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چکیده
برای رشد ،سودآوری و کاهش ریسک فعالیتهای نوآورانه در صنایع نیروگاهی ،نوآوری 1و مدیریت آن جایگاه ویژهای
دارد .مدیریت نوآوری میتواند در سرمایه گذاریها و انتخاب روشهای مناسب برای اکتساب تکنولوژی یاریرسان باشد
که نقش بسزایی در توسعه و ایجاد زیرساختهای اقتصادی کشور دارد .فرایند مدیریت نوآوری 2از عوامل متعددی تأثیر
پذیر است .برای مدیریت هر چه بهتر فرایند نوآوری ،شناخت عوامل موثر و نحوه اثرگذاری هرکدام ،الزم و ضروری است.
هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنعت نیروگاهی 3در راستای طراحی یک مدل مدیریت
نوآوری میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران گروه مپنا که دارای تحصیالت لیسانس و باالتر و با
سابقه کاری باالی سه سال می باشند .در اجرای پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است .برای
گردآوری دادهها از دو روش مطالعات کتابخانهای شامل مطالعه کتب ،پایان نامهها ،مقاالت و سایتها و روش میدانی
همچون گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .برای ارائه مدل از روش پویاییشناسی
سیستم 4و نرم افزار  Vensimاستفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش 26 ،شاخص به عنوان
شاخصهای نهایی در قالب  5عامل شامل :سیستمها و زیرساختهای سازمانی ،جستجو ،انتخاب ،اجرا و تصاحب ارزش به
عنوان عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی شناسایی شدهاند و مدل مدیریت نوآوری
براساس آنها و با رویکرد پویاییشناسی سیستم طراحی گردید.
واژههای کلیدی :نوآوری ،مدیریت نوآوری ،صنعت نیروگاهی ،پویایی شناسی سیستم
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 -1مقدمه
بدون شک روزبهروز بر شدت رقابت در بازارهای جهانی
برای ارائة محصوالت و خدمات توسط بخشهای مختلف
صنعت افزوده میشود و در دهههای آتی شاهد شدیدتر
شدن نیز خواهیم بود .برای اینکه بتوان در بازارهای
جهانی دوام آورد و بر رقبا چیره شد باید روشهای
قدیمی و سنتی را کنار گذاشت .تنها از طریق ارائة
محصوالت جدید و مشتقات آنهاست که میتوان ارزش
قابل توجهی برای شرکت ایجاد کرد .برای رسیدن به این
هدف ،سازمانها نیاز به کسب مهارت ،توانایی و برتری در
زمینة مدیریت نوآوری دارند .اگر از دیدگاه تنازع بقا به
بازارهای جهانی بنگریم ،تنها شرکتهایی میتوانند در
این عرصه زنده بمانند و از رقبای خود پیشی بگیرند که
توانایی نوآوری و مدیریت نوآوری را در خود ایجاد کرده
اند (زارعی و نسیمی .)1387،برای اساس نوآوری یعنی
فرایند تبدیل فرصت به ایدههای جدید و رساندن
ایدههای جدید به کاربرد عملی گسترده که باید
سازماندهی و مدیریت شود تا بتواند حیات مستمر هر
سازمانی را تضمین کند .نوآوری صرفاً به معنای ایجاد
بازارهای جدید نیست ،نوآوری میتواند به معنای ارایه
روشهای جدید در پاسخگویی به بازارهای بالغ و جا
افتاده نیز باشد .با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جامعه
از لحاظ بازارهای داخلی و خارجی ،وجود رقبای سرسخت
و شرکتهای دانشبنیان در عرصه صنایع نیروگاهی،
ایجاد مزیت رقابتی احساس میشود و برای رقابت در
فضای موجود رویآوردن به نوآوری و متعاقب ًا مدیریت آن
بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است .کسب مزیت رقابتی
از راه نوآوری ،فرایندی بسیار پیچیده و پرمخاطره است
که تنها با مدیریت این پروژه پیچیده و اجرای موفق آن
میتوان ارزشی کسب کرد .در این راستا فقط شرکتهایی
دوام میآورند و موفق میشوند که بتوانند نوآوری را
مدیریت کنند و از آن بهره اقتصادی ببرند .نوآوری ،نه
تنها در سطح هر بنگاه ،بلکه به شکلی فزاینده به عنوان
منشأ رشد اقتصاد ملی اهمیت یافته است .(Afuah,
)1998امروزه جوامع علمی و صنعتی به این نتیجه
رسیدهاند که سازمانها با تکیه بر نوآوری و تقویت و

ترویج نوآوری و فعالیتهای نوآورانه در درون خود
میتوانند برتریهای بلندمدت خود را در عرصههای
رقابتی حفظ کنند ) .(Boly et al, 2003نوآوری به
خلق محصول ،خدمت یا فرایندی جدید در هر سازمان
گویند .نوآوری میتواند بر محصوالت ،فرایندها ،خدمات یا
سیستمها تاثیرگذار باشد .نوآوری باید به خلق ارزش
کمک کند تا از سوی بازار پذیرفته شود .نوآوریهای
موفق آنهایی هستند که از نظر مشتریان عامل افزایش
ارزش باشند .نوآوری به پیادهسازی و اجرای موفقیتآمیز
ایدههای خالق در سازمان گویند .تبدیل یک ایده به
عمل ،برای اولین بار را نوآوری گویند .نوآوری به توانایی
مدیریت خالق بر دانش به نحوی که بتواند پاسخگوی
تقاضای بازار و سایر نیازهای اجتماعی باشد ،اطالق می
شود (رادفر و خمسه .)1395 ،عوامل ارتقای قابلیتهای
تکنولوژیکی و نوآورانه وتوانایی باال در اجرای پروژههای
نوآورانه را موثر بر مدیریت نوآوری دانستهاند (عباسی،
 .)1395از سوی دیگر عوامل ساختار و فرهنگ سازمان،
آموزش کارکنان ،بازار و ذینفعان بیرونی ،قوانین و مقررات
همسو با پروژههای نوآورانه و سیستم نوآوری از عوامل
مؤثر بر مدیریت نوآوری شناسایی شدهاند (خمسه و
اسدی .)1393،همچنین برای بهبود مدیریت نوآوری
پیشنهاد نمودهاند که به عوامل مدیریتی و عوامل انسانی
توجه بیشتری نموده و در حمایت از فعالیتهای نوآورانه
حمایت از کارکنان خالق ،جذب نیروی کار خالق و ...
توجه ویژهای شده و با به کارگیری سیستمهایی بتوان
این اهرمها را تقویت کرده و توسعه و رشد این امور را
فراهم نمود (ناصرملی و همکاران .)1395 ،از طرفی
آگاهی کارمندان از اهمیت نوآوری برای رقابت و درک
کارکنان از همبستگی بین صالحیتهای متمایز ،رقابت
پذیری شرکت و استفاده از دروس آموخته را از عوامل
اثرگذار بر اجرای موفق مدیریت نوآوری در سازمان می
دانند (فریرا و همکاران .)2015 ، 5همچنین در پژوهشی
عوامل آموزش و توسعه منابع انسانی ،ارتباط با نظام
آموزش محلی و ملی ،همکاری با دیگر بنگاهها ،حمایت
نظام پاداش از نوآوری را مؤثر بر اجرای مدیریت نوآوری
در سازمان دانسته اند (محمدی .)1395 ،در پژوهشی
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دیگر به رابطه مؤثر بین مدیریت تکنولوژی ،مدیریت
دانش و مدیریت نوآوری دست یافتهاند که سطوح مختلف
مدیریت دانش فعالیتهای نوآورانه را تقویت مینماید و
نوآوری عنصر حیاتی مدیریت تکنولوژی محسوب میشود
(غالمرضا تبار و همکاران .)1391 ،از طرفی عوامل تأمین
نقدینگی ،افزایش سرمایه ،جذب سرمایه خارجی ،فروش
داراییهای غیر مولد ،جذب افراد متخصص ،ارتباط با
مراکز علمی و دانشگاهی ،برگزاری سیمنارهای تخصصی،
ایجاد دپارتمان تخصصی در این زمینه ،ارتباط با دانش
روز دنیا ،افزایش راندمان دستگاهها ،تعمیر و نگهداری ،به
کارگیری تکنولوژیهای روز دنیا ،تنوع سبد کاال ،ایجاد
بازارهای جدید ،توجه به صادرات ،کیفیت محصول،
مشتری مداری و خدمات پس از فروش را مؤثر بر
مدیریت نوآوری دانستهاند (صادقی مرزناکی .)1395 ،در
پژوهشی دیگر به متغیرهایی مانند درآمد ،رقابت،
مسئولیت پذیری ،ریسکپذیری ،تمایل به خالق بودن،
سطح آموزش و نگرش به مدیریت نوآوری ،برای بهبود
مدیریت نوآوری دست یافتهاند ).(Ommani, 2015
همچنین در پژوهشی توجه به ساختار ،فرایندها و سیستم
های سازمانی ،اختصاص زمان و منابع مورد نیاز ،استقرار
واحد مدیریت تکنولوژی و نوآوری ،جذب کارکنان دانشی
از روشهای مختلف ،توسعه روابط با تأمینکنندگان ،رصد
رقبا ،توسعه ارتباطات با دولت و جلب حمایت دولت
عوامل موثر بر مدیریت نوآوری دانستهاند (خمسه و
هدایتی .)1395 ،از طرفی وجود استراتژی تجاریسازی
نوآوری را برای انجام موفق مدیریت نوآوری مهم محسوب
کردهاند (یداللهی فارسی وکالتهایی .)1391 ،همچنین
ارزیابی شاخصهای کلیدی از عوامل اثرگذار بر مدیریت
نوآوری است (ناگانو و همکاران .)2014 ،6در پژوهشی
دیگر تعهد به آموزش و توسعه منابع انسانی ،استفاده از
دروسآموخته از پروژههای دیگر ،مقایسه با دیگر بنگاهها
و یادگیری از آنها از عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری
میباشد (خمسه و باغبان کندری .)1394،همچنین در
کتاب مدیریت نوآوری جو تید و جان بسنت آورده شده
است که عواملی همچون شوکهای وارده به سازمان،
فروش حق امتیاز حقوق داراییهای فکری و درآمد حاصل

از فروش محصول (بازگشت سرمایه) مؤثر بر مدیریت
نوآوری هستند .از طرفی فرایند نوآوری را شامل چهار
مرحله کلیدی جستجو ،انتخاب ،اجرا و تصاحب ارزش
دانستهاند که مدیریت نوآوری را اجرای موفق این فرایند
میدانند (تید و بسنت .)2013 ،7مپنا ،یک بنگاه اقتصادی
ایرانی است که به همراه  41شرکت زیرمجموعه خود،
تحت عنوان “شرکت گروه مپنا” در زمینه توسعه و
ساخت نیروگاههای حرارتی ،همچنین اجرای پروژههاى
نفت و گاز و حمل و نقل ریلى ،به صورت پیمانکار اجرایی
کلید در دست ) (EPCو سرمایهگذاری خصوصی )(IPP
فعالیت میکند .این شرکت تکنولوژی بنیان با ویژگی
هایی مانند پیچیدگیها ،ریسکها و عدم قطعیتهای
فراوان ،رقابت شدید ،بازارهای جهانی ،محدودیت منابع،
سرمایهگذاری مشترک ،پیمانها و شراکتها؛ نیاز به
تعامل با فرهنگها و ارزشهای سازمانی مختلف ،نیاز به
بهبود ،ارتقاء و تقویت مستمر میباشد لذا مدیریت نوآوری
در این
سازمان کمک میکند تا هزینهها را کاهش ،عملکرد را
بهبود و محصوالت و خدمات جدیدی به بازار عرضه کنند
لذا نوآوری در این شرکت دارای اهمیت باالیی میباشد.
هدف اصلی از انجام این پژوهش ،شناسایی عوامل مؤثر بر
مدیریت نوآوری در صنعت نیروگاهی در راستای طراحی
مدل مدیریت نوآوری در گروه مپنا میباشد .با توجه به
هدف ،سوال پژوهش اینگونه شکل گرفت که " مدل
مدیریت نوآوری با رویکرد پویاییشناسی سیستم در گروه
مپنا با توجه به عوامل شناسایی شده به چه شکل می
باشد؟ " در نهایت ،نوآوری این پژوهش شامل شناسایی
عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در صنعت نیروگاهی
براساس مدل توسعه یافته تید و بسنت و نیز تدوین مدل
مدیریت نوآوری با رویکرد پویاییشناسی سیستم و نیز
استخراج سناریوها برای اولین بار در گروه مپنا میباشد.
 -2روش پژوهش
با توجه به اینکه نتایج این پژوهش قابلیت استفاده در
شرکتهای گروه مپنا را دارد ،پژوهش از حیث هدف
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کاربردی میباشد و از آنجا که محققان جهت گردآوری
دادهها با ابزار پرسشنامه و مصاحبه در شرکتهای ذیربط
حضور یافته اند ،پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی
محسوب میگردد .با توجه به اینکه مبحث نوآوری جدید
است لذا برای همه شاخصها داده نداشته در نتیجه
عوامل مرتبط را بررسی کرده و از نظر خبرگان برای رسم
نمودار در این حوزه استفاده شده است.
از نرم افزار  Vensimبرای ارائه مدل استفاده شده است.
رویکرد سیستم داینامیک میتواند تعامالت پیچیده درون
سیستم را به صورت واضح توسط نمودارهای خود (نمودار
حلقههای علی و معلولی و نمودار سطح -جریان)
مدلسازی نموده و نشان دهد .استفاده از این حلقههای
بازخوری و نرخها و سطحها در مدلسازی ،خصوصیت بارز
سیستم داینامیک نسبت به مدلهای ریاضی ،آماری و
غیره است (استرمن .)2001 ،8به دلیل نبود داده برای
تست مدل و آیندهنگر بودن متغیرها و مدل ،از نظر
خبرگان استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل
 9نفر از مدیران و کارشناسان گروه مپنا که دارای
تحصیالت لیسانس و باالتر و با سابقه کاری باالی سه

سال میباشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری،
از روش کلشماری استفاده شده است.
 -3يافتهها
در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر
مدیریت نوآوری در صنعت نیروگاهی ابتدا با مرور ادبیات
و پژوهشهای انجام شده ،تعداد  110شاخص اولیه
شناسایی گردید و با استفاده از پرسشنامه در اختیار 9
نفر از خبرگان گروه مپنا قرار گرفت .در نهایت پس از
اخذ نظر خبرگان و غربالگری شاخصها 26 ،شاخص مؤثر
بر مدیریت نوآوری در صنعت نیروگاهی در قالب  5عامل
مطابق مدل پژوهش موجود در شکل ( )1شناسایی
گردید .با توجه به مرور ادبیات و پژوهشهای انجام شده،
 26شاخص نهایی شده در جدول ( )1بدست آمده است
که فرایند مدیریت نوآوری دارای چهار مرحله جستجو،
انتخاب ،اجرا و تصاحب ارزش در نظر گرفته شده است که
عامل سیستمها و زیرساختهای سازمانی بر روی هر
چهار مرحله ذکر شده تاثیرگذار است.

شکل  : 1مدل پژوهش (محقق ساخته و برگرفته از مدل تید و بسنت)
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جدول  : 1شاخص ها و عوامل موثر بر مديريت نوآوری
عوامل

عالئم
اختصاری

منابع

شاخص

(خمسه و هدایتی( )1395 ،خمسه و اسدی(Dereli, 2015) ) 1393 ،

سیستمها و زیر ساختهای سازمانی
9

جستجو10
انتخاب
11

اجرا
12

O1

وجود استراتژی نوآوری

O2

اختصاص منابع به نوآوری

O3

تامین منابع مالی مورد نیاز نوآوری

(خمسه و اسدی)1393 ،

O4

وجود سیستمهای اطالعاتی یکپارچه

(ناصرملی و همکاران)1395 ،

O5

انعطاف پذیری ساختار و قوانین سازمانی

O6

وجود سیستم مدیریت دانش

O7

حمایت مدیران ارشد از فرهنگ نوآوری

S1

توسعه شبکه خارجی سازمان

S2

انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه براساس کشش
بازار

( تید و بسنت)2009 ،

S3

انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه براساس فشار
تکنولوژی

( تید و بسنت)2009 ،

S4

رصد تکنولوژیهای جدید

) ( (Dereli ,2015) (Dickel & Luiz de Moura,2016صههادقی
مرزناکی( )1395 ،ناصرملی و همکاران)1395 ،

S5

شوکهای وارده به سازمان

( تید و بسنت)2009 ،

Ch1

ارتباط با اهداف استراتژیک

(خمسه و هدایتی(Dickel & Luiz de Moura,2016) )1395 ،

Ch2

سیستم غربالگری ایدههای نوآورانه

(خمسه و هدایتی)1395 ،

Ch3

میزان ریسک

Ch4

وجود منابع دانشی مورد نیاز

)( Ommani, 2015
(صادقی مرزناکی)1395 ،

P1

وجود فرآیند مدیریت پروژه

(عباسی( )1395 ،محمدی( )1395 ،دادرس)1394 ،

P2

دروس آموخته از پروژههای دیگر

P3

ارزیابی و کنترل مستمر پروژههای نوآورانه

P4

شناسایی شاخصهای کلیدی در هر مرحله از
فرآیند پروژه

(خمسههه و هههدایتی  ( )1395 ،رحمانسرشههت و هاشههمی( )1391 ،ناصههرملی و
همکهاران( )1395 ،صهادقی مرزنهاکیSeido Nagano & et al, ( )1395 ،
)2014

(ناصههرملی و همکههاران( )1395 ،محمههدی( )1395 ،عباسههی ( )1395 ،تیههد و
بسههنت( )2009 ،نجفههی ( )1394 ،خمسههه و هههدایتی( )1395 ،دادرس)1394 ،
(خمسه و اسدی ( )1393 ،رحمانسرشت و هاشمی)1391 ،
(Dereli,2015) (Ferreira & et al , 2015 ( )(BAY & ÇİL, 2016
)(Dickel & Luiz de Moura,2016
(غالمرضا تبار و هکاران( )1391 ،ناصرملی و همکاران ( )1395 ،رحمانسرشهت و
هاشمی)1391 ،
)(Ošenieksa & Babauska,2014
(ناصههرملی و همکههاران( )1395 ،نجفههی( )1394 ،عباسههی( )1395 ،محمههدی،
( )1395دادرس( )1394 ،تیههد و بسههنت( )2009 ،خمسههه و اسههدی)1393 ،
(صادقی مرزناکی( )1395 ،خمسه و هدایتی( )1395 ،غفاری)1393،
(Ferreira & et al , 2015) (Seido Nagano & et al,2014) (BAY
)& ÇİL, 2016) (Ommani, 2015
(نجفی( )1394 ،محمدی( )1395 ،دادرس( )1394 ،خمسهه و ههدایتی)1395 ،
(عباسی ( )1395 ،تید و بسنت(2009 ،

(نجفی( )1394 ،عباسهی( )1395 ،محمهدی( ) 1395 ،دادرس ( )1394 ،تیهد و
بسنت( )2009 ،ناصرملی و همکاران( )1395 ،خمسه و اسهدی(BAY )1393 ،
)(Ferreira & et al , 2015) & ÇİL, 2016
(خمسه ،هدایتی)1395 ،
( تیهد و بسهنت( )2009 ،نجفهی( )1394 ،عباسهی( )1395 ،محمههدی)1395 ،
(دادرس(BAY & ÇİL, 2016) )Ferreira & et al , 2015( -)1394،
))Seido Nagano & et al, 2014
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عوامل

عالئم

شاخص

اختصاری

منابع
(یداللهی فارسی ،کالتهایی)1391 ،

تصاحب ارزش

T2

فروش حق امتیاز حقوق داراییهای فکری

T3

مدیریت دانش

T4

درآمد حاصل از فروش محصول نوآورانه (بازگشت
سرمایه)

( تید و بسنت)2009 ،

T5

ارزیابی کلی شاخصهای کلیدی موفقیت تصاحب
ارزش

( تید و بسنت)Seido Nagano & et al, 2014) )2009 ،

T6

بهبود فرآیندهای سازمان

13

T1

استراتژی تجاریسازی نوآوری

( تید و بسنت)2009 ،
(غالمرضها تبهار و همکهاران( )1391 ،ناصهرملی و همکهاران( ,2014) )1395 ،
Serpell & Alvarez

( تیهد و بسهنت( )2009 ،نجفهی( )1394 ،عباسهی( )1395 ،محمههدی)1395 ،
(دادرس)1394 ،

تحقق مرحله جستجو
 -1-3شبیه سازی
به منظور بررسی نحوه اثر شاخصهای پیشنهادی بر
میزان موفقیت مدیریت نوآوری ،مدلی توسعه داده شده تا
بتوان با شبیه سازی اثرات اجرای شاخصها ،میزان
موفقیت نوآوری مشخص گردد.
در طراحی مدل و مدلسازی نمودار حالت – جریان
سعی گردیده است تا برای هر یک از مراحل مدیریت
نوآوری بخشی مجزا در نظر گرفته شود .در این مدل  7تا
نرخ 26 ،تا شاخص 4 ،تا متغیر انباشت وجود دارد .اگر
چهار مرحله جستجو ،انتخاب ،اجرا و تصاحب ارزش به
خوبی انجام شوند باعث وقوع مدیریت نوآوری موفق
میشود.
جستجو همان به دنبال تکنولوژی جدید بودن،
انتخاب همان د ر نظر گرفتن اولویت برای تکنولوژیها،
اجرا همان تکنولوژی کسب شده و تصاحب ارزش همان
تکنولوژی تجاریسازی شده است.

به منظور شبیهسازی مرحله جستجو ،متغیر انباشت
به عنوان " تکنولوژیهای مطالعه شده " ایجاد گردید که
در شکل ( )2مشاهده میشود .در شکل ( )3نمودار علی و
معلولی تحقق مرحله جستجو نشان داده شده است .در
راه رسیدن به تکنولوژیهای مطالعه شده ،باید حوزه
تکنولوژیهای مورد نظر را مطالعه کرد.
در این راه شاخصهای متعددی اثر گذار هستند که
از آن جمله میتوان به میزان استقرار مدیریت دانش،
میزان شوکهای وارده به سازمان ،میزان انجام
فعالیتهای تحقیق و توسعه براساس فشار تکنولوژی و
فشار بازار اشاره کرد و این قسمت با میانگین وزنی
امتیازهایی که در پرسشنامه است بدست آمده است.
فرض شده تعداد متوسط ایدههای مطالعه شده 6
عدد باشد که از هر شش تکنولوژی مطالعه شده حدود
یک تکنولوژی از رده خارج میشود .در نهایت
تکنولوژیهای مطالعه شده از کم شدن تکنولوژیهای از
رده خارج شده از شناسایی و مطالعه حوزه تکنولوژی
مورد نظر به دست میآید.
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میزان وقوع شوک های وارده به
سازمان در شناسایی تکنولوژی
مورد نظر

><Time

از رده خارج شدن
تکنولوژیهای مطالعه شده

تعیین اولویت تکنولوژی
های مطالعه شده

میزان استقرار سیستم
مدیریت دانش

تکنولوژی های
مطالعه شده

میزان انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه
براساس فشار تکنولوژی برشناسایی
تکنولوژی مورد نظر

شناسایی و مطالعه حوزه
های تکنولوژی مورد نظر

میزان انجام فعالیت های تحقیق و توسعه
براساس کشش بازار برای شناسایی
تکنولوژی مورد نظر

میزان وجود منابع دانشی مورد
نیازبرای کسب تکنولوژی مورد
نظر

میزان ارتباط کسب تکنولوژی
مورد نظر با اهداف استراتژیک

شکل  : 2نمودار انباشت تحقق مرحله جستجو

میزان وقوع شوک های
وارده به سازمان

میزان استقرار سیستم
مدیریت دانش

میزان ارتباط کسب تکنولوژی
مورد نظر با اهداف استراتژیک

+

+

نرخ از رده خارج شدن
تکنولوژی های مطالعه شده

میزان انجام فعالیت های تحقیق و
توسعه براساس فشار تکنولوژی

+

نرخ تعیین اولویت
تکنولوژی های مطالعه شده +

تکنولوژی های
مطالعه شده

میزان وجود منابع
دانشی مورد نیاز

+
+
+
نرخ شناسایی و مطالعه حوزه
های تکنولوژی مورد نظر +
+
+
+

میزان انجام فعالیت های تحقیق
و توسعه براساس فشار بازار

میزان رصد تکنولوژی
های جدید

شکل  : 3نمودار علی و معلولی تحقق مرحله جستجو

تحقق مرحله انتخاب
تکنولوژیهای اولویت دار از طریق کسر مقدار تعیین
اولویت تکنولوژیهای مطالعهه شهده ،از رده خهارج شهدن
تکنولوژیهای اولویت دار و کسهب تکنولهوژی بهه دسهت
می آید .از هر شش تکنولوژی اولویت دار یک تکنولوژی از
رده خارج میشود و دو نهرخ کسهب تکنولهوژی و تعیهین

اولویت تکنولوژیها از طریق میانگین وزنی عوامل بدسهت
آمده اند .که این عوامل تاثیرگذار عبارتند از  :میزان وجود
فرآیند مدیریت پروژه  ،میزان بودجه تخصیص یافته برای
تکنولوژی مورد نظر ،میزان دروس آموختهه از پروژهههای
دیگر...

+

+
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شکل ( )4و ( )5به ترتیب نمهودار انباشهت و نمهودار
علی و معلولی تحقق مرحله انتخاب را نشان میدهند
میزان شناسایی شاخص های کلیدی
در هر مرحله از فرآیند کسب
تکنولوژی مورد نظر

><Time

میزان دروس آموخته از
پروژه های دیگر

از رده خارج شدن فناوری
های اولویت دار
تکنولوژی کسب شده

تکنولوژی های
اولویت دار

کسب تکنولوژی مورد نظر
)سوکعم یسدن هم(

تعیین اولویت تکنولوژی
های مطالعه شده

میزان بودجه تخصیص یافته برای
تکنولوژی مورد نظر
میزان به کارگیری سیستم غربالگری
ایده های نوآورانه برای انتخاب
تکنولوژی مورد نظر

+

میزان ارتباط کسب تکنولوژی
مورد نظر با اهداف استراتژیک

شکل  : 4نمودار انباشت تحقق مرحله انتخاب

میزان شناسایی شاخص های +
کلیدی
در هر مرحله از فرآیند کسب
تکنولوژی

نرخ از رده خارج شدن
تکنولوژی های اولویت دار

میزان دروس آموخته از
پروژه های دیگر

+ +
+
+

مهندسی معکوس= نرخ
کسب تکنولوژی مورد نظر

تکنولوژی های
اولویت دار
+

+

+
نرخ تعیین اولویت
تکنولوژی های مطالعه شده +

+

+

میزان بودجه
تخصیص یافته
+
+

میزان به کارگیری سیستم
غربالگری ایده های نوآورانه

شکل  : 5نمودار علی و معلولی تحقق مرحله انتخاب

تحقق مرحله اجرا
در این مرحله تکنولوژیها به مرحله اجرا میرسهند.
تکنولوژی کسب شده از کسر کسب تکنولوژی مورد نظر
از تجاریسههازی تکنولههوژی بههه دسههت مههی آیههد .نههرخ
تجاریسازی تکنولوژی از میانگین وزنهی عهواملی چهون
میههزان ارزیههابی کلههی شههاخصهای کلیههدی موفقیههت
تصاحب ارزش ،میهزان بودجهه تجاریسهازی تکنولهوژی

مههورد نظههر ،میههزان تههاثیر بهبههود فرآینههدهای سههازمان
تکنولوژی بر مورد نظر ،میزان فروش حق امتیهاز حقهوق
داراییهای فکری ناشی از تکنولوژی مورد نظر به دسهت
میآید .در شکل ( )6و ( )7به ترتیب نمهودار انباشهت و
نمودار علی و معلولی تحقق مرحله اجرا نشان داده شهده
است.
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میزان فروش حق امتیاز حقوق
دارایی های فکری ناشی از
تکنولوژی مورد نظر

میزان شناسایی شاخص های کلیدی
در هر مرحله از فرآیند کسب
تکنولوژی مورد نظر

تکنولوژی کسب شده
کسب تکنولوژی مورد نظر
)سوکعم یسدنهم(

تجاری سازی تکنولوژی

نسبت کسب شده تکنولوژی مورد
نظر /کل تکنولوژیها

+

میزان بودجه تخصیص یافته برای
تکنولوژی مورد نظر

میزان ارزیابی کلی شاخص های
کلیدی موفقیت تصاحب ارزش
فروش سایر شکل  :6نمودار انباشت تحقق مرحله اجرا
محصوالت

میزان شناسایی شاخص های +کلیدی
در هر مرحله از فرآیند کسب
تکنولوژی
میزان فروش حق امتیاز
حقوق دارایی های فکری

+

+
+
نرخ تجاری سازی
تکنولوژی
+

+

+
+
مهندسی معکوس= نرخ
کسب تکنولوژی مورد نظر +

تکنولوژی کسب شده
+

+

+
+
نسبت کسب شده تکنولوژی
مورد نظر /کل تکنولوژیها
+

+

میزان ارزیابی کلی شاخص های
کلیدی موفقیت تصاحب ارزش
+
شکل  : 7نمودار علی و معلولی تحقق مرحله اجرا
+

میزان بودجه
تخصیص یافته
+

+

+
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اینکه تکنولوژی تجاریسازی شهده ،ارزش مهالی و غیهر
مالی داشته باشد عوامهل گونهاگونی دخیهل هسهتند .در
شکل ( )8نمودار انباشت و در شکل ( )9نمهودار علهی و
معلولی تحقق مرحلهه تصهاحب ارزش نشهان داده شهده
است.

تحقق مرحله تصاحب ارزش
تعدادی از تکنولوژیهای تجاری سازی شهده از رده
خارج میشوند .از هر شش تکنولوژی کهه تجاریسهازی
میشود یک تکنولوژی از رده خهارج خواههد شهد .نهرخ
تجاریسازی تکنولوژی از میانگین وزنی چهار عامل ذکر
شده در قسمت قبل بدست میآید .یعنی در واقهع بهرای

میزان فروش حق امتیاز حقوق
دارایی های فکری ناشی از
تکنولوژی مورد نظر
میزان تاثیر بهبود فرآیندهای
سازمان تکنولوژی بر مورد نظر

تکنولوژی تجاری سازی شده
میزان بودجه تجاری سازی

از رده خارج شدن تکنولوژیهای

تکنولوژی مورد نظر

تجاری شده

تجاری سازی تکنولوژی

میزان ارزیابی کلی شاخص های
کلیدی موفقیت تصاحب ارزش

شکل  : 8نمودار انباشت تحقق مرحله تصاحب ارزش
+
میزان تاثیر بهبود
+
فرآیندهای سازمان
+

میزان فروش حق امتیاز
حقوق دارایی های فکری

از رده خارج شدن
شده
تکنولوژی های تجاری
+

تکنولوژی تجاری
سازی شده +

+
+
نرخ تجاری سازی
تکنولوژی
+
+

میزان ارزیابی کلی شاخص های
کلیدی موفقیت تصاحب ارزش
+

میزان بودجه تجاری
سازی

+
+

+

شکل  : 9نمودار علی و معلولی تحقق مرحله تصاحب ارزش

با شاخصهای نهایی شده و به وسیله نرمافزار ونسیم نمودار علی و معلولی ( )CLDو نمودار جریان کل
شاخصهای مؤثر بر مدیریت نوآوری در گروه مپنا به ترتیب مطابق شکل ( )10و ( )11بدست آمده است.
+

شکل  : 10نمودار علی و معلولی ( )CLDشاخصهای مؤثر بر مدیریت نوآوری در گروه مپنا
میزان فروش حق امتیاز
حقوق دارایی های فکری

+ +

+

+ +
++

میزان ارزیابی و کنترل
مستمر پروژه

تکنولوژی کسب شده

+

میزان شناسایی شاخص های کلیدی +
در هر مرحله از فرآیند کسب
تکنولوژی

میزان تاثیر بهبود
+
فرآیندهای سازمان

میزان وجود فرآیند
مدیریت پروژه

+
تکنولوژی تجاری
 +سازی شده
+

+

+
 +درآمد کل

+

+
+

میزان دروس آموخته از
پروژه های دیگر

+

تکنولوژی های
اولویت دار

میزان بودجه
تخصیص یافته
+
+

+
+
تکنولوژی های
مطالعه شده
++
+ ++

میزان استقرار سیستم
مدیریت دانش

میزان وجود منابع
دانشی مورد نیاز

میزان ارتباط کسب تکنولوژی
مورد نظر با اهداف استراتژیک

میزان به کارگیری سیستم
غربالگری ایده های نوآورانه

میزان وجود استراتژی
نوآوری

 +میزان اولویت پروژه های
مهندسی معکوس

نسبت کسب شده تکنولوژی ++
مورد نظر /کل تکنولوژیها

فروش سایر
محصوالت

+

میزان اولویت پروژه های +
 +تجاری سازی تکنولوژی

میزان درآمد ناشی از فروش
تکنولوژی مورد نظر

میزان حمایت مدیران از
تجاری سازی محصول
نوآورانه
+

میزان انعطاف پذیری
ساختار و قوانین سازمانی

میزان ارزیابی کلی شاخص های
کلیدی موفقیت تصاحب ارزش

میزان وقوع شوک های
وارده به سازمان

میزان انجام فعالیت های تحقیق و
توسعه براساس فشار تکنولوژی

میزان انجام فعالیت های تحقیق
و توسعه براساس فشار بازار

میزان ریسک ناشی از
انتخاب تکنولوژی

میزان رصد تکنولوژی
های جدید

+
+
 +میزان توسعه شبکه
خارجی سازمان
-
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شکل  : 11نمودار جريان کل شاخصهای موثر بر مديريت نوآوری در گروه مپنا

تکنولوژی مورد نظر

میزان بودجه تجاری سازی

میزان حمایت مدیران از تجاری
سازی محصول نوآورانه

دنیآرف دوجو نازیم lookup -
مدیریت پروژه برکسب تکنولوژی
مورد نظر -بدبینانه

تکنولوژی کسب شده

><Time

میزان وجود فرآیند مدیریت
پروژه برکسب تکنولوژی مورد
نظر

تیریدم دنیآرف دوجو نازیم lookup -
پروژه برکسب تکنولوژی مورد نظر-
خوشبینانه

میزان شناسایی شاخص های کلیدی
در هر مرحله از فرآیند کسب
تکنولوژی مورد نظر

تکنولوژی تجاری سازی شده

میزان فروش حق امتیاز حقوق
دارایی های فکری ناشی از
تکنولوژی مورد نظر

از رده خارج شدن تکنولوژیهای

تجاری شده

سازی تکنولوژی

تجاری سازی تکنولوژی

میزان اولویت پروژه های تجاری

تیریدم دنیآرف دوجو نازیم lookup -
پروژه برکسب تکنولوژی مورد نظر-
حالت پایه

میزان تاثیر بهبود فرآیندهای
سازمان تکنولوژی بر مورد نظر

لرتنک و یبایزرا نازیم lookup -
مستمر پروژه بر کسب تکنولوژی
مورد نظر -خوشبینانه

><Time

رارقتسا نازیم lookup -
سیستم مدیریت دانش  -حالت
پایه

لرتنک و یبایزرا نازیم lookup -
مستمر پروژه بر کسب تکنولوژی
مورد نظر -حالت پایه

میزان استقرار سیستم
مدیریت دانش

از رده خارج شدن
تکنولوژیهای مطالعه شده

تعیین اولویت تکنولوژی
های مطالعه شده

تکنولوژی های
مطالعه شده

میزان ارتباط کسب تکنولوژی
مورد نظر با اهداف استراتژیک

><Time

شناسایی و مطالعه حوزه
های تکنولوژی مورد نظر

سیستم مدیریت دانش  -بدبینانه رارقتسا نازیم lookup -
سیستم مدیریت دانش -
میزان دروس آموخته از
خوشبینانه
پروژه های دیگر

رارقتسا نازیم lookup -

میزان ارزیابی و کنترل مستمر
پروژه بر کسب تکنولوژی مورد
نظر

لرتنک و یبایزرا نازیم lookup -
مستمر پروژه بر کسب تکنولوژی
مورد نظر -بدبینانه

از رده خارج شدن فناوری
های اولویت دار
تکنولوژی های
اولویت دار

میزان به کارگیری سیستم غربالگری
ایده های نوآورانه برای انتخاب
تکنولوژی مورد نظر

تکنولوژی مورد نظر

میزان بودجه تخصیص یافته برای

کسب تکنولوژی مورد نظر
)سوکعم یسدنهم(

میزان وجود استراتژی
نوآوری درمورد تکنولوژی
نظر

معکوس تکنولوژی مورد نظر

میزان اولویت پروژه های مهندسی

نظر /کل تکنولوژیها

میزان درآمد ناشی از فروش
تکنولوژی مورد نظر

درآمد کل

فروش سایر
محصوالت

نسبت کسب شده تکنولوژی مورد

میزان ارزیابی کلی شاخص های
کلیدی موفقیت تصاحب ارزش

میزان انعطاف پذیری ساختار و
قوانین سازمانی در مورد تکنولوژی
های مورد نظر
><Time

میزان وقوع شوک های وارده به
سازمان در شناسایی تکنولوژی
مورد نظر

میزان انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه
براساس فشار تکنولوژی برشناسایی
تکنولوژی مورد نظر

میزان انجام فعالیت های تحقیق و توسعه
براساس کشش بازار برای شناسایی
تکنولوژی مورد نظر

میزان رصد تکنولوژیهای جدید
برای شناسایی تکنولوژی مورد
نظر
میزان وجود منابع دانشی مورد
نیازبرای کسب تکنولوژی مورد
نظر

><Time

و قیقحت یا ه تیلاعف ماجنا نازیم lookup -
توسعه براساس کشش بازار برای شناسایی
تکنولوژی مورد نظر -خوشبینانه

و قیقحت یا ه تیلاعف ماجنا نازیم lookup -
توسعه براساس کشش بازار برای شناسایی
تکنولوژی مورد نظر -بدبینانه

و قیقحت یا ه تیلاعف ماجنا نازیم lookup -
توسعه براساس کشش بازار برای شناسایی
تکنولوژی مورد نظر -حالت پایه

میزان توسعه شبکه خارجی
سازمان در مورد تکنولوژی
مورد نظر

میزان ریسک ناشی از
انتخاب تکنولوژی
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میزان وجود فرایند مدیریت پروژه در نظهر گرفتهه شهده
است .یکی از دالیل انجام فعالیتهای تحقیهق و توسهعه
وجود کشش و تقاضای بهازار اسهت کهه باعهث شهناخت
تکنولوژیهای جدید میشود و این روند در حالهت پایهه
صعودی و رو به افزایش است.
در این حالت از هر  10پروژه برای حهدود  3الهی 4
پروژه ارزیابی و کنترل مستمر انجهام میشهود کهه ایهن
تعداد هم طی سالیان رو به افزایش است .در این راسهتا،
استقرار سیستم مدیریت دانش برای دستیابی به نتایجی
مورد قبول از این فعالیتها بهیش از پهیش مهورد توجهه
قرار خواهد گرفت .توجه به فرایند مدیریت پهروژه بهرای
دستیابی به نتایج قابل قبول در شهرایط عهادی ضهروری
است.

 -2-3سناريو و بررسیی اثیرات راهکارهیای
پیشنهادی
با توجه به اینکه محهیط حهاکم بهر مهدل بها عهدم
قطعیت همراه است ،بهرای بررسهی اثهرات راهکارهها بهر
تحقق هدف مورد نظر که همان تحقق مدیریت نهوآوری
موفههق اسههت ،سههناریوپردازی صههورت گرفتههه اسههت.
شاخصهای ورودی به مدل از سال  1390تها  1404بها
نظر خبرگان تنظیم و در مدل جانمایی شده است.
سناريو  : 1حالت پايه14
در این سناریو حالت موجود شاخصها و متغیرهای
سازمان که نزدیک به واقعیت است انتخاب شهده اسهت.
چهار شاخص :میزان استقرار سیسهتم مهدیریت دانهش،
میزان انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه براساس کشش
بازار برای شناسایی تکنولوژی موردنظر ،میزان ارزیابی و
کنترل مستمر پهروژه بهر کسهب تکنولهوژی مهوردنظر و

میزان استقرار سیستم مدیریت دانش

میزان ارزیابی و کنترل مستمر پروژه بر کسب تکنولوژی مورد نظر
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میزان ارزیابی و کنترل مستمر پروژه بر کسب تکنولوژی مورد نظر nuR esaB :

میزان وجود فرآیند مدیریت پروژه برکسب تکنولوژی مورد نظر
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)Time (Year

0
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میزان انجام فعالیت های تحقیق و توسعه براساس کشش بازار برای شناسایی تکنولوژی مورد نظر
.4
1

.4

1
1

1

1
1

1

.3

1

.3

1

1

1

1

1

1

.2

1

1

1

.2

1
1

1
1

.1

1

1
1

1

1

1
1

1403
1

1

1401
1

1

1397
1399
)Time (Year
1

1

1

1

1395

.1

1393

1
0
1391

میزان وجود فرآیند مدیریت پروژه برکسب تکنولوژی مورد نظر nuR esaB :
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میزان انجام فعالیت های تحقیق و توسعه براساس کشش بازار برای شناسایی تکنولوژی مورد نظر nuR esaB :

شکل  : 12حالتهای پايهای شاخصهای ورودی به مدل
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سناريو  : 2حالت بدبینانه

15

در این سناریو ،وضعیت صهنعت و رویکهرد سیاسهی
جامعه و همچنهین وضهعیت بهازار و رقبها ،را نسهبت بهه
وضعیت پایه ،بدبینانه در نظر گرفته شده اسهت .در ایهن
حالت با توجه به دالیلی چون عهدم حمایهت سهازمان و
مدیران ،پروژه جدیدی در سازمان اجهرا نخواههد شهد و
تعداد پروژهها برای ارزیابی و کنترل و مدیریت پروژه در

طی سالیان ثابت خواهد ماند .در حالت بدبینانه به علهت
عدم وجود برنامههای در جههت توسهعه شهبکه خهارجی
سازمان ،میزان انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه ثابهت
خواهد ماند .مزایای استفاده از سیسهتم مهدیریت دانهش
برای کارکنان سهازمان بهه خهوبی شهرح داده نشهده در
نتیجه میهزان اسهتقبال آنهها از ایهن سیسهتم و تهالش
سازمان برای استقرار آن به آرامی رو به افزایش است.

میزان ارزیابی و کنترل مستمر پروژه بر کسب تکنولوژی مورد نظر
2

2

2

میزان استقرار سیستم مدیریت دانش
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میزان ارزیابی و کنترل مستمر پروژه بر کسب تکنولوژی مورد نظر oiraneS citsimiseP :
میزان ارزیابی و کنترل مستمر پروژه بر کسب تکنولوژی مورد نظر nuR esaB :
2

میزان وجود فرآیند مدیریت پروژه برکسب تکنولوژی مورد نظر

میزان انجام فعالیت های تحقیق و توسعه براساس کشش بازار برای شناسایی تکنولوژی مورد نظر
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میزان انجام فعالیت های تحقیق و توسعه براساس کشش بازار برای شناسایی تکنولوژی مورد نظر oiraneS citsimisP :
میزان انجام فعالیت های تحقیق و توسعه براساس کشش بازار برای شناسایی تکنولوژی مورد نظر nuR esaB :

1401

1403
1
2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
2

1397
1399
)Time (Year
2

2

1395

12

1393

12

2

0 1
1391

میزان وجود فرآیند مدیریت پروژه برکسب تکنولوژی مورد نظر oiraneS citsimiseP :
 2میزان وجود فرآیند مدیریت پروژه برکسب تکنولوژی مورد نظر nuR esaB :
2

شکل :13حالتهای بدبینانه شاخصهای ورودی به مدل

سناريو  : 3حالت خوشبینانه

16

در این سناریو ،با شناخت از وضعیت کنونی صهنعت
و رویکرد سیاسی جامعه و همچنین وضعیت بازار و رقبا،
وضعیت مناسهبتری نسهبت بهه وضهعیت پایهه در نظهر
گرفته شده است .در این حالت بهرای ارزیهابی و کنتهرل
مستمر پروژهها ،کارگروههای تخصصی تشهکیل خواههد
شد که به واحد تحقیق و توسهعه در راسهتای شناسهایی

خالءها و تبدیل آنها به پروژههای نوآوری کمک خواهد
کرد .برای استقرار سیستم مدیریت دانش از نرمافزارهای
بهروز اسهتفاده میشهود و اهمیهت اسهتفاده از آن بهرای
کارکنان شرح داده خواهد شد .با افزایش تعداد پروژههها،
تعداد کارکنانی کهه مهدیریت پهروژه را بهر عههده دارنهد
افزایش خواهد یافت و جلسات کنتهرل پهروژه بها برنامهه
منظم برگزار خواهد شد.
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میزان استقرار سیستم مدیریت دانش

میزان ارزیابی و کنترل مستمر پروژه بر کسب تکنولوژی مورد نظر
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شکل :14حالتهای خوشبینانه شاخصهای ورودی به مدل

 -4بحث و نتیجهگیری:
مدیریت نوآوری کار ظریف ایجاد تعادل بین هزینهه
ادامه پروژههایی که ممکن است در نهایهت بهه موفقیهت
نرسند و خطر تعطیلی زود هنگام و حهذف گزینههههایی
کههه بههالقوه سههودمند هسههتند را بههر عهههده دارد .چنههین
تصمیماتی را میتوان مهوردی و بهیبرنامهه گرفهت ،امها
تجربه نشان میدهد که یک نظام ساختاریافته با مقهاطع
مشخص تصمیمگیری وقواعد پذیرفته شده کهه تصهمیم
گیری در خصوص ادامه کار بهر مبنهای آن صهورت مهی
گیههرد اثههربخشتههر اسههت ) .(Eirgirdas, 2014لههذا
مدیریت نوآوری در صنعت نیروگاهی از اهمیت ویهژهای
برخوردار است .در این پژوهش ضمن شناسهایی عوامهل
موثر بر مدیریت نوآوری ،مهدلی براسهاس مهدل توسهعه
یافته تید و بسنت برای آن ارائه شد .با توجه به اسهتفاده

از رویکرد پویایی شناسی سیستم ،روابط بین شهاخصها
و اثرگذاری آنها بر فراینهد مهدیریت نهوآوری بهه خهوبی
مشخص شد.
فرایند مدیریت نوآوری ،اجرای موفق چههار مرحلهه
ج ستجو ،انتخاب ،اجرا و تصهاحب ارزش در نظهر گرفتهه
شد که سیستمها و زیرساختهای سازمانی بهر روی ههر
چهار مرحله اثرگذار است .شهاخصهای اثرگهذار بهر ههر
کدام از ایهن مراحهل بهه وسهیله مطالعهات انجهام شهده،
پرسشنامه و نظر خبرگان شناسایی شد .بهه وسهیله نهرم
افزار  ،Vensimنمهودار علهی و معلهولی و جریهان کهل
ترسیم شد .مدل نهایی دارای  4متغیر سطح که عبهارت
اسههت از تکنولوژیهههای مطالعهشههده ،تکنولوژیهههای
اولویتدار ،تکنولوژی کسهب شهده و تکنولهوژی تجهاری
سازی شهده 7 ،متغیهر نهرخ و  26شهاخص کهه مطهابق
جدول ( )1است .براساس این مدل میتوان برای تحقهق

 / 132مدل مديريت نوآوری درصنايع ساخت تجهيزات نيروگاهي مپنا با رويکردی آينده نگر

مدیریت نوآوری موفق ،توجه به هر کدام از شاخصههای
بدست آمده را افزایش داد.
با توجه به عهدم قطعیهت حهاکم بهر محهیط ،بهرای
بررسی اثرات شاخصهای مهورد نظهر بهر تحقهق موفهق
فرایند مدیریت نوآوری ،سناریوپردازی صورت گرفت .سه
سناریو حالت پایه ،حالت بدبینانه و حالهت خهوشبینانهه
در نظر گرفته شد .برای رسیدن بهه حالهت خوشبینانهه
میتوان از سیستم اخذ پیشنهادات از کارکنهان اسهتفاده
نمود تا بتوان ارزیابی و کنترل پروژهها را به طهور مهنظم
انجام داد که این امر سبب مهیشهود تعهداد پهروژهههای
نوآورانه بیشتری با موفقیت به انجام برسد.
برای توسعه شهبکه خهارجی شهرکت و آشهنایی بها
تکنولوژیهای جدید ،میبایسهت فعالیتههای تحقیهق و
توسعه را با ایجاد کارگروههایی تقویت کرد .این کارگروه
ها بازار را به خوبی رصد کرده و بانهک اطالعهاتی خهوبی
تشکیل میدهند که به کمک آن میتوان فاصله شهرکت
با بازار را سنجید و در نهایهت واحهد تحقیهق و توسهعه،
خالءها را به پروژههای نوآورانه تبدیل میکند.
شرکت با توجه به شرایط رقهابتی کهه در سهالهای
آتی با آن مواجه خواهد شد باید برای اتمهام پهروژهههای
نوآورانه در زمان مقرر و متناسب با برنامهه ،متناسهب بها
افزایش تعداد پروژههها ،کیفیهت منهابع انسهانی خهود را
افزایش داده که موجب بهبود فرایند مدیریت شود .ایهن
امر بها تشهکیل جلسهات مهنظم بهرای آمهوزش مباحهث
مدیریت پروژه به کارکنان محقق میشود.
مهمترین نوآوری این پهژوهش شناسهایی عوامهل و
شههاخصهههای مههوثر بههر مههدیریت نههوآوری در صههنعت
نیروگهههاهی و طراحهههی مهههدل بهههه وسهههیله رویکهههرد
پویاییشناسههی سیسههتمها مههیباشههد .طراحههی مههدل بهها
رویکرد پویاییشناسی سیستمها بهرای نخسهتین بهار در
گروه مپنا انجام شده است.
برای پژوهشهای آتهی کهه در ایهن زمینهه صهورت
خواهد گرفت پیشنهاد میشود شاخصهای دیگهری کهه
در زمینه مدیریت نوآوری در صهنعت نیروگهاهی وجهود
دارند را شناسایی و مورد بررسی قرار دهنهد .میتهوان از
ترکیب نظریه فازی با سیستم داینامیک نیز بهره گرفت

و نقههاط قههوت و ضههعف صههنعت نیروگههاهی را بهها انجههام
پژوهشی مشابه در سایر نیروگاهها شناسایی نمود.
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