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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 microfoundations 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.
Keywords: Capability, Microfoundations of
capability, Basic Design, Complex systems, Case
study, Mapna-Boiler
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چكيده
توانمندی یکي از مفاهیم کلیدی حوزه راهبرد است .بهعالوه ،مفهوم توانمندی برای توضیح عدم موفقیّت بنگاههاای دیرآماده در طراحاي و توساعه ساامانههاای
پیچیده ،بسیار مورد توجه قرار دارد .عليرغم تالشهای بسیار صورتگرفته و پیشارفتهاای نراری قاباو توجاه در ماورد توانمنادی ،هناوز مفهاومپاردازی و
بهکارگیری آن در عمو ،با مشکو روبهرو است .در این مقاله ،چارچوبي بارای عملیااتي کاردن مفهاوم توانمنادی توساعه داده شاده و باا اساتفاده از چاارچو
پیشنهادی ،فرآیند شکوگیری و رشد توانمندی طراحي در یک بنگاه یکپارچهساز سامانه دیرآمده ،در قالب یک مطالعه موردی بررسي شدهاست .باه ایان منراور،
نحوه فراهم آمدن و ارتقای دانش ،مهارت و ابزار بهعنوان ریزبنیانهای توانمندی طراحي و نحوه ترکیب آنها مورد توجه قرار گرفته است .عالوه بار نشاان دادن
کاربردپذیری چارچو

پیشنهادی ،این مطالعه موردی شناخت بهتری از نحاوه اررگاذاری شارایم زمیناهای و انگیازه بنگااههاا بار فرآیناد شاکوگیاری و رشاد

توانمندیها ارائه ميکند .نتایج بهدستآمده ،همچنین راهنمای مناسبي برای مدیران بنگاهها در برناماهریازی بارای کساب و ارتقاای ریزبنیاانهاای ماورد نیااز و
چگونگي ترکیب آنها برای شکوگیری و رشد توانمندی است.
کليدواژهها :توانمندی ،ریزبنیانهای توانمندی ،طراحي پایه ،سامانههای پیچیده ،مطالعه موردی ،مپنابویلر
برای استنادات بعدی به این مقاله ،قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميشود:
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

مراتب ارزش افزوده باالتری ایجاد کرده و در نتیجه توسعه

1

نتایج تحقیقات نرری و تجربي نشان ميدهد که نوآوری

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

پیشران اصلي رشد و توسعه اقتصادی و عامو افزایش درآمد

سامانههای پیچیده ،مهمترین نقش را بنگاههای یکپارچهساز

سرانه کشورها است [ .]1،2نوآوری در محصوالت پیچیده ،به

سامانه بر عهده دارند [ .]4رویکرد بنگاههای دیرآمده
یکپارچهساز در کشورهای درحالتوسعه برای طي مسیر

DOI: 10.22034/ jstp.2020.12.4.1224
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همپایي ،معموالً به این صورت است که فعالیتهایشان را از
1

تكوين توانمندی طراحی پايه در شرکت مپنابويلر بهعنوان يک بنگاه يكپارچهساز ديرآمده

پایین دست زنجیره ارزش صنعتشان آغاز ميکنند [ ]5که

سوم ،روش تحقیق این پژوهش را توضیح ميدهد .در بخش

شامو فعالیتهایي با پیچیدگي و مخاطرات فني و مالي کمتر

چهارم ،نتایج مطالعه موردی ارائه ميشود و بخش پنجم هم به

است [ .]6سپس بنگاههای مزبور در صورت فراهم شدن

بحث

تبیین

شرایم مورد نیاز ،سعي ميکنند فعالیتهایشان را در طول

محدودیتهای این مطالعه و تشریح فرصتهای قابو پیشنهاد

زنجیره ارزش مربوطه ،گستردهتر کنند تا از ارزش افزوده و

برای تحقیقات آتي ،اختصاص یافته است.

و

نتیجهگیری

از

نتایج

بهدستآمده،

مزایای راهبردی بیشتری برخوردار شوند [ .]5،7فعالیتهای
طراحي از جمله فعالیتهای باالدست زنجیره ارزش صنایع

 -2مروري بر مبانی نظري و پيشينه تحقيق

هستند که معموالً ارزش افزوده باالیي را بههمراه دارند []8؛

در دهههای گذشته ،بخش قابو توجهي از تحقیقات در حوزه

اما بنگاههای دیرآمده بهندرت به این سطح از فعالیت،

راهبرد به ماهیت و اهمیت توانمندی سازمانها پرداخته؛ اما

عليالخصوص طراحي پایه و همچنین فعالیتهای باالدست

عليرغم پیشرفت نرری قابو توجه و تالش بسیار برای

آن شامو معماری سامانه و طراحي مفهومي رسیدهاند

توسعه این مفهوم ،هنوز عملیاتي کردن و بهکارگیری

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

توانمندیها در عمو با مشکو روبرو است [ .]13پیشینه

سامانههای پیچیده ،مهمترین مانع بنگاههای دیرآمده در

تحقیقاتي رویکرد منبعمحور عمدتاً به تحلیو توانمندیها در

طراحي و توسعه سامانههای پیچیده را کمبود توانمندیهای

سطح کالن پرداخته و بهطور کلي شکوگیری و رشد آنها را

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

نتیجه فرآیند یادگیری سازماني ميداند [ ]12-11بدون آنکه

است که توضیح دهد چرا توانمندیهای طراحي سامانههای

نحوه فراهم آمدن مؤلفهها و ترکیب آنها برای شکوگیری

پیچیده به ندرت در بنگاههای یکپارچهساز سامانه دیرآمده

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

شکو گرفته و ارتقا یافتهاند.

مستقو هر یک از مؤلفهها و رشد توانمندی حاصو از آن را

اغلب تحقیقات صورتگرفته قبلي ،توانمندیها را حاصو

مورد توجه قرار دهد .البته در سالهای اخیر تعدادی از

یادگیری سازماني قلمداد کرده و صرفاً در سطح کالن و در

محقّقین به اهمیت تحلیو توانمندیها در سطح خرد اشاره و

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

به شناسایي ریزبنیانهای 1توانمندیها پرداختهاند [ .]11این

شکوگیری و رشد توانمندیهای سازماني در پیشینه تحقیقاتي

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

مربوطه تاکنون در سطح خرد به خوبي مورد بررسي قرار

برای تحلیو نحوه شکوگیری و رشد توانمندی طراحي پایه

نگرفته است [ .]10بنابراین در این مقاله تالش خواهیم کرد

در ارتباط با محصوالت پیچیده توسعه دهد.

جدیدی را برای عملیاتي کردن مفهوم

نررات مختلفي در مورد ریزبنیانهای توانمندیها وجود دارد.

چارچو

توانمندیهای سازماني پیشنهاد کرده و با استفاده از آن طي

لئونارد-بارتون ،2مهارتها و پایههای دانش را (که یا در درون

یک مطالعه موردی عمیق ،نحوه شکوگیری و رشد توانمندی

افراد نهفتهاند و یا در قالب سامانههای فني بروز ميیابند) به

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

عنوان هسته توانمندیها پیشنهاد ميکند [ .]14پاراهالد 3و

یکپارچهساز سامانه دیرآمده در سطح خرد مورد بررسي قرار

همو ]15[ 4و الل ]7[ 5توانمندیها را تنها بهعنوان

دهیم .چنین چارچوبي ميتواند در فهم بهتر توانمندیها مفید

مجموعهای از مهارتها و دانش در نرر گرفتهاند .گستره

واقع شود و ابهامات مفهومي پیرامون آن در پیشینه تحقیقاتي

ریزبنیانها در پیشینه تحقیقاتي از عناصر فني و سازماني

مربوطه را نیز کاهش دهد .بهعالوه این مقاله ميتواند دالیو

صرف ،گستردهتر است [ ]16و برای مثال شامو برخي

عدمموفقیت بنگاههای یکپارچهساز سامانه دیرآمده در ایجاد و

ویژگيهای مهم شخصي افراد بهویژه مدیران نیز ميشود

رشد توانمندیهای طراحي را نیز تبیین نماید.
1

Micro Elements
Leonard-Barton
3
Prahalad
4
Hamel
5
Lall

در بخش دوم مقاله ،ضمن مرور مختصر پیشینه تحقیقاتي،
چارچو

2

مفهومي مورد نیاز را توسعه خواهیم داد .بخش
2
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[ .]17کریستنسن 1و کافمن ]18[ 2در این زمینه بر روی منابع،

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

فرآیندها و اولویتها تأکید دارند .فلین 3و همکاران []11

انگیزه انجام آن فعالیت را داشته و شرایم زمینهای الزم هم

افراد ،فرآیندها و ساختارها را به عنوان سه گروه اصلي

فراهم باشد .لذا در بررسي عدمموفقیت بنگاههای دیرآمده

ریزبنیانها شناختهاند .پورتر ]19[4و درجر ]20[5وقتي راجع

یکپارچهساز در انجام فعالیتهای طراحي باالدستي ،عالوه بر

به توانمندیهای فناورانه صحبت ميکنند ،به دانش ،سخت

وجود توانمندیهای طراحي که عاملي بسیار مهم و نقطه

افزار و مهارتها اشاره دارند.

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

هدف این مقاله فراهم کردن بینشي عمیقتر برای مدیران از

ای بنگاه مورد نرر نیز توجه کنیم.

نحوه شکوگیری و رشد توانمندی طراحي پایه در بنگاههای
یکپارچهساز سامانه بهعنوان مبنایي برای تدوین برنامههای

مهارت

انگیزه

ارتقای توانمندی آنها است .بنابراین ،به نرر ایده خوبي
ميرسد که عناصری را که داخو بنگاه و تحت کنترل مدیران
بنگاه هستند ،از آنها که مانند زیرساختهای ملي در محیم

انجام

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

فعالیت

ابزار

توانمندی

توانمندی طراحي را بهعنوان یک توانمندی فناورانه 6مورد
تحلیو قرار دادهایم؛ به همین دلیو ،سه مؤلفه دانش ،مهارت و

شرایط زمینه

ابزار را بهعنوان ریزبنیانهای توانمندیهای فناورانه در نرر

ای
شكل  )1چگونگی انجام یک فعاليت بر اساس چارچوب مفهومی اوليه

گرفتهایم که با هم تعامو ميکنند تا یک فعالیت ،زیرفعالیت و
یا حتي یک وظیفه ساده به اجرا درآید .بهطور خالصه تعریف

 -3روش تحقيق

ما از توانمندی (فناورانه) در این مقاله به شرح زیر است:

رویکرد این مقاله در توسعه نرری ،منطق پسکاوی 8است.

ترکیب فراهم آمدهای از دانش ،ابزار و مهارت که امکان انجام

پیشفرض این رویکرد آن است که واقعیات و پدیدهها واجد

مجموعه مشخصي از فعالیتها را به سازمان ميدهد.

الگوهای خاصي هستند که در پس رویدادهای پراکنده و قابو

نرریه شناختهشده  AMO7در علم رفتارشناسي که محرک

مشاهده پنهان شدهاند [ .]22در این رویکرد معموالً دادهها

عملکرد فردی را سه عنصر "توانمندی ،انگیزه و شرایم

برای کشف ابعاد مختلف یک پدیده ،شناسایي تمها و توضیح

زمینهای" ميداند ،برای توضیح عملکرد بنگاهها نیز مورد

الگوها گردآوری ميشوند تا بتوان بر اساس آنها نرریه

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

دانش

جدیدی ارائه کرد یا یک نرریه موجود را اصالح کرد .این

سهگانه مذکور و با درنررگرفتن دانش ،ابزار و

رویکرد با مشاهده یک واقعیت شگفتانگیز 9آغاز ميشود که

مهارت بهعنوان سه ریزبنیان توانمندیهای فناورانه ،چارچو

تالش داریم تبیین قابو قبولي 10در مورد دالیو شکوگیری آن

مفهومي مورد نیاز برای مطالعه نحوه شکوگیری و رشد

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

توانمندی طراحي یک سامانه پیچیده در یک بنگاه دیرآمده

پسکاوی ،تبیین قابو قبولي از نحوه شکوگیری و رشد

ایراني را فراهم آورده است .بر اساس این چارچو  ،وجود

توانمندی طراحي پایه را در یک بنگاه یکپارچهساز سامانه

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

دیرآمده در قالب یک مطالعه موردی تفصیلي و عمیق ارائه

پایه را برای بنگاه فراهم ميکند اما شرط کافي برای انجام هر

دهیم .دلیو انتخا

راهبرد مطالعه موردی آن است که

سؤاالت این پژوهش عمدتاً از نوع سؤاالت چگونگي هستند

1

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

Retroductive logic
Surprising fact
Plausible explanation

8
9

10

3

تكوين توانمندی طراحی پايه در شرکت مپنابويلر بهعنوان يک بنگاه يكپارچهساز ديرآمده

و از طرفي هم محققین قصد و امکان کنترل نحوه شکوگیری

در این پژوهش از روش مصاحبه نیمهساختاریافته بهره

و رشد توانمندی طراحي پایه در بنگاههای یکپارچهساز

گرفتهایم .تمام افراد (مدیران و کارشناسان) مرتبم با

سامانه دیرآمده را ندارند .همچنین ،مطالعات تجربي

حوزههای طراحي و توسعه محصول ،بهعنوان جامعه موردنرر

توانمندیهای سازماني در پیشینه تحقیقاتي مربوطه نیز معموالً

این پژوهش درنرر گرفته شدهاند .با توجه به محدودیت

با استفاده از روشهای کیفي و در قالب مطالعات موردی

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

صورت گرفتهاند [ 10و .]24

استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 6 ،نفر از مهندسان و

شرکت مهندسي و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا (مپنابویلر)

مدیران ارشد شرکت مپنابویلر که به طور مستقیم در طراحي

در سال  1378برای پاسخگویي به بخشي از تقاضای

بویلر دخالت دارند ،انتخا

شده و در بازه زماني زمستان

روبهرشد بویلرهای بازیافت حرارت 1در داخو کشور بهعنوان

سال  1395لغایت بهار سال  1396مورد مصاحبه قرار

یکي از شرکتهای تحتپوشش گروه صنعتي مپنا تأسیس

گرفتهاند .متوسم زمان هر مصاحبه بین  1.5تا  2ساعت بوده

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

و تمام مصاحبهها با کسب اجازه از مصاحبهشونده ،ضبم و

توجهي از توانمندیهای طراحي بویلر و حتي توانمندی

پیاده شدهاند.

طراحي پایه دست یابد و بر این اساس تا ابتدای سال ،1399

کیفیت مطالعات موردی بر اساس چهار آزمون روایي

تعداد  54پروژه را برعهده گرفته است .این شرکت در حال

مفهومي ،روایي دروني ،روایي بیروني و پایایي مورد ارزیابي

حاضر بیشترین سهم از بازار بویلرهای افقي بازیافت حرارت

قرار ميگیرد [ .]25در این راستا ،مرور گستردهای بر

داخو کشور را در اختیار دارد و پروژههای معدودی را هم در

پیشینههای تحقیقاتي مرتبم و ترکیب آنها موجب ارائه یک

کشورهای منطقه طراحي و اجرا کرده است .بویلر یک سامانه

چارچو

مفهومي و تعریف عملیاتي روشن از توانمندی

پیچیده صنعتي است .مپنابویلر بهعنوان یک بنگاه دیرآمده

طراحي پایه و شناسایي ریزبنیانهای آن شد .همچنین

یکپارچهساز ایراني واجد توانمندی طراحي پایه ،یک نمونه

مفهومي و تعریف عملیاتي توسعه دادهشده ،طي

شگفتانگیز محسو

چارچو

ميشود که بررسي آن با استفاده از

جلسات متعددی در مرکز مطالعات مدیریت فناوری و

فوق ميتواند فهم بهتری از چگونگي شکوگیری و

نوآوری در سامانههای پیچیده صنعتي (کریتیمیکس )5با

رشد توانمندی طراحي پایه بههمراه داشته باشد .از طرفي با

حضور حداقو  6نفر از دانشجویان مقطع دکترا 5 ،نفر از

موافقت مدیران ارشد شرکت مپنابویلر با انجام مطالعه موردی،

اساتید داخلي و  3نفر از اساتید بینالمللي در حوزههای

دسترسي به اطالعات مورد نیاز هم امکانپذیر شد.

مرتبم ،مورد بررسي قرار گرفت (روایي مفهومي و بیروني).

هدف این مقاله عمدتاً توصیفي–توضیحي 2است یعني تالش

روایي دروني نیز با استفاده از روش مدلهای منطقي که در

دانش ،مهارت و ابزار مورد نیاز (بهعنوان

ادامه ،گزارش آن ارائه خواهد شد ،فراهم شد .با هدف کسب

ریزبنیانهای توانمندی طراحي) و نحوه ترکیب آنها به منرور

آمادگي الزم برای انجام مصاحبهها و دستیابي به برخي

شکوگیری توانمندی طراحي پایه و ارتقای آنها ،همچنین

اطالعات تکمیلي در رابطه با نمونه مورد مطالعه نریر آشنایي

انگیزههای بازیگران مختلف و شرایم زمینهای موجود را در

با تاریخچه شرکت مپنابویلر ،آشنایي با بویلر بهعنوان یک

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

سامانه پیچیده و زیرسامانههای آن ،آشنایي کلي با فعالیت

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

طراحي بویلر و آشنایي با پروژههای مپنابویلر در حوزه

این پژوهش از لحاظ زماني مقطعي 4است؛ زیرا در مقطع

بویلرهای بازیافت حرارت ،گزارشهای رسمي شرکت و

زماني خاص و بهصورت یک مرحلهای انجام شدهاست.

همچنین اطالعات مرتبم در تارنمای اینترنتي تا حد امکان

چارچو

دارد تا نحوه اکتسا

مورد بررسي قرار گرفت .نتایج اولیه مطالعه موردی توسم دو
1

HRSG: Heat Recovery Steam Generator
Descripto - Explanatory
3
Chronologic
4
Cross-Sectional
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& Management in complex industrial systems, Management
Economics Faculty, Sharif University of Technology.
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نفر از مدیران مطلع در شرکت مپنابویلر مورد بازبیني قرار

راندمان کلي نیروگاه را تا حادود  %62بااال مايبارد .شاکو 2

گرفت و بعالوه در یک جلسه با حضور مصاحبهشوندگان و

نمودار یک بویلر را در کنار توربین گازی متصو باه آن نشاان

گروه دیگری از افراد مطلع که مورد مصاحبه قرار

ميدهد .بویلر در شکو ابتدایي خود شامو لولههایي است کاه

نگرفتهبودند ،مورد بحث و بررسي قرار گرفت (پایایي).

آ

و یا بخار را درون مسیر جریان داغ گاز جابهجا ميکناد و

همچنین تمام مصاحبههای صورتگرفته با حضور یک تیم

در سااطح اول شکساات شااامو زیرسااامانههااای اکونومااایزر ،

2

3

4

5

پژوهشي سه نفره انجام شده است .در ادامه ،دادهها توسم دو

هوازدا ،پمپها ،اواپراتور یا درام و سوپرهیتر است.

پژوهشگر بهصورت مستقو تحلیو شدهاست .نتایج حاصو از

تالشهای قبلاي باازیگران باینالمللاي صانعت باویلر بارای

دو تحلیو جداگانه توسم پژوهشگر سوم مورد بررسي و

دستیابي به عوامو کلیدی موفقیات شاامو رانادمان ،ظرفیات،

سازگاری آن مورد تأیید قرار گرفت .این موضوع حاکي از

اندازه و قیمت رقابتي به شکوگیری دو طارح غالاب افقاي و

پایایي پژوهش در مرحله تحلیو دادهها است.

عمودی منجر شدهاست .این دو معماری غالب ،مدت مدیادی

روش تحلیلي مورد استفاده در این پژوهش ،تحلیو درونمایه،

است که تثبیت شدهاند و رقابت و تمایز در صانعت باویلر از

روشي پایهای برای تحلیو دادههای کیفي محسو

ميشود

تفاوت در چیدمان و مسیرهای جریااني (جریاان آ

و بخاار

[ .]25در این مقاله ،کدگذاری مبتني بر چارچو

مفهومي

داخو بویلر) و همچنین بهیناهساازی طراحاي پایاه (تغییارات

پژوهش انجام شد و در مرحله بعد ،جستجوی درونمایهها،

جزیي در طراحاي پایاه) لیاو هریاک از دو معمااری مزباور

پاالیش آنها و درک روابم میان آنها انجام شد .در آخرین

حاصو ميشود.

مرحله ،تحلیو درونمایههای حاصو از مطالعه موردی در قالب

شرکت مپنابویلر حدود  20ساال پایش بارای پاساخگویي باه

یک مدل منطقي صورت گرفت که این روش ،سلسلهای از

بخشي از نیاز روبهرشد کشور به بویلر تأسیس شد و در حاال

رویدادها و روابم علت و معلولي میان آنها را در یک بازه

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

زماني مورد بررسي قرار ميدهد [.]25-23

پاسخگویي به تقاضای موجود از بویلرهای بازیافات حارارت
افقي تک فشاره و دو فشاره در کنار توربینهای گازی کاالس

 -4بررسی نحوه شكلگيري و رشد توانمندي طراحیی

 6Eاستفاده مينماید .در ادامه این بخش ،روند شاکوگیاری و

بویلرهاي افقی بازیافت حرارت در شرکت مپنابویلر

رشد توانمندی طراحي بویلر در شرکت مپنابویلر را بر مبناای
چارچو

 1-4معرفی بویلرهاي بازیافت حرارت و صنعت مربوطه

 2-4معرفی فعاليت طراحی پایه در شرکت مپنابویلر

طي دهههای اخیر ،دولتها و صنایع با چالش افازایش ظرفیات

در مورد شکست فعالیت طراحي سامانه به زیرفعالیتهای آن،

تولید انرژی خود به منرور همگام بودن با رشد اقتصادی و در
عین حال ،به حداقو رساندن اررات مخار

پیشنهادی ،بررسي خواهیم کرد.

مدلهای مختلفي در پیشینه تحقیقاتي مربوطه معرفاي شاده و

زیسات محیطاي

زیرفعالیتهای گوناگوني هم در این رابطه ماورد اشااره قارار

مواجهند .بویلر زیرسامانهای از یک ابرسامانه( 1نیروگاه سایکو

گرفتهاند [ .]26در این بین تفکیک زیرفعالیتهای طراحاي باه

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

فعالیتهای مربوط به سطح سامانه و ساطح اجازا بسایار ماورد

مناسب مورد استفاده قرار ميگیرد .لاذا رویآوری باه سامت

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

گزینههای پاکتر و بهینهتر تبادیو انارژی ،باه رشاد تقاضاای

تجزیه فعالیت طراحي سامانههاا در پیشاینه تحقیقااتي وجاود

پایدار برای بویلرهای بازیافت حرارت منجر شده است.

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

بویلر بازیافت حرارت با دریافات خروجاي یاک تاوربین یاا
موتور دیزلي و یا گاازی ،گرماای اضاافي باقیماناده در آن را

2

Economizer
3
Evaporator
4
Drum
5
Super heater

بازیابي و با استفاده از آن ،تولید بخار ميکند .بخار تولید شده
در یک سیکو ترکیبي توسم یک توربین بخار به برق تبدیو و
System of systems

6

در ادامه مقاله بهجای عبارت "بويلرهای افقی بازيافتت حترارت تتک فهتاره و دو فهتاره" از

عبارت تلخیص شده "بويلر" استفاده میکنیم.

1

5

تكوين توانمندی طراحی پايه در شرکت مپنابويلر بهعنوان يک بنگاه يكپارچهساز ديرآمده

فعالیت در صنایع مختلف و با توجه به ویژگيهای محصول یا

فیزیکي مربوطه تبدیو ميشوند .در ادامه ،همه زیرفعالیتهای

بنگاه ،متفاوت باشد [.]28

مورد نیاز از جمله اجرا در قالب پاایلوت ،تهیاه نارم افازار و
3

مطالعااه مااوردی شاارکت مپنااابویلر نشااان داد کااه احتماااالً

اسناد و مدارک طراحي و  ...صورت ميپذیرد تا بانساازهای

تقسیمبندی زیرفعالیتها به طراحي سطح سامانه و سطح اجزا

مشترک برای دستهای از پروژههای هدف مشابه شکو بگیارد.

بیشتر مناسب محصوالتي با طراحاي چندپارچاه 1اسات و در

سپس هنگام اجرای هر پروژه ،طراحان پایه "رانویه" در قالاب

بویلرها که طراحاي یکپارچاه و چندرشاتهای 2دارناد ،امکاان

تیمي مجزا بهعنوان کاربر بنسازه طراحيشاده ،طراحاي پایاه

چنین تفکیکي وجود ندارد؛ زیرا مهمترین کارکرد بویلرها کاه

"اولیه" را بر اساس ویژگيهای خاص هر پروژه باازطراحي و

تبادل حرارتاي اسات از یاک طارف حاصاو تعاماو اجازای

مشخصات اصلي زیرسامانهها (معموالً مشخصات فیزیکاي) را

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

بهینهسازی ميکنند .شاکو  ،3نشااندهناده شکسات فعالیات

جزئیات طراحي اجزای مزبور ،تأریر قابو تاوجهي مايپاذیرد.

طراحي بویلر در سطح اول ،شکست زیرفعالیت طراحي رانویه

پس جزئیات طراحي اجزا تأریر کلیادی روی عملکارد تباادل

در سطح دوم و همچناین شکسات زیرفعالیات طراحاي پایاه

حرارتي بویلرها دارد .بنابراین بخشاي از فعالیات طراحاي در

رانویه در سطح سوم بر مبنای نتاایج حاصاو از مطالعاه ماورد

سطح سامانه حتماا بایاد باا در نرار گارفتن ارارات جزئیاات

مپنابویلر است که این نوع شکست در سطح صنعت بویلر نیاز

طراحي اجزا و تعامالت آنها بهصاورت پیوساته باا طراحاي

شناخته شاده و اغلاب باازیگران ایان صانعت ،فعالیاتهاای

اجزا صورت پذیرد .از طرفي هم جنبههاای مختلاف طراحاي

طراحي خود را بر اساس آن ،سامان دادهاند.

بویلرها از جمله طراحي حرارتي ،فرآیندی ،کنترلي ،سازه و...

در زیرفعالیت طراحي پایه رانویه ،اطالعاتي شامو ورودیهای

را ميتوان تا حد مناسبي از هم تفکیک کرد .بنابراین شکسات

بویلر (دما و فشار دود ورودی و ،)...مشخصات هادف (دماا،

فعالیت طراحي و ساختار سازماني متناظر آن در صنعت باویلر

دبي و فشار بخار خروجي و  )...و محدودیتهاای حااکم بار

معموالً در قالب حوزههای مختلف طراحي صورت مايگیارد.

طراحي دریافت ميشوند .این زیرفعالیت با توجه باه تاأریراتي

البته هریک از این جنبهها تعامالت قاباو تاوجهي باا طراحاي

که عملکرد کلي باویلر از حاوزههاای 4مختلاف مايپاذیرد و

حرارتي بهعنوان مهمترین جنبه کارکرد بویلرهاا دارناد و لاذا

نمونههای مختلف عملکاردی بارای شارایم مختلاف کااری،

طراحي حرارتي که دارای اررات قابو توجهي هم در عملکارد

خروجيهای مختلفي شامو تعیین اجازا و ساطوح حرارتاي و

کلي بویلر ميباشد" ،طراحي پایه" هم نامیاده مايشاود؛ زیارا

چیدمان کلي آنها (نقشه اجازای باویلر باه شاکو عماومي)،

ورودی دیگر جنبههای طراحي را هم فراهم مينماید.

مشخصات اجزا مثو جنس و اندازهها (ضخامت ،تعداد ،طاول

ورودیهای طراحي بویلر نتیجه طراحيهای صورتگرفتاه در

و قطر اجزای مربوطه) و تعامالت اجزا مانند سرعتهاا و ...را

سطح ابرسامانه (نیروگاه سایکو ترکیباي) هساتند کاه ممکان

در قالب حدود  20مدرک طراحي بهعنوان نقااط رابات ماورد

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

نیاز دیگر حوزههای طراحي تدوین مينماید.

منرور جلوگیری از دوبارهکاری و کاهش هزینهها ،طراحاي و

کارشناسان خبره شارکت مپناابویلر معتقدناد حاداقو در باازه

توسعه بویلرها در دو مرحله کلي صورت ميگیرد؛ در طراحي

زماني میانمدت ،طراحي مفهومي و معماری بویلرهای افقي و

اولیه که غالباً در واحدهای تحقیقوتوسعه و با استفاده از یاک

عمودی بهعنوان معماری غالب دچار تغییار اساساي نخواهناد

تیم چندرشتهای انجام ميشود ،بر اساس چیدمان مورد استفاده

شد .توانمندیهای طراحي شرکت مپنابویلر در میان مدت باید

در دستهای از پروژههای مشابه که از ورودیهاای دریاافتي از

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

توربین گاز (سامانه باالدستي) ناشاي شادهاسات ،مشخصاات

شامو بویلرهای افقي مورد نیاز نیروگاههای سیکو ترکیباي باا

اصلي کارکردی زیرسامانههای بویلر تعیاین و باه مشخصاات

توربینهای گازی کالس  Eو شارایم کااری معماولي اسات.

1

3

Modular
Multi-disciplinary

Platform
Disciplines

2
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شكل  )2نمودار کلی یک بویلر بازیافت حرارت در کنار توربين گازي متصل به آن

انجام همه زیرفعالیتهاای طراحاي (بجاز طراحاي مفهاومي،

طي مصاحبهها ارائه شده و بخشي از درونمایههای

معماری و طراحي اولیه) در سطح اساتانداردهای باینالمللاي

استخراجشده از مصاحبهها نیز بهعنوان نمونه در جدول 1

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

ارائه شدهاست.

منرور حضور در این بازار ضروری است .نقطاه تمرکاز ایان

الف) مرحله پيش از عقد قرارداد همكاري با شرکت

مقاله بررسي چگونگي شکوگیری و رشد توانمنادی طراحاي

دوسان

پایه رانویه در شرکت مپنابویلر است .مپنابویلر در دراز مادت،

در انتهای دهه  1370و ابتدای دهه  1380تقاضای روبهرشدی

برای ورود به دیگر بخاشهاا مانجملاه باازار بویلرهاای باا

در بازار ایران برای بویلر شکو گرفت .برای پاسخ به این

سرعت راهاندازی باال ،1بویلرهایي که در شرایم دورهای 2کاار

تقاضا ،گروه مپنا بر مبنای توانمندیهای ساخت تجهیزات

ميکنند و بویلرهای مورد نیاز نسوهاای بعادی نیروگااههاای

خود در آن زمان ،شرکت مپنابویلر را تأسیس کرد .اقدام بسیار

سیکو ترکیبي ،نیازمند ایجاد تغییرات جزئي در پیکارهبنادی و

مهمّ دیگری که در همین ارنا صورت گرفت ،تجمیع تقاضای

تغییرات اساسي در طراحي پایه بویلرهاای افقاي اسات .ایان

داخو کشور به میزان  44پروژه و واگذاری یکجای آنها به

موضوع بهمعني انجام زیرفعالیات پیکارهبنادی از زیرفعالیات

مپنابویلر از طرف وزارت نیرو بهعنوان یک سیاست حمایتي

سطح باالتر معماری سامانه است .چنانچاه مپناابویلر بخواهاد

بود که ميتوان آن را نقطه شروع فرآیند شکوگیری توانمندی

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

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

معماری بویلرهای عمودی ،لزوماً نیازی باه طراحاي معمااری

به تشابه شرایم پروژههای مورد تقاضا ،امکان پاسخگویي به

بویلر ندارد و ميتواند با اخاذ مجاوز بهارهبارداری از داناش

آنها در قالب دستهای از پروژههای هدف مشابه بر مبنای

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

بنسازهای با ساختار رابت وجود داشت (بویلرهای تک فشاره

نماید.

و دو فشاره بازیافت حرارت افقي که در شرایم کاری عادی و

در این بخش روند شکوگیری و رشد توانمندی طراحي پایه

پشت توربینهای گازی کالس  Eقرار ميگیرند) .برای تغییر

رانویه در شرکت مپنابویلر بر اساس دادههای گردآوریشده

جزئي اندازهها ،جای اجزا و ترکیب بویلر با توجه به

1

اقتضائات هر پروژه ،مپنابویلر باید توانمندی انجام فعالیت

Fast Startup
Cyclic Conditions
License

2

طراحي رانویه را کسب مينمود .یکي از مصاحبهشوندگان این

3

7

تكوين توانمندی طراحی پايه در شرکت مپنابويلر بهعنوان يک بنگاه يكپارچهساز ديرآمده

اما اینکه ضخامتي را انتخا

امر را چنین توضیح دادهاست:

فیني را با یه

میشه گفت ما شکو رابتي از بویلر را ميسازیم .حاال ممکنه ترکیبش

Density

ميکني برای لولهات که حداقله ،اینکه

خاصي استفاده میکنیم ...اگر سوختت یه

ساختیم ولي تقریباً

مقدار دوده داشته باشه ،این باعث گرفتگي لوله و فینها میشه ،افت

همشون مثو همن .مثو هم بودن بهمعني این نیست که صددرصد

فشار ایجاد میکنه ،راندمان توربین گازت را که میندازه هیچي ،اصالً

عین همن ،با هم تفاوتهای زیادی دارند ولي ساختارشون یکسانه.

کو مجموعه  Plantات به لحاظ تولید مگاوات افت میکنه ،راندمان

جای اواپراتور  ... IP ،LP ،HPاکونومایزر ،تقریباً رابته .حاال ممکنه

کو سیکلت را تحت تأریر قرار میده .این نکاتیه که تو دانش اولیه

دو تیکهاش بکنیم ،یه تیکهاش را یه لره جابجا بکنیم ...فقم یه لره

وجود نداره ولي چارچو اولیه را کامالً میتونیم لمس بکنیم.

ممکنه ابعاد و اندازههاشون با هم فرق کنند.

مسیر دستیابي به توانمندیهای مورد نیاز از طریق تحقیق و

یکي دیگر از کارشناسان در اینباره گفتهاست:

توسعه دروني ،بهدلیو پیچیده ،پرهزینه ،طوالني و پرخطر

معماریها یکي بوده و ما حاال یه ...شرایم  Inputای داریم براش،

بودن و همچنین برخي شرایم زمینهای صنعت بویلر منجمله

است ...این  Gas Turbineدر

اهمیّت سرعت در تحویو پروژه و ضرورت ارائه نیروگاه

شرایم مختلف ،دبي و دمای دود خروجیش فرق میکنه .متناسب با

مرجع برای جلب اطمینان مشتریان ،دور از دسترس ميباشد.

را عوض کنیم .ما  100تا بویلر...

مثالً

Gas Turbine Exhaust Data

HRSG

این تغییرات ،سطح را یه مقدار باال و پایین میکنیم اما فریم کلي

شرایم سیاسي ویژه کشور نیز بهرهگیری از دانش و تجربه

رابته ...اون پلتفرم رابته .فقم مقداری سطوح حرارتي را بعضاً در

مستشاران خارجي را با چالش روبهرو ميکند .در چنین

حد چند ردیف کم و زیاد ميکنیم و یه مقدار فینهاش تغییر میکنه.

شرایطي ،اقدام وزارت نیرو در تجمیع تقاضای داخو کشور و

(مصاحبهکننده :یعني ساختار رابته ،عددها (خروجي طراحي پایه) یه

واگذاری یکجای آن به مپنابویلر ،باعث شد که:

خرده فرق ميکنه؟)



هندسه هم تغییر میکنه دیگه ..مثالً این  Economizerرا فرض کنید

و شکوگیری ظرفیت جذ

تعداد ردیفها و هدرها و تیوبهاش کم و زیاد میشه اما اون درام و
اون ابعاد طول

Inlet Duct



بویلر ،پمپها و سیستمش ،اعداد



توانمندی طراحي رانویه بویلرهایي که در

شرکتهای بیروني برای همکاری با مپنابویلر و انتقال
دانش فني مربوطه انگیزه کافي پیدا کنند؛

شرایم کاری عادی و پشت توربینهای گازی کالس  Eقرار



ميگیرند ،مپنابویلر در گام اول در یک بازه زماني کوتاه،

امکان یادگیری زیرفعالیتهای مختلف در یک توالي
مناسب فراهم شود.

مورد نیاز را با بهکارگیری نیروهای کلیدی

بر این اساس ،همکاری با شرکت دوسان کره جنوبي که یکي

دارای سابقه کار در دیگر شرکتهای داخلي فعال در صنعت

از بازیگران مطرح صنعت بویلر در سطح بینالمللي است،

بویلر ،فراهم کرد (شکو  .)4مهمترین کمبود مپنابویلر پس از

بهعنوان راهبرد مپنابویلر برای اکتسا

استخدام نیروی انساني ،تسلّم بر ریزهکاریها و جزئیات
طراحي پایه منجمله انتخا

توانمندی طراحي روی  44پروژه

مپنابویلر برای کسب توانمندی طراحي)؛

 %95اش ،به همین صورت بوده.

ظرفیت جذ

هزینههای اکتسا

اولیّه فراهم شود؛

سرشکن شده و مقرون به صرفه شود (تقویت انگیزه

تحویلي اینها تقریباً رابته ...حاال از این  100تا فرض کنید شاید

به منرور اکتسا

منابع مالي برای تأمین نیروی انساني متخصص مورد نیاز

انتخا

حداقو ضخامت برای لولهها،

توانمندی طراحي

شد .البته این قرارداد ،زیرفعالیتهای طراحي اولیه،

معماری سامانه و طراحي مفهومي را در بر نميگرفت؛ زیرا از

چگالي فینها و جزئیات تعامالت اجزا مانند ارر وجود دوده در

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

سوخت ،روی گرفتگي لولهها بود؛ که ریشه در ناکافي بودن

بازار داخلي ،نیازی به انجام این زیرفعالیتها احساس نميشد

دانش معماری و دانش اجزای محصول داشت.

و از طرفي هم صاحبان توانمندیهای مزبور معموالً تالش

عالوه بر طراحي پایه ،مپنابویلر بترتیب اهمیّت ،روی طراحي

زیادی ميکنند تا آنها را در انحصار خود نگه دارند .فرآیند

مکانیکي پایه بویژه مکانیک فشاری بویلر ،طراحي فرآیندی

یادگیری در قرارداد همکاری مشترک مپنابویلر با دوسان به

پایه ،مهندسي کنترل پایه و طراحي سازه پایه هم تسلّم کافي

گونهای برنامهریزی شدهبود که ایجاد توانمندیهای مورد نیاز

نداشت .یکي از مصاحبهشوندگان در این زمینه گفته است:

در قالب همکاری برای طراحي و ساخت  44دستگاه بویلر

با دانش دانشگاهي هم شما میتونید  %80تا  %90به این ابعاد برسید
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جدول  )1بخشی از درونمایههاي شناسایی شده در مطالعه مورد مپنابویلر و دستهبندي آنها
حوزه های کالن

درونمایه های

چهارگانه

اصلی

شرايط زمینهای
انگیزه

ويژگیهای بويلر

درونمایه های جزئی

درونمایه های فرعی

درونمایه های اولیه

وابستگی عملكرد بويلر به حوزههای فنی مختلف

عوامل کلیدی موفقیت
ارزش طراحی
دانش چگونگی طراحی
دانش چرايی طراحی
دانش فنی

دانش معماری بويلر
تفاوت دانش فنی مورد نیاز

طراحی

در بويلرهای افقی و عمودی
ادغام بخهی از دانش

ابزارهای طراحی

چگونگی طراحی در ابزارها

مهارتهای طراحی
جرأت برای اقدام
تأثیر تجربه بر ارتقای ريزبنیانهای توانمندی طراحی
اندازه تقاضا
فرآيند شكلگیری و
رشد توانمندی طراحی
در مپنابويلر

ريهه دانش چگونگی طراحی
دستیابی به دانش چرايی از طريق تحقیق و توسعه
دستیابی به دانش چرايی از طريق منابع بیرونی

دانش اجزای بويلر

ريزبنیانهای توانمندی

توانمندی طراحی

اهمیت دانش چگونگی طراحی

مرحله ابتدايی همكاری
مرحله میانی همكاری
مرحله پايانی همكاری
پس از پايان همكاری
نحوه انتخاب تیمها

شكل  )3شكست فعاليتهاي طراحی بویلر
9

تحلیل انتهار تغییرات در سامانه

تكوين توانمندی طراحی پايه در شرکت مپنابويلر بهعنوان يک بنگاه يكپارچهساز ديرآمده

شكل  )4مراحل اوليه شكلگيري توانمندي طراحی پایه

بچینم .یعني ورودی خروجي هر بخشي چگونه تعریف میشه ...این

طي سه مرحله بهشرح زیر امکانپذیر شود:
 -1طراحي پروژهها توسم دوسان در کره جنوبي و در حضور

فلوچارت را دقیقاً از (دانش چگونگي) گرفتم ...ببینید شما میخواین

کارشناسان مپنابویلر؛

یه زیرسیستم از بویلر را بسازین( ...دانش چگونگي) باید بهت بگه،

 -2طراحي توسم کارشناسان مپنابویلر در ایران و با نرارت

طراحي پایه که اول کاره ،چه اطالعاتي را بایاد از ایان زیرسیساتم

کارشناسان دوسان

تولید کنه؟ این اطالعات کدامش باید باه بخاش کنتارل ،پروساس،

 -3طراحي مستقو توسم کارشناسان مپنابویلر و اخذ تأییدیه

مکانیک و غیره بره؟ ...وقتي رفت ،چگوناه بایاد روش کاار کنایم؟

طراحي از دوسان.

بخش کنترل ،چکار روی این اطالعات باید بکنه؟

این تقسیم کار ،فرصت مورد نیاز برای اکتسا

مصاحبهشونده دیگری نیز گفته است:

دانش

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

البته کلي  Conceptطراحي پشت این هست Criteria ،های طراحي

تمرین زیر نرر کارشناسان شرکت دوسان) را فراهم آورد.

وجود داره ،که این ،اینقادر بایاد باشاه ،از ایان عادول کارد ،بایاد
طراحيات را عوض کني ...دوساتان حادود  2003در اون شارکت

ب) پروژههاي اوليه قرارداد همكاري مشترک با دوسان

کرهای ،دوره های خاصي را دیدن Calculation .ها در اختیار قارار

در این مرحله ،طراحي و تأمین ماواد و تجهیازات تعادادی از

داده شده و حتي  Challengeهای فني اونجا انجام شده.

پروژههاا توسام شارکت دوساان انجاام شاد تاا کارشناساان

همچنین در این مرحله ،ابزارهاای ماورد نیااز طراحاي شاامو

مپنابویلر در حین انجام فعالیتهای مربوطه توسم دوساان در

نرمافزارها و جداول داده در اختیار مپناابویلر قارار گرفات تاا

کشور کره جنوبي ،داناش چگاونگي (عمادتاً بخاش صاریح)

توانمندی طراحي به صورت ناقص یعني بدون داشتن مهارت

مربااوط بااه زیرفعالیاتهااای طراحاي پایاه رانویاه ماانجملااه

در ترکیااب و بااهکااارگیری دانااش چگااونگي و ابزارهااای

محاساابات مربوطااه را آمااوزش ببیننااد (شااکو  .)4یکااي از

کسبشده ،در مپنابویلر بهوجود آید .یکي از مصاحبهشوندگان

کارشناسان خبره شرکت مپنابویلر در ماورد داناش چگاونگي

در این زمینه گفته است:

طراحي بویلرهای بازیافت حرارت اظهار داشته است:

اگر میگفتن 6 ...تا است بجای  44تا ،بعد هم میگفتن ظرف  2ساال

(دانش چگونگي) به من یاد داده که دیسیپلینها را کنار هم چگوناه

باید این بویلرها بره تو مدار ،من اصالً فرصات  Trainingنداشاتم،
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فرصت آوردن  Documentو  Softwareو اینکه حاال  arrangeکانم

خاطر پیدا کرده و در سایه جرأت ناشي از آن ،با باهکاارگیری

و اونا بیان بشینن اینجا و حاال بچههای ما پرسش کنن ،اصالً نبود...

آموختههای مرحله قبو و ابزارهای در اختیارشاان (توانمنادی

پس اومدیم پیشنهاد دادیم ...حدود  18تای اول را شما دیازاین کان

ناقص طراحي) توانستند طراحي بویلر را زیر نرر کارشناساان

چون سرعتت باال است .تماام  Documentهاات را میتاوني ساریع

دوسان تجربه کنند .عالوه بار اکتساا

بدی ...ما از  18باه بعاد را میاایم شاروع میکنایم حااال تاوی ایان

بخاش ضامني داناش

چگونگي ،آنهاا باهتادریج از طریاق یاادگیری حاین عماو،

 Durationشما که داری کار خودت را با تیم خودت انجام میدی...،

مهارتهای مورد نیاز برای ترکیب دانش چگونگي و ابزارهای

ما هم میایم مقدمات را فراهم مايکنایم ،نفراتماون را  -1فااز اول

طراحي را هم در خود ایجاد کرده و در نتیجه توانمندی اولیاه

میفرستیم آموزش ببینن  Document -2های شما ،اساتانداردهاتون،

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

 Regulationهاتون میاد.

شایان توجه است که شکوهای  5 ،4و  6در واقاع ساه قطعاه

ج) پروژههاي ميانی قرارداد همكاري مشترک با دوسان

بههمپیوسته از الگوی یکپارچه و کاماو شاکوگیاری و رشاد

موفقیت در اخذ مجاوز بهارهبارداری از داناش فناي مساتلزم

توانمندی مزبور هستند که بهمنرور مشااهده بهتار  ،در قالاب

آموزش بخش صریح دانش چگونگي (اسناد طراحي ،سوابق و

سه شکو مجزّا ارائه شدهاند.

بازخوردهای حاصو از پروژههای مرجاع اعطاکنناده مجاوز)،

د) پروژههاي پایانی قرارداد همكاري مشترک با دوسان

دریافت ابزارها (نرمافزارها ،استانداردها و  )...و انتقاال کاماو

در پروژههای پایاني قرارداد همکاری با شرکت دوساان ،هماه

دانش چگونگي بهویژه بخش ضامني آن اسات .ایان مهامّ ،از

زیرفعالیتهای طراحي رانویاه و سااخت ،توسام کارشناساان

طریق انجام طراحي در یک پروژه واقعاي و تأییاد و تضامین

مپنابویلر در ایران بدون حضور کارشناسان دوسان انجام شاد.

نتایج آن توسم صاحب مجوز ،صورت ميگیارد .بناابراین در

البته نتایج بهدستآمده برای بررسي کارشناسان دوسان ،به کره

ای ان مرحلااه ،فعالی اتهااای طراح اي و پی اادهسااازی توساام

جنوبي ارسال ميشد و پس از تأیید نهایي آنهاا ماالک عماو

کارشناسان مپنابویلر در ایران اما با نرارت کارشناسان شارکت

قرار ميگرفت تا همچنان اطمینان از نتایج حاصله فراهم آیاد.

دوسان ،صورت پذیرفت .بهموجب نرارت کارشناساان خباره

با توجه به آنکه طراحي این پروژهها مستقالً توسم مپناابویلر

شرکت دوسان ،کارشناسان مپنابویلر نسبت به نتایج حاصاو از

انجام شده بود ،ساخت و راهاندازی آنها موجب شد مپنابویلر

طراحي خودشاان و خطارات احتماالي ناشاي از آن اطمیناان

شكل  )5کامل شدن توانمندي طراحی پایه ثانویه زیر نظر کارشناسان خبره شرکت دوسان
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از این پس قادر به ارائه پروژههای مرجع به مشتریان آتي خود

تمرکز بر حوزههای کلیدی).

باشااد (شااکو  .)5طااي ای ان مرحلااه ،کارشناسااان مپنااابویلر

بازخوردهای حاصو از بهرهبرداری طوالني مدت از بویلرهای

مهارتهای طراحي خود را تا آنجا پختاهتار کردناد کاه بعاد از

نصب شده در کنار انجام فعالیتهای تحقیقاتي موجب ارتقای

اتمام قرارداد مربوطه توانستند تمام زیرفعالیتهای ماورد نیااز

دانش فني و سطح تجرباه و مهاارت طراحاان مپناابویلر و در

در طراحي رانویه بویلرهاای تاکفشااره و دوفشااره بازیافات

نتیجااه بلااوغ توانمناادی طراحااي پایااه رانویااه شااد .یک اي از

حرارت افقي که در شرایم کاری عادی و پشت تاوربینهاای

مصاحبهشوندگان در این مورد گفته است:

گازی کالس  Eقرار ميگیرند (بجز طراحاي اولیاه ،معمااری

توی بازخورد از سایتها است که در واقع قدم بعدی ما بهتر میشه

سامانه و طراحي مفهومي) را کامالً بطور مستقو انجاام دهناد.

و محصول امروزمون با دوسان خیلي متفاوته ...وگرناه مشخصاات
پروژههایي که برای ما تعریف شده همون مشخصاات پاروژههاایي

در واقع در انتهای این مرحله توانمندی طراحي پایه رانویاه در

بود که زمان دوسان تعریف شاده ...علیارغم اینکاه دوساان

مپنابویلر بهطور کامو شکو گرفته بود.

Proof

کرده بود که این محصول بدون مشکو جوا میده ولي این اتفااق

هی) مرحله پس از پایان همكاري مشترک با دوسان

نیافتاد .اینقدر مشکو داشت و اینقدر ما سرمون خورد به سان

پس از پایان همکاری با شرکت دوسان ،مپنابویلر با بهرهگیری

کاه

هي آمدیم قدم به قدم درست کردیم.

از توانمندی طراحي پایه رانویه شکوگرفته ،پروژههاای مشاابه

مصاحبهشونده دیگری نیز اینطور گفته است:

دیگری را هام مساتقالً طراحاي کارد و همچناین طراحاي و

با این تجربه سالیان گذشته ...االن مطمئنم که سیستمم هام

Know-

راهاندازی بویلر یک مجتمع نیروگاهي آزمایشي 1را که متعلاق

 Howرا میدونه Know-Why ،را هم میدونه ...ولي بعضیاش مهماه...

به گروه مپنا بود انجام داد .ایجاد مجتمع نیروگااهي آزمایشاي

ما در این محصولمون تقریباً به تمام مسائو مهمش پاي باردیم کاه

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

بعضیاش حاصو فیادبک ساایت هسات ...بعضايهااش را هماون

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

شرکت آمده به ما ارائاه داده ...تاوی محصاولي کاه ماا االن داریام

آورد (شااکو  .)6ب اهتاادریج بهاارهباارداری طااوالني ماادت از

طراحي ميکنیم ،شاید هم فراتار از اونهاا بتاونیم صاحبت بکنایم،
بهخاطر اینکه فیدبکهای ساایت را داریام رصاد میکنایم و دقیقااً

بویلرهای نصبشده مپنابویلر در نیروگاههای مختلاف ،تعاداد

خودمون را داریم  Tuneمیکنیم.

بیشااتری از پااروژههااای مرجااع را فااراهم آورد؛ کااه موجااب

مپنابویلر در این مرحله نسبت به اساتخراج کادهای نهفتاه در

موفقیات مپنااابویلر در ارتقاای سااهم باازار و پاسااخگویي بااه

نرمافزارهاای دریاافتي از شارکت دوساان و بهباود ابزارهاای

تقاضاهای جدید در بازار داخو شد .ایان موضاوع عاالوه بار

طراحي خود هم اقدام کردهاست .سطح دانش فناي و مهاارت

ایجاد انگیزه برای ارتقای توانمندیهای طراحاي ،مناابع ماالي

طراحان مپنابویلر با بااالتر رفاتن تجرباه و دریافات باازخورد

بیشتری را برای مپنابویلر فاراهم کارد .در اداماه مپناابویلر باا

مجتمعها ،انجام فعالیتهای تحقیقوتوسعه در واحد تحقیق و

بهکارگیری منابع مالي و فرصت زمااني فاراهمشاده اقادام باه

فناوری و ادامه اکتسا

ایجاد واحد تحقیقوفناوری کرد و از طریاق انجاام تحقیقاات

دانش از منابع بیروني ،ارتقا یافت .لذا

بهتدریج امکان ایجاد تغییرات در حوزههای مختلاف طراحاي

کاااربردی ،دانااش معماااری و اجاازا ،دانااش چرایااي و دانااش

منجمله ابزار دقیق ،مکانیک ،حرارتي ،سازه ،خطاوط لولاه و

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

یکپارچهسازی تغییرات انجامشده در کو بویلر فراهم شاد کاه

مپنااابویلر در تمااام نقاااط گلوگاااهي کامااو شااد .یکااي از

موجب بهبود طراحي بنسازه شد .انجام این فعالیتها ،عاالوه

مصاحبهشوندگان در این رابطه گفته است:

بر ارتقای توانمندی ،باعث شکوگیری اعتماد بنفس و جارأت

اینکه این ساختار ...را از کجا آوردیم مثالً؟ االن بویلرهامون  20متر

کافي برای طراحي مستقو در سطح استانداردهای بینالمللي و

طول لولهاش هست .این  20متر را از کجا آوردیم؟ چگونه این 20
متر درآمده؟ چرا  19متر نه؟ ...این سؤاالی کلیدی تکنولوژیه که ماا

حتي ایجاد تغییراتي در طراحي شد .یکي از مصاحبهشوندگان

(کامو) نداریم هنوز هم .یا اگار داریام ،خیلاي محادود داریام (باا

در این زمینه گفته است:

Pilot
Try & Error

انصافاً تو این دانش بیسیکي که مپنابویلر از دوساان کساب کارده،

1
2
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خیلي بقول معروف جلو رفته ...داناش هماون داناش دوساانه کاه

ورودی متفاااوت و بویلرهااای مااورد نیاااز نسااوهااای جدیااد

گرفته بودیم ولي اینقدر  Developاش کردیم و  Modifyاش کردیم،

نیروگاااههااای ساایکو ترکیبااي ،مپنااابویلر بایااد بااهتاادریج

این بویلری که ما امروز داریم طراحي میکنیم تاو ساایت میازاریم،

توانمندیهایش را برای پاسخگویي باه شارایم جدیاد ارتقاا

اون بویلری نیستش که دوسان اون آخر ...به ما تحویاو داده باود...

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

همینجوری کپيکاری را ادامه ندادیم.

جزئي در پیکرهبندی محصول و تغییرات گساترده در طراحاي

و) سطح بلوغ توانمندي طراحی مپنابویلر در شرایط کنونی

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

و مسيرهاي ارتقاي آن در آینده

این کار مستلزم شاناخت تغییارات نحاوه عملکارد باویلر در

همانطور که گفتهشد ،توانمندی طراحي پایاه رانویاه مپناابویلر

شرایم پویا ميباشد .اشاره شد کاه اخیاراً مپناابویلر باا ایجااد

در سطح استانداردهای بینالمللي رشد یافته بهطوری کاه ایان

واحد تحقیق و فناوری در جهت دستیابي باه داناش معمااری

شرکت حتي ميتواند به بنگاههای دیگر ،مجوز بهرهبارداری از

بویلر در شرایم پویا تالش کرده و در نتیجه ،در حاال حاضار

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

ميتواند نحوه انتشار تغییرات جزئي و یا اساسي یک جازش را

سااطح شاارکتهااای تااراز اول باینالمللاي نیساات زیارا ایاان

در بقیه سامانه تحلیو کند .یکي از مصاحبهشوندگان گفته:

توانمناادی باارای طراح اي بویلرهااایي کااه در ش ارایم کاااری

مپنابویلر میتونه یه المان را عوض بکنه ...ولي اگه من کانفی

غیرعادی قرار ميگیرند ،بهطور کامو رشد نکرده اسات .نرار

بهم بزنم اصالً دیگه نمیدونم چه اتفاقي داره میافتاه ...مان دارم ارار

یکي از مصاحبهشوندگان بشرح زیر است:

این تغییر (تغییر در یاک الماان) را روی بقیاه میبیانم ،بعاد یاه لره

میتونیم بگایم حتاي تاو تاکفشااره و دوفشااره هام ماا در ساطح

ادجاستمنت میکنم که اگار ارار بدیاه خنثاي اش کانم .اگار خوباه

شرکتهای  Number1دنیا نیستیم ،نه ،چارا؟ چاون کارفرماهاامون

بیشترش کنم.

خیلي از ما  Demandهای جدید نخواساتن ...چاون شارایم رابات

دسااتیابي بااه ایاان سااطح از توانمناادی منجاار بااه انجااام

بوده ،ورزیدگي الزم تو تیم طراحيمون ایجاد نشده.

زیرفعالیتهای طراحي رانویه و حتي برخي از زیرفعالیتهاای

تقاضا برای بویلرهای متفاوت در باازار ایاران رو باه افازایش

طراحي اولیه در بعضي از پروژههای نوآورانه جدید شدهاست

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

که در ادامه مهمترین مصادیق آنهاا را معرفاي خاواهیم کارد.

تقاضا به سمت بویلرهای با فشار ورودی باالتر ،شرایم کااری
غیرعااادی (راهاناادازی سااریع یااا عملکاارد دورهای) ،سااوخت

شكل  )6بلوغ توانمندي طراحی پایه ثانویه مپنابویلر
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در اختیار نداشتن بازخوردهای ناشي از عملکرد طوالني مدت

عملکرد دورهای مورد استفاده قرارگرفته اما هنوز در قالب یک

بویلرهای دارای شرایم کاری پویا در نیروگاهها ،موجب نقص

مجتمع پیادهسازی نشده است .مپنابویلر هم با توجاه باه عادم

در دانااش فنااي م اورد نی ااز باارای تحلی او عملکاارد آنهااا در

تجربه کافي ،تاکنون در این زمینه دست به اقدام مساتقو نازده

بلندمدت و در نتیجه فقدان اعتمادبهنفس کافي و نیاز به تعامو

است .نرر یکي از مصاحبهشوندگان بهصورت زیر بوده است:

با ناظرین خبره بیروني شده است .لاذا توانمنادیهاای ماورد

Cyclic

هم کار کردیم ...همین حاال کارفرماهامون از ما خواستن ،ما

اشاره به منصه ظهور نرسیده و شرکت مپنابویلر هناوز در ایان

گفتیم  ...OKمالحراتش را میبینیم اما یک مقدار اعتماد باهنفسامون

قبیو پروژهها دارای مرجع نیست.

ناکافیه ،یخورده با تردید میریم جلو چون تا حااال انجاام نادادیم و
کسي هم کنارمون نیست که تا حاال انجام داده باشه به ماا بگاه کاه

طراحي بویلر برای نیروگااههاای کاالس  Fباه منزلاه اعماال

کارتون درسته ...در واقع ابزارآالت و نرمافزارهاش را تولید کردیم.

تغییرات جزیي در ترکیب بویلر و تغییرات اساسي در طراحاي
پایه رانویه بویلرهای کالس  Eمحسو

میتونیم طراحي هم بکنیم اما هنوز تست نشده.

مي شود .با توجاه باه

عالوه بر این ،مپنابویلر فشرده کردن بویلرهای افقي خودش را

توانمندی مپنابویلر در تحلیو نحوه انتشاار تغییارات محادود،
بهنرر ميرسد توانمندی طراحي

نیز هدف گاذاری کارده اسات و در ایان مسایر باه ناواقص

پایه رانویه بویلرهای کالس F

توانمندیهای طراحي خودش و ریزبنیانهاای مربوطاه واقاف

در مپنابویلر وجاود دارد .یکاي از مصااحبهشاوندگان در ایان

است .لذا برخي پروژههای تحقیق و توسعه را هم بارای رفاع

زمینه گفته است:

کاستيهای مزبور تعریف نموده است.

(در بویلرهای کالس  )Fمعیارها عوض شاده ،ساطوح ساه فشااره

مپنابویلر هنوز توانمندی طراحي یک باویلر افقاي باا ترکیاب

شده ،تشکیالت ،همه تغییر کرده ...و یه  Reheaterهم میااد ...ایان

جدید (که مستلزم طراحي یک بنسازه جدیاد و انجاام کاماو

خروجيها ،اعداد و ارقام کامالً متفاوته چون طراحي مجزایي انجام
شده ...تو  F Classرفتیم

جلوBasic ،

فعالیت طراحي پایه اولیه است) را ندارد .لذا این شرکت برای

و  Processرا انجام دادیم.

بهنرر ميرسد توانمندی طراحاي پایاه رانویاه بویلرهاای ساه

تبدیوشدن به یک بازیگر پیشرو در عرصه بینالمللي از طریق

فشاره  Reheatدار پشت توربینهای گازی کالس  Eبا شرایم

ایجاد تغییرات اساسي در پیکرهبندی بویلر (بدون تغییر کاماو

کاری معمولي در مپنابویلر وجود دارد .اگرچه ایان توانمنادی

معماری افقي فعلي)؛ الزم است تا طي سالهای آتي عالوه بر

در عمو هم در طراحي یک پروژه مورد اساتفاده قارار گرفتاه

ارتقای توانمندیهاای پویاای طراحاي اولیاه و رانویاه خاود،

است اما هناوز در قالاب یاک مجتماع پیااده ساازی نشاده و

توانمندی معماری سامانه خود را نیز به سطح مطلو

برساند.

مپنااابویلر در ایاان زمینااه دارای مرجااع نیساات .یکااي از

طراحي بویلرهای عمودی نیازمند تغییرات اساسي در معماری

مصاحبهشوندگان گفته است:

بویلرهای افقي است .پس چالشهای جدیدی را در بر دارد که
Reheat

حو آنها نیازمند دانش چرایي (منجمله در خصوص سایالیت

دار یعني اینکه ...دمای باالتر و فشار باالتر ...ما کار نکردیم .طراحي

دوفازی ،انبساط حرارتي یا فرآیند چرخش طبیعاي) و داناش

هاش را انجام دادیم ،در واقع ما کالس  Fرا که انجاام دادیام ،ساه

چگونگي جدیدی است .با توجه به نقص در دانش چگاونگي

فشاره  Reheatدار باود .هماین را بارای کاالس ( Eمعماولي) هام

و همچنین تجربه ،مهارت و اعتماد بنفس مورد نیاز ،مپناابویلر

میتونیم  Applyکنیم ...کما اینکه یکي از پروژههای مپنا هستش که از

توانمندی طراحي بویلرهای عمودی را به تنهایي دارا نیست.

ما تا بحال تک فشاره و دو فشاره کار کردیم ...ساه فشااره

ما خواسته این کار را ،ما داریم به همین صورت پیش میریم اماا تاا

یکي از مصاحبهشوندگان گفته است:

حاال رفرنس نداشتیم ...بهواسطه اون دانشي که تو تک فشااره و دو

در مورد بویلرهای عماودی چاون  Arrangementفارق میکناه ،یاه

فشاره کسب شده و حاال فعالیتهای جاانبي کاه انجاام شاده ،ورود

سری  Challengeهای  Newداره ،احتیاج داریم یه نفر بیاد کنارمون.

میخوایم پیدا کنیم به این قضیه.

بنابراین مپنابویلر به منرور انجام نوآوریهای تدریجي بیشتر و

بهنرر ميرسد توانمندی طراحي پایه رانویاه بویلرهاای دارای

همچنین ارائه نوآوریهای معمارانه در آینده ،بناا دارد عاالوه

عملکرد دورهای یا بویلرهای با راهاندازی ساریع در مپناابویلر

بر ارتقای توانمندی طراحي پایه رانویه خود و رفع نواقص آن

وجااود دارد و در عمااو باارای طراح اي ی اک نیروگاااه دارای

شامو کاستيهای مربوط به دانش چگونگي ،داناش چرایاي و
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همچن این مهااارت ناش اي از تجربااه و دریافاات بازخوردهااای

مربوطه است زیرا مهارت و دانش ضامني از طریاق یاادگیری

حاصو از عملکرد طوالني مدت بویلرهای فعال در نیروگاهها،

حین انجام عمو شکو گرفته و رشد ميیابند .بناابراین وجاود

نسبت به کسب و ارتقای توانمندی طراحي اولیاه و همچناین

دانش چگاونگي صاریح و ابزارهاای ماورد نیااز را مايتاوان

توانمندی معماری خود در سالهای آتي اقدام نماید.

پیشنیاز انجام تمرین برای ایجاد و ارتقای مهارت و همچناین
کسب دانش چگونگي ضمني دانست.

 -5نتيجهگيري

اگرچه این مطالعه بر توانمنادی طراحاي و ریزبنیاانهاای آن

توانمندی در اغلب تحقیقات پیشین بهعنوان یک جعباه سایاه،

تمرکز داشت؛ لکن توجه باه چاارچو

نتیجه فرآیند یادگیری سازماني قلمداد شده اسات .باه هماین

شناخت بهتری از عوامو مؤرر بر فرآیند شاکوگیاری و رشاد

دلیو فرض شده برای ارتقای توانمنادی ،کاافي اسات مواناع

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

یادگیری مرتفع شوند؛ در صورتي که ممکن اسات علايرغام

چارچو

مزبور صرفاً تأریر توأمان توانمندی ،انگیزه و شرایم

رفع موانع یادگیری ،باز هم برخي ریزبنیانهاای توانمنادی در

زمینهای را بر انجام فعالیات و عملکارد 1حاصاو از آن ماورد

دسترس نباشند و یا با وجود همه ریزبنیانها ،ترکیب آنهاا در

توجه قرار داده اسات؛ اماا ایان مطالعاه روابام میاان عواماو

قالب یک کوِ یکپارچه بهوقوع نپیوندد.

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

در این مقاله ،با درنررگرفتن ریزبنیانها ،توانمنادی (فناوراناه)

تجمیع و تضمین تقاضای داخو کشور توسم دولات (شارایم

ترکیااب فااراهم آماادهای از اباازار ،دانااش و مهااارت تعریااف

زمینهای) بر شکوگیری انگیزه شرکتهای مپنااباویلر و دوساان

شدهاست که انجام مجموعه مشخصي از فعالیاتهاا را بارای

برای همکاری مشترک و در نتیجه آغااز فرآیناد شاکوگیاری

مفهاومي

توانمندی طراحي (ارر انگیازه بار ارتقاای توانمنادی) بخاوبي

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

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

را فراهم ميکند که )1 :توانمنادیهاا باه ریزبنیاانهاای خاود

کرد که انگیزه ،خود عالوه بار میازان مطلوبیات نتاایج ماورد

تجزیه شده و تعامالت ریزبنیانها در سطح خرد مورد بررسي

انترار ،تحت تأریر شادّت خطارات احتماالي ناشاي از انجاام

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

نادرست فعالیت نیاز مايباشاد .لاذا وقتاي در ارار تجربیاات

استوار است تبیین شود.

صورت گرفته ،مهارت کافي بوجود آماده و توانمنادی بطاور

چنین رویکردی به توانمنادیهاا جدیاد اسات .اگرچاه قابالً

کامو شکو گرفته باشد؛ اعتماد بنفس حاصله موجب اطمیناان

محققین معدودی به طور ضمني و یا به طور صاریح رویکارد

خاطر از انجام درسات فعالیات شاده و جارأت بارای اقادام

مشابهي را در مفهومپردازی توانمندیها در پیش گرفتهاند؛ اما

(اراده) وجود خواهد داشت؛ اما در مراحو اولیّاه شاکوگیاری

بر اساس اطالعات و دانش نویسندگان ،تاکنون تالش ماؤرری

توانمندی در زماني که هنوز تجرباه کاافي صاورت نگرفتاه و

در زمینه بکاارگیری ایان رویکارد در عماو صاورت نگرفتاه

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

است .لذا این مقاله ميتواناد شاروعي بارای عملیااتي کاردن

اعتماد بنفس ،اطمینان خاطر از انجام درسات فعالیات وجاود

تحلیو ساطح خارد توانمنادیهاا باشاد .بارای ایان منراور،

ندارد .در نتیجه اگر مخاطرات ناشي از انجاام اشاتباه فعالیات

شکوگیری و رشاد توانمنادی طراحاي باویلر -بعناوان یاک

شدید باشد (مثاو خطارات و هزیناههاای هنگفات ناشاي از

سازمان/بنگاه ممکان مايکناد .همچناین چاارچو

 AMOموجاب شاد

سامانه پیچیده -در شارکت مپناابویلر –باهعناوان یاک بنگااه

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

یکپارچهساز سامانه دیرآمده -مورد بررسي قرار گرفتهاست.

انجام فعالیت وجود نخواهد داشت .در چنین شرایطي ،نرارت

این مطالعه آشاکار کارد کاه از میاان ریزبنیاانهاای ساهگاناه

یک ناظر خبره و اعتمادی که نسابت باه توانمنادی او وجاود

توانمندیهای فناورانه ،کسب بخش ضمني دانش چگونگي و

دارد ،ميتواند جایگزین اعتماد بنفس شود .نرریه شناختهشاده

ارتقای مهارتهاای ماورد نیااز در کارکناان داخلاي ساازمان
مستلزم وجاود بخاش صاریح داناش چگاونگي و ابزارهاای
Performance
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رفتار عقالني 1در پیشینه تحقیقاتي رفتارشناسي هم ،اراده فارد

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

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

دستیابي به دانش چگونگي از هار دو مسایر تولیاد درونازا و

است [ .]29بنابراین مطالعاه ماوردی مپناابویلر ،زمیناه تادقیق

انتقال بیروني دشوار است .در مورد بنگاههای دیرآماده ایراناي

مفهومي اولیه را در سطح سازمانها/بنگااههاا

عالوه بر موانع فاوق ،شارایم باینالمللاي نیاز انتقاال داناش

بیشتر چارچو

در قالب شکو  7فراهم کرد.

چگونگي از طریق بکارگیری مستشاران خباره خاارجي را باا

بر اساس تعمیم نرری مبتناي بار شاناخت عمیاقتاری کاه از

چالش روبهرو ميکند ،ضمن اینکه طبعاا در ایاران ،یاادگیری

مطالعه مپنابویلر بدست آمده است ،بهتر ميتاوان توضایح داد

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

که چرا انجام فعالیت طراحي پایاه در ساطح مطلاو

خود را دارد.

بارای

اغلب بنگاههای یکپارچهساز سامانه دیرآمده دشوار اسات .در

تبیین سطح خارد برآماده از ایان مطالعاه ماوردی مايتواناد

واقع بنگاههای مزبور نميتوانند توانمندی مورد نیاز را فراهم

راهنمااای ماادیران در برنامااهریاازی باارای کسااب و ارتقااای

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

ریزبنیااانهااای مااورد نیاااز و چگااونگي ترکی اب آنهااا باارای

اساسي محسو

شکوگیری و رشد توانمندیهای طراحي بنگاههاای دیرآماده

نميشود؛ بلکه مهمترین مانع آنهاا ،اکتساا

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

باشد؛ که جزئیات آن درسآموزیهای متعددی در ایان زمیناه

است .تولید مستقو دانش چگونگي طراحاي

ارائه کرده است .در این راستا ،پیشبیني مراحاو چندگاناه در

از طریق انجام تحقیقات کاربردی صورت ميگیرد که طاي آن

همکاری مشترک با شرکای خارجي و انجاام اقادامات ماورد

باید دانش معماری و اجزای محصول ،دانش چرایاي و داناش

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

چگونگي مورد نیاز بدسات آیاد .انجاام تحقیقاات کااربردی

دانش فني در قراردادهای اخذ مجاوز بهارهبارداری از داناش

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

فني ،مستلزم حضور همزمان تیم طراحاي پایاه رانویاه و تایم

سرعت فرارسي برای بنگاههای یکپارچهساز ساامانه دیرآماده

تحقیق و توسعه بنگاه دیرآماده بارای کساب همزماان داناش

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

چگونگي و دانش چرایي اسات .شاایان توجاه اسات کاه در

مضیقه نباشند ،معموالً مسیر درونزای تولید داناش را انتخاا

قراردادهای مزبور ،معموالً آموزش به بنگاههای دیرآمده توسم

نميکنند .از طرفي هم مشتریان سامانههای پیچیده برای آنکاه

تیم طراحي پایه رانویه شرکت صاحب دانش ارائه ميشود .در

بتوانند سطح توانمندی بنگاه یکپارچهسااز ساامانه را ارزیاابي

این قراردادها ،چنانچه دسترسي کارشناسان بنگاههای دیرآماده

کنند ،نتایج حاصو از بکارگیری توانمندیهاای مربوطاه را در

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

قالااب پااروژههااای گذشااته کااه ماادت قابااو تااوجهي مااورد

انتقال بهتر دانش چرایي به بنگاه دیرآمده خواهد داشت.

بهرهبرداری قرارگرفتهاند ،مطالبه ميکنند .عاالوه بار دشاواری

نحوه تأریرگذاری سیاساتهاای دولات بار ایجااد انگیازه در

تولید درونزای دانش چگونگي ،کسب تجربه ماورد نیااز هام

بنگاااههااای یکپارچااهساااز سااامانه دیرآمااده و شااروع فرآینااد

چالشي اساسي خواهد بود.

شکوگیری توانمندی طراحي در آنها نکته مهم دیگری اسات

در سطح مطلو

در مورد اکتسا

که ميتواند مورد توجه سیاساتگاذاران در رابطاه باا صانایع

دانش از مسیر بیروني هم باید توجه داشات

که بنگاههای مالک دانش چگاونگي ،معماوالً بهاای گزافاي را

مشابه قرار گیرد.

برای آن مطالبه ميکنند که تنها در صورت وجود یک قارارداد

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

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

سطح دانش تخصصي و اشراف اطالعاتي مورد نیاز نسبت باه

صورت وجود چنین قراردادی ،بنگاههاای پیشارو باینالمللاي

رونااد اقاادامات صااورتگرفتااه توساام شاارکت مپنااابویلر در

حاضر به انتقال دانش نرری دقیق ،دانش معمااری مربوطاه و

راستای شکوگیری و رشاد توانمنادی طراحاي پایاه ،جامعاه

دانااش چرایااي توضاایحدهنااده آن بااویژه در مااورد نساالي از

هدف این مطالعه از لحاظ تعداد و ویژگيهای افاراد محادود

TRA: Theory of Reasoned Action

بوده است.
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شكل  )7چارچوب مفهومی اصالح شده بر اساس نتایج مطالعه موردي مپنابویلر

لااذا ایاان مطالعااه باار اساااس نمونااهگیااری هدفمنااد و انجااام

رشد هار یاک از ریزبنیاانهاای توانمنادی طراحاي را ماورد

مصاحبههاای عمیاق باا  6نفار از مهندساان و مادیران ارشاد

بررسي قرار دهند .انجام این کار ميتواند راهنمای خوبي برای

شرکت مپنابویلر که با طراحاي باویلر ارتبااط مساتقیم دارناد،

مدیران بنگاههای دیرآمده در انتخا

معمااری یاک یاا چناد

انجام شده است .بنابراین نتایج حاصو از ایان مطالعاه بعناوان

پارچه در ابتدای مسیر فرارسي فراهم آورد.

یک مطالعه موردی ،قابلیت تعمیم آمااری نادارد و در تعمایم

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

نرری نتایج حاصله نیز الزم است ویژگيهای زمیناهای ماورد

دهنده آن است که توانمندی چیست و از چه اجزایي تشاکیو

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

شده است .عالوه بار ریزبنیاانهاای ماذکور ،توانمنادیهاا را

عملیاتي کردن مفهوم توانمنادیهای ساازماني در ساطح خارد،

ميتوان در بعد کارکرد هم تجزیه کرد .دامنه کارکرد باه آنچاه

ميتواند مسیر تحقیقات آتي با این رویکارد را هماوار نمایاد.

که یک توانمندی امکاان انجاامش را فاراهم مايآورد ،یعناي

انجام تحقیقاات تجرباي آتاي باا اساتفاده از ایان چاارچو

فعالیتها ،اشاره دارد .برای تحلیاو یاک توانمنادی در دامناه

ميتواند کاربردپذیری آن را بیشتر نمایان کند.

کارکرد ،باید ابتدا هر فعالیت را به زیر فعالیاتهاایش تجزیاه

توضیح دلیو ناهمگوني توانمندیهای بنگاههای مختلف ،یکي

کنیم .چنانچه تحقیقات آتاي ،همزماان ریزبنیاانهاای تشاکیو

از موضوعات محوری پژوهشهای حاوزه راهبارد اسات .باا

دهنااده و کااارکردی توانمناادی را باارای تحلیااو ساطح خاارد

توجه به آنکه این پژوهش در قالب یک مطالعه تاک ماوردی

توانمندیها در نرر بگیرند ،فهم کاموتری از نحوه شکوگیری

صورت گرفته است ،انجام مطالعات چند موردی آتي بر مبنای

توانمندیها بهدست خواهد آمد.

پیشنهادی ميتواند با بررسي تفاوتهاای احتماالي

همانطور که اشاره شد ،نرریه شاناختهشاده رفتاار عقالناي از

چارچو

در نحوه دستیابي به ریزبنیانها ،تاوالي آن و همچناین تفااوت

چارچو

مفهومي اصالحشده (شکو  )7پشتیباني ميکناد .باا

نحوه ترکیب یا ارتقای آنها ،دلیو ناهمگوني در ریزبنیانهاای

توجااه بااه آنکااه ایاان نرری اه در حااوزه علمااي رفتارشناسااي

بهدستآمده و همچنین ناهمگوني توانمنادی شاکوگرفتاه را

توسعهیافته و صرفاً به سطح رفتار فردی اشااره دارد .بناابراین

میان بنگاههای مختلف تبیین کنناد .در ایان راساتا ،توجاه باه

الزم است دقّت و صحّت این نرریه در ساطح ساازمان ماورد

تفاوت شرایم زمینهای و انگیزههای بنگااههاای مختلاف نیاز

بررسي قرار گیرد.

ميتواند بر غنای تحلیو بیفزاید.

تشكر و قدردانی

ارتباط بین درجه یکپارچگي محصول و ریزبنیاانهاای ماورد

انجام این مطالعه بدون همراهي کارشناساان و مادیران خباره

نیاز برای طراحي و توسعه آن ،هنوز محو بررسي حاوزههاای

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

علمي مرتبم است .لذا تحقیقات آتي مايتوانناد تاأریر درجاه

همکاری با این مطالعاه ماوردی اختصااص دادناد ،تشاکر و

یکپارچگي معماری یک سامانه پیچیده بر نحوه شکوگیاری و
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