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میکنند .علیرغم این تاکیدها ،ادبیات این حوزه از پراکندگی رنج برده و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شدهاست .این امر باعث میشود
استفاده مدیران و مسئولین صنعتی از این موضوع دشوار گردد .در این مقاله تالش داریم تا با واکاوی عمیق تعاریف ارائهشده در خصوص
«قابلیتهای فناورانه» زمینه را برای استفاده هرچه بیشتر سیاستگذاران و مدیران صنعتی فراهم کنیم .در این راستا با استفاده از روش
تحقیق «مرور نظاممند» پژوهشهای مختلف انجامشده در سطح بینالمللی از پایگاه اطالعاتی « »Article Gateشناسایی شده و ضمن
تحلیل آنها ،مفهوم قابلیتهای فناورانه تبیین شد .نتایج نشان میدهد که مفهوم قابلیتهای فناورانه متناسب با شرایط و اقتضائات
شرکتها متفاوت بوده لذا سه ساحت برای آن درنظر گرفته شد که عبارتند از «توانمندی تقلید و کپیسازی»« ،توانمندی بهبود» و
«توانمندی نوآوری».

واژگان کلیدی:

قابلیت ،قابلیتهای فناورانه ،مدیریت فناوری ،مرور نظاممند

 .1مقدمه
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تفاوتها ریشههای مختلفی دارد که بخشی از آن به شرایط

که برخی از آنها بدین شرح است :وارد و مستقر کردن

بهعبارت دیگر علت عمده آن تفاوتها ،قابلیتهای شرکتها و

است؛ جذب ناقص فناوری وارداتی؛ نرسیدن بهسطح بهترین

بنابراین یکی از مهمترین مفاهیم کلیدی و اهرمی حوزه

در آنها چیرهدست شدهاند و نیز ناتوانی در تنوع بخشیدن به

بر پایهی داراییها و منابع سازمان یا شرکت ایجاد میشود.

بین کشورهای درحال توسعه در این زمینه ها است .در مواردی

قابليتهای سازمانی است[.]42قابليتهای سازمانی عبارتاست

فناوریهای پیچیده به سطح «بهترین عملکرد» 1دست یافته

فعالیتهای جاری و روتینهای کاری خود را بهصورت نظاممند

موجود را جابهجا کرده و رهبر بازار شوند .بهعبارت دیگر

البته قابليتهای سازمانی مانند کاال ،خریدنی نیست بلکه در

مقابل بسیاری از کشورها در استفادهی کارآمد از فناوریهای

گرنت 2با بیان این مساله «نقش تجربیات» را در کسب

حاصل عملکرد آنها ترکیبی از موفقیت و شکست است .این

وابسته به مسیر بوده و قابليتهای امروز شرکت ،ریشه در

صنعتی ناموفق بودهاند .این ناکامی دالیل مختلفی دارد

به شرایط درونی شرکتها و بنگاههای اقتصادی مربوط میشود.

فناوریهایی که با استعدادهای موجود در کشور نامتناسب بوده

بنگاهها است[.]10

عملکرد در کارایی فناورانه؛ ناتوانی در نوسازی فناوریهایی که

توسعهی فناوری «قابلیتها» است .قابليتهای سازمانی

فناوریها بهعلت تغییر شرایط[ .]10البته تفاوتهای آشکاری

در واقع پیکرهبندی و آرایش مناسب منابع باعث ایجاد

شاهد آن هستیم که کشورهای تازه صنعتی شده در برخی از

از الگوهای پایدار و آموخته شده که سازمانها بهواسطهی آنها

و حتی در موارد خاصی توانستهاند هنجارها و استانداردهای

بهبود و ارتقا میدهند[.]20

توانستهاند از حالت «دنباله رو بودن» به «پیشگامی» برسند .در

در طول زمان ،توسط شرکتها و بنگاهها آموخته میشوند.

ساده نیز ناتوان بودهاند .اکثر کشورها در بین قرار میگیرند و

قابليتها مهم دانسته و تاکید میکند که «قابليتهای سازمانی
1. Best Practice
2. Robert Grant
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بیشتر کشورهای درحال توسعه در استفاده از فناوریهای

«سیاستگذاری دولت» برمیگردد .ولی بخش بیشتری از آن

* نويسنده مسئول -دانشجوي دوره دکتري مديريت صنعتي دانشگاه مالک اشتر
** دانشيار دانشگاه مالک اشتر
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**** استاديار دانشگاه مالک اشتر
***** استاديار دانشگاه مالک اشتر
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حوزه مدیریت فناوری این مفهوم را نهتنها عامل کلیدی در توسعه شرکتها ،بلکه عامل مهمی در توسعه و پیشرفت کشورها ذکر

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اهمیت «قابلیتهای فناورانه» در پیشرفت صنایع و شرکتهای مختلف صنعتی هر روز بیشتر از قبل نمایان میشود .پژوهشگران

تاریخچهی آن دارد» [ .]9بهعنوان مثال میتوان به شرکت

براي به حداکثر رساندن اطالعات فناورانه در راستاي محافظت

قطعات نیمه منفصل 3کار خود را شروع کرد در ادامه کم کم

واژهی «قابليتهاي فناورانه» 10از تمامي موارد فوق جامعتر

از حدود بیست سال (سال  )1985توانست خود را بهعنوان

باتوجه به مطالب فوق مشاهده می شود که علیرغم ادبیات

هیوندای اشاره کرد ،این شرکت با مونتاژ محصوالت بهشکل

به طراحی محدود ،مهندسی تولید روی آورد و در نهایت پس
یک موتورساز قدرتمند در عرصهی جهانی معرفی کند [.]9

قابليتهای سازمانی ،داراي ارتباط تنگاتنگی با محصوالت،

فناوريهاي مورد استفاده ،و بازارهاي تحت فعالیت شرکت
است .این قابليتها ،در طول زمان آموخته میشوند و در

واکاوی مفهوم قابلیتهای فناورانه

درخصوص «قابليتهای فناورانه» وجود نداشته و مفهومشناسی

آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین هدف این مقاله

عبارتاست از «واکاوی عمیق مفهوم قابلیتهای فناورانه و ذکر

به سودآوري و یک وضعیت بادوام دست یابد ،آغاز میشود و

مدیران صنعتی نیز راهگشا باشد.

بر مبناي سه نوع قابلیت فناورانه ،کارکردی (یا وظیفهاي) ،و
مدیریتی ،رخ میدهد [.]2

الریچ و لک 4در یکی از متقدمترین مقاالت این حوزه ،بیان

علمی مورد استفاده خواهد بود ،می تواند برای سیاستگذاران و

  2پیشینه تحقیق:

 1-2خاستگاه قابلیت و تفاوت آن با منابع سازمانی

میکنند که موفقیت در تولید محصوالت یا ارائهی خدمات در
گروی داشتن قابليتهای سازمانی است و اساساً قابليتهای

بستري که نظريه در آن شکل گرفته توجه شود .با توجه به

قابليتهای سازمانی را متشکل از سه بخش «قابليتهای

مطرح شده ،الجرم بايد نيم نگاهي به آن حوزه داشته باشيم.

راهبردی»« ،قابليتهای فناورانه» و «قابليتهای مالی»
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مفصل این حوزه و تحقیقات زیادی انجام شده ،تعریف جامعی

تار و پود سازمانی نهادینه میشوند .این فرایند که بهنوعی

سازمانی پایهی شکلگیری مزیت رقابتی میباشد .آنها

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

است [.]39[ ]19

ابعاد اصلی آن» .نتایج این تحقیق عالوه به اینکه در جامعهی

فرایند یادگیري سازمانی است ،پس از آنکه یک بنگاه بتواند
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از نوآوري شرکت و توان رقابتي شرکت در بازار .ولي اجماالً

میدانند [ .]44در عین اهمیت داشتن هریک از سه مورد فوق،

در کشورهای در حال توسعه «قابليتهای فناورانه» جایگاه و

در بررسي هر موضوعي بهتر است به خاستگاه آن موضوع و
اين امر ،از آنجايي كه «قابليتها» در بستر مديريت راهبردي

علم مديريت راهبردي جهت تحقق اهداف پايهريزي شدهاست

[ .]24در برههاي از تاريخ با توجه به اقتضائات محيطي

کاربرد آن بیشتر در عرصهی نظامي بوده و امروزه در عرصهی

اهمیت بیشتری دارد .تقویت و توسعهی قابليتهای فناورانه

کسبوکار و صنعت بيشتر خودنمايي ميكند .در هر يک از

کرده و در مرحلهی بعد به رشد و توسعه آن کشور منجر

چگونگی تحقق اهداف» تاکيد ميكند [ .]32در اين بين شاهد

میتواند زمینهی الزم برای رشد فناورانهی یک کشور را مهیا
شود .این امر برای کشور جمهوری اسالمی ایران که همواره

اين عرصهها بر هدف اصلي خود مبني بر «ترسيم مسير و

تغييرات ،تحوالت و تکامل در نظريهها و روشها بودهايم و هنوز

توسط بدخواهان نظام در شرایط مختلف تحریمی بهسر میبرد

نيز اين مسير توسعه و بهبود ادامه دارد .بهصورت کلي به دو

تعريف قابليت فناورانه کار بسيار دشواري است و نميتوان

بر بازار» 11که مايکل پورتر از سردمداران اين رويکرد بوده و در

تبيين مفهوم ،از واژههاي متعددي نيز استفاده شدهاست.

جزء نظريه پردازهاي آن عرصه ميباشد .رويکردهاي مختلفي

اهمیت مضاعفی دارد [.]5

به اين راحتي بهيک تعريف مناسب رسيد .در اين بين براي

برخي نويسندگان واژههاي مشابهي را در تحقيقات و آثار
خود استفاده کردهاند مث ً
ال دالمن و وستفال )1982( 5و

رويکرد کلي ميتوان اشاره کرد که عبارتند از« :رويکرد مبتني

مقابل «رويکرد مبتني بر منابع» 12که افرادي مثل بارني []14

نسبت به رشد و توسعهی يک صنعت و ايجاد نوآوري در آن

وجود دارد که يکي از مهمترين آنها توجه و تمرکز بر «قابليتها»

سانجيا لل )1987( 6از واژهی «تالش فناورانه» 7نیز استفاده

است [ .]22اين رويکرد که توسط انديشمندان نحله «رويکرد

و کميس و بل )1985( 8از واژه «ظرفيت فناورانه» 9استفاده

عامل اصلي رشد ،پيشرفت و موفقيت سازمانها به ويژگيهاي

کردهاند .انديشمنداني مانند مارتين بل ( )1984و کتز ()1987

کردهاند که منظورشان از اين واژه عبارت است از :توانايي بنگاه
8. Scott-kemis & Bell
9. Technological Capacity
10. Technological Capability
)11. Market-Based View (MBV
)12. Resource-Based View (RBV

مبتني بر منابع» ارائه شده است بر اين نکته تاکيد ميكند که:

محیط و بازار محدود نميشود ،حتی برخورداری از منابع هم
3. SKD
4. D. Ulrich and D. Lake
5. Dahlman & Westfal
6. Sanjia Lall
7. Technological Effort

به خودی خود منجر به موفقیت نمی شود ،بلکه موتور اصلي

موفقيت «قابليتها»ي آنها است [.]16

یکی از نکات مهمی که باید بدان توجه داشت این است که بین
«منبع» و «قابلیت» تفاوت وجود دارد .میتوان گفت «منابع»

* قابليتهاي فناورانه در سطح بنگاه :دانش فناورانه بین

بنگاهها و شرکتها یکسان نبوده و تقلید یا انتقال آنهم به
سادگی امکانپذیر نیست .انتقال ضرورتاً نیازمند یادگیری است

زیرا اغلب ابعاد فناوریها بهصورت ضمنی بوده و اصول پایهای

داراییهای سازمانی یا ملی است که به خودی خود ارزشمند
میباشد .طبیعتاً کشورها و سازمانهایی که از منابع بیشتری

به فناوری جدید نیازمند مهارتها ،تالش و سرمایهگذاری

کشورها و شرکتهای مختلف نشانگر آن است که برخورداری

برای دستیابی به یک فناوری و استفاده بهینه از آن «قابلیت

بهرهمند هستند ،پتانسیل رشد بیشتری هم دارند .لکن تجارب

دستیابی راحت
آنها همیشه روشن و شفاف نیست .بنابراین
ِ

بنگا ِه دریافتکننده است .به مجموعه عوامل مرتبط سازمان

و قابلتوجه ،نتوانستهاند رشد مناسبی را ایجاد کنند و در

مقابل کشورها و شرکتهایی را هم میتوان نام برد که بدون

* قابليتهاي فناورانه در سطح ملی :هرچند بخشی از

«قابلیتهای فناورانه در سطح ملی»
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ناشی از تجمیع

بهرهمندی از منابع قابلتوجه ،توانستهاند رشد تحسینبرانگیزی

«قابلیتهای فناورانه در سطح بنگاهها» است ولی مفهوم اصلی

بوده و با استفاده صحیح و حساب شده از منابع ،رشد ،پیشرفت

فناورانه در سطح بنگاهها» میباشد .قابلیتها در سطح کشورها

را ایجاد نمایند .آنچه که زمینهساز استفاده مناسب از منابع

آن ،عمیقتر و گسترده تر از جمع جبری صرف «قابلیتهای

و توسعه را ایجاد میکند ،مفهومی باالتر و عقالنیتی عمیقتر

به سهدسته بزرگ تقسیم میشوند که عبارتند از «سرمایهگذاری

راهبردی سیاستگذاران و برنامهریزان اصلی (اعم از سطح ملی

 )1توانایی جمعآوری منابع مالی و استفادهی موثر از آنها

میباشد که از آن با عنوان «قابلیت» یاد میشود [ .]10غفلت

فیزیکی»« ،سرمایه انسانی» و «تالش فناورانه»:15

چه بسا منابع طبیعی و تجدیدناپذیر را نیز به تباهی کشانده

 )3تالش فناورانه شامل متغیرهایی همچون تحقیق و توسعه،

است .درحالیکه آن منابع میتوانستند موتور رشد و پیشرفت

باشند.

شایستگیهای فنی و مدیریت ویژه

ثبت اختراع ،و کارکنان فنی [ 4و .]30

نکته مهم ایناست که هریک از آنها بهتنهایی نمیتواند

بنابراین باید توجه داشت که «قابليتها» با «منابع» تفاوتهای

تحولی ایجاد کند بلکه کشورها باید در هریک از سه بخش

اشتراکگذاری آن ،ارزش آن کاهش مییابد ،ولی در مقابل

توسعه کشور ایجاد گردد.

جدی دارند .منابع سازمانی پایانپذیر بوده و بهواسطهی به
قابليتها پایانناپذیر بوده و در ذات خود دارای پویایی است.

از دیگر ویژگیهای قابليتها «اختصاصی بودن»« ،دشواری

مذکور ،خود را به سطح قابل قبولی برسانند تا امکان زمینه

 3-2واکاوی مفهوم قابليتهاي فناورانه

در تقلید» « ،تجمعی بودن» و «وابستگی به مسیر در فرایند

پژوهشهاي متقدم در زمينهی مديريت فناوري در کشورهاي

پایهی داراییها و منابع سازمان یا شرکت ایجاد میشود.

صنعتي اتفاق ميافتد و کشورهاي درحال توسعه ميتوانند به

کسب» میباشد [ .]41درعینحال قابليتهای سازمانی بر

 2-2سطوح قابلیتهای فناورانه

قابلیتهای فناورانه به دو سطح کلی تقسیم می شود در سطح

اول قابلیتهای بنگاه بررسی شده و در سطح دوم ،قابلیتهای
فناورانه در سطح ملی مورد مطالعه قرار میگیرد.

درحال توسعه فرض ميکرد که نوآوري تنها در کشورهاي
انتخاب ،اکتساب و استفاده از فناوري وارداتي اقدام کنند .از
اين رو مفهوم انتقال فناوري در ادبيات سنتي بهصورت گسترده

استفاده ميشد .به موازات آنکه پژوهشهاي جديد ويژگيهاي

دانش فناورانه مانند ضمنيبودن و انباشتيبودن را تبيين
16

کرد ،اين باور پديد آمد که حتي بهرهبرداري از فناوريهاي
13. Investment, Production, linkage
)14. National-Level Technological Capability (NTC
15. Physical investment, human capital and technological effort
16. Technological knowledge
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و سازمانی) در برنامههای بلند مدت و برنامههای توسعه ،نسبت

 )2مهارتهای انسانی فراتر از آموزشهای عمومی مانند

به مفهوم قابلیتها ،باعث عقب ماندگی شده و از طرف دیگر
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متعددی را میتوان برشمرد که علیرغم داشتن منابع غنی

قابلیت تولید ،قابلیتهای ارتباطی و پیوندی.]10[ ]30[13

منجر به رشد صنعتی و توسعهی پایدار نخواهد شد .کشورهای

کلی قابلتقسیم است که عبارتند از :قابلیت سرمایهگذاری،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

از منابع سرشار (اعم از منابع نفتی ،معدنی ،مالی و  )...لزوماً

فناورانه» گفته میشود .این قابلیت بهنوبهی خود به سه بخش

وارداتي هم نياز به نوعي از فعاليتهاي فناورانهی بومي دارد.

اين نگرش جديد سبب توجه بيشتر به موضوع قابليتهاي

توليد و محصوالت کمک ميكند [.]33

تعريف قابليت فناورانه کار بسيار دشواري است و نميتوان به

ميكنند« :قابليتهاي فناورانه يک توانمندي دانشي سطح باال

تبيين مفهوم ،از واژههاي متعددي نيز استفاده شدهاست .برخي

و ضمن بهرهور شدن فرايندها ،بنگاه را براي توسعه و طراحي

فناورانه 17در کشورهاي در حال توسعه شد [.]8

اين راحتي به يک تعريف مناسب رسيد .در اين بين براي

مارتين بل ( )1984و کتز ( )1987و کميس و بل)1985( 20

استفاده از فناوري و تبديل دادهها به ستادهها ميباشد لذا

اين واژه عبارت است از :توانايي بنگاه براي به حداکثر رساندن
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محصوالت جديد مهيا مينمايد و بهواسطهی استقرار راهبرد

بهعبارت ديگر قابليتهاي فناورانه بيانگر ظرفيت سازماني براي

بهعنوان پيشران اصلي براي ارتقای عملکرد شرکتها در کانون

توجه مديران قرار ميگيرد[ .]46سانگ و همکارانش 26تاکيد

اطالعات فناورانه در راستاي محافظت از نوآوري شرکت و توان
رقابتي شرکت در بازار .ولي اجماالً واژه «قابليتهاي فناورانه»

قابليتهاي فناورانه به شرکت کمک ميكنند تا پاسخگويي آن

قابليت فناورانه براي اولين بار در اوايل دههی  1980بدينگونه

بل و پويت بيان ميكنند که عامل موفقيت بنگاهها در

الزم بهذکر است که ماهيت آن با “دانش موجود” يکسان

فناورانه است [ .]15بنابراين موفقيت يا عدم موفقيت بنگاهها و

از تمامي موارد فوق جامعتر است [ 39و .]19

تعريف شد« :توانايي استفاده اثربخش از دانش فناورانه» .البته

ميكند که در عرصههايي که تغييرات بااليي از فناوري را دارد،
باال رفته و سود خوبي کسب کند[.]40
27

کشورهاي پيشرفته ناشي از انباشت تدريجي قابليتهاي

نيست بلکه ماهيت آن مربوط به استفاده از دانش و نيز خبرگي

صنايع به «قابليتهاي فناورانهی» آنها مربوط ميشود [.]38

نوآوري ميباشد [.]19

«مزيت رقابتي پايدار» محسوب ميشود [.]35
اساساً مفهوم «قابليتهاي فناورانه» براي تشريح فرايند

و مهارت استفاده از دانش در توليد و عمليات ،سرمايهگذاري و
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

است که منابع مختلف علمي و فني (تکنيکال) را بسيج کرده

رقابتي ،منجر به تحقق نتايج مطلوب ميشود 31[ ».و .]34

از واژه «ظرفيت فناورانه» 21استفاده کردهاند که منظورشان از

واکاوی مفهوم قابلیتهای فناورانه

مونيا و لوپز )2007( 25قابليتهاي فناورانه را بدين شکل تعريف

نويسندگان واژههاي مشابهي را در تحقيقات و آثار خود استفاده
کردهاند مث ً
ال دالمن و وستفال )1982( 18و سانجيا لل ()1987
از واژه «تالش فناورانه» 19استفاده کردهاند .انديشمنداني مانند

34

که به آنها در جهت دايرکردن ،تغيير و ساختن فرايندهاي

قابليتهاي فناورانه عبارتاست از دانش و مهارت موردنياز

براي شناسايي ،ارزيابي ،بهکارگيري و توسعهی فناوري

همچنين قابليت فناورانه يک عامل بسيار مهم در دسترسي به

رشد صنايع و شرکتها در کشورهاي درحال توسعه مطرح

و تکنيکهاي مرتبط با صنعت [ .]31هرچند اين مفهوم

شدهاست .در اينخصوص ميتوان به تحقيقات ذيل اشاره کرد:
ترسيم مسير رشد صنايع کشور کرهی جنوبي بهصورت ّ
کلي

کيم 22است .وي قابليتهاي فناورانه را توانمندي استفادهي

[ ،]30مکانيسم يادگيري و توسعه قابليتهاي نوآورانه در

توسط نويسندگان متعددي مطرح شده ،ولي ميتوان گفت
يکي از مهمترين و پيشگامترين افراد در اين حوزه لينسو

کارآمد از دانش فناورانه در اقدامات مختلف براي مشابهسازي،
استفاده ،وفقدادن ،تغيير فناوري موجود تعريف ميكند [.]28

اين قابليت باعث توانمند شدن شرکت براي ايجاد فناوريها
ت جديد و طراحي فرايندهاي جديد در
و توسعهی محصوال 

[ ،]26چگونگي رشد و توسعهی شرکت خودروسازي هيونداي

کشورهاي متاخر [ .]16مفاهيم ارائهشده توسط سانجيا لل نيز
مويد اين امر ميباشد [.]30

در مسير رشد مفهوم قابليتهاي فناورانه ،دو پروژه بسيار
تاثيرگذار بودهاند که عبارتند از [:]19

راستاي پاسخگويي به تغييرات محيط ميشود [ .]28طبق

 .1پروژهاي با عنوان «کسب قابليتهاي فناورانه» که با تامين

مجموعهاي از دانش (شامل دانش چگونگي اعم از تجربي و

شد .اين مطالعه صنايع سطح بنگاه چهار کشور را بهصورت

نظر وانگ و همکارانش 24قابليتهاي فناورانه عبارت است از

28

مالي بانک جهاني و توسط کارل دالمن و الري وستفال 29انجام

نظري) ،روشها ،رويهها ،تجارب و ابزار و تجهيزات فيزيکي

مقايسهاي موردمطالعه قرار ميدهد .چهار کشور مذکور عبارتند

تجهيزات ،مهارتها ،دانش و استعدادهاي ويژهی بنگاههاست

 1982منتشر شد (مراجعه شود به دالمن و وستفال.)1982 ،30

[ .]45مارسل 24معتقد است قابليت فناورانه مجموعهاي از
26. M. Song, C. Droge, S. Hanvanich and R. & Calantone
27. Bell & Pavitt
28. The acquisition of technological capability
29. Carl Dahlman and Larry Westphal

از هند ،کره جنوبي ،برزيل و مکزيک .نتايج آن تحقيق در سال
22. Linsu Kim
23. Wang, Zhang and Xue
24. Marcelle
25. García-Muiña, FE & NavasLópez, JE

17. Technological capabilities
18. Dahlman & Westfal
19. Technological Effort
20. Scott-kemis & Bell
21. Technological Capacity

 .2پروژهی دوم با عنوان «برنامه تحقيقي در علم و فناوري»

31

شد که آن دسته از بنگاههايي که «دانش فناورانه پايهاي» 33را

که توسط جورج کتز 32انجام شده است .در اين تحقيق صنايع

ندارند بايد بر کسب قابليتهاي فناورانه تمرکز نمايند [.]19

شدهاند .کتز نتايج آن در سالهاي  1986و  1987منتشر نمود

 4-2ابعاد قابليتهاي فناورانه

فوالدي شش کشور آمريکاي التين در سطح بنگاه بررسي
(مراجعه شود به کتز.)1986 ،

يكي از روشهاي شناخت دقيق مفهوم يك پديده ،توجه به

اين مطالعات مبناي شکلگيري نگاه سنتي به قابليتهاي

ابعاد آن ميباشد .برخي از صاحبنظران اين حوزه اقدام به

نتايج آنها نشان ميدهد که بنگاهها در طول زمان چگونه ياد

ادامه نگاهي به مهمترين اين موارد مياندازيم .طبق نظر بل

تعريف فعاليتهاي جديد و بهدست آوردن قابليتهاي جديد

دانش ،تجربه و مهارت سازمان را بهسوي قابلتهاي فناورانه

«فرايند يادگيري» جهت ايجاد دانش فناورانهاي که قبال وجود

مولفهی مهم اين موضوع ميباشد که در جدول ذيل نشان داده

فناورانه هستند که بر اساس مطالعهی موردي حاصل شدهاند.

نداشته ،ميباشد .نويسندگان مختلفي در خصوص چگونگي
رشد بنگاهها از«توانايي انجام يک کار عملياتي» به سطح

سوق ميدهد .از نظر کيم توليد ،سرمايهگذاري و نوآوري سه

ميشود [ 26و :]28

«نوآوري در آن حوزه» مطلب ارائه کردهاند .باور حاکم بر اين
جدول  :1ابعاد قابليتهاي فناورانه از نگاه لينسو کيم
 (1ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﺑﻌﺎد
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

•

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ،اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻂ ﻣﻮاد ،زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ،ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

•

ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

 (2ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

•

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري

•

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات

•

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ

•

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪاي ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ

•

اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي

•

ﺗﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ

•

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ) (Createﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ) (Carryﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺘﺼﺎدي

 (3ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮآوري

لل ( )1992با استفاده از يک ماتريس سه در سه ،مفهوم

قابليتهاي را تبيين بهتري ميكند در بعد عمومي آن به

تشریح هر يک از اجزای کارکردي (شامل :سرمايهگذاري،

دريافت اطالعات و فناوري از آنها مورد نياز ميباشد[ .]8اين

مفهوم در جدول ذيل نشان داده ميشود[:]30

توليد و ارتباطات) و در بعد افقي به تعريف سطوح پيچيدگي

(شامل سه سطح مقدماتي يا پايه ،متوسط يا انطباقي و

پيشرفته يا نوآورانه) ميپردازد[ .]30نوآوري کار لل اضافهکردن
بعد ارتباطات (ذيل ابعاد کارکردي) بودهاست .قابليتهاي

ارتباطاتي به مهارتهايي اطالق ميشود که براي تعامل و
همکاري با شرکا ضروري بوده و براي انتقال اطالعات و فناوري

به تامينکنندگان و ساير بازيگران بيرون بنگاه و همين طور
30. Dahlman and Westphal
31. Research Program in Science and Technology of IDB/ECLA
32. Katz
33. basic technological knowledge
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ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي

•

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪي
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به بنگاهها کمک ميكند .در کل تاکيد اصلي چنين ادبياتي بر

و پویت ( )1993ترکيب فاکتورهايي مانند ساختار سازماني،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ميگيرند .اينکه يادگيري چگونه به انباشت دانش فناورانه،

اين امر كرده و ابعاد قابليتهاي فناورانه را تشريح كردهاند .در

جدول  :2ابعاد قابليتهاي فناورانه از نگاه سانجايا لل

ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

درﺟﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ

)روﺗﯿﻦﻫﺎي ﺳﺎده(

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
)(Investment

ﻗﺒﻞ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري

• اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ،
• ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ،
• اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن،

• زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
• اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎه و واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

اﺟﺮاي ﭘﺮوژه

• ﺗﺪارﮐﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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ﺗﻮﻟﯿﺪ
)(Production

• ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻋﯽ

ﭘﯿﻮﻧﺪ )ارﺗﺒﺎط(
)(Linkage

• اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

• ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
• ﮐﺎرﻣﻨﺪﯾﺎﺑﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
• ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻄﺒﯿﻖ

• ﺑﻬﺒﻮد در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل

• ﻣﺠﻮر ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ

ﮐﺎرﮔﺎه

• ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
• ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

• ﺑﻬﺒﻮد در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل

• اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ

• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي آﻣﺎده

• ﺑﻬﺒﻮد در ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎ

• ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن

• ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ

• ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ

• اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮر ﻓﻨﺎوري ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

بل و پويت ( )1995با الهام از کارهاي سانجيا لل ،اقدام به

کارکردي قابليتهاي فناورانه را شامل «سرمايهگذاري ،توليد

ميكنند که بهنوعي نقش قابليتهاي اولیه را ايفا ميكند.

کلي ارائهشدهی اين دو نشان داده شدهاست [( ]15از آنجایی

که نشانگر آندسته از قابليتهايي است که براي استفاده
از فنون توليدي موجود استفاده ميشود .همچنين اجزای

و فعاليتهاي پشتيبان» تعريف ميكنند .در شکل ذيل مدل

که عناصر داخل جدول شباهت باالیی به جدول شماره  2دارد
از ذکر جزئیات اجتناب کرده و صرفاً عناوین سطرها و ستونها
ذکر شده است)

جدول  :3انواع قابليتهاي فناورانه از نگاه بل و پويت
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

اﺻﻠﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
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• ﻧﻮآوري داﺧﻠﯽ در ﻣﺤﺼﻮل

• ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ

• اﻗﺪاﻣﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﮐﻨﺘﺮل

اين قابليتها را « قابليتهاي توليدي پايه» نامگذاري کرده
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

• ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات

• ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺟﺪﯾﺪ در
ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

غنابخشي به مدل ماتريسي لل نموده و ستوني را اضافه

36

• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ

• ﻧﻮآوري ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﺎزﻣﺎن

• ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﮑﻬﺪاري

• ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي

• زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ،

• ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻧﻮآوري

• ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل

• ﮐﭙﯽ ﺑﺮداري از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و

)ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ(
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• ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي

• ﻣﺠﻮز ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

• زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎري

ﭘﯿﻮﻧﺪ در
داﺧﻞ اﻗﺘﺼﺎد

• ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮاي ﻗﺮارداد

• ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ

• ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزارﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ

• ﺟﺴﺘﺠﻮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻨﺎوري

• ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺴﻂ دادن ﺗﺠﻬﯿﺰات

• رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ

)ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ(
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• ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

• ﺟﺬب ﻧﯿﺮو )(hiring labor

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و داراي رﯾﺴﮏ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺑﺮان

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي

ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﺎﯾﻪ

ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﭘﺎﯾﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

آﻣﺎدهﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪاي

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي

آمسدن 36با نگاه ديگري سعي میکند قابليتهاي فناورانه

خود به دو دسته «دانش مديريتي» و «دانش فناورانه» تقسيم

«داراييهاي دانش محور» 37استفاده ميكند [ .]13ايشان

رشد «داراييهاي دانشي» ميشود .آمسدن د ر دستهبندياي

را تبیین کند ،وي براي تبيين قابليتهاي فناورانه از مفهوم
در ادامه نظريات خود بيان ميكند كه در رشد اقتصاد

«داراييهاي دانشي» جايگاه ويژهاي داشته كه يا توسط منابع
انساني ماهر و توانمند تامين ميشود يا بهصورت ضمني در

فرايندهاي سازمان نهادينه شده است .اين داراييها به نوبهی

ميشود .در اين بين «قابليتهاي فناورانه» باعث پرورش 38و
كه تاحدي به نظريهی بل و پويت شباهت دارد ،قابليتهاي
فناورانه را به سه دستهی اصلي و چند زيرمجموعه تقسيم

ميكند كه در جدول ذيل نشان داده ميشود [:]13

34. Search Base
35. Research Base
36. Alice H. Amsden
37 Knowledge-Based Assets
38. nurture

جدول  :4معرفي قابليتهاي فناورانه از نگاه آمسدن
ﺣﻮزهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت
) Production
(capability

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ
)(Linkage

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت
)ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد در ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻋﻤﻠﯿﺎت(
آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ )ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز(
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
)ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮهاي ﺗﻮان اﺟﺮاي آن را
دارﯾﻢ(
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه )ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﯿﺰات(

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ

• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
• ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮوژه )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ  /اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪاي
 /ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ(
• ﺗﺪارﮐﺎت
• ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
• ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
• داﻧﺶ ﻣﺤﺾ )(Pure science
• ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي )(Basic research
• ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي )(Applied research
• ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ )(Exploratory research
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )(Advanced development

فناورانه چهارگانه» و در بعد ديگر به «سطوح هفتگانه»

است .این روش در رشتههای مختلفی کاربرد دارد .توسعهی

فعاليتهاي مرتبط با آن را شامل چهار مورد ذيل ميداند:

حوزهی سالمت محدود نشده و امروزه در حوزههای مختلفی

دو بعدي ارائه کرده که در يک بعد به «کارکردها و فعاليتهاي

روش تحقیق انتخابشده برای این پژوهش «مرور نظاممند»

قابليتهاي فناورانه پرداخته است .وي کارکردهاي فناورانه و

روش مرور نظاممند از حوزهی سالمت بوده ولی کاربرد آن به

«سرمايهگذاري»« ،سازماندهي محصول و فرايند»« ،مراکز

استفاده میشود .اخیرا کاربرد آن در حوزهی علوم اجتماعی

اصلي و هفت سطح تفصيلي بهشرح ذيل دستهبندي کرده

نظاممند تحقیقات گذشته است تا با ترکیب یافتههای متنوع و

متوسط ،باالتر از متوسط و پيشرفته .40دو مورد اول بهعنوان

سیاستگذاری فراهم نماید [.]36

توليد» و «تجهيزات» .همچنين سطوح آنرا در دو طبقهی

41

نیز توسعهیافته است .هدف این روش مطالعه و بررسی

است :پايه ،تجديد شده ،پايهاي سطح باال ،پايينتر از متوسط،

گسترده پژوهشهای مختلف ،زمینه را برای اتخاذ تصمیمات و

«قابليتهاي روتين» و پنج سطح بااليي بهعنوان «قابليتهاي

باتوجه به توضیح ارائهشده ،این روش از روشهای کیفی

ميدهند [.]21

این روش بهواسطهی مرور یافتههای كيفي تحقیقات قبلی و

نوآوري» است که در کنار هم «قابليتهاي فناورانه» را تشکيل

محسوب شده و شباهت زیادی به «فراترکیب» 42دارد .در

همانگونه که مشاهده میشود ،تعاریف و رویکردهای متعددی

تجزيهوتحليل دادههاي ثانويه ،تحليلها و تفسیرهای پژوهشگر

شباهتهای زیادی باهم دارند .جالبتر اینکه حتی در خصوص

اصلي «مرور نظاممند» بهاین شرح است :تعريف سوال

دراین حوزه وجود دارد که در عین تفاوتهای مختلف،

در خصوص سوال اختصاصی تحقیق ارائه میشود[ .]7گامهاي

روشهای کسب این قابلیتها نیز رویکردهای مختلفی وجود

پژوهش ،جستجو در منابع ،ارزيابي و انتخاب منابع مرتبط،

مقاالت دیگری به آن پرداختهاند [.]6

بهدليل کيفي بودن اين روش ،در برخی موارد با توجه به نياز

دارد که جهت اختصار ،در این پژوهش به آن نمیپردازیم ولی

ترکيب يافتههاي پژوهشهاي قبلي و ارائهی الگو [ .]23البته

پژوهشگر ،در مراحل آن تغييرات جزئی ايجاد ميشود [.]43
39. Paulo N. Figueiredo
40. Basic , Renewed, Extra Basic, Pre intermediate, intermediate, High intermediate, Advanced
41. systematic reviews
42. Meta Synthesis
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واکاوی مفهوم قابلیتهای فناورانه

فيگرادو )2003( 39براي تشريح قابليتهاي فناورانه ماتريسي

  3روش تحقیق
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Project execution
(investment
)capability

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
)ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه(

• ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﻟﯿﺪ
• ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ
• رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
• اﯾﺠﺎد اﻧﻄﺒﺎق ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي
ﻣﺘﻐﯿﺮ
• ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

طبق نظر توماس و همکاران 43مراحل روش به شرح شکل ذیل است.44
ﺗﺮﮐﯿﺐ دادهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
و ﺗﻔﺴﯿﺮ آنﻫﺎ

اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﻨﺘﺨﺐ

ﺟﺴﺘﺠﻮي ادﺑﯿﺎت

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آﻏﺎزﯾﻦ

شکل  :1مراحل انجام روش مرور نظاممند

  4تجزی هوتحلیل و اجرای روش تحقیق

است از « »Article Gateکه دربردارنده پایگاههای متعددی

بهمنظور اجرای سه مرحلهی ابتدایی ،حوزهی اصلی تحقیق که

 ProQuestو  ...میباشد .از بین مقاالت متعدد یافته ،ابتدا

و کلید واژههایی مانند «قابليتهاي فناورانه»« ،الگوی توسعه

آنها ،نکات و مفاهیم کلیدی آنها استخراج و در قالب بخشهای

فناورانه» و موارد مشابه آن با دو زبان فارسی و انگلیسی در

داده شدهاست:

واکاوی مفهوم قابلیتهای فناورانه

 1-4مراحل اول تا چهارم

مانند ،Science Direct ،Shpringer ،Emerald ،Jstor

همان «قابليتهاي فناورانه» است بهعنوان محور قرار گرفته

چکیده آنها بررسی شده و مقاالتی انتخاب و پس از بررسی

قابليتهاي فناورانه»« ،الگوها و مدلهای مرتبط با قابليتهاي

قبلی مقاله ذکر گردید .منطق کلی کار در نمودار ذیل نشان

پایگاههای علمی جستجو شد .پایگاه اصلی منتخب عبارت

ﺟﺴﺘﺠﻮي اوﻟﯿﻪ در

رد ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط

38
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮﺗﺒﻂ
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﻮان و ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ

رد ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط

رد ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط

ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ و درج در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

شکل  : 2گامهای مربوط به انتخاب مقاالت برگزیده برای تحلیل و اجرای روش مرور نظاممند

 2-4مرحله پنجم :استخراج داده ها

پس از بررسی کیفی مقاالت منتخب ،تعاریف ارائه شده و
مفاهیم مرتبط استخراج گردید .در مقاله حاضر ،بخش زیادی

از یافتههای این مرحله در قسمت ادبیات ذکر شده است .در

ادامه نیز جهت رعایت اختصار ،تعاریف مهم این حوزه در قالب
جدول زیر بیان میشود:

43. James Thomas, John McNaught and Sophia Ananiadou
44. Review initiation, Review question, Search for studies, Description of study characteristics, Quality assessment, Synthesis, Using reviews- Interpret & communicate findings with stakeholders

جدول  :5تعاريف مهم قابليتهاي فناورانه
ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎدهي ﮐﺎرآﻣﺪ از داﻧﺶ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ،اﺳﺘﻔﺎده ،وﻓﻖ
دادن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﻮد .45اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻓﻨﺎﻧﻮريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎدل واژه »ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب« ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرآﻣﺪ از داﻧﺶ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ.

ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺎﻫﺮ ،داﻧﺶ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل و  ...دارد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰا ،روﺷﻬﺎ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ،و ﻓﻬﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺪه و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺟﺬب و دروﻧﯽﺳﺎزي آن،
ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ]ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﺎوري ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﺴﺘﻨﺪ[.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺸﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ )ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل( را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهور ﺷﺪن
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﺑﻨﮕﺎه را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻘﺮار راﻫﺒﺮد رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.«.
اﺑﻌﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از .1 :داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و و ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  .2ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ درون زا  .3ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﮐﺘﺴﺎب ﻓﻨﺎوري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ  .4ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ  .5ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  .6ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

][11
][12
][37
][25

][45
][29
][18
][17
][35
][31

][3

مفاهیم استخراج شده از تعاریف فوق عبارتند از:
جدول  :6مفاهیم استخراج شده از تعاريف مختلف قابليتهاي فناورانه
ﻣﻔﻬﻮم

داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ

راه اﻧﺪازي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺬب

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺬب ﺷﺪه

ﻣﻨﺒﻊ

]11و 25و  45و  29و 35و  31و  30و  39و [3
] 30و [25
] 45و [31

] 3و  12و [25

] 11و  3و  17و [18
] 11و [39

دروﻧﯽ ﺳﺎزي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺬب ﺷﺪه

] 39و [18

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي

] 30و [28

اﺳﺘﻔﺎدهي ﮐﺎرآﻣﺪ از داﻧﺶ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

] 28و [26

45. Assimilate, use. Adapt, change existing technology.

39

واکاوی مفهوم قابلیتهای فناورانه

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ.

][26
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ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از داﻧﺶ )ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻢ از ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻈﺮي( ،روﺷﻬﺎ ،روﯾﻪﻫﺎ ،ﺗﺠﺎرب و اﺑﺰار و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ.

][28

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﻧﻮآوري« و »ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ آﯾﻨﺪه«

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮهي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي،
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،راهاﻧﺪازي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ،ﺗﻄﺒﯿﻖ وروديﻫﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ( ،اﺻﻼح ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺎﯾﻪ.

ﻣﻨﺒﻊ

ادامهی جدول  :6مفاهیم استخراج شده از تعاريف مختلف قابليتهاي فناورانه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﻔﻬﻮم

] 39و [28

] 28و  25و  35و  31و  30و [3

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ

] 28و  25و  35و  45و  31و [30

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ

] 29و [28

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻪ

] 25و [18

] 25و  18و [3

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي

] 31و  26و [29

رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ

] 37و [3

ﻧﻮآوري

][37

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻓﻨﺎوري آﯾﻨﺪه

 3-4مرحله ششم :ترکيب دادهها و تحلیل و تفسیر

داده شد ،ترکیب شده و مفاهیمی که بههم نزدیکتر هستند

در این مرحله مفاهیم استخراج شده که در جدول قبلی نشان

میگردد .جدول ذیل نشانگر این موضوع میباشد:

واکاوی مفهوم قابلیتهای فناورانه

آنها

جدول  :7دسته بندی مفاهیم استخراج شده
ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ادﺑﯿﺎت
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ
راه اﻧﺪازي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺳﻄﺢ آﻏﺎزﯾﻦ :ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﮑﺮاري و ﮐﭙﯽﺳﺎزي
)ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ(
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در یک دسته قرار گرفته و مفاهیم محوری آنها استخراج

اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺬب

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﮐﭙﯽ ﺳﺎزي و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺬب ﺷﺪه

ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ :ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺒﻮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﻮآوري ﺟﺰﺋﯽ
)ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ(

دروﻧﯽ ﺳﺎزي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺬب ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎدهي ﮐﺎرآﻣﺪ از داﻧﺶ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ

ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ :ﻧﻮآوري و ﭘﯿﺸﺘﺎزي
)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﻧﻮآوريﻫﺎي رﯾﺸﻪاي

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي

)ﻧﻮآوري اﺻﯿﻞ و دﺳﺖ اول ((

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻨﺎوري
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ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻪ
ﻧﻮآوري

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻓﻨﺎوري آﯾﻨﺪه

همانگونه که در جداول باال مشاهده میشود ،قابليتهاي

برای تعریف نیز باید سه سطح آن بهصورت مجزا در نظر گرفته

شرایط هر شرکتی ،سطح متناسب آن انتخاب میشود .بنابراین

پژوهش میباشد) در ادامه تشریح میگردد:

فناورانه را میتوان در سه سطح طبقهبندی نمود که متناسب با

شود .سه سطح مذکور (که در واقع بخشی از یافتههای این

 .46این عبارت را مقام معظم رهبری در مراسم نظامى مشترک یگانهای نیروهاى مسلح استان فارس در تاریخ  12/2/87مطرح فرمودند .ایشان در سنخرانی خود بیان کردند« :ما
دو جور کار جدید داریم ،یك کار جدید واقعی است ،نوع دیگر ،کا ِر به ظاهر جدیدی است که در واقع جدید نیست .کار جدید کشفیاتی است که بشر با قدرت فکر و ذهن خودش
میتواند از دل طبیعت دست بیاندازد اینها را بیرون بکشد ...آنی که من همیشه توقع دارم و میگویم ،آن کار اولی است ،من میخواهم آن را به عنوان ایرانی انجام بدهیم و میتوانیم.
بارها گفتهام راههای میانبر را پیدا کنید  ...و معتقد هستم که شما میتوانید و مطمئن هستم که میتوانید  ...دانش مثل یك دریایی همینطور پیشرفته ،شما آن را پیشتر ببرید».
(به نقل از کتاب درآمدی بر دفاع در اندیشه امام خامنهای ،گردآوری و تدوین :دکتر سید اصغر جعفری؛ نوراهلل حسین خانی ،سعید قربانی ،رحمان لطفی مرزناکی -سال )1395

 .1تقلید(47قابليتهاي فناورانهی پایه) :توانایی شناسایی،

تفاوت قابلتوجه بين سطوح سهگانه فوق ناشي از سطح دانش،

تولید محصوالت طراحی شده توسط شرکتهای صاحب

مهارت و فناوري در راستاي تطبيق و نوآوري در فناوري گام

خرید ،استقرار و بهکارگیری فناوریها و تجهیزات الزم برای

مهارت و فناوري است .بايد با فهم و بهکارگيري اين دانش،

فناوری از طریق تقلید تکراری 48و کپیسازی .اين نوع قابليت
در آندسته از بنگاههايي است که توانايي آنها صرفاً محدود

در سه حوزهی سرمايهگذاري ،توليد و ارتباطات نشان داده

بهعبارت ديگر ،بنگاه در مسير توليد محصوالت ،نه نیازمند

بنگاه براي استقرار و تغيير فناوري ميباشد .حوزه توليد بيانگر

بلکه با استقرار خط تولید خریداری شده ،صرفا بهواسطهی

و در نهايت حوزه ارتباطات مجموعه اقدامي را شامل ميشود

به «بهکارگيري فناوريهاي پايه براي توليد محصول» است.

طراحی خط تولید و نه نیازمند طراحی محصول میباشد

شدهاست .حوزهی سرمايهگذاري نشانگر اقداماتي براي عزم

اقداماتي براي اعمال تغييرات فناورانه در فرايند توليد ميباشد

 .2بهبود( 50قابليتهاي فناورانهی متوسط) :توانایی شناسایی،

کنندگان ،مشتريان و ساير سازمانها ميباشد.

محصوالتی مشابه توأم با ایجاد بهبود در فرایندهای تولید و

  5نتایج و یافتههای تحقیق

جذب و درونی سازی فناوریهای موردنیاز جهت تولید
ایجاد نوآوریهای جزئی در محصوالت .این سطح که باالتر از

همانگونه که ذکر شد هدف اصلی این پژوهش واکاوی مفهوم

سطح قبلی است ،شرکت ضمن جذب فناوریهای موردنیاز،

قابلیتهای فناورانه بوده است .بهاین منظور از روش «مرور

51

مشاهده شد که عمده نويسندگان و محققان این حوزه

اقدام به بهبود در فرایندهای تولید ،نوآوری جزئی در محصول

و تجهیزات مینماید .البته در مواردی اقدام به تقلید خالقانه

نظاممند» استفاده شده و تعاریف مختلف استخراج شد.

خود را با استفاده از فناوري در دسترس 52دارند .الزمهی این

دغدغهی اصلي بل و پويت و همفکران آنها معطوف به ارتقای

امکان ایجاد نوآوریهایی خالقانه و ایجاد پلتفرمهای جدید را

بازار ميباشد [ ]19لذا بسته به شرایط هر شرکت و سازمانی،

چنين بنگاههايي توانايي ايجاد ارزشافزوده براي محصوالت

کار آگاهی اولیه از «دانش چرایی» 53است .البته هنوز شرکت
در این سطح ندارد.

و برمبنای آن تعریف خود را توسعه داده اند .از آنجایی که

«حداقلهاي مربوط به دانش پايهاي» 58جهت ادامهی حيات در
مفهوم و مصادیق قابلیتهای فناورانه متفاوت میشود.

 .3نوآوری( 54قابليتهاي فناورانهی پیشرفته) :داشتن توانایی

براین پایه متناسب با شرایط شرکتها و میزان بهرهمندی آنها

نوآوریهای مختلف از ویژگیهای این سطح از قابلیتها است.

جمعبندی با تعاریف ارائهشده توسط کیم [ ]28و کرسکولو و

و دانش الزم برای توسعهی قابليتهاي فناورانه و ایجاد
البته نوآوری ابعاد مختلفی دارد که گسترهی آن از «نوآوری در

محصول و فرایند تا نوآوری در خانواده محصول »55همچنین

از «نوآوری تدریجی تا نوآوری انقالبی و ریشهای »56است [.]1

از فناوری ،قابلیتهای فناورانه در سه سطح تعریف شد .این

ناروال [ )]18و اسمارباتر [ ]39شباهت بیشتری دارد .شکل ۳
نمایانگر این مفهوم میباشد:

مفهومی که در این سطح مدنظر است ،همه انواع نوآوری مذکور

را شامل میشود ولی نکته مهم ایناست که این نوآوری باید
برای بار اول باشد نه اینکه تقلیدی از دیگران باشد .بهعبارت

دیگر نوآوری باید اصیل و دست اول باشد .اين سطح مربوط

به آندسته بنگاههايي است که ميتوانند براي محصوالت خود،

فناوري موردنياز را ايجاد و توسعه دهند .طراحی و مهندسی

خالقانه از پایههای آن میباشد.

57

 .57هرچند این مفهوم با نوآوری ریشهای و انقالبی شباهت و سنخیت باالیی داشته
و تمامی مصادیق نوآوری ریشهای را در بر میگیرد ،ولی منحصر به آن نمیباشد .در
کنار نوآوری ریشهای ،نوآوری در خانواده محصول ( ،)platformنوآوری در محصوالت،
نوآوری در طراحی و تولید نیز جزئی از این مفهوم خواهد بود.
58. minimum essential knowledge

52. Hands-on
53. Know Why
54. Innovation
55. Platform
56. radical innovation, revolutionary
innovation

47. Imitation
48. Duplicative Imitation
49. Know How
50. Improvement
51. Creative Imitation
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واکاوی مفهوم قابلیتهای فناورانه

نیز میکنند که در واقع در دل آن «بهبود و ارتقا» نهفته است.

مبناي تعریف و تحليل خود را آثار لل ،بل و پويت قرار داده

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396

که منجربه ارتباط و تعامل با شرکاي بيروني مانند تامين

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

برخورداری از «دانش چگونگی» 49اقدام به تولید مینماید.

برداشت .در جدول فوق (جدول شماره  ،)7کارکرد فناوري

ﻧﻮآوري
Innovation

ﺑﻬﺒﻮد
Improvement

ﺗﻘﻠﯿﺪ
Imitation

شکل  :3مفهوم قابلیتهای فناوری در سه سطح

قابليتهاي فناورانه دارای سه بُعد است:

• بُعد اول عبارتاست از توانمندي ایجاد زیرساخت الزم براي

بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و  96کشور دنیا”.

صورت میگیرد.

.92

واکاوی مفهوم قابلیتهای فناورانه

تولید محصوالت موجود در بازار که بهروش تقلید و کپیسازی

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری77- :1389 ,

• بُعد دوم عبارتاست از توانمندي جستجو و انتخاب
مناسبترين فناوري براي جذب ،بهکارگیری و درونيسازي آن؛

سیدکمال طبائیان ,و جعفر قیدرخلجانی“ .مراحل شکل-گیري

جديد هم خانواده و توسعهی محصوالت مشابه و طراحي

صنایع دریایی ”.فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری

ميشود.

 )6طهماسبی ,سیامک ,حمیدرضا فرتوکزاده ,و علیرضا

اين قابليت باعث توانمند شدن شرکت براي ايجاد فناوريهاي

فرايندهاي جديد در راستاي پاسخگويي به تغييرات محيط

• بُعد سوم شامل ايجاد دانش جديد از طريق سرمايهگذاري در
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و محمد نقیزاده“ .شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری:

 )5طهماسبی,سیامک ,حمیدرضا فرتوکزاده ,علیرضا بوشهری,

و توسعه قابلیتهاي فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی
.19-33 :)1395( 8

بوشهری“ .گونهشناسی الگوهاي کسب قابلیتهاي فناورانه

تحقيقوتوسعهی داخلی است که در مرتبهی باالتری نسبت به

توسط شرکتهاي تازه وارد و ارائه راهبرد متناسب با هر الگو”.

میشود.

 )7عزیززاده ,سیامک ,مهدی فشارکی فشارکی ,سیامک

بُعد قبلی قرار دارد و پیامد آن نوآوری در محصوالت و پلتفرم

منابع

مدیریت استاندارد و کیفیت.17-32 :1395 ,

طهماسبی ,سیدمحمدجواد غضنفری ,و حمیدرضا فرتوک

زاده“ .طراحی الگوی نیازسنجی قابلیت محور در حوزه دفاعی

 )1تید ،جو؛ بسنت ،جان .مدیریت نوآوری :یکپارچهسازی

و پیشنهاد فهرستی از عناصر قابلیت برای کشور ”.فصلنامه

سیدکامران باقری؛ مرضیه رستمی؛ سیاوش ملکی فر؛ جواد

 )8کیامهر ,مهدی“ .توانمنديهاي فناورانه عرضه کاالهاي

تغییرات فناورانه ،بازار و سازمان( .مترجم :آراستی ،محمدرضا؛
نوری) تهران ،انتشارات رسا 1391

علمی پژوهشی مدیریت نوآوری.47-74 :1394 ,

سرمایهاي پیچیده در کشورهاي در حال توسعه :مطالعه

 )2سوزنچی ,ابراهیم ,سروش طالبی ,و وحیدعلی عسگري.

موردي یک شرکت در صنعت برقابی ایران ”.فصلنامه علمی

مرکز رشد دانشگاه شریف ”.فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست

 )9گرنت ,رابرت .تحلیل استراتژی در عصر حاضر .با ترجمه

 )3صفدری رنجبر ,مصطفی ,جعفر قیدرخلجانی ,سیامک

تهران :موسسه رسا.1393 ,

و توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی ”.فصلنامه

فناوری و تشویق بازار .تهران :انتشارات رسا.1385 ,

“بررسی توانمنديهاي سازمانی چهار شرکت دانش بنیان در
علم و فناوري .39-54 :1393 ,

طهماسبی ,و غالمرضا توکلی“ .قابليتهاي کلیدی برای نوآوری
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