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اي پیچیده در کشورهاي در حال اي سرمایههاي فناورانه عرضه کاالهتوانمندي
توسعه: مطالعه موردي یک شرکت در صنعت برقابی ایران

*مهدي کیامهر

یفشریو صنعت، دانشگاه صنعتيعلم، فناورگذاريیاستپژوهشکده س

:چکیده
پـردازد و  یدر حـال توسـعه مـ   يدر کشـورها 2پیچیـده يایهسرمايعرضه کننده کاالهايهابنگاهدر1فناورانهايهتوانمنديانباشتبررسیبهمقالهاین
هـاي يموجـود از توانمنـد  يهـا چـارچوب ،مطالعـه ینباشد. ایمیبرقابهايیروگاهعرضه کننده نیرانیبنگاه ایکدر یاکتشافيبر مطالعه موردیمبتن

3ییها که عموما براساس تجارب همپـا چارچوبیندهد که اینشان میقتحقیجکند. نتایاستفاده میدانیفناورانه در متون را به عنوان نقطه شروع کار م

در یـا که در تعداد کم یچیدهپيایهسرمايفناورانه در کاالهاهاييدرك انباشت توانمندياند براشکل گرفتهیاییآسيانبوه در کشورهایدتولیعدر صنا
ي،ها را از ابعاد نظـر یافتهدهد و الزامات یمیشنهادپیقتحقيهایافتهرا بر اساس یگزیناجیکند. مقاله چارچوبینمیتشوند کفایقالب پروژه عرضه م

کند.یمیبررسیبنگاهيو استراتژگذاريیاستس

ییهمپایچیده،پيایهسرمايدر حال توسعه، کاالهايفناورانه، کشورهايتوانمند:هاواژهکلید

1-123مقدمه

وانبوهتولیدکاالهايمیاننوآوريمطالعاتمتون در
شوند،میتولیدکمحجمدرکهايسرمایهکاالهاي
قائلتمایزدارندباالییارزشطورهمینوباالفناوري

ايسرمایهکاالهايعنوانتحترااخیرکاالهاي. اندشده
سادهايسرمایهکاالهايباتفاوتشانکهشناسندمیپیچیده

بودن ترپیچیده(مثال محصولفناوريپیچیدگیدر
کم و بر یاسدر مقیدو اندازه تقاضا (تولیت)، ماهیطراح

دار مکاتبات: عهدهنویسندهm_kiamehr@yahoo.com
1- Technological Capability
2- Complex Capital Goods
3- Catch-Up

یکيانبوه برایددر مقابل تولياساس سفارش مشتر
باشدمیعرضهبازاردرباالترتمرکزو) متصورتقاضاي

راامروزيجوامعاقتصاديهايیرساختکاالها زین]. ا1[
نیازموردخدماتوتجهیزاتهاسیستمدهند،میتشکیل

نقشوآورندمیدـپدیراصنعتیکاالهايتولیدبراي
].2دارند [عـجوامدروینـنفناوریهايانتشاردرايعمده

یصنعتيکاالها ابتدا در کشورهاینایخی،از نظر تار
در يو مورد استفاده قرار گرفتند. کشورهایافتهیدایشپ

یپرکردن شکاف صنعتحال توسعه در گذر زمان و به دنبال 
ینایبه بازار صادراتیلتبدیشرفته،پيخود با کشورها

از یکه برخدهدینشان میدمحصوالت شدند. شواهد جد
کننده عرضهيهابنگاهیجاددرحال توسعه به ايکشورها

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري
1392، پاییز 1سال ششم، شماره 
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يپرداخته و هم اکنون در بازارهایچیدهپايیهسرمايکاالها
نمونهنوانعبهمحدود دارند. يحضوریزنیجهان

هاربینجنوبی،کرهدردوسانهند،دربهاراتهايشرکت
ازمپناوفرابوآرژانتیندرامپساچین،درفنگدانگو

حالدرتدریجبهکههستندهاییشرکتجملهازایران
وجود، تا کنون ین. با اباشندمیجهانیبازارهايدرنفوذ

یناهاييدر مورد توانمندیاندکیتجربيهاپژوهش
صورت گرفته است.1متاخريهابنگاه

مصرفیکاالهايکنندهتولیدصنایعرويمطالعات قبلی بر 
انباشتالگويازتصویري،توسعهحالدرکشورهايدر

اندکیتجربیمطالعاتولیدهندمیبدستهاتوانمندي
درپیچیدهايسرمایهکاالهايمورددرتاکنونکه

بهتوجهیگرفتهصورتسعهتوحالدرکشورهاي
برمتمرکزفقطیانداشتههاتوانمنديانباشتالگوي
یددو نمونه مراجعه کني(برااندبودهمحصولهايفناوري

کاالهايمیانشدهشناختههايتفاوت]). 4و3به [
کمحجممانندمصرفی،کاالهايوپیچیدهايسرمایه

هربرايسازيویژهومهندسیبااليحجموتولید
الگوهايومسیرهاکهکندمیایجادراباوراینمشتري،
ممکنمصرفیکاالهايدرتوانمنديانباشتشدهشناخته

.اشدبنداشتهکاربردپیچیدهايسرمایهکاالهايبراياست
انباشترويبراکتشافیمطالعهیکحاصلمقالهاین

ايسرمایهکاالهايمتاخرکنندگانعرضهدرتوانمندي
توسعه يالگویصعالوه بر تشخکوشدمیواستپیچیده
دهد. یحبروز الگو را هم توضیلفناورانه، داليتوانمند

در سطح بنگاه از ییهمپایاتمقاله به ادبینمشارکت ا
فناورانه در عرضه هاييدرك ما از توانمندیقتعمیقطر

.باشدمیپیچیدهايیهسرمايکاالها
اینتجربیمطالعهبرايجذابیملمحایرانبرقصنعت
بامطابقخورشیدي1389سالدرایران. استموضوع
دارايوتوسعهحالدرکشوريجهانیبانکآمارهاي

شبکهصاحبایران. بودباالبهمتوسطملیدرآمدسطح
بهدسترسیکهاستايیکپارچهویافتهتوسعهنسبتابرق

کشورجمعیتازدرصد98ازبیشبرايرابرقانرژي
74متوسطازباالتربسیارپوششسطحاین. کندمیفراهم

1- Latecomer

برعالوه]. 5[استتوسعهحالدرکشورهايدردرصد
همجوارکشورهاياکثربرقشبکهبهایرانشبکهاین،

راالکتریسیتهانرژيمتناوبتبادلامکانوشدهمتصل
شیدي،خور1388سالدرنمونهعنوانبه. کندمیفراهم

همجوارکشورهايباانرژيساعتگیگاوات70بربالغ
بودهصادراتیخالصآنازدرصدهفتادکهشدهمبادله
مگاوات56817ایران،1389زمستانپایاندر]. 6[است

درراآنکهداشتبرقتولیدشدهنصبنامیظرفیت
وخاورمیانهکشوراولینودنیاکشورامین17جایگاه
].6[دادمیقرارمنظراینازیاآْسغرب

ایرانبرقصنعتدرتوسعهجالبهايجنبهازیکیاما
برايداخلیموسساتوهاشرکتبرآناتکايمیزان

ايتوسعههايپروژهمدیریتواجزاءتولیدمهندسی،
درایرانیهايشرکتتنهانهحاضرحالدر]. 7[است

دارندفعالیحضوربرقانتقالوتولیدهايپروژهمدیریت
طراحیموارديدرحتیوتولیدومهندسیکاربلکه

وژنراتورتوربین،مانندايپیشرفتهايسرمایهکاالهاي
صورتکشورداخلدرهمقدرتترانسفورماتورهاي

عنوانبهمپناوفرابشرکتهاينمونه،عنوانبه. گیردمی
درایراندرنیروگاهیهايپروژهعمومیپیمانکاران

گذردر. شدندایجادخورشیدي70دههابتداییسالهاي
داخلدرهاپروژهازوسیعیحجمانجامبرعالوهزمان

تولیددرهاییگذاريسرمایههاشرکتاینکشور،
هايپروژهمهندسیاموردارند،نیروگاهیتجهیزات
دربهبودهاییکهاندمدعیوگرفتهعهدهبررانیروگاهی

ساالنهگزارش. انددادهنیروگاهیژنراتورهايوهاینتورب
بهآنهاخدماتوکاالصدورازحاکیشرکتدواین

.هستنیزآفریقاوخاورمیانهمنطقهدرخارجیبازارهاي
میزانکهدهدمیگزارشنیرووزارترسمیسایت

برقبخشدرایرانیهايشرکتخدماتوکاالصادرات
اگر. استرسیدهدالرمیلیارد3ازشبیبه1389سالدر
کشورنفتیدرآمدهاينسبتبهصادارتاینرقمچه

دروآفریقامنطقه،کشورهايآنهدفبازاروبودهناچیز
هايشرکتحضوراست،بودهالتینآمریکايمواردي

ازدیگريجنبهنشانگرخودخارجیبازارهايدرایرانی
.استبخشایندرداخلیهايتوانمنديتوسعه
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برايسیستماتیکیمطالعهشده،مطرحادعاهايرغمعلی
ایندرشدهایجادفناورانههايتوانمنديابعادشناخت

کهنیستمشخص. استنگرفتهصورتکشوردرزمینه
چهاند،کردهپیشرفتحدچهتابومیهايتوانمندي

رشددارند،پیشروهايشرکتهايتوانمنديباتفاوتی
چهتاوافتادهاتفاقمسیريچهطیبومیهايانمنديتو

مشابههايآموزهوتجربیاتبرمنطبقمسیراینحد
بهبخشیدندقتبرعالوهسواالت،اینبهپاسخ. است

وبنگاهیهاياستراتژيتدویندرکمکوهاارزیابی
موضوعپیشینهبررسیکههمانگونهدولتی،هايسیاست

هايآموزهتواندمیدهد،مینشانقالهمآتیبخشهايدر
فناورانههايتوانمنديماهیتشناختدرجدیدينظري

الگوهايوپیچیدهايسرمایهکاالهايتولیدصنایعدر
.باشدبرداشتهدرهاتوانمنديرشد

. کندمیبررسیراپژوهشموضوعپیشینهمقالهدومبخش
حطروکردهمشخصراتحقیقسواالتسومبخش
ازمختصريچهارمبخش. دهدمیتوضیحراتحقیق

کردهارائهراکاويمورددرآمدهبدستتجربیهايداده
بخش. دهدمیتوضیحراپژوهشهايیافتهونتایجو

ابعاددرآنالزاماتوکردهبنديجمعرامقالهپنجم
. دهدمیتوضیحراعملیونظري

پژوهشپیشینه-2
درفناوريمدیریتزمینهدرمتقدمهايپژوهش

تنهانوآوريکهکردمیفرضتوسعهحالدرکشورهاي
حالدرکشورهايوافتدمیاتفاقصنعتیکشورهايدر

فناوريازاستفادهواکتسابانتخاب،بهتوانندمیتوسعه
ممکن است هابنگاهآلایدهحالتدر. کننداقداموارداتی
یطبدهند تا با محییراتیتغیوارداتيدر فناوربتوانند

در فناوريرو مفهوم انتقال ینسازگارتر شود. از ایبوم
به. ]6[شدیبه صورت گسترده استفاده میسنتیاتادب

دانشهايویژگیجدیدهايپژوهشآنکهموازات
کرد، یینبودن را تبیو انباشتنبودیمانند ضمن1فناورانه

هايياز فناوريبرداربهرهیآمد که حتیدباور پدینا
بومیفناورانههايفعالیتازنوعیبهنیازهموارداتی

1- Technological knowledge

موضوعبهبیشترتوجهسببجدیدنگرشاین. دارد
در حال توسعه شد.يدر کشورها2فناورانههايتوانمندي

درفناوارنههاينمنديتواازاولیههايسازيمفهوم
اینکارکرديجزءسهتوسعهحالدرکشورهاي
توانمندي: ]9و8[کرده بود یکرا از هم تفکهاتوانمندي

و) تولیدظرفیت(گسترش گذاريسرمایهتوانمنديتولید،
ایندر. فرایندومحصولدرنوآوريتوانمندي

دادنتطابقصورتبهتولیدتوانمنديي،سازمفهوم
. استشدهتعریفبومیشرایطباتولیديعملیات

استهاییپروژهعملکردبهناظرگذاريسرمایهتوانمندي
وشوندمیاجراکارخانهظرفیتافزایشمنظوربهکه

سازيویژهمیزانیاوپروژههايهزینهمانندهاییشاخصه
همنوآوريتوانمندي. گیردبرمیدرراپروژههردرفنی

توانمیآنهاکمکباکهشدهدانستههاییتوانمندي
ترینههزتوسعه داد که کمیديجدیديتولهايفناوري

دارند. يترباالیهستند و اثربخش
هر يبرایچیدگیسطوح پیفرا با تعریاتادب]10[لل

يسازمفهومین. ادهدیتوسعه مياز اجزاء کارکردیک
هر يرا برایشرفتهو پیانیم،یکه سطوح مقدماتیدجد

یابیارزيتر براقدرتمندیچارچوبکند،یمیفجزء تعر
نقشلل،اینبرعالوه. کندمیفراهمهايتطور توانمند

فناورانه را هاييتوانمندیبدر ترک3سازمانیعوامل
تحت عنوان یدجديجزء کارکردیک. او کندیبرجسته م
. کندیاضافه میقبليردهارا به مجموعه کارک4ارتباطات
یفتعرهاییمهارتعنوانتحتارتباطاتتوانمندي

به يانتقال اطالعات و فناورياند که براشده
ینطوربنگاه و همیرونبیگرانبازیرو ساکنندگانینتام
. باشدیمیازاز آنها مورد نياطالعات و فناوریافتدر
را گسترش داده و يسازمفهومینا]11[یتو پوبل

وهافناورانه را عبارت از منابع، مهارتيتوانمند
عموممدیریتوخلقبرايکهدانندمیساختارهایی

یکازاستفادهمانندتغییراتینیازند،موردفنیتغییرات
جدیدفناوريیکازاستفادهتولید،خطدرجدیدفناوري

هايتوانمنديدرمستمربهبودایجادیاومحصولدر

2- Technological capabilities
3- Organizational capabilities
4- Linkages
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توانمنديابعادپویتوبلترتیببدین. موجودتولیدي
راللسازيمفهومدرفرایندومحصولدرنوآوري
.دهندمیتوسعه

و لل از یتبل، پاو1پلکانیسازيمفهومگونهاین
اجزاءمحوردوبراستمشتملکهفناورانههاييتوانمند

يعمق اجزاء)، مبنایا(پیچیدگیسطوحوکارکردي
در حال يدر کشورهایتجربهاياز پژوهشیانبوه

ایندر). ]12-14[است (مانند توسعه قرار گرفته
ازخاصسطحیکانباشتپژوهشگرانمطالعات،
انجامبهقادربنگاهکهواقعیتاینشاهدهمباراتوانمندي

نبودهآنانجامبهمقدوراینازپیشکهشودمیکاري
.انددادهتشخیص

ترتیبیعنیفناورانه،هايتوانمنديانباشتالگويمنظراز
دستبهفناورانههايتوانمنديآنطیکهايسلسلهو

مختلف یعکه صناکندیمیشنهاد] پ15[یو لیمکآیند،می
داشته باشند. در صنعت یمتفاوتيممکن است الگوها

] نشان 16[یممطالعه کیکی،الکترونیمصرفيکاالهایدتول
را از يکار انباشت توانمندياکرهيکه شرکتهادهدیم

یديتولیندفرایکیجادبالغ و تمرکز بر ايوارادت فناور
م در مفهویدتوليمحصوالت استاندارد (توانمنديبرا

یش) آغاز کرده و در مراحل بعد به افزایتبل و پويساز
ي(نوآوریندوبهبود فرایمهندسیقاز طریندهافراییکارا

) پرداختند. یتبل و پويسازدر مفهومینددر فرا
یکدر رشد صنعت الکترونیمشابهیرهاي] مس17[هابدي

هايیافته. یابدیمیجنوب شرقیايدر چهار کشور آس
ازمذکورمتاخرهايبنگاهکهکندمیشنهادپیهابدي

) آغاز کردند، یدتوليمثل مونتاژ (توانمندايسادهکارهاي
محصول از يفناوریادگیريو سپس به یندبعد به بهبود فرا

توانستند یتمعکوس پرداختند و در نهایمهندسیقطر
ي(توانمندیندو توسعه در محصول و فرایقاقدام به تحق

] 18[یگوردوو فیفین. اریند) نمایندصول و فرامحينوآور
در ییراترا با افزودن بعد تغيانباشت توانمنديالگو

الگويبراساس. کنندیمیلتکمیديارزش محصول تول
برعالوههاتوانمنديانباشتپژوهشگر،دواینپیشنهادي

پیچیدهتوانمنديبهتولیديروتینکارهايازحرکت

1- Staircase models

سمتبهرفتندرموازيحرکتیکشاملنوآوري،
.شودمیباالترافزودهارزشباتولیديکاالهاي

انباشتکهدنکنمیپیشنهاداغلب منابعحالیکهدر
توسعهحالدرکشورهايدرفناورانههايتوانمندي
کاالهايعمدتاوانبوهتولیدصنایعدر) آسیادر(عموما 
معکوسجهتدرحرکتبرمبتنیالکترونیکی،مصرفی
چرخه عمر ،]17و 16[استبودهمحصوالتعمرچرخه
است (مثال یطوالنیلیمعموال خیروگاهینهاييفناور
سال است که 20از یشبیمنسزv94.2گاز ینتورب

- یاز آن را ارائه مهایینمونهیمنسقدمت دارد و هنوز ز
یمحصول خاص معموال تا زمانیکدر يکند) و نوآور

خارجعملیاتازکلطوربههایروگاهر نکه آن محصول د
چرخههايمدلدردیگر،سوياز. کندمیپیداادامهنشود
بهنوآورانههايفعالیتتمرکزبتدریجنوآوري،عمر

پیداسوقهاهزینهکاهشوتولیدفراینددرنوآوري
دركقابلانبوهتولیدصنایعبرايموضوعاین. کندمی

محصولبهنوآورانههايفعالیتتمرکزتفکیکولیاست
برايآمدهعمرچرخهمدلدرکهشکلیبهفرایندو

وتولیدکمتعدادعلتبهپیچیدهايسرمایهکاالهاي
بنابراین. پذیرنیستامکانتولیديفرایندهايماهیت
مدل معکوس چرخه عمر محصول هايآموزهازاستفاده

ايیهسرمايهادر کااليدرك انباشت توانمندي] برا16[
باالمطالعات،عالوههب. استمواجههاییچالشبا یچیدهپ

خاصطوربهوانبوهکاالهايتولیدصنایعبرعمدتا
میانشدهشناختههايتفاوتواستمتمرکزالکترونیک

استممکنمصرفیکاالهايوپیچیدهايسرمایهکاالهاي
ايهسرمایکاالهايبرايمتونهايآموزهشودسبب

تجربیاتدرنمونه،عنوانبه. باشدنداشتهکاربردپیچیده
ازیکیانبوهتولیدفرایندبهبودومهندسیجنوبیکره
مصرفیکاالهايکنندهتولیدهايشرکتمهمهايگام

برايتوانمنديکسبنوآوري،آموختنبرايالکترونیکی
درمزیتبهیابیدستومحصولدرتغییرایجاد

بهبودهايفرصتچنیناما. استبودهصادراتیيبازارها
کاالهايصنایعدراندكتولیدحجمواسطهبهفرایندي
.نداردوجودپیچیدهايسرمایه

فناورانه يانباشت توانمندي] الگو1و ناگاو [چادنوسکی
بررسیراپیچیدهايسرمایهکاالهايتولیدهايدر شرکت
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ازبرداريبهرهوارينگهدازشروعشاملراآنوکرده
ودانشهاشرکتبهکهداندمیوارداتیهايسیستم

راايسرمایهکاالهايتولیدبراينیازموردتوانمندي
توانندمیمطالعهموردهايشرکتمدتیازبعدودهدمی

طراحیکارحديتاوتجهیزاتدربهبودکارهاي
نشانحقیقتایناولیهبررسیاما. دهندانجامرامحصول

درقبلیتجربهمطالعه،ایندرایرانیشرکتکهدهدمی
کاالهايتولیدیاتعمیراتونگهداريبرداري،بهره

] در مطالعه خود 3[یوبال.  تاستنداشتهسادهايسرمایه
ايسرمایهکاالهايکنندهتولیدبرزیلیهايدر شرکت

بهیت،پووبلبهشبیهچارچوبیازاستفادهباپیشرفته
گذاريسرمایهبرداري،بهرهوتولیدهايتوانمنديبررسی

وتوسعهتحقیقهايتوانمنديوپروژه،مدیریتو
توانمنديآموختنمیانرامهمیتمایزتیوبال. پردازدمی

شودمیقائلمحصولطراحیتوانمنديآموختنوتولید
کاالهايصنایعبامرتبطمطالعاتدراینازپیشکه

موردتوسعهحالدرکشورهايدرپیچیدهايایهسرم
هايتوانمنديتوسعهمسیرمنظرازاما. نبودتوجه

کهکندمیاکتفایافتهاینبهتنهاتیوبالمطالعهفناورانه،
شروعتولیدتوانمنديازمطالعهموردموفقشرکتهاي

درطراحیهايتوانمنديتوانستندتدریجهبوکرده
کنند.  یداپید و کوچکمحدوهايحوزه

در صنعت یتجربه کره جنوبی] در بررس4[هوانگ
فناورانههاييتوسعه توانمندیرمسیما،ساخت هواپ

درمستمروتدریجیحرکتشاملراايکرههايشرکت
ازايکرههايشرکت. داندمیمحصولسیستمیهرم

کرده،شروعسادهقطعاتبرخیساختوهواپیمامونتاژ
ساختوهاسامانهبرخیساختوطراحیوارددریجبت

سعینهایتدروشدهتولیدبرايموردنیازابزارآالت
تولیدفرایندتوسعهوتستهواپیما،طراحیواردکردند
هايمدلوشوندموفقزمینهایندرنتوانستنداماشوند

وبودکوچکهواپیماهايبهمحدودشدهطراحی
هوانگ. کندپیدادستمناسبیشفروحجمبهنتوانست

صنایعایندرفناورانههايتوانمنديازمهمیاجزاي
و تمرکز کندنمیبررسیراايپروژهتوانمنديمانند

مرتبط با دانش محصول دارد. يبر مطالعه اجزاییباال

چارچوبرسدمینظربهکهداردوجوددالیلیعالوه،هب
تایابدتوسعهکمیبایدفناورانههايتوانمنديموجود
درفناورانههايتوانمنديانباشتالگويبتواند
دهد. یحرا توضیچیدهپايسرمایهکاالهايکنندگانعرضه

هاييتوانمندیت] به اهم19[يبه عنوان مثال هابد
پیچیدهايسرمایهکاالهايکردنسازيویژهدرمهندسی

درتوانمنديازجزءاینولیکندمیاشارهمشتريبراي
قراربررسیموردکمترموجودهايسازيمفهوم
در یسو سرویرات] به نقش تعم20[یویس. داستگرفته

وکندمیاشارهکنندگانعرضهینايسودآوریشافزا
عملیاتازحاصلبازخوردهايچگونهکهدهدمینشان
بهبود يبراتواندمیپیچیدهايسرمایهکاالهايبرداريبهره
درهمجزءایناماقرارگیرداستفادهموردتولیدوحیطرا

فناورانه در يموجود از توانمندهايسازيمفهوم
قراربررسیموردکمترتوسعهحالدرکشورهاي

. استگرفته
انباشت،موضوعبامرتبطمتونمجموع،در

از ابعاد مهم یکیفناورانه را به عنوان هايتوانمندي
پژوهشیسوابقاما. دنکنیمیاه معرفدرسطح بنگییهمپا

هايتوانمنديانباشتالگوهايشناختبهعمدتاموضوع
هايتفاوت. اندپرداختهانبوهتولیدصنایعدرفناورانه
ايسرمایهکاالهايتولیدوانبوهتولیدمیانشدهشناخته
مشتريبرايسازيویژهباالياهمیتجملهازپیشرفته

وهاچارچوبکاربردپیشرفتهايسرمایهکاالهايتولیددر
عنوان نمونه . بهکندمیمواجهچالشباراموجودالگوهاي
یدتوليبرایسانساستفاده از ليکه استراتژیدر حال

انبوه ممکن یدتولیعدر صناینبا مشخصات معيکاال
ینمناسب باشد اییهمپاینداست جهت آغاز فرا

کهايیهسرمايکاالهایدتولعیدر صناییبه تنهاياستراتژ
طراحیمشترينیازمطابقوايپروژهصورتبهمحصول

دیگرسوياز. بودنخواهدجوابگوشودمیمهندسییا
کاالهايتولیدصنایعدرخاصطوربهکهمطالعاتی

برتنهایااندگرفتهصورتپیچیدهايسرمایه
ااجزسایروبودندمتمرکزمحصولهايتوانمندي
اندکردهخارجمطالعهمحدودهازرافناورانههايتوانمندي

فناورانههايتوانمنديرشدالگويبررسیبهاینکهیا
موجوددركکوشدمیحاضرمقالهروایناز. اندنپرداخته
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ايسرمایهکاالهايدرفناورانههايتوانمنديمفهوماز
.دهدگسترشراآنهارشدالگويوپیچیده

پژوهششناسیوشر-3
هايتوانمنديانباشتالگويدركتحقیقایناصلیهدف

درپیچیدهايسرمایهکاالهايتولیدصنایعدرفناورانه
تحقیقاصلیسوال. باشدمیتوسعهحالدرکشورهاي
درفناورانههايتوانمنديانباشتالگوياینکهازعبارتست

حالدرکشورهايدرپیچدهايسرمایهکاالهايتولیدصنایع
قابلزیرفرعیسواالتبهاصلیسوالاینچیست؟توسعه

یعصناینفناورانه در اهايتوانمندياجزاي: استشکست
ازتوسعهحالدرکشورهايدراجزااینانباشتچیست؟

کند؟میتبعیتترتیبیچه
یکفراوانیشمارشجايبهپژوهش،اینسواالتجنس
پژوهشی،سوابقومتونازمستخرجتفرضیاتاییدیاپدیده

کهاستمفهومیتحوالتمسیروابعاددركدنبالبه
آنبامرتبطادبیاتواستدسترسدرآنازکمیشناخت

از. دهدقرارنمیاختیاردررامفهومدركبرايکافیزمینه
ادبیاتوضعیتوتحقیق،موضوعسواالت،جنسرواین

رویکرداکتشافیپژوهشکههددمینشانموضوعبامرتبط
هايپژوهشازاهداف. استحاضرمطالعهبرايمناسبی

ومفاهیمشناختجدید،تجربیشواهدتولیداکتشافی
مناسبپیشنهاداتوفرضیاتتولیدوجدید،هايچارچوب

. باشدمی
برايمنسجمینظريزمینهپژوهشیسوابقچهاگر

اینکند،نمیائهارراتحقیقاینچارچوبگیريشکل
نحويبهراموجودالگوهايومفاهیمکوشدمیمطالعه

صورتبهتاسازدمرتبطشدهآوريجمعشواهدبهمنعطف
راآنهاوناساییرا شیديجديو الگوهایممفاه1استقرایی

مامنظور، ینايمرتبط کند. براينظرهايزمینهبهمجددا
نقطه شروع انتخاب ] را به عنوان11[یتبل و پویفتعر

مورد استفاده یدر کار تجربیکرده و آن را به صورت منعطف
بتواندآمدهبدستهايبا دادهیسهتا در مقادادیمقرار 

چهاگردیگرعبارتبه. کنداحصاءراهاتفاوتوهاشباهت
تولید،توانمنديمانندموجودهايگروهواجزا،مقالهاین 

1- Inductive

اماپذیردمیراتوسعهوتحقیقوپروژهفرایند،مهندسی
ابعاداکتشافیمطالعهتجربیهايدادهکهدهدمیاجازه

.کنندپیشنهادراجدیدي
زوایايازپژوهشاستراتژيعنوانبهمورديمطالعهانتخاب
وابستگیسازمانیهايتوانمندي. استدفاعقابلمختلف
آنهاياجزاودارندمربوطهسازمانوموقعیتبهباالیی

مطالعهروایناز. باشندپخشسازمانسراسردرتوانندمی
یقدقیبه بررسیازنیسازمانهايتوانمنديتحوالتتجربی
در سطوح مختلف سازمان، از ییرتغیندهاياز فرایقو عم
ها،هپروژوواحدهابینسطحدروواحدهاسطحدرجمله
گونهاینبرايمناسبیاستراتژيمورديمطالعات. دارد

.استنگرکلومحورموقعیتهايپژوهش
فرابشرکتایران،برقصنعتدرممکنهايگزینهمیاناز

فعالایرانیشرکتتنهافراب. شدانتخابمطالعهاینبراي
مدیریتونیروگاهاصلیتجهیزاتعرضهمهندسی،در

کشور تا سال یبرقابیچیدهبزرگ و پهاينیروگاهپروژه
يرقبایرياز شکل گیرود. بعد از آن وزارت نبو1386

بوجود آمده يوجود، رقباینکرد. با ایتحمایدجدیمحل
با یسهدر مقایاندکیديو تولیطراحی،عموما توان مهندس
یاتو تجربیخچهفراب تاریداشتند ولیقفراب در زمان تحق

فناورانه داشت که هاييدر انباشت توانمندیطوالن
مطالعه باشد. يبرایخوبینهگزتوانست یم

مدیریتباشمسی70دههدرراخودهايفعالیتفراب
بازارتدریجهباماکردآغازبرقابیهاينیروگاهايهپروژه
واحداثدراکنونهمطوریکهبهدادگسترشراخود

وریلینقلوحملهايپروژهحرارتی،هاينیروگاهمالکیت
هايموفقیت. داردفعالیتگازوفتنباالدستیهايپروژه
رشدنشانگرکشورازخارجبرقابیهايپروژهاخذدرفراب

حاضرتحقیق. استشرکتاینهايتوانمنديازبخشی
برقابیهاينیروگاهیعنیفراباصلیکاروکسببهمحدود

نقلوحملهايبخشدرشرکتاینهايفعالیتواست
علتبهتحقیقمحدودهازیمیپتروشوگازونفتوریلی

.استخارجهازمینهایندرشرکتفعالیتیکوتاهتاریخچه
تحوالتبهمحورفرایندرویکرديحاضرتحقیق

ايمجموعهکندمیفرضیعنیداردفناورانههايتوانمندي
ودانشوهااستراتژيانسانینیرويشاملهاورودياز
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تحوالتوتغییراتباوشوندمیتحولفرایندواردمهارت
اینکهشوندمیهاییخروجیبهمنجرگرفتهصورت
بهتوانمیواستتوانمنديدرتغییراتهمانهاخروجی

کهدهدمینشانمتون. سنجیدراآنمعیارهاییکمک
در حال توسعه عموما از يفناورانه در کشورهاهايفعالیت

و یدتولیندراو اقدامات بهبود در فیمهندسید،جنس تول
بهحاضرتحقیقمیدانیکاررو،ایناز]. 21[استمحصول

هايتوانمنديهايوروديمورددرشواهديجستجوي
درگذاريسرمایهوهاتیمانسانی،نیرويمانندفناورانه
هايسیستمرفتارتحلیلومدلسازيمهندسی،هايفعالیت
وطاهاختحلیلوموجود،هايطراحیبهبودپیچیده،

منظراز. پردازدمیهاسیستمبرداريبهرهدرمشکالت
بهپژوهشفناورانه،هايتوانمنديانباشتهايخروجی

اینازپیشکهکارهاییانجاممانندابعاديدرشواهددنبال
وهاموفقیتشد،میانجامخارجیهايشرکتتوسط

واجزاءمحصوالت،درتغییراتها،پروژهدرهاشکست
انتظارتوسعه،حالدرکشورهايدر. پردازدمیهاسیستم
مانندکندبروزنوآورانههايتوانمنديهمحديتاداریم
پیچیدهايسرمایهکاالهايطراحیدرجزییبهبودهايایجاد

محلیمحیطخاصنیازهايباتطابقبرايآنهاتغییرموجود،
.تریینپاعملکردباوترسادههايسیستمطراحییاو

تاسیسزمانازتجربیهايدادهآوريجمعبهمطالعهاین
مورداطالعاتیمنابعوپرداخته1372سالدرفرابشرکت
هاپروژهمستنداتموارديدرومصاحبهاکثرااستفاده

شد. آوريجمعمرحلهدوطیتجربیهايداده. استبوده
. یدول انجامبه ط1387تا آبان 1386از آبان یمرحله مقدمات

انجام شد. 1389و بهمن 1388مرداد ینبیاصلیدانیکار م
توسعه بخش برق در یخچهدرك تاریهدف مرحله مقدمات

خود قرار دهد و به یمحلیتبود تا مطالعه را در موقعیرانا
مرحله اطالعات از منابع ینکمک کند. در ایقتحقیطراح
صنعت برق چهیخدر تاریاز جمله دو کتاب فارسیمختلف

وتوانیرشرکترسمیهايدادهوگزارشات،]23و22[یرانا
يفناورمدیریتملیکنفرانسمقاالتمجموعهدرمقالهدو

ازیکیازبراین،عالوه]. 25و24[استخراج شد
تلمبه یروگاه(نفرابشرکتساختحالدرهاينیروگاه

تمباحثاکهآمدعملهببازدید) بیشهسیاهايیرهذخ

زیاديکمکسایتدرپروژهمسوولینباگرفتهصورت
کرد. هاتوانمنديماهیتوصنعتدركبه

ساختارنیمهعمیقمصاحبه29شاملاصلیمیدانیمطالعه
یافعلیکارمندانبامصاحبه25میاناینازکهبودیافته

کارشناسانبامصاحبه3گرفت،صورتفرابگذشته
بامصاحبهیکوفرابارفرمايکهايسازماندرمطلع
وساعتیکبینمصاحبههر. بودصنعتمتخصصیک
دیجیتالیصورتبهکهانجامیدطولبهساعتدوتانیم

مصاحبه. شدسازيپیادهفارسیزبانبهسپسوضبط
ومیانیمدیریتارشد،مدیریتهايردهازشوندگان

هايیمتاي،وظیفهواحدهاي(از بودندفنیکارشناسی
ارشد سازمان). یریتمدیمپروژه و ت

برايیکی: شدطراحیهامصاحبهبرايپروتکلسه
یکیومشتریانبرايیکیفراب،گذشتهیافعلیکارکنان

مصاحبهپروتکلنمونهعنوانبه. صنعتمتخصصبراي
شاملرااکتشافیتمسهفرابگذشتهیافعلیکارکنانبا

وسابقهشناختبررکزمتمابتداییبخش. شدمی
پیشینهمحورسهدرخودکهبودشوندهمصاحبهتجربیات
ازپیشکاريسابقهوفراب،باهمکاريپیشینهآموزشی،
متمرکزدومبخش. بودشدهسازماندهیفراببهپیوستن

10دربود که خودهاتوانمنديدرتغییراتشناختبر
عمده. ودبشدهسازماندهیسوالبسته12ومحور

وتاریخچهازبودندعبارتبررسیموردمحورهاي
هايمکانیسممربوطه،واحدهايمسوولیتتحوالت
درتغییراتخارجی،همکاراننقشها،فعالیتیادگیري

معیارهايدرتغییراتمربوطه،واحدانسانینیروي
وخدماتومحصوالتومربوطههايفعالیتعملکردي

بهسومبخش. پیشرورکتهايشباعملکردمقایسه
مباحثبهوبودمربوطشوندهمصاحبهفردازنظرخواهی

درگشتندمیبازقبلسال10بهاگر: پرداختمیذیل
حالدردادند،میانجاممتفاوتراکاريچهشرکت
راپیشروهايشرکتبهنسبتخودوضعیتحاضر
یدباهیندرشد در آيو شرکت برانندکمیارزیابیچگونه
انجام دهد. يچه کار
فرایندبهوروديعناصرازايمجموعهها،تماینبرعالوه
و يانباشت توانمندهايخروجیتوانمندي،توسعه
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راگرمصاحبهکهشدتهیهتوانمنديانباشتهايمکانیسم
یاريپروتکلدومبخشبامرتبطسواالتپرسیدندر

بامرتبطهايدادهيآورجمعبراينمونهعنوانبه. دهد
وطراحیهايزمینهدرتوانمنديانباشتفرآیندخروجی
محصولدرتغییراتمانندموارديمحصولمهندسی
میزانو) مفهومیطراحیوعملکردپیچیدگی،(سطح 
در. شدبینیپیشپروتوتایپتستهايدرموفقیت
برايومشتریانبراياستفادهموردهايپروتکل

انباشتنحوهجزییاتازبخشیتصنعمتخصصان
راهنماییبرايهمروشیکبعالوه. شدحذفتوانمندي
هرانجامازپیشبایدکهاقداماتیمورددرگرمصاحبه
گیردصورتمصاحبهازبعدومصاحبهحیندرمصاحبه،

پیشینهباآشناییوتحقیقتوضیحازبعد. شدتهیه
شدهتهیهاالتسوترتیبکهبودممکنشوندهمصاحبه
تاریخچهمورددرسادهسوالیکمعموال.شودعوض
درخوبیاطالعاتواحدآنهايفعالیتومربوطهواحد
بهادامهدرسواالتودادمیدستبههاتوانمنديمورد

هايخروجیوتغییرفرایندها،وروديبیشتربررسی
.پرداختندمیتوانمنديانباشت

درخواست،شوندهمصاحبهفردازمصاحبهحیندر
این. گرفتمیصورتپشتیبانیاراهنمامستندات
ریزيبرنامهمستنداتمانندموارديشاملعمومامستندات
بروشورها،شرکت،ساالنهگزارشاتبلندمدت،

گزارشاتها،دستورالعملوهارویهسازمانی،نمودارهاي
پروژه،هايدستورالعملها،آموختهدرسمستنداتپروژه،

مشاورینگزارشاتوسازمانیهايخبرنامهقراردادها،
شرکايوفراب،مشتریانفراب،هايسایتوب. شدمی

هاپروژهمورددرمفیدياطالعاتیمنابعفرابخارجی
توسطمصاحبهروزهماندراکثراهامصاحبهفایل. بودند

سازيپیادهمتوسططوربه. شدمیسازيپیادهپژوهشگر
. انجامیدطولبهمصاحبهزمانمدتبرابر6هااحبهمص
قراراولیهتحلیلموردبالفاصلهآمدهبدستهايداده
هايمصاحبهبرايبودابهامییانکتهچنانچهوگرفتمی

تلفنیصورتبهیاو شدمیگرفتهنظردربعديمحتمل
بهنهایتدرمصاحبهمتون. شدسوالشوندهمصاحبهاز

وشدفرستادهمجددبررسیبرايوندگانشمصاحبه
.گردیددریافتتلفنطریقازآنهانظرات

خامهايداده،]26و هوبرمن [یلزمایکردروبراساس
آندرکهشدندبنديطبقهجداولیقالبدروشدهتفسیر

انباشتفرایندهايوروديبرحسباطالعاتجداول
) دانشوگذاريسرمایهها،یمتی،انسانیروي(نتوانمندي

ازهریکبرايتوانمنديانباشتفرایندهايخروجیو
درپاراگرافهر. بودیافتهنظمفناورانهتوانمندياجزاي

کدنیزمستنداتوخوردشمارههامصاحبهنهاییمتن
باشد. یگیريقابل پهادادهمنابعبهارجاعتاکردنددریافت

هايدادهبینمداومهايبرگشتورفتمرحلهایندر
صورتادبیاتدرفناورانههايتوانمندياجزايوتجربی
جزءباهمخوانیعدمازحاکیشواهدهرگاه. گرفت

بررسیموردهاشباهتوهاتقاوتدقتبهداشتمربوطه
دیگریکیدلدرهاتفاوتچنانچه. گرفتمیقرارمجدد

دریريتغیبودشدهدیدهفناورانههايتوانمندياجزاياز
باشواهدچنانچهولیگرفتنمیصورتتوانمندياجزاء

گروهنداشتهمخوانیموجودهايگروهازهیچیک
موجودهايگروهدرتغییراتییاوشدمیایجادجدیدي
بدین. شودمنعکسهادادهماهیتتاگرفتمیصورت
هايتوانمندياجزايازپژوهششروعچهاگرترتیب

پژوهشنهایتدربود،پویتوبلریفتعطبقفناورانه
هايتوانمنديپروژه،اجرايهايتوانمنديحاضر

تجهیزات،بامرتبطهايتوانمنديپروژه،مهندسی
مدیریتهايتوانمنديوايپروژهپیشهايتوانمندي

کلیدياجزايعنوانبهراداخلیتامینزنجیره
داد. دیشنهاپیتموقعینفناورانه در اهايتوانمندي

ازاجزايیکیبامتناظرکهجدولازخانههردر
بهشواهدبود،باالدرشدهذکرفناورانههايتوانمندي

درشواهدقراردادنتمرکزوشدمرتبتاریخیصورت
بود تا هاخروجیوهاتوانمنديدرتغییراتبرجدول
. کنیمدركرافناورانههايتوانمنديتحوالتسیربتوانیم

پیداادامههادادهکیفیتکنترلفرایندمرحله،اینطولدر
با مصاحبه شوندگان برقرار یگريدیتلفنهايتماسکرد،

و مراجعه یمیلایقاز طریشتريشد، و مستندات ب
شد. یافتدريحضور
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سیرکهشدندتولیدهاییدیاگرامجداول،ایناساسبر
نشانراابفردرفناورانههايتوانمنديانباشتزمانی

مهمیتغییراتوحوادثشاملهادیاگراماین. دادندمی
اتفاقفرابدرفناورانهتوانمنديازجزءهردرکهبود

خوراكمورديمطالعهایندرموجوداطالعات.بودافتاده
بینمداومبرگشتورفتبراينیازموردتحلیلی

درتوانمنديانباشتموجودالگوهايوتجربیهايداده
هابرگشتورفتاینطی. کردفراهمراادبیات
يدر مطالعه مورديانباشت توانمندياز الگوسازيمفهوم

گویدی] م27[یگروحاضر صورت گرفت. همانگونه که پت
ومندشروتوانمیسختیبهراپژوهشازمرحلهاین

سازيمفهوممحتوي. بردپیشبهعملالدستورمطابق
عمقها،دادهتحلیلازپژوهشگرركدبرمبتنیعمدتا
چکومداومسازيفرضیهموجود،نظریاتازاودانش

هايچارچوبودادهبینبرگشتورفتحیندرآنها
گرفتننظردربرايپژوهشگردقتوموجود،مفهومی
. گیردی] شکل م28از جمله فرض نول [یبرقهايفرضیه
انباشتدموردرپژوهشایندرآمدهبدستالگوي

آنهاباوارسالشوندگانمصاحبهازگروهیبهتوانمندي
موارديدروگرفتصورتبحثموردایندر

درپایانیالگوي. گرفتصورتالگودرجزییاصالحات
. استشدهارائهمقالهاینبعديهايبخش

پژوهشهايیافته-4
پیمانکارانگرانقیمتخدماتجایگزینیهدفبافراب

در مشارکت یراندر ایبرقابهاينیروگاهالمللینبی
فراب. شدتاسیسمعادنوصنایعوزارتونیرووزارت

بهمنتاوکرداخذ1373سالدرراخودقرارداداولین
59معادلکهبودگرفتهبرقابیپروژه21مجموعدر1389
فراب. بودمگاوات10728کلظرفیتبهنیروگاهیواحد

کشورهايومیانهخاورآفریقا،درارجیخپروژه5
درکهبودبرنده شدهیانهمیايآس1المنافعمشتركمستقل
.بودبرقابیظرفیتمگاوات495معادلمجموع

ازتوانستمطالعهموردشرکتسال،20ازکمتردر
بههاپروژهارزانمدیریتدراندكهايتوانمندي

1- CIS

طراحیوروگاهنیمهندسیدروسیعتريايهتوانمندي
شرکتموفقیتساززمینهکهیابددستاصلیتجهیزات

هايتوانمنديانباشت. شدخارجیوداخلیبازارهايدر
ابتدادروشدآغازداخلشدهمحافظتبازارازفناورانه
. نداشتوجودصادراتیبازارهايبهورودبرايقصدي
بهپاسخدررافناورانهتوانمنديانباشتفراب

زمینهدرکشورداخلبازاردرموجودهايرصتف
تاکردآغازهاپروژهدرمهندسیسادههايفعالیت

بتواندوکندمدیریترانیروگاهیتجهیزاتبیناینترفیس
حاصلاطمینانپروژهدرخارجیهايطراحیتحققاز

مورددرراخودمهندسیتوانشرکتتدریج،ه ب. کند
سپسودادافزایشنیروگاهنیپشتیباواصلیتجهیزات

خارجیهايطراحیبهبودبرايطراحیهايفعالیتوارد
بهنسبتترپایینعملکردسطحباالبتهتوربینطراحیو

چهاگر. شددنیادرموجودتوربینهايترینپیچیده
2بودتوانستهتحقیقاینزمانتامطالعهموردشرکت
عملکردمذکورهايتوربینکند،طراحیبرقابیتوربین

تريپایین) مکانیکیکاربهآبانرژيتبدیلدرکارایی(
وداشتنددنیابرقابیهايتوربینترینپیچیدهبهنسبت

یق،. در زمان تحقبودندفناوريمرزهايپسدربنابراین
هايتوربینترینیچیدهپیطراحيشرکت هنوز به توانمند

بودتوانستههایافتهساسابرولیبودنیافتهدستبرقابی
مانند دانش مواد، دانش یازمورد نهايتوانمنديازبرخی

رفتار یلتحلیچیدهپيابزارهاین،توربیطراحیندفرا
توربینیکموفقپروتوتایپساختتجربهوتوربین
شده بود (با یفراب طراحهايتیمتوسطکهبرقابیبزرگ

یشنهاديصد پدر96,2با یسهدرصد در مقا95ییکارا
کند. یجاد) را در خود ایشروپيهاتوسط شرکت

یو چارچوب مفهومهادادهمیاندفعاتبهتحلیلدرحین
] رفت و برگشت صورت گرفت که 11[یتبل و پو

اشارهآنبهتحقیقشناسیهمانگونه که در بخش روش
اجزايازجدولیکایجادبهمنجراستشده

پیچیدهايسرمایهکاالهاييبرافناورانههايتوانمندي
مطالعهاینهايیافتهپذیريتعمیمچالشرغمعلی. گردید

مطالعات يراهنماتواندمیچارچوبایناکتشافی،
يدر کاالهاییهمپایقتردرك عميبرایندهآیتجرب
چارچوب نسبت به ینباشد. ایچیدهپيایهسرما
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دیتولیعخاص صنایددو جزء جدیتچارچوب بل و پو
: کندمیپیشنهادپیچیدهايیهسرمايکاالها

مرتبط با هايي) توانمند2پروژه و (ی) مهندس1(
. یزاتتجه

هايسیستمتحققومهندسیباپروژهمهندسیتوانمندي
برمشتملتوانمندياین. داردسروکارهاپروژهدرپیچیده
ازموجودهايطرحکهاستمهندسیهايفعالیت

شدهتهیهجزییومفهومیطراحیلشامتجهیزات،
خاصپروژهیکدراستفادهبرايراطراح،توسط
توانمندياین،عالوههب. کندمیعملیاتیوسازيویژه

بینهماهنگیایجادبراينیازموردمنابعودانش
هماهنگی. شودمیشاملرامختلفهايسیستماینترفیس

عملکردازاطمینانحصولجهتهااینترفیسمیان
کاالهايازسیستمیکمختلفاجزايبهینهویکپارچه
. گیردمیصورتپیچیدهايسرمایه

مختلفسطوحبهناظرتجهیزاتبامرتبطهايتوانمندي
حیندرفنیخدماتارائهوتولیدجزیی،ومفهومیطراحی

کهدادنشانتحقیقاینشواهد. استهاسیستمبرداريبهره
یعنیخاصتجهیزیاسیستمیکتولیددانشیادگیري
وطراحیپیشروهايشرکتتوسطاینازپیشکهتجهیزي

سطوح. داردراپیچیدگیسطحترینپاییناستشدهتست
برايفنیخدماتارائهازتواندمیتوانمندياینپیشرفته
حیندرسیستمتعمیراتویابیعارضهخطا،تحلیل

استممکنسطحایندرچهاگر. شودآغازبرداريبهره
نیازمندهاعارضهوخطاهارفعولینشودطراحیسیستمی

بعديسطح. استسیستمعملکرديهايپایهواصولدرك
آغازپیچیدهتجهیزموجودهايطرحبهبودازتوانمندياین

بازخوردهادركتوانمنديبهسطحترینپیشرفتهدروشده،
نهایتدروتجهیزبهبودهتجسیستمبرداريبهرهحیناز

. سدرمیجدیدسیستموتجهیزطراحی
پژوهشایندهدمینشانتحقیقسواالتکهگونههمان
کاالهايدرفناورانههايتوانمندياجزايشناختبرعالوه

دنبالبهتوسعهحالدرکشورهايدرپیچیدهايسرمایه
وتحلیلنتایج. بودنیزهاتوانمنديتوسعهمسیرشناخت

درکهروشیمطابقتحقیقایندرشواهدازسازيمفهوم
مسیرکهاستحاکیاستشدهدادهتوضیحقبلبخش

باتوانمیرافرابشرکتدرفناورانههايتوانمنديتوسعه
عمرمختلفمراحلدرحرکتاساسبرخوبیتقریب
وبرق،تولیدهايسیستم. دادتوضیحبرقتولیدهايسیستم

کالنمرحلهسهپیچیده،ايسرمایهکاالهايازدیگرسیاريب
سیستموطراحیسازيمفهوممرحله) 1: (دارندخودعمردر
) 3(پروژهدرسیستمتحققومهندسیمرحله) 2(

یندر حهاسیستمبهفنیخدماتارائهوبرداريبهره
. یاتعمل

درغیرخطیالگويیکفرابدرفناورانهتوانمنديانباشت
بادوممرحلهازانباشتکهصورتیبهداشتمراحلاین

درآنهاتحققنحوهیادگیريوخارجیهايطراحیدرك
آغاز شد.هاپروژه
یروگاهنیبانیپشتیزاترا از تجهیگام، فراب مهندسیندر ا

یعنییاصلیزاتتجهیوارد مهندسیجآغاز کرد و بتدر
مرحلهیعنیلو و ژنراتور شد. شرکت سپس به جینتورب
حیندرخطاهاونواقصرفعمشغولوکردحرکتسوم

نهایتدر. شدهانیروگاهدرشدهتحویلهايتوربینعملیات
تیمدرگذاريسرمایهطریقازوبرگشتاولمرحلهبه

درتدریجیبهبودهايبهتوانستتحلیلوطراحی
وبپردازدخارجیهايشرکتتوسطشدهارائههايطراحی
اینچهاگرکندطراحیراخودبرقابیهايتوربینسپس

عملکردوداشتندقرارفناوريمرزپسدرهاتوربین
نشانخودازعملدرفناوريمرزبهنسبتتريپایین

در ییکه به منظور درك همپادهدمینشاناین. دادندمی
عملکردسطحدرپیشرفتبایدپیچیده،ايیهسرمايکاالها

عبارتبه. بگیریمنظردرنیزراشدهطراحیهايسیستم
ایندرشدهبررسینمونههمانندمتاخر،شرکتیکدیگر

هايتوانمندياجزايازبخشییاتمامدرتواندمیمطالعه،
حالتیکدر. بماندباقیفناوريمرزهايپشتفناورانه
هايتوانمنديتدریجبهتواندمیمتاخرشرکتتر،پیشرفته

يبا سطوح عملکردیمحصوالتیدو تولیود را به طراحخ
ارتقا دهد. يمنطبق بر مرز فناوریایکنزد
و Cacth-upیاتشناخته شده در ادبیرهايبا مسیرمساین
یافتهتوسعه يشناخته شده عمر محصول در کشورهایرس

تفاوت دارد:
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یچیدهپايهیسرمايفناورانه در کاالهاهايي) چارچوب توانمند1جدول

فناورانهتوانمنديجزءیاکارکرد سطوح
پیچیدگی

ايپروژهپیش پروژهاجراي پروژهمهندسی تجهیزاتبرمبتنی شبکهوتعامالت

-امکـان مطالعات -
انتخـاب سنجی،

ــاختگاه، ســــــ
ــان ــديزمــ بنــ
گذاريسرمایه

ــداث - ــبواحـ نصـ
تجهیزات

سایتاندازيراه-
سطحیبهیابیدست-

ــرداز ــروژهعملک پ
درقبـول مـورد که

استمحلیبخش

طراحیمرور -
ینتـــــــــام-

یزاتتجه
کیفیتکنترل -

یـــدگرفتن/خریســـانسل-
یددانش تول

یدتولیریتو مدیمهندس-

ــامین-  ازهــاوروديت
شـناخته کنندگانتامین
شده

ــروش -  ــولفـ محصـ
بــــه مشــــخص

موجودمشتریان

ساده،
روتین

بر ی(مبتن
تجربه 
صرف)

بـراي جسـتجو  -
منــابعیــافتن

ــب مناســــــ
فنــــــــاوري
(انتخـــــــاب 

)فناوري

یگـران از دیادگیري-
بهبود عملکرد يبرا

پروژه (حرکـت بـه   
يسمت استانداردها

در عملکرد)یجهان

یمهندســـــــ- 
ــزاتتجه یـــ

ــت یبانیپشــــ
یروگاهن
یمهندســـــــ- 

ــزاتتجه یـــ
یروگاهنیاصل

ــل/تحلیابیخطا- ــوانح ی س
ــرهیندر حــ ــرداريبه ب

تجهیزات
هايتمسیسطراحیبهبود -

مرزهايپس(در موجود
)فناوري

ــال - ــاوريانتق ــهفن ب
ــامین ــدگانتـ کننـ

محلی
دانش در يجستجو-
کنندگان،ینتامیانم

مراکزومشتریان
تحقیقاتیعلمی
داخلی

ــتجو - بــــرايجســ
جدیدمشتریان

کپی
برداري،
اکتساب

بر ی(مبتن
جستجو)

ياسـتانداردها یینتع-
ــان ــرایجه يدر اج
یـق رهـا (از ط پروژه

)يانجام نوآور

ــوآور- در ينــ
یمهندســـــ

یـــــزاتتجه
ــل و یاصــــ
یبانپشــــــت

یروگاهن

بهـره ازبازخوردهـا اعمال-
مهندسیتولید،بهبرداري

طراحیو
پـس ازهـا یستمسیطراح- 

ســطح(بــا فنــاوريمــرز
نسـبت تـر پایینعملکرد

تـــرین پیشـــرفتهبـــه
)تجهیزات

پیشـرفته طراحـی بهگذار - 
(حرکـت  هاسیستمترین

ــاوريمــرزوير ــاوفن ی
سمتبهآندادنحرکت

)جلو

ــشجســتجوي- ودان
سطحیکدرهاایده

ــیع ــامینازوسـ تـ
ومشتریانکنندگان،
ــز ــیمراکـ وعلمـ
وداخلـی تحقیقاتی

المللیبین
در توســعه يهمکــار- 

يفناور

نوآورانه،
ايمخاطره

بر ی(مبتن
پژوهش)

)یابددستآنهابهبودتوانستهفرابشرکتحاضررديوممطالعهدرکهاستسطوحیدهندهنشانخاکستريهاي(قسمت

یکیمحصول خاص بوده و تفکیک) مستقل از دوره عمر 1
ازونداردوجودآندرمحصولوفرایندهايينوآورینب

محصولعمرچرخهمعکوسدرحرکتهايمدلبارواین
درحالیکهدر) 2استمتفاوتشدهپیشنهادمتوندرکه

سیرپیشروهايشرکتمیاندرویافتهتوسعهکشورهاي
سازيپیادهومفهومیطراحیازمحصولتوسعهمنطقی
وبرداريبهرهعملیاتسیستمنصبازپسوشدهشروع

پژوهشاینازبرآمدهالگويدر. شودمیشروعمشکلرفع

نصبهايسیستمازخطارفعوبرداريبهرهباشدندرگیر
یطراحهايتوانمنديانباشتازقبلکهاستايرحلهمشده
شده است. یطیزاتتجه

وهابنگاهسایردربیشتريتجربیمطالعاتاستنیازاگرچه
بتوانیمتاگیردصورتتوسعهحالدرکشورهايسایردر

کنندگانعرضهمیاندرمسیراینپذیريتعمیممحدوده
يتا حدتوانمیکنیم،مشخصراپیچیدهايسرمایهکاالهاي

ناشیعمدتاتفاوتاینبروز. دادتوضیحرامسیراینبروز
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استپیچیدهايسرمایهکاالهايصنایعدرتولیدماهیتاز
بامقایسهدرباالطراحیومهندسیحجمآنفرایندهايکه

یراخیعکه صنایدارد در حالیکالکترونمصرفیکاالهاي
یرانآنگونه که در ایاانبوه (یدمبرم به دانش تولیازن

يدر کاالهای) دارند. مهندسیصنعتیدمرسوم است تول
ازوسیعیمحدودهباوبودهسختپیچیدهايیهسرما
بهتوجهبااستنیازکهداردسروکارهاسیستمواجزاء

شده و با هم هماهنگ سازيویژهپروژهخاصشرایط
بزرگهايتوربیننمونه،عنوانبه]). 29[یپشوند(پرنش

. شوندطراحیخاصطوربهپروژههربرايبایدآبی
آسیاییمتاخرهايبنگاهیادگیريهاياستراتژيبنابراین،

بازارهايبرايانبوهتولیدتوانمنديانباشتبرمبتنیکه
مورددراحتماالومورد،ایندرتواندنمیبودصادراتی

.باشددقصاپیچیده،ايسرمایهکاالهايسایر
جملهازپیچیدهايسرمایههايسیستمطراحیبعالوه

سیستمرفتارازعمیقدانشبهنیازبرقتولیدتجهیزات
بیشترتولیدطریقازتنهاتواننمیرادانشاینکهدارد
فناوريانتقالرسمیقراردادهايطریقازیاهاسیستماین

نیازمنددانشاینانباشتبلکه. آوردبدست
وهاسیستمعملکردمنطقفهمدرگذاريسرمایه
مدلسازيوتحلیلیابزارهايتوسعهدرگذاريسرمایه

برداريبهرهحیندرمعموالپیچیدههايسیستم. است
] و 19[دهندمینشانخودازبینیپیشغیرقابلرفتارهاي

ینو درك علل بروز خطا در حیلتحلینبنابرا
عملکردداخلیمنطقناختشبرايراهیبرداريبهره

.  هاستسیستم

گیرينتیجهوبحث-5
برايبنگاهسطحدرعمیقاکتشافیمطالعهیک،مقالهاین

کنندگانعرضهدرفناورانهتوانمنديانباشتتحلیل
توسعهحالدرکشورهايدرپیچیدهايسرمایهکاالهاي

فعالایرانیشرکتیکازمطالعهتجربیهايداده. است
برقابیهاينیروگاهساختومهندسیطراحیدر

اکتشافیمطالعهکهوجوداینبا. استشدهآوريجمع
یاتآن را قادر ساخت تا به ادبیقتحقهايیافتهبود،
يبرایچارچوب مفهومیکیشنهادپیقاز طرییهمپا

کنندگانعرضهدرفناورانههاييدرك انباشت توانمند
این. کندکمکپیچیدهايسرمایهکاالهايمتاخر

رافناورانههايتوانمندياجزاءازايمجموعهچارچوب
ارائهپیچیدگیمختلفسطوحدرکهدهدمیپیشنهاد

خاصبنگاهیکموقعیتدركبرايتوانندمیواندشده
تحولمطالعهوپیچیدهايسرمایهکاالهايکنندهعرضه

عالوه،هب.کنندکمکزمانگذردرآنهايتوانمندي
هايتوانمنديانباشتمسیرازالگوییحاضرمطالعه

راآنتفاوتدالیلوکندمیارائهصنایعایندرفناورانه
. دهدمیتوضیحمتوندرموجودمسیرهايبا
کاالهايدرفناورانههايتوانمنديبهتردركمنظوربه

موجود در متون (به يعالوه بر اجزایچیده،پايسرمایه
تجربیمطالعه]) 18و11،30به [یدنوان نمونه مراجعه کنع

: دهدمیپیشنهادراجدیدجزءدوحاضر
هايسیستمتحققومهندسیباکهپروژهمهندسی) 1(

برمشتملتوانمندياین. داردسروکارهاپروژهدرپیچیده
برايراموجودهايطرحکهاستمهندسیهايفعالیت
کندمیعملیاتیوسازيویژهخاصپروژهیکدراستفاده

عملکردیکبرايرامختلفهايسیستمبیناینترفیسو
بامرتبطهايي) توانمند2(.کندمیبهینهیکپارچه
ارائهتولید،توانمنديمختلفسطوحبهناظرکهتجهیزات
وتجهیزاتطراحیوبرداريبهرهحیندرفنیخدمات
سیستمیکتولیددانشيیادگیرازگذربا. هاستسیستم

ارائهباتوانمندياینپیشرفتهسطوحخاص،تجهیزیا
سیستمتعمیراتویابیعارضهخطا،تحلیلفنیخدمات

بعديسطحبهتواندمیشود،میآغازبرداريبهرهحیندر
کند،حرکت)پیچیدهتجهیزموجودهايطرحبهبود(یعنی

ازبازخوردهادرك يسطح به توانمندترینپیشرفتهدرو
یتو در نهایزجهت بهبود تجهیستمسبرداريبهرهحین
برسد. یدجدیستمو سیزتجهیطراح

بایدپیچیده،ايیهسرمايدر کاالهاییمنظور درك همپابه
نیزراشدهطراحیهايسیستمعملکردسطحدرپیشرفت

همانندمتاخر،شرکتیکدیگرعبارتبه. بگیریمنظردر
یاتمامدرتواندمیمطالعه،ایندرشدهبررسینمونه

مرزهايپشتفناورانههايتوانمندياجزايازبخشی
هایشسیستموتجهیزاتیعنیبماندباقیفناوري

هايشرکتتوسطکهفناوري،مرزازترپایینعملکردي
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حالتیکدر. باشدداشتهشوند،میارائهپیشرو
هايتوانمنديتدریجبهتواندمیمتاخرشرکتتر،پیشرفته

با سطوح یمحصوالتیدو تولیخود را به طراح
ارتقا دهد. يمنطبق بر مرز فناوریایکنزديعملکرد

انباشتدركبرايچارچوبیپیشنهادبرعالوه
ايسرمایهکاالهايتولیددرفناورانههايتوانمندي

مسیرکهدهدمینشاناکتشافیمطالعهاینپیچیده،
حرکتیکصورتبهفناورانههايتوانمندينباشتا

ايسرمایهکاالهايعمرمختلفدرمراحلغیرخطی
مرحلهازهاتوانمنديانباشتکهايگونههببودپیچیده
درپیچیدهتجهیزاتسازيپیادهومهندسییعنیمیانی
یعنیآخرمرحلهبهجهشیسپسوشدآغازپروژهیک
داشتهاسیستمعملیاتحیندرخطارفعوبرداريبهره

توسعهومفهومیطراحییعنیاولمرحلهبهنهایتدرو
اینبروزدالیلازیکیمقاله. بازگشتپیچیدههايسیستم
مقایسهدرفناورانه،هايتوانمنديانباشتمسیردرتفاوت

راپژوهشی،متوندرشدهشناختهمسیرهايبا
وپیچیدهايسرمایهيکاالهافناورانهخاصهايویژگی

برايبرداريبهرهحیندرکاالرفتارهايدركمهمنقش
.داندمیطراحیدانشکسب

دهد که ینشان میقتحقینایریتی،منظر الزامات مداز
شرکت متاخر با خطاها و یمهندسيهایمشدن تیردرگ

گام یکتواند یميبرداربهرهینآمده در حیشسوانح پ
ها باشد. یستمسیبه دانش طراحیابیدستيبرایانیم

يخود برايتواند سطح توانمندیشرکت متاخر م
بارابرداريبهرهحیندرفنیخدماتارائهوخطایابی
هاسیستمرفتارتحلیلدرکوچکگذاریهايسرمایه
درگیرطریقاززمانگذردرتوانمندياینودهدافزایش

ترمتنوعادثحووخطاهابامهندسیتیمهايشدن
شدهتحویلسیستمهايازپشتیبانی. شودمیتقویت
دانشبهاتکاامااستمتاخرشرکتوظایفازبخشی

منظرازرامشکالتیاستممکنمنظوراینبرايخارجی
برايبزرگخیلیهايهزینهوکندایجادخدماتپایایی

عیوبوخطاهارفعبعالوه،. باشدداشتهشرکتشهرت
تواناعتبارتواندمیبرداريبهرهحیندرهاسیستم

خودکارفرمایانچشمدررامتاخرشرکتمهندسی

کارهايسپردنساززمینهتواندمیخودکهدهدافزایش
.باشدمتاخرشرکتبهترپیچیده

فناورانههايتوانمنديرشدسیاستی،کاربردهايمنظراز
چندتراتژياسنیازمندپیچیدهايسرمایهکاالهايدر

گسترشبرتمرکزجايبهابتدا،در. استايمرحله
مشتریانتوانندمیهاسیاستتولیدي،هايتوانمندي

ومهندسیدرداخلیخدماتازاستفادهبهراداخلی
هايتوانمنديانباشتتاکنندتشویقپروژهمدیریت
مدتیگذشتبا. گرددآغازترسادههايبخشدرفناورانه

کافیاعتمادتوانستندداخلیکنندگانعرضهاینکهازبعدو
دولتیهايسیاستکنند،ایجادکارفرماسازماندررا

اینفنیخدماتخریدبهراداخلیمشتریانتواندمی
هاسیستمبرداريبهرهحیندرمتاخرکنندگانعرضه
متاخرهايشرکتها،توانمنديرشدبا. کندتشویق
خودتوسطشدهطراحیهايسیستمارائهبهقادراحتماال
بازاریافتناصلیهايچالشازیکیولیبودخواهند

هايسیستمبااليقیمتعلتبه. هاستطراحیاینبراي
مدتطوالنیعملیاتیکبهمشترينیازمنديوپیچیده

باالییمخاطراتمشتریاناستممکنسیستم،ازپایاو
دولت. باشندمتصورلیداخهايسیستمازاستفادهدر
یطیشراگربیمههايسازمانباهمکاريطریقازتواندمی

و نصب یددر خریداخلیانمشتریسکبوجود آورد که ر
کنندگانعرضهتوسطشدهطراحیپیچیدههايسیستم

. یابدکاهش یداخل
در. گرفتصورتبرقابیهاينیروگاهدرمطالعهاین

ازبزرگیحجمتجهیزاتازیکمتعدادبرقابیهايپروژه
تواننمیوشوندمیشاملرانیروگاهساختهايهزینه

کاالهايصنایعسایردرالگوهمینکهبودمطمئن
متفاوتهاپروژهايهزینهترکیبکهپیچیدهايسرمایه

سایردرآیندهمطالعاتبنابراین. شوددنبالاست
وپیچیدهايهسرمایکاالهايتولیدکنندهصنعتیهايبخش

تعمیمبهتواندمیتوسعهدرحالکشورهايسایردر
شناختچارچوبجملهازتحقیقاینهايیافته

کمکهاتوانمنديانباشتمسیروفناورانههايتوانمندي
کارهايوکسبازیکیبرمتمرکزتحقیقاین. کند

. بودبرقابیهاينیروگاهساختیعنیفرابشرکت
براينیازموردهايتوانمنديتوانندمیآیندهتحقیقات
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].31[نمایندبررسینیزرا

تشکروتقدیر-6
آقایانجنابهايراهنماییوهاحمایتبدونتحقیقاینانجام

هارسولیحاجامینمهندسکرمانشاه،علیدکتر،مایک هابدي
(معاون مقدمناجیامیرمهندسوقت فراب)، یرعامل(مد

(معاون هوشیارمحمدمهندس)، هاسیستموریزيبرنامهاسبق
مهندسینومدیرانمعاونان،سایرو)، هاسیستموریزيبرنامه
.بودغیرممکنداشتندشرکتهامصاحبهدرکهفراب
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Abstract
The aim of the present study is to develop
indicators for the evaluation of quality of
research papers. Due to the nature and aims
of the research, the research method was
mixed method. We used 35 evaluation forms
of theprestigiousnational and international
journals in social sciences, and 7 experts and
scholars in the relevant disciplines norms as
the framework (population) of the study.  The
selection was based on purposive sampling
method. To extract normative component and
identify deficiency in the evaluatuion forms
we developed a checklist, and conducted a
semi-structured interview with experts.
Descriptive statistical methods,including
frequency and percentage frequency of
occurrences were used to analyze the data.
Results showed the inconformity of the
evaluation forms with the norms of science.
by comparing the indicators of evaluation
worksheet and component of Merton, the
final checklist of 48 statements and 4 option
was made and accreditation by experts the
final form was achieved.

Keywords: Indicator, Quality Assessment,
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