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واکاوی مفهوم قابلیت های فناورانه

سیامکطهماسبي*،حمیدرضافرتوکزاده**،علیرضابوشهري***،
سیدکمالطبائیان****،جعفرقیدرخلجانی*****

چکیده:
تاریخ دریافت: 96/08/23
تاریخ پذیرش: 96/09/29

اهميت »قابليت های فناورانه« در پيشرفت صنایع و شركت های مختلف صنعتی هر روز بيشتر از قبل نمایان می شود. پژوهشگران 
حوزه مدیریت فناوری این مفهوم را نه تنها عامل كليدی در توسعه شركت ها، بلكه عامل مهمی در توسعه و پيشرفت كشورها ذكر 

می كنند. علی رغم این تاكيدها، ادبيات این حوزه از پراكندگی رنج برده و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. این امر باعث می شود 
استفاده مدیران و مسئولين صنعتی از این موضوع دشوار گردد. در این مقاله تالش داریم تا با واكاوی عميق تعاریف ارائه شده در خصوص 
»قابليت های فناورانه« زمينه را برای استفاده هرچه بيشتر سياست گذاران و مدیران صنعتی فراهم كنيم. در این راستا با استفاده از روش 
تحقيق »مرور نظام مند« پژوهش های مختلف انجام شده در سطح بين المللی از پایگاه اطالعاتی »Article Gate« شناسایی شده و ضمن 
تحليل آنها، مفهوم قابليت های فناورانه تبيين شد. نتایج نشان می دهد كه مفهوم قابليت های فناورانه متناسب با شرایط و اقتضائات 
شركت ها متفاوت بوده لذا سه ساحت برای آن درنظر گرفته شد كه عبارتند از »توانمندی تقليد و كپی سازی«، »توانمندی بهبود« و 

»توانمندی نوآوری«.

واژگانکلیدی:
قابلیت، قابلیت های فناورانه، مدیریت فناوری، مرور نظام مند

1. مقدمه
فناوری های  از  استفاده  در  توسعه  درحال  كشورهای  بيشتر 
دارد  مختلفی  دالیل  ناكامی  این  بوده اند.  ناموفق  صنعتی 
كردن  مستقر  و  وارد  است:  شرح  بدین  آن ها  از  برخی  كه 
فناوری هایی كه با استعدادهای موجود در كشور نامتناسب بوده 
است؛ جذب ناقص فناوری وارداتی؛ نرسيدن به سطح بهترین 
عملكرد در كارایی فناورانه؛ ناتوانی در نوسازی فناوری هایی كه 
در آن ها چيره دست شده اند و نيز ناتوانی در تنوع بخشيدن به 
فناوری ها به علت تغيير شرایط]10[. البته تفاوت های آشكاری 
بين كشورهای درحال توسعه در این زمينه ها است. در مواردی 
شاهد آن هستيم كه كشورهای تازه صنعتی شده در برخی از 
فناوری های پيچيده به سطح »بهترین عملكرد«1 دست یافته 
و حتی در موارد خاصی توانسته اند هنجارها و استانداردهای 
دیگر  به عبارت  شوند.  بازار  رهبر  و  كرده  جابه جا  را  موجود 
توانسته اند از حالت »دنباله رو بودن« به »پيشگامی« برسند. در 
مقابل بسياری از كشورها در استفاده ی كارآمد از فناوری های 
ساده نيز ناتوان بوده اند. اكثر كشورها در بين قرار می گيرند و 
حاصل عملكرد آنها تركيبی از موفقيت و شكست است. این 

1. Best Practice
2. Robert Grant

* نویسنده مسئول- دانشجوي دوره دكتري مدیریت صنعتي دانشگاه مالک اشتر
** دانشيار دانشگاه مالک اشتر  

*** استادیار دانشگاه مالک اشتر
**** استادیار دانشگاه مالک اشتر

***** استادیار دانشگاه مالک اشتر

تفاوت ها ریشه های مختلفی دارد كه بخشی از آن به شرایط 
»سياست گذاری دولت« برمی گردد. ولی بخش بيشتری از آن 
به شرایط درونی شركتها و بنگاه های اقتصادی مربوط می شود. 
به عبارت دیگر علت عمده آن تفاوت ها، قابليت های شركت ها و 

بنگاه ها است]10[. 
حوزه  اهرمی  و  كليدی  مفاهيم  مهم ترین  از  یكی  بنابراین 
سازمانی  قابليت های  است.  »قابليت ها«  فناوری  توسعه ی 
بر پایه ی دارایی ها و منابع سازمان یا شركت ایجاد می شود. 
ایجاد  باعث  منابع  مناسب  آرایش  و  پيكره بندی  واقع  در 
قابليت های سازمانی است]42[. قابليت های سازمانی عبارت است 
از الگوهای پایدار و آموخته شده كه سازمان ها به واسطه ی آن ها 
فعاليت های جاری و روتين های كاری خود را به صورت نظام مند 

بهبود و ارتقا می دهند]20[. 
البته قابليت های سازمانی مانند كاال، خریدنی نيست بلكه در 
آموخته می شوند.  بنگاه ها  و  در طول زمان، توسط شركت ها 
كسب  در  را  تجربيات«  »نقش  مساله  این  بيان  با  گرنت2 
قابليت ها مهم دانسته و تاكيد می كند كه »قابليت های سازمانی 
در  ریشه  شركت،  امروز  قابليت های  و  بوده  مسير  به  وابسته 
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به شركت  مثال می توان  به عنوان  دارد« ]9[.  آن  تاریخچه ی 
هيوندای اشاره كرد، این شركت با مونتاژ محصوالت به شكل 
قطعات نيمه منفصل3 كار خود را شروع كرد در ادامه كم كم 
به طراحی محدود، مهندسی توليد روی آورد و در نهایت پس 
از حدود بيست سال )سال 1985( توانست خود را به عنوان 
یک موتورساز قدرتمند در عرصه ی جهانی معرفی كند ]9[. 
محصوالت،  با  تنگاتنگی  ارتباط  داراي  سازمانی،  قابليت های 
شركت  فعاليت  تحت  بازارهاي  و  استفاده،  مورد  فناوري هاي 
در  و  می شوند  آموخته  زمان  طول  در  قابليت ها،  این  است. 
به نوعی  كه  فرایند  این  می شوند.  نهادینه  سازمانی  پود  و  تار 
فرایند یادگيري سازمانی است، پس از آن كه یک بنگاه بتواند 
به سودآوري و یک وضعيت بادوام دست یابد، آغاز می شود و 
بر مبناي سه نوع قابليت فناورانه، كاركردی )یا وظيفه اي(، و 

مدیریتی، رخ می دهد ]2[.
بيان  این حوزه،  از متقدم ترین مقاالت  الریچ و لک4 در یكی 
می كنند كه موفقيت در توليد محصوالت یا ارائه ی خدمات در 
قابليت های  گروی داشتن قابليت های سازمانی است و اساساً 
آن ها  می باشد.  رقابتی  مزیت  شكل گيری  پایه ی  سازمانی 
»قابليت های  بخش  سه  از  متشكل  را  سازمانی  قابليت های 
مالی«  »قابليت های  و  فناورانه«  »قابليت های  راهبردی«، 
می دانند ]44[. در عين اهميت داشتن هریک از سه مورد فوق، 
در كشورهای در حال توسعه »قابليت های فناورانه« جایگاه و 
اهميت بيشتری دارد. تقویت و توسعه ی قابليت های فناورانه 
می تواند زمينه ی الزم برای رشد فناورانه ی یک كشور را مهيا 
منجر  كشور  آن  توسعه  و  رشد  به  بعد  مرحله ی  در  و  كرده 
شود. این امر برای كشور جمهوری اسالمی ایران كه همواره 
توسط بدخواهان نظام در شرایط مختلف تحریمی به سر می برد 

اهميت مضاعفی دارد ]5[.
نمي توان  و  است  دشواري  بسيار  كار  فناورانه  قابليت  تعریف 
به این راحتي به یک تعریف مناسب رسيد. در این بين براي 
شده است.  استفاده  نيز  متعددي  واژه هاي  از  مفهوم،  تبيين 
آثار  و  تحقيقات  در  را  مشابهي  واژه هاي  نویسندگان  برخي 
و   )1982( وستفال5  و  دالمن  مثاًل  كرده اند  استفاده  خود 
سانجيا لل6 )1987( از واژه ی »تالش فناورانه«7 نيز استفاده 
كرده اند. اندیشمنداني مانند مارتين بل )1984( و كتز )1987( 
و كميس و بل8 )1985( از واژه »ظرفيت فناورانه«9 استفاده 
كرده اند كه منظورشان از این واژه عبارت است از: توانایي بنگاه 

براي به حداكثر رساندن اطالعات فناورانه در راستاي محافظت 
از نوآوري شركت و توان رقابتي شركت در بازار. ولي اجماالً 
موارد فوق جامع تر  تمامي  از  فناورانه«10  واژه ی »قابليت هاي 

است ]19[ ]39[. 
باتوجه به مطالب فوق مشاهده می شود كه علی رغم ادبيات 
مفصل این حوزه و تحقيقات زیادی انجام شده، تعریف جامعی 
درخصوص »قابليت های فناورانه« وجود نداشته و مفهوم شناسی 
آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هدف این مقاله 
عبارت است از »واكاوی عميق مفهوم قابليت های فناورانه و ذكر 
ابعاد اصلی آن«. نتایج این تحقيق عالوه به این كه در جامعه ی 
علمی مورد استفاده خواهد بود، می تواند برای سياستگذاران و 

مدیران صنعتی نيز راه گشا باشد.

2پیشینهتحقیق:
2-1خاستگاهقابلیتوتفاوتآنبامنابعسازمانی

در بررسي هر موضوعي بهتر است به خاستگاه آن موضوع و 
بستري كه نظریه در آن شكل گرفته توجه شود. با توجه به 
این امر، از آن جایي كه »قابليت ها« در بستر مدیریت راهبردي 
مطرح شده، الجرم باید نيم نگاهي به آن حوزه داشته باشيم. 
علم مدیریت راهبردي جهت تحقق اهداف پایه ریزي شده است 
محيطي  اقتضائات  به  توجه  با  تاریخ  از  برهه اي  در   .]24[
كاربرد آن بيشتر در عرصه ی نظامي بوده و امروزه در عرصه ی 
كسب و كار و صنعت بيشتر خودنمایي مي كند. در هر یک از 
و  »ترسيم مسير  بر  مبني  اصلي خود  بر هدف  این عرصه ها 
چگونگی تحقق اهداف« تاكيد مي كند ]32[. در این بين شاهد 
تغييرات، تحوالت و تكامل در نظریه ها و روش ها بوده ایم و هنوز 
نيز این مسير توسعه و بهبود ادامه دارد. به صورت كلي به دو 
رویكرد كلي مي توان اشاره كرد كه عبارتند از: »رویكرد مبتني 
بر بازار«11 كه مایكل پورتر از سردمداران این رویكرد بوده و در 
مقابل »رویكرد مبتني بر منابع«12 كه افرادي مثل بارني ]14[ 
جزء نظریه پردازهاي آن عرصه مي باشد. رویكردهاي مختلفي 
نسبت به رشد و توسعه ی یک صنعت و ایجاد نوآوري در آن 
وجود دارد كه یكي از مهم ترین آنها توجه و تمركز بر »قابليت ها« 
است ]22[. این رویكرد كه توسط اندیشمندان نحله »رویكرد 
مبتني بر منابع« ارائه شده است بر این نكته تاكيد مي كند كه: 
عامل اصلي رشد، پيشرفت و موفقيت سازمان ها به ویژگي هاي 
محيط و بازار محدود نمي شود، حتی برخورداری از منابع هم 
3. SKD
4. D. Ulrich and D. Lake
5. Dahlman & Westfal
6. Sanjia Lall
7. Technological Effort

8. Scott-kemis & Bell
9. Technological Capacity 
10. Technological Capability
11. Market-Based View (MBV)
12. Resource-Based View (RBV)
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به خودی خود منجر به موفقيت نمی شود، بلكه موتور اصلي 
موفقيت »قابليت ها«ي آن ها است ]16[.

یكی از نكات مهمی كه باید بدان توجه داشت این است كه بين 
»منبع« و »قابليت« تفاوت وجود دارد. می توان گفت »منابع« 
دارایی های سازمانی یا ملی است كه به خودی خود ارزشمند 
می باشد. طبيعتاً كشورها و سازمان هایی كه از منابع بيشتری 
بهره مند هستند، پتانسيل رشد بيشتری هم دارند. لكن تجارب 
كشورها و شركت های مختلف نشانگر آن است كه برخورداری 
از منابع سرشار )اعم از منابع نفتی، معدنی، مالی و ...( لزوماً 
منجر به رشد صنعتی و توسعه ی پایدار نخواهد شد. كشورهای 
متعددی را می توان برشمرد كه علی رغم داشتن منابع غنی 
در  و  كنند  ایجاد  را  مناسبی  رشد  نتوانسته اند  قابل توجه،  و 
مقابل كشورها و شركت هایی را هم می توان نام برد كه بدون 
بهره مندی از منابع قابل توجه، توانسته اند رشد تحسين برانگيزی 
را ایجاد نمایند. آن چه كه زمينه ساز استفاده مناسب از منابع 
بوده و با استفاده صحيح و حساب شده از منابع، رشد، پيشرفت 
و توسعه را ایجاد می كند، مفهومی باالتر و عقالنيتی عميق تر 
می باشد كه از آن با عنوان »قابليت« یاد می شود ]10[. غفلت 
راهبردی سياستگذاران و برنامه ریزان اصلی )اعم از سطح ملی 
و سازمانی( در برنامه های بلند مدت و برنامه های توسعه، نسبت 
به مفهوم قابليت ها، باعث عقب ماندگی شده و از طرف دیگر 
چه بسا منابع طبيعی و تجدیدناپذیر را نيز به تباهی كشانده 
است. در حالی كه آن منابع می توانستند موتور رشد و پيشرفت 

باشند. 
بنابراین باید توجه داشت كه »قابليت ها« با »منابع« تفاوت های 
به  به واسطه ی  و  بوده  پایان پذیر  سازمانی  منابع  دارند.  جدی 
مقابل  در  ولی  آن كاهش می یابد،  ارزش  آن،  اشتراک گذاری 
قابليت ها پایان ناپذیر بوده و در ذات خود دارای پویایی است. 
»دشواری  بودن«،  »اختصاصی  قابليت ها  ویژگی های  دیگر  از 
در تقليد« ، »تجمعی بودن« و »وابستگی به مسير در فرایند 
بر  سازمانی  قابليت های  درعين حال   .]41[ می باشد  كسب« 

پایه ی دارایی ها و منابع سازمان یا شركت ایجاد می شود. 

2-2سطوحقابلیتهایفناورانه
قابليت های فناورانه به دو سطح كلی تقسيم می شود در سطح 
اول قابليت های بنگاه بررسی شده و در سطح دوم، قابليت های 

فناورانه در سطح ملی مورد مطالعه قرار می گيرد.

بين  فناورانه  دانش  بنگاه:  سطح  در  فناورانه  قابليت هاي   *
بنگاه ها و شركت ها یكسان نبوده و تقليد یا انتقال آن هم به 
سادگی امكان پذیر نيست. انتقال ضرورتاً نيازمند یادگيری است 
زیرا اغلب ابعاد فناوری ها به صورت ضمنی بوده و اصول پایه ای 
آن ها هميشه روشن و شفاف نيست. بنابراین دستيابِی راحت 
سرمایه گذاری  و  تالش  مهارت ها،  نيازمند  جدید  فناوری  به 
بنگاهِ دریافت كننده است. به مجموعه عوامل مرتبط سازمان 
برای دستيابی به یک فناوری و استفاده بهينه از آن »قابليت 
فناورانه« گفته می شود. این قابليت به نوبه ی خود به سه بخش 
قابليت سرمایه گذاری،  از:  عبارتند  كه  است  قابل تقسيم  كلی 

قابليت توليد، قابليت های ارتباطی و پيوندی13]30[ ]10[. 
از  بخشی  هرچند  ملی:  سطح  در  فناورانه  قابليت هاي   *
تجميع  از  ناشی  ملی«14  سطح  در  فناورانه  »قابليت های 
»قابليت های فناورانه در سطح بنگاه ها« است ولی مفهوم اصلی 
آن، عميق تر و گسترده تر از جمع جبری صرف »قابليت های 
فناورانه در سطح بنگاه ها« می باشد. قابليت ها در سطح كشورها 
به سه دسته بزرگ تقسيم می شوند كه عبارتند از »سرمایه گذاری 

فيزیكی«، »سرمایه انسانی« و »تالش فناورانه«15:
1( توانایی جمع آوری منابع مالی و استفاده ی موثر از آن ها

مانند  عمومی  آموزش های  از  فراتر  انسانی  مهارت های   )2
شایستگی های فنی و مدیریت ویژه

3( تالش فناورانه شامل متغيرهایی همچون تحقيق و توسعه، 
ثبت اختراع، و كاركنان فنی ]4 و 30[. 

نمی تواند  به تنهایی  آن ها  از  هریک  كه  این است  مهم  نكته 
تحولی ایجاد كند بلكه كشورها باید در هریک از سه بخش 
مذكور، خود را به سطح قابل قبولی برسانند تا امكان زمينه 

توسعه كشور ایجاد گردد.

2-3واکاویمفهومقابلیتهايفناورانه
پژوهش هاي متقدم در زمينه ی مدیریت فناوري در كشورهاي 
كشورهاي  در  تنها  نوآوري  كه  مي كرد  فرض  توسعه  در حال 
صنعتي اتفاق مي افتد و كشورهاي درحال توسعه مي توانند به 
انتخاب، اكتساب و استفاده از فناوري وارداتي اقدام كنند. از 
این رو مفهوم انتقال فناوري در ادبيات سنتي به صورت گسترده 
استفاده مي شد. به موازات آنكه پژوهش هاي جدید ویژگي هاي 
تبيين  را  انباشتي بودن  و  مانند ضمني بودن  فناورانه16  دانش 
از فناوري هاي  بهره برداري  باور پدید آمد كه حتي  این  كرد، 
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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وارداتي هم نياز به نوعي از فعاليت هاي فناورانه ی بومي دارد. 
قابليت هاي  موضوع  به  بيشتر  توجه  نگرش جدید سبب  این 

فناورانه17 در كشورهاي در حال توسعه شد ]8[.
تعریف قابليت فناورانه كار بسيار دشواري است و نمي توان به 
براي  بين  این  در  رسيد.  مناسب  تعریف  یک  به  راحتي  این 
تبيين مفهوم، از واژه هاي متعددي نيز استفاده شده است. برخي 
نویسندگان واژه هاي مشابهي را در تحقيقات و آثار خود استفاده 
كرده اند مثاًل دالمن و وستفال18 )1982( و سانجيا لل )1987( 
از واژه »تالش فناورانه«19 استفاده كرده اند. اندیشمنداني مانند 
مارتين بل )1984( و كتز )1987( و كميس و بل20 )1985( 
از واژه »ظرفيت فناورانه«21 استفاده كرده اند كه منظورشان از 
این واژه عبارت است از: توانایي بنگاه براي به حداكثر رساندن 
اطالعات فناورانه در راستاي محافظت از نوآوري شركت و توان 
رقابتي شركت در بازار. ولي اجماالً واژه »قابليت هاي فناورانه« 

از تمامي موارد فوق جامع تر است ]39 و 19[.
قابليت فناورانه براي اولين بار در اوایل دهه ی 1980 بدین گونه 
تعریف شد: »توانایي استفاده اثربخش از دانش فناورانه«. البته 
یكسان  موجود”  “دانش  با  آن  ماهيت  كه  است  به ذكر  الزم 
نيست بلكه ماهيت آن مربوط به استفاده از دانش و نيز خبرگي 
و مهارت استفاده از دانش در توليد و عمليات، سرمایه گذاري و 

نوآوري مي باشد ]19[. 
مورد نياز  مهارت  و  دانش  از  عبارت است  فناورانه  قابليت هاي 
فناوري  توسعه ی  و  به كارگيري  ارزیابي،  شناسایي،  براي 
مفهوم  این  هرچند   .]31[ صنعت  با  مرتبط  تكنيک هاي  و 
ولي مي توان گفت  متعددي مطرح شده،  نویسندگان  توسط 
لينسو  حوزه  این  در  افراد  پيشگام ترین  و  مهم ترین  از  یكي 
توانمندي استفاده ي  را  فناورانه  قابليت هاي  كيم22 است. وي 
كارآمد از دانش فناورانه در اقدامات مختلف براي مشابه سازي، 
استفاده، وفق دادن، تغيير فناوري موجود تعریف مي كند ]28[. 
این قابليت باعث توانمند شدن شركت براي ایجاد فناوري ها 
و توسعه ی محصوالت  جدید و طراحي فرایندهاي جدید در 
طبق   .]28[ مي شود  محيط  تغييرات  به  پاسخگویي  راستاي 
نظر وانگ و همكارانش24 قابليت هاي فناورانه عبارت است از 
مجموعه اي از دانش )شامل دانش چگونگي اعم از تجربي و 
فيزیكي  تجهيزات  و  ابزار  و  تجارب  رویه ها،  نظري(، روش ها، 
از  مجموعه اي  فناورانه  قابليت  است  معتقد  مارسل24   .]45[
تجهيزات، مهارت ها، دانش و استعدادهاي ویژه ی بنگاه هاست 

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

22. Linsu Kim
23. Wang, Zhang and Xue
24. Marcelle
25. García-Muiña, FE & Navas-
López, JE

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

كه به آن ها در جهت دایر كردن، تغيير و ساختن فرایندهاي 
توليد و محصوالت كمک مي كند ]33[. 

مونيا و لوپز25 )2007( قابليت هاي فناورانه را بدین شكل تعریف 
مي كنند: »قابليت هاي فناورانه یک توانمندي دانشي سطح باال 
است كه منابع مختلف علمي و فني )تكنيكال( را بسيج كرده 
و ضمن بهره ور شدن فرایندها، بنگاه را براي توسعه و طراحي 
محصوالت جدید مهيا مي نماید و به واسطه ی استقرار راهبرد 

رقابتي، منجر به تحقق نتایج مطلوب مي شود.« ]31 و 34[.
به عبارت دیگر قابليت هاي فناورانه بيانگر ظرفيت سازماني براي 
لذا  مي باشد  ستاده ها  به  داده ها  تبدیل  و  فناوري  از  استفاده 
به عنوان پيشران اصلي براي ارتقای عملكرد شركت ها در كانون 
توجه مدیران قرار مي گيرد]46[. سانگ و همكارانش26 تاكيد 
مي كند كه در عرصه هایي كه تغييرات باالیي از فناوري را دارد، 
قابليت هاي فناورانه به شركت كمک مي كنند تا پاسخگویي آن 

باال رفته و سود خوبي كسب كند]40[. 
در  بنگاه ها  موفقيت  عامل  كه  مي كنند  بيان  پویت27  و  بل 
قابليت هاي  تدریجي  انباشت  از  ناشي  پيشرفته  كشورهاي 
فناورانه است ]15[. بنابراین موفقيت یا عدم موفقيت بنگاه ها و 
صنایع به »قابليت هاي فناورانه ی« آن ها مربوط مي شود ]38[. 
همچنين قابليت فناورانه یک عامل بسيار مهم در دسترسي به 

»مزیت رقابتي پایدار« محسوب مي شود ]35[. 
فرایند  تشریح  براي  فناورانه«  »قابليت هاي  مفهوم  اساساً 
توسعه مطرح  رشد صنایع و شركت ها در كشورهاي درحال 
شده است. در این خصوص مي توان به تحقيقات ذیل اشاره كرد: 
ترسيم مسير رشد صنایع كشور كره ی جنوبي به صورت كلّي 
]26[، چگونگي رشد و توسعه ی شركت خودروسازي هيونداي 
در  نوآورانه  قابليت هاي  توسعه  و  یادگيري  مكانيسم   ،]30[
كشورهاي متاخر ]16[. مفاهيم ارائه شده توسط سانجيا لل نيز 

موید این امر مي باشد ]30[. 
بسيار  پروژه  دو  فناورانه،  قابليت هاي  مفهوم  رشد  مسير  در 

تاثير گذار بوده اند كه عبارتند از ]19[:
1. پروژه اي با عنوان »كسب قابليت هاي فناورانه«28 كه با تامين 
مالي بانک جهاني و توسط كارل دالمن و الري وستفال29 انجام 
شد. این مطالعه صنایع سطح بنگاه چهار كشور را به صورت 
مقایسه اي مورد مطالعه قرار مي دهد. چهار كشور مذكور عبارتند 
از هند، كره جنوبي، برزیل و مكزیک. نتایج آن تحقيق در سال 
1982 منتشر شد )مراجعه شود به دالمن و وستفال30، 1982(. 
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30. Dahlman and Westphal
31. Research Program in Science and Technology of IDB/ECLA
32. Katz
33. basic technological knowledge

2. پروژه ی دوم با عنوان »برنامه تحقيقي در علم و فناوري«31  
كه توسط جورج كتز32 انجام شده است. در این تحقيق صنایع 
بررسي  بنگاه  سطح  در  التين  آمریكاي  كشور  فوالدي شش 
شده اند. كتز نتایج آن در سال هاي 1986 و 1987 منتشر نمود 

)مراجعه شود به كتز، 1986(. 
قابليت هاي  به  سنتي  نگاه  شكل گيري  مبناي  مطالعات  این 
فناورانه هستند كه بر اساس مطالعه ی موردي حاصل شده اند. 
نتایج آن ها نشان مي دهد كه بنگاه ها در طول زمان چگونه یاد 
فناورانه،  انباشت دانش  به  یادگيري چگونه  این كه  مي گيرند. 
تعریف فعاليت هاي جدید و به دست آوردن قابليت هاي جدید 
به بنگاه ها كمک مي كند. در كل تاكيد اصلي چنين ادبياتي بر 
»فرایند یادگيري« جهت ایجاد دانش فناورانه اي كه قبال وجود 
نویسندگان مختلفي در خصوص چگونگي  نداشته، مي باشد. 
سطح  به   عملياتي«  كار  یک  انجام  از »توانایي  بنگاه ها  رشد 
»نوآوري در آن حوزه« مطلب ارائه كرده اند. باور حاكم بر این 

شد كه آن دسته از بنگاه هایي كه »دانش فناورانه پایه اي«33 را 
ندارند باید بر كسب قابليت هاي فناورانه تمركز نمایند ]19[.

2-4ابعادقابلیتهايفناورانه
یكي از روش هاي شناخت دقيق مفهوم یک پدیده ، توجه به 
به  اقدام  این حوزه  از صاحب نظران  برخي  آن مي باشد.  ابعاد 
این امر كرده و ابعاد قابليت هاي فناورانه را تشریح كرده اند. در 
ادامه نگاهي به مهمترین این موارد مي اندازیم. طبق نظر بل 
و پویت )1993( تركيب فاكتورهایي مانند ساختار سازماني، 
دانش، تجربه و مهارت سازمان را به سوي قابلت هاي فناورانه 
سوق مي دهد. از نظر كيم توليد، سرمایه گذاري و نوآوري سه 
مولفه ی مهم این موضوع مي باشد كه در جدول ذیل نشان داده 

مي شود ]26 و 28[:

مفهوم  سه،  در  سه  ماتریس  یک  از  استفاده  با   )1992( لل 
به  آن  عمومي  بعد  در  مي كند  بهتري  تبيين  را  قابليت هاي 
سرمایه گذاري،  )شامل:  كاركردي  اجزای  از  یک  هر  تشریح 
توليد و ارتباطات( و در بعد افقي به تعریف سطوح پيچيدگي 
و  انطباقي  یا  متوسط  پایه،  یا  مقدماتي  سطح  سه  )شامل 
پيشرفته یا نوآورانه( مي پردازد]30[. نوآوري كار لل اضافه كردن 
قابليت هاي  بوده است.  كاركردي(  ابعاد  )ذیل  ارتباطات  بعد 
و  تعامل  براي  كه  مي شود  اطالق  مهارت هایي  به  ارتباطاتي 
همكاري با شركا ضروري بوده و براي انتقال اطالعات و فناوري 
به تامين كنندگان و سایر بازیگران بيرون بنگاه و همين طور 

جدول 1: ابعاد قابليت هاي فناورانه از نگاه لينسو كيم

ابعاد 
هاي  قابلیت

 فناورانه

 ) قابلیت تولید1

 هایی مورد نیاز براي عملیات و نگهداري از تجهیزات تولیدي  مجموعه قابلیت•
دي محصول، کنترل نب ه کردن عملیات، استقرار تجهیزات، کنترل خط مواد، زماننمهندسی تولید براي بهی•

 کیفیت، عیب یابی، ایجاد تغییرات مورد نیاز

 هاي فیزیکی سرمایهو تعمیرات نگهداري •

) قابلیت 2
 گذاري سرمایه

 توانایی استقرار تجهیزات جدید براي تولید •
 هاي توسعه تجهیزاتظرفیت تولید و اجراي پروژه ي توانایی توسعه•
 هاي بالقوه و نیز محقق کردن اهداف عالی سنجی براي شناسایی پروژه مطالعات امکان•

 ) قابلیت نوآوري3

 اي براي دستیابی به دانش مطالعات پایه•
 هاي کاربردي براي تجاري سازي پژوهشانجام •

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

 هاي جدید البته به صورت اقتصادي ) فناوريCarry) یا به کارگیري (Createتوانایی ایجاد (•

دریافت اطالعات و فناوري از آنها مورد نياز مي باشد]8[. این  
مفهوم در جدول ذیل نشان داده مي شود]30[:
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جدول 2: ابعاد قابليت هاي فناورانه از نگاه سانجایا لل 

جدول 3: انواع قابليت هاي فناورانه از نگاه بل و پویت 

 

 درجه
 پیچیدگی

 

 کارکردها

 فناورانه هاي قابلیت ي توسعهسطوح 

 تجربه پایه
 هاي ساده) (روتین

 تولید انطباقی متوسط

 34جستجو)(مبتنی بر 

 نوآورانه، پیشرفته و داراي ریسک
 35(مبتنی بر تحقیق و توسعه)

 گذاريسرمایه
)Investment( 

قبل از 
 گذاري سرمایه

 اقدامات قبل از امکان سنجی،•
 مطالعات امکان سنجی،•
 انتخاب مکان،•
 زمانبندي براي سرمایه گذاري•

 جستجو و ارزیابی براي منابع فناوري•
 مذاکره براي قرارداد•

 گذاري براي تحقیق و طراحی،زمانبندي سرمایه•
 توسعه سیستم تولید جدید•

 اجراي پروژه

 ایجاد کارگاه و واحد صنعتی•
 تدارکات استاندارد•
 خدمات فرعی•
 )hiring laborجذب نیرو (•

 تجهیزات تکمیلی•
 جزئیات مهندسی•
 کارمندیابی و آموزش مهارت به کارکنان•

 طراحی فرایندهاي بنیادي•
 عرضه تجهیزاتطراحی و •

 تولید
)Production( 

مهندسی 
 فرایند

 ایجاد کمیسیون•
 رفع اشکاالت•
 کنترل کیفیت و نکهداري•

 زاتیفرایند بسط دادن تجه•
 بهبود و تطبیق•
 هاي جدید مجوز فناوري•

 فرایندهاي داخلی نوآوري•
 نوآوري فرایندهاي تحقیق در سازمان•

مهندسی 
 تولید

 یکپارچگی در طراحی محصول•
 با نیاز بازارهاي کوچکتطبیق •
 بهبود در کیفیت محصول•

 حرکت تدریجی در طراحی محصوالت جدید•
 بهبود در کیفیت محصول•
 مجور فناوري محصول جدید•

 نوآوري داخلی در محصول•
 مشارکت در تحقیق و طراحی•

 پیوند (ارتباط)
)Linkage( 

مهندسی 
 صنعتی

 زمانبندي جریان کاري•
 کنترل موجودي•
الگوهاي جدید ماشین آالت و کپی برداري از •

 کارگاه

 اقدامات داخلی براي مهندسی نوآورانه و کنترل•
 ها بهبود در همکاري•

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

پیوند در 
 اقتصادداخل 

 اي محصوالت و خدماتهاي منطقه برتري•
 تبادل اطالعات با تامین کنندگان•

 فناوري به تامین کنندگان محلیانتقال •
 طراحی همزمان•
 کیفیت و کارایی در منابع محلی يارتقا•

 هاي آماده قابلیت•
 همکاري در تحقیق و طراحی •
 به دیگران اعطاي مجور فناوري شرکت •

 

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

به  اقدام  لل،  از كارهاي سانجيا  الهام  با  بل و پویت )1995( 
اضافه  را  ستوني  و  نموده  لل  ماتریسي  مدل  به  غنابخشي 
مي كند.  ایفا  را  اوليه  قابليت هاي  نقش  به نوعي  كه  مي كنند 
این قابليت ها را » قابليت هاي توليدي پایه« نام گذاري كرده 
استفاده  براي  كه  است  قابليت هایي  از  آن دسته  نشانگر  كه 
اجزای  همچنين  مي شود.  استفاده  موجود  توليدي  فنون  از 

كاركردي قابليت هاي فناورانه را شامل »سرمایه گذاري، توليد 
و فعاليت هاي پشتيبان« تعریف مي كنند. در شكل ذیل مدل 
كلي ارائه شده ی این دو نشان داده شده است ]15[ )از آن جایی 
كه عناصر داخل جدول شباهت باالیی به جدول شماره 2 دارد 
از ذكر جزئيات اجتناب كرده و صرفاً عناوین سطرها و ستون ها 

ذكر شده است(

فناورانه  قابليت هاي  می كند  سعي  دیگري  نگاه  با  آمسدن36 
را تبيين كند، وي براي تبيين قابليت هاي فناورانه از مفهوم 
ایشان   .]13[ مي كند  استفاده  محور«37  دانش  »دارایي هاي 
اقتصاد  رشد  در  كه  مي كند  بيان  خود  نظریات  ادامه  در 
»دارایي هاي دانشي« جایگاه وی ژه اي داشته كه یا توسط منابع 
انساني ماهر و توانمند تامين مي شود یا به صورت ضمني در 
فرایندهاي سازمان نهادینه شده است. این دارایي ها به نوبه ی 

 هاي فناورانه محورهاي مرتبط با قابلیت
هاي  قابلیت

 تولیدي پایه

 هاي فناورانه قابلیت ي سطوح توسعه

 پیشرفته  متوسط پایه

ت
الی

فع
 

ي 
ها لی

اص
 

 گذاري سرمایه
     گیري و کنترل کاربرانتسهیل تصمیم

     سازي و اجراي پروژهآماده

 تولید 
     سازماندهی فرایندهاي تولید

     تمرکز بر محصول

 هاي پشتیبان فعالیت
     ايارتباطات توسعه

     ايپشتیبانی از کاالهاي سرمایه

 
خود به دو دسته »دانش مدیریتي« و »دانش فناورانه« تقسيم 
مي شود. در این بين »قابليت هاي فناورانه« باعث پرورش38 و 
رشد »دارایي هاي دانشي« مي شود. آمسدن در  دسته بندي اي 
كه تاحدي به نظریه ی بل و پویت شباهت دارد، قابليت هاي 
تقسيم  زیرمجموعه  و چند  اصلي  به سه دسته ی  را  فناورانه 

مي كند كه در جدول ذیل نشان داده مي شود ]13[:
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جدول 4: معرفي قابليت هاي فناورانه از نگاه آمسدن 

فيگرادو39 )2003( براي تشریح قابليت هاي فناورانه ماتریسي 
دو بعدي ارائه كرده كه در یک بعد به »كاركردها و فعاليت هاي 
هفت گانه«  »سطوح  به  دیگر  بعد  در  و  چهارگانه«  فناورانه 
قابليت هاي فناورانه پرداخته است. وي كاركردهاي فناورانه و 
مي داند:  ذیل  مورد  شامل چهار  را  آن  با  مرتبط  فعاليت هاي 
»مراكز  فرایند«،  و  محصول  »سازماندهي  »سرمایه گذاري«، 
توليد« و »تجهيزات«. همچنين سطوح آن را در دو طبقه ی 
كرده  دسته بندي  ذیل  به شرح  تفصيلي  هفت سطح  و  اصلي 
است: پایه، تجدید شده، پایه اي سطح باال، پایين تر از متوسط، 
متوسط، باالتر از متوسط و پيشرفته40. دو مورد اول به عنوان 
»قابليت هاي روتين« و پنج سطح باالیي به عنوان »قابليت هاي 
نوآوري« است كه در كنار هم »قابليت هاي فناورانه« را تشكيل 

مي دهند ]21[.
همان گونه كه مشاهده می شود، تعاریف و رویكردهای متعددی 
مختلف،  تفاوت های  عين  در  كه  دارد  وجود  حوزه  در این 
شباهت های زیادی باهم دارند. جالب تر این كه حتی در خصوص 
روش های كسب این قابليت ها نيز رویكردهای مختلفی وجود 
دارد كه جهت اختصار، در این پژوهش به آن نمی پردازیم ولی 

مقاالت دیگری به آن پرداخته اند ]6[.

هاي اصلی قابلیت  حوزه
 فناورانه

 ها شاخص معیارها

قابلیت تولید و 
 عملیات

)Production 

capability( 

 مدیریت تولید و عملیات
 (براي مدیریت تجهیزات مستقر شده)

 کنترل خط تولید•
 ریزي تولید برنامه•
 کنترل کیفیت•
 رفع اشکاالت خط تولید•
ایجاد انطباق بین محصول و فرایند براي پاسخ به نیازهاي •

 متغیر
 فیزیکیهاي  تعمیرات سرمایهو نگهداري •

 مهندسی عملیات
 (براي ایجاد بهبود در تجهیزات و عملیات)

قابلیت اجراي پروژه و 
 گذاري قابلیت سرمایه

Project execution 
(investment 
capability) 

آموزش کارکنان و مهارت افزایی (براي برخورداري از 
 مختلف مورد نیاز) هاي رتمها

 مدیریت پروژه •
اي  (مطالعات تفصیلی / انجام امور مهندسی پایهمهندسی پروژه •

 / مهندسی تفصیلی)
 تدارکات•
 هاي فیزیکی ترسیم سرمایه•
 شروع به عملیات•

 گذاري مطالعات امکان سنجی قبل از سرمایه
اي توان اجراي آن را  هاي بالقوه (براي شناسایی پروژه

 داریم)
 یزات)هاجراي پروژه (براي توسعه و استقرار تج

 قابلیت پیوند
)Linkage( 

هاي مورد نیاز براي تولید محصول یا طراحی  مهارت
 فرایند جدید

Pure(دانش محض• science( 
 )Basic researchهاي بنیادي ( پژوهش•
 )Applied researchهاي کاربردي ( پژوهش•
 )Exploratory researchاکتشافی (هاي  پژوهش•
 )Advanced developmentپیشرفته (ي توسعه •

3روشتحقیق 
روش تحقيق انتخاب شده برای این پژوهش »مرور نظام مند«41  
است. این روش در رشته های مختلفی كاربرد دارد. توسعه ی 
روش مرور نظام مند از حوزه ی سالمت بوده ولی كاربرد آن به 
حوزه ی سالمت محدود نشده و امروزه در حوزه های مختلفی 
استفاده می شود. اخيرا كاربرد آن در حوزه ی علوم اجتماعی 
بررسی  و  مطالعه  روش  این  هدف  است.  توسعه یافته  نيز 
نظام مند تحقيقات گذشته است تا با تركيب یافته های متنوع و 
گسترده پژوهش های مختلف، زمينه  را برای اتخاذ تصميمات و 

سياست گذاری فراهم نماید ]36[. 
كيفی  روش های  از  روش  این  ارائه شده،  توضيح  به  باتوجه 
در  دارد.  »فراتركيب«42  به  زیادی  شباهت  و  شده  محسوب 
این روش به واسطه ی مرور یافته های كيفي تحقيقات قبلی و 
تجزیه وتحليل داده هاي ثانویه، تحليل ها و تفسيرهای پژوهشگر 
در خصوص سوال اختصاصی تحقيق ارائه می شود]7[. گام هاي 
سوال  تعریف  است:  شرح  به این  نظام مند«  »مرور  اصلي 
مرتبط،  منابع  انتخاب  و  ارزیابي  منابع،  پژوهش، جستجو در 
تركيب یافته هاي پژوهش هاي قبلي و ارائه ی الگو ]23[. البته 
به دليل كيفي بودن این روش، در برخی موارد با توجه به نياز 
پژوهشگر، در مراحل آن تغييرات جزئی ایجاد مي شود ]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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طبق نظر توماس و همكاران43 مراحل روش به شرح شكل ذیل است44.

4تجزیهوتحلیلواجرایروشتحقیق
4-1مراحلاولتاچهارم

به منظور اجرای سه مرحله ی ابتدایی، حوزه  ی اصلی تحقيق كه 
همان »قابليت هاي فناورانه« است به عنوان محور قرار گرفته 
و كليد واژه هایی مانند »قابليت هاي فناورانه«، »الگوی توسعه 
قابليت هاي فناورانه«، »الگوها و مدل های مرتبط با قابليت هاي 
فناورانه« و موارد مشابه آن با دو زبان فارسی و انگليسی در 
عبارت  منتخب  اصلی  پایگاه  شد.  جستجو  علمی  پایگاه های 

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

 

 جستجوي ادبیات هاي مرتبط تعیین حوزه ریزي آغازین برنامه
تعیین تحقیقات 

 منتخب 
 هااستخراج داده

ها و تحلیل ترکیب داده
 هاو تفسیر آن

شكل 1: مراحل انجام روش مرور نظام مند 

شكل 2 : گام های مربوط به انتخاب مقاالت برگزیده برای تحليل و اجرای روش مرور نظام مند 

پایگاه های متعددی  از »Article Gate« كه دربردارنده  است 
،Science Direct ،Shpringer ،Emerald ،Jstor  مانند 

ابتدا  یافته،  متعدد  مقاالت  بين  از  می باشد.   ... و   ProQuest

چكيده آن ها بررسی شده و مقاالتی انتخاب و پس از بررسی 
آن ها، نكات و مفاهيم كليدی آنها استخراج و در قالب بخش های 
قبلی مقاله ذكر گردید. منطق كلی كار در نمودار ذیل نشان 

داده شده است:

4-2مرحلهپنجم:استخراجدادهها
و  شده  ارائه  تعاریف  منتخب،  مقاالت  كيفی  بررسی  از  پس 
مفاهيم مرتبط استخراج گردید. در مقاله حاضر، بخش زیادی 

 

 Article Gateجستجوي اولیه در 

 عدم ارتباط بررسی عنوان رد مقاله

 بررسی عنوان و چکیده مقاله

 عدم ارتباط نوع ارتباط رد مقاله

 بررسی محتواي مقاله

 مرتبط

 مرتبط

 عدم ارتباط نوع ارتباط رد مقاله

 استخراج مطالب مهم و درج در قسمت پیشینه

 مرتبط

از یافته های این مرحله در قسمت ادبيات ذكر شده است. در 
ادامه نيز جهت رعایت اختصار، تعاریف مهم این حوزه در قالب 

جدول زیر بيان می شود:
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45. Assimilate, use. Adapt, change existing technology.

جدول 5: تعاریف مهم قابليت هاي فناورانه

جدول 6: مفاهيم استخراج شده از تعاریف مختلف قابليت هاي فناورانه

مفاهيم استخراج شده از تعاریف فوق عبارتند از:

 منبع تعریف
ده، وفق سازي، استفا از دانش فناورانه در اقدامات مختلف براي مشابه ي کارآمدهاي فناورانه عبارت است از توانمندي استفاده قابلیت

هاي جدید و توسعه محصوالت جدید و طراحی . این قابلیت باعث توانمند شدن شرکت براي ایجاد فنانوري45ددادن، تغییر فناوري موجو
 شود. فرایندهاي جدید در راستاي پاسخگویی به تغییرات محیط می

 شود. نیز تلقی می» ظرفیت جذب«بعضی وقتها معادل واژه  به خاطر ماهیت آن

]28[ 

 ]26[ شود. گردد که منجر به رقابتی شدن صنعت می ها در استفاده کارآمد از دانش فناوري برمی هاي فناورانه به توانایی شرکت قابلیت
هاي مرتبط  هاي فناورانه عبارت است از: دانش و مهارت مورد نیاز براي شناسایی، ارزیابی، به کارگیري و توسعه فناوري و تکنیک قابلیت

  با صنعت. 
]11[ 

توانایی هاي فناورانه به  هر شرکتی منابع فناورانه خاصی مانند حق اختراع، مهندسان ماهر، دانش، طراحی محصول و ... دارد. قابلیت
 گردد.  ها، و فهم مفاهیم اصلی محصوالت بر میشرکت در راستاي استفاده از این منابع براي ترکیب اجزا، روشها، فرایندها و تکنیک

]12[ 

 ]37[ »شناسایی ملزومات فناورانه آینده«و » نوآوري«هاي فناورانه عبارت است از قابلیت  قابلیت
ریزي،  ي برنامه هاي مرتبط با تولید الزم است شامل گستره هایی که براي انجام فعالیت کلیه توانایی هاي فناورانه عبارت است از قابلیت

هاي تولید، مهندسی ارتباط  ها، بهبود فرایندهاي تولید، تغییر مشخصه برداري، تطبیق ورودي اندازي کارخانه و بهره خرید تجهیزات، راه
صالح تدریجی فرایندها و محصوالت، طراحی محصول جدید، تحقیق و توسعه کاربردي و محصول فرایند (مثل طراحی براي تولید)، ا

 تحقیقات پایه.

]25[ 

ها، تجارب و ابزار و (شامل دانش چگونگی اعم از تجربی و نظري)، روشها، رویهاي از دانش هاي فناورانه عبارت است از: مجموعه قابلیت
 تجهیزات فیزیکی.

]45[ 

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

]29[ 

سازي آن،  ترین فناوري براي جذب و درونی که عبارتند از توانمندي جستجو و انتخاب مناسب هاي فناورانه شامل دو بعد است قابلیت
گذاري در تحقیق و توسعه [الزم به ذکر است در این تعریف تاکید نویسندگان بر این  ثانیاً شامل ایجاد دانش جدید از طریق سرمایه

 تر از مرزهاي دانش و فناوري هستند.] که از لحاظ فناوري عقب باشد است که این مفهوم مربوط به کشورهاي در حال توسعه می
]18[ 

هاي جدید براي کشورهاي در حال توسعه از کشورهاي  هاي فناورانه به عنوان یک توانمندي است که امکان جذب فناوري قابلیت
 کند. پیشرفته را فراهم می

]17[ 

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

]35[ 

ور شدن هاي فناورانه یک توانمندي دانشی سطح باال است که منابع مختلف علمی و فنی (تکنیکال) را بسیج کرده و ضمن بهره قابلیت
نماید و به واسطه استقرار راهبرد رقابتی، منجر به تحقق نتایج مطلوب محصوالت جدید مهیا میفرایندها، بنگاه را براي توسعه و طراحی 

 ».شود. می
]31[ 

 قابلیت .2 یکدیگر با ها آن ارتباط وو  ها زیرسیستم پیرامون عمیق و وسیع فناوري و دانش. 1ابعاد قابلیت فناورانه عبارت است از: 
 و طراحی قابلیتهاي. 5 ها فناوري از برداريبهره  و تطبیق ابلیت. ق4 بیرونی منابع از فناوري اکتساب ابلیت. ق3زا  درون توسعه و تحقیق

 فناورانه یادگیري قابلیت و جذب ظرفیت .6 مهندسی
]3[ 

 

 منبع مفهوم
 ]3و  39و  30و  31و  35و 29و  45و 25و 11[ دانش و مهارت مورد نیاز تولید

 ]25و  30[ راه اندازي کارخانه
 ]31و  45[ ابزار و تجهیزات فیزیکی

 ]25و  12و  3[ از منابع موجودو بهره برداري استفاده 
 ]18و  17و  3و  11[  براي جذبمناسب شناسایی و ارزیابی فناوري هاي 

 ]39و  11[ جذب شدهگیري فناوري هاي به کار
 ]18و  39[ درونی سازي فناوري هاي جذب شده

 ]26و  28[ ي کارآمد از دانش فناورانه استفاده
 ]28و  30[ سازي مشابه
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ادامه ی جدول 6: مفاهيم استخراج شده از تعاریف مختلف قابليت هاي فناورانه

جدول 7: دسته بندی مفاهيم استخراج شده

 منبع مفهوم
 ]28و  39[ تغییر فناوري موجود

 ]3و  30و  31و  35و  25و  28[ توسعه محصوالت جدید 
 ]30و  31و  45و  35و  25و  28[ طراحی فرایندهاي جدید 

 ]28و  29[ پاسخگویی به تغییرات محیط
 ]3و  18و  25[ تحقیق و توسعه کاربردي

 ]18و  25[ تحقیق و توسعه پایه
 ]29و  26و  31[ رقابتی شدن صنعت

 ]3و  37[ نوآوري
 ]37[ شناسایی ملزومات فناوري آینده

 
تفسیر و تحلیل و دادهها ترکیب مرحلهششم: 3-4

آنها
در این مرحله مفاهيم استخراج شده كه در جدول قبلی نشان 

داده شد، تركيب شده و مفاهيمی كه به هم نزدیک تر هستند 
استخراج  آن ها  محوری  مفاهيم  و  گرفته  قرار  دسته  یک  در 

می گردد. جدول ذیل نشانگر این موضوع می باشد:

قابليت هاي  می شود،  مشاهده  باال  جداول  در  كه  همان گونه 
فناورانه را می توان در سه سطح طبقه بندی نمود كه متناسب با 
شرایط هر شركتی، سطح متناسب آن انتخاب می شود. بنابراین 

46.  این عبارت را مقام معظم رهبری در مراسم نظامی مشترک یگان های نيروهای مسلح استان فارس در تاریخ 12/2/87 مطرح فرمودند. ایشان در سنخرانی خود بيان كردند:  »ما 
دو جور كار جدید داریم، یک كار جدید واقعی است، نوع دیگر، كاِر به ظاهر جدیدی است كه در واقع جدید نيست. كار جدید كشفياتی است كه بشر با قدرت فكر و ذهن خودش 
می تواند از دل طبيعت دست بياندازد اینها را بيرون بكشد... آنی كه من هميشه توقع دارم و می گویم، آن كار اولی است، من می خواهم آن را به عنوان ایرانی انجام بدهيم و می توانيم. 
بارها گفته ام راه های ميانبر را پيدا كنيد ... و معتقد هستم كه شما می توانيد و مطمئن هستم كه می توانيد ... دانش مثل یک دریایی همينطور پيشرفته، شما آن را پيشتر ببرید.« 
)به نقل از كتاب درآمدی بر دفاع در اندیشه امام خامنه ای، گردآوری و تدوین: دكتر سيد اصغر جعفری؛ نوراهلل حسين خانی، سعيد قربانی، رحمان لطفی مرزناكی- سال 1395(

 مفاهیم استخراج شده از ادبیات فناورانه هاي قابلیتسطح 

 سازي و کپی تکراري تقلیدسطح آغازین: 
 )فناورانه پایه هاي قابلیت(

 دانش و مهارت مورد نیاز تولید
 راه اندازي کارخانه

 ابزار و تجهیزات فیزیکی
 از منابع موجوداستفاده و بهره برداري 

 شناسایی و ارزیابی فناوري هاي مناسب براي جذب
 سازي مشابهکپی سازي و 

 به کار گیري فناوري هاي جذب شده

بهبود در فرایندها و سطح متوسط: تقلید خالقانه و 
 ي جزئیرمحصوالت با نوآو

 )فناورانه متوسط هاي قابلیت(

 درونی سازي فناوري هاي جذب شده
 ي کارآمد از دانش فناورانهاستفاده

 طراحی فرایندهاي جدید
 رقابتی شدن صنعت

 سطح پیشرفته: نوآوري و پیشتازي
 اي ریشههاي  فناورانه و نوآوري هاي قابلیت(توسعه 

 ))46اول دست و (نوآوري اصیل

 توسعه محصوالت جدید
 پاسخگویی به تغییرات محیط

 کاربرديتحقیق و توسعه 
 تحقیق و توسعه پایه

 تغییر فناوري
 نوآوري

 شناسایی ملزومات فناوري آینده

برای تعریف نيز باید سه سطح آن به صورت مجزا در نظر گرفته  
شود. سه سطح مذكور )كه در واقع بخشی از یافته های این 

پژوهش می باشد( در ادامه تشریح می گردد:
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57. هرچند این مفهوم با نوآوری ریشه ای و انقالبی شباهت و سنخيت باالیی داشته 
و تمامی مصادیق نوآوری ریشه ای را در بر می گيرد، ولی منحصر به آن نمی باشد. در 
كنار نوآوری ریشه ای، نوآوری در خانواده محصول )platform(، نوآوری در محصوالت، 

نوآوری در طراحی و توليد نيز جزئی از این مفهوم خواهد بود.

شناسایی،  توانایی  پایه(:  فناورانه ی  تقليد47)قابليت هاي   .1
خرید، استقرار و به كارگيری فناوری ها و تجهيزات الزم برای 
صاحب  شركت های  توسط  شده  طراحی  محصوالت  توليد 
فناوری از طریق تقليد تكراری48 و كپی سازی. این نوع قابليت 
در آن دسته از بنگاه هایي است كه توانایي آن ها صرفاً محدود 
به »به كارگيري فناوري هاي پایه براي توليد محصول« است. 
نيازمند  نه  توليد محصوالت،  در مسير  بنگاه  دیگر،  به عبارت 
می باشد  محصول  طراحی  نيازمند  نه  و  توليد  خط  طراحی 
به واسطه ی  توليد خریداری شده، صرفا  استقرار خط  با  بلكه 

برخورداری از »دانش چگونگی«49 اقدام به توليد می نماید. 
2. بهبود50 )قابليت هاي فناورانه ی متوسط(: توانایی شناسایی، 
توليد  جهت  مورد نياز  فناوری های  سازی  درونی  و  جذب 
محصوالتی مشابه توأم با ایجاد بهبود در فرایندهای توليد و 
ایجاد نوآوری های جزئی در محصوالت. این سطح كه باالتر از 
سطح قبلی است، شركت ضمن جذب فناوری های مورد نياز، 
اقدام به بهبود در فرایندهای توليد، نوآوری جزئی در محصول 
و تجهيزات می نماید. البته در مواردی اقدام به تقليد خالقانه51  
نيز می كنند كه در واقع در دل آن »بهبود و ارتقا« نهفته است. 
براي محصوالت  ارزش افزوده  ایجاد  توانایي  بنگاه هایي  چنين 
خود را با استفاده از فناوري در دسترس52 دارند. الزمه ی این 
كار آگاهی اوليه از »دانش چرایی«53 است. البته هنوز شركت 
امكان ایجاد نوآوری هایی خالقانه و ایجاد پلت فرم های جدید را 

در این سطح ندارد.
3. نوآوری54 )قابليت هاي فناورانه ی پيشرفته(: داشتن توانایی 
ایجاد  و  فناورانه  قابليت هاي  توسعه ی  برای  الزم  دانش  و 
نوآوری های مختلف از ویژگی های این سطح از قابليت ها است. 
البته نوآوری ابعاد مختلفی دارد كه گستره ی آن از »نوآوری در 
محصول و فرایند تا نوآوری در خانواده محصول55« همچنين 
از »نوآوری تدریجی تا نوآوری انقالبی و ریشه ای56« است ]1[. 
مفهومی كه در این سطح مدنظر است، همه انواع نوآوری مذكور 
را شامل می شود ولی نكته مهم این است كه این نوآوری باید 
برای بار اول باشد نه این كه تقليدی از دیگران باشد. به عبارت 
دیگر نوآوری باید اصيل و دست اول باشد. این سطح مربوط 
به آن دسته بنگاه هایي است كه مي توانند براي محصوالت خود، 
فناوري مورد نياز را ایجاد و توسعه دهند. طراحی و مهندسی 

خالقانه از پایه های آن می باشد.57

تفاوت قابل توجه بين سطوح سه گانه فوق ناشي از سطح دانش، 
مهارت و فناوري است. باید با فهم و به كار گيري این دانش، 
مهارت و فناوري در راستاي تطبيق و نوآوري در فناوري گام 
فناوري  كاركرد  )جدول شماره 7(،  فوق  در جدول  برداشت. 
داده  نشان  ارتباطات  و  توليد  سرمایه گذاري،  حوزه ی  در سه 
عزم  براي  اقداماتي  نشانگر  سرمایه گذاري  حوزه ی  شده است. 
بنگاه براي استقرار و تغيير فناوري مي باشد. حوزه توليد بيانگر 
اقداماتي براي اعمال تغييرات فناورانه در فرایند توليد مي باشد 
و در نهایت حوزه ارتباطات مجموعه اقدامي را شامل مي شود 
تامين  مانند  بيروني  شركاي  با  تعامل  و  ارتباط  منجر به  كه 

كنندگان، مشتریان و سایر سازمان ها مي باشد.

5نتایجویافتههایتحقیق
همانگونه كه ذكر شد هدف اصلی این پژوهش واكاوی مفهوم 
»مرور  از روش  منظور  به این  است.  بوده  فناورانه  قابليت های 

نظام مند« استفاده شده و تعاریف مختلف استخراج شد.
حوزه  این  محققان  و  نویسندگان  عمده  كه  شد  مشاهده 
مبناي تعریف و تحليل خود را آثار لل، بل و پویت قرار داده 
و برمبنای آن تعریف خود را توسعه داده اند. از آن جایی كه 
دغدغه ی اصلي بل و پویت و همفكران آن ها معطوف به ارتقای 
 جهت ادامه ی حيات در 

»حداقل هاي مربوط به دانش پایه اي«58
بازار مي باشد ]19[ لذا بسته به شرایط هر شركت و سازمانی، 

مفهوم و مصادیق قابليت های فناورانه متفاوت می شود. 
براین پایه متناسب با شرایط شركت ها و ميزان بهره مندی آن ها 
از فناوری، قابليت های فناورانه در سه سطح تعریف شد. این 
جمع بندی با تعاریف ارائه شده توسط كيم ]28[ و كرسكولو و 
ناروال ]18[( و اسمارباتر ]39[ شباهت بيشتری دارد. شكل 3 

نمایانگر این مفهوم می باشد:

47. Imitation
48. Duplicative Imitation
49. Know How
50. Improvement
51. Creative Imitation

58. minimum essential knowledge

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

Imitation

 بهبود

Improvement  

 نوآوري

Innovation 

شكل 3: مفهوم قابليت های فناوری در سه سطح 

قابليت هاي فناورانه دارای سه بُعد است: 
•  بُعد اول عبارت است از توانمندي ایجاد زیرساخت الزم براي 
توليد محصوالت موجود در بازار كه به روش تقليد و كپی سازی 

صورت می گيرد.
انتخاب  و  جستجو  توانمندي  از  عبارت است  دوم  بُعد   •
مناسب ترین فناوري براي جذب، به كارگيری و دروني سازي آن؛ 
این قابليت باعث توانمند شدن شركت براي ایجاد فناوري هاي 
طراحي  و  مشابه  محصوالت  توسعه ی  و  خانواده  هم  جدید 
تغييرات محيط  به  پاسخگویي  راستاي  در  فرایندهاي جدید 

مي شود.
•  بُعد سوم شامل ایجاد دانش جدید از طریق سرمایه گذاري در 
تحقيق و توسعه ی داخلی است كه در مرتبه ی باالتری نسبت به 
بُعد قبلی قرار دارد و پيامد آن نوآوری در محصوالت و پلت فرم 

می شود.
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