبری بازار حرکت میگردد و ارزش��ی را برای ذینفعان ایجاد نموده و باعث رش��د اقتصادی

و بهبود اس��تانداردهای زندگی میش��ود (کاتز .)2006 ، 1ژانگ 2و دیگ��ران ( )2013اخیرا ً نوآوری را
فرآین��دی تکرارش��ونده برای ترکیب مجموعهای از تواناییهای خاص تعری��ف کردهاند .با توجه به نیاز
ش��رکتهای تولیدی به نوآوری ،بایستی پذیرفت که نوآوری بهصورت تصادفی رخ نمیدهد و موفقیت
تنها با مدیریت نظاممند مجموعهای از اجزای تأثیرگذار قابلدستیابی است (ناروکار و جین.)2006 ، 3
طبق نظر همل )2006( 4ماش��ینی وجود ندارد که مانند یک چرخ گوش��ت عمل کرده و ورودیهای
پیچیده را به نوآوری تبدیل کند ،بلکه از طریق گردآوری عناصر تش��کیلدهندهی مناس��ب ،میتوان
ش��انس رخدادن آن را افزایش داد .این عناصر سازنده میتوانند توانمندسازهای قابلیت نوآوری در یک
س��ازمان باشند که در صورت وجود ،امکان دس��تیابی به نتایج نوآوری یا خروجیهای نوآوری مدنظر
س��ازمان را میسر میسازند (اسمن و پریز ،2009 ،5س��اونیال و یوکو .)2011 ، 6برایناساس شرکتها
برای نوآور بودن بایس��تی قابلیت نوآوری 7خود را توس��عه دهند (تس��ای و تس��ای2010 ، 8؛ یانگ،9
 .)2012اکنون که سازمانها در محیطی پویا و روبه رشد فعالیت مینمایند ضروری است برنامهای برای
پیگیری مداوم نوآوری داش��ته باش��ند تا موجب رشد و بلوغ این قابلیت شوند (الوسون و سامسون،10
 .)2001در همین راستا( ،اولسان و دیگران )2010 ، 11قابلیت نوآوری شرکت را تواناسازی مداوم آن
1 . Katz
2 . Zhang
3 . Narvekar & Jain
4 . Hamel
5 . Essmann & Preez
6 . Saunila & Ukko
7 . Innovation capability
8 . Tsai, M & Tsai, C
9 . Yang
10 . Lawson & Samson
11 . Olsson
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در ایجاد نوآوریها برای پاس��خ به تغییرات محیطی تعریف نمودهاند .تمرکز بر هم ه توانمندس��ازهای
قابلیت نوآوری با درنظرگرفتن منابع محدود ش��رکت امر دش��واری اس��ت .ا ز طرفی تغییر در یک جزء
سیستم ناگزیر اجزاء دیگر را متأثر میسازد .با این وجود بهتر است قبل از هر عملی ،اثرات آتی تمرکز
بر توانمندس��ازها و نتایج آن ارزیابی ش��ود .عالوهبراین ثابت ش��ده س��نجش عملکرد که جزء الینفک
برنامهریزی مدیریت و سیس��تم کنترل سازمان شمرده میشود اثر قابلیت نوآوری بر عملکرد سازمانی
را تحتتأثیر قرار میدهد (ساونیال 1و دیگران .)2014 ،بنابراین چگونگی روند تکاملی قابلیت نوآوری
درگذرزم��ان تحتتأثیر حلقههای بازخور موجود از مباحث مهم این زمینه هس��تند .هدف اصلی این
مقاله نیز بررسی روابط بین این توانمندسازها و نتایج حاصل از تغییر در هر یک از آنها در گذر زمان
است ،بدینمنظور از رویکرد پویایی سیستم استفاده شدهاست .ازآنجاییکه غیرخطی بودن ،پیچیدگی و
بازخور از خصوصیات مهم فرایند نوآوری است ،لذا مدلسازی علی و پویایی سیستم رویکردی اثربخش
برای ایجاد و برررسی این پویایی است (مورا لونا و دیویدسن .)2006 ، 2پویایی سیستم توانایی زندگی
(حرکت) بخش��یدن به مدل را دارد ازاینرو قابلیتی را برای مش��اهده پیآمدهای مفروضات ساختاری،
شبیهسازی «چه میشود اگرها» ،و به چالشکشیدن نگرش مدیران فراهم میکند (ونیکس و گوبلز،3
 .)1994چارچوب ارائهش��ده در این تحقیق برای ارزیابی قابلیت نوآوری و س��اخت شاخص بلوغ آن در
شرکت متالوژی پودر مشهد استفاده گردید .شرکت مذکور یکی از شرکتهای موفق در تولید قطعات
اتومبیل به روشهای نوین در کشور است و همچنین یکی از تأمینکنندههای اصلی دو شرکت ساپکو
و مگاموتور میباش��د .مدیران شرکت متالوژیپودر مشهد بهدنبال دستیابی به نوآوری در بخشهای
کاهش هزین��ه ،و تنوع محصول از طریق بهبود و تجدی��د فرآیندها و محصوالت

مختل��ف با دو هدف
میباش��ند .برای مثال تجربه ش��رکت در هنگام مواجهشدن با مش��کالتی در رابطه با تأمین مواد اولیه
قوتوسعه میتوان با ترکیبهای جدید و با
موردنیاز ،نشان داد که با استفاده از نوآوری در بخش تحقی 
همان کیفیت سابق به تولید قطعات پرداخت .ازاینرو شرکت موردمطالعه بهدنبال شناسایی سطح بلوغ
فعلی قابلیت نوآوری و س��ا زوکارهایی برای ارتقاء آن است .با استفاده از مدلسازی پویایی سیستم که
علم بررسی روابط بین مفاهیم مرتبط ،در گذر زمان است (فارستر ،)1961 ، 4چگونگی کارکرد چارچوب
1 . Saunila
2 . Mora Luna & Davidsen
3 . Vennix & Gubbels
4 . Forrester
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پیشنهادی در شرکت ،موردبررسی قرار گرفت .در این رابطه ،ابتدا سطح بلوغ شرکت از لحاظ قابلیت
نوآوری مش��خص شد و س��پس با پیبردن به روابط درونی بین توانمندسازها و نتایج ،مدلی پویا برای
مشاهده روند بلوغ قابلیت نوآوری شرکت ایجاد گردید .در آخر نیز حوزههای نیازمند بهبود شناسایی و
قبل از بکارگیری سیاستها و استراتژیهای بهبود در دنیای واقعی ،بهکمک شبیهسازی اثرات اجرای
ای��ن تغییرات نمایان گردید .درنتیجه از این طریق امکان��ی برای تصمیمگیری اثربخشتر درخصوص
ارتقاء سطح بلوغ قابلیت نوآوری فراهم گردید.
پیشینه تحقیق
چارچوب مفهومی قابلیت نوآوری
تحقیقات کاربردی انجامش��ده ثابت نموده ک��ه بهکارگیری مدلهای جامع مدیریت ،مانند مدل تعالی
سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارند (کریستنسن و جول .)1999 ،1نسخه ( )2003مدل تعالی
سازمانی نسبت به نسخههای قبلی تغییر مهمی داشته زیرا بعضی از مفاهیمی چون؛ نوآوری و مدیریت
دانش را برای تأکید بیشتر بر گرایش مشتری و مدیریت فرآیند ،به مفهوم تعالی پیوند دادهاست ،این
عوامل ،امکان پیادهسازی آن را در انواع سازمانها ،عمومی و خصوصی ،بزرگ ،کوچکومتوسط فراهم
نمودهاس��ت (گومز 2و دیگران .)2010 ،برای مثال در تحقیقی میرغفوری و دیگران ( )1389چارچوب
مدل تعالی سازمانی را بهمنظور بررسی و ارزیابی مدیریت دانش سازمانی بهکار گرفتند.
کسبوکار را با حوزه

مارتنسن و داهلگارد )1999(3در مقالهای نشان دادند که میتوان مدل تعالی
نوآوری بهمنظور تدوین استراتژی و برنامهریزی تطابق داد .همچنین پردومو اورتیز 4و دیگران ()2006
ب��ه پیوندهای بین برخی از عناصر مش��ترک بین مدلهای تعالی و مدیری��ت کیفیت جامع ،با عناصر
بوکار پرداختند .با توجه به عناصر سازنده مدل تعالی سازمانی،
تش��کیلدهنده قابلیت نوآوری در کس 
بهنظر میرسد این مدل اگرچه ابتدا در حوزه تعالی کیفیت ارائه شدهاست ،اما با جامعیتی که معیارهای
آن دارن��د ,درصورت تطابق با حوز ه نوآوری میتواند برای تبیین عناصر قابلیت نوآوری در س��ازمانها
مفید واقع ش��ود .مدل تعالی س��ازمانی دارای نه عنصر سازنده (سازه) ،از قبیل پنج توانمندساز و چهار
1 . Kristensen & Juhl
2 . Gomez
3 . Martensen & Dahlgaard
4 . Perdomo-Ortiz
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معیار نتیجه میباش��د .پنج توانمندساز شامل رهبری ،اس��تراتژی و سیاست ،افراد ،شراکتها و منابع،
و فرآینده��ا بوده ،و نتایج افراد ،نتایج مش��تری ،نتایج جامع��ه ،و نتایج عملکرد اصلی مجموعه نتایج را
تشکیل میدهند .تمرکز بر عناصر مدل تعالی سازمانی بهطور منطقی مسیر روشنی را ایجاد مینماید
ک��ه از طریق آن س��ازمان میتواند فرآیند بهبود نتایجش را تس��هیل کند (گوم��ز و دیگران.)2011 ،
توانمندسازها همچنین چگونگی کارکرد یک سازمان را نشان داده و نتایج بر میزان دستیابی به اهداف
سازمانی تمرکز دارند .ازاینرو در تحقیق حاضر تمرکز اصلی بر بهبود از طریق برهمکنش بین معیارهای
توانمندساز و نتایج نوآوری است .با بازنگری ادبیات تحقیق از مدلی جامع استفاده گردید که سنجههای
ارزیابی آن مبتنی بر معیارهای موجود در مدل تعالی سازمانی1و منطبق با حوزه نوآوری در سازمان بود
(مارتنس��ن 2و دیگران  .)2007مدل مذکور به س��ه دلیل انتخاب گردید ،دلیل اول نگاه فرایندی آن به
نوآوری با دربرگرفتن س��ه بخش ورودیها ،فرایند و خروجیها است ،دلیل دوم جامعیت آن در لحاظ
نمودن محرکهای اصلی قابلیت نوآوری اس��ت ،و س��وم به این علت که ابزاری برای اندازهگیری دقیق
وضعیت توانمندسازهای نوآوری متشکل از  80گویه ارائه نمودهاست.
متدولوژی تحقیق
در مدلسازی به روش پویایی سیستم ابتدا تصویری از روابط بین عناصر اصلی ارائه میشود که مبنای
مراحل دیگر مدلسازی است .پیشفرض تحقیق حاضر بر این است که قابلیت نوآوری از روابط پیچیده
بین توانمندسازها و همچنین تأثیر فزآینده آنها بر نتایج نوآوری خلق میشود .بنابراین سعی گردید با
استفاده از روش دیماتل که ابزاری برای شناسایی ساختار روابط بین عناصر مرتبط است ،روابط و شدت
نفوذ بین توانمندسازها و نتایج نوآوری در شرکت موردمطالعه ،شناسایی گردد.
روش دیماتل
چگونگی روابط بین معیارهای اصلی مدل با بهکارگیری روش دیماتل و توس��ط اعضای تیم  15نفره
متشکل از خبرگان شرکت موردبررسی قرار گرفت .این افراد با درنظرداشتن دو معیار تجربه نوآوری
و توانایی در ارزیابی جامع ش��رکت انتخاب ش��دند که متش��کل از مدیران ارش��د ،مدیران واحدهای
مختلف مانند تولید ،کیفیت ،تحقیقوتوس��عه ،منابع انس��انی ،سرپرس��تان متخصص سایر واحدهای
)1 . European Foundation for Quality Management (EFQM
2 . Martensen
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مستقر در تولید و با متوسط سابقه کاری  14سال بودند .براي دسترسي بهنظر كارشناسي خبرگان
از مصاحبه و پرسش��نامه به صورت پيدرپي اس��تفاد شدهاس��ت ( ُوو و تس��ای2011 ،1؛ ُوو .)2012
محاس��بات اصلی روش دیماتل بر مبنای  15ماتریس  6×6حاصل از نظرات تیم خبره صورتگرفت.

نمودار خروجی این روش گراف جهتداری 2اس��ت که روابط درونی میان عناصر سیس��تمها را نشان
میدهد .برای انجام روش دیماتل از پنج گام ارائه شده توسط ُوو ( )2012استفاده گردید .در اولین
گام روش دیماتل از طریق معادلهی ذیل ،میانگین  15ماتریس محاس��به ش��د و خروجی آن یعنی
ماتریس اولیه ( )Zبدست آمد.
جدول  -1ماتریس نرمالشده شدت نفوذ ( )Zn×nبین معیارهای تشکیلدهنده قابلیت نوآوری
معیارها

رهبری

استراتژی

شراکتها و منابع

کارکنان

فرآیند

نتایج

رهبری

0

0/285

0/209

0/301

0/177

0/051

استراتژی

0/133

0

0/316

0/171

0/234

0/095

شراکتها و منابع

0/127

0/165

0

0/114

0/259

0/120

کارکنان

0/127

0/139

0/139

0

0/234

0/278

فرآیند

0/120

0/158

0/127

0/165

0

0/239

نتایج

0/342

0/139

0/139

0/127

0/089

0

				
رابطه ()1
در گام دوم ماتریس اولیه ش��دت نفوذ نرمالس��ازی و حاصل آن ماتریس��ی شد که در (جدول )1
آمدهاست.
در گام سوم ماتریس روابط کل ( )Tاز طریق رابطه ( )2محاسبه شد که در جدول  2آمدهاست.
							
رابطه ()2

T = X(I-X) -1
1 . Wu & Tsai
2 . Digraph
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جدول  -2ماتریس روابط کل ( )Tبین معیارهای تشکیلدهنده قابلیت نوآوری
معیارها

رهبری

استراتژی

شراکتها و منابع

کارکنان

فرآیند

نتایج

رهبری

1/468

1/768

1/787

1/785

1/877

1/623

استراتژی

1/463

1/404

1/716

1/542

1/763

1/518

شراکتها و منابع

1/276

1/350

1/260

1/310

1/554

1/341

کارکنان

1/458

1/498

1/552

1/373

1/712

1/627

فرآیند

1/435

1/487

1/520

1/489

1/490

1/631

نتایج

1/536

1/449

1/495

1/440

1/541

1/303

در گام چهارم ش��دت نفوذ و وابس��تگی معیاره��ا تجزی هوتحلیل گردید .مطابق ب��ا ماتریس روابط
کل ( ،)Tمجموع س��تونها ( )Dو مجموع س��طرها ( )Rنامگذاری و به کمک روابط ( )3و ( )4س��طح
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها مشخص شد.
رابطه ()3
					
رابطه ()4
هرچه مقدار ( )D+Rیک معیار بیش��تر باش��د تعامل یا رابطه آن با سیستم بیشتر است در نتیجه
اهمی��ت بیش��ری دارد .مقدار ( ،)D-Rنیز معیارها را به دو گروه تقس��یم میکن��د .اگر مقدار ()D-R
معیاری مثبت باشد متعلق به گروه علت (تأثیرگذار بر دیگر معیارها) و چنانچه ( )D-Rمعیاری ،منفی
باشد متعلق به گروه معلول (وابسته به دیگر معیارها) است.

مطابق با گام پنجم ،برای رس��م نمودار علّی الزم اس��ت مقدار آس��تانهای برای حذف برخی روابط

قابلاغماض مقرر گردد .روشهای متفاوتی برای مشخصنمودن مقدار آستانه معرفیشده که عمدهترین
آنها میانگین ماتریس  Tو توافق بر س��ر مقداری مش��خص است ( ُوو و تسای .)2011 ،در این تحقیق

مقدار آس��تانه (( )1/523میانگین ماتریس  )Tتعیین و توس��ط خبرگان تأیید ش��د .مطابق با ش��کل

 1ترتی��ب اهمیت معیارها با توجه ب��ه ( )D+Rبهصورت :فرآیند نوآوری ،رهبری ،اس��تراتژی نوآوری،
کارکنان ،نتایج نوآوری و ش��راکتها و منابع میباش��د .تأثیرگذارترین معیارها نیز با توجه به مقدار و
عالمت ( )D-Rبهترتیب رهبری ،استراتژی نوآوری ،کارکنان و معیارهای تأثیرپذیر بهترتیب شراکتها
و منابع ،فرآیند و نتایج نوآوری هستند.
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شکل -1نمودارع ّلی معیارهای اصلی مدل قابلیت نوآوری به همراه شدت نفوذ نرمالشده

شدت نفوذ بین روابط باقیمانده ،از ماتریس نرمالشده روابط کل (( )Tتقسیمنمودن هر عنصر بر
جمع ستون مربوطه) استخراجگریدد که در شکل  1نمایان است .این روابط و مقادیر مشخصشده بر
آنها که خروجی روش دیماتل است ،در ساخت مدل پویای قابلیت نوآوری بهکارگرفته خواهد شد.

شکل  -2سطوح بلوغ قابلیت نوآوری برگرفته از (اسمن و پریز)2009 ،
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قابلیت نوآوری در ش��رکتها میتواند روندی تکاملی و روبه بلوغ داشته باشد .هر شرکتی با توجه
به وضعیت توانمندسازهای نوآوری و میزان خروجی نوآوری آن در سطحی از بلوغ قابلیت نوآوری قرار
ح بلوغ قابلیت نوآوری
دارد .با گذر زمان و تالش بیش��تر میتواند به س��طوح باالتر ارتقاء یابد .پنج سط 
به همراه دامنه امتیاز هر یک در ش��کل  2نمایان اس��ت .برای ارزیابی کمی و س��اخت شاخص قابلیت
نوآوری(1با عنوان  )ICمجموعه امتیازاتی مطابق با امتیازبندی مدل تعالی سازمانی ،به توانمندسازها و
نتایج نوآوری اختصاص داده شد .لذا بهطورمساوی از مجموع  1000امتیاز ،به توانمندسازها مقدار500
امتیاز و به نتایج نوآوری مقدار 500امتیاز تعلق گرفت 500.امتیاز توانمندس��ازها بهصورت  100امتیاز
به رهبری ( 90 ،)Ldsامتیاز به کارکنان ( 90 ،)Pplامتیاز به ش��راکتها و منابع ( 80 ،)Prsامتیاز به
اس��تراتژی نوآوری ( )Istو  140امتیاز به فرآیند نوآوری ( ،)Iprتقس��یم گردید (مدل تعالی سازمانی،
 .)2000همانطورک ه گفته ش��د بهبود قابلیت نوآوری مبتنی بر ارتقاء توانمندسازها و نتایج حاصل از
آنها اس��ت .بنابراین مجموع امتیازات توانمندس��ازها و نتایج نوآوری میتواند نشاندهنده سطح بلوغ
قابلیت نوآوری باش��د .این امتیاز مجموع ،شاخصی را برای ارزیابی بلوغ قابلیت نوآوری ایجاد مینماید
که از امتیاز صفر مربوط به سطح اول (بسیار موقت و نابالغ) تا امتیاز (1000بلوغ باالی قابلیت نوآوری)
طبقهبندیشدهاست (اسمن و پریز.)2009 ،
همچنی��ن با توجه به اجزاء اصلی مدل پویای قابلیت نوآوری ش��اخص  ICاز مجموع مقادیر پنج
توانمندساز و نتایج نوآوری بدست میآید که مقدار آن حداکثر میتواند  1000امتیاز باشد .درواقع این
توانمندس��ازها و نتایج هستند که وضعیت شاخص  ICرا مشخص میکنند .بهمنظور سادگی و حفظ
ماهیت نسبت  50/50برای نتایج و توانمندسازها در مدل تعالی سازمان ،در این مدل فرض شدهاست
که توانمندسازها و نتایج هرکدام سهم یکسانی در هرگونه افزایش در شاخص  ICرا دارند.
مدلسازی پویایی سیستم
تمرکز اصلی متدولوژي پویایی سیس��تم بر درک سیس��تم اس��ت و همه گامهای آن بهدنبال حصول
این درک اس��ت .سوش��یل )1993( 2شش گام را برای مدلس��ازی پویایی سیستم معرفی کردهاست،
که عبارتند از )1( :شناس��ایی مسئله و هدف مدل )2( ،مفهومسازی سیستم )3( ،صورتبندی مدل و
لوبهبود سیاست )6( ،اجرای سیاست
تخمین پارامترها )4( ،شبیهسازی و اعتبارسنجی مدل )5( ،تحلی 
1 . Innovation Capability Index
2 . Sushil
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و بهکارگیری مدل .در مدلس��ازی پویایی سیس��تم دانس��تن روابط بین عناصر اصلی مدل بسیار مهم
اس��ت ،این روابط توس��ط نمودارهای حلقههای علّی ترسیم میش��ود .قبل از شبیهسازی مدل توسط

نرمافزار الزم اس��ت نمودا ر حلقههای علّی به نمودارهای انباش��ت  -جریان تبدیل گردند .پس از آنکه
عناصر اصلی مدل قابلیت نوآوری به صورت مفهومی مشخص ،و روابط بین این عناصر از طریق روش
دیماتل شناسایی گردید .بهمنظور آمادهسازی مدل پویا جهت شبیهسازی و اجرای آن توسط نرمافزار

ابتدا روابط بین عناصر توسط نمودارهای حلقهی علّی ترسیم و سپس این نمودارها جهت فرموله کردن
مدل به نمودارهای انباشت -جریان تبدیل میگردند (استرمن .)2000 ،1نمودار انباشت  -جریان نحوه
تعامل بین متغیرهای یک سیس��تم را با یکدیگر نشان میدهد .مدلساز با ترسیم نمودارهای حلقهی
علّی بهدنبال بازنمایی ساختار جریانی سیستم موردمطالعه است (محقر و مروتی .)1385 ،این نمودارها
معموالً به کمک خبرگان ،مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیقات و اطالعات بدستآمده از طریق تحقیقات

میدانی ترس��یم میشوند .چنین نمودارهایی مبنایی برای فرموله کردن و تبدیل مدل موردنظر به یک

ی حلقهی علّی،
مدل کمی میباش��ند (محقر و دیگران .)1390 ،رویکردهای مطرح در رس��م نمودارها 
دامنهی وس��یعی از بحثهای گروهی تا اس��تفاده از مدلسازی س��اختاری تشریحی 2را دربرمیگیرند
(سوش��یل .)1993 ،برای مثال جعفری 3و دیگران ( )2008از روش دیماتل بهعنوان یک ابزار رویکرد
تشریحی ،برای کشف روابط علّی بین مفاهیم مختلف استفاده نمودند و از این طریق توانستند نگرش
افراد مختلف را در طراحی نمودارهای حلقهی علّی موجود در مدلس��ازی پویایی سیستم بهکارگیرند.
روش دیماتل با بهرهگیری از ریاضیات ماتریسی امکان شناسایی دقیقتر روابط درونساختاری و عناصر
اثرگذارتر را فراهم میکند .برهمکنش بین توانمندس��ازهای رهبری ( ،)Ldsاستراتژی نوآوری ( )Istو
کارکنان ( ،)Pplشراکتها و منابع ( ،)Prsفرآیند نوآوری ( )Iprو نتایج نوآوری سیستم قابلیت نوآوری
ش��رکت را تشکیل میدهند .قبل از بررس��ی روابط توسط تیم خبره ،الزم بود تعریفی از توانمندسازها
و نتایج نوآوری ارائه ش��ود و به مش��خصههای این مفاهیم اشاره گردد .طی جلساتی تعاریف مستخرج
از ادبیات تحقیق توس��ط خبرگان بازنگری و موردتوافق قرار گرفت .تعاریف مفاهیم عملیاتی موردنظر
در جدول  3آمدهاس��ت .در بخش بعدی روابط بین توانمندس��ازها و نتایج ن��وآوری از طریق گامهای
مدلسازی پویایی سیستم تشریح میشود.
1 . Sterman
2 . Interpretive Structural Modeling
3 . Jafari
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جدول  -3اجزاء اصلی سیستم قابلیت نوآوری و تعاریف آنها برگرفته از (مارتنسن و دیگران)2007 ،
اجزاء اصلی سیستم

تعاریف

قابلیت نوآوری

رهبری

استراتژی نوآوری

میزان��ی که رهبری رفتارهای نوآورانه را در ش��رکت هدایت و تش��ویق میکند تا در

بخشه��ای مختلف س��ازمان افراد آمادگی بروز چنین رفتارهایی را داش��ته باش��ند

بهطوریکه با انرژی و آزادانه ایدههایشان را پیگیری کنند.

اطمین��ان از میزان توجه اس��تراتژی به نوآوری و دسترس��ی طوالنیمدت به قابلیت

نوآوری را تس��هیل میکند ،همچنین میزانی که چشمانداز و مأموریت سازمان توسط

کارکنان پذیرفته شدهاست.

اطمینان در اختصاص نمودن منابع کافی به فعالیتهای نوآورانه و فراهم کردن آزادی

منابع و مشارکتها برای خالقیت و مجال شکست برای کارکنان ،همسویی قابلیتهای فردی و عالیق در
شرح شغل و آموزش اصول و شیوهای نوآوری به افراد.

کارکنان

اطمین��ان از تعهد کارکنان به اه��داف پروژههای نوآوری ،همکاری و مش��ارکت بین

کارکنان ،سیستمهای پاداش مبنی بر نوآوری ،تبادل دانش و اطالعات بین کارکنان،
توانمندی و انگیزش کارکنان بهمنظور فعالیت در حوزه نوآوری

ش��دت وجود فرآیندی س��اده ،س��اختارمند و درعینحال منعظف ب��رای پیگیری و
فرآیند نوآوری

تعریف مراحل توسعه ایدها ،دنبال نمودن فرآیند توسعه محصوالت و خدمات جدید،

بهکارگیری اثربخش و همسوسازی تخصصهای بخشهای مختلف ،و بهبود فرآیندها
از طریق پیشنهادات داخلی ،رصد تغییرات محیطی و استفاده از بهترین عملکردها.

نتایج نوآوری

س��طح تأثیرگذاری برنامههای نوآوری بر مش��تری ،کارکنان ،سازمان و عملکرد کلی

ش��رکت به عبارتی تع��داد نوآوریهای محصول و فرآیند ،س��هم نوآوریها از فروش،
بازگشت سرمایه شرکت ،بهبود رضایت و سطح دانش کارکنان و بهبود تصویر شرکت.

رسم نمودارهای حلقهی ع ّلی برای شاخص قابلیت نوآوری

حلقههای علّی با تمرکز بر س��اختار و رفتار سیس��تم بازخور ،س��عی در مفهومسازی واقعیت سیستم
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موردبررسی دارند .در نمودارهای حلقهی علّی کمانها جهت نفوذ و عالمت ( +و )-نوع تأثیر یک متغیر
بر متغیر دیگر را نشان میدهند .اگر تغییر در یک متغیر ،متغیر دیگر را در همان جهت تحتتأثیر قرار
دهد ،در این صورت گفته میشود که پیوند علّی مثبت است و درصورتیکه تغییرات دو متغیر در جهت

مخالف باشد پیوند علّی منفی است.

شکل -3نمودارحلقهی ع ّلی شاخصIC

همانطورک��ه پیوندهای علّی عالم��ت ( +یا  )-دارند حلقههای بازخور نی��ز دارای قطبیت +(1یا )-

هس��تند .اگر تعداد پیوندهای علّی با عالمت منفی در حلقهی بازخوری ،صفر یا زوج باش��د قطبیت آن
حلق��ه مثب��ت و اگر تعداد پیوندهای منفی در حلقه بازخوردی فرد باش��د قطبیت حلقه منفی خواهد
بود (سوش��یل .)1993 ،عالمت مربوط به قطبیت در وس��ط حلقهی بازخور نشان داده میشود .نمودار
حلقهی علّی مربوط به ش��اخص  ICکه در ش��کل  3نشان داده شد ب همنظور آشکار نمودن روابط بین
توانمندسازها و نتایج ،و شاخص ICحلقهای متشکل از هشت جزء ارائه شده که به شرح ذیل میباشد:
 - 1امتیاز توانمندسازها در زمان (( )tبا حداکثر امتیاز  :)500این امتیاز برابر مجموع امتیاز رهبری
(( )Ldsبا حداکثر امتیاز  ،)100امتیاز کارکنان (( )Pplبا حداکثر امتیاز ،)90امتیاز شراکتها
و منابع (( )Prsبا حداکثر امتیاز ،)90امتیاز اس��تراتژی نوآوری (( )Istبا حداکثر امتیاز ،)80و
امتیاز فرآیند نوآوری (( )Iprبا حداکثر امتیاز )140میباشد.
امتیاز توانمندسازها = امتیاز رهبری +امتیاز کارکنان +امتیاز شراکتها و منابع +امتیاز استراتژی
1 . Polarity
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نوآوری +امتیاز فرآیند نوآوری
 -2نتایج نوآوری در زمان(( )tبا حداکثر امتیاز .)500
 -3امتیاز شاخص ICدر زمان (( )tبا حداکثر امتیاز  :)1000این امتیاز برابر است با مجموع امتیاز
توانمندس��ازها و نتایج نوآوری :امتیاز شاخص = ICامتیاز توانمندسازها  +امتیاز نتایج نوآوری
در زمان ()t
 -4امتیاز نتایج مطلوب = این باالترین امتیازی است که هر سازمان امید دارد بهآن برسد که برابر
با  500قرار داده شد.
 -5شکاف نتایج در زمان ( :)tبرابر با اختالف بین امتیاز نتایج مطلوب و امتیاز نتایج در زمان ()t
میباشد:
شکاف نتایج= امتیاز نتایج مطلوب – امتیاز نتایج
 -6امتیاز ش��اخص ICمطلوب :مطابق با پنج سطح بلوغ قابلیت نوآوری این امتیاز مقادیر ،200 :
 800 ،600 ،400و  1000را دربرمیگی��رد .مقداری را که این امتیاز میتواند داش��ته باش��د
بس��تگی به امتیاز ش��اخص ICدر هر لحظه از زمان دارد .برای مثال اگر امتیاز شاخص ICدر
زمان ( )tبرابر با  100باشد بهاین معنی است که شرکت در سطح اول بلوغ قرار دارد.
 -7شکاف شاخص ICدر زمان ( :)tاین امتیاز برابر است با اختالف بین امتیاز شاخص  ICمطلوب
و شاخص  ICدر زمان (( .)tشکاف شاخص = ICامتیاز شاخص ICمطلوب –شاخص )IC
 -8نرخ نتایج در زمان ( )tکه تابعی از ش��کاف نتایج و جریان انتقالی از س��ایر توانمندس��ازهای
تأثیرگذار است.
توضی��ح حلقهه��ای بازخور بدین صورت اس��ت که ،در حلقه بازخور افزایش ش��اخص  ICموجب
کاهش ش��کاف شاخص میگردد .پس رابطه بین امتیاز ش��اخص  ICو شکاف شاخص  ICمنفی ()-
اس��ت .همچنین به پیروی از مفهوم چرخه بهبود مس��تمر ،پیآمد کاهش شکاف شاخص  ICمنتج به
افزایش امتیاز توانمندسازها میشود (برای مثال با کوچکترشدن شکاف مربوط به شاخص ،درک بهتری
نسبت به بازدهی نوآوری ایجاد شده ،سطح بلوغ افزایشیافته درنتیجه مشارکت در فعالیتهای نوآوری
بیشتر و امتیاز توانمندسازها نیز بیشتر میشود) .برایناساس رابطه بین شکاف مربوط به شاخص IC
و امتیاز توانمندس��ازها نیز منفی است .افزایش امتیاز توانمندس��ازها بدون شک امتیاز شاخص  ICرا
افزایش میدهد لذا دارای رابطه مثبت اس��ت .ازآنجاییکه تعداد پیوندهای علّی منفی زوج اس��ت پس
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عالمت حلقه بازجور متش��کل از امتیاز ش��اخص  ،ICشکاف شاخص  ICو امتیاز توانمندسازها مثبت
اس��ت .در طرف دیگر افزایش امتیاز نتایج نوآوری موجب کاهش ش��کاف نتایج میگردد و این کاهش
ی دارد که حلقه بازخور منفی را ایجاد مینماید.
شکاف کاهش نرخ نتایج را درپ 
در رابطه با حلقه مثبت امتیاز توانمندس��ازها نی��ز اینگونه میتوان تحلیل نمود که افزایش امتیاز
توانمندسازها موجب پیشرفت در نتایج نوآوریشده (رابطهی مثبت) .برای مثال توسع ه مهارتها و ایجاد
محیط حمایتی برای خلق و پیادهسازی ایدهها موجب افزایش رفتارهای نوآورانه شده و خروجی نوآوری
را ارتق��اء میدهد (پراژوگو و احمد .)2006 ،1همچنین افزایش امتیاز نتایج در مقایس��ه با امتیاز نتایج
مطلوب (که مقدار  500قرار داده شده) باعث کوچکتر شدن شکاف نتایج گردیده (رابطهی منفی) که
این کوچکتر شدن شکاف نتایج و ملموسشدن آن باعث افزایش بهکارگیری توانمندسازهای قابلیت
نوآوری میگردد .برای مثال کاهش زمان متوس��ط بهاتمامرس��انی فرآیندی خاص از طریق نوآوری،
موجب ارتقائ تعهد نسبت به فعالیتهای نوآورانه و حمایت از آن در شرکت میشود .ازآنجاییکه تعداد

پیوندهای علّی منفی موجود زوجش��ده ،عالمت حلقه بازجور متشکل از توانمندسازها ،نتایج نوآوری و
ش��کاف نتایج ،مثبت اس��ت .در ادامه مثالی جزئیتر از نمودار علّی حلقوی ،بین توانمندسازها و نتایج

نوآوری مطرح شدهاست.

شکل -4نمودارحلقهی ع ّلی بین توانمندسازها و نتایج نوآوری
1 . Prajogo & Ahmed
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همانطورکه در ش��کل  4نشان دادهش��ده ،افزایش تعهد مدیریت به نوآوری در سازمان (رهبری)
موجب افزایش حمایت درکشده و بهدنبال آن افزایش مشارکت کارکنان (کارکنان) در نوآوری خواهد
ش��د (ارتباط مثبت) (ایزنبرگر 1و دیگران ،)1990 ،که بهدنبال آن منابع موردنیاز نوآوری (شراکتها و
منابع) نیز افزایش خواهد یافت (رابطه مثبت) (گرکا .)2011 ،2مدیریت نوآوری ،چشمانداز و استراتژی
برای نوآوری ایجاد میکند ،فرآیندی برای تحقق بخشیدن به آن راهاندازی مینماید (فرآیند نوآوری)،
و ش��رایطی در س��ازمان ایجاد میکند که ظهور ایدهها و پیادهسازی آنها تسهیل گردد (بل.)2010 ،3
همچنین رهنمودهایی برای انتخاب منابع و بازار فراهم مینمایند (رابطه مثبت) (مارتنسن و داهلگارد،
 .)1999از طرفی حضور منابع و امکانات متنوع در س��ازمان ،فرآیند توس��عه محصول جدید را تسریع
بخشیده (فرآیند نوآوری) و موجب افزایش بازدهی نوآوری (نتایج) میگردد (روابط مثبت) (کاستاپلوس

4

و دیگران .)2002 ،بنابراین حلق ه بازخور بین توانمندس��ازها و نتایج نوآوری ،حلقهای فزاینده و از نوع

مثبت است .در بخش بعدی نمودارهای حلقهی علّی قابلیت نوآوری به نمودارهایی تحتعنوان انباشت-

جریان تبدیل میگردد تا با استفاده از نرمافزار ،امکان شبیهسازی این روابط فراهم گردد.
مدل پویای قابلیت نوآوری

با بهکارگیری روابط مستخرج از روش دیماتل و همچنین نمودارهای حلقهی علّی بین توانمندسازها و
نتایج ،نمودار انباشت  -جریان قابلیت نوآوری در محیط نرمافزار  STELLAطراحی گردید (شکل .)5
این نمودار ،مدلی پویا از قابلیت نوآوری را ارائه نموده که با هرگونه تغییر در اجزاء عالئم آن قابلمشاهده
و اندازهگیری اس��ت .در مدل پویایی سیستم ارائه ش��ده ،توانمندی رهبری ،توانمندی کارکنان ،قوت
استراتژی نوآوری ،میزان شراکتها و منابع ،شدت جریان فرایند نوآوری و سطح نتایج نوآوری از آنجاکه
بیانکننده وضعیت سیستم رش��د قابلیت نوآوری هستند مطابق با استرمن ( )2004بهعنوان انباشت
درنظر گرفته شدند که مطابق با روابط مستخرج از روش دیماتل دارای جریاناتی نسبت به هم هستند.
همانطورک��ه در ش��کل  5مش��خص اس��ت مطاب��ق ب��ا رواب��ط شناساییش��ده توس��ط روش

دیمات��ل (نم��ودار علّ��ی ش��کل  ،)1متغیره��ای دارای ارتب��اط بهطورمس��تقیم توس��ط کم��ان یا از
طری��ق نماین��دهی آنه��ا (دایرههای خطچی��ن) بهطور غیرمس��تقیم ب��ه یکدیگر مرتبط ش��دهاند.
1 . Eisenberger
2 . Greca
3 . Bel
4 . Kostopoulos
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شکل  .-5مدل پویای قابلیت نوآوری
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بههمینصورت ،شدت نفوذ بین این متغیرها نیز در ساخت متغیرهای نرخ ،اعمال شدهاست .برای مثال
کمانی که از مقدار رهبری ( )value ldsبه متغیر نرخ استراتژی نوآوری ( )ristوصل شده ،و همچنین
ش��دت نفوذ بین آنها ( ،)inf lds istخروجیهای اعمالش��دهی روش دیماتل در مدل پویای قابلیت
ل پویای قابلیت نوآوری  ،نمودار
نوآوری میباشند .برای روشن شدن جزئیات معادالت بهکاررفته در مد 
انباشت  -جریان مربوط به مدل پویای استراتژی نوآوری ،بهعنوان بخشی از آن تشریح میگردد.
مدل پویای استراتژی نوآوری
مدل پویای اس��تراتژی نوآوری از یک نمودار انباش��ت (اس��تراتژی نوآوری) و جریان (نرخ اس��تراتژی
نوآوری) تش��کیل شدهاس��ت .ماالویا و وادهوا 1در سال  2005با اشاره به رابطه بین رهبری و استراتژی
نوآوری اش��اره نمودند که استراتژی نوآوری بدون وجود یک رهبری فعال و خوش منصب ،2به سختی
به س��ازمان معرفی و توس��ط آن موردحمایت قرار میگیرد .بنابراین در مدل پویای استراتژی نوآوری
(شکل )6نیز مقدار رهبری ( ،)value_ldsنرخ استراتژی نوآوری را تحتتأثیر قرار میدهد و مطابق با
روابط ( )5و ( ،)6بر مقدار استراتژی نوآوری ( )value_istتأثیر میگذارد.

شکل  -6مدل پویای استراتژی نوآوری
1 . Malaviya & Wadhwa
2 . Well-positioned
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رابطه ()5

)Innovation_strategy(t) = Innovation_strategy(t - dt) + (rist

رابطه ()6

)rist = (value_lds*DF_ist_lds)+(gist*pist

همانطورک��ه در روابط ( )7و ( ،)8نش��ان دادهش��ده ،کس��ر تأثی��ر رهبری بر اس��تراتژی نوآوری
( )DF_ist_ldsوابسته به مقدار شکافِ استراتژی نوآوری( )gistو شدت نفوذ بین رهبری و استراتژی
نوآوری( )inf_lds_istاس��ت .الزم به یادآوری اس��ت که ش��دت نفوذ یا ش��دت رابطه بین رهبری و
استراتژی نوآوری مانند دیگر روابط بین متغیرهای مدل انباشت ،از خروجیهای روش دیماتل است.
رابطه ()7

DF_ist_lds = (gist*inf_lds_ist)/100

رابطه ()8

DF_ist_lds = (gist*0/197)/100

توضیح نرخ ورودی در مدل پویای استراتژی نوآوری و مدلهای پویای مربوط به سایر توانمندسازها
بدین ش��رح است که در مدلسازی انجامش��ده ،جریانی که موجب انباشت یک توانمندساز و افزایش
مقدار آن میشود از دو جهت منتج میشود .ازیکسو درصد تالش بیشتر توانمندساز که متأثر از ارتقاء
درونی آن است و از سوی دیگر تأثیر ناشی از نفوذ یک متغیر بر دیگری است .بهعبارتی جریانی است
که از سوی دیگر متغیرها مطابق با شدت نفوذ بین آنها ،به متغیر انباشت موردنظر انتقال مییابد.
امتیاز استراتژی نوآوری ( )value_istتوسط مقدار مطلوب استراتژی نوآوری ( )distکه  90امتیاز
است کنترل میشود .با توجه به روابط و شدت نفوذی که استراتژی نوآوری با سه توانمندساز کارکنان،
شراکتها و منابع و فرآیند نوآوری دارد ،هرگونه افزایش مقداری در آن ( ،)value_istتوانمندسازهای
مرتبط انتقال مییابد (رجوع شود به شکل .)1
فرآیند شبیهسازی انجامشده از طریق سیکلهایی که از توانمندساز رهبری شروع و به نتایج ختم

میشوند مرتباً تکرار میگردد .در هر سیکل امتیاز توانمندسازها و شاخص  ICاز دو رابطه ذیل محاسبه
میشوند.
رابطه ()9
رابطه ()10

Enablers = value_lds+value_ppl+value_ist+value_prs+value_ipr
IC_Index = Enablers+value_irs
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این چرخ ه ادامه مییابد تا اینکه شاخص  ICاز مقدار  800عبور کرده و به  1000برسد .به عبارتی
شرکت به سطح بلوغ پنجم یعنی سطح بهبود مستمر در زمینه نوآوری رسیدهاست .در بخش بعدی به
نتایج شبیهسازی مدلهای پویا میپردازیم.
نتایج شبیهسازی
وضعیت فعلی توانمندسازهای قابلیت نوآوری و نتایج نوآوری شرکت موردمطالعه به کمک پرسشنامه
مارتنسن و همکارنش ( )2007و با مشارکت  34نفر از اعضای شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت .مقیاس
ارزیابی بهکاررفته در پرسش��نامه طیف پنجتایی لیکرت بود که با امتیازات مدل تعالی ،منطبق گردید.
بهطوریکه س��هم مقادیر اولیه هر معیار ،از حداکثر امتیاز  ،5به س��هم آن از حداکثر امتیاز مربوط به
خ��ودش در امتیازبن��دی مدل تعالی تبدیل گردید .امتیاز اولیه مربوط به هر معیار بیانکننده وضعیت
اولیه آن است که از حاصلضرب میانگین حسابشده آن در عدد پنج ،تقسیم بر حداکثر امتیاز مربوط
آن معیار محاسبه شدهاست (جدول .)4
جدول  -4امتیاز فعلی معیارهای اصلی مدل قابلیت نوآوری
معیار اصلی

میانگین

حداکثر امتیاز

امتیاز اولیه

رهبری

2/665

100

53/30

استراتژی نوآوری

1/979

80

31/67

کارکنان

2/217

90

39/91

شراکتها و منابع

2/214

90

39/84

فرآیند نوآوری

2/493

140

69/80

نتایج نوآوری

2/182

500

218/21

جمع

-

1000

452/73

حاصلجمع این امتیازها ،نشاندهنده مقدار شاخص  ICشرکت است ،که برابر با  452/7شدهاست.
بنابراین مطابق با دامنههای پنج س��طح بلوغ ،شرکت موردمطالعه در سطح سوم بلوغ قرار گرفتهاست.

66

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره دوم /شماره  /1تابستان 1393

مقدار اولیه توانمندساز رهبری نسبتاً باال بوده که نشاندهنده تعهد باالی مدیریت به نوآوری است.
جدول  -5امتیاز توانمندسازها ،نتایج نوآوری و شاخص  ICشرکت موردمطالعه
سال

سطح بلوغ

امتیاز
توانمندسازها

نتایج نوآوری

شاخص IC

0

234/52

218/21

452/73

سوم

1

320/91

242/17

563/08

سوم

2

374/28

266/38

640/65

چهارم

3

409/35

331/09

740/45

چهارم

4

433/99

366/93

800/92

پنجم

5

451/02

439/04

890/06

پنجم

6

462/34

472/88

935/21

پنجم

در ابتدا مدل شبیهس��ازی شده با پیشفرض یکسان بودن اهمیت پنج توانمندساز قابلیت نوآوری
در بهبود ش��اخص  ICاجرا ش��د .بنابراین ابتدا درصد تالش هریک از توانمندسازها برای بهبود درونی
یعنی مقادیر ( plds، pist، pppl، pprsو  )piprمساوی با صفر قرار داده شد .پس از اجرای مدل در
نرمافزار نتایج عددی و گرافیکی آن در جدول  ،5و شکلهای  7و  8ارائه شدهاست.
از نتایج جدول  5میتوان دریافت که در حالت موجود رس��یدن به س��طح بلوغ پنجم برای شرکت
موردمطالعه  4سال طول خواهد کشید .دادههای مربوط به هر سال نشان میدهد دستیابی به سطح
چهارم بلوغ برای ش��رکت دو س��ال طولکشیده و پس از آن در طول یک سال شرکت از سطح چهارم
عبور کرده و به سطح پنجم بلوغ رسیدهاست.
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شکل  -7نمودارهای نتایج توانمندسازهای قابلیت نوآوری در گذر زمان

شکل  -8نمودارهای نتایج توانمندسازها ،نتایج نوآوری و شاخص ICدر گذر زمان

صحت و اعتبار مدل پویایی سیستم
معیارها و زیرمعیارهایی که اجزای مدل پویای قابلیت نوآوری را تشکیل دادند از پرسشنامه استاندارد
استخراجش��ده که در تحقیقات معتبر جهانی مورد اس��تفاده قرار گرفتهاس��ت .همچنین پرسش��نامه
طراحیش��ده توس��ط خبرگان موردتأیید قرار گرفت درنتیجه روایی مدل اولیه تحقیق براساس سوابق
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تحقیق و نظر خبرگان به تأیید رس��ید .بهعالوه بررسي پايايي ابزار سنجش با استفاده از ضريب آلفاي
كرونب��اخ صورت گرفت که مقدار ضريب بدس��تآمده براي معیارهای تحقيق به ش��رح جدول  6ارائه
شدهاست .با توجه به اینکه برای تمام معیارها ،این مقدار باالی 0/7میباشد لذا پایایی همه معیارهای
اصلی موردتأیید است.
جدول  -6ضريب آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلي تحقيق
نام معیار

تعداد سؤال

مقدار آلفای کرونباخ

رهبری

11

0/92

استراتژی نوآوری

6

0/7

شراکتها و منابع

12

0/76

کارکنان

19

0/89

فرآیند نوآوری

16

0/88

نتایج نوآوری

15

0/74

در این تحقیق صحت و اعتبار مدل در دو بخش مفهومی و تس��ت رایانهای بررس��ی شدهاست .به
لحاظ مفهومی ابتدا از ادبیات پیشین برای شناسایی مدل و اجزاء آن استفاده شد .عالوهبراین به کمک
روش دیماتل نظر خبرگان شرکت برای طراحی روابط و شدت و ضعف آنها بکار گرفته شد .در بخش
دوم بهمنظور سنجش اعتبار مدل مطابق با حیدریه و دیگران ( )1392حساسیت رفتار (حالت حدی)
و حالت ساختاری موردتحلیل قرار گرفتند که درواقع استحکام مدل و میزان تشابه به واقعیت مدل را
تأیید میکنند.
الف) تحلیل حساسیت رفتار مدل
بدینمنظور مقادیر حد متفاوتی از مدل به کمک نرمافزار ،موردآزمون قرار میگیرد تا توانایی سازگاری
مدل در پاس��خ به تغییرات ایجادشده مشخص گردد .تحلیل حساسیت مدل پویایی قابلیت نوآوری از
طریق تغییر مقدار اولیه انباشت کارکنان (مقادیر  ،50 ،25و  75و  %100حداکثر امتیاز) انجام گرفت.
از آنجاییکه حداکثر امتیاز کارکنان  90است پس مقدار اولیه بهترتیب از مقادیر 0تا 67.5 ،45 ،22.5
ل  9نشان میدهد که تغییر در مقادیر اولیه کارکنان
و  90تغییر داده ش��د .نتایج شبیهسازی در ش��ک 
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تنها بر رفتار مدل از جنبه عددی اثر گذاشته و الگوی مدل را تحتتأثیر قرار ندادهاست که اعتبار مدل
را نشان میدهد.
نتایج تحلیلهای حساسیت ناشی از تغییر مقادیر اولیه دیگر متغیرهای انباشت (رهبری ،استراتژی
نوآوری ،شراکتها و منابع ،فرآیند نوآوری) نیز نشان داد که الگوهای رفتاری مدل نسبت به تغییر در
پارامترها حساس نبودهاست.

شکل  -9نتایج تحلیل حساسیت مقدار کارکنان ( )value_pplو شاخص IC

درصورت تغییر مقدار اولیه کارکنان

ب) بررسی حالت ساختاری
ل  9نشان می-دهد ،رفتار متغیرها در مدل ارائه شده  Sشکل است .نتایج شبیهسازی
همانطورکه شک 

در این تحقیق تقریباً مشابه رفتار بهبود در قابلیتها در دنیای واقعی و تحقیقات گذشته در این زمینه
اس��ت .در پژوهشهای زیادی که به لحاظ س��اختار مدل و نوع متغیر موردارزیابی تشابهاتی با تحقیق
حاضر داشتند الگوی نشاندهنده رفتار قابلیتها بهویژه قابلیت نوآوری در گذر زمان  Sشکل بودهاست
(محمد و چیندا2010 ،1؛ مورا لونا و دیویدس��ن2006 ،؛ چن و فونگ .)2013 ،2در بس��یاری از اوقات،
پدیده رش��د همانند ش��کل  10باال به صورت  Sشکل است .این نوع رشد ،ترکیبی از رشد نمایی ناشی
از س��اختار بازخوری مثبت و رش��د مجانبی ناشی از بازخور منفی اس��ت .رشد مجانبی به دلیل تغییر
قطبیت حلقه پس از نقطه عطف یا تغییر در چیرگی دو حلقهی متعامل مثبت و منفی ایجاد میشود.
چنین رفتار رشدی در وضعیتهای زندگی واقعی بسیار معمول است برای مثال :رشد فناوری ،منحنی
1 . Mohamed & chinda
2 . Chen & fong
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یادگیری ،رشد جمعیت ،و رشد صنعتی (سوشیل.)1993 ،

شکل  -10الگوهای رفتاری مشابه در تحقیقات گذشته

با توجه به رفتار سیس��تم مقدار ش��اخص قابلیت نوآوری در ابتدا دارای رش��د نمایی بوده و سپس
با گذر زمان دارای رش��دی مجانبی با نرخی کاهنده میش��ود .دلیل تکنیکی این رفتار تغییر قطبیت
حلقههای مثبت و منفی اس��ت که در شکل  3نمودار حلقه علی شاخص  ICبه آن اشاره شد .در ابتدا
عواملی چون وجود ش��کاف قابلتوجه تا وضع مطلوب ،آشکارا شدن منابعی که از دید نوآورانه شرکت
پنهان بوده ،و پتانس��یل بهبود موجود در بیش��تر توانمندس��ازها ،باعث افزایش سرعت رشد و چیرگی
حلقه مثبت میشود .با گذر زمان عواملی مانند کمبود منابع ،کاهش انگیزه کارکنان ،کاهش شکاف و
پتانس��یل بهبود میتوانند موجب کاهش سرعت رشد و چیرگی حلقه مثبت شود .درنتیجه با گذشت
زمان ش��رکت بایستی تالش بیشتری برای ارتقاء به س��طوح بلوغ باالتر نماید .بهعبارتی با تجدیدنظر
در اهداف ،روشها و فرآیندها ،جس��تجوی منابع بیش��تر و برانگیختن کارکنان جهشی در این چرخه
روبهزوال ایجاد نماید.
سناریوهای خطمشی شرکت موردمطالعه
هدف اصلی مدلس��ازی پویایی سیس��تم فرمولهنمودن مجموعهی اثربخشی از خطمشیها از طریق
شبیهس��ازی مدلی پویا برای بهبود و تداوم عملکرد س��ازمانی اس��ت (تانگ و اوگنالنا .)2003 ،1انتظار
میرود که هر تغییر مثبتی در هریک از توانمندس��ازهای قابلیت نوآوری ،دسترس��ی سریعتر به نتایج
نوآوری و در نهایت ارتقاء به س��طوح بلوغ باالتر را میس��ر س��ازد .تغییر در هریک از توانمندس��ازهای
1 . Tang & Ogunlana
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قابلیت نوآوری ،بر سایر توانمندسازها و نتایج نوآوری تأثیرگذار است این قبیل تغییرات که سناریوهای
خطمش��ی نامیده میش��وند از طریق تالشهایی برای تغییر و با بهبود در توانمندس��ازی خاص یا در
مجموعهای از توانمندسازها دنبال میشوند .مطابق با جدول  5مشخص شد روند تکاملی بلوغ شرکت
مدت چهار سال طول کشیدهاست .مشاهده دقیق سرعت افزایش مقدار پنج توانمندساز در مراحل اولیه
شبیهس��ازی (شکل  )7نش��ان میدهد که دو توانمندساز استراتژی نوآوری ( )Istو کارکنان ( )Pplدر
قیاس با سه توانمندساز دیگر ،سرعت کمتری در حرکت به سمت وضع مطلوب داشتهاند بنابراین سهم
کمتری در افزایش شاخص  ICدارا بودند .در پایان سال سوم که ابتدای رسیدن شرکت به سطح بلوغ
چهارم میباشد ،مقدار توانمندساز کارکنان به  61درصد و مقدار استراتژی نوآوری  64/4درصد حداکثر
امتیاز خود رسیدهاس��ت .ش��کافهای موجود در مقادیر این دو توانمندساز نیازمندی آنها برای بهبود
را نشان میدهد و سازمان در پاسخ بایستی تمرکز بیشتری بر بهبود مشخصههای استراتژی نوآوری و
کارکنان نماید .برای تأیید و نشان دادن میزان بهبودی که از طریق تمرکز شرکت بر این توانمندسازها
ایجاد میشود نیاز به تغییر مقادیر اولیه و اجرای چندباره مدل میباشد .همانطورکه گفته شد شرکت
ابتدا تالش بیش��تری را (برای مث��ال  20درصد) صرف بهبود توانمندس��ازهای دارای اولویت میکند.
بدینمنظور قبل از اجرای شبیهسازی ،در معادالت مدل ،مقدار ( Pistدرصد تالش بیشتر برای بهبود
استراتژی نوآوری) را برابر با  0/2قرار داده و برای سایر توانمندسازها همان مقدار صفر قرار داده میشود.
در مرحل��ه بعد مقدار  Pistبه صفر تغییر یافته و  Ppplمقدار  0/2اتخاذ میکند .این فرآیند برای هر
پنج توانمندساز انجام شد و نتایج آن ثبت گردید که در جدول زیر ارائه شدهاست.
نتایج جدول  7نشان میدهد که اگرچه زمان رسیدن به سطح بلوغ پنجم پس از تالش بیشتر به
میزان  %20برای هریک از توانمندس��ازها ،همان چهار سال بودهاست اما مقدار شاخص  ICو نزدیکی
مقدار آن به دامنه س��طح بلوغ پنجم در س��ال سوم بیشتر شدهاست .تمرکز بیشتر بر ارتقاء کارکنان و
سپس استراتژی نوآوری بهترتیب موجب ایجاد فاصله کمتری تا آستانه سطح بلوغ پنجم ( 800امتیاز)
شدهاس��ت .بنابراین دو توانمندس��از کارکنان و اس��تراتژی نوآوری بهترتیب اولویت اول و دوم را برای
عملیاتیسازی فرآیند بهبود دارند .اولویتهای دیگر نیز بهترتیب رهبری و شراکتها و منابع ،و فرآیند
نوآوری هس��تند .ازآنجاییکه هر تغییر مثبتی در مشخصههای توانمندسازها میتواند بر دستیابی به
نتایج نوآوری تأثیرگذار باش��د ،لذا شرکت میتواند این قبیل تغییرات را در قالب سناریوهایی تدوین و
قبل از پیادهسازی به کمک مدل شبیهسازی شده مورد آزمون قرار دهد.
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جدول  -7شاخص  ICشرکت موردمطالعه (نتایج  20درصد تالش بیشتر برای بهبود هر توانمندساز)
رهبری

استراتژی

کارکنان

شراکتها  و
منابع

فرآیند

سال

اجرای اولیه

Plds=0/2

Pist=0/2

Pppl=0/2

Pprs=0/2

Pipr=0/2

0

452/73

452/73

452/73

452/73

452/73

452/73

1

563/08

572/42

572/75

573/1

573/11

577/12

2

640/65

654/32

656/77

658/29

654

646/85

3

740/45

755/06

758/96

763/68

752/46

742/88

4

800/92

809/97

819/09

823/56

809/93

801/91

5

890/06

895/68

906/52

912/68

896/14

890/51

6

935/21

938/99

949/41

953/78

939/01

935/42

7

958/94

961/54

970/87

973/39

961/2

959/03

نتیجهگیری و پیشنهادات
رویکرد مدلس��ازی پویایی سیستم دارای قابلیتی است که میتواند برای درک و بررسی اثرات متقابل
بین دامنهای از متغیرهای یک سیستم استفاده شود و نتایج ضمنی تعامالت آن سیستم را در هر دوره
از زمان پیشبینی کند (خانا 1و همکارانش .)2003 ،بنابراین مدلس��ازی پویایی سیستم امکان آزمون
اس��تراتژیهای بدیل را برای بهبود قابلیت نوآوری ،بدوننیاز به پیادهسازی واقعی آن فراهم مینماید.
این خود نوعی جلوگیری از هزینههایی است که به دلیل عدم پیادهسازی بهترین برنامه توسعه نوآوری
رخ میدهند .هدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی اثرات متقابل بین عناصر کلیدی تشکیلدهنده
قابلیت نوآوری یک شرکت بود .روابط درونی و شدت نفوذ بین این عوامل یعنی توانمندسازها و نتایج
نوآوری که به کمک روش دیماتل شناس��ایی ش��دند و زمینه را برای ساخت مدل علّی پویایی سیستم

فراهم نمودند .برای آزمودن این روابط در دورهای از زمان از نرمافزار پویایی سیس��تم بهرهگیری ش��د.
1 . Khanna
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از طریق مدلس��ازی ش��اخص  ،ICو به همراه ارائه پنج س��طح بلوغ قابلیت نوآوری ،ابزاری در اختیار
ش��رکت موردمطالعه قرار دادهش��د تا به کمک آن ،س��طح فعلی بلوغ خود را ارزیابی و استراتژیهای
بهبوددهندهی آن س��طح را بررس��ی کند .نتایج اجرای مدل شبیهسازی شده نشان داد دو توانمندساز
کارکنان و اس��تراتژی نوآوری نقش کمتری نس��بت به دیگر توانمندسازها در ارتقاء سطح بلوغ قابلیت
نوآوری داش��تهاند .لذا شرکت برای تعالی خود از سطح س��وم بلوغ (نوآوری حمایتشده) بایستی بر
توانمندسازهای استراتژی نوآوری و کارکنان تمرکز بیشتری نماید .با توجه به اینکه در مدل شبیهسازی،
میزان شکاف هریک از توانمندسازها و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر لحاظ شدهاست ،لذا مدل ساخته
شده قادر است توانمندسازهایی که پتانسیل بیشتری برای بهبود قابلیت نوآوری و ارتقاء سطح بلوغ آن
در مدت کوتاهتری دارند را معرفی نماید و چگونگی رخ داد آن را به صورت جدول و نمودار نشان دهد.
اگرچه توانمندساز کارکنان اثرگذاری کمتری بر افزایش شاخص قابلیت نوآوری در آینده داشتهاست
بااینحال در صورت تالش بیشتر در این حوزه پتانسیل زیادی برای بهبود قابلیت نوآوری آزاد میشود.
در این راستا ساونیال و یوکو )2014( ،نیز نتیجهگیری نمودند که فعالیت و خالقیت کارکنان عنصری
کلیدی در مرحله ش��کلگیری قابلیت نوآوری ش��رکت اس��ت .بهمنظور بهبود در این حوزه مطابق با
مشخصههای ارزیابیکننده حوزه کارکنان پیشنهادات ذیل ارائه شد:
•ارزیابی دانش و تخصص کارکنان بهطور پیوسته.
•به اش��تراکگذاری اطالعات ،تجربیات و دانش اعضا در قالب تیمهای نوآوری به شکلی منصفانه
و همهگیر.
•تشویق کارکنان به خالقیت و نوآوری در حوزه تخصصی خود.
•تالش افراد در بهبود و توسعه خود بهمنظور غلبه بر چالشهای پیشروی حوزه نوآوری.
•ایجاد و معرفی سیستم پاداش مربوط به نوآوری و بازنگری آن.
حوزه استراتژی نوآوری نیز از اولویت دوم برای بهبود قابلیت نوآوری برخوردار شد .رابطه بین نوآوری
و اس��تراتژی برای مدیریت کارآمد فرآیند نوآوری ضروری اس��ت (الوسون و سامسون .)2001 ،تدوین
اس��تراتژی نوآوری شرکت داللت بر ایجاد سیس��تم پشتیبانی مناسب سازمانی مانند فرهنگ ،ساختار
و سیس��تمهای پاداش ،همینطور تخصیص کارآمد س��رمایه و منابع انس��انی برای کاربرد در مسیری
اثربخش دارد (گیلبرت1994 ،1؛ الوس��ون و سامس��ون .)2001 ،مطابق با مشخصههای ارزیابیکننده
1 . Gilbert
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توانمندساز استراتژی نوآوری موارد ذیل پیشنهاد میشود:
•ایجاد چشمانداز ،اهداف و استراتژیهایی برای نوآوری.
•اطالعرسانی چشمانداز ،اهداف و استراتژیهایی نوآوری بین اعضای سازمان.
•ایجاد خطمش��یهایی برای نوآوری (برنامههای سه تا پنج سال ،اهداف ساالنه ،برنامههای اداری
و عملیاتی).
از دس��تاوردهای این تحقیق ارائه چهارچوبی جهت مدلس��ازی پویای قابلی��ت نوآوری و معرفی
شاخص  ICمیباشد که میتواند ابزاری مفید برای برنامهریزی اثربخشتر فرآیند توسعه قابلیت نوآوری
در یک بازه زمانی مشخص در سایر شرکتهای باشد.
با تمام تالش��ی که در انجام تحقیق حاضر صورت گرفت ،این تحقیق نیز با محدودیتهایی مواجه
بود .از محدودیتهای این تحقیق لحاظ ننمودن تأخیر در مس��یر جریانات مدل پویایی سیستم است.
برای روش��نتر شدن موضوع میتوان گفت که از یک سو هدف تحقیق حاضر چگونگی تسریع حرکت
تکاملی ش��رکت به س��طوح باالتر بلوغ قابلیت نوآوری بوده و اگرچه اضافه نمودن تأخیر به مدل آن را
کاملتر میکند اما نبود آن آسیب زیادی به الگوی رفتاری مدل وارد نمیکند و از سویدیگر ،تخمین
درس��ت زمان تأخیر بخصوص در مواردی که اطالعات کافی از گذش��ته فرآیند در دسترس نیست کار
دشواری است لذا آوردن آن در مدل لزوماً کافی نیست .در آخر برای تحقیقات آتی پیشنهاد ذیل ارائه

میشود:
• بررسی شرکتها در سطوح مختلف بلوغ و مقایسه نتایج آنها به دلیل زیر ممکن است شرکتها
در سطوح بلوغ مختلف به توانمندسازی متفاوتی نیاز داشته باشند.
•گس��ترش قلمرو تحقیق و اس��تخراج روابط بین محرکهای قابلیت نوآوری به کمک روشهای
آماری مانند مدلسازی معادالت ساختاری برای کاربرد در ساخت مدل پویایی سیستم.
•درنظرگرفتن اثر کاهنده برخی از متغیرهای انباشت از طریق تعبیه جریانهای خروجی در مدل
ل تحقیق با دنیای واقعی
انباشت و جریان برای تطابق بیشتر مد 
•اضافه نمودن عامل تأخیر در روابط بین عناصر در مدلسازی پویایی سیستم برای نزدیکتر شدن
به دنیای واقعی کسبوکار.
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