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ارتباط نوآوری و بهره وری اقتصادی بنگاه های اقتصادی فعال در بخش دفاعی

 .1مقدمه
انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید ،کارا و اثربخش از تواناییها ،امکانات و منابع در دساترع واود باوده
است .در عصر کنونی با توجه به محدودیت منابع در دسترع ،افزایش جمعیت و رشد نیازهاا و وواساتههاای
بشر ،این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدی قرار گرفته اسات .اماروزه موضاوع بهارهوری در هار
فعالیت اقتصادی اهمیت و ضرورت ویژهای دارد .میزان توانایی بنگااه در اساتفاده بهتار از مناابع در دساترع
بهمنظور تولید و عرضه کاال و ودمات ،شرط ادامه حیات و توسعه و بالندگی درصحنه رقابت است .در حقیقت
هیچ بنگاهی بدون تالش پیوسته برای حفظ و ارتقاء بهرهوری وود نهتنها قادر به توسعه نبوده ،بلکه حتی قادر
به حفظ وضعیت موجود و ادامه حیات نیست .در جهان صنعتی امروز ،شرکتی میتواند در صنعت وود پیشرو و
موف باشد که بهرهوری اقتصادی باالیی داشته باشد .مدیریت بهرهوری اقتصادی صرفاً رویکرد کاهش بهای
تمامشده را شاامل نمایشاود بلکاه رویکارد ثانویاه  6در ایان مادیریت اعماالنفاو در درآمادها از طریا
سرمایهگذاری در نوآوری است (زورزو ،دایل ،ونچرینی و زمبون .)2662،انجمن مدیریت فناوری ایران در چند
سال اویر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاسات جمهاوری وزارت علاوم ،تحقیقاات و فنااوری صاندو
نوآوری و شکوفایی و مشارکت سایر نهادهای مرتبط طی برگزاری چندین دوره «جایزه ملی مدیریت فنااوری
و نوآوری» تالش نموده ضمن ارزیابی توانمندیها و عملکرد فناورانه و نوآورانه بنگاهها به الگوسازی و ارتقاء
تواناییهای بنگاهها و نهایتاً تواناییهای ملی در توسعه فنااوری کماک نمایاد .طیای وسایعی از بنگااههاای
اقتصادی از جمله شرکتها و سازمانهای وزارت دفاع از طرح مذکور استقبال نموده و جهات بهباود و ارتقااء
فعالیتهای نوآورانه وود تالش قابل مالحظهای داشته و هزینههای قابل توجهی را در این وصوص متحمال
شدهاند .لذا انجام پژوهشی که به بررسی رابطه فعالیتهای نوآورانه شارکتهاا و بهارهوری اقتصاادی آنهاا
بپردازد ضروری به نظر میرسد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2نوآوری

در تعریی ارائه شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایران نوآوری عبارت است از فرآیند معرفای یاک اوتاراع،
یک ایده یا کاربرد جدید و تبدیل آن برای استفاده عمومی؛ بنابراین ارائه یک اوتراع یاا اباداع باه باازار و یاا
تجاریسازی آن نوآوری نامیده میشود و منظور از تجاریسازی بهکارگیری گسترده آن اوتاراع یاا اباداع در
عمل است .انجمن مذکور نوآوری را بر اساع موضوع تغییر در ساه گاروه ناوآوری در محصاول ،ناوآوری در
ودمت و نوآوری در فرآیند و بر اساع چگونگی انجام تغییر در سه گروه نوآوری تدریجی ،نوآوری رادیکالی و
نوآوری تحولی تفکیک و طبقهبندی مینماید .افو ( )6335معتقاد اسات ناوآوری اساتفاده از ابزارهاای ناوین
تکنولوژی و دانش بازار برای عرضه محصول یا سرویس جدید به مشتریان است .اساچامتر ( )6325موضاوع
نوآوری را به عنوان موردی از بیثباتی در سیستم سرمایهداری در نظر گرفتاه و معتقاد اسات ناوآوری تغییار
شکل دائمی به واسطه اصالح شکستها در جامعه بوده و قابل طبقهبندی در دو گروه اولیاه و ثانویاه اسات.
پژوهشگران دیگری همچون اندریپولز و لیوز ( )2663و لی یو و لیتنر ( )2662به طور مشابه نوآوری را تحات
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عناوین اصلی یا توسعهای طبقهبندی مینمایند .در تعاریی ارائه شده توسط پژوهشگران مذکور ناوآوریهاای
اولیه یا اصلی عبارتند از نوآوریهایی با پیشرفت غیر منتظره و پیروزمندانه که چریستنسن ( )2662برای ایان
نوآوریها اصطالح نوآوریهای باز را به کار میبرد .ناوآوریهاای ثانویاه یاا توساعهای عبارتناد از بهباود در
چیزهایی که قبالً وجود داشته است .به اعتقاد اسچامتر ،فعالیتهای نوآورانه وقتی نوآوری تلقی میگاردد کاه
توسط استفادهکنندگان مورد پذیرش واقع شود .اسچامتر در بحث ریسک فعالیتهاای نوآوراناه معتقاد اسات
فعالیت نوآورانهای که منافعی برای استفادهکنندگان ایجاد نکند ،ابداعی فاقد سودآوری و موجا زیاان اسات.
ساونی ،ولکاتو آرونایز ( )2661همسو با نظر اسچامتر اینگونه اظهار میکنند که نوآوری وقتی معتبر است کاه
برای شخص ،شرکت ،مشتریان شرکت و یا برای جامعه ایجاد ارزش نماید .کوتلر ( )6314دو نوع ریسک را به
فعالیتهای نوآورانه نسبت میدهد .یکی ریسک رسیدن به سطحی از پروژه که فناون علمای غیار ممکان و
نشدنی است و دیگری ریسک عدم پذیرش پروژه از سوی بازار مصرفکنناده .در تحقیقاات آرچای بیاوجی و
کوکو ( )2664و بامول ،لیتان و اسچرام ( )2662نیز نوآوریهای تکنولوژیکی به عنوان هادایتکنناده توساعه
اقتصادی در نظر گرفته شده است .آنچه از پیشینه پاژوهش بار مایآیاد ایان اسات کاه توجاه باه وروجای
فعالیتهای نوآورانه امری ضروری است؛ به عبارت دیگر موضوع بهرهوری اقتصاادی بایاد در کناار موضاوع
نوآوری مورد توجه قرار گیرد.
 .2-2بهرهوری

رشد تولید از دو منبع افزایش نهادهها (نیروی کار و سرمایه) و استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود (بهارهوری)
میسر است .به واسطهی محدودیتهای موجود در تأمین منابع ،در اغل ماوارد ایجااد رشاد تولیاد از طریا
افزایش نهادهها امکانپذیر نبوده و الجرم بهرهوری بهعنوان یکی از منابع کلیدی رشد مدنظر قرار میگیرد .در
متون اقتصادی بهرهوری غالباً به صورت وارج قسمت تقسیم ستانده باه ورودیهاای ماورد اساتفاده (نهااده)
تعریی شده است .مثالً سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ( )OECDبهرهوری را وارج قسمت میازان
تولید بر یکی از عوامل تولید یا کل آن عوامل تعریی میکند .سازمان بینالمللی کار ( )ILOنیز بهارهوری را
رابطهی ستاندههای حاصل از یک سیستم تولید با دادههای به کار رفته جهات تولیاد آن ساتاندههاا در نظار
ماایگیاارد (عباادی ،علاای محماادی ،شاافیعی ثاباات و نااوربخش .)6934 ،فااارل ( )6382ارتباااط ورودیهااا و
وروجیهای سیستم تولید را تحت عنوان تابع تولید بیان کارده و در تعریای بهارهوری مایگویاد :بهارهوری
عبارت است از تعداد وروجیهایی که یک سیستم میتواند از ترکی تعاداد مشخصای ورودی کسا نمایاد.
فارل به این موضوع اشاره میکند که شرکتهای مستقر روی مرز بهرهوری ،الگوی بهرهوری هساتند .بادین
معنا که سطح تولید شرکتهای زیر وط بهرهوری میتواند با سطح تولید شرکتهای واقع روی وط بهرهوری
مقایسه شود .این قیاع گرفتن جهت شناسایی الگوهای بهبود الزم و ضروری است .پین هرو ( )2662جهات
بهبود سطح تولید شرکتهای غیر بهرهور دو پیشنهاد ارائه میکند :اولین پیشنهاد حفظ سطح تولیاد قبلای باا
صرف منابع کمتر است و دومین پیشنهاد افزایش سطح تولید با حفظ سطح منابع قبلی است؛ بنابراین مدیریت
بهرهوری اقتصادی صرفاً رویکرد کاهش بهای تمام شده را شاامل نمایشاود بلکاه رویکارد ثاانوی در ایان
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مدیریت اعمال نفو در درآمدها از طری سرمایهگذاری در نوآوری است .بر ایان اسااع تعامال بهارهوری و
نوآوری قابل پیشبینی است.
-3توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی
 .1-3راهبرد رهبری هزینه در برابر راهبرد تمایز

راهبردهای عمومی پورتر ( )6356در حوزه رقابت بیان میدارد که یک شارکت بایاد از باین راهبارد رهباری
هزینه (رقابت بهعنوان تولیدکننده باکم ترین هزینه در صنعت وود) یا راهبرد تماایز (رقابات از طریا تولیاد
محصوالت متمایز و بینظیر از حیث کیفیت ،ویژگیهای عینی محصول و مجموعاه وادمات مارتبط باا آن)
یکی را برگزیند .پورتر معتقد بود که شرکتهای دارای راهبرد رهبری هزینه بهشدت نیازمند کنترل هزینههای
وود هستند ،از تحمل مخارج هنگفت در جهت نوآوری ،بازاریابی و تبلیغاات اجتنااب مایورزناد و در مرحلاه
فروش برای افزایش میزان فروش و بهرهمندی از شاوص صرفهجویی در مقیاع ،اقادام باه کااهش قیمات
محصوالت وود میکنند (رضایی و عازم 6936،به نقل از عظیمی .)6934 ،هدف شرکت در این راهبارد ایان
است که محصوالتی باقیمت پایینتر از شرکتهای رقی به بازار عرضه کرده و بدینوسیله سهم بیشاتری از
بازار را بدست آورد و آنگاه با باال بردن فروش تالش نماید که شرکتهای رقی را به کلی از بازار وارج کناد
(دیوید 6936 ،به نقل از عظیمی یانچشمه .)6934 ،شرکتهایی که راهبرد رهباری هزیناه را بار مایگزینناد
میکوشند تا از طری به حداقل رساندن هزینههای تولید و توزیع و فروش ،قیمت تمام شده محصوالت واود
را نسبت به رقبا تا حد امکان کاهش دهند و با افزایش شمارگان فروش و بهرهگیری از مزیت صرفهجاویی در
مقیاع سهم بیشتری از بازار را از آن وود کنند (عظیمی یانچشمه.)6934 ،
در نقطه مقابل شرکتهای دارای راهبرد تمایز بهشدت تمایل باه سارمایهگاذاری در فعالیاتهاای تحقیا و
توسعهای دارند .تا از طری آن بتوانند ظرفیتها و قابلیتهای نوآوری وویش را بهبود بخشند و همواره واود
را آماده رویارویی با محصوالت نوین رقبا نگهدارند و از این طری به هدف حفظ و ارتقاء سهم باازار واویش
دست یابند .شرکتهایی که این راهبرد را انتخاب میکنند درصدد هستند تا محصوالتی متمایز با محصاوالت
سایر شرکتهای حاضر در صنعت و متمایز از حیث کیفیت ارائه دهند .ازآنجاکه مشتریان بازار هادف در ایان
راهبرد تجاری از حداقل حساسیت نسبت به قیمت برووردار هستند ،این شرکتها میکوشند تا از طری تولید
محصولی منحصربهفرد در شاوصهایی همچون مجموعه ویژگیهای عینی و ملموع محصاول ،تبلیغاات و
بازاریابی ،گستردگی شبکه توزیع ،ودمات پس از فروش و سایر جنبههای مرتبط باا محصاول ،ضامن ایجااد
تعهد و وفاداری در مشتریان به مزیت صرف قیمت و تحق میزان سود دلخواه دست یابناد (رضاایی و عاازم،
 6936به نقل از عظیمی یانچشمه.)6934 ،
 .2-3راهبرد آیندهنگر (پیشگام) در برابر راهبرد پدافندی (تدافعی)

شرکتهای آیندهنگر (پیشگام) عموماً به عنوان نوآوران و پیشگامان بازار و محصول محساوب مایشاوند ،در
حالی که شرکتهای پدافندی ،متمرکز بر بهرهوری بوده و نسبت به نوآوری توجاه قابال مالحظاهای ندارناد
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(مایلز و اسنو 6325 ،به نقل از موسوی شیری .)6939 ،سازمانهای آیندهنگر به طور دائم تالش میکنند تا از
فرصتهای بازار استفاده کنند و محصوالت جدید عرضه نمایند ،در حالی که شرکتهای پدافنادی در تاالش
هستند که بخشی از یک بازار را قبضه کنند تا بتوانند مجموعاهای از محصاوالت و مشاتریان ثابات را بارای
وودشان بدست آورند (مایلزو اسنو 6325 ،به نقل از لشاکری .)6939 ،تمرکاز اصالی و عماده شارکتهاای
آیندهنگر بر کارآفرینی و نوآوری است .این شرکتها جهتگیری بیرونی داشته ،منعطای باوده و محادود باه
قواعد و مقررات سازمان نیستند .از تغییرات استقبال میکنند ،محیط را با اطمینان میبینند و به طور مستمر در
جستجوی فرصتهای جدید هستند .در حالی که تمرکز اصلی و عماده شارکتهاای تادافعی ،دفااع از باازار
موجود است .این شرکتها دامنه محدودی از محصوالت و ودمات را ارائه میدهند ،جهتگیری داولی مبتنی
بر معیارهای کارایی داشته و از ریسکهای غیر ضروری پرهیز میکنند .کنترل در این شرکتها متمرکز باوده
و ساوتارهای وظیفهای در آنها عمومیت دارد .این شرکتها بلند پروازی ضعیفی داشته و باه کاار کاردن در
بازارهای باثبات اشتیا زیادی دارند (مایلز و اسنو 6325 ،به نقل از تیموری.)6955 ،
 .3-3استنتاج رابطه بهرهوری و نوآوری

بر اساع مفاهیم بیان شده پیرامون راهبردهای عمومی مایلز و اسنو ( )6325و پورتر ( )6356رابطه بهارهوری
و نوآوری در شکل شماره  6والصه گردیده است .همچنان که در شکل نشان داده شده در بحث تمرکز روی
نوآوری ،شرکتهای آیندهنگر (پیشگام) هماهنگ و سازگار با شرکتهای متمایز بوده و در بحث تمرکاز روی
بهرهوری ،شرکتهای پدافندی (تدافعی) هماهنگ و ساازگار باا شارکتهاای دارای راهبارد رهباری هزیناه
هستند .یکی از راههای پیش روی بنگاههای اقتصادی جهت دستیابی به مزیت رقاابتی اتخاا راهبارد تماایز
پورتر یا راهبرد آیندهنگر (پیشگام) مایلز و اسنو است .در واقع بنگاههای اقتصادی با اتخا این دو راهبارد صاد
درصد توان و ظرفیت وود را روی فعالیتهای نوآورانه متمرکز نموده و از آنجا که مشتریان بازار هدف در این
راهبردها از حداقل حساسیت نسبت به قیمت برووردار هستند ،این بنگاهها هایچ گوناه تارع و واهماهای از
افزایش بهای تمام شده محصول نداشته و در تحمیل هزینههای تحقی و توسعه هیچگونه محدودیتی قائال
نمیشوند .در نقطه مقابل این بنگاهها ،بنگاه هایی قرار دارند که جهات دساتیابی باه مزیات رقاابتی راهبارد
رهبری هزینه پورتر و یا راهبرد تدافعی مایلز و اسنو را اتخا میکنند و صاد درصاد تاوان و ظرفیات واود را
صرف کنترل هزینههای تولید و کاهش بهای تمام شده محصول نموده و باهطاورکلی روی ارتقااء بهارهوری
متمرکز میشوند .بر اساع استداللهای مطرحشده توسط مایلز ،اسنو و پورتر ظاهراً رویکردهای متمرکاز بار
نوآوری با رویکردهای متمرکز بر بهرهوری در تضاد و تقابل هستند .تضاد و تقابل تشریح شاده ممکان اسات
بنگاههای اقتصادی را در اتخا راهبرد مناس دچار تردید نماید؛ بنابراین مسئله اصلی پژوهش این اسات کاه
آیا یک بنگاه اقتصادی میتواند با اتخا استراتژیهای ترکیبی مناس  ،به طور همزمان از مزایای تمرکز روی
بهرهوری و تمرکز روی نوآوری بهرهمند شود .پورتر معتقد است عملکرد باالتر از متوسط تنها با تعهد شارکت
به حداقل یک استراتژی عمومی (تمایز ،تمرکز و یا رهبری هزینه) قابال دساتیابی اسات .باه اعتقااد او تنهاا
ولوص استراتژیک منجر به عملکرد برتر میشود و ترکی استراتژیها منجر به وضعیت «در میانه راه مانده»
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و عملکرد ضعیی میشاود .باروالف پاورتر طرفاداران مکتا «اساتراتژی ترکیبای» معتقدناد کاه ترکیا
استراتژیها نسبت به استراتژیهای واحد باعث عملکرد بهتر شرکتها میشود (لشکری .)6939،مایلز همساو
با تفکر پیروان مکت استراتژی ترکیبی یک گونه شناسی تحلیلی تحت عنوان «سازمانهاای تحلیالگار» را
پیشنهاد میکند که در آن سازمان وصوصیات توأم از استراتژیهای تدافعی و پیشگام را اتخاا مایکناد؛ باه
عبارت دیگر یکی از گونههای استراتژی عمومی معرفی شده از سوی مایلز تحلیلگاران هساتند کاه در حاد
وسط بین آیندهنگران و مدافعان قرار میگیرند و از نقاط قوت هر دو گروه استفاده میکنند .از طری پیروی از
آیندهنگران در قلمرو محصوالت و بازارهای جدید حرکت کرده و در عین حال پیرو مدافعان بارای حفاظات از
یک مجموعه مشتریان و محصوالت ثابت میباشند (لشکری)6939 ،؛ بناابراین طبا تحلیال ماایلز و اسانو
دستیابی همزمان به بهره وری و نوآوری ممکن و شدنی است .در پژوهش حاضر این موضوع به شکل تجربی
مورد آزمون قرار میگیرد؛ بنابراین فرضیهی پژوهش به شکل زیر تدوین میگردد:
فرضیهی پژوهش :بین اقدامات نوآورانه بنگاههای اقتصادی بخش دفاعی و بهرهوری اقتصادی آنهارابطه
معناداری وجود دارد.

شکل شماره ( )6رابطه بهره وری و نوآوری بر اساع راهبردهای عمومی
منبع :مایلز و اسنو ()6325؛ پورتر ()6356
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 .4روش شناسی
در این پژوهش رابطه بین سطح فعالیتهای نوآورانه بنگاههای اقتصادی فعال در بخاش دفااعی و بهارهوری
اقتصادی آنها مورد بررسی قرار میگیرد؛ بنابراین جامعه آماری مورد پژوهش بنگاههاای اقتصاادی فعاال در
بخش دفاعی کشور ایران میباشد .انتخاب نمونه از این جامعه آماری بر اساع دو شرط محدودکننده صاورت
گرفت .اول اینکه بنگاه نمونه باید در جایزه ملی فناوری و نوآوری سالهای  34و  38شارکت کارده باشاد و
دوم اینکه اطالعات مالی بنگاه انتخابی قابل دستیابی باشد .با توجه به اینکه بنگاههای اقتصادی شرکتکننده
در جایزه ملی فناوری و نوآوری ،جهت دریافت جایزه مزبور از حداکثر پتانسیل هاای موجاود در جهات ارتقااء
سطح فناوری و نوآوری وود استفاده نموده و هریک به نحوی وود را شایستهی دریافت این جایزه مایدانناد،
لذا میتوان گفت نمونه آماری مورد بررسی از ایدهآلترین شرایط برای ارزیابی سطح نوآوری برووردار اسات.
نهایتاً با اعمال تمام شرایط و محدودیتها تعداد  22بنگاه اقتصادی انتخااب و از دادههاای ماالی و غیرماالی
آنها جهت آزمون فرضیهی تحقی استفاده گردید .در جدول شماره ( )6لیسات بنگااههاای اقتصاادی ماورد
بررسی به تفکیک سال شرکت در جایزه و نوع نشان کس شده ارائه شده است .دادههای مرباوط باه ساطح
نوآوری از بانک اطالعاتی انجمن فنااوری ایاران اساتخراج شاده و جهات محاسابه بهارهوری اقتصاادی از
اطالعات صورتهای مالی و سیستم حسابداری بنگاههای مورد بررسی و شاوصهاای تعادیل قیمات باناک
مرکزی استفاده گردید .نهایتاً تحلیلهای آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد.
جدول شماره ( )6لیست بنگاههای اقتصادی انتخاب شده
عنوان نشان کس شده
عنوان نشان کس
نام بنگاه
درسال 38
شده در سال 34
شایستگی دو ستاره
شایستگی دو ستاره
صنایع شهدای شیمیایی پارچین
شایستگی دو ستاره
شایستگی یک ستاره
صنایع شهدای هفتم تیر اصفهان
شایستگییکستاره
توانمندی سه ستاره
صنایع راکتی شهید مسلمی
شایستگی یک ستاره
توانمندی سه ستاره
دفتر طراحی سامانه های راکتی شهید نورانی
شایستگی یک ستاره
شایستگی یک ستاره
صنایع شهدای شیمیایی اصفهان
توانمندی سه ستاره
صنایع شهدای مهام پارچین
توانمندی سه ستاره
توانمندی سه ستاره
صنایع مهام شهید ستاری
توانمندی سه ستاره
توانمندی سه ستاره
صنایع مهام شهید حججی اصفهان
توانمندی سه ستاره
توانمندی یک ستاره
صنایع شیمیایی شهیدزینالدین
توانمندی سه ستاره
توانمندی دو ستاره
صنایع مهام شهیدجان نثاری
توانمندی دو ستاره
توانمندی یک ستاره
صنایع راکتی شهید رحیم یطاری
_
توانمندی یک ستاره
صنایع شهید باقری
توانمندی یک ستاره
توانمندی یک ستاره
صنایع تسلیحاتی شهدای حدید

41

ارتباط نوآوری و بهره وری اقتصادی بنگاه های اقتصادی فعال در بخش دفاعی

ادامه جدول شماره ( )6لیست بنگاههای اقتصادی انتخاب شده
عنوان نشان کس شده
عنوان نشان کس
نام بنگاه
درسال 38
شده در سال 34
_
توانمندی یک ستاره
صنایع مهام شهدای یزد
_
توانمندی یک ستاره
صنایع زرهی شهیدکالهدوز
توانمندی یک ستاره
توانمندی یک ستاره
صنایع شهیدکاوه
_
تعهد
صنایع تسلیحاتی شهیدچمران
تعهد
توانمندی یک ستاره
صنایع مهام شهید دوران
_
شایستگی دو ستاره
مرکزتوسعه فناوری شیمیایی
_
تعهد
صنایع شهید شیرودی
_
شایستگی یک ستاره
صنایع انصار المهدی
منبع :اطالعات منتشر شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایران

 .5سنجش متغیرهای پژوهش
 .1-5متغیر نوآوری

در حوزه ارزیابی سطح نوآوری ،مدلهای مختلفی توسط پژوهشگران طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.
به عنوان مثال چریستنسن ( ،)2662کاروالو ،سنتوع و باروع نتاو ( )2669مادلهاای ساازماندهی شاده باا
ابزارهای انسانی ،مالی و مدیریتی را مورد بررسی قرار دادهاند .فریزاتی ،بیادو ،کاراز و مچاادو ( )2664نیاز در
طرفداری از مدل چریستنسن و کاروالو معتقدند که ارزیابی مدیریت نوآوری باا شااوصهاای فاراماالی یاک
موضوع اساسی است ،زیرا بیان نوآوری بر حس ابعاد دیگری همچون مشتریان ،فرآیندها ،پروسهی یادگیری
و  ...اطالعات مفیدی راجع به کارایی فراهم میکند .به هر حال اگیناک ( )2662و سانتوع ،باساو و کیماورا
( ) 2664با استدالل به موضاوعاتی همچاون فقادان مفهاوم واحاد در ماورد ناوآوری ،وصوصایات نااهمگن
فعالیتهای نوآورانه ،دشواری تعریی و اندازهگیری متغیرهای حوزه نوآوری و فقدان شفافیت آمااری در ماورد
اثرات نوآوری معتقدند هیچ مدل بهتر یا بدتری وجود ندارد .در این پژوهش جهت ارزیاابی ساطح ناوآوری از
چک لیست طراحی شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایران استفاده شده کاه در پیوسات شاماره ( )6آماده
است .در این چک لیست که شامل  662آیتم میباشد ،سطح فناوری و نوآوری با معیارهای وضعیت رهبری و
استراتژی فناوری و نوآوری ،نحوهی مدیریت منابع فناوری و نوآوری ،سطح هوشیاری پیشبینای و شناساایی
ایدههای نوآورانه ،نحوهی مدیریت تحقی و توسعه فنااوری و ناوآوری ،نحاوهی مادیریت شابکه ناوآوری و
فناوری و فرآیند اکتساب و یادگیری ،سطح تجاریسازی و بهرهبرداری از فناوری و نوآوری ،نتایج مالی ،نتایج
منابع انسانی و نتایج اجتماعی حاصل از فناوری و نوآوری مورد ارزیابی قرار میگیارد .کارشناساان و ارزیاباان
جایزه ملی فناوری و نوآوری جهت تعیین برترینهای حوزه فناوری و ناوآوری در محال فعالیات بنگااههاای
شرکتکننده در جایزه حضور یافته ،تک تک آیتم های چک لیست طراحی شده را پاایش نماوده و نهایتااً باا
تخصیص امتیاز مناس به هر آیتم ،سطح نوآوری بنگاهها را به صورت کسری از هزار محاسبه مینمایناد .در
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این پژوهش جهت تعیین سطح نوآوری شرکتهای نمونه ،از نتایج اعالم شده توسط انجمن مدیریت فنااوری
ایران در سالهای  34و  38استفاده گردید.
 .2-5متغیر بهرهوری

شاوصهای استاندارد بهرهوری در دو گروه کلی شاوصهای بهرهوری تک عااملی ( )SFPو شااوصهاای
بهرهوری کل عوامل ( )TFPطبقهبندی مایشاوند .بهارهوری کاار ،بهارهوری سارمایه و بهارهوری انارژی
رایجترین شاوصهای بهرهوری تک عاملی هستند که از دیرباز مورد اساتفاده پژوهشاگران قارار گرفتاهاناد.
شاوص بهرهوری کل عوامل ( )TFPاز نسبت ستانده یا ارزش افزوده بر کل نهادهها بدست مایآیاد .بارای
اندازه گیری این نسبت یک سری روش مستقیم نظیار شااوص ابتادایی ساولو ،شااوص کنادریک ،شااوص
دیویژیا ،شاوص دیورت و ناکامورا ،روش تحلیل پوشش دادهها و یک سری روش غیر مستقیم نظیر شااوص
ماناده سااولو و شااوص تااابع تولیاد سااولو پیشاانهاد شاده اساات (عبادی ،علاای محمادی ،شافیعی ثاباات و
نوربخش .)6934،در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی ،جهت محاسابه متغیار بهارهوری از
شاوص بهرهوری کل که توسط عبدی و همکارانش ارائه شده استفاده میشود .در ایان روش ساتانده ساطح
ارزش افزوده اقتصادی در نظر گرفته شده که به دو روش تولید (تفری ) و توزیاع (جماع) قابال انادازهگیاری
است .در روش تولید ارزش افزوده اقتصادی از تفری هزینههای واسطه از ارزش کال ساتانده دوره محاسابه
میشود (رابطهی  .)6در حالی که در روش توزیع ،ارزش افزوده اقتصادی از حاصل جمع هزیناههاای جباران
ودمات شاغلین ،هزینه استهالک ،هزینه بهره ،اجاره محل و ماشین آالت تولید ،مالیات و سود والص بدسات
میآید (رابطهی .)2
رابطهی
)6
رابطهی
)2

از آنجایی که در فرآیند تعدیل قیمتهای جاری به قیمتهای ثابت ،تعدیل قیمتی ستانده و هزینههای واسطه
به مرات آسانتر از تعدیل مقادیر سود ،هزینه جبران ودمات شاغلین و استهالک به قیماتهاای ساال پایاه
است ،لذا برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی روش تولید (تفری ) انتخاب گردیاد .در روش تولیاد محاسابه
دقی ستانده و هزینههای واسطه از اهمیت ویژهای برووردار است .ستانده همان ارزش محصول نهایی تولیاد
شده توسط بنگاه اقتصادی میبا شد که در سه دسته کلی ستانده بازاری ،ستانده وودمصرفی نهاایی و ساتانده
غیر بازاری طبقهبندی میشود .ستانده بازاری کاال و ودماتی است که با قیمتهای معنیدار از نظر اقتصاادی
عرضه و فرووته شده یا تولیدکننده قصد عرضه و فروش آن را داشته باشاد .ساتانده وودمصارفی نهاایی باه
کاالها و ودماتی اطال میشود که صاحبان بنگاه برای مصرف نهایی واود ماورد اساتفاده قارار مایدهناد.
ستانده غیر بازاری نیز به کاالها و ودماتی اطال میگردد که توسط بنگاه تولید و با قیمتهای غیر بازاری در
اوتیار وانوارها ،کارکنان و یا دولت قرار میگیرد .در این پژوهش با توجه به نادر باودن ساتانده غیرباازاری در
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بین بنگاههای نمونه و نیز با توجه به لحاظ شدن ستانده وودمصرفی در ساتانده باازاری (در قالا بخشای از
موجودی نیمه ساوته) ،فقط از مفهوم ستانده بازاری جهت محاسبه ستانده استفاده گردید که عباارت اسات از
حاصلجمع فروش والص ،سایر درآمدهای عملیاتی و تفاضل موجودی کااالی سااوته شاده و نیماه سااوته
ابتدای دوره از انتهای دوره (رابطهی .)9
رابطااه
)6

هزینههای واسطه به ارزش کاالها و ودماتی اطال میشود که در قالا ورودی یاک فرآیناد تولیاد کااال و
ودمات مورد استفاده قرار میگیرند .مواد اولیه ،انرژی و ودمات تأمین شده از واارج ساازمان از عمادهتارین
هزینههای واسطهای به شمار میآیند .برای محاسبه هزینههای واساطه روش مساتقیم (رابطاهی  )4و روش
غیاارمسااتقیم (رابطااهی  )8توسااط عباادی و همکااارانش پیشاانهاد شااده اساات .در ایاان پااژوهش بااه دلیاال
محدودیتهای موجود در دستیابی به اطالعات بنگاههای مورد رسیدگی ،روش غیرمستقیم مورد استفاده قارار
گرفت.
رابطهی )4
رابطهی )8

پس از محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ،سطح نهادههای تولید با استفاده از هزیناه کال عوامال تولیاد تعیاین
گردیده و تمامی مبالغ بر اساع شاوصهای تعدیل قیمت بانک مرکزی تعدیل شاد .نهایتااً باا تقسایم ارزش
افزوده تعدیل شده بر نهادههای تعدیل شده بهرهوری کل برای هربنگاه محاسبه گردید.

 .6تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
 .1-6آمار توصیفی

آمار توصیفی متغیرها در جدول شمارهی  2نشان داده شده است .دامنه تغییرات متغیر بهارهوری از  6/289تاا
 9/919بوده در حالی که متغیر نوآوری تحت همان شرایط بین  6/686و  6/428در نوسان بوده است .در این
پژوهش اثرات متقابل این دو متغیر مورد ارزیابی قرار میگیرد و مشخص میگردد که آیا دامنه تغییرات آنهاا
متأثر از یکدیگر هست یا ویر.
جدول شماره ( )2آمارتوصیفی
تعدادمشاهدات
میانگین
میانه

بهرهوری

نوآوری

99
6/469822
6/223466

99
6/23314
6/96266
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ادامه جدول شماره ( )2آمارتوصیفی
مد
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
دامنه تغییرات
مجموع:

بهرهوری
6/2823
6/8169622
6/2823
9/1682
9/9125
41/9614

نوآوری
6/292
6/652449
6/686
6/428
6/228
3/555

منبع :یافته های تحقی
 .2-6آزمون فرضیهی پژوهش

بر اساع مبانی نظری مطرح شده پیرامون مباحث بهرهوری و نوآوری که والصه آن در نمایه شماره ( )6ارائه
گردیده ،ارتباط متغیر نوآوری و بهرهوری ممکن و محتمل میباشد اما دقیقاً مشخص نیست کاه کادام متغیار
تحت تأثیر متغیر دیگری است؛ بنابراین جهت بررسی فرضیهی پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده میکنیم.
برای این منظور فرضیهی صفر ( )H0و فرضیهی مخالی ( )H1را به شرح زیر تشکیل می دهیم.
 :H0همبستگی معناداری بین اقدامات نوآورانه بنگاههای اقتصادی بخش دفاعی و بهرهوری اقتصادی آنهاا
وجود ندارد.
 :H1همبستگی معناداری بین اقدامات نوآورانه بنگاههای اقتصادی بخش دفاعی و بهرهوری اقتصادی آنهاا
وجود دارد.
نتایج همبستگی اسپیرمن در جدول شماره  9نشان داده شده است .دو متغیر بهرهوری و نوآوری در تعاداد 99
مورد مشاهده ،دارای ضری همبستگی  +6/915در سطح معناداری  Sig=6/698بودهاند؛ بنابراین از آنجاایی
که سطح معناداری ( )Sigکمتر از  6/68است ،فرض  H0رد میشود و با تأییاد فارض  H1همبساتگی دو
متغیر تأیید میگردد .همچنین با توجه به اینکه مقدار ضری همبستگی مثبت میباشد میتوان نتیجه گرفات
که همبستگی مثبت و معناداری بین اقدامات نوآورانه بنگاههای اقتصادی بخش دفاعی و بهرهوری اقتصاادی
آنها وجود دارد .بدین معنا که در این بنگاهها تغییرات بهارهوری اقتصاادی هماهناگ و همساو باا تغییارات
اقدامات نوآورانه بوده و بالعکس.
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جدول شماره ( )9ماتریس همبستگی متغیرها
متغیر بهرهوری
همبستگی
اسپیرمن

متغیر بهرهوری

ضری همبستگی

6

)Sig.(2-tailed

متغیر نوآوری

تعداد مشاهدات
ضری همبستگی
)Sig.(2-tailed

تعداد مشاهدات

99
*6/915
6/698
99

متغیر نوآوری
*6/915
6/698
99
6
99

(*Correlation is significant at the 0.05 level 2-tailed
منبع :یافتههای تحقی
 .7بحث و نتیجهگیری

تأیید شدن فرضیهی پژوهش گویای این واقعیات اسات کاه تمرکاز روی ناوآوری منافااتی باا تمرکاز روی
بهرهوری ندارد .با توجه به مثبت و معنادار بودن رابطه بهرهوری و نوآوری میتوان نتیجه گرفت که بنگاههای
اقتصادی فعال در بخش دفاعی کشور میتوانند با اتخا راهبرد تحلیلی ماایلز و اسانو ( )6325ضامن تمرکاز
روی نوآوری از مزایای راهبرد آیندهنگر (پیشگام) مایلز و اسنو و راهبرد تمایز پورتر بهرهمند شده و باا تمرکاز
روی بهرهوری از مزایای راهبرد تدافعی مایلز و اسنووراهبرد رهبری هزینه پورتر نیز به طور همزمان اساتفاده
نمایند؛ به عبارت دیگر بنگاههای مذکور باید در فعالیتهای نوآورانه اصل منفعتهزینهرا مد نظر داشاته و باه
طور مداوم دادهها و ستاندههای این فعالیتها را پایش نمایند .همچنین در راستای ارتقاء بهرهوری باید عالوه
بر تأکید روی کاهش بهای تمام شده و بهبود دادهها ،با سرمایهگذاری مناس در بخاش تحقیا و توساعه و
اضافه کردن محصوالت نوآورانه به سبد محصوالت شرکت ستاندههای تولید و درنتیجاه بهارهوری را بهباود
بخشند.
این پژوهش صرفاً به بررسی رابطه کلی بین نوآوری و بهارهوری اوتصااص یافات؛ بناابراین بررسای رابطاه
تکتک اجزاء نوآوری بهرهوری اقتصادی میتواند موضوعی برای تحقیقاات آتای باشاد .بادین معناا کاه در
پژوهشهای آتی میتوان رابطه اجزاء نوآوری شامل رهبری و استراتژی فنااوری و ناوآوری ،مادیریت مناابع
فناوری و نوآوری ،سطح هوشیاری پیش بینی و شناسایی ایدههای نوآورانه ،مدیریت تحقی و توسعه فنااوری
و نوآوری ،مدیریت شبکه نوآوری و فناوری و فرآیند اکتساب و یادگیری ،سطح تجاریسازی و بهرهبرداری از
فناوری و نوآوری ،نتایج مالی ،منابع انسانی اجتماعی حاصل از فناوری و نوآوری را باه تفکیاک باا بهارهوری
اقتصادی سازمان بررسی نمود.
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پیوست شماره  :1چک لیست ارزیابی سطح فناوری ونوآوری
ردیف

معیارهای مورد ارزیابی

1

رهبری واستراتژی فناوری ونوآوری
 -6رهبران اهداف واستراتژی مشخصی برای توسعه فناوری ونوآوری داشته و آنارا در ساازمان جااریساازی
نمودهاند.
-2رهبران درمدیریت فرآیند توسعه فناوری ونوآوری مشارکت داشته و از دغدغههای کلیدی آنها است.
-9رهبران انگیزشهای مشخصی را برای توسعه فناوری ونوآوری ارایه میکنند.
 -4رهبران مکانیزمهای پایش و ارزیابی مشخصی برای توسعه فناوری ونوآوری دارند.
-8استراتژی فناوری و نوآوری مبتنی بر تحلیل توانمندیها ،فرصتها ،منابع نوآوری و فناوری وجایگاه رقابتی
سازمانتد و ینو اجرا میشود.
 -1ارتباط معنیداری میان استراتاژی سازمان و استراتژی فناوری ونوآوری وجود دارد.
-2ارزیابی توانمندی وجذابیت فناوری درسازمان به صورت مستمر انجام شده و در اساتراتژیهاای فنااوری و
نوآوری سازمان لحاظ میشود.
 -5اولویت های فناوری و نوآوری سازمان تعیین شده است و پورتفولیو فنااوری و ناوآوری ساازمان مادیریت
میشود.
-3روشهای مناس اکتساب فناوری و نوآوری درسازمان تعیین میشوند.
-66نقشه راه فناوری و نوآوری سازمان ترسیم شده ،اولویتها وپروژههای توسعه فنااوری و ناوآوری اجرایای
شده وبه صورت مستمر پایش و بروزرسانی میشود.
-66ازابزارهای آینده نگاری فناوری در تدوین استراتژی و نقشهراه فناوری استفاده میشود( .ابزارهای سناریو،
پانل وبرگان ،نقشه راه و )...
-62تخصیص منابع الزم به اولویتها و پروژه های حاصال از اساتراتژی فنااوری وناوآوری ساازمان انجاام
میشود.

2

مدیریت منابع فناوری و نوآوری
-69رابطه معنیداری میان استراتژی فناوری ونوآوری سازمان و توسعه منابع دانشی واطالعاتی وجود دارد.
-64مکانیزم های مشخصی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و بالعکس در چاارچوب نظاام مادیریت
دانش فناوری و نوآوری وجوددارد.
-68مکانیزم های مشخصی برای مستندسازی وشناسنامهدار شدن قابلیتهای دانشی ،فناوریهاونوآوریهاای
سازمان وجوددارد.
-61از روشهای مختلی برای حفاظت از داراییهای فکری در قال پتنت وروشهای دیگر استفاده میشود.
-62مکانیزمهایی برای انتشار دستاوردهای دانشی در درون وبیرون از سازمان وجود دارد.
-65سیستم های اطالعاتی مدیریت برای حفظ و بهرهبرداری موثر از داراییهای فنااوری و ناوآوری ساازمان
بکار گرفته میشوند.
-63رابطه معنی داری میان استراتژی فناوری و نوآوری سازمان و تخصصی و توانمندی نیروی انسانی دانشای
وجود دارد.
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-26مکانیزمهای مشخصی برای جذب منابع انسانی دانشی و افزایش سهم آنها درسازمان جود دارد .آموزش و
توانمندسازی منابع انسانی دانشی به عنوان یک رویه و رویکرد جاری است.
-26آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشی به عنوان یک رویه و رویکرد جاری است.
-22مکانیزمهای الزم برای انگیزش منابع انسانی دانشی وجود دارد.
-29برنامههای ارتقا مهارتهای کار تیمی ،مشارکت ،یادگیری ،والقیت و نوآوری برای کلیه پرسنل ساازمان
وجود دارد.
-24رابطه معنیداری میان استراتژی فناوری و نوآوری سازمان و توسعه و ارتقا زیرساوتهای ساختافازاری
سازمان وجود دارد.
-28تجهیزات سخت افزاری ونرمافزاری سازمان به صورت نظاممند مدیریت شاده واز صاحت عملکارد آنهاا
اطمینان حاصل میشود.
-21زیرساوتهای سختافزاری سازمان درتطاب با شایستگیهای کلیدی کس وکار به صورت بهرهور و باا
ظرفیتهای مناسبی مورد استفاده قرار میگیرند.
-22رابطه معنیداری میان استراتژی فناوری ونوآوری سازمان و نحوه تامین و تخصیص منابع سازمانی ومالی
وجود دارد.
-25جایگاه و فرآیندهای مشخصی برای مدیریت فناوری و نوآوری در سازمان وجود دارد.
-23ارتباط ساوتاری و فرآیندی مدیریت فناوری ونوآوری با سایر بخشها و فرآیندهای سازمان طراحی شاده
است.
-96افراد مشخصی در سازمان دارای تخصص مدیریت فناوری و ناوآوری مایباشاند وآماوزشهاای الزم را
دیدهاند.
-96منابع مالی الزم برای تحقی و توسعه فناوری و نوآوری اوتصاص داده میشوند.
-92اثربخشی و کارایی تخصیص منابع مالی توسعه فناوری و نوآوری مورد سنجش وارزیابی قرار میگیرد.
-99از مکانیزمهایی برای برآورد منابع مالی الزم برای پروژههای تحقی و توسعه فناوری و ناوآوری اساتفاده
میشود.
3

هوشمندی و پیشبینی فناوری و شناسایی ایدههای نوآورانه
-6-99محیط بازار ،کس وکار ومحصوالت /ودمات سازمان به صورت مساتمر پاایش شاده واثارات آن بار
فناوریها و نوآوریهای سازمان تحلیل میشود.
-94نی ازهای فناوری سازمان در تعامل با محیط بیرونی و درونی ساازمان و در راساتای اساتراتژی فنااوری و
نوآوری به صورت مستمر شناسایی ،تحلیل و اولویتبندی میشوند.
-98رصدگری و پایش فنااوریهاا و ناوآوری هاای موجاود و آیناده باه صاورت مساتمر انجاام مایشاود و
درفعالیتهای توسعه فناوری ونوآوری بهکارگرفته میشود.
-91ارزیابی اثرات فناوریهای جاایگزین و رقیا بار فعالیاتهاای توساعه فنااوری و ناوآوری ساازمان باه
طورمستمرانجام میپذیرد.
-92پایش و تراز یابی رقبا و صاحبان دانش داولی و وارجی از منظر فناوری و نوآوری به طور مساتمر انجاام
میشود.
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-95تحلیل چروه عمر محصوالت وفناوریهای سازمان به صورت مستمر انجام میپذیرد.
 -93از ابزارها وروشهای پیشبینی فناوری به طور مستمر بهرهگیری میشود (ابزارهایی مانند تحلیل پتنت و
انتشارات ،تحلیل روندو .)...
-46فرآیندی نظاممند برای استخراج ایدههای نوآورانه از منابع مختلی و تحلیل ،اولویتبندی و بهرهگیاری از
آنها در پروژههای توسعه فناوری و نوآوری وجوددارد.
-46ایده های نوآورانه موجود در درون سازمان و در نزد پرسنل سازمان با بهارهگیاری از روشهاای مختلای
جمعآوری و تحلیل و اولویتبندی و انتخاب میشوند.
-42ایدههای نوآورانه حاص ل از تعامل با شرکا وهمکاران دانشی و فناورانه و صنعتی استخراج شده ،تحلیال و
اولویتبندی و انتخاب میشوند.
-49ایده های نوآورانه حاصل از تعامل با بازار ،مشتریان و بهرهبرداران استخراج شده ،تحلیل و اولویت بندی و
انتخاب میشوند.
-44ایدههای نوآورانه حاصل از تحلیل و ترازیاابی رقباا اساتخراج شاده ،تحلیال و اولویاتبنادی و انتخااب
میشوند.
4

تحقیق وتوسعه فناوری و نوآوری
-48فرآیندی نظاممند برای نیازسنجی پروژه های تحقی و توسعه وجود داردکاه پیوناد دقیقای باا اساتراتژی
فناوری و نوآوری دارد.
-41فرآیند امکانسنجی ،تعریی و تصوی پروژههای تحقی و توسعه و تخصیص منابع به آنها باه صاورتی
نظاممند انجام میشود.
-42اجرا وکنترل پروژههای تحقی و توسعه از منظر زمان ،هزینه ،و منابع مورد اساتفاده باه صاورت مساتمر
انجام میپذیرد.
-45مدیریت دانش پروژه های تحقی و توسعه شامل مستندسازی ،حفظ ،انتقال و انتشار دانش آن به صورتی
نظاممند انجام میپذیرد.
 -43فرآیند الزم برای تبدیل ایده های نوآورانه به طراحی مفهومی در توسعه محصوالت و فناوریهای جدیاد
وجود دارد.
-86فرآیند الزم برای توسعه نمونههای آزمایشی و مهندسی محصوالت و فناوریهای جدید وجود دارد.
-86فرآیند الزم برای توسعه پایلوت ویا بهرهبرداری اولیه از محصوالت و فناوریهای جدید وجود دارد.
-82مکانیزمهایی برای استانداردسازی و ماژوالرسازی درتوسعه محصوالت و فناوریها وجود دارد.
-89مکانیزم هایی برای افازایش کیفیات ،کوتااه شادن و چناد تخصصای شادن فرآینادهای محصاوالت و
فناوریهای جدید وجود دارد.

5

شبکه نوآوری ،اکتساب و یادگیری فناوری و نوآوری
-84فرآیندی نظاممند برای نیازسنجی پروژه های همکاری و انتقال فناوری در تعامل با اساتراتژی فنااوری و
نوآوری وجود دارد.
-88تعیین روش همکاری مناس و تخصیص منابع به آنها به صورتی نظاممند انجام میشود.
-81مذاکرات و انعقاد قراردادهای همکاری و انتقال فناوری به صورتی علمی و نظاممند انجام میپذیرد.
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-82اجرا و کنترل پروژه های همکاری و انتقال فناوری از منظر زمان ،هزینه و منابع مورد استفاده باه صاورت
مستمر انجام میپذیرد.
-85مدیریت دانش پروژهه ای همکاری و انتقال فناوری شامل مستندسازی ،حفظ ،انتقال و انتشاار داناش آن
به صورتی نظاممند انجام میپذیرد.
-83مکانیزمهایی برای جذب فناوری هاای کسا شاده و تطبیا آن باا شارایط موجاود باا بهارهگیاری از
مکانیزمهای مختلفی مانند مهندسی معکوع وجود دارد.
-16فعالیتهایی به منظور اصالح ،بهینهسازی و ایجاد تغییار و تحاول در فنااوریهاای کسا شاده انجاام
میشود.
-16فعالیتهایی به منظور استفاده و بهرهبرداری از فناوریهای بهینهسازی شده و تغییر یافته انجام میشود.
-12یادگیری فناوری مبتنی بر بهینهسازی ،ارتقاء واستفاده ازفنااوریهاای کسا شاده از طار مختلای در
سازمان جاری میباشد.
-19روشی نظاممند برای توسعه شبکه نوآوری با بهرهگیری از رویکرد نوآوری باز از طری انعقاد تفاهمنامهها،
قراردادهای همکاری و برونسپاری تحقیقاتی وجود دارد.
-14همکاری های مستمری با شرکا و همکاران دانشی و فناورانه و صنعتی (شبکه همکاران ،شابکه تاأمین و
شبکه دانشی) و با شرکتهای دانشبنیان وجود دارد.
-18تعامالت مؤثری با نخبگان و منابع انسانی دانشی در قال قراردادهای رسمی و غیررسمی وجود دارد.
-11حضور مستمری در انجمنها و شبکههای علمی ،فنااوری و صانعتی مارتبط و عضاویت در شابکههاا و
بانکهای اطالعاتی علمی و تحقیقاتی مرتبط وجود دارد.
6

تجاریسازی و بهرهبرداری از فناوری و نوآوری
-12از دانش و فناوریهای کس شده ،در بهبود محصوالت/ودمات و یا فرآیندهای سازمان بهرهبرداری مؤثر
به عمل میآید.
-15از دانش و فناوریهای کس شده بهمنظور افزایش بهرهوری و ارتقا ظرفیت تولیدی و یا کاهش هزینههاا
بهرهبرداری میشود.
-13از ظرفیتهای دانشی و فناوری سازمان در بخشها و یا محصاوالت دیگاری اساتفاده یاا بهارهبارداری
میشود.
-26نوآوریها و فناوری های توسعه داده شده ازسوی سازمان ارزشگاذاری مایشاود ودارایایهاای فکاری
سازمان مدیریت میشوند.
-26از طری ثبت اوتراع ،ثبت برند و فروش و انتقال دانش و فناوری موجود در سازمان باه دیگاران ،مناافع
تجاری واصی کس شده و یا دنبال میشود.
-22مکانیزمهای متنوع تجاریسازی نوآوریها مانند اعطای لیسانس و فروش فناوری ،استفاده از شرکتهای
انشعابی و  ...در سازمان وجود دارد.
-29مکانیزمهایی برای بازاریابی و فروش محصوالت/ودمات و فنااوریهاای نوآوراناه و باهویاژه توجاه باه
بازارهای صادراتی در سازمان طراحیشده واجرا میشود.
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7

نتایج فناوری و نوآوری
-24تعداد کت و مقاالت علمی داولی و بینالمللی نسبت باه تعاداد پرسانل دانشای (باه تفکیاک داولای و
بینالمللی).
-28تعداد پتنت های داولی و بین المللی ثبت شده نسابت باه تعاداد پرسانل دانشای (باه تفکیاک داولای و
بینالمللی).
-21جوایز علمی و فناورانه ملی و بینالمللی (به تفکیک داولی و بینالمللی).
-22تعداد فناوریهای محصولی توسعه داده شده (در سطح ملی و بینالمللی).
-25تعداد فناوریهای فرآیندی توسعه داده شده (در سطح ملی و بینالمللی).
-23تعداد و حجم قراردادهای انتقال و همکاری تحقیقاتی و فناوری (به داول و به بیرون).
-56تعداد و حجم پروژههای تحقیقاتی و فناوری انجام شده.
-56تعداد نوآوریهای محصولی (در سطح ملی و بینالمللی).
-52تعداد نوآوریهای فرآیندی (در سطح ملی و بینالمللی).
-59تعداد نوآوریهای سازمانی (در سطح ملی و بینالمللی).
-54تعداد پروژههای تحقیقاتی و فناوری موف نسبت بهکل پروژهها.

8

نتایج مالی و بازار
-58هزینه تحقی و توسعه نسبت به فروش.
-51میزان فروش و درآمد حاصل از نوآوریها.
-52میزان بهرهوری و یا کاهش هزینه حاصل از نوآوریها.
-55نرخ بازگشت سرمایه پروژههای تحقی و توسعه.
-53میزان فروش لیسانس و رویالتیو واگذاری ح امتیاز پتنت داولی و وارجی (میزان فروش فناوری).
-36میزان و روند صادرات محصوالت مبتنی بر فناوری و نوآوری.
-36میزان و روند سهم بازار محصوالت مبتنی بر فناوری و نوآوری.
-32اوذ استانداردهای ملی و بینالمللی مرتبط با محصوالت.
-39اوذ گواهینامهها و تقدیرنامه از مشتریان و یا سازمانهای حمایت از مصرف کننده.
-34رضایت مشتریان از نوآوری و سطح فناوری موجود در محصوالت و ودمات.
-38رضایت مشتریان از کیفیت محصوالت /ودمات و فناوریهای نوآورانه.

9

نتایج منابع انسانی و جامعه
-31بهرهوری سرمایه انسانی دانشی (تعداد نوآوریها/میزا نفروش نوآوری و فناوری به تعاداد نیاروی انساانی
دانشی).
-32تعداد ایدههای نوآورانه ارائهشده از سوی کارکنان دانشی.
-35میزان آموزشهای تخصصی ارائهشده به کارکنان دانشی (متوسط نفر -ساعت).
-33تعداد تیمها و هستههای دانشی درونسازمانی و یا مشترک با همکاران بیرونی.
-666میزان جذب و ترک سازمان (میزان وفاداری کارکنان دانشی).
-666میزان حمایت از کارکنان دانشی جهت یادگیری و انتشار دانش (شرکت در سامینارها ،اداماه تحصایل،
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انتشار مقاله وکتاب و .)...
-662متوسط سطح تحصیالت کارکنان.
-669ایجاد انگیزش برای فعالیتهای نوآورانه و توسعه فناوری.
-664فرصتهای کار تیمی و همکاریهای نوآورانه و یادگیری درون و برون سازمانی.
-668میزان رضایت کارکنان دانشی از شرایط شغلی و محیط کاری.
-661اشتغال ایجاد شده منطقهای و ملی.
-662حمایت از انجمنها و تشکلهای علمی.
-665حمایت از دانشجویان وفارغالتحصیالن (حمایت از پایاننامه /کارآموزی /فرصت مطالعاتی).
-663حمایت از دانشگاهها و پژوهشهاای کااربردی و پایاهای (ایجااد پژوهشاکدههاای مشاترکR&D /
 Foundو .)...
-666شاوصهای زیستمحیطی گواهینامهها و تقدیرنامه در وصوص محیط زیست.
-666تصویر سازمان بهعنوان یک سازمان نوآور.
 -662تصویر سازمان بهعنوان یک سازمان مؤثر در توسعه فناوریهای راهبردی و ملای و افازایش اقتادار و
امنیت ملی.
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