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چکیده

اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحالتوسعه ،طی دهههای اخیر تالشهای زیادی در زمینۀ همپایی فناورانه ،بهمنظور

دستیابی به دانش و قابلیتهای مورد نیاز برای ساخت و توسعۀ محصوالت و سامانههای پیچیده به نمایش گذاشتهاند.
طی سالهای گذشته در ایران ،برای دستیابی به دانش ،مهارتها و فناوریهای ساخت توربینهای گازی تالشهای زیادی
صورت گرفته و نتایج مطلوب و قابل مالحظهای نیز بهدست آمده است .این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد
پژوهشی مطالعۀ موردی ،به مطالعۀ تجربۀ شرکت توربوکمپرسور نفت ( )OTCدر دستیابی به دانش و قابلیتهای فناورانه
و مدیریتی ساخت توربینهای گازی صنعتی در قالب طرح توربین گازی IGT25میپردازد و پیشرانها و عوامل مؤثر بر
این تجربۀ موفقیتآمیز را شناسایی میکند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سیاستها ،حمایتها و اقدامات دولت،
شبکهسازی ،تعامل و همکاری بین کنشگران و ذینفعان اصلی ،روشهای کسب قابلیتهای فناورانه ،وجود بازار و تقاضای
داخلی چشمگیر قابلیتهای سازمانی و مدیریتی ،بافتار و عوامل محیطی نقش کلیدی در همپایی شرکت توربوکمپرسور نفت
و دستیابی این شرکت به دانش و فناوریهای ساخت توربینهای گازی ایفا میکنند.
واژههای کلیدی :قابلیتهای فناورانه ،محصوالت و سامانههای پیچیده ،بنگاههای متاخر ،شرکت توربوکمپرسور نفت،
پیشرانها ،توربین گازی IGT25

 -1دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

 -*2عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران /.نویسنده مسوول مکاتباتHrahmanseresht2007@gmail.com

 -3عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.
 -4عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

در پیشینﺔ مدیریت نوﺁوری و فناوری ،میان مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده 1و مﺤﺼوﻻﺕ مﺼرفی که
ﺑهصورﺕ انبوه تولید میشوند ،تﻔاوﺕها و تمایﺰهای فراوانی وﺟود دارد )(Davies & Hobday, 2005
) .(Kiamehr, et al., 2015هاﺑدی ،مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده را مﺤﺼوﻻﺕ ،ﺯیرنﻈاﻡها ،نﻈاﻡها یا
ﺯیرﺳاﺧتهای پرهﺰینه ،کالنمﻘیاﺱ ،دارای فناوری مهندﺳی و پیشرفتهای تعریﻒ میکند که توﺳﻂ تعداد
مﺤدودی واﺣد تولیدی تﺄمیﻦ و توﺳﻂ تعداد مﺤدودی مشتری و در ﻗالﺐ ﻗراردادهای رﺳمی ﺧریداری میشوند
) .(Hobday, 1998مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ،نﻘﺶ کلیدی در ﮔﺴترش فناوریهای ﺟدید و توﺳعﺔ
فناورانه ،صنعتی و اﻗتﺼادی در کشورهای توﺳعهیافته و درﺣاﻝتوﺳعه ﺑاﺯی میکنند ) .(Acha, et al., 2004در
ﺳﻄﺢ ﺑیﻦالمللی ،میتوان تالشهای ﺯیادی اﺯ ﺳوی اﻗتﺼادهای نوﻇهور و کشورهای درﺣاﻝتوﺳعهای ﭼون
ﭼیﻦ) ،(Zhang, et al., 2013کرﺓ ﺟنوﺑی) ،(Choung & Hwang, 2007ﺑرﺯیﻞ ) (Teixeira, et al., 2006و
ایران ) ،(Kiamehr, 2016)(Majidpour, 2016bﺑرای همﭙایی فناورانه و دﺳتیاﺑی ﺑه دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای
فناورانه در ﺯمینﺔ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده مشاهده کرد .ﺑا وﺟود ایﻦ تالشها ،کشورهای
درﺣاﻝتوﺳعه همﭽنان ﺑا ایﻦ ﭼالﺶ روﺑرو هﺴتند که تﺨﺼﺺ ﺁنها در تولید انبوه 2مﺤﺼوﻻﺕ مﺼرفی
اﺳت ،اما تﻔاوﺕها و تمایﺰهای ﺯیادی میان نوﺁوری در ایﻦ مﺤﺼوﻻﺕ ﺑا مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده
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وﺟود دارد ).(Ren & Yeo, 2006)(Park, 2012

ﺑا شروﻉ تﺤریﻢها در ﺳاﻝ  2010) 1390میالدی( و شدﺕ ﮔرفتﻦ ﺁن ،ﺯیمنﺲ مانند ﺑﺴیاری اﺯ شرکتهای

2

ﺧارﺟی ،راﺑﻄﺔ ﺧود ﺑا ایران را ﻗﻄﻊ نمود و کشور را ترﻙ کرد .در ایﻦ شرایﻂ ،شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت

ﺑا وﺟود ﭼالﺶها و موانﻊ متعدد پیﺶ روی کشورهای درﺣاﻝتوﺳعه در ﺯمینﺔ توﺳعﺔ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای
پیﭽیده ،ایران توانﺴته اﺳت در ﺳاﻝهای اﺧیر ﺑه دانﺶ و فناوریهای ﺳاﺧت و ارتﻘاء تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی ﺑا
اﺳتانداردهای ﺟهانی دﺳت پیدا کند .(Majidpour, 2013a; 2016a; 2016b)(Kiamehr, et al., 2015)3در
ﺳاﻝ  ،2005شرکت ملی ﮔاﺯ ایران مناﻗﺼهای ﺑهمنﻈور تﺄمیﻦ  100دﺳتگاه تورﺑیﻦ ﮔاﺯی صنعتی و درونی
ﺳاﺯی دانﺶ ﺳاﺧت تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی ﺑرﮔﺰار ﮔرد .نتیجﺔ مناﻗﺼه ایﻦ شد که شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت
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ﺑهعنوان تﺄمیﻦکنندﺓ داﺧلی و ﺯیمنﺲ 5ﺑهعنوان شریک ﺧارﺟی ﺁن انتﺨاﺏ شدند .طبﻖ ایﻦ ﻗرارداد ،شرکت
تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت ،اﻗداﻡ ﺑه ﺳاﺧت  60درصد ﺯیرنﻈاﻡها و ﻗﻄعاﺕ تورﺑیﻦ  SGT600تﺤت لیﺴانﺲ
ﺯیمنﺲ کرد و دیگر ﻗﻄعاﺕ مانند نرﻡافﺰار و ﺳﺨتافﺰار ﺳیﺴتﻢ کنترﻝ ،روتور و پرههای تورﺑیﻦ که دارای
فناوری ﺑاﻻ و کلیدی ﺑودند توﺳﻂ ﺯیمنﺲ تﺄمیﻦ میشد.

ﺑا ﺣجﻢ ﺑاﻻیی اﺯ تﻘاﺿای داﺧلی ﺑرای تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی مواﺟه ﺑود .همیﻦ امر ﺑاعﺚ شد ﺑیﻦ ﺳاﻝهای 1391
تا  1394شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت تالش کند تا ﺑا کمک شرکتهای ﺯیرمجموعﺔ ﺧود مانند تورﺑوتک
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)دفتر طراﺣی و مهندﺳی( و اوتک) 7کارﺧانﺔ ﺳاﺧت( و ﺣمایتهای شرکت ملی ﮔاﺯ ایران )نهاد ﺣاکمیتی(
و مشاورهها و نﻈارﺕهای پﮋوهشﻜدﺓ تورﺑیﻦ ﮔاﺯ )دانشگاه علﻢ و صنعت ایران( ﺑه دانﺶ فنی و ﻗاﺑلیتهای
طرﺡ کالن تورﺑیﻦ ملی ﺑا عنوان  IGT25صورﺕ ﮔرفت .در ﮔاﻡ ﺑعد ،تالش شد ایﻦ تورﺑیﻦ ﺑه ﻇرفیت 30
مگاواﺕ توﺳعه و ارتﻘاء یاﺑد و ﺑا شرایﻂ اﻗلیمی ایران تﻄبیﻖ پیدا کند.
پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺑهدنباﻝ ﺁن اﺳت که مشﺨﺺ کند »پیشرانها و عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر فرﺁیند کﺴﺐ و ایجاد دانﺶ
و ﻗاﺑلیتهای فناورانه ﺳاﺧت و ارتﻘاء تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی در شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت کدامند و نﺤوﺓ
تاﺛیرﮔذاری ﺁنها ﺑه ﭼه صورﺕ اﺳت؟« .هدﻑ ایﻦ مﻘاله ﺁن اﺳت که ﺑا ﺑهرهﮔیری اﺯ رویﻜرد کیﻔی و
راهبرد پﮋوهﺶ مﻄالعه موردی ،ﺑه مﻄالعﺔ عمیﻖ تجرﺑﺔ شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت و فرﺁیند کﺴﺐ و ایجاد
ﻗاﺑلیتهای فناورانه ﻻﺯﻡ ﺑرای ﺳاﺧت و ارتﻘاء تورﺑیﻦ ﮔاﺯی  IGT25توﺳﻂ ایﻦ شرکت ﺑﭙرداﺯد و پیشرانها
و عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر ایﻦ تجرﺑه را شناﺳایی نماید.
نﻘﻄﺔ تمایﺰ اصلی پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺑا مﻄالعاﺕ پیشیﻦ در کشور ایﻦ اﺳت که پﮋوهﺶهای ﻗبلی ﺑیشتر در دو شرکت
مﭙنا (Majidpour, 2013a; 2016a; 2016b)(Kiamehr, et al., 2015) 8و فراﺏ(Kiamehr, et al., 2013; 2016) 9
)کیامهر (1392 ،انجاﻡ شدهاند .در ﺁن ﺯمان ،ایﻦ دو شرکت ﺑه ﻏیر اﺯ دانﺶ و فناوریهای شرکتهای ﺁمریﻜایی
همﭽون ﺟنراﻝ الﻜتریک ،10امﻜان همﻜاری و انتﻘاﻝ فناوری اﺯ ﺳایر کشورهای صاﺣﺐ فناوری را داشتهاند .ایﻦ
در ﺣالی اﺳت که پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺑه مﻄالعﺔ تجرﺑﺔ شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت میپرداﺯد و تمرکﺰ ﺁن ﺑر دورانی
اﺳت که ﺑهعلت تﺤریﻢهای شدید و ﮔﺴتردﺓ ﺑیﻦالمللی ،ایﻦ شرکت امﻜان همﻜاریهای رﺳمی در ﺯمینﺔ انتﻘاﻝ
دانﺶ و فناوری ﺑا شرکتهای ﺧارﺟی را نداشته و ﺑر مبنای تالشهای داﺧلی ﺑه ﻗاﺑلیتهای مورد نیاﺯ ﺑرای
ﺳاﺧت و ارتﻘاء تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی دﺳت پیدا کرده اﺳت.
در مﻘاله ﺣاﺿر پﺲ اﺯ ایﻦ ﺑﺨﺶ ،مبانی نﻈری پﮋوهﺶ مشتمﻞ ﺑر مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده و
همﭙایی فناورانه در مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ﺑیان میشود .ﺑﺨﺶ ﺳوﻡ ،ﺑه پﮋوهﺶهای پیشیﻦ
در ﺯمینﺔ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده در کشورهای درﺣاﻝتوﺳعه و ایران پرداﺧته اﺳت .در ﺑﺨﺶ
ﭼهارﻡ ،الگوی مﻔهومی پﮋوهﺶ معرفی و در ﺑﺨﺶ پنجﻢ روششناﺳی پﮋوهﺶ شامﻞ راهبرد پﮋوهﺶ،
روش ﮔردﺁوری و روش تﺤلیﻞ دادهها تشریﺢ میشود .ﺑﺨﺶ ششﻢ مﻘاله ﺑه مرور ﺳواﺑﻖ تاریﺨی و تجرﺑﺔ
شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت و یافتههای پﮋوهﺶ اﺧتﺼاﺹ یافته اﺳت .در ﺑﺨﺶ هﻔتﻢ ،نتایﺞ و یافتههای

پیشرانهای کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانۀ ساخت محصوالت و سامانههای پیچیده در بنگاههای متأخر :مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت ( )OTC

ﺳاﺧت ﻗﻄعاﺕ و ﺯیرﺳیﺴتﻢهای تورﺑیﻦ ﮔاﺯی  25مگاواتی دﺳت پیدا کند .تمامی ایﻦ اﻗداماﺕ در ﻗالﺐ
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پﮋوهﺶ مورد ﺑﺤﺚ و ﺑررﺳی ﻗرار میﮔیرند و ﺑرﺧی دﻻلتهای ﺳیاﺳتی و مدیریتی و نیﺰ تعدادی پیشنهاد
نﻈری ارائه میﮔردد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2محصوالت و سامانههای پیچیده
مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ،کاﻻهای ﺳرمایهای پیﭽیده ،11ﮔرانﻗیمت و دارای فناوری پیشرفته هﺴتند که
در ﻗالﺐ پروژهها و دﺳتههای کوﭼک تولید میشوند؛ مﺆلﻔههای ﺳﻔارشیشدﺓ ﺯیاد و مرتبﻂ دارند و تولید ﺁنها ﺑا
هدﻑ پاﺳﺨگویی ﺑه نیاﺯ مشتریان ﺧاﺹ انجاﻡ میﮔیرد ).(Miller, et al., 1995)(Davies & Hobday, 2005
مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده دارای ویﮋﮔیهایی هﺴتند که اﺯ ﺁن ﺟمله میتوان ﺑه ایﻦ موارد اشاره کرد
) :(Ren & Yeo, 2006ایﻦ مﺤﺼوﻻﺕ ﺑیشتر ﺑهصورﺕ کارﺑرایکار (B2B) 12هﺴتند؛ ارﺯش اﻗتﺼادی ﺑاﻻیی
ﺑرای تولیدکننده و مشتری دارند؛ ﺳاﺧتار ﺁنها پیﭽیده اﺳت و اﺯ ﺯیرﺳیﺴتﻢها و مﺆلﻔههای متعدد و متنوﻉ
و مرتبﻄی تشﻜیﻞ شدهاند؛ دارای کارکردهای مهﻢ و ﺣیاتی و ﭼندﮔانهای هﺴتند؛ ﺑیشتر در ﻗالﺐ پروژه و یا
ﺑهصورﺕ دﺳتههای کوﭼک تولید میشوند؛ درﺟﺔ ﺑاﻻیی اﺯ نوﺁوری و اﺑداعاﺕ فناورانه دارند؛ معموﻻً ﺑرای

مشتریانی ﺧاﺹ ،ویﮋهﺳاﺯی میشوند؛ نیاﺯمند ﺳﻄﺢ ﺑاﻻیی اﺯ هماهنگی و همﻜاری در طوﻝ مراﺣﻞ طراﺣی،
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تولید و ﺑهرهﺑرداری هﺴتند؛ ﺑه دانﺶ و مهارﺕهای وﺳیﻊ و عمیﻘی نیاﺯ دارند؛ معموﻻً درﺑرﮔیرندﺓ نرﻡافﺰارهای

تولید مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ﺑه عواملی ﭼون ﺳﻄﺢ ﻗاﺑلیتهای فناورانه ،موﺿوعاﺕ مرتبﻂ ﺑا
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ﻗانونﮔذاری ،شبﻜهای اﺯ همﻜاران و طرﺡ ﺑاﺯاریاﺑی مناﺳﺐ ﺑﺴتگی دارد ).(Gunawan, et al., 2002

پیﭽیده هﺴتند؛ دورﺓ عمر طوﻻنی دارند و نیاﺯمند ﺳﻄﺢ ﺑاﻻیی اﺯ یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی ﺳیﺴتﻢ هﺴتند .مﺤﺼوﻻتی
مانند شبیهﺳاﺯ پرواﺯ ) ،(Miller, et al., 1995ﺳیﺴتﻢ ارتباطاﺕ اﺯ راه دور ) ،(Park, 2012نرﻡافﺰارهای
پیﭽیده )  ،(Hobday & Brady, 2000ﺳیﺴتﻢ کنترﻝ موتور هواپیما )  ،(Prencipe, 2000تورﺑیﻦ
ﮔاﺯی )  (Majidpour, 2016و ﺳیﺴتﻢهای تولید انرژی ﺣرارتی و ﺑرﻗاﺑی ) (Kiamehr, et al., 2013
) (Kiamehr, et al., 2015نمونههایی اﺯ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده هﺴتند.13
 -2-2محصوالت و سامانههای پیچیده در کشورهای درحالتوسعه
طی دو دهﺔ ﮔذشته ،موﺿوﻉ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده در کشورهای درﺣاﻝتوﺳعه اﺯ ﺟنبههای
مﺨتلﻒ مورد ﺑررﺳی ﻗرار ﮔرفته اﺳت .ﺑرای مﺜاﻝ ﮔاناوان و همﻜارانﺶ ) (2002ﺑا مﻄالعﺔ شبﻜﺔ دیجیتالی
ﺧدماﺕ یﻜﭙارﭼه 14در کشور اندونﺰی ﺑه ایﻦ نتیجه رﺳیدند که ﻇرفیت کشورهای درﺣاﻝ توﺳعه ﺑرای

ﭼانﮓ و هوانﮓ ) (2007نیﺰ اﺯ یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی ﺑاﺯیگران مﺨتلﻒ ،مدیریت و ﺑرنامهریﺰی پروژه ،ﻗاﺑلیتهای
مدیریتی ،هﻢ تﻜاملی نهادها و فناوری و همﻜاری میان ﺑنگاههای ﺑﺰرگ و مراکﺰ تﺤﻘیﻖوتوﺳعه داﺧلی
ﺑهعنوان عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر تجرﺑﺔ موفﻖ کرﺓ ﺟنوﺑی در توﺳعه و تجاریﺳاﺯی ﺳیﺴتﻢهای ارتباﻁ اﺯ راه دور یاد
کردهاند ).(Choung & Hwang, 2007
در موفﻘیت کرﺓ ﺟنوﺑی در ایﻦ ﺯمینه داشتهاند ) (1 :(Park, 2012شﻜﻞﮔیری ﺳیاﺳتها و نهادهای مناﺳﺐ،
 (2کﺴﺐ و ﺑهکارﮔیری دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای کلیدی (3 ،همﻜاری ﺑا نهادهای ﺑیﻦالمللی در ﺯمینﺔ اﺳتانداردهای
صنعت و ﺣضور پررنﮓ شرکتهای ﺑﺰرگ کرﺓ ای .ﺳو و لیو ) (2012نیﺰ ﺑا ﺑررﺳی صنعت لوکوموتیوﺳاﺯی
در ﭼیﻦ ،ﺳه ﻗاﺑلیت پویای 15کلیدی در توﺳعﺔ مﺤﺼوﻻﺕ پیﭽیده شناﺳایی کردند ) :(Su & Liu, 2012ﻗاﺑلیت
درﻙ مشتریمﺤور) 16توانایی ﺟﺴتجوی ﺳیاﺳتی و ﻇرفیت ﺳرمایﺔ اﺟتماعی مدیران ارشد( ،ﻗاﺑلیت کنترﻝ
شبﻜﺔ ﭼند ﺳاﺯمانی) 17مدیریت شبﻜه و شبﻜههای ﺧود ﺳاﺯمان-دهنده( و ﻇرفیت ﺟذﺏ) 18کﺴﺐ فناوریها
و یادﮔیری ﺳاﺯمانی( .ﺯنﮓ و همﻜارانﺶ ) (2013راهبردها و ﻗاﺑلیتهای فناورانﺔ ﺑنگاههای پیشرو ﭼینی در
ﺯمینﺔ تجهیﺰاﺕ پﺰشﻜی 19را مورد مﻄالعه ﻗرار دادند .یافتههای ﺁنها نشان میدهد که یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی میان رشتهای،
ﺳرمایهﮔذاری در ﻗاﺑلیتﺳاﺯی ،همﻜاری و شبﻜهﺳاﺯی و نهادیهای پشتیبان ﺟهت اﺯ میان ﺑرداشتﻦ ﭼالﺶهای
پیﺶ روی تولید و توﺳعﺔ مﺤﺼوﻻﺕ پیﭽیده اهمیت فراوانی دارند ).(Zhang, et al., 2013
پارﻙ و کیﻢ ) (2014نیﺰ ﺑا مﻄالعﺔ نﻈاﻡ دولت الﻜترونیک 20در کشور کرﺓ ﺟنوﺑی ﺑه ایﻦ نتیجه رﺳیدند
که شبﻜهﺳاﺯی ،کﺴﺐ دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای کلیدی ،نهادها و ﻗوانیﻦ ﺣمایتکننده ،ﮔﺰارشدهی مﺴتﻘیﻢ
ﺑه دفتر ریاﺳت ﺟمهوری ،همﻜاری مناﺳﺐ میان ﺑنگاههای ﺑﺰرگ و دولت کره ،ﺳرمایهﮔذاری مﺴتمر
در فناوری اطالعاﺕ و ارتباطاﺕ نﻘﺶ کلیدی در موفﻘیت ایﻦ کشور در طراﺣی و پیادهﺳاﺯی ایﻦ نﻈاﻡ
داشته اﺳت ) .(Park & Kim, 2014پارﻙ و ﺟی ) (2015طی مﻄالعهای در صنعت تجهیﺰاﺕ ﺳیﺴتﻢهای
ارتباﻁ اﺯ راه دور در کره ،دریافتند که ﻗاﺑلیت تﺤﻘیﻖوتوﺳعه ،ایجاد شبﻜهای ﺯنده و پویا متشﻜﻞ اﺯ
ﺑاﺯیگران مﺨتلﻒ ،توانایی ﺟذﺏ ﺣمایتهای دولتی و ایجاد تﻘاﺿا و ﺑاﺯار مناﺳﺐ ﺑرای مﺤﺼوﻻﺕ،
در ﮔذار شرکتها اﺯ مﺤﺼوﻻﺕ ﺑا نﻈاﻡ تولید انبوه ﺑه مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده اهمیت کلیدی
دارند ) .(Park & Ji, 2015همﭽنیﻦ ،لی و یون ) (2015ﺑا مﻄالعﺔ صنعت هواپیماهای نﻈامی در کرﺓ
ﺟنوﺑی ،ﭼیﻦ و ﺑرﺯیﻞ ﺑه ایﻦ نتیجه دﺳت یافتند که اﻗداماﺕ و اﺑتﻜاراﺕ دولت ،راهبرد ﺑنگاهها در ﻗباﻝ
کﺴﺐ فناوری )ﺧرید ،ﺳاﺧت یا همﻜاری( و میﺰان فعاﻝﺑودن شریکهای ﺧارﺟی ،نﻘﺶ ﺣیاتی در ایجاد
ﻗاﺑلیتهای فناورانه و ﺳاﺯمانی در ایﻦ صنعت دارند ).(Lee & Yoon, 2015
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پارﻙ ) ،(2012ﺑا مﻄالعﺔ ﺳیﺴتﻢهای ارتباﻁ اﺯ راه دور ﺑه ایﻦ نتیجه رﺳید که ﭼهار عامﻞ ،نﻘﺶ ﭼشﻢﮔیری

5

 -3-2محصوالت و سامانههای پیچیده در ایران
در ﺳاﻝهای اﺧیر ،پﮋوهﺶهایی در ﺑرﺧی اﺯ ﺣوﺯههای مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ﺑهویﮋه ﺣوﺯﺓ
انرژی صورﺕ ﮔرفته اﺳت .مجیدپور) (2013ﺑا ﺑررﺳی صنعت تورﺑیﻦ ﮔاﺯ ﺑهعنوان ﺣوﺯهای اﺯ مﺤﺼوﻻﺕ
و ﺳامانههای پیﭽیده در ایران ،ﺑه ایﻦ یافتهها دﺳت پیدا کرد :ﺳﻄﺢ ﺑاﻻی مشارکت دولت در توﺳعﺔ ایﻦ
صنعت ،انواﻉ مﺨتلﻒ ﺳیاﺳتهای دولتی و روشهای مداﺧله اﺯ ﺳوی دولت در کشورهای مﺨتلﻒ ،اهمیت
ﺛباﺕ مدیریتی در ایﻦ صنایﻊ ،اﺛر ﺳیاﺳتهای کالن ملی اﺯ ﺟمله ﺳیاﺳتهای کالن انرژی ﺑر توﺳعه و تﻜامﻞ
ایﻦ صنعت ) .(Majidpour, 2013aکیامهر ) (2013ﺑر اﺳاﺱ مﻄالعهای که روی ﺳیﺴتﻢهای تولید الﻜتریﺴیته
ﺑرﻗاﺑی 21در ایران انجاﻡ داد ﺑه ایﻦ نتیجه رﺳید که »ﻗاﺑیلت یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی ﺳیﺴتﻢ در کشورهای درﺣاﻝتوﺳعه

22

در ایﻦ صنعت در مدﺕ ﺯمان نﺴبتا کوتاهی ،اﺯ مهارﺕهای مدیریت پروژه ﺑه ﻗاﺑلیتهای نوﺁوری ارتﻘاء
یافته و در نهایت منجر ﺑه موفﻘیتهایی در ﺑاﺯارهای داﺧلی و ﺧارﺟی ﮔردیده اﺳت )Kiamehr, et al.,

 .(2013وی همﭽنیﻦ اهمیت ﻗاﺑلیتهای ﺑاﺯاریاﺑی و ﺑرﺧی راهبردها مانند کﺴﺐ ﻗاﺑلیتهای تولیدی و ﺧلﻖ
ﻗاﺑلیتهای طراﺣی و مهندﺳی ﺑهمنﻈور توﺳعﺔ ﺑاﺯارها و صادراﺕ و نیﺰ ﮔذار ﺑه مرﺣلﺔ رهبری ﺑاﺯار در
صنعت ﺳیﺴتﻢهای تولید الﻜتریﺴیته ﺣرارتی 23را نشان داد ).(Kiamehr, et al., 2015
کیامهر ) (2016)(1393در پﮋوهﺶهای دیگری ،موﺿوﻉ انباشت ﻗاﺑلیتهای فناورانه در تﺄمیﻦکنندﮔان کاﻻهای

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

ﺳرمایهای پیﭽیده در ﺯمینﺔه ﺳیﺴتﻢهای تولید الﻜتریﺴیته ﺑرﻗاﺑی را مورد ﺑررﺳی ﻗرار داده اﺳت .یافتههای او
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میدهند که ﻗاﺑلیتهای فناورانه در ایﻦ مورد ،ﺑهﺟای شروﻉ اﺯ مراﺣﻞ اولیﺔ ﭼرﺧﺔ عمر مﺤﺼوﻝ ،طی یک
ﺣرکت ﻏیرﺧﻄی درون مراﺣﻞ طراﺣی و نﺼﺐ کاﻻهای ﺳرمایهای پیﭽیده در ایﻦ پروژهها ﺑهدﺳت ﺁمده
اﺳت .ﺑهعبارتی ،ایﻦ فرﺁیند اﺯ مرﺣلﺔ میانی یعنی مهندﺳی و شناﺳایی مﺤﺼوﻻﺕ پیﭽیده در ﻗالﺐ پروژهها
شروﻉ شده ،ﺳﭙﺲ ﺑه مرﺣلﺔ پایان یعنی عملیاتیﺳاﺯی مﺤﺼوﻻﺕ پیﭽیده رﺳیده و در نهایت ﺑه مرﺣلﺔ اوﻝ
یعنی طراﺣی مﺤﺼوﻻﺕ پیﭽیده ﺑاﺯﮔشته اﺳت )کیامهر .(Kiamehr, 2016)(1392 ،مجیدپور ) (2016نیﺰ ﺑا
مﻄالعﺔ پویایی موﺟود در فرﺁیند کﺴﺐ ﻗاﺑلیتهای فناورانه ﺑنگاههای متﺄﺧر ،تعدادی عوامﻞ درونﺳاﺯمانی
)ﻗاﺑلیتهای فناورانه و ﻇرفیت ﺟذﺏ ،24تعامﻞ مﺴتمر ﺑه ﺑاﺯیگران ﺧارﺟی و نوﻉ ﻗراردادها( و ﺑرونﺳاﺯمانی
)ﺳیاﺳتهای دولت ،تﺤریﻢها ،انداﺯه و ﺳمت و ﺳوی ﺑاﺯار ،نوﻉ فناوریها ،دانشگاهها و مﺆﺳﺴاﺕ پﮋوهشی(
مﺆﺛر ﺑر یادﮔیری فناورانه در صنعت تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی را شناﺳایی کرد ).(Majidpour, 2016a
نﻘیﺯاده و همﻜاران ) (1394ﺑا مﻄالعﺔ طرﺡ کالن هواپیمای  150نﻔره ) (IR-150ﺳاﺧتار شبﻜه و ﺳاﺯوکارهای
تعامﻞ در شبﻜﺔ نوﺁوری و همﭽنیﻦ ﻗاﺑلیتهای مورد نیاﺯ ﺑرای نهاد یﻜﭙارﭼهکنندﺓ شبﻜه را ﺑررﺳی کردند و اﺯ
ایﻦ طریﻖ اهمیت مدیریت و یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی نﻈاﻡ در توﺳعﺔ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده را نشان دادند.
)نﻘی ﺯاده و همﻜاران .(Naghizadeh, et al., 2016)(1394 ،مجیدپور ) (2016نیﺰ ﺑا ﺑررﺳی همﭙایی فناورانه

در مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده در شرکت مﭙنا دریافت که ﺑهدلیﻞ رژیﻢهای فناورانه و ﺑاﺯار ﺧاﺹ ،مدﻝ
ﻏالﺐ ﺑرای همﭙایی فناورانه در مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ،دنبالهروی اﺳت .همﭽنیﻦ ،همﭙایی فناورانه
اﺯ طریﻖ پرش اﺯ مراﺣﻞ ،فﻘﻂ در ﺣوﺯههای ﺧاﺹ فناوری ممﻜﻦ اﺳت و همﭙایی فناورانه اﺯ طریﻖ ﺧلﻖ

مﺴیر ﺟدید در مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده تﻘریب ًا ﻏیرممﻜﻦ میﺑاشد ).(Majidpour, 2016b

ﻗبﻞ اﺯ ورود ﺑه مﻄالعه و تﺤلیﻞ عمیﻖ تجرﺑﺔ شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت و طرﺡ تورﺑیﻦ ﮔاﺯی IGT25

و شناﺳایی پیشرانها و عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر کﺴﺐ و ایجاد ﻗاﺑلیتهای فناورانه در ایﻦ ﺣوﺯه ،اﺯ طریﻖ مرور
مبانی نﻈری و ادﺑیاﺕ موﺟود در ﺯمینﺔ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ﺑهویﮋه در کشورهای درﺣاﻝتوﺳعه،
ﭼارﭼوﺏ نﻈری اولیهای متشﻜﻞ اﺯ عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر یادﮔیری و کﺴﺐ ﻗاﺑلیتهای فناورانه در ایﻦ صنایﻊ
در ﺟدوﻝ ) (1ارائه شده اﺳت .ﺑدیهی اﺳت که ایﻦ عوامﻞ ،ﭼارﭼوﺏ نﻈری اولیهای را تشﻜیﻞ میدهند
که پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺑر مبنای ﺁن اﺟرا میﮔردد .ﺑهعبارتی ،در طوﻝ ایﻦ پﮋوهﺶ تالش ﺑر ﺁن اﺳت که ﺑرای
پیشرانها و عوامﻞ اصلی اﺳتﺨراﺝشده اﺯ ادﺑیاﺕ موﺿوﻉ ،مﺼداﻕها و شواهد روشنی اﺯ مورد مﻄالعﺔ ایﻦ
پﮋوهﺶ یافت شود.
جدول ( :)1پیشرانهای همپایی و یادگیری فناورانه در محصوالت و سامانههای پیچیده در کشورهای
درحالتوسعه (چارچوب نظری اولیه)
پیشرانها و
عوامﻞ اصلی

ﺳیاﺳتها،
ﺣمایتها و
اﻗداماﺕ دولت

عوامﻞ فرعی

کنﺶﮔران اصلی

• نهادﺳاﺯی ،ﺳیاﺳتﮔذاری و اﺳتانداردﺳاﺯی فعالیتها توﺳﻂ دولت
)(Park, 2012
• ﺳﻄﺢ ﺑاﻻی مشارکت دولت و انواﻉ مﺨتلﻒ روشها و ﺳیاﺳتهای
مداﺧلﺔ دولت اﺯ ﺟمله یارانههای تﺤﻘیﻖوتوﺳعه  ،معافیتهای مالیاتی 25و
ﺧریدهای دولتی و تدویﻦ اﺳتانداردها(Chouang & Hwang, 2007) 26
)(Majidpour, 2013a; 2016a
ﺳاﺯمانها و نهادهای
دولت
طرﻑ
اﺯ
طراﺣی
و
مهندﺳی
های
• ﺳرمایهﮔذاری در ﺁموﺯش
دولتی ﻗانونﮔذار،
)Kiamehr, et al., 2013; 2015
(
ﺳیاﺳتﮔذار ،ﺳرمایهﮔذار،
• هماهنﮓﺳاﺯی رواﺑﻂ و فعالیتهای ﺑاﺯار و صنعت )Zhang, et al., 2013
( ﺑهرهﺑردار و تعییﻦکنندﺓ
ها
• اهرﻡﺳاﺯی ﺳیاﺳتها و نهادها ،ﺳرمایهﮔذاری مﺴتﻘیﻢ در ایجاد ﺯیرﺳاﺧت
اﺳتانداردها
و تﺼویﺐ ﻗوانیﻦ تﺴهیﻞﮔر و تﺴریﻊکننده )(Park & Kim, 2014
• اﻗداماﺕ و ﺳیاﺳتهای دولتی نﻈیر تﺄﺳیﺲ مﺆﺳﺴاﺕ تﺤﻘیﻘاتی ،ایجاد
عوامﻞ انگیﺰشی مﺨتلﻒ در ﻗالﺐ تﺴهیﻞ صادراﺕ و کمکهای مالی،
ﺳرمایهﮔذاری در تﺤﻘیﻖوتوﺳعه ،ﺟذﺏ ﺳرمایههای انﺴانی کارشناﺱ
ﺧارﺟی؛ مذاکره ﺑا شرکتهای پیشرو و مﻄرﺡ در ﺳﻄﺢ ﺟهانی ﺟهت
عﻘد ﻗرارداد ،درﮔیر کردن ﺑنگاههای ﺑﺰرگ کشور )(Lee & Yoon, 2015
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ادامه جدول ()1
پیشرانها و
عوامﻞ اصلی

عوامﻞ فرعی

کنﺶﮔران اصلی

• ایجاد شبﻜهای ارﮔانیک و یادﮔیرنده و همﻜاری و تعامﻞ ﺑا ﺑاﺯیگرانی ﺑا
ﻗاﺑلیتها و کارکردهای مﺨتلﻒ )(Teixeira, et al., 2006)(Zhang, et al., 2013
شبﻜهﺳاﺯی ،تعامﻞ )(Park & Ji, 2015
و همﻜاری میان • تعامﻞ و همﻜاری میان ﺑنگاههای ﺑﺰرگ ،شرکتهای مهندﺳی و مراکﺰ
ﺑاﺯیگران و ﺫینﻔعان تﺤﻘیﻖوتوﺳعه داﺧلی و ﺧارﺟی و دانشگاهها )(Choung & Hwang, 2007
)(Park & Kim, 2014)(Kiamehr, et al., 2013& 2015)(Lee & Yoon, 2015
کلیدی
)( Majidpour, 2016a
• شبﻜهﺳاﺯی ﮔﺴتردﺓ ﺟهانی ،همﻜاری ﺑا نهادهای تدویﻦ اﺳتاندارد ﺑیﻦالمللی
)(Park, 2012
Park
2012
,
• ﻗاﺑلیتهای تﺤﻘیﻖوتوﺳعﺔ درونی )
(
ﺑنگاههای اصلی و
• روش دﺳتیاﺑی ﺑه دانﺶ و فناوری )(Park & Kim, 2014
• شیوههای دﺳتیاﺑی ﺑه ﻗاﺑلیتهای فناورانه و نﻘﺶ ﺑاﺯیگران ﺧارﺟی :فعاﻝ شرکتهای ﺯیرمجموعه
روش کﺴﺐ
)توﺳعه مشترﻙ( و ﻏیرفعاﻝ )مهندﺳی معﻜوﺱ() (Lee & Yoon, 2015ﺁنها ،مراکﺰ تﺤﻘیﻖوتوﺳعه
ﻗاﺑلیتهای
داﺧلی و ﺧارﺟی،
• ﻗاﺑلیتهای فناورانه و ﻇرفیت ﺟذﺏ ،نوﻉ فناوریها و نوﻉ ﻗراردادها،
فناورانه
شرکتهای همﻜار
روشهای متعدد اکتﺴاﺏ فناوری :تﺤﻘیﻖ و توﺳعﺔ درونﺯا ،ﺑرونﺳﭙاری
ﺧارﺟی
تﺤﻘیﻖوتوﺳعه ،ﺳرمایهﮔذاری مشترﻙ ،اتﺤادهای راهبردی ،کنﺴرﺳیوﻡها،
ﺧرید فناوری )(Majidpour, 2016a
Gunawan
et
al
2002
,
.,
• طرﺡها و ﺑرنامههای ﺑاﺯاریاﺑی )
(
• ﺑاﺯارهای ﺳیاﺳی و انﺤﺼاری )(Choung & Hwang, 2007
ﺳاﺯمانهای دولتی
• ﮔﺴترش ﺑاﺯار اﺯ طریﻖ ایجاد اعتماد در میان مشتریان ،ﮔردﺁوری
اطالعاﺕ اﺯ ﺑاﺯار و ﺑرﻗراری رواﺑﻂ نﺰدیک ﺑا مشتریان ،تشویﻖ و ﺣمایت ﺳیاﺳتﮔذار و ﻗانونﮔذار،
طرﻑ ﺑاﺯار و
ﺳاﺯمانهای دولتی
تﻘاﺿا
مشتریان ﺑه ﺧریدهای داﺧلی و تضمیﻦ ریﺴکهای پیﺶ روی مشتریان
ﺑهرهﺑردار
)(Kiamer, et al., 2013
• انداﺯه و ﺳمت وﺳوی ﺑاﺯارها و وﺟود ﺑاﺯار داﺧلی)(Park & Ji, 2015
)(Majidpour, 2016a)(Majidpour, 2016b
• ﻗاﺑلیت یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی و هماهنﮓﺳاﺯی ﺑاﺯیگران و فعالیتها ،نﻘﺶ
کلیدی یﻜﭙارﭼهکنندﺓ نﻈاﻡ؛ ﻗاﺑلیتهای ﺑرنامهریﺰی و مدیریت مگاپروژهها
)(Choung & Hwang, 2007)(Naghizadeh, et al., 2016
• ﺑرنامهریﺰی راهبردی نﻈاﻡمند منﻄبﻖ ﺑا صنعت یا ﺑﺨﺶ مورد فعالیت
ﺑنگاههای اصلی و
)(Zhang, et al., 2013
شرکتهای ﺯیرمجموعﺔ
ﻗاﺑلیتهای
• ﻗاﺑلیت یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی نﻈاﻡ در کشورهای درﺣاﻝتوﺳعه) (Kiamehr, et al., 2013ﺁنها ،شبﻜﺔ همﻜاران و
ﺳاﺯمانی و
• ایجاد و توﺳعﺔ ﻗاﺑلیتهای مدیریت پروژه ،تولید ،مهندﺳی و طراﺣی ،ﻗاﺑلیت تﺄمیﻦکنندﮔان ،شرکتهای
مدیریتی
همﻜار ﺧارﺟی
یﻜﭙاﭼهﺳاﺯی نﻈاﻡ ،هوشمندی فناوری و ﺑاﺯار )(Kiamehr, et al., 2015
)(Kiamehr, et al., 2013
• ﻗاﺑلیتهای ﺑرﻗراری رواﺑﻂ نﺰدیک ﺑا نهادهای دولتی ﺟهت اﺧذ
ﺣمایتهای ﻻﺯﻡ )(Park & Ji, 2015

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

ﺑنگاههای اصلی و
شرکتهای ﺯیرمجموعﺔ
ﺁنها ،دانشگاهها و
مﺆﺳﺴاﺕ و مراکﺰ
تﺤﻘیﻖوتوﺳعه ﺧﺼوصی
و دولتی ،شبﻜﺔ
تﺄمیﻦکنندﮔان ﺧارﺟی و
داﺧلی
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ﺑافتار و مﺤیﻂ
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ﺳاﺯمانهای دولتی
• هﻢ تﻜاملی فناوری و نهادها )(Choung & Hwang, 2007
ﺳیاﺳتﮔذار و ﻗانونﮔذار،
• ﺳیﺴتﻢهای ملی و ﺑﺨشی نوﺁوری )(Zhang, et al., 2013
ﺳاﺯمانها و نهادهای
انرژی(
ﺣوﺯﺓ
• ﺳیاﺳتهای کالن ملی و ﺑﺨشی )ﺑرای مﺜاﻝ در
ﺑیﻦالمللی مﺆﺛر ﺑر
)(Majidpour, 2013a
ترتیباﺕ اﻗتﺼادی و
Majidpour
2010
Majidpour
2016a
(
,
()
,
)
ﺁنها
دوﮔانﺔ
• تﺤریﻢها و ﺁﺛار و عواﻗﺐ
ﺳیاﺳی کشورها

 -4روششناسی پژوهش

ایﻦ پﮋوهﺶ ﺑه لﺤاﻅ رویﻜرد ،کیﻔی و ﺑه لﺤاﻅ راهبرد پﮋوهﺶ ،اﺯ نوﻉ مﻄالعﺔ موردی 28اﺳت ،ﺯیرا ایﻦ
روش امﻜان تﺤلیﻞ ﺟامﻊ و انعﻄاﻑپذیر ﺑهمنﻈور پاﺳﺨگویی ﺑه پرﺳﺶ ایﻦ پﮋوهﺶ را فراهﻢ میﺳاﺯد.
پویاییهای موﺟود در مﺴﺄلﺔ مورد پﮋوهﺶ پی ﺑبرند .ﺑهطور کلی ،نﻈریههای ﺑرﺧاﺳته اﺯ روش مﻄالعﺔ
موری دارای نﻘاﻁ ﻗوتی همﭽون نو ﺑودن ،ﻗاﺑﻞ ﺁﺯمون ﺑودن و اعتبار تجرﺑی هﺴتند که ناشی اﺯ ﺑررﺳی
شواهد واﻗعی و متعدد در واﺣد تﺤلیﻞ پﮋوهﺶ اﺳت ) .(Eisenhardt, 1989ایﻦ روش ،پﮋوهﺶﮔران را
ﻗادر میﺳاﺯد که ﺑه تﺤلیﻞ و کاوش در راﺑﻄه ﺑا موﺿوعاﺕ مهمی ﺑﭙرداﺯند که روشهای دیگر پﮋوهﺶ
ﺑهﺳادﮔی نمیتوانند اﺯ پﺲ ﺁن ﺑرﺁیند ) .(Eisenhardt & Graebner, 2007همﭽنیﻦ ایﻦ روش اﺯ طریﻖ
روشﻦ کردن شرایﻂ مﺴﺄله ،ﺑه پﮋوهﺶﮔران کمک میکند ﺑه درﻙ و شناﺧتی عمیﻖ اﺯ واﺣد تﺤلیﻞ دﺳت
یاﺑند .فرﺁیندی که در ایﻦ مﻄالعﺔ موردی مورد الگوﺑرداری ﻗرار ﮔرفته اﺳت ،فرﺁیند اﺟرای مﻄالعﺔ موردی
ارائهشده توﺳﻂ یﻦ ) (Yin, 2014شامﻞ ایﻦ موارد اﺳت :طرﺡ پﮋوهﺶ مﻄالعه موردی ،ﺟمﻊﺁوری دادهها
و شواهد و تﺤلیﻞ دادهها .همانﻄور که پیﺶ اﺯ ایﻦ اشاره شد ،پرﺳﺶ اصلی ایﻦ پﮋوهﺶ ﺁن اﺳت که:
»پیشرانها و عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر کﺴﺐ و ایجاد دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای فناورانﺔ ﺳاﺧت تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی در
شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت کدامند و نﺤوﺓ اﺛرﮔذاری ﺁنها ﺑه ﭼه صورﺕ اﺳت؟« .همﭽنیﻦ واﺣد تﺤلیﻞ

29

ایﻦ پﮋوهﺶ ،شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت اﺳت که توانﺴته اﺳت طی دهﺔ ﮔذشته در ﻗالﺐ طرﺡ ملی
تورﺑیﻦ ﮔاﺯی  IGT27ﺑه دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای فناورانه و ﺳاﺯمانی ﺑرای ﺳاﺧت تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی دﺳت
پیدا کند.

پﮋوهشگری که مﻄالعﺔ موردی را پیﺶ میﮔیرد ،معموﻻً ﺑر پدیدﺓ ﺧاصی متمرکﺰ میشود و در پی درﻙ
کامﻞ ﺁن ،نه ﺑه وﺳیلﺔ کنترﻝ متﻐیرها ،ﺑلﻜه اﺯ طریﻖ مشاهدﺓ همﺔ متﻐیرها و رواﺑﻂ متعامﻞ ﺁنها اﺳت
)دانایی فرد .(1389 ،هرﭼند ﺑا وﺟود مﺰیتهای ایﻦ روش ،پﮋوهﺶ مﻄالعﺔ موردی تعمیﻢپذیری و
پیﺶﺑینی را ﺑهﺧوﺑی انجاﻡ نمیدهد.
در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ،ﺑهمنﻈور ﺑاﻻ ﺑردن روایی و پایایی ،ﭼند روش ﺑهکار ﮔرفته شده اﺳت .ﺑهمنﻈور روایی
درونی 30اﺯ ماﺧذ اطالعاتی ﭼندﮔانه و ﺑرای مرور ﮔﺰارش مﻄالعﺔ موردی اﺯ افراد کلیدی اﺳتﻔاده شده
اﺳت .ﺑرای روایی ﺑیرونی ،31اﺯ نﻈریههای پیشیﻦ ﺑهعنوان ﭼارﭼوﺏ نﻈری اولیﺔ پﮋوهﺶ ﺑهره ﮔرفته شده
و در انتها یک ﭼارﭼوﺏ نﻈری مناﺳﺐ ایﻦ پﮋوهﺶ ارائه شده اﺳت .ﺑرای ﺳنجﺶ پایایی ،33پروتﻜﻞهای
مﻄالعﺔ موردی مورد اﺳتﻔاده ﻗرار ﮔرفته و پایگاه دادﺓ مﻄالعﺔ موردی ایجاد شده اﺳت.
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روش مﻄالعﺔ موردی ،ﺑا ﻗاﺑلیت عمیﻖشدن در یک مورد ،ایﻦ اﺟاﺯه را ﺑه پﮋوهﺶﮔران میدهد که ﺑه
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 -1-4گردآوری دادهها
دادهها و شواهد در پﮋوهﺶهای مﻄالعﺔ موردی ،اﺯ مناﺑﻊ متعددی ﻗاﺑﻞ دﺳتیاﺑی اﺳت .شﺶ مورد اﺯ ایﻦ
مناﺑﻊ عبارتند اﺯ اﺳناد ،ﺁرشیوها ،مﺼاﺣبهها ،مشاهدﺓ مﺴتﻘیﻢ ،مشاهدﺓ مشارکتی و مﺼنوعاﺕ فیﺰیﻜی
) .(Yin, 2014در ایﻦ پﮋوهﺶ ،ﺑهطور کلی  9مﺼاﺣبﺔ عمیﻖ در شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت ) (OTCو یﻜی
اﺯ شرکتهای ﺯیرمجموعﺔ ﺁن ،ﺑهناﻡ تورﺑوتک ﺑهعنوان دفتر طراﺣی شرکت  OTCانجاﻡ شد .ﺟدوﻝ )(2
مﺤﻞ فعالیت ،ﺟایگاه ﺳاﺯمانی ،تاریخ و ﺯمان مﺼاﺣبهها را نشان میدهد .در ایﻦ پﮋوهﺶ ،اﺯ پروتﻜﻞهای
مﻄالعﺔ موردی اﺳتﻔاده شد .اﺑتدا ﺑر اﺳاﺱ ﭼارﭼوﺏ نﻈری اولیﺔ پﮋوهﺶ ،پرﺳﺶهای مناﺳبی ﺟهت پرﺳﺶ
اﺯ مﺼاﺣبهشوندﮔان تهیه شد و مبنای کار ﺟلﺴههای مﺼاﺣبه ﻗرار ﮔرفت .ﺑهعبارتی ،در ﺟلﺴههای مﺼاﺣبه
پﺲ اﺯ مﻄرﺡ کردن ﺑرﺧی پرﺳﺶهای عمومی و کالن در مورد تجرﺑﺔ شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت و طرﺡ
 ،IGT25متناﺳﺐ ﺑا ﺟایگاه و تﺨﺼﺺ مﺼاﺣبهشوندﮔان ،پرﺳﺶهای مناﺳﺐ اﺯ هر یک اﺯ ﺁنها پرﺳیده
میشد .عالوه ﺑر ایﻦ ،نویﺴندﺓ اوﻝ مﻘاله ﺑا ﺣضور در دو کنﻔرانﺲ داﺧلی ،33اطالعاﺕ مﻔیدی پیرامون نﻘﺶ
دانشگاهها و پﮋوهشﻜدههای دولتی و همﭽنیﻦ تﺄﺛیر ﺣمایتها و ﺳیاﺳتهای دولت در تجرﺑﺔ موفﻖ ایﻦ
شرکت و طرﺡ  IGT25کﺴﺐ کرد .عالوه ﺑر ﺁن ،اﺳناد متعددی شامﻞ اﺳناد ﺑرنامههای ﺑلند مدﺕ ،ﮔﺰارشهای
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پیشرفت طرﺡ و وﺏﺳایتهای شرکتهای ملی ﮔاﺯ ایران OTC ،و تورﺑوتک مورد مﻄالعه ﻗرار ﮔرفت.
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 -2-4تحلیل دادهها
تﺤلیﻞ دادهها در پﮋوهﺶ مﻄالعﺔ موردی شامﻞ فعالیتهایی نﻈیر ﺑررﺳی دﻗیﻖ ،طبﻘهﺑندی و ترکیﺐ دادههای
ک ّمی و کیﻔی ﺑهمنﻈور نشان دادن ﮔﺰارهها و فرﺿیههای اولیﺔ پﮋوهﺶ موردی و اﺳتﺨراﺝ نتایﺞ و یافتههای
جدول ( :)2اطالعات مرتبط با مصاحبههای انجام شده
ردیﻒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ﺟایگاه مﺼاﺣبهشونده
مدیر عامﻞ
مدیر طرﺡ تورﺑیﻦ IGT25
مدیر تﺤﻘیﻖوتوﺳعه
مدیر طراﺣی و مهندﺳی
مدیر ﺧدماﺕ پﺲ اﺯ فروش
عضو هیﺄﺕ مدیره
ناﻇر طرﺡ تورﺑیﻦ IGT25
کارشناﺱ مهندﺳی
کارشناﺱ مدیریت فناوری

مﺤﻞ فعالیت
شرکت تورﺑوتک
شرکت تورﺑوتک
شرکت تورﺑوتک
شرکت تورﺑوتک
شرکت تورﺑوتک
شرکت OTC
شرکت OTC
شرکت OTC
شرکت تورﺑوتک

تاریخ
1394/10/13
1394/10/27
1394/10/27
1394/10/13
1394/10/27
1394/11/20
1394/11/17
1394/11/13
1394/10/13

ﺯمان مﺼاﺣبه
 1ﺳاعت و  17دﻗیﻘه
 1ﺳاعت و  20دﻗیﻘه
 56دﻗیﻘه
 54دﻗیﻘه
 1ﺳاعت و  12دﻗیﻘه
 50دﻗیﻘه
 1ﺳاعت و  6دﻗیﻘه
 43دﻗیﻘه
 48دﻗیﻘه

مورد نﻈر اﺯ دادهها و شواهد ﮔردﺁوری شده اﺳت .ﺑهطور کلی ،ﭼهار راهبرد ﺑرای تﺤلیﻞ دادهها در
پﮋوهﺶ مﻄالعﺔ موردی وﺟود دارد :تﻜیه ﺑر یافتههای نﻈری پیشیﻦ ،34اﺳتﺨراﺝ نﻈریه مبتنی ﺑر دادهها،35
تﺤلیﻞ دادهها مبتنی ﺑر توصیﻒ مورد مﻄالعه 36و ﺁﺯمودن تبییﻦهای رﻗیﺐ 37ﺑهدﺳت ﺁمده اﺯ ﺳه راهبرد
پیشیﻦ ) .(Yin, 2014در ایﻦ پﮋوهﺶ ،راهبرد منتﺨﺐ ﺑهمنﻈور تﺤلیﻞ دادههای ﮔردﺁوریشده ،راهبرد
ﺑهدﺳت ﺁمده اﺯ مورد مﻄالعه پﮋوهﺶ اﺳت )ﺟدوﻝ ) .((1ﺑهعبارﺕ دیگر ،پﺲ اﺯ پیادهﺳاﺯی مﺼاﺣبههای
انجاﻡشده و ﺁمادهﺳاﺯی و مﻄالعﺔ دادههای ﺣاصﻞ اﺯ مﺼاﺣبهها ،مشاهدهها و اﺳناد ﮔردﺁوریشده درﺑارﺓ
طرﺡ تجرﺑﺔ شرکت  OTCو طرﺡ ملی تورﺑیﻦ ﮔاﺯی  ،IGT25و ﺑا در نﻈر ﮔرفتﻦ ﭼارﭼوﺏ نﻈری اولیﺔ
ارائهشده در ﺑﺨﺶ دوﻡ مﻘاله ،پﮋوهﺶﮔران ﺑا ﺑهرهﮔیری اﺯ روش تﺤلیﻞ تﻢ 38اﻗداﻡ ﺑه یافتﻦ شواهد
و مﺼداﻕهای مرتبﻂ ﺑا هر یک اﺯ پیشرانها و عوامﻞ مﺆﺛر مﻄرﺡشده در ﭼارﭼوﺏ نﻈری کردند و
اﺯ ایﻦ طریﻖ ،شواهدی داﻝ ﺑر اهمیت پیشرانها و عوامﻞ شناﺳاییشده در ﻗالﺐ ﭼارﭼوﺏ نﻈری
ارائهشده ﺑهدﺳت ﺁوردند ) .(Miles & Huberman, 1994ﺑهعبارتی ،پیشرانهای کلیدی شناﺳاییشده در
ﻗالﺐ ﭼارﭼوﺏ نﻈری اولیﺔ پﮋوهﺶ ﺑهعنوان مضمونهای اصلی در نﻈر ﮔرفته شده و ﺑا مﻄالعﺔ متﻦهای
ﺑهدﺳتﺁمده اﺯ پیادهﺳاﺯی مﺼاﺣبهها و مﻄالعه اﺳناد و مدارﻙ ،شواهد و مﺼداﻕهایی ﺑرای هر یک اﺯ
مضمونهای اصلی یافت شد .ﺑیشک ممﻜﻦ اﺳت در طوﻝ تﺤلیﻞ دادههای پﮋوهﺶ شواهدی یافت شود
که ﺑا ﭼارﭼوﺏ نﻈری ﺑرﮔرفته اﺯ نﻈریههای پیشیﻦ متﻔاوﺕ ﺑاشد یا در ﺣالتی ﺑهتر ،مﻜمﻞ ﺁن ﺑاشد .ایﻦ
روش انجاﻡ پﮋوهﺶ و ﮔردﺁوری و تﺤلیﻞ دادهها در پﮋوهﺶهای متعددی در ﺯمینﺔ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای
پیﭽیده ﺑهویﮋه در کشورهای درﺣاﻝتوﺳعه ﺑهکار ﮔرفته شده اﺳت )(Park, 2012)(Park & Kim, 2014
).(Park & Ji, 2015)(Majidpour, 2016a

 -5نتایج و یافتهها
 -1-5مروری بر تجربۀ شرکت توربوکمپرسور نفت
تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی مﺆلﻔﺔ اصلی در نیروﮔاههای تولید ﺑرﻕ و یا ﺧﻄوﻁ انتﻘاﻝ ﮔاﺯ مﺤﺴوﺏ میشوند و دارای
فناوریهای ﺳﻄﺢ ﺑاﻻیی هﺴتند .تعداد مﺤدودی شرکت در دنیا دارای دانﺶ ،ﻗاﺑلیت و مهارﺕهای ﻻﺯﻡ
ﺑرای طراﺣی و ﺳاﺧت ایﻦ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده هﺴتند ) .(Majidpour, 2012کشور ایران
ﺑهدلیﻞ ﺑرﺧورداری اﺯ تعداد ﺯیادی نیروﮔاه تولید ﺑرﻕ و همﭽنیﻦ ﺫﺧایر ﺑاﻻی ﮔاﺯ و ﺑهمنﻈور ﺑرطرﻑ کردن

پیشرانهای کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانۀ ساخت محصوالت و سامانههای پیچیده در بنگاههای متأخر :مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت ( )OTC

اوﻝ یعنی تﻜیه ﺑر یافتههای نﻈری پیشیﻦ و اﺳتﺨراﺝ یک ﭼارﭼوﺏ نﻈری اولیه ﺑرای تﺤلیﻞ دادههای
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نیاﺯهای داﺧلی ﺧود ،همواره یﻜی اﺯ مشتریان و متﻘاﺿیان تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی ﺑوده اﺳت .ایﻦ نیاﺯ تا ﻗبﻞ اﺯ
ﺳاﻝ  1380اﺯ طریﻖ ﺧرید تورﺑیﻦهای ﮔاﺯ اﺯ تولیدکنندﮔان ﺧارﺟی تﺄمیﻦ میشد .شرکت  OTCدر ﺳاﻝ
 1385ﺑه همﻜاری ﺑا شرکت ﺯیمنﺲ ﺑهعنوان یﻜی اﺯ ﺑاﺯیگران اصلی ایﻦ صنعت اﻗداﻡ کرد .ایﻦ همﻜاری که
ﺑهمنﻈور تﺄمیﻦ  100دﺳتگاه تورﺑیﻦ ﮔاﺯی صنعتی  25مگاواتی ﺑا ناﻡ  SGT600ﺑرای شرکت ملی ﮔاﺯ ایران و
در ﻗالﺐ ﺳاﺧت تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی در ایران ﺑا کمک شرکت ﺯیمنﺲ در ﺣاﻝ انجاﻡ ﺑود ،تﻘریب ًا تا ﺳاﻝ 1390
ادامه داشت و ﺑا شروﻉ تﺤریﻢها و ﻗﻄﻊ همﻜاری ایﻦ شرکت ﺑا ایران پایان یافت.
در هنگاﻡ ﻗﻄﻊ ایﻦ همﻜاری ﺣدود  %52اﺯ دانﺶ و فناوریهای ﺳاﺧت ،درونیﺳاﺯی شده ﺑود و اﺯ کﻞ
تﻘاﺿای  100دﺳتگاهی تورﺑیﻦ ﮔاﺯ فﻘﻂ  13دﺳتگاه ﺑه شرکت ملی ﮔاﺯ تﺤویﻞ داده شده ﺑود .در ایﻦ
شرایﻂ شرکت  OTCتﺼمیﻢ ﮔرفت که ﺑه دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای فناورانﺔ ﺳاﺧت ایﻦ تورﺑیﻦ ﮔاﺯی دﺳت
پیدا کند و یک ﺑرند ملی ﺑا ناﻡ  IGT25را در ایران ﺑه ﺛبت ﺑرﺳاند .اﺯ ایﻦرو ،پروژﺓ ﺳرمایهﮔذاری مشترﻙ
 IGT25در ﺳاﻝ  1391میان شرکت  OTCﺑهعنوان مجری و شرکت ملی ﮔاﺯ ایران ﺑهعنوان مشتری و
کارفرما منعﻘد شد و پﮋوهشگاه تورﺑیﻦ ﮔاﺯ اﺯ دانشگاه علﻢ و صنعت ایران وﻇیﻔﺔ مشاوره و نﻈارﺕ ﺑر
ایﻦ پروژه را ﺑر عهده ﮔرفت .ﻻﺯﻡ ﺑه ﺫکر اﺳت که ایﻦ پروژه ،ﺑﺰرﮔتریﻦ پروژهای اﺳت که تا ﺁن ﺯمان در

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

وﺯارﺕ نﻔت منعﻘد شده ﺑود .در شﻜﻞ ) (1میتوان طرﺣی اﺯ تورﺑیﻦ  IGT25را مشاهده نمود.39

و ارتﻘاء ایﻦ تورﺑیﻦ دﺳت پیدا کند و ﺑه ﺳمت ارتﻘاء ایﻦ تورﺑیﻦ تا توان  30مگاواﺕ و ﺑومیﺳاﺯی ﺁن ﺑر
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اﺳاﺱ شرایﻂ اﻗلیمی کشور پیﺶ رود .البته ﻗاﺑﻞ ﺫکر اﺳت که ﺑرای ﺛبت ﺑرند ﺑومی  IGT25ﻻﺯﻡ ﺑود که

شکل ( :)1طرحی از توربین گازی IGT25

در ﻗالﺐ ایﻦ پروژه ،شرکت  OTCتوانﺴت ﺑا همﻜاری شرکتهای ﺯیرمجموعﺔ ﺧود مانند شرکت تورﺑوتک
)دفتر طراﺣی و مهندﺳی( و اوتک )کارﺧانه ﺳاﺧت( ﺑه دانﺶ ،فناوریها و مهارﺕهای ﻻﺯﻡ ﺑرای ﺳاﺧت

شرکت  OTCاﺑتدا ﺑه شناﺳایی ﺛبت اﺧتراعاﺕ ﺯندﺓ ﺯیمنﺲ روی ایﻦ تورﺑیﻦ ﺑﭙرداﺯد و ﺳﭙﺲ ﺑا اعماﻝ ﺑرﺧی
ﺑهبودها و تﻐییراﺕ در تورﺑیﻦ  SGT600و ﺛبت ایﻦ ﺑهبودها ﺑهعنوان اﺧتراﻉ ،اﺯ هرﮔونه ادعای اﺣتمالی
ﺯیمنﺲ پﺲ اﺯ ﺑاﺯﮔشت ﺑه ایران ﺟلوﮔیری نماید .ﺑناﺑرایﻦ ،ایﻦ شرکت در مجموﻉ  59نوﺁوری در اﺟﺰا و
ﻗﻄعاﺕ مﺨتلﻒ طرﺡ تورﺑیﻦ ملی  IGT25تعریﻒ کرده اﺳت 40که تاکنون ﺣدود نیمی اﺯ ﺁنها ﺑهعنوان اﺧتراﻉ
 OTCﺑه ایﻦ واﻗعیت اعتراﻑ کرده اﺳت که ﺳﻄﺢ ﻗاﺑلیتهای فناورانه و ﺳاﺯمانی ایﻦ شرکت ﺑهویﮋه در
ﺣوﺯﺓ طراﺣی و مهندﺳی ﺑهطور مﺤﺴوﺳی ارتﻘا یافته اﺳت .یﻜی اﺯ مدیران ارشد شرکت تورﺑوتک در ایﻦ
ﺯمینه میﮔوید» :ﺑا توﺟه ﺑه ارتﻘاء ﻗاﺑلیتهای فناورانه و ﺳاﺯمانی و همﭽنیﻦ ﺑاﺯار تضمیﻦشدﺓ شرکت ،OTC
پیشنهاد ﺟدید ما ﺑه ﺯیمنﺲ ﺳرمایهﮔذاری مشترﻙ 41و توﺳعﺔ مشترﻙ 42در ﺯمینﺔ مﺤﺼوﻝ ﺟدیدتری مانند
تورﺑیﻦ  15مگاواتی  SGT400اﺳت«.
البته یﻜی اﺯ مدیران ارشد شرکت تورﺑوتک معتﻘد اﺳت:
»درونیﺳاﺯی دانﺶ ﺳاﺧت تورﺑیﻦ ﮔاﺯ ﺑه معنای ﺁن نیﺴت که همﺔ اﺟﺰا و ﻗﻄعاﺕ تورﺑیﻦ ﮔاﺯ ﺑاید در
داﺧﻞ ﺳاﺧته و تﺄمیﻦ شوند .ﺑلﻜه هدﻑ اصلی ﺁن اﺳت که شرکت ﺑه ایﻦ دانﺶ دﺳت پیدا کند که هر یک
اﺯ اﺟﺰا و ﻗﻄعاﺕ ﺑاید ﭼگونه تﺄمیﻦ شوند و در نهایت در کنار هﻢ ﻗرار ﮔیرند تا هدﻑ عملﻜردی مورد نﻈر
مﺤﻘﻖ شود«.
یﻜی اﺯ مدیران ارشد شرکت  OTCنیﺰ معتﻘد اﺳت:
»ﺑرای دﺳتیاﺑی ﺑه فناوریهای یک مﺤﺼوﻝ ،ﻻﺯﻡ نیﺴت که شما ﺑر تماﻡ فناوریهای مﺤﺼولی و فرﺁیندی
موﺟود در ﺯنجیره تﺄمیﻦ مﺤﺼوﻝ تﺴلﻂ پیدا کنید ،ﺯیرا ﺧیلی اﺯ دانﺶها و ﻗاﺑلیتهای فناورانه نﺰد ﺑاﺯیگران
ﺯنجیره تﺄمیﻦ اﺳت و هنر شما ﺑاید مدیریت ایﻦ ﺯنجیره تﺄمیﻦ ﺑاشد«.
ﺑناﺑرایﻦ ،تعدادی اﺯ اﺟﺰا و ﻗﻄعاﺕ نﻈیر ﺑرﺧی ﻗﺴمتهای داﻍ تورﺑیﻦ ،ﺁلیاژهای تک کریﺴتاﻝ ﺑهکار رفته
در پرهها و ﺳنﺴور اﺯ ﺧارﺝ کشور تﺄمیﻦ میشد.43
 -2-5پیشرانها و عوامل مؤثر بر کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانه در شرکت توربوکمپرسور نفت
 -1-2-5سیاستها ،حمایتها و اقدامات دولت
در راﺑﻄه ﺑا پروژﺓ  IGT25وﺯارﺕ نﻔت و یﻜی اﺯ ﺯیرمجموعههای ﺁن ،یعنی شرکت ملی ﮔاﺯ ﺑهعنوان نهاد
دولتی و ﺣاکمیتی نﻘﺶ تعییﻦ کنندهای در شﻜﻞﮔیری ﻗاﺑلیتهای ﻻﺯﻡ ﺑرای ﺳاﺧت و توﺳعﺔ تورﺑیﻦهای
ﮔاﺯی و همﭽنیﻦ اﺟرا و ﺑه ﺳرانجاﻡ رﺳیدن طرﺡ  IGT25ﺑاﺯی کردند .همانﻄور که ﻗب ً
ال اشاره شد ،شرکت

پیشرانهای کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانۀ ساخت محصوالت و سامانههای پیچیده در بنگاههای متأخر :مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت ( )OTC

ﺑه ﺛبت رﺳیدهاند .نﻜتﺔ ﺣائﺰ اهمیت دیگر ایﻦ اﺳت که ﺯیمنﺲ پﺲ اﺯ ﺑاﺯﮔشت ﺑه ایران و ممیﺰی شرکت
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ملی ﮔاﺯ اﺯ طریﻖ تجمیﻊ نیاﺯها و تﻘاﺿای داﺧلی ﺑرای تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی صنعتی ) 100دﺳتگاه( و ﺳﭙردن
مﺴئولیت تﺄمیﻦ ﺁنها ﺑه شرکت  OTCو همﻜار ﺧارﺟی ﺁن -ﺯیمنﺲ -شروﻉ ﺧوﺑی را ﺑرای ﺣمایت اﺯ
شﻜﻞﮔیری و توﺳعﺔ ایﻦ صنعت در کشور ﺑه ﺛبت رﺳانده اﺳت .ﺑعد اﺯ شروﻉ تﺤریﻢها نیﺰ شرکت ملی ﮔاﺯ
اﺯ طریﻖ اﻗداماتی نﻈیر انعﻘاد ﺑﺰرﮔتریﻦ ﻗرارداد پﮋوهشی ﺑا شرکت  ،OTCهدایت و پیشبرد پروژه اﺯ طریﻖ
ایجاد کمیتﺔ راهبری و ﺑرﮔﺰاری ﺟلﺴههای مﺴتمر ﺑا ﺣضور همه ﺫینﻔعان )شرکت ملی ﮔاﺯ ،شرکت انتﻘاﻝ
ﮔاﺯ ،نمایندﺓ مالی و ﺣﻘوﻗی ،مجری پروژه و دﺳتگاه نﻈارتی( ،ایجاد پیوندی مﺤﻜﻢ میان دانشگاه و صنعت،
ﺑرﻗراری هماهنگی میان ﺑاﺯیگران مﺨتلﻒ ،ﺳرمایهﮔذاری در ﺯیرﺳاﺧتها اﺯ ﺟمله اﺣداﺙ کارﺧانه و ﺧرید
ماشیﻦ ﺁﻻﺕ و تجهیﺰاﺕ ،نﻘﺶ تعییﻦکنندهای در موفﻘیت ایﻦ طرﺡ ایﻔا کرده اﺳت.
 -2-2-5شبکهسازی ،تعامل و همکاری میان بازیگران و ذینفعان کلیدی
در مرﺣلﺔ اوﻝ ،یک شبﻜﺔ منﺴجﻢ ،ﺯنده و پویا و متشﻜﻞ اﺯ ﺑاﺯیگران متعدد ﺑا مهارﺕها ،ﻗاﺑلیتها ،دانﺶها،
مناﺑﻊ و اﺧتیاراﺕ متﻔاوﺕ در اطراﻑ طرﺡ  IGT25شﻜﻞ ﮔرفت .اولیﻦ ﺑاﺯیگر ایﻦ شبﻜه که مﺴئولیتهای
کلیدی و مﺤوری را نیﺰ ﺑر عهده داشت ،نهاد دولتی و ﺣاکمیتی یعنی شرکت ملی ﮔاﺯ ایران ﺑهعنوان
ﺯیرمجموعﺔ وﺯارﺕ نﻔت ﺑود .ایﻦ نهاد دولتی در یک ﺯمان ﭼندیﻦ نﻘﺶ را ﺑر عهده داشت .ایﻔای ایﻦ
نﻘﺶها ﺑهصورﺕ کارﺁمد و اﺛرﺑﺨﺶ ،اﺛری ﭼشمگیری ﺑر موفﻘیت پروژه داشته اﺳت .ایﻦ نﻘﺶها عبارتند
اﺯ :کارفرما و مشتری پروژه ،یﻜی اﺯ طرﻑهای ﺳرمایهﮔذار در پروژه و نهاد هماهنﮓکننده و یﻜﭙارﭼهکننده
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

شبﻜه اﺯ طریﻖ ایجاد کمیتﺔ راهبری پروژه متشﻜﻞ اﺯ ﺫینﻔعان مﺨتلﻒ .ﺑاﺯیگر دوﻡ ،شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور

شرکت  ،OTCدر اﺑتدای کار و پیﺶ اﺯ شروﻉ تﺤریﻢها ﻗﺼد داشت ﺑا کمک شرکت ﺯیمنﺲ فناوریهای
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ﺳاﺧت تورﺑیﻦ ﮔاﺯی  SGT600را داﺧلیﺳاﺯی نماید .در ایﻦ دوران ،راهبرد شرکت  ،OTCانتﻘاﻝ فناوری

نﻔت و شرکتهای تاﺑعﺔ ﺁن یعنی تورﺑوتک )دفتر طراﺣی( ،اوتک )کارﺧانه ﺳاﺧت( و  MIGTهﺴتند که
ﺑهعنوان مجری پروژه و طرﻑ صنعت ،وﻇیﻔﺔ دﺳتیاﺑی ﺑه دانﺶ و فناوریهای ﺳاﺧت و ارتﻘاء تورﺑیﻦ
 IGT25را ﺑر عهده داشتند .ﺑاﺯیگر ﺳوﻡ ،دانشگاهها و مراکﺰ تﺤﻘیﻘاتی دولتی ﺑودند )دانشگاه علﻢ و صنعت
و پﮋوهشگاه تورﺑیﻦ ﮔاﺯ )طرﻑ ناﻇر و مشاور پروژه( و دانشگاههای مﻄرﺡ دیگر مانند دانشگاه صنعتی
شریﻒ و امیرکبیر( .هرﭼند یﻜی اﺯ ﺧبرﮔان صنعت و دانشگاه معتﻘد اﺳت که »شرکت  OTCﺑهدلیﻞ تملک
شرکت دانﺶﺑنیان پتروﮔاﺯ ﺧاورمیانه و تﺄﺳیﺲ دفتر طراﺣی و مهندﺳی تورﺑوتک ،ﺑهطور کامﻞ و اﺛرﺑﺨﺶ اﺯ
پتانﺴیﻞ موﺟود در دانشگاهها ﺑهره نگرفته اﺳت و عمده نﻘﺶ دانشگاهها در ایﻦ فرﺁیند ﺑه نﻈارﺕ و مشاوره
طرﺡ مﺤدود میشود«.
 -3-2-5روش کسب قابلیتهای فناورانه

ﺳاﺧت تورﺑیﻦ ﺑهصورﺕ ﺳاﺧت مشترﻙ 44ﺑا ﺯیمنﺲ ﺑود .ﺑا شروﻉ تﺤریﻢها و ﻗﻄﻊ راﺑﻄه ﺑا شرکت ﺯیمنﺲ،
شرکت  OTCﭼند راهبرد را در دﺳتور کار ﺧود ﻗرار داد و در راهبرد اوﻝ ،ﺑهمنﻈور دﺳتیاﺑی ﺑه دانﺶ
طراﺣی تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی ،اﻗداﻡ ﺑه تملک 45یک شرکت دانﺶﺑنیان متشﻜﻞ اﺯ تعدادی اﺯ دانﺶﺁموﺧتگان
دانشگاههای ﺑرتر کشور نمود .ایﻦ شرکت که در ﺁن ﺯمان پتروﮔاﺯ ﺧاورمیانه ناﻡ داشت ،ﺑعدها هﺴتﺔ مرکﺰی
متشﻜﻞ اﺯ  40نﻔر اﺯ دانﺶﺁموﺧتگان دانشگاههای مﻄرﺡ کشور ﺑا تﺨﺼﺺهای مﺨتلﻒ ﺑود که ﺣدود 10
ﺳاﻝ تجرﺑه در ﺯمینﺔ تورﺑیﻦ ﮔاﺯ داشتند .ﺿرورﺕ تملک ایﻦ شرکت و رفتﻦ ﺑه ﺳمت تﺄﺳیﺲ دفتر طراﺣی،
ایﻦ اﺳت که ﺑرای دﺳتیاﺑی ﺑه ﻗاﺑلیتهای ﺳاﺧت و ارتﻘاء تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی ،نیاﺯ ﺑه یک دفتر طراﺣی
اﺣﺴاﺱ میشد که مﺴلﻂ ﺑه دانﺶ ﺑاﺯطراﺣی و یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی ﺳیﺴتﻢ در ﺯمینﺔ تورﺑیﻦ ﮔاﺯ ﺑاشد .ﺳایر
ﮔﺰینهها ﺑرای دﺳتیاﺑی ﺑه دانﺶ طراﺣی عبارﺕ ﺑودند اﺯ ایجاد یک دفتر طراﺣی داﺧلی اﺯ صﻔر ،تملک یک
دفتر طراﺣی ﺧارﺟی یا ﺧرید دانﺶ طراﺣی اﺯ ﺧارﺝ.
راهبرد دوﻡ ،تﺼمیﻢ ﺑه دﺳتیاﺑی ﺑه فناوریهای ﺳاﺧت و توﺳعﺔ تورﺑیﻦ ﮔاﺯ اﺯ طریﻖ روش طراﺣی و
مهندﺳی معﻜوﺱ 46اﺳت که کارشناﺳان و مدیران شرکت تورﺑوتک اﺯ ﺁن ﺑهعنوان روش پاییﻦ ﺑه ﺑاﻻ 47یاد
میکنند .اﺳتدﻻﻝ ﺁنها ایﻦ اﺳت که روش پاییﻦ ﺑه ﺑاﻻ نﻘﻄﺔ مﻘاﺑﻞ روش ﺑاﻻ ﺑه پاییﻦ 48اﺳت که عمدت ًا اﺯ
ﺳوی ﺑاﺯیگران اصلی و پیشرو مانند ﺟنراﻝ الﻜتریک ،ﺯیمنﺲ و رولﺰ رویﺲ 49اتﺨاﺫ میشوند و ﺑهمعنای
طراﺣی یک تورﺑیﻦ ﺟدید اﺯ صﻔر اﺳت .50ﺑه ﮔﻔتﺔ یﻜی اﺯ مدیران ارشد » OTCپرداﺧتﻦ ﺑه طراﺣی یک
تورﺑیﻦ اﺯ پایه ،ﺑﺴیار ﺯمانﺑر و هﺰینهﺑر اﺳت .ﺑهﮔونهای که طراﺣی و ﺳاﺧت یک تورﺑیﻦ اﺯ پایه ﺣدود 20
ﺳاﻝ ﺯمان و  1میلیارد دﻻر هﺰینه نیاﺯ دارد« .در ﺣالیکه در روش پاییﻦ ﺑه ﺑاﻻ ،کار ﺑا یک نمونه مﺤﺼوﻝ ﺁﻏاﺯ
و ﺑهتدریﺞ و طی ﭼند مرﺣله ،اﻗداﻡ ﺑه دﺳتیاﺑی ﺑه دانﺶ و فناوری ﺳاﺧت اﺟﺰای مﺨتلﻒ تورﺑیﻦ میشود و
در ایﻦ میان دانﺶ یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی ﺳیﺴتﻢ نیﺰ ﺑهدﺳت میﺁید .شرکت  OTCاﺯ طریﻖ مﻄالعه و ﺑهینهکاوی
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ﺑا شرکتهایی ﭼون ﺁنﺴالدو ،52هیتاﭼی 53و ﺯوریا 54اﺯ روش پاییﻦ ﺑه ﺑاﻻ ﺑه ﻗاﺑلیتهای فناورانﺔ ﺳاﺧت و
ارتﻘاء تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی دﺳت یافت .یﻜی اﺯ مدیران ارشد شرکت  OTCدر راﺳتای توﺿیﺢ ایﻦ نﻜته که
ﺑرای دﺳت یافتﻦ ﺑه فناوریهای ﺳاﺧت یک تورﺑیﻦ ﮔاﺯ تنها مهندﺳی معﻜوﺱ کﻔایت نمیکند ،میﮔوید:
»ﺑههیﭻوﺟه یک تورﺑیﻦ را نمیتوان ﺑه روش کﭙیﺳاﺯی و مهندﺳی معﻜوﺱ و دﺳتیاﺑی ﺑه ﻗاﺑلیت ﺳاﺧت
تکتک اﺟﺰا و ﻗﻄعاﺕ ﺳاﺧت .ویﮋﮔی مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ﺁن اﺳت که صرﻑ ﺳاﺧتﻦ کلیﺔ
اﺟﺰا و ﺳوارکردن ﺁنها ﺑر روی یﻜدیگر ،ایﻦ مﺤﺼوﻝ کار نﺨواهد کرد یا عملﻜرد پایینی ﺧواهد داشت«.

پیشرانهای کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانۀ ساخت محصوالت و سامانههای پیچیده در بنگاههای متأخر :مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت ( )OTC

شرکت تورﺑوتک ﺑهعنوان دفتر طراﺣی شرکت  OTCرا تشﻜیﻞ داد .پتروﮔاﺯ ﺧاورمیانه ،شرکتی دانﺶﺑنیان
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 -4-2-5بازار و طرف تقاضا
ﭼنانﻜه ﻗبال اشاره شد ،کشور ایران ﺑهدلیﻞ تﻘاﺿای ﺑاﻻ ﺑرای تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی در ﺟهت رفﻊ نیاﺯ در
نیروﮔاههای تولید ﺑرﻕ و ﺧﻄوﻁ انتﻘاﻝ ﮔاﺯ ،ﺑاﺯار ﺧوﺑی ﺑرای تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی اﺳت .ایﻦ نیاﺯ در ﮔذشته اﺯ
طریﻖ ﺧرید ایﻦ مﺤﺼوﻻﺕ اﺯ شرکتهای ﺧارﺟی تﺄمیﻦ میشد .ﺳﭙﺲ شرکت ملی ﮔاﺯ ایران ﺑه تجمیﻊ کﻞ
نیاﺯهای داﺧلی ﺑه تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی صنعتی ﺑرای کارﺑرد در ﺧﻄوﻁ انتﻘاﻝ ﮔاﺯ پرداﺧت و ﺧرید  100دﺳتگاه
تورﺑیﻦ ﮔاﺯی اﺯ شرکت ﺯیمنﺲ را مشروﻁ ﺑه انتﻘاﻝ دانﺶ و فناوری ﺳاﺧت ایﻦ تورﺑیﻦها ﺑه طرﻑ ایرانی
یعنی شرکت  OTCکرد .ایﻦ ﺣجﻢ اﺯ تﻘاﺿای داﺧلی ﺑرای ایﻦ مﺤﺼوﻝ منجر ﺑه ایﻦ شد که ﺳرمایهﮔذاری
در ﺯمینههای مﺨتلﻒ تﺤﻘیﻖوتوﺳعه و ﺳاﺧت و تولید ایﻦ مﺤﺼوﻝ در داﺧﻞ ،اﻗتﺼادی ﺑاشد و انگیﺰﺓ
فراوانی را نﺰد تولیدﮔان داﺧلی ﺑرای کﺴﺐ دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای فناورانه ﺑه وﺟود ﺁورد .ﺑهعبارتی ﺑاید ﮔﻔت
وﺟود ﺑاﺯار و تﻘاﺿای ﭼشﻢﮔیر داﺧلی و یا ﺧارﺟی ﺑرای یک مﺤﺼوﻝ ﺑهویﮋه مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای
پیﭽیده یﻜی اﺯ شروﻁ اصلی و پایهای ﺑرای همﭙایی فناورانه در ﺁن ﺣوﺯه اﺳت .اما شرایﻂ موﺟود تﻘاﺿا ،نوﻉ
رفتار و راهبرد که توﺳﻂ کشورها و ﺑنگاههای فعاﻝ در ﺁن ﺣوﺯه اتﺨاﺫ میشود ،تاﺛیر ﭼشﻢﮔیری ﺑر نتیجﺔ
فرﺁیند همﭙایی فناورانه دارد .ﺑرای نمونه ،در مواردی که نیاﺯ و تﻘاﺿا ﺑرای یک مﺤﺼوﻝ کلیدی و راهبردی
مانند تورﺑیﻦ ﮔاﺯی در کشور اﺣﺴاﺱ میشود و ﺑهدﻻیﻞ متعددی اﺯ ﺟمله تﺤریﻢها ،امﻜان تﺄمیﻦ ﺁن اﺯ ﺑیرون
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

مرﺯهای کشور وﺟود ندارد ،عﺰﻡ و ارادﺓ ﻗاﺑﻞ مالﺣﻈهای ﺑرای پاﺳخﮔویی ﺑه ایﻦ نیاﺯ داﺧلی ایجاد میشود.

شرکت اﺯ طریﻖ تعییﻦ ملﺰوماﺕ و نیاﺯمندیها ،تﺨمیﻦ ﺯمانها و هﺰینهها ،مدیریت ریﺴک ،یﻜﭙارﭼهکردن
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فعالیتهای ﺳاﺯمانی ،تﺄمیﻦ و تدارﻙ مﺆلﻔهها ،مذاکره ﺑا ﺫینﻔعان مﺨتلﻒ ،تﺨﺼیﺺ ﺑهینﺔ مناﺑﻊ و ﺑهرهﮔیری

یﻜی اﺯ مدیران ارشد شرکت تورﺑوتک میﮔوید:
»ما ﺑرای  4ﺳاﻝ ﺁینده اﺯ ﺑاﺯاری ﺑا ﺣجﻢ  1میلیارد یورو ﺑرای تورﺑیﻦ  IGT25ﺑرﺧوردار هﺴتیﻢ که ایﻦ
موﺿوﻉ عالوه ﺑر ایجاد انگیﺰه ﺑرای ﺳرمایهﮔذاری در ﺯیرﺳاﺧتها و تﺤﻘیﻖوتوﺳعه ،ﻗدرﺕ ﭼانهﺯنی
ما در مﻘاﺑﻞ شرکتهای ﺧارﺟی را نیﺰ ﺑاﻻ میﺑرد تا نوﻉ همﻜاریهای ﺑهتری را تعریﻒ نماییﻢ«.
 -5-2-5قابلیتهای سازمانی و مدیریتی
در ﺧالﻝ پروژﺓ  ،IGT25شرکت  OTCاﺯ طریﻖ یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی فعالیتها ،وﻇایﻒ و دروندادهای مﺨتلﻒ
شرکتهای ﺯیرمجموعه و همﭽنیﻦ مﺆلﻔهها ،مهارﺕها و دانﺶهای مﺨتلﻒ ﺑرونﺳاﺯمانی تﺄمیﻦکنندﮔان،
مشتری و کارفرما ،نهادهای دولتی و مﺆﺳﺴههای تﺤﻘیﻘاتی و دانشگاهها ﺑهمنﻈور دﺳتیاﺑی ﺑه تورﺑیﻦ ﮔاﺯی
 IGT25نشان داد که اﺯ ﻗاﺑلیت ﺧوﺑی در ﺯمینﺔ یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی ﺳیﺴتﻢ ﺑرﺧوردار اﺳت .عالوه ﺑر ﺁن ،ایﻦ

اﺯ نرﻡافﺰارهای مدیریت دورﺓ عمر مﺤﺼوﻝ ،(PLM) 55ﻗاﺑلیت ﺑاﻻیی در ﺯمینﺔ مدیریت پروژههای کالن
ﺑه نمایﺶ ﮔذاشت )ﺳیﺴتﻢ نرﻡافﺰاری یﻜﭙارﭼه تﺤت وﺏ که در مرﺣلﺔ اوﻝ تمامی ﺑﺨﺶهای تورﺑوتک
و در مرﺣلﺔ دوﻡ تمامی ﺯیرمجموعههای  OTCیعنی  MIGTو اوتک ﺑتوانند اﺯ طریﻖ ﺁن ﺑا یﻜدیگر کار
کنند( .اﺯ ﺳوی دیگر ،ایﻦ شرکت اﺯ طریﻖ کﺴﺐ دانﺶ اﺯ شبﻜﺔ ملی و ﺑیﻦالمللی ،یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی دانﺶهای
تولید شده و کﺴﺐشده اﺯ مناﺑﻊ مﺨتلﻒ و تﺴهیﻢ دانﺶ میان ﺑاﺯیگران مﺨتلﻒ شبﻜه ،ﺑه مدیریت دانﺶ

پیشرانهای کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانۀ ساخت محصوالت و سامانههای پیچیده در بنگاههای متأخر :مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت ( )OTC

شرکت ملی ﮔاﺯ ایران ،ﺑه ﺳمت درونیﺳاﺯی کامﻞ فناوریهای ﺳاﺧت ایﻦ تورﺑیﻦ ﺣرکت کند .ﺑا وﺟود
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درون و ﺑرونﺳاﺯمانی پرداﺧته اﺳت .عالوه ﺑر ایﻦ ،ایﻦ شرکت ،ﻗاﺑلیت مﻄلوﺑی در ﺑرﻗراری ارتباﻁ ﺑا
نهادهای ﺣاکمیتی و دولتی ﺑرای ﺟذﺏ ﺣمایتهای مﺨتلﻒ و همﻜاری ﺑا دانشگاهها و مراکﺰ تﺤﻘیﻘاتی
ﺑا هدﻑ دﺳتیاﺑی ﺑه ﺁﺧریﻦ دﺳتاوردهای علمی در ﺯمینﺔ تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی را دارد .ﺑه ﻗاﺑلیتهای یادشده
ﺑاید هوشمندی فناوری 56و هوشمندی ﺑاﺯار 57را نیﺰ افﺰود .ﺑا ایﻦ توﺿیﺢ که ایﻦ شرکت اﺯ طریﻖ رصد و
پیﺶﺑینی وﻗایﻊ روندهای فناورانه و همﭽنیﻦ نیاﺯهای مشتری و ﺑاﺯار ﺳعی در ﺑروﺯرﺳانی دانﺶ و ﺁﮔاهی
ﺧود در ﺯمینﺔ موﺿوعاﺕ فناورانه و تجهیﺰ ﺧود ﺑرای پاﺳخﮔویی ﺑه نیاﺯهای ﺁتی مشتریان و ﺑاﺯار دارد .یﻜی
اﺯ مﺼداﻕهای اصلی هوشمندی فناوری در شرکت  OTCهمیﻦ ﺑود که ﺑرای رفﻊ نیاﺯ نرﻡافﺰار مدیریت
ﭼرﺧﺔ عمر مﺤﺼوﻝ ﺑه ﺟﺴتجو در ایﻦ ﺯمینه پرداﺧتند و پﺲ اﺯ مﻄالعﺔ ﭼند تجرﺑﺔ ﺟهانی )ﺑرای مﺜاﻝ تجرﺑﺔ
هندیها( اﻗداﻡ ﺑه طراﺣی و توﺳعﺔ ایﻦ نرﻡافﺰار کردند.
 -6-2-5بافتار و محیط
توﺳعه و ﺳاﺧت مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ﺑهشدﺕ تﺤت تﺄﺛیر ﺑﺴتر و مﺤیﻄی اﺳت که ﻗاﺑلیتهای
مﺨتلﻒ ﺑرای دﺳتیاﺑی ﺑه ایﻦ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳیﺴتﻢها شﻜﻞ میﮔیرد .در مورد  ،IGT25ﻻﺯﻡ اﺳت که ﺑه
ﭼند نﻜته اشاره شود :اوﻝ اینﻜه ایﻦ پروژه تﺤت تﺄﺛیر ﺳیاﺳتهای کالن علﻢ و فناوری کشور و همﭽنیﻦ
ﺳیاﺳتهای ﺑﺨشی در ﺯمینﺔ انرژی ﺑوده اﺳت .طرﺡ دﺳتیاﺑی ﺑه دانﺶ و فناوریهای ﺳاﺧت و ارتﻘاء تورﺑیﻦ
ﮔاﺯی  25مگاواتی ،اﺑتدا یﻜی اﺯ دهها طرﺡ کالن ملی در ﺯمینﺔ علﻢ و فناوری ﺑود که در کشور ایران ﺁﻏاﺯ ﺑه
کار کرد و در ادامه ﺑا ﺣمایت دولت )شرکت ملی ﮔاﺯ ایران( و همﻜاری نهادهای مﺨتلﻒ نﻈیر دانشگاهها و
صنعت در راﺳتای پاﺳخﮔویی ﺑه نیاﺯهای کشور صورﺕ ﮔرفت .همﭽنیﻦ ،ایﻦ طرﺡ تﺤت تﺄﺛیر ﺳیاﺳتهای
مﺨتلﻒ در ﺯمینﺔ انرژی اﺯ ﺟمله تجمیﻊ نیاﺯهای داﺧلی ﺑه تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی و ﺳیاﺳت ﺧریدهای دولتی
اﺯ تﺄمیﻦکنندﮔان داﺧلی ﺑهشرﻁ انتﻘاﻝ دانﺶ و فناوری روﺯ دنیا ﻗرار دارد .اما یﻜی اﺯ عوامﻞ ﺑﺴیار تﺄﺛیرﮔذار
ﺑر ایﻦ طرﺡ ،تﺤریﻢهای شدید و ﮔﺴترده در مﻘیاﺱ ﺟهانی ﺑود .ﺑا شروﻉ و شدﺕ ﮔرفتﻦ تﺤریﻢها و اعالﻡ
عدﻡ همﻜاری اﺯ ﺳوی شرکت ﺯیمنﺲ ،شرکت  OTCمجبور شد ﺑرای پاﺳخﮔویی ﺑه تعهداﺕ ﺧود در مﻘاﺑﻞ

همﺔ ﺳﺨتیها و دشواریها و صرﻑ هﺰینه و ﺯمان و ﺑه لﻄﻒ تﺼمیﻢهای هوشمندانهای که در شرکت OTC

اتﺨاﺫ ﮔردید ،ایﻦ شرکت توانﺴت در فاصلﺔ ﺳه ﺳاﻝ ،دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای ﺳاﺧت ایﻦ تورﺑیﻦ را درونی کند.
ایﻦ موفﻘیت نﺴبی منجر ﺑه ایجاد انگیﺰه ﺑرای ارتﻘاء تورﺑیﻦ و ﺣرکت ﺑه ﺳمت طرﺡهای مشاﺑه در داﺧﻞ
کشور شد.

 -6جمعبندی

ایﻦ پﮋوهﺶ ﺑا هدﻑ شناﺳایی پیشرانها و عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر تجرﺑﺔ موفﻘیتﺁمیﺰ کﺴﺐ و ایجاد دانﺶ و
ﻗاﺑلیتهای فناورانه ﺳاﺧت تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی صنعتی ﺑهویﮋه در ﻗالﺐ طرﺡ ملی تورﺑیﻦ ﮔاﺯی  IGT25در
شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت انجاﻡ ﮔرفت .ایﻦ پیشرانها و عوامﻞ مﺆﺛر در شﻜﻞ ) (2نشان داده شدهاند.
نتایﺞ و یافتههای ایﻦ پﮋوهﺶ که درﺑرﮔیرنده دﻻلتهای ﺳیاﺳتی و مدیریتی 58متعددی اﺳت ،ﺣاکی اﺯ ﺁن
اﺳت که:

روش کسب قابلیتهای

فناورانه (ساخت مشترک با
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شریک خارجی ،تملک
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شرکت دانشبنیان و طراحی
شبکهسازی ،تعامل و

همکاری میان بازیگران و

و مهندسی معکوس با
رویکرد پایین به باال)

بازار و طرف تقاضا (وجود
بازار و تقاضای داخلی

چشمگیر به دلیل منابع عظیم

گاز و اقتصادی بودن سرمایه
گذاری در زمینههای تحقیق
وتوسعه و زیرساختهای

ذینفعان کلیدی (شرکت

تولیدی)

قابلیتهای مدیریتی و

سازمانی (یکپارچهسازی

سیستم ،مدیریت طرحهای

ملی گاز نمایندۀ حاکمیت،

کالن ،مدیریت دانش درون و

صنعت و پژوهشکدۀ توربین

زنجیرۀ تامین و طراحی و

شرکت  OTCنمایندۀ

برونسازمانی ،مدیریت

گاز نمایندۀ دانشگاه)

سیاستها ،حمایتها و
اقدامات دولت (تجمیع
تقاضای داخلی،

توسعۀ نرمافزارهای پیچیده)

کسب و ایجاد

قابلیتهای فناورانه

سرمایهگذاری در تحقیق

در ساخت توربینهای

راهبری و هماهنگی سایر

توربوکمپرسور نفت

وتوسعه و زیرساختها،
بازیگران)

گاز در شرکت

بافتار و محیط (تاثیرگذاری
سیاستهای کالن علم و

فناوری و انرژی کشور ،تاثیر
دوگانۀ تحریمها بهصورت
ایجاد حس ضرورت و

فوریت و اعتماد به نفس در
مدیران و متخصصان)

شکل ( :)2پیشرانها و عوامل مؤثر بر کسب و ایجاد قابلیتهای فناوارنۀ ساخت توربینهای گازی
صنعتی در شرکت توربوکمپرسور نفت

• ﺳیاﺳتها ،ﺣمایتها و اﻗداماﺕ دولت مانند تجمیﻊ نیاﺯهای داﺧلی ،عﻘد ﺑﺰرﮔتریﻦ ﻗرارداد پﮋوهشی
میان شرکت ملی ﮔاﺯ ایران ﺑهعنوان نمایندﺓ ﺣاکمیت و شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت ﺑهعنوان مجری و
ﺳرمایهﮔذاری در ﺯیرﺳاﺧتهای ﻻﺯﻡ اﺯ ﺳوی دولت ،نﻘﺶ کلیدی در تﺤﻘﻖ ایﻦ تجرﺑه موفﻖ دارد .پیﺶ اﺯ
ایﻦ ،پﮋوهشگران ﺯیادی ﺑه نﻘﺶ دولت و ﺳیاﺳتها و ﺣمایتهای ﺁن در تﺴهیﻞ و تﺴریﻊ فرﺁیند یادﮔیری
پیﭽیده ﺑهطور ﺧاﺹ اشاره کردهاند ) .(Davies & Brady, 1998)(Majidpour, 2012; 2016aﺑرای مﺜاﻝ،
مجیدپور ) (2016اﺯ طریﻖ مﻄالعﺔ صنعت تورﺑیﻦ ﮔاﺯ در ایران ،هند و ﭼیﻦ ﺑه ایﻦ نتیجه رﺳید که دولت
نﻘﺶ ﭼشﻢﮔیری در شﻜﻞﮔیری و توﺳعﺔ صنعت تورﺑیﻦ ﮔاﺯ در ایﻦ کشورها دارد ).(Majidpour, 2012
طبﻖ یافتههای او ،در ﺣالیکه معافیتهای مالیاتی و یارانههای تﺤﻘیﻖوتوﺳعه در کشورهای هند و ﭼیﻦ
ﺟﺰو ﺳیاﺳتهای اصلی دولت اﺳت ،در ایران ﺧریدهای دولتی و ﺿمانت پروژههای ﺑﺰرگ مﺤلی و
ﺑیﻦالمللی مداﺧالﺕ اصلی دولت را تشﻜیﻞ میدهند ).(Majidpour, 2016a
• شبﻜهﺳاﺯی ،تعامﻞ و همﻜاری میان کنﺶﮔران و ﺫینﻔعان کلیدی یعنی شرکت ملی ﮔاﺯ ﺑهعنوان
مشتری ،کارفرما و ﺳرمایهﮔذار ،شرکت تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت ﺑهعنوان مجری و دانشگاه علﻢ و صنعت
ﺑهعنوان ناﻇر و مشاور طرﺡ ﺑر پیشبرد ایﻦ طرﺡ تﺄﺛیر ﭼشمگیری داشته اﺳت .البته نیلﻔروشان و
ﺁراﺳتی ) (1393معتﻘدند که ﺑهعلت اﺳتﻔاده ﺑاﻻ اﺯ پﮋوهﺶﮔران دانشگاهی ،ﺳاﺧتار شبﻜﺔ ﻏیرمتمرکﺰ،
ارتباطاﺕ رﺳمی و مدیریت مﺨاطراﺕ ﺑاﺯ و کنترﻝنشده ،انگیﺰه و اعتماد ﺑاﻻیی میان دانشگاهها ﺑرای
همﻜاری وﺟود نداشت و در نتیجه همﻜاری ﺑا دانشگاهها منجر ﺑه ﺧلﻖ دانﺶ و انتﻘاﻝ دانﺶ نشده
و تنها ﺑه مشاوره و نﻈارﺕ ﺑر طرﺡ اﺯ ﺳوی دانشگاهها ﺧالصه شد .ﺑهطور کلی ،پیﭽیدﮔی روﺯ افﺰون
مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳیﺴتﻢها و نرﺥ ﺑاﻻی نوﺁوریهای فناورانه ﺑاعﺚ شده اﺳت که توﺳعه و نوﺁوری ﺑهویﮋه
در مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ﺑیﺶ اﺯ هر ﺯمان دیگری نیاﺯمند ﺑه شبﻜهای اﺯ ﺑاﺯیگران مﺨتلﻒ
ﺑاشد ) .(Gunawan, et al., 2002اﺯ طرفی ،ﺑرﺧی مﻄالعاﺕ پیشیﻦ )(Naghizadeh, et al., 2016
) (Shaw, 1996نشان میدهند که پروژههای طراﺣی و ﺳاﺧت مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده

معموﻻً ﺑاﺯیگران متعددی ﺑا دانﺶها ،مهارﺕها ،مناﺑﻊ و ﻗاﺑلیتهای متنوعی نﻈیر نهادهای دولتی
و ﺣاکمیتی ،ﺑنگاههای کوﭼک و متوﺳﻂ ،شرکتهای دانﺶﺑنیان ،مراکﺰ تﺤﻘیﻘاتی ،دانشگاهها،
تﺄمیﻦکنندﮔان مﺆلﻔهها و ﺯیرﺳیﺴتﻢها و ﺣتی شرکتهای ﭼندملیتی را درﺑرمیﮔیرند.
• روش و راهبرد کﺴﺐ ﻗاﺑلیتهای فناورانه توﺳﻂ شرکت  OTCشامﻞ ﺳاﺧت مشترﻙ ﺑا ﺯیمنﺲ،
تملک شرکت دانﺶﺑنیان پتروﮔاﺯ ﺧاورمیانه و اتﺨاﺫ روش پاییﻦ ﺑه ﺑاﻻ ﺑرای طراﺣی و مهندﺳی

پیشرانهای کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانۀ ساخت محصوالت و سامانههای پیچیده در بنگاههای متأخر :مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت ( )OTC

و همﭙایی فناورانه ﺑهطور عاﻡ و ایجاد و دﺳتیاﺑی ﺑه ﻗاﺑلیتهای فناورانه در مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای
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معﻜوﺱ مﺤﺼوﻝ ،تﺄﺛیر ﺑﺴﺰایی در کﺴﺐ دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای فناورانه در شرایﻂ ﺧاﺹ تﺤریﻢ
داشتهاند .ایﻦ مورد ﺑا یافتهها لی و یون ) (2015نیﺰ تﻄاﺑﻖ دارد .ﺁنها اﺯ طریﻖ مﻄالعﺔ موردی تﻄبیﻘی

59

در صنعت هواپیماهای نﻈامی در ﺳه کشور کرﺓ ﺟنوﺑی ،ﭼیﻦ و ﺑرﺯیﻞ ﺑر اهمیت ﻗاﺑلیتهای فناورانه
و روش کﺴﺐ ﺁنها در مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده تﺄکید کردهاند .همﭽنیﻦ ،ﺁنها ﺑه ایﻦ نتیجه
رﺳیدند که هرﮔاه طرﻑهای ﺧارﺟی ،نﻘشی فعاﻝ در همﻜاریهای فناورانه ﺑاﺯی میکنند ،ﺑهطور
عمده راهبردهای ﺳاﺧت مشترﻙ یا توﺳعﺔ مشترﻙ 60انتﺨاﺏ میشوند ،در ﺣالیکه اتﺨاﺫ نﻘﺶ منﻔعﻞ
اﺯ ﺳوی طرﻑ ﺧارﺟی ﺑه انتﺨاﺏ راهبردهایی ﭼون مهندﺳی معﻜوﺱ 61منجر میشوند.
• وﺟود ﺑاﺯار و تﻘاﺿای داﺧلی ﭼشﻢﮔیر داﺧلی ﺑهمعنای وﺟود ﺑاﺯار و تﻘاﺿای ﺑاﻻ ﺑرای تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی
صنعتی ﺑهواﺳﻄﺔ وﺟود ﺫﺧایر عﻈیﻢ ﮔاﺯ در کشور و نیاﺯ ﺑه ایﻦ مﺤﺼوﻻﺕ ﺑهمنﻈور تﻘویت فشار در
ﺧﻄوﻁ انتﻘاﻝ ﮔاﺯ و تجمیﻊ ایﻦ نیاﺯها اﺯ ﺳوی شرکت ملی ﮔاﺯ ایران ،منجر ﺑه ایجاد فرصت و انگیﺰه کافی
نﺰد تولیدکنندﮔان داﺧلی ﺑرای کﺴﺐ دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای فناورانه ﺳاﺧت ایﻦ مﺤﺼوﻻﺕ شد .ﺑهطور
کلی ،ﺑنگاههای داﺧلی ﺑا کمک و پشتیبانی دولت ،ﺳعی در تﺄمیﻦ نیاﺯهای داﺧلی میکنند و در ایﻦ مﺴیر،
دانﺶ و ﻗاﺑلیتهای فناورانه ﺧود را توﺳعه میدهند و ﺑهتدریﺞ ﺁمادﺓ رﻗاﺑت و ﺣضور در عرصههای
ﺑیﻦالمللی میشوند .در پیشینﺔ همﭙایی فناورانه ،موﺿوﻉ ﺑاﺯار و تﻘاﺿا اﺯ اهمیت ﺑاﻻیی ﺑرﺧوردار اﺳت
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و یک پیشران کلیدی ﺑرای همﭙایی فناورانه مﺤﺴوﺏ میشود .وﺟود ﺑاﺯارهای داﺧلی ﺑﺰرگ در ﺑرﺧی

و ﺑرونﺳاﺯمانی )(Chen, et al., 2007؛ درﻙ نیاﺯهای مشتریان ،مدیریت شبﻜههای ﭼندﺳاﺯمانی،
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ﻇرفیت ﺟذﺏ و یادﮔیری ﺳاﺯمانی) (Su & Liu, 2012؛ طراﺣی و توﺳعﺔ روشها و اﺑﺰارهای

کشورها مانند ﭼیﻦ ،هند و ﺑرﺯیﻞ ،یک پیشران اصلی ﺑرای یادﮔیری و انباشت ﻗاﺑلیتهای فناورانه در
ﺣوﺯههای مﺨتلﻒ صنعتی در ایﻦ کشورها شده اﺳت )(Mowey & Rosenberg, 1989)(Nelson, 2011
).(Malerba & Nelson, 2011)(Kiamehr, et al., 2015)(Majidpour, 2016a, 2016b)(Lee & Malerba, 2016
• ﻗاﺑلیتهای ﺳاﺯمانی و مدیریتی شرکت  OTCمانند یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی ﺳیﺴتﻢ ،مدیریت پروژه ،طراﺣی و
توﺳعﺔ نرﻡافﺰار مدیریت دورﺓ عمر مﺤﺼوﻝ ،مدیریت دانﺶ ،مدیریت شبﻜﺔ تﺄمیﻦ و ﺑرﻗراری تعامﻞ
ﺳاﺯنده و اﺛرﺑﺨﺶ ﺑا ﺳایر ﺑاﺯیگران کلیدی ،نﻘﺶ ﻏیرﻗاﺑﻞ انﻜاری در پیشبرد هدﻑهای طرﺡ ﺑاﺯی
کردند .پﮋوهشگران و صاﺣﺐنﻈران نیﺰ معتﻘدند که تولید و نوﺁوری در مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای
پیﭽیده نیاﺯمند ﺑرﺧورداری و ﺑهرهمندی اﺯ ﻗاﺑلیتهای مﺨتلﻒ ﺳاﺯمانی اﺯ ﺟمله یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی ﺳیﺴتﻢ
)(Hobday, et al., 2005؛ مدیریت پروژههای کالن )(Davies, et al., 2011؛ مدیریت دانﺶ درون

نرﻡافﺰاری )(Hobday & Brady, 2000؛ مدیریت ﺯنجیرﺓ تﺄمیﻦ و ارتباطاﺕ )(Ren & Yeo, 2006
هﺴتند.
• ﺑافتار متاﺛر اﺯ ﺳیاﺳتهای کالن علﻢ و فناوری و انرژی و عوامﻞ مﺤیﻄی مانند تﺤریﻢها و نﻘﺶ
دوﮔانﺔ ﺁنها )ایجاد هﺰینههای اﺿافی و مﺤدودیت دﺳترﺳی ﺑه دانﺶ و فناوریهای روﺯ اﺯ یک طرﻑ
تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت ﺑه دانﺶ و فناوریهای ﺳاﺧت و ارتﻘاء تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی ایﻔا کردهاند .مجیدپور
هﻢ معتﻘد اﺳت که صنعت تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی در کشورهای ایران ،ﭼیﻦ و هند ﺑهشدﺕ تﺤت تﺄﺛیر
ﺳیاﺳتهای انرژی ایﻦ کشورها هﺴتند ) .(Majidpour, 2012, 2013aاﺯ طرفی ،او معتﻘد اﺳت که
تﺤریﻢهای ﺑیﻦالمللی ﺑر علیه ایران ،ﺑه مﺜاﺑﺔ شمشیری دو لبه اﺳت .ﺑه ایﻦ شﻜﻞ که اﺯ یک ﺳو ،منجر
ﺑه دشواری دﺳتیاﺑی ﺑه دانﺶ و فناوریهای روﺯ دنیا و همﭽنیﻦ اعماﻝ هﺰینههای اﺿافی ﺑر کشور
ایران شده ،اما اﺯ ﺳوی دیگر منجر ﺑه تﺤریک و تشویﻖ تالشهای درونی ﺑرای دﺳتیاﺑی ﺑه ﻗاﺑلیتهای
فناورانه در ﺑنگاههای فعاﻝ در ایﻦ ﺣوﺯهها شده اﺳت ).(Majidpour, 2010; 2013b
در راﺳتای توﺳعﺔ ﺑدنﺔ دانشی 62همﭙایی فناورانه و کﺴﺐ و ایجاد ﻗاﺑلیتهای فناورانه در مﺤﺼوﻻﺕ و
ﺳامانههای پیﭽیده ﺑهویﮋه در کشورهای درﺣاﻝتوﺳعه ،راهبردهای ﺯیر پیشنهاد میشوند:
• شناﺳایی الگوی همﭙایی فناورانه و انباشت ﻗاﺑلیتهای فناورانه و ﺳاﺯمانی در ﺯمینﻞ ﺳاﺧت و توﺳعﺔ
مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده در ﺣوﺯههای صنعتی و ﺧدماتی مﺨتلﻒ
• شناﺳایی و تبییﻦ نﺤوﺓ اﺛرﮔذاری عوامﻞ مﺨتلﻒ درونﺳاﺯمانی و ﺑرونﺳاﺯمانی مﺆﺛر ﺑر فرﺁیند
همﭙایی فناورانه و شﻜﻞﮔیری دانﺶ ،مهارﺕها و ﻗاﺑلیتهای مﺨتلﻒ در ﺯمینههای ﺳاﺧت و توﺳعﺔ
مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده در ﺣوﺯههای صنعتی مﺨتلﻒ
• انجاﻡ مﻄالعاﺕ ﭼندموردی تﻄبیﻘی متشﻜﻞ اﺯ صنایﻊ داﺧلی یا ﺧارﺟی ﺑهویﮋه کشورهای درﺣاﻝتوﺳعه
در ﺯمینﺔ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده ﺑا هدﻑ درﻙ تشاﺑهاﺕ و تمایﺰها میان الگوها و عوامﻞ مﺆﺛر
ﺑر شﻜﻞﮔیری ﻗاﺑلیتهای فناورانه و ﺳاﺯمانی
• شناﺳایی الگوهای همﭙایی فناورانه و پیشرانها و عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر ایﻦ فرﺁیند در صنایﻊ مﺨتلﻒ در
شرایﻂ پیﺶ اﺯ تﺤریﻢ ،تﺤریﻢ و پﺴاتﺤریﻢ ﺑهمنﻈور تبییﻦ نﻘﺶ تالشهای داﺧلی و همﻜاریهای
ﺑیﻦالمللی در ﺯمینﺔ انتﻘاﻝ دانﺶ و فناوری
• شناﺳایی تﻔاوﺕها و تمایﺰهای میان ﻗاﺑلیتهای طراﺣی و ﻗاﺑلیتهای ﺳاﺧت مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای
پیﭽیده و تدویﻦ الگوهای همﭙایی فناورانه در هر یک اﺯ ایﻦ موارد

پیشرانهای کسب و ایجاد قابلیتهای فناورانۀ ساخت محصوالت و سامانههای پیچیده در بنگاههای متأخر :مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت ( )OTC

و ایجاد ﺣﺲ ﺿرورﺕ و فوریت و ﺧوداتﻜایی اﺯ طرﻑ دیگر( اﺛر ﻗاﺑﻞ مالﺣﻈهای در دﺳتیاﺑی شرکت
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 تقدیر و تشکر-8

نویﺴندﮔان مﻘالﺔ ﺣاﺿر اﺯ مدیران و کارشناﺳان شرکتهای تورﺑوکمﭙرﺳور نﻔت و تورﺑوتک ﺑهدلیﻞ همﻜاری
در ﺯمینﺔ ﺑرﮔﺰاری مﺼاﺣبهها و در اﺧتیار ﻗرار دادن ﺑرﺧی اﺳناد و مدارﻙ مرتبﻂ که منجر ﺑه انجاﻡ هرﭼه ﺑهتر
 همﭽنیﻦ اﺯ داوران مﺤترﻡ ﺑهدلیﻞ ارائﺔ نﻈراﺕ و. صمیمانه تشﻜر و ﻗدردانی میکنند،ایﻦ پﮋوهﺶ شده اﺳت
.پیشنهاداﺕ ﺳاﺯنده و ارﺯشمندشان ﺳﭙاﺳگﺰاریﻢ
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)1. Complex Product Systems (CoPS
2. Mass Production
تورﺑیﻦهای ﮔاﺯی دارای ﺑﺴیاری اﺯ ویﮋﮔیهای مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیدهاند ،مانند تعدد و تنوﻉ ﺑاﻻ در ﺯیرنﻈاﻡها و مﺆلﻔهها،
درﺑرﮔرفتﻦ دانﺶها و مهارﺕهای ﺯیاد و فناوریهای پیﭽیده و پیشرفته ،تعداد تولیدکنندﮔان مﺤدود در ﺳرتاﺳر ﺟهان ،دورﺓ عمر
طوﻻنی مﺤﺼوﻝ ،ﻗیمت ﺑﺴیار ﺑاﻻ و نﻈاﻡ تولید پروژهای.
4. Oil Turbocompressor Company
5. Siemens
6. Turbotec
7. OTEC
8. Mapna
9. Farab
10. General Electric
11. Complex Capital Goods
12. Business to Business
ﺑرای ﺁشنایی ﺑا انواﻉ مﺤﺼوﻻﺕ و ﺳامانههای پیﭽیده )ر.ﻙ(Hobday, 1998; Hobday and Rush, 1999; Davies and Hobday, 2005.
)14. Integrated Services Digital Network (ISDN
15. Dynamic Capabilities
16. Customer-oriented perception capability
17. Capability to control multi-organization network
18. Absorptive capability
19. Medical device
20. E-government
21. Hydro Electricity Generation System
)22. Latecomer systems integration capability (LSIC
23. Thermal Electricity Generation System
24. Absorptive Capacity
25. R&D Subsidies
26. Tax Privilege
منﻈور اﺯ ﺑافتار ) (Contextهمان مﺤیﻂ نﺰدیک یا صنعت اﺳت که ﺑرﮔیرنده عواملی اﺳت که ﺑر یک ﺣوﺯه صنعتی ﺧاﺹ اﺛر
میﮔذارند .اما منﻈور اﺯ مﺤیﻂ ) ،(Enviornmentهمان مﺤیﻂ دور یا عمومی اﺳت که درﺑرﮔیرنده عواملی اﺳت که ﺑر همه ﺣوﺯههای
صنعتی کشور اﺛر میﮔذارند.
28. Discriptive and Explanatory Case Study
29. Unit of Analysis
ایجاد نوعی راﺑﻄﺔ ع ّلی در ﺟاهایی که شرایﻂ ﺧاﺹ منجر ﺑه شرایﻂ دیگری میشود ،ﺑهطوریکه اﺯ رواﺑﻂ مﺼنوعی متمایﺰ شود.
تعییﻦ ﻗلمرویی که یافتههای مﻄالعه میتواند تعمیﻢ داده شود.
اﺛباﺕ اینﻜه عملیاﺕ یک مﻄالعه میتواند تﻜرار شود و نتایﺞ مشاﺑه ﺑهدﺳت دهد.
 (1ﭼهارمیﻦ همایﺶ ملی تورﺑیﻦ ﮔاﺯ در دانشگاه علﻢ و صنعت در مهرماه  1394و  (2پنجمیﻦ کنﻔرانﺲ ﺑیﻦالمللی مدیریت فناوری
در ﺁﺫر  -1394پانﻞ یادﮔیری فناورانه در صنعت نﻔت.
34. Reley on theoretical propositions
”35. Work your data from the “ground up
36. Develop case description
37. Examine rival explanations
38. Theme Analysis
ایﻦ تورﺑیﻦ مشتمﻞ ﺑر  76ﺯیرنﻈاﻡ و ﺣدود  42000ﻗﻄعه اﺳت و در ﺁن اﺯ دانﺶ و فناوریهای ﺳﻄﺢ ﺑاﻻیی ﺑهره ﮔرفته شده اﺳت.
ﺛبت اﺧتراعاﺕ ﺑرنامهریﺰی شده :روتور ) 5پتنت( ،پره ) 13پتنت( ،مﺤﻔﻈه ) 7پتنت( ،اﻗالﻡ وندوری ) 10پتنت( ،ﺳﺨتافﺰار کنترﻝ
) 1پتنت( ،نرﻡافﺰار کنترﻝ ) 7پتنت( ،یﻜﭙارﭼهﺳاﺯی طراﺣی و تﺴت ) 11پتنت( و تجهیﺰاﺕ ﺟانبی و کمﻜی ) 5پتنت(
41. Joint Venture
42. Co-development
ﺑه نﻘﻞ اﺯ یﻜی اﺯ ﺧبرﮔان صنعت و دانشگاه که در ﺯمینﺔ پیشرفت طرﺡ اطالعاﺕ کامﻞ و ﺟامعی در اﺧتیار دارد.
44. Co-manufacturing
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45. Acquisition
46. Revers Design and Engineering
47. Bottom-up
48. Top-down
49. Rolls-Royce
 .50روش پاییﻦ ﺑه ﺑاﻻ :شناﺧت و انتﺨاﺏ مﺤﺼوﻝ ← مهندﺳی ﺑر پایﺔ مﺤﺼوﻝ انتﺨاﺏشده ← ﺑهکارﮔیری الگوریتﻢ طراﺣی ← ﺑاﺯﺑینی
و ﺑاﺯطراﺣی مﺆلﻔههای موتور ← ﺑاﺯﺑینی و ﺑاﺯطراﺣی کﻞ موتور ← پیﺶﺑینی عملﻜرد ،عمر و ﺑهرهﺑرداری ← مونتاژ ← تﺴت
← نﺼﺐ و راهانداﺯی روش ﺑاﻻ ﺑه پاییﻦ :تعریﻒ مﺤﺼوﻝ و تعییﻦ مﺤدودﺓ عملﻜردی ← طراﺣی مﻔهومی ← طراﺣی اولیه ←
طراﺣی ﺟﺰئی ← ﺳاﺧت اولیﻦ نمونه ← مونتاژ اولیﻦ نمونه ← تﺴت اولیﻦ نمونه ← ﺳاﺧت نمونه پایلوﺕ ← تﺴت و مونتاژ
← نﺼﺐ و راهانداﺯی ← ﺧدماﺕ پﺲ اﺯ فروش
51. Benchmarking
52. Ansaldo
53. Hitachi
54. Zorya
)55. Product Lifecycle Management (PLM
56. Technology Intelligence
57. Market Intelligence
58. Policy and Managerial Implications
59. Comparative Case Study
60. Co-development
61. Revers Engineering
62. Body of Knowledge
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