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Abstract 

This article examines that how formatting and 
developing technological capabilities in the 
industrial organizations. The research strategy 
is "case study" thus we selected an industrial 
organizations in the field of maritime. After 
reviewed literature, conducted deep 
interviews with officials, managers, 
consultants and experts were associated with 
that organization. The literature in this area is 
tow defect: 1) the most models proposed for 
the development of technological capabilities 
focus on mass production, but the nature of 
our case study is complex products. 2) The 
basic assumption of these models is 
cooperation with developed countries, but the 
sanctions on dual-use products is the obstacle 
for this cooperation. In this paper, we studied 
steps in the formation and development of 
technological capabilities to be identified. 
Three steps were identified: "investment and 
the creation of basic infrastructure", "upgrade 
capability through reverse engineering with 
limited cooperation" and "reverse engineering 
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for complex products with developing of 
design and innovation". Finally phases 
identified in this area compared with 
conventional models and the differences 
between them were investigated. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 زمستان، 4، شماره هشتمسال 

 

  

  ؛هاي فناورانه گیري و توسعه قابلیت مراحل شکل
 یک سازمان صنعتی صنایع دریایی مطالعه

  3یخلجان یدرجعفر ق ،3یانطبائ کمال یدس ،3علیرضا بوشهري، 2زاده فرتوكحمیدرضا ، *1سیامک طهماسبی

  اشتر دانشجوي دکتري مدیریت صنعتی دانشگاه مالک -1
  اشتر مالک یدانشیار دانشگاه صنعت -2
  اشتر مالک یاستادیار دانشگاه صنعت -3

  

  دهیچک
استراتژي پژوهش، مطالعه موردي . پردازد ایران می یاییدر یعهاي صنعتی حوزه صنا از سازمان یکیهاي فناورانه در  گیري قابلیت این مقاله به بررسی نحوه شکل

مدیران، مشاوران و کارشناسان ارشد  ن،یک سازمان بوده که به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و در کنار مطالعه منابع علمی، اقدام به انجام مصاحبه عمیق با مسئولی
هاي قبلی بوده است ولی پیشینه موجود داراي دو خالء مهم در این زمینه  هاي علمی پژوهش نقطه شروع مطالعه استفاده از یافته. مرتبط با آن سازمان گردید

در صورتی که ماهیت اغلب محصوالت سازمان مورد (بر تولید انبوه است  زهاي فناورانه بیشتر متمرک شده براي توسعه قابلیت اول اینکه الگوهاي ارائه: باشد می
باشد که به دلیل وجود  یافته می فرض اساسی دیگر براي الگوهاي یادشده هم همکاري با کشورهاي توسعه و پیش) مطالعه از جنس محصوالت پیچیده است

در سازمان مورد مطالعه جهت  شده یشده مراحل ط یمقاله سع یندر ا. باشد نمی سرمیداراي کاربرد دوگانه، این همکاري  یعهاي مستمر علیه صنا تحریم
 هاي یرساختز یجادو ا گذاري یهسرما: شد که عبارتند از ییاین مراحل در قالب سه گام شناسا. هاي فناورانه شناسایی و معرفی گردد گیري و توسعه قابلیت شکل
 یتدر نها. يو نوآور یو گسترش طراح تر یچیدهمعکوس محصوالت پ یمهندسهمچنین محدود و  يعکوس با همکارم دسیبه واسطه مهن ها یت، ارتقاء قابلیهپا

  .ه استهاي متداول در این حوزه مقایسه شد با مدل شده ییمراحل شناسا

  یاییدر یعهاي صنعتی، صنا هاي پیچیده، سازمان هاي فناورانه، محصوالت و سامانه قابلیت: ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
امروزه توسعه کشورها در گرو توسعه صنعتی بوده و توسعه 

توسعه فناوري نیازمند یک . صنعت نیز وابسته به فناوري است
ز آن به عنوان هایی است که ا سري تمهیدات و قابلیت

1"هاي فناورانه قابلیت"
اي بودن  مهم و پایه. شود یاد می 2

به ویژه  -هاي فناورانه براي هر نوع فعالیت نوآورانه  قابلیت
مورد تأکید بوده و به همین دلیل در  -محور  در صنایع فناوري

                                                 
  Tahmasebysiamak@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

12- Technological Capabilities 

2ویتابل و پ]. 1[ ها قرار گرفته است کانون توجه دولت
بیان  3

ها در کشورهاي پیشرفته ناشی  کنند که عامل موفقیت بنگاه می
بنابراین ]. 2[ هاي فناورانه است از انباشت تدریجی قابلیت

هاي  ها و صنایع به قابلیت موفقیت یا عدم موفقیت بنگاه
هاي فناورانه عبارت  قابلیت]. 1[ شود فناورانه آنها مربوط می

براي شناسایی، ارزیابی،  است از دانش و مهارت مورد نیاز
از طرف ]. 3[هاي مرتبط با صنعت  بکارگیري و توسعه فناوري

3دیگر مفهوم محصوالت پیچیده
به عنوان یک مقوله کلیدي  4

                                                 
23- Bell and Pavitt 
34- Complex Product Systems (CoPS) 
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این ]. 5و4[ معرفی شد 1980در اواخر دهه  1توسط هابدي
، زیر ها شبکه، ها ستمیسبه عنوان  توان یممحصوالت را 

اي که براي  ا ارزش و سرمایه، کاالها و خدمات بها ساخت
مشتریان خاص و در تعداد بسیار محدود طراحی و تولید 

طی یکی دو دهه اخیر اهمیت ]. 6[ تعریف کرد شوند یم
محصوالت پیچیده به خوبی مشخص شده و این مقوله در 

]. 7[مراکز تحقیقات دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است 
جوامع امروزي را  هاي اقتصادي این محصوالت زیرساخت

ها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز  دهند؛ سیستم تشکیل می
آورند و نقش  براي تولید کاالهاي صنعتی را پدید می

. هاي نوین در جوامع دارند چشمگیري در انتشار فناوري
دستیابی به تولید و عرضه این نوع محصوالت، نیازمند سطح 

یکی از . تلف استهاي مخ ها و توانمندي باالیی از قابلیت
هاي ضروري براي این  ترین قابلیت ترین و شاید اصلی مهم

  .هاي فناورانه است امر، قابلیت
  بیان مسئله 1- 1

اي  هاي خود را در قالب مجموعه سازمان مورد مطالعه، فعالیت
وابسته به یک سازمان دیگر از اوایل پیروزي انقالب اسالمی 

 1387روزافزون آن، در سال شروع کرد که به واسطه توسعه 
این سازمان در حوزه . به سازمانی مستقل تبدیل شد

شناورهاي تندرو فعالیت داشته و بخشی از محصوالت 
به خاطر این (شود  تولیدي آن در بخش دفاع استفاده می

  ).موضوع از ذکر عنوان سازمان مورد مطالعه معذوریم
ات دریایی با توجه به سواحل گسترده ایران و نوع تهدید

دشمن و همچنین نوع دکترین دفاعی ایران مبنی بر لزوم 
کسب آمادگی براي نبردهاي نامتقارن، شناورهاي تندرو براي 

یکی از اهداف . نیروهاي دفاعی ایران اهمیتی راهبردي دارد
 هاي کشتی به سریع اصلی در دکترین دفاعی ایران، حمله

بحبوحه  در و 2002 سال. باشد دشمن و منهدم کردن آن می
 ترین پرهزینه کشور آن ارتش ایران، علیه آمریکا تهدیدهاي
 این در. اجرا کرد را خود تاریخ سازي شده شبیه رزمایش
 قرمز تیم یک و آمریکا ارتش عنوان به آبی یک تیم رزمایش

 .پرداختند یکدیگر نبرد با به ایران دریایی نیروي عنوان به
 16 آبی تیم اول، روز سه در تنها نتیجه رزمایش نشان داد

 22 و خواهد داد دست از را خود اصلی شناورهاي از فروند

                                                 
1- Hobday 

 ون پائول ژنرال بعد، سال چند. خواهند شد کشته نیز نفر هزار
 .کرد اعالم را موضوع این تلویزیونی مصاحبه یک ریپر در

هایی مرهون عوامل مختلفی شامل وجود  چنین موفقیت
ترین این عوامل و البته  شناورهاي تندرو به عنوان یکی از مهم

نیروهاي کارآزموده، و مؤمن نیروي دریایی سپاه و ارتش 
 هاي ترین استراتژي در حال حاضر یکی از مهم. باشد می

پایه فارس بر  خلیج از صیانت بر مبنی نیروهاي دفاعی ایران
شناورهایی که توسط یعنی گرفته  شکل تندرو هاي قایق

  .متخصصین داخلی طراحی و تولید شده است
دغدغه اصلی این پژوهش، ترسیم فرآیند و مکانیسم دستیابی 

اینکه با چه منطق و . ها در ابعاد فناورانه است به این قابلیت
هاي فناورانه به دست آمد و سازمان مورد  سیري این قابلیت

  ها را توسعه داد؟ بررسی به چه شکلی این قابلیت
هاي مختلف  مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که مدل

هاي فناورانه در حوزه  شده براي توسعه یا انباشت قابلیت ارائه
سازي نیست که این امر ناشی  صنعت مورد مطالعه قابل پیاده

  :باشد از دو موضوع ذیل می
ایران پس از پیروزي انقالب جمهوري اسالمی : تحریم) الف

یکی . هاي ظالمانه مواجه بوده است اسالمی همواره با تحریم
هاي مهمی که از همان ابتدا به کشور تحمیل شد  از تحریم

هاي  تحریم در صنایع، محصوالت، تجهیزات و فناوري
ها فارغ از گرایش  این نوع تحریم. نظامی بوده است-دفاعی
مللی، به احتمال قریب به یقین ال ها و مناسبات بین دولت

هاي  بنابراین صنایع و سازمان. همچنان ادامه خواهد داشت
مختلف دفاعی همواره با یک سري موانع جدي در خصوص 
. کسب دانش و فناوري از بیرون کشور مواجه خواهند بود

باید توجه داشت که در آثار پژوهشگران مختلف، ارتباط 
هاي  فرض یافته، جزء پیش سعهگسترده و عمیق با کشورهاي تو
هاي فناورانه در کشورهاي  اساسی ایجاد و گسترش قابلیت

 ].10و9و8و2[ شود توسعه تلقی می درحال

تفاوت محصوالت سازمان مورد مطالعه با محصوالت ) ب
شده براي توسعه و  ها و الگوهاي موجود ارائه مدل: تولید انبوه

ط به محصوالت تولید هاي فناورانه اغلب مربو انباشت قابلیت
در حالی که محصوالت مدنظر این مقاله . انبوه است

هاي مهم آن تولید  محصوالتی پیچیده است که یکی از ویژگی
این تفاوت، ]. 11[ در حجم محدود یا بسیار محدود است



  1395زمستان ، 4، شماره هشتمفناوري، سال  و فصلنامه سیاست علم؛ خلجانیجعفر قیدر  یان،طبائ کمالزاده، علیرضا بوشهري،  سیامک طهماسبی، حمیدرضا فرتوك

      21 

اي ضمن  نیز بوده که در مقاله ]12[مورد تأکید مجیدپور 
یل این تفاوت بررسی محصوالت تولیدي شرکت مپنا به تفص

چنین ذکر  1در این خصوص لینسو کیم. را تبیین کرده است
سازي یک صنعت بسیار پیچیده است  صنعت کشتی: کند می

اول اینکه، تنوع : شود که پیچیدگی آن از دو حیث تشدید می
سازي بسیار باال بوده و دوم، به  محصوالت در صنعت کشتی

تفاده از منحنی دلیل تولید محدود از هر محصول، امکان اس
  ].13[ تجربه وجود ندارد

  سؤال و هدف پژوهش 2- 1
الذکر، هدف اصلی این مقاله عبارت  با توجه به مسئله فوق

هاي فناورانه  گیري و توسعه قابلیت است از تبیین الگوي شکل
. هاي پیچیده در سازمان مورد بررسی در محصوالت و سامانه

گونه مطرح  را اینبا توجه به این امر سؤال اصلی تحقیق 
هاي فناورانه در  گیري و توسعه قابلیت الگوي شکل: کنیم می

هاي پیچیده در سازمان مورد بررسی  محصوالت و سامانه
چگونه بوده است؟ جهت پاسخ به این سؤال اصلی، سؤاالت 

نقاط عطف اصلی براي : فرعی ذیل را نیز باید در نظر داشت
ردي بوده است؟ در هر هاي فناورانه چه موا توسعه قابلیت

هایی انجام گرفته است؟ در  نقطه عطف، چه اقدامات و برنامه
توان مجموعه نقاط عطف را  یک نگاه کالن، با چه شکلی می

  به الگو تبدیل نمود؟
  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2
  هاي فناورانه قابلیت 1- 2

 در کشورهاي فناوري مدیریت زمینه هاي متقدم در در پژوهش
توسعه، تأکید اصلی روي اکتساب و انتقال فناوري بوده  حالدر

 جدید، هاي پژوهش آنکه ولی در ادامه و به موازات. است
 را انباشتی بودن ضمنی و مانند 2"دانش فناورانه" هاي ویژگی
 از برداري بهره حتی که آمد پدید باور کردند این تبیین

 فناورانه هاي فعالیت نوعی به نیاز هم هاي وارداتی فناوري
موضوع  به بیشتر توجه سبب جدید نگرش این. بومی دارد
  ].14[ توسعه شد درحال کشورهاي فناورانه در هاي قابلیت

گونه  این 1980قابلیت فناورانه براي اولین بار در اوایل دهه 
البته . توانایی استفاده اثربخش از دانش فناورانه: تعریف شد

                                                 
1- Linsu Kim 
2- Technological knowledge 

اهیت آن با دانش موجود یکسان نبوده الزم به ذکر است که م
و به استفاده از دانش و خبرگی و همچنین مهارت استفاده از 

باشد  گذاري و نوآوري می دانش در تولید و عملیات، سرمایه
هاي فناورانه عبارت است از دانش و مهارت  قابلیت]. 15[

مورد نیاز براي شناسایی، ارزیابی، بکارگیري و توسعه 
هرچند این مفهوم توسط ]. 3[ مرتبط با صنعتهاي  فناوري

توان گفت که یکی از  نویسندگان متعددي مطرح شده ولی می
. ترین افراد در این حوزه لینسو کیم است ترین و پیشگام مهم

هاي فناورانه را توانمندي استفاده کارآمد از دانش  وي قابلیت
، وفق سازي، استفاده فناورانه در اقدامات مختلف براي مشابه
این قابلیت ]. 16[کند  دادن و تغییر فناوري موجود تعریف می

ها و توسعه  باعث توانمند شدن شرکت براي ایجاد فناوري
محصوالت جدید و همچنین طراحی فرآیندهاي جدید در 

طبق نظر ]. 16[شود  راستاي پاسخگویی به تغییرات محیط می
ست از هاي فناورانه عبارت ا قابلیت 3وانگ و همکارانش

ها، تجارب، ابزارها و  ها، رویه ها، روش اي از دانش مجموعه
معتقد است قابلیت فناورانه  4مارسل]. 17[ تجهیزات فیزیکی

ها، دانش و استعدادهاي ویژه  از تجهیزات، مهارت  اي مجموعه
هاست که به آنها در جهت دایر کردن، تغییر و ساختن  بنگاه

به عبارت ]. 18[ کند میفرآیندهاي تولید و محصوالت کمک 
هاي فناورانه بیانگر ظرفیت سازمانی براي استفاده  دیگر قابلیت

و لذا به عنوان پیشران اصلی ارتقاء ] 19[ از فناوري است
]. 19[ گیرد ها در کانون توجه مدیران قرار می عملکرد شرکت

هایی که تغییرات باالیی از  کند که در عرصه تأکید می 5سانگ
کنند  هاي فناورانه به شرکت کمک می ارند قابلیتفناوري را د

]. 20[ تا پاسخگویی باال رفته و سود خوبی کسب نمایند
هاي فناورانه در قالب  شده براي قابلیت تعاریف مهم ارائه

  .اند ارائه شده 1جدول 
عدي، تبیین  با) 1992( 6لل استفاده از یک ماتریس مربع سه ب

عد . کند فناورانه ارائه میهاي  بهتري از مفهوم قابلیت در ب
گذاري، تولید و  شامل سرمایه(کارکردي  عمودي آن اجزاء

عد افقی به تعریف) ارتباطات سطوح بیان شده و در ب 
) پیشرفته و میانی شامل سه سطح مقدماتی،( پیچیدگی

                                                 
3- Wang, Zhang and Xue 
4- Marcelle 
5- Song 
6- Sanjaya Lall 
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با الهام از کارهاي لل، ) 1995(ویت ابل و پ]. 8[پردازد  می
تریسی لل نموده و ستونی را اضافه اقدام به غنابخشی مدل ما

. کند هاي آستانه را ایفاء می کنند که به نوعی نقش قابلیت می
گذاري کرده و  پایه نام تولیدي هاي ها را قابلیت این قابلیت

 از استفاده است که براي هایی نشانگر آن دسته از قابلیت
  ].2[ شود موجود استفاده می هاي تولیدي فناوري

را آثار لل، بل و  عمده نویسندگان و محققان این حوزه، مبنا
هاي خود را بر اساس آن انجام  داده و تحلیل ویت قراراپ

 Industrial Corporate Change حتی نشریه. دهند می
به بررسی  کامل طور را بـه) 2010 آوریل( خود شماره یک

  ].29[داد  نظرات لل و سایر نویسندگان این حوزه اختصاص

ویت و همفکران آنها در خصوص ارتقاء ادغدغه اصلی بل و پ
جهت ادامه حیات در  1"اي ربوط به دانش پایههاي م حداقل"

اي و  نوآوري پایه"ها الزمه ایجاد  این حداقل. باشد بازار می
) 2003( 3فیگرادو. است 2"هاي فناورانه متوسط در قابلیت
عدي ارائه کرده  براي تشریح قابلیت هاي فناورانه ماتریسی دو ب

عد به کارکردها و فعالیت ه چهارگانه و هاي فناوران که در یک ب
عد دیگر به سطوح هفت هاي فناورانه پرداخته  گانه قابلیت در ب

هاي مرتبط با آن را  وي کارکردهاي فناورانه و فعالیت. است
گذاري، سازماندهی  سرمایه: داند شامل چهار مورد ذیل می

                                                 
1- Minimum essential knowledge 
2- Basic and intermediate innovative TC 
3- Figueiredo 

  هاي فناورانه شده براي قابلیت یف مهم ارائهتعار) 1جدول 
  منبع  هاي فناورانه تعریف قابلیت  ردیف

1  
سازي، استفاده، وفق  هاي فناورانه عبارت است از توانمندي استفاده کارآمد از دانش فناورانه در اقدامات مختلف براي مشابه قابلیت

ها و توسعه محصوالت جدید و همچنین طراحی  براي ایجاد فناوريدادن و تغییر فناوري موجود که باعث توانمند شدن شرکت 
  گردد فرآیندهاي جدید در راستاي پاسخگویی به تغییرات محیط می

]16[ 

 ]9[  گردد گردد که منجر به رقابتی شدن صنعت می ها در استفاده کارآمد از دانش فناوري برمی هاي فناورانه به توانایی شرکت قابلیت  2

3  
هاي مرتبط با  هاي فناورانه عبارت است از دانش و مهارت مورد نیاز براي شناسایی، ارزیابی، بکارگیري و توسعه فناوري قابلیت

  صنعت
]21[  

4  
هاي فناورانه به توانایی  قابلیت. دارد... هر شرکتی منابع فناورانه خاصی مانند حق اختراع، مهندسان ماهر، دانش، طراحی محصول و 

ها و فهم مفاهیم اصلی محصوالت  ها، فرآیندها و فناوري ر راستاي استفاده از این منابع براي ترکیب اجزاء، روششرکت د
  گردد برمی

]22[ 

 ]23[  هاي فناورانه عبارت است از قابلیت نوآوري و همچنین شناسایی ملزومات فناورانه آینده قابلیت  5

6  

 خرید ریزي، گستره برنامه :است الزم تولید با مرتبط هاي فعالیت انجام براي که هایی توانایی کلیه عبارت است از فناورانه هاي قابلیت
 ارتباط تولید، مهندسی هاي مشخصه تغییر تولید، فرآیندهاي بهبود ها، ورودي تطبیق برداري، بهره و کارخانه اندازي راه تجهیزات،

جدید، تحقیق و توسعه  محصول طراحی محصوالت، و فرآیندها تدریجی اصالح ،)تولید براي طراحی مثل(محصول فرآیند 
  پایه تحقیقات کاربردي و

]24[ 

7  
ها، تجارب،  ها، رویه ، روش)شامل دانش چگونگی اعم از تجربی و نظري(اي از دانش  هاي فناورانه مشتمل است بر مجموعه قابلیت

  ابزار و تجهیزات فیزیکی
]17[ 

8  
اي که  گونه هاي مختلف به کمک استفاده از دانش آکادمیک در تولید به است از توانمندي توسعه قابلیتهاي فناورانه عبارت  قابلیت

  منجر به ایجاد ارزش افزوده در محصوالت شده تا بتوانند در مواجهه با تغییرات بازار و نیاز مشتریان پاسخگو باشند
]25[ 

9  
ترین فناوري براي جذب و  از اول، توانمندي جستجو و انتخاب مناسبهاي فناورانه شامل دو بعد است که عبارتند  قابلیت

  گذاري در تحقیق و توسعه سازي آن و دوم، شامل ایجاد دانش جدید از طریق سرمایه درونی
]26[ 

10  
توسعه  هاي جدید از کشورهاي پیشرفته را براي کشورهاي درحال اي است که امکان جذب فناوري هاي فناورانه توانمندي قابلیت

  کند فراهم می
]27[ 

11  
عد است قابلیت توانایی انجام وظایف فنی مرتبط، توانایی طراحی و تولید محصول جدید و نهایتاً : هاي فناورانه مشتمل بر سه ب

  توانایی توسعه فرآیندها
]28[  

12  
ور شدن  بسیج کرده تا ضمن بهرههاي فناورانه یک توانمندي دانشی سطح باال است که منابع مختلف علمی و فنی را  قابلیت

نماید که این توانمندي به واسطه استقرار راهبرد رقابتی، منجر به  فرآیندها، بنگاه را براي توسعه و طراحی محصوالت جدید مهیا می
  شود تحقق نتایج مطلوب می

]3[ 
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همچنین سطوح . محصول و فرآیند، مراکز تولید و تجهیزات
سطح تفصیلی به شرح ذیل  آن را در دو طبقه اصلی و هفت

 باال، سطح اي پایه پایه، تجدیدشده،: بندي کرده است دسته
دو . متوسط و پیشرفته از متوسط، متوسط، باالتر از تر پائین

هاي روتین و پنج سطح باالیی به  مورد اول به عنوان قابلیت
هاي  نوآوري است که در کنار هم قابلیت هاي عنوان قابلیت

  ].30[ دهند تشکیل میفناورانه را 
هاي پویا که  تالش کرده با تأکید بر ادبیات قابلیت 1دیترنیت

مطرح شده نحوه ] 31[ 2توسط تیس، پیسانو و شون
وي . هاي فناورانه را تشریح کند گیري و ارتقاء قابلیت شکل
: کند که عبارتند از بندي می ها را در پنج سطح طبقه قابلیت
هاي  هاي نوآوري اولیه، قابلیت تهاي عملیاتی، قابلی قابلیت

هاي  هاي نوآوري پیشرفته و قابلیت نوآوري متوسط، قابلیت
هاي دانش  حداقل"سه سطح ابتدایی مربوط به ]. 15[ راهبردي

در این سطوح، بنگاه بر اساس . است 3"اي محوري پایه
اي و متوسط در  هاي عملیاتی و همچنین نوآوري پایه قابلیت
حرکت بنگاه بر اساس . کند انه فعالیت میهاي فناور قابلیت

ها است  مدل به صورت عمودي و در جهت انباشت قابلیت
اي و  هایی که در این سطوح، محدود به دانش پایه البته قابلیت
  ).1شکل (باشد  ساده می

                                                 
1- Dutrénit 
2- Teece, Pisano and Shuen 
3- Minimum essential knowledge base 

  فناورانه هاي قابلیت مهم ایجاد و رشد الگوهاي 2- 2
کتساب و رشد طبق پیشینه موجود در این عرصه، فرآیند کلی ا

هاي فناورانه شامل یک مسیر عمومی است که از تقلید  قابلیت
تقلید عبارت است از ]: 32[شود  شروع و به نوآوري ختم می

هاي  یادگیري چگونگی استفاده از دانش موجود، شرکت
توسعه در اغلب موارد یادگیري  مربوط به کشورهاي درحال

وجود در خود را از طریق همکاري با صنایع پیشرو م
مرحله نهایی که نوآوري . دهند یافته انجام می کشورهاي توسعه

. است بیانگر یادگیري چگونگی تغییر در دانش موجود است
گر این موضوع است  تبیین "از تقلید تا نوآوري"کتاب مشهور 

هاي  البته موضوع به این سادگی نبوده و داراي پیچیدگی]. 16[
ترین آنها اشاره  خی از مهممختلفی است که در ادامه به بر

  .شود می
لینسو کیم که بیشتر برروي بررسی تجارب صنایع مختلف کره 
جنوبی متمرکز شده سه مرحله کلی را براي ایجاد و توسعه 

اکتساب، : کند که عبارتند از هاي فناورانه بیان می قابلیت
در مرحله اول، ]. 33[سازي و همچنین بهبود و ارتقاء  درونی

واردات فناوري از توسعه اقدام به اکتساب و  کشورهاي درحال
معموالً در این مرحله . کنند می کشورهاي صاحب فناوري
توسعه فاقد قابلیت الزم براي  صنایع کشورهاي درحال

 سطوح قابلیت

  هاي قابلیت
 يراهبرد
  هاي قابلیت

 نوآوري پیشرفته

  هاي قابلیت
 نوآوري متوسط

  هاي قابلیت
  نوآوري پایه

  هاي قابلیت
 عملیاتی

ي ها قابلیتایجاد 
 فناورانه پیشرفته

ي ها قابلیتایجاد 
  فناورانه اولیه

  ایجاد
  يها قابلیت

  دانشی پایه
 حداقلی

 دهیچیدانش پ يا هیدانش ساده و پا

 

 

 

  انباشت
 )تجمیع(

  انتقال

  ]15[هاي فناورانه تا رسیدن به کشورهاي پیشرو  فرآیند انتقال و تحول در قابلیت) 1شکل 
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ولی به واسطه وارد کردن  استکارآفرینی، تولید و عملیات 
کم مونتاژ،  فناوري خارجی به صورت یک بسته کامل، کم

کارکنان فنی تولید، یادگیري دانش فنی و همچنین تربیت 
تولید در این مرحله معموالً بر اساس . شودمیشروع 

شده و فاقد تنوع و نوآوري  استانداردهایی از قبل مشخص
د کنن سازي فناوري می در محله دوم اقدام به درونی. است

و صنایع کشورهاي  افتدمیاتفاق کسب تجربه یعنی 
ت توسعه اقدامات مرتبط با طراحی و تولید محصوال درحال

در مرحله سوم . گیرند هاي پیشرو یاد می مشابه را از شرکت
رقابت داخلی ها ارتقاء یافته و  به واسطه تقلید خالقانه، قابلیت

شود که نهایتاً تولید محصوالت مشابه با  بیشتر میالمللی  و بین
گذاري قابل  سرمایه. یابد عملکرد جدید و باالتر رواج می

 ].9[ استضروریات این مرحله توجه در تحقیق و توسعه از 

، فرآیند کلی ایجاد و رشد 1از نگاه سیمولی و پورسیل
توسعه از آموختن  هاي فناورانه در کشورهاي درحال قابلیت

. چگونگی انجام کار تا آموختن چگونگی بهبود آن ادامه دارد
]: 34[کنند  آنها چهار مرحله ذیل را براي این امر بیان می

 هاي فناوري ي از کشورهاي پیشرو، تقلیدعاریه گرفتن فناور
 انطباق پیشرفته و ایجاد هاي فناوري در مهارت پیشرفته، کسب

  .پیشرو کشورهاي هاي فناوري با
اي را  یک فرآیند سه مرحله) 2005( 2تامپسون و همکاران
ابتدا سازمان باید . کنند ها معرفی می براي توسعه قابلیت

) ولو به صورت ناقص و غیراثربخش(توانایی انجام کار را 
این مرحله معموالً شامل بکارگیري نیروهاي ماهر . ایجاد نماید

و متخصص بوده که با توانمندسازي و رشد آنها ادامه پیدا 
سپس به واسطه ایجاد نظام همکاري و همیاري بین . کند می

در گام بعدي، . شود کارکنان یک توانایی سازمانی ایجاد می
. گیرد شکوفایی و تکمیل توانایی سازمان در دستورکار قرار می

به موازات رشد تجربیات و یادگیري کارکنان در انجام امور، 
هایی که قبالً  واناییتهاي سازمانی شکوفاتر شده و  توانایی

در نهایت هم قابلیت . شوند ضعیف بودند تقویت و تکمیل می
و مبناي کسب مزیت رقابتی ل بدمتمایز  یایجادشده به قابلیت

در این مرحله سازمان دانش چگونگی را به حد . گردد می
  ].35[د شو کمال رسانیده و در عرصه عملکردي قدرتمند می

                                                 
1- Cimoli and Porcile 
2- Thompson, Strickland and Gambel 

  هاي پیچیده سیستم بامحصوالت  3- 2
هاي پیچیده ابتدا از مقوله  پیدایش مفهوم محصوالت با سیستم

هاي  هاي سیستم، مکتب سیستم هاي نظامی، پیچیدگی سیستم
فنی بزرگ، مدیریت پروژه و مطالعات سازمان صنعتی آغاز 

یک از این روندهاي مطالعاتی  لیکن این مفهوم در هیچ. شد
اً به عنوان مطالعه موردي، مذکور هسته مرکزي نبود و عمدت

سازي و غیره مورد توجه قرار  موضوع پژوهش، مدل
نخستین تعریف این مفهوم را هابدي در سال . گرفت می

هاي  محصوالت با سیستم: به این شرح ارائه کرده است 1996
هاي  ها و زیرساخت ها، شبکه پیچیده شامل محصوالت، سیستم
ح باال، فناوري سطح باال و با هزینه باال، نیاز به مهندسی سط

به عنوان مثال این محصوالت و . شده هستند سفارشی
هاي ارتباطی  به هواپیماها، سیستم ]5[ها، هابدي  سیستم

اي، تأسیسات  السیر، فناوري هسته پیشرفته، قطارهاي سریع
انواع شناورهاي (ها  ها و کشتی ها، توربین حفاري در اقیانوس

هاي  این محصوالت داراي ارزش. کند اشاره می) دریایی
سیاسی و اقتصادي مهمی براي تولیدکنندگان و 

  .کنندگان هستند استفاده
بر خالف اغلب محصوالت متعارف و مصرفی که سیستم 

کند در حوزه  تولیدي آنها از الگوي تولید انبوه تبعیت می
محصوالت پیچیده ساختار صنعت عمدتاً متشکل از تعداد 

کننده، سازنده و  هاي بسیار بزرگ تأمین هبسیار کمی از بنگا
ها همگی در فرآیندهاي  این تعداد کم بنگاه. مشتري است

ها، بهبودهاي  سازي سیستم طراحی، تحقیق و توسعه، یکپارچه
این . آتی محصول و نگهداري محصول مشارکت دارند

محصوالت عموماً در پیچیدگی و طی زمانی که فناوري به 
کنندگان به محیط اقتصادي و  د و تأمینکن تدریج پیشرفت می

دهند رشد و  تقاضاهاي نوآوري خریداران متعدد پاسخ می
به همین دلیل این محصوالت به شدت . کنند توسعه پیدا می
هاي مهندسی سطح باال هستند تا بتوانند به  نیازمند توانمندي

یکی از وجوه تمایز . نیازهاي خاص هر مشتري جواب دهند
یده این است که سازوکار و مدیریت نوآوري محصوالت پیچ

گونه محصوالت با محصوالت ساده تولید انبوه متفاوت  در این
و مطالعات نوآوري هم میان کاالهاي تولید انبوه با ] 36[ است

اي  کاالهاي داراي فناوري پیچیده و سطح باال، کاالهاي سرمایه
االیی شوند و محصوالتی که ارزش ب که در حجم کم تولید می
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ترین دالیل تفاوت  یکی از مهم]. 11[ اند دارند تمایز قائل شده
محصوالت پیچیده با کاالهاي تولید انبوه در پیچیدگی فناوري 

در مقیاس کم و بر (محصول و فرآیند، ماهیت و اندازه تقاضا 
و تمرکز باالتر در بازار عرضه ) اساس سفارش مشتري

بر بودن فرآیند طراحی و  باشد که این امر منجر به هزینه می
هاي  به طور خالصه ویژگی. شود تولید محصوالت پیچیده می

]: 4[ توان براي محصوالت پیچیده در نظر گرفت زیر را می
اي بودن، ارزش زیاد اقتصادي و سیاسی، دارا بودن  سرمایه

عدي بودن عملکرد، فناوري سطح  ساختارهاي پیچیده، چندب
ري خاص، تولید در یک شبکه باال، داشتن یک یا چند مشت

همکاري، نیازمندي به دانش و مهارت زیاد، نیاز شدید به 
  .افزار و نهایتاً چرخه عمر طوالنی نرم

نقطه ابتدایی پیدایش و استفاده از این محصوالت در یک نگاه 
کشورهاي . گردد تاریخی به کشورهاي صنعتی برمی

شکاف صنعتی توسعه در گذر زمان و به دنبال پرکردن  درحال
خود با کشورهاي پیشرفته، تبدیل به مقصد صادرات این 

  .محصوالت شدند
هاي  با مطالعه سه مورد در زمینه سیستم) 2012( 1پارك

در کره جنوبی به این موضوع پرداخت که چگونه  2ارتباطاتی
توانند در صنایع  می) توسعه درحال( 3کشورهاي متأخر

. وفقیت دست پیدا کنندهاي پیچیده به م محصوالت و سیستم
با کشورهاي  4)جهش فناوري(او معتقد است که همپایی 

هاي پیچیده کار  در محصوالت و سیستم) یافته توسعه(پیشرو 
هاي بنیادي میان این دسته از  اي نیست زیرا تفاوت ساده

محصوالت و کاالهاي تولید انبوه که کشورهاي متأخر در آنها 
طور کلی او چهار پیشنهاد به . متخصص هستند وجود دارد

سازي موفقیت کشورهاي متأخر در زمینه  کلیدي براي زمینه
  ]:7[ کند هاي پیچیده ارائه می محصوالت و سیستم

هاي نهادي و سیاسی که نقشی کلیدي  توجه ویژه به مقوله ♦
هاي پیچیده بازي  را در زمینه توسعه محصوالت و سیستم

  .کنند می
هاي اساسی به منظور گذار به  قابلیتاکتساب و بکارگیري  ♦

سازي جهانی،  مشارکت و همکاري خودجوش و فراگیر، شبکه

                                                 
1- Park 
2- Telecommunication System 
3- Latecomer 
4- Catch-up 

ها و تمرکز بر تحقیق و  ها و سیاست استانداردسازي فعالیت
 زا توسعه درون

  هاي کاري جهانی ها و گروه همکاري با شرکت ♦
هاي بزرگ داخلی در راستاي  توجه به نقش کلیدي بنگاه ♦

ه شرکت پیشرو در سطح جهانی در زمینه تبدیل شدن ب
  هاي پیچیده محصوالت و سیستم

هابدي هم مسیرهاي مشابهی در رشد صنعت الکترونیک 
هاي او نشان  یافته. یابد چهار کشور آسیاي جنوب شرقی می

اي مانند مونتاژ  هاي متأخر از کارهاي ساده دهد که بنگاه می
بهبود فرآیند و بعدتر اند سپس به  آغاز کرده) توانمندي تولید(

یادگیري فناوري محصول از طریق مهندسی معکوس پرداخته 
اند اقدام به تحقیق و توسعه در محصول و  و در نهایت توانسته

  ].5[ نمایند) توانمندي نوآوري در محصول و فرآیند(فرآیند 
  
  شناسی پژوهش روش -3
  مطالعه موردي/ کیفی: رویکرد و استراتژي پژوهش 1- 3

کیفی است و بنابراین موقعیت  پژوهشپژوهش حاضر یک 
طرح پژوهش یک . پژوهشگر در آن موقعیتی درونی است

طرح ساختارنیافته، خودجوش و خاص این پژوهش و 
ي این ها داده. به صورت هدفمند است ها یآزمودنانتخاب 
و اعتبارسنجی  ها دادهکیفی و براي تحلیل  عمدتاًپژوهش 

و به جاي تبیین  شود میي کیفی استفاده اه روشنتایج هم از 
رابطه بین متغیرها در اینجا عموماً با توصیف روابط سروکار 

تر و  تواند از طریق کاوش عمیق شناسی کیفی می روش. داریم
برانگیز پیچیده را  هاي ملموس، موضوعات بحث بررسی جنبه

استراتژي مورد نظر براي . هاي معناداري تجهیز کند به بینش
در . است 5"مطالعه موردي"نجام این پژوهش، استراتژي ا

 "چگونه"یی با کلمات استفهام ها پرسشپژوهش حاضر 
باشند و پدیده مورد توجه آن متعلق به زمان معاصر  مطرح می

هدف کلی در مطالعه . و در بستر زندگی واقعی قرار دارد
 اه مشاهدهموردي، مشاهده تفصیلی ابعاد مورد مطالعه و تفسیر 

  ].37[ها است  تأکید بر درك و تفسیر پدیده و
در این پژوهش تالش بر آن است که با مطالعه چند محصول 

هاي فناورانه  گیري و انباشت قابلیت تولیدشده، الگوي شکل
هاي پیچیده و پیشرفته شناسایی  در این محصوالت و سامانه

                                                 
5- Case Study 
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هاي  گردد و این الگو به مبنایی براي کسب و ایجاد قابلیت
هاي پیچیده به کار  فناورانه در زمینه سایر محصوالت و سامانه

  .گرفته شود
  روش گردآوري داده 2- 3

هاي مختلفی  هاي پژوهش کیفی از شیوه براي اجراي استراتژي
ها و ابزارها،  شود که این پژوهش از میان آن شیوه استفاده می

دو روش مصاحبه عمیق و مطالعه اسناد و مدارك را به منظور 
  .ها و اطالعات بکار گرفته است گردآوري داده

در مصاحبه عمیق، پژوهشگر براي کشف مقصود مورد 
ضمن آنکه به  دیآ یمپژوهش در پی چند موضوع اصلی بر

در . گذارد یمدهنده احترام  چارچوب و ساختار عقاید پاسخ
این پژوهش در ابتداي کار به هفت نفر از خبرگان و مسئوالن 

دریایی در حوزه شناورها مراجعه و به طور ارشد صنایع 
میانگین با هریک از این افراد در دو جلسه مفصل، مصاحبه 

هاي مذکور، از چهار نفر از اساتید  به موازات مصاحبه. گردید
دانشگاهی که نقش مشاور صنعتی سازمان مربوطه را داشتند 

 ها از یک سو در با این مقدمه، یافته. نیز مصاحبه گرفته شد
بردارنده تجارب مسئولین و خبرگان صنعت و از سوي دیگر 

. باشد شامل دانش و تخصص اساتید مشاور صنعتی می
  .باشد می 2شوندگان به شرح جدول  مشخصات کلی مصاحبه

 شوندگان کلی مصاحبه مشخصات )2 جدول

  تحصیالت  شماره
  سابقه

  )سال(
  تعداد
  مصاحبه

  نقش و جایگاه
  شونده مصاحبه

  1  20  دکتري  1

مسئول و خبره 
  صنعت

  1  31  دانشجوي دکتري  2
  2  26  ارشد کارشناسی  3
  1  6  دانشجوي دکتري  4
  3  5  ارشد کارشناسی  5
  2  28  کارشناسی  6
  3  9  ارشد کارشناسی  7
مشاور علمی   1  35 دکتري  8

  صنایع دفاعی
علمی  هیأت(

  )دانشگاه

  1  20 دکتري  9
  1  30 دکتري  10
  1  10 دکتري  11

  
که در این تحقیق از  ها دادهآوري  یکی دیگر از ابزارهاي جمع

هرچند . آن استفاده شده مطالعه اسناد و مدارك موجود است
به واسطه محرمانگی بخش زیادي از اسناد و مدارك، امکان 

بندي  دسترسی به آنها وجود نداشت لکن منابع فاقد طبقه
شد منجر به  شوندگان معرفی می اطالعات که توسط مصاحبه

  .تر سازمان گردید شناخت عمیق
قابل ذکر است که روش انتخاب خبرگان صنعت و 

گیري غیرتصادفی و  نظران دانشگاهی از طریق نمونه صاحب
قضاوتی و شامل انتخاب افرادي بود که دانش، تجربه و 

  .در این حوزه محرز شده استآنها خبرگی 
  روش تحلیل داده 3- 3

در یک پژوهش موردي شامل اقداماتی  ها دادهتجزیه و تحلیل 
بندي، تهیه جداول یا ترکیبات مختلفی از  نظیر بررسی، طبقه

مدارك است که بر اساس آنها بتوان به موضوع و سؤال اصلی 
ي ها دورهدر این تحقیق تجزیه و تحلیل . پژوهش پرداخت

در این . زمانی بیشتر از سایر موارد مورد تأکید بوده است
  .ساله مورد مطالعه قرار گرفت 30ق، یک بازه زمانی تحقی

  
  هاي پژوهش ها و یافته تحلیل داده -4

ها و محصوالت تولیدشده سازمان مورد  از آنجا که فعالیت
شده سه نمونه  هاي انجام مطالعه متعدد بود بر اساس مصاحبه

باشد براي  محصول که گویاي رشد فناورانه سازمان مذکور می
گونه که قبالً ذکر شد  همان. تر انتخاب شدند بررسی عمیق

زمان الزم براي ارائه یک محصول پیچیده بسیار طوالنی است 
شده که در گذر زمان طراحی و  و بنابراین سه نمونه انتخاب

هاي  تواند سیر تحوالت و نحوه ارتقاء قابلیت اند می تولید شده
والت مشخصات این محص 3در جدول . فناورانه را ترسیم کند

 .ارائه شده است

شده که زمان دستیابی به آنها به ترتیب  سه محصول مشخص
توانند نشانگر رشد و توسعه فناوري و  بوده است می

ها  و بنابراین ادامه تحلیل) 2شکل (هاي فناورانه باشند  قابلیت
گونه که  همان. کنیم را بر اساس سه محصول یادشده ارائه می

ي و سطح پیچیدگی به انضمام شود سطح فناور مشاهده می
یابد  رفته ارتقاء می توان سازمان در تولید این محصوالت، رفته
هاي فناورانه در  که این امر ناشی از ارتقاء و انباشت قابلیت

به عبارت دیگر توانمندي استفاده . سازمان مورد مطالعه است
کارآمد از دانش فناورانه در اقدامات مختلف براي 

استفاده و تغییر فناوري موجود بهبود و توسعه سازي،  مشابه
هاي  هاي آن به عنوان شاخص موضوعی که مؤلفه. یابد می
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ها  این قابلیت. قابلیت فناورانه توسط کیم مطرح شده است
ها و توسعه  باعث توانمند شدن شرکت براي ایجاد فناوري

محصوالت جدید و همچنین طراحی فرآیندهاي جدید در 
  ].16[آیند  یی به کار میراستاي پاسخگو

  محصول اول در آمده دست به هاي قابلیت 1- 4
اي از قبل آماده  در پروژه ساخت و تولید محصول اول، نمونه

مبناي عمل قرار گرفت و با یک سري تغییرات جزئی وارد 
خط تولید شد و سپس محصوالت به دست آمده در عملیات 

رخدادهاي مهم مرتبط با این پروژه . مورد استفاده قرار گرفت
توان به دو  هاي فناورانه شد را می که منجر به ارتقاء قابلیت
  :بخش ذیل تقسیم نمود

در : هاي پایه براي تولید گذاري و ایجاد زیرساخت سرمایه -
گذاري اولیه و مورد نیاز در سطح پایه  این مرحله، سرمایه

اي براي تولید  ههاي پای انجام و به عبارت دیگر زیرساخت
ماهر  ماهر، نیمه(مانند احداث کارخانه و تأمین نیروي انسانی 

در این مرحله  بر اساس نظریه کیم. ایجاد شد) و توانمند
گذاري و ایجاد  هاي فناورانه اولیه شامل سرمایه قابلیت

اهداف این مرحله هم ]. 16و9[زیرساخت به دست آمد 
  .اي اد ظرفیت جذب پایهعبارت بود از تولید محصوالت و ایج

شناور تولیدي در این : تولید محصوالت با فناوري متوسط -
البته . شود متوسط محسوب می فناوري با مرحله محصولی

شاید نتوان آن را به عنوان یک محصول پیچیده لحاظ نمود اما 

  هاي فناورانه مشخصات سه محصول منتخب براي تشریح فرآیند توسعه قابلیت) 3 جدول
محصول 
  نماینده

سطح پیچیدگی 
  و فناوري

  توضیحات

محصول 
  یک

  )ساده( 1
 107 تایی12 راکت پرتابگرهاي دریایی و مجهز به هاي این شناورها که در اواسط جنگ تحمیلی به تولید رسیدند حامل مین

 پرتاب دوش هاي موشک و جی آرپی انداز راکت و بودند میلیمتري 12/7 تیربارهاي و کیلومتر 8/5 برد حداکثر با میلیمتري
  شد می مشاهده آنها در نیز هوا به سطح

محصول 
  دو

  )متوسط( 2

 يها موشک به و طراحی دشمن يها کشتی به سریع حمله ایده اساس بر این شناورها متعلق به نسل جدیدتري بوده که
 جزء کیلومتر 35 برد با 1 نصر کروز و ضدکشتی موشک. اند شده مجهز مربوطه راداري سامانه و برد میان ضدکشتی
 بومی تجهیزات ترین پیشرفته از و شده طراحی جهانی استانداردهاي اساس بر شناور این بدنه .است شناور این تسلیحات
 يها سال از بعد يها نمونه پرتعدادترین از یکی عنوان به تندرو شناور این. است برخوردار الکترونیکی و ناوبري مخابراتی،

  را دارد سرنشین توان حمل سه که بوده دریایی مایل 320معادل  و بردي متر 75/3 داراي طولی حداقل برابر مقدس دفاع

محصول 
  سه

باالتر از ( 3
  )متوسط

شناور  .اخذ و به روش مهندسی معکوس ساخته شده است اي یک قایق تندروي مسابقهاز این شناور ایده اصلی طراحی 
بدنه آن از نوع سه بدنه و از جنس . ترین آنها است هاي کالس وزنی خود و در واقع سریع رکورددار سرعت در قایق مذکور

سرعت کنونی . به تولید انبوه رسید 2012و  2011هاي  این شناور در سال 2010پس از طراحی در سال . فایبرگالس است
اي با عنوان و مقاله Naval Technology.htmlبه نقل از سایت (گره دریایی تخمین زده شده است  72الی  55آن بین 

Iran's fast attack craft fleet: behind the hyperbole .(هاي مختلفی چون حفظ تعادل در  این شناور در زمینه
 کههاي قابل توجهی برخوردار بوده  ، رفتار مناسب عملیاتی در شرایط گوناگون و قدرت موتور باال از ویژگیسرعت باال

  دهد توان دریایی ایران را افزایش می
  

هاي سطح قابلیت
 فناورانه

 زمان

 دریایی صنایع در فناورانه هاي قابلیت توسعه در مهم محصوالت نقش) 2 شکل

  محصول
 یک

  محصول
 دو

  محصول
 سه
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اي براي ورود به عرصه  شده از آن مقدمه تجارب کسب
در این  با نظریه فیگاردومطابق . محصوالت پیچیده گردید

]. 30[هاي پایه آموخته و در سازمان نهادینه شد  مرحله قابلیت
همچنین به واسطه استفاده از منحنی تجربه و افزایش 

هاي جزئی هم در محصول  هاي کارکنان، نوآوري مهارت
هاي  بندي سطوح قابلیت اعمال شد که فیگاردو در طبقه

مجموع . جدیدشده نامیده استهاي ت فناورانه آنها را قابلیت
هاي  روتین(هاي سطح اولیه  توان قابلیت ها را می این قابلیت

هاي عملیاتی  قابلیت 1ها از نگاه وینتر این قابلیت. نامید) ساده
 اگر از زاویه دیگري نگاه کنیم]. 38[ شود سطح اول نامیده می

براي  2"دانش چگونگی"توان گفت در این مرحله  می
  .ا فناوري متوسط به دست آمدمحصوالتی ب

  محصول دوم در آمده دست به هاي قابلیت 2- 4
در این مرحله : ها به واسطه مهندسی معکوس ارتقاء قابلیت -

با داشتن (متناسب با نیاز کشور، شناوري با فناوري باال 
شناسایی و اقدام به ) هاي مربوط به محصوالت پیچیده ویژگی

مهندسی معکوس، دانش  سپس از طریق. تأمین آن گردید
البته به این مرحله اکتفا نشد و در . چگونگی آن آموخته شد

هاي اولیه برداشته  نیز گام 3"دانش چرایی"خصوص کسب 
 .شد

به واسطه یادگیري : کسب قابلیت طراحی محصوالت مشابه -
فناورانه از طریق مهندسی معکوس، امکان طراحی و ساخت 

حال سازمان مورد . اهم گردیدهاي خارجی فر مدل بومی نمونه
توانست بدون نیاز به مشاور خارجی اقدام به  مطالعه می

الزم به ذکر است . هاي داخلی نماید طراحی و ساخت نمونه
که قابلیت طراحی و تولید محصوالت مشابه در محصوالت 

 .شود پیچیده، قابلیت مهمی محسوب می

در عین حفظ در این مرحله : نوآوري جزئی و ارتقاء داخلی -
مشخصات و فاکتورهاي کلیدي محصول، اقدام به نوآوري 

نیاز این قابلیت، برخورداري از  پیش. جزئی در محصول گردید
  .دانش فنی و به عبارت دیگر دانش چرایی است

  محصول سوم در آمده دست به هاي قابلیت 3- 4
در این مرحله : ها به واسطه مهندسی معکوس ارتقاء قابلیت -

اي با فناوري باالتر از  با نیاز کشور، شناور پیچیده متناسب

                                                 
1- Winter 
2- Know how 
3- Know why 

ویژگی . محصوالت قبلی شناسایی و اقدام به تأمین آن گردید
بارز آن هم سرعت باالي آن است که باعث کسب مقام 

این شناور اساساً . نخست در مسابقات سرعت شده بود
ولی . غیرنظامی و براي مسابقه سرعت طراحی شده بود

قابل توجه آن، منجر به تالش براي مهندسی ویژگی سرعت 
در این مرحله دانش . معکوس و کسب دانش فنی آن گردید

فنی باالتري در طراحی بدنه به دست آمد که مبناي طراحی و 
 .هاي پیشرفته قرار گرفت ساخت مدل

: فرم موجود قابلیت مهندسی سیستم و طراحی بر پایه پلت -
یدشده از مختصات فنی فرم محصول نهایی تول هرچند پلت

کرد ولی طراحی و مهندسی  شناور موجود تبعیت می
هاي مختلف آن به صورت کامل توسط نیروهاي  سیستم

برخالف شناورهاي قبلی که . متخصص داخلی انجام گرفت
پایه اصلی طراحی آن تقلید به انضمام بهبود نسبی بوده ولی 

هاي مختلف  ماژول) فرم بدنه به غیر از پلت(در شناور جدید 
  .آن توسط متخصصان داخلی انجام شد

نشان داد که  3توان در قالب شکل  شده را می مسیرهاي طی
  .آورده شده است 4شواهد مرتبط با این شکل در جدول 

  
  بحث و بررسی -5
  فیگرادو از نگاه فناورانه هاي بندي قابلیت طبقه 1- 5

فناورانه هاي  هاي معروف براي قابلیت بندي یکی از طبقه
هاي  وي سطوح قابلیت. توسط فیگرادو ارائه شده است

فناورانه را در دو طبقه اصلی و هفت سطح تفصیلی ارائه کرده 
هاي  چنانچه بخواهیم مراحل کسب قابلیت]. 30[است 

فناورانه در صنعت مورد مطالعه را بر اساس آن توضیح دهیم 
  .را ارائه نمود 4توان شکل  می

شکل فوق معلوم است در تولید محصول  گونه که از همان
در  .کسب شد) شامل سطح یک و دو(هاي روتین  اول، قابلیت

پروژه دوم ضمن تثبیت قابلیت سطح دو با توجه به کسب 
دانش چگونگی و قابلیت طراحی و تولید محصوالت پیچیده 

ها نیز به  مراتب قابلیت مشابه، سطوح سه و چهار از سلسله
سوم، عالوه بر تثبیت سطوح قبلی، به  در پروژه. دست آمد

واسطه نوآوري ماژوالر قابلیت طراحی و مهندسی سیستم به 
مراتب  توان گفت از سلسله لذا می. تري تقویت شد شکل جدي

  .کسب گردید) پیشرفته(ها، تا سطح ششم  قابلیت
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  کیم از نگاه فناورانه هاي فرآیند کسب قابلیت 2- 5
فناورانه در صدد تبیین فرآیند هاي  کیم با رویکرد قابلیت

از نگاه وي . توسعه است توسعه فناوري در کشورهاي درحال
هاي فناورنه و  توسعه صنعتی در واقع فرآیند اکتساب قابلیت

این . باشد ترجمه آنها به نوآوري در محصول و فرآیند می
عمل در یک فرآیند مستمر و به واسطه تغییر در فناوري رخ 

ها در  هاي فناورانه را توانایی شرکت لیتکیم قاب. دهد می
داند که منجر به رقابتی  استفاده کارآمد از دانش فناوري می

هاي  مشابه مدل(فرض اصلی کیم  پیش. شود شدن صنعت می
هاي فناورانه همکاري  براي توسعه قابلیت) متداول دیگر

توسعه با کشورها و  هاي کشورهاي درحال ها و سازمان شرکت
هاي این مدل البته  فرض پیش]. 9[ باشد پیشرو می هاي شرکت

هاي تولیدکننده محصوالت  با ایران و به خصوص سازمان
سازگار ) تجاري و دفاعی(پیچیده داراي کاربردهاي دوگانه 

هاي مستمري که از ابتداي  به دلیل وجود تحریم. نیست
اند عمالً امکان همکاري  پیروزي انقالب اسالمی اعمال شده

ولی مدل . باشد گسترده در عرصه صنایع دفاعی مقدور نمی
دهد  شده در این مقاله براي سازمان مورد مطالعه، نشان می ارائه

هاي  توان از قابلیت رفت از چنین چالشی می که براي برون
قابلیت . مهندسی معکوس و یادگیري فناورانه بهره جست
ونتاژ مجدد مهندسی معکوس نیازمند توانمندي در مونتاژ و م

محصول است که به واسطه وجود ظرفیت جذب مناسب و 
توان  مندي از نیروهاي دانشی ماهر، می همچنین بهره

  .هاي فناورانه را توسعه داد قابلیت
تا رسیدن به  فناورانه هاي فرآیند ارتقاء قابلیت 3- 5

  کشورهاي پیشرو 
: کند بندي می ها را در پنج سطح طبقه قابلیت ]15[ دیترنیت
هاي  هاي نوآوري اولیه، قابلیت هاي عملیاتی، قابلیت قابلیت

هاي  قابلیت(هاي نوآوري پیشرفته  نوآوري متوسط، قابلیت
وي کسب سه سطح . هاي راهبردي و قابلیت) راهبردي اولیه
هاي فناورانه را به واسطه همکاري و مشارکت با  اولیه قابلیت

نسته و براي براي یافته و تقلید از آنها دا کشورهاي توسعه
رسیدن به دو سطح باالیی، تمرکز بر تحقیق و توسعه درونی 

البته وي تأکید دارد که براي رسیدن به . داند را مالك می
  .سطوح باالتر باید سطوح اولیه به صورت کامل طی شوند

و ایجاد گذاري سرمایه  
  هاي پایه زیرساخت

 ارتقاء قابلیت به واسطه 
  وس به انضمامکمهندسی مع
اري محدودکهم  

  مهندسی طهسابلیت به واارتقاء ق
تر پیچیده وس محصوالتکمع  

 و اهتمام در طراحی و نوآوري

 دریایی صنایع در فناورانه هاي قابلیت توسعه مراحل) 3 شکل

گذاري و ایجاد سرمایه
 هاي پایهزیرساخت

قابلیت ساخت محصوالت با فناوري 
  ین و متوسطئپا

)اريکهاي قابلیت پایه و روتین(  

ها به واسطه ارتقاء قابلیت
  وسکمهندسی مع
اري محدودکبه انضمام هم  

والت پیچیده به صقابلیت ساخت مح
  همراه بهبود و نوآوري جزئی

)قابلیت نوآوري جزئی(  

ها به واسطه مهندسی ارتقاء قابلیت
تر و اهتمام وس محصوالت پیچیدهکمع

  در طراحی و نوآوري

قابلیت نوآوري در طراحی و ارتقاء داخلی 
  به عنوان برند داخلی

)قابلیت طراحی اولیه(  

ت
ابلی
ح ق
سط

رانه
ناو
ي ف
ها

 

 زمان
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  هاي فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی گیري و توسعه قابلیت مراحل شکل

30  

آنچه در سازمان مورد مطالعه نیز رخ داده از جهات زیادي 
به واسطه پروژه اول و سایر . مشابه مدل مذکور است
و با شروع ، عملیاتی کسب هاي محصوالت مشابه، قابلیت
 هاي پایه و قابلیت نوآوري هاي پروژه شناور دوم، قابلیت

 هاي متوسط به دست آمد و در همین پروژه، قابلیت نوآوري
   .دشپیشرفته هم ایجاد  نوآورياولیه مورد نیاز براي 

هاي  هاي فناورانه یعنی قابلیت سطح عالی قابلیتبراي 
جایگاهی که بتوان در . باشیم راهبردي نیازمند تالش بیشتر می

آن اقدام به نوآوري بنیادي و طراحی محصولی بدیع و کامالً 
جدید نمود مربوط به مراحل باالتر است که سازمان به آن سو 

  .باشد خیز برداشته و هنوز در ابتداي راه می
هاي راهبردي،  یگاهی که در آن به واسطه کسب قابلیتجا

. نماید شرکت اقدام به پایدارسازي جایگاه رهبري فناورانه می
باشد  هاي خاص خود می در این مرحله که داراي پیچیدگی

نیاز به یادگیري بیشتري بوده و باید یادگیري از منابع 
ستره سازمانی توسعه یابد؛ ذخیره دانشی شرکت عمق و گ برون

هاي جدیدي از دانش توسعه پیدا  بیشتري پیدا نموده و حوزه
همچنین سازمان باید سطح یادگیري شخصی را به . کند

  ].15[ یادگیري سازمانی ارتقاء دهد

تفاوت اصلی میان مدل دیترنیت و مدل مربوط به سازمان 
همان ارتباط با کشورهاي پیشرو است که خالء  ،مورد مطالعه
ا تقویت توان و دانش مهندسی معکوس پر شده مربوط به آن ب

 .است

   فناورانه هاي انباشت قابلیت 4- 5
هاي فناورانه  تحقیق دیگري در خصوص نحوه ارتقاء قابلیت

 در صنایع خودروسازي ویتنام انجام شده است 1توسط فوجیتا
هرچند ماهیت محصوالت آن تحقیق از نوع تولید انبوه ]. 32[
بندي جالبی ارائه شده که در صنایع دریایی  دستهباشد ولی  می

  ).5جدول (ایران نیز قابل تطبیق است 
هاي فناورانه در محصوالت  مراحل کسب قابلیت 5- 5

  پیچیده
هاي  اي به بررسی الگوي انباشت قابلیت کیامهر در مطالعه
اي پیچیده  کننده کاالهاي سرمایه هاي عرضه فناورانه در بنگاه
او از طریق مطالعه . توسعه پرداخته است حالدر کشورهاي در

هاي  کننده نیروگاه موردي اکتشافی در یک بنگاه ایرانی عرضه
هاي فناورانه در  برقابی به نام فراب، چارچوبی براي قابلیت

وي با الهام از . اي پیچیده ارائه کرده است کاالهاي سرمایه

                                                 
1- Fujita 

  هاي فناورانه در سه محصول منتخب شواهد مرتبط با ارتقاء قابلیت) 4جدول 
محصول 
  نمونه

  شواهد عینی از قابلیت عملیاتی
  )متأثر از رشد فناوري(

  هاي فناورانه شواهد عینی از رشد قابلیت

محصول 
  یک

 گره دریایی 30سرعت  -

 ایجاد امکان ساخت و تولید -

  امکان استفاده در فورس عملیاتی یک -

 )یادگیري فناورانه(تقلید و یادگیري ساخت و تولید محصوالتی با فناوري پائین  -

  )هاي انسانی نقش محوري مهارت(غلبه روش دستی بر اساس نظام استادکاري  -

محصول 
  دو

 گره دریایی 40سرعت بیش از  -

 ایجاد راحتی نسبی براي سرنشین -

و  23توپ (سنگین  امکان حمل سالح نیمه -
 )107راکت 

  امکان استفاده در فورس عملیاتی دو -

تولید محصوالتی با فناوري متوسط به باال مهندسی معکوس و یادگیري ساخت و  -
 )یادگیري فناورانه(

 ایجاد نوآوري جزئی در طراحی -

 ارتقاء عملکرد و سرعت -

 )CADبا تأکید بر (اي  هاي رایانه طراحی با سیستم -

  ایجاد امکان نسبی تست -
  هاي سیستم رانش و ناوبري طراحی حدود نیمی از قسمت -

محصول 
  سه

 گره دریایی 60سرعت بیش از  -

تر  سنگین پیشرفته امکان حمل سالح نیمه -
 )اژدر(

 امکان استفاده در فورس عملیاتی سه -

 امکان ساخت شناور چندبدنه -

  امکان اختفاء بیشتر -

  طراحی داخلی بخشی از بدنه -
  تر استفاده از فناوري مواد اولیه پیشرفته -

  )فاصله گرفتن از آزمون و خطا(افزایش استانداردسازي در مراحل مختلف ساخت  -
 )CAD/CAMبا تأکید بر (اي  هاي رایانه طراحی با سیستم -

 ها و امکانات تست سازي فناوري و افزایش زیرساخت استفاده از شبیه -

  هاي سیستم رانش و ناوبري طراحی مبتکرانه اغلب قسمت -
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را براي ویت، چارچوبی اشده توسط بل و پ مدل ماتریسی ارائه
هاي فناورانه در محصوالت پیچیده  تبیین نحوه انباشت قابلیت

هاي فناورانه در  این چارچوب شامل قابلیت. ارائه نموده است
هاي مبتنی بر تجهیزات و نهایتاً  زمینه تعامالت و شبکه، قابلیت

. شود پروژه می هاي مهندسی و اجراي پروژه و پیش قابلیت
هاي مختلف قابل  سطح با پیچیدگیها در سه  همه این قابلیت
مبتنی بر (سطح ساده و روتین ): 6جدول (بررسی هستند 
مبتنی بر (برداري و اکتساب  ، سطح کپی)تجربه صرف

 )مبتنی بر پژوهش(اي  و سطح نوآورانه و مخاطره) جستجو
]14.[  

دو ) شرکت فراب(کند که در شرکت مورد مطالعه  بیان میوي 
سطح ابتدایی پیچیدگی طی شده و سطح سوم هم به عنوان 

این پژوهش . مسیر آتی به آن شرکت توصیه شده است
از آنجایی . بیشترین قرابت را با مورد مطالعه این تحقیق دارد

که هر دو تحقیق در خصوص محصوالت پیچیده در ایران 
ولی با توجه به شرایط . لذا تشابه زیادي با هم دارند باشد می

تحریم که در صنایع داراي کاربرد دوگانه وجود دارد از بین 
هاي فناورانه، از مورد  اجزاء ذکرشده ذیل کارکردهاي قابلیت

. توان استفاده نمود المللی نمی شبکه در سطح بین و تعامالت
ملی نیز داراي  البته استفاده از شبکه و تعامالت در سطح

مشکالت و موانعی است ولی به هرحال براي توسعه فناوري 
هاي فناورانه، باید به سمت  در صنایع دفاعی و کسب قابلیت

هاي صنایع دفاعی با  در این رابطه، سازمان. آن حرکت کرد
مشخص کردن سه سطح از محرمانگی و حساسیت که در 

  ]32[هاي فناورانه در سازمان مورد مطالعه  نحوه تجمیع قابلیت) 5جدول 
  بررسی سازمان مورد مطالعه  هاي فناورانه قابلیتسطوح 

قابلیت استفاده از 
  دانش

هاي  قابلیت(
 )تولید

 عملیات
تولید محصوالت موجود بر اساس توان 

 داخلی براي بازار داخلی
  اکتساب به واسطه اجراي پروژه اول

رعایت 
 استانداردها

تولید محصوالت موجود در سطح 
واسطه طراحی  المللی به استانداردهاي بین

 خط تولید

به واسطه اجراي پروژه شناور دوم، این سطح از 
البته در این پروژه . ها به صورت کامل کسب شد قابلیت

  هایی از سطح انطباقی نیز کسب گردید بخش

قابلیت تغییر در 
  دانش

هاي  قابلیت(
 )نوآوري

 ایجاد بهبود در محصوالت موجود انطباقی

ها به واسطه اجراي  قابلیتدرجات اولیه این سطح از 
در پروژه شناور سوم این . پروژه شناور دوم محقق شد

  سطح به صورت کامل کسب گردید

 نوآورانه

ریزي و طراحی محصوالت جدید با  برنامه
بدون وجود مشابه (هاي بدیع  ویژگی

 )بیرونی

به واسطه اجراي پروژه شناور سوم توفیقاتی در این 
دست آمده است ولی هنوز تا ها به  سطح از قابلیت

  رسیدن به بلوغ کامل فاصله داریم

  هیپا
 

  شدهیدتجد
 

  سطح باال ياهیپا
 

 تر از متوسطپائین

 متوسط

  باالتر از متوسط
 

  شرفتهیپ
 

یت
قابل

 
ن 
وتی
ي ر

ها
)

R
ou

tin
e 

C
.

( 

یت
قابل

 
ي 
آور
 نو
اي
ه

)
In

no
va

tiv
e 

C
.

( 

شده به واسطه  فناورانه کسبهاي  قابلیت
 طراحی و تولید شناور سوم

شده به واسطه  فناورانه کسبهاي  قابلیت
 مهندسی معکوس و تولید شناور دوم

شده به واسطه  فناورانه کسبهاي  قابلیت
 تولید شناور اول

]30[ فیگرادو نظریه اساس بر فناورانه هاي قابلیت سطوح) 4 شکل  
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هاي  شود گام یقالب سه رنگ قرمز، زرد و سبز نشان داده م
اولیه براي حرکت را برداشته ولی طی این مسیر نیازمند اهتمام 

  .باشد بیشتر مسئولین و مدیران ارشد می

  ]14[ هاي فناورانه در محصوالت پیچیده انواع قابلیت) 6جدول 
  سطح پیچیدگی  

 اجزاء یا کارکرد
 هاي قابلیت

 فناورانه

ساده و 
  روتین

بر  مبتنی(
تجربه 
 )صرف

برداري و  کپی
  اکتساب

بر  مبتنی(
 )جستجو

نوآورانه و 
  اي مخاطره

مبتنی بر (
 )پژوهش

 شبکه و تعامالت
   

 تجهیزات بر مبتنی
   

  پروژه مهندسی
   

 پروژه اجراي
   

 اي پروژه پیش
   

  
  گیري نتیجه -6

شده در عرصه توسعه  هاي ارائه رغم اینکه اغلب مدل علی
هاي موجود در کشورهاي  شرکت هاي فناورانه براي قابلیت
وارد بر همکاري  هاي تازه توسعه و همچنین شرکت درحال
کنند ولی با توجه به  المللی با کشورهاي پیشرو تأکید می بین

هاي ظالمانه علیه کشورمان به خصوص در حوزه  تحریم
صنایع پیچیده داراي کاربرد دوگانه، امکان همکاري گسترده 

ه مقدور نبوده یا به شدت محدود المللی در این عرص بین
گونه که در مباحث قبلی  با توجه به این شرایط، همان. است

هاي  نیز تشریح شد براي کسب سطوح مختلف قابلیت
. فناورانه الجرم بایستی از مهندسی معکوس استفاده نمود

شده توسط سازمان مورد مطالعه نشانگر آنست که  تجربه طی
متعدد در تأمین کاالهاي پیچیده هاي  رغم وجود دشواري علی

و مهندسی معکوس آنها، ولی تالش و مجاهدت در این مسیر، 
  .هاي قابل توجهی را ایجاد کرده است موفقیت

 فنالبته این به آن معنی نیست که مهندسی معکوس تنها 
هاي فوق هم  گونه که تحلیل ها است بلکه همان کسب قابلیت
اي ایجاد و  هاي پایه دهد ابتدا باید زیرساخت نشان می
گذاري الزم انجام گیرد تا ظرفیت الزم براي اقدامات  سرمایه

در مرحله بعد، مهندسی معکوس . تکمیلی فراهم گردد
 محصوالتی با سطح فناوري متوسط به انضمام استفاده از

در نهایت . کند مشاوران متخصص جهش ثانویه را ایجاد می
گسترش واحدهاي تحقیق و توسعه و اهتمام براي طراحی و 

تر، مسیر  نوآوري توأم با مهندسی معکوس محصوالت پیچیده
دقت در مراحل ذکرشده نشانگر . نماید ارتقاء را هموارتر می

و  این است که مسیر رشد یک مسیر تدریجی و منطقی بوده
  .یابند ها به صورتی تدریجی انباشت و توسعه می قابلیت

گرفته در سازمان مورد  ناگفته نماند که طبق مشاهدات صورت
بخش و فرهنگ  مطالعه، برخورداري از نیت راهبردي انگیزه

هاي دینی به عنوان  مشارکتی همراه با توجه به آموزه
شی بیشتر هاي مسیر فوق عمل کرده و زمینه اثربخ کننده تسهیل

  .گرفته را فراهم نموده است اقدامات صورت
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