
 فناوری  مدل مفهومی پساهمپایی طراحی
 (در شرایط تحریم : شرکت توربو کمپرسور نفتمطالعه)مورد 

 فاطمه ثقفی

 علی محقر

 منيره کاشيها

 ****نسرین دسترنج

 چکیده
یافته و با استفاده  کشورهای در مسیر توسعه یا توسعهاین پژوهش با بهره بردن از تجارب 

گتااری، متی ی مفهتومی و بتومی بترای       از نظرات خبرگان دانشگاهی، صنعتی و سیاست  
پساهمپایی فناورانه ارائه خواهی داد. ابتتیا بتا ترکیبتی از رور فراترکیتت و ت دیته داده      

ا مددی  ایی در مجالت معتبر بینبنیاد، می ی با استفاده از مقاالت موجود در زمینه پساهمپ
گیری نظری  های عمقی براساس نمونه استخراج شی. سپس برای تکمیه میل، از مصاحبه

کی او یته   95خبرگان شرک  توربو کمپرسور نف  استفاده شی. این میل پارادایمی دارای 
مقو ه م وری اس . بیین ترتیت که برای شترای  عدتی، دو بعتی عوامته داخدتی و       21و 
های مییریتی و  گر، سه دسته عوامه سازمانی، مهارت وامه خارجی؛ برای شرای  میاخدهع

دسته عوامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،  ، شش ای های فناورانه؛ برای شرای  زمینه قابدی 
هتا، شتش دستته     فناورانه، م یطی و قانونی؛ برای پییتیه، بعتی ا گوهتا؛ بترای استتراتژی     

بازاریابی، تو یی، نوآوری، توستعه، متییری  دانتش و پتژوهش و      شامه فناورانه،  استراتژی
و ختارجی شناستایی شتی. متیل      درنهای  برای بعی پیامیها، دو بعتی پیامتیهای داخدتی   

و براساس نظرات خبرگان  اعتبارسنجی شیه پارادایمی براساس نظرات خبرگان دانشگاهی
هتای   ایتن متیل، بیتانگر ا اامتات و جنبته      سازی شتی.  شرک  توربو کمپرسور نف ، بومی

کننیه ورود این صنع  به مرحده پساهمپایی فناورانته است  و بترای ا گتوگیری در      تعیین
 در شرای  ت ریم مفیی خواهی بود. صنایع پیچییه مشابه

 ت دیه داده بنیاد همپایی، پساهمپایی، فراترکیت، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

ها و صنایع چه چیزی  را   شود که بنگاه به این سوال پاسخ داده می 1در فرایند همپایی
باید یاد بگیرند و چگونه یک محصول یا فناور  را توسعه دهند تا بیشترین منزافع را  
برا  خود و کشور به همراه داشته باشزد  بزرا  یزک شزرک  یزا کشزور در فراینزد        

ها  فناورانه و ظرفیز  ذز      (، سطح مناسبی از قابلی 2،2015همپایی)ونگ و گاه 
(  در 2008، 3عنوان نیاز ثابز  پیشزرف ، وزرور  اسز  )فزاگربرر و سزرهو ک       به

هایی هستند که با تالش برا  رسزیدن   ها، راهبردها یا روش حقیق  همپایی، سیاس 
انزد،   یافتزه  به سطحی از کیفی  و استانداردهایی که کشورها  رقیب قبال به آن دسز  

آورنزد   آن از رقبزا را فزراهم مزی    گرفتن ماندگی کشور باعث پیشی ومن ذبران عقب
هزا    عبارت اسز  از فعا یز    4(  از سو  دیگر، پساهمپایی1399)ثقفی و همکاران، 

هزایی بزرا  تقلیزد یزا همپزایی،       رو، که در نبزود فنزاور      کشورها  دنبا ه نوآورانه
کننزد   فرد خود، تجمیع مزی  منظور ایجاد مسیر منحصربه ها  فناورانه خود را به قابلی 

تنها شامل ایجاد مصزنوعات و   ها  پساهمپایی نه (  فعا ی 5،2006سونگ و همکاران)
هزا    دانش ذدید اس ، بلکه خلق ارزش ذدید ازطریق ترکیب ذدید  از فنزاور  

شود  بدیهی اس  که تو ید محصوالت کامال ذدید و ترکیزب   موذود را نیی شامل می
کیبزی ذدیزد، در حیطزه    تر هزا   اذزیا  موذزود یزا فنزاور  هزا  واحزد در روش      
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بزر اسزا     ( 2006ها  نزوآور  پسزاهمپایی هسزتند )سزونگ و همکزاران،       فعا ی 
تعاریف متعدد  که از مفهوم پساهمپایی ارائه شد و توذه به نقزش کلیزد  نزوآور     

 (،2010، 1؛ سئونگ و کیم2006در این تعاریف )از ذمله تعریف سونگ وهمکاران، 

آمزادگی ورود بزه ایزن حزوزه را ندارنزد چزرا کزه در        ها  ایرانی هنوز  اغلب سازمان
کشورها  در حال توسعه، توسعه فناور  با تو ید شزرو  شزده و سزپه بزه ایجزاد      

گ ار  و نوآور  می پردازد  در ایزن اقتصزادها، فراینزد توسزعه      ها در سرمایه قابلی 
شزود  و در   گ ار  و تو ید شرو  می شود  بلکه با سرمایه فناور  با نوآور  آغاز نمی

مراحل آغازین تو ید، انتقال دانش چگونگی استفاده از فناور  منتقزل شزده، دغدغزه    
ها  گیرنده اس   به این د یل که شزرای  بزرا  توسزعه فنزاور  طزی       اصلی شرک 
ها  نوآورانه کشورهاسز    ها  فناورانه و تالش تر شده و نیازمند قابلی  زمان سخ 

یند پساهمپایی استراتژ  تقلیزد صزرا از کشزورها     (  فرا2007، 2)مازو نی و نلسون
طورمسزتقل،   ا  اس  که عوامل مختلفی در آن، به پیشرفته نیس ، بلکه مفهوم گسترده

کنند  چنین مفهومی مبتنی بر آگزاهی بزه ایزن     مسیر  رها از تقلید و همپایی خلق می
افتزه  ی آمیزی بزا کشزورها  توسزعه     مووو  اس  که زمزانی کزه بزه همپزایی موفقیز      

ایم، برا  ووعی  ذدید نیزاز بزه یزک مزدل توسزعه ذدیزد و اسزتراتژ          یافته دس 
؛ 2010؛ سزئونگ و کزیم،  2006رفتار  ذدید خواهیم داشز  )سزونگ و همکزاران،    

(  از آنجا که ایران از نظر ساختارها  نوآور  و اقتصزاد   2014، 3چانگ و همکاران
نکزه مسزیر رشزد بسزیار  از     ذیء کشورها  در حال توسعه اسز  و باتوذزه بزه ای   

 شزود   یافته به کمک همپزایی فناورانزه میسزر مزی     کشورها  درحال توسعه به توسعه

آمیزی   سرگ اشزتن موفقیز    ساز  ایران به د یل پش  (، صنع  توربین1395)شهرزاد، 
شده در شزرک  توربزو کمپرسزور     ها  انجام ریی  مرحله همپایی و نیی به د یل برنامه

، ایزن شزرک  یکزی از ده    1404انزداز   که در پایان برنامه سند چشزم نف  مبنی بر این
)سزای  رسزمی    شرک  برتر طراحی و مهندسی ذهان در این صزنع  خواهزد بزود   

OTC      به منظور تدوین مد ی برا  پساهمپایی انتخزا  شزده اسز   ایزن پزژوهش ،)
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طا عزه  درصدد اس  تا با مطا عه ادبیات موذود درزمینه پسزاهمپایی فنزاور  و نیزی م   
ها  گاز ، مدل مفهومی برا  گ ار فناورانزه ایزن    پساهمپایی فناورانه ساخ  توربین

صنع  به فاز پساهمپایی را ترسیم کرده و چشم انداز روشنی از این مسیر ارائه کنزد   
نقطه تمایی اصلی پژوهش حاور با مطا عات پیشین در کشور این اس  که: ا زف( در  

شزود   (   به مفهوم پساهمپایی در ایزران پرداختزه مزی   بار  این پژوهش برا  نخستین
ارائه مدل مفهومی بزرا  پسزاهمپایی در صزنعتی بزا فنزاور  پیویزده و نزوین ماننزد         

اسزا  سزالاالتی کزه بزه آنهزا       گیرد  براین بار صورت می ساز ، برا  نخستین توربین
بیین مزدل  ها ذه  ت ترین عوامل و شاخص شود، این اس  که اوالً مهم پاسخ داده می

مفهومی پساهمپایی فناورانه کدامند؟ و ثانیاً ووعی  ایزن مزدل مفهزومی در شزرک      
 مورد مطا عه )توربو کمپرسور نف ( چگونه خواهد بود؟

 . پساهمپایی فناورانه١

رو در  ا  اس  که کشزورها  دنبا زه   ها  نوآورانه ا  از فعا ی  پساهمپایی مجموعه
تقلید بسیار اندکی را فراهم می کند، توسز  آنهزا   یک محی  رقابتی متغیر که امکان 

مسیرها  فناورانه ذدید  بزرا  نزوآور  ایجزاد مزی کننزد )چانزگ و همکزاران،        
ها  سیستم نوآور  در دوره  (  پساهمپایی در تالش برا  غلبه بر محدودی 2014

همپایی اس  که باعث افیایش نابرابر ، قطبی شزدن، اسزتبدادگر  و بسزته بزودن     
ده اس  و درعوض بر تعادل و مشزارک  اذتمزاعی، برابزر  و ذهزن بزاز      ذهن ش

(  در ا گو  پساهمپایی هیچ مسیر  برا  دنبال کزردن  2011، 1تأکید می کند )شان
هزا  ذدیزد و    نیسز   پسزاهمپایی نیزاز بزه کشزف راه      و هیچ هدفی بزرا  تقلیزد  

، توسزعه  ها  ذدید دارد  بزه عبزارت دیگزر نزوآور  پسزاهمپایی      انداز  هدا راه
صزورت   کند، بلکه یزک مسزیر تزازه را بزه     فناورانه کشورها  پیشرفته را تقلید نمی

کند  تفاوت روشن میان این دو ا گو این اسز    فعا ی  نوآورانه ایجاد می مستقل از
که ا گو  پساهمپایی نیاز به تغییراتزی در شزناخ  و برداشز  مزا دارد )چانزگ و      

توانند بزا تقلیزد یزا     م که مشکالت کنونی نمیبدهی (  باید تشخیص2014همکاران، 
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 صزورت مسزتقل راه   روبردار  از دیگران حل شوند بلکه، بزه ذزا  آن، بایزد بزه    

(  2010؛ سزئونگ و کزیم،   2006ها  خود را داشته باشیم )سونگ و همکاران،  حل
عنوان مثال چانگ و دیگزران   تواند در سطوح مختلفی اتفاق بیفتد  به پساهمپایی می

 اند: بند  کرده ( فعا ی  ها  نوآور  پساهمپایی را درچهار سطح طبقه2014)
 تنها خلق مصنو  و دانش ذدید، بلکه خلق ارزش  ارزش و دانش ذدید: نه

 ها  موذود  ذدید ازطریق ترکیب ذدید  از فناور 
     ا  از فناور /محصزول   سازماندهی ذدید سیسزتم تو یزد: تغییزرات عمزده

 شده  ها  ذدید سازماندهی نام تجار  ارائه روشذدید با استفاده از 
  هایی که نوآور  کاال  نهایی را با نوآور  اذیا   نوآور  معمار : فعا ی

ها  موذزود و غا زب،    ها  واحد موذود براسا  طرح کلید  یا با ترکیب فناور 
 کنند  دنبال می

        نوآور  اذتماعی: آنهایی کزه درحزال ایجزاد یزک مسزیر ذدیزد براسزا  
 رو هستند  فرد یا صنع  سنتی کشورها  دنبا ه تقاوا  بومی منحصربه

عنزوان   توان گفز  کزه پسزاهمپایی بایزد بزه      بند  می با درنظرگرفتن این طبقه
چیی  فراتر از دیدگاه فناور  موردبررسی و تفسیر قرار گیرد )چانزگ و دیگزران،   

طزورکلی توسز     ه بزه (  در مقایسه با کلیشه همپایی که بازار و مسزیر توسزع  2014
خزوبی تعریزف شزده،     خوبی بررسی یزا بزه   بازیکن پیشرو در کشورها  پیشرفته به

ها  نوآورانه کشورها  متاخر اس  کزه در یزک محزی      پساهمپایی نیازمند فعا ی 
حاور فرص  کمی بزرا  تقلیزد وذزود دارد، مسزیر      رقابتی متغیر که در آن درحال

 ( 158: 2014نند )چانگ و همکاران، فناور  ذدید  برا  نوآور  ایجاد ک

ا  اسز  کزه    هزا  نوآورانزه   معنا  آن دسته از فعا یز   نوآور  پساهمپایی به
کند اما ذایگاه ذدید  خلق  ذایگاه توسعه فناور  کشورها  پیشرفته را دنبال می

ها  پساهمپایی ، ذایی اسز    کند  در کشورها  متاخر، اغلب محدوده نوآور  می
اند )سزئونگ و   هزا  ذدیزد تجدیزدقوا یافتزه     د، توسز  فنزاور   ع موذزو که صزنای 

هزا در   سادگی بر فناور  ها  پیویده یزا فنزاور    نوآور  پساهمپایی به( 2010کیم،
کال  ذهانی تاکید ندارد، بلکه خلق یک ذایگاه ذدید را ازطریق تقوی  صزفات  
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فه مهزم خزود   ا  که مبتنی بر صنایع سنتی و بومی هستند وظی فرد و یگانه منحصربه
 (  2006داند )سانگ و همکاران،  می

ها  زیزاد  از سزو  اقتصزادها  نوظهزور و      توان تالش در سطح بین ا مللی، می
(، کزره ذنزوبی )چانزگ و    2016، 1ا  چون چین )ژانگ و ژو کشورها  درحال توسعه

؛ 1392( و ایززران )کیززامهر،  2006، 2(، برزیززل )تیکسززیرا و همکززاران 2014دیگززران، 
( برا  همپایی فناورانه و دسزتیابی بزه   1395؛ شهرزاد، 1395؛ صفدر ، 1394ور، مجیدپ

 ها  پیویده مشاهده کرد  و سامانهها  فناورانه درزمینه محصوالت  دانش و قابلی 

 ژوهش. پیشینه پ٢

ا  در مباحززث توسززعه صززنعتی کشززورها    مووززو  پسززاهمپایی، اهمیزز  ویززژه 
تزرین مطا عزات    رو مانند ایران دارد  در ادامه بزه برخزی از مهزم    توسعه و دنبا ه درحال

( بیزان داشزتند   2016) 3شود  چزن و ون  خارذی مرتب  با مفهوم پساهمپایی اشاره می
سزیر  ا  برا  پساهمپایی نیس  و بستگی به ماهی  م که همپایی فناورانه  یوما مقدمه

منظزور   ها، به ها  ورود به صنع  نوظهور دارد  مطابق با یافته نوآور  ذدید و حا  
پسززاهمپایی در سززطح صززنع ، سیسززتم نززوآور  موسسززات متززاخر و مرزهززا  آن  

بایس  با سطح تجمع فناور  کشور، راهبرد شرک  سزازنده، پیویزدگی مووزو      می
این محققان بر سه عامل کلیزد    نوآور  و نحوه برخورد با آن، مطابق  داشته باشد 

در فرآیند پساهمپایی تاکید داشتند: غلبه بر نقاط وعف ساختار  صنع  بزه منظزور   
بررسی امکان فراهم ساختن زمینه رقاب  با پیشروان صنع ، غلبزه بزر وابسزتگی بزه     

ا  برا  پسزاهمپایی خصوصزا از منظزر خلزق      مسیر و اهمی  خدمات به عنوان شیوه
( در مطا عه خود با هدا تبیین مد ی برا  فرایند پسزاهمپایی  2016ن )بازار  چن و و

دهی محصزوالت، سزه مرحلزه را بزرا  پسزاهمپایی       با تاکید بر خلق بازار و سرویه
ا  رو به یک فرصز ،   هایی از قبیل پنجره ( شرای  او یه با شاخص1شناسایی کردند: 

چابک در سزطح صزنع  بزا    داشتن دیدگاهی روشنگرانه به تحوالت صنعتی و تو ید 

                                                                                                                                 

1  . Zhang and Zhou  

2  . Teixeira et al.  

3  . Chen, & Wen 
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( ا ف  برنامه و سیسزتم نزوآور  باتوذزه بزه     2اطمینان، ابهام و پیویدگی   وذود عدم
ها و عوامل کلید  نوآور ، ارتبزاط بزین عوامزل نزوآور ، تنظیمزات نهزاد         قابلی 

اصول عملیاتی و تعامل با محی  خارذی    خلق بازار و ترفیزع ازطریزق همکزار     
ا  تجار  که به مسیرها  توسعه ذدید  برا  صنع  ه خصوصی ج  مدل-عمومی

( دستیابی بزه نتیجزه شزامل نظزام فنزاور  ذدیزد بزرا  صزنایع         3منجر می شوند و 
( 2016ظهور یا تحوالت صنعتی و توسزعه صزنعتی  سزونگ، چزو و سزانگ )      درحال
ا  را با هدا شناسایی چهار سیاس  موثر بر گ ر سیستم بزه پسزاهمپایی بزه     مطا عه
تزر و اسزتفاده از    ها  نوآورانه ( هماهنگی1رسانیده و به نتایج زیر دس  یافتند:  انجام

هزا  بهتزر و ترغیزب     اعتبارات محدود عمومی ازطریزق تنظزیم مقزررات و سیاسز     
عنزوان پیزرو منفعزل     ( تاکید بر نقش مناطق استانی نزه بزه  2گ ار  خصوصی،  سرمایه

ذرا  مسیرها  خالقانزه توسزعه،   تصمیمات دو  ، بلکه عامل کلید  در طراحی و ا
( تعهد دو   به توافقات ذهانی برا  دسترسی به انزرژ  پایزدار ازطریزق حمایز      3

هزا و   گ ار  خصوصی با ح ا تعرفه ما ی مستقیم، ایجاد محی  مساعد برا  سرمایه
دار کزردن   ( ذهز  4هزا  بزی ثمزر و     هزا  غیرمو زد و یارانزه    همونین ح ا تعرفه

نسب  به پایدار ، با تمرکی بر ارتقا  یکپارچه کیفی  زنزدگی   ا  ها  منطقه سیاس 
گ ار  واحزد و هماهنزگ  در مطا عزه دیگزر ، چانزگ و دیگزران        مناطق با سیاس 

عنزوان   در کزره بزه    ICT( با بررسی سه منطقه رفتزار  در سزه پزروژه بزیرر     2014)
شناسزایی عوامزل    ها  فاز همپایی و فاز انتقال بزه پسزاهمپایی و   نمایندگانی از پروژه

گیرند که انتقزال یزک کشزور در حزال همپزایی بزه        شکس  این سه پروژه، نتیجه می
هزا  منزابع    گ ار  تحقیزق و توسزعه و ورود    خود از سرمایه کشور  نوآور، خودبه

راسزتا، خلزق دانزش     مند دارد  دراین آید، بلکه نیاز به رویکرد  نظام انسانی پدید نمی
عنزوان عوامزل مهزم     ا مللزی بزه   از  استانداردها  رسمی بزین اند ذدید و ایجاد و راه

( منطقه 1شده در این پژوهش شامل:  اند  سه مرحله شناسایی دوران گ ار معرفی شده
( منطقزه  3( منطقه رفتار  دوم: تخصیص منزابع و  2ریی  سیاسی،  رفتار  اول: برنامه

ام، چانزگ و دیگزران   آفرینان نوآور  اس   سرانج رفتار  سوم: هماهنگی میان نقش
ها  ذهزانی متزاخر کزه محصزوالت پیشزرو تو یزد        ( به بررسی ظهور شرک 2014)
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ها  فناورانه خود در حال پیشزرف  سزریع در بازارهزا      کنند و با تکیه بر قابلی  می
ذهانی هستند، پرداخ  و بر دو نکته عمده تمرکی داش : ا ف( تفاوت بین یزادگیر   

هزا از   ها  نهزاد  شزرک    ی و  ( تغییرات عمده قابلی تقلید  و نوآور  پساهمپای
( ذدیزد  ازنظزر   1،2019مرحله تقلید تا مرحله خلق و انتشار دانش)حسینی و دیگران

آمیی به پساهمپایی که نیاز بزه بررسزی بیشزتر     این محقق، عوامل مهم در گ ار موفقی 
ه بزه کشزورها توانزایی    دارند، عبارتند از: درک بهتر مسیرها  انتقال، ا یامات نهاد  ک

گ ار از مرحله همپایی به خلق آینده را خواهد داد، اثرات وابسزتگی مسزیر در طزول    
 ناپ یر در روال سازمانی  دوره انتقال و تاثیر هسته انعطاا

 . روش شناسی پژوهش٣

از طریزق پیزاز فرآینزد     1توان مطابق شزکل   روش پژوهش در مطا عه حاور را می
( تشریح کرد  ازمنظر فلسزفه پزژوهش )الیزه    2016) 2رانپژوهش ساندر  و همکا

بینی پژوهشگر اسز ، نزو  نگزاه بزه مسزا ه پسزاهمپایی        دهنده ذهان اول( که نشان
فناورانه، از نو  تفسیرگرایی اس  چرا که محقق بزه ذزا  اینکزه کزار خزود را بزا       

درواقزع،  کنزد    نظریه آغاز کند، یک نظریه یا ا گو را به صورت استقرایی ایجاد مزی 
   کند  یابد، ارائه می پژوهشگر تفسیر  از آنوه را می

 . روش شناسی پژوهش طبق مدل پياز پژوهش ساندرس و همكاران1شكل 

 

Zurek and Henrichs, 2007 

                                                                                                                                 

1  . Hoseini et.al. 

2  . Sanders et al.  



 61     فناوری مدل مفهومی پساهمپایی طراحی

شزود  در   بینی فسلفی اس ،   ا از رویکرد استقرایی اسزتفاده مزی     دوم ذهان در الیه
هزا  بزاالتر داشزته،     انتخابی که در هریزک از الیزه    سوم نیی پژوهشگر براسا   الیه
را به کار برد  در این پژوهش از استراتژ  نظریزه داده   ها  متفاوتی ژ تواند استرات می

شزود    پرداز  درخصوص پدیده پسزاهمپایی فناورانزه اسزتفاده مزی     بنیاد ذه  نظریه
و اصزالح  نتایج این مرحله ازطریق مطا عه شزرک  توربزو کمپرسزور نفز  تکمیزل      

سزاز  پدیزده پسزاهمپایی فناورانزه،        چهارم ازحیث توسل به کیفی شود  در الیه می
صزورت اعزداد بلکزه     ها نه بزه  ها  کیفی اتخاذ شده اس   در روش کیفی، داده روش
شزوند    آور  مزی  شکل ذمالت و به روش مصاحبه و مرور مطا عات پیشین ذمزع  به

  موردنظر در یک مقطع زمانی خاص یزا   پدیده     مطا عه دهنده الیه پنجم نیی نشان
هزا    تزر )چنزدمقطعی( اسز   در ایزن پزژوهش، داده        زمانی طزوالنی  در یک دوره

مربوط به پدیده پساهمپایی فناورانه در یک مقطع زمزانی خزاص گزردآور  خواهزد     
شد  باتوذه به اینکه مطا عه حاوزر از نزو  توصزیفی اسز  کزه پدیزده پسزاهمپایی        

دهزد،  ز ا از نزو        زمزانی خزاص موردمطا عزه قزرار مزی      را در یزک بزازه  فناورانه 
هزا    رود  در الیه ششم نیی پژوهشگر بسته به اینکزه در الیزه   مقطعی به شمار می تک

هزا  مختلفزی    باالتر چه رویکرد، استراتژ  و روشی را به کار گرفتزه باشزد از شزیوه   
 کند  فاده میها  پژوهش است تجییه و تحلیل داده برا  گردآور ،

 1پارادایم اصلی این پژوهش برگرفته از مدل پیشزنهاد  کزوربین و اشزتراو    
( اس   در این پژوهش از دو ابیار مستندات )پیشینه مطا عزاتی( و مصزاحبه   2015)

برا  گردآور  داده ها استفاده شده اس   مدل ایزن تحقیزق بزه کمزک فراترکیزب      
بزرا  فراترکیزب، از مطا عزات کیفزی     ( نمونه موردنظر 1شکل خواهد گرف   گام 

شود  بخزش کیفزی اول،    منتخب و براسا  ارتباط آنها با سالال پژوهش تشکیل می
ا مللزی   شامل مقاالت منتشرشده درزمینه پساهمپایی فناورانه در مجالت معتبر بزین 

هزا    مقا ه په از پایش او یزه، ذهز  انجزام تحلیزل     11بوده اس  که درمجمو ، 
شد  فهرس  تمامی مقزاالت مورداسزتفاده در پیوسز  گنجانزده      هبعد  درنظرگرفت

ها  اصلی و طراحزی او یزه مزدل     شده اس   این مرحله منجر به شناسایی شاخص

                                                                                                                                 

1  . Corbin, J. M. and Strauss, A. L.  
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(همیمان بزا ایزن مراحزل، مصزاحبه     2مفهومی پساهمپایی فناورانه خواهد شد  گام 
و ها  باز با خبرگان دسته دوم مطا عزه یعنزی خبرگزان شزرک  توربزو کمپرسزور       

ها  تابعه )مانند شزرک  توربوتزک )دفتزر طراحزی و مهندسزی( و اوتزک        شرک 
ساز ، انجام شده و بزا بررسزی نتزایج     )کارخانه ساخ ( و خبرگان صنع  توربین

ها و استخراج کدها  مربوطه، به مدل مفهومی عوامل موثر بر پسزاهمپایی   مصاحبه
سزاز  مزدل پزارادایمی     میفناورانه استخراج شد  در بخش دوم کیفی، به منظور بو

ها  تابعزه   مستخرج از پیشینه پژوهش، از خبرگان شرک  توربوکمپرسور و شرک 
هزا  مصزاحبه    عمل آمد  برا  مصاحبه با افراد کلید ، برنامه ها  عمقی به مصاحبه

هزا از نزو  سزاختاریافته بزود       با افراد و دسترسی به آنها تهیه شد  ماهی  مصزاحبه 
شونده، چهار معیار مدنظر قرار گرف : ا ف( کلیزد    افراد مصاحبهمنظور انتخا   به

شده بودن توس  سایرین، و د( موافق  برا  مشارک   بودن،  ( تنو ، ج( شناخته
  منظزور انتخزا  نمونزه از روش    میدانی گروهی، بزه   در فرایند پژوهش  در مصاحبه

در ایزن روش از  هدفمند قضاوتی استفاده شده اس  که روشی غیراحتما ی اسز    
داشتند،  ساز  مدیران ارشد و خبرگانی که تجربه و سابقه زیاد  در صنع  توربین

در این حوزه خبره و صاحبنظر بوده و از معیارها  الزم برخوردار بودند، مصزاحبه  
ها  مربوط بزه   نفر مورد مصاحبه عمقی قرار گرفته و داده 3عمل آمد  درنهای ،  به

هزا   (نتایج تحلیل ادبیات پساهمپایی و مصزاحبه 3گام ر گرف   ل قراآنها، مورد تحلی
سزاز  کشزور ایجزاد     در صنع  توربینتلفیق شد و مدل بومی پساهمپایی فناورانه 
 شوندگان و خبرگان صنع  قرار گرف   شد  نتایج برا  تایید در اختیار مصاحبه

 های پژوهش . یافته4

مند اسز  کزه توسز  اشزتراو  و کزوربین بزرا  کشزف         ا  نظام کدگ ار ، رویه
ها توسعه داده شده اس   در این تحقیق، براسزا    ها و ابعاد داده ها، مشخصه مقو ه

یابد تا پدیده پساهمپایی فناورانه را تشریح و  این کدگ ار ، مد ی نظر  توسعه می
هزا در ایزن    ور  و تجییه و تحلیزل داده آ تبیین کند  الزم به ذکر اس ، فرآیند ذمع

هزا تزا    آور  داده گیرد  ذمزع  روش تحقیق به صورت زیگیاگی و همیمان انجام می
ها به مرز اشزبا  نظزر  برسزد و مفزاهیم      کند که محقق در داده ذایی ادامه پیدا می
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شوند تکزرار    مرتب  با پدیده پساهمپایی فناورانه که در مقاالت مختلف مطرح می
و مطلب ذدید  به مدل اوافه نشود  کدگ ار  باز، ذیئزی از تحلیزل اسز     شده 

شزود  در   هزا انجزام مزی    بند  کردن داده گ ار  و طبقه ها، نام که با تحلیل دقیق داده
شده مربوط به عوامل علٌی پساهمپایی فناورانه گیارش  ذدول زیر کدها  استخراج

  اصززلی  تند کززه مقو ززههززایی )شززرایطی( هسزز شززده اسزز   عوامززل علوززی، مقو ززه
دهنزد و بزه وقزو  یزا گسزترش پدیزده        تاثیر قرار می )پساهمپایی فناورانه( را تح 

انجامنززد  از تحلیززل مقززاالت، کززدها  او یززه  )پسززاهمپایی فناورانززه( مززوردنظر مززی
استخراج شد  کدها  مستخرج از مقاالت در رابطه با بعد شرای  علوی پسزاهمپایی  

مقو زه   خزرده  8شده اس   در مجمو   1ایی کدها  ذدول فناورانه، منجر به شناس
 برا  شرای  علوی پساهمپایی فناورانه مشخص شد 

 های استخراج شده از از مقاالت مربوط به شرایط علی پساهمپایی  . کدگذاری باز داده1جدول 

 منبع کد کدهای نهايي مدل

 شرايط علي
پساهمپايي 

 فناورانه

 A03 و توسعه )برقراری استانداردها(های ثابت تحقیق  کاهش هزينه
 A05 وجود موقعیت های اندک برای تقلید

 مرحله سیالیت
اطمینان در فناوری و بازار،  مدل نوآوری و مسیر )مشخصات اين مرحله: عدم1

زني  تغییرات عظیم، تنوع در درآمد، نداشتن ايده واضح در نوآوری و رشد بازار، قدرت پايین چانه
 کننده( های تخريب کنندگان، نوآوری بنیادی در فازهای ورودی و رقابت تامین

A05 

 A02 قابلیت نوآوری
 A03 های تحقیق و توسعه و کارايي نوآوری فناوری رابطه مستقیم بین همکاری

 A04 فرهنگ سازماني
 A07 داشتن ديدگاه و بینش پويا

 A07 سیاست ای و اجرای وضعیت توسعه شبکه بنیان بودن

گزر مزوثر در    شزده مربزوط بزه شزرای  مداخلزه      تمامی کزدها  اسزتخراج   2در ذدول 
منی زه شزرای     گزر بزه   فرآیندها  پساهمپایی فناورانه، آورده شده اس   شرای  مداخلزه 

ها  کزنش   پساهمپایی فناورانه تعلق دارند و بر استراتژ   ا  اس  که به پدیده ساختار 
گر مدل پزارادایمی بزه تشزریح شزرای  خاصزی       گ ارند  شرای  مداخله میو واکنش اثر 

شود  در کزل،   ها  مربوط به پساهمپایی فناورانه پیاده می اند که در آن استراتژ  پرداخته
 پساهمپایی فناورانه شناسایی شد  گر مقو ه برا  شرای  مداخله خرده 13

                                                                                                                                 

1  . Fluid phase 
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 االت مربوط به شرایط مداخله گر پساهمپاییهای استخراج شده از مق . کدگذاری باز داده2جدول 

 منبع کد کدهای نهايي مدل

 گر مداخله شرايط
 پساهمپايي فناورانه

 A01 های يادگیری مکانیزم-مهارت گیری شکل
 A01 جنبه های سازماني

 A01 کیفیت نیروی کار و انعطاف پذيری کارکنان ) بازآموزی کارکنان(
 A01 نظم دهي سازماني

ها به  . قابلیت دستیابي سازمان2ها،  . اولويت دانش بنیان و میزان شدت تالش1قابلیت جذب: 
 شان های بیروني و ظرفیت توسعه يافته داخلي برای آموختن از همتايان دسترسي

A03 

 A01 موضوعات مديريتي )عدم اطمینان فناورانه و بازار فناوری پیشرفته(
 A01 قابلیت حل مساله

 A01 رويکرد باال به پايین
 A02 ترکیب جديد از نیروی کار و مديريت

 A04 ايجاد يک ديدگاه جديد برای تغییر

منظور پشتیباني از نوآوری در يک مسیر  دهي يک محیط فرهنگي و سازماني جديد به شکل
 پايدار

A04 

. 3های راهبرد سازمان  مولفه. 2. سطح تجمیع )اندوختگي( فناورانه 1سیستم نوآوری متاخرين: 
 . روش ظهور صنايع محوری4پیچیدگي موضوع نوآوری و 

A05 

 A06 های فناورانه و تنظیمات صنعتي قابلیت

ا  مزوثر بزر فرآینزد پسزاهمپایی      شده شرای  زمینه شامل کدها  استخراج 3ذدول 
پدیزده  ا  اس  کزه بزه    ها  ویژه ا ، مجموعه مشخصه فناورانه اس   شرای  زمینه

ا  نشانگر مجموعزه   کند  درواقع، شرای  زمینه فرآیند پساهمپایی فناورانه دال   می
پز یرد  از   و واکنش صورت مزی   ها  کنش شرای  خاصی اس  که در آن استراتژ 

ها  موذود در مقاالت، کدها  او یه استخراج شد  در مرحلزه بعزد،    تحلیل عبارت
ه انضمام کدها  بااهمیز  از دیزد محقزق    کدها  مشترک و موردتأکید درمقاالت ب

مقو زه   خزرده  17عنوان کدها  نهایی به همراه منبع آنها مشخص شد  درنهایز ،   به
 ا  پساهمپایی فناورانه احصاء شد  برا  بعد شرای  زمینه

 ای پساهمپایی های استخراج شده از مقاالت مربوط به شرایط زمينه کدگذاری باز دادهقسمتی از . 3جدول 

 منبع کد کدهای نهايي  مدل

ای  شرايط زمینه
پساهمپايي 

 فناورانه

 A01 نقش دولت

 A01 دولت شبکه محور
 A02 (NISملي )سیستم نوآوری 

 A07 اقتصادی داخلي -فشارهای سیاسي
 A01 های نوآوری و فناوری روزرساني فناوری براساس انواع  مختلف فعالیت شدت و نوع به

 A01 ها روابط بین شرکت
 A06 انتظارات  مهم برای تشخیص   عنوان يک نشانه انداز تحقیق و توسعه جهاني به تغییرات چشم

 A07 تغییرات محیط خارجي
 A01 تنظیم استانداردها
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از آنهزا  شزده   دار و کزدها  اسزتخراج   هزا  کالمزی معنزی    گیاره 4مطابق با ذدول 
  پسزاهمپایی   انزد  پدیزده   شزده درخصوص پدیزده پسزاهمپایی فناورانزه فهرسز      
هزا بزه سزو  آن     ها و واکنش فناورانه، پدیده موردنظر محقق اس  که ذریان کنش

،  را اداره یا کنترل کند و یزا بزه آن پاسزخ داده شزود  پدیزده       شود تا آن رهنمون می
اسا  و محور فرایند اس  و همان مفهومی اس  که برا  چارچو  یزا طزرح بزه    

شزود  از تحلیزل مقزاالت منتخزب، کزدها  او یزه        گرفتزه مزی   وذود آمده در نظزر 
 مقو ه برا  این پدیده تعیین شد  خرده 3استخراج و

 های استخراج شده از مقاالت مربوط به پدیده پساهمپایی کدگذاری باز دادهقسمتی از . 4جدول 

 منبع کد کدهای نهايي مدل

 پديده
پساهمپايي 

 فناورانه

 A01 1)برمبنای منابع( يا گذار ويژه گرابنیان  -گذار منبع

 A04 گذار سیستم
و  پساهمپايي بدون اينکه الزاما مرحله همپايي را گذرانده باشیم )بسته به ماهیت مسیر جديد نوآوری

 (حالت های ورود به صنعت نوظهور
A05 

هزا    شزده از آنهزا درخصزوص اسزتراتژ      دربرگیرنده کزدها  اسزتخراج   5ذدول 
هزا و   هزا مبتنزی بزر کزنش     درقبال پساهمپایی فناورانزه اسز   اسزتراتژ     پیشنهاد 
هایی برا  کنترل، اداره و برخورد با پدیده موردنظر )پسزاهمپایی فناورانزه(    واکنش

گیرد  الزم به  مقصود داشته، هدفمند اس  و به د یلی صورت می  هستند  استراتژ ؛
هزا را   دارنزد کزه اسزتراتژ     گر  نیزی حضزور   ذکر اس  که همواره شرای  مداخله

مقو زه بزرا     خزرده  47سازند  در مجمزو ،   بخشند یا آنها را محدود می سهو   می
 ها  پساهمپایی فناورانه شناسایی شد  استراتژ 

 های پساهمپایی های استخراج شده از مقاالت مربوط به استراتژی کدگذاری باز دادهقسمتی از  .5جدول 

 منبع کد کدهای نهايي مدل

های  استراتژی
پساهمپايي 

 فناورانه

 A01 فناوری و دانش روزرساني فناوری به منظور بهره برداری از تنوع  توسعه به
 A01 دهي به فناوری موجود عمق

2توسعه فناوری محرک ابتدايي
 A01 

 A02 تنوع فناورانه
 A02 های متنوع به منظور خلق دانش جديد ها در رشته نشر انواع فناوری

 A02 ها ترکیب جديد فناوری

                                                                                                                                 

1  . Niche -driven 

2  . First-mover 
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 منبع کد کدهای نهايي مدل

1ها و اقتصاد جهاني از طريق صادرات، پذيرش تعامل بین سازمان
 A02 

 A01 گذاری و خلق بازار جديد برای گذار تجارب سیاست
 A05 خلق بازار از طريق خدمات محصول

فناوری دارای هايي با  ها با چرخه عمر کوتاه در ابتدای مسیر و سپس ورود به بخش انتخاب فناوری
 تر )که دارای موانع ورود بیشتر و دوره پیش باردهي طوالني تری هستند( چرخه عمر طوالني

A02 

 A01 نظام های نوآوری تامین محور
 A01 نوآوری معماری

2نوآوری تحول افرين
 A01 

3شدگي خروج از رفتار قفل
 A04 

 A06 های نوظهور صنعت يا استفاده از فناوری زمان ورود به يک   بهترين رصد گرايشات جهاني برای کشف 
 A01 تبادل دانش با اقتصاد جهاني

 A02 بومي سازی خلق دانش
 A06 روزرساني راهبردهای يادگیری به

 A02 سرمايه گذاری باال در تحقیق و توسعه
 A03 نوآوری بازافزايش قابلیت های فناورانه از طريق قدرت تحقیق و توسعه و 

 A06 همکاری با موسسات تحقیق و توسعه دولتي

هزا، شزامل کزدها      اسزتراتژ  نتایج کدگ ار  باز مربوط به پیامدها   ،6در ذدول
هزا   ها و واکزنش  شده از آنها ارائه شده اس   پیامدها، نتایج و حاصل کنش استخراج

بینزی کزرد و ا یامزاً     پزیش  تزوان  هستند  الزم به ذکر اس  که پیامدها را همواره نمی
انزد  از تحلیزل ذمزالت و عبزارات      هایی نیستند که افراد قصزد آن را داشزته   همان

مقو زه بزرا     خزرده  7موذود در این مقاالت، کدها  او یه استخراج شزد  در کزل،   
 پیامدها  پساهمپایی فناورانه احصاء شد 

 بوط به پيامدهای پساهمپاییهای استخراج شده از مقاالت مر . کدگذاری باز داده6جدول 

 منبع کد  کدهای نهايي  مدل

 پیامدهای
پساهمپايي 

 فناورانه

 A02 رشد اقتصادی پايدار در نتیجه اصالح سیستم نوآوری ملي 
 A01 تر دستیابي به يک راهبرد مديريتي فردی ارائه محورتر و  سیستماتیک

 A01 مدل سازماندهي جديد

 A01 بینش جديد

 A03 های فناورانه سازمان مثبت و مستقیم بر هر دو فعالیت دروني و بیروني روی قابلیتتاثیر 
 A04 شدگي  رفتار قفل

 A04 خاتمه )شکست، فسخ(

                                                                                                                                 

1  . Adoption  
2  . Disruptive  
3  . Un-lock  
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هزا و   مدل پارادایمی تحقیق پرداخته شد که رواب  مال فه  در تحقیق حاور به توسعه
شزود  پزه از انجزام     مزی  ها  فرآیند تحقیق در آن به تصویر کشیده ها با داده مقو ه

 مشخص شد  7که نتایج آن در ذدول  کدگ ار  باز، کدگ ار  محور  انجام شد
شزود روز آمزد شزد    با فرایند  که بیان می 8اطالعات این ذدول سپه در ذدول 

 کلی این ذدول نشان داده شده اس  به د یل کمبود ذا فق  شما  

 کدگذاری محوری )برگرفته از مرور ادبيات(های شناسایی شده در  . مفاهيم و مقوله7جدول 

 کدهای نهايي )خرده مقوله ها( بندی شده مفاهیم متناظر دسته مقوله محوری
 .... داخلي -خارجي شرايط علي

 .... ايجاد قابلیت های فناورانه -های مديريتي مهارت -عوامل سازماني  شرايط مداخله گر
 ..... قانوني -محیطي-فناورانه -اجتماعي –اقتصادی  -عوامل سیاسي ای شرايط زمینه
 .... الگوها  پديده 
 .... پژوهش -مديريت دانش -توسعه-نوآوری -تولید-بازاريابي -فناورانه ها استراتژی

 ..... داخلي -خارجي پیامدها 

در کدگ ار  باز و محور ، مدل پارادایمی همپایی و پساهمپایی فناورانه ارائه شد، 
اصزلی را    کزار بزرده، مقو زه    ها  قبلی کدگ ار  را بزه  انتخابی نتایج گامکدگ ار  
ها ارتباط داده، ارتباطزات را   مند به سایر مقو ه کند و آن را به شکلی نظام انتخا  می
هایی را که نیاز به تصزفیه و توسزعه بیشزتر دارنزد، توسزعه       بخشد و مقو ه اعتبار می

کدگ ار  انتخابی، براسا  ا گزو  ارتبزاط   (  1998، 1دهد )اشتراو  و کوربین می
هزا در کدگز ار  بزاز و محزور ، شزرو        هزا و زیرمقو زه   شده بین مقو زه  شناسایی

  شود  پزه از تهیزه   مشاهده می 2شود  مدل نظر  پساهمپایی فناورانه در شکل  می
مدل پارادایمی برا  تایید اعتبزار مزدل، نتزایج در پنلزی از خبرگزان کزه بزا حزوزه         

یی فناورانزه آشزنایی داشزتند، بررسززی شزد  نظزرات اصزالحی، اعمززال و       پسزاهمپا 
درنهای ، مدل در پنل مربوطه تایید شد  خبرگان شامل سه نفر از اساتید دانشگاه با 

سال سابقه تدریه و پژوهش در حوزه مزدیری  فنزاور  و دو نفزر از     15حداقل 
 اند  فناور  بودهر حوزه مدیری  خبرگان صنع  با حداقل ده سال سابقه کار د

 
 

                                                                                                                                 

1  . Strauss and Corbin 
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 مدل پارادایمی پساهمپایی فناورانه .2شكل 

 

ا  گروهزی بزا شزش نفزر از      پساهمپایی فناورانه، مصاحبه  به منظور اعتبارسنجی مدل
هزا  ایزن    خبرگان شرک  توربو کمپرسور نف  انجام شد  براسا  نظرات و دیزدگاه 

ش در قا زب مزدل   هزا  احصاءشزده از ادبیزات پزژوه     هزا و مو فزه   خبرگان، شاخص
شده، از باورپز یر  و اعتبزار الزم برخزوردار بزوده و قابلیز  کزاربرد بزرا          طراحی
ها و کسب و کارها  فعال درزمینزه محصزوالت فناورانزه را دارا هسزتند  بزه       شرک 

اعتقاد خبرگان، این شرک  تنها شرکتی اس  که در مرحله پساهمپایی فناورانزه قزرار   
از مصاحبه، ذه  تکمیل مزدل پسزاهمپایی مورداسزتفاده     شده دارد  کدها  استخراج

قرار گرف   بعد از استخراج گیاره ها  معنادار، ابتدا مطا ب به خبرگان عروزه شزد   
درستی ثب  شزده باشزد، سزپه کدگز ار  صزورت گرفز   کزدها          تا نظر آنها به
شده به کدها  حاصل از مزرور ادبیزات پزژوهش در رابطزه بزا پسزاهمپایی        استخراج

سزاز  مزدل پزارادایمی پسزاهمپایی      فناورانه اوافه شده و منجر بزه تکمیزل و بزومی   
فناورانه برا  شرک  توربوکمپرسور نفز  شزد  الزم بزه ذکزر اسز  براسزا  نظزر        

ها  احصاء شده در ادبیات تغییراتی ایجاد شده و برخزی   خبرگان، در برخی شاخص

 

 شرایط علی
 -داخلي
 -خارجي

 پدیده محوری

 شرایط مداخله گر -الگوها

 -عوامل سازماني

 -مهارت های مديريتي

 -قابلیت های فناورانه

 شرایط زمينه ای

 -عوامل سیاسي

 -عوامل اقتصادی

 -عوامل اجتماعي

 -عوامل فناورانه

 -عوامل محیطي

 -عوامل قانوني

 استراتژی ها

 -فناورانه

 -بازاريابي

 -تولید

 -نوآوری

 -توسعه

 -مديريت دانش

 -پژوهش

 پيامدها

 -داخلي

 -خارجي
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ها و مزدل پزارادایمی    شاخصنیی به د یل نداشتن مصداق در این شرک ، از فهرس  
ها و ابعزاد مزدل پزارادایمی پسزاهمپایی      فهرس  نهایی شاخص 8ح ا شد  ذدول 

 دهد  ر نف  به طور خالصه نشان میفناورانه را برا  شرک  توربو کمپرسو

 های شناسایی شده در کدگذاری محوری بعد از انجام مصاحبه  . مفاهيم و مقوله8جدول 

مقوله های 
 محوری

متناظر  مفاهیم
 دسته بندی شده

 کدهای نهايي )خرده مقوله ها(

 شرايط علّي

 خارجي
 های ثابت تحقیق و توسعه )برقراری استانداردها( کاهش هزينه

 وجود موقعیت های اندک برای تقلید
 مرحله سیالیت مدل نوآوری و مسیر  

 داخلي

 تجهیز شدن به قابلیت های نوآوری

 های تحقیق و توسعه و کارايي نوآوری فناوری همکاریرابطه مستقیم بین 
 فرهنگ سازماني حامي اقتباس و توسعه فناوری 

 برخورداری از ديدگاه و بینش پويا
 ای و اجرای سیاست وضعیت توسعه شبکه بنیان بودن

شرايط 
 مداخله گر

 عوامل سازماني 

 های يادگیری مهارت و مکانیزم  گیری شکل

 تخصصي میان بخشيهمکاری 
 حمايت مديران ارشد

 پذيری کارکنان )بازآموزی کارکنان( کیفیت نیروی کار و انعطاف
 تامین اهداف چندگانه با توسعه فناوری بومي سازی شده

 ايجاد نظم و انسجام سازماني
 محدوديت زماني

های  مهارت
 مديريتي

 اطمینان فناورانه و بازار فناوری پیشرفته(  موضوعات مديريتي )عدم
 قابلیت حل مساله

 رويکرد باال به پايین
 شکل گیری ترکیب جديدی از نیروی کار و مديريت

 ايجاد يک ديدگاه جديد برای تغییر
 دهي يک محیط فرهنگي و سازماني مطلوب برای حمايت از نوآوری در مسیری پايدار شکل

ايجاد قابلیت 
 های فناورانه 

 وجود افراد توانمند و باانگیزه جهت پیگیری بومي سازی فناوری   
 سیستم نوآوری متاخرين

 امکان جذب فناوری های جديد
 های فناورانه و الزامات صنعتي  قابلیت

شرايط 
 ای زمینه

 عوامل سیاسي

 نقش آفريني و حمايت دولت/حاکمیت  
 محوردولت شبکه 

 تحريم های گام به گام بین المللي
 (NISنظام ملي نوآوری )

 بازسازی دولتي بنیاني
 تشديد تنش های سیاسي در سطح بین الملل

 وقوع جنگ داخلي در بازارهای هدف صادراتي    
 تقويت يک اقتصاد محرک بازار

 های نوظهور  توسط دولت برای فناوریتوسعه  و آوردن فضای مطلوب در شبکه تحقیق فراهم
 وجود رقابت در داخل و خارج از کشور  عوامل اقتصادی  
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مقوله های 
 محوری

متناظر  مفاهیم
 دسته بندی شده

 کدهای نهايي )خرده مقوله ها(

 هزينه باالی خدمات پس از فروش محصوالت فناورانه
 هزينه باالی تحقیق و توسعه

 هزينه باالی ارتقاء و ساخت فناوری بومي سازی شده
 ريسک باالی ترفیع بازار

 مشتريان هدف شناسايي نیاز
 نفعان داخلي بويژه شورای نظارت تامین نیازهای ذی

 تامین نیاز شرکت و مشتريان بیروني )داخل کشور( 

 عوامل اجتماعي
 ها( اجتماعي/توافقات اجتماعي )پیمان سرمايه

 ساختاردهي مجدد جهاني در يک صنعت  
 اقتصادی داخلي -فشارهای سیاسي

 عوامل فناورانه 
 های نوآوری و فناوری  روزرساني فناوری بر اساس انوع مختلف فعالیت شدت و نوع به

 عدم انتقال فناوری های خاص موجود در يک محصول فناورانه

 عوامل محیطي
 های فعال در يک رشته فعالیت خاص  روابط میان شرکت

 انتظارات مهم برای تشخیص  تغییرات چشم انداز تحقیق و توسعه جهاني به عنوان يک نشانه 
 تغییرات محیط خارجي

 عوامل قانوني
 موانع قانوني در مسیر بومي سازی فناوری

 تنظیم استانداردها

 الگوها  پديده 

 بنیان )بر مبنای منابع( يا گذار ويژه گرا-گذار منبع

 گذار سیستم 
 بومي سازی فناوری 

 ثبت پتنت جهاني و داخلي فناوری
 ثبت دانش طراحي ارتقاء

 شروع با مهندسي معکوس و خاتمه با تحقیق و توسعه
 مهندسي معکوس هوشمندانه جهت اجتناب از شکايت های احتمالي

 مديريت اثربخش فرآيند بومي سازی فناوری
 ورود به پساهمپايي بدون اينکه الزاماً مرحله همپايي گذرانده شده باشد  

استراتژی 
 ها

 فناورانه

 فناوری و دانش برداری از تنوع  روزرساني فناوری به منظور بهره توسعه به
 عمق دهي به فناوری موجود

 انطباق فناوری با نیازهای بومي و شرايط جغرافیايي  
 توسعه فناوری محرک ابتدايي

 پیشگامي در انتقال و بومي سازی فناوری
 ايجاد تنوع فناورانه 

 های متنوع به منظور خلق دانش جديد ها در رشته نشر انواع فناوری
 ها ترکیب جديد فناوری

 بازاريابي

 ها و اقتصاد جهاني از طريق صادرات تعامل بین سازمان
 تجارب سیاست گذاری و خلق بازار جديد برای گذار

 خلق بازار از طريق ارائه خدمات پس از فروش محصوالت فناورانه  
 ورود به بازارهای بکر و دست نخورده

 ها  پیوستن به شبکه

 تولید

 ارائه خدمات پس از فروش منحصر به فرد محصوالت فناورانه 
با فناوری  هايي ها با چرخه عمر کوتاه در ابتدای مسیر و سپس ورود به بخش انتخاب فناوری

 تر  دارای چرخه عمر طوالني
 ترکیب چیزهای موجود
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مقوله های 
 محوری

متناظر  مفاهیم
 دسته بندی شده

 کدهای نهايي )خرده مقوله ها(

 کاهش ساعات کاری و افزايش بهره وری

 نوآوری

 اخذ و افزايش قابلیت های نوآوری
 مسیر نوآوری و حالت ورود صنعت نوظهور

 نظام های نوآوری تامین محور
 نوآوری در معماری

 اتخاذ نوآوری مداخله گرايانه
 همکاری و هماهنگي میان عوامل نوآوری

های  آمیز فناوری موفقیت پس از توسعه  منظور اجازه دادن به نفوذ نوآوری  به-نوآوری سازماني
 جديد

 نوآوری فناورانه
 های نوآوری باز در زمان پايین بودن شدت تحقیق و توسعه   افزايش فعالیت

 عمومي سازی فناوری 
 تقاضا محورنوآوری 

 توسعه

 توسعه سبد محصوالت مبتني بر فناوری بومي سازی شده
 توسعه محصوالت منحصر به فرد بر پايه فناوری بومي سازی شده

 تجمیع قابلیت ها )مانند دانشگاه ها(
 توسعه مهندسین

 SMEs)های کوچک و متوسط ) های بزرگ و بنگاه ترکیب جديد از تجارت
 بهبود قابلیت های فناورانه از طريق ائتالف های استراتژيک  

 مداومت در توسعه فناوری  
 خروج از رفتار قفل شدگي
 پیمودن مسیرهای جديد 

 (pppهمکاری بخش خصوصي و دولتي )
 غلبه بر وابستگي به مسیر

 مرحله توسعه شبکه
 اخذ بازخورد جهت اصالح طراحي ساخت

 ارتقاء و بهبود محصوالت فناورانه
های  صنعت يا استفاده از فناوری زمان ورود به يک  بهترين  رصد گرايشات جهاني برای کشف 

 نوظهور 
 های دائمي با استفاده از ارتباطات تکرار شونده و فشرده با شرکای آشنا تمرکز بر ايجاد شبکه

 سازی شده عملیاتي شدن و تولید انبوه فناوری بومي

 رقابت در بخش های نوظهور

 مديريت دانش

 خلق و توسعه دانش جديد 
 تبادل دانش با اقتصاد جهاني

 انباشت و رسوب دانش مرتبط با فناوری
 بومي سازی خلق دانش

 ترکیب جديد از دانش صريح دانشمندان زبده و دانش ضمني مهندسین و کارکنان فعلي

 استراتژی های يادگیریروزرساني  به

 پژوهش

 نفعان در زمینه بومي سازی و توسعه دانش مرتبط با فناوری سرمايه گذاری ذی
 روزرساني فناوری بومي سازی شده تحقیق و توسعه جهت به

 تقدم زماني تحقیق و توسعه بر تولید
 ايجاد زيرساخت های تحقیقاتي
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مقوله های 
 محوری

متناظر  مفاهیم
 دسته بندی شده

 کدهای نهايي )خرده مقوله ها(

 طريق قدرت تحقیق و توسعه و نوآوری بازهای فناورانه از  افزايش قابلیت
 همکاری با موسسات تحقیق و توسعه دولتي 

 پیامدها 

 رشد اقتصادی پايدار در نتیجه اصالح سیستم نوآوری ملي  خارجي

 داخلي 

 مندتر  دستیابي به يک راهبرد مديريتي فردی نظام
 ايجاد يک مدل سازماندهي جديد

 ارتقاء در محصوالت فناورانههای  ايجاد دانش طرح
 دستبابي به بینش جديد

 های فناورانه سازمان تاثیر مثبت و مستقیم هر دو فعالیت دروني و بیروني بر قابلیت
 کمرنگ شدن رفتار قفل شدگي 

 تسريع در ارتقاء محصوالت فناورانه به واسطه دانش بومي سازی شده

هزا در مرحلزه همپزایی     تا قبل از شرو  تحزریم ( OTCشرک  توربو کمپرسور نف  )
هزا از   ها و قطعات تزوربین  فناورانه قرار داش   بدین ترتیب که در ابتدا  امر، یونی 

ها  او یه، تنهزا قطعزه    نحو  که در یونی  شد  به خارج کشور وارد شده و مونتاژ می
شزده و سزپه   ( Packagingبنزد  )  ( وارد کارگاهی به نزام بسزته   Coreengineاصلی )
شزد  در اینجزا، تزوربین مونتزاژ،      ها  کمکی به اصل موتور بسته می سر  سیستم یک

انداز  و پکیج شده و در سای  تحویل مشتر  می شد  با این حزال بزه    آزمایش، راه
 هزایی در اختیزار    موذب قرارداد همکزار  بزا شزرک  خزارذی )زیمزنه(، نقشزه      

OTC قطعات اقدام کند  این شرک  بزه د یزل   قرار داده شد تا نسب  به ساخ  برخی
سزاز  سزاخ  قطعزات     سپار  یا داخلزی  نداشتن کارگاه ساخ  قو ، ناچار به برون

Coreengine ها  کمکی شد  درادامه،  و سیستمOTC  را بزه  « غدیر یزید »شرکتی با نام
، و Stand ،Casing ،Exasهزا  کمکزی و قطعزاتی مثزل      منظور ساخ  و تو ید سیستم

Intieck ا مللزی علیزه ایزران، شزرک  زیمزنه بزا        ها  بین ایجاد کرد  با شرو  تحریم
عنوان شرک  خارذی که طبق قرارداد، وظیفه انتقال تکنو وژ  را برعهده داشز ، از  

درصد قطعزات تزوربین را    60تا  50تنها  OTCایران خارج شد  این در حا ی بود که 
تکنو وژ  کامالً انجام نشده بزود  اساسزاً   ساخته بود و در بسیار  از موارد هم، انتقال 

گزاه در بسزته ارائزه     سر  موارد را هیچ ها  خارذی در قراردادها  خود، یک شرک 
دهند چرا که ایزن قطعزات پو سزاز بزوده و امکزان کسزب        انتقال تکنو وژ  قرار نمی

نابراین، بزا  کند  ب کننده را برا  آنها مهیا می درآمدها  ثانویه و ایجاد وابستگی به تامین
هزا تعطیزل    ها  سوپرواییر  تو ید، مونتاژ، تس  و امثزال ایزن   خروج زیمنه، بخش
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شزد و بخشزی از آن    شدند  این کارها  تخصصی تح  نظارت زیمزنه انجزام مزی   
دادند  با ایزن وذزود،    )مثل قسم  محاسباتی تس  توربین( را نیی خودشان انجام می

باقی مانده بود که با کمک آنهزا دسزتیابی بزه    هایی  در بخش مونتاژ ریی قطعات، نقشه
هزا  حیزاتی و کلیزد  تزوربین مثزل محفظزه        تکنو وژ  صورت گرف   اما قسزم  

رف   در دهزه اخیزر بزا     ها  داغ و امثا هم، خ  قرمی زیمنه به شمار می احتراق، پره
کزه دیزدگاه    OTCحضور دو نفر از مدیران ارشزد باتجربزه و بزاانگییه در مجموعزه     

داشتند، ذهشی در این مجموعه رخ داد  با رفتن زیمنه، این شزرک  اقزدام    طراحی
آور  شزد تزا    هزایی ذمزع   به مهندسی معکو  برا  تو ید توربین کرد  در ابتدا، داده

هزا  طراحزی    ها شناسایی شود  سزپه تحلیزل   کاررفته در توربین مواد مورد نیاز و به
هزا  آن بزا طراحزی     ا  و تزو رانه  رو  آن انجام شد و درنهای  معایب قطعزه داده 
تزوان اظهزار داشز  کزه شزرو  بزا        ذبران شده و هندسه قطعات، تدقیق شد    ا می
عزالوه، ایزن شزرک  بزا      یافز   بزه   مهندسی معکو  بود و زی بزا طراحزی خاتمزه     

هوشمند ، در هندسه قطعات تغییراتی ایجاد کرد تزا درصزورت برگشز  زیمزنه،     
هزا  احتمزا ی طزرا خزارذی      ونی در برابزر شزکای   بتواند در محاکم قضایی و قان

زمزانی و نیزی     حزال در ایزن فرآینزد، محزدودی      واکنش مناسب نشزان دهزد  بزااین   
ا  درزمینه تحقیق و توسعه، خدمات په از فروش و ارتقزاء و   ها  هیینه محدودی 

ها  شرک گ ار  برخی  اش   درادامه سرمایهشده وذود د ساز  ساخ  فناور  بومی
ویژه انعقاد قرارداد  ذه  سزفارش   شرک  ملی گاز رو  تحقیق و توسعه و بهمثل 
ا  این شرک  را تا اندازه زیاد  مرتفزع کزرد     دستگاه توربین، محدودی  هیینه 100

سزاز  شزد و در آن زمزان، دانزش طراحزی شزرک         اقالم توربین داخلزی  93تا سال 
و بزا مزدیری  اثزربخش     حزد کفایز  و اشزراا کامزل رسزید      درزمینه این موتور به

سزاز  شزد  تزوربین     فرآیندها  تحقیق و توسعه، تمامی زنجیره ارزش توربین، بومی
گام ذایگیین توربین ساخ  خارج شد تا درصورت وذود  ساز  شده، گام به داخلی

هرگونه مشکل احتما ی، نسب  به شناسایی و برطرا کردن آن اقدام شود  درنهای ، 
او ین توربین این شرک  ثب  ملی و ذهانی شد  په از آن،  به عنوان IGT25توربین 

OTC   سزاز  شزده کزرد کزه      اقدام به توسعه سبد محصوالت مبتنی بر فنزاور  بزومی
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حلزی بزرا  هزوا  گزرم(       )راه IGT25 HAS1و +IGT25نتیجه آن تو ید توربین ها  
با شناخ  نسب  به نیاز مشزتریان در بازارهزا  هزدا، سزعی در      OTCبود  شرک  

ها  مختلفی را در قا ب سبد محصوالت به آنهزا   حل  تامین بهینه آن نیازها کرده و راه
هزا  فزراوان و    انباشزته شزده ، ناشزی از تسز      OTCارائه کرد  دانشی که اکنزون در  

گز ار  قابزل توذزه در ایزن      هایی اس  که در حال انجام بوده و نیی سزرمایه  فعا ی 
حوزه اس   این دانش سبب شده دانش طراحی در ایزن شزرک  یزک سزطح بزاالتر      

هزا، یزک    بینی آینده و اعتبارسزنجی مزدل   ساز ، پیش هایی هموون مدل برود و حوزه
تنها شرکتی اس  که در میان صنایع مختلزف،   OTCرسد  درذه ارتقاء یابد  به نظر می

سزاز  کنزد و در ایزن زمینزه      بی  و ارتقاء تکنو وژ  را پیزاده توانسته اس  انتقال، تث
پیشگام اس   این شرک  از دو سال پیش در مسزیر پسزاهمپایی گزام برداشزته و در     

یزک از   میانه راه پساهمپایی قرار دارد  این ادعا بدین ترتیب قابل بحث اس  که هزیچ 
کنو زوژ  )زیمزنه(   دهنده ت ها  ارتقاء محصوالت این شرک  از شرک  انتقال طرح
تنها نسب  به ثب  برند محصوالت ارتقاءیافته اقدام شده اسز ،   بردار  نبوده و نه کپی

هزا    بلکه پتن  ها  مربوطه نیی در سطح ذهانی و داخلی ثب  شده اسز   قابلیز   
ا  افیایش یافته اس  که طراحزان   توسعه فناور  و دانش انباشته این شرک  تا اندازه

ماه ارتقاء داده و بزه   9شرک  قادرند هر توربینی را در زمانی کمتر از و مهندسان این 
 ساز  برسانند  مرحله تجار 

 بحث و نتیجه گیری

 تبیین مدل مفهومی گ ار فناورانه از همپایی به پساهمپایی انجزام  هدا با پژوهش این

 مزدل  و بزومی  نظزر   ارائزه یزک چزارچو     پزژوهش  ایزن  اصلی اس   هدا گرفته

 (OTCخبرگان )در شزرک    ها  محققان )در قا ب مقاالت( و برساخ  ی ازپارادایم
کزه عوامزل    کنزد  مزی  مطرح پژوهش این از حاصل شده کشف نظر  اس   چارچو 

متعدد  بر پساهمپایی فناورانه تاثیرگ ار بوده، برا  مواذهه با آنهزا اقزدامات خاصزی    
باید انجام داد و طبیعتاً اذرا  ایزن اقزدامات و اسزتراتژ  هزا چنانوزه در بسزترها        

                                                                                                                                 

1  . Hot ambient solution 
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مناسب رخ دهد، پیامدها  مطلوبی برا  کسب و کارها  فناورانه به ارمغان خواهزد  
مقا زه در حزوزه پسزاهمپایی     11حاصل تحلیزل   پژوهش این رد شده ارائه آورد  مدل

شزرک  توربوکمپرسزور    کارشناسزان  و مدیران، متخصصان از مصاحبه 6 فناورانه و نیی
 در و هسزتند  و صزاحبنظر  خبزره  حوزه پساهمپایی فناورانزه  در که ( اس OTCنف  )

کزد او یزه از    95دارنزد  در کزل    یزا  داشته اشتغال اذرایی کلید  مدیریتی و ها  پس 
ا  را بزرا  مزدل    مقو ه محور  یا مقو زه هسزته   21مطا عه مقاالت استخراج شد که 

هزا  پزژوهش،    پساهمپایی فناورانه تشکیل می دادند  به منظور بررسزی اعتبزار یافتزه   
پز یر ، تاییدپز یر  و اعتبارپز یر      شامل انتقزال  1براسا  معیارها   ینکلن و گوبا

  برا  بررسی هریک از معیارها  فوق، در هر مرحلزه از  (1392اقدام شد)محمدپور، 
ها  پژوهش اسزتفاده شزد کزه بزه شزرح زیزر        هایی ذه  افیایش اعتبار یافته تکنیک

هزایی هموزون    اس : ا ف( به منظور ارتقاء سطح اعتبارپ یر ، محقق به اتخاذ رویزه 
بررسززی دقیززق مززتن مقززاالت منتخززب و بزز ل دقزز  کززافی در تهیززه گززیارش و     

بززردار  از مززتن مقززاالت اقززدام کززرده اسزز    ( ذهزز  ارتقززاء سززطح    اشزز یادد
هزا  مخصزوص کدگز ار  و تحلیزل      ها، از رویزه  منظور تحلیل داده پ یر ، به انتقال

ها  باز و محور  در گراندد تئور  و مقایسزه کزدها     نمادها که در قا ب کدگ ار 
برده اس   ج( بزرا  افزیایش   شود، بهره  درج شده از طریق دو کدگ ار، از آن یاد می

سطح تاییدپ یر ، محقق تالش کرد باتوذه به اهداا پژوهش، متزون مقزاالت را بزه    
دق  بررسی کرده تا امکان پاسخگویی به سواالت پژوهش فراهم آیزد  همونزین، در   
کدگ ار  متون مقاالت تالش شد از همکاران پژوهش برا  تایید کزدها  اسزتخراج   

بردار ، کدگز ار    ها شامل نسخه به عالوه، در تمامی فعا ی شده کمک گرفته شود  
 الش شد تا دق  باالیی  حاظ شود ها ت ها و تفسیر یافته داده

گیرنزدگان   توان پیشنهاداتی را به مزدیران و تصزمیم   ها  پژوهش می براسا  یافته
داد،  تزوان انجزام   منظزور پسزاهمپایی مزی    هزایی کزه بزه    ترین استراتژ  ارائه کرد  از مهم

بخشزی بزه    ساز  فناور  و دانش، عمزق  ها ازطریق متنو  روزرسانی و توسعه فناور  به
هزا و صزنایع مختلزف درراسزتا       ها در حزوزه  ها  موذود، انتشار انوا  فناور  فناور 

                                                                                                                                 

1  . Lincoln and Goba 
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هززا هسزتند  از دیگززر   هزا  ذدیززد  از فنزاور    خلزق دانزش ذدیززد و ایجزاد ترکیززب   
هزا و اقتصزاد ذهزانی ازطریزق      ربخش بین سزازمان ها  م کور، ایجاد تعامل اث استراتژ 

گ ار  و خلق بازار ذدید برا  گز ار، خلزق    صادرات، کسب تجربه در حوزه سیاس 
هزا اسز      بازارها  ذدید ازطریق ارائه خدمات و محصول نوین و پیوسزتن بزه شزبکه   

تزوان بزه ارائزه خزدمات و محصزوالت ذدیزد،        عنوان استراتژ  پیشنهاد  دیگر، می به
هزایی   ها  با چرخه عمر کوتاه در ابتدا  مسیر و سپه ورود به بخزش  تخا  فناور ان

ها  موذزود بزرا     ها و قابلی  تر و ترکیب ویژگی با فناور  دارا  چرخه عمر طوالنی
ها  پیشنهاد  دیگزر درزمینزه    ارائه محصوالت و خدمات ذدید اشاره کرد از استراتژ 

هزا  نزوآور     ها  نوآور ، اسزتقرار نظزام   ابلی توان به کسب و افیایش ق نوآور ، می
گرایانزه، همکزار  و    محور، اقتبا  نوآور  معمار ، توسل بزه نزوآور  مداخلزه    تامین

ایجاد هماهنگی میان عوامل نزوآور ، تزرویج نزوآور  سزازمانی و فناورانزه، افزیایش       
کرد  یکزی   ساز  و تاکید بر نوآور  تقاوامحور اشاره ها  نوآور  باز، عمومی فعا ی 

ها  پیشنهاد  بزرا  پسزاهمپایی فناورانزه، اسزتراتژ  توسزعه اسز   ایزن         از استراتژ 
هزا و   استراتژ  ازطریق اقداماتی از قبیل توسزعه محصزوالت فناورانزه، تجمیزع قابلیز      

فرد، توسزعه مهندسزین، ایجزاد ترکیزب      ها  منحصربه منظور ایجاد قابلی  ها به توانمند 
(، افزیایش  SMEsهزا  کوچزک و متوسز  )    ا  بیرر و بنگاهوکاره ذدید  از کسب 

هزا  راهبزرد ، مزداوم  در رصزد و توسزعه       ها  فناور  ازطریق انعقاد پیمان قابلی 
شزدگی، ردگیزر  مسزیرها  ذدیزد      ها، اتخاذ تدابیر  برا  خروج از رفتار قفل فناور 

تزی و  برا  توسزعه فنزاور ، ایجزاد همکزار  اثزربخش و بلندمزدت میزان بخزش دو         
هزا  همکزار  سزازمانی، رصزد      خصوصی، غلبه بر وابستگی به مسیر، توسزعه شزبکه  

رونززدها  ذهززانی بززرا  درک بهتززرین زمززان ورود بززه یززک صززنع  یززا اسززتفاده از   
هزا  دائمزی بزا اسزتفاده از ارتباطزات       ها  نوظهزور، تمرکزی بزر ایجزاد شزبکه      فناور 

ها  نوظهور، قابل اذرا هسزتند    تکرارشونده و فشرده با شرکا  آشنا و رقاب  در بخش
ها  مزرتب  بزا مزدیری      استراتژ  دیگر درراستا  پساهمپایی فناورانه، ردگیر  فعا ی 

دانش در کسب و کارها  فناورانه اس   این استراتژ  مستلیم اتخاذ تزدابیر  هموزون   
 شزده، ایجزاد   ساز  دانش کسب توسعه دانش ذدید، تبادل دانش با اقتصاد ذهانی، بومی



 77     فناوری مدل مفهومی پساهمپایی طراحی

ترکیب ذدید  از دانش صریح دانشمندان زبده و دانش وزمنی مهندسزین و کارکنزان    
محزور در   روزرسانی راهبردها  یادگیر  اس   درنهای ، استراتژ  پزژوهش  فعلی و به

گز ار  درزمینزه    توان در چارچو  اقزداماتی ازقبیزل سزرمایه    پساهمپایی فناورانه را می
هزا  فناورانزه ازطریزق قزدرت      ر افیایش قابلیز  منظو تحقیق و توسعه و نوآور  باز به

 تحقیق و همکار  بلندمدت و اثربخش با موسسات تحقیق و توسعه دو تی اذرا کرد 
رو بوده اس   این پژوهش بزا   هایی روبه این پژوهش در فرآیند انجام با محدودی 

فرآیند مطا عزه  طور که در  هدا تبیین مدل مفهومی پساهمپایی فناورانه انجام شد  همان
مشخص شد، غا ب تحقیقات قبلی بر استفاده از رویکردهزا  کمزی و تنهزا بزر برخزی      

ساز پسزاهمپایی فناورانزه    ها  پساهمپایی فناورانه تمرکی کرده بودند و عوامل زمینه ذنبه
م کور، مغفول مانده بود و این مطا عه تالش کرد شکاا تحقیقاتی موذود را پزر کنزد    

  تکمیل آن از مصاحبه با خبرگزان  ات موذود در این زمینه غنی نبود و برابنابراین، ادبی
پ یر  نتایج مربزوط   ها  این پژوهش به تعمیم  بهره گرفته شد  یکی دیگر از محدودی 

شود  این مطا عه در شرک  توربو کمپرسزور نفز  انجزام شزده اسز  و درنتیجزه،        می
مپرسزور نفز  اسز   درنتیجزه     ا گو  بومی طراحی شده منحصر به شزرک  توربزو ک  

شزده طزی    ها تعمیم داد  باتوذه به تجربیات کسزب  توان نتایج آن را به سایر شرک  نمی
هزا  زیزر    شزود کزه در زمینزه    گزران آینزده پیشزنهاد مزی     انجام این پژوهش، به پژوهش

پسزاهمپایی فناورانزه در سزایر    شزود   نجام دهنزد: ا زف( پیشزنهاد مزی    مطا عات الزم را ا
دارا  فناور  باال و پیویده در کشور مورد بررسی قرار گرفته و مد ی بزومی   ها  حوزه

ها تهیه و تدوین شزود   ( مطا عزه تجربزه کشزورها  موفزق درزمینزه        برا  آن حوزه
ها و شرای  حرک  به سو  پسزاهمپایی فناورانزه    تواند به شناخ  زمینه پساهمپایی می

ورانه در قا ب انجام مطا عزه چنزد مزورد     شود پساهمپایی فنا کمک کند    ا توصیه می
در صنایع مختلف کشورها  موفق، مزورد بررسزی و واکزاو  قزرار گیزرد  ج( تحلیزل       

هزا  مزدل پزارادایمی پسزاهمپایی فناورانزه نیازمنزد        کزنش مو فزه   نحوه و مکانییم برهم
شزود ، پسزاهمپایی    رویکرد و نگاه سیستماتیک به این پدیزده اسز    ز ا پیشزنهاد مزی     

ا  مورد  در یک صنع  خاص، به صزورت مزد ی دینزامیکی     اورانه در قا ب مطا عهفن
 شناسی سیستم ارزیابی شود  ییطراحی شده و به کمک رویکرد پویا
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