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Abstract 

Complex product systems (CoPS) industries 

largely contribute to industrial development, 

economic growth and creation of national 

wealth in both developed and developing 

economies. CoPS also show a number of 

specific characteristics as a distinctive 

category of industrial products in comparison 

with mass-produced consumer goods. These 

aspects have attracted the attention of 

scholars to study CoPS over the last 25 years, 

resulting in a fairly extensive body of 

literature on the subject. However, there is a 

further need to connect research findings in 

this area, to illustrate a macro view of the 

development in the field, explore common 

themes, and identify possible paths into the 

future.  

This study aims to contribute to these ends 

by: 1) exploring the quantitative aspects of 

the CoPS literature; 2) illustrating topical 

classification of CoPS studies and their 

findings; and 3) suggesting opportunities for 

future research through examining common 

trends and unresolved issues in the literature. 

The findings of this study include the 

presentation of various descriptive statistics, 

thematic classification of previous studies, 

introduction of key trends in the development 

of research background, suggestions for 

future research and management and policy 
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implications in the field of innovation in 

complex products and systems (CoPS). 
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 پیچیده: محصول های سامانهمند بر ربع قرن پیشینه پژوهشی مروری نظام

 هاروندها و رهیافت 

 2مهدي کيامهر، *1مصطفی صفدري رنجبر

 عضو هیئت علمي پردیس فارابي دانشگاه تهران، قم -1
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 دهيچك

کننید    توسعه بازی میي  حال یافته و در ادی و خلق ثروت در کشورهای توسعهنقش چشمگیری در توسعه صنعتي، رشد اقتص (CoPSهای محصول پیچیده ) سامانه

تولیید انویوه هسیتند  ایین      سیامانه های متفاوت و متمایزی در مقایسه با کاالهای مصرفي بیا   ها و مشخصه دارای ویژگي های محصول پیچیده سامانهاز طرفي، این 

توجه تعداد زیادی از پژوهشگران و صاحونظران حوزه مدیریت فناوری و نوآوری را به خود جلب کرده است که منجر بیه   طي ربع قرن اخیر ها و تمایزها تفاوت

هیای   یاز اسیت از طرییق واکیاوی در پیژوهش    است  به همین دلیل ن شده های محصول پیچیده سامانهگیری پیشینه پژوهشي و بدنه دانشي قابل توجهي حول  شکل

ها و آمارهای توصیفي، موضوعات مورد مطالعه و روندهای آینده این حوزه پرداخته شود  این مقالیه قصید دارد از طرییق میرور      ه ارائه تحلیلپیشین این حوزه، ب

بنیدی   دسیته رائه آمارهای توصییفي متعیدد،   های این پژوهش مشتمل بر ا یافته ه عمل بپوشاند خیر این حوزه به هدف فوق جاممند پیشینه پژوهشي ربع قرن ا نظام

هیای میدیریتي و سیاسیتي در     هیای آتیي و داللیت    ه پژوهش، پیشنهادهایي برای پژوهشموضوعي مطالعات پیشین، معرفي روندهای کلیدی در زمینه تکامل پیشین

 باشد  مي های محصول پیچیده سامانهحوزه نوآوری در 

  مند پیشینه پژوهشي ، نوآوری، فناوری، مرور نظامهای محصول پیچیده سامانه: ها کليدواژه

 شود: برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي
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Background on Complex Products and Systems (CoPS): Trends and Approaches. Journal of Science & 

Technology Policy, 12(4), 19-36. {In Persian}. 
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 1مقدمه -1
 های اقتصادی در الگوی فعالیت کند کهبیان مي [1] 2ودواردو

مصرفي  با کاالهای ،محور محصوالت پیچیده با ساختار پروژه

طور چشمگیری تفاوت دارد   با ساختار تولید انووه به

 سامانهصاحونظران حوزه نوآوری نیز میان کاالهای مصرفي با 

فناوری ای با حجم پایین،  تولید انووه و کاالهای سرمایه

ها توسعه پیدا  و پرهزینه که در قالب پروژه پیشرفته و پیچیده

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2020.12.4.1190 

 mostafa.safdary@ut.ac.ir :دار مكاتبات نويسنده عهده *
2 Woodward 

  دسته دوم محصوالت به عنوان [2] اند تمایز قائل شده ،کنند مي

های  سامانه  [3]شوند  شناخته مي های محصول پیچیده سامانه

ها،  ها، زیرساخت سامانهبه عنوان کاالها،  محصول پیچیده

های خدماتي پرهزینه،  سامانههای مهندسي و  ها و سازه شوکه

  [4]افزارهای پیشرفته هستند  ه و مشتمل بر نرممهندسي، پیچید

ساز  : شویههای محصول پیچیده، شامل سامانه هایي از نمونه

زارهای پیچیده اف ، نرم[6]های ارتواطي موبایل  سامانه، [5]پرواز 

های  ها و شوکه سامانه، [8]کنترل هواپیماها  سامانه، [7]

، [11]های دولت الکترونیک  سامانه، [10-9]مخابراتي 
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ی گازی ها ، توربین[13-12]هواپیماهای تجاری و نظامي 

   هستند [16]های تولید برق  سامانهو  [14-15]

ای  به عنوان کاالهای سرمایه های محصول پیچیده سامانه

های مدرن در اقتصادها  در اشاعه فناوری، نقش کلیدی پیچیده

یافته و  اقتصادی جوامع توسعهو توسعه صنعتي و 

های محصول  سامانه  اهمیت [17]کنند  توسعه بازی مي حال در

های  وهشپژ شدهباعث  ،در توسعه فناورانه و اقتصادی پیچیده

های  سامانهعالوه،  هبه این حوزه اختصاص داده شود  ب متعددی

ایز در به عنوان یک حوزه مطالعاتي متم محصول پیچیده

  بنابراین، طي ربع قرن [18]آید مدیریت نوآوری به حساب مي

اولین بار مفهوم  [5]و همکارانش  1میلراخیر از زماني که 

ردند، پژوهشگران را معرفي ک های محصول پیچیده سامانه

اند   نوعي به مطالعه این حوزه پرداختههای مت زیادی از دیدگاه

در بدنه دانشي ي مطالعات در نتیجه، در حال حاضر تعداد کاف

ن حوزه وجود دارد که بتوان به مرور، مقایسه و ارزیابي ای

   [19] ها پرداخت های آن یافته

پس از جستجوهای وسیع در پیشینه پژوهشي این حوزه، تعداد 

، صفدری رنجور [20] 2اندکي مطالعات مروری مانند رن و یئو

فت شد که به مرور یا [21] 3و پارک و جي [19]و همکاران 

اند  مطالعه مروری رن و یئو  پرداختهپیشینه پژوهشي این حوزه 

و بسیاری از مهمترین  هسال پیش انجام گرفت 15حدود 

  مطالعه [20] های این حوزه را پوشش نداده است پژوهش

مند و  که مروری نظام ر و همکاران با اینصفدری رنجو مروری

که  ، مقاالتي راشینه پژوهشي این حوزه انجام دادهجامع بر پی

و برخي   پوشش داده به نگارش درآمده، 2016تا سال 

نفعان  های جدید و محوری نظیر مدیریت ارتواطات با ذی مقوله

های  نهسامابخشي به توسعه برخي  متنوع و متعدد، مشروعیت

های  ای و پنجره های هسته نظیر نیروگاه محصول پیچیده

های محصول  سامانهفناورانه در  فرارسيفرصت یادگیری و 

، پوشش ها توجه شده را که طي چند سال اخیر به آن پیچیده

که جدیدترین  پارک و جي    مقاله مروری[19] نداده است

 است، صرفاً های محصول پیچیده سامانهمقاله مروری در زمینه 

توسعه و  حال فناورانه در کشورهای در فرارسيبر موضوع 

تمرکز کرده و توجهي به سایر موضوعات مرتوط با  دیرآمده

                                                 
1 Miller 
2 Ren and Yeo 
3 Park and Ji 

قصد  این مقاله لذا  [21] ندارد های محصول پیچیده سامانه

های  سامانهمند پیشینه پژوهشي  دارد با مرور و بررسي نظام

هایي موتني  طي ربع قرن اخیر، به ارائه تحلیل محصول پیچیده

ها و آمارهای توصیفي و همچنین موضوعات و مضامین  بر داده

 کلیدی مطالعات پیشین بپردازد 

 های محصول پیچیده سامانه پیشینه پژوهشي رابطه با در

 دارد: وجود مهم و کلیدی تيسواال

 های محصول پیچیده سامانه روند انتشار مقاالت در زمینه از( 1

 کرد؟ استخراج توان مي هایي بینش چه زمان طول در

های  سامانه پیشینه پژوهشي در صنعتي های بخش کدام( 2

  اند؟ گرفته قرار بررسي مورد محصول پیچیده

 اند؟  م کشورها مورد مطالعه قرار گرفته( کدا3

 اند؟  بیشتر استفاده شده های پژوهش راهورد( کدام 4

 گرفته قرار بررسي مورد تاکنون نظری ابعاد و مواحث کدام( 5

  اند؟ شده گرفته نادیده نظری مهم های جنوه کدام و است

 کدام هستند؟  قولي آثار از نظری ناشي روندهای و ها شکاف( 6

اصلي  هدف سه حاضر مقاله شکاف، این کردن پر منظور به

 از استفاده با کمي اطالعات و آمارهای ارائه( 1: دارد

 بندی طوقه های حاصل از ارائه یافته( 2 توصیفي؛ های تحلیل

های  گیری جهت معرفي( 3 پژوهشي پیشین؛ آثار موضوعي

دیدگاه  و کلیدیروندهای  مورد در بحث با آینده تحقیقاتي

   های محصول پیچیده سامانهمغفول در زمینه  های نظری

 

 هاي محصول پيچيده سامانه -2

از مفهوم  [23]و همکاران  5و چادنووسکي [22] 4روزنورگ

اند  در کارهایشان استفاده کرده "ای پیچیده کاالهای سرمایه"

با است   های محصول پیچیده سامانهحدودی متفاوت از  که تا

های  سامانهده نیز همچون یای پیچ این حال، کاالهای سرمایه

های مدرن در  نقش کلیدی در اشاعه فناوری محصول پیچیده

های  سامانهاین مفهوم با تعریف  لذاکنند   یک اقتصاد بازی مي

  میلر و [3]شوند  معادل هم گرفته مي محصول پیچیده

برای متمایز کردن  "های پیچیده سامانه"همکاران از مفهوم 

بهره گرفتند   6کاالهای مصرفيبرخي محصوالت از 

                                                 
4 Rosenberg 
5 Chudnovsky 
6 Commodity goods 
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های مشترک با  پیچیده نیز دارای برخي مشخصه های سامانه

 ها هستند  از جمله این مشخصه های محصول پیچیده سامانه

شده  سازی های سفارشي تعداد زیادی از مولفهتوان به  مي

های پدیدارشونده در حین  مرتوط و همچنین ویژگي هم به

  [5] تکامل کاربران اشاره نمود پاسخ به نیازهای در حال

را به  های محصول پیچیده سامانهدر نهایت هابدی مفهوم 

ها و  ها، شوکه سامانهها، زیر سامانهعنوان محصوالت، 

های  رهزینه، مهندسي و مشتمل بر مولفههای پ زیرساخت

و همکاران  1  آچا[3] با فناوری پیشرفته تعریف نمودمتعدد 

های  معرف تعداد زیادی مولفه "پیچیده"کنند که واژه  بیان مي

های مورد  ، وسعت و عمق باالی دانش و مهارتشده سفارشي

است که در طراحي و  های جدید نیاز و درجه باالی دانش

دیویس   [17] روند کار مي هها ب سامانهتولید این محصوالت و 

را به عنوان کاالی  های محصول پیچیده سامانهنیز  2و هابدی

 تقریواً  [4] کنند ای با فناوری باال و با ارزش معرفي مي سرمایه

همه صاحونظران و پژوهشگراني که به مطالعه در زمینه 

اند، هدف مشترکي  پرداخته های محصول پیچیده سامانه

اند و آن ایجاد تمایز میان این دسته از محصوالت با  داشته

بازار انووه و یا تولید انووه و  سامانهکاالهای مصرفي با 

  [18،20]ای با فناوری پایین بوده است  کاالهای سرمایه

 

 شناسی روش -3
ای به منظور انجام  شش مرحله یفرآیند ،مقاله مروری در این

نمایش داده  1این پژوهش طراحي شده است که در شکل 

ل با هدف جستجو و جمع آوری است  در گام او شده

به دلیل  3های مورد نظر، پایگاه مقاالت گوگل اسکوالر ورودی

ستجو، رابط کاربردی هایي نظیر سرعت باالی ج مزیت

جاعات پذیری آسان و اطالعات مرتوط با ار مناسب، دسترس

 Complexانتخاب گردید  در گام دوم، از سه واژه کلیدی 

Product Systems ،Complex Products and Systems  و

Complex Capital Goods  بدون هیچگونه محدودیت در نوع

این سه برداری شد  به این دلیل از  هو زمان جهت جستجو بهر

این سه واژه کلیدی معرف  واژه کلیدی استفاده شد که

محصوالت و صنایعي هستند که مورد توجه و تمرکز این 

                                                 
1 Acha  
2 Davies and Hobday 
3 Google Scholar 

های اولیه مشتمل بر مقاالت مقاله است  نتیجه جستجو

ها،  شده در کنفرانس ات، مقاالت ارائهشده در نشری منتشر

 ها در این رابطه بود  ها و گزارش کتاب

شتن با هدف تضمین کیفیت مقاالت و کنار گذا ،در ادامه

های غیرمرتوط از سه معیار برای غربال استفاده شد:  ورودی

( به عنوان بازه زماني مورد 2020تا  1995اول، ربع قرن اخیر )

( به 1995نظر انتخاب شد، زیرا انتشار مقاله میلر و همکاران )

 های محصول پیچیده سامانهعنوان مودأ انتشار مقاالت در زمینه 

های معتور  مقاالتي که در نشریه تعیین گردید  دوم، صرفاً

4های  زبان بر اساس فهرست نشریه انگلیسي
ABS  منتشر شده

  سوم، به عنوان یک قاعده فقط مقاالتي بودند، انتخاب گردید

گانه مذکور در  های کلیدی سه دند که یکي از واژهانتخاب ش

ها ذکر شده باشد  با به کار  ا واژگان کلیدی آننوان، چکیده یع

ی معتور ها مقاله از نشریه 55جستجو، تعداد  این فرآیندبستن 

تر انتخاب شدند   های عمیق علمي جهت مطالعه و بررسي

ها و دستیابي به  نمودار مربوط به شناسایي منابع، غربال آن

 2نمونه نهایي مقاالت جهت مطالعه و بررسي عمیق در شکل 

 نمایش داده شده است 

کنند، از  برداری مي کمي بهرهت مروری که از روش های مقاال

نمایند  برای مثال،  مونه بزرگي از مقاالت استفاده مين

و  6ارجاعي های هم که به انجام تحلیل و همکاران 5راندهاوا

 321پرداخته اند، بر روی یک نمونه متشکل از  7کاوی متن

  نمونه مورد [24] اند کار کرده 8مقاله در زمینه نوآوری باز

جایي که مشتمل بر تعداد  مطالعه این مقاله مروری از آن

های کمي  مقاله( است، زمینه را برای انجام تحلیل 55کمتری )

سازد  بنابراین، این  های نامورده فراهم نمي مله تحلیلاز ج

این پژوهش  ی انجاممقاله از رویکردهای توصیفي و کیفي برا

 کند  برداری مي مروری بهره

های  در گام سوم، برای توصیف و نمایش هرچه بهتر جنوه

کمي مقاالت منتخب این پژوهش، پنج معیار توصیفي در نظر 

( تعداد مقاالت منتشرشده در طول زمان 1 گرفته شده است:

صنعتي که مورد مطالعه های  حوزه( 2ساله(؛  های پنج )دوره

؛اند رهایي که مورد مطالعه قرار گرفته( کشو3 اند؛ قرار گرفته

                                                 
4 Academic Journal Guide, 2015 
5 Randhawa 
6 Co-citation Analysis 
7 Text mining 
8 Open Innovation 
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 ( فرآیند اجراي مطالعه مروري حاضر1شكل 

 
نمودار شناسایی، غربال و دستيابی به نمونه نهایی مقاالت (2شكل 

( 5اند؛  کاربرد قرار گرفتهپژوهش که مورد های  راهورد( 4

های علمي با بیشترین مقاالت این حوزه  عالوه بر این  نشریه

بندی  و توصیفي، در گام چهارم یک دسته های کمي جنوه

های  ها، قابلیت ها و مشخصه امل هفت موضوع )ویژگيش

، ساختار نفعان فناورانه، مدیریت ارتواط با ذی فرارسيکلیدی، 

های  های مدیریتي و نقش و سیاست روشسازماني، ابزارها و 

د که بر اساس آن مقاالت مورد بررسي و شدولت( ارائه 

 واکاوی کیفي قرار گیرند 
 

 هاي توصيفی تحليل و آمار -4

 تعداد مقاالت منتشرشده در طول زمان 4-1

سیال اسیت )از    25دوره زماني مورد مطالعه این مقاله مروری 

سیاله تقسییم شیده و     5ه پنج دوره ( که ب2020تا  1995سال 

در هیر   هیای محصیول پیچییده    سامانهتعداد مقاالت در زمینه 

دهنیده   است  این شکل نشیان  نشان داده شده 3در شکل  دوره

دو صعود در میان پنج دوره زماني است  اولین صعود به دلییل  

گرفتیه   های صورت هشانتشار مقاالت متعددی است که از پژو

و بیر روی   1های محصول پیچیده سامانهای ه در مرکز پژوهش

و آمریکیییای شیییمالي  موردهیییایي از کشیییورهای اروپیییایي

تیا   2000هیای   اند )سال یافته( به دست آمده )کشورهای توسعه

دهنیده گسیترش تعیداد     که صعود دوم نشان(  در حالي 2005

در کشیورهای   های محصول پیچییده  سامانهمطالعات در زمینه 

ال هیای  یران، چین و کره جنوبي است )ستوسعه نظیر ا درحال

بیانگر این واقعیت است کیه حیدود    (  این آمار2015تا  2011

 هیای محصیول پیچییده    سیامانه سال طول کشیده تا مفهوم  10

توسیعه و بیا هیدف     حیال  ط پژوهشگراني از کشورهای درتوس

 برداری قرار گیرد  العه صنایع این کشورها مورد بهرهمط

                                                 
1 CoPS Research Centre 

انتخاب •
 پایگاه داده

 گام اول

انتخاب •
 مقاالت

 گام دوم
تحلیل  •

 توصیفی

 گام سوم

تحلیل  •
 موضوعی

 گام چهارم
شناسایی  •

روندها و 
 شکاف ها

 گام پنجم

پیشنهاد جهت •
 گیری های آینده

 گام ششم
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 صنعتی مورد مطالعههاي  حوزه 4-2

نمایان است، شش حیوزه صینعتي بیا     4همانطور که در شکل 

طور مکرر میورد مطالعیه قیرار    به  های محصول پیچیده سامانه

های صنعتي به ترتیب عوارتنید از: صینایع    اند  این حوزه گرفته

مقالییه(، صیینایع فنییاوری اطالعییات و  11هوافضییا و هییوایي )

مقالیه(،   9ه(، صینعت انیرژی )  مقالی  9های نرم افزاری ) سامانه

هییای  مقالییه(، پییروژه 8هییای مخییابراتي ) هییا و شییوکه سییامانه

مقالیه(    6آالت و تجهییزات )  مقالیه( و ماشیین   7زیرساختي )

های صنعتي دربرگیرفتن   شترک همه این حوزهویژگي بارز و م

بییا پیچیییدگي سییاختاری بییاال،  هییایي  سییامانهمحصییوالت و 

های متنیوع بیا    قابلیتها و  ر دانشهای پیشرفته، موتني ب فناوری

کار به دولیت   و و کسب (B2B)کار و کار به کسب و روابط کسب

(B2G) مقالیه بیر    46مقاله مورد مطالعیه،   55باشد  از میان  مي

ه بر بییش از ییک صینعت تمرکیز     مقال 2 ک صنعت خاص وی

قاله( بیر صینعت خاصیي تمرکیز     م 7اند  مابقي مقاالت ) داشته

اند تیا اینکیه    سازی عمومي پرداخته بیشتر به نظریهاند و  نداشته

 حوزه صنعتي خاصي را مورد واکاوی قرار دهند  

 کشورهاي مورد مطالعه 4-3

بیانگر کشورهایي است که بییش از کشیورهای دیگیر     5شکل 

میورد مطالعیه واقیع     هیای محصیول پیچییده    سیامانه در زمینه 

عیه ییک کشیور    مقالیه بیه مطال   39مقالیه،   55اند  از میان  شده

ک کشیور را میورد   مقاله بیش از ی 11اند در حالي که  پرداخته

ي را مقاله هیی  کشیور خاصی    5اند  همچنین،  مطالعه قرار داده

های عمومي  سازی نظریهاند و بیشتر به  مورد بررسي قرار نداده

مقالیه، اییاالت متحیده     14اند  کشور انگلسیتان بیا    اقدام کرده

ین مقاالت را به خود مقاله بیشتر 7ایران با مقاله و  9آمریکا با 

مقاله(،  5مقاله(، آلمان ) 6چین ) کشورهای اند  اختصاص داده

هیای   مقاله( در رتوه 3اله( و فرانسه )مق 4کره جنوبي و سوئد )

تعیداد مقیاالتي کیه کشیورهای     بعدی قرار دارند  با توجه بیه  

د مطالعیه  جنوبي را میور  توسعه نظیر ایران، چین و کره درحال

 های محصول پیچییده  سامانهشود که  اند، مشخص مي قرار داده

چنید  یافته قیرار نیدارد، هر   در انحصار کشورهای توسعه صرفاً

توسیعه بیه نگیارش     حیال  کشورهای درمقاالتي که در رابطه با 

 فرارسییيتجییاربي از جیینس یییادگیری و  عمییدتاً ،انیید درآمییده

انید تیا    را مدون ساخته های محصول پیچیده سامانهفناورانه در 

 که به نوآوری در این صنایع پرداخته باشند  این

 هاي پژوهشراهبرد 4-4

 49مقالیه میورد مطالعیه،     55دهد که از میان  نشان مي 6شکل 

پییژوهش کیفییي نظیییر موردکییاوی،   هییای  راهوییردمقالییه از 

اند  در حیالي کیه    برداری کرده سازی بهره پژوهي و نظریه اقدام

هیای   پیژوهش کمیي و مدلسیازی    هیای  راهوردمقاله از  6فقط 

های آماری و تحلییل   ریاضي مانند رگرسیون لجستیک، تحلیل

تیوان   اند  بر اساس این آمارها مي مودهثوت اختراعات استفاده ن

هیای   سیامانه نتیجه گرفت که اکثر پژوهشگران حوزه مطالعاتي 

بییه   انیید از طریییق موردکییاوی تییالش کییرده محصییول پیچیییده

اندکي از مطالعیات بیه   سازی اقدام نمایند و تعداد بسیار  نظریه

 يلوته بخشاند  ا زمایي در این حوزه مطالعاتي رفتهآ دنوال نظریه

هیای   سیامانه توان اینگونه تشریح کرد که  از این واقعیت را مي

 های خاصي که دارند و عمدتاً به دلیل ویژگي محصول پیچیده

یابند، زمینه  های یکتا و خاص توسعه مي ر غالب برخي پروژهد

هییای کمییي نظیییر  اجییرای پییژوهشمناسییوي بییرای  مطالعییاتي

ه و نمونیه آمیاری بیاال    های تجربي که نیازمنید جامعی   پیمایش

 باشند  هستند، نمي

 هاي علمی نشریه 4-5

دهنده نشریات علمیي اسیت کیه بییش از سیایر       نشان 7شکل 

 های محصول پیچیده سامانهنشریات به انتشار مقاالتي پیرامون 

اقدام نموده اند  همانطور که قابیل مشیاهده و همچنیین قابیل     

سیایر   با فاصله زیادی از Research Policyانتظار است نشریه 

های علمي حوزه سیاستگذاری و مدیریت نوآوری و بیا   نشریه

کیي از دالییل ایین امیر     مقاله در صدر قیرار دارد  ی  15انتشار 

اسیت   های محصول پیچیده سامانهای در زمینه  نامه انتشار ویژه

نشریاتي  توسط این نشریه منتشر شده است  2000که در سال 

 Internationalو  Industrial and Corporate Changeماننید  

Journal of Innovation Management  مقاله در  7با چاپ نیز

 Industrialجایگاه های بعدی قرار گرفته انید  نشیریه معتویر    

Marketing Management ای در زمینیه   نامیه  نیز با چاپ ویژه

در جایگیاه بعیدی    2018در سال  های محصول پیچیده سامانه

 قرار گرفته است 

 

 بندي موضوعی مطالعات پيشين دسته -5

بنیدی موضیوعي    ، ییک دسیته  هیا  رغم برخیي همپوشیاني   علي

 هیای موضیوعي   بنیدی  دسیته هفتگانه بر اساس الگیوبرداری از  
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 شده در طول زمانتعداد مقاالت منتشر (3شكل 

 
 تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه هاي صنعتی مختلف (4شكل 

 
 تعداد مقاالت منتشر شده در کشورهاي مختلف (5شكل 

 
 استفادههاي پژوهش مورد بر اساس روششده ( تعداد مقاالت منتشر6شكل 
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 هاي علمیبه تفكيک نشریهشده تعداد مقاالت منتشر (7شكل 

و [20]، رن و یئو [18]شده در مقاالت هابدی و همکاران  ارائه

ها و افزودن برخیي   ، تلفیق آن[19]صفدری رنجور و همکاران 

نفعان معرفیي   موضوعات کلیدی نظیر مدیریت ارتواطات با ذی

هیای موضیوعي در مقیاالت     بنیدی  دسته(  8شده است )شکل 

؛ شیده   نمیایش داده  1مقاله حاضر در جدول مروری مذکور و 

موضیوعي کیه    تیرین  مقاالت بر اساس عنوان و کلییدی  سپس

بندی شدند و در یکیي از ایین    دسته اند، مورد بررسي قرار داده

هیای موضیوعي    بندی ی هفتگانه قرار گرفتند  این دستهها دسته

هیای   ( ابزارها و روش2ها،  ها و مشخصه ( ویژگي1عوارتند از: 

( 5( سیاختار سیازماني،   4لییدی،  هیای ک  ( قابلییت 3مدیریتي، 

( مدیریت 7 فناورانه فرارسي( 6های دولت،  ها و سیاست نقش

ییک از موضیوعات در مییان    سهم هیر   نفعان  ارتواطات با ذی

نمیایش داده   9ن مقالیه در شیکل   نمونه میورد بررسیي در ایی   

 است  شده

 ها ها و مشخصه ویژگی 5-1

ییان  ها و تمایزهیای متعیددی م   صاحونظران معتقدند که تفاوت

تولید  سامانهو کاالهای مصرفي با  های محصول پیچیده سامانه

به مقایسه  [3]انووه و بازار انووه وجود دارد  برای مثال، هابدی 

کیه  رسیداین دو دسته از محصوالت پرداخت و به این نتیجه 

 هاي موضوعی در مقاالت مروري مذکور و مقاله حاضر بندي دسته (1ل جدو
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  ]18[ همكاران
* * * * * *  
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 بندي موضوعات در سطح بنگاه، صنعت و ملی ( دسته8شكل 

 

 بندي موضوعی مقاالت و سهم هر یک از موضوعات دسته (9شكل 

1مدل متداول و موجود"نوآوری در 
با نوآوری در  "

عالوه،  هتفاوت بارزی دارد  ب های محصول پیچیده سامانه

هایي  به دشواری [26] 3و هابدی و راش [25] 2هانسن و راش

ها  با آن های محصول پیچیده سامانهدهنده  های توسعه که بنگاه

بر این، رن و یئو بر برخي  اند  عالوه شوند، پرداخته مواجه مي

تمرکز  های محصول پیچیده سامانههای  ها و مشخصه ویژگي

حصول و دوره عمر آن؛ درجه تولید ماند: حجم  کرده

سازی؛ وسعت و عمق دانش  يهای فناورانه و سفارش وریآنو

ی هماهنگي و ها ها؛ سطح باالی فعالیت و مهارت

                                                 
1 Conventional Model 
2 Hansen and Rush 
3 Hobday and Rush 

شارکت مشتریان، کاربران و سازی و شدت باالی م یکپارچه

  [20]گر در فرآیند نوآوری این محصوالت  های تنظیم سازمان

کند که فاز معماری در مراحل اولیه طراحي  دیویس اشاره مي

تاثیر  پیچیده به شدت تحت سامانهمحصول و و توسعه یک 

های  سازمان کنندگان، گر، تأمین های تنظیم سازمان

  همچنین، برخي [6] استانداردگذار و کاربران بزرگ است

دیگر از صاحونظران بر اهمیت نقش کاربران و مشتریان در 

های طراحي و توسعه  نفعان درگیر در پروژه میان سایر ذی

عالوه،  ه  ب[28-27]اند  تاکید کرده های محصول پیچیده سامانه

های مخرب در  کنند که نوآوری همکاران بیان مي و 4ددهایر

                                                 
4 Dedehayir 

 سطح صنعت و ملی
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 ،ای از عوامل مستلزم مجموعه های محصول پیچیده سامانه

هده متفاوت از عواملي است که در کاالهای مصرفي مشا

  مجیدپور نیز به این موضوع پرداخته است که [29]است  شده

فقط  های محصول پیچیده سامانهفناورانه در  فرارسيالگوی 

خالف کاالهای شود، بر مي 1روی مسیر محدود به دنواله

روی مسیر،  شامل دنواله فرارسيهمه الگوهای  مصرفي که

ها تجربه شده  در آن 3و خلق مسیر جدید 2فرارسي پرشي

   [16]است 

 روش ها و ابزارهاي مدیریتی 5-2

های  سامانهکنند که در صنایع با  هابدی و راش پیشنهاد مي

برخالف کاالهای مصرفي با تولید انووه،  محصول پیچیده

، استاندارد و ابزارهای مدیریتي و ابزارهای فناوری اطالعات

از ابزارهای  جایي که بسیاری   از آن[26] ثابت شده نیستند

یافته برای مدیریت کاالهای مصرفي با تولید  مدیریتي توسعه

مناسب نیستند، تعدادی  های محصول پیچیده سامانهانووه برای 

از صاحونظران اقدام به توسعه ابزارهای مدیریتي جدید برای 

اند  برای مثال، هابدی و  کرده های محصول پیچیده سامانه

وود برادی به ارائه یک روش ساده و سریع برای تحلیل و به

به  [30] 4همچنین، گیل  [7] اند نرم افزارهای پیچیده پرداخته

های  سامانهدر  شپژوههای مناسب مدیریت  معرفي روش

یک  [31] 5عالوه، یئو و رن هپرداخته است  ب محصول پیچیده

های  سامانههای توسعه  مدل بلوغ مدیریت ریسک برای پروژه

و  6اند  همچنین، ماگنای طراحي نموده محصول پیچیده

ریزی، پایش و  یک روش جدید برای برنامه [32]همکاران 

و  7اند  دو های پیچیده ارائه کرده سامانهسعه ارزیابي تو

کنندگان  نیز روش جدیدی برای انتخاب تامین [33]همکاران 

 اند  معرفي کرده های محصول پیچیده سامانههای  در پروژه

 هاي کليدي  قابليت  5-3

های محصول  سامانهصاحونظران معتقدند که طراحي و توسعه 

های خاص است، زیرا این محصوالت  نیازمند قابلیت پیچیده

تولید انووه  سامانهبا کاالهای مصرفي با  ها ماهیتاً سامانهو 

هایي نظیر  قابلیت [34] 8متفاوت هستند  برای مثال، هاردستون

                                                 
1 Path Following 
2 Stage Skipping 
3 Path Creating 
4 Gil 
5 Yeo and Ren 
6 Magnaye  
7 Du  
8 Hardstone 

ران، های کالن، مدیریت شوکه همکا مدیریت پروژه

در سطوح مختلف را  سامانهسازی  های بازار و یکپارچه قابلیت

است  عالوه بر این،  های کلیدی معرفي کرده وان قابلیتبه عن

های کلیدی مانند  قابلیت تعدادی از [20]رن و یئو 

مقیاس،  های کالن ، مدیریت پروژهسامانهسازی  یکپارچه

و زنجیره تامین پیچیده، مدیریت دانش  تدارکاتمدیریت 

های نرم  ون سازماني، مدیریت ریسک و مهارتدرون و بر

های  ها و مهارت وک رهوری مناسب برای هدایت پروژهنظیر س

رهنگي، مدیریت مدیریت افراد در فضاهای چندفسیاسي، 

 [35] 9اند  سو و لیو های حقوقي را نام برده قراردادها و تجربه

های  سامانههای پویا در  بعد قابلیت  نیز به شناسایي سه

اخت نیاز مشتریان، اند: درک و شن پرداخته محصول پیچیده

های چندسازماني و یادگیری سازماني  پارک و  مدیریت شوکه

نیز چهار قابلیت را جهت موفقیت در زمینه  [36] 10جي

های  اند: قابلیت شناسایي کرده های محصول پیچیده سامانه

از  ایجاد یک شوکه ارگانیک و پویا متشکلتحقیق و توسعه؛ 

سازی منابع دولتي و عمومي و  بازیگران متعدد؛ قابلیت اهرم

 ایجاد تقاضای کافي در بازار 

بر قابلیت مدیریت پروژه در پروژه های  [37]دیویس و برادی 

 11اند  پرنسیپ تاکید کرده های محصول پیچیده سامانهتوسعه 

های فناورانه متنوع و با عمق باال را برای  توسعه قابلیت [8]

داند  دیویس و  ها ضروری مي سامانهاین محصوالت و توسعه 

به عنوان یک قابلیت  سامانهسازی  نیز از یکپارچه [4]هابدی 

یاد  های محصول پیچیده سامانهراهوردی و سازماني کلیدی در 

منجر به خلق ارزش افزوده از  سامانهسازی  اند  یکپارچه کرده

زا و ها، اج ها، مولفه سامانهسازی زیر یکپارچهطریق طراحي و 

خود دارای دو بعد  سامانهسازی  افزارها مي شود  یکپارچه نرم

باشد  کیامهر و همکاران  سازماني مي سازماني و برون درون

های برقابي در ایران،  سامانهبر اساس مطالعه موردی  [38]

در  سامانهسازی  هکه قابلیت یکپارچکنند  مي پیشنهاد

فناورانه این کشورها در  فرارسيبرای   12دیرآمدهکشورهای 

زاده و همکاران  های محصول پیچیده کلیدی است  نقي سامانه

یت کلیدی به عنوان قابل سازی شوکه بازیگران از یکپارچه [13]

های محصول پیچیده یاد  سامانههای طراحي و توسعه  در پروژه
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نیز  [40]و همکاران  2و نگای [39]و همکاران  1اند  چن کرده

بر قابلیت مدیریت دانش درون و برون سازماني در رابطه با 

  اند  های محصول پیچیده اشاره کرده سامانه

 ساختار سازمانی  5-4

ها و  در قالب پروژه معموالً های محصول پیچیده سامانه

ین امر باعث شوند و هم های کوچک طراحي و تولید مي دسته

های سازنده  سازمانمحور در  های پروژه اهمیت یافتن فعالیت

  دیویس و [42-41] ها شده است سامانهاین محصوالت و 

ها،  ها، شوکه نهساماکنند که محصوالت،  بیان مي [43]همکاران 

های پرهزینه و پیچیده در  ای و زیرساخت کاالهای سرمایه

الزامات مشتریان خاص حجم بسیار کم و مطابق با نیازها و 

 راهوردها مستلزم  شوند  به همین دلیل، توسعه آن تولید مي

های مدیریت پروژه  های مدیریت پروژه، روش ه، قابلیتپروژ

در همین راستا، بسیاری از  و ساختار سازماني مناسب است 

ي و به معرف های محصول پیچیده سامانهصاحونظران حوزه 

ه عنوان ساختار ب (PBO) 3محور مطالعه ساختار سازماني پروژه

ها  سامانهاین محصوالت و  های سازنده مناسب برای بنگاه

 [4]و دیویس و هابدی  [44]اند  برای مثال، هابدی  پرداخته

های  محور، بنگاه کنند که ساختار سازماني پروژه ميبیان 

سازد که با  را قادر مي های محصول پیچیده سامانهسازنده 

های نو در طراحي  ظهور ویژگيتغییر در نیازهای مشتریان و 

ي معایب نظیر ضعف در کنار بیایند  اما این ساختار دارای برخ

ي، دشواری در دستیابي به های سازمان ها و روال اجرای روتین

های ناشي از مقیاس و تنوع، کاهش سطح یادگیری  مزیت

باشد   وکار مي ازماني و دشواری در یکپارچگي کسبس

فهرستي از مشکالت متداول و  نیز به [43]دیویس و همکاران 

های توسعه و کاربرد  های راهوردی شامل دشواری چالش

ها در جریان  ستگيهای پروژه برای نوآوری؛ ناپیو قابلیت

سر راه یادگیری درون و دانشي و یادگیری و موانع موجود بر 

محور و  یکپارچگي میان یادگیری پروژه ها؛ عدم بین پروژه

لندمدت کار؛ دشواری در مدیریت روابط ب و فرآیندهای کسب

سازی  های توسعه قابلیت یکپارچه با مشتریان کلیدی؛ دشواری

 اند  محور اشاره کرده پروژه های حل و ارائه راه سامانه

 ها و سياست هاي دولت نقش 5-5
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های  سامانهدولت ها نقش چشمگیری در توسعه و کاربرد 

گذار، تولیدکننده و  گر، سرمایه به عنوان تنظیم محصول پیچیده

شگران را   همین امر برخي پژوه[18،20]کنند  کاربر بازی مي

های آن را در صنایع  یاستولت و سد  بر آن داشته که نقش

مورد واکاوی  های محصول پیچیده سامانهمختلف مرتوط با 

کنند که  بیان مي [37]قرار دهند  برای مثال، دیویس و برادی 

تي( و های دول لت به صورت مستقیم )اعطای یارانهدو

گری و تدوین  گذاری و تنظیم رمستقیم )از طریق مقرراتغی

ها و  سامانهگیری و توسعه صنعت  کلاستانداردهای فني( در ش

شمالي و های مخابراتي کشورهای اروپایي، آمریکای شوکه

 است  داشتهژاپن نقش 

های کلیدی  به تعدادی از نقش [9] 4عالوه، چانگ و هوانگ هب

در  های محصول پیچیده سامانهدولت در زمینه توسعه 

اند که  اره کردهشده نظیر کره جنوبي اش صنعتي اقتصادهای تازه

عوارتند از: دولت به عنوان مشتری بزرگ این محصوالت و 

ها از طریق خریدهای دولتي و تدوین استانداردهای  سامانه

کند که مشارکت وسیع دولت از  بیان مي [14]الزم  مجیدپور 

در  های محصول پیچیده سامانههای بارز تولید  ویژگي

بر دو  [2]ران توسعه است  کیامهر و همکا حال کشورهای در

های  گذاری در نوآوری ( سرمایه1کنند:  ش دولت تاکید مينق

های آموزشي در  ( تقویت برنامه2طراحي و مهندسي؛ 

های مورد نیاز برای  ها برای کسب دانش و فناوری دانشگاه

نیز  [11]  پارک و کیم محصول پیچیدههای  سامانهتوسعه 

لت در این زمینه را معرفي های دو فهرستي از مهمترین نقش

گذاری بلندمدت برای توسعه  اند: نظارت مستقیم؛ سرمایه کرده

ها؛ تصویب قوانین الزم برای توسعه این  زیرساخت

 ها   سامانهمحصوالت و 

 فناورانه فرارسی 5-6

ها و  کنند که در رابطه با قابلیت ن ميبیا [26]هابدی و راش 

، انگلستان های محصول پیچیده سامانهپذیری در زمینه  رقابت

رهای اروپایي جلوتر از کشورهای آسیایي )به و دیگر کشو

، در حالي که این کشورهای استثنای ژاپن( قرار دارند

توسعه تاکنون پیشرفت خوبي در زمینه کاالهای  حال در

تولید انووه مانند لوازم الکتریکي و پوشاک از  سامانهمصرفي با 

 فرارسيم این ادعا، تجارب رغ اند  علي تهخود به نمایش گذاش
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نظیر چین، کره  دیرآمدهآمیزی توسط کشورهای  موفقیت

جنوبي، برزیل، هند و ایران در زمینه توسعه و تولید 

مشاهده شده و به ثوت رسیده  های محصول پیچیده سامانه

ي قابل آمیز به طور کل   این تجارب موفقیت[19]است 

 بندی به دو سطح ملي و بنگاهي هستند   تقسیم

در مطالعاتي که در سطح ملي انجام شده اند، چانگ و هوانگ 

ت نظیر قابلیت هماهنگي و به معرفي عوامل کلیدی موفقی [9]

ریزی و مدیریت  برنامهسازی بازیگران مختلف،  یکپارچه

هم تکاملي میان نهادها و  های مدیریتي، پروژه، قابلیت

تي های بزرگ و موسسات تحقیقا ها، تعامل میان بنگاه فناوری

ی مخابراتي ها سامانهسازی  داخلي در تجربه توسعه و تجاری

به معرفي  [10]اند  همچنین، پارک  در کره جنوبي پرداخته

کره جنوبي در  فرارسيچهار عامل کلیدی در تجربه موفق 

های مخابراتي پرداخته است: نقش نهادها و  ها و شوکه سامانه

های محوری؛  لیتبرداری از قاب ساب و بهرهقوانین مناسب؛ اکت

نقش المللي و  های استانداردگذار بین همکاری با سازمان

 [12] 1ای  عالوه بر این، لي و یون های بزرگ کره آفریني بنگاه

برزیل و کره جنوبي  یعني چین، دیرآمدهبه مقایسه سه کشور 

های اکتساب فناوری در صنعت هواپیماهای  در زمینه روش

ها همچنین، به توصیف نقش شرکای  اند  آن ي پرداختهنظام

خارجي و اقدامات دولت که بر روش اکتساب فناوری در این 

 [45] 2کشورها تاثیرگذار بوده است، پرداخته اند  واک و یون

در صنعت  3نیز نشان دادند که چگونه کاهش مشروعیت

یافته و افزایش  ای در کشورهای توسعه های هسته ژیانر

های این کشور  ت آن در کره جنوبي و همچنین تالشمشروعی

های فرصت منجر به این گردید  سازی پنجره در زمینه دروني

این صنعت در قالب پروژه های که کره جنوبي از واردکننده 

هاني این صنعت به کشورهای به صادرکننده ج 4دستکلیددر

 توسعه دیگر نظیر امارات متحده عربي تودیل گردد   حال در

به مطالعه فرآیند  [2]در سطح بنگاه، کیامهر و همکاران 

در یک بنگاه  های محصول پیچیده سامانهفناورانه در  فرارسي

تولید برق حرارتي )مپنا( های  سامانهایراني در زمینه  دیرآمده

ک راهوردچهار مرحله ها این فرآیند را به  اند  آن پرداخته

( اکتساب 2( غلوه بر موانع ورود؛ 1اند:  تقسیم کرده
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های مهندسي و طراحي  ( ایجاد قابلیت3های تولیدی؛  قابلیت

( گذار به رهوری  4به منظور گسترش بازار و صادرات؛ و 

کننده ایراني  از طریق مطالعه یک تامین [16]ر ، کیامهضمناً

های تولید انرژی برقابي )فراب( به این واقعیت دست  سامانه

در  فرارسيیافت که برخالف مسیرهای مرسوم برای 

محصوالت الکتریکي مصرفي در کشورهای آسیایي و 

ریکای التین و به جای شروع از مراحل اولیه چرخه عمر آم

های فناورانه از مراحل میاني یعني  محصول، انواشت قابلیت

مهندسي محصول شروع شده است  سپس به مرحله پایاني 

 یعني عملیات و رفع نواقص محصوالت رفته و سرانجام به

سازی و طراحي محصوالت  مرحله آغازین فرآیند یعني مفهوم

یق مطالعه یک شرکت نیز از طر [14]ده است  مجیدپور رسی

های گازی )توگا( نشان داد که به دلیل رژیم  سازنده توربین

، مدل غالب های محصول پیچیده سامانهفناورانه و بازار خاص 

نه در این صنایع دنواله روی مسیر است  او فناورا فرارسي

های فرعي رخ  در برخي فناوری پرشمدل معتقد است که 

غیرممکن  دهد در حالي که مدل خلق مسیر جدید تقریواً مي

نیز به شناسایي عوامل  [15] است  صفدری رنجور و همکاران

های گازی در  یک شرکت سازنده توربین فرارسيبر موثر 

مناسب برای  راهورددر سطح بنگاه )اتخاذ  (OTC)ایران 

مدیریتي و  های های فناورانه و ایجاد قابلیت اکتساب قابلیت

سازی و همکاری میان بازیگران  سازماني(، صنعت )شوکه

رشد(  هبشمگیر و رولي چکلیدی و وجود بازار و تقاضای داخ

ها و اقدامات دولت و ترتیوات نهادی و  و ملي )سیاست

 شرایط سیاسي( پرداختند 

 نفعان مدیریت ارتباطات با ذي 5-7

ها و اهداف  متعدد و متنوعي با منابع، قابلیتبازیگران 

های محصول  سامانهگوناگوني در فرآیند توسعه و تولید این 

دست به خلق ارزش مشترک کنند و  مشارکت مي پیچیده

از طریق مطالعه یک  [47]و همکاران  5  لتینن[46]زنند  مي

مسکوني  ای در اروپا )یک مجتمع سعه منطقهپروژه کالن تو

نقل  و های حمل مرکز خرید با زیرساخت به همراه یک

دهي و  ه( به بررسي منطق حاکم بر مشارکتپیشرفت

ها و خلق  گیری نفعان مختلف در تصمیم دهي ذی مشارکت عدم

ها حاکي از اهمیت  های آن ارزش مشترک پرداختند  یافته

                                                 
5 Lehtinen  
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در نفعان پروژه  مند ذی ردن زماندرگیر کردن و عدم درگیر ک

های مختلف دارد  برای این منظور الزم است یک  فعالیت

دیدگاه دوره عمر برای پروژه اتخاذ گردد که مشارکت دادن 

نفعان در مراحل مختلف دوره عمر پروژه با منطق خاصي  ذی

 صورت پذیرد 

با مطالعه پروژه احداث  [48]و همکاران  1مازت -کرسپین

قطار شهری به واکاوی روابط و تعامالت پویا میان تامین 

با هدف یکپارچه کردن  های محصول پیچیده سامانهکنندگان 

نفعان )فني، اقتصادی، اجتماعي و سیاسي(  نیازهای متنوع ذی

یک مدل یکپارچه برای  و انددر فرآیند نوآوری پرداخته

فرآیندهای بازاریابي و فروش جهت پشتیواني از توسعه 

  اندارایه کرده های محصول پیچیده سامانهنوآوری در  2مشترک

اند تا درک و  نیز تالش کرده [49]و همکاران  3روهری 

های محصول  سامانهاز مدیریت نوآوری در  شناخت موجود

ا به کنکاش ه و روابط درون سازماني را ارتقا دهند  آن پیچیده

اند که چگونه ساختارهای سازماني  در این رابطه پرداخته

روابط درون سازماني  کنند و مختلف در طول زمان تغییر مي

های مدیریت  گیرند تا از فرآیندها و فعالیت جدید شکل مي

حمایت نمایند   های محصول پیچیده سامانهنوآوری در 

از طریق مطالعه یک پروژه در زمینه  [50]و همکاران  4گاالتي

های  دی نظیر دانشمندان، بنگاهنفعان متعد هوافضا که ذی

د، به این ای فضایي در آن درگیر بودنه المللي و سازمان بین

های متعدد چگونه در طول زمان در  موضوع پرداختند که تنش

در صورت بروز چگونه حل و  یابند و ها ظهور مي پروژهاین 

 شوند  فصل مي

 

 هایی براي آینده روندهاي کليدي و رهنمود -6

در این بخش در رابطه با برخي روندهای کلیدی مستخرج از 

د شد و تعدادی پیشینه پژوهشي موجود بحث خواهمرور 

های آتي در این حوزه مطالعاتي ارائه  رهنمود برای پژوهش

 گردیده است 

 هاي محصول پيچيده سامانهکدام صنایع در زمره  6-1

 هستند؟

                                                 
1 Crespin-Mazet 
2 Co-development 
3 Roehrich  
4 Galati  

توسط  های محصول پیچیده سامانهاگرچه تعریف پایه برای 

و فهرستي از   ارائه شده [3]و هابدی  [5]میلر و همکاران 

بدی و راش ، ها[3]توسط هابدی  های محصول پیچیده سامانه

است، هر یک از معرفي گردیده  [4]و دیویس و هابدی  [26]

 های محصول پیچیده سامانهای از این  پژوهشگران بر جنوه

 های مختلفي برای معرفي این اند و یا از واژه کردهتمرکز 

 [26]اند  هابدی و راش  های بهره گرفته سامانهمحصوالت و 

ای که پذیرش  کنند که هی  تعریف واحد و ساده ياشاره م

برای  ،داشته باشدگسترده در نزد پژوهشگران و صنعتگران 

ها وجود ندارد  بر طوق نظر رن و یئو  سامانهاین محصوالت و 

 های محصول پیچیده سامانهچندین جریان در رابطه با  [20]

های  وارتند از محصوالت پیچیده، پروژهوجود دارد که ع

از   فاوا های کالن سامانهافزارها و  و نرم (LEP) 5مهندسي کالن

ای  وهشگران از عوارت کاالهای سرمایهطرفي، برخي پژ

کنند  استفاده مي های محصول پیچیده سامانهپیچیده به جای 

 [26]دی و راش   در مجموع مطابق با نظر هاب[16-17]

های فرآیند  مفهومي بیشتری نیاز است تا تفاوتمطالعات 

های رایج برای  و مدل های محصول پیچیده سامانهنوآوری در 

کاالهای مصرفي را برجسته نمایند و از طرفي تشابهات میان 

 مختلف را آشکار سازند  ول پیچیدههای محص سامانه

 دیرآمدههاي  ظهور و خيزش کشور 6-2

رهای های موجود بر سر راه کشو رغم همه چالش علي

های فناورانه  گیری قابلیت ، شواهد متعددی از شکلدیرآمده

با  دیرآمدهدر کشورهای  های محصول پیچیده سامانهساخت 

ایران مشاهده ، هند، برزیل و بازار داخلي بزرگ نظیر چین

دهد که    همچنین، شواهد موجود نشان مي[19]است  شده

های  سامانهدر ساخت این  دیرآمدهاکثر این کشورهای 

کمي از  دو تعدا [14،16]اند  موفق عمل کرده محصول پیچیده

های  اند به قابلیت چین، برزیل و کره جنوبي توانسته ها مانند آن

  [12] ها دست پیدا کنند سامانهنوآوری در این محصوالت و 

مقاالت این  %34دهد که حدود  مياین مطالعه مروری نشان 

 دیرآمدهتوسعه و  حال حوزه به مطالعه تجارب کشورهای در

اند )شکل  پرداخته های محصول پیچیده سامانهدر زمینه توسعه 

دهد که مطالعات اولیه در  نشان مي ها، پژوهشعالوه به(  10

یافته در کشورهای  توسعه های محصول پیچیده سامانهزمینه 

                                                 
5 Large Engineering Projects 
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پیشرو نظیر انگلستان، ایاالت متحده، آلمان و ژاپن بوده است 

به سمت  يهای اخیر چرخش در حالي که در سال [17،34]

طالعه تجربیات و گذار به رهوری از طریق م فرارسيمطالعات 

ظیر کره جنوبي، چین، برزیل توسعه ن حال موفق اقتصادهای در

  بنابراین، از منظر [10،12،14،16]و ایران رخ داده است 

های بیشتری در زمینه  ربي و نظری الزم است تا پژوهشتج

و گذار به رهوری کشورهای  فرارسيفهم شرایط و الزامات 

 صورت پذیرد  های محصول پیچیده سامانهدر  دیرآمده

 
یافته و  به بررسی تجارب کشورهاي توسعه سهم مقاالتی که (10شكل 

 .اند توسعه پرداخته درحال

ه مقال 39از طریق مطالعه  [21]در همین راستا، پارک و جي 

فناورانه  فرارسيمند در زمینه  به انجام یک مطالعه مروری نظام

پرداختند   های محصول پیچیده سامانهدر  دیرآمدهکشورهای 

و جهش فناورانه در  فرارسيها توانستند شواهد خوبي از  آن

بازار داخلي و  در فرارسياین صنایع بیابند که حداقل منجر به 

 های محصول پیچیده سامانه های توسعه پروژه انجام کالن

کنند که  ها بیان مي آن ]14[است  برخالف مجیدپور  شده

مشابه  های محصول پیچیده سامانهفناورانه در  فرارسيالگوی 

تولید انووه است   سامانهکننده کاالهای مصرفي با صنایع تولید

عامل موفقیت و شکست  15ها به شناسایي  همچنین، آن

پرداختند که  های محصول پیچیده سامانهفناورانه در  فرارسي

های  ها و سیاست : حمایت[21] ها عوارتند از مهمترین آن

های  ل فناوری از منابع خارجي، فعالیتدولت، انتقا

دروني، وجود خوشه صنعتي و اتحادهای  توسعه و تحقیق

 راهوردی با شرکای کلیدی 

 : نرم یا سختهاي محصول پيچيده سامانه 6-3

یکي از موضوعات قابل توجه در رابطه با پیشینه پژوهشي این 

است   "نرم"یا  "سخت"بر صنایع ها  ، تمرکز مقالهحوزه

را به دو دسته تقسیم کرد:  های محصول پیچیده سامانهتوان  مي

افزار  نرم که مشتمل بر نرم های محصول پیچیده سامانه( 1

موتني  سخت که عمدتاً های محصول پیچیده سامانه( 2است؛ 

 های محصول پیچیده سامانههایي از  افزار است  مثال بر سخت

ساز پرواز  شویه ،[11]دولت الکترونیک  سامانهنرم عوارتند از: 

های محصول  سامانههای    مثال[7]افزارهای پیچیده  و نرم [5]

، ]10[سخت نیز مشتمل بر تجهیزات مخابراتي  پیچیده

   باشد مي ]8[و موتور هواپیما  ]14،15[های گازی  توربین

 
سخت و نرم از مقاالت این  هاي محصول پيچيده سامانهسهم  (11شكل 

 حوزه

سازد که چه در  بررسي مقاالت این حوزه مشخص مي

توسعه تمرکز باالیي بر  حال یافته و چه در کشورهای توسعه

است، تا  سخت صورت گرفته های محصول پیچیده سامانه

های  سامانهمقاالت به این دسته از  %90جایي که حدود 

های  سامانهمقاالت  %10و تنها اند  پرداخته محصول پیچیده

اند  را به عنوان مورد مطالعه برگزیدهنرم  محصول پیچیده

توان  ميگرفته ن العات صورتوه، در میان مطعال به(  11)شکل 

های این  ها و تفاوت ای را یافت که به بررسي شواهت مقاله

پرداخته باشد  این  های محصول پیچیده سامانهگونه از دو

تواند پژوهشگران این حوزه را دعوت نماید که به  واقعیت مي

 نرم مانند های محصول پیچیده سامانهمطالعه و کنکاش در 

 دولت الکترونیک و نرم افزارهای بانکداری بپردازند  سامانه

کشورهای  

توسعه  

 یافته

66% 

کشورهای  

در حال 

 توسعه

محصوالت  34%

و سیستم  

 های نرم

10% 

محصوالت 

و سیستم  

های 

 سخت

90% 
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 هاي پژوهش کيفی بر کمی راهبردغلبه  6-4

های محصول  سامانهشده در زمینه بررسي مقاالت منتشر

نمایان  ،شده کار گرفته ههای پژوهش ب راهورداز منظر  پیچیده

های پژوهش  راهورداز های این حوزه  % پژوهش89ساخت که 

مقاالت حاصل کاربست  %11اند و تنها  داری کردهبر کیفي بهره

ا قصد (  در اینج12های پژوهشي کمي است )شکل  راهورد

دیگر یکهای پژوهش بر  راهوردنداریم در زمینه ارجحیت 

های محصول  سامانهبحث نماییم، با این حال پیشینه پژوهشي 

به شواهد کمي بیشتری در راستای ادعاهای خود نیاز  پیچیده

های  سامانهکنند که  دارد  عمده صاحونظران این حوزه ادعا مي

نقش پررنگي در افزایش ثروت ملي و توسعه  محصول پیچیده

کنند، در حالي که تاکنون فقط یک  اقتصادی جوامع بازی مي

ر جهت د های مربوط به کشور انگلستان مطالعه داده مقاله با

   [17]واکاوی این ادعا برآمده است 

 

 
 هاي کمی و کيفی در ميان مقاالت این حوزه سهم روش( 12شكل 

در حال حاضر این یک سوال اساسي و راهوردی است که 

تا چه حد به توسعه اقتصادی  های محصول پیچیده سامانه

اند؟  تصادهای نوظهور و دیرآمده کمک کردهویژه اق هجوامع ب

رود که این موضوع مطابق با سطح توسعه اقتصادی  انتظار مي

محور یا  ها )صادرات جوامع و ساختار اقتصادی آن

کارهای  و های بزرگ بر کسب محور بودن، غلوه بنگاه واردات

و بازار داخلي بزرگ یا کوچک(  کوچک و متوسط یا بلعکس

دهد که  لي، این پژوهش نشان ميمتفاوت باشد  به طور ک

 های محصول پیچیده سامانهشده در زمینه عمده مقاالت منتشر

که  است  1پژوهش موردکاوی راهوردکارگیری  هحاصل ب

 اند  سازی پرداخته عمدتاً به نظریه

 هاي دولتها و نقشتنوع و پویایی سياست 6-5

دیل در فرآیند طراحي، توسعه و تولید ی دولت یک بازیگر بي

ای متنوعي ه است که پذیرای نقش های محصول پیچیده سامانه

نداردها، تامین کننده مقررات و استا نظیر قانونگذار، تنظیم

الن، مشتری و خریدار اصلي و های ک کننده مالي پروژه

با این حال، باشد   ها مي سامانهبردار از محصوالت و  بهره

های کمي به طور خاص برای تحریک نوآوری  تاکنون سیاست

 های محصول پیچیده سامانهو توسعه فناوری در صنایع با 

های آتي    در همین راستا، پژوهش[19] طراحي شده است

های جدید برای ارتقای  سیاستتوانند به ارزیابي ارزش  مي

  [26] بپردازند های محصول پیچیده سامانهنوآوری در 

 فرارسيشده در زمینه  عات انجامعالوه، از طریق بررسي مطال هب

دولت در که نقش  شد، مشخص دیرآمدهکشورهای 

یافته و  تر از کشورهای توسعه حتي پررنگ دیرآمدهکشورهای 

 دیرآمدهکشورهای  یها دولتخصوص که  بهپیشتاز است، 

شورهای پیشرو در مراحل تمایل دارند که در انتقال دانش از ک

   [2]ند کنهای فناورانه حمایت  گیری قابلیت اولیه شکل

های محصول  سامانهها در زمینه مجیدپور نشان داد که دولت

متفاوتي  های کامالً از یک کشور به کشور دیگر نقش پیچیده

نیز  [15]  صفدری رنجور و همکاران [14] را اتخاذ مي نمایند

یک شرکت سازنده  فرارسيبه از طریق مطالعه تجر

شان دادند که نه تنها دولت های گازی در ایران، ن توربین

 های محصول پیچیده سامانههای متنوعي را در قوال  سیاست

 تغییرهای دولت در طول زمان  کند، بلکه سیاست اتخاذ مي

های مشهود است   کنند و نوعي پویایي در سیاست مي

گرفته در این خصوص، هنوز  های صورت رغم تالش علي

زیادی برای مطالعه در زمینه نقش دولت وجود  های فرصت

های دولت  آن است که نقشدارد  برای مثال، یک سوال مهم 

در  دیرآمدهکشورهای  فرارسيچگونه در طول مراحل 

کند؟ همچنین،  تغییر مي محصول پیچیده های سامانه

میزان همگرایي یا واگرایي  توانند به های آتي مي پژوهش

در صنایع  دیرآمدهشده توسط کشورهای های اتخاذ سیاست

  [10]بپردازند  های محصول پیچیده سامانه

                                                 
1 Case Study 

روش های 

 کمی

89% 

روش های 

 کیفی

11% 



 1399 مستان، ز4سال دوازدهم، شماره فناوری،  و علمفصلنامه سیاست ؛ امهریک یرنجبر، مهد یصفدر یمصطف

33 

 هاي نظري مغفول چارچوب 6-6

بیشتر مقاالت این حوزه از این مطالعه مروری نشان داد که 

ساخت "یا  "یادگیری فناوری"های نظری نظیر  دیدگاه

 دیرآمدههای  رای واکاوی تجارب کشورها و بنگاهب "قابلیت

  با این حال، مطالعات معدودی [10،12،16]اند استفاده کرده

 های بنگاه راهوردکه از دیدگاه  [2]مانند کیامهر و همکاران 

های  اند بینش اند، توانسته به این موضوع پرتو افکنده دیرآمده

ها در زمینه اتخاذ  این بنگاه ی در زمینه نقش مدیرانجدید

های  های خالقانه برای شروع فرآیند کسب قابلیت راهورد

پژوهشگران به مطالعه  فناورانه به دست آورند  همچنین، اخیراً

در کشورهای  های محصول پیچیده سامانهتولیدکنندگان 

اند  پرداخته "زنجیره های ارزش جهاني"از منظر  دیرآمده

ارزش  های رسد که ادغام دیدگاه زنجیره   به نظر مي[16]

ی خلق نماید های ارزشمند تواند ایده بنگاه مي راهوردجهاني و 

های فناورانه  توانند قابلیت مي دیرآمدههای  که چگونه بنگاه

 مواجه شوند رو را ارتقا دهند و با چالش های پیش خود 

های  سامانهفناورانه در  فرارسيهمچنین، مجیدپور به مطالعه 

است و معتقد است که به دلیل پرداخته  محصول پیچیده

ها،  سامانههای فناورانه و بازار خاص این محصوالت و  رژیم

روی  دنواله"فناورانه عوارت است از  فرارسيمدل غالب برای 

 فرارسيهای  زمینه مدل همین دلیل، مطالعه در   به"مسیر

نیاز به توجه بیشتری  های محصول پیچیده سامانهفناورانه در 

طي یک مطالعه  [21]  در همین راستا، پارک و جي [14] دارد

های محصول  سامانهفناورانه در  فرارسيمند به  مروری نظام

 فرارسيو به این نتیجه دست یافتند که مدل  پرداخته پیچیده

تفاوتي با کاالهای مصرفي  های محصول پیچیده سامانهدر 

 به طور صریح [52-51]عالوه، تعدادی از مطالعات  هندارند  ب

برای  "های نوآوری بخشي نظام"یا تلویحي از دیدگاه نظری 

 اند  بهره برده های محصول پیچیده سامانهمطالعه 

های فرصت  برداری از مفهوم پنجره برخي مطالعات نیز به بهره

 دیرآمدههای  فناورانه در کشورها و بنگاه فرارسيبرای واکاوی 

از این دیدگاه  [54]  برای مثال، ورتسای [53]اند  پرداخته

انه در فناور فرارسيهای فرصت برای مطالعه  نظری پنجره

ته ای در کانادا و بزریل پرداخ صنعت هواپیماهای جت منطقه

های محصول  سامانهای به  است  اما در این مطالعه اشاره

است، هر چند  های خاص آنها نشده و ویژگي پیچیده

های محصول  سامانهموردکاوی این مطالعه بیانگر یک صنعت 

دکننده کاالهای های تولی است که با سایر بخش پیچیده

های عکاسي  های تلفن همراه یا دوربین ي مانند گوشيمصرف

گیری از مفاهیم  نیز با بهره ]45[متمایز است  کواک و یون 

های فرصت از طریق  سازی پنجره بخشي و دروني مشروعیت

 فرارسيهای نوآوری فناورانه به مطالعه  کارکردهای نظام

ای  های هسته نیروگاهفناورانه کره جنوبي در صنعت 

های سطح بنگاه برای  اند  سرانجام، اگرچه پویایي پرداخته

تکاملي فناورانه اهمیت زیادی دارد، ولي نقش هم فرارسي

های محصول  سامانههای فناورانه در  ترتیوات نهادی با قابلیت

  [55]پوشي نیست  قابل چشم پیچیده

 

 گيري نتيجه -7

مروری به ارائه یک تصویر کالن از فرآیند توسعه  مقاله،این 

های  و ارائه بینش های محصول پیچیده سامانهپیشینه پژوهشي 

حاصل از آن پرداخته است  در بخش تحلیل آماری توصیفي، 

شده در طول تعداد مقاالت منتشر"تي پیرامون پاسخ به سواال

گردید منجر به این نتیجه  "کشورهای مورد مطالعه"و  "زمان

شده در این حوزه دو صعود )قله( را تاکنون که مقاالت منتشر

العاتي در های مط ده است  اولین قله نمایانگر تالشتجربه کر

یافته است، در حالي که با فاصله  کشورهای صنعتي و توسعه

گویای رشد مقاالتي است که به ده ساله دومین قله  تقریواً

اند  بررسي  پرداخته دیرآمدهتوسعه و  لحابه کشورهای درتجر

یانگر یک خیزش از سوی مقاالت این حوزه به طور کلي ب

 در زمینه ساخت و بعضاً دیرآمدهتوسعه و  حال کشورهای در

است  واکاوی حول  های محصول پیچیده سامانهنوآوری در 

جدی در  يبه شناسایي شکاف "عهصنایع مورد مطال"سوال 

نرم در مقایسه با  های محصول پیچیده سامانهزمینه مطالعه 

عالوه، نگاه به مقاالت مورد مطالعه از  ه  بشدمنجر  ،سخت

نشان داد که عدم توازن جدی در  "های پژوهش راهورد"منظر 

های  راهوردهای تحقیق وجود دارد که به سمت  راهوردمیان 

 کند  سنگیني مي "مطالعه موردی"ویژه  هتحقیق کیفي ب

های  های این پژوهش، برخي داللت یافتهگرفتن همه با درنظر

مدیریتي و سیاستي پیرامون طراحي، توسعه و ساخت 

شود  از دیدگاه  ارائه مي های محصول پیچیده سامانه

که فرآیند طراحي و توسعه  شدهای مدیریتي مشخص  داللت
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کلیدی نظیر های  نیازمند قابلیت های محصول پیچیده سامانه

های کالن، مدیریت  ، مدیریت پروژهسامانهسازی  یکپارچه

ای ارگانیک و  رون و برون سازماني، مدیریت شوکهدانش د

عان متعدد و متنوع، توسعه و نف پویا از بازیگران و ذی

های فناورانه،  ها و قابلیت برداری از طیف وسیعي از دانش بهره

کالن مقیاس،  افزارهای پیچیده و نرم طراحي و توسعه

سازی  تواطي و هماهنگي سطح باال و اهرمهای ار مهارت

ها ممکن است  باشد  اگرچه این قابلیت های دولتي مي حمایت

ها در  برای صنایع دیگر نیز اهمیت داشته باشند، ولي نقش آن

حیاتي و  های محصول پیچیده سامانهپیشورد فرآیند توسعه 

 ذیر است  اجتناب ناپ

گرفته نشان  های صورت های سیاستي، تحلیل لتاز منظر دال

ویژه در مراحل  هبدیلي ب ها نقش مهم و بي دهد که دولت مي

کنند   در این صنایع بازی ميهای فناورانه  اولیه توسعه قابلیت

توانند از طریق خریدهای دولتي و ایجاد بازار  ها مي دولت

های  عالوه بر تشویق بنگاهن محصوالت، داخلي برای ای

ی فناورانه، منجر به ترغیب ها داخلي به توسعه قابلیت

این کشورها شوند  های خارجي به انتقال فناوری به  بنگاه

د بیشتر و بیشتر در بای ،های داخلي رشد کردند زماني که بنگاه

ری نمایند و در گذا توسعه سرمایه و های تحقیق زمینه فعالیت

های مالیاتي  یفتوسعه و تخف و های تحقیق نهاین مراحل یارا

کنند  عالوه بر این، در مراحل پایاني  اهمیت باالیي پیدا مي

های داخلي  لت باید شرایط مناسوي برای بنگاهتوسعه، دو

فراهم آورد تا وارد بازارهای خارجي شوند و از این طریق هم 

ای هبازارهای صادراتي خود را توسعه دهند و هم وارد شوکه

توانند از  ها مي ه شوند  همچنین، دولتتوسع و المللي تحقیق بین

در آموزش گذاری  سرمایهطریق تنظیم مقررات و استانداردها، 

های  گذاری در زیرساخت و پژوهش تخصصي و سرمایه

صنعتي کشور، به تسهیل و شتابدهي به فرآیند ساخت و 

نایع اقدام های فناورانه و نوآورانه در این ص اکتساب قابلیت

 نمایند 

رود که این مقاله مروری بتواند شناخت و بینش  ميانتظار 

گرفته  بدنه دانشي و پیشینه پژوهشي شکل مناسوي نسوت به

طي ربع قرن اخیر به  های محصول پیچیده سامانهحول 

ین حال، این پژوهش پژوهشگران این حوزه ارائه نماید  با ا

نمونه مورد مطالعه  که هایي است  اول این دارای محدودیت

مقاله( است  55مشتمل بر تعداد کمي مقاله ) ،این مقاله مروری

های کمي رایج در سایر  و به همین دلیل امکان انجام تحلیل

مطالعه در  وری در آن وجود ندارد  دوم این کهمطالعات مر

به حوزه سیاستگذاری و  های محصول پیچیده سامانهزمینه 

های  ر حوزهشود و د نوآوری محدود نميدیریت فناوری و م

این دسته از محصوالت و  نیز به سامانهدیگر نظیر مهندسي 

پرداخته شده است که الوته از محدوده مطالعاتي این  ها سامانه

های  ست و به عنوان موضوعي برای پژوهشپژوهش خارج ا

 شود  وری آتي در این زمینه پیشنهاد ميمر
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