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چكیده
استفاده از ساختار شركتهاي مادر تخصصي در بسياري از كشورهاي پيشرفته و در كشور ما متداول شـده
است .تشکيل این شركتها باعث ميشود از قِبَل همافزایي رخ داده ميان شـركتهـاي زیرممموعـها ارزشـي
ویژه خلق گردد .از طرفيا در فضاي بيثبات و غيرقابل پيشبيني عصر كنونيا آنچه كه سازمانها بهشدت به
آن نيازمندند كسب مزیت رقابتي است و این امر ميسر نميگردد مگر با نوآوري و خالقيت .یکـي از كارهـایي
كه شركتهاي مادر تخصصي برتر دنيا به منظور گسترش خالقيـت و نـوآوري در شـركتهـاي زیرممموعـه
انمام ميدهندا اندازهگيري نوآوري در شركتهاي زیرممموعه و انتخاب نوآورترین شركت و در نهایت تشویق
آن شركت است .در این مقاله به ارائه ابعاد مدلي ميپردازیم كـه بـهوسـيله آن یـش شـركت مـادر تخصصـي
مي تواند شركت هاي زیرممموعۀ خود را از نظر ميزانِ نوآور بودنا پایش كرده و نوآورترین شركت را مشخص
كند .نوآوري ویژه در این مقالها بهكارگيري روش تحقيق نظریه مبنایي در رسيدن به مدل اندازهگيري نوآوري
است .مدل استخراجشده شامل چهار سطح ميباشد كه در سطح اول دو بعد افزایش درآمـد االـل از فـروش
محصوالت جدید و كاهش هزینه ناشي از بهكارگيري فرایندهاي بهينه؛ در سطح دوم دو بعد افـزایش آگـاهي
مشتریان و تأمينكنندگانا توسعه شبکه اي از همکاران؛ در بعد سوم سه هـد توسـعه سـبد كسـبوكارهـا و
محصوالتا بهبود فرایندهاي سازماني و افزایش آگاهي از فناوريها و روشهاي جدید و در بعد چهارم بهبـود
محيط كارا استقرار زیرساختهاي نوآوري و بهبود سيستمهاي جذب و نگهداري كاركنان قرار گرفته است.
کلیدواژهها :نوآوری؛ شرکت مادر تخصصی؛ نظریه مبنایی.
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 .1مقدمه

نــوآوري یــش مکتــب وســيح اســت .بحــثهــا در مــورد طبيعــت آنا فراینــدهاا وســعتا محــلا
تعيين كنندگان و پيامدهاي آنا بسيار قوي و در گستره وسيعي مطرح است .اگر چـه اهميـت موعـو
نوآوري براي هيچكس پوشيده نيست؛ ليکن ععف شدید شركتهاي داخلي در زمينۀ نوآوري در ارائـه
محصوالت و خدمات و همچنين در توسعه فرایندهاي كسبوكارا عرورت پژوهشي در خـور را طلـب
مي كرد كه انگيزه محققين به منظور انمام تحقيق و پژوهش پيرامون موعو نوآوري در شركتهـاي
چند كسبوكاره را بيشتر ميكند.
استفاده از ساختار شركتهاي مادر تخصصـي در بسـياري از كشـورهاي پيشـرفته و در برخـي از
كشورهاي در اال توسعها متداول است .بهطور مثالا در آلمانا شركتهـاي مـادر تخصصـي معـر
چارچوب كلي سازمانهاي بزرگ كسبوكار هستند .شركت زیمنس و همچنين شركت دایملـر بنـز از
مشهورترین شركت هاي مادر تخصصـي در ایـن كشـور هسـتند .در هلنـدا شـركت رویـال داچ شـل
شناختهشده ترین شركت مادر تخصصي است .شركت پژو فرانسه نيز یش شركت مادر تخصصي است.
پنج شركت بزرگ هيوندايا گروه سامسونگا گروه دوو و گروه  LGدر كـره جنـوبي نيـز تحـت ایـن
ساختارا سازماندهي شدهاند [.]11
همچنينا بيثباتيا تغييرپذیري و غيرقابل پيشبيني بودن از ویژگيهاي عصـر كنـوني اسـت .در
چنين فضایيا آنچه كه سازمانها بهشدت به آن نيازمندند تا بتوانند در بازارهاي پویا و پيچيده امروزي
جایگاهي داشته باشند و براي خود كسب مزیت رقابتي نمایند؛ توان توليد محصوالت و خدمات جدیـد
و منحصربهفرد و قابل رقابت در بازارهاي متغير امروزي است؛ و این امـر ميسـر نمـيگـردد مگـر بـا
نوآوري و خالقيت مدیران و نيز تأثير مدیران بر پرورش خالقيت كاركنان كـه بـا كمـش یکـدیگر در
جهت رشد و بالندگي سازمان خود بکوشند .بر این اساسا چگونگي نهادینه كردن خالقيت و نـوآوري
و هماهنگ كردن آن با اهدا سازماني جهت تدوین و بهخصوص اجراي استراتژيهاي رقابتي مـثثر
در سازمان؛ مسئلهاي اائز اهميت خواهـد بـود .همچنـينا بـالطبح توسـعه نـوآوري در شـركتهـاي
زیرممموعه شركت هاي مادر تخصصيا اهميت زیادي یافته است .بهطـوري كـه شـركتهـاي مـادر
تخصصي تمایل دارندا بدانند:
ـ مدیران شركتهاي زیرممموعها چه ميزان به نوآوري در كسبوكار خود اهميت ميدهند؟
ـ چگونه ميتوان نوآوري را در شركتهاي زیرممموعها توسعه داد؟
ـ نوآورترین شركت زیرممموعها كدام است؟
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هد از این تحقيق نيز پاسخگویي به همين مسائل در شـركت مـادر تخصصـي تعـاوني خـاص
كاركنان ایران خودرو 1ميباشد .این شركت از زیرممموعههاي گروه ایران خودرو است كه اعضاي آن
كاركنان گروه ایران خودرو بوده و هم اكنون بيش از  91هـزار عضـو و بـالر بـر  3000ميليـارد ریـال
سرمایها در اختيار خود دارد .این شركت مادر تخصصي هم اكنون  11شـركت زیرممموعـه دارد .بـازه
زماني انمام این تحقيقا سه ماه پایاني سال  1310ميباشد .بررسـيهـاي اسـناد شـركت مربـو بـه
سالهاي  1311و  1310بود.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق
شرکت مادر تخصصی .البته تعابير مختلفي از " "Holding Companyیـا ""Parent Company

نظير شركت مادرا شركت دارندها شركت كنترلكنندها شركت مالشا شركت لـااب سـهما شـركت
اللي و  ...لورت مي گيرد كه شـرح تمـامي ایـن تعـابير كـه دربردارنـده تفـاوتهـایي ميـان انـوا
شركتهاي مادر ميباشدا در این پژوهش نمي گنمد .وليکن چند تعریـف نسـبتاج جـامح در یـل ارائـه
ميشود:
ـ به شركتي كه مالش سهام یش یا چند شركت دیگر ميباشد و بـهعنـوان یـش شـركت مركـزي در
سياست آنان مداخله ميكندا شركت مادر گفته ميشود [.]1
ـ شركتي است كه با هد كنترل دیگر شركتهاا از طریق بهدست آوردن مالکيـت عمـده اـق ر ي
آنهاا شکل مي گيرد .این الطالح براي هر شركت دیگري كه چند شركت را بهعنـوان تابعـه تحـت
كنترل داردا رایج ميباشد [.]21
ـ شركتي است كه توانایي اعمال نفو در شركتهاي تابعه خود را دارد و از این نفو در جهت كنتـرل
شركتها تابعه استفاده ميكند [.]12
همچنينا دستهبندي شركتهاي مـادرا بسـيار متنـو مـيباشـد .ولـيکن در یـلا یکـي از ایـن
دستهبنديها ارائه ميشود .انوا شركتهاي مادر تخصصي در این مدل عبارتاند از:
 .1شركتهاي مادر تخصصي كه از تمزیه یش شركت بزرگ كه كماكان خود آن شركت امـر عرعـه
محصول نهایي را عهدهدار استا بهوجود آمدهاند (ایران خودرو).
 .2شركتهاي مادر تخصصي محصوليا كه همه شركتهاي آنا یش نو محصول توليـد مـينمایـد
(گسترش لنایح غذایي سينا).
1. taavonikhas.ir
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 .3شركتهاي مادر تخصصي زنميره تأمين (شركتهاي مادر تخصصي نفتي).
 .0شركت هاي مادر تخصصي مختلط (سازمان گسترشا سرمایه گذاري تـأمين اجتمـاعي و همچنـين
تعاوني خاص كاركنان ایران خودرو كه این پژوهش در آن شركت انمامشده است).
فرایندهای استراتژیک در شرکت های مادر تخصصی .مهم ترین فرایندها در شركتهـاي مـادر
تخصصي عبارتاند از [19ا  .1 :]10مدیریت پرتفوليو  .2توسـعه نـام و نشـان تمـاري (برنـدینگ) .3
مدیریت مالي  .0الوفصل اختالفات  .9استانداردسـازي  .6ارزیـابي عملکـرد توابـح و مـدیران آن .7
برنامهریزي ظرفيت شركتهاي زیرممموعه  .1ارائه خدمات مشـتر بـه توابـح (بـراي مثـال خریـد
مشتر براي آنها)  .1گرفتن پروژههاي مشتر  .10مدیریت و تعدیل بحران  .11توسـعه لـادرات
شركتهاي تابعه  .12خالقيت و نوآوري مداوم در سطح شركت مادر
همانطور كه مالاظه ميگردد یکي از فرایندهاي الـلي شـركتهـاي مـادرا توسـعه نـوآوري و
خالقيت در سطح شركتهاي زیرممموعه ميباشد كه این امر مـيتوانـد موفقيـت آنهـا را تضـمين
نماید .شركت هاي مادر در بدنه تخصصي خود داراي پتانسيل باال و تخصصهـاي گونـاگون هسـتند.
همچنين نوآوري و خالقيت در سطح شركتهاي مادر مـيتوانـد آنهـا را در بـهوجـود آوردن مزیـت
رقابتي پایدار 1كمش نماید.
نوآوری .تعاریف مختلفي از نوآوري وجود دارد و لاابنظران و دانشمندان از جنبههاي گوناگوني بـه
موعو "نوآوري" پرداختهاند .مرور این تعاریف ميتواند شناخت جامعي از موعو را در هن خواننده
ایماد كند .شوم پيتر اولين كسي بود كه نوآوري را در غالب مفهوم علمي بيان كـرد .در واقـحا وي در
پي شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشورها بود كه در ایـن راسـتا بـه نقـش و اهميـت ايـاتي
نوآوري در رشد كشورها پي برد .بر اساس نظریه ويا نوآوري به یکي از اشکال زیـر ظـاهر مـيشـود
[.]7
ـ معرفي و تماري كردن محصول یا خدمت جدید یا بهبود اساسي در كـاربرد محصـوالت و خـدمات
موجود؛
ـ معرفي فرایند توليد جدید یا بهبود اساسي در فرایندهاي كاري موجود؛
ـ گشودن بازارهاي جدید؛
1. Sustainable Competitive advantage
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ـ توسعه منابح جدید تأمينكننده مانند مواد اوليها تمهيزات و دیگر وروديها؛
ـ ایماد تغييرات اساسي در ساختارهاي لنعتي و سازماني.
بعد از شوم پيتر تعاریف و اظهارنظرهاي دیگري نيز از طر محققان در این زمينه انمـام گرفـت.
نظير:
هامل و پراهالد در مورد نوآوري سازماني چنين مي نویسند :توانا ساختن یش شركت بـراي ایمـاد
فضاي لنعتي جدید و تسهيل خلق بازارهاي جدید [.]13
ماركيدز نوآوري سازماني را به منزله یش روش كامالج متفاوت رقابت در یش لنعت مي داند كه از
طریق شکستن قوانين بازيا پدیدار ميشود .یش عنصر اللي از نظر او عبارت است از "مفهومسـازي
ممدد" آنچه كسبوكار در مورد آن است و اینکه كدام روش منمر به راهِ متفاوتِ بازي كردنِ مسابقها
بهطور لحيح در لنعت ميشود؟ []11
پيتر دراكر نوآوري را ابزار خاص كارآفرینان معرفي كرد كه به كمش آن ميتوان از تغيير بهعنوان
یش فرلت براي خدمترساني و تمارت بهره گرفت و نوآوري را بهعنوان توانـایي قابـل یـادگيري و
قابل اجرا در سازمان ها در نظر گرفت .نکته بسيار ارزشمند تعریف دراكرا قابليت یـادگيري نـوآوري در
داخل سازمانها توسط افراد كارآفرین جهت تبدیل تهدیدها به فرلتهاي سودآور است [.]10
اما بهطور كلي نوآوري خلق و پيادهسازي یش محصول (كاال یا خـدمات) یـا فرآینـدي جدیـد یـا
كامالج بهبودیافتها یش روش بازاریابي جدیدا یا یش متد سازماني جدید در فعاليتهاي تماريا سازمان
محل كار 1یا ارتباطات خارجي ميباشد [.]0
انواع نوآوری از دیدگاه سازمان همكاری و توسعه اقتصاادی .در ویـرایش جدیـد دسـتورالعمل
اسلوا انوا نوآوري اینگونه تقسيمبندي شده است [.]20
نوآوری محصول .نوآوري محصول 2معرفي كاال یا خدماتي است كـه مشخصـات مـورد انتظـارِ آن3ا
بهطور اساسي بهبود یافته باشد .این امر مستلزم الالاات قابل توجه در ویژگـيهـاي فنـيا اجـزا و
موادا نرمافزار تعبيهشدها سهولت در استفاده و دوستي با مصر كننده یا دیگـر مشخصـات عملکـردي
مي باشد .براي تحقق نوآوري در محصولا ميتوان از دانش یا فناوريهاي جدید استفاده كرد یا دانش
1. Workplace organization

 .2توجه شود كه الطالح "محصول" براي پوشش دادن به كاال یا خدمات استفاده ميشود.
3. Intended Uses
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و فناوريهاي جدید را با دانش و فناوريهاي موجود در آميخت .نـوآوري محصـول مـيتوانـد شـامل
الالاات قابل توجه در محصول (براي مثال از نظـر كـارایي و سـرعت آن)ا افـزودن عملکردهـا یـا
ویژگيهاي جدید و یا عرعه محصولي كامالج جدید باشد [.]20
نوآوری فرآیند .نوآوري فرآیندا اجرا و پيادهسازي یش متدِ تحویل یا توليدِ جدید یا بسيار بهبودیافتـه
ميباشد كه ميتواند در قالب تغييرات اساسي در روشهاا تمهيزات و یا نرمافزارها باشد .ممهز كـردن
خط توليد به نوعي اتوماسيون جدیدا بهكارگيري نظام ردیابي كاالا باركد و نظام ردیابي رادیویي كـاال
مثالهایي از نوآوري در فرایند توليد و تحویل نوآورانۀ محصول ميباشد [.]20
نوآوری بازاریابی .نوآوري بازاریابيا پيادهسازي یش متد بازاریابي جدید شـامل تغييـرات اساسـي در
طرااي یا بستهبندي محصولا تبلير محصولا مکان عرعه یا قيمتگذاري محصول ميباشد .هد از
نوآوري بازاریابي در بهتر نيازهاي مشتریانا گشودن بازارهاي جدید و معرفي محصول جدید بنگـاه
در بازارا به منظور افزایش ميزان فروش شركت ميباشد [.]20
نوآوری سازمانی .نوآوريهاي سـازماني شـامل پيـاده سـازي متـدهاي جدیـدي بـراي سـازماندهي
فعاليتهاي روزمره و شيوههاي هدایت كار ميباشد .براي مثالا پيادهسـازي یـش روش جدیـد بـراي
بهبود یادگيري و تسهيم دانش در شركت در زمره این نو از نوآوريهـا قـرار مـيگيـرد .مثـالهـاي
دیگري از این دست ميتواند اینچنين باشد :زماني كه براي اولين بار از شيوهاي بـراي مـدون كـردن
دانشا تشکيل پایگاه دادهها از بهترین شيوه انمام كارهاا درسها و دیگر دانشها استفاده ميكنيم یـا
اولين استفاده از سيستم هاي مدیریتي نظير سيستمهاي مدیریت زنميره تأمينا مهندسي ممددا توليد
ناب و سيستمهاي مدیریت كيفيت [.]20
 .3روششناسی تحقیق

با توجه به نتایج تحقيقا این تحقيق از نو بنيادي است و با كمش روش نظریـه مبنـایي و روش
مدلسازي ساختاري ـ تفسيري به دنبال ارائه یـش مـدل در زمينـه انـدازهگيـري نـوآوري مـيباشـد.
تحقيقات بنيادي پژوهشهایيهستند كه به ارائه یش مدل منمر ميشود [.]2
هد تحقيق بنياديا تدوین نکات قابل تعميم یش نظریه یا یش پـيشبينـي انتزاعـي اسـت [.]9
در روششناسي تحقيقا دو جریان مهم كمي و كيفي مورد استفاده قرار ميگيرد .اگـر تحقيـق در پـي
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بررسي ممموعهاي از متغيرهاي تعریـفشـده از یـش تئـوري ایمـاد شـده باشـد [17ا  ]1یـا آزمـون
متغيرهاي تعریفشدهاي از یش تئوري آزموننشده مدنظر باشدا تحقيق كمي روش مناسـبي بـه شـما
ميرود [ .]1اال اگر ماهيت اكتشافي یش پدیده مورد نظر بوده و هد تحقيقا آشکار ساختن در و
فهمي از یش اوزه كمتر شناختهشده باشدا روششناسي كيفي مناسب خواهد بود [.]11
تحقيق كيفي طي دو سه دهه گذشته مورد توجه گرفتـه و بـه ميـزان گسـتردهاي در رشـتههـاي
مختلف بهكار گرفته شده است [.]16
در این تحقيق ابتدا بااستفاده از روش نظریه مبنایي به ابعاد مدل دست یافتيم و سپس بااستفاده از
روش كمي مدلسازي ساختاري ـ تفسيري سطوح مدل و نحوه ارتباطات ميان ابعاد را ترسيم نمـودیم.
از این روا ابزارهاي مورد استفاده در این تحقيقا با توجه به ماهيت كيفي مراله اولا مصاابها مشاهده
و جستموي كتابخانهاي و اینترنتي متون بوده است و پس از آن در اجراي مراله كمـي مـدلسـازي
ساختاري ـ تفسيري از پرسشنامه استفاده گردیده است .نمونه نيز از ميان این مدیران شـركت تعـاوني
خاص و متخصصين اوزه نوآوري انتخاب شد كه با توجه به وقو اشبا نظري و اد كفایت در نمونه
هفتما به خاطر اطمينان بيشتر تا نمونه نهم مصاابه انمام شد و نمونهگيري از طریق مصاابه در آنما
متوقف شد .دليل زود به كفایت رسيدن در نهمين متخصص را ميتوان خبرگـي مصـاابهشـوندگان و
پاسـخهــاي جـامح آنــان تفسـير كــرد .در ایــن پـژوهشا  6تــن از مصـاابهشــوندگان داراي مــدر
فوقليسانسا  1تن داراي مدر ليسانس و  2تن داراي مدر دكتري بودند .در جدول زیـر وعـعيت
جمعيتي شناختي مصاابهشوندگان مالاظه ميگردد.
جدول  .1مصاابهشوندگانا سمت و تحصيالت
شماره

سمت

تحصیالت

1

مدیرعامل شركت تعاوني خاص كاركنان ایران خودرو

فوقليسانس

2

معاون توسعه سازمان تعاوني خاص كاركنان ایران خودرو

فوقليسانس

3

مشاور مدیرعامل شركت تعاوني خاص كاركنان ایران خودرو

دكتري

0

مدیرعامل شركت ليزینگ ایرانيان

ليسانس

9

مدیرعامل شركت گسترش سرمایهگذاري ایرانيان

فوقليسانس

6

مدیرعامل شركت سازه و ساختمان ایرانيان

فوقليسانس

7

مدیرعامل شركت توسعه لنعت و گسترش خدمات ایرانيان

فوقليسانس

1

مدیر منابح انساني شركت تعاوني خاص كاركنان ایران خودرو

فوقليسانس

1

استاد دانشگاه و متخصص در زمينه نوآوري سازماني

دكتري
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 .4تحلیل یافتهها

در اجراي مراال مختلف یش پژوهشا پس از آنکه دادههاي مورد نياز تحقيـق اعـم از دادههـاي
اوليه یا ثانویه بااستفاده از ابزارهاي گوناگون جمح آوري شدا نوبت بـه تحليـل ایـن دادههـا بـا هـد
دستيابي به اطالعاتي قابل فهم بهعنوان مبنایي بـراي تصـميمگيـري در خصـوص لـحت یـا سـقم
فرعيات و یا سواالت پـژوهش مـيرسـد .بـهطـور كلـي در ایـن مرالـه دادههـا را از دو بعـد مـورد
تمزیهوتحليل قرار ميدهيم كه شامل تمزیهوتحليل توليفي و تمزیهوتحليل استنباطي ميشود [.]3
پس از هماهنگ كردن مصاابه با مدیران و متخصصـينا از طریـق نمونـهگيـري نظـريا دادههـاي
مربوطه تا اشبا نظر ادامه پيدا كرد .در زیرا ابتدا تحليل توليفي دادههاي جمعيتشناختي را بررسي و
سپس به تحليل دادههاي گردآوريشده بااستفاده از روش نظریـه مبنـایي و مـدلسـازي سـاختاري ـ
تفسيري ميپردازیم.
تجزیهوتحلیل دادههای کیفی

دادههای گردآوریشده از مصاحبههاا .در راسـتاي اجـراي تحقيـق فـوقا در ابتـداي هـر جلسـه
مصاابها به مصاابهشوند ه شناخت مناسبي از نوآوريا نوآوري در سازمان و فراینـد آن داده مـيشـد.
سپس با توجه به موقعيت مصاابهشونده از وي سثاالتي در خصوص ابعاد نوآوري در شـركت تعـاوني
خاص كاركنان ایران خودرو و شركتهـاي زیرممموعـها روش انـدازهگيـري نـوآوريا شـاخصهـاي
اندازهگيري نوآوري و فرایند اجرایي آن در شركت مادر و شركتهاي زیرممموعه پرسيده مـيشـد .بـا
انمام این سلسله پرسشها با كه نوعي نمونهگيري نظري بودا محقق دادههاي مورد نيـاز بـراي سـه
مراله كدگذاري را ثبت نمود .در طول همه مصاابهها محقق از یادداشتبرداري استفاده نمود.
محقق همواره در تالش بوده تا به مصاابهها جهتگيري خالي ندهد و با ارتبا جـو دوسـتانه و
اعتمادا پژوهشگران نمونه را به مصاابه دقيقتر دعوت نماید.
کدگذاری باز .با انمام هر مصاابه دادههایي در ايطه ابعاد نوآوري و شاخصهـاي انـدازهگيـري آن
بهلورت كدگذاريشدها بهدست آمده كه در یل آمده است.
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جدول  .2كدهاي اوليه مستخرج از مصاابهها
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کدگذاری محوری .كدگذاري محوري دومين سطح از كدگذاري در تمزیهوتحليل دادهها مـيباشـد.
كدگذاري محوريا ممموعه رویه هایي براي مقایسه طبقات و ایماد طبقات جدید بر اساس دادههـا از
طریق كشف روابط بين آنها ميباشد.
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در این بخشا مفاهيم فراواني كه در كدگذاري باز از متن مصاابهها اسـتخراج گردیـد؛ در فراینـد
رفت و برگشت مکرر ميان دادههاا از یشسو و استفاده از ادبيات تحقيق از سوي دیگـرا در  10طبقـه
بهعنوان مفهوم و در نهایت در  0طبقه بهعنوان مقوله دستهبندي شدند.
جدول  .3كدگذاري محوري
کد

تعداد تكرار کد

رشد درآمدها

1

درآمد زا بودن نوآوري

2

سودآوري ناشي از نوآوري

1

كاهش هزینه با بوسيله نوآوري

3

پایش بازار

1

نوآور بودن شركت از دیدگاه مشتریان

1

بازاریابي

1

آگاهي مشتریان نسبت به محصوالت جدید

2

نياز مشتریان

1

نوآوري در بازاریابي

1

پایگاه داده مشتریان

1

دیتابيس تأمينكنندگان

1

تشکيل شبکهاي از همکاران و عرعهكنندگان

1

توسعه سبد كسب و كارها

9

پایش سبد كسب و كار

2

ارزیابي سبد سرمایهگذاري با

2

توسعه سبد محصوالت

2

توسعه بازار

1

بهبود فرایندهاي سازماني

3

انعطا سازماني

1

باز مهندسي فرایندها

1

نوآوري در فرایندهاي سازماني

1

اولویت نوآوري در فرایندهاي سازماني بر طرااي
محصول
سفرهاي علمي

مفهوم
افزایش درآمد االل از
فروش محصوالت جدید

مقوله مالي
كاهش هزینه ناشي از
بکارگيري فرایندهاي بهينه

افزایش آگاهي مشتریان و
تأمينكنندگان از برند
مقوله خارجي

توسعه شبکهاي از همکاران

توسعه سبدي از كسب و
كارهاا محصوالت و
خدمات

مقوله داخلي
بهبود در فرایندهاي
سازماني

1
1

مقوله

افزایش آگاهي از فناوريها
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پایش محيط

1

ارتبا با محيطهاي علمي و دانشگاهي

1

كسب مزیت رقابتي

1

الگوبرداري

1

شركت در نمایشگاه با و همایشهاي خارجي

1

پایش فناوريهاي جدید

1

شركت در نمایشگاه با

1

تحقيقات بازار

1

دسترسي به پایگاههاي علمي

2

لر هزینه

1

تخصيص بودجه

3

توسعه سيستم هاي نوآوري

1

توسعه منابح انساني در وااد تحقيق و توسعه

1

وااد توسعه كسب و كارها

2

بکارگيري سيستم توسعه محصول جدید

1

تکنيشهاي خالقيت

1

وااد تحقيق و توسعه

1

تشویق مدیران

1

استفاده از متخصصين

1

انگيزش

1

تشویق كاركنان

2

كاركنان نوآور در وااد بازاریابي

1

آموزش نوآوري به كاركنان

1

كاركنان خالق

2

ارزیابي كاركنان

1

استخدام كاركنان تحصيلكرده

1

تربيت كاركنان با انگيزه

1

شيوه رهبري و مدیریت

1

محيط كار

1

جو سازماني

1

و روشهاي جدید

استقرار زیرساختهاي
نوآوري

مقوله زیرساخت
با و كاركنان
بهبود سيستم هاي جذب و
نگهداري كاركنان

بهبود محيط كار جهت
افزایش نوآوري
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تجزیهوتحلیل دادههای کمی

مدلسازی ساختاری تفسیری .از فرایند نظریه مبنایي به  10مفهوم دست یافتيم .اینش نوبـت بـه
مراله مدلسازي است .در این مراله بااستفاده از روش مدلسـازي سـاختاري تفسـيري ( )ISMبـه
سطحبندي و كشف روابط ميان مفاهيم خواهيم پرداخت.
ماتریس  SSIMنهایی .بر اساس مقاله بوالنوس و همکارانشا در ماتریس نخست بهجـاي عالئـم
چهارگانها از یش طيف چهارتایي استفاده شده است [ ]6بنابر این بـراي تعيـين روابـط ميـان عوامـل
ميتوان از مقياس زیر كمش گرفت:
 :3عامل سطر  iروي عامل ستون  jكامالج موثر است (تأثير زیاد)
 :2عامل سطر  iروي عامل ستون  jموثر است (تأثير متوسط)
 :1عامل سطر  iروي عامل ستون  jتأثير ناچيزي دارد (تأثير اند )
 :0عامل سطر  iروي عامل ستون  jبيتأثير است (بيتأثير)
نتایج بهدست آمده از پرسشنامههایي كه جمحآوري گردیدا با هم جمح شده و اعداد بهدسـت آمـده در
جدولي گرد آمد .از آنمایي كه تعداد پرسشنامههاي تکميلشده  10مـورد بـوده اسـت در هـر یـش از
خانههاي جدول اعدادي بين  0تا  30قرار خواهند گرفت.
ماتریس دستیابی .ماتریس دستيابي با تعيين روابط بهلورت لفر و یش از روي ماتریس بـهدسـت
آمده در مراله قبل و طي دو مراله بهدست ميآید .در مراله اول ابتدا یش مقياس عـددي وااـد در
نظر گرفته و اعداد جدول مراله قبل را با آن مقایسه ميكنيم .در لورتي كه عدد مربو در جدول از
مقياس بزرگ تر باشدا در جدول جدید از عدد یش و در غير این لورت از عدد لفر استفاده ميكنـيم
[.]6
a ≥m

if

a =1

a πm

if

a =0

ij

ij

ij

=M

ij

بوالتوس و همکارانش براي یافتن عدد مقياس از فرمول زیر استفاده ميكنند:
m= 2×n

 =mعدد مقياس

119

درشرکتهایهلدینگ

اندازهگیرینوآوری


 =nتعداد پرسشنامههاي جمحآوريشده
براي این تحقيق عدد مقياس  20بهدست ميآید.
m= 2 × 10 = 20

در مراله دوما ماتریس بهدست آمده در مراله اول را با ماتریس وااد جمح ميكنيم.
RM=M+1

 =RMماتریس دستيابي
 =Mماتریس بهدست آمده در مراله اول
 =Iماتریس وااد
االل این محاسبات كه ماتریس دستيابي است در جدول زیر آمده است.
ماتریس  .1ماتریس دستيابي عملکرد شركت مادر

تعیین سطح عوامل .براي تعيين سطح و اولویت عواملا ممموعـه دسـتيابي و ممموعـه پـيشنيـاز
براي هر عامل تعيين ميشود .ممموعه دستيابي هر عاملا شامل عواملي ميشـود كـه از ایـن عامـل
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تأثير ميپذیرند و ممموعه پيشنياز شامل عواملي مي شود بر این عامل تأثيرگذارند .این تـأثير و تـاثر
بااستفاده از ماتریس دستيابي بهدست ميآید .پس از تعيين ممموعه دستيابي و پيشنيـاز هـر عامـلا
عنالر مشتر این دو ممموعه براي هر عامل شناسایي مي شود .سپس نوبت به تعيين سطح عامـل
ميرسد .در اولين جدول عاملي داراي باالترین سطح ميباشد كه ممموعه دستيابي و عنالر مشـتر
آن كامالج یکسان مي باشند .پس از تعيين این عامل یا عوامل آنها را از جدول اذ نموده و بـا بقيـه
عنالر باقي مانده جدول بعدي را تشکيل مي دهيم .در جدول دوم نيز همانند جدول اول متغيـر سـطح
دوم را مشخص مي كنيم و این كار را تا تعيين سطح همه متغيرها ادامه ميدهيم .در این تحقيق ایـن
كار طي جداول زیر انمامشده است.
جدول  .0تعيين سطح عوامل (سطح اول)
عوامل

مجموعه دریافتنی

مجموعه پیشنیاز

مشترک

1

1 2 3 0 9 6 7 1 1 10

191

191

2

2 3 0 6 7 1 10

129671

267

3

3 0 1 10

1 2 3 9 6 7 1 10

3 10

0

01

1 2 3 0 9 6 7 1 1 10

01

9

1 2 3 0 9 6 7 1 1 10

119

191

6

2 3 0 6 7 1 10

129671

267

7

2 3 0 6 7 1 10

129671

267

1

01

1 2 3 0 9 6 7 1 1 10

01

1

1 2 3 0 9 6 7 1 1 10

191

191

10

3 0 1 10

1 2 3 9 6 7 1 10

3 10

سطح

اول

اول

بر اساس توعيحات پيشين مشاهده ميشود كه در عوامل  0و 1ا ممموعه دریـافتني و مشـتر
بهطور كامل یکسان هستند؛ بنابراین این دو عامل كه عبارتاند از افزایش درآمد االل از محصوالت
جدید كاهش هزینه ناشي از بهكارگيري فرایندهاي بهينه در سـطح اول مـدل جـاي خواهنـد گرفـت؛
یعني این دو عامل در مدل نهایيا بيشترین تأثيرپذیري را از سایر عوامل و كمترین تأثيرگذاري را بـر
آنها دارند و به همين خاطر باالترین سطح مدل را به خود اختصاص ميدهند.
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جدول  .9تعيين سطح عوامل (سطح دوم)
عوامل

مجموعه دریافتنی

مجموعه پیشنیاز

مشترک

1

1 2 3 9 6 7 1 10

191

191

2

2 3 6 7 10

129671

267

3

3 10

1 2 3 9 6 7 1 10

3 10

9

1 2 3 9 6 7 1 10

191

191

6

2 3 6 7 10

129671

267

7

2 3 6 7 10

129671

267

1
10

1 2 3 9 6 7 1 10
3 10

191
1 2 3 9 6 7 1 10

191
3 10

سطح

دوم

دوم

عامل  3و  10یعني افـزایش آگـاهي مشـتریان و تـأمينكننـدگان از برنـد و توسـعه شـبکهاي از
همکاران در سطح دوم مدل قرار ميگيرند.
جدول  .6تعيين سطح عوامل (سطح سوم)
سطح

عوامل

مجموعه دریافتنی

مجموعه پیشنیاز

مشترک

1

129671

191

191

2

267

129671

267

9

129671

191

191

6

267

129671

267

سوم

7

267

129671

267

سوم

1

129671

191

191

سوم

عوامل توسعه سبدي از كسبوكارهاا محصوالت و خدماتا بهبود فرایندهاي سـازماني و افـزایش
آگاهي از فناوريها و روشهاي جدید سطح سوم از این مدل را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .7تعيين سطح عوامل (سطح چهارم)
عوامل

مجموعه دریافتنی

مجموعه پیشنیاز

مشترک

سطح

1

191

191

191

چهارم

9

191

191

191

چهارم

1

191

191

191

چهارم

بهبود محيط كار جهت افزایش نوآوريا استقرار زیرساختهاي نوآوري و بهبود سيستمهاي جذب
و نگهداري كاركنان در پایينترین سطح مدل جاي ميگيرند.
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ترسیم مدل اولیه .در نمودار زیرا مدل اوليه كه ااوي سلسله مراتب اجزا از سطح چهارم تا سطح
اول كه ااوي خروجيهاي عملکرد شركت مادر تخصصي ميباشدا مالاظه ميگردد.

نمودار  .1ترسيم سلسله مراتبي عوامل (ترسيم مدل اوليه)

ترسیم روابط اجزای مدل و ترسیم مدل نهایی .پس از تعيين سطح عوامل ميتوان روابط آنها
با یکدیگر را در قالب یش مدل به نمایش درآورد .بر اساس جداول تعيين سطحا دو عامل افزایش
درآمد االل از فروش محصوالت جدید و كاهش هزینه ناشي از بهكارگيري فرایندهاي بهينه در
سطح اول یعني در باالي مدل قرار ميگيرند و سایر عوامل پایينتر از آنها خواهند بود؛ به عبارت
دیگر همه عوامل منمر به این دو نتيمه ميگردند .البته بر اساس ماتریس 2ا این دو با یکدیگر روابط
متقابل نيز دارند و بر هم اثر ميگذارند .در سطح دوم نيز دو عامل افزایش آگاهي مشتریان و
تأمينكنندگان از برند و توسعه شبکهاي از همکاران قرار ميگيرند كه عالوه بر اینکه بر یکدیگر اثر
متقابل دارند از عوامل سطح سوم نشئت ميگيرند .در سطح سوم عوامل توسعه سبدي از كسبوكارهاا
محصوالت و خدماتا بهبود فرایندهاي سازماني و افزایش آگاهي از فناوريها و روشهاي جدید قرار

درشرکتهایهلدینگ

اندازهگیرینوآوری


111

ميگيرد كه از عوامل سطح چهارم نشئت ميگيرند .عوامل موجود در سطح سوم بر یکدیگر اثراتي
دارند .در سطح چهارم بهبود محيط كار جهت افزایش نوآوريا استقرار زیرساختهاي نوآوري و بهبود
سيستمهاي جذب و نگهداري كاركنان قرار گرفته است كه هر یش از این عوامل بر یکدیگر اثراتي
دارند .نمودار زیر بهطور كامل این روابط را ترسيم كرده است.

نمودار  .2مدل نهایي نوآوري در تعاوني خاص كاركنان ایران خودرو

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در این مقاله به ارائه مدلي پرداخته شد كه از طریق آن شركت تعاوني خاص كاركنان ایران خودرو
توانست شركت هاي زیرممموعه خود را از نظر ميزان نوآور بودن رتبهبندي كند .محققاني كـه تمایـل
دارند از این مدل بهمنظور اندازهگيري نوآوري در یش شركت مادر تخصصي استفاده كنندا كافي است
براي ابعاد این مدل شاخصهایي را تعيين كنند كه قابل اندازهگيري باشد .بـراي مثـال شاخصـي كـه
براي بُعد توسعه سبدي از كسبوكارها و محصوالت جدید مي توان در نظر گرفتا تعـداد محصـوالت
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جدید به كل محصوالت در یش دوره مي باشـد .بـه ایـن شـکل بـراي دیگـر ابعـاد هـم شـاخص یـا
شاخصهایي در نظر گرفته ميشود و بهطور ساالنه به مميزي شركتها پرداخته خواهد شد .همانطور
كه در مدل باال مالاظه مي گرددا افزایش درآمد االل از فروش محصوالت جدید و كـاهش هزینـه
ناشي از بهكارگيري فرایندهاي بهينه دو هد نهایي این الگو ميباشد كه هـر دو منمـر بـه افـزایش
سود خواهد شد .محصوالت جدید در این مدل به معني محصوالتي است كـه در یـش سـال گذشـته
توليد شدهاند .براي مثال یکي از شركتهاي گروه موظف بود كه در سال 1310ا پنج محصول جدیـد
روانه بازار كند؛ كه البته این شركت تنها توانست دو محصول جدید در این سال به بازار عرعـه كنـد.
اهدا موجود در سطوح پایين این الگو به طرااي محصوالت جدید كمش خواهند كرد .همچنين یکي
دیگر از ابعاد توسعه نوآوري در شركت طرااي فرایندهاي بهتر به منظـور افـزایش سـرعتا كيفيـت و
كاهش هزینههاي ناشي از آن است .در یش بُعد یـا سـطحي پـایينتـر افـزایش آگـاهي مشـتریان و
تأمينكنندگان از برند شركت و توسعه شبکهاي از همکاران وجود دارند .شركتها بایسـتي بـهمنظـور
افزایش آگاهي از برند خودا نوآوريهاي مختلفي را بـه كـار بندنـد .عـالوه بـر آن شـركت بـا توسـعه
شبکهاي از همکاران (اعم از مشتریان خرد و عمدها تأمينكننـدگان متعـدد و  )...مـيتواننـد انعطـا
بيشتري را در خود ایماد كرده و بدیهي است كه توان توسعه نـوآوري گسـترش پيـدا خواهـد كـرد .و
ليکن در این پژوهش به این نتيمه رسيدیم كه براي رسيدن به این اهدا بایستي در سطحي پایينتر
آگاهي از فناوريها و روشهاي جدید را افزایش دهيم .براي مثال شركتهاي بایستي ارتبا خـود بـا
دانشگاه را توسعه داده و در نمایشگاههاي بين المللـي بيشـتري شـركت كننـدا بـدین منظـور كـه بـا
فناوريها و روشهاي جدید شركتهاي معتبر بينالمللي آشـنا شـوند .همچنـين یکـي از مهـمتـرین
فعاليتهایي كه شركت هاي بایستي انمام دهندا بهبود فرایندهاي سازماني است .طـي مصـاابههـاي
انمامشدها بسيار شنيده ميشد كه فرایندهاي سازمان آن قدر كند و پيچيده است كه ایدههـاي جدیـد
اجازه بروز پيدا نميكنند .توسعه سبد از كسبوكار با و محصوالت نيز یکي دیگـر از ابعـاد نـوآوري در
شركت هاست .براي مثال شركت ليزینگ ایرانيان كه تنها در زمينه ليزینگ خودرو فعاليـت مـيكـرده
استا ميتواند وااد كسبوكاري ليزینگ تمهيزات لنعتي را نيز به سبد كسبوكارهاي خود بيفزایـد.
در سطح زیرساخت هاي سازمان شركت بایستي محيط كار را طوري طرااي كند كه به زایش نـوآوري
كمش كند .برخي محيطهاي كاري كه از لحاظ فيزیکيا بينظمي بصري زیادي به همراه دارد مـانعي
براي خالقيت در افراد به شمار ميرود .همچنين شركتها در سيستم هاي جذب و نگهداري بایسـتي
از آزمونهاي خالقيتا عليالخصوص براي شغلهایي كه خالقيت زیادي نياز دارنـدا بهـره گيـرد .در
نهایتا شركتهاي بایستي زیرساختهاي نوآوري از جمله نرم افزارهـاي مـورد نيـاز را تهيـه و مـورد

درشرکتهایهلدینگ

اندازهگیرینوآوری


121

استفاده قرار دهند .این مدل در گروه تعاوني خاص كاركنان ایران خودروا هر سال بـه انـدازهگيـري و
رتبهبندي شركتها از نظر نوآور بودن ميپردازد كه البته بـه دليـل عـدم اجـازها امکـان انتشـار رتبـه
شركتهاي این گروه وجود نداشت.
پیشنهاد به محققان بعدی .پيشنهاد مي گرددا محققان بعديا براي ابعـاد و شـاخص بـا وزندهـي
انمام دهند .این كار به دقتِ این مدل خواهد افزود.

1312 ـ بهار13 مطالعات مدیریت راهبردي ـ شماره

122

منابع
. الول روش تحقيق كيفي نظریه مبنایيا رویـه بـا و شـيوه بـا.)1317(  استراسا آنسلم و كوربينا جوليت.1
. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. ترجمه محمديا بيو
 سازمان مبتني بر نقا مرجح اسـتراتژیشا پایـاننامـه كارشناسـي ارشـد عالمـه.)1310(  اسکافيا اميررعا.2
 به راهنمایي اعرابي سيد محمد.طباطبایي
 دانشـگاه عالمـه طباطبـایي بـه. رساله دكتـري. ارائه الگوي بهتر عملکرد لادراتي.)1311(  دهقان نبياهلل.3
راهنمایي قاسمي اسن
 امکان سنمي واگذاري مدیریت محـيط زیسـت شـهر بـه شـهرداري (نمونـه.)1310(  شاه محمديا مرعيه.0
موردي شهر تهران)ا پایاننامه كارشناسي ارشد مدیریت شهريا دانشگاه عالمه طباطبایي
. طرااي و تبيين الگویي هدفمند براي تعيين سـطح یادگيرنـدگي سـازمانهـا.)1310( ... قرباني زادها وجه ا.9
رساله دكتري دانشگاه تربيت مدرس به راهنمایي مشبکي الغر
6. Bolanos, R., Fontela,E., Nenclares,A., & Pastor, P., (2005). Using interpretive
structural modeling in strategic decision-making group. Management Decision, 43, 877 895.
7. Chan. Vanessa, Assessing innovation metrics, http://www.mckinseyquarterly.com
8. Charmaz, K. (2000). grounded theory: objectivist & constructivist methods, sage
publication .
9. Concise Oxford English Dictionary (11th ed), (2004). Oxford University Pub
10. Druker. P, (1985). Innovation and Entrepreneurship. New Yore, Harper & Row
Published
11. Jacqueline. F. & Wladimir, S. (2008). Grounded Theory Method in Management
Research: Users Perspectives. Organizational Research Methods, 11: 430 originally
published online 8 August 2007
12. Goold, M., Campbell, A., & Alexander. M. (1994). Corporate level strategy:
Creating Value in the Multibusiness Company, New York: John Whiley & Son
13. Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1989). Strategic Intent. Harvard Business Review
67(3).
14. Hanafizade, P., Moayer, S & Rezaei, M. (2006). Defining CSFs for Information
system strategic planning in holding companies: A case study of an Iranian Managerial
holding Company, Journal Of Information Technology Case and Application Research,
10( 1). Pg. 7.
15. Hanafizade, P., & Moayer, S. (2008). A methodology ti define strategic process in
organizations: An exploration study in managerial holding companies. Business Process
Management Journal, 14(2).
16. Hoberman, A.M., & Miles, M.B. (2002). the qualitative researchers companion, sage
publication.
17. Hom, P.W & kinicki, A.J (2001). toward a greater understanding of how
dissatisfaction Drives employee turnover. academy of management journal

123

درشرکتهایهلدینگ

اندازهگیرینوآوری


18. Kendra, K., & taplin, L.J. (2004). Project success: a cultural framework, Project
management journal, 35.
19. Markides. C, (2000). All the right moves - A guide to crafting breakthrough strategy.
London, Harvard Business School Press
20. Organization and Economic Co-operation and Development, (سازمان همکاری و توسعه
)اقتصادی, 2005, Annual report
21. US Department of Energy, (1993). Public Utility holding Company Act of 1935:
1935-1992. US Department of Energy. Washington DC. 20585
22. https://www.myninesigma.com/oisurvey/start.aspx

