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چکیده
محصوالت پیچیده در همه صنایع فراگیر بوده و در زیرساخت های صنعتی کشورهای توسعه یافته نقشی اساسی ایفا می کنند.
مشاهده شکست برخی شرکتهای مطرح بین المللی در این حوزه ،بررسی نمونه های موفق و تحلیل علل موفقیت آنها را ضروری
می سازد .این نیاز در شرکتهای مؤخر فعال در این حوزه بهدلیل محدودیتهایی که این شرکتها با آن مواجهند از جمله ساختار
درحال توسعه کشورهای خاستگاه و عدم دسترسی به شبکه های پیشرو اهمیتی مضاعف پیدا میکند .تحقیق حاضر که با رویکرد
کیفی انجام شده است به تحلیل توسعه موفق محصوالت پیچیده در صنعت برق بر اساس الگوی دوسوتوانی می پردازد .نتایج حاصل
از این تحقیق نشان میدهد که شرکتی موخر توانسته است پس از اکتساب برونزای فناوری ،با اجرای طیفی از پروژه های مکرر
منظور کاربرد اقتصاد تکرار و بازترکیب حاصل از توسعه و بهکارگیری مکانیزمهای توسعه درونزا پروژههای پیشرو را به منظور
دستیابی به پایه فناوری جدید و تأمین فناوری های پیچیده مورد نیاز خود با اتکا به دوسوتوانی طراحی ،تأمین و اجرا کند.
مکانیزمهای به کارگرفته شده شامل توسعه ماژوالر محصوالت پیچیده ،تعمیق دانش با بهره برداری و تدوین دانش درونی شده با
تمرکز بر تأمین نیازهای پایش شده بازار هستند .این تجربه موفق در تحویل دستاوردهای پروژه ،کارکرد دوسوتوانی را در عرصه
مدیریت پروژه ها نیز به نمایش میگذارد .رویکرد ترکیبی دوسوتوانی در عرصه توسعه فناوری و محصول و مدیریت پروژههای
پیچیده کاربردهای قابل توجهی برای سایر صنایع دیگر داشته و از سوی دیگر لزوم گسترش پژوهشها در این عرصه را نشان
میدهد.
کلمات کلیدی :توسعه محصول پیچیده ،دوسوتوانی ،یادگیری ،پروژه.
مقدمه
محصوالت پیچیده ،1به محصوالتی اطالق میشود که دارای
زیرمجموعههای متعدد و تعداد قطعات زیاد در هر زیرمجموعه
بوده و از سوی دیگر فرآیندهای ساخت قطعات آنها نیز دارای
مراحل چندگانه است .این محصوالت نقشی مهم در فعالیت
اقتصادی بنگاهها ،صنایع و کشورها و انتشار فناوریهای نوین از
طریق شکل دهی و توانمندسازی حوزههای فناورانه ،صنعتی و
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اقتصادی دارا هستند( .رنجبر 2و دیگران )2018 ،به همین دلیل
است که یکی از اولویتهای دستیابی به مزیت رقابتی در
کشورها ،حوزه توسعه محصوالت پیچیده است .بنابراین با توجه
به تعدد و فراگیری این محصوالت که زیرساخت کشورهای
پیشرفته است (مجیدپور  ،)2016 ،3باید روشهای کارآمد توسعه
محصول پیچیده را آموخته و بهطور مؤثری بکار گرفت .توسعه
Ranjbar et al
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محصول پیچیده (هابدی ،)2000 ،4بهدالیل متعددی در تولید و
نوآوری با پیچیدگی فزاینده مواجه است .نه تنها بخاطر اینکه
محدوده گسترده ای از اجزاء ،مهارتها و دانش متنوع را در بر
میگیرد بلکه به این خاطر که تعداد زیادی از بنگاهها را به
همکاری در تولید وادار میکند (حسینی و همکاران. )2017 ،
بدین ترتیب تغییراتی کوچک در یک بخش از سیستم ،ممکن
است منجر به تغییرات گسترده در سایر بخشهای سیستم شود.
همچنین درجه باالی مشارکت کارفرما /بهره بردار و بدنه
قانونگذار هم خود بر پیچیدگی آن میافزاید (وی و
ایگل .)2010،5پیچیدگی آنها به مرور زمان بدلیل تقاضای
فزاینده در خصوص عملکرد ،ظرفیت و قابلیت اطمینان افزایش
مییابد (کیامهر .)2012،6توسعه محصول پیچیده جدید ،نیاز به
درکی عمیق از محدودیت ها و امکانات معماری سیستم،
توانمندیهای تأمین کنندگان شریک و نیازهای کاربران
متخصص با اخذ بازخورد از ایشان به منظور تأمین انتظارات
بسیار آنها دارد .عالوه بر توانمندیهای راهبردی و کارکردی،
وجود توانمندیهای پروژهای جهت توسعه این محصوالت
ضروری است .یادگیری بین پروژهها اهمیت داشته و با توجه به
گستردگی دانش مورد نیاز برای توسعه محصول پیچیده ،همیشه
نیاز به دانش از بیرون سازمان وجود دارد و به همین دلیل
همکاریهای فناورانه نیز برای یادگیری و اکتساب دانش از جمله
مشخصات تجهیزات و زیر سیستم ها بکار گرفته شده و با
یکپارچه کردن اجزاء ،مهارتها و دانش ،محصوالت و خدمات
پیچیده تر توسعه و عرضه میشود (مجیدپور .)2016 ،اما
همچنان مثالهای متعددی از عدم توفیق در توسعه محصوالت
پیچیده و خروج بنگاههای بزرگ از گردونه رقابت مشاهده می
شود .یکی از دالیل اختالف گسترده بین عملکرد این شرکتها،
تنوع و گستردگی توانمندیهای فناورانه تأمین داخلی و خارجی
و یکپارچه کردن دانش آنها و رفع مشکالت کاربران و در واقع
عمق و پهنای دانش پایه است (برگک و دیگران،2009 ،2008 ،7
مگنوسن 8و دیگران .)2005 ،تأمین توانمندیهای فناورانه ،از
طریق به کارگیری روشهای درونزا و برونزا با اتکا بر
فعالیتهای توامان بهره بردارانه و اکتشافی میسر میشود که بنا
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به تعریف مدیریت دوسوتوان نامیده میشود .دوسوتوانی 9بطور
مثبتی با افزایش نوآوری بنگاه ،عملکرد مالی بهتر ،نرخ ماندگاری
طوالنیتر (اوریلی و تاشمن ،2013 ،2008 ،10آیزنهارت و
مارتین ،2000 ،11تیس و دیگران )1997 ،12و نیز فروش بیشتر
(هی و ونگ )2004 ،13بنگاه ارتباط دارد .به همین دلیل بررسی
توسعه محصول پیچیده بر اساس منطق دوسوتوانی اهمیت و
ضرورت مییابد .با توجه به چالشهای توسعه محصوالت پیچیده،
لزوم ارتقای عملکرد شرکتهای فعال در توسعه محصوالت
پیچیده و ارتباط اثبات شده افزایش عملکرد و عمر بنگاه با
دوسوتوانی ،در این مقاله به تبیین یک موردپژوهی موفق در
زمینه توسعه محصوالت پیچیده که در حوزه صنعت برق ایران
تحقق یافته است ،پرداخته میشود .مهمترین ویژگی این
موردپژوهی ،واکاوی فرآیند توسعه محصولی پیچیده که خود
ترکیبی از محصوالت پیچیده است و تأمین فناوریهای مربوطه
آن بر اساس منطق دوسوتوانی است .باید ذکر شود که اکثر
تحقیقات قبلی بر سطح توسعه خود محصول متمرکز بوده است
(برگک و دیگران )2008 ،14در حالی که واحد تحلیل محصول
پیچیده ،فقط محصول نیست و با در نظر گرفتن پروژه نیز به
عنوان یک واحد دیگر تحلیل ،به ارتباط پروژه و محصول نیز باید
پرداخته شود (هابدی ،1995 ،15وی و ایگل .)2010 ،16همچنین
بررسی های قبلی در زمینه کشورهای پیشرفته بوده است و
شرکتهای مؤخر 17مورد بررسی قرار نگرفتهاند .نیروگاه سیکل
ترکیبی ،محصولی پیچیده است و از یکپارچه کردن جزایری
ایجاد میشود که هر یک محصولی پیچیده بوده و این جزایر
خود نیز از زیر سیستمهایی تشکیل شده که هر یک محصولی
پیچیدهاند (مگنوسن و دیگران( )2005 ،18شکل شماره یک)
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تبیین میشود و در انتها نتایج برآمده مورد بررسی قرارخواهد
گرفت.
بررسی ادبیات

شکل شماره ( :)1تصویری از جزایر اصلی نیروگاه سیکل
ترکیبی (حاصل یافته های پژوهش)

عموما توربین و ژنراتور بطور داخلی و ماژوالر توسعه مییابد ،در
حالی که زیر سیستمهای جزایر و یا بویلرها برون سپاری
میشوند (برگک و دیگران  ،2009 ،2008 ،19مگنوسن و
دیگران .)2005 ،20به محض اینکه نوآوری موفقی رخ میدهد،
تحولی گسترده در این صنعت اتفاق میافتد چرا که با مشخص
شدن معماری ،نسل های مختلف محصول در همان معماری با
معرفی پیوسته ای از تغییرات در اجزای سیستم ها و زیر سیستم
ها به بازار عرضه میشوند (برگک و دیگران .)2008 ،21حتی
نوآوری مدتها بعد از تحویل محصول با ارتقاء و بهبود اتفاق
میافتد (هابدی .)1998 ،22نیروگاه غرب کارون 23بهعنوان اولین
نیروگاه سیل ترکیبی سه فشاره کالس ای در کشور ،نمونه
موفقی از توسعه یک محصول پیچیده تلقی میشود .واحد تحلیل
در سطح محصول ،جزایر نیروگاهی نظیر توربین گاز و در سطح
پروژه ،احداث اولین نیروگاه کالس ای سه فشاره غرب کارون
است .در ادامه ابتدا مروری بر ادبیات توسعه محصول پیچیده و
دوسوتوانی میشود .سپس روش تحقیق مبتنی بر روش تحقیق
کیفی و رویکرد موردپژوهی تشریح میشود .اطالعات جمع آوری
شده ،به روش تحلیل و تجزیه تم ،تحلیل شده و سپس نمونه
مطالعاتی در سطح جزایر و پروژه بررسی و مقوله دوسوتوانی
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 23نیروگاه غرب کارون دارای  546مگاوات  ،دو توربین گاز  ،یک توربین بخار  ،سه
ژنراتور  ،دو بویلر بازیاب و سیستم کنترل مرکزی ،سیستم های خنک کن اصلی،
کمکی و جانبی و ساختمانها جهت استقرار پرسنل بهره بردار و تجهیزات است.

توسعه موفق محصول پیچیده عوامل مختلفی از پیچیدگی را در
بر می گیرد .از میان این عوامل می توان قیمت واحد باال ،درجه
نوبودن فناورانه ،نرم افزار بکار برده شده در محصول ،تعدد زیر
سیستمها و اجزاء ،درجه سفارشی بودن اجزاء و سیستم نهایی،
تعدد مسیرهای طراحی جایگزین ،امکان بازخورد از حلقههای
انتهایی به حلقههای ابتدایی ،تنوع مهارتها و ورودیهای
مهندسی و فنی ،نقش کاربر /تأمین کننده /بدنه قانونگذاری در
توسعه محصول و عدم قطعیت نیاز کاربر در همه مراحل توسعه
محصول را بر شمرد (هابدی .)1998 ،24محصول پیچیده در قالب
پروژه و بصورت یگانه و یا تعداد محدود تولید میشود و نه به-
صورت تولید انبوه .فرآیند یادگیری با توجه به عدم قطعیتها و
نیز درجه سفارشی سازی ،با پیچیدگی بسیار مواجه است .هزینه
آزمایشها اگر غیر ممکن نباشد بسیار زیاد است .لذا یادگیری
مداوم و مرحله به مرحله در طی پروژههای توسعه محصول
پیچیده ،دارای اهمیت بنیانی در طراحی و تولید و نصب و راه
اندازی است .جهت توسعه موفق محصول پیچیده باید بر
پیچیدگیهای فزاینده ای فائق آمد که عوامل متعددی در این
زمینه شناسایی شدهاند .درک عمیق از محدودیتها و امکانات
معماری سیستم ،توانمندیهای تأمین کنندگان و نیاز کاربران
متخصص و دارای انتظارات باال ،ماژول سازی اجزاء و
استانداردسازی آنها از جمله این عوامل است .در فاز طراحی و
توسعه ،دریافت بازخورد بهدلیل خواص نوظهور این محصوالت
ضروری است .باید به مسیر نوآوری بعد از نصب توجه کرد که با
تغییراتی در بخشی از سیستم نظیر سیستم کنترل ،مشخصه
های عملکردی متفاوت بهدست میآید .فرآیندهای نوآوری و
انتشار معموالً با هم مخلوط و حتی غیر قابل تمایز است .نیاز به
بازخورد از مشتریان مسئول تعمیر و نگهداری جهت نوآوری در
ارتقاء ضروری است (برگک و دیگران .)2008 ،25از آنجا که
محصول پیچیده بهصورت پروژه ای در شبکه ای از تأمین
کنندگان ،مصرف کنندگان ،قانونگذاران و مجریان توسعه یافته و
پیاده سازی میشود ،توانمندیهای پروژه یعنی دانش ،تجربه و
مهارتهای الزم برای انجام فعالیتهای پروژه شامل مراحل قبل
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از مناقصه ،مناقصه ،پروژه و بعد از پروژه ضروری است .با توجه به
حضور شبکه ای از بازیگران مختلف برای تولید و عرضه و نصب و
بهره برداری این محصوالت ،یکپارچه سازی سیستمها(گروسی
مختارزاده و همکاران ،)1395 ،اهمیت مییابد که یک قابلیت
راهبردی کسب و کار بوده و با پیچیده تر شدن فناوری ،اهمیت
آن افزایش مییابد .این شبکه ها ساختار و مسیر نوآوری را
تشکیل میدهد .لذا نیاز به تسلط در خصوص مذاکره و تسلط بر
قوانین جاری شامل مالحظات ایمنی و نقاط مشترک استاندارد
بارز است .محصول وقتی تولید میشود که سفارش توسط
مشتری گذاشته شود و طراحی در طی تولید جهت تأمین
نیازمندیهای مشتری بهبود مییابد .لذا همکاری مشتری معموالً
در تحقیق و توسعه ،طراحی و تولید ،نصب و راه اندازی ،نگهداری
و بهبود و ارتقاء الزم است .مشتری برای پیشرفت کسب و کار،
سودآوری و حتی بقاء خود به این صنایع نیازمند است .مشتری
نیاز خود را در قالب مشخصات طراحی ،توسعه و ساخت
محصوالت تبیین میسازد .لذا تأمین کننده محصول پیچیده باید
مهارتهای مدیریتی پیرامون کارایی شرکت در مناقصه ،طراحی
و توسعه را بیش از اقتصاد تولید مبتنی بر مقیاس که در کاالهای
معمولی است بهکار گیرد .موضوع دیگر نیازمندی تأمین کننده
محصول پیچیده به همراهی و انطباق با عدم قطعیت ناشی از
خواص در حال ظهور و تغییرات در مشخصات فنی کاربر است
(هابدی  ،1998 ،26هابدی و دیویس .)2005 ،27پس اهمیت
توانمندی دریافت بازخورد در حین اجرای پروژه ،از اصلیترین
داراییهای شرکتهای پروژه محور است .باید به ساختار سازمانی
مناسب جهت انجام و اتمام پروژه و سپس انتقال تجارب افراد و
دروس آموخته شده پس از انحالل تیمهای توسعه محصول توجه
کرد .برای حصول راندمان در تولید پروژه محور در حجم کم،
باید از فرصتهای ناشی از دسته بندیهای مشابهی از پروژه
برای یادگیری سیستماتیک و کسب راندمان استفاده کرد که
شامل چرخههای قابل تکرار فعالیت و اجزای قابل تقلید هستند.
بنگاهها اقتصاد تکرار را از طریق اجرای کمیت در حال رشدی از
انواع مشابه پروژهها مؤثرتر و کاراتر بهدست میآورند (دیویس و
بردی .)2000 ،28مزیت حاصل از کاهش هزینه ناشی از اقتصاد

بازترکیب (گرابر )2002، 29بهوسیله تبدیل دانش بهدست آمده از
پروژههای قبلی به محصول استاندارد شده یا ماژولهای خدمت
بهدست میآید .هر پروژه میتواند بر اساس نیازمندیهای
منحصر بفرد و متمایز هر مشتری با استفاده از ماژولهایی که بر
پایه پالتفرم محصول و سبد خدمت ،بطور فزاینده ای استاندارد،
قابل استفاده مجدد و بهکارگیری آسان هستند سفارشی سازی
شود .شرکتها ،میتوانند انعطاف و سرعت پاسخگویی را بهوسیله
ترکیبی جدید از محصوالت و خدمات با ترکیب ماژولها برای هر
مشتری و بازترکیب سریع آنها در پروژه های متعدد آتی افزایش
دهند ( دیویس و هابدی  .)2005 ،30در یک بررسی انجام شده
در خصوص چهار بنگاه اروپایی و آمریکایی در حوزه توسعه
توربین گاز ،مشاهده شد که دو بنگاه بزرگ بعد از سالها رقابت
در حوزه توسعه این محصول پیچیده ،از گردونه رقابت خارج
شدهاند .این بنگاهها با وجود معرفی فناوریهای جدید ،در
تعمیق توانمندیها و یادگیری از اشتباهات نتوانستند موفق عمل
کنند .عدم یادگیری از اشتباهات همان عدم توانایی شناسایی و
حل مشکالت تجربه شده بهوسیله کاربران محصوالت و لذا عدم
بهبود تجربی و بهره بردارانه است (برگک و دیگران ،2008 ،31
 ،2009مگنوسن و دیگران .)2005 ،32همچنین این شرکتها در
محدودههای گستردهتر ولی بدون عمق دانشی الزم عمل کردند.
تعمیق یادگیری بهوسیله تجارب متوالی و با تکرار (دیویس و
هابدی  )2005 ،33و بهرهگیری از مکانیزمهای یادگیری بخصوص
تهیه و تدوین دانش مربوط (زولو و وینتر )2000 ،34حاصل
میشود .در مطالعه فوق ،شرکت جنرال الکتریک ،در
محدوده های کمتر ولی با عمق دانشی بیشتر و با توانمندی قوی
حل مشکالت بهره برداری ،موفق بوده است .زیمنس در تأمین
فناوری خارجی ،کاراتر از رقبا و در رفع مشکالت بهرهبرداران
کندتر ولی موفق بوده است .بر این اساس ،اصلی ترین دالیل
اختالف گسترده بین عملکرد این شرکتها که منجر به خروج دو
بنگاه از گردونه رقابت شده است ،عدم تنوع و گستردگی
توانمندیهای فناورانه تأمین داخلی و خارجی و یکپارچه کردن
دانش آنها و شناسایی و رفع مشکالت کاربران بوده است (برگک
29
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و دیگران  .)2009 ،35در مطالعه دیگری در خصوص ارتباط
راهبرد فناوری با فعالیت های فناوری دو بنگاه مطرح در صنعت
برق و عملکرد مالی آنها ،ضمن تأیید تأثیر قابل توجه راهبرد و
فعالیتهای فناوری بر عملکرد مالی ،مشخص شد که شرکت
موفق ،بر محدودههای کمتری از فناوریها و محصوالت متمرکز
است .در واقع بر خالف نتایج قبلی که محدوده خالصه فقط برای
رقابت پذیری در کوتاه مدت موفقیت آمیز است ولی در طوالنی
مدت ،موجب گرفتاری در تله شایستگی میشود ،با توجه به
مشاهده خروج شرکتهای با تنوعگرایی باال از گردونه رقابت،
نتیجهگیری شده است که تأثیر مثبت تنوعگرایی بر عملکرد،
ال وابسته به توانمندیهای فناورانه
محدودیت دارد و این حد کام ً
در حوزههای اکتشاف و بهره برداری از تنوع فناوری ها و مکمل
های آنهاست .تمرکز بر بهره برداری ،ممکن است منجر به افتادن
در تله شایستگی و قفل شدگی ناشی از آن شود در حالی که
اکتشاف زیاده از حد هم ممکن است منجر به سقوط در تله
شکست شود .در این موردپژوهی ،شرکت موفق با تمرکز در
اکتشاف فقط دو حوزه ،در بهره برداری خود ،متمرکز و موفق
بوده است .بنگاه شکست خورده بهدلیل محدوده گسترده ،موفق
به رصد و رفع مشکالت بهره بردار نشده و از تعمیق دانش خود
باز مانده بود (برگک و دیگران .)2009 ،36همچنین وقتی امکان
اهرم کردن( حیدری و جعفر پناه )1395 ،شایستگیهای موجود
شرکت باال و اهمیت راهبردی فرصتهای مقابل بنگاه نیز باال
باشد ،دوسوتوانی باید بکار گرفته شود (اوریلی و تاشمن،37
 .)2008بهره برداری ،مضامینی نظیر بازده ،انتخاب و پیاده سازی
را در بر دارد و بر فعالیتهای جاری در محدودههای موجود
متمرکز است .در مقابل اکتشاف ،شامل مضامینی است چون
جستجو ،تحقیق ،کشف ،تنوع و کسب تجربه و بر فعالیتهای
جدید در محدودههای غیر موجود متمرکز است (مارک،38
 ،1991هلمویست  ،2004 ،39کاملی و هالوی ،2009 ،40مالدر،41
 .)2010توانایی رهبران برای ترکیب مجدد داراییها برای رقابت
در کسب و کارهای نوظهور و بالغ ،دو سوتوانی است و جزء
بحرانی در مزیت رقابتی پایدار است چرا که مدیران دوسوتوان
35

Bergek et al
Bergek et al
37
O’Reilly and Tushman
38
March
39
Holmqvist
40
Carmeli & Halevi
41
Mulders
36

میتوانند جریانی ممتد از نوآوری تدریجی و رادیکال را ایجاد
کنند .دوسوتوانی سازمانی ،جلوه ای از توانمندی پویاست.
(اوریلی و تاشمن ،2008 ،42تاشمن .)2017 ،43این دیدگاه به
محدوده ای وسیع از پدیده های مختلف سازمانی نظیر نوآوری
(بنر و تاشمن  )2003 ،44اتحادهای راهبردی (الوی و رزنکوف،45
 ،)2006جستجو و تولید دانش (کاتیال و آهوجا ،2002 ،46
سیدهو و دیگران )2007 ،47و نیز ورود به بازار( لین هی و ونگ،
 )2004 ،48اعمال میشود( .روترمل و الکساندر )2009 ،49در
دوسوتوانی در یادگیری ،بهره برداری را تحقیق و جستجوی
دانش نزدیک و اکتشاف را جستجوی دانش دور تعریف کرده اند
(بنر و تاشمن  ،2003 ،50سیدهو و دیگران،2007 ،51
سیمسک .)2009 ،52لذا بهرهبرداری ،یادگیری حاصله از
جستجوی محلی و بهبود تجربی است که دانش موجود را ترمیم
و تعمیق میکند ( کانگ و اسنل  ،2009 ،53لی و دیگران،54
 ،2008اندروپولوس و لوییس )2009 ،55در حالی که اکتشاف
یعنی یادگیری حاصله از فرآیندهای متنوع و آزمایشهای برنامه
ریزی شده و شامل یادگیری خارج از محدوده دانش شرکت
است .در صنایع حساس به تحقیق و توسعه ،همزمانی بهره
برداری و اکتشاف بسیار با اهمیت است ( اوتیال و دیگران، 56
 .)2009وجود مکانیزمهای یادگیری شامل تجمیع تجارب،
گردش 57دانش و تدوین دانش منجر به توسعه توانمندی پویا
میشود و از طریق توانمندی پویا و یا مستقیما سبب تحول
روتینها و فرآیندهای عملیاتی بنگاه میشود .تجمیع تجارب با
روشهایی نظیر یادگیری با انجام و گردش دانش با روشهایی
نظیر برگزاری جلسات فنی بهدست میآید و فعالیت فناورانه
42

O’Reilly & Tushman
Tushman
44
Benner & Tushman
45
Lavie & Rosenkopf
46
Katila & Ahuja
47
Sidhu et al
48
He & Wong
49
Rothaermel & Alexandre
50
Benner & Tushman
51
Sidhu et al
52
Simsek
53
Kang & Snell
54
Li et al
55
Andriopoulos & Lewis
56
Uotila et al
57
articulation
43

64

فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،سال هشتم  ،شمارۀ پانزدهم ،بهار و تابستان 1398

مدنظر بهبود و یا هدایت میشود .باالترین سطح سرمایهگذاری
در یادگیری با کدگذاری دانش و تدوین آن بهدست میآید .با
بهکارگیری این مکانیزم ،لزوم و چگونگی به روز نمودن آن مطرح
میشود (زولو و وینتر .)2000 ،58.پروژههای توسعه محصول
پیچیده نظیر توسعه نیروگاه در یک بازه از پروژههای تکراری تا
ال منحصر بفرد
ال منحصر بهفرد قرار دارند .پروژههای کام ً
کام ً
جهت ورود به پایه فناوری جدید هستند و یا ورود به پایه بازار
جدید و در این پروژهها ،ظرفیت نوآورانه شرکتها ،اهمیت دارد.
در روند انتخابشان ،تخمین هزینه توسعه ،تولید و بازاریابی و
درآمدهای آتی ناشی از فروش نوآوری و احتمال موفقیت توسط
مدیران تخمین و بهکار گرفته میشود ( دیویس و هابدی،59
 .)2005تصمیم اجرای این دسته از پروژهها ،معموالً از باال به
پایین و در حیطه مسئولیت مدیران ارشد است .در مقابل
پروژههای تکراری قرار دارند که هر چند تا حد باالیی بر اساس
آرایش مورد درخواست کارفرماها و شرایط سایت ،سفارشی
سازی شدهاند ،اما بهطور فزاینده ای از جزایر استاندارد بهره
میجویند .در پروژه های تکراری ،اتمام و تحویل پروژه با قیمت،
زمان و کیفیت مشخص ،تحت نظارت مدیران میانی است60 .
جدول ذیل ،اهم عناوین مقاالت اصلی مرتبط و نیز حوزه تمرکز
این تحقیق را ارائه میکند.

حوزه مورد
بررسی

محصول پیچیده

پروژه پیچیده

واکاوی و
شناسایی
فرآیندهای
یادگیری و
دوسوتوانی در
یادگیری*

دیویس و هابدی( ،2005
کتاب)
صفدری رنجبر و دیگران،
*1395
هانسن و لما (*)2018
برگک و همکاران 2008 ،و
2013
گفارت و نپ()2018
ترنر ،میلر  ،کلی ،بردی ،کوچ و
کارور()2014
تاشمن ،اسمیت ،وود ،وسترمن
و اوریلی()2010

دیویس و
هابدی(()2005کتاب)
تاکال و فیگردو()2006
دیویس و بردی()2015
وانگ و همکاران()2009
لیو و همکاران()2012
دیویس ،بردی و
پرنسیپ()2011
دیویس،دادسان و
گان()2016
دیویس و بردی()2000
هانسن و لما(*)2018
لچ و لنفل()2010
بردی و دیویس()2014
داتن ،ترنر و کلی()2014

دوسوتوانی در
توسعه ...و
تامین فناوری
برای توسعه*

شناسایی
اجزای
توانمندیهای
فناورانه در
توسعه
یکپارچه
کردن دانش
از حوزههای
مختلف
فناوری در
توسعه *

برگک و همکاران 2008 ،و
2013
دیویس و هابدی(،2005
کتاب)
وانگ و رفیق()2012
مگنوسن و همکاران()2005
ووی و ایگل()2010
روترمل و همکاران()2009
اوریلی و تاشمن()2011
هوانگ و لی()2017
هانسن و لما (*)2018
کیامهر و دیگران*1392 ،
کیامهر و همکاران(*)2016
زنگ و همکاران()2017
ووی و ایگل()2010
برگک و همکاران2013 ،
دیویس و هابدی(،2005
کتاب)
هابدی و همکاران()2005
دیویس()1997
هابدی()1998

ترنر و همکاران()2014
دیویس و هابدی()2005
ترنر و همکاران()2012
وانگ و همکاران()2009
لیو و همکاران()2012
پرنسیپ()2000
لیو و لیتنر()2012

هانسن و لما(*)2018
کیامهر( )2015

دیویس و هابدی()2005
کیامهر و دیگران ()2015
دیویس ،بردی و
پرنسیپ()2011
بردی و دیویس()2014
پرنسیپ()2000

* :حوزههای مورد تمرکز در این تحقیق که هر یک یا در حوزه توسعه
محصول پیچیده و یا توسعه پروژه پیچیده متمرکز بوده اند.
58
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60
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59

** :بررسی در طول همپایی بنگاه
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روش شناسی تحقیق

نمونهگیریهای غیر تصادفی هستند برای تبیین الگوی
دوسوتوان توسعه محصول پیچیده در شرکت مپنا استفاده
میشود .مثلثی کردن دادههای جمع آوری شده از منابع مختلف،
میتواند بر محدودیت ناشی از یک روش غلبه کند .در این
تحقیق از منابع داده متعددی برای ایجاد پایههای قوی جهت
بررسی استفاده شد .از طریق تحلیل دادههای گردآوری شده،
توصیفی دقیق از نحوه توسعه دوسوتوان محصول پیچیده نیروگاه
و جزایر اصلی آن در شرکت مپنا فراهم شد .براین اساس در
ادامه ،روش و ابزارهای مورد استفاده برای تبیین دوسوتوانی در
شرکت مپنا برای توسعه محصول پیچیده نیروگاه و جزایر اصلی
آن مورد بحث قرار میگیرد.

هدف این تحقیق ،تبیین دوسوتوانی در توسعه محصوالت
پیچیده در قلمرو مکانی شرکت مپنا است .پرسش اصلی تحقیق
چگونگی اجرای دوسوتوانی در توسعه محصول پیچیده نیروگاه و
جزایر اصلی آن است .با توجه به ماهیت موضوع و نوع
پرسشهای تحقیق ،روش تحقیق ،کیفی با رویکرد موردپژوهی
انتخاب شده است .با فرض این که به کارگیری الگوی دوسوتوانی
برای توسعه محصول پیچیده نیروگاه و جزایر اصلی آن براساس
اقتضاهای موضعی و شرایط آن مقطع تصمیمگیری بوده و یک
مدل تدوین شده از ابتدای شروع طرح توسعه محصول پیچیده
نیروگاه و جزایر اصلی آن درنظر گرفته نشده است ،براساس
چارچوب ارائه شده توسط یین )2014( 61و آیزنهارت،)1989( 62
برای تبیین الگوی توسعه محصول پیچیده نیروگاه و جزایر اصلی
آن از موردپژوهی استفاده شد (یین 2014 ،؛ آیزنهارت.)1989 ،
واحد تجزیه و تحلیل در این مطالعه "طرح توسعه محصول
پیچیده نیروگاه غرب کارون" است .در راستای تبیین دوسوتوانی
در شرکت مپنا برای توسعه محصول پیچیده نیروگاه و جزایر
اصلی آن ،ابتدا ابزار مناسب طراحی شد و پس از جمعآوری
اطالعات مورد نیاز ،با کمک روش «تجزیه و تحلیل تم »63مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این تحقیق از روش بررسی اسناد
و مدارک مربوط به توسعه محصول پیچیده نیروگاه در شرکت
مپنا و مصاحبه با افراد مرتبط برای جمعآوری دادهها استفاده
شامل مواد زیر استفاده شده است:
الف -بررسی اسناد و مدارک شرکت ،اطالعات فنی و مهندسی و
مکاتبات رسمی و الکترونیک و صورتجلسات مذاکرات با
طرفهای خارجی
ب -مصاحبه با  17نفر افراد مرتبط شامل :مسئولین و مدیران
ارشد اجرایی ،مدیران و متخصصین در حوزههای پژوهش و
فناوری ،خبرگان و تحلیل گران راهبردی صاحبنظر در شرکت
مصاحبههای عمیق به صورت نیمهساختاریافته انجام شدند و
مصاحبهشوندگان به بحث آزادانه تشویق شدند .نتایج حاصله
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تا رسیدن به اشباع نظری و
کفایت تئوریک ادامه یافت .به علت غیر تصادفی بودن نمونه
خاصی انتخاب نشد و از نمونهگیری نظریهای و هدفمند که جزء

فناوری و دانش ساخت توربین گازی کالس ای و ژنراتور مربوطه
از طریق اخذ دو لیسانس از شرکت آنسالدو و زیمنس توسط مپنا
دریافت شده است .تجارب متعدد مپنا بهدلیل بازار گسترده
داخلی در ساخت ،نصب ،اجرا و بهره برداری این توربینها و
تعمیق یادگیری با تکرار ،64منجر به شناخت عمیق امکانات
معماری سیستم (تیس ،1986 ،65جان دیویس )1997 ،66شد و
لذا با شناخت فرصتهای فناورانه برای ارتقای عملکرد ناشی از این
شناخت از یک سو و شناسایی نیاز بازار از سوی دیگر ،نسخ
متوالی این توربین بهطور درون زا توسعه یافته و به بازار معرفی
شد .تعمیق یادگیری بهوسیله ترجمان دانش اکتساب شده از
لیسانس و نیز تجارب و دانش ضمنی حاصل شده طی اجرا و

61

64

62

65

Yin
Eisenhardt
63
Theme analysis

یافته های تحقیق
تبیین مفهوم دوسوتوانی در دو سطح ابتدا در سطح جزایر اصلی
نیروگاه و سپس در سطح پروژه احداث نیروگاه صورت میگیرد.
در سطح پروژه ،نمونه مطالعاتی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب
کارون شامل جزایر اصلی توربین گاز ،ژنراتور ،بویلر بازیاب،
توربین بخار و سیستم کنترل است .لذا ابتدا دوسوتوانی توسعه
محصول پیچیده هر یک از این جزایر که ماژولهای تشکیل
دهنده نیروگاه غرب کارون (سطح پروژه) هستند ،تبیین میشود
و در این راستا روی توربین گاز ،تمرکز بیشتری به عمل آمده و
سپس به تبیین توسعه محصول پیچیده در سطح کل پروژه
پرداخته میشود.
 -توسعه محصول جزیره توربین گاز و ژنراتور

Learning by doing, learning by repetition
Teece
66
Davies
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بهره برداری پروژههای متعدد به مدارک نیروگاه استاندارد مپنا،
نیام ،یعنی دانش مدون مپنا حاصل شد .توانمندی کدگذاری و
تدوین دانش با زبان مشترک بنگاه ،پیچیده ترین سطح مکانیزم
یادگیری است که خود باعث تحول توانمندیها و روتینهای
عملیاتی میشود ( زولو و وینتر .)2000 ،67تعمیق یادگیری
همچنین با بهره برداری تعداد قابل توجهی از نیروگاهها و
دریافت بازخورد (برگک و دیگران )2008 ،68و تحلیل مشکالت
آنها ،بهدست آمده به نحوی که بهبودهای ناشی از آنها در
نیروگاههای بعدی اجرا میشود .محرکین اصلی توسعه درونزای
نسخ متوالی این توربین انتظار بازار جهت ارتقای عملکرد،
انعطاف پذیری در سوخت بر اساس زیرساختهای کشور ،تعمیق
ساخت داخل و انگیزه درونی بنگاه برای افزایش حاشیه سود
است .در توسعه محصوالت جدید ،ماژول سازی اجزاء و استاندارد
سازی آنها مورد توجه بوده که این دیدگاه در نیام با جدیت
پیگیری شده است .این توانمندی ضمن تسریع و تسهیل تأمین
و اجرای پروژهها ،امکان تغییر تخصیص تجهیزات جزایر اصلی
بین پروژهها که بهدلیل محدودیتهای مالی کارفرمایان و توقف
پروژه ها ،پیشامدی غیر متعارف نیست را نیز فراهم آورده است.
با استانداردسازی ،فرصتهای ناشی از دسته بندیهای مشابهی از
پروژه برای یادگیری سیستماتیک استفاده میشود که شامل
چرخه های قابل تکرار فعالیت و اجزای قابل تقلید هستند .لذا
مزیت حاصل از کاهش هزینه ناشی از اقتصاد بازترکیب ( گرابر
 )2002 ،69بهدست میآید .بدین ترتیب انعطاف و سرعت
پاسخگویی نیز افزایش مییابد .در این کالس ،سه نسل محصول
بطور موفقیت آمیزی توسعه یافته و پیاده سازی شده است .در
توسعه نسخ جدید محصول ،یادگیری بهره بردارانه و اکتشافی در
کنار یکدیگر بهکار گرفته شدهاند .توانمندی تحقیق و توسعه
عمدت ًا ناشی از تجمیع دانش و تعمیق یادگیری است .پیش نیاز
فناورانه دستیابی به آخرین فناوریهای ساخت نیز ،تسلط بر دانش
های قبلی در این زمینه است و لذا جهش در توانمندی ساخت
در این صنعت ،بهدلیل وابستگی به مسیر و همزمانی حضور
فناوریهای رقیب برای چندین دهه در کنار یکدیگر ،امکان پذیر
نیست هر چند سرعت همپایی میتواند بطور قابل مالحظه ای
افزایش یابد ( مجیدپور  .)2016 ،70در این راستا با توجه به
67

Zollo & Winter
Bergek et al
69
Grabher
70
Majid pour
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اهداف برشمرده شده ،نوآوریها با گستره ای از تغییر پارامترها،
تغییر تنظیمات و سیستم کنترل تا استفاده از پوششها ،توسعه
و به کارگیری آلیاژهای جدید ،ارتقاء طراحی ،ساخت با
فرآیندهای جدید و اجرای آزمایشهای مربوطه در زیر سیستم
ها و اجزای جزیره صورت گرفته است .این نوآوریها با تجمیع
موفق زیرسیستمها و اجزای آنها امکان پذیر میشود تا بتوان از
محصول پیچیده نهایی در بازه عملکردی مقرر ،بهطور پیوسته و
پایدار بهره برداری متعارف کرد .تجربه مپنا در نصب و راه اندازی
در پروژه های متعدد بر اساس لیسانس ،تجربه بهرهبرداری
نیروگاههای خصوصی در مالکیت مپنا یا سایرین توسط مپنا،
بازخوردهای دریافتی حاصل از هردو نوع بهره برداری ،یادگیری
حاصله از جستجوی محلی و بهبودهای تجربی است .مکانیزمهای
درون زا با مشارکت متخصصین بخشهای مختلف مپنا برای
دریافت بازخورد از مشتری ،رصد مشکالت احتمالی و تالش در
تحلیل و رفع آن ایجاد و بهکار گرفته شده اند و بدین ترتیب
دانش موجود ترمیم و تعمیق شده است .حصول نیازهای
عملکردی بازار فقط با یادگیری بهره بردارانه ،امکان پذیر نبوده
است .طراحی جدید با کاربرد مواد و روشهای جدید از طریق
اجرای تحقیقات کاربردی و توسعه ای که منجر به رشد قابل
توجه مشخصات عملکردی محصول شده است ،معطوف به
یادگیری حاصل از اکتشاف و خارج از محدوده دانشی سازمان
است .در اینجا اکتشاف به یادگیری حاصل از فرآیندهای متنوع و
آزمایشهای برنامه ریزی شده با گسترش حوزه یادگیری به
خارج از محدوده دانشی شرکت اتالق میشود (اوتیال و دیگران
 .)2009 ،71روشهای طراحی جدید و ابداع فرآیندهای جدید
ساخت قطعات کلیدی ،توسط طرح و اجرای آزمایشهای برنامه
ریزی شده در آزمایشگاههای تازه تأسیس هدفمند ،آزموده و
صحه گذاری میشود .سرانجام نمونه موفقی در یک نیروگاه
متعلق به مپنا نصب ،راه اندازی و عملکرد آن ارزیابی میشود تا
اکتشاف و یادگیری خارج از محدوده دانش شرکت بهطور
پیوسته انجام شود .بنابراین تحقیق و توسعه و پیاده سازی
همپوشانی داشته و به یکدیگر بازخورد میدهند .این بازخورد
ممکن است در هر یک از مراحل تأثیر گذار بوده و لذا در مراحل
مختلف از تحقیق و توسعه تا بهره برداری موفق و پیوسته و
پایدار ،فرآیند مستمر یکپارچه سازی صورت میگیرد که یک
قابلیت راهبردی کسب و کار در این گروه به شمار میرود.
Uotila et al
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توسعه دوسو توان محصول پیچیده ،موردپژوهی نیروگاه غرب کارون

برای تبدیل توان مکانیکی تولیدی توربین به انرژی الکتریکی،
نیاز به ژنراتور مناسب وجود دارد .لیسانس دریافت شده برای
ساخت ژنراتور دارای ظرفیت محدود بوده و بنا براین ژنراتورهای
تحت لیسانس ،برای بهکار گیری و اتصال با توربین های گاز
ارتقاء یافته با مکانیزمهای تشریح شده فوق ،دچار کسری
ظرفیت بودهاند .لذا ژنراتورهای موردنیاز نیز برای افزایش ظرفیت
72توسعه داده شده که در نیروگاههای مختلف بهکار گرفته
شدهاند .نکته آنکه ارتقاء محصوالت موجود و در حال کار ،در
بازبینی ها و تعمیرات و تعویض قطعات برنامه ریزی شده،
استاندارد و متداول دوره ای با استفاده از پلتفورم موجود فراهم و
در این ارتباط حداقل تغییرات در سیستمهای نیروگاهی برای
هماهنگی با این عملکرد باالتر و با حداقل هزینه های تعمیر و
توقف دستگاه امکان پذیر است (برگک و دیگران .)2008 ،73در
راستای توسعه محصوالت ،تحقیقات کاربردی و توسعه ای
فراوانی از طریق انعقاد قراردادهای تحقیق و توسعه با
دانشگاههای کشور ابه انجام رسیده اند (مجیدپور.)2016،74
 -روند توسعه محصول توربین بخار و ژنراتور

پروژههای آتی ،به مرور افزایش یابد .پایه دانشی تعمیق یافته
گروه مپنا در ساخت و عرضه توربین بخار دو فشاره و بهره
برداری از آن در نیروگاههای متعدد قبلی در این راستا ،به همراه
تالش دست اندرکاران و فرهنگ حاکم بر گروه ،دستمایه کار قرار
گرفت (برگک و دیگران  .)2008 ،76ژنراتور متناسب این توربین
با روش تحقیق و توسعه داخلی توسعه یافته است .در لیسانس
های دریافتی قبلی مپنا از زیمنس ،توربین و ژنراتور همزمان
دریافت شده بود و دانش فنی یکپارچه کردن و تجمیع بین این
دو جزیره اصلی را در برداشت .در پروژه غرب کارون ،توربین از
سرمایهگذاری مشترک توگا -فرانکوتوزی و ژنراتور بهطور داخلی
توسعه یافته است و لذا با توجه به دو سازمان متفاوت ،یکپارچه
سازی در این بخش ،تجربه ای است که مپنا فقط دو بار ،مشابه
آن را تجربه کرده بود .77بنابراین اکتشاف و یادگیری حاصل از
آن با تجهیزاتی متفاوت در این پروژه بهکار گرفته شده است که
البته بهدلیل تغییر تجهیزات ،وجوهی متفاوت و متمایز از
اکتشاف را به همراه داشته است .بهدلیل ماژوالر بودن توربین و
ژنراتور ،عالوه بر اینکه این تجهیزات در نیروگاههای آتی کالس
ای سه فشاره بر اساس اقتصاد تکرار و باز ترکیب استفاده
میشوند ،قابلیت استفاده در نیروگاههای سیکل ترکیبی با
کالسهای مختلف را نیز دارند.

مپنا فناوری توربین بخار برای کاربرد در نیروگاههای سیکل
ترکیبی را با دو سطح فشار و نیز ژنراتور مربوطه را با روش
لیسانس از شرکت زیمنس دریافت کرد .در این حوزه نیز تجارب
متعدد در ساخت و تأمین توربین بخار ،تعمیق یادگیری و تدوین

 -روند توسعه محصول بویلر بازیاب سه فشاره در گروه

مدارک استاندارد در طرح نیام و نیز پایش و رفع مشکالت بهره

مپنا

برداران صورت گرفته است .در سال  ،1394مپنا وارد قرارداد
سرمایه گذاری مشترک  75با شرکتی ایتالیایی شد که از
سازندگان باسابقه توربین بخار بوده و دارای پیشینهی شناخته
شده ای در نیروگاههای بخار است .با توجه به توانمندی مشاهده
فرصت فناورانه ناشی از توسعه و بهکار گیری طرحهای ارتقاء
یافته توربین گاز و تقاضای بازار جهت افزایش عملکرد ،لزوم به-
کارگیری بخش بخار سه فشاره و توربین بخار مربوطه ضروری
تشخیص داده شد .این محصول بر اساس توسعه برونزا و توسط
سرمایه گذاری مشترک با شرکت ایتالیایی فرانکوتوزی توسعه
داده شد به صورتی که سطح و عمق مسئولیت طرف ایرانی در

مپنا دانش طراحی و ساخت بویلر بازیاب با دو سطح فشار بخار
را از شرکت کره ای دوسان به روش لیسانس دریافت کرده و این
دانش را در نیروگاههای مختلف بهکار برده است .مپنا با
بکارگیری دانش تعمیق یافته با یادگیری حاصل از تکرار در
طراحی و ساخت بویلر های متعدد دو فشاره ،طرح استاندارد و
دانش تدوین شده در طرح نیام ،بهکارگیری بازخوردهای
دریافتی از مشتریان و بهره برداران ،اجرای بهبودها و
نوآوریهای متعدد حوزه بویلرهای دو فشاره ،78تجربه توسعه
محصول بویلر در طرحهای برق و بخار و نیز برق و آب بهصورت
درونزا ،به توسعه بویلرهای سه فشاره بهصورت درونزا و بر
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Scale up or scale down
Bergek et al
74
Majid pour
 75شرکت سرمایه گذاری مشترک توگا -فرانکوتوزی .شرکت توگا یکی از
شرکتهای زیرمجموعه گروه مپنا و مسئول طراحی و توسعه و ساخت توربینها
اعم از گاز و بخار است.

Bergek et al
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 77پروژه پره سر با توربین بخار زیمنسی  160مگاواتی و ژنراتور آنسالدویی و
همچنین پروژه برق و آب قشم با توربین گاز  25مگاواتی زوریا و ژنراتور ژومونت .
78

هدف این نوآوریها افزایش طول عمر ،افزایش قابلیت اطمینان و کاهش مشکالت

بهره برداران بوده است.
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اساس تحقیق و توسعه داخلی اقدام کرد .در کنار طراحی و
تأمین بویلر سه فشاره به روش درونزا و افزایش ظرفیت جذب،
این شرکت اقدام به انتقال فناوری بویلر سه فشاره از یک شرکت
صاحب نام اروپایی نیز کرده است .فرآیندی که به سهم خود
باعث افزایش یادگیری این مجموعه و دانش و تخصص سازمانی
خاص به روش اکتشاف میشود .بهعبارتی دوسوتوانی در تأمین
فناوری بویلرهای سه فشاره با دو روش درونزا و لیسانس و
یادگیری حاصل از آنها بهطور مکتشفانه در حوزه این بویلر ها
حاصل گردید.
 روند توسعه محصول سیستم کنترل نیروگاه در گروهمپنا
مپنا ابتدا دانش فنی سیستم کنترل نیروگاههای سیکل ترکیبی
با نام  T2000را از زیمنس به روش لیسانس دریافت کرد .این
دانش در پروژه های متعددی بهکار گرفته شده و موجب تعمیق
یادگیری با تکرار شده است .همچنین با دریافت بازخورد از بهره
برداران ،اقدام به رفع مشکالت و یا انجام بهبودهای الزم به
منظور تسهیل بهره برداری شده است .تعمیق یادگیری و نیز
بازخورد از بهره برداران ،بهطور دائم در خلق و تدوین و به روز
نمودن دانش فنی طرح نیام بهکار گرفته شده است .همچنین
سیستم کنترل پروژه های مختلف برق و بخار و یا برق و آب به-
طور داخلی و درون زا توسعه یافته است که یادگیری مکتشفانه
آن باعث افزایش ظرفیت جذب بنگاه شده است .این هر دو یعنی
یادگیری با تکرار پروژه های مختلف و بهره برداری از دانش
مربوطه و نیز یادگیری با اکتشاف و توسعه درون زا ،در خلق و
توسعه درون زای سیستم پیشرفته کنترل غرب کارون MAPCS
بهطور موفقیت آمیزی بکار گرفته شده است.
 توسعه محصول پیچیده ( سطح پروژه) نیروگاه سیکلترکیبی سه فشاره
محصول پیچیده حاصل یعنی نیروگاه سیکل ترکیبی کالس ای
سه فشاره (سطح پروژه) با ارکستراسیون داراییها در گروه مپنا،
فرهنگ تعامل و همکاری تنگاتنگ بخش های مختلف ،یکپارچه
سازی و تجمیع (دیویس و بردی )2000 ،79و هماهنگی و اجرا و
تحویل پروژه کلید در دست توسط مپنا انجام شده است .در
قالب مدیریت پروژه ،عالوه بر جزایر اصلی فوق ،جزایر خنک کن
اصلی و کمکی ،تجهیزات انتقال و توزیع نیرو ،بخش ساختمانی و
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نیز سیستم های جانبی به جهت هماهنگی فصول مشترک با
جزایر اصلی ،در داخل طراحی شده و توسعه یافته اند .در توسعه
موفقیت آمیز آنها ،هم بهره برداری از دانش و تجارب قبلی
صورت گرفته است و هم بر اساس نیازمندیهای فناورانه جدید
جزایر اصلی ،طراحی جدید صورت گرفته است .پروژههای توسعه
ال
محصول پیچیده در یک بازه از پروژههای تکراری تا کام ً
منحصر بهفرد قرار دارند .پروژههای کامالً منحصر بهفرد به منظور
ورود به پایه فناوری جدید و یا ورود به پایه بازار جدید تعریف و
اجرا میشوند .راهبرد نوآوری پایه بهکار گرفته شده در نیروگاه
غرب کارون که یک پروژه پیشرو 80است توسعه به پایه فناوری
جدید کالس ای سه فشاره برای ارائه محصوالت جدید به
مشتریان است .در این دسته پروژه ها ،ظرفیت نوآورانه شرکتها،
بسیار پر اهمیت است .اما طراحی و اجرای پروژه های متعدد
سیکل ترکیبی با استفاده از فناوری کالس ای و دو فشاره از
دسته پروژه های تکراری هستند که هر چند تا حد باالیی بر
اساس آرایش مورد درخواست کارفرماها و شرایط سایت،
سفارشی سازی شدهاند ،اما بطور فزاینده ای از جزایر استاندارد و
طرح نیروگاه استاندارد مپنا ،نیام بهره جستهاند .لذا مشاهده
میشود که دوسوتوانی با انجام مجموعه ای از پروژه های مختلف
مبتنی بر بهره برداری و اکتشاف به منصه ظهور میرسد .وظایف
و فرآیندهایی که در پروژه های تکراری بهکار میرود ،استاندارد،
روتین و مدون شده و یا ضمنی هستند و فرصت برای یادگیری
جمعی فراهم است .ضمنا یادگیری بهدست آمده در آنها با
مکانیزمهای درون زا نظیر طرح نیام و یا فرآیندهای مختلف
بازخورد از بهره برداران ،بهطور همزمان و متوالی در پروژه های
بعدی بهره برداری و بهکار گرفته شده و روزآمد میشوند .اما در
پروژههای پیشرو ،هر چند ممکن است نقش برخی از دست اندر
کاران با پروژه های قبلی مشابهت داشته باشد ،یادگیری به
آسانی بهدست نمیآید .لذا در این پروژه ،توانمندیهای جدید
برای روتین کردن مراحل مختلف پروژه از مناقصه تا انتها توسعه
یافته و مییابد .دانش های متنوع ،انعطاف و خالقیت بسیار مورد
نیاز بوده است .بنابراین یادگیری در پروژه های تکراری از نوع
بهبود و بهره برداری و در پروژه های منحصر بهفرد عمدتا از نوع
نوسازی و اکتشاف است .البته بهکارگیری تجارب قبلی متعدد و
متنوع گروه مپنا در مدیریت پروژههای کلید در دست از طراحی
مفهومی تا اجرای آزمایشهای عملکرد و کارایی و تحویل به
Base moving projects
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کارفرما در پروژه پیشرو غرب کارون از نوع یادگیری بهوسیله
بهره برداری است .مپنا در حال مذاکره و عقد قرارداد با سایر
کارفرمایان با ترکیب مشابه غرب کارون است تا مزایای اقتصاد
تکرار را از طریق اجرای کمیت در حال رشدی از انواع مشابه
پروژهها موثرتر و کاراتر بهدست آورد (دیویس و بردی.)2000 ،81
بدین ترتیب در جهت اقتصاد بازترکیب ،توانمندیهای جدید
برای روتین کردن و تعالی وظایف مناقصه و پروژه و بهبود
عملکرد بهوسیله فرآیندهای استاندارد شده توسعه یافته و در فاز
پیشنهادات پروژه های متعددی بکار گرفته شده اند .البته با
وجود استفاده از ماهیت ماژوالر جزایر اصلی ،هر پروژه میتواند
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بر اساس نیازمندیهای منحصر بهفرد و متمایز هر مشتری با
استفاده از این ماژولها سفارشی سازی شود.
 دوسوتوانی در تأمین فناوری و یادگیری در جزایر اصلیدوسوتوانی در یادگیری و نیز تأمین فناوری در جزایر اصلی در
جدول شماره  1بهصورت خالصه ارائه شده است .عالوه بر
دوسوتوانی در توسعه جزایر مختلف محصول پیچیده ،با توجه به
بررسی صورت گرفته در سطح پروژه نیز ،جلوههای دوسوتوانی
مالحظه شده که در ادامه در جدول شماره  2ارائه میشود:
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جدول شماره  :1دوسوتوانی در تأمین فناوری و یادگیری در جزایر اصلی*
زمینه ها
شناسایی
امکانات
معماری
سیستم

شناسایی دانش
بیرونی/
بهکارگیری در
ارتقاء

دریافت بازخورد
از کاربران و رفع
اشکاالت و نیز
شناسایی نقاط
بهبود

تعمیق
یادگیری
)تعدد اجرا)

توربین گاز

√

√

√

√

√

√

ژنراتور بخش گاز

√

√

√

√

√

√

√

√

تدوین دانش
نیروگاه سیکل
ترکیبی کالس
ای دو فشاره

توسعه محصول
صرفا با تحقیق
و توسعه داخلی

√

توربین بخار

√√

√√

√

√√

√√

√
بهره بردارانه
تحول
توانمندیهای
عملیاتی

√√

ژنراتور بخش بخار
بویلر بازیاب
سیستم کنترل

نوع یادگیری

اکتشافی
درون زا

بهره
بردارانه

اکتشافی
درون زا

تأمین فناوری

اکتشافی

سرمایه
گذاری
مشترک

لیسانس

پایش و
لحاظ
نیازهای
بازار
√
√
√√

√√

√√

√
√

√

√

√√

√

√

√

√√

بهره بردارانه

بهره بردارانه

اکتشافی
درون زا

اکتشافی
برون زا

اکتشافی
برون زا

اکتشافی
برون زا

اکتشافی
برون زا

*حاصل یافته های پژوهش
√ :یادگیری طی زمان که منجر به امکان توسعه محصول این جزیره در این پروژه شده است.
√√ :یادگیری مختص و حاصل شده طی این پروژه بعنوان پروژه پیشرو
جدول شماره  :2دوسوتوانی در سطح پروژه توسعه نیروگاه*
هدف ،راهبرد و راهبری

پروژه غرب
کارون

پروژههای
متعدد معمول
سیکل ترکیبی
دو فشاره

دستیابی به پایه فناوری جدید برای
مشتریان
تصمیم اجرا توسط مدیریت ارشد

رعایت کیفیت ،زمان و هزینه/
قرارداد پروژه
هدایت توسط مدیریت میانی

*حاصل یافته های پژوهش

یادگیری و توسعه شایستگی

مکانیزمهای بکار گرفته شده

یادگیری عمدتاً نوسازی و اکتشاف

توسعه جزایر اصلی:

توسعه سطح جدیدی از دانش و تخصص ،نیازمند

-

تحقیق و توسعه داخلی

انعطاف و خالقیت

-

لیسانس یا سرمایه گذاری مشترک

فرآیند توسعه شایستگیها و روتین های جدید

تجمیع جدید و پیچیده تر

جهت پروژه های مشابه آتی

تغییر طراحی و ظرفیت جزایر کمکی ،ساختمانی و

بهره برداری از تجارب قبلی در مدیریت پروژه

انتقال نیرو

بهکارگیری اسناد نیام و بازخورد به نیام
یادگیری از نوع بهبود و بهره برداری

بازخورد از مشتریان و بهره برداران

بهره گیری از دانش و تجارب موجود

جزیرههای استاندارد و ماژوالر
اقتصاد تکرار
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نتیجه گیری
تاکنون در پژوهشهای انجامشده بررسی منافع حاصل از
دوسوتوانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما شواهد زیادی
دال بر چگونگی آن در شرکتها (ترنر )2011 ،82و بهخصوص
صنایع مربوط به محصوالت پیچیده موجود نیست .لذا در بررسی
حال حاضر ،تجربه موفق حاصل شده در توسعه یک محصول
پیچیده در سطح پروژه و نیز سطح جزایر پیچیده تشکیل دهنده
آن ،بر اساس منطق دوسوتوانی تبیین شد .درک چگونگی و
ریشههای نمونههای دوسوتوانی موفق جهت حصول منافع تشریح
شده توسط مدیران ضروری بوده و توصیه میشود .بر اساس
بررسی حاضر ،مالحظه شد که شرکتی مؤخر در حوزه ساخت و
تحویل نیروگاه که محصولی پیچیدهای است ،توانسته است پس
از اکتساب برون زای فناوری ،با اجرای طیفی از پروژههای
تکراری مبتنی بر اقتصاد تکرار و بازترکیب حاصل از توسعه و به-
کار گیری مکانیزمهای درون زا نظیر توسعه ماژوالر محصوالت
پیچیده ،تعمیق دانش با بهره برداری و تدوین دانش درونی شده،
به منظور تأمین نیازهای پایش شده بازار ،پروژه ای پیشرو جهت
منابع
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فناوری ،دوره سوم ،شماره  ،5صص 186-159
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