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چكيده
از دیرباز روابط و تعاملات بین انسااا ها موجب شاا گیری مجموعهای از قوانین نانوشاا ه در یایههای زیرین جامعه گردیده که
اصاللااا روتینهای آ جامعه نامیده میشود .این رف ارها در اثر گذشت زما فرهنگهای خاصی را برای آ جامعه ایجاد میکند.
پژوهش ااضر سعی در ارائه مدیی جهت مدیریت روتینهای فرایند نوآوری در شرکتهای توربینهای گازی دارد .در این پژوهش از
روش شاناسی آمیت هککییی-کمی) اس یاده شده است .در اب دا با ملایعه منابع ک ابتانهای ،سپس انجام مصاابههای نیمه ساخ ار
یاف ه و عمیق با  31نیر از خبرگا  ،شااخ ها شااناسااایی شاادند .در بتش کمی ،پرساشاانامه ااصا از شاااخ ها بین  31نیر از
کارشاناسا مرتبط توزیع و ن ای با اس یاده از معادیات ساخ اری تللی و مورد تایید قرار گرفت .پس از کدگذاری ،تللی دادهها و
اس یاده از معادیات ساخ اری ،درنهایت مقویههای اصلی که شام عوام فناوری ،ملیلی ،فرهنگی ،سازمانی ،آموزشی و انسانی بود
شاناساایی و در ادامه با اسا یاده از نرریه داده بنیاد مدل میهومی اسا ترا گردید .با توجه به دادههای ااص از تلقیق ،پیشنهاد
میگردد در راسا ای مدیریت روتینهای فرآیند نوآوری اقداماتی از قبی تاسیس مرکز توربین گاز ایرا  ،تلقیق و نوآوری در اوزه
م انیک ،مواد و فرایندهای تست ،اهمیت به دانش و تجربه فردی ،آموزشهای تتصصی به ش مس مر انجام پذیرد.
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ارائه مدل مدیریت روتینهاي فرایند نوآوري در شرکتهاي ...

 -0مقدمه
سالهاست که سایه نوآوری بهعنوا یک نیروی ملرکه بایقوه
بر تمامی صاانایعی گساا رده شااده که از فناوری پیشاارف ه بهره
میبرند و در یایههای زیرین آنها رف ارها ،کنشها و مقاصااادی در
جریا اساات که کم ر قاب رویت ،پیشبینی ،ان تاب و بررساای
اسات .تمامی این عوام که بهصورت فردی یا گروهی در راس ای
انجام هدفی مشت صورت میپذیرند ،نیاز به روتین دارند[.]11
روتینهاا از نرر گگونگی عمل رد یاک ساااازماا دارای اهمیت
ویژهای هسااا ناد زیراکاه ابزاری میید در جهت ایجاد هماهنگی
ساازمانی و همننین اقدامات ساایسا ماتیک بوده که باعث هموار
شد مسیر کارهای سازمانی میگردد[ .]13مدیریت نوآوری ی ی
از مهمترین ،اثربتشترین و موثرترین فراینادهایی اسااات که هر
شرکت با اس یاده از آ  ،توانایی ایجاد یک نوآوری پایدار را بدست
میآورد[ .]22صااارظ نرر از انادازه ،نوا فعااییت ،شااادت علم و
فنااوری یاا هر عام دیگری که بر قابلیت شااارکتها تاثیر دارد،
نوآوری را بااید بهعنوا یک ایزام مدیری ی درنررگرفت گراکه نه
تنها در اال ااضار بل ه در موفقیت آینده کسبوکار شرکت نیز
موثر اسات[ .]13این بدین معنی است که اغلب شرکتهای نوآور
از طریق ایجااد روتینهای کاری نوآوری میکنند .نوآوری در این
شرکتها با اس یاده از یک فرآیند سه مرالهای انجام میگیرد که
شااام  :خرو از انجماد و ایساا ایی موجود ،شااروا به نوآوری از
طریق ایجااد مادیریت تیییرات ساااازمانی برای واادهای مب ر
درونی و در نهااایاات ثبااات در رف ااارهااای ماادیری ی موردنیاااز
اسااات[ .]34در اال ااضااار ،شااارکتهای مشااایول در اوزه
فناوریهای پیشااارف ه ،علاقه فراوانی به اسااا یاده از نوآوریهای
جادید دارند تا بهوسااایله آ افراد خود را با این نوآوریها درگیر
کنند .برای رسید به به رین شیوه در مدیریت روتینهای فرایند
نوآوری نیاز به اس ا یاده از شاایوههای کاری مناساابی اساات تا در
جهت پش یبانی بیش ر از این نوآوریها اقدامات یازم صورت گیرد،
این خود بااه یااک گااایش مهم در مورد درک به ر از روتینهااا و
همننین کن رل و مدیریت سازما تبدی شده است[.]16
ی ی از پینیدهترین ماشااین آیات ساااخ ه دساات انسااا که
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
از صاانایع اساا یاده میگردد از جمله میتوا به صاانعت هوایی،
صاانعت نیروگاهی و صاانایع نیت و گاز اشاااره کرد .]21صاانعت
توربین گاازی باا توجاه باه اهمیت و راهبردی بود فناوریهای
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خود نیاز به شاناخت و اس یاده از روتینهای اخ صاصی در جهت
پیادهسازی فرآیند نوآوری دارد .علت تیاوت در روتینها به جنس
و صلاایت کاری صنعت ارتباط دارد ،عوام ذکر شده باعث ایجاد
تیاوت در قدرت ت رار ،شاا پذیری و پ انساای روتینها در آ
صنعت میگردد[ 33 ،1و  .]12صنعت توربین گاز در ایرا  ،دارای
بازاری پررونق و تقاضااای گشاامگیری اساات که این موضااوا در
بتشهای مت لف صانعت بهعنوا یک فرصات مناسب در جهت
ایجاد نوآوری و کسب فناوری دیده میشود[ .]7صنایع نیروگاهی
در ایرا قاادرناد تا با افزایش قابلیتهای داخلی خود و همننین
تمرکز بر راهبردهااای میااا ماادت و بلناادماادت ،در اوزههااای
مدیری ی و فنی به مرزهای فناوری دسااات یاف ه و به صااانایعی
خلاا و نوآور تبادیا شاااوناد[ .]24باا توجه به این ه ملایعات
م عاددی در اوزه مادیریات فرآیند نوآوری انجام گردیده ،اما در
اوزه مدیریت روتینهای فرآیند نوآوری تلقیقات اندکی صااورت
پذیرف ه و این در اایی اساات که در کشااورهای توسااعهیاف ه بر
ضاارورت مدیریت روتینها تاکید شااده اساات .بهراال وجود این
خلاء علمی و عملی در صانعت بااهمی ی مانند صنعت توربین گاز
بیشاا ر نمایا اساات .اال با توجه به ملایب ذکرشااده ،پژوهش
ااضر با این سوال آغازین ش میگیرد که :به رین روش اجرای
مادیریت روتینهای فرایند نوآوری در شااارکتهای پیشااارو در
صاانعت توربینهای گازی گگونه مم ن میگردد؟ اال پرسااش
اصاالی پیش روی این ملایعه آ اساات که گگونه میتوا برای
مدیریت روتینهای فرایند نوآوری در شااارکتهای توربینهای
گاازی یاک ایگوی بومی ارائاه کرد؟ این پژوهش بر آ اسااات تا
گارگوبی جامع از این موضااوا در شاارکتهای توربینهای گازی
ارائه دهد.

 -8پيشينه پژوهش
 -0-8پيشينه نظری
هووه و نیووینهوس ]21[1مع قاادنااد کااه روتینهااا ایگوهااای
پویای فعاییتهای ت رار جمعی هسا ند .آنها توصیف میکنند که
گگوناه و باه گاه شااا نقشاااههای رف اری درک میگردند و
همننین نمادی از برداشت صلیح ما از انجام کارهاست .روتینها
گاارگوبی را برای ایگوهاای ت رار فردی فراهم میکنند ،بنابراین
ایگوهاای فردی را باه ایگوهاای جمعی پیوند زده و همزما باعث
پیوند بتش کوگ ی از روتینها به نقاط دیگر سااازما میشااوند.
زیرا سااازما ها مجموعهای از روتینهای درهم تنیدهای اساات که

حمیدرضا قاضي زاده ،مهرداد حسیني شكیب و عباس خمسه

غیررسمی سبب تسهی در تتصی دانش ،ان قال و تبدی آ به
ملصاویات و سایر خروجیهای فرآیند نوآوری میگردد[ .]13این
شااارکتها بهصاااورت فزایندهای در هم اریهای بین ساااازمانی
شرکت میکنند تا از نوآوریهای خود پش یبانی کنند .با این اال
نرخهای بایای شاا ساات در نوآوری به این ن ه اشاااره دارد که
بساایاری از این هم اریها موفقیتآمیز نبوده اساات .بنابراین نیاز
اسااات تااا آننااه موفقیاات نوآوری را تعیین میکنااد به ر درک
شاااود[ .]23شااارکتهای کوگک و م وساااط ،برای موفقیت در
طویانیمدت باید به شاا فزایندهای رهبری نوآوری و کارآفرینی
را پذیرف ه و در جهت بهبود موضاااوعاتی همنو  :توانایی بایقوه،
مزیاات رقاااب ی و افزایش عمل رد گااامهااای مل می بردارنااد تااا
پایداری تضمین شدهای ایجاد گردد[ .]33برای تقویت نوآوری در
این ساازما ها باید بسا ری طراای شود تا بهوسیله آ کارکنا
تشااویق به ریسااکپذیری و پیشااگام شااد در ارائه خدمات و
کاارهای نوآورانه شاااوند[ .]3با ایناال صااارظ نرر از ابعاد ،نوا
فعاییت ،شدت علم و فناوری یا هر عام دیگری که بر قابلیتهای
پویای شاارکتها تاثیر میگذارد ،نوآوری را باید بهعنوا یک ایزام
مادیری ی درنررگرفات گراکاه نه تنها در اال ااضااار بل ه در
موفقیت آینده کسبوکار نیز تاثیرگذار است[.]13
توساعه تجاری یک ملصول خا یا ایجاد خدمات در فرآیند
توییاد آ  ،شاااام تیییرات پینیده و پویایی اسااات .بنابراین در
جهات پرورش این قاابلیاتها نیاز به مدیریت نوآوری ااسااااس
می گردد .به این میهوم که فرآیند و دانش ایجاد شااده در شرکت
منبع اصلی قابلیتهای نوآورانه را تش ی میدهند[ .]32سنجش،
کشااف و پی ربندی این قابلیتهای نوآورانه همگی تاثیر بساازایی
در پایداری بیش ا ر سااازما دارند .این موضااوا نقش قابلیتهای
پویاای شااارکاتهاا و روتینهاا را در ایجاد منابع و تواناییها در
راس ای نوآوری پایدار نشا میدهد[ .]22این قابلیتهای نوآورانه
در روتینهاا همننین موجب افزایش توا پیشبینی و اس نرم
در بلرا ها میگردد .بنابراین روتینها در سازما ثبات و پایداری
را فراهم کرده و در شرایط بلرانی نیز پویا هس ند[.]13

این روتینهاا باهعنوا م اانیزم هماهنگی بین سااالوت مت لف
جمعی انجااام وفییااه میکننااد .یااادگیری جمعی ب اهصاااورت
مقایسهای ،یک فرایند ی پارگه از جنبههای شناخ ی ،اج ماعی و
عاطیی اسات .با توجه به این موضاوا ،تیییر روتین باید بهصورت
یک فرایند ساایاساای  -اج ماعی باشااد که با پرداخ ن به مسااائ
قدرت ،تضاااد منافع و گگونگی تاثیر یادگیری تلت اثر شاارایط و
سااااز و کارهای اج ماعی قرار گیرد .وارویک ]13[3عنوا میدارد
کاه روتینها را میتوا با تشااا ی یک ساااازما موق ی ،مانند
گروههای سایاستگذاری که باعث ایجاد یک دید اج ماعی جدید
میگردند ،تیسیر و روتین جدیدی را ایجاد نمود .اخ لاظ میا دو
روتین موجب ایجاد پارادوکس ثبات یا عدم ثبات شاااده و همین
ساااباب شااا گیری یک فرایند نوآوری اول روتینهای جدید
میگردد .کوهنادت و ییرنا ]33[4بر این باورند که موقعیت م انی
ساازمانی که در آ روتین پدیدار شاده و یادگیری در آ صورت
میگیرد ،دارای اهمیت فراوانی است .این اتیا باعث بوجود آمد
روشهاا و فراینادهاای خاصااای در آ مل میگردد که از نرر
قادرت ت رار ،میزا یخت ی و پ انسااای جسااا جو ،دارای تیاوت
ملساوسای اسات .اما باید دانست که تعاملات دائمی همواره بین
سلوت میانی و پایین سازما مشت میگردند.
مدیریت نوآوری ،اوزه دانشی میا رش های است که در گند
دهه اخیر رشااد گشاامگیری داش ا ه ،با این اال مدیریت نوآوری
اغلاب معاادل مادیریات ت نویویی یا مدیریت تلقیق و توساااعه
درنررگرف ه میشاود .ویی کاملا مشات است که این دو از نرر
جنس دانش دارای تیاوتهای ریشاااهای هسااا ند .پیادهساااازی
ابزارهای مدیریت نوآوری نیازمند تیییر در روتینهای سااازمانی و
انلباا در عواملی ماانناد :ارتبااطات ،تعاملات ،یادگیری و تیییر
روی رد مدیرا اسااات[ .]12مدیریت نوآوری بر نقش روتینهای
ساااازمانی بهعنوا یک فرایند پینیده و یک عنصااار بنیادی در
ساازما تاکید میکند ،این فرایند از ساه مراله تش ی میشود
در اب دا شاااناخت کام و کن رل روتینهای فعلی ،ساااپس ایجاد
روتینهای جدید و در نهایت مراله بررساای و شناخت رف ارهای
ذینیعاانی اسااات کاه در دل روتین ت ام مییابند .هر کدام از
مراا ذکر شاده ،ش م یاوتی از فعاییتهای مرتبط با نوآوری
را به نمایش میگذارند و نشاااانگر رف ار ی ایک ذینیعا و عام
موفقیت مدیریت نوآوری است[.]27
موفقترین شااارکتهای نوآور ،نوآوری را بهعنوا یک رویداد
مجزا تصااور میکنند که اغلب آنها از طریق روتینهای رساامی و

مرور پیشااینه نشااا داد که با توجه به ملایعات م عدد انجام
شاااده در اوزه مادیریات روتینهاای فرایناد نوآوری ،اغلب آنها
دیدگاهی خا به این موضااوا داشاا هاند .برخی از این ملایعات
مانند [ ]11[ ،]13و [ ]22تنها به بررسی و عمل رد آ پرداخ هاند
و برخی نیز مانند [ ]17و [ ]27گگونگی ایجاد و ت ام روتین را
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بررساای کردهاند و تعدادی نیز مانند [ ]23[ ،]31و [ ]33به تاثیر
و نقش روتینها بر نوآوری و کارایی در سااازما ها اشاره کردهاند.
همننین ملایعات مرتبط با صنعت توربین گازی عمدتا بر نوآوری

و اجزاء آ تمرکز داشا ه و به روتینهای آ اشاااره خاصی نشده
است .از جمله [ ]3[ ،]2و [ ]1درجدول شماره  3برخی از اهداظ
و ن ای این ملایعات نشا داده شده است.

جدول :0مطالعات انجام شده در رابطه با مدیریت روتينهای نوآوری
هدظ

ن یجه گیری

م ییرها

منبع

بررسی عمل رد روتینها بر پویایی و دانش
سازمانی

تمرکز بر پویایی فرایندهای زیر بنایی روتین

فضای سازگاری  ،مدیریت بلرا  ،قوم نگاری ،
رف ار ارفهای روتینها ،اج ماعی بود

[]13

گگونگی ایجاد و ت ام یک روتین سازمانی

ایجاد روتین غیر ضروری می تواند سبب از
بین رف ن دیدگاه مش رک برنامه ریزی و ذهن
مشاهدهگر شود.

روتینهای سازمانی ،سازگاری به ش بومی،
برنامهریزی آموزشی ،توسعه تتصصی ،گرخه
ملایعه

[]17

بررسی پویایی عمل رد روتین

عمل رد یک روتین شام توانایی شناسایی
خایق و بازیگر آ روتین نیز است.

پویایی روتینها ،انع اس پذیری رف ار ،قوم
شناسی ،باز اندیشی ،مادیگرایی

[]11

بررسی تاثیر اجرای برنامه افزایش فرفیت جذب
بر نوآوری

تلقیق و توسعه نیازمند فرفیت جذب درونی
و بیرونی است .که به روتین بس گی دارد.

فرفیت جذب داخلی و خارجی ،تلقیق و
توسعه ،خروجی نوآوری ،روتین،

[]31

بررسی تأثیر و عمل رد قابلیتهای پویا بر روی
پایداری نوآوری.

روتینهای م یاوت سازمانی میتوانند ،عمل رد
مدیریت نوآوری پایدار را تقویت کنند.

نوآوری برای پایداری ،منابع و شایس گیها،
روتینهای سازمانی ،قابلیتهای پویا ،پایداری
نوآوری

[]22

نقش تیییرات در نوآوری بهوسیله روتینها

روتینها میتوانند هم منجر به نوآوری شوند و
هم به عنوا بتشی از قابلی های نوآورانه
عمیق تر گردند.

توانمندی نوآوری ،روتینهای پویا ،تیییر در
نوآوری

[]23

گگونگی ت ام روتینهای سازمانی بهوسیله
اجرای مدیریت نوآوری

تاکید مدیریت نواوری بر نقش روتینهای
سازمانی به عنوا یک عنصر بنیادی در
سازما .

مدیریت نوآوری ،پیادهسازی نوآوری ،روتینهای
سازمانی ،ت ام روتینها

[]27

شناخت پویایی روتینهای روزمره

روتینهای کاری که دارای پویایی درونی
هس ند ،هم در ثبات و هم در تیییر سازما ها
نقش دارند.

پویایی روتین ،پویایی روزمره ،پویایی درونی،
هس ی شناسی روتین

[]37

نقش روتینهای رسمی در نوآوری سازمانی

روتینها ،منبع قدرتمندی برای شروا نوآوری
به اساب میآیند.

روتینهای سازمانی نوآوری ،نوآوری سازمانی،
نگرش مدیرا

[]33

تبیین عوام مؤثر بر همپایی فناورانه موتورهای
توربوفن

ارایه ایگوی برنامهریزی و سیاستگذاری در
صنعت موتورهای توربوفن

همپایی فناورانه ،ملصویات و سامانههای
پینیده ،موتورهای توربوفن تجاری

[]2

بررسی و ارزیابی عوام موثر بر مدیریت نوآوری

عوام  :راهبرد ،یادگیری ،فرآیندها ،ساخ ارها،
سازماندهی و شب هسازی بر عمل رد مدیریت
نوآوری مؤثر است

نوآوری ،مدیریت نوآوری ،مدل تید و بسنت،
فرآیند تللی شب های ،مواد کارا مپنا

[]36

ارزیابی عمل رد مدیریت فناوری و رتبهبندی
شاخ های عمل ردی آ

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

بررسی نرام نوآوری بتشی صنعت توربینهای
گازی در ایرا

ایجاد قابلیتهای فناورانه و راهبردهای کسب
فناوری در بنگاه های سازنده توربینهای
گازی.

نرام نوآوری بتشی ،ملصویات و سامانههای
پینیده ،صنعت توربینهای گازی ،تلریمها،
تقاضای داخلی

[]2

اس یاده از ایگوهای شب ه ای برای تلقق اهداظ
مرتبط با نرام نوآوری

توسعه ساخ ارهای شب های برای نوآوری
تعاملی

شب ه نوآوری ،شب ه تعاملی ،نوآوری تعاملی،
توربین گاز ،صنعت نیت و گاز

[]3

ارزیابی عوام موثر در موفقیت صنایع ساخت
موتورهای توربین گاز

روایه خلاقیت و اب ار ،تجربه ،دانش فردی و
روتینهای سازمانی در موفقیت درمدیریت
نوآوری مؤثر است

نوآوری ،مدیریت نوآوری ،عوام موفقیت،
توربین گاز

[]1

 -3روششناسی پژوهش
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این اه ن ای این تلقیق موجب بهبود مدیریت روتینهای فرآیند
نوآوری و همننین باعث توسااعه دانش کاربردی در شاارکتهای
توربینگازی خواهد شد ،از اهمیت خاصی برخوردار است .تلقیق

حمیدرضا قاضي زاده ،مهرداد حسیني شكیب و عباس خمسه

ااضاار از ایث هدظ یک تلقیق کاربردی اساات و از ایث روش
به جهت آن ه به توصیف گگونگی وضع موجود بهوسیله گردآوری
دادهها میپردازد از نوا تلقیقات توصییی -پیمایشی است.
بتش اول کییی :این بتش از دوجزء تشا ی شده در اب دا
با ملایعه منابع ک ابتانهای ،مقایات و اساااناد م وب در رابله با
مادیریات روتینهای فرآیند نوآوری که در بررسااای آ از روش
ملایعه پیشااینه تلقیق و بررساای م و اسا یاده شااد .سااپس با
اس ا یاده از اطلاعات بدساات آمده از بررساای م و مصاااابههای
نیمه سااخ ار یاف ه و عمیق با  31نیر از خبرگا و صااب نررا

صانعت توربین گازی کشور انجام پذیرفت .در این مراله از روش
نموناهگیری هادفمند اسااا یاده گردید .کدهای اسااا تراجی در
مصااابه یازدهم به اشاباا نرری رسید و تا مصاابه سیزدهم به
بروز کاد جادید منجر نگردید .با توجه به اجم بایایی از دادهها از
نرمافزار م س کیودا جهات تللیا دادههاای کییی و کدگذاری
اسا یاده شاد .در جدول شاماره  2اطلاعات مصااابه شوندگا با
توجه به جایگاه شاایلی ،مل خدمت ،سااابقه ،مدرک تلصاایلی،
تاریخ مصاابه و مدت زما مصاابه آورده شده است.

جدول :8جدول اطلاعات مصاحبه شوندگان
جایگاه مصاابه شونده

مل فعاییت

سابقه کسال)

مدرک تلصیلی

تاریخ مصاابه

مدت زما مصاابه

قائم مقام مدیر

 OTCشرکت

11

فو ییسانس

3121/33/21

 74دقیقه

مدیر سلح عایی

توگا

22

دک ری

3122/62/34

 366دقیقه

مدیر سلح عایی

سرو هیدروییک پویا

12

ییسانس

3122/63/33

 364دقیقه

مدیر سلح عایی

پژوهشگاه نیرو

34

دک ری

3122/64/33

316دقیقه

مدیر دف ر طراای

توربینهای گازی

26

دک ری

3122/64/33

 44دقیقه

مدیر کن رل تویید

توربینهای گازی

34

فو ییسانس

3122/64/23

26دقیقه

مدیر مهندسی تویید

توربینهای گازی

26

فو ییسانس

3122/64/22

314دقیقه

مدیر اس اندارد سازی

توربینهای گازی

31

فو ییسانس

3122/64/24

 14دقیقه

مدیر تعمیرات موتور

توربینهای گازی

26

فو ییسانس

3122/64/23

 26دقیقه

مدیر دانش

توربینهای گازی

31

فو ییسانس

3122/64/27

 34دقیقه

مدیر آینده پژوهی

توربینهای گازی

32

فو ییسانس

3122/64/21

 16دقیقه

مدیر آموزش

توربینهای گازی

31

فو ییسانس

3122/64/22

 36دقیقه

مدیر فناوری

توربینهای گازی

23

دک ری

3122/63/1

 74دقیقه

بتش کمی :روش برگزیده برای بررساای روابط موجود بین
م ییرهای شا دهنده مدل ،روش اداق مربعات جزیی است
که ی ی از مناساابترین روی ردها در مدل معادیات ساااخ اری
است .جامعه آماری این پژوهش کارشناسا شاغ در شرکتهای
درگیر در سااااخات توربینهاای گازی در ایرا با اداق مدرک
ییساانس و پن ساال سابقه کار بودند .ابزار پرسشنامه ااوی 16
سااوال از عوام اساا ترا شااده و بر مبنای طیف پن گزینهای
یی رت طراای و قب از توزیع با اساا یاده از نرر خبرگا بازبینی
و اصااالات گردید .ان تاب نمونه براسااااس اسااا یاده اداک ری از
جامعه در دساا رس انجام پذیرفت و از مجموعه پرسااشاانامههای
جمعآوری شاده ،تعداد  31پرسااشانامه کام مورد اسا یاده قرار
گرفات .م ییرهاای جمعیات شاااناخ ی پژوهش ااضااار از نرر
تلصیلات شام  %44.12 ،کارشناسی ارشد %27.2 ،کارشناسی و
 %33.21دارای مدرک دک ری است.
بتش دوم کییی :با اسااا یاده از اطلاعات ااصااا از بتش
کمی آغاااز گردیااد .تجزیااهوتللی ا دادههااا بااا اسااا یاااده از

دس ا ورایعم های اس ا راوس و کوربین ]11[3به ش ا داده بنیاد
انجام پذیرفت و پس از شاااناساااایی مقویه ملوری ارتباط میا
شارایط علی ،شرایط زمینهای و عوام مداخلهگر مشت گردید.
در ادامه تأثیرات این عوام موجب شاااناساااایی عوام راهبردی
گردیده و در نهایت پیامدها نیز در اثر اجرای راهبردها شاناساایی
شدند.

 -4یافتههای پژوهش
در اب ادا دادههای کییی بدساااتآمده از اطلاعات ااصااا از
بررسااای ادبیات و اسااا ترا شااااخ های عمومی و همننین
مصاابه با خبرگا صنع ی و اس ترا شاخ های اخ صاصی به
کمک نرمافزار  Maxqda 2020در ساااه مراله مورد تللی قرار
گرفت که به شرت ذی است:
ایف) کادگاذاری بااز :باا توجاه به نرریه داده بنیاد ،فرآیند
بررسای دادهها با کدگذاری باز آغاز میشود .کدگذاری باز فرآیند
تللیلی اسااات که طی آ میاهیم کلیدی شاااناساااایی شاااده و

6 Strauss and Corbin
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ویژگیهاای مربوط باه ابعاد هر میهوم اسااا ترا میشاااود .در
کادگاذاری بااز ،وقایع یا مشااااهدات در دادههای بدسااات آمده
نامگذاری میشاااود که شاااام میهوم شاااناسااای و مقویهبندی
اسات[ .]11در این مراله دادههای ااص از مصاابهها و ادبیات
تلقیق به دقت بررسی و  322میهوم اس ترا گردید.

ب) کدگذاری ملوری :در این مراله  322مضمو اس ترا
شده در مراله کدگذاری باز برای تلییق و ایجاد مقویههای فرعی
با هم ترکیب و تلییق گردید که  16شاخ اصلی از آ اس ترا
شااد که در شا شااماره  3در قایب شااب ه مضااامین ااصا از
خروجی نرمافزار  Maxqda 2020نشا داده شده است.

شكل :0شبكه مضامين پيوند طبقات تجزیه و تحليل دادها(كدگذاری باز) در نرمافزار Maxqda2020

) کدگذاری ان تابی :در ن یجه انجام کدگذاری ان تابی در
نهایت  3مقویه اصلیکشاخ ) قایببندی گردیدکش شماره .)3
در ادامه براساااس ن ای دو مراله قبلی کدگذاری ،مقویه ملوری
را به شا لی نراممند به دیگر مقویهها براساس روی رد خودفهور
ربط داده و آ روابط را در گارگوب یک روایت ارائه کرده و سپس
مقویههایی را اصاالات میکند که به بهبود و توسااعه بیش ا ری نیاز
دارند.
در قساامت کمی پژوهش با اساا یاده از مرور ادبیات ،تعداد

 16شااااخ کجدول شاااماره  )1در رابله با مدیریت روتینهای
فرایند نوآری از بتش کییی پژوهش جهت صااالهگذاری تلقیق
در قایب پرسشنامه در اخ یار کارشناسا اوزه توربینهای گازی
قرار گرفت و ن ای با اسااا یاده از نرمافزار  SMART PLSتللی
گردید .جدول شااماره  1ضاارایب بارهای عاملی و ضااریب تعیین
ااصا از معادیات سااخ اری اوییه شاااخ های ااص از بتش
کییی پژوهش را نشا میدهد.

جدول :3شاخصهای حاصل از بخش كيفی پژوهش به همراه بار عاملی و ضریب تعيين هر عامل
مولفهها

عوام فناوری

عوام ملیلی

عوام فرهنگی

عوام سازمانی

كد شاخص

بار عاملی

ضریب تعيين

شاخص ها
رسید به شیافیت در ابعاد نوآوری به دیی اهمیت ویژه ملصول

inf1

6.741

6.4733

بهبود قابلیتهای فناورانه در ساخت ،مون ای و تست قلعات

inf2

6.137

6.3374

نیاز به تعاملات نوآورانه در جهت رسید به کیییت پایدار

inf3

6.713

6.3371

ش ست در نوآوریها به علت وجود عدم قلعیت

inf4

6.331

عدم تایید

اه مام به نوآوری در فرایندهای پینیده تست

inf5

6.736

6.4773

ایجاد شب ه تلقیق و توسعه در اوزه م انیک و مواد

Inf6

6.723

6.3113

عوام ملی و فراملی

enf1

6.722

6.3271

قوانین و مقررات ااکم بر صنعت

enf2

6.123

6.3736

وجود منبع کسب و کار اخ صاصی

enf3

6.711

6.3313

عوام اق صادی و بازار اخ صاصی

enf4

6.117

6.7663

وجود بازار انلصاری و کاملا مشت

enf5

6.737

6.4111

فرهنگ مقاومت در برابر تیییرات

cuf1

6.411

عدم تایید

مدیریت روتینهای سیس ماتیک و غیرسیس ماتیک

cuf2

6.113

6.7732

فرهنگ رف اری نوآورانه در گارگوبهای مشت

cuf3

6.134

6.7336

تبلور بلوغ رف اری در مدیریت

Orf1

6.133

6.3477

دس یابی به گاب ی یازم در انجام فرایندها ملویه

Orf2

6.411

عدم تایید

گارگوب ساخ اری م ناسب با جنس کار و ملصول

Orf3

6.132

6.7626

رسید به اد مللوب از مشروعیت سازمانی

Orf4

6.771

6.3641

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و پنج ،پاییز 0011

8

حمیدرضا قاضي زاده ،مهرداد حسیني شكیب و عباس خمسه

عوام آموزشی

پویایی در مقررات سازمانی

Orf5

6.733

6.4117

ایجاد زنجیره تامین م ناسب با فعاییت شرکت

Orf6

6.411

عدم تایید

توسعه درو سازمانی

Orf7

6.771

6.4274

ایجاد ارزش افزایی در مای یت ف ری

Orf8

6.743

6.4734

ایجاد زبا مش رک و اس اندارد در اوزه توربین گاز

Trf1

6.131

6.3336

پویایی در نلوه اجرای مدیریت دانش

Trf2

6.163

6.3333

برنامهریزی آموزشی در جهت ارتقاء فرفیت جذب

Trf3

6.723

6.3247

Trf4

6.741

6.4733

برگزاری آموزشهای تتصصی به ش

عوام انسانی

مس مر و پویا

نیاز به آرامش ،تمرکز و امنیت شیلی

Huf1

6.714

6.3332

توجه به کارآفرینیا اخ صاصی صنعت

Huf2

6.316

عدم تایید

اهمیت به دانش و تجربه فردی

Huf3

6.722

6.4133

پویایی در تعاملات و کیییت کارگروهی

Huf4

6.767

6.3221

ش ا شااماره  2مدل معادیات ساااخ اری اصاالاای به همراه
ضرایب اس اندارد بارهای عاملی را نشا میدهد .با توجه به ش
 2و جدول  ،1از مجموا  16شاخ اوییه  4شاخ که دارای بار
عااملی کم ر از  6.7بودناد ،ااذظ شااادناد .این عوام شاااام
"شااا سااات در نوآوریهاا باه علت وجود عدم قلعیت"ک،)inf4

"فرهنگ مقاومت در برابر تیییرات"ک" ،)cuf1دساا یابی به گاب ی
یاازم در انجاام فراینادهاا ملویاه"ک" ،)orf2ایجااد زنجیره تامین
م نااساااب باا فعاییت شااارکت"ک )orf6و "توجه به کارآفرینیا
اخ صااصی صنعت"ک )huf2است .بار عاملی برای بقیه ک 24عام )
قاب قبول بودند و مورد تأیید واقع شدند.

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

روایی و پایایی پرسشنامه :با اس یاده از نرمافزار روایی واگرا و
همگرا انجام گردید .جهت پایایی پرسشنامه مقدار آییای کرونباخ
ملاسابه شد که برای تمام عوام ن یجه بایاتر از  6.7بدست آمد.
در ن یجه پرسشنامه از پایایی یازم برخوردار بوده است.

تللی مدل اندازهگیری انع اساای :آزمو های اع بارساانجی
مدل بوساایله ن ای ااص ا از پایایی ،روایی همگرا و کیییت مدل
انجام شااد که در جدول شااماره  3نشااا داده شااده و مشاااهده
میگردد که تمامی ن ای در ملدوده مجاز و مورد تأیید است.

جدول :4نتایج پایایی ،روایی همگرا و كيفيت مدل
پایایی اش راکی )(AVE
()Communality>0.5

()Alpha>0.7

()CR>0.7

عوام فرهنگی

0.813

0.772

0.897

CUF

عوام ملیلی

0.640

0.859

0.899

ENF

OK

عوام انسانی

0.592

0.723

0.813

HUF

OK

عوام فناوری

0.618

0.846

0.890

INF

OK

عوام سازمانی

0.646

0.890

0.916

ORF

OK

عوام آموزشی

0.625

0.804

0.870

TRF

OK

م ییرهای م نو

آییای کرونباخ

پایایی ترکیبی

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

نماد م ییرها

CR>AVE
OK

شماره چهل و پنج ،پاییز 0011

9

ارائه مدل مدیریت روتینهاي فرایند نوآوري در شرکتهاي ...

برازش ماادلهااای اناادازهگیری و آزمو همگن بود  :مل ااک
صاالت مقادیر برای بارهای عاملی  6.7و بایاتر اساات و هر گه بار
عاملی از  6.7بایاتر باشد ،نشا دهنده دقت بایاتر مدل است[.]26
آزمو روایی همگرا و پایایی اندازهگیری انع اسااای :یاف ههای
جدول شااماره  3نشااا دهنده سااازگاری درونی در اد مللوب
اسااات .درخصاااو روایی همگرا با توجه به ن ای بدسااات آمده
تمامی بارهای عاملی سااؤایات ،بعد از برازش معنادار اساات .بدین
معنی کاه از قادر مللق  3.23بزرگ ر بوده و نیز تماامی باارهای
عاملی بزرگ ر از  6.7است .میانگین واریانس بدست آمده برای هر
یک از عوام بزرگ ر از  6.4بوده که با مقایساااه پایایی ترکیبی با
میانگین واریانس اساا ترا شااده برای تمامی عوام CR>AVE
است.
آزمو روایی واگرا مدل اندازهگیری انع اسی:
 بررسای بار تقاطعی شاخ ها :نشا دهنده بار عاملی هر یک
از شااخ ها بر عام خود و ساایر عام هاست .بار عاملی هر
شاخ بر عام خود باید اداق  6.3بیش ر از بار عاملی آ
بر سایر شاخ ها باشد[.]31
 تسااات فورن و یاکر :7این تسااات به بررسااای همبسااا گی
م ییرهای پنها میپردازد .در این تسااات تمامی اعداد قلر
اصلی باید از اعداد موجود در زیر س و خود بیش ر باشد.
 مدل ساااخ اری و کیییت اندازهگیری آ  :در صااورت م بت
بود شاخ اع بار اش راک در مدل اندازهگیری CV-COM
مشااات میگردد کاه مدل اندازهگیری کیییت مناسااابی
دارد[.]31
با توجه به م بت بود اعداد در نرمافزار مشت میگردد که
مدل از نرر کیییت اندازهگیری و ساخ اری مورد تأیید است.
تللیا سااااخ ااری مادل :بررسااای روایی و پاایاایی ماادل
اندازهگیری شاده ام ا ارزیابی مدل سااخ اری را میسر میکند.
شا شماره  3مدل ساخ اری در اایت معنادار بود رابله بین
م ییر مس ق و وابس ه است.

ضرایب معناداری  Zک :)T-Valueش شماره  4نشا میدهد
که در تمامی موارد ضااارایب معناداری بایاتر از  3.23اسااات که
نشااا دهنده معناداری در ساالح اطمینا  24درصااد مدل مورد
برازش اسات ،بدین معنا که م ییر مسا ق با م ییر وابس ه رابله
معناداری دارد[.]3
2
معیار ضااریب تعیین تعدی شااده  :Rمقدار ضااریب تعیین
همیشه عددی بین صیر و یک است .مقادیر ضریب تعیین برابر با
 6/11 ،6/37و  6/32در مدل های مساایری  PLSبهصااورت قاب
توجه ،م وساط و ضعیف توصیف میشود[ .]3در جدول شماره 4
ن اای معیاار  R2دیده میشاااود .با توجه به جهت فلش در مدل
سااخ اری که از م ییرها به سمت سازه اصلی است .مقدار ک)R2
برای سااازه اصاالی یا هما "مدیریت روتینهای فرایند نوآوری"
گزارش شده است.
ارتبااط پیش بینی ک :)Q2این آزمو ارتباط پیشبینی کیییت
مدل سااخ اری را مورد سنجش قرار میدهد که سه مقدار 6.62
ضااعیف و  6.34م وسااط و  6.14قوی که ملاکهای اندازه گیری
این آزمو اساات[ .]22با توجه به جهت فلش در مدل ساااخ اری
که از م ییرها به سامت ساازه اصلی است ،مقدارک )Q2برای سازه
اصالی یا هما "مدیریت روتینهای فرایند نوآوری" گزارش شده
اسات .ن ای ااصا از این معیار در جدول شااماره  4نشااا داده
شده است.
جدول :5نتایج معيار  R2و  Q2برای سازه درونزا
م ییر م نو درونزا

R2

مدیریت روتینهای فرایند
نوآوری

6.227

ملاک R2

قوی

Q2

0.363

ملاکQ2

قوی

برازش کلی مدلکمعیار  :)GOFجهت بررسااای کیییت مدل
سااخ اری بهطور کلی از شااخ  GOFاسا یاده میشود که سه
مقدار  6.24 ،6.63و  6.13که به ترتیب مقادیر ضعیف ،م وسط و
قوی برای  GOFمعرفی شده است[ 32و  .]14این معیار از طریق
فرمول زیر ملاسابه میشاود .باتوجه به مقدار بدست آمده مقدار
 GOFکه  6.161اسات که کیییت بسیار مناسب مدل کلی تایید
میگردد.
𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2
𝐺𝑂𝐹 = √0.655 × 0.997 = 0.808

بتش دوم کییی شام مراا اس ترا مدل پارادایمی است.
پدیده ملوری یا مقویه اصلی ،یک صورت ذهنی از پدیدهای است
که اسااااس و کانو فرایند پژوهش اسااات .با توجه به ملایعات و
ن ای بدساات آمده" ،مدیریت روتینهای فرایند نواوری" بهعنوا
مقویه ملوری پژوهش شااناسااایی شااد و مقویه خرد آ شااام

شكل :4مدل ساختاری در حالت معناداری ضرائب مسير
7 Fornell & Larcker
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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"مدیریت روتینهای سااایسااا ماتیک و غیرسااایسااا ماتیک" و
همننین "فرهنگهای رف اری در گارگوبهای مشاات " بودند

که در جدول شماره  3ارائه شده است.

جدول : 1كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد پدیده محوری
مقویه کلا

نواوری

مدیریت روتینهای فرایند

مقویههاککدهای ملوری)

نمونه کدهای باز

کدهای مصاابهها

مدیریت روتینهای سیس ماتیک
و غیرسیس ماتیک

نگاه به کن رل کیییت بهعنوا یک عادت فرهنگی ،بهبود فرهنگ گزارشدهی بهصورت مس مر و
سیس ماتیک ،ایجاد فرهنگ نوآوری مشارک ی بین سازمانی در تمامی سلوت ،اس یاده از تعصب
کاری به ش میید آ

I1,I2
,I3,I6,
I8,I11,
I13

فرهنگ رف اری نوآورانه در
گارگوبهای مشت

تاثیرات اج ماعی برگرف ه از صنعت هوافضا ،ایجاد فرهنگ عدم ت رار خلا بهعنوا یک اص
صنعت توربین گاز ،ایجاد فرهنگ مش رک با
اساسی ،ایجاد گارگوب رف اری م ناسب و مت
شرکاء کلیدی

I2,I6,
I8,I9,
I10,I11

شااارایط علی :مجموعه شااارایلی که بر مقویه ملوری تاثیر
میگاذارد و همننین رویادادی اسااات که موقعیتها ،مبااث و
مساااائا مرتبط با پدیده را خلق و تا ادودی تشاااریح میکند.

مقویاههای کلا و خُرد به دسااات آمده شااارایط علّی در جدول
شماره  7آمده است.

جدول :7كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد شرایط علّی
مقولههای کلان

مقولهها(کدهای محوری)

عوامل فناوری

نیاز به تعاملات نوآورانه در
جهت رسیدن به کیفیت پایدار
وجود بازار انحصاری و کاملا
مشخص

عوامل محیطی

عوامل اختصاصی در این
صنعت
توسعه درون سازمانی

عوامل سازمانی

ارزش افزایی در مالکیت
فکری
پویایی در مقررات سازمانی

نمونه کدهای باز
نیاز به نوآوری مستمر در طراحی ابزارها و مکانیزم های خاص ،نیاز به نوآوری در فرایندهای خاص جوشکاری با
فناوری بالا ،وجود موقعیتهای خاص نوآوری به علت جنس صنعت توربین گاز ،طراحی و توسعه محصولات جدید با
کمک ذیالنفعان
شکل خاص بازار که در انحصار تعداد انگشت شماری از شرکتها مانند SEIMENS,GE:میباشند ،وجود قوانین
موثر موجود در جهت حمایت از تولید داخلی ،حجم استفاده محدود و مشخص از این محصول
مداومت و پایداری طولانی مدت توربین گاز در دوره کارکرد ،نیاز به فضا و محیط خاص با استانداردهای تعیین شده،
رویکرد و دیدگاه مستقیم به صنعت هوافضا به عنوان صنعت مادر و بستر اصلی فناوری ،شکل خشن محیط کار
توربین در مقابل ظرافتها در تکنولوژی آن

کدهای مصاحبهها
I1, I2
I6,I8
I9,I11
I13
I2,I3
I5,I12
I1,I2
I5,I7
I13
I2,I3
I4,I7
I12,I13

حجم بالای اطلاعات و دادههای فنی و فرایندی ،توان سازگاری با تغییرات و حوادث ،ایجاد چرخههای بهبود مستمر
در سازمان ،طراحی سازمانی متناسب با چشم انداز واقعی و قابل دسترس ،ایجاد نظام توسعه درونی سازمان
ایجاد و استقرار نظام مالکیت فکری در سازمان ،تعریف معیارهای کمی برای خلاقیتهای فردی و گروهی ،ایجاد
نظام متمرکز جهت رصد و ارزش گذاری منابع مالکیت فکری ،ایمان به مالکیت فکری بهعنوان یک عامل اساسی
در بقای سازمان
بازخورد کیفیت بهصورت سیستماتیک و هدفمند ،سیستم انبارش پویا به علت تعداد بالا و عمر محدود قطعات
غیرفلزی و همچنین تولید محدود محصول ،برپایی مقررات مفید و موثر در راستای بهبود عملکرد سازمانی

شرایط مداخلهگر :شرایلی که تسهی گر یا ملدودکننده بوده
و اجرای راهبردها را تسهی یا به تاخیر میاندازد ،در جدول شماره

I1,I4
I6,I12
I2,I5
I7,I9
I13

 1بیا شده است.

جدول : 8كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد شرایط مداخلهگر
مقویه کلا

مقویهها ککدهای ملوری)

نمونه کدهای باز

کدهای مصاابهها

قوانین و مقررات ااکم بر
صنعت

ایزام به اس یاده از پیمان ارا دارای گواهینامههای تتصصی ،تاثیر سریع و مس قیم بر قوانین و
مقررات ا وم ی ،ایجاد هماهنگی در نهادهای مرتبط ،ش قوانین و دیسیپلین بر گرف ه از
صنعت هوافضا

I2,I3
I4, I7
I10

عوام ملی و فراملی

نیاز به تاسیسات پینیده و اخ صاصی جهت تست در داخ و خار  ،تاثیر مس قیم و مشت
تویید انریی توسط توربین گاز بر ملیط زیست ،تاثیر بر عوام فراملی به علت اساسیت اوزه
انریی ،تاثیر مس قیم تلریمها بر این صنعت ،تعام با شرکتهای خارجی جهت ان قال فناوری

I1,I3
I6,I8
I11,I13

عوام ملیلی

شرایط زمینهای :شرایلی که راهبردها و اقدامات تلت تاثیر

آ به اداره پدیده میپردازد را زمینه یا بس ر نامیده میشود .مقویه-
های کلا و خُرد آ در جدول شماره  2بیا شده است.

جدول : 9كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد شرایط زمينهای
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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مقویه کلا

مقویهها ککدهای ملوری)

نمونه کدهای باز

کدهای مصاابهها

عوام ملیلی

عوام اق صادی و بازار
اخ صاصی

شناخت بیش ر رقبا به علت ملدودیت تعداد و هزینه بایا ،هزینه و زما بایای تعمیرات ،تاثیرات
اق صادی تویید انریی بر عوام اج ماعی و سیاسی ،نقش ملوری این ملصول اس راتژیک در
فعاییتهای اق صادی

I1,I2
I4,I6
I9,I10
I13
I1,I2
I3,I5
I9,I12
I13

پویایی در تعاملات و کیییت
کارگروهی
عوام انسانی
نیاز به آرامش ،تمرکز و امنیت
شیلی

سعی در ارتقاء دانش ضمنی به ش جمعی در کارکنا  ،اس یاده صلیح از عوام اج ماعی،
بهبود قابلیتهای پویا در کارگروهی ،تاثیر ویژگیهای شتصی بر یادگیری و یاد داد جمعی
ایجاد فضایی مناسب در جهت آرامش و تمرکز کافی در انجام کار و همننین کاهش خلاهای
انسانی ،رعایت ایمنی در بایاترین سلح برگرف ه از صنایع هوافضا ،ارتقاء رضایت شیلی به عنوا
یک مزیت صنیی

شااارایط راهبردی :کنشها یا برهم کنشهای خاصااای که از
پدیده ملوری من میشاااود و در نهایت به طراای مدل کمک
میکناد را راهبرد میگویناد .همننین تعااملاات و فعااییاتهای
مشاتصای اسات که به پدیده اصالی وابس ه و تلت تاثیر شرایط

I1,I2
I4,I9
I10,12

مداخلهگر و زمینهای ااکم اساات .این بتش شااام گهار مقویه
کلا و هیت مقویه خُرد است که در جدول شماره  36نشا داده
شده است.

جدول : 01كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد راهبردها
مقویههای کلا

مقویههاککدهای ملوری)

کدهای باز

کدهای مصاابهها

ایجاد شب ه تلقیق و توسعه در
اوزه م انیک و مواد

طبیعت کارکردی قلعات در دماهای بسیار بایا ،اس یاده از فناوری ریت ه گری تک
کریس ال جهت افزایش طول عمر قلعات ،نیاز فو ایعاده در تستهای غیر مترب ،ایجاد
شب ه نوآوری در ذیاینیعا

I1,I5
I6,I8
I9,I11

اه مام به نوآوری در فرایندهای
پینیده تست

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

نیاز به اس یاده از دانش ضمنی پیش سوتا داخلی و خارجی ،مهارت و تتص فردی که
منجر به صلاایت میگردد ،ریسک پذیری فردی بش اس اندارد ،ایما به م تص
ملور صنعت

I4,I7
I9,I11
I13

گارگوب ساخ اری م ناسب با
جنس وکارکرد ملصول

سیس م کییی رهگیری سازندههای قلعات و تامین کنندههای مواد اوییه ،ساخ ار سازمانی
بر گرف ه از صنعت هوافضا ،نگاه عمیق به کن رل تویید به عنوا یک سیس م هوشمند و
همه جانبه

I2,I3
I4,I7
I10,12

پویایی در نلوه اجرای مدیریت
دانش

بهبود فرفیت جذب با مدیریت منلقی دانش ،اس ترا اطلاعات درونی و بیرونی شرکت و
ضبط و نگهداری آنها ،اش راک دانش در تمامی سلوت ،پرهیز از آموزشهای غیرضروری و
غیر مرتبط با اهداظ کلا شرکت

I1,I7
I9,I11

برگزاری آموزشهای تتصصی به
ش مس مر و پویا

اهمیت بروز رسانی مس مر دس ورایعم های آموزشی و پیگیری اجرای آنها ،افزایش تسلط
به زبا خارجی به عنوا یک شاخ با اهمیت ،آموزش این خدمت تلت نرارت
خبرگا صنعت توربین گاز

I1,I6
I9,I11
I12,I13

برنامهریزی آموزشی در جهت
ارتقاء فرفیت جذب

ارزیابی و ارتقاء مس مر دانش با توجه به اساسیتهای صنعت ،ارزیابی مس مر و تایید
صلاایت افراد در بازههای زمانی معین ،آموزش سیس ماتیک به هدظ کسب و تمدید
گواهینامهها ،هم اری آموزشی با شرکای کاربردی

I3,I4
I5,I7I11

عوام فناوری

عوام انسانی

عوام سازمانی

عوام آموزشی

اهمیت به دانش و تجربه فردی

پیاامادهاا :ن اای نهایی و خروجیهای تاثیرگذار مشاااهود و
نامشاهودی است که در اثر طراای مدل موجب ایجاد اس تعلق
در جامعه میگردد و در واقع خروجی ااصااله از راهبردها اساات.

این پژوهش شاام سه مقویه کلا و پن مقویه خُرد است که در
جدول شماره  33نشا داده شده است.

جدول  :00كدگذاری بر مبنای رویكرد استراوس و كوربين در مورد پيامدها
مقویههای کلا

مقویههاککدهای ملوری)

کدهای باز

کدهای مصاابهها

عوام فناوری

رسید به شیافیت در ابعاد
نوآوری بدیی اهمیت ویژه
ملصول

نیاز به نوآوری مس مر در پوشش های ارارتی جهت افزایش راندما  ،نیاز به نوآوری پایدار در
مواد فلزی و غیر فلزی با فناوری بایا ،وجود شیافیت در مرزهای نوآوری به علت تعاملات در
فناوریها ،اس راتژیک بود توربین گاز به دیی اس یاده در صنایع نرامی انریی

I1,I6
I8,I9
I10,11
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بهبود قابلیتهای فناورانه در
ساخت ،مون ای و تست قلعات

پینیدگی فناوری اخ صاصی و نیاز به نوآوری در ماشینکاری قلعات ،فناوری بایانس و کن رل
ارتعاشات دینامی ی قلعات اساس ،نیاز به انواا روشهای پینیده در ساخت ،ش خا
مون ای قلعات همانند تویید ملصویات دستساز

I1,I2
I5,I8
I9,I11
I13

تبلور بلوغ رف اری در مدیریت

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

روا شناسی کام و عمیق سازمانی ،ایجاد ثبات و پایداری در درو سازما  ،ثبات مدیریت و
عدم تزیزل ،پیوس گی و هماهنگی هارمونیک در تمامی ابعاد سازما  ،ایجاد ی پارگگی در
تمامی ارکا سازما

I2,I3
I7,I10
I13

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
دار در جهت اس انداردسازی دانش و تداوم آ  ،اس یاده صلیح از  SPP1به ش ی پارگه و
اس اندارد

I1,I6
I9,I11
I13

عوام سازمانی

عوام آموزشی

مدل پارادایمی اس ترا شده از تلقیق در ش

شماره  4نشا داده شده است.

شكل :5مدل پارادایمی حاصل از تجزیه و تحليل داده بنياد

 -5بحث و نتيجهگيری
این تلقیق باا هادظ ارائاه مادل مادیریت روتینهای فرآیند
نوآوری در شااارکاتهاای توربینهاای گازی انجام پذیرفت تا به
مادیرا و تصااامیمگیرا بتش توربین گازی کشاااور در بهبود
عمل رد فرایند نواوری کمک کرده باشد .این پژوهش با روی ردی
آمیت اه انجاام پاذیرفات .در اب ادا باا ملاایعاه منابع و ساااپس
مصاابههای نیمه ساخ ار یاف ه و عمیق خبرگا و صااب نررا
صاانعت توربین گازی کشااور انجام شااد .در ادامه با اساا یاده از
نارمافازار  MAXQDA 20کاادگااذاری انجااام گردیااد .جهاات
اع بارسااانجی مدل ااصااا  ،از تللی عاملی بهوسااایله نرمافزار
 SMART PLSاسااا یاده شاااد .ن ای بدسااات آمده از تللی با
معادیات سااخ اری و نرم افزار نشا میدهد که قدرت پیشبینی
مدل ،ضاریب تعیین مسیر و برازش مدل در سلح قوی میباشد.
که این ن ای مدل نهایی پارادایمی اساا ترا شااده کشاا  )4از
بتش دوم کییی را تایید میکند .با توجه به ن ای بدست آمده از

بتشهاای کییی و کمی ،در راسااا اای مدیریت به ر روتینهای
فرایند نوآوری در شاارکتهای توربینهای گازی پیشاانهادات زیر
ارائه میگردد.
 در مقویه عوام فناوری در بتش تللی کییی و داده بنیاد،
در نهااایاات  4شااااخ اسااا ترا گردیااد .از این میااا
شااخ های بهبود قابلیتهای فناورانه در ساخت ،مون ای و
تسااات قلعات و ایجاد شاااب ه تلقیق و توساااعه در اوزه
م انیک و مواد دارای بیشا رین ضریب تعیین است .ضریب
بایای این شااااخ ها نشاااا دهنده اهمیت و کیییت بایای
فناوریهای ب ار رف ه در این ملصااول اساات .یذا در جهت
ارتقااء این شااااخ ها پیشااانهاد میگردد انجام تلقیقات
بنیادیتر در زمینه کسب دانش در اوزه فرایندهای ساخت،
افزایش دانش مون اای قلعااات ،ت میا و ارتقاااء روشهااای
تسات ،نگاه به مواد اوییه بهعنوا بنیاد سااخ اری ملصول،
اسااا یاده بهینه از منابع فناوری داخلی و خارجی ،توجه به
پویایی به عنوا منشأ نوآوری و اتتاذ اس راتژی مشت در
1 Standard Practice Procedure
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ارائه مدل مدیریت روتینهاي فرایند نوآوري در شرکتهاي ...

توساااعه توربین گازهای جدید با توجه به توا شااارکت در
دس ور کار قرار گیرد.
 در مقویاه عواما ساااازمانی در بتش تللی کییی و داده
بنیاد ،در نهایت  3شااخ اس ترا گردید .از این میا دو
شاخ گارگوب ساخ اری م ناسب با جنس کار و ملصول
و تبلور بلوغ رف اری در مدیریت دارای بیشااا رین ضاااریب
تعیین است .ضریب بایای این شاخ ها نشا از نیاز صنعت
توربین گاز به سااخ ار و رف ار سایسا ماتیک ،سازما دهی
اخ صااااصااای ،دقت و انساااجام مدیریت با توجه به جنس
فناوریهای ب ار رف ه در این صاانعت اساات .یذا پیشاانهاد
میگردد اه مام به تا سایس یک نهاد م مرکز و تتصصی با
نام "مرکز توربین گاز ایرا " با اضور تمامی دستاندرکارا
دوی ی و خصاوصای در این اوزه در دس ور کار قرار گیرد.
ایجاد آگاهی و شناخت نسبت به عمل رد مدیریت فناوری و
بومیسااازی آ  ،ایجاد توانایی در شااناخت روتینها توسااط
مدیرا و اع قاد کام به انجام کار ساایس ا می در سااازما
توساااط مدیریت ارشاااد از جمله اقدامات یازم جهت ارتقاء
سازما است.
 در مقویااه عوام ا ملیلی در بتش تللی ا کییی و داده
بنیاد ،در نهایت  4شااااخ اسااا ترا گردید .از این میا
شااخ های عوام اق صاادی و بازار اخ صاصی و قوانین و
مقررات ااکم بر صاانعت دارای بیشاا رین ضااریب تعیین
میباشند .ضریب بایای این شاخ ها نشا از فناور ملور و
اساا راتژیک بود این اوزه دارد .یذا پیشاانهاداتی شااام
ایجااد تعااملاات هدفمند با بتشهای کلا دویت در جهت
تامین بودجههای زیر ساااخ ی کلا  ،اساا یاده از روشهای
نوآوراناه و خلااقاانه در تعاملات خارجی ،بازخورد گرف ن از
سیس م اق صادی بازار آزاد ،تلاش جهت نشا داد اهمیت
سرمایهگذاری در این صنعت نسب ا نوپا است.
 در مقویاه عواما آموزشااای در بتش تللی کییی و داده
بنیاد ،در نهایت  3شااااخ اسااا ترا گردید .از این میا
شااااخ های ایجاد زبا مشااا رک و اسااا اندارد در اوزه
توربین گااز و پویاایی در نلوه اجرای مدیریت دانش دارای
بیشا رین ضاریب تعیین اسات .ضریب بایای این شاخ ها
نشاااا دهنده دقت در کیییت و صااالت در اجرای نهادینه
دانش در صاانعت توربین گاز اساات .با توجه به اهمیت این
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شااخ ها توصایههایی شاام اسا اندارد شد روتینهای
کاری م ناساب با اهداظ شرکت ،اس یاده صلیح از SPPها
در جهت اسا اندارد شد کارها ،اس انداردسازی در آموزش
و ان قال دانش ،اس ا یاده از فرایندها و دانش ایجاد شااده در
جهت توسعه تجاری و افزایش قابلیتهای نواوری در دس ور
کار قرار گیرد.
 در مقویه عوام انسانی در بتش تللی کییی و داده بنیاد،
در نهایت  1شااخ اسا ترا گردید .از این میا شاخ
نیاز به آرامش ،تمرکز و امنیت شیلی دارای بیش رین ضریب
تعیین است .با توجه به عوام ذکر شده توصیه میگردد که
در جهت ایجاد فضااایی مناسااب در جهت آرامش و تمرکز
کافی در جهت افزایش کیییت و در نهایت منجر به کاهش
خلااهااای انساااانی و افزایش راناادمااا کاااری میگردد و
همننین افزایش ایمنی و ارتقا قابلیت اطمینا ملصول در
بایاترین سلح مم ن انجام پذیرد.
 در مقویااه عوام ا فرهنگی در بتش تللیا کییی و داده
بنیاد ،در نهایت  2شااااخ اسااا ترا گردید .از این میا
شاخ مدیریت روتینهای سیس ماتیک و غیرسیس ماتیک
دارای بیشا رین ضریب تعیین است .یذا توصیه میگردد که
فرهنگ نگاه به جلو و تمرکز بر اشاا باهات گذشاا ه ،ایجاد
فرهنگ طراای آگاهانه و خلا روتین در صااانعت ،نهادینه
شاااد قوانین از طریق ایجاد روتینهای مربوطه و فرهنگ
اسااا یااده از مادیرا و افراد مرتبط باا کار ملویه ،نگاه به
کن رل کیییت به عنوا یک عادت فرهنگی ،بهبود فرهنگ
گزارش دهی بهصاورت مس مر و سیس ماتیک ،را در دس ور
کار قرار داد.
ملدودیتهای این پژوهش بیشا ر شااام عدم دسا رسی به
اطلااعاات و دانش رقباای خارجی ،در اثر ملدودیتهای ااکم بر
این صنعت و همننین تعداد کم خبرگا و کارشناسا این اوزه
است.
به دیی ابعاد بزرگ ر و تنوا بیشااا ر در صااانعت هوانوردی ،
پیشاانهاد می شااود پژوهشهای آتی در این صاانعت که ی ی از
مصاارظ کنندگا عمده توربینهای گازی اساات صااورت پذیرد.
همننین این موضاوا را می توا به دیی شباهتهای فراوا در
روتینهای فرایند نوآوری ،در صنایع نرامی مورد بررسی قرار داد.
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