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 چكيده
های زیرین جامعه گردیده که ای از قوانین نانوشاا ه در یایهگیری مجموعهها موجب شاا  املات بین انسااا از دیرباز روابط و تع

کند. های خاصی را برای آ  جامعه ایجاد میاین رف ارها در اثر گذشت زما  فرهنگ .دشوهای آ  جامعه نامیده میاصاللااا روتین

در این پژوهش از های گازی دارد. های توربینهای فرایند نوآوری در شرکتنپژوهش ااضر سعی در ارائه مدیی جهت مدیریت روتی
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 مقدمه -0
وه بایق عنوا  یک نیروی ملرکههاست که سایه نوآوری بهسال

که از فناوری پیشاارف ه بهره ساا رده شااده گبر تمامی صاانایعی 

ها و مقاصااادی در ها، کنشهای زیرین آنها رف اربرند و در یایهمی

بینی، ان تاب و بررساای یت، پیشوجریا  اساات که کم ر قاب  ر

صورت فردی یا گروهی در راس ای ه. تمامی این عوام  که باسات

 [.11]رندپذیرند، نیاز به روتین داانجام هدفی مشت  صورت می

هاا از نرر گگونگی عمل رد یاک ساااازماا  دارای اهمیت روتین

زیراکاه ابزاری میید در جهت ایجاد هماهنگی  ای هسااا ناد ویژه

بوده که باعث هموار  ساازمانی و همننین اقدامات ساایساا ماتیک

مدیریت نوآوری ی ی [. 13]گرددشد  مسیر کارهای سازمانی می

هایی اسااات که هر رترین فراینادترین و موثترین، اثربتشاز مهم

با اس یاده از آ ، توانایی ایجاد یک نوآوری پایدار را بدست  شرکت

. صااارظ نرر از انادازه، نوا فعااییت، شااادت علم و [22]آوردمی

ها تاثیر دارد، شااارکت فنااوری یاا هر عام  دیگری که بر قابلیت

نه  راکهگ گرفت عنوا  یک ایزام مدیری ی درنررنوآوری را بااید به

 وکار شرکت نیزده کسبتنها در اال ااضار بل ه در موفقیت آین

های نوآور معنی است که اغلب شرکت. این بدین [13]وثر اساتم

نوآوری در این  .کنندهای کاری نوآوری میاز طریق ایجااد روتین

گیرد که ای انجام میها با اس یاده از یک فرآیند سه مرالهشرکت

ماد و ایساا ایی موجود، شااروا به نوآوری از شااام : خرو  از انج

طریق ایجااد مادیریت تیییرات ساااازمانی برای واادهای مب  ر 

درونی و در نهااایاات ثبااات در رف ااارهااای ماادیری ی  موردنیاااز 

های مشااایول در اوزه . در اال ااضااار، شااارکت[34اسااات]

های های پیشااارف ه، علاقه فراوانی به اسااا یاده از نوآوریفناوری

ها درگیر وسااایله آ  افراد خود را با این نوآوریهند تا بجادید دار

رایند های فکنند. برای رسید  به به رین شیوه در مدیریت روتین

های کاری مناساابی اساات تا در نوآوری نیاز به اساا یاده از شاایوه

ها اقدامات یازم صورت گیرد، جهت پش یبانی بیش ر از این نوآوری

هااا و مورد درک به ر از روتیناین خود بااه یااک گااایش مهم در 

 [.16]همننین کن رل و مدیریت سازما  تبدی  شده است

ترین ماشااین آیات ساااخ ه دساات انسااا  که ی ی از پینیده

تاثیرات شگرفی در صنایع مت لف ایجاد کرده توربین گازی است. 

از این وسایله در جهت تویید انریی و نیروی م انی ی در بسیاری 

توا  به صاانعت هوایی، گردد  از جمله میمی از صاانایع اساا یاده

صاانعت [. 21صاانعت نیروگاهی و صاانایع نیت و گاز اشاااره کرد

های بود  فناوری راهبردیتوربین گاازی باا توجاه باه اهمیت و 
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های اخ صاصی در جهت خود نیاز به شاناخت و اس یاده از روتین

 به جنسها علت تیاوت در روتین .سازی فرآیند نوآوری داردپیاده

و صلاایت کاری صنعت ارتباط دارد، عوام  ذکر شده باعث ایجاد 

 ها در آ تیاوت در قدرت ت رار، شاا   پذیری و پ انساای  روتین

صنعت توربین گاز در ایرا ، دارای  [.12و  33، 1]گرددصنعت می

گیری اساات که این موضااوا در بازاری پررونق و تقاضااای گشاام

  یک فرصات مناسب در جهت عنواهای مت لف صانعت بهبتش

صنایع نیروگاهی  [.7]شودایجاد نوآوری و کسب فناوری دیده می

ای داخلی خود و همننین هدر ایرا  قاادرناد تا با افزایش قابلیت

هااای ماادت و بلناادماادت، در اوزههااای میااا تمرکز بر راهبرد

مدیری ی و فنی به مرزهای فناوری دسااات یاف ه و به صااانایعی 

باا توجه به این ه ملایعات  [.24]تبادیا  شاااوناد خلاا  و نوآور

م عاددی در اوزه مادیریات فرآیند نوآوری انجام گردیده، اما در 

های فرآیند نوآوری تلقیقات اندکی صااورت اوزه مدیریت روتین

یاف ه بر های توسااعهپذیرف ه و این در اایی اساات که در کشااور

ود این بهراال وج .کید شااده اسااتها تاضاارورت مدیریت روتین

اهمی ی مانند صنعت توربین گاز لمی و عملی در صانعت باخلاء ع

، پژوهش ذکرشااده با توجه به ملایببیشاا ر نمایا  اساات. اال 

به رین روش اجرای  که: گیردمیش    نیسوال آغاز نیااضر با ا

های پیشااارو در های فرایند نوآوری در شااارکتمادیریت روتین

 گردد؟ اال پرسااشمی های گازی گگونه مم نصاانعت توربین

توا  برای اصاالی پیش روی این ملایعه آ  اساات که گگونه می

 هایتوربین هایشااارکت در نوآوری فرایند هایروتین مدیریت

ارائاه کرد؟ این پژوهش بر آ  اسااات تا  گاازی یاک ایگوی بومی

های گازی های توربینگارگوبی جامع از این موضااوا در شاارکت

 ارائه دهد.
 

 هشپژو هپيشين -8
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هااا ایگوهااای مع قاادنااد کااه روتین [21]1هووه و نیووینهوس

که  کنندهای ت رار جمعی هسا ند. آنها توصیف میپویای فعاییت

گردند و های رف اری درک میگگوناه و باه گاه شااا   نقشاااه

ها . روتینستما از انجام کارها برداشت صلیح از ینماد همننین

کنند، بنابراین ار فردی فراهم میگاارگوبی را برای ایگوهاای ت ر

زما  باعث ایگوهاای فردی را باه ایگوهاای جمعی پیوند زده و هم

د. شااونها به نقاط دیگر سااازما  میپیوند بتش کوگ ی از روتین

ای اساات که های درهم تنیدهای از روتینها مجموعهزیرا سااازما 
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ف عنوا  م اانیزم هماهنگی بین سااالوت مت لهاا باهاین روتین

صاااورت هکننااد. یااادگیری جمعی بااجمعی انجااام وفییااه می

های شناخ ی، اج ماعی و ای، یک فرایند ی پارگه از جنبهمقایسه

ورت صعاطیی اسات. با توجه به این موضاوا، تیییر روتین باید به

اج ماعی باشااد که با پرداخ ن به مسااائ   -یک فرایند ساایاساای 

 یری تلت اثر شاارایط وقدرت، تضاااد منافع و گگونگی تاثیر یادگ

دارد عنوا  می [13]3سااااز و کارهای اج ماعی قرار گیرد. وارویک

توا  با تشااا ی  یک ساااازما  موق ی، مانند ها را میکاه روتین

گذاری که باعث ایجاد یک دید اج ماعی جدید های سایاستگروه

گردند، تیسیر و روتین جدیدی را ایجاد نمود. اخ لاظ میا  دو می

جب ایجاد پارادوکس ثبات یا عدم ثبات شاااده و همین روتین مو

های جدید گیری یک فرایند نوآوری اول روتینساااباب شااا  

بر این باورند که موقعیت م انی [ 33]4گردد. کوهنادت و ییرنامی

ساازمانی که در آ  روتین پدیدار شاده و یادگیری در آ  صورت 

ث بوجود آمد  گیرد، دارای اهمیت فراوانی است. این اتیا  باعمی

که از نرر  گرددهاای خاصااای در آ  مل  میهاا و فراینادروش

قادرت ت رار، میزا  یخت ی و پ انسااای  جسااا جو، دارای تیاوت 

. اما باید دانست که تعاملات دائمی همواره بین اساتملساوسای 

 گردند.وت میانی و پایین سازما  مشت  میسل

ت که در گند ای اسمدیریت نوآوری، اوزه دانشی میا  رش ه

گیری داشاا ه، با این اال مدیریت نوآوری دهه اخیر رشااد گشاام

 توساااعهاغلاب معاادل مادیریات ت نویویی یا مدیریت تلقیق و 

شاود. ویی کاملا مشات  است که این دو از نرر درنررگرف ه می

ساااازی . پیادههسااا ندای های ریشاااهجنس دانش دارای تیاوت

های سااازمانی و ییر در روتینابزارهای مدیریت نوآوری نیازمند تی

انلباا  در عواملی ماانناد: ارتبااطات، تعاملات، یادگیری و تیییر 

های . مدیریت نوآوری بر نقش روتین[12]روی رد مدیرا  اسااات

عنوا  یک فرایند پینیده و یک عنصااار بنیادی در ساااازمانی به

ود  شکند، این فرایند از ساه مراله تش ی  میساازما  تاکید می

های فعلی، ساااپس ایجاد ب دا شاااناخت کام  و کن رل روتیندر ا

های جدید و در نهایت مراله بررساای و شناخت رف ارهای روتین

یابند. هر کدام از نیعاانی اسااات کاه در دل روتین ت ام  میذی

های مرتبط با نوآوری مراا  ذکر شاده، ش   م یاوتی از فعاییت

 نیعا  و عام  ایک ذیگذارند و نشاااانگر رف ار یرا به نمایش می

 .[27]موفقیت مدیریت نوآوری است

عنوا  یک رویداد های نوآور، نوآوری را بهترین شااارکتموفق

های رساامی و کنند که اغلب آنها از طریق روتینمجزا تصااور می
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رسمی سبب تسهی  در تتصی  دانش، ان قال و تبدی  آ  به غیر

این [. 13]گرددیهای فرآیند نوآوری مملصاویات و سایر خروجی

های بین ساااازمانی اری ای در همصاااورت فزایندههها بشااارکت

های خود پش یبانی کنند. با این اال کنند تا از نوآوریشرکت می

های بایای شاا ساات در نوآوری به این ن  ه اشاااره دارد که نرخ

آمیز نبوده اساات. بنابراین نیاز ها موفقیتبساایاری از این هم اری

کنااد به ر درک موفقیاات نوآوری را تعیین می اسااات تااا آننااه

های کوگک و م وساااط، برای موفقیت در . شااارکت[23]شاااود

ای رهبری نوآوری و کارآفرینی مدت باید به شاا   فزایندهطویانی

را پذیرف ه و در جهت بهبود موضاااوعاتی همنو : توانایی بایقوه، 

 هااای مل می بردارنااد تاااگااام و افزایش عمل رد مزیاات رقاااب ی

. برای تقویت نوآوری در [33]ای ایجاد گرددپایداری تضمین شده

وسیله آ  کارکنا  هها باید بسا ری طراای شود تا باین ساازما 

پذیری و پیشااگام شااد  در ارائه خدمات و تشااویق به ریسااک

اال صااارظ نرر از ابعاد، نوا . با این[3]کاارهای نوآورانه شاااوند

ای هعام  دیگری که بر قابلیتفعاییت، شدت علم و فناوری یا هر 

 عنوا  یک ایزامد، نوآوری را باید بهرگذاها تاثیر میپویای شاارکت

کاه نه تنها در اال ااضااار بل ه در   گرامادیری ی درنررگرفات

 [.13]کار نیز تاثیرگذار استوآینده کسب تیموفق

توساعه تجاری یک ملصول خا  یا ایجاد خدمات در فرآیند 

ییرات پینیده و پویایی اسااات. بنابراین در توییاد آ ، شاااام  تی

ها نیاز به مدیریت نوآوری ااسااااس جهات پرورش این قاابلیات

گردد. به این میهوم که فرآیند و دانش ایجاد شااده در شرکت می

سنجش، [. 32]دهندهای نوآورانه را تش ی  میمنبع اصلی قابلیت

ساازایی بهای نوآورانه همگی تاثیر کشااف و پی ربندی این قابلیت

 هایدر  پایداری بیشاا ر سااازما  دارند. این موضااوا نقش قابلیت

ها در هاا را در ایجاد منابع و تواناییهاا و روتینپویاای شااارکات

های نوآورانه این قابلیت[. 22]دهدراس ای نوآوری پایدار نشا  می

بینی و اس نرم هاا همننین موجب افزایش توا  پیشدر روتین

ها در سازما  ثبات و پایداری د. بنابراین روتیندگرها میدر بلرا 

 [.13]را فراهم کرده و در شرایط بلرانی نیز پویا هس ند

 یتجرب نهيشيپ -8-8

مرور پیشااینه نشااا  داد که با توجه به ملایعات م عدد انجام 

وری، اغلب آنها آهاای فرایناد نوشاااده در اوزه مادیریات روتین

برخی از این ملایعات  اند.دیدگاهی خا  به این موضااوا داشاا ه

 اندتنها به بررسی و عمل رد آ  پرداخ ه[ 22] و [11[، ]13] مانند

گگونگی ایجاد و ت ام  روتین را  [27و ] [17]و برخی نیز مانند 

4Cohendet and Lierena  
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به تاثیر  [33و ] [23[، ]31]اند و تعدادی نیز مانند بررساای کرده

اند. کردهها اشاره ها بر نوآوری و کارایی در سااازما و نقش روتین

همننین ملایعات مرتبط با صنعت توربین گازی عمدتا بر نوآوری 

های آ  اشاااره خاصی نشده و اجزاء آ  تمرکز داشا ه و به روتین

برخی از اهداظ  3 شماره درجدول [1و ] [3[، ]2]است. از جمله 

 و ن ای  این ملایعات نشا  داده شده است.
 های نوآوریا مدیریت روتين: مطالعات انجام شده در رابطه ب0جدول

 منبع م ییرها ن یجه گیری هدظ

ها بر پویایی و دانش بررسی عمل رد روتین

 سازمانی
 تینرو بنایی زیر تمرکز بر پویایی فرایندهای

 ، ینگار قومبلرا  ،  یریت، مد یسازگار یفضا

 بود  ی، اج ماعهاروتین یاارفهرف ار 
[13] 

 ین سازمانیگگونگی ایجاد و ت ام  یک روت

 از سبب تواند می ضروری غیر روتین ایجاد

 هنذ و ریزی برنامه مش رک دیدگاه رف ن بین

 .شود گرمشاهده

های سازمانی، سازگاری به ش   بومی، روتین

ریزی آموزشی، توسعه تتصصی، گرخه برنامه

 ملایعه

[17] 

 بررسی پویایی عمل رد روتین
 ییشناسا توانایی شام   روتین یک عمل رد

 است. نیز روتین آ  بازیگر و خایق

ها، انع اس پذیری رف ار، قوم پویایی روتین

 گراییشناسی، باز اندیشی، مادی
[11] 

بررسی تاثیر اجرای برنامه افزایش فرفیت جذب 

 بر نوآوری

 درونی جذب فرفیت نیازمند توسعه و تلقیق

 .دارد بس گی روتین به که. است بیرونی و

و خارجی، تلقیق و فرفیت جذب داخلی 

 توسعه، خروجی نوآوری، روتین، 
[31] 

 های پویا بر رویبررسی تأثیر و عمل رد  قابلیت

 پایداری نوآوری.

 دعمل ر توانند،سازمانی می م یاوت هایروتین

 .کنند تقویت را پایدار نوآوری مدیریت

 ،هایس گیمنابع و شا ی،داریپا یبرا ینوآور

های پویا، پایداری یتی، قابلسازمان یهاتینرو

 نوآوری

[22] 

 هاوسیله روتینهنقش تیییرات در نوآوری ب

 و شوند نوآوری به منجر هم توانندمی هاروتین

 نوآورانه قابلی های از بتشی عنوا  به هم

 .تر گردند عمیق

یا، تیییر در پو یهاینروت ی،نوآور یتوانمند

 نوآوری
[23] 

وسیله هی بهای سازمانگگونگی ت ام  روتین

 اجرای مدیریت نوآوری

 هایروتین نقش بر نواوری تاکید مدیریت

 در بنیادی عنصر یک عنوا  به سازمانی

 سازما .

 

 یهاتینرو ی،نوآور سازییادهپ یریت نوآوری،مد

 هات ام  روتین ی،سازمان

 

[27] 

 های روزمرهشناخت پویایی روتین

 درونی پویایی دارای که کاری هایروتین

 هاسازما  تیییر در هم و ثبات در هم  ند،هس

 .دارند نقش

پویایی روتین، پویایی روزمره، پویایی درونی، 

 هس ی شناسی روتین
[37] 

 های رسمی در نوآوری سازمانینقش روتین
نوآوری  شروا برای قدرتمندی منبع ها،روتین

 آیند.به اساب می

 ی، نوآوری سازمانی،نوآور ی سازمان یهاتینرو

 یرا مدگرش ن
[33] 

تبیین عوام  مؤثر بر همپایی فناورانه موتورهای 

 توربوفن

گذاری در ریزی و سیاستارایه ایگوی برنامه

 صنعت موتورهای توربوفن

های همپایی فناورانه، ملصویات و سامانه

 پینیده، موتورهای توربوفن تجاری
[2] 

 نوآوری مدیریت بر موثر بررسی و ارزیابی عوام 

 ،هاساخ ار ،هافرآیند یادگیری، ،راهبرد :ام وع

سازی بر عمل رد مدیریت شب ه و سازماندهی

 نوآوری مؤثر است

 و بسنت، تید مدل نوآوری، مدیریت نوآوری،

 مپنا کارا  مواد ای،شب ه تللی  فرآیند
[36] 

 بندیرتبه و فناوری مدیریت عمل رد ارزیابی

 آ  عمل ردی هایشاخ 

ساب، توسعه و بهبود، عوام : ان شار، اک 

شناسایی و گزینش، بهره برداری و ایافت به 

 ترتیب بر مدیریت فناوری تأثیرگذار است

-فناوری، مدیریت فناوری، فرایند تللی  شب ه

 ای، شرکت مپنا بویلر، صنعت نیروگاهی
[4] 

 هایتوربین صنعت بتشی نوآوری بررسی نرام

 ایرا  در گازی

 کسب راهبردهای و های فناورانهایجاد قابلیت

 هایتوربین سازنده های بنگاه در فناوری

 گازی.

های نرام نوآوری بتشی، ملصویات و سامانه

ها، های گازی، تلریمپینیده، صنعت توربین

 تقاضای داخلی

[2] 

 اهداظ تلقق برای ای شب ه ایگوهای از اس یاده

 نوآوری نرام با مرتبط

 ینوآور برای ایشب ه ساخ ارهای توسعه

 تعاملی

شب ه نوآوری، شب ه تعاملی، نوآوری تعاملی، 

 توربین گاز، صنعت نیت و گاز
[3] 

 ساخت صنایع موفقیت در موثر عوام  ارزیابی

 گاز توربین موتورهای

روایه خلاقیت و اب  ار، تجربه، دانش فردی و 

های سازمانی در موفقیت درمدیریت روتین

 نوآوری مؤثر است

ری، عوام  موفقیت، نوآوری، مدیریت نوآو

 توربین گاز
[1] 

 پژوهش یشناسروش -3
 و با توجه بهاست ( کمی-کیییکیت هااضار از نوا آم یقتلق

 یندآفر هایینروت یریتموجب بهبود مد یقتلق ینا ی ن ا ین اها

 یهادر شاارکت یباعث توسااعه دانش کاربرد ینهمنن و ینوآور

 یقتلق است. از اهمیت خاصی برخوردار ،خواهد شد یگازینتورب



 
 حمیدرضا قاضي زاده، مهرداد حسیني شكیب و عباس خمسه
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روش  یثو از ا اساات یکاربرد یقتلق یکهدظ  یثااضاار از ا

 یآورگرد یلهوسهوضع موجود ب یگگونگ یفبه جهت آن ه به توص

 .است یمایشیپ -یییتوص یقاتپردازد از نوا تلقیها مداده

 بتش از دوجزء تشاا ی  شده در اب دابتش اول کییی: این 

و اساااناد م  وب در رابله با  ای، مقایاتبا ملایعه منابع ک ابتانه

های فرآیند نوآوری که در بررسااای آ  از روش مادیریات روتین

ملایعه پیشااینه تلقیق و بررساای م و  اساا یاده شااد. سااپس با 

های اساا یاده از اطلاعات بدساات آمده از بررساای م و  مصاااابه

نیر از خبرگا  و صااب نررا   31نیمه سااخ ار یاف ه و عمیق با 

. در این مراله از روش پذیرفتگازی کشور انجام صانعت توربین 

. کدهای اسااا تراجی در گردیدگیری هادفمند اسااا یاده نموناه

مصااابه یازدهم به اشاباا نرری رسید و تا مصاابه سیزدهم به 

 ها ازبروز کاد جادید منجر نگردید. با توجه به اجم بایایی از داده

گذاری و کد هاای کیییم س کیودا جهات تللیا  داده افزارنرم

اطلاعات مصااابه شوندگا  با  2اسا یاده شاد. در جدول شاماره 

توجه به جایگاه شاایلی، مل  خدمت، سااابقه، مدرک تلصاایلی، 

 تاریخ مصاابه و مدت زما  مصاابه آورده شده است.

 : جدول اطلاعات مصاحبه شوندگان8جدول
 جایگاه مصاابه شونده فعاییتمل   سابقه کسال(  مدرک تلصیلی تاریخ مصاابه مدت زما  مصاابه

 قائم مقام مدیر شرکت OTC  11 فو  ییسانس 21/33/3121 دقیقه 74

 مدیر سلح عایی توگا 22 دک ری 34/62/3122 دقیقه 366

 مدیر سلح عایی سرو هیدروییک پویا 12 ییسانس 33/63/3122 دقیقه 364

 ییمدیر سلح عا پژوهشگاه نیرو 34 دک ری 33/64/3122 دقیقه316

 مدیر دف ر طراای های گازیتوربین 26 دک ری 33/64/3122 دقیقه 44

 مدیر کن رل تویید های گازیتوربین 34 فو  ییسانس 23/64/3122 دقیقه26

 مدیر مهندسی تویید های گازیتوربین 26 فو  ییسانس 22/64/3122 دقیقه314

 اس اندارد سازی مدیر های گازیتوربین 31 فو  ییسانس 24/64/3122 دقیقه 14

 مدیر تعمیرات موتور های گازیتوربین 26 فو  ییسانس 23/64/3122 دقیقه 26

 مدیر دانش های گازیتوربین 31 فو  ییسانس 27/64/3122 دقیقه 34

 مدیر آینده پژوهی های گازیتوربین 32 فو  ییسانس 21/64/3122 دقیقه 16

 مدیر آموزش های گازیتوربین 31 فو  ییسانس 22/64/3122 دقیقه 36

 مدیر فناوری های گازیتوربین 23 دک ری 1/63/3122 دقیقه 74

 

 بین موجود روابط بررساای برای برگزیده بتش کمی: روش

 است جزیی مربعات اداق  مدل، روش دهنده شا   م ییرهای

ساااخ اری  معادیات مدل در روی ردها ترینمناسااب از ی ی که

 هایکارشناسا  شاغ  در شرکتهش جامعه آماری این پژو .است

با اداق  مدرک  را یدر ا یگاز هااینیدر سااااخات تورب ریدرگ

 16نامه ااوی ییساانس و پن  ساال سابقه کار بودند. ابزار پرسش

ای سااوال از عوام  اساا ترا  شااده و بر مبنای طیف پن  گزینه

یی رت طراای و قب  از توزیع با اساا یاده از نرر خبرگا  بازبینی 

اصااالات گردید. ان تاب نمونه براسااااس اسااا یاده اداک ری از  و

های جامعه در دساا رس انجام پذیرفت و از مجموعه پرسااشاانامه

پرسااشانامه کام  مورد اساا یاده قرار  31تعداد  ،آوری شادهجمع

از نرر  هاای جمعیات شاااناخ ی پژوهش ااضااارگرفات. م ییر

سی و  کارشنا %27.2کارشناسی ارشد،  %44.12تلصیلات شام ، 

 . است دارای مدرک دک ری 33.21%

بتش دوم کییی: با اسااا یاده از اطلاعات ااصااا  از بتش 

هااا بااا اسااا یاااده از وتللیاا  دادهکمی آغاااز گردیااد. تجزیااه

 
6 Strauss and Corbin 

شاا   داده بنیاد ه ب [11]3های اساا راوس و کوربیندساا ورایعم 

انجام پذیرفت و پس از شاااناساااایی مقویه ملوری ارتباط میا  

گر مشت  گردید. ای و عوام  مداخلهایط زمینهشارایط علی، شر

در ادامه تأثیرات این عوام  موجب شاااناساااایی عوام  راهبردی 

ها شاناساایی ها نیز در اثر اجرای راهبردگردیده و در نهایت پیامد

 شدند.
 

 پژوهش یهاافتهی -4
آمده از اطلاعات ااصااا  از های کییی بدساااتر اب ادا دادهد

و همننین  عمومی هایشااااخ  اسااا ترا  و ادبیات بررسااای

ه ب اخ صاصی هایشاخ  و اس ترا  صنع ی خبرگا  با مصاابه

در ساااه مراله مورد تللی  قرار Maxqda 2020 افزار کمک نرم

 :استگرفت که به شرت ذی  

باا توجاه به نرریه داده بنیاد، فرآیند  :ایف( کادگاذاری بااز

اری باز فرآیند شود. کدگذها با کدگذاری باز آغاز میبررسای داده

تللیلی اسااات که طی آ  میاهیم کلیدی شاااناساااایی شاااده و 



 ... هايدر شرکت ينوآور ندیفرا هاينیروت تیریمدل مدارائه 
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شاااود. در هاای مربوط باه ابعاد هر میهوم اسااا ترا  میویژگی

دسااات آمده های بکادگاذاری بااز، وقایع یا مشااااهدات در داده

بندی که شاااام  میهوم شاااناسااای و مقویهشاااود گذاری مینام

ها و ادبیات مصاابههای ااص  از در این مراله داده [.11]اسات

 میهوم اس ترا  گردید. 322 تلقیق به دقت بررسی و

مضمو  اس ترا   322در این مراله : ب( کدگذاری ملوری

 های فرعیشده در مراله کدگذاری باز برای تلییق و ایجاد مقویه

شاخ  اصلی از آ  اس ترا   16با هم ترکیب و تلییق گردید که 

ب شااب ه مضااامین ااصاا  از در قای 3 شااماره که در شاا   شااد

 نشا  داده شده است. Maxqda 2020 افزار خروجی نرم

 
 Maxqda2020افزار )كدگذاری باز( در نرمدادها یه و تحليلطبقات تجز يوندپ : شبكه مضامين0شكل

در ن یجه انجام کدگذاری ان تابی در  : ( کدگذاری ان تابی

 (.3ش   شماره کبندی گردیدمقویه اصلیکشاخ ( قایب 3نهایت 

کدگذاری، مقویه ملوری  یدو مراله قبل ی در ادامه براساااس ن ا

ر خودفهو ی ردبراساس رو هایگر مقویهمند به دمنرا یرا به شا ل

 سپس و کرده ارائه یتروا یکربط داده و آ  روابط را در گارگوب 

 یازن یشاا ریکه به بهبود و توسااعه ب کنداصاالات می را ییهامقویه

   دارند.

در قساامت کمی پژوهش با اساا یاده از مرور ادبیات، تعداد 

های ( در رابله با مدیریت روتین1شاااماره  شااااخ کجدول 16

گذاری تلقیق ری از بتش کییی پژوهش جهت صااالهآفرایند نو

 های گازیدر قایب پرسشنامه در اخ یار کارشناسا  اوزه توربین

تللی   SMART PLSافزار قرار گرفت و ن ای  با اسااا یاده از نرم

ضاارایب بارهای عاملی و ضااریب تعیین  1شااماره  گردید. جدول

ص  از بتش های ااااصا  از معادیات سااخ اری اوییه شاااخ 

 دهد. کییی پژوهش را نشا  می

 های حاصل از بخش كيفی پژوهش به همراه بار عاملی و ضریب تعيين هر عامل: شاخص3جدول

 تعيينضریب  لیبار عام كد شاخص شاخص ها هامولفه

 عوام  فناوری

 inf 6.741 6.4733 1 دیی  اهمیت ویژه  ملصوله رسید  به شیافیت در ابعاد نوآوری ب

 inf 6.137 6.3374 2 های فناورانه در ساخت، مون ای و تست قلعاتبهبود قابلیت

 inf 6.713 6.3371 3 نیاز به تعاملات نوآورانه در جهت رسید  به کیییت پایدار

 عدم تایید inf 6.331 4 ها به علت وجود عدم قلعیتش ست در نوآوری

 inf 6.736 6.4773 5 اه مام به نوآوری در فرایندهای پینیده تست

 6Inf 6.723 6.3113 ایجاد شب ه تلقیق و توسعه در اوزه م انیک و مواد

 عوام  ملیلی

 1enf 6.722 6.3271 عوام  ملی و فراملی

 2enf 6.123 6.3736 رات ااکم بر صنعتقوانین و مقر

 3enf 6.711 6.3313 وجود منبع کسب و کار اخ صاصی

 4enf 6.117 6.7663 عوام  اق صادی و بازار اخ صاصی

 5enf 6.737 6.4111 وجود بازار انلصاری و کاملا مشت 

 عوام  فرهنگی

 عدم تایید 1cuf 6.411 فرهنگ مقاومت در برابر تیییرات

 2cuf 6.113 6.7732 های سیس ماتیک و غیرسیس ماتیکیت روتینمدیر

 3cuf 6.134 6.7336 های مشت رف اری نوآورانه در گارگوب فرهنگ

 عوام  سازمانی

 1Orf 6.133 6.3477 تبلور بلوغ رف اری در مدیریت

 عدم تایید 2Orf 6.411 دس یابی به گاب ی یازم در انجام فرایندها ملویه

 3Orf 6.132 6.7626 ساخ اری م ناسب با جنس کار و ملصول گارگوب

 4Orf 6.771 6.3641 رسید  به اد مللوب از مشروعیت سازمانی
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 5Orf 6.733 6.4117 پویایی در مقررات سازمانی

 عدم تایید 6Orf 6.411 ایجاد زنجیره تامین م ناسب با فعاییت شرکت

 7Orf 6.771 6.4274 توسعه درو  سازمانی

 8Orf 6.743 6.4734 ایجاد ارزش افزایی در مای یت ف ری

 عوام  آموزشی

 1Trf 6.131 6.3336 ایجاد زبا  مش رک و اس اندارد در اوزه توربین گاز

 2Trf 6.163 6.3333 پویایی در نلوه اجرای مدیریت دانش

 3Trf 6.723 6.3247 جذب یتدر جهت ارتقاء فرف یآموزش ریزیبرنامه

 4Trf 6.741 6.4733 های تتصصی به ش   مس مر و پویازاری آموزشبرگ

 عوام  انسانی

 1Huf 6.714 6.3332 نیاز به آرامش، تمرکز و امنیت شیلی

 عدم تایید 2Huf 6.316 توجه به کارآفرینیا  اخ صاصی صنعت

 3Huf 6.722 6.4133 اهمیت به دانش و تجربه  فردی

 4Huf 6.767 6.3221 کارگروهی پویایی در تعاملات و کیییت

مدل معادیات ساااخ اری اصاالاای به همراه  2شااماره  شاا  

دهد. با توجه به ش   ضرایب اس اندارد بارهای عاملی را نشا  می

شاخ  که دارای بار  4شاخ  اوییه  16، از مجموا 1و جدول  2

بودناد، ااذظ شااادناد. این عوام  شاااام   6.7عااملی کم ر از 

، (inf4ک"هاا باه علت وجود عدم قلعیتریشااا سااات در نوآو"

ی دساا یابی به گاب "، (cuf1ک"تیییراتفرهنگ مقاومت در برابر "

ایجااد زنجیره تامین "، (orf2ک"یاازم در انجاام فراینادهاا ملویاه

جه به کارآفرینیا  تو"( و orf6ک"م نااساااب باا فعاییت شااارکت

 عام ( 24. بار عاملی برای بقیه کاست (huf2ک"اخ صااصی صنعت

قاب  قبول بودند و مورد تأیید واقع شدند.

 
 : مدل اصلاحی در حالت تخمين ضرایب استاندارد)بار عاملی(8شكل

 افزار روایی واگرا وبا اس یاده از نرم :نامهروایی و پایایی پرسش

نامه مقدار آییای کرونباخ را انجام گردید. جهت پایایی پرسشگهم

 .بدست آمد 6.7 یجه بایاتر از ملاسابه شد که برای تمام عوام  ن

 در ن یجه پرسشنامه از پایایی یازم برخوردار بوده است. 

های اع بارساانجی آزمو  :گیری انع اساایتللی  مدل اندازه

مدل بوساایله ن ای  ااصاا  از پایایی، روایی همگرا و کیییت مدل 

نشااا  داده شااده و مشاااهده  3 شااماره که در جدول شااد انجام

 .است می ن ای  در ملدوده مجاز و مورد تأییدگردد که تمامی
 نتایج پایایی، روایی همگرا و كيفيت مدل: 4ولجد

 (AVE)پایایی اش راکی های م نو م ییر

(Communality>0.5) 
      آییای کرونباخ

(Alpha>0.7) 
پایایی ترکیبی            

(CR>0.7) 
 CR>AVE نماد م ییرها

 CUF OK 0.897 0.772 0.813 یفرهنگ عوام 

 ENF OK 0.899 0.859 0.640 یلیمل عوام 

 HUF OK 0.813 0.723 0.592 یانسان عوام 

 INF OK 0.890 0.846 0.618 فناوری عوام 

 ORF OK 0.916 0.890 0.646 یسازمان عوام 

 TRF OK 0.870 0.804 0.625 یآموزش عوام 
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اک ملاا :گیری و آزمو  همگن بود هااای اناادازهبرازش ماادل
و هر گه بار اساات و بایاتر  6.7صاالت مقادیر برای بارهای عاملی 

 [.26]دهنده دقت بایاتر مدل استنشا  ،بایاتر باشد 6.7عاملی از 
ی هایاف ه :گیری انع اسااایآزمو  روایی همگرا و پایایی اندازه

دهنده سااازگاری درونی در اد مللوب نشااا  3شااماره  جدول
ا توجه به ن ای  بدسااات آمده درخصاااو  روایی همگرا ب اسااات.

بدین  .تمامی بارهای عاملی سااؤایات، بعد از برازش معنادار اساات
بزرگ ر بوده و نیز تماامی باارهای  3.23معنی کاه از قادر مللق 

. میانگین واریانس بدست آمده برای هر است 6.7عاملی بزرگ ر از 
ا ب بوده که با مقایساااه پایایی ترکیبی 6.4یک از عوام  بزرگ ر از 

 CR>AVEمیانگین واریانس اساا ترا  شااده برای تمامی عوام  
 .است

 گیری انع اسی:آزمو  روایی واگرا مدل اندازه
  دهنده بار عاملی هر یک نشا  :هابررسای بار تقاطعی شاخ

. بار عاملی هر هاستها بر عام  خود و ساایر عام از شااخ 
عاملی آ  بیش ر از بار  6.3شاخ  بر عام  خود باید اداق  

 [.31]ها باشدبر سایر شاخ 

 این تسااات به بررسااای همبسااا گی  :7تسااات فورن  و یاکر
در این تسااات تمامی اعداد قلر  .پردازدم ییرهای پنها  می
 د. موجود در زیر س و  خود بیش ر باشاصلی باید از اعداد 

 در صااورت م بت  :گیری آ مدل ساااخ اری و کیییت اندازه
 CV-COMگیری اک در مدل اندازهبود  شاخ  اع بار اش ر

گیری کیییت مناسااابی گردد کاه مدل اندازهمشااات  می
   [.31]دارد

گردد که افزار مشت  میبا توجه به م بت بود  اعداد در نرم
 گیری و ساخ اری مورد تأیید است.مدل از نرر کیییت اندازه

بررسااای روایی و پاایاایی ماادل  :تللیا  سااااخ ااری مادل
کند. ام ا  ارزیابی مدل سااخ اری را میسر میگیری شاده اندازه
مدل ساخ اری در اایت معنادار بود  رابله بین  3 شماره شا  

 م ییر مس ق  و وابس ه است.

 
 : مدل ساختاری در حالت معناداری ضرائب مسير4شكل
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دهد نشا  می 4 شماره ش   :(T-Valueک Zضرایب معناداری 

که اسااات  3.23بایاتر از که در تمامی موارد ضااارایب معناداری 

درصااد مدل مورد  24دهنده معناداری در ساالح اطمینا  نشااا 

برازش اسات، بدین معنا که م ییر مسا ق  با م ییر وابس ه رابله 

 [.3]معناداری دارد

 تعیین ضااریب مقدار :2Rمعیار ضااریب تعیین تعدی  شااده 

 با ابربر تعیین ضریب مقادیر. است یک و صیر بین عددی همیشه

 قاب  صااورتبه PLS مساایری مدل های در 32/6 و 11/6 ،37/6

 4 شماره در جدول [.3]شودمی توصیف ضعیف و م وساط توجه،

با توجه به جهت فلش در مدل شاااود. دیده می  2Rن اای  معیاار 

( 2Rمقدار  ک .سااخ اری  که از م ییرها به سمت سازه اصلی است

 "رایند نوآوریهای فمدیریت روتین"برای سااازه اصاالی یا هما  

 گزارش شده است.
بینی کیییت این آزمو  ارتباط پیش :(2Qارتبااط پیش بینی ک

 6.62که سه مقدار  دهدمدل سااخ اری را مورد سنجش قرار می

اندازه گیری  هایقوی که ملاک 6.14م وسااط و  6.34 ضااعیف و

با توجه به جهت فلش در مدل ساااخ اری   [.22]اسااتاین آزمو  

( برای سازه 2Qکه از م ییرها به سامت ساازه اصلی است، مقدارک

گزارش شده  "های فرایند نوآوریمدیریت روتین"اصالی یا هما  

نشااا  داده  4 شااماره اسات. ن ای  ااصاا  از این معیار در جدول

 شده است.
 زابرای سازه درون 2Qو  2R: نتایج معيار 5جدول

 Q2 ملاک R2 Q2 ملاک 2R م ییر م نو  درونزا

های فرایند مدیریت روتین

 نوآوری
 یقو 0.363 قوی 6.227

جهت بررسااای کیییت مدل  :( GOFبرازش کلی مدلکمعیار

که سه  شوداسا یاده می GOFطور کلی از شااخ  سااخ اری به

ترتیب مقادیر ضعیف، م وسط و که به 6.13و  6.24، 6.63مقدار 

این معیار از طریق . [14و  32]معرفی شده است GOFای قوی بر

شاود. باتوجه به مقدار بدست آمده مقدار فرمول زیر ملاسابه می

GOF  که کیییت بسیار مناسب مدل کلی تایید  اسات 6.161که

 گردد.می

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2 

𝐺𝑂𝐹 = √0.655 × 0.997 = 0.808 

 مراا  اس ترا  مدل پارادایمی است. بتش دوم کییی شام 
ای است پدیده ملوری یا مقویه اصلی، یک صورت ذهنی از پدیده

ت. با توجه به ملایعات و که اسااااس و کانو  فرایند پژوهش اسااا

ا  عنوبه "های فرایند نواوریمدیریت روتین"دساات آمده، ن ای  ب

مقویه ملوری پژوهش شااناسااایی شااد و مقویه خرد آ  شااام  
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و  "های سااایسااا ماتیک و غیرسااایسااا ماتیکیریت روتینمد"

بودند  "های مشاات های رف اری در گارگوبفرهنگ"همننین 

 ارائه شده است. 3شماره  که در جدول

 : كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد پدیده محوری1جدول
 هاابهکدهای مصا نمونه کدهای باز هاککدهای ملوری(مقویه مقویه کلا  

ن
وتی
ت ر

ری
دی
م

د 
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ی 
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های سیس ماتیک مدیریت روتین

 و غیرسیس ماتیک

 و مرمس  صورتبه دهیگزارش فرهنگ فرهنگی، بهبود عادت عنوا  یکبه کیییت نگاه به کن رل

سیس ماتیک، ایجاد فرهنگ نوآوری مشارک ی بین سازمانی در تمامی سلوت، اس یاده از تعصب 

 میید آ  ش  ه کاری ب

I1,I2 

,I3,I6, 
I8,I11, 

I13 

رف اری نوآورانه در  فرهنگ

 های مشت گارگوب

 اص  یک عنوا به خلا ت رار عدم فرهنگ هوافضا، ایجاد صنعت از برگرف ه اج ماعی تاثیرات

گاز، ایجاد فرهنگ مش رک با  توربین صنعت و مت   م ناسب رف اری گارگوب اساسی، ایجاد

 شرکاء کلیدی

I2,I6, 

I8,I9, 
I10,I11 

ثیر موعه شااارایلی که بر مقویه ملوری تاشااارایط علی: مج

ها، مبااث و گاذارد و همننین رویادادی اسااات که موقعیتمی

کند. مساااائا  مرتبط با پدیده را خلق و تا ادودی تشاااریح می

 ی در جدولعلّ طیشاااراهای کلا  و خُرد به دسااات آمده مقویاه

 آمده است. 7 شماره

 ذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد شرایط علّی: كدگ7جدول
 هاکدهای مصاحبه نمونه کدهای باز ها)کدهای محوری(مقوله های کلان مقوله

 عوامل فناوری
نیاز به تعاملات نوآورانه در 

 جهت رسیدن به کیفیت پایدار

 با جوشکاری خاص فرایندهای در نوآوری به خاص، نیاز های مکانیزم و ابزارها طراحی در مستمر نوآوری به نیاز
ا و توسعه محصولات جدید ب گاز، طراحی توربین جنس صنعت علت به نوآوری خاص هایموقعیت بالا، وجود فناوری

 النفعانکمک ذی

I1, I2 

I6,I8 
I9,I11 

I13 

 عوامل محیطی

وجود بازار انحصاری و کاملا 
 مشخص

باشند، وجود قوانین میSEIMENS,GE ها مانند:گشت شماری از شرکتشکل خاص بازار که در انحصار تعداد ان
 موثر موجود در جهت حمایت از تولید داخلی، حجم استفاده محدود و مشخص از این محصول

I2,I3 

I5,I12 

عوامل اختصاصی در این 
 صنعت

شده،  نتعیی استانداردهای با خاص محیط و فضا به کارکرد، نیاز دوره در گاز توربین مدت طولانی پایداری و مداومت
رویکرد و دیدگاه مستقیم به صنعت هوافضا به عنوان صنعت مادر و بستر اصلی فناوری، شکل خشن محیط کار 

 ها در تکنولوژی آنتوربین در مقابل ظرافت

I1,I2 

I5,I7 

I13 

 عوامل سازمانی

 توسعه درون سازمانی
های بهبود مستمر توان سازگاری با تغییرات و حوادث، ایجاد چرخههای فنی و فرایندی، حجم بالای اطلاعات و داده

 در سازمان، طراحی سازمانی متناسب با چشم انداز واقعی و قابل دسترس، ایجاد نظام توسعه درونی سازمان

I2,I3 

I4,I7 

I12,I13 

ارزش افزایی در مالکیت 
 فکری

های فردی و گروهی، ایجاد یارهای کمی برای خلاقیتایجاد و استقرار نظام مالکیت فکری در سازمان، تعریف مع
ی عنوان یک عامل اساسنظام متمرکز جهت رصد و ارزش گذاری منابع مالکیت فکری، ایمان به مالکیت فکری به

 در بقای سازمان

I1,I4 
I6,I12 

 پویایی در مقررات سازمانی
قطعات  محدود ا به علت تعداد بالا و عمرصورت سیستماتیک و هدفمند، سیستم انبارش پویبازخورد کیفیت به

 غیرفلزی و همچنین تولید محدود محصول، برپایی مقررات مفید و موثر در راستای بهبود عملکرد سازمانی

I2,I5 

I7,I9 

I13 

گر یا ملدودکننده بوده شرایلی که تسهی  :گرشرایط مداخله

 شماره جدولاندازد، در و اجرای راهبردها را تسهی  یا به تاخیر می

 بیا  شده است. 1

 گر: كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد شرایط مداخله8جدول
 هاکدهای مصاابه نمونه کدهای باز ککدهای ملوری(  هامقویه مقویه کلا  

 عوام  ملیلی

قوانین و مقررات ااکم بر 

 صنعت

 و وانینق بر مس قیم و سریع تتصصی، تاثیر هایگواهینامه دارای از پیمان ارا  ایزام به اس یاده

های مرتبط، ش   قوانین و دیسیپلین بر گرف ه از ا وم ی، ایجاد هماهنگی در نهاد مقررات

 صنعت هوافضا

I2,I3 

I4, I7 

I10 

 عوام  ملی و فراملی

 و مشت  مس قیم خار ، تاثیر و داخ  در تست جهت پینیده و اخ صاصی تاسیسات به نیاز

 اوزه اساسیت علت به فراملی عوام  بر زیست، تاثیر ملیط بر گاز توربین توسط انریی یدتوی

 های خارجی جهت ان قال فناوری ها بر این صنعت، تعام  با شرکتانریی، تاثیر مس قیم تلریم

I1,I3 

I6,I8 
I11,I13 

-ویهشود. مقپردازد را زمینه یا بس ر نامیده مییده میآ  به اداره پدثیر یلی که راهبردها و اقدامات تلت تاشرا :ایشرایط زمینه

 بیا  شده است. 2 شماره های کلا  و  خُرد آ  در جدول
 

 ای: كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد شرایط زمينه9جدول
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 هاکدهای مصاابه نمونه کدهای باز ها  ککدهای ملوری(مقویه مقویه کلا  

 عوام  ملیلی
عوام  اق صادی و بازار 

 اخ صاصی

 راتتعمیرات، تاثی بایای زما  و تعداد و هزینه بایا، هزینه ملدودیت علت به رقبا بیش ر شناخت

سیاسی، نقش ملوری این ملصول اس راتژیک در  و اج ماعی عوام  بر انریی تویید اق صادی

 های اق صادیفعاییت

I1,I2 
I4,I6 

I9,I10 
I13 

 عوام  انسانی

ایی در تعاملات و کیییت پوی

 کارگروهی

ش   جمعی در کارکنا ، اس یاده صلیح از عوام  اج ماعی، ه سعی در ارتقاء دانش ضمنی ب

 های شتصی بر یادگیری و یاد داد  جمعیثیر ویژگیهای پویا در کارگروهی، تابهبود قابلیت

I1,I2 
I3,I5 

I9,I12 

I13 

نیاز به آرامش، تمرکز و امنیت 

 شیلی

 خلاهای کاهش و همننین کار انجام در کافی تمرکز و در جهت آرامش اد فضایی مناسبایج

 عنوا  هب شیلی رضایت هوافضا، ارتقاء صنایع از برگرف ه سلح بایاترین در ایمنی انسانی، رعایت

 صنیی مزیت یک

I1,I2 

I4,I9 

I10,12 

های خاصااای که از ها یا برهم کنشکنش :شااارایط راهبردی

در نهایت به طراای مدل کمک  شاااود وی من   میپدیده ملور

های همننین تعااملاات و فعااییات .گوینادکناد را راهبرد میمی

ط ثیر شرایکه به پدیده اصالی وابس ه و تلت تامشاتصای اسات 

ای ااکم اساات. این بتش شااام  گهار مقویه گر و زمینهمداخله

اده نشا  د 36 شماره که در جدول استکلا  و هیت مقویه خُرد 

 شده است.

 ها: كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد راهبرد01جدول
 هاکدهای مصاابه کدهای باز ککدهای ملوری(هامقویه های کلا  مقویه

 عوام  فناوری

ایجاد شب ه تلقیق و توسعه در 

 اوزه م انیک و مواد

 تک گری ریت ه فناوری از بایا، اس یاده بسیار دماهای در قلعات کارکردی طبیعت

مترب، ایجاد  غیر هایتست در ایعاده فو  عمر قلعات، نیاز طول افزایش جهت کریس ال

 اینیعا  شب ه نوآوری در ذی

I1,I5 

I6,I8 

I9,I11 

اه مام به نوآوری در فرایندهای 

 پینیده تست

اهش زما  و نیاز، ک مورد اطلاعات بایای واجم پینیدگی علت به فراوا  تست های هزینه

هزینه تست به علت نیاز به تست صد درصدی قلعات، نسبت مس قیم دقت در تست به 

 عمل رد قلعات

I1,I5 

I6,I8 
I13 

 عوام  انسانی
 اهمیت به دانش و تجربه  فردی

 

 هک فردی تتص  خارجی، مهارت و و داخلی پیش سوتا  ضمنی دانش از اس یاده به نیاز

م تص  اس اندارد، ایما  به  بش   فردی پذیری کگردد، ریسمی صلاایت به منجر

 صنعت  ملور

I4,I7 

I9,I11 

I13 

 عوام  سازمانی
گارگوب ساخ اری م ناسب با 

 جنس وکارکرد ملصول

های مواد اوییه، ساخ ار سازمانی های قلعات و تامین کنندهسیس م کییی رهگیری سازنده

یید به عنوا  یک سیس م هوشمند و بر گرف ه از صنعت هوافضا، نگاه عمیق به کن رل تو

 همه جانبه

I2,I3 

I4,I7 
I10,12 

 عوام  آموزشی

پویایی در نلوه اجرای مدیریت 

 دانش

بهبود فرفیت جذب با مدیریت منلقی دانش، اس ترا  اطلاعات درونی و بیرونی شرکت و 

ی و های غیرضرورضبط و نگهداری آنها، اش راک دانش در تمامی سلوت، پرهیز از آموزش

 غیر مرتبط با اهداظ کلا  شرکت

I1,I7 

I9,I11 

های تتصصی به برگزاری آموزش

 ش   مس مر و پویا

های آموزشی و پیگیری اجرای آنها، افزایش تسلط اهمیت بروز رسانی مس مر دس ورایعم 

به زبا  خارجی به عنوا  یک شاخ  با اهمیت، آموزش این خدمت تلت نرارت 

 از خبرگا  صنعت توربین گ

I1,I6 

I9,I11 

I12,I13 

ریزی آموزشی در جهت برنامه

 ارتقاء فرفیت جذب

های صنعت، ارزیابی مس مر و تایید ارزیابی و ارتقاء مس مر دانش با توجه به اساسیت

های زمانی معین، آموزش سیس ماتیک به هدظ کسب و تمدید در بازه افرادصلاایت 

 کاربردی ها، هم اری آموزشی با شرکایگواهینامه

I3,I4 

I5,I7I11 

ثیرگذار مشاااهود و اهای تن اای  نهایی و خروجی :پیاامادهاا

نامشاهودی است که در اثر طراای مدل موجب ایجاد اس تعلق 

. اسااتگردد و در واقع خروجی ااصااله از راهبردها در جامعه می

که در  استاین پژوهش شاام  سه مقویه کلا  و پن  مقویه ُخرد 

 شا  داده شده است.ن 33 شماره جدول

 ها: كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد پيامد00 جدول
 هاکدهای مصاابه کدهای باز هاککدهای ملوری(مقویه های  کلا  مقویه

 عوام  فناوری

رسید  به شیافیت در ابعاد 

نوآوری بدیی  اهمیت ویژه 

 ملصول

 پایدار در نوآوری به راندما ، نیاز افزایش جهت رتیارا های پوشش در مس مر نوآوری به نیاز

بایا، وجود شیافیت در مرزهای نوآوری به علت تعاملات در  فناوری با فلزی غیر و فلزی مواد

 ها، اس راتژیک بود  توربین گاز به دیی  اس یاده در صنایع نرامی انریی فناوری

I1,I6 
I8,I9 

I10,11 
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 رهای فناورانه دبهبود قابلیت

 ساخت، مون ای و تست قلعات

 کن رل و بایانس قلعات، فناوری کاریماشین در نوآوری به نیاز و اخ صاصی فناوری پینیدگی

های پینیده در ساخت، ش   خا  اساس، نیاز به انواا روش قلعات دینامی ی ارتعاشات

 سازمون ای قلعات همانند تویید ملصویات دست

I1,I2 

I5,I8 

I9,I11 
I13 

 م  سازمانیعوا

 تبلور بلوغ رف اری در مدیریت

های هوشمندانه مدیریت ارشد، بلوغ مدیریت بر اثر شناخت و درک کام  از صنعت امایت

توربین گاز، ایجاد قدرت تی یک فرهنگ از ضد فرهنگ، رشد و بلوغ مدیرا  در اوزه 

 تتصصی خود

I2,I4 

I7,I12 

رسید  به اد مللوب از 

 مشروعیت سازمانی

شناسی کام  و عمیق سازمانی، ایجاد ثبات و پایداری در درو  سازما ، ثبات مدیریت و روا 

عدم تزیزل، پیوس گی و هماهنگی هارمونیک در تمامی ابعاد سازما ، ایجاد ی پارگگی در 

 تمامی ارکا  سازما 

I2,I3 
I7,I10 

I13 

 عوام  آموزشی
ایجاد زبا  مش رک و 

 اس اندارد در اوزه توربین گاز

ایجاد شب ه مقررات آموزشی مش رک و اس اندارد با سایر رقبا، صدور گواهینامه آموزشی زما  

به ش   ی پارگه و  1SPPدار در جهت اس انداردسازی دانش و تداوم آ ، اس یاده صلیح از 

 اس اندارد

I1,I6 

I9,I11 

I13 

 است.شا  داده شده ن 4شماره  مدل پارادایمی اس ترا  شده از تلقیق در ش  

 
 : مدل پارادایمی حاصل از تجزیه و تحليل داده بنياد5شكل

 یريگجهيبحث و نت -5
های فرآیند این تلقیق باا هادظ ارائاه مادل مادیریت روتین

هاای گازی انجام پذیرفت تا به هاای توربیننوآوری در شااارکات

گیرا  بتش توربین گازی کشاااور در بهبود مادیرا  و تصااامیم

کمک کرده باشد. این پژوهش با روی ردی عمل رد فرایند نواوری 

آمیت اه انجاام پاذیرفات. در اب ادا باا ملاایعاه منابع و ساااپس 

های نیمه ساخ ار یاف ه و عمیق خبرگا  و صااب نررا  مصاابه

در ادامه با اساا یاده از  .صاانعت توربین گازی کشااور انجام شااد

کاادگااذاری انجااام گردیااد. جهاات  MAXQDA 20افازار نارم

افزار وسااایله نرمهدل ااصااا ، از تللی  عاملی باع بارسااانجی م

SMART PLS تللی  با  اسااا یاده شاااد. ن ای  بدسااات آمده از

بینی دهد که قدرت پیشافزار نشا  میمعادیات سااخ اری و نرم 

باشد. مدل، ضاریب تعیین مسیر و برازش مدل در سلح قوی می

ز ( ا4که این ن ای  مدل نهایی پارادایمی اساا ترا  شااده کشاا  

کند. با توجه به ن ای  بدست آمده از بتش دوم کییی را تایید می

 
1 Standard Practice Procedure  

های ، در راسااا اای مدیریت به ر روتینهاای کییی و کمیبتش

های گازی پیشاانهادات زیر های توربینفرایند نوآوری در شاارکت

 گردد.ارائه می

  ،در مقویه عوام  فناوری در بتش تللی  کییی و داده بنیاد

سااا ترا  گردیااد. از این میااا  شااااخ  ا 4در نهااایاات 

های فناورانه در ساخت، مون ای و های بهبود قابلیتشااخ 

و توساااعه در اوزه  یقشاااب ه تلق یجاداتسااات قلعات و 

یب . ضراستدارای بیشا رین ضریب تعیین  و مواد یکم ان

دهنده اهمیت و کیییت بایای ها نشاااا بایای این شااااخ 

اساات. یذا در جهت های ب ار رف ه در این ملصااول فناوری

گردد انجام تلقیقات ها پیشااانهاد میارتقااء این شااااخ 

های ساخت، فرایند تر در زمینه کسب دانش در اوزهبنیادی

هااای افزایش دانش مون اای قلعااات، ت میا  و ارتقاااء روش

عنوا  بنیاد سااخ اری ملصول، تسات، نگاه به مواد اوییه به

ی و خارجی، توجه به اسااا یاده بهینه از منابع فناوری داخل

عنوا  منشأ نوآوری و اتتاذ اس راتژی مشت  در پویایی به



 ... هايدر شرکت ينوآور ندیفرا هاينیروت تیریمدل مدارائه 
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های جدید با توجه به توا  شااارکت در توساااعه توربین گاز

 دس ور کار قرار گیرد.

  در مقویاه عواما  ساااازمانی در بتش تللی  کییی و داده

شااخ  اس ترا  گردید. از این میا  دو  3بنیاد، در نهایت 

 م ناسب با جنس کار و ملصول یساخ ارگارگوب شاخ  

یریت دارای بیشااا رین ضاااریب در مد یتبلور بلوغ رف ارو 

ها نشا  از نیاز صنعت . ضریب بایای این شاخ استتعیین 

ی دهتوربین گاز به سااخ ار و رف ار سایسا ماتیک، سازما 

اخ صااااصااای، دقت و انساااجام مدیریت با توجه به جنس 

ین صاانعت اساات. یذا پیشاانهاد ب ار رف ه در ا هایفناوری

سایس یک نهاد م مرکز و تتصصی با گردد اه مام به تامی

ا  اندرکاربا اضور تمامی دست "مرکز توربین گاز ایرا "نام 

. دوی ی و خصاوصای در این اوزه در دس ور  کار قرار گیرد

ایجاد آگاهی و شناخت نسبت به عمل رد مدیریت فناوری و 

ها توسااط نایی در شااناخت روتینسااازی آ ، ایجاد توابومی

مدیرا  و اع قاد کام  به انجام کار ساایساا می در سااازما  

اقدامات یازم جهت ارتقاء توساااط مدیریت ارشاااد از جمله 

 .سازما  است

 کییی و داده مقویااه عواماا  ملیلی در بتش تللیاا   در

شااااخ  اسااا ترا  گردید. از این میا   4بنیاد، در نهایت 

و  ینقوانی و و بازار اخ صاص یدعوام  اق صااهای شااخ 

دارای بیشاا رین ضااریب تعیین  مقررات ااکم بر صاانعت

ها نشا  از فناور ملور و باشند. ضریب بایای این شاخ می

اساا راتژیک بود  این اوزه دارد. یذا پیشاانهاداتی شااام  

های کلا  دویت در جهت ایجااد تعااملاات هدفمند با بتش

های ا ، اساا یاده از روشهای زیر ساااخ ی کلتامین بودجه

نوآوراناه و خلااقاانه در تعاملات خارجی، بازخورد گرف ن از 

سیس م اق صادی بازار آزاد، تلاش جهت نشا  داد  اهمیت 

 . استگذاری در این صنعت نسب ا نوپا سرمایه

  در مقویاه عواما  آموزشااای در بتش تللی  کییی و داده

ز این میا  شااااخ  اسااا ترا  گردید. ا 3بنیاد، در نهایت 

زبا  مشااا رک و اسااا اندارد در اوزه  یجاداهای شااااخ 

دارای  دانش یریتمد یدر نلوه اجرا یااییپوو  گااز ینتورب

ا ه. ضریب بایای این شاخ اساتبیشا رین ضاریب تعیین 

دهنده دقت در کیییت و صااالت در اجرای نهادینه نشاااا 

دانش در صاانعت توربین گاز اساات. با توجه به اهمیت این 

های هایی شاام  اسا اندارد شد  روتینها توصایه شااخ

ها SPPکاری م ناساب با اهداظ شرکت، اس یاده صلیح از 

در جهت اسا اندارد شد  کارها، اس انداردسازی در آموزش 

ها و دانش ایجاد شااده در و ان قال دانش، اساا یاده از فرایند

نواوری در دس ور های جهت توسعه تجاری و افزایش قابلیت

 قرار گیرد. کار

  ،در مقویه عوام  انسانی در بتش تللی  کییی و داده بنیاد

شااخ  اسا ترا  گردید. از این میا  شاخ   1در نهایت 

ی دارای بیش رین ضریب شیل یتبه آرامش، تمرکز و امن یازن

ه گردد ک. با توجه به عوام  ذکر شده توصیه میاستتعیین 

 تمرکز و شدر جهت آرام در جهت ایجاد فضااایی مناسااب

 کاهش جهت افزایش کیییت و در  نهایت منجر به در کافی

گردد و انساااانی و افزایش راناادمااا  کاااری می خلااهااای

 و ارتقا قابلیت اطمینا  ملصول در ایمنی همننین افزایش

 مم ن انجام پذیرد. سلح بایاترین

  در مقویااه عواماا  فرهنگی در بتش تللیاا  کییی و داده

خ  اسااا ترا  گردید. از این میا  شاااا 2بنیاد، در نهایت 

اتیک میس سیرو غ یس ماتیکس هایینروت یریتمدشاخ  

د که گرد. یذا توصیه میدارای بیشا رین ضریب تعیین است

فرهنگ نگاه به جلو و تمرکز بر اشاا باهات گذشاا ه، ایجاد 

فرهنگ طراای آگاهانه و خلا  روتین در صااانعت، نهادینه 

های مربوطه و فرهنگ وتیناز طریق ایجاد ر شاااد  قوانین

اسااا یااده از مادیرا  و افراد مرتبط باا کار ملویه، نگاه به 

 نگفره فرهنگی، بهبود عادت عنوا  یک به کیییت کن رل

سیس ماتیک، را در دس ور  و مس مر صاورتبه دهی گزارش

 کار قرار داد.

های این پژوهش بیشا ر شااام  عدم دساا رسی به ملدودیت

های ااکم بر ی خارجی، در اثر ملدودیتاطلااعاات و دانش رقباا

این صنعت و همننین تعداد کم خبرگا  و کارشناسا  این اوزه 

 .است

به دیی  ابعاد بزرگ ر و تنوا بیشااا ر در صااانعت هوانوردی ،  

های آتی در این صاانعت که ی ی از پیشاانهاد می شااود پژوهش

های گازی اساات صااورت پذیرد. مصاارظ کنندگا  عمده توربین

های فراوا  در ن این موضاوا را می توا  به دیی  شباهتهمننی

 های فرایند نوآوری، در صنایع نرامی مورد بررسی قرار داد. روتین
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 ست منابعرفه
،  SMART PLS: كاربرد نرم افزار تیریدر مد یريمس-یساختار یمدل ساز" ی مهد ،یقنوات  غلامزاده، رساول  آذر، عادل [3]

 .3123، هتهرا : ان شارات نگا

 ییهمپا یبرا یارائه چارچوب مفهوم"  ملمد رضاااا ،یویگ یلیاسااامع  نیفتراید ،یناادر  منوگهر ،یمنلق  یعل ،یدریاا [2]

، شماره 31دوره  ت،یریفصلنامه بهبود مد ،"بيفراترك كردیاز رو یرگيبا بهره رانیدر ا یتوربوفن تجار یفناورانه موتورها

 .3121، 12-33  ، ص3

 تیریمد تيعوامل مؤثر در موفق یو رتبه بند ییشنناسا"  اسا اد، فرزاد یقاسام  رضاا دیزاده، ام یقاضا  خمساه، عباس [1]

 ،"(ايشنركت توربو كمپرسننور نفت آسنن ی)مطالعه موردیفاز یدلف کيگاز با تكن نيسنناخت تورب عیدر صننا ینوآور

 .3124، 3-33  صدانشگاه تهرا ،  یو اسابدار تیریکنیرانس علوم مد

در  یدر بستر شبكه: مطالعه اكتشاف یتعامل ینوآور هایچالش"  درضایام ن،ییاگ  درضایام ،یلیخل  املمدرضا ،یرساوی [3]

 .3123 ،3-2  ص، 33 شماره ع،یصنا یمهندس ایمللینیکنیرانس ب نیگهاردهم، "رانیگاز ا نيتورب تويانست

های عملكردی بندی شاخصی و رتبهارزیابی عملكرد مدیریت فناور"سارمدیا ، یاسمن  خمسه، عباس  اوادی، فریدو    [4]

، شماره 33 دوره  ، فصالنامه توسعه ت نویویی صنع ی،"وضعيت موجود در شركت مهندسی و ساخت بویلر و تجهيزات مپنا

 .3127، 4-33  ، ص11

ون رد ینیو كارآفر نانهیكارآفر شیكاركنان، گرا تيو خلاق یجوّ نوآور"  مهرداد ب،یش  ینیاس  مهرانه ،یرسا م یصاباغ [3]

  ص ،3، شاماره 2دوره  ،یدفاع هایدر ساازما  ینوآور تیریمد ،"نآفریتحول  ینقش رهبر نييتب یبرا ی: مدلیسنازمان

46-27 ،3121. 
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