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Abstract 

Capability is one of the core concepts in 

strategy literature. Moreover, it is widely used 

to explain why latecomer firms can’t succeed 

in design and development of complex 

systems. There has been many efforts and 

significant progress in regard of capability but 

it is conceptualization and usage in empirical 

researches are problematic yet. In this paper a 

framework for operationalization of 

capability concept has been developed. Using 

the proposed framework, the process of 

formation and evolution of design capability 

in a latecomer system integrator has been 

investigated through a case study. For this 

purpose, acquisition and improvement of 

knowledge, tools and skills as micro-

foundations of design capability and their 

integration has been under focus. In addition 
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to show usability of our proposed framework, 

this case study provides a better 

understanding of how a firm's context and 

motivation affects on formation and evolution 

of its capabilities. Results of this research, are 

also a good guide for managers in regard of 

their plans for acquisition and improvement 

of required micro-foundations and the way 

they are integrated as a capability. 
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ساز عنوان یک بنگاه یکپارچهتوانمندی طراحی پایه در شرکت مپنابویلر به تکوین

  دیرآمده

 5، محمدمهدي ذوالفقارزاده 4، عليرضا اصالنی 3 پورآزیتا کرمی، *2 هدي خالقیم، 1یمحمدرضا آراست

  ،(CRiTIMiX)های پیچیده و رییس مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستمدانشگاه صنعتي شریف دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد  -1

 تهران دانشگاه  ،گذاری علم و فناوریجوی دکترای سیاستدانش -2

 (CRiTIMiXای پیچیده صنعتي )محقق پسادکترا در مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستمه -3

 دانشگاه تهران ،علوم و فنون نویندانشکده دانشیار  -4

 دانشگاه تهران ،تیریدانشکده مد اریاستاد -5

 

 دهيچك

هاای  مانهدر طراحاي و توساعه ساا    دیرآماده هاای  عالوه، مفهوم توانمندی برای توضیح عدم موفقیّت بنگاه هاست. ب راهبردتوانمندی یکي از مفاهیم کلیدی حوزه 

ی و پارداز هناوز مفهاوم  هاای نراری قاباو توجاه در ماورد توانمنادی،       گرفته و پیشارفت  های بسیار صورترغم تالش پیچیده، بسیار مورد توجه قرار دارد. علي

ا اساتفاده از چاارچو    با  وشاده   بارای عملیااتي کاردن مفهاوم توانمنادی توساعه داده       يچارچوب. در این مقاله، رو است هبا مشکو روب، عموکارگیری آن در  هب

است. باه ایان منراور،     شدهقالب یک مطالعه موردی بررسي  ، دردیرآمدهساز سامانه گیری و رشد توانمندی طراحي در یک بنگاه یکپارچهپیشنهادی، فرآیند شکو

ها مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بار نشاان دادن   های توانمندی طراحي و نحوه ترکیب آنعنوان ریزبنیان هنحوه فراهم آمدن و ارتقای دانش، مهارت و ابزار ب

گیاری و رشاد   هاا بار فرآیناد شاکو    ای و انگیازه بنگااه  کاربردپذیری چارچو  پیشنهادی، این مطالعه موردی شناخت بهتری از نحاوه اررگاذاری شارایم زمیناه    

هاای ماورد نیااز و    ریازی بارای کساب و ارتقاای ریزبنیاان     ها در برناماه ن بنگاهآمده، همچنین راهنمای مناسبي برای مدیرا دست هکند. نتایج بها ارائه مي توانمندی

 گیری و رشد توانمندی است.ها برای شکوچگونگي ترکیب آن

 ی، مپنابویلرمطالعه موردهای پیچیده، های توانمندی، طراحي پایه، سامانهتوانمندی، ریزبنیان: هاکليدواژه

 شود:قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي برای استنادات بعدی به این مقاله،

Arasti, M.R., Khaleghi, M., Karamipour, A., Aslani, A., & Zolfagharzadeh, M.M. (2020). Formation and Evolution 

of Basic Design Capability in Mapna-boiler as a Latecomer System Integrator. Journal of Science & Technology 

Policy, 12(4), 1-18. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2020.12.4.1224 

 

 1مقدمه -1

دهد که نوآوری تحقیقات نرری و تجربي نشان مي نتایج

پیشران اصلي رشد و توسعه اقتصادی و عامو افزایش درآمد 

. نوآوری در محصوالت پیچیده، به [1،2]سرانه کشورها است 
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مراتب ارزش افزوده باالتری ایجاد کرده و در نتیجه توسعه 

در نوآوری و توسعه  .[3-1]اقتصادی بیشتری به همراه دارد 

ساز های یکپارچههای پیچیده، مهمترین نقش را بنگاهسامانه

 دیرآمدههای . رویکرد بنگاه[4] عهده دارندسامانه بر 

توسعه برای طي مسیر  ساز در کشورهای درحالیکپارچه

ا از هایشان ر موالً به این صورت است که فعالیتمع ،همپایي
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که  [5]کنند  شان آغاز ميپایین دست زنجیره ارزش صنعت

هایي با پیچیدگي و مخاطرات فني و مالي کمتر  شامو فعالیت

راهم شدن در صورت فهای مزبور  بنگاه سپس. [6]است 

هایشان را در طول  کنند فعالیت شرایم مورد نیاز، سعي مي

تر کنند تا از ارزش افزوده و زنجیره ارزش مربوطه، گسترده

های . فعالیت[5،7]مزایای راهبردی بیشتری برخوردار شوند 

های باالدست زنجیره ارزش صنایع طراحي از جمله فعالیت

؛ [8]همراه دارند  ههستند که معموالً ارزش افزوده باالیي را ب

ندرت به این سطح از فعالیت،  هب دیرآمدههای اما بنگاه

های باالدست  الخصوص طراحي پایه و همچنین فعالیت علي

اند  رسیدهشامو معماری سامانه و طراحي مفهومي  آن

و پیشینه تحقیقاتي  فرارسي. پیشینه تحقیقاتي [5،9،10]

در  دیرآمدههای های پیچیده، مهمترین مانع بنگاهسامانه

های  های پیچیده را کمبود توانمندیطراحي و توسعه سامانه

. هدف این مقاله آن [10-9]اند فناورانه مورد نیاز برشمرده

های  های طراحي سامانهاست که توضیح دهد چرا توانمندی

 دیرآمدهساز سامانه های یکپارچهپیچیده به ندرت در بنگاه

 اند.شکو گرفته و ارتقا یافته

ا حاصو رها توانمندی ،گرفته قبلي قات صورتیاغلب تحق

و در سطح کالن ر دیادگیری سازماني قلمداد کرده و صرفاً 

نحوه . در واقع [12-11]اند قالب یک جعبه سیاه تحلیو کرده

پیشینه تحقیقاتي در ي سازمان یها یو رشد توانمند یرگیشکو

بررسي قرار مورد مربوطه تاکنون در سطح خرد به خوبي 

تالش خواهیم کرد مقاله  نیدر ابنابراین  .[10] استنگرفته 

کردن مفهوم  ياتیعمل یبراجدیدی را  چارچو 

پیشنهاد کرده و با استفاده از آن طي  يسازمان یها یتوانمند

گیری و رشد توانمندی یک مطالعه موردی عمیق، نحوه شکو

طراحي پایه و عوامو مؤرر در این زمینه را در یک بنگاه 

در سطح خرد مورد بررسي قرار  دیرآمده ساز سامانهیکپارچه

مفید  هاتواند در فهم بهتر توانمندیچنین چارچوبي ميدهیم. 

واقع شود و ابهامات مفهومي پیرامون آن در پیشینه تحقیقاتي 

تواند دالیو مي مقالهعالوه این  ه. بکاهش دهدنیز مربوطه را 

ر ایجاد و د دیرآمدهساز سامانه های یکپارچهموفقیت بنگاه عدم

 های طراحي را نیز تبیین نماید.رشد توانمندی

در بخش دوم مقاله، ضمن مرور مختصر پیشینه تحقیقاتي، 

چارچو  مفهومي مورد نیاز را توسعه خواهیم داد. بخش 

دهد. در بخش سوم، روش تحقیق این پژوهش را توضیح مي

 شود و بخش پنجم هم بهچهارم، نتایج مطالعه موردی ارائه مي

آمده، تبیین  دست هگیری از نتایج ببحث و نتیجه

های قابو پیشنهاد  های این مطالعه و تشریح فرصت محدودیت

 برای تحقیقات آتي، اختصاص یافته است.

 

 مروري بر مبانی نظري و پيشينه تحقيق -2
در حوزه های گذشته، بخش قابو توجهي از تحقیقات دههدر 

؛ اما ها پرداختهسازماندی به ماهیت و اهمیت توانمن راهبرد

 یبرا اریبس  قابو توجه و تالش ینرر شرفتیپ رغم يعل

ی ریکارگ هکردن و ب ياتی، هنوز عملاین مفهومتوسعه 

پیشینه  .[13]در عمو با مشکو روبرو است ها توانمندی

ها در تحلیو توانمندیعمدتاً به  محور منبعرویکرد تحقیقاتي 

ها را گیری و رشد آنطور کلي شکو هپرداخته و بسطح کالن 

که  بدون آن [12-11]داند مينتیجه فرآیند یادگیری سازماني 

گیری ها برای شکوها و ترکیب آننحوه فراهم آمدن مؤلفه

یک توانمندی را در سطح خرد تبیین کرده و یا نحوه ارتقای 

ها و رشد توانمندی حاصو از آن را مستقو هر یک از مؤلفه

اخیر تعدادی از  هایمورد توجه قرار دهد. البته در سال

ها در سطح خرد اشاره و به اهمیت تحلیو توانمندیمحقّقین 

این  .[11] ندا ها پرداختهتوانمندی 1هایبه شناسایي ریزبنیان

با در نرر قرار دادن سطح خرد، بنا دارد چارچوبي را  مقاله

گیری و رشد توانمندی طراحي پایه برای تحلیو نحوه شکو

 در ارتباط با محصوالت پیچیده توسعه دهد.

. ها وجود داردهای توانمندیریزبنیاننررات مختلفي در مورد 

یا در درون های دانش را )که ها و پایه ، مهارت2بارتون-لئونارد

یابند( به های فني بروز ميامانهاند و یا در قالب سافراد نهفته

و  3. پاراهالد[14]کند ها پیشنهاد ميعنوان هسته توانمندی

عنوان  هها را تنها بانمندیتو [7] 5و الل [15] 4همو

اند. گستره ها و دانش در نرر گرفتهای از مهارت مجموعه

ها در پیشینه تحقیقاتي از عناصر فني و سازماني ریزبنیان

و برای مثال شامو برخي  [16]تر است صرف، گسترده

شود ویژه مدیران نیز مي ههای مهم شخصي افراد بویژگي

                                                 
1 Micro Elements 
2 Leonard-Barton 
3 Prahalad 
4 Hamel  
5 Lall 
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در این زمینه بر روی منابع،  [18] 2و کافمن 1. کریستنسن[17]

 [11]و همکاران  3ها تأکید دارند. فلینفرآیندها و اولویت

به عنوان سه گروه اصلي  را تارهاافراد، فرآیندها و ساخ

وقتي راجع  [20]5و درجر [19]4اند. پورترهشناختها  بنیانریز

کنند، به دانش، سخت های فناورانه صحبت ميبه توانمندی

 ند.دارها اشاره افزار و مهارت

تر برای مدیران از فراهم کردن بینشي عمیقاین مقاله هدف 

های گیری و رشد توانمندی طراحي پایه در بنگاهنحوه شکو

های تدوین برنامهعنوان مبنایي برای  هساز سامانه بیکپارچه

. بنابراین، به نرر ایده خوبي استها  آنتوانمندی ارتقای 

ان رسد که عناصری را که داخو بنگاه و تحت کنترل مدیر مي

های ملي در محیم  ها که مانند زیرساخت هستند، از آنبنگاه 

باید توجه داشت که ما بیروني قرار دارند، جدا کنیم. 

مورد  6انهعنوان یک توانمندی فناور هتوانمندی طراحي را ب

دانش، مهارت و ایم؛ به همین دلیو، سه مؤلفه تحلیو قرار داده

در نرر  های فناورانههای توانمندیعنوان ریزبنیان هبابزار را 

کنند تا یک فعالیت، زیرفعالیت و تعامو مي همبا  که ایمگرفته

طور خالصه تعریف  هبیا حتي یک وظیفه ساده به اجرا درآید. 

 )فناورانه( در این مقاله به شرح زیر است: یوانمندما از ت

که امکان انجام نش، ابزار و مهارت از دا یافراهم آمده بیترک
 .دهديرا به سازمان م هاتیاز فعال يمجموعه مشخص

AMOشده  شناخته نرریه
در علم رفتارشناسي که محرک   7

 توانمندی، انگیزه و شرایم"عملکرد فردی را سه عنصر 

ها نیز مورد  داند، برای توضیح عملکرد بنگاهمي "ای زمینه

بر مبنای  1. شکو [21و  7]استفاده قرار گرفته است 

گرفتن دانش، ابزار و  گانه مذکور و با درنررچارچو  سه

های فناورانه، چارچو  بنیان توانمندیعنوان سه ریز همهارت ب

گیری و رشد مفهومي مورد نیاز برای مطالعه نحوه شکو

 دیرآمدهتوانمندی طراحي یک سامانه پیچیده در یک بنگاه 

بر اساس این چارچو ، وجود  ه است.ایراني را فراهم آورد

دانش، ابزار و مهارت مورد نیاز، امکان انجام فعالیت طراحي 

کند اما شرط کافي برای انجام هر  پایه را برای بنگاه فراهم مي

                                                 
1 Christensen 
2 Kaufman 
3 Felin 
4 Porter 
5 Drejer 
6 Technological Capability 
7 Ability, Motivation, Opportunity 

فعالیت آن است که عالوه بر وجود توانمندی مورد نیاز، بنگاه 

م هم ای الزانگیزه انجام آن فعالیت را داشته و شرایم زمینه

 دیرآمدههای موفقیت بنگاه در بررسي عدم لذااهم باشد. فر

های طراحي باالدستي، عالوه بر ساز در انجام فعالیتیکپارچه

های طراحي که عاملي بسیار مهم و نقطه وجود توانمندی

-انگیزه و شرایم زمینه به تمرکز این مقاله است، همزمان باید

 یم.کنتوجه  نیزای بنگاه مورد نرر 

 

 
 چگونگی انجام یک فعاليت بر اساس چارچوب مفهومی اوليه( 1شكل 

 

 روش تحقيق -3
است.  8کاویرویکرد این مقاله در توسعه نرری، منطق پس

ها واجد فرض این رویکرد آن است که واقعیات و پدیدهپیش

الگوهای خاصي هستند که در پس رویدادهای پراکنده و قابو 

ها . در این رویکرد معموالً داده[22]اند مشاهده پنهان شده

ها و توضیح  برای کشف ابعاد مختلف یک پدیده، شناسایي تم

ها نرریه  شوند تا بتوان بر اساس آنالگوها گردآوری مي

یدی ارائه کرد یا یک نرریه موجود را اصالح کرد. این جد

ه شود کآغاز مي 9انگیزرویکرد با مشاهده یک واقعیت شگفت

گیری آن دالیو شکو مورددر  10تالش داریم تبیین قابو قبولي

در این مقاله بنا داریم با استفاده از رویکرد  .[23] فراهم آوریم

گیری و رشد  تبیین قابو قبولي از نحوه شکو ،کاویپس

ساز سامانه توانمندی طراحي پایه را در یک بنگاه یکپارچه

در قالب یک مطالعه موردی تفصیلي و عمیق ارائه  دیرآمده

هبرد مطالعه موردی آن است که دهیم. دلیو انتخا  را

سؤاالت این پژوهش عمدتاً از نوع سؤاالت چگونگي هستند 

                                                 
8 Retroductive logic 
9 Surprising fact 
10 Plausible explanation 
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گیری و از طرفي هم محققین قصد و امکان کنترل نحوه شکو

ساز های یکپارچه و رشد توانمندی طراحي پایه در بنگاه

مطالعات تجربي  همچنین،د. نرا ندار دیرآمدهسامانه 

شینه تحقیقاتي مربوطه نیز معموالً های سازماني در پی توانمندی

های کیفي و در قالب مطالعات موردی  با استفاده از روش

 .[24و  10]اند صورت گرفته

 مپنا )مپنابویلر( زاتیو تجه لریو ساخت بو يشرکت مهندس

 یاز تقاضا يبه بخش یيپاسخگو یبرا 1378در سال 

عنوان  هدر داخو کشور ب 1حرارت افتیباز یلرهایرشد بو روبه

 سیتأسپوشش گروه صنعتي مپنا  های تحتیکي از شرکت

قابو دهه اخیر به سطح توانسته است طي دو شرکت این د. ش

های طراحي بویلر و حتي توانمندی توجهي از توانمندی

 ،1399سال  ابتدایو بر این اساس تا  یابدطراحي پایه دست 

در حال این شرکت  است. عهده گرفتهه را برپروژ 54 تعداد

حرارت  افتیباز يافق یلرهایسهم از بازار بو نیشتریحاضر ب

دودی را هم در های معو پروژه دارد اریاخت رداخو کشور را د

کشورهای منطقه طراحي و اجرا کرده است. بویلر یک سامانه 

 دیرآمدهعنوان یک بنگاه  هپیچیده صنعتي است. مپنابویلر ب

ساز ایراني واجد توانمندی طراحي پایه، یک نمونه یکپارچه

شود که بررسي آن با استفاده از انگیز محسو  ميشگفت

گیری و از چگونگي شکوتواند فهم بهتری مي چارچو  فوق

همراه داشته باشد. از طرفي با  مندی طراحي پایه بهرشد توان

ی، با انجام مطالعه مورد لریشرکت مپنابوموافقت مدیران ارشد 

 پذیر شد.دسترسي به اطالعات مورد نیاز هم امکان

تالش  یعني است 2توضیحي–توصیفي عمدتاً مقاله این هدف

عنوان  همهارت و ابزار مورد نیاز )بدارد تا نحوه اکتسا  دانش، 

ها به منرور  های توانمندی طراحي( و نحوه ترکیب آن ریزبنیان

ها، همچنین گیری توانمندی طراحي پایه و ارتقای آنشکو

ای موجود را در های بازیگران مختلف و شرایم زمینهانگیزه

تبیین کند. بنابراین سطح تحلیو بنگاه و  3قالب روایتي تاریخي

است.  "توانمندی طراحي"واحد تحلیو در این مطالعه موردی 

زیرا در مقطع  ؛است 4از لحاظ زماني مقطعياین پژوهش 

 است. شده ای انجامصورت یک مرحله هزماني خاص و ب

                                                 
1 HRSG: Heat Recovery Steam Generator 
2 Descripto - Explanatory 
3 Chronologic 
4 Cross-Sectional 

ساختاریافته بهره از روش مصاحبه نیمهدر این پژوهش 

 با مرتبم( کارشناسان و مدیران) افراد ایم. تمام گرفته

نرر عنوان جامعه مورد هو توسعه محصول، ب طراحي های حوزه

با توجه به محدودیت اند. نرر گرفته شدهاین پژوهش در

 با از نرر تعداد و همچنین سطح تخصص افراد،هدف جامعه 

نفر از مهندسان و  6، گیری هدفمندروش نمونهاز استفاده 

مدیران ارشد شرکت مپنابویلر که به طور مستقیم در طراحي 

و در بازه زماني زمستان  شده ویلر دخالت دارند، انتخا ب

مورد مصاحبه قرار  1396لغایت بهار سال  1395سال 

بوده ساعت  2تا  1.5 نیزمان هر مصاحبه باند. متوسم  گرفته

و  ضبم شونده، مصاحبه از اجازه کسب با هاتمام مصاحبه و

 اند.شده پیاده

 یيآزمون روابر اساس چهار  یمطالعات مورد تیفیک

 يابیمورد ارز یيایو پا يرونیب یيروا ،يدرون یيروا ،يمفهوم

بر  ایمرور گستردهدر این راستا،  .[25] ردگیيقرار م

 کیها موجب ارائه  آن بیمرتبم و ترک يقاتیتحق های نهیشیپ

 یروشن از توانمند ياتیعمل فیو تعر يچارچو  مفهوم

همچنین آن شد.  یها انیزبنیر یيو شناساپایه  يطراح

 يشده، ط توسعه داده ياتیعمل فیو تعر يچارچو  مفهوم

و  یفناور تیریعات مددر مرکز مطال یجلسات متعدد

( با 5کسیمیتی)کر يصنعت دهیچیپ هایدر سامانه ینوآور

نفر از  5مقطع دکترا،  انیدانشجو ازنفر  6حضور حداقو 

 هایدر حوزه المللينیب دینفر از اسات 3و  يداخل دیاسات

 .ي و بیروني(مفهوم یيوا)ر قرار گرفت يمرتبم، مورد بررس

که در  يمنطق یها ز روش مدلبا استفاده ا نیز يدرون یيروا

با هدف کسب  .رش آن ارائه خواهد شد، فراهم شدگزا ادامه،

ها و دستیابي به برخي آمادگي الزم برای انجام مصاحبه

آشنایي  نریراطالعات تکمیلي در رابطه با نمونه مورد مطالعه 

عنوان یک  هبا تاریخچه شرکت مپنابویلر، آشنایي با بویلر ب

های آن، آشنایي کلي با فعالیت و زیرسامانهسامانه پیچیده 

های مپنابویلر در حوزه طراحي بویلر و آشنایي با پروژه

و های رسمي شرکت گزارشبویلرهای بازیافت حرارت، 

تا حد امکان  ينترنتیا یمرتبم در تارنما طالعاتا نیهمچن

توسم دو  یمطالعه مورد هیولنتایج ا قرار گرفت. يمورد بررس

                                                 
5 CRiTIMiX: Center for Research in Technology & Innovation 
Management in complex industrial systems, Management & 

Economics Faculty, Sharif University of Technology. 
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قرار  ينیمورد بازب لریمطلع در شرکت مپنابو رانینفر از مد

 و شوندگانجلسه با حضور مصاحبه کیر و بعالوه د گرفت

مطلع که مورد مصاحبه قرار از افراد  یگردی گروه

 .)پایایي(قرار گرفت  يبودند، مورد بحث و بررس نگرفته

 میت کیگرفته با حضور  صورت های تمام مصاحبههمچنین 

دو توسم ها داده ،انجام شده است. در ادامه سه نفره يپژوهش

حاصو از  جیاست. نتا تحلیو شدهصورت مستقو  هب وهشگرپژ

مورد بررسي و  توسم پژوهشگر سومجداگانه  ویدو تحل

از  يحاکسازگاری آن مورد تأیید قرار گرفت. این موضوع 

 است. هاداده ویپژوهش در مرحله تحل یيایپا

 ،هیدرونما ویتحلپژوهش،  نیادر مورد استفاده  يتحلیل روش

شود محسو  مي يفیک هایداده ویتحل یبرا ایهیپا يروش

 يارچو  مفهوممبتني بر چ یاله، کدگذارمق نی. در ا[25]

ها، هیدرونما یجستجو ،مرحله بعدپژوهش انجام شد و در 

. در آخرین انجام شدها  آن انیروابم م ها و درکآن شیپاال

در قالب  یموردمطالعه حاصو از  هایمرحله، تحلیو درونمایه

از  ایسلسله ،روش که این صورت گرفت يدل منطقیک م

بازه  کیها را در  آن انیم يو روابم علت و معلول دادهایور

 .[25-23] دهديقرار م يمورد بررس يزمان

 

گيري و رشد توانمندي طراحیی  نحوه شكل بررسی -4

 ازیافت حرارت در شرکت مپنابویلرببویلرهاي افقی 

 معرفی بویلرهاي بازیافت حرارت و صنعت مربوطه 4-1

های اخیر، دولتها و صنایع با چالش افازایش ظرفیات   طي دهه

تولید انرژی خود به منرور همگام بودن با رشد اقتصادی و در 

داقو رساندن اررات مخار  زیسات محیطاي    عین حال، به ح

1ای از یک ابرسامانهمواجهند. بویلر زیرسامانه
)نیروگاه سایکو   

ترکیبي( است که برای تولید انرژی نسابتاً پااک و باا رانادمان     

آوری باه سامت   گیرد. لاذا روی مناسب مورد استفاده قرار مي

 تر تبادیو انارژی، باه رشاد تقاضاای     تر و بهینههای پاکگزینه

 پایدار برای بویلرهای بازیافت حرارت منجر شده است.  

 ایا  نیتاورب  کیا  يخروجا  افات یبا دربازیافت حرارت  لریبو

در آن را  ماناده یباق ياضااف  یگرماا  ،یگااز  ایو  يزلیموتور د

شده  دی. بخار تولکنديبخار م دیو با استفاده از آن، تول يابیباز

و  ویبرق تبد بخار به نیتورب کیتوسم  يبیترک کویس کیدر 

                                                 
1 System of systems 

 2. شاکو  بارد ي% بااال ما  62را تا حادود   روگاهین يراندمان کل

متصو باه آن نشاان    یگاز نیرا در کنار تورب لریبو کینمودار 

 کاه  است هایي در شکو ابتدایي خود شامو لوله . بویلردهديم

کناد و  مي جا هجاب گاز داغ جریان مسیر درون را بخار یا و آ 

، 2زریاکونومااا هااایرسااامانهیشااامو زدر سااطح اول شکساات 

 .است 5و سوپرهیتر 4درام ای 3ها، اواپراتورهوازدا، پمپ

المللاي صانعت باویلر بارای      های قبلاي باازیگران باین    تالش

یات،  دستیابي به عوامو کلیدی موفقیات شاامو رانادمان، ظرف   

طارح غالاب افقاي و     گیری دو اندازه و قیمت رقابتي به شکو

دو معماری غالب، مدت مدیادی  است. این  عمودی منجر شده

اند و رقابت و تمایز در صانعت باویلر از   است که تثبیت شده

)جریاان آ  و بخاار    يانیا جر یرهایو مس دمانیتفاوت در چ

)تغییارات   هیا پا يطراحا  یسااز ناه یبه نیو همچنداخو بویلر( 

جزیي در طراحاي پایاه( لیاو هریاک از دو معمااری مزباور       

 .شوديحاصو م

رای پاساخگویي باه   ساال پایش با    20حدود ر شرکت مپنابویل

رشد کشور به بویلر تأسیس شد و در حاال   هببخشي از نیاز رو

که بارای   حاضر بیشترین سهم از بازار داخو را در اختیار دارد

پاسخگویي به تقاضای موجود از بویلرهای بازیافات حارارت   

های گازی کاالس   افقي تک فشاره و دو فشاره در کنار توربین

E
گیاری و  نماید. در ادامه این بخش، روند شاکو استفاده مي 6

رشد توانمندی طراحي بویلر در شرکت مپنابویلر را بر مبناای  

 چارچو  پیشنهادی، بررسي خواهیم کرد.

 معرفی فعاليت طراحی پایه در شرکت مپنابویلر 4-2

های آن، در مورد شکست فعالیت طراحي سامانه به زیرفعالیت

في در پیشینه تحقیقاتي مربوطه معرفاي شاده و   های مختل مدل

های گوناگوني هم در این رابطه ماورد اشااره قارار    زیرفعالیت

های طراحاي باه    . در این بین تفکیک زیرفعالیت[26]اند گرفته

فعالیتهای مربوط به سطح سامانه و ساطح اجازا بسایار ماورد     

. با این وجود، توافقي در خصوص نحاوه  [27]باشد توجه مي

هاا در پیشاینه تحقیقااتي وجاود     تجزیه فعالیت طراحي سامانه

و از طرفاي هام ممکان اسات نحاوه انجاام ایان         [26]ندارد 

                                                 
2 Economizer 
3 Evaporator 
4 Drum 
5 Super heater 

6
از  "بويلرهای افقی بازيافتت حترارت تتک فهتاره و دو فهتاره     "جای عبارت  هادامه مقاله بدر   

 کنیم.استفاده می "بويلر"عبارت تلخیص شده 
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های محصول یا فعالیت در صنایع مختلف و با توجه به ویژگي

 .[28]بنگاه، متفاوت باشد 

مطالعااه مااوردی شاارکت مپنااابویلر نشااان داد کااه احتماااالً    

ها به طراحي سطح سامانه و سطح اجزا بندی زیرفعالیت تقسیم

 اسات و در  1بیشتر مناسب محصوالتي با طراحاي چندپارچاه  

دارناد، امکاان    2ایرشاته بویلرها که طراحاي یکپارچاه و چند  

کاه   چنین تفکیکي وجود ندارد؛ زیرا مهمترین کارکرد بویلرها

تبادل حرارتاي اسات از یاک طارف حاصاو تعاماو اجازای        

مختلف آن است تاا یاک جازش مشاخص و از طرفاي هام از       

پاذیرد.  جزئیات طراحي اجزای مزبور، تأریر قابو تاوجهي ماي  

جزئیات طراحي اجزا تأریر کلیادی روی عملکارد تباادل     پس

حرارتي بویلرها دارد. بنابراین بخشاي از فعالیات طراحاي در    

بایاد باا در نرار گارفتن ارارات جزئیاات       حتماا  انه سطح سام

صاورت پیوساته باا طراحاي      هها بطراحي اجزا و تعامالت آن

هاای مختلاف طراحاي    اجزا صورت پذیرد. از طرفي هم جنبه

... حرارتي، فرآیندی، کنترلي، سازه وجمله طراحي  از  بویلرها 

ت توان تا حد مناسبي از هم تفکیک کرد. بنابراین شکسا را مي

فعالیت طراحي و ساختار سازماني متناظر آن در صنعت باویلر  

گیارد.  های مختلف طراحي صورت ماي معموالً در قالب حوزه

ها تعامالت قاباو تاوجهي باا طراحاي     البته هریک از این جنبه

عنوان مهمترین جنبه کارکرد بویلرهاا دارناد و لاذا     هحرارتي ب

هم در عملکارد  طراحي حرارتي که دارای اررات قابو توجهي 

شاود؛ زیارا   هم نامیاده ماي   "طراحي پایه"باشد، کلي بویلر مي

 نماید.های طراحي را هم فراهم ميورودی دیگر جنبه

گرفتاه در   های صورتهای طراحي بویلر نتیجه طراحيورودی

سطح ابرسامانه )نیروگاه سایکو ترکیباي( هساتند کاه ممکان      

متفاوت باشند. به است با توجه به اقتضائات خاص هر پروژه، 

ها، طراحاي و  کاری و کاهش هزینهمنرور جلوگیری از دوباره

در طراحي  گیرد؛توسعه بویلرها در دو مرحله کلي صورت مي

توسعه و با استفاده از یاک   و ولیه که غالباً در واحدهای تحقیقا

مورد استفاده  دمانیچشود، بر اساس ای انجام ميتیم چندرشته

هاای دریاافتي از    های مشابه که از ورودیروژهای از پدر دسته

مشخصاات   اسات،  ي شاده توربین گاز )سامانه باالدستي( ناشا 

مشخصاات   هتعیاین و با   ی بویلرهاامانهرسیزکارکردی  ياصل

                                                 
1 Modular 
2 Multi-disciplinary 

 هایزیرفعالیت شوند. در ادامه، همهفیزیکي مربوطه تبدیو مي

و نارم افازار    هیا ته لوت،یاجرا در قالب پاا جمله  از مورد نیاز 

 3ایساازه پذیرد تا بان صورت مي و ... ياسناد و مدارک طراح

های هدف مشابه شکو بگیارد.  ای از پروژهمشترک برای دسته

در قالاب   "رانویه" هیطراحان پا ،پروژهسپس هنگام اجرای هر 

 هیا پا يطراحا شاده،   سازه طراحيعنوان کاربر بن هتیمي مجزا ب

باازطراحي و   پروژههر خاص های را بر اساس ویژگي "هیاول"

را ( مشخصات فیزیکاي )معموالً  هاسامانهریز يمشخصات اصل

دهناده شکسات فعالیات     ، نشاان 3شاکو   نند.کی ميسازنهیبه

طراحي بویلر در سطح اول، شکست زیرفعالیت طراحي رانویه 

 هیا پا يطراحا  تیا رفعالیشکسات ز در سطح دوم و همچناین  

ز مطالعاه ماورد   بر مبنای نتاایج حاصاو ا  در سطح سوم  هیرانو

صنعت بویلر نیاز   سطح رکه این نوع شکست د استمپنابویلر 

هاای  فعالیات  ،و اغلاب باازیگران ایان صانعت     شناخته شاده 

 اند.داده سامان اساس آن،طراحي خود را بر 

ی ها یوروداطالعاتي شامو  ،پایه رانویه يطراحدر زیرفعالیت 

)دماا،   ...(، مشخصات هادف و یوروددود )دما و فشار بویلر 

ی حااکم بار   هاا  تیمحدودو  و ...( يخروجبخار و فشار  يدب

 يراتیتاأر با توجه باه   شوند. این زیرفعالیتطراحي دریافت مي

و  ردیپاذ يمختلاف ما   4هاای حاوزه از باویلر   يکه عملکرد کل

های مختلف عملکاردی بارای شارایم مختلاف کااری،      نمونه

و  يساطوح حرارتا  اجازا و   نییشامو تع های مختلفي خروجي

 ي(،باه شاکو عماوم    باویلر  ینقشه اجازا ) ها آن يکل دمانیچ

ها )ضخامت، تعداد، طاول   جنس و اندازهمشخصات اجزا مثو 

... را وهاا   سرعتو تعامالت اجزا مانند  مربوطه(اجزای و قطر 

عنوان نقااط رابات ماورد     هب يمدرک طراح 20در قالب حدود 

 .نمایدهای طراحي تدوین مينیاز دیگر حوزه

عتقدناد حاداقو در باازه    رشناسان خبره شارکت مپناابویلر م  کا

مدت، طراحي مفهومي و معماری بویلرهای افقي و  زماني میان

عنوان معماری غالب دچار تغییار اساساي نخواهناد     هعمودی ب

های طراحي شرکت مپنابویلر در میان مدت باید  توانمندی شد.

 این بازار  از راهبرد شرکت در بازار هدف فعلي پشتیباني کند.

 های سیکو ترکیباي باا  شامو بویلرهای افقي مورد نیاز نیروگاه

 و شارایم کااری معماولي اسات.     Eهای گازی کالس توربین

                                                 
3 Platform  
4 Disciplines 
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 متصل به آن يگاز نيدر کنار تورب حرارت فتایباز لریبو کی ینمودار کل (2ل شك

هاای طراحاي )بجاز طراحاي مفهاومي،       انجام همه زیرفعالیت

المللاي   اولیه( در سطح اساتانداردهای باین   يمعماری و طراح

برای دستیابي به راندمان، ظرفیت، اندازه و قیمات رقاابتي باه    

منرور حضور در این بازار ضروری است. نقطاه تمرکاز ایان    

گیری و رشد توانمنادی طراحاي   مقاله بررسي چگونگي شکو

. مپنابویلر در دراز مادت،  استپایه رانویه در شرکت مپنابویلر 

جملاه باازار بویلرهاای باا      هاا مان   ی ورود به دیگر بخاش برا

کاار   2ای، بویلرهایي که در شرایم دوره1اندازی باالسرعت راه

هاای  هاای بعادی نیروگااه    کنند و بویلرهای مورد نیاز نسومي

بنادی و  سیکو ترکیبي، نیازمند ایجاد تغییرات جزئي در پیکاره 

ي اسات. ایان   تغییرات اساسي در طراحي پایه بویلرهاای افقا  

بنادی از زیرفعالیات   معني انجام زیرفعالیات پیکاره   هموضوع ب

سطح باالتر معماری سامانه است. چنانچاه مپناابویلر بخواهاد    

به بخش بویلرهای عمودی هم وارد شود، با توجه باه تثبیات   

معماری بویلرهای عمودی، لزوماً نیازی باه طراحاي معمااری    

بارداری از داناش   ز بهاره تواند با اخاذ مجاو   بویلر ندارد و مي

، به انجام زیرفعالیت طراحي رانویه در هر پاروژه بسانده   3فني

  نماید.

گیری و رشد توانمندی طراحي پایه در این بخش روند شکو

شده  های گردآوریرانویه در شرکت مپنابویلر بر اساس داده

                                                 
1 Fast Startup 
2 Cyclic Conditions 
3 License 

 هایهیدرونمابخشي از و  ها ارائه شدهطي مصاحبه

 1جدول در عنوان نمونه  هب نیز هابهشده از مصاح استخراج

   .است ارائه شده

مرحله پيش از عقد قرارداد همكاري با شرکت  الف(

 دوسان

 یرشد روبه یتقاضا 1380دهه  یابتداو  1370انتهای دهه در 

. برای پاسخ به این و گرفتشک لریبو یبرا رانیدر بازار ا

 زاتیهساخت تج یهایتوانمند یبر مبنا مپناتقاضا، گروه 

بسیار اقدام  را تأسیس کرد. مپنابویلرشرکت  مان،زدر آن  خود

ی تقاضا عیارنا صورت گرفت، تجم نیکه در هم یگریمهمّ د

ها به و واگذاری یکجای آنپروژه  44داخو کشور به میزان 

 يتیحما استیس کیعنوان  هب رویوزارت نمپنابویلر از طرف 

گیری توانمندی د شکوتوان آن را نقطه شروع فرآیند که ميبو

با توجه  (.4طراحي بویلر در شرکت مپنابویلر دانست )شکو 

به  یيتقاضا، امکان پاسخگوهای مورد پروژه میبه تشابه شرا

 یبر مبنامشابه هدف  یهاپروژهای از در قالب دسته هاآن

تک فشاره  یلرهایبا ساختار رابت وجود داشت )بو ایسازه بن

 و یعاد یکار میکه در شرا يحرارت افق افتیو دو فشاره باز

 رییتغ. برای (رندگیيقرار م Eکالس  یگاز ینهایپشت تورب

با توجه به ر لیبو بیو ترکاجزا  جای ها،اندازه يجزئ

 تیانجام فعال یتوانمند دیبا لریمپنابو ،اقتضائات هر پروژه

 نای شوندگاناز مصاحبه يکی .نموديرا کسب م هیرانو يطراح
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 است: داده حیتوض چنینرا  امر

 بشی. حاال ممکنه ترکمسازیيرا م لریاز بو يشکو رابتما گفت  شهیم
 باًیتقر يول میساخت HRSG... لریتا بو 100. ما میرا عوض کن

صد که صددر ستین نیا يمعن ههمشون مثو همن. مثو هم بودن ب
. کسانهی شونساختار يدارند ول یادیز یها همن، با هم تفاوت نیع
رابته. حاال ممکنه  باًیتقر زر،ی... اکونوما HP ،LP ،IPاواپراتور  یجا
لره  هی.. فقم نیم.کبلره جابجا  هیاش را  کهیت هی، نیمکباش کهیدو ت

 .کنند فرق هم با هاشونممکنه ابعاد و اندازه

 است: باره گفته نیدر اکارشناسان از دیگر  يکی

راش، ب میدار یا Input میشرا... هیبوده و ما حاال  يکی هایمعمار
در  Gas Turbine نیا.. است.  Gas Turbine Exhaust Dataمثالً 
. متناسب با کنهیفرق م شیدود خروج یو دما يمختلف، دب میشرا
 يکل میاما فر میکنیم نییمقدار باال و پا هیسطح را  ،راتییتغ نیا

ر را بعضاً د يسطوح حرارتی فقم مقدار. اون پلتفرم رابته... رابته

 .کنهیم رییتغ هاشنیمقدار ف هیو  مکنیيم ادیکم و ز فیحد چند رد
 هی( هیپا يطراح يساختار رابته، عددها )خروج يعنی: کننده )مصاحبه

 (کنه؟ يرده فرق مخ
 دیرا فرض کن Economizer نی.. مثالً اگهید کنهیم رییهندسه هم تغ
اون درام و  اما شهیم ادیکم و ز وبهاشیو تها  و هدرها  فیتعداد رد

اعداد  ستمش،یو سها  پمپ لر،یبو Inlet Ductاون ابعاد طول 
 دیشا دیتا فرض کن 100 نیرابته... حاال از ا باًیتقرها  نیا يلیتحو
 صورت بوده. نیهم% اش، به 95

که در هایي لریبو هیرانو يطراح یبه منرور اکتسا  توانمند

قرار  Eکالس  یگاز یها نیو پشت تورب یعاد یکار میشرا

، در یک بازه زماني کوتاه در گام اول لریمپنابو رند،گیيم

کلیدی ی روهاین یریکارگ هرا با ب ازیجذ  مورد ن تیظرف

های داخلي فعال در صنعت دارای سابقه کار در دیگر شرکت

پس از  لریکمبود مپنابو نیمهمتر .(4)شکو  فراهم کرد ،بویلر

 اتیو جزئها  کاریزهیرتسلّم بر ، انساني یرویناستخدام 

 ها،لوله یجمله انتخا  حداقو ضخامت برا من هیپا يطراح

تعامالت اجزا مانند ارر وجود دوده در  اتیو جزئ نهایف چگالي

؛ که ریشه در ناکافي بودن بود هالوله يگرفتگ یرو ،سوخت

 داشت.محصول  یو دانش اجزا یدانش معمار

 يطراح یرومیّت، بترتیب اه لریپنابوم ه،یپا يعالوه بر طراح

 یندیفرآ يطراح لر،یبو یفشار کیمکان ژهیبو هیپا يکیمکان

هم تسلّم کافي  هیسازه پا يو طراح هیکنترل پا يمهندس ه،یپا

 گفته است: نهیزم نای در شوندگاناز مصاحبه يکی. نداشت

 دیبرس ابعاد نیا به% 90 تا% 80 دیتونیم شما هم يدانشگاه دانش با

 نکهیا حداقله، که اتلوله یبرا يکنيم انتخا را  يضخامت نکهیا اما
 هی سوختت اگر... میکنیم استفاده يخاص Density هی با را ينیف

 افت شه،یم نهایفو  لوله يگرفتگ باعث نیا باشه، داشته دوده مقدار
 اصالً ،يچیه ندازهیم که را گازت نیتورب راندمان کنه،یم جادیا فشار
 راندمان کنه،یم افت مگاوات دیتول ظلحا به ات Plant مجموعه کو
 هیاول دانشتو  که هینکات نیا. دهیم قرار ریتأر تحت را کلتیس کو
 .میبکن لمس میتونیمکامالً  را هیاول چارچو  يول نداره وجود

و  قیتحقطریق از  ازیمورد ن یهایتوانمندبه  دستیابي مسیر

خطر و پر يطوالن نه،یپرهز ،هدیچیپدلیو  هب ي،توسعه درون

جمله  من لریصنعت بو اینهیزم میشراو همچنین برخي  بودن

 روگاهینو ضرورت ارائه  پروژه ویسرعت در تحو تیّاهم

باشد. از دسترس ميبرای جلب اطمینان مشتریان، دور  مرجع

گیری از دانش و تجربه شرایم سیاسي ویژه کشور نیز بهره

چنین کند. در رو مي همستشاران خارجي را با چالش روب

داخو کشور و  یتقاضا عیتجمشرایطي، اقدام وزارت نیرو در 

 :واگذاری یکجای آن به مپنابویلر، باعث شد که

  منابع مالي برای تأمین نیروی انساني متخصص مورد نیاز

 گیری ظرفیت جذ  اولیّه فراهم شود؛و شکو

 پروژه  44 یروطراحي  یاکتسا  توانمند هاینهیهز

 زهیانگ تشود )تقوی صرفه و مقرون بهسرشکن شده 

 ي(؛طراح یکسب توانمند یبرا لریمپنابو

 و انتقال  لریبا مپنابو یهمکاربرای  يرونیب هایشرکت

 انگیزه کافي پیدا کنند؛مربوطه  يدانش فن

  يتوال کیمختلف در  یها تیرفعالیز یریادگیامکان 

 شود.مناسب فراهم 

یکي که  يبا شرکت دوسان کره جنوب یهمکاربر این اساس، 

 است، المللي گران مطرح صنعت بویلر در سطح بیناز بازی

 يطراح یاکتسا  توانمند یبرا لریعنوان راهبرد مپنابو هب

های طراحي اولیه،  البته این قرارداد، زیرفعالیتانتخا  شد. 

زیرا از  گرفت؛معماری سامانه و طراحي مفهومي را در بر نمي

بخش مورد هدف از یک طرف در آن زمان برای رقابت در 

شد احساس نمي هابازار داخلي، نیازی به انجام این زیرفعالیت

های مزبور معموالً تالش  و از طرفي هم صاحبان توانمندی

 ندیفرآ رند.دا ها را در انحصار خود نگهکنند تا آنزیادی مي

 به با دوسان لریمپنابوهمکاری مشترک در قرارداد  یریادگی

 های مورد نیاز بود که ایجاد توانمندی ریزی شدهبرنامهای گونه

دستگاه بویلر 44در قالب همکاری برای طراحي و ساخت 
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 هابندي آندر مطالعه مورد مپنابویلر و دسته ي شناسایی شدههابخشی از درونمایه( 1جدول 

حوزه های کالن 

 گانهچهار

درونمایه های 

 اصلی
 درونمایه های اولیه درونمایه های جزئی مایه های فرعیدرون

 ایشرايط زمینه
 های فنی مختلفوابستگی عملكرد بويلر به حوزه ويژگیهای بويلر

  
 عوامل کلیدی موفقیت

   
 ارزش  طراحی انگیزه

   

 توانمندی طراحی

های توانمندی ريزبنیان

 طراحی

 دانش فنی

 دانش چگونگی طراحی
 چگونگی طراحیاهمیت دانش 

 ريهه دانش چگونگی طراحی

 دانش چرايی طراحی
 دستیابی به دانش چرايی از طريق تحقیق و توسعه

 دستیابی به دانش چرايی از طريق منابع بیرونی

 دانش اجزای بويلر
 

 تحلیل انتهار تغییرات در سامانه دانش معماری بويلر

ز تفاوت دانش فنی مورد نیا

  در بويلرهای افقی و عمودی

 ابزارهای طراحی
ادغام بخهی از دانش 

  چگونگی طراحی در ابزارها

 مهارتهای طراحی
  

 جرأت برای اقدام
  

 تأثیر تجربه بر ارتقای ريزبنیانهای توانمندی طراحی
  

و  یریگشكل نديفرآ

 یطراح یرشد توانمند

 لريدر مپنابو

   اندازه تقاضا

   مرحله ابتدايی همكاری

   مرحله میانی همكاری

   مرحله پايانی همكاری

   پس از پايان همكاری

   هامینحوه انتخاب ت

 

 

 
 هاي طراحی بویلر( شكست فعاليت3شكل 
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گيري توانمندي طراحی پایه( مراحل اوليه شكل4شكل 

 پذیر شود:شرح زیر امکان هطي سه مرحله ب
ر حضور دو  جنوبي کره در دوسان توسم هاپروژه يطراح -1

 ؛کارشناسان مپنابویلر

و با نرارت  رانیتوسم کارشناسان مپنابویلر در ا يطراح -2

 کارشناسان دوسان

 هیدییمستقو توسم کارشناسان مپنابویلر و اخذ تأ يطراح -3

 .از دوسان يطراح

فرصت مورد نیاز برای اکتسا  دانش  ،این تقسیم کار

حین چگونگي )صریح و ضمني(، ابزار و مهارت مورد نیاز )

 تمرین زیر نرر کارشناسان شرکت دوسان( را فراهم آورد.

 هاي اوليه قرارداد همكاري مشترک با دوسانب( پروژه

از  یتعاداد  زاتیا ماواد و تجه  نیو تأم يمرحله، طراح نیدر ا

 کارشناساان  تاا  شاد  انجاام  دوساان  شارکت  توسام  هاا پروژه

در  مربوطه توسم دوساان  یهاتیانجام فعال نیدر ح لرمپنابوی

( حی)عمادتاً بخاش صار    يداناش چگاونگ   ،يکره جنوب کشور

جملااه  ماان هیاارانو هیااپا يطراحاا یهاااتیاارفعالیمربااوط بااه ز

یکااي از  .(4)شااکو  نناادیمحاساابات مربوطااه را آمااوزش بب 

کارشناسان خبره شرکت مپنابویلر در ماورد داناش چگاونگي    

 طراحي بویلرهای بازیافت حرارت اظهار داشته است:

ها را کنار هم چگوناه   من یاد داده که دیسیپلینه )دانش چگونگي( ب

بچینم. یعني ورودی خروجي هر بخشي چگونه تعریف میشه... این 
فلوچارت را دقیقاً از )دانش چگونگي( گرفتم... ببینید شما میخواین 
یه زیرسیستم از بویلر را بسازین... )دانش چگونگي( باید بهت بگه، 

اول کاره، چه اطالعاتي را بایاد از ایان زیرسیساتم    طراحي پایه که 
تولید کنه؟ این اطالعات کدامش باید باه بخاش کنتارل، پروساس،     
مکانیک و غیره بره؟... وقتي رفت، چگوناه بایاد روش کاار کنایم؟     

 بخش کنترل، چکار روی این اطالعات باید بکنه؟

 شونده دیگری نیز گفته است: مصاحبه

های طراحي  Criteriaي پشت این هست، طراح Conceptالبته کلي 

وجود داره، که این، اینقادر بایاد باشاه، از ایان عادول کارد، بایاد        
در اون شارکت   2003ات را عوض کني... دوساتان حادود   طراحي
ها در اختیار قارار   Calculationای، دوره های خاصي را دیدن. کره

 های فني اونجا انجام شده. Challengeداده شده و حتي 

شاامو   يطراحا  ازیا ماورد ن  یمرحله، ابزارهاا  نیدر ا نیهمچن

تاا  قارار گرفات    لریمپناابو  اریجداول داده در اختو  افزارها نرم

توانمندی طراحي به صورت ناقص یعني بدون داشتن مهارت 

گیری دانااش چگااونگي و ابزارهااای   کااار هدر ترکیااب و باا 

 دگانشونهاز مصاحب يکی .وجود آید هشده، در مپنابویلر ب کسب

 گفته است: نهیزم نای در

ساال   2ظرف  گفتنیتا، بعد هم م 44 یتا است بجا 6... گفتنیاگر م
نداشاتم،   Trainingبره تو مدار، من اصالً فرصات   لرهایبو نیا دیبا



 1399 زمستان، 4سال دوازدهم، شماره ؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، فقارزاده ذوال ی، محمدمهدیاصالن رضای، علپوریکرم تاي، آزیخالق ی، مهدیمحمدرضا آراست

11 

کانم   arrangeحاال اینکه و  Softwareو  Documentفرصت آوردن 
اصالً نبود... ما پرسش کنن،  هایو حاال بچه نجایا ننیبش انیو اونا ب
کان   نیزایا اول را شما د یتا 18... حدود میداد شنهادیپ میپس اومد

 عیسار  يتاون یهاات را م  Documentچون سرعتت باال است. تماام  
 نیا ا یحااال تاو   میکنا یشاروع م  میایا باه بعاد را م   18... ما از یبد

Duration یدیخودت انجام م میکار خودت را با ت یشما که دار، ...
فااز اول   -1نفراتماون را   م،یکنا  يرا فراهم ما  قدماتم میایما هم م

شما، اساتانداردهاتون،   یها Document -2 ننیآموزش بب میفرستیم
Regulation ادیهاتون م. 

 هاي ميانی قرارداد همكاري مشترک با دوسانج( پروژه

بارداری از داناش فناي مساتلزم     بهاره  اخذ مجاوز  در تیموفق

سوابق و  ،ياسناد طراح) يدانش چگونگبخش صریح آموزش 

، ز(مرجاع اعطاکنناده مجاو    هایحاصو از پروژه یبازخوردها

انتقاال کاماو   و  افزارها، استانداردها و ...( نرم)ها  ابزار افتیدر

از ویژه بخش ضامني آن اسات. ایان مهامّ،      هچگونگي بدانش 

 نیو تضام  دییا و تأ يپروژه واقعا  کیدر  يانجام طراح قیطر

در  نیبناابرا . دگیار صورت ميجوز، آن توسم صاحب منتایج 

توساام  سااازیادهیااو پ يطراحاا یهااا تیاامرحلااه، فعال نیااا

اما با نرارت کارشناسان شارکت   رانیدر ا لریکارشناسان مپنابو

موجب نرارت کارشناساان خباره    ه. برفتیدوسان، صورت پذ

شرکت دوسان، کارشناسان مپنابویلر نسبت به نتایج حاصاو از  

ت احتماالي ناشاي از آن اطمیناان    طراحي خودشاان و خطارا  

 یریکاارگ  هبا  ناشي از آن، با جرأت هیساخاطر پیدا کرده و در 

و ابزارهای در اختیارشاان )توانمنادی   مرحله قبو  هایآموخته

نرر کارشناساان   ریزطراحي بویلر را توانستند ناقص طراحي( 

داناش   يعالوه بار اکتساا  بخاش ضامن    تجربه کنند.  دوسان

از طریاق یاادگیری حاین عماو،      جیتادر  هبا هاا  آن ،يچگونگ

 یو ابزارها يدانش چگونگ بیترک یبرا ازیمورد ن های مهارت

کرده و در نتیجه توانمندی اولیاه   جادیرا هم در خود ا يطراح

(. 5طراحي بویلر در شرکت مپناابویلر شاکو گرفات )شاکو     

 قطعاه  ساه  واقاع  در 6 و 5 ،4 هایشایان توجه است که شکو

 رشاد  و گیاری شاکو  کاماو  و یکپارچه الگوی ازپیوسته  هم هب

منرور مشااهده بهتار ، در قالاب     مزبور هستند که به توانمندی

 اند.سه شکو مجزّا ارائه شده

 هاي پایانی قرارداد همكاري مشترک با دوسانپروژه د(

با شرکت دوساان، هماه    یهمکارقرارداد  يانیپاهای پروژهدر 

اخت، توسام کارشناساان   و سا  هیا رانو يطراح یها تیرفعالیز

 بدون حضور کارشناسان دوسان انجام شاد.  رانیدر ا لریمپنابو

کارشناسان دوسان، به کره  يبررس یآمده برا دست هب جیالبته نتا

هاا ماالک عماو    آننهایي  دییأو پس از ت شديارسال م يجنوب

 .گرفت تا همچنان اطمینان از نتایج حاصله فراهم آیاد يقرار م

ها مستقالً توسم مپناابویلر  که طراحي این پروژه با توجه به آن

 ها موجب شد مپنابویلراندازی آنانجام شده بود، ساخت و راه

 
( کامل شدن توانمندي طراحی پایه ثانویه زیر نظر کارشناسان خبره شرکت دوسان5شكل   
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های مرجع به مشتریان آتي خود از این پس قادر به ارائه پروژه

 لریمرحلااه، کارشناسااان مپنااابو  نیااا يطاا. (5باشااد )شااکو 

 از بعاد  کاه  تار کردناد  خود را تا آنجا پختاه  يطراح یمهارتها

 ازیا ماورد ن  یها تیرفعالزی تمام توانستند مربوطه قرارداد اتمام

 افات یفشااره باز فشااره و دو  تاک  یلرهاا یبو هیرانو يدر طراح

 یهاا  نیو پشت تاورب  یعاد یکار میکه در شرا يحرارت افق

 یمعماار  ه،یا اول ي)بجز طراحا  رندگیيقرار م Eکالس  یگاز

د. دهنا بطور مستقو انجاام  کامالً ( را يمفهوم يسامانه و طراح

در  هیا رانو هیپا يطراح یمرحله توانمند نیا یدر واقع در انتها

 .شکو گرفته بودطور کامو  هب لریمپنابو

 هی( مرحله پس از پایان همكاري مشترک با دوسان

 یرگیبا بهره لریبا شرکت دوسان، مپنابو یکارهم انیپس از پا

هاای مشاابه   گرفته، پروژهتوانمندی طراحي پایه رانویه شکواز 

دیگری را هام مساتقالً طراحاي کارد و همچناین طراحاي و       

را که متعلاق   1اندازی بویلر یک مجتمع نیروگاهي آزمایشي راه

یشاي  به گروه مپنا بود انجام داد. ایجاد مجتمع نیروگااهي آزما 

با رفع دغدغه سرعت زیاد در تحویو پروژه و تضمین نتاایج،  

را برای مپنابویلر فراهم  2فرصت کافي برای انجام سعي و خطا

از ماادت  يطااوالن باارداریبهاارهتاادریج  ه(. باا6آورد )شااکو 

، تعاداد  مختلاف های نیروگاهر مپنابویلر دشده  نصب یلرهایبو

کااه موجااب  هااای مرجااع را فااراهم آورد؛بیشااتری از پااروژه

موفقیات مپنااابویلر در ارتقاای سااهم باازار و پاسااخگویي بااه    

تقاضاهای جدید در بازار داخو شد. ایان موضاوع عاالوه بار     

های طراحاي، مناابع ماالي    ایجاد انگیزه برای ارتقای توانمندی

بیشتری را برای مپنابویلر فاراهم کارد. در اداماه مپناابویلر باا      

شاده اقادام باه     اني فاراهم ی منابع مالي و فرصت زما کارگیر هب

فناوری کرد و از طریاق انجاام تحقیقاات     و ایجاد واحد تحقیق

کاااربردی، دانااش معماااری و اجاازا، دانااش چرایااي و دانااش 

فني دانش  که ایگونه به(؛ 6چگونگي خود را ارتقا داد )شکو 

از  يکاا. یدشااامااو مپنااابویلر در تمااام نقاااط گلوگاااهي ک  

 فته است:رابطه گ نیشوندگان در ا بهمصاح

متر  20 لرهامونیمثالً؟ االن بو میساختار... را از کجا آورد نیا نکهیا
 20 نیچگونه ا م؟یمتر را از کجا آورد 20 نای. هست اشطول لوله

که ماا   هیتکنولوژ یدیکل یسؤاال نیمتر نه؟... ا 19متر درآمده؟ چرا 
)باا   میا محادود دار  يلا یخ م،یا اگار دار  ایهنوز هم.  میندار)کامو( 

                                                 
1 Pilot 
2 Try & Error 

 .های کلیدی(تمرکز بر حوزه

 یلرهایبواز مدت  يطوالن برداریبهرهبازخوردهای حاصو از 

های تحقیقاتي موجب ارتقای در کنار انجام فعالیتنصب شده 

دانش فني و سطح تجرباه و مهاارت طراحاان مپناابویلر و در     

از  يکاانتیجااه بلااوغ توانمناادی طراحااي پایااه رانویااه شااد. ی 

 مورد گفته است: نای در شوندگان مصاحبه

 شهیما بهتر م یاست که در واقع قدم بعدها  تیبازخورد از سا یتو
گرناه مشخصاات   ... ومتفاوته يلیمحصول امروزمون با دوسان خو 

 هاایي شده همون مشخصاات پاروژه   فیما تعر یکه برا هایيپروژه
 Proof وساان د نکاه یا رغمیا شاده... عل  فیبود که زمان دوسان تعر

اتفااق   نیا يول دهیمحصول بدون مشکو جوا  م نیکرده بود که ا
ما سرمون خورد به سان  کاه    نقدریمشکو داشت و ا نقدری. اافتادین
 .میقدم به قدم درست کرد میآمد يه

 شونده دیگری نیز اینطور گفته است:مصاحبه
-Knowهام   ستممیگذشته... االن مطمئنم که س انیتجربه سال نیبا ا

How دونه،یرا م Know-Why مهماه...   اشیبعض ي... ولدونهیم ا همر
کاه   میبارد  يبه تمام مسائو مهمش پا  باًیمحصولمون تقر نیادر ما 
ون هما را  هااش  يهسات... بعضا   تیساا  دبکیا حاصو ف اشیبعض

 میا کاه ماا االن دار   يمحصاول  یما ارائاه داده... تاو   هشرکت آمده ب
 م،یصاحبت بکنا   میبتاون هاا   هم فراتار از اون  دیشا م،یکن يم يطراح
 قااً یو دق میکنا یرصاد م  میا را دار تیساا  یها دبکیف نکهیخاطر ا هب

 .میکنیم Tune میخودمون را دار

نهفتاه در  کادهای  مرحله نسبت به اساتخراج   نیمپنابویلر در ا

و بهباود ابزارهاای    از شارکت دوساان   يافتیا در یافزارهاا  نرم

رت فناي و مهاا  دانش سطح  است. اقدام کردهطراحي خود هم 

 باازخورد و دریافات   بااالتر رفاتن تجرباه   ا ب لریمپنابوطراحان 

در واحد تحقیق و توسعه  و قیتحق هایتفعالی انجام ها،مجتمع

ي، ارتقا یافت. لذا رونیو ادامه اکتسا  دانش از منابع بفناوری 

طراحاي  مختلاف   هایدر حوزه راتییتغ جادیامکان اتدریج  هب

ط لولاه و  سازه، خطاو  ،يحرارت ک،یمکان ق،یابزار دقجمله  من

فراهم شاد کاه    لریشده در کو بو انجام راتییتغ یساز کپارچهی

ها، عاالوه  سازه شد. انجام این فعالیتبن يبهبود طراحموجب 

گیری اعتماد بنفس و جارأت  بر ارتقای توانمندی، باعث شکو

المللي و کافي برای طراحي مستقو در سطح استانداردهای بین

 شوندگاناز مصاحبه يکشد. یحتي ایجاد تغییراتي در طراحي 

 است: گفته نهیزم نای در

کساب کارده،   مپنابویلر از دوساان  که  يکیسیدانش ب نیانصافاً تو ا 
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ه کاه  بقول معروف جلو رفته... داناش هماون داناش دوساان     يلیخ
 م،یاش کرد Modifyو  میاش کرد Develop نقدریا يول میگرفته بود

 م،یزاریا م تیتاو ساا   میکنیم يطراح میکه ما امروز دار یلریبو نیا
داده باود...   ویا که دوسان اون آخر... به ما تحو ستشین یلریاون بو
 .میرا ادامه نداد یکار يکپ ینجوریهم

و( سطح بلوغ توانمندي طراحی مپنابویلر در شرایط کنونی 

 و مسيرهاي ارتقاي آن در آینده

ر شد، توانمندی طراحي پایاه رانویاه مپناابویل    همانطور که گفته

طوری کاه ایان    هرشد یافته ب يالمللنیب استانداردهایطح در س

بارداری از  بهرهمجوز  های دیگر،تواند به بنگاهشرکت حتي مي

در دانش فني خود را اعطا کند. با این وجود، توانمندی مزبور 

ایاان  رایااز سااتین يالمللاانیتااراز اول باا یهاااسااطح شاارکت

 یکااار میرادر شااکااه  یيلرهااایبوي طراحاا یباارا یتوانمنااد

طور کامو رشد نکرده اسات. نرار    هب گیرند،ی قرار ميعادریغ

 است: ریبشرح ز شوندگاناز مصاحبه يکی
فشااره و دوفشااره هام ماا در ساطح       تاو تاک   يحتا  میبگا  میتونیم

نه، چارا؟ چاون کارفرماهاامون     م،یستین ایدن Number1 ی ها شرکت
رابات   مینخواساتن... چاون شارا    یدجد یها Demand از ما يلیخ

 نشده. جادیا مونيطراح میالزم تو ت يدگیبوده، ورز

 شیرو باه افازا   رانیا متفاوت در باازار ا  یلرهایبو یتقاضا برا

. با اشباع تقاضای بخاش هادف اولیاه در باازار و تغییار      است

ار ورودی باالتر، شرایم کااری  تقاضا به سمت بویلرهای با فش

ای(، سااوخت اناادازی سااریع یااا عملکاارد دورهعااادی )راهغیر

هااای جدیااد ورودی متفاااوت و بویلرهااای مااورد نیاااز نسااو

تاادریج  ههااای ساایکو ترکیبااي، مپنااابویلر بایااد باا   نیروگاااه

هایش را برای پاسخگویي باه شارایم جدیاد ارتقاا      توانمندی

دهد. ورود به چنین بخشهایي از بازار، مستلزم ایجاد تغییارات  

در طراحاي  بندی محصول و تغییرات گساترده  جزئي در پیکره

انجاام   پایه آن )بدون تغییر اساسي معماری محصاول( اسات.  

این کار مستلزم شاناخت تغییارات نحاوه عملکارد باویلر در      

باشد. اشاره شد کاه اخیاراً مپناابویلر باا ایجااد      شرایم پویا مي

واحد تحقیق و فناوری در جهت دستیابي باه داناش معمااری    

جه، در حاال حاضار   در نتی وبویلر در شرایم پویا تالش کرده 

را  جازش  یک اساسي یا و جزئي تغییرات تواند نحوه انتشارمي

 شوندگان گفته:تحلیو کند. یکي از مصاحبه سامانه بقیه در
کو را   یاگه من کانف يالمان را عوض بکنه... ول هی تونهیم لریمپنابو

... مان دارم ارار   افتاه یداره م يچه اتفاق دونمینم گهیبهم بزنم اصالً د
لره  هیا بعاد   نم،یا بیم هیا بق یرو)تغییر در یاک الماان( را    رییتغ نیا

 هاش کانم. اگار خوبا    يخنثا  هیا که اگار ارار بد   کنمیادجاستمنت م
 کنم. شترشیب

دسااتیابي بااه ایاان سااطح از توانمناادی منجاار بااه انجااام      

هاای  برخي از زیرفعالیتهای طراحي رانویه و حتي  زیرفعالیت

است  های نوآورانه جدید شدهطراحي اولیه در بعضي از پروژه

را معرفاي خاواهیم کارد.   هاا   که در ادامه مهمترین مصادیق آن

 
( بلوغ توانمندي طراحی پایه ثانویه مپنابویلر6شكل 
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مدت  ياز عملکرد طوالن يناش ینداشتن بازخوردها اریدر اخت

نقص  جبها، مونیروگاهدر  ایپو یکار میشرا یدارا یلرهایبو

در هااا  آنعملکاارد  ویااتحل یباارا ازیااد نورفنااي ماادر دانااش 

به تعامو  ازیو ن ينفس کاف هب فقدان اعتماد جهیبلندمدت و در نت

هاای ماورد   . لاذا توانمنادی  شده استي رونیخبره ب نیبا ناظر

اشاره به منصه ظهور نرسیده و شرکت مپنابویلر هناوز در ایان   

 دارای مرجع نیست.ها  قبیو پروژه

باه منزلاه اعماال     Fکاالس   یهاا هروگاا ین یبرا لریبو يطراح

 يدر طراحا  ياساس راتییو تغ لریبو بیدر ترک یيجز راتییتغ

شود. با توجاه باه    يمحسو  م Eکالس  یلرهایبو هیرانو هیپا

 ،محادود  راتییا انتشاار تغ نحوه  ویتحلمپنابویلر در  یوانمندت

 Fکالس  یلرهایبو هیرانو هیپا يطراح یتوانمند رسديم نرر هب

 نایا  در شاوندگان از مصااحبه  يکا یلر وجاود دارد.  در مپنابوی

 است: گفته نهیزم

عوض شاده، ساطوح ساه فشااره     ها  اری( معFکالس  یلرهای)در بو
 نیا ... اادیا هم م Reheater هیکرده... و  رییهمه تغ الت،یشده، تشک
انجام  یيمجزا ياعداد و ارقام کامالً متفاوته چون طراح ها، يخروج
 .میرا انجام داد Processو   Basic جلو، میرفت F Classتو ... شده

ساه   یلرهاا یبو هیا رانو هیا پا يطراحا  یتوانمند رسدينرر م هب

 میبا شرا Eکالس  یگاز یهانیدار پشت تورب Reheatفشاره 

 یتوانمناد  نیا وجود دارد. اگرچه ا لریدر مپنابو يمعمول یکار

پروژه مورد اساتفاده قارار گرفتاه     کی يدر عمو هم در طراح

نشاده و   یسااز  ادهیا مجتماع پ  کیا ت اما هناوز در قالاب   اس

از  يکاا ی. ساات یمرجااع ن یدارا نااه یزم نیاا در ا لریمپنااابو

 گفته است: شوندگان مصاحبه

 Reheat... ساه فشااره   میما تا بحال تک فشاره و دو فشاره کار کرد

ي. طراحمیباالتر و فشار باالتر... ما کار نکرد ی... دمانکهیا يعنیدار 
ساه   م،یا را که انجاام داد  Fدر واقع ما کالس  م،یام دادرا انج هاش
هام  )معماولي(   Eکاالس   یرا بارا  نیدار باود. هما   Reheatفشاره 
مپنا هستش که از  هایاز پروژه يکی نکهی... کما امیکن Apply میتونیم

اماا تاا    میریم شیصورت پ نیمبه ه میکار را، ما دار نیما خواسته ا
که تو تک فشااره و دو   ياسطه اون دانشو ه... بمیحاال رفرنس نداشت

کاه انجاام شاده، ورود     يجاانب  یتهایفشاره کسب شده و حاال فعال
 .هیقض نیبه ا میکن دایپ میخوایم

 یدارا یلرهاا یبو هیا رانو هیپا يطراح یوانمندرسد تنرر مي هب

 لریدر مپناابو  عیسار  یانداز با راه یلرهایبو ای یاعملکرد دوره

 یدارا روگاااهین کیاا يطراحاا یباارارد و در عمااو وجااود دا

 کیگرفته اما هنوز در قالب مورد استفاده قراری اعملکرد دوره

با توجاه باه عادم    هم  لریمپنابو .نشده است یسازادهیمجتمع پ

دست به اقدام مساتقو نازده    نهیزم نیدر اتاکنون  ،يتجربه کاف

 بوده است: ریصورت ز هب شوندگاناز مصاحبه يکی. نرر است

Cyclic  حاال کارفرماهامون از ما خواستن، ما  نی... هممیهم کار کرد
نفسامون   همقدار اعتماد با  کی اام مینیبیمالحراتش را م ...OK میگفت
و  میجلو چون تا حااال انجاام ناداد    میریم دیبا ترد خوردهی ه،یناکاف
انجام داده باشه به ماا بگاه کاه     حاالکه تا  ستیهم کنارمون ن يکس

. میکرد دتولی را افزارهاشنرمو  در واقع ابزارآالت ..کارتون درسته.
 اما هنوز تست نشده. میهم بکن يطراح میتونیم

خودش را  يافق یلرهایفشرده کردن بو لریمپنابو ،بر این عالوه

 قصباه ناوا   ریمسا  نیا کارده اسات و در ا   یهدف گاذار  زین

مربوطاه واقاف    یانهاا یزبنیخودش و ر يطراح یهایتوانمند

رفاع   یا هم بارا تحقیق و توسعه ر هایپروژه يبرخاست. لذا 

 نموده است. فیمزبور تعر هایکاستي

 بیا ترک افقاي باا   لریباو  کی يحاطری توانمندمپنابویلر هنوز 

کاماو  و انجاام   دیا سازه جد بن کی يکه مستلزم طراح) دیجد

ندارد. لذا این شرکت برای  است( را هیاول هیپا يطراح تیفعال

المللي از طریق زیگر پیشرو در عرصه بینشدن به یک با تبدیو

بندی بویلر )بدون تغییر کاماو  ایجاد تغییرات اساسي در پیکره

های آتي عالوه بر معماری افقي فعلي(؛ الزم است تا طي سال

هاای پویاای طراحاي اولیاه و رانویاه خاود،       ارتقای توانمندی

 .معماری سامانه خود را نیز به سطح مطلو  برساند توانمندی

 یدر معمار ياساس راتییتغ ازمندین یعمود یلرهایبو يطراح

را در بر دارد که  یدیجد یچالشها. پس است يافق یلرهایبو

 تیالی)منجمله در خصوص سا  یيدانش چرا ازمندینها  حو آن

( و داناش  يعا یچرخش طب ندیفرآ ای يانبساط حرارت ،یدوفاز

 يونگاست. با توجه به نقص در دانش چگا  یدیجد يچگونگ

 لری، مپناابو ، مهارت و اعتماد بنفس مورد نیازتجربه نیو همچن

 .  ستیدارا نرا به تنهایي  یعمود یلرهایبو يطراح یتوانمند

 است: گفته شوندگاناز مصاحبه يکی
 هیا  کناه، یفارق م  Arrangement چاون  یعماود  یلرهایدر مورد بو

 .مونکنار ادینفر ب هی میدار اجیداره، احت New یها Challenge یسر

و  شتریب يجیتدر هاییبه منرور انجام نوآور لریمپنابو نیبنابرا

بناا دارد عاالوه    ،ندهیمعمارانه در آ یهایارائه نوآور نیهمچن

خود و رفع نواقص آن  هیرانو هیپا يطراح یتوانمند یبر ارتقا

و  یاي داناش چرا  ،يمربوط به دانش چگونگ هایيشامو کاست
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 یبازخوردهااا افااتیو دراز تجربااه  يمهااارت ناشاا نینااهمچ

 ها،نیروگاهفعال در  یلرهایمدت بو يحاصو از عملکرد طوالن

 نیو همچنا  هیا اول يطراح یتوانمند ارتقای و کسب به نسبت

 .دیاقدام نما يآت یخود در سالها یمعمار یتوانمند
 

 گيرينتيجه -5
عنوان یک جعباه سایاه،    هتوانمندی در اغلب تحقیقات پیشین ب

باه هماین    دگیری سازماني قلمداد شده اسات. نتیجه فرآیند یا

دلیو فرض شده برای ارتقای توانمنادی، کاافي اسات مواناع     

رغام   یادگیری مرتفع شوند؛ در صورتي که ممکن اسات علاي  

هاای توانمنادی در   رفع موانع یادگیری، باز هم برخي ریزبنیان

در هاا   ها، ترکیب آندسترس نباشند و یا با وجود همه ریزبنیان

 وقوع نپیوندد. هوِ یکپارچه بیک ک لبقا

توانمنادی )فناوراناه(   ها، گرفتن ریزبنیانبا درنرر ،در این مقاله

ز اباازار، دانااش و مهااارت تعریااف ای اترکیااب فااراهم آمااده

را بارای  هاا   است که انجام مجموعه مشخصي از فعالیات  شده

همچناین چاارچو  مفهاومي     .کناد سازمان/بنگاه ممکان ماي  

اس این تعریف ارائه شده است، ایان امکاان   جدیدی که بر اس

هاای خاود   ه ریزبنیاان با هاا   توانمنادی ( 1کند که: را فراهم مي

در سطح خرد مورد بررسي ها  ریزبنیان تعامالتتجزیه شده و 

( رابطه میان توانمندی و فعالیتي کاه بار پایاه آن    2قرار گیرد؛ 

 استوار است تبیین شود.  

اگرچاه قابالً   جدیاد اسات.   هاا   چنین رویکردی به توانمنادی 

رویکارد  ی به طور ضمني و یا به طور صاریح  معدود محققین

اما  ؛اندگرفتهدر پیش ها  پردازی توانمندیمفهوم درمشابهي را 

تالش ماؤرری  تاکنون بر اساس اطالعات و دانش نویسندگان، 

ایان رویکارد در عماو صاورت نگرفتاه      بکاارگیری  در زمینه 

 عملیااتي کاردن   تواناد شاروعي بارای   يمقاله ماست. لذا این 

بارای ایان منراور،     باشاد. هاا   وانمنادی تحلیو ساطح خارد ت  

بعناوان یاک   -گیری و رشاد توانمنادی طراحاي باویلر      شکو

عناوان یاک بنگااه     هبا –در شارکت مپناابویلر    -سامانه پیچیده

 است. مورد بررسي قرار گرفته -دیرآمدهنه ساز سامایکپارچه

گاناه  هاای ساه  کاه از میاان ریزبنیاان   این مطالعه آشاکار کارد   

های فناورانه، کسب بخش ضمني دانش چگونگي و توانمندی

هاای ماورد نیااز در کارکناان داخلاي ساازمان       ارتقای مهارت

مستلزم وجاود بخاش صاریح داناش چگاونگي و ابزارهاای       

مربوطه است زیرا مهارت و دانش ضامني از طریاق یاادگیری    

یابند. بناابراین وجاود   مي حین انجام عمو شکو گرفته و رشد

تاوان  دانش چگاونگي صاریح و ابزارهاای ماورد نیااز را ماي      

نیاز انجام تمرین برای ایجاد و ارتقای مهارت و همچناین   پیش

 کسب دانش چگونگي ضمني دانست.

هاای آن  اگرچه این مطالعه بر توانمنادی طراحاي و ریزبنیاان   

موجاب شاد    AMOتمرکز داشت؛ لکن توجه باه چاارچو    

گیاری و رشاد   اخت بهتری از عوامو مؤرر بر فرآیند شاکو شن

توانمندی طراحي و نحوه انجام آن در سطح خرد بدست آید. 

چارچو  مزبور صرفاً تأریر توأمان توانمندی، انگیزه و شرایم 

حاصاو از آن ماورد    1ای را بر انجام فعالیات و عملکارد  زمینه

ن عواماو  توجه قرار داده اسات؛ اماا ایان مطالعاه روابام میاا      

گانه مزبور را هم برجسته کرد. در این راستا، ارار سیاسات    سه

تجمیع و تضمین تقاضای داخو کشور توسم دولات )شارایم   

باویلر و دوساان   گیری انگیزه شرکتهای مپناا ای( بر شکوزمینه

گیاری  برای همکاری مشترک و در نتیجه آغااز فرآیناد شاکو   

وانمنادی( بخاوبي   توانمندی طراحي )ارر انگیازه بار ارتقاای ت   

(. همچنین مطالعه موردی مپنابویلر آشاکار  7تبیین شد )شکو 

کرد که انگیزه، خود عالوه بار میازان مطلوبیات نتاایج ماورد      

انترار، تحت تأریر شادّت خطارات احتماالي ناشاي از انجاام      

باشاد. لاذا وقتاي در ارار تجربیاات      نادرست فعالیت نیاز ماي  

ه و توانمنادی بطاور   صورت گرفته، مهارت کافي بوجود آماد 

کامو شکو گرفته باشد؛ اعتماد بنفس حاصله موجب اطمیناان  

خاطر از انجام درسات فعالیات شاده و جارأت بارای اقادام       

گیاری  )اراده( وجود خواهد داشت؛ اما در مراحو اولیّاه شاکو  

توانمندی در زماني که هنوز تجرباه کاافي صاورت نگرفتاه و     

با توجه به عادم وجاود    مهارت مورد نیاز بوجود نیامده است،

اعتماد بنفس، اطمینان خاطر از انجام درسات فعالیات وجاود    

ندارد. در نتیجه اگر مخاطرات ناشي از انجاام اشاتباه فعالیات    

هاای هنگفات ناشاي از    شدید باشد )مثاو خطارات و هزیناه   

پیچیده(، جرأت )اراده( کاافي بارای   طراحي اشتباه یک سامانه 

داشت. در چنین شرایطي، نرارت انجام فعالیت وجود نخواهد 

یک ناظر خبره و اعتمادی که نسابت باه توانمنادی او وجاود     

 شاده  شود. نرریه شناختهتواند جایگزین اعتماد بنفس دارد، مي

                                                 
1 Performance 
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در پیشینه تحقیقاتي رفتارشناسي هم، اراده فارد   1رفتار عقالني

برای بروز یک رفتار را از نتایج مورد انتراار آن متاأرر دانساته    

. بنابراین مطالعاه ماوردی مپناابویلر، زمیناه تادقیق      [29]ت اس

هاا   ها/بنگااه بیشتر چارچو  مفهومي اولیه را در سطح سازمان

 فراهم کرد. 7در قالب  شکو 

تاری کاه از   اس تعمیم نرری مبتناي بار شاناخت عمیاق    بر اس

تاوان توضایح داد   مطالعه مپنابویلر بدست آمده است، بهتر مي

 بارای  مطلاو   ساطح  در پایاه  طراحي فعالیت که چرا انجام

دشوار اسات. در   دیرآمدهسامانه  سازیکپارچه هایبنگاه اغلب

 فراهم ار نیاز مورد توانند توانمندیهای مزبور نميواقع بنگاه

پایه معموالً چالشاي   طراحي ابزارهای در این مسیر، تهیه. کنند

شود؛ بلکه مهمترین مانع آنهاا، اکتساا    محسو  نمي اساسي

دانش چگونگي )بویژه بخش ضمني آن( و مهارت ماورد نیااز   

تولید مستقو دانش چگونگي طراحاي  . در سطح مطلو  است

رد که طاي آن  گیاز طریق انجام تحقیقات کاربردی صورت مي

 باید دانش معماری و اجزای محصول، دانش چرایاي و داناش  

چگونگي مورد نیاز بدسات آیاد. انجاام تحقیقاات کااربردی      

نیازمند زمان، منابع مالي و منابع انساني کافي است. از آنجا که 

 دیرآماده ساز ساامانه  های یکپارچهبرای بنگاه فرارسيسرعت 

ابع انساني و مناابع ماالي در   اهمیّت دارد، حتي اگر از حیث من

مضیقه نباشند، معموالً مسیر درونزای تولید داناش را انتخاا    

کاه   های پیچیده برای آنکنند. از طرفي هم مشتریان سامانهنمي

سااز ساامانه را ارزیاابي    بتوانند سطح توانمندی بنگاه یکپارچه

هاای مربوطاه را در   کنند، نتایج حاصو از بکارگیری توانمندی

هااای گذشااته کااه ماادت قابااو تااوجهي مااورد  پااروژه قالااب

کنند. عاالوه بار دشاواری    ، مطالبه مياندبرداری قرارگرفته بهره

تولید درونزای دانش چگونگي، کسب تجربه ماورد نیااز هام    

 .چالشي اساسي خواهد بود

در مورد اکتسا  دانش از مسیر بیروني هم باید توجه داشات  

معماوالً بهاای گزافاي را    های مالک دانش چگاونگي،  که بنگاه

کنند که تنها در صورت وجود یک قارارداد  برای آن مطالبه مي

بزرگ، مقرون به صارفه و برانگیزناده خواهاد باود. حتاي در      

المللاي  هاای پیشارو باین   صورت وجود چنین قراردادی، بنگاه

حاضر به انتقال دانش نرری دقیق، دانش معمااری مربوطاه و   

ن بااویژه در مااورد نساالي از دهنااده آدانااش چرایااي توضاایح

                                                 
1 TRA: Theory of Reasoned Action 

لاذا  . محصول که تقاضای رو به رشدی داشاته باشاد، نیساتند   

دستیابي به دانش چگونگي از هار دو مسایر تولیاد درونازا و     

ایراناي   دیرآماده های انتقال بیروني دشوار است. در مورد بنگاه

انتقاال داناش    نیاز  المللاي ، شارایم باین  عالوه بر موانع فاوق 

ارگیری مستشاران خباره خاارجي را باا    چگونگي از طریق بک

، ضمن اینکه طبعاا در ایاران، یاادگیری    کندرو مي هچالش روب

هام مالحراات خااص     [31]و مدیریت داناش   [30] فناوری

 خود را دارد.

تواناد  تبیین سطح خارد برآماده از ایان مطالعاه ماوردی ماي      

ریاازی باارای کسااب و ارتقااای  راهنمااای ماادیران در برنامااه

هااا باارای ب آنهااای مااورد نیاااز و چگااونگي ترکیااریزبنیااان

 دیرآماده هاای  های طراحي بنگاهگیری و رشد توانمندی شکو

های متعددی در ایان زمیناه   آموزیباشد؛ که جزئیات آن درس

بیني مراحاو چندگاناه در   ارائه کرده است. در این راستا، پیش

همکاری مشترک با شرکای خارجي و انجاام اقادامات ماورد    

بهتر انتقال اهمیّت است.  نیاز در یک توالي مناسب بسیار حائز

بارداری از داناش   در قراردادهای اخذ مجاوز بهاره   يفن دانش

 میو تا  هیا رانو هیا پا يطراحا  میمستلزم حضور همزمان تفني، 

کساب همزماان داناش     یبارا  دیرآماده بنگاه و توسعه  قیتحق

در . شاایان توجاه اسات کاه     اسات  یيو دانش چرا يچگونگ

توسم  دیرآمدههای به بنگاهمزبور، معموالً آموزش  یقراردادها

شود. در يرائه مشرکت صاحب دانش ا هیرانو هیپا يطراح میت

 دیرآماده های این قراردادها، چنانچه دسترسي کارشناسان بنگاه

به تیم طراحي اولیه نیز فراهم شاود، تاأریر قاباو تاوجهي بار      

 خواهد داشت. دیرآمدهانتقال بهتر دانش چرایي به بنگاه 

هاای دولات بار ایجااد انگیازه در      اری سیاسات گذنحوه تأریر

و شااروع فرآینااد  دیرآماادهساااز سااامانه هااای یکپارچااه بنگاااه

ها نکته مهم دیگری اسات  گیری توانمندی طراحي در آن شکو

گاذاران در رابطاه باا صانایع     تواند مورد توجه سیاسات که مي

 مشابه قرار گیرد.

باا توجاه باه    همانطور که در بخش روش تحقیق اشاره شاد،  

 ي و اشراف اطالعاتي مورد نیاز نسبت باه تخصصدانش سطح 

 گرفتااه توساام شاارکت مپنااابویلر در رونااد اقاادامات صااورت

گیری و رشاد توانمنادی طراحاي پایاه، جامعاه      راستای شکو

های افاراد محادود   ژگيهدف این مطالعه از لحاظ تعداد و وی

 بوده است.
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 یج مطالعه موردي مپنابویلر( چارچوب مفهومی اصالح شده بر اساس نتا7شكل 

گیااری هدفمنااد و انجااام لااذا ایاان مطالعااه باار اساااس نمونااه

نفار از مهندساان و مادیران ارشاد      6هاای عمیاق باا     مصاحبه

شرکت مپنابویلر که با طراحاي باویلر ارتبااط مساتقیم دارناد،      

انجام شده است. بنابراین نتایج حاصو از ایان مطالعاه بعناوان    

قابلیت تعمیم آمااری نادارد و در تعمایم    یک مطالعه موردی، 

ای ماورد  های زمیناه نرری نتایج حاصله نیز الزم است ویژگي

این مطالعه بعنوان اولین گاام در  مطالعه مورد توجه قرار گیرد. 

عملیاتي کردن مفهوم توانمنادیهای ساازماني در ساطح خارد،     

تواند مسیر تحقیقات آتي با این رویکارد را هماوار نمایاد.    مي

اساتفاده از ایان چاارچو     انجام تحقیقاات تجرباي آتاي باا     

 تواند کاربردپذیری آن را بیشتر نمایان کند. مي

های مختلف، یکي های بنگاهتوضیح دلیو ناهمگوني توانمندی

اسات. باا    راهبارد های حاوزه  از موضوعات محوری پژوهش

توجه به آنکه این پژوهش در قالب یک مطالعه تاک ماوردی   

است، انجام مطالعات چند موردی آتي بر مبنای صورت گرفته 

هاای احتماالي   تواند با بررسي تفاوتچارچو  پیشنهادی مي

ها، تاوالي آن و همچناین تفااوت    در نحوه دستیابي به ریزبنیان

هاای  ها، دلیو ناهمگوني در ریزبنیاننحوه ترکیب یا ارتقای آن

ا گرفتاه ر آمده و همچنین ناهمگوني توانمنادی شاکو   دست هب

های مختلف تبیین کنناد. در ایان راساتا، توجاه باه      میان بنگاه

هاای مختلاف نیاز    های بنگااه ای و انگیزهتفاوت شرایم زمینه

 تواند بر غنای تحلیو بیفزاید.مي

هاای ماورد   ارتباط بین درجه یکپارچگي محصول و ریزبنیاان 

هاای  نیاز برای طراحي و توسعه آن، هنوز محو بررسي حاوزه 

توانناد تاأریر درجاه    است. لذا تحقیقات آتي ماي  علمي مرتبم

گیاری و  یکپارچگي معماری یک سامانه پیچیده بر نحوه شکو

هاای توانمنادی طراحاي را ماورد     رشد هار یاک از ریزبنیاان   

تواند راهنمای خوبي برای بررسي قرار دهند. انجام این کار مي

در انتخا  معمااری یاک یاا چناد      دیرآمدههای مدیران بنگاه

 فراهم آورد. فرارسيرچه در ابتدای مسیر پا

ها)ی فناورانه( به دانش، ابزار و مهارت نشاان  تجزیه توانمندی

دهنده آن است که توانمندی چیست و از چه اجزایي تشاکیو  

هاا را  هاای ماذکور، توانمنادی   شده است. عالوه بار ریزبنیاان  

 دامنه کارکرد باه آنچاه  توان در بعد کارکرد هم تجزیه کرد.  مي

 يعنا ی، آوردش را فاراهم ماي  انجاام امکاان   یتوانمند کیکه 

در دامناه   یتوانمناد  کیا  ویا تحل یاشاره دارد. برا ها، تیفعال

 هیا تجز شیهاا تیا فعال ریرا به ز تیفعالهر  ابتدا دیکارکرد، با

هاای تشاکیو   چنانچه تحقیقات آتاي، همزماان ریزبنیاان   . میکن

طح خاارد دهنااده و کااارکردی توانمناادی را باارای تحلیااو ساا

گیری تری از نحوه شکوها در نرر بگیرند، فهم کاموتوانمندی

 دست خواهد آمد. هها بتوانمندی

شاده رفتاار عقالناي از     انطور که اشاره شد، نرریه شاناخته هم

کناد. باا   ( پشتیباني مي7شده )شکو اصالح چارچو  مفهومي

ه در حااوزه علمااي رفتارشناسااي توجااه بااه آنکااه ایاان نرریاا

ه و صرفاً به سطح رفتار فردی اشااره دارد. بناابراین   یافت توسعه

الزم است دقّت و صحّت این نرریه در ساطح ساازمان ماورد    

 بررسي قرار گیرد.

 تشكر و قدردانی

انجام این مطالعه بدون همراهي کارشناساان و مادیران خباره    

شرکت مپنابویلر، ممکن نبود. از ایشاان بابات زمااني کاه باه      

عاه ماوردی اختصااص دادناد، تشاکر و      همکاری با این مطال
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کنیم. همچنین از جنا  آقای مهندس مارادی کاه   قدرداني مي

هااای داخلااي ایاان مطالعااه را در شاارکت زحماات هماااهنگي

 ای داریم.مپنابویلر متقبو شدند، تشکر ویژه
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