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Abstract: 
During last decades a large amount of efforts have been made by developing countries to 

acquire essential knowledge and technological capabilities for manufacturing and developing 

complex products systems (CoPS). As an example, TUGA as an Iranian company have succeeded 

in acquiring essential technological capabilities for manufacturing and upgrading gas turbines as 

a complex product system. This paper aims at investigating the path of formation and evolution of 

technological capabilities of manufacturing gas turbines by this Iranian latecomer firm through 

applying qualitative approach and case study strategy during last 22 years. The findings illustrate 

that, the path of formation and evolution of technological capabilities in this company includes four 

stages: 1) purchasing and exploiting foreign purchased gas turbines; 2) localizing and transferring 

technologics of manufacturing gas turbines; 3) manufacturing gas turbines domestically with low 

variety; and 4) diversitying products portfolio and carrying out incremental improvement based on 

research and development. In addition, technology acquisition strategies, technology learning 

mechanisms, government policies and actions and volume of sale of company in each stage have 

been mentioned. Our findings can enhance understanding of managers and policy makers in this 

industry and other CoPS areas about dillerent stage of formation and evolution of technological 

capabilities and their considerations and requirements. 
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در  هاي پیچیدهمحصوالت و سامانه ساختهاي فناورانه قابلیت گیري و تکاملمسیر شکل
 توگامطالعه موردي شرکت  :خرأمت هايبنگاه

  
  ) 17/11/1396: تاریخ پذیرش 06/07/96: تاریخ دریافت(  

   
  4، سید سروش قاضی نوري3،  منوچهر منطقی2، حسین رحمان سرشت*1مصطفی صفدري رنجبر

 
  چکیده
بـراي سـاخت و    یازآورانه موردنفن هاي یتدانش و قابل کسبزیادي در زمینه  يها تالش کشورهاي در حال توسعههاي اخیر طی دهه

است  )توگا(شرکت ایرانی مهندسی و ساخت توربین مپنا یکی از این موارد . اند هاي پیچیده به نمایش گذاشتهتوسعه محصوالت و سامانه
 .شده استي پیچیده ها سامانهمحصوالت و  عنوان بههاي گازي  ینتوربهاي ساخت و ارتقاي  یتقابلطی دو دهه قبل موفق به کسب که 
ورانـه  آفن هاي یتقابل یري و تکاملگ شکلمسیر  اکتشافی،پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژي پژوهش مطالعه موردي این 

پژوهش حاکی این  هاي یافتهنتایج و . به تصویر کشیده است سال قبل 22ایرانی را در طول  متأخراین بنگاه  در هاي گازي ینساخت تورب
مرحله ) 1: هاي گازي در این شرکت شامل چهار مرحله است ینتوربهاي فناورنه ساخت  یتقابلیري و تکامل گ شکلمسیر ت که از آن اس
مرحلـه سـاخت   ) 3هاي گازي؛  ینتوربمرحله درونی سازي و انتقال فناوري ساخت ) 2هاي گازي خارجی؛  ینتوربي از بردار بهرهخرید و 

ها بر پایـه   ینتوربی به سبد محصوالت و ایجاد بهبودهاي تدریجی در بخش تنوعمرحله ) 4ع محدود؛ و هاي گازي در داخل با تنو ینتورب
ها و اقـدامات دولـت و میـزان فـروش      یاستسآوري، آوري، سازوکارهاي یادگیري فنبعالوه به راهبردهاي کسب فن. تحقیق و توسعه

گذاران ایـن   یاستستواند درك و شناخت مدیران و  یماي این پژوهش ه یافته. محصوالت شرکت در هر یک از مراحل اشاره شده است
هـاي فناورانـه و    یتقابلیري و تکامل گ شکلي پیچیده را نسبت مراحل ها سامانهحوزه صنعتی و سایر صنایع تولیدکننده محصوالت و 

 .مالحظات و الزامات آن را ارتقا دهد

  : واژگان کلیدي
  .آوري، سازوکارهاي یادگیري، توگاي پیچیده، کسب فنها سامانهآورانه، محصوالت و هاي فن یتقابل
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  مقدمه -1

، ینهپرهز هاي یرساختزیا  ها یستمس، ها یرسیستمزمحصوالت،  عنوان به 1پیچیده يها سامانهمحصوالت و 
 واحد تولیدي تامین معدوديکه توسط  هستندوري پیشرفته و مهندسی آکالن مقیاس، داراي فن

مشتري و در قالب قراردادهاي رسمی خریداري  معدوديو توسط  شوند یمتولید  يا پروژه صورت به
جدید و توسعه  هاي يفناورکلیدي در گسترش  یپیچیده نقش يها سامانهمحصوالت و  . ]20[شوند یم

طی  .]14و  7[کنند  یمبازي  توسعه درحالو  یافته توسعهفناورانه، صنعتی و اقتصادي در کشورهاي 
زیادي از سوي اقتصادهاي نوظهور و کشورهاي  يها تالش توان یم، المللی ینباخیر و در سطح  يها دهه

یابی به براي دست ]37و  26[و ایران  ]52[برزیل ، ]44[، کره جنوبی  ]57[یندر حال توسعه نظیر چ
اما چالش . پیچیده مشاهده کرد يها سامانهدر زمینه محصوالت و  2ورانهآفن هاي یتقابلدانش و 

در تولید انبوه محصوالت مصرفی تخصص  قبالًهمه آنها  یباًتقراین است که،  توسعه درحالکشورهاي 
و تمایزهایی زیاد میان نوآوري و توسعه در این محصوالت با  ها تفاوتو این در حالی است که  اند یافته

 ].46و  21[ داردپیچیده وجود  يها سامانهمحصوالت و 
در  3متأخر يها بنگاهو  ي تازه صنعتی شدهو موانع متعدد پیش روي کشورها ها چالشرغم وجود علی

اخیر به دانش و  يها سالپیچیده، ایران توانسته است در  يها سامانهزمینه ساخت و توسعه محصوالت و 
 47 ،38 ،37 ،27 ،2[گازي با استانداردهاي جهانی دست پیدا کند  هاي ینتوربساخت و ارتقاي  هاي يورآفن
بشر است که براي تولید توان و نیروي رانش در  از تجهیزات بسیار پیچیده مصنوعتوربین گاز ، ]48و 

. ]36[متنوعی دارد  یمانند صنعت برق، صنایع هوایی و صنایع نفت و گاز، کاربردهای متعدديصنایع 
سال اخیر به توسعه  50شورهاي صنعتی و توسعه یافته وجود دارند که در طول در ک معدودي شرکت

طراحی و  هاي يفناوردانش و در حال حاضر،  .]54[اند کردهصنعت توربین گاز اقدام  هاي يفناوردانش و 
و پیشتاز آمریکایی، اروپایی و چند شرکت معروف خاص در اختیار  صورت بهساخت این محصول پیچیده 

نظیر جنرال الکتریک، زیمنس، آلستوم، آنسالدو، صنایع سنگین میتسوبیشی، زوریا، رولز رویس،  آسیایی
   .است 4پرات اند ویتنی و هیتاچی

 هاي نیروگاهگاز در سرتاسر کشور  و تعداد زیاد  انتقالوجود منابع عظیم گاز، خطوط گسترده از طرفی، 
آورده  وجود بهگازي صنعتی و نیروگاهی  هاي توربینحرارتی در ایران، بازار و تقاضاي چشمگیري براي 

گاز طبیعی  2030کرده است که تا سال  بینی پیش 2005در سال  (IEA) 5آژانس جهانی انرژي. است
عالوه بر این، . ایران را تشکیل دهد هاي نیروگاهمصرفی در  هاي سوختدرصد از  60مستمر حدود  طور به

                                                        
١ Complex Product Systems (CoPS) 
٢ Technological Capabilities 
٣ Latecomer  
٤ General Electric, Siemens, Alstom, Ansaldo, Mitsubishi Heavy Industry, Zorya, Rolls Royce, Pratt & Whitney 

and Hitachi 
٥ International Energy Agancy 
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 1گاز سیکل ترکیبی هاي نیروگاهگازي و بخصوص  هاي نیروگاهروندهاي جهانی در صنعت تولید انرژي، 

(CCGT)  و کارایی داراي و کوتاه ساخت زمانی دوره با زیست، یطانتخابی دوستدار مح عنوان بهرا 
 هاي تحریم توان میبه موارد فوق  ].36[ کنند می معرفی ها سوخت سایر یا مقایسه در باالتر راندمان

اخیر را اضافه نمود که تامین  هاي سالگسترده جهانی در  هاي تحریمدور و همچنین  هاي سالآمریکا از 
تولید برق و خطوط انتقال گاز را با مشکل مواجه کرده  هاي نیروگاهگازي براي رفع نیازهاي  هاي توربین
براي  یازموردنگازي  هاي ینتوربزمینه ساخت  بنابراین، در کشور ایران نیز چند بنگاه در. ]37[است 

، توربوکمپرسورهاي موجود )شرکت توگا(تولید برق  هاي یروگاهندر توربوژنراتورهاي موجود در  یريکارگ به
     و ) شرکت توگا و شرکت توربوکمپرسور نفت(تقویت فشار  هاي یستگاهادر خطوط انتقال گاز و 

فعال ) شرکت توربین ماشین خاورمیانه(نفتی  يها فرآوردهال نفت و هاي موجود در خطوط انتقتوربوپمپ
گازي مختلف از نظر  هاي ینتوربساخت  هاي یتقابلگذشته به دانش و  يها دههطی  اند توانستههستند و 

 .نوع کاربري، توان خروجی و سایر پارامترها دست پیدا کنند
در پاسخ به نیاز روزافزون به انرژي فعال در این حوزه صنعتی،  يها شرکتیکی از  عنوان بهشرکت توگا 

تاسیس و  1378الکتریکی در ایران و عدم تولید توربین و تجهیزات جانبی آن در کشور، در تابستان سال 
رغم همه توانسته است علیاین شرکت . آغاز نمود 1380را از اواخر سال  و بخارهاي گاز  تولید توربین

  هاي قابلیتگازي را از طریق کسب  هاي توربینخود در زمینه تولید مأموریت ش روي، پی هاي چالش
مختلف را با موفقیت با انجام  هاي کاربريمتعدد با توان خروجی و  هاي توربینورانه ساخت و ارتقاي آفن

سال حدود  10دستگاه توربین گاز نیروگاهی و در طول  170سال حدود  18این شرکت در طول . برساند
، تحویل داده شوند میشامل وزارت نیرو و نفت  عمدتاًدستگاه توربین گاز صنعتی به مشتریان خود که  60

در صنایع تولیدکننده محصوالت و  ویژه به آورانهفن هاي قابلیتو تکامل  گیري شکلاز طرفی، . 2است
پیچیده، یک فرآیند تدریجی است که مشتمل بر مراحل مختلف است و در هر مرحله  هاي سامانه

و  گیري شکلموضوع مسیر . استوري و سازوکارهاي یادگیري فناوري متفاوت آراهبردهاي کسب فن
، ]32[ 4، لی و لیم]30و  29، 28[ 3گرفته توسط کیم صورت هاي پژوهشورانه در آفن هاي قابلیتتکامل 
عالوه، موضوع هب. مورد بررسی قرار گرفته است ]34[ 7و لی و یون ]16[ 6، دیوترنیت]19[ 5هابدي

مورد  ]26[و کیامهر  ]33[وري نیز توسط لی آوري و سازوکارهاي یادگیري فنآراهبردهاي کسب فن
 .کنکاش قرار گرفته است

                                                        
١ Combined Cycle Gas Turbibne 
٢ http://www.mapnagroup.com/fa/ 
٣ Kim  
٤ Lee and Lim 
٥ Hobday  
٦ Dutrenit 
٧ Yoon 
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 و تکامل یريگ شکل مسیر: این است که سازد یمکه ذهن را به خود مشغول  اصلی پرسشحال 

 توگادر شرکت  یک محصول و سامانه پیچیده عنوان به گازي هاي ینتوربفناورانه ساخت  هاي یتقابل
این بنگاه چه ) 1: فرعی پاسخ دهیم يها پرسشبراي پاسخ دادن به این پرسش باید به این چگونه است؟ 

گازي طی کرده است و  هاي ینتوربورانه ساخت آفن هاي یتقابلو تکامل  یريگ شکل در مسیرمراحلی را 
در هر یک از مراحل  1وريآفن کسب يراهبردها )2 ترتیب و توالی زمانی این مراحل به چه شکل است؟

هدف  ،لذامذکور کدام است؟  در هر یک از مراحل 2ورانهآسازوکارهاي یادگیري فن) 3چه بوده است؟ 
از استراتژي پژوهش مطالعه  يبردار بهرهبا استفاده از رویکرد کیفی و با : پژوهش حاضر این است که

 عنوان بهگازي  هاي ینتوربفناورانه ساخت  هاي یتقابل و تکامل یريگ شکل مسیرموردي به شناسایی 
  .بپردازد توگاایرانی یعنی شرکت  متأخرپیچیده در یک بنگاه  يها سامانهمحصوالت و 

بخش دوم به مبانی نظري و پیشینه پژوهش مشتمل بر مفهوم : ساختار این مقاله بدین شرح است
در کاالهاي فناورانه  هاي یتقابلو تکامل  یريگ شکلپیچیده و الگوهاي  يها سامانهمحصوالت و 

بخش سوم به تشریح . پردازد یم هچیدپی يها سامانهمحصوالت و  مصرفی داراي سیستم تولید انبوه و
 ها دادهو روش تحلیل  ها دادهپژوهش مشتمل بر استراتژي پژوهش، روش گردآوري  یشناس روش

 هاي یتقابلو تکامل  یريگ شکلیعنی مراحل  پژوهش هاي یافتهبه بخش چهارم . اختصاص یافته است
بحث  یرندهدربرگبخش پنجم نیز . است اختصاص یافته گازي در شرکت توگا هاي ینتوربورانه ساخت آفن

 يها پژوهشبراي  هاییسیاستی و مدیریتی و پیشنهاد هاي یهتوصبرخی  ارایهو  ها یافتهو بررسی پیرامون 
  .آتی است

  
  پژوهشمبانی نظري و پیشینه  -2

  پیچیده يها محصوالت و سامانه -2-1
و داراي فناوري  یمتق گران، 3پیچیده اي یهسرماکاالهاي  عنوان بهپیچیده  يها سامانهمحصوالت و 

، داراي مولفه هاي سفارشی شده شوند یمکوچک تولید  يها دستهو  ها پروژهپیشرفته هستند که در قالب 
برخی از . ]40[ شوند یمو براي پاسخگویی به نیاز مشتریان خاص تولید  باشند یمزیاد و مرتبط 

بنگاه  صورت به عمدتاًاین محصوالت : ]46[پیچیده عبارت است از  يها سامانهمحصوالت و  هاي یژگیو
هستند؛ داراي ارزش باالي اقتصادي براي تولیدکننده و مشتري هستند؛ داراي ساختار  () 4به بنگاه

؛ داراي اند شدهو مولفه هاي متعدد و متنوع و مرتبط تشکیل  ها یرسیستمزهستند و از  اي یچیدهپ
کوچک  يها دسته صورت بهدر قالب پروژه و یا  عمدتاًهستند؛  يا چندگانهحیاتی و کارکردهاي مهم و 

                                                        
١ Technology Acquisition 
٢ Technological Learning 
٣ Complex Capital Goods 
٤ Business to Business 
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براي مشتریان  معموالً؛ شوند یم؛ درجه باالیی از نوآوري و ابداعات فناورانه را شامل شوند یمتولید 

د ؛ نیازمند سطح باالیی از هماهنگی و همکاري در طول مراحل طراحی، تولیشوند یمخاصی، ویژه سازي 
 يافزارها نرمدربرگیرنده  معموالًوسیع و عمیقی نیاز دارند؛  يها مهارتهستند؛ به دانش و  يبردار بهرهو 

 .سیستم هستند سازي یکپارچهو نیازمند سطح باالیی از  هستندپیچیده هستند؛ داراي دوره عمر طوالنی 
، سیستم ارتباطات ]40[پرواز  ساز یهشببه  توان یمپیچیده  يها سامانهاز محصوالت و  ییها مثال عنوان به

، 11، 2[  گازي هاي ینتورب، ]45[، سیستم کنترل موتور هواپیما ]22[پیچیده  يافزارها نرم، ]12[از راه دور 
و  ]26و  25 ،24، 4[ تولید انرژي حرارتی و برقابی هاي یستمس   ، ]55و 48 ،42 ،41، 35، 33، 24

 . اشاره کرد، ]41و  5[ و تجاري ]33[نظامی هواپیماهاي 
در محصوالت مصرفی داراي  فناورانه هاي یتقابل یري و تکاملگ شکل مسیر -2-2

  سیستم تولید انبوه
در  ییها ينوآوربه  ها آنورانه و تبدیل آفن يها تیقابلتوسعه صنعتی عبارت است از فرآیند کسب 

قابلیت فناورانه اشاره دارد به توانایی . ]43[ورانه آمحصول و فرآیند در یک فرآیند مستمر تغییرات فن
بل و . ]31و  30[صنعتی کشورها است  يریپذ رقابت کننده نییتعموثر از دانش فناورانه که  يبردار بهره

 کنند یم، دانش، تجربه و ساختارهایی تعریف ها مهارتکلیه منابع،  عنوان بهورانه را آفن يها تیقابل 1پویت
کیم معتقد است که قابلیت فناورانه به سطح  . ]9و 8[که براي خلق و مدیریت تغییرات فنی الزم هستند

 دهنده نشانیادگیري فناورانه  که یدرحال، کند یماز زمان اشاره  يا نقطهسازمانی در  يها تیقابل
 يها تیقابلو تکامل  يریگ شکلتاکنون براي  .]29[ ورانه استآفن يها تیقابلفرآیند کسب  يها ییایپو

مثال، کیم مطرح  عنوان به. شده است ارایه، الگوهاي متعددي توسعه درحالدر کشورهاي  ژهیو بهورانه آفن
فعال در صنعت  يا کره يها شرکتورانه در آفن يها تیقابلو تکامل  يریگ شکلکه الگوي  کند یم

بالغ و تمرکز بر ایجاد یک فرآیند  يها يورآفناول، واردات  ]:28[شامل دو مرحله استالکترونیک 
تولیدي براي محصوالت موجود و استاندارد؛ دوم، افزایش کارایی فرآیندها از طریق مهندسی و بهبود 

کره جنوبی، هنگ ( کشور آسیاي شرقیچهار هابدي از طریق مطالعه صنایع الکترونیک در . هافرآیند
 يها بنگاهورانه در آفن هاي یتقابلکه مسیر ساخت و ایجاد  کند یممطرح  )کنگ، تایوان و سنگاپور

     یندها؛ یادگیري آنظیر مونتاژ؛ بهبود فر يا سادهشروع با کارهاي :  ]19[عبارت است از موردمطالعه
؛ اقدام به تحقیق و توسعه در زمینه محصول و 2ورانه در زمینه محصول از طریق مهندسی معکوسآفن

  .هافرآیند
ورانه آفن هاي یتقابلرا براي توسعه  يا مرحلهفرآیند سه  يا کره، کیم با مطالعه تجارب صنایع عالوههب

وري آوري از کشورهاي صاحب فنآوري از طریق واردات فنآکسب فن: ]30، 29[معرفی کرده است

                                                        
١ Bell and Pavitt 
٢ Revese Engineering 
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نه تنها  2وريآد فن؛ بهبو)تقلید از نوع خالقانه( 1وريآ؛ درونی سازي و جذب فن)تقلید از نوع کپی کاري(

در تحقیق و توسعه  گذاري یهسرماپیشرو، بلکه از طریق  يها شرکتاز طریق ترازیابی با کشورها و 
، بر شناسایی مسیرهاي 4فناورانه و بازار هاي یمرژبا مطرح کردن مفهوم  3لی و لیم). تدریجی هاي ينوآور(

، CDMAهمراه  يها تلفنشش صنعت  ها نآ. تمرکز کردند يا کرهمختلف همپایی فناورانه در صنایع 
D-RAM را مورد مطالعه قرار  آالت ینماش، خودرو، وسایل الکترونیک مصرفی، کامپیوترهاي شخصی و

را شناسایی  7و خلق مسیر جدید 6، پرش از مراحل5يرو دنبالهفناورانه یعنی  همپاییدادند و سه روش 
و  ) 8حافظه يها تراشهخودرو و ( يا کرهلی با مطالعه همپایی فناورانه در برخی صنایع .  ]32[کردند

تقلید :  [33]در این کشورها پرداختند همپایی فناورانهالگوهاي  ارایهبه ) الکترونیک و کامپیوتر(تایوانی 
تولید با : جنوبی کره/ 10تولید با طراحی داخلی: تایوان(تقلید خالقانه ؛ )9تولید قطعات اصلی(کپی کارانه 

  .)تولید با برند اختصاصی(نوآوري و  )11برند اختصاصی
و معتقد است که مسیر همپایی فناورانه از  کند یمورانه را به پنج سطح تقسیم آفن هاي یتقابل 12ترنیتودی

، عملیاتی هاي یتقابل( 13یهپا دانشسطوح :  ]16[گذرد یم ها یتقابلطریق دستیابی به این سطوح از 
قابلیت نوآوري پیشرفته ( 14و سطوح دانش پیچیده) نوآوري متوسط هاي یتقابلنوآوري اولیه،  هاي یتقابل
پایه از طریق همکاري و مشارکت با  هاي یتقابلاو معتقد است که دانش و ). راهبردي هاي یتقابلو 

 هاي یتقابلکسب دانش و  که یدرحالیابی هستند، قابل دست ها آنو تقلید از  یافته توسعهکشورهاي 
نوآوري /ورانهآفن هاي یتقابلبراي  15بل و فیگوریدو .پیچیده نیازمند تحقیق و توسعه داخلی است

: کند یمورانه از این مسیر عبور آپایی فنو معتقدند که یادگیري و هم اند کردهسطوحی را معرفی 
 هاي یستمسمحصوالت، فرآیندهاي تولید و جزئی در  هاي یقتطبدر سطح  هایی یتفعال( 16پایه هاي یتقابل

در سطح بهبود در  هایی یتفعال( 17تدریجی هاي یتقابل؛ )ها ینتکنسمدیریتی توسط مهندسین و 
 هایی یتفعال( 18رفتهشپی هاي یتقابل؛ )ها یستمسمحصوالت، بازطراحی محصوالت، بازمهندسی فرآیندها و 

                                                        
١ Technology Assimilation 
٢ Technology Improvement 
٣ Lee and Lim 
٤ Technology and Market Regimes 
٥ Path-following 
٦ Stage-skipping 
٧ Path-creating 
٨ Memory Chips 
٩ OEM: Original Equipment Manufacturing 
١٠ ODM: Owned Design Manufacturing 
١١ OBM: Owned Brand Manufacturing 
١٢ Dutrenit 
١٣ Simple Knowledge Base 
١٤ Complex Knowledge Base 
١٥ Bell and Figueiredo 
١٦ Basic  
١٧ Incremental  
١٨ Advanced  
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و ) پیچیده در مقیاس جهانی هاي یستمسدر سطح تحقیقات کاربردي، طراحی و توسعه محصوالت و 

اصیل و بدیع از طریق تحقیقات  هاي ينوآوردر سطح  هایی یتفعال( 1نوآورانه در سطح جهانی هاي یتقابل
ورانه در آفن هاي یتقابلو تکامل  یريگ شکلاز مسیر  يبند جمعیک  1در جدول  ).تحقیقات بنیادین

  .شده است ارایهصنایع تولیدکننده محصوالت مصرفی داراي سیستم تولید انبوه 

آورانه در برخی صنایع تولیدکننده محصوالت مصرفی مسیر شکل گیري و تکامل قابلیت هاي فن -1جدول 
  با سیستم تولید انبوه

 آورانهفن هايقابلیت تکامل و گیريشکل مسیر
 کشور و صنعت
 مطالعه مورد

گران و پژوهش
 نظرانصاحب

وري هاي بالغ و تمرکز بر ایجاد یک فرآیند تولیدي براي آواردات فن
افزایش کارایی فرآیندها از طریق مهندسی  ←محصوالت موجود و استاندارد 

 هاو بهبود فرآیند

 در الکترونیک صنعت
 ]28[کیم   جنوبی کره

- یادگیري فن ← یندهاآبهبود فر ← شروع با کارهاي ساده اي نظیر مونتاژ
اقدام به تحقیق و  ←ورانه در زمینه محصول از طریق مهندسی معکوس آ

 هاتوسعه در زمینه محصول و فرآیند

صنایع الکترونیک در 
کشور آسیاي  چهار

 ی،کره جنوب(شرقی 
 یوانهنگ کنگ، تا
 )و سنگاپور

 ]19[هابدي 

تقلید (وري آفنوري از کشورهاي صاحب آوري از طریق واردات فنآکسب فن
) تقلید از نوع خالقانه(وري آدرونی سازي و جذب فن ←) از نوع کپی کاري

وري نه تنها از طریق ترازیابی با کشورها و شرکت هاي آبهبود فن ←
نوآوري هاي (پیشرو، بلکه از طریق سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه 

 )تدریجی

 کره در صنایع برخی
 ]30و 29[کیم   جنوبی

تولید با : تایوان(تقلید خالقانه  ←) تولید قطعات اصلی(تقلید کپی کارانه 
تولید با (نوآوري  ←) تولید با برند اختصاصی: یکره جنوب/ طراحی داخلی
 )برند اختصاصی

 و خودرو صنایع
 حافظه هاي تراشه

 و جنوبی کره در
 و الکترونیک صنایع

 تایوان در کامپیوتر

 ]33[لی 

قابلیت هاي عملیاتی، قابلیت هاي نوآوري اولیه، قابلیت (دانش پایه  کسب
قابلیت نوآوري پیشرفته و (دانش پیچیده  کسب ←) هاي نوآوري متوسط

 هاي شرکت
 مکزیکی

 ]16[دیویرنیت 

                                                        
١ World Leading 
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 آورانهفن هايقابلیت تکامل و گیريشکل مسیر
 کشور و صنعت
 مطالعه مورد

گران و پژوهش
 نظرانصاحب

 )راهبرديقابلیت هاي 

فعالیت هایی در سطح تطبیق هاي جزئی در محصوالت، (قابلیت هاي پایه 
 ←) فرآیندهاي تولید و سیستم هاي مدیریتی توسط مهندسین و تکنسین ها

فعالیت هایی در سطح بهبود در محصوالت، بازطراحی (قابلیت هاي تدریجی 
قابلیت هاي پیشرفته  ←) محصوالت، بازمهندسی فرآیندها و سیستم ها

فعالیت هایی در سطح تحقیقات کاربردي، طراحی و توسعه محصوالت و (
قابلیت هاي نوآورانه در سطح  ←) سیستم هاي پیچیده در مقیاس جهانی

فعالیت هایی در سطح نوآوري هاي اصیل و بدیع از طریق تحقیق و (جهانی 
 )توسعه بنیادین

 از هایی بنگاه
 حال در کشورهاي

  متاخر و هتوسع

بل و فیگوریدو 
]10[ 

  
 يها ورانه در محصوالت و سامانهآفن هاي یتو تکامل قابل یريگ الگوهاي شکل -2-3

  پیچیده

فناورانه در  هاي یتقابلو تکامل  یريگ شکلمتعدد معتقدند که الگوي  نظران صاحبپژوهشگران و 
براي . پیچیده با محصوالت مصرفی داراي سیستم تولید انبوه متفاوت است يها سامانهمحصوالت و 

، مهندسی و بهبود فرآیند تولید انبوه یکی يا کره يها شرکتکه در تجربیات  کند یممثال کیامهر مطرح 
تولیدکننده کاالهاي مصرفی الکترونیکی براي آموختن نوآوري، کسب قابلیت  يها شرکتمهم  يها گاماز 

بهبود  يها فرصتاما چنین . یجاد تغییر در محصول و دستیابی به مزیت بازار صادارتی بوده استبراي ا
.  ]5[پیچیده وجود ندارد اي یهسرماحجم تولید اندك در صنایع داراي کاالهاي  واسطه بهیندي آفر

پنا پرداخته پیچیده در شرکت م يها سامانههمچنین، مجیدپور به مطالعه همپایی فناورانه در محصوالت و 
فناورانه و بازار خاص، مدل غالب براي  هاي یمرژاست که به دلیل  یافته دستاست و به این نتیجه 

همچنین، همپایی فناورانه از . است 1يرو دنبالهپیچیده،  يها سامانههمپایی فناورانه در محصوالت و 
خاص فناوري ممکن است و همپایی فناورانه از طریق خلق  يها حوزهفقط در  2طریق پرش از مراحل

  ].37[ غیرممکن است یباًتقرپیچیده  يها سامانهدر محصوالت و  3مسیر جدید

                                                        
١ Path Following 
٢ Stage Skipping 
٣ Path Creating 
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تولیدکننده کاالهاي  يها بنگاهورانه در آفن هاي یتقابلبه مطالعه الگوي انباشت  1چادنوسکی و ناگاو

از داري و نگه يبردار بهرهاز  ها یتقابلکه این  ندکن یممطرح  ها آن. پیچیده پرداختند اي یهسرما
براي تولید کاالهاي  یازموردندانش و قابلیت  ها شرکتکه به  ،شوند یموارداتی شروع  هاي یستمس

قادر خواهند بود کارهاي بهبود در تجهیزات و تا حدي کار طراحی  ها شرکتسپس، . دهد یمرا  اي یهسرما
 اي یهسرمابرزیلی تولیدکننده کاالهاي  يها شرکتاز طریق مطالعه  2تیوبال.  ]13[محصول را انجام دهند

و مدیریت پروژه و تحقیق و توسعه  گذاري یهسرماو تولید،  يبردار بهره هاي یتقابلپیشرفته، به بررسی 
طراحی در این دسته از  هاي یتقابلتولید و  هاي یتقابلاو تمایز چشمگیري میان یادگیري . پرداخته است

تولید شروع  هاي یتقابلموفق در این زمینه، ابتدا از  يها شرکتمحصوالت قائل است و معتقد است که 
به  3هوانگ.  ]53[اند کردهمحدود حرکت  يها حوزهطراحی در  هاي یتقابلبه سمت  یجتدر بهو  اند کرده

کار خود  يا کره يها شرکتاو معتقد است که . مطالعه تجربه کره جنوبی در ساخت هواپیما پرداخته است
وارد طراحی و ساخت برخی  یجتدر بهو  اند کردهرا از مونتاژ هواپیما و ساخت برخی قطعات ساده شروع 

و در نهایت سعی کردند وارد طراحی هواپیما، تست و  اند یدشدهتولبراي  یازموردنو تجهیزات  ها یرسیستمز
در طراحی هواپیما موفق ظاهر نشدند و  يا کره يها شرکتکه  کند یماو مطرح . یند تولید شوندآتوسعه فر

به حجم فروش مناسبی دست  اند نتوانستهطراحی شده محدود به هواپیماهاي کوچک بوده و  يها مدل
  ].23[ یابند

سازمانی در زمینه توسعه  هاي یتقابلبه مطالعه تطبیقی در زمینه یادگیري فناورانه و ساخت  4لی و یون
یعنی چین،  توسعه درحالپیچیده در صنعت هواپیماهاي نظامی در سه کشور  يها سامانهمحصوالت و 

مختلفی  يها روشبه این نتیجه رسیدند که این سه کشور از  ها آن.  ]34[برزیل و کره جنوبی پرداختند
و شرکاي  ها بنگاهکه نقش  کنند یمو همچنین بیان  اند کردهفناورانه استفاده  هاي یتقابلبراي کسب 

 ها یدگاهداز . است یرگذارتأثورانه آفن هاي یتقابلکسب  يها روشدولت در اتخاذ  هاي یاستسخارجی و 
 يبردار بهرهوارنه آفن هاي یتقابلبراي کسب  شوند یماین کشورها از الگوهایی که در ادامه معرفی  ها آن

تولید  ←ساخت (؛ برزیل )مهندسی معکوس ← 5تولید مشترك ←وري آخرید فن(چین : اند کرده
). توسعه مشترك ←تولید مشترك  ←وري آخرید فن(؛ کره جنوبی )6توسعه مشترك ←مشترك 

یکی  عنوان بهدر شرکت مپنا  7تولید الکتریسیته حرارتی هاي یستمسکیامهر و همکارانش از طریق مطالعه 
در زمینه محصوالت  متأخر يها بنگاه يراهبردها بزرگ و فعال در این حوزه، به مطالعه يها بنگاهیکی از 

به شناسایی چهار مرحله گذار این شرکت به سمت رهبري بازار  ها آن. اند پرداختهپیچیده  هاي یستمسو 
                                                        

١ Chudnovsky and Nagao 
٢ Teubal 
٣ Hwang 
٤ Lee and Yoon 
٥ Co-production 
٦ Co-development 
٧ Thermal electricity generation systems 
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 هاي یتقابلدستیابی به : ؛ مرحله دوم)1998-1993(غلبه بر موانع ورود به بازار : مرحله اول: پرداختند

طراحی و مهندسی براي گسترش بازار و  هاي یتقابلخلق : ؛ مرحله سوم)2003-1993(ساخت و تولید 
  ].27[ گذار احتمالی به رهبري بازار): فرضیه(؛ مرحله چهار )2010-2003(صادرات 

پیچیده در زمینه  اي یهسرماکاالهاي  کنندگان ینتأمورانه در آفن هاي یتقابلکیامهر به مطالعه انباشت 
شروع از  يجا بهآن است که  دهنده نشاناو  هاي یافته. پرداخته است 1تولید الکتریسیته برقابی هاي یستمس

فناورانه در این مورد طی یک حرکت غیرخطی درون  هاي یتقابلمراحل اولیه چرخه عمر محصول، 
عبارتی، این به. کسب شده است ها پروژهپیچیده در این  اي یهسرمامراحل طراحی و نصب کاالهاي 

شروع شد و سپس  ها پروژهعنی مهندسی و شناسایی محصوالت پیچیده در قالب یند از مرحله میانی یآفر
به مرحله پایان یعنی عملیاتی سازي محصوالت پیچیده رفته و در نهایت به مرحله اول یعنی طراحی 

هاي فناورانه الزم  ، کیامهر معتقد است که اجزاي قابلیتعالوههب.  ]26[محصوالت پیچیده بازگشته است
مرتبط با تعامالت و شبکه،  هاي یتقابلپیچیده عبارت هستند از  اي یهسرماخت و توسعه کاالهاي براي سا
پیش  هاي یتقابلاجراي پروژه و  هاي یتقابلهاي مهندسی پروژه،  هاي مبتنی بر تجهیزات، قابلیت قابلیت
مبتنی بر (وتین ساده و ر گانه سهبر اساس سطح پیچیدگی به سطوح  ها یتقابلهمچنین این . يا پروژه

تقسیم ) مبتنی بر پژوهش( يا مخاطرهو نوآورانه و ) مبتنی بر جستجو(و کسب  برداري یکپ، )تجربه صرف
   . ]5[شوند یم

هاي  ینفناورانه ساخت تورب هاي یتالگوي ساخت و انباشت قابل صفدري رنجبر و همکاران به مطالعه
. توربوکمپرسور نفت پرداختندپیچیده در شرکت  يها محصوالت و سامانه عنوان بهگازي صنعتی 

هاي  ینتوربهاي فناورنه ساخت  یتقابلالگوي ساخت و انباشت حاکی از آن است که  ها آن هاي یافته
) 2هاي وارداتی؛  ینتورباز  يبردار بهرهخرید، مونتاژ و ) 1: گازي در این شرکت شامل سه مرحله است

مستقل  طور بههاي گازي  ینتوربساخت ) 3تحت لیسانس؛ و  رتصو بههاي گازي  ینتوربساخت مشترك 
 گیري شکلنیز به بررسی نحوه طهماسبی و همکاران  ].3[ ها ینتورباین  یروزرسان بهدر شرایط تحریم و 

صنعتی  هاي سازمانمحصوالت پیچیده در یکی از  عنوان بهفناورانه ساخت شناورهاي تندرو  هاي قابلیت
اول، برخالف عمده : داراي دو ویژگی خاص است ها آنپژوهش . اند پرداختهحوزه صنایع دریایی ایران 

فناورانه در محصوالت داراي سیستم تولید انبوه تمرکز  هاي قابلیت گیري شکلالگوهاي پیشین که بر 
الگوهاي دیگر که در  دوم، برخالف. از محصوالت پیچیده پرداخته است نوعی به ها آندارند، پژوهش 

 علیهمستمر  هاي تحریمهمکاري با کشورهاي توسعه یافته مهیا است، در این صنعت به دلیل  ها آن
فناورانه در این حوزه  هاي قابلیت گیري شکلمسیر . صنایع داراي کاربرد دوگانه، همکاري میسر نیست

مهندسی  واسطه به ها قابلیت؛ ارتقاي پایه هاي زیرساختو ایجاد  گذاري سرمایه: است صورت بدینصنعتی 
و اهتمام  تر پیچیدهمهندسی معکوس محصوالت  واسطه به ها قابلیتمعکوس به انضمام همکاري محدود؛ ارتقاي 

                                                        
١ Hydro electricity generation systems 
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ورانه در آفن هاي یتقابلو تکامل  یريگ شکلاز مسیر  يبند جمعیک  2در جدول  . ]4[به طراحی و نوآوري

 .شده است ارایهپیچیده  يها سامانهصنایع تولیدکننده محصوالت و 

هاي فناورانه در برخی صنایع تولیدکننده محصوالت و  یتقابلیري و تکامل گ شکلمسیر  -2جدول 
  ي پیچیدهها سامانه

 آورانهفن هاي قابلیت تکامل و گیري شکل مسیر
 کشور و صنعت

 موردمطالعه

 و گرانپژوهش
 نظران صاحب

تولید ساخت  و  ← وارداتی هاي یستماز سداري و نگه يبردار بهره
 محصوالت وبهبود در تجهیزات و  ←اي پیچیده  یهکاالهاي سرما

 طراحی محصول

هاي  برخی بنگاه
تولیدکننده کاالهاي 

  اي پیچیده سرمایه

چادنوسکی و ناگاو 
]13[ 

و  طراحی هاي یتقابل ← تولیدي، ساخت و بردار بهره هاي یتقابل
 تحقیق و توسعه

برزیلی  يها شرکت
تولیدکننده کاالهاي 

 پیشرفته اي یهسرما
  ]53[تیوبال 

طراحی و ساخت  ←ساخت برخی قطعات ساده  ←مونتاژ هواپیما 
تجربه (طراحی و تست هواپیما  ←ها و تجهیزات  برخی زیرسیستم

 )ناموفق

صنعت هواپیما در کره 
 ]23[هوانگ   جنوبی

  )وسمهندسی معک ←تولید مشترك  ←خرید فناوري (چین 
  )توسعه مشترك ←تولید مشترك  ←ساخت (برزیل 

 )توسعه مشترك ←تولید مشترك  ←خرید فناوري (کره جنوبی 

صنعت هواپیماهاي نظامی 
در چین، کره جنوبی و 

  برزیل
 ]34[لی و یون 

عملیاتی  ←ها مهندسی و شناسایی محصوالت پیچیده در قالب پروژه
حرکت ( پیچیدهطراحی محصوالت  ←سازي محصوالت پیچیده

 )غیرخطی

تولید  هاي یستمس
در  الکتریسیته برقابی

 ایران
 ]26[کیامهر 

ها  ارتقاي قابلیت ←هاي پایه  گذاري و ایجاد زیرساخت سرمایه
ارتقاي  ←واسطه مهندسی معکوس به انضمام همکاري محدود  به

تر و اهتمام به  واسطه مهندسی معکوس محصوالت پیچیده ها به قابلیت
 و نوآوريطراحی 

طهماسبی و   شناورهاي تندرو در ایران
 ]4[همکاران

ساخت مشترك  ←هاي وارداتی  ینتوربي از بردار بهرهخرید، مونتاژ و 
هاي  ینتوربساخت  ←تحت لیسانس  صورت بههاي گازي  ینتورب

  ها ینتوربی و بهبود روزرسان بهمستقل در شرایط تحریم و  طور بهگازي 

 هاي گازي صنعتی توربین
  در ایران

صفدري رنجبر و 
 [3]همکاران 
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  هاي گازي در جهان صنعت توربین -2-4
یاد کرده  2دو پیشران اصلی جهانی شدن عنوان بهگازي  هاي توربیناز موتورهاي دیزلی و  1اسمیل

در تولید انرژي الکتریکی  4ورانهآیک پارادایم فن عنوان بهگازي  هاي توربیناز  3ایسالس.  ]51و 50[است
گاز در صنعت تولید برق در بسیاري از  هاي توربیناو معتقد است که استفاده از .  ]24[یاد کرده است

درصد بازار  50بیش از  2000کشورها در حال افزایش است و تقاضا براي این نوع توربین در حوالی سال 
محدودي در کشورهاي صنعتی و  هاي شرکت. استحرارتی را به خود اختصاص داده  هاي نیروگاهجهانی 
 هاي توربینصنعت  هاي آوريفنسال پیش به توسعه دانش و  50وجود دارند که در طول  یافته توسعه

سنگین در  هاي گذاري سرمایهگیر بر چشم طور به ها آوريفندر هر مورد، توسعه . اند کردهگازي اقدام 
، 35[وابسته بوده است  ها دولتبودجه تحقیق و توسعه از سوي  تأمیننظامی و غیرنظامی و  هاي برنامه

فناورانه در صنعت  هاي قابلیتصنعتی و تکامل  هاي پویاییبه مطالعه  5برگک و همکاران. ]55و 54
 هاي توربینتوسعه و تکامل صنعت  ها آن.  ]11[پرداختند 2002تا  1987 هاي سالگازي بین  هاي توربین

 هاي سالتوسط این چهار شرکت بین  شده معرفیوسعه بازار، سهم بازار و محصوالت گازي بر اساس ت
  ).1شکل ( اند کشیدهرا به تصویر  2002تا  1986

  

                                                        
١ Smil  
٢ Globalization  
٣ Islas  
٤ Technological Paradigm 
٥ Bergek et al. 
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ها و توسعه بازار چهار شرکت فعال در  هاي گازي بر اساس فعالیت توسعه و تکامل صنعت توربین - 1شکل 

    [11] 2003تا 1986هاي  این صنعت بین سال

  ی پژوهششناس روش -3

بر : [49]این پژوهش کیفی است، به این دلیل که . است 1این پژوهش به لحاظ رویکرد، پژوهشی کیفی
رویکرد استقرایی استوار است و قصد دارد ماهیت حقیقت را از طریق کنکاش در جهان واقعی ظاهر سازد؛ 

؛ طرح پژوهش شود ینمپژوهشگر موقعیتی درونی دارد و از جانب آزمودنی، فردي خارجی محسوب 
 ریغ ها یزمودنآو انتخاب  يریگ نمونه؛ شیوه کند یمساختار نیافته است و در حین پژوهش ظهور پیدا 

از  ها دادهو در تحلیل  شوند یمواحدهاي متنی نمایش داده  صورت به ها دادهو هدفمند است؛  یتصادف
پژوهش حاضر به لحاظ استراتژي پژوهش، از نوع مطالعه  .شده است يبردار بهرهکیفی  يها روش

ه را به پژوهشگران روش مطالعه موردي، با قابلیت عمیق شدن در یک مورد این اجاز. است 2موردي
برخاسته  يها هینظرکلی،  طور به. [1] پی ببرند موردپژوهشموجود در مسئله  يها ییایپوکه به  دهد یم

نو بودن، قابل آزمون بودن و اعتبار تجربی است که ناشی  چوناز روش مطالعه موري داراي نقاط قوتی 
این روش پژوهشگران را قادر . [17]از بررسی شواهد واقعی و متعدد در واحد تحلیل پژوهش است 

                                                        
١ Qualitative  
٢ Case Study 
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دیگر پژوهش با  يها روشکه  بپردازندکه به تحلیل و کاوش در رابطه با موضوعات مهمی  سازد یم

  . [18]از پس آن برآیند  توانند ینمسادگی 
 شده هیارااست، فرآیند اجراي مطالعه موردي  قرارگرفتهمورد الگوبرداري  پژوهشفرآیندي که در این 

و  ها داده يآور جمعطرح پژوهش مطالعه موردي، :  [56]که مشتمل بر این موارد است است توسط ین
 يها تیقابلو تکامل  يریگ شکلمسیر : اصلی پژوهش عبارت است از سؤال. شواهد و تحلیل دادها

گازي در شرکت توگا به چه صورت است؟ بعالوه، واحد تحلیل در این  يها نیتوربفناورانه ساخت 
از منظر بازه زمانی، این . پیچیده است يها سامانهمحصوالت و  دکنندهیتول متأخرپژوهش یک شرکت 

را مورد تحلیل ) سال 22( 1395تا  1373گروه مپنا و شرکت توگا از سال  يها تیفعالپژوهش تجربه و 
اشاره شد، این شرکت تنها شرکت سازنده توربین هاي گازي مورد  تر شیپکه  طور انهم. قرار داده است

 ازیموردنگازي  يها نیتوربتولید برق و یکی از دو شرکت سازنده  يها روگاهیندر  يریکارگ بهنیاز براي 
 ياه سالاین شرکت در طول . تقویت فشار در خطوط انتقال گاز در کشور ایران است يها ستگاهیابراي 

پیشرو  يها شرکتفناورانه با  يها يهمکارفناورانه داخلی و  يها تالشگذشته از طریق ترکیب پویایی از 
 يها نیتورببراي ساخت انواع  ازیموردنفناورانه  يها تیقابلخارجی نظیر زیمنس آلمان توانسته است 

دستگاه توربین گاز نیروگاهی و در طول  170سال حدود  18این شرکت در طول  .گازي را کسب نماید
شامل وزارت نیرو و نفت  عمدتاًدستگاه توربین گاز صنعتی به مشتریان خود که  60سال حدود  10

شرکت توگا عالوه بر تامین نیاز و تقاضاي داخلی اقدام به صادرات خدمات . ، تحویل داده استشوند یم
اندونزي ( یالملل نیبو ) عراق و سوریه(دسی، قطعات و تجهیزات نیروگاهی به بازارهاي منطقه فنی و مهن

  .کرده است) و هند
  ها دادهگردآوري  -3-1

است که شش مورد از  یابیدست قابلمطالعه موردي از منابع متعددي  يها پژوهشو شواهد در  ها داده
، مشاهده مستقیم، مشاهده مشارکتی و مصنوعات ها مصاحبهاسناد، آرشیوها،  :[56] از اند عبارت ها آن

جایگاه  .ه استانجام شد توگادر شرکت نیمه ساختارمند  مصاحبه 7 یطورکل بهدر این پژوهش . فیزیکی
ن پژوهش مطالعه موردي از در ای. نشان داده شده است 3در جدول  ها مصاحبهسازمانی، تاریخ و زمان 

مناسبی جهت پرسش از  يهاسوال ،؛ بدین معنا کهه استشد يبردار بهرهمطالعه موردي  پروتکل
به عبارتی در جلسات مصاحبه پس . تهیه شد و مبناي کار جلسات مصاحبه قرار گرفت شوندگان مصاحبه

 يها ، پرسشهاي شرکت یتفعالینه سابقه و درزم عمومی و کالن يها پرسشاز مطرح کردن برخی 
هاي فناورانه، راهبردهاي کسب فناوري،  یتقابلیري دانش و گ شکلحل هاي مرا ینهزمدر  یمناسب

 شوندگان مصاحبه از هر یک ازهاي دولت و محصوالت و دستاوردهاي شرکت در هر مرحله  یاستس
و پس از جلسه  گردید یمتوسط پژوهشگر ضبط  ها مصاحبهالزم به ذکر است که کلیه . شد یمپرسیده 

ت مواجهه با هرگونه ابهام و نارسایی، از طریق تلفن یا ایمیل با فرد مربوطه و در صور شد یم سازي یادهپ



 71   ... در هاي پیچیدهمحصوالت و سامانه ساختقابلیت هاي فناورانه  مسیر شکل گیري و تکامل

 
گران در یکی از پژوهش 14/4/1396همچنین، در تاریخ . گردید یمو مورد برطرف  شد یمتماس حاصل 

قائم مقام شرکت، مدیر تولید، (محل شرکت توگا و در میان جمعی از مدیران و کارشناسان این شرکت 
مدیر پروژه توربین جانبی، مدیر مهندسی توربوماشین، یق و توسعه، مدیر مهندسی تجهیزات مدیر تحق

MGT-75 هاي پژوهش، برخی نتایج و یافته ارایهحاضر شد و پس از ) و یک کارشناس مدیریت فناوري
  .نظرات و پیشنهادات اصالحی و تکمیلی را دریافت نمود

 يها نقشه، پیشرفت طرح يها گزارش، و راهبردي بلندمدت يها برنامهبعالوه، اسناد متعددي شامل اسناد 
مورد  گروه مپنا و شرکت توگا هاي یتسا وبمحصوالت و  يها کاتالوگراه فناوري و محصول شرکت، 

باال بردن روایی و پایایی از  منظور بهالزم به ذکر است که در این پژوهش . مطالعه قرار گرفته است
 مأخذاز  1ساختاريروایی  منظور به: [15]شده است  يبردار بهرهامه خواهد آمد، که در اد ییها روش

مزیت استفاده از چندین منبع اطالعاتی دست یافتن  ینتر مهم، زیرا اطالعاتی چندگانه استفاده شده است
به خطوطی همگرا از پژوهش است و شبیه آن است که از چندگوشه مثلی خطوطی ترسیم شوند که 

براي شامل مدیران و خبرگان شرکت افراد کلیدي  همچنین از .یکدیگر را در مرکز مثلت قطع نمایند
 از منابع مختلف آمده دست بهونه عدم انطباق میان نتایج و برطرف کردن هرگ مرور گزارش مطالعه موردي

چارچوب نظري اولیه پژوهش  عنوان بهپیشین  هاي یهنظراز  2روایی بیرونی منظور به. استفاده شده است
و تکامل  یريگ شکلقابل مشاهده است، الگوهاي  2که در جدول  طور همان. شده است يبردار بهره
 .است شده يگردآورپیچیده  يها سامانهیع مختلف تولیدکننده محصوالت و فناورانه در صنا هاي یتقابل
توسط لی و یون  شده یهاراالگوي  شده در بخش پیشینه پژوهش، یمعرفي از میان این الگوها عالوه،به

است، زیرا مشتمل بر حاالت  شده گرفتهکار هدر این پژوهش ب ها یلتحلعنوان مبنایی براي به [34]
 یريگ شکلمنجر به  توانند یممختلف بر مبناي میزان مشارکت و همکاري بازیگران بیرونی است که 

مطالعه  يها پروتکلاز  3پایایی منظور بهو . مسیرهاي مختلف و راهبردهاي کسب فناوري مختلف شود
پروتکل طراحی شده براي این . شده استموردي استفاده شده است و پایگاه داده مطالعه موردي ایجاد 

هدف اصلی تحقیق، واحد تحلیل تحقیق (طرح تحقیق موردي : مطالعه موردي مشتمل بر این اجزا است
 يها پرسشدسترسی به مدارك و شواهد و منابع اطالعات؛  يها روش؛ )و مقیاس زمانی و مکانی تحقیق

 .و نتایج ها یافتهو گزارش  ها ادهدبراي تحلیل  ییها دستورالعملاصلی و فرعی تحقیق؛ 

  

  

                                                        
١ Construct Validity 
٢ External Validity 
٣ Reliability 
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  در شرکت توگا انجام شده يها اطالعات مرتبط با مصاحبه  -3جدول 

  زمان مصاحبه  تاریخ  شوندگان جایگاه مصاحبه  ردیف
  دقیقه 56ساعت و  1  15/10/1394 معاون مهندسی و تحقیق و توسعهمدیر عامل و  مقام قائم  1
  دقیقه 27ساعت و  1  15/10/1394  وريآفنفرآیندهاي مدیریت مدیر   2
  دقیقه 40ساعت و  1  16/10/1394  مدیر تحقیق و توسعه  3
  دقیقه 14ساعت و  1  16/10/1394  مدیر ساخت و تولید  4
  دقیقه 20ساعت و  1  16/10/1394  پشتیبانی محصول یزير برنامهمدیر   5
  دقیقه 48  15/10/1394  وريآکارشناس انتقال فن  6
  دقیقه 52  16/10/1394  وريآفرآیندهاي مدیریت فنکارشناس   7

  ها داده تحلیلروش  -3-2
و ترکیب  يبند طبقهنظیر بررسی دقیق،  هایی یتفعالدر پژوهش مطالعه موردي شامل  ها دادهتحلیل 

اولیه پژوهش موردي و استخراج نتایج  هاي یهفرضو  ها گزارهنشان دادن  منظور بهکمی و کیفی  يها داده
چهار راهبرد براي تحلیل  یطورکل به ].39[ و شواهد گردآوري شده است ها دادهاز  موردنظر هاي یافتهو 

، استخراج نظریه 1نظري پیشین هاي یافتهتکیه بر  ]:56[در پژوهش مطالعه موردي وجود دارد  ها داده
از  آمده دست به 4رقیب هاي یینتبو آزمودن  3مبتنی بر توصیف مورد مطالعه ها داده، تحلیل 2ها بردادهمبتنی 

 دومراهبرد  شده يگردآور يها دادهتحلیل  منظور بهدر این پژوهش راهبرد منتخب . سه راهبرد پیشین
دلیل این امر آن است که این پژوهش داراي رویکردي . است ها بردادهاستخراج نظریه مبتنی یعنی 

که به دلیل خاص بودن  رود یمست، زیرا انتظار انجام گرفته ا 6اکتشافی يا گونه بهبوده و  5استقرایی
مستخرج از  هاي یهنظردر مشابه آن تجربه مورد مطالعه در این پژوهش، الگوي خاصی حاصل شود که 

براي  7این پژوهش از تکنیک تحلیل ترتیب و توالی زمانی عالوه،هب. شود ینمپیشین یافت  يها پژوهش
این روش تحلیل کمک . کند میو اسناد مورد مطالعه استفاده  ها مصاحبهي به دست آمده از ها دادهمطالعه 

پیرامون یک موضوع خاص که با توالی و ترتیب  ها اتفاقکه پژوهشگر بتواند جریانی از وقایع و  کند یم
روش تحلیل ترتیب و توالی زمانی، روش متداول در تحقیق . را شناسایی نماید اند دادهزمانی خاصی رخ 

آن را  توان میو  دهد میترتیب تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار  برحسبست که رویدادها را موردي ا
زمان به  برحسبو تنظیم رویدادها  سازي مرتب. آورد حساب بهزمانی  هاي دورهشکل خاصی از تحلیل 

                                                        
١ Reley on theoretical propositions 
٢ Work your data from the “ground up” 
٣ Develop case description 
٤ Examine rival explanations 
٥ Inductive  
٦ Exploratory  
٧ Chronological Sequence Analysis 
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ه و هدف از تجزی. تا در طول زمان رویدادهاي علّی را مشخص کند دهد میگر این امکان را پژوهش

  ]. 56[ کرد مقایسه است شده بینی پیشتحلیل این است که باید ترتیب تاریخی را با آنچه 
اسناد و  ینو همچن شدند یم سازي یادهانجام شده با دقت پ يها ابتدا مصاحبه ،ها داده یلمنظور تحل به

قرار  یقمطالعه عم موردپژوهش  يها مرتبط با پرسش و یدمف يها مدارك مختلف با هدف استخراج داده
 یندنبال مضام ها و اسناد و مدارك، پژوهشگران به آمده از مصاحبه دست به يها داده یبررس در. گرفتند یم
 ها یاستس یادگیري، يسازوکارها ي،فناورانه، راهبرد کسب فناور هاي یتقابل یعنیپژوهش  یديکل) ها تم(

برخورد  ینمضام ینها و اسناد و مدارك هرجا با ا همتن مصاحب درو اقدامات دولت و دستاوردها بودند و 
موارد فوق  یکزمان وقوع هر  یینپژوهشگران به تع بعد گام در. کردند یها را مشخص م آن کردند یم

اطالعات مرتب شده بر اساس  یپس از بررس. موردنظر را بر اساس زمان مرتب کردند یعپرداختند و وقا
 گردید طراحی جدولی ادامه در. شد یمسال تقس 6 یال 5 یدوره زمانمحور زمان، تجربه شرکت به چهار 

 سازوکارهاي ي،کسب فناور هاي يفناورانه کسب شده، استراتژ هاي یتآن را قابل یافق يکه محورها
 يفروش محصوالت آورده شده است و محورها یزانو اقدامات دولت و م ها یاستس فناورانه، یادگیري

سپس ). 5جدول (اند  داده یلفناورانه تشک هاي یتجدول را مراحل ساخت و انباشت قابل ینا يعمود
در جدول مذکور  یزمان یو توال یبها و مطالعه اسناد و مدارك با ترت آمده از مصاحبه دست به يها داده
   .پژوهش استخراج شود ینموردنظر ا يتا بر اساس آن الگو شدند یم یگذاريجا
  
 پژوهشهاي  یافته -4

در پاسخ به نیاز روزافزون به انرژي الکتریکی در ایران و عدم تولید توربین و تجهیزات جانبی آن در 
است در ا هاي اصلی گروه مپن که یکی از زیرمجموعه) توگا(کشور، شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا 

 1380هاي بزرگ گازي در کارخانجات خود را از اواخر سال  تاسیس و تولید توربین 1378تابستان سال 
و  بر عهده داردگاز و بخار با توان باالي نیروگاهی را  هاي توربیناین شرکت مأموریت تولید . آغاز نمود

در این راه . ا نیز در دست اجرا داردمگاوات و کمپرسور مربوطه ر 25برنامه تولید توربین صنعتی با توان 
زیمنس و آنسالدو  هاي شرکتهمزمان با جذب دانش فنی از سازندگان معتبر اروپایی، با همکاري 

از آن زمان  .در عرصه ساخت کامل محصوالت خود گام برداشته است) فناوري دهنده انتقال عنوان به(
پوشش نیاز رو به رشد داخلی و خارجی به این محصوالت، تأسیسات و ظرفیت کارخانه  منظور بهتاکنون و 

با ثبت تولید و  در حال حاضر شرکت توگا .است رسیده واحد در سال 40و به قریب  یافته یشافزامرتباً 
در  بازار ایران و منطقه خاورمیانه به و صنعتی نیروگاهی يهاي گاز واحد توربین 230تحویل بیش از 

 . 1گردد المللی در صنعت توربین محسوب می یک بازیگر بین ساله خود، 18کارنامه 

                                                        
١ http://www.mapnaturbine.com/ 
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گازي نیروگاهی و صنعتی توسط شرکت توگا در طول  هاي ینتوربروند تجمیعی تولید و عرضه  2شکل 

و تکامل  یريگ شکلدر ادامه مراحل مختلف . دهد یمرا نمایش ) 1395تا  1378(سال گذشته  18
تشریح ) سال 22( 1395تا  1373ورانه در گروه مپنا و شرکت توگا طی سال هاي آفن هاي یتقابل

ورانه ساخت آفن هاي یتقابلو تکامل  یريگ شکلمراحل  عنوان بهدلیل انتخاب چهار مرحله . شود یم
، توافق نظر و تاکید مدیران این شرکت بر طی این چهار )شرکت توگا(گازي در گروه مپنا  هاي ینتورب

هاي گازي خارجی خرید و بهره برداري از توربین: ند ازااین چهار مرحله عبارت. رحله پنج ساله استم
؛ ساخت توربین )1383تا  1378(؛ درونی سازي و انتقال فناوري ساخت توربین گازي )1378تا  1373(

یجاد و تنوع بخشی به سبد محصوالت و ا) 1388تا  1383(هاي گازي در داخل با تنوع محدود 
  ).1395تا  1388(ها بر پایه تحقیق و توسعه بهبودهاي تدریجی در توربین

 

) شرکت توگا(روند تجمیعی تولید و عرضه توربین هاي گازي نیروگاهی و صنعتی توسط گروه مپنا  - 2شکل 
  سال گذشته 18در طول 

  )1378تا  1373(خرید و بهره برداري از توربین هاي گازي خارجی : مرحله اول -4-1

هاي قدیمی متعلق به هاي ایران مربوط به نسخهترین توربین هاي گازي نصب شده در نیروگاهقدیمی
هاي کلید هاي گازي که در قالب پروژهها از توربینوزارت نیرو در نیروگاه 1366تا سال . است 1970دهه 
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همچنین، در زمینه . بردندگرفت، بهره میهاي خارجی صورت میها و سازندهتوسط شرکت 1در دست

بردار صرف عنوان بهرهها بههاي گازي صنعتی مورد نیاز در صنایع نفت و گاز نیز کشور ما سالتوربین
هاي کلید در دست و توسط کشورهاي شد و این تجهیزات در قالب پروژهها شناخته میاین توربین

ین هاي روسی در خطوط انتقال گاز از جنوب تورب 50براي مثال، در اوایل دهه . شدندخارجی تامین می
هاي تقویت ایستگاه همهدر واقع . کار گرفته شدندهبه شمال کشور براي صادرات گاز به شوري سابق ب

خریدهاي کلید در دست ادامه  70تا اواسط دهه . ها و تجهیزات روسی مجهز شده بودندفشار با توربین
  .داشت

صورت کلید در دست، خودش ها بهگرفت که به جاي ساخت نیروگاهوزارت نیرو تصمیم  1367در سال 
دلیل این امر، . ها نماید که نمونه آن نیروگاه شهید رجایی استاقدام به مدیریت پروژه ساخت نیروگاه

- گیرندگان کلیدي صنعت جهت کاهش میزان وابستگی کشور به شرکتگذاران و تصمیمتالش سیاست
المللی خریداري شد و هاي بیننتیجه، تجهیزات اصلی در قالب مناقصه از سازندهدر . هاي خارجی بود

هاي عالوه، برخی تجهیزات جانبی توسط سازندههب. نیروگاه با مدیریت پروژه شرکت توانیر ساخته شد
یم گروه مپنا از دل ت. ادامه پیدا کرد 1372این روند تا سال . داخلی از جمله شرکت اتمسفر ساخته شدند

در واقع نفرات اصلی گروه مپنا از دل تیمی که . مدیریت پروژه ساخت نیروگاه شهید رجایی بیرون آمد
عنوان شرکتی مستقل از مدیریت پروژه ساخت این نیروگاه را بر عهده داشتند، بیرون آمدند و گروه مپنا به

    قائم مقام شرکت توگا  .تاسیس شد 1373هاي نیروگاهی در سال توانیر با ماموریت مدیریت پروژه
هاي نیروگاهی، عبارت بود از مدیریت پروژه 1378تا  1373مدل کار مپنا بین سال هاي ": گویدمی

کاران خارجی و خرید توربین و ژنراتور شکست کار، انجام بخشی از مهندسی نیروگاه و دادن کار به پیمان
 6نام برد که شامل ساخت  6CCتوان از پروژه وره میهاي این دترین پروژهاز مهم. هاي خارجیاز سازنده

برخی  1377در سال ": کنداو اضافه می ."بود... نیروگاه گازي سیکل ترکیبی در نیشابور، خوي، فارس و 
زیرا در این زمان هم از نظر مصرف صنعت و هم مصارف خانگی . هاي راهبردي اتخاذ شدندتصمیم

هاي جدید وزارت نیرو هنوز مشغول ساخت نیروگاه. زمینه احساس می شدانرژي نیاز به توسعه در این 
براي این منظور، همه نیازها را . نیروگاه سیکل ترکیبی جدید احداث کند 7وزارت نیرو قصد داشت . بود

در یک مناقصه بین المللی قرار بر این بود که کار به . واحد توربین گازیی داشت 30تجمیع کرد و نیاز به 
ها در داخل تولید کند و دانش هاي گازي از خارج، این توربینتی داده شود که به جاي خرید توربینشرک

 هايقابلیتکسب عالوه، راهبرد هب. "انجام دهدهاي گازي را به داخل کشور وري ساخت توربینآو فن
ها و آموزش طریقهاي گازي خریداري شده از توربینبرداري از بهره انه در این مرحله،ورآفن

  .2برداريکارگیري و بهرههیادگیري از طریق ب: سازوکار یادگیري عبارت است ازاست و  هادستورالعمل
  

                                                        
١ Turn Key 
٢ Learning by Using 
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  )1383تا  1378(آوري ساخت توربین گازي درونی سازي و انتقال فن :دوممرحله  -4-2

چند . ویژه توربین گازي در داخل آغاز شدهورود به مرحله ساخت تجهیزات نیروگاهی ب 1378در سال 
 نهایتاْ. کردند ارایهشرکت خارجی از جمله زیمنس، آلستوم و آنسالدو ابزار تمایل کردند و پیشنهادهایی 

شرکت . توربین گازیی در داخل کشور ساخته شود 30سال  5شرکت آنسالدو برنده شد و قرار شد در قالب 
هاي گازي و بخار این شرکت مأموریت تولید توربین. ریت ایجاد شدبراي همین مامو 1378توگا در سال 

 5ماموریت شرکت توگا این بود که در این  .بر عهده داردرا  هاي صنعتیو توربین با توان باالي نیروگاهی
هاي ساخت در درون دست پیدا وريآدرصد فن 100وري ساخت را از آنسالدو کسب کند و به آسال فن

شرکت زیمنس بود که خود  V92.4وري، توربین آپایه انتخاب شده براي انتقال دانش و فنتوربین . کند
قائم مقام . وري ساخت این توربین را کسب کرده بودآشرکت آنسالدو تحت لیسانس زیمنس دانش و فن

معناست مدل فاز به فاز بدین . برداري شدبراي این منظور از مدل فاز به فاز بهره": گویدشرکت توگا می
گیرد و بقیه هاي تجهیزات پیرامونی دریافت می شود و ساخت در داخل آنها صورت میکه، ابتدا نقشه

کند که در فاز پایانی کلیه اجزا و قطعات از این فرآیند تا جایی ادامه پیدا می. اجزا از خارج وارد می شود
و   V94.2توربیندر نهایت، . دشونها و مستندات خارجی در داخل ساخته و مونتاژ میطریق نقشه

% 51شرکت خارجی مجبور بود تا حداقل  ."فاز ساخت داخل گردید 5تجهیزات وابسته به آن طی 
در این قرارداد، شرکت خارجی تجهیزات ساخت داخل را . هاي تابعه مپنا تهیه کندتجهیزات را از شرکت

سازي توسط تضمین کیفیت و پیشرفت داخلی .فروختکرد و به مپنا میهاي تابعه مپنا تهیه میاز شرکت
 4ها در قالب پنج فاز در جدول وريآسازي فنپیشرفت داخلی. شدشرکت خارجی به مپنا گزارش داده می

ها و مولفهساخت  ورانه در این مرحله،آهاي فنقابلیت کسبهمچنین، راهبرد . نمایش داده شده است
است و سازوکارهاي یادگیري ) روش فاز به فاز( لیسانس از طریقهاي گازي توربین هايزیرسیستم

  .و همکاري رسمی با شرکاي خارجی 2و یادگیري از طریق تعامل 1یادگیري از طریق انجام: ند ازاعبارت

  

  

  

  

  
                                                        

١ Learning by Doing 
٢ Learning by Interaction 
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  ]38[در قالب پنج فاز  V94,2هاي ساخت توربین آوريپیشرفت داخلی سازي فن  -4جدول 

فازهاي انتقال 
  )درصد(درونی سازي   پایان  شروع  مولفه هاتعداد   فناوري

  34/11  2002ژانویه   2000دسامبر   6  1
  49/27  2003ژانویه   2002ژانویه   4  2
  05/37  2003آگوست   2003ژانویه   6  3
  39/55  2004می   2003جوالي   6  4
  25/70  2005مارس   2004مارس   8  5

  )1388تا  1383(محدود  ساخت توربین هاي گازي در داخل با تنوع: مرحله سوم -4-3
 زیمنس V94.2هاي گازي سنگین اقدام به ساخت توربین 1388تا  1383هاي سالطول در  شرکت توگا

ورانه ساخت این آهاي فنقابلیت. جنرال الکتریک نمود GE Frame9Eو برخی از اجزاي توربین 
ورانه آهاي دانشی و فنجریانوري داخلی و آهاي توسعه فنها از طریق ترکیبی پویا از تالشتوربین

هاي داخلی و مراکز با دامنه وسیعی از دانشگاه شرکت توگادر این مسیر، . دست آمده استخارجی به
موفق به  در این دوره شرکت توگاتوان ادعا کرد که می. تحقیقاتی داخلی و خارجی همکاري داشته است

ورانه آهاي فنقابلیت. هاي گازي شده استتوربینهاي ساخت اجزاي سرد و گرم وريآدرونی سازي فن
هاي به قابلیت هاي ساخت و نهایتاْداري، تعمیرات و مونتاژ به قابلیتاز دانش نگه شرکت توگادر 

ورانه در آهاي فنالزم به ذکر است، راهبرد کسب قابلیت. مهندسی محصول توسعه و تکامل یافته است
مونتاژ و ساخت کامل توربین گازي از طریق لیسانس و برطرف کردن  وريآاین مرحله، کسب دانش و فن

. وري استآها و ایجاد بهبودهایی در فرآیندهاي ساخت از طریق یادگیري حین انتقال فنعدم تطابق
همچنین، سازوکار یادگیري مشتمل بر یادگیري از طریق انجام و یادگیري از طریق تعامل و همکاري 

  .است رسمی با شرکاي خارجی
واحد تمام شده بود و حاال  30در گروه مپنا پروژه قبلی ": گویددر این رابطه قائم مقام شرکت توگا می

البته . هاي گازي داشتشد و کشور هم کلی نیاز و تقاضا براي توربینهاي جدیدي شروع میباید پروژه
در فرآیند قبلی عالوه بر ایجاد . بسازدتوانست توربین حاال شرایط کمی تغییر کرده بود و توگا دیگر می

ماشین آالت و تجهیزات ایجاد شده اتفاقی که افتاده بود این بود که متخصصان و کارشناسان یادگرفته 
توانستند در می: دو نوع مهارت یا دانش در افراد شکل گرفته بود. بودند که چگونه باید توربین ساخت

عبارتی، تجربه افراد به. وجود آورندهبرخی بهبودهاي تدریجی ب هاي ساخت تغییراتی ایجاد کنند وروش
. هاي ساخت انجام دهندوريآداد که بهبودهاي تدریجی زیادي در فرآیندها و فناین اجازه را به آنها می
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هایی که در فرآیند یادگیري دوم این بود که حال دانش و تجربه الزم براي برطرف کردن عدم تطابق

از  ها سریعاْدر اوایل کار در صورت مواجه شدن با عدم تطابق. وجود آمده بودهداد بساخت رخ می
  اما در ادامه مهندسین داخلی یاد . متخصصین شرکت انتقال دهنده درخواست کمک و راهنمایی می شد

  ."هاي مهندسی به بازطراحی اجزا و قطعات بپردازندگرفتند که چگونه باید از طریق تحلیلمی

تنوع بخشی به سبد محصوالت و ایجاد بهبودهاي تدریجی در : مرحله چهارم -4-4
  )1395تا  1388(ها بر پایه تحقیق و توسعه توربین

هاي تحقیق و توسعه ها و فعالیتدوره بعدي در واقع دوره رشد تالش": گویدقائم مقام شرکت توگا می
ه یدر واقع دوره رشد تحقیق و توسعه براي ارا. بودبراي ایجاد محصوالت تغییر یافته یا ارتقاء یافته 

با طراحی پایه از خودمان البته نه به معناي اینکه ما کاغذي (محصول جدید و مستقل و متفاوت است 
توانیم دانش و ما که نمی) سفید برداریم و شروع کنیم همه اجزاي یک توربین رو از اول طراحی کنیم

ها، بلکه منظور این است که از همه دانش. افراد خودمان را نادیده نگیریماطالعات قبلی، تجربه و سابقه 
. "کنیمبرداري میهاي قبلی براي طراحی یک توربین از پایه جدید و مستقل بهرهها و مهارتتجربه

 V92.4 )157روزرسانی توربین ههاي تحقیق و توسعه براي بپروژه توگادر  1389در سال بنابراین، 
شد و در سال  +شروع شد که ابتدا منجر به اولین نسخه با نام ) درصد 4/34مگاوات با راندمان 

بعدا این پلتفرم با نام . شد) درصد 36مگاوات با راندمان   )183اي با نام منجر به نسخه 1394
  ما این راهبرد را ": کندمدیر تحقیق و توسعه توگا بیان می .شناخته شد توگادر شرکت

در این راهبرد، . هاي موجود آغاز کنیمروزرسانی توربینهبرگزیدیم که مسیر رفتن به سمت طراحی را از ب
وري ما باید طراحی یک آزیرا در رهبري فن. وري بودآورانه بسیار کمتر از رهبري فنآشکاف دانشی و فن

به نظر مشاوران و متخصصین این حوزه، اگر همه  بنا. کردیمجدید را از صفر آغاز می توربین کامالْ
هاي بسیار باال، گذاريشرایط و منابع مورد نیاز اعم از انسانی، مالی و دانشی فراهم باشد، به شرط سرمایه

دنبال ما به ،لذا. کشد تا یک توربین از صفر طراحی و ساخته شودسال طول می 20الی  15حدود 
رفته در محصوالت موجود رفتیم تا از طریق بهبود آنها بتوانیم محصوالت  کارههاي بوريآشناسایی فن

مشابه این کار توسط خود شرکت زیمنس انجام گرفته بود و خود این شرکت . کنیم ارایهارتقاي یافته اي 
 ."روزرسانی این توربین کرده بودهاقدام به ارتقا و ب

یگري در مپنا رخ داد و آن اقدام براي ساخت توربین تجربه د 1394تا  1389عالوه، در فاصله زمانی هب
در . شودشناخته می این توربین در مپنا با نام . شرکت زوریا بود DU80مگاواتی  25صنعتی 

شبیه به تجربه با آنسالدو براي (قرارداد انتقال فناوري این توربین با زوریا اکراین بسته شد  ،89سال 
قرار شد خود توربین و ": شرکت توگا می گوید برنامه ریزي پشتیبانی محصولمدیر ). توربین 
هاي شرکت. وري کامل صورت پذیردآهاي جانبی آن در قالب چهار فاز و طی دو سال انتقال فنسیستم
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. وري همکاري نمایندآحاضر نبودند با این سرعت و همچنین با این سطح از انتقال فن اروپایی اوالْ

هاي اروپایی اصرار بر این داشتند که توربین در ایران تحت لیسانس آنها تولید شود، در شرکت، همچنین
داد که توربین در ایران تحت لیسانس خود گروه مپنا تولید شود و صادر که زوریا این اجازه را میحالی
در سال  ."داشتهاي اروپایی همچنین از نظر قیمت هم اختالف معناداري با پیشنهادهاي شرکت. گردد

هاي مشابه با تجربه. وري از زوریا و ساخت داخل این توربین در داخل کامل گردیدآفرآیند انتقال فن 93
هاي قبلی براي این توربین در حال انجام است و مراحل ارتقا و گذشته در زمینه ارتقا و بهبود در توربین

 .تهاي ساخت آن در حال انجام اسبهبود در توربین و روش
در توگا با روش مهندسی  به بعد کار بر روي یک توربین دیگر با نام  90همچنین، از سال 

این توربین در . جنرال الکتریک است GE Frame 6Fمعکوس آغاز شده است که بر اساس توربین پایه 
زمینه مهندسی  نکته مهمی که در": گویدقائم مقام شرکت توگا می. به مرحله مونتاژ رسید 94اواخر سال 

وجود دارد این است که نمی توان از طریق ) توربین گازي(هاي پیچیده معکوس در محصوالت و سیستم
بلکه باید . وري ساخت این محصوالت دست یافتآبه دانش و فن) کپی کاري(مهندسی معکوس محض 

مچنین دانش هاي ساخت آن دست پیدا کرد و هبه دانش بازطراحی محصول، اجزا و قطعات و روش
 توان گفت که شرکت توگا موفق به کسب طور کلی میبه. "سازي سیستم را کسب نمودیکپارچه
هاي گازي شده است، ولی نکته در توربین 1هاي تدریجیهاي ساخت و ایجاد بهبودها و نوآوريقابلیت

هاي طراحی توربینهاي اساسی در رابطه با این شرکت آن است که این شرکت هنوز نتوانسته قابلیت
موفق به  توگاکه رغم اینعلیدر این زمینه را کسب نماید و  2هاي بنیادینه نوآوريیگازي جدید و ارا

ساخت  تازگی در زمینهبهشده است،  Frame 9E GEهایی از توربین و بخش V94.2ساخت توربین 
در این زیادي ورانه آکرده است و هنوز شکاف فنورود  9F GE Frameو V94.3A3هاي توربین
هاي عالوه، راهبرد کسب قابلیتهب .زیمنس و جنرال الکتریک دارد یعنیهاي پیشرو ها با شرکتتوربین

روش (وري ساخت از شرکت زوریاي اکراین از طریق لیسانس آورانه در این مرحله شامل انتقال فنآفن
وري آشرکت جنرال الکتریک؛ انتقال فن ؛ طراحی و مهندسی معکوس توربین اقتباس شده از)فاز به فاز

    هاي ها و زیرسیستمزا بر روي مولفهاز زیمنس؛ تحقیق و توسعه درون Fساخت توربین کالس 
و  صورت غیررسمیالمللی بههاي متخصصان و خبرگان بینگیري از مشاورهبهرههاي موجود؛ توربین

سازوکارهاي یادگیري نیز مشتمل بر . است داخلیها و مراکز تحقیقاتی گیري از دانش دانشگاهبهره
و یادگیري از طریق تعامل و همکاري با  4یادگیري از طریق انجام؛ یادگیري از طریق تحقیق و توسعه

 .شرکاي خارجی و بازیگران داخلی است

                                                        
١ Incremental Innovation 
٢ Radical Innovation 

  .است SGT5-4000F نام جدید این توربین  3
٤ Learning by Research 
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این هاي بین المللی و گسترده بر فعالیت یکی از موضوعات حائز اهمیت در این دوره زمانی نقش تحریم

اما براي پرداختن به نقش . ورانه شرکت استآهاي فنگیري و تکامل قابلیتشرکت و مسیر شکل
هاي مختلفی که این ها باید به پروژههاي شرکت توگا در دوران شدت گرفتن تحریمها بر فعالیتتحریم

    نش و پیشتر اشاره شد که شرکت توگا دا. شرکت در این دوران در دست داشته است توجه کرد
را طی دو مرحله ساخت مشترك با آنسالدو ایتالیا  V94.2ورانه ساخت توربین نیروگاهی آهاي فنقابلیت

روزرسانی هو تولید تحت لیسانس زیمنس کسب کرده بود و در این دوران بیشتر به بهبودهاي جزئی و ب
هاي دیگري اما پروژه. ربین شدهاي جدیدتري از این تواین توربین مشغول بود که منجر به معرفی نسخه

مگاواتی از  25وري ساخت توربین آکه در این دوران در شرکت توگا در حال انجام بودند شامل انتقال فن
  . مگاواتی شرکت جنرال الکتریک بود 40شرکت زوریاي اکراین و طراحی و مهندسی معکوس توربین 

ها دست از همکاري با شرکت اکراینی با شروع تحریمگونه بیان کرد که در مورد پروژه اول باید این
وري آدر مورد پروژه دوم، چون روش کسب فن. وري را قطع نکردآشرکت توگا نکشید و فرآیند انتقال فن

وري نداشت، آوري نقشی در فرآیند انتقال فنآطراحی و مهندسی معکوس بود و شرکت صاحب فن
معتقد است  ،مجیدپورطور کلی، به. ي ساخت این توربین وارد نکردورآها آسیبی به فرآیند کسب فنتحریم

به این شکل که از یک طرف منجر . علیه ایران به مثابه شمشیري دو لبه است هاي بین المللیکه تحریم
هاي اضافی بر کشور هاي روز دنیا و همچنین اعمال هزینهوريآیابی به دانش و فنبه دشواري دست
یابی به هاي درونی براي دستاما از طرف دیگر منجر به تحریک و تشویق تالشایران شده است، 

  .]38[ ها شده استهاي فعال در این حوزهورانه نزد بنگاهآهاي فنقابلیت
    هاي کسب هاي گازي، راهبردورانه ساخت توربینآهاي فنگیري و تکامل قابلیتمسیر شکل ،5در جدول 

هـا و اقـدامات دولـت    ، سیاسـت )شرکت توگا(سازوکارهاي یادگیري در گروه مپنا  ورانه وآهاي فنقابلیت
 شـود، مسـیر   مشـاهده مـی   3طور کـه در شـکل   همان. ه شده استیو میزان فروش محصوالت ارا ]48[

اول، : شـامل چهـار مرحلـه اسـت    ) شرکت توگـا (ورانه در گروه مپنا آهاي فنگیري و تکامل قابلیتشکل
قابلیت ساخت ؛ دوم، هاها و دستورالعملهاي خریداري شده از طریق آموزشداري از توربینبربهره قابلیت

؛ سوم، قابلیت مهندسـی  صورت فاز به فاز و تحت لیسانس آنسالدوآنها به ها و مونتاژها و مولفهزیرسیستم
 ها از طریـق یـادگیري حـین انتقـال     ایجاد برخی بهبودها و برطرف کردن عدم تطابق و ساخت توربین و

هاي موجود بر پایه تحقیق و توسعه و ساخت هاي جدیدتر از توربیننسخه ؛ چهارم، قابلیت ساختوريآفن
  .ها به روش مهندسی معکوس و تحت لیسانسانواع توربین
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  در گروه مپنا و شرکت توگا گازي هاي توربینفناورانه ساخت  يها یتو تکامل قابل یريشکل گ یرمس - 3 شکل

  
  هاي ساخت و ایجاد بهبودها و توان گفت که شرکت توگا موفق به کسب قابلیتطور کلی میبه

اساسی در رابطه با این شرکت آن است هاي گازي شده است، ولی نکته در توربین 1هاي تدریجینوآوري
هاي هاي گازي جدید و ارایه نوآوريهاي طراحی توربینکه این شرکت هنوز نتوانسته است قابلیت

     و  V94.2موفق به ساخت توربین  توگاکه رغم اینعلینماید و  کسبدر این زمینه را  2بنیادین
 و V94.3Aهاي ساخت توربین زگی در زمینهبه تاشده است،  Frame 9E GEهایی از توربین بخش

9F GE Frame  هاي پیشرو ها با شرکتدر این توربینزیادي ورانه آکرده است و هنوز شکاف فنورود
الزم است ": در همین راستا، مدیر عامل گروه مپنا معتقد است]. 38[ زیمنس و جنرال الکتریک دارد یعنی

ها و سایر مراکز علمی کشور  گسترش یابد، همکاري با دانشگاهتحقیق و توسعه و فعالیت هاي پژوهشی 
قائم مقام شرکت توگا  ."هاي بزرگ دنیا به عنوان راهبرد ادامه یابد افزایش یابد، ادامه همکاري با شرکت

مپنا عالوه بر اینکه باید قادر به انجام بهبودها و بروزرسانی و ارتقاي توربین  1400در افق " :کندبیان می
درصد را  39مگاوات و راندمان  220هاي قبلی خود خواهد بود، ساخت توربینی در کالس جدید با توان 

  ."در برنامه خود دارد
  
 
  

                                                        
١ Incremental Innovation 
٢ Radical Innovation 
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  گیريبحث و نتیجه -5

آورانه ساخت و ارتقاي هاي فنگیري و تکامل قابلیتمنظور به تصویر کشیدن مسیر شکلاین پژوهش، به
محصول و سامانه پیچیده در یک شرکت متاخر ایرانی با نام توگـا انجـام   عنوان یک هاي گازي بهتوربین

این موضوع از آن جهت ضـرورت و اهمیـت دارد کـه در صـنایع تولیدکننـده محصـوالت و       . گرفته است
  آوري و بـازار متفـاوت و فضـاي    هـاي فـن  هاي گـازي، بـه دلیـل رژیـم    هاي پیچیده نظیر توربینسامانه

ت نهادي متمایز از محصوالت مصرفی با سیستم تولید انبوه، الگوهـا و مسـیرهاي   گذاري و ترتیباسیاست
هاي توان به یافتهدر تایید این نظر می. کنندآورانه از اصول متفاوتی تبعیت میهاي فنگیري قابلیتشکل

قـط از  هـاي پیچیـده ف  آورانه در محصوالت و سامانهپایی فناشاره کرد که معتقد است هم] 38[مجیدپور 
هاي پرش از مراحل و خلق مسیر جدید به ترتیـب بـه جزیـی و    روي میسر است و مدلطریق مدل دنباله
  .غیرممکن هستند

آورانـه در کاالهـاي   هاي فـن گیري و تکامل قابلیتهاي پژوهش با برخی الگوهاي شکلاز مقایسه یافته
: توان به این نتـایج دسـت یافـت   ه میمصرفی داراي سیستم تولید انبوه در سایر کشورهاي در حال توسع

هـاي  آوريیابی کشورهاي در حال توسعه به فنتاکید زیادي بر دست] 30و 19[اول، در اغلب این الگوها 
هاي پیچیده مانند تـوربین  که در رابطه با محصوالت و سامانهفرآیند ساخت محصول شده است، در حالی

سازي ها و اجزاي کلیدي و همچنین قابلیت یکپارچهرسیستمهاي ساخت زیآوريگازي، تمرکز ویژه بر فن
هاي تحقیق و توسـعه و نـوآوري   ، به قابلیت]33و 16، 10[دوم، بیشتر الگوهاي مورد اشاره . سیستم است

هـاي تحقیـق و توسـعه و نـوآوري در     که رسیدن به قابلیـت شوند، در حالیدر محصول و فرآیند ختم می
هاي پیشگام در ایـن  هاي پیچیده دشوار است و تعداد معدودي از شرکتنهمحصول در محصوالت و ساما

   زا بـه بـازار معرفـی نماینـد و     ها قادرند محصوالت کامالْ جدید مبتنـی بـر تحقیـق و توسـعه درون    حوزه
طور که در مورد شرکت توگا مشهود است، این شرکت به قابلیـت بهبودهـاي تـدریجی بـر اسـاس      همان

که عمده این الگوها کار خود را بـا مراحلـی   سوم، در حالی. تحقیق و توسعه دست یافته استهاي فعالیت
دست آمده در پـژوهش حاضـر کـار    کنند، الگوي بهشروع می] 33[، تولید قطعات اصلی ]19[چون مونتاژ 

مونتـاژ  کنـد و در مرحلـه بعـد بـه سـاخت و      هاي گازي شروع میبرداري از توربینخود را با خرید و بهره
. رسدها و پارامترهاي عملکردي میها و قطعات رسیده و در ادامه به ارتقاء و بهبود برخی مولفهزیرسیستم

دسـت آمـده پـژوهش حاضـر     تا حدودي موید الگوي به] 16[در نهایت، الگوي ارایه شده توسط دیترنیت 
هاي سـطح پـایین و   ها و نوآوريهاي عملیاتی و بهبوداست، از این نظر که دانش پایه مشتمل بر قابلیت

پذیر است، اما دسـت یـافتن   یافته امکانمتوسط از طریق تقلید و مشارکت و همکاري با کشورهاي توسعه
هـا و  گـذاري هاي اساسی و راهبردي است، تنها در سایه سـرمایه به دانش پیچیده که دربرگیرنده نوآوري

  . شودق میگیر در زمینه تحقیق و توسعه محقهاي چشمفعالیت
دسـت آمـده از مطالعـات پیشـین در زمینـه      هاي این پژوهش بـا الگوهـاي بـه   از طرفی، از مقایسه یافته
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ویژه در کشورهاي در حال توسعه، نتایج جالب توجهی حاصل که در محصوالت و سامانه هاي پیچیده به

بهـره بـرداري و   (کی و نـاگو  اول، الگوي ارایه شـده توسـط چادنوسـ   : شودادامه به برخی از آنها اشاره می
، شباهت )بهبود در طراحی سیستم ←بهبود در مولفه ها و تجهیزات  ←نگهداري سیستم هاي وارداتی 

دوم، همانطور که قبال اشاره شـد تیوبـال میـان    ]. 13[دست آمده در این پژوهش دارد زیادي با الگوي به
ت پیچیده تمایز قائل است و معتقـد اسـت   قابلیت هاي ساخت و تولید و قابلیت هاي طراحی در محصوال

این یافته ها با ]. 53[که در کشورهاي در حال توسعه میان این قابلیت ها ترتیب و توالی زمانی وجود دارد 
یافته هاي پژوهش حاضر مطابقت دارد و شرکت مورد مطالعه ابتدا به قابلیت هاي ساخت و تولیـد دسـت   

سوم، یافته هاي . سمت کسب تدریجی قابلیت هاي طراحی پیش برود یافته است و در ادامه قصد دارد به
الگوي شناسایی شده در این پژوهش ]. 34[لی و یون تطابق دارد  پژوهش حاضر از چند نظر با یافته هاي

تولیـد   ←خریـد  (شباهت زیادي به الگوي ساخت قابلیت هـاي فناورانـه هواپیماهـاي نظـامی در چـین      
آنها معتقدند که نقش شـرکاي خـارجی تـاثیر زیـادي در انتخـاب      . دارد) مهندسی معکوس ←مشترك 

راهبرد کسب فناوري در کشورهاي متاخر دارد، به گونه اي که حضور فعال آنها منجر به انتخاب راهبـرد  
هایی نظیر تولید مشترك یا توسعه مشترك می شود، در حالی که عدم حضور فعال آنها منجر بـه اتخـاذ   

چهارم، الگوي شناسایی شده در این پژوهش با الگوي ارایه . راهبردهایی مانند مهندسی معکوس می شود
طراحـی   ←عملیـاتی سـازي محصـول     ←مهندسی و شناسایی محصـول  ] (26[شده از سوي کیامهر 

و  از نظر ترتیب و توالی زمانی مراحل متفاوت است و الگوي حاضر کار خود را با بهـره بـرداري  ) محصول
پنجم، . عملیاتی سازي آغاز می کند و سپس درصدد ساخت و مونتاژ و همچنین مهندسی محصول است

اسـت کـه معتقـد اسـت، در محصـوالت و      ] 37[الگوي ارایه شده در این پژوهش موید نظرات مجیـدپور  
بـا  هاي پیچیده روش غالب همپایی فناوري همان دنباله روي است و پـرش از مراحـل در رابطـه    سامانه

   .هاي خاص صورت می پذیرد و خلق مسیر جدید تا حد زیادي غیرممکن استآوريبرخی فن
آورانه در شرکت توگا و شـرکت توربوکمپرسـور نفـت    هاي فنگیري قابلیتششم، از مقایسه الگوي شکل

هاي گازي صـنعتی در ایـران ایـن نتیجـه حاصـل گردیـد کـه        عنوان دیگر شرکت سازنده توربینبه] 3[
ها تقریباْ مشـابه  هاي گازي در این شرکتآوري ساخت توربینگیري و انباشت دانش و فنوهاي شکلالگ

آورانه در شرکت توربوکمپرسور نفت متشکل از مراحل هاي فنگیري و تکامل قابلیتاست و الگوي شکل
گـازي بـه صـورت     هاي ینتوربساخت مشترك ) 2هاي وارداتی؛  ینتورببرداري از خرید، مونتاژ و بهره) 1

روزرسـانی و بهبـود   طور مستقل در شرایط تحریم و بـه هاي گازي به ینتوربساخت ) 3تحت لیسانس؛ و 
البته الزم به ذکر است که شرکت توربوکمپرسور نفت فعالیت خـود را چنـد سـال بعـد از     . توربین ها است

گازي صنعتی مورد نیاز براي هاي شرکت توگا شروع کرد و دامنه محصوالت آن محدودتر است و توربین
الزم به ذکر است که شرکت . گیردهاي تقویت فشار در خطوط انتقال گاز را دربرمیبکارگیري در ایستگاه

توربوکمپرسور نفت با هدف تکرار تجربه شرکت توگا در صنعت نفت و گاز ایجاد شد تا نیازهاي این حوزه 
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توان به بومی سازي دانش ساخت اي مهم این شرکت میاز دستاورده. هاي گازي را پاسخ دهدبه توربین

عالوه، تجربه این شرکت نیـز گویـاي   به. اشاره کرد IGT25مگاواتی با نام  25هاي گازي صنعتی توربین
گذاري، خریدهاي دولتی هاي راهبري، سرمایههاي متنوع پویا در زمینهآن است که دولت با اتخاذ سیاست

. گیري و تکامل این صنعت در ایران بازي کـرده اسـت  و بی بدیلی در شکل گیري نقش پررنگو تسهیل
 هـاي  هاي کسـب و ایجـاد قابلیـت   به شناسایی پیشران] 2[در پژوهشی دیگر صفدري رنجبر و همکاران 

که پژوهش حاضـر  اند، در حالیهاي گازي در شرکت توربوکمپرسور نفت پرداختهآورانه ساخت تورربینفن
هاي گـازي در شـرکت توگـا    آورانه ساخت توربینهاي فنگیري و انباشت قابلیتسیر شکلبه شناسایی م
  .پرداخته است

 : توان به این موارد اشاره کرددست آمده از این پژوهش میهاي سیاستی و مدیریتی بهعنوان توصیهبه
 هـاي  ویـژه محصـوالت و سـامانه   گیر براي یک محصـول بـه  اول، وجود بازار و تقاضاي چشم

هاي هوشمندانه در راسـتاي تجمیـع تقاضـاي    تواند و اتخاذ سیاستپیچیده در داخل کشور می
زنـی شـرکت هـاي داخلـی در مقابـل      داخلی و خریدهاي دولتی، عالوه بر افزایش قدرت چانه

گذاري در زمینه هاي تحقیق و توسعه پذیري سرمایههاي پیشرو خارجی، منجر به توجیهشرکت
 شود؛ ساخت، تولید و تست این محصوالت می هايو زیرساخت

 آوري هاي فنصورت فاز به فاز روش مناسبی براي کسب قابلیتآوري بهدوم، روش انتقال فن
اي که کـار بـا   صورت تدریجی است، به گونهها بهاز شرکاي خارجی و درونی سازي این قابلیت

هـاي کلیـدي و   آوريسازي فندرونی شود و باهاي کمتر پیچیده آغاز میآوريسازي فندرونی
 رسد؛ ساخت و مونتاژ کل محصول در داخل به پایان می

 هاي گازي عالوه بـر  هاي پیچیده نظیر توربینکه طراحی محصوالت و سامانهجاییسوم، از آن
هاي گسترده به زمان و هزینه بسیار زیادي نیاز دارد، گزینه مناسب بـراي  وجود دانش و قابلیت

هاي عملکـردي و رانـدمان   ي در حال توسعه نظیر ایران، معرفی محصوالتی با ویژگیکشورها
 بهتر از طریق بروزرسانی محصوالت موجود است؛ 

 هاي پیچیده در طریق روش مهندسی معکوس صرف یابی به محصوالت و سامانهچهارم، دست
هـاي  مدیریت پـروژه  سازي سیستم وهایی نظیر یکپارچهتقریباْ غیرممکن است و وجود قابلیت

 هاي سازنده الزامی است؛ کالن مقیاس نزد شرکت
 هاي پیچیده الزم است تلفیقی پنجم، براي کسب موفقیت در زمینه ساخت محصوالت و سامانه

زا صـورت پـذیرد و   آوري داراي منشا بیرونی و درونپویا و هوشمندانه از راهبردهاي کسب فن
  .ول توسعه و تکامل پیدا کنندآوري در طسازوکارهاي یادگیري فن

این پژوهش مانند بسیاري از پژوهش ها داراي محدودیت هایی است، که در ادامه به برخی از آنها اشاره 
 : می شود



 1396زمستان  ، 38 بهبود مدیریت، شماره     88

 

 هاي گازي آورانه ساخت توربینهاي فنگیري و تکامل قابلیتاول، پژوهش حاضر الگوي شکل
لـذا،  . ورد بررسی و کنکاش قرار داده استعنوان یک مطالعه تک موردي مدر شرکت توگا را به

شود از طریق طراحی و بنابراین، پیشنهاد می. پذیري ندارندهاي این پژوهش قابلیت تعمیمیافته
در زمینـه صـنعت تـوربین گـاز      2یا یک مطالعه موردي تطبیقی 1انجام یک مطالعه چندموردي

حال توسعه بـر قابلیـت تعمـیم     هاي داخلی و خارجی بویژه در کشورهاي درمشتمل بر شرکت
 .هاي پژوهش افزوده شودیافته

 که دوم، این پژوهش همچون تعدادي پژوهش مشابه بر حوزه انرژي تمرکز کرده است، درحالی
ها و تجهیزات ارتباطـات از راه  ها مانند سیستمتوانند به مطالعه سایر حوزههاي آتی میپژوهش

هاي پیچیده نظامی و غیرنظـامی  ک، محصوالت و سامانهداري الکترونیهاي بانکدور، سیستم
 . بپردازند

 هـاي آتـی   که پـژوهش سوم، این پژوهش به مطالعه یک مورد در ایران پرداخته است، در حالی
توانند به مطالعه تطبیقی میان این مورد و مواردي از سایر کشورهاي در حال توسعه بپردازند می

گیـري  سی و اقتصادي دارند و تاثیر این عوامل بر مسیر شکلکه شرایطی متفاوتی از منظر سیا
 .آورانه را بررسی نمایندهاي فنو تکامل قابلیت

 آورانـه در یـک شـرکت سـازنده     هاي فـن چهارم، این پژوهش صرفاْ مسیر شکل گیري قابلیت
وهاي لذا، مطالعه موردي تطبیقی میان الگ. هاي گازي در ایران را به تصویر کشده استتوربین

آوري میـان  پـایی فـن  هاي صورت گرفتـه در مسـیر هـم   آورانه و تالشهاي فنکسب قابلیت
هاي رقیب از کشورهاي در حـال توسـعه   هاي گازي ایرانی و شرکتهاي سازنده توربینشرکت

 .شودهاي آتی پیشنهاد میعنوان موضوعی براي پژوهشبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
١ Multiple Case Study 
٢ Comparative Case Study 
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