 وصول مقاله0210/3/42 :
 اصالح نهايي0210/5/48 :
 پذيرش نهايي0210/5/42 :

شناسایي و رتبهبندی روتينهای مدیریت نوآوری در صنایع دارویي (مطالعه
موردی :شركت رویان دارو)
چكيده

شهين فرجامفر /1فرزانه حاجيحسني2

مقدمه :روتينها عامل متمايز کننده سازمانها از لحاظ نحوه انجام کارهای پايه مشابه به شمار ميروند .روتينها بازتاب شخصيت
خاص هر سازمان هستند .شناسايي روتينهای هر شرکت ممكن است ولي تقليد صرف از آنها بي فايده خواهد بود .از اينرو هدف
اين پژوهش شناسايي و رتبهبندی روتين های مديريت نوآوری در صنايع دارويي است.
روش پژوهش :اين تحقيق از لحاظ ماهيت و روش ،يک تحقيق توصيفي و از منظر هدف يک تحقيق کاربردی ميباشد .جامعه
آماری اين پژوهش شامل کارشناسان شرکتهای دارويي رويان دارو است که تعداد آنها  031نفر ميباشد .نمونه متناسب يا تعداد
جامعه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان  79نفر ميباشد .در اين پژوهش افراد نمونه بر اساس روش تصادفي انتخاب شدند .در
اين پژوهش از شاخصهای شناسايي شده در پژوهش واال و همكاران استفاده شد .روايي پرسشنامهها به تأييد خبرگان و اساتيد
دانشگاهي رسيده است .پايايي اين پرسشنامهها در اين پژوهش  157.0ميباشد .برای تجزيه و تحليل دادهها از شاخصهای
توصيفي و مدل سازی معادالت ساختاری با کمک نرمافزار  SPSSو  SEM-PLSاستفاده شد.
یافتهها :نتايج پژوهش نشان داد روتينهای مديريت نوآوری  22شاخص ميباشد ،که تمامي روتينهای مديريت نوآوری در صنايع
دارويي (شرکت رويان) موثر هستند .همچنين روتينهای مديريت نوآوری در صنايع دارويي (شرکت رويان) در وضعيت نرمال و
قابل قبولي قرار دارد.
نتيجهگيری :نتايج حاکي از آن است که دو روتين "فعاليت مديريت پروژه" و "مطالعات امكان سنجي در پروژههای نوآوری" با
داشتن بيشترين بار عاملي در رتبه اول قرار دارند .لذا پيشنهاد ميشود شرکت فعاليتهای مديريت پروژه را به طور کامل انجام دهد
تا از پيشرفت آنها مطابق هدف خود استفاده کند؛ همچنين مطالعات امكان سنجي نيز در پروژههای نوآوری انتخاب شده انجام شود.
كليد واژهها :روتينها ،مديريت نوآوری ،صنايع دارويي.

 -0کارشناسي ارشد مديريت تكنولوژی ،واحد علوم وتحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 -2استاديار ،گروه اقتصاد ،واحد علوم وتحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الكترونيکf.hajihassani@srbiau.ac.ir :
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شناسایي و رتبهبندی روتينهای مدیریت

مقدمه
عصر ابداعات ،عنواني که توسط يكي از صاحبنظران
اين حوزه برای قرن بيستم به دليل ويژگيهای آن به
کاربرده شد ،شامل سه مرحله متفاوت مؤثر در گذار
جهاني است .دهه های  .1و  01را دوران ظهور کارايي
مي دانند؛ در دهه های  91و  01چالش کيفيت خود را
نمايان ساخت و سرانجام پس از سال  ،0701عصر
انعطاف پذيری فرا رسيد .تمرکز بر نوآوری به صورت
فرموله ،نه تنها به عنوان گرداننده اصلي رقابت پذيری
برای جوامع ،کشورها و بنگاه ها مطرح بوده است ،بلكه
منبعي برای بالغت و مفاهيم جديد در ابعاد فرهنگي و
استراتژيک بوده است] .[0،2موفقيت يک شرکت در
بازار طبيعتاً با توانايي بنگاه در خلق و توزيع ثروت و
افتراقهای آن ممزوج است که آن هم طبعاً به نوآوری
متصل است] .[3سال هاست که سايه نوآوری به عنوان
يک نيروی محرکه بالقوه بر تمامي صنايعي گسترده
شده است که از فناوری پيشرفته بهره ميبرند و در
اليههای زيرين آنها رفتارها ،کنشها و مقاصدی در
جريان است که کمتر قابل رويت ،پيشبيني ،انتخاب و
بررسي است .تمامي اين عوامل که به صورت فردی يا
گروهي در راستای انجام هدفي مشخص صورت
ميپذيرند ،نياز به روتين دارند .روتينها ،به معني
الگوهای تكراری عمل در دامنه وسيعي از رشتههای
دانشگاهي شامل اقتصاد ،روانشناسي و جامعه شناسي به
کارگرفته شده است .بعضي صاحب نظران از مفهوم
روتينها برای بيان مفهوم اقتصاد تكاملي و در جهت
توضيح طريقي که در آن سازمانها نوآور ميشوند،
استفاده کردند] .[4روتينها از نظر چگونگي عملكرد
يک سازمان دارای اهميت ويژهای هستند؛ زيرا که
ابزاری مفيد در جهت ايجاد هماهنگي سازماني و
همچنين اقدامات سيستماتيک بوده که باعث هموار
شدن مسير کارهای سازماني ميگردد .مديريت نوآوری
يكي از مهمترين ،اثربخشترين و موثرترين فرايندهايي
است که هر شرکت با استفاده از آن ،توانايي ايجاد
نوآوری پايدار را بدست ميآورد .صرف نظر از اندازه،
نوع فعاليت ،شدت علم و فناوری يا هر عامل ديگری
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که بر قابليت شرکتها تاثير دارد ،نوآوری را بايد به
عنوان يک الزام مديريتي در نظر گرفت؛ چرا که نه تنها
در حال حاضر بلكه در موفقيت آينده کسب و کار و
شرکت نيز موثر است .اين بدين معني است که اغلب
شرکتهای نوآور از طريق ايجاد روتينهای کاری
نوآوری مي کنند .نوآوری در اين شرکت ها با استفاده از
يک فرآيند سه مرحله ای انجام مي گيرد که شامل:
خروج انجماد و ايستايي موجود ،شروع نوآوری از
طريق ايجاد مديريت تغييرات سازماني برای واحدهای
مبتكر دروني و در نهايت ثبات در رفتارهای مديريتيِ
مورد نياز است].[3
به دليل درهم تنيدگي فعاليت های شرکت های دارويي
با سالمت جامعه پرداختن به نوآوری و بازده صنعت
داروسازی در کشور از اهميت ويژه ای برخوردار است.
نوآوری خون حيات صنعت داروسازی است و محرک
اصلي آن بوده است] .[.از طرف ديگر شناسايي
روتينها بيانگر راههايي است که از طريق آنها ميتوان
نوآوریهای جديدی را ايجاد نمود .در اين تحقيق به
شناسايي روتين های مديريت نوآوری در شرکت نمونه
(رويان دارو) به منظور اتخاذ تصميم های آگاهانه تر در
حوزه خالقيت ،توسعه و ارائه خدمات نوآورانه و خلق
راهكارهای نوين مي پردازيم .با اين هدف که توان
ارائه خدمات و توليد داروهای مورد نياز مشتريان در
شرايط پر تالطم رقابتي برای شرکت نمونه بهبود يابد.
مديريت نوآوری فرآيندی است که طيف وسيعي از
تصميمگيریها ،فعاليتها و اقدامات به منظور تسهيل
انتقال يک ايده به ارزش کسب و کار را در بر
ميگيرد] .[0پيچيدگي ،تنوع ،رابطه ای بودن و ديگر
ويژگيهای ترکيبي نوآوری تعيين ميکند که هر فرايند
نوآوری در حقيقت از چندين فرايند و روتين تشكيل
شده است که به ايجاد ارزش درون يک سازمان کمک
ميکند .روتينها ،فرآيندهای نوآوری ميباشند که
تعيينکننده عالئم داخلي و خارجي ،يادگيری و انطباق
با تغييرات مورد نياز ،اقدامات اطالعاتي پيشگيرانه و
رقابتي ميباشند] .[9روتينهای يادگيری که در ساختار
سازماني ادغام شده و با آن همراه شدهاند ،ميتوانند

شهين فرجامفر و همکار

نوآوری را تسهيل ببخشند] ،[0زيرا اين روتينها توزيع
دانش را شتاب ميدهند و جذب و انتقال آن را تسريع
ميکنند .از طرف ديگر استانداردهای ملي و بين المللي
اخير بر نياز به يک مديريت نوآوری سيستماتيک همراه
با ادوار نوآوری فعاليتها صحه گذاشته اند .اين ادوار
بايستي در طول زمان تكرار شوند و به طور بازگشتي با
ايجاد يا تجديد صالحيتهای مرکزی تعديل شوند].[7
اين تعديلها برای غلبه بر چالشهای بنگاه مانند ايجاد
توازن بين بهرهبرداری و اکتشاف منابع که امری دشوار
مينمايد ،ضروری هستند .عليرغم اين که به مرور
روشن شده است که تضميني برای موفقيت نوآوری
وجود ندارد ،برخي از سازمانها طرق عملي برای اجرای
نوآوری ،تجربه يا الگوهايي که به يک فرهنگ نوآوری
خواهانه متصل هستند را توسعه دادهاند] .[01مديريت
پروژه ،مديريت مالكيت معنوی يا مديريت ايده ها تنها
نمونههايي از طرق عملي ذکر شده هستند که به طور
طبيعي در فرايندهای مديريت مورد حمايت هستند و
حتي از طريق بازرسي های داخلي تأييد شده اند .موارد
ديگر مانند اندازه ،فعاليت کسب و کار ،شدت فناورانه يا
منطقه نيز ميتوانند انطباق و توسعه روتينهای مديريت
بنگاه و توانايي آن برای ادغام مشارکت بنگاه به سمت
کارايي و عملكرد نوآوری را تعيين کنند .همچنين با
توجه به نياز به درگير شدن در يک رويكرد باز در مورد
فعاليتهای  R&Dو نوآوری ،بنگاه تمايل به تسهيم
دانش و روتينهای همكارانه دارد].[00
عليرغم ماهيت غير قطعي و بعضاً تصادفي نوآوری،
ميتوان الگوهای تغيير اساسي را تصريح نمود .نوآوری
موفقيتآميز به دو جزء کليدی وابسته است :منابع تكنيكي
و قابلتهای سازماني برای مديريت اين منابع .مديريت
بنگاه به مقدار زيادی بر روی تضمين اين که روتينهايي
وجود دارند که ميتوانند به طور خودکار بنگاه را به سمت
موقعيتهای جديد هدايت کنند ،متمرکز است .چنين
روتينهايي ضرورتاً تكرارشونده نيستند ،بلكه بدون تفكر
آگاهانه دقيق اجرايي شدهاند .روتينهای مديريت نوآوری
موفق بسادگي قابل دستيابي نيستند ،زيرا در واقع بيانگر
آن چيزی هستند که بنگاه در طول زمان از طريق فرايند
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آزمون و خطا آموخته است .روتينهای ساده بايستي با
يكديگر ادغام شوند و در طبقات بزرگتر ،توانائيهای
وسيعتری را به عنوان يكي از توانائيهای سازماني در
راستای مديريت نوآوری تشكيل دهند] .[02صنعت دارويي
ايران يكي از صنايع کليدی در کشور است .هوشمندی و
درک مناسب از تغييرهای بازار و فناوری ها،
هماهنگسازی ،يكپارچه سازی و بازارآيي منابع موجود
سازماني جهت مواجهه با فرصتها و تهديدهای ناشي از
تغييرهای فزاينده ،سبب افزايش توانمندی نوآوری در
سازمانها و به دنبال آن افزايش قدرت رقابت پذيری
بنگاههای دارويي مي شود .ارائه خدمات در شرکت رويان
دارو به عنوان نماد فرهنگ کشور از اهميت ويژهای
برخوردار است .شناسايي و تقويت روتين های مديريت
نوآوری در شرکت رويان داروبا رويكردی نوين و پيشتاز
ميتني بر تجارت ،رفتارها و ويژگي های آن به منظور اتخاذ
تصميمات آگاهانهتر در حوزه خالقيت ،توسعه و خدمات
نوآورانه ،ارائه و خلق راهكارهای کامال روتين شده را
عرضه ميکند و در شرايط پر تالطم رقابتي به ارائه و خلق
داروهای مورد نياز مشتريان مي پردازد.با توجه به اينكه
مطالعات متعددی در حوزه مديريت فرآيند نوآوری انجام
گرديده ،اما در حوزه مديريت روتينهای فرآيند نوآوری و
همچنين رتبهبندی روتين های مديريت نوآوری تحقيقات
اندکي صورت پذيرفته و اين در حالي است که در
کشورهای توسعه يافته بر ضرورت مديريت روتينها تاکيد
شده است .بهرحال وجود خالء علمي و عملي در صنعت با
اهميتي مانند صنايع دارويي بيشتر نمايان است .حال با
توجه به مطالب ذکر شده ،اين پژوهش به بررسي موضوع
پژوهش در قالب سه هدف و سؤال در قالب شناسايي
روتينهای مديريت نوآوری ،رتبهبندی روتينهای مديريت
نوآوری و برررسي وضعيت موجود روتين های مديريت
نوآوری ميپردازد( .جدول )0
بررسي پيشينه تحقيق نشان ميدهد که تا کنون
مطالعهای برای شناسايي و رتبهبندی روتينهای
مديريت نوآوری در صنايع دارويي رويان دارو صورت
نگرفته است .تحقيقهايي در ساير جوامع صورت گرفته
است .از جمله قاضي زاده و همكاران به عوامل فناوری،

شناسایي و رتبهبندی روتينهای مدیریت

محيطي ،فرهنگي ،سازماني ،آموزشي و انساني در روتينها
پرداختند .در مقوله فناوری . ،شاخص ،در مقوله عوامل
سازماني  0شاخص ،در مقوله عوامل محيطي  .شاخص،
در مقوله عوامل انساني  3شاخص و در رابطه با عوامل
فرهنگي  2شاخص شناسايي شدند].[03
طباطبائيان و همكاران پژوهشي با عنوان «تحليل
اکوسيستم نوآوری داروهای زيستي در ايران» انجام دادند.
در اين تحقيق وضعيت اکوسيستم نوآوری داروهای
زيستي کشور مبتني بر موجوديتها ،روابط و ويژگيهای
اصلي آن را شناسايي نمودند].[04
کارگر شهامت و همكاران پژوهشي با عنوان «کارکردهای
شبكه نوآوری تحليلي از يادگيری فناورانه در بخش دارويي
ايران» انجام دادند .نتايج تحقيق نشان داد که شبكه
نوآوری بخش دارويي ايران دارای کارکرد کاهش هزينه
مبادله ،ارتقاء ظرفيت جذب ،توزيع منابع شبكهای،
يادگيری جمعي ،اشتراکات دانشي و ارتباطات همافزاست
به طوريكه يادگيری فناورانه از طريق تعامالت بازيگران و
بهره برداری از منابع اطالعاتي بوده است].[0.
کارگرشهامت و همكاران پژوهشي با عنوان «الزامات
شكلگيری شبكه نوآوری تحليلي از قاعده بنگاه داری در
بخش دارويي ايران» انجام دادند .نتايج اين تحقيق نشان
دادند که بنگاههای دارويي ايران در يک بستر عدم
شفافيت اطالعاتي با بهرهگيری از قاعده عدم تقارن
اطالعات فعاليت دارند و عمده نوآوریهای شكل گرفته در
اين صنعت نه به دليل تحقيقها و توانمندیهای نوآورانه
بوده بلكه از طريق روابط غيررسمي و ايجاد فضای بسته
رقابتي محصول دارويي مورد نظر هدفگيری شدهاند و با
البيگری و ايجاد يک فضای نسبتاً امن بازار با تضمين
سهم بازار محصول ،دانش فني وارد مرحله سنتز،
فرموالسيون و توليد و توزيع شده است که در مراحل
مذکور ردپای ايمنسازی سهم بازار ،قابل رويت
است].[00
هدايتي و خمسه پژوهشي با عنوان «ارزيابي و رتبهبندی
عوامل موثر بر مديريت نوآوری با مدلي بومي در صنعت
نيروگاهي (تحقيق موردی :شرکت تعميرات نيروگاهي)»
انجام دادند .بر اساس نتايج اين پژوهش عوامل سازماني
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با  00شاخص بيشترين رتبه و عوامل ملي با  4شاخص در
اين صنعت دارای کمترين رتبه بوده اند].[09
عباسي پژوهشي با عنوان «ارزيابي عملكرد مديريت
نوآوری و رتبهبندی عوامل موثر بر آن با تجزيه و تحليل
سلسله مراتبي (( )AHPمطالعه موردی :شرکت پتروگاز
جهان)» ،انجام داد .با توجه به نتايج به دست آمده ،اين
شرکت در بعد فضای سازماني نسبت به ساير ابعاد در
وضعيت بهتری قرار داشته و در بعد يادگيری ضعيفتر
است و نياز به راهكارهای بهبود قويتری دارد].[00
براتي پژوهشي باعنوان «ارزيابي عملكرد مديريت نوآوری
در سازمانهای خدماتي و رتبهبندی عوامل موثر (مطالعه
موردی :شهرداری منطقه  0تهران)» انجام داد .نتايج نشان
دادند که ميانگين توانمندی نوآورانه سازمان در  0عامل
برابر 7/..ميباشد .همچنين در رتبهبندی عوامل مؤثر بر
توانمندی نوآورانه ،عامل استراتژی بيشترين رتبه را در بين
عوامل کسب نمود].[07
فروتن پژوهشي باعنوان «ارزشيابي و رتبهبندی عوامل
موثر بر توانمندی نوآوری در صنعت دارو با روش AHP
(مطالعه موردی :شرکت تهران دارو)» انجام داد .پرسشنامه
اين مقاله دارای  0بعد و  03شاخص ميباشد و جهت
جمعآوری اطالعات خبرگان طراحي و استفاده شده است.
نتايج نشان دادند که شرکت تهران دارو در بعد استراتژی
نوآوری در وضعيت بهتر و در بعد خالقيت ،نياز به راهكار
بهبود قوی تری قرار دارد].[21
هاشمزاده و همكاران پژوهشي با عنوان «عوامل مؤثر در
ايجاد توانمندی های نوآوری (مطالعه موردی يک مرکز
پژوهشي صنعت هوايي در ايران)» انجام دادند .تجزيه و
تحليل دادهها به کمک آزمونهای همبستگي ،فريدمن و
رگرسيون نشان داد که در مرکز مورد مطالعه،
همكاریها و تعامالت شبكهای بيشترين اثر مثبت را بر
توانمندیهای نوآوری داشته و اولويت اثرگذاری
سايرعوامل به ترتيب ،تالشهای فناورانه ،ويژگيهای
مديريتي و ويژگيهای نيروی انساني بوده است.
همچنين اولويت نوآوریهای محقق شده (به عنوان
نتايج توانمندی در نوآوری) ،به ترتيب شامل نوآوری
محصول ،نوآوری سازماني و نوآوری فرآيند تعيين

شهين فرجامفر و همکار

گرديد .در اين ميان ،مؤثرترين عامل در ايجاد نوآوری
در محصول ،تالشهای فناورانه و مؤثرترين عامل در
ايجاد نوآوری در فرآيندها و نوآوری سازماني،
ويژگيهای مديريتي بوده است].[20
مصلح و همكاران پژوهشي با عنوان «شناسايي عوامل
انساني و مديريتي موثر بر نوآوری در پااليشگاههای
گاز» انجام دادند .عوامل انساني و مديريتي تأثير گذار
بر نوآوری در پااليشگاههای گازی در چارچوب سه
دسته .0 :عوامل فرهنگي؛  .2عوامل مديريتي؛ .3
مديريت منابع انساني ،طبقه بندی و فرضيه های
پژوهش در سه دسته ذکر شده ارايه و تاييد گرديد].[22
خسروپور و همكاران پژوهشي با عنوان «بررسي و
رتبهبندی عوامل مؤثر بر سازوکار بهکارگيری رويكرد
نوآوریِ باز در صنعت هوايي ايران» انجام دادند .نتايج
نشان داد که عامل توانمندی شبكهسازی از بعُد
توانمندیهای مشارکتي و عوامل شناسايي فرصتهای
نوآورانه و فهم و تبادل از بعُد ظرفيت جذب در شرايط
نامطلوب قرار دارند ،اما بقية عوامل دارای وضعيت قابل
قبولي هستند .همچنين رتبهبندی عوامل مؤثر بر
رويكرد نوآوری باز ،نشان داد که عوامل فهم و تبادل،
شناسايي فرصتهای نوآورانه و توانمندی شبكهسازی
دارای بيشترين اهميت و عوامل طراحي خاص ساختار و
فرآيند ،همكاری از بيرون به درون و برعكس و
همكاری داخلي دارای اولويت کمتری هستند].[23
آنگلو و همكاران پژوهشي با عنوان «نوآوری در تحقيق
و توسعه دارويي :نقشه برداری از فضای تحقيق» انجام
دادند .در پاسخ به افزايش تعداد و وسعت مطالعات
نوآوری در صنعت داروسازی ،برای نشان دادن روند
تحقيق های اخير و نشان دادن زمينه هايي برای
تحقيقها بيشتر ،از ادبيات نقشه برداری شده است .با
استفاده از يافته ها ،زمينه های تحقيق هايي پيشنهاد
شد که مي تواند بيشتر مورد بررسي قرار گيرد تا ادبياتي
جذاب و بهتر در زمينه نوآوری دارويي ايجاد شود].[24
جوزه و همكاران پژوهشي با عنوان «تكنيکها و
ابزارهای مديريت نوآوری :تأثيرات آن بر عملكرد
نوآوری در شرکت» انجام دادند .نتيجهگيری اوليه
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حاصل از تحقيق اين بود که تكنيکها و ابزارهای
مديريت نوآوری ،تأثير مثبت مشخصي بر نتايج نوآوری
شرکت دارد و برخي از آنها با تأثير قابل توجهي بر
نوآوری تدريجي  ،تأثير قوی تری دارند .عالوه بر اين ،
نتيجه گرفته شد که محيط صنعت تأثير تعديلکننده
شديدی بر اين رابطه دارد].[2.
راميل پژوهشي با عنوان «چه استراتژی های مديريتي
شرکت دارويي ميتواند برای پايداری نوآوری اجرا
شود؟» انجام داد .يافتهها نشان ميدهد که شرکت
های دارويي که فرهنگ سازماني ،اهرم های دانش و
فناوری خود را با چرخه پيشرفتهای علمي در
محدوديتهای محيط نظارتي و بازار خود سازگار
ميکنند ،به احتمال زياد موفق ميشوند].[20
واال و همكاران پژوهشي با عنوان «فرايندها و
روالهای مديريت نوآوری برای موفقيت و ايجاد ارزش
تجاری» انجام دادند .نتايج نشان دادند که شرکتهای
کوچک و متوسط در بهرهمندی از پتانسيل اقدامات
نوآوری با مشكالت بيشتری روبرو هستند و همكاری
ممكن است فرصتهايي را برای غلبه بر منابع محدود
خود فراهم کند].[9
بالکوری در تحقيقي با عنوان «نقش روتينهای رسمي
در نوآوری سازماني» به بررسي نگرش مديران نسبت
به روتينهايي که مستقيماً با فعاليتهای سازماني در
ارتباط هستند و عمدتاً نقش قوی در سازماندهي و
کنترل کل فرايند کاری دارند ،در ناحيه اروپای جنوبي و
جنوب شرقي برای  0.سازمان متفاوت پرداخته است.
در اين مطالعه با استفاده از متدلوژی کيفي و انجام
مصاحبه با مديران شرکتها در موقعيتهای مياني
شرکت ،مشخص گرديد روتينها در اين سازمانها منبع
مهمي برای عملكرد نوآورانه هستند .اين به دليل ايجاد
يک ثبات داخلي و امنيت شغلي کارکنان است که با
تمايل به شكل دهي مجدد و طراحي مجدد روتينها،
محيط کار را به طور کل تسهيل ميبخشد .عالوه بر
اين استقالل کارکنان در انجام کار نيز با اين فرايند
مرتبط است ،به طوری که استقالل در کار به خودی

شناسایي و رتبهبندی روتينهای مدیریت

خود يک روتين در ايجاد انعطاف درون سازمان محسوب
مي شود زيرا به شكوفايي ايده ها منجر مي شود].[29
روش پژوهش
تحقيق حاضر در قالب تحقيق های توصيفي جای
ميگيرد ،زيرا در آن با گردآوری اطالعات واقعي از
شاخصهای تأثيرگذار بر مديريت نوآوری به دنبال
شناسايي اين عوامل در شرکت رويان دارو و ارائه مدلي
از رتبهبندی آن در اين شرکت هستيم.
همچنين بر مبنای هدف ،يک تحقيق کاربردی است،
زيرا از نتايج آن جهت بهبود فعاليت های سازماني در
عمل استفاده ميشود .به لحاظ نحوه گردآوری
اطالعات ،تحقيق حاضر ،ميداني از نوع پيمايشي
ميباشد و اطالعات از طريق پرسشنامه از جامعه آماری
جمعآوری مي شود.
جامعه آماری اين پژوهش کارشناسان شرکتهای
دارويي رويان دارو مي باشد که تعداد آنها  031نفر
است .نمونه متناسب يا تعداد جامعه مورد مطالعه بر
اساس جدول مورگان  79نفر ميباشد که به روش
تصادفي انتخاب گرديدند.
ابزار جمعآوری دادههای تحقيق ،پرسشنامه است .اين
پرسشنامه شامل  22سوال است که در دو قسمت الف و
ب طراحي شده است .قسمت الف شامل سواالت
عمومي است که اطالعات کلي و جمعيت شناختي در
رابطه با پاسخ دهندگان را تشكيل ميدهد و قسمت ب
شامل سؤاالت تخصصي است که به جمعآوری
اطالعات اصلي تحقيق ميپردازد .روايي پرسشنامهها
به تأييد خبرگان و اساتيد دانشگاهي رسيده است .نتايج
نشان ميدهد که شاخصهای پايايي برای تمامي
متغيرها بيش از  1/9بوده و پايايي مورد تائيد است.
پايايي اين پرسشنامهها در اين پژوهش  157.0ميباشد.
برای تجزيه و تحليل دادهها از شاخصهای توصيفي و
مدلسازی معادالت ساختاری با کمک نرم افزار
 SPSSو  SEM-PLSاستفاده شد .در اين پژوهش
از شاخصهای شناسايي شده ساير پژوهشها و با
مطالعه پيشينه تحقيق استفاده شد( .جدول )2
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یافتهها
برای پاسخ به سؤال اول و شناسايي روتينهای مديريت
نوآوری از معادالت ساختاری استفاده شد .در جدول 3
شاخصهای نيكويي برازش مدل پژوهش آمده است.
نتايج حاکي از برازش مناسب مدل با توجه به معيارهای
برآورد يابي ميباشد .زيرا در تمامي شاخصها نيكويي
برازش در حد قابل قبولي قرار دارد( .جدول )3
شكل  0مدل معادالت ساختاری را برای بررسي تاثير
روتينهای نوآوری پژوهش نشان مي دهد .نتايج نشان
مي دهد که تمامي روتين های مديريت نوآوری در صنايع
دارويي (شرکت رويان( مؤثر هستند .شاخص جمعآوری
اطالعات بازار خارجي ،به روز شدن در مورد پيشرفتهای
فناوری ،دنبال کردن فعاليت رقبا ،درک نياز شرکت توسط
کارکنان ،شرکت در رويدادهای نوآوری ،فعاليت های
آموزشي در زمينه نوآوری ،جمعآوری نظرات روندهای
نوظهور در اينترنت ،پيشبيني سير تكامل بازار ،يافتن راه
حل برای مشكالت ،اشتراک نشريات نوآوری ،نظرسنجي
از مشتری برای درک از پيشرفت محصول ،نظرسنجي
برای درک نياز مشتری ،گروه بندی مشتريان ،انجام
فعاليت تحقيق های نوآورانه ،انجام مطالعات بازار ،فعاليت
مديريت پروژه ،مطالعات امكان سنجي در پروژههای
نوآوری ،بودجه برای حمايت از پروژه ،داشتن تيمهای
کاری در شرکت ،انتشار دانش توليد در سازمان ،گزارش
نتايج نوآوریها و داشتن بانک اطالعاتي ايدهها به عنوان
روتين های مديريت نوآوری در صنايع دارويي شناسايي
شدند( .شكل )0
برای پاسخ به سوال دوم با عنوان رتبهبندی روتين های
مديريت نوآوری در صنايع دارويي (شرکت رويان) چگونه
است؟؛ ميتوان از بار عاملي بدست آمده در مدل معادالت
ساختاری استفاده نمود .بر اين اساس هريک از روتينهای
نوآوری که بار عاملي بيشتر ی دارند تاثير بيشتری خواهند
داشت .نتايج بررسي رتبهبندی شاخصهای شناسايي شده
نيز به ترتيب به صورت زير ميباشد:
 فعاليت مديريت پروژه؛ مطالعات امكان سنجي درپروژههای نوآوری
 -نظرسنجي از مشتری برای درک از پيشرفت محصول
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 نظرسنجي برای درک نياز مشتری درک نياز شرکت توسط کارکنان يافتن راه حل برای مشكالت بودجه برای حمايت از پروژه داشتن تيم های کاری در شرکت فعاليت های آموزشي در زمينه نوآوری گروه بندی مشتريان جمع آوری نظرات روندهای نوظهور در اينترنت شرکت در رويدادهای نوآوری؛ پيش بيني سير تكاملبازار؛ انجام فعاليت تحقيق های نوآورانه؛ انجام مطالعات
بازار
 به روز شدن در مورد پيشرفتهای فناوری دنبال کردن فعاليت رقبا اشتراک نشريات نوآوری داشتن بانک اطالعاتي ايدهها؛ جمع آوری اطالعاتبازار خارجي
 گزارش نتايج نوآوریها انتشار دانش توليد در سازمانبرای برررسي وضعيت موجود روتين های مديريت
نوآوری در صنايع دارويي (شرکت رويان) که سؤال سوم
پژوهش ميباشد؛ابتدا از آزمون جارک-برا برای
تشخيص نرمال بودن متغيرها استفاده کرديم که نتيجه
آن مؤيد نرمال بودن بود .بنابراين برای پاسخ به اين
سؤال از آزمون  tتک نمونه ای بهره برديم.
با توجه به نتايج ،آماره  )00/99( tنشان ميدهد در
سطح  %7.اطمينان ،ميانگين متغير روتين های
مديريت نوآوری از نظر آماری تفاوت معني داری با 3
دارد زيرا اوال قدرمطلق اين آماره بيشتر از  0/70نبوده
ثانيا مقدار  )1/111(p-valueنيز کمتراز  .درصد
ميباشد .بنابراين روتين های مديريت نوآوری در صنايع
دارويي (شرکت رويان) در وضعيت نرمال و قابل قبولي
قرار دارد.
بحث و نتيجهگيری
باتوجه به نقش و اهميتي که نوآوری در فرايند رشد و
توسعه کشورها دارد ،امروزه بسترسازی مناسب برای
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ايجاد و پرورش نوآوری از اهميت و ضرورت حياتي
برخوردار شده است] .[20در زمينه دارويي نيز کشف و
توسعه داروهای نجات دهنده حياتي برای بهبود
سالمت در سراسر جهان اساسي بوده است با اين حال
وضعيت نوآوری دارويي اخيراً به دليل افت بازدههای
صنعت به چالش کشيده شده است] .[20از طرفي
سازمانها شيوههايي خاص از رفتار را در خود توسعه
ميدهند که در اثر تكرار و تقويت رفته رفته به روشي
که ما کارها را با آن انجام مي دهيم تبديل ميشود.
روتينها عامل متمايز کننده سازمانها از لحاظ نحوه
انجام کارهای پايه مشابه به شمار مي روند .روتينها
بازتاب شخصيت خاص هر سازمان هستند .شناسايي
روتينهای هر شرکت ممكن است ولي تقليد صرف از
آنها بي فايده خواهد بود .لذا در اين پژوهش با بررسي
سه سؤال به شناسايي و رتبهبندی روتينهای نوآوری
در شرکت داروسازی رويان دارو پرداخته شد .نتايج
حاصل از بررسي اين سؤال نشان داد تمامي روتينهای
مديريت نوآوری در صنايع دارويي (شرکت رويان) موثر
هستند .چندين پژوهش در زمينه نوآوری در صنعت
نوآوری انجام شده است .اما پژوهشي که به طور خاص
به بررسي روتينهای نوآوری در صنعت دارويي پرداخته
باشد انجام نشده است .اما مي توان نتايج حاصل از اين
سؤال را از جهت بعضي عوامل شناسايي شده با
پژوهشهای واال و همكاران ،وگاجارادو و همكاران و
هاشمزاده و همكاران همراستا دانست].[9،20،27
نتايج بررسي رتبهبندی شاخصهای شناسايي شده نيز
به ترتيب به صورت زير ميباشد :نتايج حاکي از آن
است که دو روتين "فعاليت مديريت پروژه" و
"مطالعات امكان سنجي در پروژههای نوآوری" با
داشتن بيشترين بار عاملي در رتبه اول قرار دارند.
شرکت بايد فعاليتهای مديريت پروژه را به طور کامل
انجام دهد تا از پيشرفت آنها مطابق هدف خود استفاده
کند و نيز بايستي مطالعات امكان سنجي در پروژه های
نوآوری انتخاب شده بطور مستمر انجام گيرد که اين
اقدامات منجر به تقويت هرچه بيشتر اين روتينها
خواهد گرديد .و روتينهای " گزارش نتايج نوآوریها"
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و"انتشار دانش توليد در سازمان" با داشتن کمترين بار
علمي در رتبه های آخر قرار دارند که مي بايست در ادامه
مسير مديريت نوآوری بدانها توجه گردد .که شرکت با ارائه
گزارش هايي که شامل نتايج نوآوریهای پذيرفته شده
ميباشد و با ثبت ايده ها حتي ايدههای تصويب نشده
ميتواند به تقويت اين روتين کمک کند .نتايج حاصل از اين
فرضيه با نتايج پژوهشهای رسولي و همكاران و بصير
همراستاست].[31،30
همچنين نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود
روتينهای مديريت نوآوری در صنايع دارويي (شرکت
رويان) نشان داد روتينهای مديريت نوآوری در صنايع
دارويي (شرکت رويان) در وضعيت نرمال و قابل قبولي
قرار دارد .پژوهشي همسو يا ناهمسو با نتايج اين
فرضيه يافت نشد.
بدين ترتيب در راستای نتايج ،پيشنهاد ميشود:
شرکتهای دارويي ،کارکنان زمينهای داشته باشند که
برای درک نياز شرکت مستقيماً با مشتری تعامل کنند.
شرکتهای دارويي برای يافتن راه حل برای مشكالت
احتمالي ،حسابرسي داخلي را انجام دهند.
نظرسنجي از مصرف کننده به طور منظم انجام شود تا
مشخص شود که آيا مي توان در سطح محصول
پيشرفت هايي ايجاد کرد و اينكه آيا اکنون نيازی وجود
دارد که از طرف بازار برآورده نشده باشد.
شرکتهای دارويي فعاليتهای مديريت پروژه را به
طور کامل انجام دهند تا از پيشرفت آنها مطابق هدف
خود استفاده کنند.

مطالعات امكان سنجي در پروژه های نوآوری انتخاب
شده انجام شود.
در طي انجام اين پژوهش با محدوديت قابل ذکری
مواجه نبوديم .نتايج تحقيق محدود به شرکت مورد
مطالعه ميباشد و برای استفاده از نتايج در ساير
شرکتها بايستي احتياط به عمل آيد.
به پژوهشگران آتي توصيه مي شود با توجه به اينكه
شاخصهای اشتراک نشريات نوآوری ،مطالعات امكان
سنجي در پروژههای نوآوری ،گزارش نتايج نوآوریها و
داشتن بانک اطالعاتي ايدهها در صنايع دارويي دارای
ميانگين متوسط بودند پيشنهاد مي شود اين شاخصها
به صورت جداگانه و دقيقتر در صنايع دارويي مورد
بررسي قرار گيرند.
تشکر و قدرداني
اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت
تكنولوژی باعنوان "شناسايي و رتبهبندی روتينهای
مديريت نوآوری در صنايع دارويي (مطالعه موردی:
شرکت رويان دارو)"در دانشكده مديريت و اقتصاد
ميباشد که به تصويب شورای پژوهشي دانشگاه علوم و
تحقيقات رسيده است .از همه آنها که ما را در نگاشتن
مقاله ياری نموده اند قدرداني ميگردد .همچنين از
شرکت رويان دارو که در گردآوری اطالعات همكاری
الزم را داشتند تقدير به عمل ميآيد.

جدول  – 1روتينهای نوآوری
روتين مشارکت کننده
جستجوی سرنخ هايي برای راه اندازی فرايند تغيير
تضمين تطبيق بين تغيير و استراتژی کسب و کار
تشخيص محدوديتها و تحصيل دانش جديد
توانايي خلق تكنولوژی
انتخاب مناسب ترين پاسخ ها به محرک ها
مديريت پروژه های توسعه
معرفي تغيير به سازمان
ارزيابي و بهبود روتينهای مديريت نوآوری
جادادن روتينهای مؤثر
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توانايي پايه
تشخيص
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اکتساب
ايجاد
انتخاب
اجراء
تجهيز
يادگيری
توسعه سازماني
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جدول  - 2پایایي متغيرها
آلفای کرونباخ
1/7.0

متغير
روتين مديريت نوآوری

جدول  - 1شاخصهای نيکویي برازش
نام شاخص
GOF
Mean of R Square

مقدار
1/9.0
1/032

Mean of RMSE

1/433

MAE

1/..2

ME

1/111

شکل  - 1نتایج سوال اول پژوهش
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Identification and Ranking of Innovation Management Routines in the
Pharmaceutical Industry (Case Study: Royan Daru Company)

Abstract

1
2
Farjamfar SH , Hajihassani F

Introduction: Routines are the distinguishing factor of organizations in terms of how
they perform similar basic tasks. Routines reflect the specific personality of each
organization. It is possible to identify the routines of any company, but merely imitating
them will be useless. Therefore, the purpose of this study is to identify and rank
innovation management routines in the pharmaceutical industry.
Methods: This research is a descriptive research in terms of nature and method and an
applied research in terms of purpose.The statistical population of this research is the
experts of Royan Daroo pharmaceutical companies, whose number is 130 people. The
proportional sample or number of populations studied according to Morgan's table is 97
people. In this study, sample subjects were selected based on random sampling method.
In this study, the indicators identified in the study of Vala et al. (2017) were used. The
validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor and experts of Royan
Daroo Company. The reliability of these questionnaires in this study is 0.958.
Descriptive indices and structural equation modeling were used to analyze the data
using SPSS and PLS Smart software.
Results: The results showed that innovation management routines are 22 indicators and
all the innovation management routines are effective in pharmaceutical industries
(Royan Company). Also, innovation management routines in the pharmaceutical
industry (Royan Company) are in a normal and acceptable state.
Conclusion: The results also show that the two routines "Project Management Activity"
and "Feasibility Studies in Innovation Projects" are in the first place with the highest
factor load. Therefore, it is suggested that the company carry out project management
activities in full in order to use their development in accordance with its purpose;
Feasibility studies should also be conducted in selected innovation projects.
Keywords: Routines - Innovation Management - Pharmaceutical Industries.
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