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شناخت توانمندی شرکتهای عرضهکننده کاالهای سرمایهای پیشرفته در کشورهای در حال توسعه
مهدي كيامهر

*1

 -1دکترا ی مدیریت نوآوری ،عضو پژوهشکده سیاستگذاری علم ،فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چكيده



امروای را وشکیل می دهند 1کاالهدای سدرمایه ای پیشدرفته را
کاالها و سیستمهایی وعریف کردهاند کده قده طدور عهدومی در
وعداد کم و قه صورت پروژهای وویید میشوند ،هیینهوویید هدر
واحد محدول (قه نسبت کاالهای مدرفی) قداال اسدت و حهدم
استردهای اا اصدا های مهندسی قدرای ووییدد هدر واحدد قایدد
انها ایرد [ .]1عحوه قر شدکلدادن قده ایدر سدا تهدا ،اید
سیستمها وههییات و دمات مورد نیاا قدرای ووییدد کاالهدای
صنعتی را پدید مدی آورندد .مطداق آمارهدای رسدهی ،صدنای
کاالهای سرمایه ای پیشرفته 11 ،درصدد اا کدل اراا افدیوده
وویید شده در قخش وویید ،و سدا ت و سداا کشدور انگلسدتان
قی سدالهدای  1111ودا  ،1111را در ا تیدار داشدتند و 11
درصد اا نیروی کار قخشهای مرقوط در استخدا ای صدنای
قود [.]1
اا نظر وداریخی ،اید کاالهدا اقتددا در کشدورهای صدنعتی
پیدایش یافته و مورد استفاده صرار ارفتند .کشورهای در حدال
ووسعه در اذر امان و قه دنبال پرکردن شکاف صنعتی ود قدا
کشورهای پیشرفته ،وبدیل قه قدااار صدادراوی اید محددوالت
شدند قه اونه ای که امرواه عرضه ،ندب و ااهی قهرهقرداری اا
ای کاالها قده مییدت رصداقتی کشدورهای صدنعتی در وهدارت
عهانی وبدیل شده است [ .]3در حایی که وفکر رایج در ووسعه
صنعتی حاکی اا وهرکی کشورهای در حدال ووسدعه قدر ووییدد
کاالهای صنعتی قا فناوری وویید انبدوه و قده طدور عهدومی قده
صدد صادرات است [ ،]4شواهد عدید نشان میدهد که قر دی
اا کشورهای درحال ووسدعه اا عهلده چدی و هندد قده ایهداد
قنگاههای عرضه کننده کاالهای سرمایهای پیشرفته میپردااندد

کاالهای سرمایه ای پیشرفته مانندد نیرواداههدای ووییدد قدر ،
یوکوموویوهددا و هواپیهاهددا ایرسددا تهددای اصتدددادی عوام د
امروای را وشکیل می دهندد .اارچده اینگونده کاالهدا اقتددا در
کشورهای صنعتی طراحی و وویید میشد ،طی دهههای ا یدر
قر ی اا کشورهای در حال ووسعه هم پیشدرفتهدایی در اید
امینه داشتهاندد .قده عندوان نهونده ،شدواهد موعدود حداکی اا
موفقیتهایی در مهندسی ،وویید کاالها و مدیریت پروژههدا در
صنعت نفت ،قر  ،حهل و نقل و هوافضا است .اما پرسشهدایی
اساسی اا منظر سیاستهای ووسعه و وقویت ای ووانهندیهدا
وعود دارد .پاسخ قه ای پرسشها پدیش اا هدر چیدی نیاامندد
درک ماهیت و سطح ووانهندیهای فعلی است .ای مقایه ادا
اول را قددا پیشددنهاد یددچ چهددارچو مفهددومی قددرای شددنا ت
اینگونه ووانهندیها قر میدارد .در ای راستا ،دو دسته اا مناق
نظری شامل مطایعات نوآوری در کاالهای سرمایه ای پیشدرفته
و نظرات قنگاههای متأ ر مورد قررسی نقادانه صرار مدیایرندد.
اارچه هیچیچ اا ای مناق نظری نهیووانند قه ونهایی مددیی
قرای درک ووانهندیهدای مدذکور ارا ده کنندد ،مههوعدهای اا
مفاهیم ،ایدههدا و مححظداوی اا هریدچ اا آنهدا قدرای سدا ت
چهارچو مفهومی صاقل استخراج است.
واژگان كليددي :ووانهنددی ،قنگداه متدأ ر ،یکپارچده سداای
سیستمها ،کاالهای سرمایهای پیشرفته.
 -1مقدمه
کاالهای سرمایه ای پیشرفته مانندد نیرواداههدای ووییدد قدر ،
یوکوموویوهددا و هواپیهاهددا ایرسددا تهددای اصتدددادی عوام د

 . 1ای د دسددته اا کاالهددا ادداهی وحددت عنددوان سیسددتمهددای محدددول پیچیددده
( )Complex Product Systems or CoPSهم نامیده میشوند .در مطایعات
نوآوری میان کاالهای صنعتی که دارای فناوری وویید انبوه هستند (مانند ودرو) و
ای کاالهای سرمایه ای پیشرفته وهایی صایل شدهاند [ .]1آچا و ههکدارانش وسدتی
دوالیهای را قرای شناسایی ای دسته اا کاالها معرفی کردهاند [.]1

 .نویسنده عهدهدار مکاوبات :ایهیل m_kiamehr@yahoo.com
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قنگاههای متا ر 1و نوآوری در کاالهای سدرمایهای پیشدرفته. 3
در ادامدده هددر یددچ اا مندداق نظددری در قخشددی مهددیا قررسددی
میشوند وا مییان کهچ آنها قه قحگ روش اردد.

و هم اکنون در قااارهای عهانی نیی حضدوری محددود دارندد.1
وویید ای دسته اا کاالهدا عدحوه قدر پاسدخگویی قده نیااهدای
دا لی حاصل اا رشد سدری صدنعتی اید کشدورها ،اشدت ال
مناسبی ایهاد کرده است و میوواند قده رشدد ایرسدا تهدای
علهددی و فندداوری هددم کهددچ کنددد .اید صددنای مهندس دان و
دانشهندان قومی را استخدا میکند و وعداد ایادی نیروی کار
وحدیلکرده و متخدص را در انهیره ووییدد دود قده صدورت
غیرمستقیم قه کار میایرند.
ایران نیی طی دو دهه ا یر پیشرفتهدایی در اید صدنای
کسب کرده است .راهکارهای ووسعه ای ووانهندیها و افیایش
میددیان رصاقددتپددذیری آنهددا پرسددشهددای مههددی پددیشروی
سیاسددتگذاران صددنعتی کشددور صددرار مددیدهددد .عهددتایددری
سیاستهای رسهی کشور هم حاکی اا اید دغدغدههدا اسدت
(مداحبه قا مدیر کل ووسعه صادرات دمات سداامان ووسدعه
وهارت ایران ،ایلنا 4 ،اردیبهشت  .)1311امدا یدافت راهکارهدا
پدیش اا هدر چیدی نیاامندد وعدود درکدی درسدت اا اذشددته،
وضعیت فعلی و ماهیت ووانهندیهای موعدود اسدت .قده طدور
اص ،الا است پاسخ پرسشهایی نظیر ایر را یافت :ماهیدت
ای ووانهندیهای دا لی چیست؟ اید ووانهنددیهدا ودا چده
سطحی اا پیشرفتگی رسیده اندد؟ آیدا ودوان رصاقدت در عرصده
قی ایهللی را دارند؟ آیا قنگاهها می ووانند ود را در مواعهه قدا
و ییرات فناوری در عهان حفظ کدرده و ووانهنددیهایشدان را
ووسعه دهند؟ چه سیاسدتهدا و راهبردهدایی مدی ودوان قدرای
ووسعه پایدار اید ررفیدتهدا پیشدنهاد داد؟ وداکنون وحشدی
سیستهاویچ قرای پاسخگویی قه پرسشهای قداال در موصعیدت
ایران و حتی سایر کشورهای در حدال ووسدعه صدورت نگرفتده
است [.]1
قخشهای قعدی ای مقایه میکوشد چهدارچوقی مفهدومی
قرای درک ووانهنددی یکپارچدهسداای سیسدتمهدا قده عندوان
ووانهندددی فناوراندده اصددلی و راهبددردی اینگوندده قنگدداههددا در
کشورهای در حال ووسدعه پیشدنهاد دهدد .پیشدینه پژوهشدی
مددروبب قددا ای د قحددگ در دو اددروه صاقددل طبقددهقندددی اسددت:

 -5نوآوري در كاالهاي سرمايهاي پيشرفته
استدالل آثار پژوهشی در ای امینه ای است که ویژادیهدای
منحدر قه فرد صنای کاالهای سرمایه ای پیشرفته (در مقایسه
قا صنای وویید انبوه) قر اقعاد نوآوری و سداماندهی صدنعتی در
آنها وأثیراذار است .وعود وعداد ایادی اا ایر سیستمها ،اعیاء
و صطعهها در هدر اید محددوالت و ایادشددن سداامانهدای
درایر در فرایند ووسعه و وویید هر محددول ،یکپارچده سداای
سیستمها را در صلب فعاییتهای شرکتهای عرضهکنندده اید
محدوالت صرار می دهد .ههانگونه که نهودار  1نشان می دهدد،
معهدددوال مشدددتری در قددداالی هدددر حضدددور دارد و شدددرکت
عرضهکننده (در عهل قه عنوان پیهانکار اصلی یا یکپارچدهسداا
شددنا ته مددیشددود) مسددلوییت یکپارچددهکددردن فندداوریهددای
مختلف ،امینههدای دانشدی مدروبب ،مددیریت پدروژه و ایهداد
ههاهنگی در شبکه شرکای وهاری قرای وویید محددول را قدر
عهده دارد.
مشتری/مشاور
یکپارچهساز سیستم


عرضهکنندگان زیر سیستمها

عرضهکنندگان اجزا،


عرضهکنندگان قطعات


نمودار  .1هر یکپارچهساای سیستمها ،قرارفته اا []1

یکپارچه سااان سیستم نقش مدؤثری را در هددایت فرایندد
نوآوری و ههاهنگی شبکه وأمی کننداان ارج اا سداامان در
قسیاری اا صنای قر عهده ارفتهاند .یکپارچهساای سیسدتمهدا
دارای دو عنبه است .عنبه اول نارر قده فعاییدتهدای دا لدی
قنگاه قود و اصدا های مورد نیاا قرای ودأمی و یکپارچدهکدردن

 . 1قه عنوان نهونه شرکت های قهارات در هند ،دوسدان در کدره عندوقی ،هدارقی و
دانگ فنگ در چی  ،امپسا در آرژانتی و فرا و مپنا اا ایران اا عهله شرکتهدایی
هستند که قه ودریج در حال نفوذ در قااارهای عهانی هستند.

2. Latecomer firms
3. Innovation studies in high-value high-tech capital goods
industries
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متفاوت محدول را میدهد و آنهدا را صدادر مدیکندد و ییدرات
فناورانه را در مرا میان ساامانهای مختلدف مددیریت کنندد.
مدیریت اروباطات و ههکاریهای دانشی قا مناق قیرونی مانندد
دانشگاهها و وأمی کننداان وخددی قخش اصلی ای فرایند را
در قرمیایرد.
عدحوه قدر اید دو عنبده ،اا آنهدا کده معهدوال اید دسددته اا
محددددوالت در صایدددب پدددروژه طراحدددی و ووییدددد مدددیشدددوند،
عرضهکننداان قایدد در مناصدده قدرای دریافدت سدفارا شدرکت
کنند .شرکتها قسته قه شرایب صراردادی مهک است مهبدور قده
ارا ه دمات فنی و قهرهقرداری پس اا اوها پدروژه نیدی قاشدند .اا
منظر وحلیلی میووانیم دوره عهر یچ پروژه در اید صدنای را قده
دوران مناصده ،دوران انها پدروژه و دوران ارا ده ددمات پدس اا
پروژه وقسیم کنیم .در پیشینه پژوهشی ،مهارتهدا و داندش مدورد
نیدداا قددرای انهددا ایدد سدده فدداا ،در مههددو وحددت عنددوان
ووانهندددیهددای پددروژهای مفهددو سدداای شددده اسددت [ .]8ای د
صاقلیتهای پروژهای وسی ور اا محددوده مرسدو مددیریت پدروژه
(وعیی شده در طوط راهنهای پیا قاک) است.6
قه ای ورویب ،یکپارچه ساای سیستمها اا سرآغاا محددود
ود در امینه فنیِ مهندسی سیستمها قه امینههای عدیددی
اا مهارتها شامل دمات قهرهقرداری ،ووانهندیهای پروژهای،
یادایری اا قاا وردهای فنی در هنگا ارا ده ددمات پدس اا
پروژه و ووانهندیهای راهبردی قرای حرکت در انهیدره اراا
صنعت و در میان قااارهای مختلف استرا یافته است .نهودار
 1اروبدداط یکپددارچگی سیسددتمهددا قددا مفهددو اسددتردهوددر
ووانهندیهای ساامانی که ووسب چندیر [ ]1پیشنهاد شدده را
نشان میدهد.

ورودیهای مورد نیداا قدرای ووییدد محددول یدا ددمت را در
قرمیایرد .عنبه دو  ،که در سدالهدای ا یدر اههیدت قسدیار
قیشتری یافته ،نارر قه فعاییتهای قیرونی قنگاههدا اسدت و قده
یکپارچه کردن صطعهها ،مهارتها و دانش وأمی شده اا سدایر
ساامانها قرای وویید محدوالت و دمات اشاره میکند [.]6
قه عحوه ،یکپارچهساای سیسدتمهدا نقدش مههدی در حددول
کددارایی 1ووییددد در عرضددهکننددداان دارد .یکپارچددهسدداای
1
سیستمها قه عرضهکننداان امکان میدهد فرایندهای ههدیاد
یکپارچگی عهودی و قرونسپاری را قه منظور مقاقله قا پویدایی
(در محدول و محیب کسبوکار) مدیریت کنند .ای ووانهندی
قه شرکتها اعااه می دهد در امان و مکان مورد نیاا در امتداد
انهیددره اراا صددنعت حرکددت کننددد .قدده ایدد صددورت،
یکپارچهساای سیستمها دیگر ونها یچ ووانهندی فنی نیسدت.
قلکه یکپارچهساای سیستمها قه ودهیمهدای راهبدردی مانندد
نحوه وقسیم فعاییتهدای ووییدد و ندوآوری در امتدداد انهیدره
اراا صنعت ،سااماندهی پروژهها ،انتخدا شدرکای وهداری و
استره قرونسپاری یا یکپدارچگی عهدودی مدروبب مدیادردد.
یکپارچهساای سیستمها ووانهندیهای فنی و راهبدردی اسدت
که قه یچ عرضهکنندده کاالهدای سدرمایهای پیشدرفته امکدان
می دهد وهامی ورودیهای مورد نیاا قدرای طراحدی ،ووسدعه و
وویید محدول یا دمت را ورکیب کند [.]6
اما یکپارچه ساای سیستم ها ونها مروبب قا عنبههای فندی
نیسددت .قلکدده یددچ مکانیسددم ههدداهنگی هددم هسددت کدده قدده
عرضهکننداان یدچ صاقلیدت راهبدردی یعندی ایهداد شدبکه اا
ساامانها و هدایت آن اا عنبههای فنی و ساامانی را میدهدد.
پرنشیپ ووانهندی یکپارچهساای سیستمها را اا ای منظر قده
دو دسته سدینکرونیچ 3و دیاکرونیدچ 4وقسدیم مدیکندد [.]1
ووانهندیهای دسته سینکرونیچ قده حفدظ مییدت رصداقتی در
کوواهمدت کهچ میکند و در قرایرنده مهارتهدای مهندسدی
سیستمها و مهارتهای مدیریت پروژه است.
در مقاقل ،ووانهندی دیاکرونیدچ مدیوواندد مییدت رصداقتی
پایدار ایهاد کند .ای دسته شامل ووانهندیهایی است کده قده
عرضه کننداان اعااه وهسم و طراحی معهداریهدای عدیدد و
1. Economic efficiency
2. Dual processes
3. Synchronic
4. Diachronic

5. Project capabilities
6. PMBOK Guidline for Project Management
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صاقددل وددوعهی اا دانددش و ووانهندددی را در ا تیددار دارنددد .امددا
شرکتهای کشورهای در حال ووسعه فاصد چنان پایده دانشدی
در شرو فعاییت هستند .ای وفاوت منهر قه انهدا مطایعدات
استرده ای قرای کشف نحدوه ایهداد ووانهنددی در قنگداههدای
متأ ر شد .نظریههای قنگاههای متأ ر ،3کده اداهی در متدون
وحت عنوان نظریههای میانقر در سدطح قنگداه هدم شدنا ته
میشوند ،قر شانه منظدر منداق محدور سدوار مدیشدود و آن را
استرا می دهد وا قتواند واصعیتها و ویژایهدای قنگداههدای
کشورهای در حال ووسعه را پوشش دهد.
پددژوهشهددای متقددد در امیندده مدددیریت فندداوری در
کشورهای در حال ووسعه فرض میکدرد کده ندوآوری ونهدا در
کشورهای صنعتی اوفا می افتد و کشورهای در حدال ووسدعه
می ووانند قه انتخدا  ،اکتسدا و اسدتفاده اا فنداوری وارداودی
اصدا کنند .در حایت ایده آل قنگاهها مهکد اسدت قتوانندد در
فناوری وارداوی و ییراوی قدهند وا قدا محدیب قدومی سداااارور
شود .اا ای رو مفهو انتقال فناوری در متون سنتی قه صورت
استرده استفاده میشد [ .]11قه مدوااات آنکده پدژوهشهدای
عدید ویژایهای دانش فناورانه مانند ضهنیقودن و انباشدتی
قودن را وبیی کرد ،ای قاور پدید آمد که حتی قهرهقدرداری اا
فناوریهای وارداوی هم نیاا قه ندوعی اا فعاییدتهدای فناورانده
قومی دارد .ای نگرا عدید سدبب ووعده قیشدتر قده موضدو
ووانهندیهای فناورانه 6در کشورهای در حال ووسعه شد.
در حاییکه مفهدو سداایهدای پیشدی اا ووانهنددیهدای
فناوارنه در کشورهای در حال ووسعه سه عدیء کدارکردی اید
ووانهندیها را اا هم وفکیچ کرده قود 13[ 1و  ،]14یدل [ ]1
پژوهش را قا وعریف سطوح پیچیدای قدرای هدر یدچ اا اعدیاء
کارکردی ووسعه میدهد .ای مفهو ساای عدیدد کده سدطوح
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نمودار  :1یکپارچهساای سیستمها و ووانهندیهای ساامانی []1

اید متدون اههیدت راهبدردی ووانهنددی یکپارچدهسداای
سیستمها را وبیی میکند و دیدااههایی راع قه ماهیت اید
ووانهندیهدا قده دسدت مدیدهدد .قدا وعدود اید  ،مفداهیم و
چهارچو هدای موعدود قده ونهدایی قدرای درک ووسدعه اید
ووانهندیها در کشورهای در حال ووسدعه مانندد ایدران کدافی
نیست .قه عندوان مادال ،پرنشدیپ ووانهنددی یکپارچدهسداای
سیستمها را قه دو دسدته سدینکرونیچ و دیاکرونیدچ وقسدیم
میکند وا امیندههدای ایهداد مییدت رصداقتی در کووداهمددت و
قلندمدت را ووضیح دهد .اما مفهدو سداای او اا ووانهنددی قدر
اساس وهرقه کشورهای پیشرفته صنعتی صورت ارفتده اسدت.
ای مفهو ساای نهیوواند فعاییدتهدای نوآورانده در موصعیدت
کشورهای در حال ووسعه را که قه طور عهده امینههایی مادل
قهبود عییی طراحی موعود قرای وطاق قهتر قا شرایب محلدی
یا طراحدی سیسدتمهدایی قدا کدارایی پدایی ودر (در صیداس قدا
سیستمهای پیشرو) است را در قر قگیرد.
 -9نظريههاي بنگاههاي متاخر

3. Latecomer firm theories
4. Catch-up
5. Technological knowledge
6. Technological capabilities
 . 1سه عیء مذکور عباروند اا ووانهندی وویید ،ووانهندی سدرمایهادذاری(اسدترا
ررفیت وویید) و ووانهنددی ندوآوری در محددول و فرایندد .در اید مفهدو سداای،
ووانهندی وویید قه صورت وطاق دادن عهلیات ووییدی قا شرایب قومی وعریف شدده
است .ووانهندی سرمایهاذاری نارر قه عهلکدرد پدروژه هدایی اسدت کده قده منظدور
افیایش ررفیت کار انه اعرا میشوند و شا دههایی مانند هیینههدای پدروژه و یدا
مییان ویدژه سداای فندی در هدر پدروژه را در قرمدیایدرد .ووانهنددی ندوآوری هدم
ووانهندی هایی دانسته شده که قا کهچ آنها میووان فناوریهای ووییددی عدیددی
ووسعه داد که کمهیینهور هستند و اثرقخشی قاالوری دارند.

1
1

دیدااه مناق محور قده مییدت رصداقتی در پیشدینه پژوهشدی
راهبرد .قه طدور عهدده ندارر قده حفدظ ،اسدترا و نوسداای
ووانهندیها در شرکتهای نوآورِ کشورهای صنعتی اسدت [11
و  .]11ای نظریهها شرکتهایی را قررسی میکنند کده سدطح
1. Latecomer firms
2. Resource based view on competitive advantage
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مقدماوی ،میانی و پیشرفته را قرای هر عدیء وعریدف مدیکندد،
چهارچوقی صدروهند ور قدرای ارایداقی اوندااونی ووانهنددیهدا
فراهم میکند .عحوه قر ای  ،یل نقش فاکتورهای سداامانی 1در
ورکیب ووانهندیهدای فناورانده را قرعسدته مدیکندد .او عدیء
کددارکردی عدیدددی وحددت عنددوان اروباطددات 1را قدده مههوعدده
کارکردهای صبلی اضافه مدیکندد .ووانهنددی اروباطدات وحدت
عنوان مهارتهایی وعریف شدهاند کده قدرای انتقدال اطحعدات،
مهارتها و فناوری قه وأمی کننداان و سدایر قداایگران قیدرون
قنگاه و ههینطور دریافتشان اا آنها مورد نیاا است [.]16
در رویکردی مشاقه ،قل و پویت [ ]11استدالل میکنند که
دستیاقی قه کارایی قاال در وویید ونها اا طری اکتسا فنداوری
وارداوی و انباشت دانش عهلیاوی آن محق نهیاردد قلکه نیاا
3
قه ووانهندیهای قومی قرای ل و مدیریت و ییرات فناورانده
فناورانه 3دارد .ای ووانهندیها قه طدور عهدده قدر پایده منداق
قومی و متخدص مال نیروی انسانی ماهر شدکل مدیایرندد و
نیاا قه امانی طوالنی قرای رشد و شکلایدری دارندد .قدر اید
اساس ،قل و پویت ووانهندی فناورانه را قه دو سطح میشکنند:
ووانهندددی ووییددد و ووانهندددی فنددی .در ای د مفهددو سدداای،
ووانهندی وویید نارر قه مناق و مهارتهدای مدورد نیداا قدرای
وویید کاالهای صنعتی در سطح کارایی مشدخص و قدا ورکیدب
معینی اا ورودیها است .در مقاقل ،ووانهنددی فندی عبدارت اا
مندداق  ،مهددارتهددا و سددا تارهایی هسددتند کدده قددرای ل د و
مدیریت و ییدرات فندی مدورد نیداا هسدتند ،و ییراودی مانندد
استفاده اا فناوری عدیدی در ب ووییدد ،اسدتفاده اا فنداوری
عدیدی در محدول و یا ایهاد قهبود مستهر در ووانهندیهای
ووییدی موعود.
4
اینگوندده مفهددو سدداای پلکددانی قددل ،پاویددت و یددل اا
ووانهندیهای فناورانه که مشدتهل اسدت قدر دو محدور اعدیاء
کارکردی و سطوح پیچیدای یا عه اعیاء ،مبندای انبدوهی اا
پژوهشهای وهرقی در کشورهای در حال ووسدعه صدرار ارفتده
است [.]11-11
در رویکردی دیگر ،کیم [ ]11سه مرحله اا فرایند وطور در
ووانهندیهای فناورانده شدرکتهدای صدنای ایکترونیدچ کدره

عنوقی را معرفی میکندد :اکتسدا فنداوری ،درک فنداوری و
قهبود آن .در هر مرحله عنس فناوریها ،مییان رصاقت در قدااار
دا لی و عنس سیاستهای صدنعتی دویدت متفداوت قدود .قده
عنوان ماال در مرحله سو  ،قنگاهها اصدا قده قهبدود فنداوری و
افیایش کارایی فرایندها قدا لد داندش فندی دا لدی کردندد.
کارهای فناورانه در ای مرحلده اا هدر سده عدنس مهندسدی،
ووسعه ای و وحقیقاوی قودند و سیاستهای دویت اا عدایگیینی
واردات قه ووسعه صادرات متهایل اشت.
اارچه ای مطایعه ودویری کحن اا وطور ووانهنددیهدا در
دل شرایب قااار و مناق محلی قه دست میدهد ،قحگهایش قه
فناوریها در مرحله قلوغ چر ه عهر محدول محدود میاردد.
اما یی و قای [ ]11استدالل میکنندد کده ههدی سده مرحلده
قرای فناوریهای در مقط اذار هم مدیوواندد صداد قاشدد .و
حتی چنانچه ووانهنددیهدای قدومی رشدد کدافی پیددا کنندد،
شرکتهای متأ ر میووانند در نهایت وارد ووسعه فناوریها در
مرحلدده پیدددایش شددوند و قدده ای د ورویددب موصعیددت رصدداقتی
کشورهای صدنعتی را قده چدایش قکشدند .امدا دور اا واصعیدت
نیست اار فرض کنیم که شرکتهای پیشتاا وهایلی قه انتقدال
فناوریهای در مرحله اذار نداشته قاشدند چدون اید کدار قده
مییت رصاقتی آنها یطهه میاند.
قه عای وهرکی محدود قر ووانهندیهدای فناورانده ،هاقددی
[ ]13وهرقه رشد صنعت ایکترونیچ در کشورهای عنو شر
آس یا را اا منظدر فنداوری ،قدااار و راهبدرد مدورد قررسدی صدرار
میدهد .وهرکی ای پدژوهش قدر یدافت رواهدای حصانده اا
کسب ههیمان فناوری و قدااار قدی ایهللدی قدرای موفقیدت در
میانقر است .اا یحاظ نظری ،هاقددی مفهدو قنگداه متدأ ر 6را
پیشنهاد میکند و وفداوتهدای آن را قدا قنگداههدای پیشدتاا و
دنبایهرو 1وبیی میکندد .او سده ضدعف راهبدردی قنگداههدای
متأ ر را نیی معی میکند .ای پدژوهش نشدان مدیدهدد کده
چگونه قنگاههای متدأ ر در کشدورهای عندو شدر آسدیا اا
راهبرد یادایری فنداوری قدرای ووسدعه صدادارت 8قدرای غلبده
ههیمان قر سه ضدعف راهبدردی دود اسدتفاده کردندد .اکادر
مکانیسمهای یادایری در ای کشورها مانند مکانیسدمهدای او

1. Organizational capabilities
2. Linkages
3. Technological change
4. Staircase models

5. Assimilation
6. Latecomer
7. Follower
8. Export-led technological learning
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ای ا  1یا او دی ا  1دو منظوره قودند یعنی دسترسی ووأمان قه
قه قااار صادراوی و فناوریهای مناسب قدرای قدااار صدادراوی را
محق کردند.
اار چه قر ی اا پژوهشهای صبلی مال [ ]14نهونههایی اا
صنای کاالهای سرمایه ای را مطایعه کرده قودند ،هواندگ [ ]1
ووسعه صنعت هواپیهاساای در کره عنوقی را قده عندوان یدچ
نهونه اا کاالهای سرمایهای پیشرفته مورد قررسی صرار میدهد.
ووانهندیهای فناورانه در ای نهونه اا طری ایهداد ووانهنددی
یکپارچهساای سیستمها در حی انها پدروژههدا وطدور یافتده
است .ووانهندیهای فناورانه قا ایهاد ووانهندیهای وویید اعدیا
در پایی هر محدول و مونتاژ هواپیها آغاا اردید و سپس قه
مونتاژِ وحت پیهان 3ایرسیستمها و طراحی قعضی اا اقیارهدای
ووییدی استرا یافت .ای حرکدت عاصبدت قده پیچیددهودری
فعاییتهای یکپارچه ساای سیستم در رأس هر قرای طراحی،
ووسعه و وست هواپیهاها تم اردید .ویی شرکتهدای کدرهای
صادر قه یکپارچه ساای سیستم هواپیهاهای کحس پایی قودندد
و نتوانستند قه ووانهندی یکپارچه ساای کامدل قدرای طراحدی،
ووسعه و وست هواپیهاهای کحس قاال اذار کنند .شدرکتهدای
کرهای در ای مسیر ،واقسدتگی ایدادی قده ییسدانس دارعی،
وویید وحت پیهان قرای شرکتهای قی ایهللی و کهچ صدنای
دفاعی ایاالت متحده آمریکا قدرای ووییدد هواپیهاهدای نظدامی
داشتند.
در حاییکه عهده مطایعات صورت ارفته در کشدورهای در
حال ووسعه قر حرکدت وددریهی اا ووانهنددیهدای سداده قده
ووانهندی نوآوری در ورای مرا فناوری 4متهرکی هستند ،یدی و
چایسنگ [ ]16اسدتدالل مدیکنندد کده شدرکتهدای متدأ ر
می ووانند عهدش کنندد یعندی اا قر دی اا صدد هدای مسدیر
فناوری قپرند و قه طور مستقیم وارد مراحل قعددی شدوند .قده
عنوان ماال شرکت هیوندای قه عای ووسعه مووور کارقراووری،
قه طدور مسدتقیم وارد ووسدعه مووورهدای عدیدد ایکترونیکدی
انژکتوری شد .قا وعود مادالهدای قسدیاری کده اید پدژوهش
عرضه میکند ،دور اا واصعیت نیست اار فرض کنیم که شرکت

هیوندای دانشدی انباشدته اا نددب مووورهدای کدارقراووری در
اوومبیل های ود و قهبود آنها داشته است و اا ای پایه دانشی
قرای ووسعه نسل آینده مووورها قهدره قدرده اسدت .قده عدحوه،
هیوندددای صطدد یقددی سددطحی قدده نسددبت پیشددرفته اا
ووانهندیهای فناورانده را صبدل اا اید وددهیم مخداطرهآمیدی
در ود پرورا داده قدوده اسدت .اا اید رو انتظدار داریدم کده
راهبردهای عهش در مراحل انتهایی میدانقدر و یدا در هنگدا
اذار قه پیشتاای مشاهده شوند یعنی آنگداه کده قنگداه متدأ ر
دانش فناورانه را درک میکند ،ووانهندی وحقید و ووسدعه در
ود ایهاد کرده یا اینکه اروباطات دانشی قا محیب ود قدرای
ای منظور ووسعه داده است.
وشخیص عبور قنگداه اا یدچ سدطح داص در مددلهدای
پلکانی ووانهندی ،مانند آنچه در قاال اا قدل و پویدت نقدل شدد،
چایش عهدهای در پژوهشهای وهرقی محسدو مدیشدود .در
حاییکه فعاییتهای نوآورانه شرکتهای پیشتاا در امتداد مدرا
فناوری و اا طری وحقی و ووسعه انها میایرد ،سنهههدای
کهددی ماننددد وعددداد ثبددت ا تددرا هددا (سددنهه روعددی) یددا
سرمایهاذاری در وحقی و ووسدعه (سدنهه ورودی) مدیوواندد
قرای درک فعاییتهای نوآورانه آنها مورد استفاده صرار ایرد .اما
ای شا دهها قیانگر فعاییتهدای نوآورانده قنگداههدای متدأ ر
نیست .قنگاههای متأ ر قه طور عهومی قر مهندسدی محددول
موعود یا وحا قدرای ووسدعه آن متهرکدی هسدتند .قده عدای
استفاده اا سنهه های کهی ،پژوهشگران در کشورهای در حال
ووسعه قه طور عهومی اا اقیارهای کیفی استفاده میکنند و هر
سطح اا پلکان را قه نوعی اص اا فعاییتهای فناورانه مدروبب
میکنند که متنارر قا آن سطح است .قه ای ورویب ،پیشدرفت
در ووانهندددیهددای فناوراندده قددا مشدداهده نددو فعاییددتهددای
فناورانهای که یچ قنگاه انها میدهد و مقایسه آن قدا سدطوح
پلکان صاقل وشخیص واهد قود.
 -3چهارچوب مفهومی
ههانگونه که در قخش های صبلی نشان داده شد ،منداق نظدری
قررسی شده وا حد قسیار ایادی اا هم مسدتقل هسدتند و هدر
یچ قه ونهایی قرای درک ووانهندیهای راهبردی شرکتهدای
عرضهکننده کاالهای سرمایهای پیشرفته کافی نیسدتند .منداق
نظری اههیت راهبردی ووانهندی یکپارچه ساای سیستمهدا را

1. OEM
2. ODM
3. Contract assembly
4. Behind the technology frontier
5. leapfroggin
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وعاملهای "ووییدکننده-کارقر" قا مشدتریان پیشدرو کده قدرای
پیشبرد نوآوری و ووسعه صنعتی مورد نیاااست را شکل دهد.
قا وعود ای  ،قنگاه متأ ر مهک است نسبت قده شدرکتهدای
پیشرو دارای مییت هیینه ای قاشد چون قده احتهدال ایداد قده
نیروی انسانی یا سایر مناق ووییدی اراانور دسترسی دارد .قده
عددحوه قنگدداه مت دأ ر مهک د اسددت مییددت در شددنا ت قهتددر
نیاامندیهای قااار محلی 1و و ییرات مورد نیاا قرای ورانددن
محدول و فناوری قه شرایب قااار محلی داشته قاشد .اا اید رو
چایش اصلی یچ قنگاه متأ ر  ،ورسیم راهبردهایی قرای غلبده
قر موان اوییه (اا عنس قااار و فناوری) ورود قه صنعت قا ووعه
قه مییتها و عد مییتهای ذکر شده است .قعد اا ورود و طی
مراحل اوییه ،قنگاه متأ ر قه راهبردهایی قرای حفدظ موصعیدت
رصاقتی و قهبود آن در قااار نیاا واهد داشت.

در وعیی مییت رصاقتی و کارایی قنگاههای پیشتاا ای صدنعت
نشددان مددیدهنددد .ایدد مقایدده مفهددو "ووانهندددی متددأ ر
یکپارچهساای سیستمها" را قده عندوان معدادل آن ووانهنددی
راهبددردی در کشددورهای در حددال ووسددعه فددرض مددیکنددد و
چهارچوقی مفهومی را قرای ارایاقی وهرقی ای مفهو  ،قررسدی
اونااونی آن و سنهش اههیت راهبردیش پیشدنهاد مدیکندد.
اددا اول ووسددعه وعریفددی اا مفهددو "ووانهندددی متددأ ر
یکپارچهساای سیستمها" است .قرای ای منظدور وعداریف هدر
یچ اا اعیای اید مفهدو را اا قخدشهدای مختلدف پیشدینه
پژوهشی موضو قه صرض مدیایرندد و قدا ووعده قده نیااهدای
وحقی آنها قا دصت ،ودحیح و در نهایت ورکیدب مدیشدوند .اا
دیدااههای قه دستآمده اا قخدش صبلدی قدرای روشد کدردن
اقعاد وفداوت میدان اید مفهدو و ووانهنددی یکپارچده سداای
سیستمها در قنگاههدای پیشدرو اسدتفاده مدیکنندد و وعریدف
ورکیبی حاصل دصی ور میاردد.
در ادامدددده "ووانهندددددی"" ،متددددأ ر" و "ووانهندددددی
یکپارچهساای سیستمها" وعریف میاردند.

 -3-5توانمندي و تطور توانمندي
1

ووانهندی را می ووان قه عنوان مههوعه ای اا ویژایها دانست
که قه صاحب ای ویژایها اعااه میدهد عهلی را انها دهد.3
اارچه ای وعریف قرای وقریباً هر نوعی اا عهل ،مانندد دویددن
یا فووبال قاای کردن ،مدی وواندد صداد قاشدد ،وهرکدی مدا قدر
ووانهندیهای قنگاهی است و قیشتر اا نگاه فنداوری قده قنگداه
مینگریم (اا آنها که ووانهندی یکپارچهساای سیستمهدا یدچ
ووانهندی فناورانه راهبردی است) .اا ای رو "ویژایها"ی ذکر
شددده در وعریددف مددیوواننددد شددامل مددواردی چددون دانددش و
مهارتهای پنهان در افراد و اروهها ،سرمایههای فیییکی مادل
وههییات وویید و سیستمهای فناوری اطحعات ،و سرمایههدای
ساامانی 4مانند فرایندها ،سا تارها و اروباطهدای سداامانی یدا
وعاملها قا سایر ساامانها قاشند.
ووانهندی (ضعیف یا صدروهندد) قده وضدوح ودأثیراوی را قدر
روعی و کیفیت "عهل" مورد نظر واهد داشدت امدا سدایر
عوامل قیرونی و درونی ،مانندد فعاییدت رصبدا یدا درایدریهدای
درونساامانی ،هم میووانند قر عهلکدرد یدچ فعاییدت اثرادذار

 -3-1متأخر
مفهو متأ ر و راهبرد متأ ر ووسب پژوهشدگران مانندد [،13
 ]11قرای مطایعه شکل ایری و رشد قنگاههدای کشدورهای در
حال ووسعه مدورد اسدتفاده صدرار ارفتده اسدت .ههانندد سدایر
وحقیقات موعود در متون مانند [ ،]11ما هم وعریف ود را قدا
استفاده اا قعضدی مفداهیم پیشدنهادی هاقددی در [ ]13آغداا
میکنیم .قنگاه متأ ر قنگاهی است که قا دو دسته عد مییدت
رصاقتی در قااار مواعه است .اویی عد مییت در عقبمانددای
فناورانه قنگاه است که قه طور عهومی اا واصد شددن قنگداه در
یچ کشور در حال ووسعه ناشی میاردد .قنگاه متأ ر اا مناق
علهی ،فناوری و ندوآوری پیشدرفته عهدانی کده در کشدورهای
ووسعه یافته صرار دارند دور قدوده و قده آنهدا متددل نیسدت .اا
سوی دیگر سیستم ندوآوری پیرامدونی آن هدم ووسدعه نیافتده
است.
عد مییدت دو قنگداه متدا ر عدد حضدور و فعاییدت در
قااارهای پیشرفته قی ایهللی است .قنگاه متأ ر قه طور عهومی
قا قااارهای کوچچ و ساده ور محلی سروکار دارد و مشدتریانش
وقاضاهای پیچیده ندارندد .اا اید رو قنگداه متدأ ر نهدیوواندد

1. Local
2. Attributes
 . 3مبتنی قر مباحاات حضوری مداو ومکاوبات صورت ارفته قدا پروفسدور مایکدل
هاقدی و پروفسور ماروی قل.
4. Organisational capital
5. Performance
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فعاییت فقب یکپارچه ساای اعیا و صعطههدای فیییکدی نیسدت
قلکه یکپارچه کردن امینههای دانشدی متندو و مهدارتهدای
مختلف را هم در قردارد .قه عحوه وهدا ورودیهدای موردنیداا
قرای وویید ییوما در دا ل قنگاه ایهاد نهیشوند قلکده ماهیدت
اصلی یکپارچهسداای سیسدتمهدا در متددل شددن قده منداق
قیرونی و ههاهنگی آنهاست.
قر اساس ای وعریف اا یکپارچه ساای سیستمها قه عندوان
یچ اصدا  ،ووانهندی یکپارچده سداای سیسدتهها را قده عندوان
مههوعددهای اا ویژاددیهددایی وعریددف مددیکنددیم کدده قدده یددچ
یکپارچه ساا سیستم امکان میدهد یکپارچهساای سیستمها را
انها دهد .ووانهندی یکپارچه سداای سیسدتمهدا در کاالهدای
سرمایه ای پیشرفته قه یکپارچه ساا امکدان مدیدهدد کده یدچ
سیستم پیچیده فناوری را درک کند ،امینههای دانشی پنهدان
در آن را قفههدد و قتوانددد وهدا ورودیهددای مدورد نیدداا قددرای
پیادهکردن سیستم را وعریف و سپس ورکیب کند.
قرای عهلیاوی ساای ووانهندی یکپارچهساای سیستمها آن
را قه سه عیء میشکنیم .متون فعلی یکپارچهساای سیستمهدا
قر اساس شواهد کشورهای ووسعهیافته و شدرکتهدای پیشدرو
است (شرکتهایی که در مراهای فناوری حرکدت مدیکنندد).
وعاریف سه عیء که در ادامه میآیدد اقعداد کلیددی ووانهنددی
یکپارچه ساای سیستمها را اا متون موعود استخراج میکند و
آنها را قا فرضیهها و دیدااههایی ورکیب میکند که وداکنون در
ای مقایه در مورد ووانهندی متأ ر ایهاد شدهاند.
عددیء اول ووانهندددی متددأ ر یکپارچددهسدداای سیسددتمهددا:
ووانهندی کارکردی :ای عیء مشتهل است قر ویژایهای فنی
شامل مهارتهای مهندسی سیستمهدا ،مهندسدی ندر افدیار و
سرویسهایی مانند نگهداری و وعهیرات ،آمواا قهرهقرداران و
وأمی مایی که قرای ارا ه سیستمهای محدول پیچیدده مدورد
نیاا است .ای عدیء شدامل ویژادیهدایی اسدت کده قده قنگداه
یکپارچهساا اعااه میدهد طراحی مفهدومی سیسدتم را انهدا
دهد ،آن را قه ایرسیسدتمهدا قشدکند ،کدار ودأمی کنندداان و
پیهانکاران وخددی قرای طراحی عییی و وویید هر ایرسیستم
را ههاهنگ میکنند و اا یحاظ فنی قر آنها نظدارت مدینهایدد،
سیستم را در نهایت عه و فرایند وسدت سیسدتم را مددیریت
میکنند و دمات مورد نیاا پس اا وحویل سیستم قه مشتری
را ارا ه کند .قه ای ورویب ووانهندیهای کارکردی در پروژههدا

قاشند و عهلکرد را در اذر امان و در حدایی و ییدر دهندد کده
مهک است ووانهندی و ییر نکرده قاشدد .ووانهنددی قده طدور
کلی واقسته قه موصعیت دود اسدت قده اید مفهدو کده یدچ
ووانهندی در اروباط قا عهل مورد نظر و در یچ موصعیت اص
قااار و صنعت مفهو دارد .ووانهندی ارج اا موصعیتش مهک
است کامحً قی مفهو اردد یا حتی مهکد اسدت یدچ چدایش
قاشد و قده طدور مادال مدانعی قدرای پاسدخگویی سداامان قده
و ییددرات محیطددی اددردد (ماننددد مفهددو Core rigidities
معرفی شده ووسب یلونارد قاروون) [.]18
قدددرای درک اوندددااونی ووانهنددددی و وسدددخیر پویدددایی
ویژایهای ایر مههوعه آن ،ای چهارچو رویکردی فرایندی
قه شرح ایر قرای عه آوری شواهد پیشنهاد میکند:
 )1ورودیهددا قدده اونددااونی ووانهندددی :شددامل نیددروی
انسددانی ،رهبددری سدداامانی ،سددرمایههددای مددادی،
راهبردهای ساامانی و انتظارات اا عهل مرقوط؛
 )2مکانیسددمهددای وبدددیل شددامل اصدددا هددای رسددهی
یادایری ،وکرار عهل ،پروژههای کلیدی؛
 )3روعیهدای اوندااون شدامل سیسدتمهدای قهبدود
یافته ،موفقیت یدا شکسدت در قدااار ،عهلکدرد قهتدر
فناوری ،فرصدتهدای عدیدد در قدااار و راهبردهدای
قهبود یافته.
ای مدل سه قخشی می وواند قدرای مطایعده وهرقدی اندوا
مختلف ووانهندی ساامانی مدورد اسدتفاده صدرار ایدرد .امدا در
قخش های قعدی ای مدل قرای انها پژوهشهدای وهرقدی در
کشورهای در حال ووسعه قیشتر ووضیح داده واهد شد.
 -3-9يكپارچهسازي سيستمها
یکپارچه سداای سیسدتمهدا را مدی ودوان قده عندوان مههوعده
اصدا هایی دانست که یچ ساامان قرای وعریف و ورکیب کردن
استره متنوعی اا دانشها و سدایر ورودی هدای فرایندد ووییدد
مانند اعیا و صطعههایی انها میدهد وا قتواندد یدچ محددول،
سیستم یا ددمت را ارا ده دهدد [ .]1اارچده یکپارچدهسداای
سیستمها در صنای مختلفی وعود دارد ای وحقید متهرکدی
قر یکپارچهسداای سیسدتمهدا در صدنای کاالهدای سدرمایهای
پیشرفته است .یکپارچهساا سیستم ،ساامانی (هایی) است کده
فعاییتهای یکپارچهساای سیستمهدا را انهدا مدیدهدد .اید
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مرگ و میر ماهی هدای موعدود در عریدان عبدوری اا ودورقی
کاهش یاقدد [ .]11ووانهنددی یکپارچده سداای سیسدتمهدا در
قنگاههای پیشرو صنعت نیروااه هدای حرارودی قده آنهدا اعدااه
میدهد نسل های عدید فنداوری قدا کدارایی حرارودی قداالور و
اثرات ایسدتمحیطدی کهتدر ایهداد کنندد [ .]31در موصعیدت
کشددورهای در حددال ووسددعه هددم انتظددار داریددم انددواعی اا
ووانهندیهای نوآوری وعود داشته قاشد مانندد وواندایی قهبدود
سیستمها و فناوریهای موعود ،ایهاد و ییرات هوشدهندانه در
سیستمها قرای قرآوردن نیااهای غیرمعهول مشتریان محلدی و
یا حتی طراحی سیستمهایی که کارایی پایی ودری نسدبت قده
نسخههای پیشرفته دارند.
عددحوه قددر اید  ،ووانهندددی یکپارچددهسدداای سیسددتمهددای
قنگاههای پیشرو قه آنها ای مییت رصاقتی را میدهد که قتوانند
قر پیچیدایهای فنی حرکدت در مدرا امکاندات یدچ معهداری
اص محدول فا آیند .قه عنوان نهونه اارچه اصول طراحی
وورقی های آقی قا صطرهدای یلدی قدیرگ وفداوت چنددانی قدا
صطرهای کوچکتر ندارد ویی قه علت قیرگ شدن سیستم حهم
وسیعی اا رفتارهدای عدیدد و شدگفت و غیرصاقدل پدیشقیندی
مهک است در عهلیات وورقی های قدیرگ اوفدا قیفتدد .اید
نبود صطعیتها قاعگ می شود که مشتریان وورقی های قیرگ را
ونها قه شرکتهای اصی سدفارا دهندد .قده طدور مادال در
پددروژه نیروادداههددای آقددی وددری اددرعس در چددی  ،اارچدده
شرکتهای طراح چینی حضور داشدتند ویدی رهبدری فعاییدت
طراحی قر عهده شرکت آیستو قود چون کارفرمای پروژه ونهدا
آیسددتو را دارای صددححیت مددورد نیدداا قددرای غلبدده قددر
پیچیدایهای طراحی قیراتری وورقی آقی دنیدا مدیدانسدت
[.]31
قرای انها قهتر پژوهش وهرقی قدرای شدنا ت ووانهنددی
متأ ر یکپارچه ساای سیستمها ووضیح های قیشتری در مدورد
ای چهارچو پیشنهادی الا است.
وعریدددف اوییدددهای کددده اا مفهدددو ووانهنددددی متدددأ ر
یکپارچهساای سیستمها ارا ه شده پایهای را قدرای عهد آوری
شواهد در سه عیء مختلف ای ووانهندی فراهم میکند .قدرای
ورودی فرایند اونااون ووانهندی قاید قه دنبال شواهدی مانندد
نیددروی انسددانی ،وددیمهددا و سددرمایهاددذاری صددورت قگیددرد در
مهندسددی و مدددل کددردن سیسددتمهددای پیچیددده ،و یددادایری

قسیج می شوند وا یچ سیستم مشخص عهلیاوی اردد یدا یدچ
محدول و سیستم عدید ووسعه داده شود.
عددیء دو ووانهندددی متددا ر یکپارچددهسدداای سیسددتمهددا:
ووانهندی پروژه ای :عبارت است اا ووانهندیهای قه طور عهده
ساامانی که قه قنگاه یکپارچه سداا اعدااه مدیدهندد مههوعده
اصدا های ( )1پیش اا پدروژه ( )1در حدی پدروژه ( )3پدس اا
وحویل روعی یچ پروژه را انها دهد .قناقرای ای ووانهندی
مههوعه ای وسی ور اا اصدا هایی که در استانداردهای مدیریت
پروژه مانند پی ا قی اوکی آمده را وحت پوشش صرار میدهدد.
ووانهندی پروژه در ای چهارچو قه قنگاه اعدااه مدیدهدد قدا
مشتریان وعامل کنند و نیاامندیهای آنها را وشدخیص دهدد و
آنها را دصی کند ،پیشنهاد فنی و مایی مناسب ارا ه کند ،مناق
مایی و ررفیت پیهانکاران را قرای انها پروژه در ا تیار قگیرد،
و امان پروژه ای مناسب قرای ههاهنگی و کنترل پیهانکداران و
ساامانهدای قیروندی طراحدی کندد .چر ده عهدر یدچ پدروژه
سیستمهای پیچیده محدول میوواند قده محددوده عهلیدات و
قهرهقرداری سیستمها پس اا وحویل روعی امتداد یاقد.
عیء سو ووانهنددی متدأ ر یکپارچده سداای سیسدتمهدا:
ووانهندی راهبردی :نارر است قه مههوعه ای اا ویژایهدا کده
قرای قهبود مستهر عایگاه (وهرکی راهبردی) در انهیدره اراا
صنعت و در شبکه ههکاریها ،اوخاذ وددهیمهدای مناسدب در
مورد محدوده قرون سپاری ،انتخا ههکاران قیرونی ،دروج اا
قااارها و صسهت های غیرعذا و وطاق ووانهندیها قا نیااهای
قااارهای عذا ور در امان مناسب مدورد نیداا اسدت .قده اید
ورویب ای ووانهندی شامل اروباطات و وعاملهای اسدترده قدا
شرکای وهاری و مشتریان ،و پایش کدردن و ییدرات محیطدی
است.
ووانهندیهای یکپارچه ساای سیسدتمهدا در شدرکتهدای
پیشرو قه آنها اعااه نوآوری در سیستمهای پیچیده مدحول را
میدهد .ای نوآوریها میوواند شامل عهلیاوی کدردن حدداکار
ووان معهاریهای موعود محدول یا عستهوی معهداریهدای
عدید و فناورهدای ندوی قاشدد .قده عندوان نهونده در صدنعت
نیروااههای قر آقدی ،عدحوه قدر انهدا فعاییدتهدای پیچیدده
مهندسی و طراحی قرای احداث نیروااه ،شدرکتهدای پیشدرو
صادر قودهاند وورقی های آقی قا صطرهای یلی قیرگ را طراحی
کنند یا معهاریهای عدید اا وورقی آقی ارا ه دهند که مییان
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قرای درک ماهیت و اوندااونی اید ووانهنددی ،روعدیهدا و
پیامدهای آن پیشنهاد دهد .قررسی نقادانه مناق نظدری نشدان
میدهد که هریچ اا آنها دیدااهها و مفداهیهی پراکندده قدرای
درک اونااونی ای ووانهندی فراهم میکنند .در مقایده حاضدر
ای دیدااهها و مفاهیم پراکندده ورکیدب شدده ودا چهدارچو
مفهومی ووسعه یاقد.
قرای عهلیداوی شددن وعریدف مفهدو " ،ووانهنددی متدأ ر
یکپارچه سداای سیسدتمهدا" قده سده عدیء شدامل ووانهنددی
کارکردی ،ووانهندی راهبردی و ووانهنددی پدروژه ای شکسدته
شده است .میووان قرای ای اعیا یچ مدل پلکانی ووسدعه داد.
ایهاد پلکان شدیوه مرسدومی در متدون ووانهنددی قنگداههدای
متأ ر است .پلکانهدای قده دسدت آمدده در مقاقدل دادههدای
وهرقی وحلیل واهند شد و اا ای رو مهک است در مواعهده
قا دادهها رد ،اصحح یا وأیید اردند .متدون موعدود قنگداههدای
متأ ر ،ایگوهای دیگری اا وطور ووانهنددیهدا را در دود دارد
که وصتی قا نتایج پژوهش هدای وهرقدی قدر اسداس چهدارچو
مفهومی ووسعه داده شده در ای مقایه مقایسده شدوند وددویر
قهتری اا مفهو ووانهندی متأ ر یکپارچدهسداای سیسدتمهدا
ایهاد واهند کرد.
انتظددار مددیرود ایدد چه دارچو در محدددوده وسددیعی اا
کاالهای سرمایه ای پیشرفته درست قاشد مانندد پاالیشدگاههدا،
مهتهدد هددای پتروشددیهی ،کار انددههددای ووییددد سددیهان و
محدوالت فلیی .ای چهارچو مهکد اسدت در آن دسدته اا
کاالهای سرمایه ای پیشرفته که ویژایهدای فنداوری متفداووی
دارند ،قه عنوان نهونه سیستمهایی که نر افیارها حهدم عهدده
هیینه های سیستم را وشکیل مدیدهندد یدا حهدم کهتدری اا
فعاییتهای مهندسی قرای وحویل آنها مورد نیاا است ،درسدت
نباشد .ای پژوهش قر ووانهندی یکپارچهساای سیسدتمهدا قده
عنوان یکی اا صاقلیتهای فناورانه اصلی و راهبردی قنگداههدای
ای صنعت متهرکی است و ووانهندیها و ویژایهای سداامانی
مهم دیگری مانند مدیریت مناق مایی ،مدیریت مناق انسانی و
فرهنگ ساامانی اا محدوده آن دارج اسدت .قده عدحوه ،اید
چهارچو قه دنبال ارا ه روشی نظا مند قرای اندااهایدری اثدر
ووانهندی قر عهلکرد شرکت نیست.
ههانگوندده کدده پددیش اا ای د افتدده شددد ای د چه دارچو
راهنهایی قرای عه آوری دادههای وهرقدی فدراهم مدیکندد و

مدیریت پروژه قود .قرای مکانیسمهای وبدیل ،پژوهش قایدد قده
دنبال شواهدی مانند موافقتنامهها و صراردادهای انتقال دانش،
پروژههای مهندسی در قنگاه ،و پروژههای وحول ساامانی قاشد.
قرای روعیهای فرایند ،پژوهش میوواند قه دنبدال شدواهدی
مانند در ا تیار ارفت فعاییتهایی در پروژهها که پدیش اا آن
شرکتهای ارعی انها میدادند ،شکستها یا موفقیتهدای
فنی و وهاری و استرده ور شدن فرصتهای قااار شرکت قاشد.
قه عحوه میووان قه عه آوری سایر روعیهای فرایند میانقر
پردا ت مانند و ییر یا قهبود در محدوالت ،اعیاء ،سیستمها و
سرویسها ،و ییر در نقش قنگاه در پروژهها ،مییان واقستگی قه
دانش ارعی ،طراحی محدوالت و قهبود در عهلکرد پروژهها.
 -2نتيجهگيري
هدف ای مقایه پیشنهاد چهدارچوقی مفهدومی قدرای شدنا ت
یکی اا ووانهنددیهدای راهبدردی شدرکتهدای ووییدد کنندده
کاالهای سدرمایه ای پیشدرفته در کشدورهای در حدال ووسدعه
است .ای کاالهدا اا عهلده سددها ،نیرواداه هدای ووییدد قدر ،
یوکوموویوهددا و هواپیهاهددا ایرسددا تهددای اصتدددادی عوام د
امددروای را وشددکیل مددیدهنددد .اارچدده ای د کاالهددا اقتدددا در
کشددورهای صددنعتی طراحددی و ووییددد مددیشدددند قر ددی اا
کشورهای در حال ووسعه اا عهله ایران هم طی دهههای ا یر
قه ایهاد ررفیتهایی در ای امینده پردا تدهاندد .وعدود اید
ووانهندیهای دا لی پرسشهایی را قرای وعیی سیاستهدای
ووسعه و وقویت آنها قرمیانگیید .پاسخ قه ای پرسشهدا پدیش
اا هر چیی نیاامند درک ماهیت و سطح ووانهنددیهدای فعلدی
است .ای مقایه اا اول در راستای چنی هدفی را قا پیشنهاد
چهارچوقی مفهومی قرای شنا ت اوندااونی ووانهنددیهدا قدر
میدارد .قه ای منظدور ،دو منبد نظدری شدامل مطایعدههدای
نوآوری در کاالهای سرمایهای پیشرفته و نظریههای قنگاههدای
متأ ر مورد قررسی صرار ارفتهاند.
مطایعددههدددای ندددوآوری اههیدددت راهبدددردی ووانهنددددی
یکپارچهساای سیستمها را در وعیی مییدت رصداقتی و کدارایی
قنگاههای پیشتاا در ای دسته اا صنای نشدان مدیدهدد .اید
مقایه مفهو "ووانهندی متأ ر یکپارچه ساای سیستمها" را قه
عنوان معادل آن ووانهندی راهبردی در موصعیت کشورهای در
حال ووسعه فرض میکند و سعی میکند چهارچوقی مفهدومی
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