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چکیده
صنايع نيروگاهي از جمله صنايع مادر مي باشند که انجام  R&Dبا ديدگاه آينده نگر بدليل تغييرات سريع تکنولوژي
هاي آن ،امري حياتي است .از طرفي به دليل تنوع و حجم باالي  ،R&Dبخشي از  R&Dدر داخل زنجيره تامين اين
صنايع صورت مي گيرد .در نهايت موفقيت محصوالت نيروگاهي به شدت وابسته به همکاري هاي موجود و آتي موفق R&D
در زنجيره تامين مي باشد .گروه مپنا به عنوان توليد کننده محصوالت نيروگاهي ،در راستاي کسب مزيت رقابتي و حضور
در بازارهاي جهاني نيازمند توسعه همکاري هاي  R&Dدر زنجيره تامين خود با رويکردي آينده نگر مي باشد .از آنجا که
پژوهشي در اين خصوص صورت نگرفته است ،هدف اين پژوهش شناسايي عوامل موثر بر موفقيت همکاري هاي  R&Dدر
زنجيره تامين گروه مپنا مي باشد ..اين پژوهش از حيث هدف کاربردي و از نوع روش توصيفي پيمايشي مي باشد .عوامل
موثر بر همکاري هاي تحقيق و توسعه در زنجيره تامين از مرورادبيات و نظر خبرگان زنجيره تامين استخراج شده و پرسشنامه
تاييد شده در جامعه خبرگان گروه مپنا توزيع و نتايج با روش هاي تحليل عاملي تاييدي با معادالت ساختاري و نرم افزار
 PLSمورد بررسي قرار گرفته اند .در اين پژوهش 8عامل کليدي موفقيت در همکاري هاي  R&Dبه همراه  25شاخص
شناسايي و تاييدگرديد .بر اساس فرآيند تحليل شبکه اي) ،(ANPالويت اول عامل راهبري يکپارچه زنجيره تامين  ،الويت
دوم هوشمندي تکنولوژي و عوامل ويژگي شرکا ،مديريت تامين کنندگان ،مديريت مالي ،مديريت  ، R&Dتعهدات قانوني
و مديريت  ITبه ترتيب در الويتهاي بعدي قرار گرفته اند.
واژگان کلیدی :تحقيق و توسعه ،همکاري هاي تحقيق و توسعه ،زنجيره تامين ،صنعت نيروگاهي ،گروه مپنا
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.1مقدمه
امروزه ،سازمان ها به منظور رويارويي با رقابت
جهاني ،نياز به مديريت مناسب و و زنجيره تامين
دارند(فنگ .)2012،صنايع نيروگاهي از مهمترين صنايع
در جهان به شمار مي روند که بصورت مداوم تکنولوژي
هاي آن در حال تغيير و پيشرفت مي باشد و اين امر تنها
با انجام  R&Dميسر مي باشد .از آنجا که تنوع تکنولوژي
ها در اين صنايع بسيار باال مي باشد ،لذا جهت انجام
 R&Dنياز به همکاري شرکت هاي تکنولوژي محور در
يک زنجيره تامين کارآمد مي باشد .همچنين جهت
مديريت مناسب و بهتر زنجيره تامين همکاري هاي
R&Dکه منشا بوجود آمدن نوآوري ها و تکنولوژي هاي
موردنياز است ،توجه به آينده امري ضروريست.
نيمه اول دهۀ هشتاد ( )1۳81-1۳85ميزانِ ساختِ
تجهيزات ن يروگاهي در کشور ايران به حدي رسيد که نه
تنها خاطرِ مسئوالن کشور از خودکفايي در صنعتِ برق
آسوده شد بلکه نياز کشور به انرژي استراتژيک برق مرتفع
گرديد و اين صنعت در برابر اعمالِ تحريمهاي دشوار
مصون ماند .با دستيابي به اين موفقيت ،چشماندازي
جديد براي گروه مپنا ترسيم گرديد که فراتر از سازندۀ
اصلي محصوالت و تجهيزات عمل نموده وِ به عنوان طراحِ
محصوالتِ نيروگاهي مطرح گردد .شکل گيري واحدهاي
تحقيق و توسعه بر اين اساس ،در دستور کار قرار گرفت
تا کسبِ توانمنديهاي علمي و تکنولوژيک براي توسعۀ
محصوالت جديد و بهبود محصوالتِ فعلي تحقق يابد.
گروه مپنا در اين راستا بايستي به سطحي از توانمندي
برسد که نه تنها محصوالتي را با نام تجاري خود عرضه
دارد ،بلکه از قابليت يکپارچهسازي تجهيزات نيروگاهي به
منظور احداث يک نيروگاه برخوردار شود و در زمرۀ
يکپارچهسازان محصوالت بزرگ و پيچيده يا  LCSIقرار
گيرد .تحقق اهداف مرتبط با تنوع بخشي به سبد
محصوالت گروه مپنا ،مستلزم کسبِ دانش فني طراحي
و تکنولوژيهاي توليد در گروه مي باشد و براي انجام
چنين امر مهمي نياز به بهره گيري از زنجيره تامين
 R&Dمي باشد .اين پژوهش با هدف شناسايي و الويت
بندي عوامل موثر بر همکاري هاي  R&Dدر زنجيره
تامين گروه مپنا شکل گرفته است .با توجه به اينکه

تاکنون پژوهشي در خصوص عوامل موثر بر همکاري هاي
 R&Dدر صنايع تجهيزات نيروگاهي و بطور خاص در
گروه مپنا صورت نگرفته است ،لذا اين پژوهش داراي
نوآوري مي باشد و نتايج آن براي گروه مپنا و ساير صنايع
تجهيزات نيروگاهي قابل استفاده مي باشد.
.2مرور ادبيات
زنجيره تامين شامل همه فعاليت هاي مرتبط با آماده
سازي محصوالت از مواد خام تا توزيع کاالهاي نهايي مي
شود که در اين فرآيند جريان اطالعات و منابع مالي نيز
وجود دارند(بيامونت و بيهقي .)2008،عالوه بر اين،
مديريت زنجيره تامين دربرگيرنده يکپارچگي در توسعه
محصوالت ،مديريت تقاضا ،برنامه ريزي و پيش بيني،
مديريت موجودي ،افرايش سرعت توزيع کاالها و خدمات
و بهبود يکپارچگي اطالعات مي باشد(شربياني و
همکاران.)2012،
يکي از مواردي که نوآوري را در زنجيره تامين
تسهيل و هدايت مي کند ،مديريت دانش است که از
اهميت زيادي براي کسب مزيت رقابتي شرکت ها
برخوردار است(ويلدينگ وهومفريس .)2006،هم چنين،
نوآوري در صنعت از جمله عوامل موفقيت در علم و
تکنولوژي محسوب مي شود(خمسه و همکاران .)2012،
همان طور که سازمان ها به دنبال کسب مزيت رقابتي
هستند ،زنجيره تامين با مسائلي از قبيل کاهش هزينه
هاي توليد ،بهبود کيفيت روبرو هستند که نيازمند
مشارکت و همکاري دربخش هاي مختلف زنجيره تامين
مي باشد(باديلو و همکاران  .)2014،زنجيره تامين
يکپارچه نشان دهنده ارتباطات از جمله همکاري ،اعتماد
و مشارکت بين بخش هاي مختلف زنجيره تامين
است(صباغي و وايديانتان.)2008،
همکاري بين شرکاي زنجيره تامين ،روش مهمي
جهت دستيابي به مزيت رقابتي بوده و تسهيم اطالعات
بين اعضاي اين زنجيره از اصول ضروري محسوب مي
گردد(ژو  2007،و شاهمري و همکاران  .)2017،از جمله
اين ه مکاري ها مي توان به همکاري تامين کنندگان در
فعاليت هاي  R&Dاشاره نمود(باديلو وهمکاران 2014،
و سمباسيوان وهمکاران  .)2009،عالوه براين ،نوآوري در
شرکت ها از طريق تعامل با بازيگران خارج از سازمان
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اتفاق مي افتد و در اين راستا ارتباطات و مشارکت با
شرکا ،عملکرد زنجيره تامين شرکت را اثربخش تر خواهد
نمود(حربي  2000،و ماريناگي و همکاران  2015،و
نوآوري زنجيره تامين  .)2015،در فرآيند نوآوري باز نيز
که منابع داخلي و خارجي به شروع پروژه ها کمک مي
کنند R&D ،خارجي ارزش بيشتري ايجاد مي کند .در
صنعت نيروگاهي نيز مديريت زنجيره تامين از اهميت
بسياري برخوردار است .چالش هاي توسعه اي و مهم
مرتبط با انرژي در زنجيره تامين به عواملي مانند ظرفيت
زنجيره تامين و محدوديت هاي فناوري برمي گردد(زارع
وهمکاران  .)2015،با توجه به اين که توليدکنندگان و
تامين کنندگان با کمبود قابليت هاي فناورانه و منابع و
دانش روبرو هستند و نوآوري ها معموال گران و زمان بر
هستند ،همکاري هاي  R&Dبه آن ها کمک زيادي
خواهد نمود(ژانگ .)2015،يکي از هدف هاي همکاري
هاي  R&Dکاهش هزينه ها ،کاهش خطرات و کسب
منابع بيشتر است .اين نوع همکاري مي تواند منجر به
افزايش موفقيت فناوري هاي جديد شده و هم چنين
عامل مهمي در موفقيت هاي اقتصادي به شمار مي رود.
دستيابي به شايستگي هاي گوناگون و توسعه محصوالت
و افزايش جريان اطالعات براي کاهش عدم اطمينان در
مشارکت ها از ديگر مزيت همکاري هاي  R&Dمحسوب
مي شوند(الورز و سونگ  .)2014،اگر فناوري هاي
محوري داخلي با فناوري هاي محوري خارجي تکميل
نشوند ،شايستگي محوري سازمان ها که در اثر فعاليت
هاي  R&Dبه دست مي آيند ،ممکن است از بين بروند.
هوشمندي تکنولوژي از جمله مواردي است که فناوري
هاي بالقوه تامين کنندگان را براي توسعه پروژه ها تعيين
مي کند(کوبه .)2001،جنبه هاي استراتژيک ، R&D
سازمان را به سوي نوآوري و ايجاد شبکه اي از شرکا در
زمينه نوآوري هدايت مي کند .مديريت فعاليت هاي
 R&Dکه منجر به نوآوري در محصول مي شود ،به عنوان
فرآيند استراتژيک مهمي در بين ديگر فعاليت هاي
سازمان به شمار مي آيد(سوساي و همکاران .)2008،
مطالعات نشان داده است که در نتيجه همکاري شرکا در
زنجيره تامين R&D،به خصوص در حوزه سرمايه گذاري
مشترک در حمايت از نوآوري پايدار بهبود يافته

است(بيادو وهمکاران 2014،وبکر و ديتز) .برون سپاري
 R&Dاز مواردي است که به تسهيل نوآوري شرکت ها
کمک مي کند؛ به طوري که همکاري هاي  R&Dايجاد
شبکه دانشي ،تسهيم هزينه و ريسک را تسهيل مي
کند(زو و همکاران  .)2015،عالوه بر اين که مسائل برون
سپاري  R&Dدر زنجيره تامين محرک نوآوري هستند،
زماني که شرکت هاي زيادي در فرآيند  R&Dمشارکت
دارند ،موفق تر عمل مي کنند(کوچيال و آدامو.)201۳،
کاهش عدم اطمينان و کاهش زمان توسعه از جمله مزيت
هاي همکاري  R&Dاست(وگلرز و کاسيمن.) 2014،
همکاري هاي  R&Dبراساس انواع مشارکت هاي جمعي
به دو بخش افقي و عمودي تقسيم بندي مي شوند.
مطالعات نشان مي دهند که همکاري  R&Dعمودي
مناسب نبوده و شرکت هاي پايين دستي قراردادها را
ناديده مي گيرند .هم چنين نشان داده شده است که
سرريزهاي دانشي و هزينه  R&Dبر بازدهي شرکت نقش
دارند .به طوري که هنگامي که سطح سرريز دانشي پايين
و يا هزينه هاي  R&Dباال است ،براي ثابت نگه داشتن
قرارداد همکاري مکانيسم تنبيه ممکن است اثربخش
باشد(زو وهمکاران .)2015،در شرکت هاي کوچک با
توجه به اين که سرمايه و کارکنان کمتري براي فعاليت
هاي نوآوري و مشکالتي در رابطه با منابع کم و مسائل
مالي براي سرمايه گذاري در بخش  R&Dيا پذيرش
فناوري جديد دارند ،همکاري ها مي تواند در اين موارد
از طريق پروژه هاي مختلف به آن ها کمک کند .از ديگر
مزيت هاي همکاري هاي  R&Dدر شرکت هاي بزرگ
دستيابي به فناوري هاي جديد و توسعه محصوالت
است(ژانگ 2015،و وو وهمکاران  .)2016،مطالعه اي
نشان داده است که همکاري هاي  R&Dبر شدت فعاليت
هاي آلماني نيز تاثير داشته است(رالستون .)2014،براين
اساس ،بررسي عوامل کليدي موفقيت همکاري هاي
 R&Dدر زنجيره تامين از اهميت زيادي برخوردار است.
از جمله عواملي که در موفقيت همکاري ها تاثير دارد مي
توان به اهداف مشخص ،حمايت مديريت ،درجه باالي
اعتماد ،تطبيق شرکا و سرمايه گذاري از هر دو طرف
اشاره نمود(الورز .)2014،جايگاه اجتماعي ،اعتبار(شهرت)
شرکت ها و اعتماد بين دو شرکت هنگام همکاري بسيار
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مهم است(باديو وهمکاران 2014،وبکر وديتز) .در
همکاري ها ،اندازه شرکت داراي اهميت ويژه اي است؛ به
خصوص براي دانشگاه ها و مراکز تکنولوژيک .هم چنين،
شدت فعاليت هاي  ،R&Dپتنت ها ،جايگاه علمي
صنعت ،داشتن حمايت مالي از طرف دولت ملي و محلي
و حفاظت قانوني از جمله مواردي هستند که بر موفقيت
همکاري هاي R&Dتاثيرگذار هستند(هايدر وهردرو
2012،وژانگ  .)2015،عالوه براين ،موفقيت R&D
بستگي به سازماني که محيط تحقيق را براي دستيابي به
دانش و انتقال تکنولوژي به وجود مي آورد ،دارد .اگر
حقوق مالکيت فکري به خوبي تعريف نگردد ،موقعيت
رقابتي شرکت ها مي تواند دچار تهديد شود .بنابراين ،با
توجه به نقشي که همکاري هاي  R&Dدر خلق دانش و
سرريزهاي دانشي به خصوص در برخورد و همکاري با
مشتريان و رقبا دارند ،در مواردي مانند کشف فناوري
جديد ،حقوق مالکيت فکري از اهميت زيادي برخوردار
است(بيگلياردي و همکاران .)2010،
 .3روش پژوهش
اين پژوهش از حيث هدف کاربردي و از نوع روش
توصيفي پيمايشي مي باشد .براي گردآوري داده ها از دو
روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است و از ابزار
پرسشنامه و مصاحبه بهره گرفته شده است .در اين
پژوهش با مطالعه ادبيات موضوع و جمع بندي پژوهش
هاي انجام شده و نيز نظرات خبرگان ،تعداد  8عامل و
 29شاخص کليدي موفقيت همکاري هاي  R&Dدر
زنجيره تامين گروه مپنا شناسايي و پرسشنامه پژوهش
طراحي شد .ضريب آلفاي کرونباخ بدست آمده توسط نرم
افزار  SPSSبرابر  0.894مي باشد که حاکي از پايايي
مناسب و همبستگي دروني بين سواالت و در نتيجه وجود
پرسش هاي همگن مي باشد .روايي پرسشنامه ها نيز با
قضاوت خبرگان مورد تاييد قرار گرفت .پرسشنامه بين
جامعه آماري که  ۳5نفر از مديران و کارشناسان گروه

مپنا که داراي تخصص هاي مرتبط با تکنولوژي و R&D

مي باشند توزيع و جمع آوري گرديد و با استفاده از
تحليل عاملي تاييدي و معادالت ساختاري و نرم افزار
 Smart PLSمدل پژوهش مورد برازش قرار گرفت .با
توجه به محدود بودن خبرگان ،از روش تمام شماري در
اين پژوهش استفاده شده است.
مدل پژوهش که از مرور ادبيات و پژوهشهاي انجام
شده و نيز نظر خبرگان گروه مپنا حاصل گرديد ،مطابق
شکل 1مي باشد.

شکل( )1مدل پژوهش

.4يافته هاي پژوهش


شناسايی عوامل کليدي موفقيت همکاري
هاي  R&Dدر زنجيره تامين گروه مپنا

نتايج جهت اعتبارسنجي مدل پژوهش با Smart Pls

مورد تحليل قرار گرفت که در نهايت مدل پژوهش به صورت
شکل  2که نشان دهنده مدل اندازه گيري انعکاسي اوليه
پژوهش همراه با ضرايب بارهاي عاملي و شکل  ۳که نشان
دهنده مدل اندازه گيري انعکاسي پژوهش بعد از برازش
همراه با ضرايب معناداري  Zاست .کليه شاخص هايي که
داراي بار عاملي کمتر از  0.7هستند از مدل پژوهش حذف
مي شوند( هير )2006،که باتوجه به شکل  2براي همگن
بودن مدل پژوهش  4شاخص از  29شاخص که بار عاملي
زير  0.7داشتند ،حذف گرديد و  25شاخص هاي نهايي در
جدول  1آمده اند.
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شکل( )2مدل اندازه گيري اوليه پژوهش همراه با ضرايب بارهاي عاملی

شکل ( )3مدل اندازه گيري پژوهش بعد از برازش

همرا با ضرايب معنا داريZ
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جدول ( )1شاخصهاو عوامل کليدي موفقيت همکاري هاي R&Dدر زنجيره تامين گروه مپنا با رويکرد آينده نگر
عوامل
مديريت IT
ITM
مديريت مالي
FM
راهبري
يکپارچه
زنجيرهINC
INC
مديريت تامين
کنندگان
SM
مديريت
R&D
RDM
هوشمندي
تکنولوژي
TI
تعهدات قانوني
LC
ويژگي شرکا
PC

شاخص
زير ساخت سخت افزاري براي گسترش همکاري هاي آتي
زيرساخت نرم افزاري يکپارچه براي گسترش همکاري هاي
شبکه سازي و امنيت شبکه ارتباطي زنجيره تامين
آتي
وجود حمايت مالي از طرف دولت
تامين منابع مالي  R&Dبا رويکردي آينده نگر
ميزان سرمايه گذاري شرکتها
برنامه ريزي فعاليت ها ي مشترک R&D
برگزاري جلسات راهبري بين شرکتها
تعيين اهداف مشخص و مشترک بارويکردي به آينده
مديريت يکپارچه فعاليت هاي  R&Dبا ديدگاه آينده نگر
شناسايي تامين کنندگان R&D
سيستم انتخاب تامين کنندگان R&D
ارزيابي تامين کنندگان R&D
ارزيابي پروژه هاي R&D
بکارگيري استانداردهاي مشترک
تعريف سبد پروژه  R&Dبا رويکردي آينده نگر
مديريت دانش و سرريزهاي آن
مديريت استراتژيک R&D
مديريت نوآوري با ديدگاه آينده نگر
مديريت تکنولوژي
تسهيم منافع مالي  R&Dبين شرکت ها
تسهيم منافع غير مالي  R&Dبين شرکت ها
اندازه شرکت ها
اعتماد بين شرکاي زنجيره
اعتبار شرکت هاي زنجيره تامين

کد

بار عاملی

 r2بعد از اصالح

ITM1
ITM2
ITM3
FM1
FM2
FM3
INC1
INC2
INC3
INC4
SM1
SM2
SM3

0.770
0.998
0.815
0.788
0.769
0.710
0.884
0.814
0.719
0.864
0.719
0.995
0.740

0.592
0.996
0.664
0.620
0.591
0.504
0.781
0.662
0.516
0.746
0.516
0.990
0.547

RDM1
RDM3
RDM5
TI1
TI2
TI3
TI4
LC1
LC2
PC1
PC2
PC3

0.896
0.830
0.745
0.817
0.764
0.787
0.811
0.935
0.844
0.958
0.873
0.792

0.802
0.688
0.555
0.667
0.583
0.619
0.657
0.874
0.712
0.917
0.762
0.627

خالصه نتايج کليه آزمونهاي  PLSجهت تاييد عوامل و شاخص ها ،در جدول  2آمده است .درنهايت شکل  4مدل
ساختاري در حالت تخمين ضرايب مسير و شکل  5مدل ساختاري در حالت معناداري ضرايب مسير را نشان مي دهد.

شکل ( )4مدل ساختاري در حالت تخمين ضرايب مسير (استاندارد)

شکل( )5مدل ساختاري در حالت معناداري ضرايب مسير
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جدول ( )2خالصه نتايج آزمونهاي برازش مدل پژوهش
مدل

نوع آزمون

بارهاي عاملي کليه شاخصها بزرگتر از 0.7
باشد

حذف  4شاخص با بار عاملي زير 0.7

آلفاي کرونباخ

بزرگتر از 0.7

تاييد براي کليه عوامل

پايايي ترکيبي

بزرگتر از 0.7

تاييد براي کليه عوامل

پايايي شتراکي

بزرگتر از 0.5

تاييد براي کليه عوامل

معنا داري

مقدار t.valueبزرگتر از قدر مطلق 1.96
باشد

تاييد براي کليه شاخصها

همگن بودن

کليه بارهاي عاملي بعد از برازش بزرگتر از
 0.7باشند

تاييد براي کليه شاخصها

AVE

بزرگتر از 0.5

تاييد براي کليه عوامل

CR>AVE

پايايي ترکيبي براي کليه عوامل بزرگتر از
 AVEباشد

تاييد براي کليه عوامل

تست بارهاي
عرضي

بار عاملي تمامي متغيرهاي مشاهده پذير در
متغير پنهان متناظرش از ساير متغيرها
بزرگتر باشد.

تاييد براي کليه شاخصها

تست فورنل
الرکر

جذر  AVEبراي هرعامل بيشتر از
همبستگي آن عامل با ساير عامل هاي
انعکاسي در مدل بوده است

تاييد براي کليه عوامل

تست کيفيت
مدل اندازه
گيري

ضريب تغييرات شاخص اشتراکي با سه مقدار
 0.02ضعيف 0.15 ،متوسط  0.۳5قوي

کيفيت مدل اندازه گيري براي عوامل
FM,INC,ITM,TI
متوسط و براي ساير متغيرها قوي مي
باشد.

ضريب معناداري

مقادير  t.valueبراي کليه روابط ميان
متغيرهاي مستقل و وابسته بزرگتر از قدر
مطلق  1.96باشد

تاييد براي کليه روابط پژوهش

ضريب تعيين R2

مقادير ضريب تعيين :
 0.67قوي 0.۳۳ ،متوسط 0.19 ،ضعيف

 R2= 0.890که نشان دهنده ضريب
تعيين قوي مدل پژوهش مي باشد.

ارتباط پيش بين Q2

مقدار Q2با قدرت پيش بيني:
 0.۳5قوي 0.15 ،متوسط 0.02 ،ضعيف

 0.882=Q2که نشان دهنده پيش
بيني قوي مدل پژوهش مي باشد.

GOF

مقدار اين شاخص با سه مقدار:
 0.۳5قوي 0.15 ،متوسط 0.02 ،ضعيف

 GOF=0.42برازش مناسب مدل
کلي تأييد مي شود

آزمون همگن بودن
آزمون
پايايي

روايي
همگرا
تحليل مدل
اندازه گيري
انعکاسي
آزمون
روايي

روايي
واگرا

تحليل مدل
ساختاري

تحليل مدل
کلي

معيار پذيرش

نتيجه آزمون

با توجه به عوامل و شاخص هاي تاييده شده با تحليل عاملي ،مدل نهايي پژوهش به صورت شکل 6حاصل گرديد.
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شکل ( )6عوامل کليدي موفقيت همکاري هاي  R&Dدر زنجيره تامين گروه مپنا



الويت بندي عوامل کليدي موفقيت
همکاري هاي  R&Dدر زنجيره تامين گروه
مپنا

براي الويت بندي عوامل کليدي موفقيت همکاري
هاي  R&Dدر زنجيره تامين گروه مپنا از فرآيند تحليل
شبکه اي  ANPاستفاده نموده ايم و براي اين کار از نظر
 5نفر از خبرگان گروه مپنا استفاده نموده ايم و پس از
تکميل پرسشنامه هاي مقايسات زوجي توسط آنها براي
تجميع پرسشنامه ها از ميانگين هندسي استفاده نموده و
نتايج را در نرم افزار  Super Decisionsوارد نموديم.
روايي پرسشنامه هاي مقايسات زوجي با استفاده از قضاوت

خبرگان تاييد گرفته است و با توجه به اينکه در کليه موارد
خروجي نرم افزار ضريب ناسازگاري زير  0.1را نشان مي
دهد  ،لذا پايايي نيز برقرار مي باشد.
با استفاده از مدل مفهومي تحقيق ،خوشه هاي اصلي
مدل ( که همان اهداف همکاري هاي  R&Dدر زنجيره
تامين مي باشند) تشکيل شده و درون هر خوشه مجموعه
اي از شاخص ها تاييد شده با تليل عاملي ،قرار دارند که
به عنوان گره داراي رابطه هستند ،و همچنين با گره هاي
درون ساير خوشه ها نيز داراي رابطه مي باشند .شکل 7
ساختار مدل  ANPو نوع رابطه ميان مؤلفه ها را در درون
نرم افزار  Super Decisionدر اين پژوهش را نمايش
مي دهد.
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شکل( )7شبکه  ANPجهت الويت بندي عوامل کليدي موفقيت همکاري هاي R&Dدر زنجيره تامين گروه مپنا

تعيين وزن نسب در  ANPشبيه به  AHPاست .به
عبارتي از طريق مقايسات زوجي مي توان ميزان نسبي
معيارها و زير معيارها را مشخص کرد(جبل عاملي و
رضايي فرد .)2008،در اين پژوهش وزن دهي به معيارها
و شاخص هاي مدل  ANPبر اساس نتايج پرسشنامه
خبره که در تحليل هاي شبکه اي و تصميم گيري چند
معياره استفاده مي شود ،انجام گرفته است .روش وزن
دهي به معيارها در مدل  ANPبر اساس دامنه عددي 1
تا  9مي باشد .در اين روش شبکه را به شاخه هاي
کوچکتر تقسيم کرده و تک تک عناصر هر شاخه مانند i

را نسبت به يک عنصر در شاخه  jام مقايسه زوجي را
تشکيل مي دهيم (فرج و بدري .)2010،بر اساس مقايسه
زوجي که در مرحله قبل انجام شد .سوپر ماتريس وزني
تشکيل شده و وزن هر معيار و شاخص تعريف شده و
مشخص گرديد .در واقع هر ستون سوپر ماتريس از چند
بردار ويژه تشکيل مي شود که جمع بردارها وزن نسبي
معيارها و شاخص ها را مشخص مي نمايد .در نمودار 1
نتايج مربوط به وزن عوامل کليدي موفقيت همکاري هاي
R&Dدر زنجيره تامين گروه مپنا در نرم افزار Super
 Decisionآمده است..

نمودار ( )1الويت بندي عوامل کليدي موفقيت همکاري هاي R&Dدر زنجيره تامين گروه مپنا با ANP
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 .5بحث و نتيجه گيري
اين پژوهش به منظور شناسايي عوامل کليدي
همکاري هاي  R&Dبا رويکرد آينده نگر در گروه مپنا
که مهمترين و بزرگترين توليد کننده تجهيزات نيروگاهي
در ايران و منطقه مي باشد ،انجام شده است .نتايج اين
پژوهش مي تواند در اثربخشي زنجيره تامين  R&Dگروه
مپنا و نيز شناخت و بهبود عوامل کليدي موفقيت
همکاري هاي آتي  R&Dدر اين زنجيره مفيد واقع شود.
در اين پژوهش 8عامل و  25شاخص شناسايي و
نهايي گرديد .نتايج پژوهش نشان دهنده آن است که هر
 8عامل  :مديريت  ،ITمديريت مالي ،راهبري يکپارچه
زنجيره تامين ،مديريت  ،R&Dمديريت تامين کنندگان،
هوشمندي تکنولوژي ،تعهدات قانوني و ويژگي شرکا اثر
معني داري را روي عوامل کليدي موفقيت همکاري هاي
 R&Dدر زنجيره تامين گروه مپنا دارند .همچنين
براساس يافته هاي پژوهش شاخصهايي که داراي r2
بيشتري هستند ،سهم باالتري درتبين واريانس و تقويت
و پيش بيني رفتار عوامل مربوطه دارند ،لذا مستلزم توجه
بيشتري در همکاري هاي  R&Dمي باشند .با توجه به
نتايج جدول  1و شکل  2نتايج و پيشنهادات ذيل حاصل
مي گردد:
در عامل مديريت  ، ITشاخص زيرساخت نرم افزاري
يکپارچه (  ، ) ITM2داراي باال ترين r2مي باشد ،لذا گروه
مپنا جهت تقويت اين شاخص بايستي از  ERP:SAPدر
کل زنجيره تامين استفاده نمايد .در عامل مديريت مالي،
شاخص وجود حمايت مالي از طرف دولت ( ، )FM1
داراي باالترين  r2مي باشد  ،از اينرو با توجه به اهميت
گروه مپنا براي دولت ايران ،حمايت ها مالي و مشوق هاي
خاص جهت تقويت زنجيره تامين  R&Dمي بايست
صورت گيرد .همچنين در عامل راهبري يکپارچه زنجيره
تامين ،شاخص برنامه ريزي فعاليت ها ي مشترک R&D
( ) INC1بيشترين سهم را در تبيين اين عامل دارا مي
باشد ،بنابراين گروه مپنا جهت تقويت اين شاخص ،در
تعريف سبد پروژه هاي  R&Dبه فعاليت هاي مشترک و
نحوه برنامه ريزي و تعيين تقدم و تاخر اين فعاليتهاي هم
افزا  ،مي بايست توجه ويژه اي نمايد.

در عامل مديريت تامين کنندگان ،شاخص سيستم
انتخاب تامين کنندگان  ) SM2 ( R&Dداراي باالترين
 r2مي باشد ،جهت تقويت اين شاخص گروه مپنا بايستي
با توجه به معيارهاي تقويت کننده همکاري ها و نيز
توانمندي و ظرفيت جذب شرکتها اقدام به انتخاب تامين
کنندگان نمايد .از سوي ديگر در عامل مديريت ،R&D
شاخص ارزيابي پروژه هاي  )RDM1( R&Dداراي
باالترين  r2مي باشد ،جهت تقويت اين شاخص گروه مپنا
از شاخص هاي مناسب مانند نرخ بازگشت سرمايه و نيز
شاخص ها ي آينده نگر نظير افزايش ظرفيت دانش
زنجيره تامين جهت ارزيابي پروژه هاي  R&Dمي بايست
استفاده نمايد .در عامل هوشمندي تکنولوژي بيشترين r2
مربوط به شاخص مديريت دانش و سرريزهاي آن ()TI1
مي باشد .در راستاي تقويت اين شاخص گروه مپنا مي
بايست اقدام به استقرار سيستم مديريت دانش و نيز
بکارگيري فرآيندهاي دانشي در کل زنجيره تامين نمايد.
در عامل تعهدات قانوني ،شاخص تسهيم منافع مالي
 R&Dبين شرکت ها( )LC1داراي باالترين سهم در
تقويت اين عامل مي باشد ،در اين زمينه گروه مپنا در
قراردادهاي همکاري شرکت هاي زنجيره تامين ،اين
شاخص را با شفافيت بيشتري در قراردادها بايستي لحاظ
نمايد .در نهايت در عامل ويژگي شرکا ،شاخص اندازه
شرکت ها ( ، )PC1داراي باالترين  r2مي باشد .گروه
مپنا جهت تقويت اين شاخص از شرکت هاي کوچک و
متوسط فعال در زمينه  R&Dکه از چابکي بيشتري
برخوردارند ،بايستي در زنجيره تامين استفاده نمايد.
بر اساس نتايج حاصل از  ،ANPاز بين8عامل بر
اساس نظر خبرگان ،بايستي الويت اول عامل راهبري
يکپارچه زنجيره تامين ،الويت دوم هوشمندي تکنولوژي
و الويت سوم ويژگي شرکا ،مديريت تامين
کنندگان،مديريت مالي ،مديريت ، R&Dتعهدات قانوني
و مديريت  ITبه ترتيب در الويت هاي بعدي توجه قرار
گيرند.
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