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Abstract: 

Different sectors are recognized by their distinct technological, policy and market 

regimes. These differences are highlight in comparison of complex product systems 

(CoPS) with mass-produced consumer goods industries. This paper aims at 

investigating technological, policy and market regimes of Iran’s gas turbine industry 

through employing qualitative approach and case study strategy. Additionally, in 

order to highlight the differences between technological, policy and market regimes 

of CoPS industries with mass-produced consumer goods industries, a comparative 

study was conducted between Iran’s gas turbine industry and six Korean industries. 

Our findings show that gas turbine industry as a CoPS industry has different 

technological, policy and market regimes in comparison with mass-produced 

consumer goods. This finding is important because these differences can have a 

significant impact on learning and catch-up pattern and windows of opportunities in 

this industry. 
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با  یعو بازار در صنا یاستیفناورانه، س های یمرژ یواکاو
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 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران )پردیس فارابی( 3مصطفی صفدری رنجبر

 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی حسین رحمان سرشت

 و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار دانشکده مدیریت سید سروش قاضی نوری

 

 2چكیده
ها در میان  . این تفاوتشوند یفناورانه، سیاستی و بازار متفاوت شناخته م های یممختلف صنعتی با رژ یها بخش

پیچیده و صنایع با محصوالت مصرفی و سیستم تولید انبوه پررنگ تر است.  یها صنایع با محصوالت و سامانه

فناورانه، سیاستی و  های یمپژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی به واکاوی رژ

بعالوه، به پیچیده پرداخته است.  یها گازی به عنوان یک صنعت با محصوالت و سامانه های ینبازار صنعت تورب

فناورانه، سیاستی و بازار این صنعت با صنایع با محصوالت مصرفی و  های یممنظور پررنگ کردن تفاوت میان رژ

سیستم تولید انبوه، به مقایسه تطبیقی این صنعت با شش صنعت در کشور کره جنوبی پرداخته شده است. 

ی به عنوان یک صنعت با محصوالت و گاز های یناین پژوهش گویای آن است که صنعت تورب های یافته

پیچیده دارای رژیم فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت و متمایزی نسبت به صنایع با محصوالت مصرفی  یها سامانه

بر الگوی یادگیری و  تواند یها م و سیستم تولید انبوه است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که، این تفاوت

 .چشمگیری داشته باشد یرفرصت این صنعت تأث یها رههمپایی فناورانه و پنج

 گازی های ینپیچیده، رژیم فناورانه، رژیم سیاستی، رژیم بازار، تورب یها محصوالت و سامانه :كلیدی واژگان
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 مقدمه -1

و محصوالت مصرفی  4پیچیده یها ادبیات مدیریت نوآوری و فناوری میان محصوالت و سامانهدر 

ها و تمایزهای متعددی وجود دارد  و دارای بازار انبوه هستند، تفاوت شوند یکه به صورت انبوه تولید م
(Miller et al., 1995; Hobday, 1998; Davies and Hobday, 2005; Dedehayir et al., 2014; 

Kiamehr et al., 2015; Majidpour, 2017) پیچیده را به عنوان  یها . هابدی محصوالت و سامانه

پر هزینه، کالن مقیاس، دارای فناوری پیشرفته و  های یرساختیا ز ها یستم، سها یرسیستممحصوالت، ز

ها یا  که توسط تعداد محدودی واحد تولیدی و در قالب پروژه کند یمهندسی تعریف م های یتفعال

و توسط یک یا چند مشتری و در قالب قراردادهای رسمی خریداری  شوند یکوچک تولید م یها دسته

جدید  های یپیچیده نقش کلیدی در اشاعه فناور یها . محصوالت و سامانه (Hobday, 1998)شوند یم

نعتی و اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بازی و شکل گیری توسعه فناورانه، ص

 ,.Acha et al)شوند  یکی از اجزاء اصلی قابلیت فناورانه در سطح بنگاه و ملی محسوب میو  کنند یم

2004). 

 یها نوآوری بخشی و نظام یها از سوی دیگر، با رجوع به پیشینه مطالعاتی اقتصاد تکاملی، نظام

و  6، رژیم بازار2مختلف دارای رژیم فناورانه یها به این نکته پی برد که بخش توان یماجتماعی  -فنی

فناورانه، بازار و سیاستی خاص خود از  های یممتفاوتی هستند و هر بخش با رژ 7رژیم سیاستی

 Nelson and Winter, 1982; Winter, 1984; Malerba and) شود یدیگر متمایز م یها بخش

Orsenigo, 1997; Breschi et al., 2000; Malerba, 2oo2; Lee and Lim, 2001; Geels, 2004; 

Park and Lee, 2006)ها و تمایزها میان صنایع با  . با علم به این موضوع، پرداختن به مطالعه تفاوت

پیچیده در مقایسه با صنایع تولیدکننده محصوالت مصرفی با سیستم تولید  یها محصوالت و سامانه

ه از اهمیت باالیی برخوردار است. زیرا اول، منبع و پویایی نوآوری در هر بخش صنعتی متفاوت انبو

به طور اثربخش به  توان یفناورانه، سیاستی و بازار این صنایع م های یماست؛ دوم، با آگاهی از رژ

نمود؛ نوآوری در سطح کالن و راهبردهای فناوری در سطح خرد اقدام  های یاستطراحی و تدوین س

، اقدامات الزم برای همپایی و دهد یها رخ م و نوآوری در بخش 9سوم، از آنجاییکه همپایی فناورانه

متفاوت هر بخش است )رفیعی و همکاران،  های یژگینوآوری نیز به طور عمیقی وابسته به شرایط و و

1182 .) 
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 یها در تمامی بخششاهد آن هستیم که کشورهایی که در همپایی فناورانه شهرت دارند، نه 

 ها برای آن یها اند و تالش صنعتی، بلکه در یک یا چند بخش محدود همپایی و نوآوری را تجربه کرده

(. برای مثال، کره 1182ها با توفیق چندانی روبرو نبوده است )رفیعی و همکاران،  توسعه سایر بخش

اقتصادی خود را مرهون صنایعی  کشورهای شرق آسیا، توسعه ینتر جنوبی به عنوان یکی از پرآوازه

تلفن همراه و لوازم الکتریکی مصرفی است و در صنایعی چون ماشین ابزار و  های یچون اتومبیل، گوش

. از (Lee and Lim, 2001)کامپیوترهای شخصی به موفقیت مداوم و چشمگیری دست نیافته است 

ا و موانع متعدد پیش روی خود ه سوی دیگر، یکی از کشورهای در حال توسعه که با وجود چالش

پیچیده بویژه در حوزه انرژی و  یها توانسته است در زمینه ساخت و ارتقای برخی محصوالت و سامانه

گازی عملکرد نسبتاً خوبی از خود به نمایش بگذارد و دانش و  های ینتجهیزات نیروگاهی بویژه تورب

)صفدری رنجبر و  را کسب نماید، ایران است ها ساخت و ارتقای این محصوالت و سامانه های یتقابل

علیرغم اینکه  .(Majidpour, 2010; 2012; Safdari Ranjbar et al., 2017) ( و1182همکاران، 

پیچیده از  یها متمایزکننده محصوالت و سامانه های یژگیبسیاری از مطالعات پیشین به بررسی و

، اما تاکنون کمتر به مطالعه صنایع تولیدکننده  (Dedehayir et al., 2014)اند مناظر مختلف پرداخته

فناورانه، سیاستی و بازار پرداخته شده است. بعالوه،  های یمپیچیده از منظر رژ یها محصوالت و سامانه

ها و تمایزهای  جای خالی انجام مقایسه تطبیقی میان این دو دسته صنایع با هدف شناسایی تفاوت

 .شود یت احساس مموجود میان این صنایع به شد

فناورانه، سیاستی و بازار در صنعت  های یمبنابراین، این پژوهش قصد دارد به شناسایی رژ

پیچیده بپردازد و  یها گازی در ایران به عنوان یک صنعت تولید کننده محصوالت و سامانه های ینتورب

ولید انبوه نقاط تمایز از طریق مقایسه تطبیقی این صنعت با صنایع با محصوالت مصرفی و سیستم ت

 های یژگی( و1اند از:  اصلی پیش روی این پژوهش عبارت یها این صنعت را پررنگ نماید. پرسش

ها و تمایزها  ( تفاوت5گازی در ایران کدام است؟  های ینفناورانه، سیاستی و بازار صنعت تورب های یمرژ

گازی به عنوان یک صنعت با محصوالت و  های ینفناورانه، سیاستی و بازار صنعت تورب های یممیان رژ

 پیچیده و صنایع با محصوالت مصرفی و سیستم تولید انبوه کدام است؟ یها سامانه

ساختار این مقاله بدین شرح است: بخش دوم مقاله به مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشتمل بر 

پرداخته است. بخش سوم به فناورانه، سیاستی و بازار  های یمپیچیده و رژ یها محصوالت و سامانه

ها و روش تحلیل  تشریح روش شناسی پژوهش مشتمل بر استراتژی پژوهش، روش گردآوری داده

فناورانه،  های یمپژوهش مشتمل بر رژ های یافتهها اختصاص یافته است. بخش چهارم به ارائه  داده

با شش صنعت محصوالت گازی در ایران و مقایسه تطبیقی آن  های ینسیاستی و بازار صنعت تورب

مصرفی با سیستم تولید انبوه از کره جنوبی پرداخته است. بخش پنجم در برگیرنده بحث و بررسی 

پژوهش است. بخش پایانی مقاله نیز به جمع بندی و ارائه پیشنهاداتی برای  های یافتهپیرامون 

 آتی اختصاص یافته است. یها پژوهش
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  مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 پیچیده یها محصوالت و سامانه -2-1

پیچیده به عنوان کاالهای سرمایه ای پیچیده، گران قیمت و دارای فناوری  یها محصوالت و سامانه

سفارشی  یها ، دارای مؤلفهشوند یکوچک تولید م یها ها و دسته پیشرفته هستند که در قالب پروژه

 ,.Miller et al) شوند یو برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خاص تولید م باشند یشده زیاد و مرتبط م

و سفارشی  8پیچیده به عنوان کاالهای سرمایه ای پیچیده یها . همچنین، محصوالت و سامانه(1995

. صاحبنظران (Davies and Hobday, 2005) شوند یکه به صورت پروژه ای ساخته م شوند یشناخته م

پیچیده برای ایجاد تمایز میان کاالهای سرمایه ای پیچیده و دارای  یها و سامانه از مفهوم محصوالت

که با سیستم تولید انبوه تولید  کنند یفناوری پیشرفته با کاالهای استاندارد و مصرفی استفاده م

ی سفارش یها و مؤلفه ها یرسیستمدر اینجا با هدف نشان دادن تعداد زیاد ز "پیچیده". واژه گردند یم

ها  الزم برای تولید و توسعه این محصوالت و سامانه یها و مهارت ها یشده؛ وسعت و عمق دانش، فناور

 .(Acha et al., 2004) رود یبکار م

: این (Ren and Yeo, 2006)پیچیده عبارت است از  یها محصوالت و سامانه های یژگیبرخی از و

 (B2G)و کسب و کار به دولت  (B2B)محصوالت عمدتاً به صورت کسب و کار به کسب و کار 

متعدد و متنوع و مرتبط  یها و مؤلفه ها یرسیستمزهستند؛ دارای ساختار پیچیده ای هستند و از 

الیی از ؛ درجه باشوند یکوچک تولید م یها اند؛ عمدتاً در قالب پروژه و یا به صورت دسته تشکیل شده

؛ شوند ی؛ معموالً برای مشتریان خاصی، ویژه سازی مشوند ینوآوری و ابداعات فناورانه را شامل م

نیازمند سطح باالیی از هماهنگی و همکاری در طول مراحل طراحی، تولید و بهره برداری هستند؛ به 

و نیازمند سطح  ندباش یوسیع و عمیقی نیاز دارند؛ دارای دوره عمر طوالنی م یها دانش و مهارت

پیچیده  یها از محصوالت و سامانه ییها به عنوان مثال باالیی از یکپارچه سازی سیستم هستند.

، توربین (Park, 2012)، سیستم ارتباطات از راه دور (Miller et al., 1995)به شبیه ساز پرواز توان یم

و برقابی  (Kiamehr et al., 2015)تولید انرژی حرارتی  های یستم، س (Majidpour, 2017)گازی

(Kiamehr et al., 2013)  و هواپیماهای نظامی (Lee and Yoon, 2015) و تجاری(Naghizadeh et 

al., 2017)  .اشاره کرد 

 فناورانه، سیاستی و بازار یها میرژ -2-2

مالربا، گیلز، پارک و بر طبق نظر نلسون و وینتر، مالربا و ارسنیگو، برسچی و همکاران،، لی و لیم، 

 ,Nelson and Winter)فناورانه متفاوت هستند های یممختلف دارای رژ یها لی و مالربا و نلسون بخش

1977; 1982; Malerba and Orsenigo, 1997; Breschi et al., 2000; Malerba, 2002; Lee and 

Lim, 2001; Geels, 2004; Park and Lee, 2006; Malerba and Nelson, 2011) رژیم فناورانه .
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ین یمختلف صنعتی تب یها چارچوبی ذهنی است که بر اساس آن تنوع فرآیندهای نوآوری در بخش

میان  یها و تفاوت کند ی. رژیم فناورانه رابطه میان ابعاد گوناگون فرآیند نوآوری را تبیین مشود یم

مفهوم رژیم فناورانه اولین بار توسط نلسون . کند یسازمان دهی م هایی یصنایع را در قالب دسته بند

 یها به عنوان چارچوب نظری برای تفسیر فرآیندهای نوآوری مختلف در بخش (1877) و وینتر

مختلف بکار گرفته شد. مفهوم رژیم فناورانه بر طبق نظریه دانش محور تولید به تعریف ماهیت فناوری 

را ترسیم  پیوندد ینوآوری بنگاه در آن به وقوع م یها یتو محیط دانشی خاص را که فعال پردازد یم

 :  (Pavitt, 1984)فناورانه اشاره کرده است های یم. پویت به چند جنبه از رژ(Winter, 1984) کند یم

 یک بخش در داخل همان بخش توسعه پیدا  های یمنبع فناوری یک بخش: از این جنبه که فناور

 .شوند یها خریداری م ولیه از سایر بخشیا در قالب تجهیزات و مواد ا کند یم

  منبع نهادی توسعه فناوری: منبع نهادی توسعه فناوری یعنی فناوری در داخل بنگاه توسعه

 ها یا در مراکز تحقیقاتی عمومی. یا در بیرون آن و در سایر بنگاه یابد یم

 ری فرآیندی است یا در این صنعت از نوع نوآو های یماهیت فناوری تولید شده: یعنی عمده نوآور

 نوآوری در محصول

 ها ها و فعالیت اصلی آن نوآور: اندازه بنگاه یها ویژگی بنگاه 

: کم یا زیاد  (Marsili, 2001)مارسیلی نیز به هشت جنبه از رژیم فناورانه اشاره کرده است

فناورانه در یک بخش؛ کم یا زیاد بودن موانع ورود تازه واردها به یک بخش؛ سطح  یها بودن فرصت

ها؛ تنوع در بستر دانش بخش )یعنی به چند رشته  ؛ تنوع فعالیت شرکتها یپایداری و بقای نوآور

علمی وابسته است(؛ منبع بیرونی دانش )یعنی دانش از کدام یک از نهادهای بیرونی به بنگاه منتقل 

ها و غیره(؛ نوع ارتباط با مراکز  کنندگان، دانشگاه ین، شامل نهادهای عمومی، کاربران، تأمودش یم

لی و لیم نیز سه جنبه را برای رژیم فناورانه  تحقیقاتی؛ ماهیت نوآوری )نوآوری محصولی یا فرآیندی(.

یرقابل پیش : سطح سیال بودن تحوالت فناورانه )سطح غ (Lee and Lim, 2001)اند در نظر گرفته

(، تناوب نوآوری )تنوع و تکثر نوآوری در دوره ای از زمان( و میزان 10بینی بودن آینده تحوالت فناوری

را  ییها نوآورانه بنگاه های یتدسترسی به منابع دانش خارجی. بر طبق نظر لی و لیم، رژیم فناورانه فعال

دهد  ینس یک همپایی موفق را افزایش مقرار داده و شا یرکه در مسیر همپایی قرار دارند، تحت تأث

(Lee and Lim, 2001) در این رویکرد، سیاست و راهبردهای همپایی در سطح ملی و نیز بنگاه .

هدف باشد.  یها باید آنگونه تنظیم شوند که منطبق با ابعاد مختلف و الزامات رژیم فناورانه بخش

، توسعه نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر و مبتنی بر نظر فوق، اگر صنعت دارویی هدف همپایی است

گسترش قوانین مالکیت فکری اهمیت دارد و اگر هدف، توسعه صنایع شیمیایی است، حمایت از 

 (.1182بزرگ در اولویت است )رفیعی و همکاران،  یها تحقیق و توسعه در بنگاه
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ی خاص از ابعاد کلیدی اند رژیم فناورانه را به عنوان ترکیب برسچی و همکاران نیز تالش کرده

 های یت)احتمال نوآوری موفق به ازای سرمایه گذاری مشخصی در فعال 11شامل فرصت فناورانه

 های یفناورانه کنونی به نوآور های یشرفت)میزان وابستگی پ 15نوآورانه(، صیانت پذیری نوآوری

از تقلید و تکرار  اه ی)امکان محافظت از نوآور 11فناورانه های یشرفتگذشته(، ویژگی انباشتی پ

پایه دانشی )درجه تحصصی بودن، ضمنی بودن، پیچیدگی و  های یژگیتوسط سایرین( و و ها ینوآور

. پارک و لی چهار بعد دیگر را برای  (Breschi et al., 2000)مستقل بودن دانش( تعریف نمایند

سرعت منسوخ شدن : چرخه عمر فناوری ) (Park and Lee, 2006)اند رژیم فناورانه ذکر کرده

فناوری(؛ سهولت دسترسی به جریان دانش خارجی؛ ذخیره اولیه دانش انباشتی؛ عدم قطعیت یا سیال 

بودن مسیر توسعه فناوری. این نگاه نئوشومپیترینی، رژیم فناورانه را به عنوان روشی خاص توصیف 

 Malerba and) دشون ینوآورانه در یک بخش فناورانه سازماندهی م های یتکه فعال کند یم

Orsenigo, 1997; Malerba, 2002)ها بر شرایط اقتصادهای توسعه  . در حالی که عمده پژوهش

اند تا مفهوم رژیم فناورانه را به مفهوم  اند، لی و لیم، لی و مو و لی تالش کرده یافته تمرکز کرده

 ,Lee and Lim)متأخر در کشورهای در حال توسعه متصل نمایند یها همپایی فناورانه در بنگاه

2001; Lee and Mu, 2005; Lee, 2005). 

اند و از رویکردهای رقابتی در بازار نظیر مزیت  بر مفهوم رژیم بازار تاکید کرده از طرفی، لی و لیم

ه عنوان مصادیقی از مبتنی بر هزینه، مزیت مبتنی بر کیفیت و تمایز و مزیت مبتنی بر اول بودن ب

ها معتقدند که رژیم بازار متأثر از رژیم فناورانه یک بخش یا صنعت  اند. آن رژیم بازار یاد کرده

متشکل از چند  14فنی -. گیلز نیز معتقد است که یک رژیم اجتماعی (Lee and Lim, 2001)است

فنی و رژیم  -یم اجتماعی: رژیم علم، رژیم فناورانه، رژیم سیاستی، رژ (Geels, 2004)رژیم است

 های یمفنی، یعنی رژ -مختلف یک سیستم اجتماعی های یممشتری و بازار. او معتقد است که میان رژ

فرهنگی  بازار نوعی هم تکاملی و هم سویی وجود دارد. او با بهره  -علم و فناوری، سیاستی، اجتماعی

پرداخته  ها یمه بیان مصادیق این رژگیری از طبقه بندی ارائه شده برای نهادها توسط اسکات، ب

فناورانه،  های یمصرفاً به مصادیق تنظیمی، هنجاری و شناختی رژ 1. در جدول  (Scott, 1995)است

 های یهفنی اشاره شده است. در ادامه با بهره گیری از نظر -سیاستی و بازار در یک نظام اجتماعی

 (.5یاستی و رژیم بازار پرداخته شده است )جدول پیشین به شناسایی مصادیق رژیم فناورانه، رژیم س
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 (Geels, 2004) فناورانه، سیاستی و بازار  های یم. مصادیق تنظیمی، هنجاری و شناختی رژ1جدول 

 شناختی هنجاری رسمی/تنظیمی 

رژیم 

 فناورانه

استانداردهای فنی؛ مشخصات 

محصول؛ الزامات کارکردی 

محصول؛ قوانین حسابداری برای 

تحقیق  یها بررسی سودآوری پروژه

و توسعه؛ نرخ برگشت سرمایه قابل 

 تحقیق و توسعه های یارانهانتظار؛ 

درک و برداشت شرکت از 

و  کنیم یخودش )ما چه کار م

در چه کسب و کاری فعال 

هستیم؟(؛ ساختار قدرت در 

ها؛  مجامع فنی یا بنگاه

 تست های یهرو

؛ ها ینابتکار در جستجو، روت

لی؛ انتظارات؛ راهبردهای اصول ک

 ها یحل مسئله؛ طبقه بند

رژیم 

 سیاستی

اداری که به  های یهقوانین و رو

فرآیندهای قانونگذاری ساختار 

؛ قوانین رسمی در زمینه دهند یم

فناوری )ایمنی و استانداردها(؛ 

 یها ؛ برنامهها یارانه یها برنامه

 خریدهای دولتی

اهداف سیاستی؛ الگوهای 

تعامل میان صنعت همکاری و 

و دانشگاه؛ تعهد نهادی به 

 سیستم موجود؛ نقش دولت

در مورد اثربخشی  ها یدها

ابزارهای سیاستی؛ اصول هدایت 

 گر )آزادسازی(

رژیم 

مشتری و 

 بازار

ساختار بازار؛ قواعد و قوانین حاکم 

بر بازار؛ قوانین مالکیت؛ قوانین 

بازار؛  های یارانهکیفیت محصوالت؛ 

مالیاتی به مشتریان؛  ایه یتمعاف

 قوانین رقابت؛ الزامات ایمنی

روابط و تعامالت میان 

ها؛ ادراکات و  مشتریان و بنگاه

 انتظارات طرفین

ترجیحات مشتریان؛ 

مشتریان؛ تفسیر  های یستگیشا

کاربردهای فناوری؛ عقاید نسبت 

به کارایی بازار آزاد؛ درک نیاز 

بازار )معیارهای انتخاب و 

 تریان(ترجیحات مش

 فناورانه، سیاستی و بازار های یم. مصادیق رژ5جدول 

 مصادیق مفاهیم

 رژیم فناورانه

 فناورانه  های یتصیانت پذیری دانش و قابل(Malerba and Orsenigo, 1997; Park and Kim, 

2006) 
  میزان صریح یا ضمنی بودن دانش(Malerba and Orsenigo, 1997; Park and Kim, 2006) 

  نرخ نوآوری محصول و فرآیند(Majidpour, 2017) 

  امکان و سهولت دسترسی به دانش خارجی(Malerba and Orsenigo, 1997; Park and Kim, 

2006) 
 فناورانه  های یشرفتو پ ها یویژگی انباشتی در نوآور(Malerba and Orsenigo, 1997; Park 

and Kim, 2006) 
 (ها یتها و قابل تنوع دانش)تعدد و  میزان پیچیدگی دانش  (Malerba and Orsenigo, 1997; 

Park and Kim, 2006) 

 ها، سرریزها و ...(  پیشران و منشأ نوآوری )سازندگان، مشتریان، دانشگاه(Hobday, 1998) 

  )... سیستم تولید محصول )انبوه، پروژه ای، فرآیندی و(Majidpour, 2017) 

  شدن فناوری چرخه عمر فناوری/ سرعت منسوخ(Park and Kim, 2006) 
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 مصادیق مفاهیم

 فناورانه  های یشرفتمیزان عدم قطعیت و سیال بودن پ(Park and Kim, 2006) 

  سهولت دسترسی به جریان دانش خارجی(Park and Kim, 2006) 

رژیم 

 سیاستی

  مزیت هزینه، مزیت کیفیت و تمایز، مزیت اول بودن(Lee and Lim, 2001) 

 و استانداردهای رسمی و اداری  ها یهقوانین، رو(Choung and Hwang, 2007; Edler and 

Fagerberg, 2017) 
  ها یاتو مال ها یارانهبرنامه (Geels, 2014; Edler and Fagerberg, 2017) 

  سیاست خریدهای دولتی و عمومی(Majidpour, 2017; Edler and Fagerberg, 2017) 

  الگوهای همکاری میان دولت و صنعت(Geels, 2004) 

 دولت  یها تعهدات نهادی و نقش(Geels, 2004) 

 آموزشی و مهارت آموزشی  های یاستس(Edler and Fagerberg, 2017) 

 مستقیم در تحقیق و توسعه  های یسرمایه گذار(Edler and Fagerberg, 2017) 

 رژیم بازار

  ساختار و قوانین حاکم بر بازار(Hobday, 1998) 

  قوانین حقوق مالکیت(Geels, 2004) 

  قوانین کیفیت کاالها(Geels, 2004) 

  قوانین رقابت و الزامات ایمنی(Choung and Hwang, 2007) 

  روابط و تعامالت میان مصرف کننده و تولیدکننده(Hobday, 1998) 

  سازوکارهای قیمت گذاری(Lee and Lim, 2001; Majidpour, 2017) 

  اندازه و جهت گیری بازار(Majidpour, 2017) 

 رژیم فناورانه، سیاستی و بازار در شش صنعت در کره جنوبی -2-3

رژیم فناورانه، سیاستی و بازار شش صنعت در کره جنوبی مورد مطالعه قرار گرفته است و در 

ارتباطات موبایل،  ،ها یاند از: خودرو، نیمه هاد نمایش داده شده است. این صنایع عبارت 1جدول 

وسایل الکترونیکی و ماشین ابزار. این اطالعات بر مبنای مطالعه لی و لیم  کامپیوترهای شخصی،

اند  دولت تالش کرده های یاستفناورانه و بازار و نقش س های یمکه با بهره گیری از مفاهیم رژ باشد یم

 . (Lee and Lim, 2001)ایندالگوهای مختلف همپایی فناورانه در این شش صنعت را تبیین نم

  (Lee and Lim, 2001)فناورانه، سیاستی و بازار در شش صنعت در کره جنوبی های یم. رژ1جدول 

 رژیم بازار رژیم سیاستی رژیم فناورانه  

ن ابزار
شی

ما
 

 صنعت با عرضه کنندگان خاص 

 اهمیت باالی دانش ضمنی 

 نقش مشتریان در نوآوری 

  نوآورینرخ و تناوب پایین 

 محصوالت چندمنظوره 

 های پیشین و  دوره عمر طوالنی در نسل

  دوره عمر کوتاه در محصوالت جدید

 های تشویقی خرید  سیاست

 محصوالت ساخت داخل

  شکست سیاست به دلیل عدم

تمایل به خرید ماشین ابزارهای 

ساخت داخل به دلیل دقت و 

  کیفیت پایین

  کسب و کار به کسب و کار

(B2B) 

  مشتریانی از جنس

 های حرفه ای شرکت

  تحت قواعد و سازوکارهای

 بازار

 کاالی سرمایه ای 
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 رژیم بازار رژیم سیاستی رژیم فناورانه  
ک

الکترونی
 

  تبدیل از صنعت دانش محور به صنعت

 تأمین کننده محور

 دوره عمر کوتاه محصوالت 

 نرخ و تناوب باالی نوآوری 

  خط سیر فناوری با پیش بینی پذیری

 پایین

 تولید انبوه 

  و همپایی غیرشفافاهداف تحقیق و توسعه 

  محافظت از بازار داخلی از طریق

 کاهش واردات

 های صادرات محور سیاست 

 های وارداتی بر  اعمال محدودیت

 بازار داخلی

 تشویق درونی سازی فناوری 

  کسب و کار به مشتری

(B2C) 

  تحت قواعد و سازوکارهای

 بازار

 کاالی نهایی/مصرفی 

 - مزیت هزینه ای محدود 

ی 
كامپیوترها

ی
ص

خ
ش

 

 صنعت دانش محور 

 نرخ و تناوب باالی نوآوری 

  خط سیر فناوری با پیش بینی پذیری

 پایین

 طول عمر کوتاه محصول 

 وابستگی به مسیر 

 تولید انبوه 

 اهداف تحقیق و توسعه و همپایی غیرشفاف 

  محافظت از بازار داخلی از طریق

 کاهش واردات

  اعمال شرط صادرات بر سرمایه

 های مشترک گذاری

 حمایت از تحقیق و توسعه 

 خریدهای دولتی 

  تأسیس انجمن تحقیقاتی

 KCRAکامپیوتر کره 

  کسب و کار به مشتری

(B2C) 

  امکان فروش قطعات

 استاندارد به صورت جداگانه

 کاالی نهایی/مصرفی 

 مزیت هزینه ای محدود 

ل
ت موبای

ارتباطا
 

 صنعت دارای عرضه کنندگان خاص 

  پذیری خط سیر فناوری با پیش بینی

 پایین

 نرخ و تناوب باالی نوآوری 

  تصویب پروژه تحقیقاتی ملی

 CDMAسیستم 

  آینده نگاری صنعت توسط

 ETRIموسسه 

  هدفگذاری برای تحقیق و توسعه

بر اساس اطالعات به روز و دقیق 

 از روندهای صنعت

  ایجاد کنسرسیوم تحقیقاتی با

 حضور شرکت کوالکام

  اعالم سیستمCDMA  به عنوان

 استاندارد ملی

  کسب و کار به کسب و کار

(B2B)  و کسب و کار به

 (B2C)مشتری 

 تحت کنترل دولت 

  تحت استانداردهای ملی

 تعیین شده توسط دولت

 مزیت پیشرو بودن 
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 رژیم بازار رژیم سیاستی رژیم فناورانه  
ی

نیمه هاد
 

ها
 

 صنعت دانش محور 

 خط سیر فناوری با پیش بینی پذیری باال 

 نرخ و تناوب باالی نوآوری 

 محصول طول عمر کوتاه 

 وابستگی به مسیر 

 تولید انبوه 

 های  اهمیت باالی دانش ضمنی در نسل

 جدید

 اهداف تحقیق و توسعه و همپایی شفاف 

 های جزئی مؤسسات  کمک

 ETRIتحقیقاتی دولتی نظیر 

  تشکیل یک کنسرسیوم

تحقیقاتی متشکل از سامسونگ، 

 آل جی و هیوندای

  کسب و کار به کسب و کار

(B2B) 

  سازوکارهای تحت قواعد و

 بازار

 کاالی نهایی/مصرفی 

 مزیت هزینه ای 

خودرو
 

 صنعت مبتنی بر مقیاس 

 خط سیر فناوری با پیش بینی پذیری باال 

 نرخ و تناوب پایین نوآوری 

 اهمیت باالی دانش ضمنی 

 اهداف تحقیق و توسعه و همپایی شفاف 

 طول عمر نسبتاً باالی محصول 

 تولید انبوه 

  از طریق محافظت از بازار داخلی

 کاهش واردات

 های صادراتی ها و یارانه مشوق 

  کسب و کار به مشتری

(B2C) 

  تحت قواعد و سازوکارهای

 بازار

 کاالی نهایی/مصرفی 

 مزیت هزینه ای 

 روش شناسی -3

این پژوهش به لحاظ رویکرد، پژوهشی کیفی است. این پژوهش کیفی است، به این دلیل که: 

را از طریق کنکاش در جهان واقعی آشکار سازد؛ پژوهشگر  پژوهشگر قصد دارد ماهیت حقیقت

ها به  غیرتصادفی و هدفمند است؛ داده ها یموقعیتی درونی دارد؛ شیوه نمونه گیری و انتخاب آزمودن

کیفی بهره برداری شده  یها ها از روش و در تحلیل داده شوند یصورت واحدهای متنی نمایش داده م

. پژوهش حاضر به لحاظ  (Creswell, 2009)پدیدارشونده استاست و طرح پژوهش خودجوش و 

رژیم های فناورانه، سیاستی استراتژی پژوهش، از نوع مطالعه موردی است. زیرا این پژوهش قصد دارد 

گازی در ایران را به طور عمیق و در بافت طبیعی خود و از دیدگاه مشارکت  های ینصنعت تورب و بازار

طالعه قرار دهد. روش مطالعه موردی، با قابلیت عمیق شدن در یک مورد این کنندگان در آن مورد م

موجود در مسئله مورد پژوهش پی  های یاییکه به پو دهد یاجازه را به پژوهشگران م

   (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt and Grabner, 2007)ببرند

لعات تک موردی )صنعت بر اساس دسته بندی ارائه شده توسط ین، این پژوهش از نوع مطا

گازی در ایران( با چند واحد تحلیل )رژیم فناورانه، رژیم سیاستی و رژیم بازار(  های ینتورب

. الزم به ذکر است که در این پژوهش به منظور باال بردن روایی و پایایی از  (Yin, 2014)است

ایی سازه از ماخذ اطالعاتی که در ادامه خواهد آمد، بهره برداری شده است: به منظور رو ییها روش
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ها، مشاهدات و تحلیل اسناد( و از افراد کلیدی و مطلع برای مرور گزارش مطالعه  چندگانه )مصاحبه

پیشین به عنوان چارچوب نظری اولیه  های یهموردی استفاده شده است. به منظور روایی بیرونی از نظر

ر گزارش دقیقی از کانون تمرکز مطالعه و پژوهش بهره برداری شده است. به منظور پایایی پژوهشگ

مطالعه موردی استفاده شده است و  یها ها ارائه کرده است؛ بعالوه، از پروتکل بستر گردآوری داده

 پایگاه داده مطالعه موردی ایجاد شده است.

 ها روش گردآوری داده -3-1

مختلف  یها مختلف از منابع متنوع و با روش یها انجام مطالعات موردی نیازمند گردآوری داده

مصاحبه عمیق و  17نظیر مصاحبه، مشاهده، مطالعه اسناد و غیره است. در این پژوهش در مجموع 

، شرکت توربوتک، شرکت توربین (OTC)توگا، توربوکمپرسور نفت  یها نیمه ساختارمند در شرکت

نیرو انجام شده است. محل فعالیت، جایگاه ماشین خاورمیانه، شرکت ملی گاز ایران و پژوهشگاه 

نشان داده شده است. در این پژوهش مطالعه موردی از  4ها در جدول  سازمانی و مدت زمان مصاحبه

ها دارای دستورالعمل  مطالعه موردی بهره برداری شده است. بدین معنا که، مصاحبه یها پروتکل

به شوندگان تهیه شد و مبنای کار جلسات مشخصی بودند و سؤاالت مناسبی جهت پرسش از مصاح

 مصاحبه قرار گرفت. 

توگا و توربوتک و دو  یها عالوه بر این، یکی از پژوهشگران از طریق حضور در محل شرکت

و  1184کنفرانس داخلی )چهارمین همایش ملی توربین گاز در دانشگاه علم و صنعت در مهرماه 

پانل یادگیری فناورانه در صنعت  -1184لوژی در آذر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنو

ها نظیر  ها و پژوهشکده آن و نقش دانشگاه های یاستنفت( اطالعات مفیدی پیرامون نقش دولت و س

بعالوه، اسناد متعددی شامل  گازی کسب کرد. های ینگازی بر صنعت تورب های ینپژوهشکده تورب

راهبردی و بلند مدت،  یها دولتی، برنامه یها مانها و ساز سخنرانی مدیران شرکت های یلفا

سند ها،  راه فناوری و محصول شرکت یها پیشرفت طرح، نقشه یها عملکرد، گزارش یها گزارش

موجود در وب  های یه، اخبارها و اطالعگازی در سطح ملی های ینراهبردی و نقشه راه فناوری تورب

مپنا، توربو کمپرسور نفت، توگا، توربوتک، پژوهشگاه نیرو ملی گاز ایران، توانیر،  یها شرکت های یتسا

 گازی مورد مطالعه قرار گرفته است. های ینو پژوهشکده تورب

 ها . اطالعات مصاحبه شوندگان و تاریخ و مدت زمان مصاحبه4جدول 

 ردیف
جایگاه سازمانی مصاحبه 

 شونده
 تاریخ محل فعالیت

مدت زمان 

 مصاحبه

 دقیقه OTC 50/11/1184 20شرکت  عضو هیات مدیره 1

 دقیقه 6ساعت و  OTC 17/11/1184 1شرکت  IGT25ناظر طرح توربین  5

 17ساعت و  1 11/10/1184 شرکت توربوتک مدیر عامل 1
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 ردیف
جایگاه سازمانی مصاحبه 

 شونده
 تاریخ محل فعالیت

مدت زمان 

 مصاحبه

 دقیقه

 57/10/1184 شرکت توربوتک IGT25مدیر طرح توربین  4
 50ساعت و  1

 دقیقه

 دقیقه 26 57/10/1184 شرکت توربوتک مدیر تحقیق و توسعه 2

 دقیقه 24 11/10/1184 شرکت توربوتک مدیر طراحی و مهندسی 6

 دقیقه 49 17/11/1184 شرکت توربوتک مدیر مالکیت فکری 7

9 

معاون مهندسی و تحقیق و 

 توسعه

 )قائم مقام مدیر عامل(

 12/10/1184 شرکت توگا
 26ساعت و  1

 دقیقه

 12/10/1184 شرکت توگا مدیر فناوری 8
 57ساعت و  1

 دقیقه

 16/10/1184 شرکت توگا مدیر تحقیق و توسعه 10
 40ساعت و  1

 دقیقه

 16/10/1184 شرکت توگا مدیر ساخت و تولید 11
 14ساعت و  1

 دقیقه

15 
مدیر برنامه ریزی پشتیبانی 

 محصول
 16/10/1184 شرکت توگا

 50ساعت و  1

 دقیقه

 مدیر عامل 11
ماشین شرکت توربین 

 خاورمیانه
 دقیقه 9ساعت و  1 50/4/1186

 مدیر فنی و جانشین مدیر عامل 14
شرکت توربین ماشین 

 خاورمیانه
50/4/1186 

 16ساعت و  1

 دقیقه

12 
معاون اداره کل پشتیبانی فنی و 

 نظارت بر تولید

پژوهشگاه نیرو )شرکت 

مادرتخصصی تولید نیروی برق 

 حرارتی(

 دقیقه 25 17/4/1186

 دقیقه 29 18/4/1186 شرکت ملی گاز مدیر پژوهش و فناوری 16

17 
 های یستگاها یها مجری طرح

 تقویت فشار
 دقیقه 26 51/4/1186 شرکت ملی گاز

 ها روش تحلیل داده -3-2

کیفی است.  یها ، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده12تحلیل مضمون

پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی غالباً از تحلیل مضمون جهت شناخت الگوهای کیفی و تهیه 

ها و  . مضمون )تم(، مبین اطالعات مهمی درباره دادهکنند یها استفاده م کدهای مرتبط با آن
                                                      

15
 Thematic Analysis 
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را نشان  ها پژوهش است و تا حدی معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه ای از داده یها پرسش

و  شود یها یافت م . مضمون، الگویی است که در داده(Braun and Clarke, 2006) دهد یم

 پردازد یم ها یدهاز پد ییها حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه

(Boyatzis, 1998)کیفی است و مواردی  یها کارها در پژوهش ینتر . شناخت مضمون یکی از مهم

پژوهش و دانش و تجربه پژوهشگر درباره موضوع پژوهش بر  یها ، پرسشها یریهمچون جهت گ

 .گذارند یم یرشناخت مضامین تأث

که پژوهشگر به دنبال شناخت الگوهایی از  شود یبه طور کلی، فرآیند تحلیل مضمون زمانی آغاز م

 یها گام به گام برای تحلیل مضمون از ترکیب روشها باشد. فرآیندی  معانی و موضوعات در داده

 :  (Braun and Clarke, 2006)زیر است یها پیشنهادی به دست آمده است شامل گام

 اولیه های یدهها و نوشتن ا ها: مکتوب کردن دادها، مطالعه اولیه داده آماده سازی داده .1

 ها گذاری اولیه دادهتر و کد کوچک یها ها به بخش ایجاد کدهای اولیه: تفکیک داده .5

 جستجو و شناخت مضامین: تطبیق دادن کدها با مضامبن فرعی و اصلی .1

 ها سازماندهی مضامین: تعیین مضامین فرعی و اصلی و ارتباط دادن آن .4

 پژوهش و مبانی نظری یها با پرسش ها یافته: مرتبط کردن ها یافتهارائه نتایج و  .2

بهره برداری شده است. به عبارتی، در عین حال که به  استقرایی -در این پژوهش از رویکرد قیاسی

پیشین بهره برداری شده است )قیاسی(، ممکن است در حین  های یهمنظور تحلیل مضمون از نظر

فرآیند تحلیل مضمون، برخی مضامین جدید و خاص مورد مطالعه این پژوهش ظهور پیدا کنند 

ها و بازنمایی یافته بهره  برای تحلیل داده 16ن)استقرایی(. در این پژوهش از تکنیک شبکه مضامی

استیرلینگ توسعه داده شده است. آنچه در شبکه مضامین  -برداری شده است. این روش توسط آتراید

، نقشه ای شبیه تارنما است. شبکه مضامین بر اساس روندی مشخص، مضامین پایه شود یعرضه م

ه )مضامینی به دست آمده از ترکیب و تلخیص )کدها و نکات کلیدی متن(، مضامین سازمان دهند

مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل( را سامان 

ها و استخراج مضامین پایه، سازمان  . نمونه ای از تحلیل داده (Attride-Stirling, 2001)دهد یم

 نمایش داده شده است. 2خام در جدول  یها دهنده و فراگیر از داده

 خام یها ها و استخراج مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر از داده . روش تحلیل داده2جدول 

 ←مضامین پایه  ←خام  یها داده
مضامین سازمان 

 ←دهنده 

مضامین 

 فراگیر

 های ینمورد نیاز برای ساخت تورب های یفناور

طور مستمر طی  بهگاز جهت تولید انرژی برق 

اند.  توسعه و تکامل پیدا کرده سال پیش 100

ویژگی انباشتی  -

فناورانه در  های یشرفتپ

صنعت توربین گاز به دلیل 

ویژگی انباشتی  -

 فناورانه های یشرفتپ

وابستگی به مسیر در  -

 رژیم فناورانه

                                                      
16

 Thematic Network 
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 ←مضامین پایه  ←خام  یها داده
مضامین سازمان 

 ←دهنده 

مضامین 

 فراگیر

موتور به کار رفته در  های یبعالوه، فناور

یک فرصت فناورانه مهم برای  هواپیماهای جت

 .رود یگازی به شمار م های ینتولید تورب

 سال 100سابقه بیش از 

وابستگی به مسیر  -

فناورانه  های یشرفتپ

صنعت توربین گاز به 

 صنعت موتورهای جت

 فناورانه های یشرفتپ

از زمان شکل گیری صنعت توربین گاز تاکنون، 

 ها یاستدولت اقدام به طراحی و اجرای انواع س

اعطای ها مانند  کرده است که برخی از آن

تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در  های یارانه

از نوع  ها یرساختتحقیقاتی و ز یها پروژه

است، در حالی که  طرف عرضه های یاستس

یکسان سازی و تجمیع تقاضا و  های یاستس

طرف  های یاستاز نوع س خریدهای دولتی

 است. تقاضا

 های یاستترکیبی از س -

طرف عرضه مانند 

تحقیق و توسعه  های یارانه

طرف تقاضا  های یاستو س

 مانند خریدهای دولتی

 های یاستترکیب س-

 طرف عرضه و تقاضا
 رژیم سیاستی

گازی طرفین معامله را  های یندر صنعت تورب

)گروه مپنا یا  تولید و عرضه کننده یها بنگاه

ها یا  سازمانشرکت توربوکمپرسور نفت( و 

)شرکت  بردار دولتی خریدار و بهره یها شرکت

مادرتخصصی تولید برق حرارتی، شرکت ملی 

 .دهند یگاز ایران( تشکیل م

انحصار در طرف عرضه و  -

 تقاضا

روابط کسب و کار به  -

 دولت

روابط کسب و کار به  -

 کسب و کار

 انحصار دو طرفه -

و  B2Bروابط  -
B2G 

 رژیم بازار

 ها یافته -4

فناورانه،  های یمبخش ابتدا از طریق بکارگیری تکنیک شبکه مضامین به شناسایی رژدر این 

 های یمگازی در ایران پرداخته شده است. سپس شبکه مضامین رژ های ینسیاستی و بازار صنعت تورب

نه، فناورا های یمفناورانه، سیاستی و بازار در این صنعت ارائه گردیده است. در ادامه به مقایسه میان رژ

پیچیده و  یها گازی به عنوان یک صنعت با محصوالت و سامانه های ینسیاستی و بازار در صنعت تورب

صنایع با محصوالت مصرفی و سیستم تولید انبوه )شش صنعت در کشور کره جنوبی( پرداخته شده 

 ها و تمایزهای موجود مشخص گردیده است.  است و تفاوت

 گازی در ایران های ینو بازار در صنعت تورب فناورانه، سیاستی های یمرژ -4-1

گازی در ایران که از طریق بهره  های ینفناورانه، سیاستی و بازار صنعت تورب های یمرژ های یژگیو

نمایش  9و  7، 6برداری از روش شبکه مضامین مورد شناسایی قرار گرفته است به ترتیب در جداول 
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گازی در  های ینفناورانه، سیاستی و بازار صنعت تورب های میداده شده است. بعالوه، شبکه مضامین رژ

 نمایش داده شده است. 1ایران در شکل 

 گازی در ایران های ینرژیم فناورانه صنعت تورب های یژگی. و6جدول 

 مضامین سازمان دهنده مضامین پایه
مضامین 

 فراگیر

اختالف سطح چشمگیر میان دانش و قابلیت های ساخت و دانش 

 قابلیت های طراحیو 
 اهمیت دانش طراحی

 رژیم فناورانه

پیچیدگی و تنوع دانش ها و فناوری های بکاررفته در محصوالت 

 و سامانه ها
 دانش متنوع و پیچیده

پیش بینی پذیری باالی مسیر تغییرات فناوری به دلیل اقتباس از 

 صنعت هواپیماهای جت

پیش بینی پذیری باالی خط 

 سیر فناوری

 ویژگی انباشتی و وابستگی به مسیر در پیشرفت های فناورانه
ویژگی انباشتی و وابستگی به 

 مسیر باال

طول عمر طوالنی محصول و اهمیت نوآوری ها و بروزرسانی های 

 پس از تحویل محصول و سامانه
 دوره عمر طوالنی محصول

 پایین نوآوری محصولنرخ  نرخ پایین نوآوری های محصولی )در حدود دو یا سه دهه(

 تولید پروژه ای سیستم تولید پروژه ای و تولید در حجم بسیار پایین

اهمیت قابلیت یکپارچه سازی سیستم به عنوان یک قابلیت 

 راهبردی
 قابلیت یکپارچه سازی سیستم

 مشارکت مشتریان در نوآوری مشارکت فعاالنه مشتریان و بهره برداران در فرآیند نوآوری

حجم باالیی از دانش ضمنی در مقایسه با دانش صریح و کدبندی 

 شده
 حجم باالی دانش ضمنی

 نوآوری های فرآیندی نیازمند حجم باالیی از نوآوری ها و ابتکارات فرآیندی و سازمانی

اتحادها و همکاری های راهبردی با شرکت های پیشرو در صنعت 

 اکتساب فناوری ها ساخت موتور هواپیماهای جت به عنوان روش
 کسب فناوری از طریق اتحادها

 گازی در ایران های ینرژیم سیاستی صنعت تورب های یژگی. و7جدول 

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

عوامل زیست محیطی، هزینه ای، فنی و بازار تولید برق به عنوان 

 پیشران های سیاستی

پیشران های سیاستی زیست 

 محیطی، فنی و هزینه ای

نقش چشمگیر سیاست ها و مداخالت متعدد و متنوع دولت  رژیم سیاستی

 )راهبری، سرمایه گذاری، خرید و تسهیل گری(
 نقش چندگانه دولت

 سیاست های بخش انرژی تاثیر چشمگیر سیاست های انرژی بر صنعت توربین های گازی
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 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

در کنار شدت تحمیل هزینه های زیاد به جهت تحریم ها 

بخشیدن به تالش های داخلی و تقویت روابط و همکاری های 

 داخلی

 نقش دوگانه تحریم ها

حمایت های گسترده دولت به دلیل ساختار وابسته به دولت در 

کنار عدم ثبات مدیریتی و آثار منفی آن نظیر عدم انباشت دانش 

 و تجربه مدیریتی

 مزایا و معایب ساختار دولتی

 الزامات باالدستی ت باالدستی در قالب استانداردها به عنوان پیشران سیاستیالزاما

غلبه سیاست های حمایتی دولت بر سیاست های رقابتی در 

 صنعت توربین های گازی

غلبه سیاست های حمایتی بر 

 رقابتی

ترکیبی از سیاست های طرف عرضه مانند یارانه های تحقیق و 

 تقاضا مانند خریدهای دولتیتوسعه و سیاست های طرف 

سیاست های طرف عرضه و 

 تقاضا

 

 گازی در ایران های ینرژیم بازار صنعت تورب های یژگی. و9جدول 

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

سازندگان محدود در صنعت توربین های گازی و توزیع بازار 

 میان تعداد محدودی شرکت پیشتاز

مشتریان محدود و سازندگان و 

 انحصاری

 بازاررژیم 

تاثیر سیاست های انرژی بر بازار توربین های گازی و بازار به 

 شدت سیاسی و تحت کنترل دولت

بازار سیاسی و تحت کنترل 

 دولت

 سیاست های زیست محیطی تاثیر سیاست های زیست محیطی بر بازار توربین های گازی

پیشرو و وجود موانع متعدد شرکت های اتنگ میان رقابت تنگ

 ورود به بازار برای شرکت های تازه وارد و متاخر

رقابت شدید در بازارهای خارجی 

 و موانع ورود زیاد

 B2Gو  B2Bروابط  و انحصار در طرف عرضه و تقاضا B2Gو  B2Bروابط 

خریدهای دولتی و قیمت گذاری بر اساس مذاکره و توافق 

 طرفین

گذاری  خرید دولتی و قیمت

 توافقی

 خصوصی سازی در صنعت برق افزایش سهم بخش خصوصی از تولید برق در کشور

بازار داخلی به عنوان بستر مناسبی برای آزمون و خطا و 

 یادگیری از طریق تست و اصالح توربین ها

تمرکز بر بازارهای داخلی به 

عنوان بستری برای آزمون و خطا 

 و یادگیری
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 گازی در ایران یها نیفناورانه، سیاستی و بازار صنعت تورب یها میمضامین رژ. شبکه 1شکل 

 

با گازی در ایران با شش صنعت  یها نیمقایسه رژیم فناورانه، سیاستی و بازار صنعت تورب -4-2

 سیستم تولید انبوه

فناورانه، سیاستی و بازار نظام صنعت  های یمها و وجوه تمایز میان رژ به منظور برجسته کردن تفاوت

پیچیده با صنایع تولیدکننده  یها گازی در ایران به عنوان یک صنعت محصوالت و سامانه های ینتورب

پژوهش حاضر در رابطه با  های یافتهمحصوالت مصرفی با سیستم تولید انبوه، در اینجا به مقایسه 

گازی در ایران با شش صنعت در کره  های ینر صنعت توربفناورانه، سیاستی و بازا های یمرژ های یژگیو

جنوبی یعنی خودرو، حافظه، ارتباطات از راه دور، کامپیوترهای شخصی، وسایل الکترونیکی و ماشین 

ابزار پرداخته شده است. در میان صنایع فوق، صنعت ماشین ابزار در زمره کاالهای سرمایه ای است و 

گازی که در زمره کاالهای سرمایه ای پیچیده هستند، مشترک  های ینتورببا  ها یژگیدر پاره ای از و

نمایش داده شده  11و  10، 8فناورانه، سیاستی و بازار به ترتیب در جداول  های یماست. مقایسه رژ

 است.
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 با سیستم تولید انبوه. مقایسه رژیم فناورانه صنعت توربین گاز با شش صنعت 8جدول 

نوع 

 صنعت
 كاالی سرمایه ای مصرفی با سیستم تولید انبوهكاالی 

محصول و 

 سامانه پیچیده

 نیمه هادی خودرو صنایع
ارتباطات 

 موبایل

كامپیوتر 

 شخصی
 توربین گاز ماشین ابزار لوازم الکترونیک

رژیم فناورانه
 

صنعت  -

مبتنی بر 

 مقیاس

خط سیر  -

فناوری با 

پیش بینی 

 پذیری باال

نرخ پایین  -

نوآوری 

 محصول

وابستگی  -

 به مسیر باال

اهمیت  -

 دانش ضمنی

اهداف  -

تحقیق و 

توسعه 

 مشخص

طول عمر  -

نسبتا باالی 

 محصول

 تولید انبوه -

صنعت  -

 دانش محور

خط سیر  -

فناوری با 

پیش بینی 

 پذیری باال

نرخ باالی  -

نوآوری 

 محصول

وابستگی  -

 به مسیر باال

اهمیت  -

باالی دانش 

 ضمنی

اهداف  -

تحقیق و 

توسعه 

 مشخص

طول عمر  -

کوتاه 

 محصول

 تولید انبوه -

صنعت دارای  -

عرضه 

کنندگان 

 خاص

خط سیر  -

فناوری با پیش 

بینی پذیری 

 پایین

نرخ باالی  -

نوآوری 

 محصول

وابستگی به  -

 مسیر کم

اهداف  -

تحقیق و 

توسعه 

 نامشخص

طول عمر  -

 باالی محصول

صنعت  -

 دانش محور

خط سیر  -

ا فناوری ب

پیش بینی 

 پذیری پایین

نرخ باالی  -

نوآوری 

 محصول

وابستگی به  -

 مسیر باال

اهداف  -

تحقیق و 

توسعه 

 نامشخص

 تولید انبوه -

طول عمر  -

 کوتاه محصول

تبدیل از صنعت  -

دانش محور به 

صنعت تامین 

 کننده محور

خط سیر  -

فناوری با پیش 

 بینی پایین

نرخ باالی  -

 نوآوری محصول

به وابستگی  -

 مسیر باال

اهداف تحقیق و  -

 توسعه نامشخص

دوره عمر کئتاه  -

 محصول

 تولید انبوه -

صنعت با عرضه  -

 کنندگان خاص

نرخ پایین  -

 نوآوری محصول

محصوالت  -

 چندمنظوره

دوره عمر  -

طوالنی در نسل 

های پیشین و 

دوره عمر کوتاه در 

 محصوالت جدید

اهمیت باالی  -

 دانش ضمنی

 نقش مشتریان -

 در نوآوری

تولید در دسته  -

 های کوچک

 

صنعت با عرضه  -

 کنندگان خاص

پیش بینی  -

پذیری باالی خط 

 سیر فناوری

نرخ نوآوری  -

 محصول پایین

ویژگی انباشتی  -

 دانش

وابستگی به  -

 مسیر باال

حجم باالی  -

 دانش ضمنی

پیچیدگی باالی  -

 دانش

طول عمر باالی  -

 محصول

 تولید پروژه ای -

پارچه سازی یک -

 سیستم

مشارکت  -

مشتریان در 

 نوآوری
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 سیستم تولید انبوه با شش صنعت . مقایسه رژیم سیاستی صنعت توربین گاز با10جدول 

نوع 

 صنعت
 كاالی مصرفی با سیستم تولید انبوه

كاالی سرمایه 

 ای

محصول و 

 سامانه پیچیده

 ارتباطات موبایل نیمه هادی خودرو صنایع
كامپیوتر 

 شخصی

لوازم 

 الکترونیک
 توربین گاز ماشین ابزار

ی
رژیم سیاست

 

محافظت  -

از بازار 

داخلی از 

طریق 

کاهش 

 واردات

مشوق ها  -

و یارانه های 

 صادراتی

سیاست  -

های طرف 

 تقاضا

کمک های  -

جزئی 

موسسات 

تحقیقاتی 

دولتی نظیر 
ETRI 

تشکیل  -

کنسرسیوم 

تحقیقاتی 

متشکل از 

سامسونگ، ال 

جی و 

 هیوندای

سیاست  -

های طرف 

 عرضه

تصویب پروژه  -

تحقیقاتی ملی 

 CDMAسیستم 

آینده نگاری  -

صنعت توسط 

 ETRIموسسه 

هدفگذاری برای  -

تحقیق و توسعه 

بر اساس روندهای 

 صنعت

ایجاد  -

کنسرسیوم 

تحقیقاتی با حضور 

 شرکت کوالکام

اعالم سیستم  -

CDMA  به

عنوان استاندارد 

 ملی

سیاست های  -

طرف عرضه و 

 تقاضا

محافظت از  -

بازار داخلی از 

طریق کاهش 

 واردات

اعمال شرط  -

صادارت بر 

سرمایه گذاری 

 های مشترک

حمایت از  -

 تحقیق و توسعه

خریدهای  -

 دولتی

تاسیس انجمن  -

تحقیقاتی 

کامپیوتر کره 
KCRA 

سیاست های  -

طرف عرضه و 

 تقاضا

محافظت از  -

بازار داخلی از 

طریق کاهش 

 رداتوا

سیاست های  -

 صادرات محور

اعمال  -

محدودیت های 

 وارداتی

تشویق درونی  -

 سازی فناوری

سیاست های  -

 طرف تقاضا

سیاست های  -

تشویقی خرید 

محصوالت 

 ساخت داخل

شکست  -

سیاست به 

دلیل عدم 

تمایل به خرید 

ماشین ابزار 

های ساخت 

داخل به دلیل 

 کیفیت پایین

سیاست های  -

 طرف تقاضا

پیشران های  -

سیاستی زیست 

محیطی، فنی، 

 هزینه ای و انرژی

نقش چندگانه  -

دولت )راهبری، 

سرمایه گذاری، 

خرید و تسهیل 

 گری(

نقش دوگانه  -

 تحریم ها

ساختار وابسته  -

 به دولت

سیاست غلبه  -

های حمایتی بر 

 رقابتی

سیاست های  -

طرف عرضه و 

 تقاضا
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 سیستم تولید انبوهبا شش صنعت با توربین گاز  صنعت. مقایسه رژیم بازار 11جدول 

نوع 

 صنعت
 كاالی مصرفی با سیستم تولید انبوه

كاالی سرمایه 

 ای

محصول و 

 سامانه پیچیده

 نیمه هادی خودرو صنایع
ارتباطات 

 موبایل

كامپیوتر 

 شخصی

لوازم 

 الکترونیک
 توربین گاز ماشین ابزار

ر
ژیم بازار

 

کسب و کار  -

به مشتری 
(B2C) 

تحت قواعد و  -

سازوکارهای 

 بازار

کاالی نهایی/  -

 مصرفی

مزیت هزینه  -

 ای

کسب و کار  -

به کسب وکار 
(B2B) 

تحت قواعد و  -

سازوکارهای 

 بازار

کاالی واسطه  -

 ای

مزیت هزینه  -

 ای

کسب و کار  -

به کسب و کار 

(B2B)  و

کسب و کار به 

مشتری 
(B2C) 

تحت کنترل  -

 دولت

تحت  -

استانداردهای 

ملی تعیین 

شده توسط 

 دولت

مزیت پیشرو  -

 بودن

کسب و کار  -

به مشتری 
(B2C) 

امکان فروش  -

قطعات 

استاندارد به 

 صورت جداگانه

کاالی  -

 نهایی/مصرفی

مزیت هزینه  -

 ای محدود

کسب و کار  -

به مشتری 
(B2C) 

تحت قواعد  -

و سازوکارهای 

 بازار

کاالی  -

 نهایی/ مصرفی

زینه مزیت ه -

 ای محدود

کسب و کار  -

به کسب و کار 
(B2B) 

مشتریانی از  -

جنس شرکت 

 های حرفه ای

تحت قواعد و  -

سازوکارهای 

 بازار

کاالی  -

 سرمایه ای

سازندگان و  -

مشتریان محدود 

 و انحصاری

روابط کسب و  -

کار به کسب و 

و  (B2B)کار 

کسب و کار به 

 (B2G)دولت 

بازار سیاسی و  -

تحت کنترل 

 دولت

قیمت گذاری  -

 توافقی

موانع ورود  -

 زیاد

بازار داخلی به  -

عنوان بستر 

 یادگیری

کاالی سرمایه  -

ای پیچیده و 

 عمومی

 و نتیجه گیری بحث -5

گازی در  های ینفناورانه، سیاستی و بازار صنعت تورب های یماین پژوهش با هدف واکاوی در رژ

پیچیده و مقایسه آن با شش صنعت با محصوالت  یها ایران به عنوان یک صنعت با محصوالت و سامانه

این پژوهش در زمینه  های یافتهمصرفی و سیستم تولید انبوه در کشور کره جنوبی انجام گرفته است. 

است که در  ها یترخی واقعگازی و مقایسه آن با صنایع دیگر بیانگر ب های ینرژیم فناورانه صنعت تورب

 :شود یها اشاره م ادامه به آن
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  عمده صنایع مورد مطالعه در زمره صنایع با سیستم تولید و بازار انبوه هستند، در حالی که

و سیستم تولید  آید یصنعت توربین گاز تحت هیچ شرایطی یک صنعت تولید انبوه به حساب نم

پروژه محور و  یویژگی، بر اهمیت ساختارها کوچک است. همین یها آن پروژه ای یا دسته

کالن و پیچیده در صنایع محصوالت  یها یکپارچه سازی سیستم و مدیریت پروژه های یتقابل

سازنده محصوالت و  یها راهبردی برای شرکت های یتکه امروزه به یکی از مز افزاید یپیچیده م

متأخر فعال در  یها لیتی که بنگاه. قاب (Hobday, 1998)پیچیده تبدیل شده است یها سامانه

 .اند یدهپیچیده در آن دچار ضعف هستند و به بلوغ الزم نرس یها حوزه محصوالت و سامانه

 ها نقش  اینکه برخی از این صنایع در زمره صنایع دانش محور هستند و دانش در همه آن ییدبا تأ

ها و تجارب  را در قالب مهارتها به دانش ضمنی که خود  کلیدی دارد، اما میزان وابستگی آن

، متفاوت است. به طوری که بر طبق نظر اکثریت دهد یها نشان م تعبیه شده نزد افراد و گروه

پیچیده بسیار بیشتر از دانش  یها صاحبنظران حجم دانش ضمنی در صنایع محصوالت و سامانه

ثر موارد خود را به آشکار و صریح است. نکته بسیار مهم آن است که، این دانش ضمنی در اک

 دهد یشکل دانش انباشته شده در خالل رابطه و تعامل میان سازندگان و بهره برداران نشان م

(Hobday, 1998)صنعت خورد ی. ویژگی ای که در صنایع تولید انبوه بسیار کمتر به چشم م .

با صنعت ماشین ابزار به عنوان یک صنعت تولید کننده کاالهای سرمایه ای در این ویژگی 

 (Kim and Lee, 2008)گازی تا حدودی اشتراک دارد  های ینتورب

  نرخ و دوره تناوب نوآوری محصولی در عمده صنایع مورد مطالعه پایین است و این بدان معناست

که فاصله زمانی میان معرفی محصول جدید به بازار کوتاه است. این در حالی است که نرخ 

ین گاز بسیار کم است و این واقعیت باعث شده است که چرخه نوآوری محصولی در صنعت تورب

 های ین(. برای مثال، برخی تورب1185عمر این محصوالت تا چند دهه ادامه پیدا کند )کیامهر، 

و خطوط  ها یروگاهاند، امروز در بسیاری از ن گازی که حدود سه دهه پیش به بازار معرفی شده

و گاه گاهی از طریق برخی بهبودهای جزئی  شوند یکار برده م نفتی به یها انتقال گاز و فرآورده

گازی در  های ینمختلف تورب یها . همچنین، مشاهده سیر تکامل نسلشوند یبروزرسانی م

پیشرو نظیر جنرال الکتریک و زیمنس نشان دهنده آن است که برای گذار از هر نسل  یها شرکت

یک دهه زمان الزم است. با این حال، این نرخ نوآوری پایین و دوره تناوب  یباًبه نسل دیگر تقر

متأخر را در همپایی و پیشی گرفتن از  یها طوالنی معرفی محصوالت جدید نتوانسته است شرکت

پیشرو در این صنعت کمک کند، که دلیل این امر را باید در رژیم فناورانه خاص این  یها شرکت

 صنعت جستجو کرد.

  سیر فناوری در صنایع تولید انبوه نظیر ارتباطات موبایل، کامپیوترهای شخصی، وسایل خط

 های یناشاره شد، صنعت تورب تر یشالکترونیکی پیش بینی پذیری پایینی دارد، در حالی که پ
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فناورانه در صنعت موتورهای جت، دارای خط سیر  های یشرفتگازی به دلیل بهره برداری از پ

فناورانه در این  های یشرفتبینی پذیری باال است. به عبارتی، عمده تغییرات و پ فناوری با پیش

ها  و دسترسی به آن گیرد یصنعت موتورهای جت نشأت م 17صنعت، از سریزهای دانشی و فناورانه

 18و پرات اند 19از طریق اتحادهای استراتژیک با سازندگان پیشرو موتورهای جت مانند رولز رویس

توربین تحت  یها کلیدی در زمینه ساخت پره هایی یپذیر است. برای مثال، فناورویتنی امکان 

گذشته توسط شرکت پرات اند وینی و با هدف  یها عنوان انجماد مستقیم و تک کریستال در دهه

پیشتاز در صنعت  یها بکارگیری در ساخت موتورهای جت ابداع شده است و سپس توسط شرکت

. عدم حضور و مشارکت (Majidpour, 2017)فته شده است گازی بکار گر های ینتورب

متأخر در این اتحادهای استراتژیک باعث شده است که علیرغم پیش بینی پذیری  یها شرکت

 های یشرفتها شانس کمی برای بهره برداری از پ باالی خط سیر فناوری این صنعت، این شرکت

 فناورانه جدید داشته در زمان مناسب داشته باشند.

 گازی باال است. این بدان  های ینوابستگی به مسیر و ویژگی انباشتی دانش در صنعت تورب

 های ینپیشرو در صنعت تورب یها فناورانه که نزد شرکت های یتمعناست که این سطح از قابل

فناورانه این صنعت  های یشرفتیکصد ساله این صنعت دارد و پ یباًگازی است، ریشه در تاریخ تقر

. همین امر (Islas, 1999)ی باالیی به مسیر پیموده شده و دانش انباشت شده دارد وابستگ

پیشتاز و بهره مندی از  یها متأخر با قدمتی بسیار کمتر از شرکت یها باعث شده است که شرکت

جدید فناورانه را نداشته  های یشرفتدانش انباشت شده محدود، قابلیت خلق و بهره برداری از پ

 باشند.

گازی و مقایسه آن با  های یناین پژوهش در زمینه رژیم سیاستی صنعت تورب های یافتهنین، همچ

 :شود یها اشاره م است که در ادامه به آن ها یتصنایع دیگر بیانگر برخی واقع

 دولت  یها و مداخله ها یاستو س کند یبرخالف صنایع تولید انبوه که دولت نقش محدودی بازی م

 های یارانهکه یا عمدتاً بر طرف عرضه تمرکز دارند ) شود یعمدتاً محدود به یک یا دو سیاست م

تحقیق و توسعه، تشکیل  های یتتحقیق و توسعه، آینده نگاری فناوری و جهت دهی به فعال

صادراتی و  یها تحقیقاتی( و در پاره ای موارد متوجه طرف عرضه هستند )مشوق های یومکنسرس

گازی به عنوان یک صنعت محصوالت و  های ینشویق به خرید داخلی(، در صنعت توربت

دولت دارای تنوع و پویایی بیشتری است و  یها و مداخله ها یاستپیچیده، س یها سامانه

تحقیقاتی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تصویب  های یارانهطرف عرضه ) های یاستس

                                                      
17

 Knowledge and technology spillovers 
18

 Rolls Royce 
19

 Pratt and Whitney 
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ان سازی تقاضا، خریدهای دولتی و تسهیل صادرات( را شامل کالن( و تقاضا )یکس یها طرح

 . گردد یم

 های یاستگازی عمدتاً از نوع حمایتی هستند و سهم س های یندولت در صنعت تورب های یاستس 

اخیر و ایجاد  یها ها ناچیز است )وارد کردن شوک رقابتی به شرکت مپنا در سال رقابتی در آن

 رقابتی در این صنعت است(. های یاستداخلی از معدود س یها رقابت میان بنگاه

 گازی به عنوان صنعت تولیدکننده کاالهای سرمایه ای پیچیده و عمومی  های ینصنعت تورب

)اشتراکی( در ایران همچون بیشتر کشورهای در حال توسعه نظیر چین و هند دارای ساختاری 

مدیریت این صنعت بسیار پررنگ  وابسته به دولت است و نقش دولت در سیاستگذاری و

. این در حالی است که صنایع مورد مطالعه عمدتاً به صورت  (Majidpour, 2012)است

 قوانین و سازوکارهای بازار هستند. یرو تحت تأث شوند یخصوصی اداره م

 گازی به عنوان یک صنعت راهبردی که در صنایع مختلفی کاربرد دارد، به  های ینصنعت تورب

نظیر برخورداری از  هایی یشرانصنعتی و انرژی در کشور است و پ های یاستس یرت تأثشدت تح

 منابع عظیم گاز طبیعی و قیمت انرژی در کشور به شدت بر این صنعت تاثیرگذار هستند.

  گازی،  های ینیکی از عوامل محیطی بسیار تاثیرگذار بر کلیه صنایع کشور بویژه صنعت تورب

طی چند دهه اخیر  ها یمبین المللی بوده است. این تحر های یمایاالت متحده و تحر های یمتحر

اند. از یک طرف،  گازی در ایران بوده های ینبسیاری برای صنعت تورب ییها منشأ تهدید و فرصت

زیاد و صرف زمان بیشتر برای دستیابی به دانش و  های ینهمنجر به تحمیل هز ها یمتحر

و اهمیت باالی  ها یمحاصل از تحر های یتوزه شده است. از طرف دیگر، محدوداین ح های یتقابل

در راستای کسب و  هایی یاستاین محصوالت برای صنایع راهبردی کشور، منجر به اتخاذ س

فناورانه ساخت این محصوالت در کشور شده  های یتدرونی سازی دانش و قابل

 (Majidpour, 2013)است

گازی و مقایسه آن با صنایع  های ینپژوهش در زمینه رژیم بازار صنعت تورب این های یافتهبعالوه، 

 :شود یها اشاره م است که در ادامه به آن ها یتدیگر بیانگر برخی واقع

  بر خالف صنایع تولید انبوه که دارای عرضه کنندگان و مشتریان فراوان(B2C)  هستند، ساختار

پیچیده هم در طرف عرضه و هم در  یها ت و سامانهگازی به عنوان محصوال های ینبازار تورب

. طرف عرضه را تعداد اندکی بنگاه  (B2B , B2G)انحصاری است یباًطرف تقاضا به صورت تقر

ها هم به گونه ای به بدنه دولت متصل هستند و دارای  که آن دهند یتشکیل م ها ینسازنده تورب

سازنده و عرضه کننده خصوصی در این حوزه )البته یک  باشند یبه دولت م ها یبرخی وابستگ

در  ها ینفعالیت دارد(. در طرف تقاضا هم عمدتاً دولت قرار گرفته است که مشتری اصلی تورب
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صنعت برق و صنایع نفت و گاز است. نکته قابل توجه افزایش سهم بخش خصوصی در تولید برق 

 ین محصوالت تبدیل گردند.ها هم به مشتریان ا اخیر است که منجر شده آن یها در سال

 گازی به دلیل رژیم فناورانه خاص نظیر ویژگی انباشتی و وابستگی به مسیر  های ینصنعت تورب

و قوانین و  ها یرساختباال، حجم باالی دانش ضمنی، نیازمندی به سرمایه گذاری عظیم در ز

تازه وارد است. به  یاه مقررات و استانداردهای خاص دارای موانع ورود بسیار زیادی برای شرکت

سازنده و عرضه کننده این  یها همین دلیل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی، شرکت

ها بویژه در کشورهای در حال توسعه با حمایت و پشتیبانی  محصوالت محدود هستند و عمده آن

 اند. ها ایجاد شده دولت

 ارهای بازار است، در صنعت بر خالف صنایع تولید انبوه که پیشران اصلی قیمت و سازوک

 یدهایپیچیده پیشران اصلی خر یها گازی همچون دیگر صنایع محصوالت و سامانه های ینتورب

 بر اساس توافق طرفین است. ها یها قیمت گذار دولتی است که در آن

 پیچیده، بازار داخلی  یها گازی مانند دیگر صنایع محصوالت و سامانه های یندر صنعت تورب

. زیرا، ورود کند یداخلی عمل م یها همچون بستری برای آزمون و خطا و یادگیری فناوری شرکت

به بازارهای خارجی مستلزم آن است که این محصوالت مراحل مختلف تست را گذرانده باشند و 

 ها نمره قبولی دریافت کرده باشند. از همه آزمون

رژیم فناورانه، سیاستی و بازار نظام نوآوری بخشی صنعت  های یژگیبه طور کلی، از مقایسه و

پیچیده با نظام نوآوری  یها توربین گاز در ایران به عنوان یک صنعت تولیدکننده محصوالت و سامانه

به این نتیجه دست پیدا کرد که  توان یبخشی صنایع تولیدکننده محصوالت با سیستم تولید انبوه، م

یی شده نظیر دوره عمر طوالنی محصوالت، ضرورت قابلیت یکپارچه سازی سیستم، شناسا های یژگیو

فناورانه، نرخ پایین نوآوری محصول، نرخ پایین  های یشرفتوابستگی به مسیر و ویژگی انباشتی در پ

تولید به صورت پروژه ای، مشارکت مشتریان در فرآیند نوآوری، حجم باالی ابداعات فناورانه در یک 

اتخاذ شده  های یاستهزینه باالی یک واحد محصول، نقش چندگانه و پرنگ دولت و س محصول،

انرژی و بازار برق بر این صنعت، ساختار  های یاستمالحظات زیست محیطی، س یرتوسط دولت، تأث

بازار انحصاری در طرف عرضه و تقاضا، روابط کسب و کار به کسب و کار و کسب و کار به دولت، بازار 

نوآوری بخشی صنایع  یها تحت مدیریت و کنترل دولت و قیمت گذاری توافقی در نظام به شدت

، نرم  (Xi et al., 2009)تولیدکننده محصوالت مصرفی دارای سیستم تولید انبوه نظیر خودرو

 Adams) ها ی، نیمه هاد(Malerba and Orsenigo, 2015)، دارو  (Kim et al., 2013)افزار

et al., 2013)  وجود ندارند و یا بسیار کم رنگ هستند. یا 

فناورانه، سیاستی و بازار منجر به شکل گیری  های یمرژ های یژگیبعالوه، از کنار هم قرار گرفتن و

نوآوری بخشی در صنایع دارای کاالهای مصرفی و  یها یک نظام نوآوری بخشی شده است که با نظام
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نوآوری بخشی  یها بته موضوع تفاوت و تمایز میان نظامسیستم تولید انبوه متفاوت و متمایز است. ال

 ,Malerba and Osenigo)صنایع مختلف نکته بسیار مهمی است که در آثار گوناگونی مانند 

1997; Beschi et al., 2000; Malerba, 2002)  بر آن تاکید شده است، اما تاکنون در

پیچیده با محصوالت  یها محصوالت و سامانه نوآوری بخشی یها پژوهشی مجزا بر تفاوت و تمایز نظام

که به  نظیر زنگ و همکاران ییها مصرفی دارای سیستم تولید انبوه پرداخته نشده بود. حتی پژوهش

موضوع نظام نوآوری بخشی در صنعت تجهیزات پزشکی پیشرفته در چین به عنوان محصوالت و 

ها و تمایزها انجام  اند، با هدف شناسایی و پررنگ کردن این تفاوت پیچیده پرداخته یها سامانه

با بهره گیری از طریق  اشاره شد، لی و لیم تر یش. همانطور که پ (Zhang et al., 2013)اند نگرفته

اوت دولت در صنایع کره ای، به تبیین الگوهای متف های یاستفناورانه و بازار و س های یممطالعه رژ

. در این راستا، شناسایی الگوی  (Lee and Lim, 2001)اند همپایی فناورانه در این صنایع پرداخته

ی ها سامانهو سایر صنایع با محصوالت و  گازی های ینیادگیری و همپایی فناورانه در صنعت تورب

به عنوان موضوعی یع افناورانه، سیاستی و بازار این صن های یمبر اساس رژ هاو تبیین این الگو پیچیده

 .شود یآتی پیشنهاد م یها برای پژوهش
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