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مدلسازی تأثیر شناسایی ،جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک
حسین قلیزاده
علی بنیادی نائینی
3
علیرضا معینی
4
مهدی محمدی
*1
2

چکیده

در این مقاله شاخصهای ظرفیت جذب و دستیابی سریع بهمنظور طراحی مدلی از تأثیر ظرفیت جذب
بر دستیابی سریع استخراج گردید .با مطالعه ادبیات موضوع شاخصها و اطالعات استخراج ،سپس با
رویکرد رویش نظریه ،ابعاد توسط خبرگان شناسایی و دستهبندی گردیده و با تصحیح در چند مرحله
مدلی مفهومی اولیه ارائه گردید .مدل ابتدایی به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی با درنظرگرفتن ادبیات
موضوع در فناوری انتخابی موردسنجه قرار گرفت در تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی،
 29گویه ظرفیت جذب در  9و  25گویه دستیابی سریع در  8عامل زيربنايي قرار گرفت .با استفاده از
مدل اولیه و ادبیات موضوع یک عامل به ظرفیت جذب و  2عامل به دستیابی سریع اضافه شد .مجددا
تحلیل عاملی اکتشافی برای بار دوم استفاده که  10گویه ظرفیت جذب در  5عامل و  10گویه دستیابی
سریع در  4عامل قرار گرفت .مدل معادالت ساختاری برای هر دو مرحله صورت پذیرفت .نتایج حاکی
از تأیید مدل ابتدایی ارائه ش��ده و فرضیه اصلی پژوهش یعنی تأثیر مثبت و معنادار ظرفیت جذب بر
دس��تیابی سریع میباش��د .در نهایت ابعاد نگهداری و تعهد به نوآوری مهمترین ابعاد ظرفیت جذب و
دستیابی سریع شناسایی گردید.
کلمات کلیدی:
ظرفیت جذب ،دستیابی سریع به فناوری ،5مدل معادالت ساختاری
 . 1کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت
* نویسنده عهدهدار مکاتباتHossein_gholizadeh@ind.iust.ac.ir :
 . 2عضو هیات علمی گروه مديريت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پيشرفت دانشگاه علم و صنعت
 . 3عضو هیات علمی گروه فناوری صنعتي دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه علم و صنعت
 . 4عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران
5 . Catch-up
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 -1مقدمه
ظرفیت جذب اشاره به توانایی قرار دادن ایدههای نو و ترکیب آنها در فرآیندهای داخلی داشته ،و این
توانایی بهطور گس��تردهای بهعنوان یکی از عوامل اصلی عملکرد موردنظر بوده (زهراو جورج2002،1؛
کوهن و لوینتال .)1990 2الزم به ذکر است توانایی ارزیابی و استفاده از دانش بیرونی تابع منابع دانش،
س��طح دانش اولیه مرتبط و توانایی بنگاه یا کش��ور درگرفتن دانش خارجی میباشد (لین و همکاران،
2002؛ بیکر و توفیل2012 ،؛ رحمانی) .مفهوم ظرفیت جذب درواقع یادگیری از محیط میباشد ،نوعی
از یادگی��ری ک��ه به جای تأکید بر دانش آفرینی از طریق تجربه ،به یادگیری از منابع دانش موجود در
محیط توجه مینماید (موس و همکاران2011 ،3؛ ش��یلینگ2011،؛ یوتیال )2005 ،4از لحاظ تئوری،
مفهوم ظرفیت جذب میان مباحثی چون قابلیتهای پویا (تیس )1997 ،5یادگیری سازمانی و مدیریت
دانش (چیوا و الگره )2005 ،مشترک میباشد .تحقیقات در حوزه ظرفیت جذب تحت سلطه مطالعات
کمی که به بررسی مشخصات ،فاکتورها و پویایی از ظرفیت جذب میپرداخت اختصاص داشت اما در
مطالعات اخیر رویکرد بیش��تر به س��وی مطالعات شبکههای نوآوری و انتقال دانش در ائتالفها تمایل
داشتهاس��ت (ایندارتی 2010،جیمنس و همکاران )2011 ،با این حال ،تعداد کمی از مطالعات نیز به
بررسی فرآیندهای داخلی ظرفیت جذب پرداختهاند (کادیز و همکاران2009،؛ اینداری .)2010 ،مفهوم
ظرفیت جذب بهطورگستردهای برای تجزی هوتحلیل فرآیندهای نوآوری و اثر یادگیری بر آفرینش مزیت
رقابتی پایدار به کار برده شدهاس��ت اما جدا از افزایش کاربردش به دلیل کمبود گس��ترده سنجههای
پذیرفته شده ،از آفرینش پیکره پایدار دانش نظری،شناخت تأثیرگذاران و بازیگران اصلی ،اجزا و نتایج
خود بازداش��ته شدهاست (لیچتنتالر2010،؛ اشمیدت .)2005،در این پژوهش با بررسی تأثیر ظرفیت
جذب بر دس��تیابی سریع به فناوری در حوزه فناوریهای مورد تمرکز در نقشه راه فناوری کشور ابتدا
یکی از فناوریها انتخاب و در نهایت بررسی خواهد گردید که ایا ایجاد زیرساختهای شناسایی ،کسب
و بهکارگیری دانش محیطی در این فناوری میتواند در جهش ،س��رعت بخشیدن و طی نمودن مسیر
توسعه در مدت زمان کوتاهتری اثربخش باشد.
1 . Zahra & George
2 . Cohen & Levinthal
3 . Moos et al
4 . Uotila
5 . Teece et al
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 -2پیشینه تحقیق

 -1-2سطوح مورد بررسی در تحقیقات ظرفیت جذب :سطوح مورد بررسی در تحقیقات ظرفیت
جذب در جدول ذیل اش��اره شدهاست .در پژوهش حاضر از مدلهای ارائه شده در سطح ملی استفاده
گردیدهاست.
جدول  :1سطوح مورد بررسی ظرفیت جذب در تحقیقات (جمعبندی ادبیات موضوع)
مؤلف

سطوح موردبررسی

مؤلف

سطوح موردبررسی

لین و لوباتکین 1998 -

زوجی

کوهن و لوینتال 1998 -

فردی

جولیانی و بل 2005 -

خوشهای

مالهوترا ،گواسین و
همکاران 2005 -

همکاری میان افراد

آگه 2003 -

بلوکهای صنعتی

سوالنزکی 1996 -

واحدهای کسبوکار

کریسولو و ناروال – 2008

کشوری و ملی(داهالندر
و همکاران2007،؛
فابریتزیو2007،؛
جیلیانی2005،؛
اینداری)2010،

کوهن و لوینتال 1990 -

سازمانی

 -2-2تعاریف ظرفیت جذب :تعاریف اصلی از ظرفیت جذب به صورت جدولی ارائه گردیدهاس��ت.
(جدول ش��ماره  )2از مفاهیم این جدول بهمنظور شناس��ایی و دس��تهبندی ابعاد و مفاهیم بهمنظور
ارائه مدل پژوهش در قس��مت ظرفیت جذب اس��تفاده ش��د .تعاریف ذکر شده از پژوهشهای کادیز و
همکارن2009،؛ کامیس��ن و همکاران2010،؛ کاس��تیلو و همکاران2012 ،؛ کلمبو و همکارن2012 ،؛
اسکریبانو و همکاران2009،؛ جبائر و همکاران2012 ،؛ ون دن بوش و همکاران 2006،اقتباس شدهاست
و بهمنظور ارائه مدل ابتدا س��عی گردیده با بررسی ادبیات موضوع و مدلهای ارائهشده ابعاد شناسایی
گردند .به برخی از مدلهای موجود در جدول شماره  2اشاره گردیده است.
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جدول  :2تعاریف ظرفیت جذب
مولف

تعریف

آدلر 1965 -

ظرفیت جذب را نشات گرفته از اقتصاد کالن وتوانایی یک اقتصاد در استفاده و جذب اطالعات
میدانست.

آلن1984 -

ظرفیت جذب را محصول تالشهای تحقیقوتوسعه برای استفاده از دانش خارجی تعریف
نمودهاست .

کوهن و لوینتال-
1990

ظرفیت جذب توانایی یک سازمان در به رسمیت شناختن ارزشها و اطالعات خارجی ،جذب
و تجاری نمودن معرفی که تابعی از دانش قبلی،تنوع و وسعت پایگاه دانش ،تجربه ،یادگیری،
وجود زبان مشترک ،وجود روابط متقاطع ،مدلهای ذهنی ،وجود نیروی انسانی با توانایی حل
مشکالت میباشد.

مجموعهای از روالها و فرآیندها برای دستیابی ،جذب ،دگرگونی ،تغییر و بهرهبرداری از دانش
زهرا و جورج 1996 -
برای تولید یک قابلیت پویای سازمانی میباشد .

لین و همکاران-
2006

ظرفیت جذب اشاره به فرایندهای اساسی یادگیری که به توانایی شناسایی ،جذب و بهرهبرداری
از دانش محیط دارد و ساختار توانایی یک شرکت برای استفاده از دانش خارجی از طریق:
-1به رسمیت شناختن و درک درست از دانش خارجی از طریق یادگیری اکتشافی -2جذب
دانش جدید از طریق یادگیری دگرگونکننده و تحولآفرین -3استفاده از دانش جذب شده
برای ایجاد دانش جدید و خروجیهای تجاری از طریق یادگیری بهرهبرداریکننده.

لیم 2008 -

ظرفیت جذب یک عامل مهم در تعیین توانایی یک سازمان در بدستآوردن و استفاده از
دانش خارجی به نفع خود و استفاده از آن در رویههای داخلی مطرح و زمانی وجود خواهد
داشت که به بهرهوری باالتر و کاربرد داخلی موارد اکتساب و جذب شده که منجر به چیزی
فراتر از رویههای فعلی بیانجامد

کالیوو بارگنهولز-
2011

مکانیسم انسجام اجتماعی دانسته که نیاز به ارتباط بین پتانسیل ظرفیت جذب و تحقق
ظرفیت جذب برای رسیدن به اهداف موردنظر الزامیست

این نویسندگان مفاهیم و ابعاد ارائهشده توسط تودوروا و دارینسن ( )2007را توسعه و ظرفیت
جذب را تحثتأثیر یادگیری دانستهاند .و همان دستهبندی را با رویکری جدید درنظرگرفته
اوتیال و همکاران –
و تأثیر یادگیری بر ظرفیتهای جذب را مقدمهای برای اقدامات نوآورانه در میدانند-1:
2012
کسب ،جذب و بهرهبرداری :منجر به نوآوری افزایشی و بهرهبرداری  -2کسب ،تغییروتحول،
بهرهبرداری :مرتبط با فرایندهای نوآوری اکتشافی
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جدول  :3ابعاد ظرفیت جذب (کوهن و لوینتال1990،؛ ایندارتی2010 ،؛ جیمینز و همکاران ،2011،مرادی)2011،
مدل

بعد یک

بعد دوم

بعد سوم

کوهن و لوینتال

درک ارزش

همانند ساختن

تجاری کردن

هلی

اکتساب

اشاعه

لین و لوباتکین

درک ارزش

همانند ساختن

تجاری کردن

لین ،سالک و اللس

درک کردن

همانند ساختن

کاربرد

مدل زهرا و
جورج جانسن

اکتساب

تودورووا

لیچتنتالر

بالقوه

تحقق یافته
همانند ساختن

بالقوه
شناختن
یادگیری اکتشافی
شناسایی و جذب

بعد چهارم

دگرگون کردن

بهرهبرداری

تحقق یافته
بدست آوردن

یادگیری تحول آفرین
حفظ و فعال کردن
مجدد آن

همانند ساختن یا تبدیل

بهرهبرداری

یادگیری استخراجی
تغییر و بهکاربردن

 -3-2تعاری�ف دس�تیابی س�ریع و ابعاد تأثیرگذار :ی��ک بخش ضروری از فرآیند توس��عه
کشورهایی که در پشت پیشروان فناوری و اقتصادی جهان قرار دارند را میتوان یادگیری و روشهای
تس��لط بر انجام کارهایی که در حال اس��تفاده در کش��ورهای پیشرو میباش��د یاد کرد که میتوان
بهاختصار آن را دس��تیابی س��ریع نامید .باید دانس��ت دستیابی س��ریع به معنی کپی کردن نمیباشد
(الل و همکاران .)2005،1گرچنکرون عقیده داش��ت کشورهای دیرتر صنعتیشده ممکن است قادر به
سرعت بخشیدن به نرخ رشد اتخاذ فناوریهای توسعهیافته توسط کشورهای رهبر و پیشرو باشند .او
به صراحت مش��کالت توسعه قاره اروپا در نیمه دوم قرن  19را عدمتوانایی در دستیابی سریع میداند.
آبراموویتز( )1986به بازنگری در مطالب بیانش��ده توس��ط گرچنکرون مبادرت نمود و نشان داد که
نرخ ش��کاف فنآوری بس��ته به توانایی پیروان برای دریافت جریان فنآوری از پیشروهاس��ت (بارکت
و همکاران2003،؛ چس��برو )2003،کشورهایی که دارای فاصله بیش��تری با پیشروان فناوری در دنیا
میباشند اکثرا ً کشورهایی بودهاند که تکیه صرف بر دانش خارجی و ورود فناوری از طریق تجهیزات،
1 . Lall & Pietrobelli
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ماشینآالت یا تولید تحت لیسانس یا حتی کپی نمودن یا مهندسی معکوس داشتهاند .شواهد تاریخی
پیش��نهاد مینمایند کشورهای دیرتر آمده و پیرو بهوس��یله بهرهبرداری کاراتر ازاتحادهای استراتژیک
و س��رمايهگذارى مش��ترک با پیشروان فناوری به رشد خود کمک نمایند .طبق نظر ماتوس عالوه بر
دس��تیابی سریع میبایست تغییرات در روشها و فرآیندها که یک دلیل آن بومیسازی و دالیل دیگر
آن کاهش هزینه و ایجاد مزیت رقابتی و  ...میباشد نیز موردتوجه قرار گیرد.
جدول  :4جریانات تحقیق و ابعاد دستیابی سریع (جمعبندی ادبیات موضوع)
پژوهشگر

عوامل تأثیرگذار در دستیابی سریع
شکاف تکنولوژی

پیسانو

برونسپاری فناوری

ظرفیت اجتماعی

وگلرز

نوآوری بازار محور

تسهیالت و امکانات برای انتشار دانش
ابراموویتز
1986

•کانالهای ارتباطالت فنی بین المللی
•شرایط و اوضاع تجارت بین المللی

مزیتهای تکنولوژیک

فریمن

سرعت همگونسازی فناوری با شرایط بومی
صرف هزینه بیشتر در تحقیقوتوسعه
تالش در بهبود فن آوری

انگر

نقش دولت و سایر نهادها
اهداف استراتژیک ملی

میزان هزینههای معامله
توانایی تولید جهانی در مراحل مختلف در
صنایع مختلف
ظرفيتهاى نوآورى

وان هیپل

سرعت یادگیری باال

میزان تسلط به فنآوری وارداتی

گرچنکرون بهره برداری کاراتر ازاتحادهای استراتژیک
کیت و
پاوویت
ودلر

انباشتگی فناوری
تجمیع دانش تکنولوژیکی در بخشهای
درحالرشد
رشد در خروجی

مدیریت نوآوری
نظام آموزشوپرورش و آموزش

اوداگیری

سسورونی

•سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تاریخچه اجتماعی

اوداگیری و
گوتو

پژوهشگر

عوامل تأثیرگذار در دستیابی سریع

رشد در میزان تجارت خارجی
دوسی
1944

روابط و بازار آزاد
یکپارچهسازی فناوری با تالشهای
نواورانه داخلی
میزان ارتباط با تقاضای بازارهای خارجی
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پژوهشگر
دونینگ

عوامل تأثیرگذار در دستیابی سریع
نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سیستم مدیریت کسبوکار

کونودو

پژوهشگر

الگوهای اقتصادی

میزان درک پنجره فرصت
جریانهای مختلف و نامحدود دانش
ورود محدود تکنولوژی
رادوزویچ

محیط محافظت شده
مکانیسم انتقال تکنولوژی باشد
کنترل صاحبان
کسبوکار قیمتگذاری
دسترس بودن و دستیابی به تکنولوژی

عوامل تأثیرگذار در دستیابی سریع
واردات زیاد ترکیبی از فناوریها

چاندلر
1997

داشتن بازارهای بزرگ
تقاضای مکرر برای محصوالت و فرآیند
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تالشهای داخلی بهمنظور تغییرات
زیرساختهای داخلی
سرمایهگذاری در فعالیتهای آموزشیو
پرورشی

پرز و سوات پنجره فرصت
فریمن و
نلسون
تانزلمن
1995

ارتباط پنجره فرصت و سیستم ملی نوآوری
نوآوری باز
ظرفیتسازی درونی فناوری

اوزاوا

تسهیل سرمایهگذاری مستقیم خارجی

ناروال

میزان تطابق ساختاری بین صادرکننده و
واردکننده فناوری

گرچنکرون تأثیرات بازار و سرعت رشد و توسعه آن
ارچوبوگی

تسلط بر فناوری

-4-2تفاوت مدلهای ارائهش�ده و ارائه راهکار برای ارائه مدل جدید در قسمت ظرفیت

جذب :اولین تفاوت ناش��ی از تفاوت نگاه محققین به تعاریف ظرفیت جذب میباش��د .تفاوت دوم در
مدلها ناشی از رویکرد محققین در بررسی و تئوریزه نمودن مفهوم ظرفیت جذب میباشد .بهطورمثال
برخی از محققین رویکرد خطی را برای مفهوم ظرفیت جذب در نظر گرفته ،رویکری که در برخی موارد
از شناسایی فناوری شروع شده و به بهرهبرداری از آن و ورود به بازار ختم میگردد ،در برخی از موارد
نگاهی متفاوت به مفهوم ظرفیت جذب ش��ده بهطورمثال رویکرد تکاملی به ظرفیت جذب مفاهیم را
مکمل هم دانسته و ایجاد هر بعد بدون ایجاد ابعاد دیگر را امکانپذیر نمیداند .تفاوت دیگر در ماهیت
ابعاد میباشد ،بهطورمثال برخی از محققین درک ارزش را بهعنوان ابتداییترین مفهوم مطرح نمودهاند
و برخی اکتساب را بهعنوان بعد ابتدایی برای ظرفیت جذب بیان مینمایند یا در مراحل بعد برخی از
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محققین قائم به تغییر در فناوری میباشند و برخی دیگر از محققین همانندسازی فرآیندهای داخلی
را الزم��ه ظرفیت جذب میدانند .تفاوت بعدی ناش��ی از دی��دگاه محققین درخصوص جایگاه ظرفیت
جذب میباشد ،بدین مفهوم که برخی از محققین مفهوم ظرفیت جذب را یک رویکرد داخلی در داخل
مرزهای س��ازمان یا کش��ور دانس��ته که میباید برای تغییرات اصالح فرایندهای داخلی را مورد تأکید
قرار داده ولی برخی دیگر از محققین یک رویکرد ترکیبی را درنظرگرفته و با توجه به مفاهیمی چون
س��رریز تکنولوژی ،محیطهای عل موفناوری ،نوآوری باز و غیره مباحث خود را مطرح نمودهاند .در این
پژوهش بهمنظور ارائه مدلی کاملتر و همچنین پوش��ش کلیه مباحث مرتبط با ظرفیت جذب ابعادی
که حداکثر همپوشانی با ابعاد ارائه شده را دارا میباشند نیز بررسی گردد .بدینمنظور در مقاالتی که
واژه ظرفیت جذب بهعنوان کلید واژه در آنها ذکر گردیده بود (در حدود  150کلمه) سایر کلید واژهها
اس��تخراج و کلیدواژههایی که دارای تکرار بیشتری در میان واژههای استخراجی بودند انتخاب و مورد
بررسی قرار گرفت.
جدول  :5تحقیقات با همپوشانی زیاد با مباحث ظرفیت جذب
حوزه

مؤلف

ناهابت و گوشال ،1998 -ون دن بوش1999 -

مدیریت استراتژیک

بارکما و ورملن – ،1998سان و اندرسون 2010-و لین و لوباتکین 1998 -

یادگیری سازمانی

صیقلی و اهللوردی –  2011و چن –  ،2004تسایی 2011 -

مدیریت دانش

کالوگیرو2004-

تعامالت خارجی

هلفت –  ،1997ون دن بوش1999-و استوک و فیشر –  ،2001تسایی 2011 -

مدیریت نوآوری

برگ و لین 2008 -

بازسازی سازمان

چن –  ،2004هارو –  2007و آرییاس و آراندا –  ،2007مورونو2007 -

فناوری اطالعات

مورابیتو –  ،2008لین و سالک –  2001و تسایی 2011 -

عملکرد کسب و کار

ملکاس و یوتا –  ،2010نیئتو و کوودو 2005 -و استوک و فیشر 2001 -

نوآوری در محصول و خدمات

گووین داراجان ،2000-سوالنزکی 1996 -

انتقال دانش میان سازمانی

شنکار و لی 1999 -

جستجوی داتش
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جدول  :6مراحل ارائه مدل ابتدایی در قسمت ظرفیت جذب
مراحل ارائه مدل ابتدایی
مرحله حذف شاخصهای غیرمرتبط
مرحله دستهبندی شاخصهای مرحله اول
مرحله حذف شاخصهای با همپوشانی مفهومی
دستهبندی نهایی و اعمال محدودیت بازخوردی از تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری

تعداد شاخصهای باقی
مانده
(54 = )84 -30
54
( 29= )54 - 54
29

 -3ابعاد نهایی و ارائه مدل
 -1-3ارائ�ه مدل در قس�مت ظرفیت جذب :م��دل ارائه گردیده در  4مرحله بررس��ی و تصحیح
شدهاس��ت .از  84شاخص اس��تحراجی  30ش��اخص طبق نطر خبرگان حذف گردید .در مرحله دوم
دس��تهبندیها موردتوجه قرار گرفت ،س��پس در مرحله س��وم ابعادی که با یکدیگر پوشش معنایی و
مفهومی داشته تصحیح و بازآرایی شدند ( 25شاخص از شاخصهای باقیمانده به علت پوشش معنایی
با ابعاد دیگر در آن ابعاد خالصهسازی گردید) .یک مرحله بعد از انجام آزمایشی تحلیل عاملی بهمنظور
تصحیح خطاهای رخ داده ش��ده برای تصحیح ابعاد و دس��تهبندیها ص��ورت پذیرفت .بهطورخالصه
گامهای طیشده در جدول  6آورده شدهاست.
 -1-1-3دستهبندی ابعاد طبق نظر خبرگان برای ظرفیت جذب :در مرحله دوم  54شاخص
باقیمانده از مرحله قبل بهمنظور دس��تهبندی به خبرگان ارائه گردید طبق نظر خبرگان شاخصهای
ارائهشده با توجه به ادبیات موضوع میتوانند در تعداد محدودتری ابعاد گنجانده شوند .این ابعاد عالوه
بر مفاهیم ادبیات موضوع از برخی از مفاهیم که طبق نظر خبرگان بهعنوان ابعاد تأثیرگذار در ظرفیت
جذب میباش��ند نیز تعیین گردید .بهطورخالصه  10بعد طبق نظر خبرگان انتخاب گردید .در مرحله
بعد که در جدول ش��ماره  7نیز اش��اره شدهاست این  10بعد در  5دستهبندی کلی قرار گرفته و طبق
نظر خبرگان نامگذاری گردیدند .برای ارائه مدل طبق نظر خبرگان ش��اخصهای اس��تحصالی در دو
دستهبندی فرآیندها و قابلیتها دستهبندی گردید.
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جدول  :7سطوح مدل اولیه در قسمت ظرفیت جذب
سطح 1

سطح 2
اکتشاف

فرآیندها

قابلیتها

سطح 3
 -1شناخت  -2اکتساب  -3جذب

تحول و بهرهبرداری

 -1بهرهبرداری  -2دگرگونی

نگهداری و بازآرایی

 -1حفظ و نگهداری  -2بازآرایی

شایستگیهای تعاملی

 -1هماهنگی تالشهای جمعی
 -2ظرفیت تولید و اتقال دانش خارجی

ظرفیت داخلی

طبق نظر خبرگان ابعاد ش��ناخت ،اکتساب ،جذب ،بهرهبرداری ،تغییر ،حفظ و نگهداری و بازآرایی
که در  3دستهبندی اکتشاف ،تحول و بهرهبرداری ،نگهداری و بازآرایی قرار گرفتند را با توجه به ماهیت
این ابعاد با نام فرایندها دس��تهبندی نموده .بر خالف مدلهای قبلی مدل مفهومی ارائه ش��ده در این
بخش دارای  7بعد میباشد .تغییرات اصلی اضافهشده به مدل که آن را در این بخش با مدلهای دیگر
متمایز میسازد دو بعد حفظ و نگهداری و بازآرایی میباشد .در خصوص بعد قابلیتهای باید بیان نمود
تقریباً هیچیک از مدلهای قبلی دارای بعدی که مستقیماً اشاره به توانمندیها و شایستگیها داشته

باش��د نبوده بههمینمنظور این بخش موردتوجه قرار گرفت و ش��امل دو دستهبندی کلی میباشد که
عبارتند از هماهنگی تالشهای جمعی و ظرفیت تولید و انتقال دانش خارجی .استفاده از این شاخص
با این رویکرد میباشد که در ظرفیت جذب و ساختارهای آن عالوه بر مفاهیم فرآیندی میبایست یک
سری تواناییها و پیشزمینههایی که از آن بهعنوان قابلیتها یاد میشود وجود داشته باشد .در نهایت
مدل ارائهش��ده ابتدایی را میتوان در ش��کل شماره  1مشاهده نمود .در جداول  8الی  89 ،11شاخص
اشاره شده استخراجی طبق نظر خبرگان ارائه شدهاست همانطورکه اشاره گردید این ابعاد در  4مرحله
به تعداد  29گویه کاهش یافت که در شکل  1قابلمشاهدهاست .شاخصهای انتخاب شده در جداول
 8الی  11با رنگ متفاوت مشخص گردیدهاند.
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جدول :8متغیرهای بعد فرایندها و شاخصه اکتشاف
 -1شناخت
متغیرها
اهیمت به جستجو برای اطالعات

 -2اکتساب
متغیرها

محقق

باز بودن نسبت به محیط

جانسون

دانش رقابت

پایش محیط برای فنآوریهای جدید
رعایت کامل و صریح روندهای فناوریک

نظر خبرگان

محقق
لین(،)2001
جانسون

توسعه داخلی ظرفیتها و تواناییهای آبروسا و کندرس
فناورانه

رصد جزئیات فنآوریها

پروژههای تحقیقاتی مشترک

جانسن ()2005

اطالع از فنآوری خارجی

تبادل اطالعات با سایر شرکت

ویکنز()2004

 -3جذب
متغیرها
جذب فنآوری
منابع انسانی
تعیین معیارهای صنعتی
مشارکت در اشاعه دانش
حضور در دورههای آموزشی
مدیریت دانش

محقق
ماتوسیک

متغیرها
خودآگاهی سازمانی

هایتون و زهرا میزان ارتباطات غیر رسمی
تی ()2006

روابط متقاطع برای تبادل دانش و
ایدهسازی

محقق
اسپینوسا ()2007
شو ()2005
اشمیدت()2005

آربوسا ( )2007جذب دانش از منابع رسمی و غیررسمی
جانسن
ماتوسیکند

استفاده زیاد فنآوری از منابع خارجی

نظر خبرگان

سازماندهی جلسات ویژه برای
فنآوری جدید

یک مدل خوب برای توزیع دانش

سولزکی

تعامالت منظم با نهادهای خارجی

تیوانا ()2005

اشتراکگذاری دانش

لیائوو لین

انتقال دانش در پاسخ به فرصتها

نظر خبرگان
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جدول  :9متغیرهای بعد فرایندها و شاخصه تحول و بهرهبرداری
ظرفیت انتقال و تغییر

انتقال دانش مبتنی بر فناوری اطالعات

نیئتو ()2005

قابلیت نوسازی
ظرفیت سازگاری

جانسن ()2005

تبادل اطالعات علمی و فناورانه

درگیری کارمندان در آموزش
و یادگیری

هاک ()2006

استفاده از پایگاه دانش برای
افزایش بینش

()2002

توانایی ساختارسازی

لیائو ()2007

استفاده از دانش جدید در
فعالیتها

چاولو ()2006

تشویق کارکنان به تولید دانش

بونتیس

ایجاد ارتباط دانش و بینش جدید

پاولو ()2006

ظرفیت انطباق دانش

کولینز

استفاده از اطالعات داخلی و خارجی

تیوانا ()2005

توانایی مطابقت ما بین
فنآوری با ایدهها

شکلگیری ایده توسط روابط متقاطع

کولینز و اسمیت

یکپارچهسازی تحقیقوتوسعه

ویدینگ ()2006

به رسمیت شناختن سریع
سودمندی

ارتباط یادگیری و مزیت رقابتی

فارل ()2000

توانایی نیروی انسانی در
اشتراکگذاری

ابزار ارتقای دانش

هاک ()2006

قابلیت تجدید دانش

نظر خبرگان

کاربرد
بهرهبرداری از دانش جدید

جانسن ()2005

استفاده از تجربه

لنوکس و کینگ
()2004

توسعه اختراع ثبت شده (پتنت)

جورج ()2001

پیشگامی و پیشرو بودن در فناوری
جانسن ()2005
تبدیل ایدههای جدید به پتنت

حمایت از توسعه نمونههای
اولیه
اتخاذ فنآوریهای جدید
سازگاری فناوری موجود با
دانش جدید
اعمال منظم فنآوری در
محصوالت جدید
پیگیری راههای بهرهبرداری
بهتر از فنآوری

نابیسان
()1999
جانسن ،لیائو
()2006

نظر خبرگان
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جدول  :10متغیرهای بعد فرایندها و شاخصه نگهداری و بازآرایی
حفظ و نگهداری
فالر
()2000

حفظ دانشهای مرتبط و موردنیاز
تلقی دانش نیروی انسانی بهعنوان مراجع آینده

هارکر

ارتباط با دانش در سراسر سطح
فعالیت

هابر()1991

مدیریت دانش داخلی

نظر خبرگان

بازآرایی
شناخت سریع فرصتها با دانش موجود

جانسن

تجزیهوتحلیل سریع تغییر ات

فعالشدن دانش و توانایی بهره از فناوری جدید

سیدو
()2007

درک سریع فرصت جدید

بونتیس
لیائو

جدول  :11متغیرهای بعد قابلیتها
آموزش بومی

جهتگیری استراتژیک بومی

سیستم و فرهنگ نوآورانه

تجربه سرمایههای انسانی

حمایت مدیریت عمومی

تناسب کارکنان با اهداف

اطالعات بههمپیوسته و خدمات
دانش

تعهد نیروی انسانی به نوآوری

خدمات حمایت جمعی

حمایت برای یادگیری

هماهنگی عمومی محیط

طراحی سازمانی برای یادگیری

اعتبار محیطی

سرمایهگذاری تحقیقوتوسعه

داشتن سرمایههای انسانی
انتشار بومی خالقیت و نوآوری
نفوذپذیری ساختار اقتصادی و
اجتماعی
همکاری آسان بومی

 -1-2هماهنگی تالشهای جمعی

-1-1ظرفیت تولید و انتقال دانش خارجی

 -1شایستگیهای تعاملی و بیرونی

 -2ظرفیتهای داخلی

 -2-3ارائه مدل در قس�مت دستیابی سریع :دس��تیابی به قابلیتهای فناوری و بومی برای
کش��ورهای که در حال تالش برای دس��تیابی س��ریع به خصوص در فنآوریهای کلیدی میباشند از
اهمیت بیشتری برخوردار میباشد .گرچنکرون و مادیسون اینگونه بیان مینمایند که باید دانست رشد
و توسعه و حرکت به سوی پیشرفت در فناوری با خرید یا گرفتن راهحلهای آماده و ساخته شده محقق
نمیگردد و تحقق آن بستگی به فعالشدن سازمانها وشرکتها و ساختارهای داخلی کشورهای پیرو
بهمنظور تسلط و خبرگی بر تمام مؤلفههای فناوری خواهد داشت.
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شکل  :1مدل ارائه شده برای تأثیر ظرفیت جذب بر روی دستیابی سریع

باید دانست تجمیع دانش تکنولوژیکی در بخشهای درحالرشد از خصوصیتهای کشورهای موفق
پیرو بودهاست (فالوی و همکاران:2004،ودلر .)2013،پیروان و دیرتر آمدههای موفق ،تالشهای داخلی
زی��ادی را بهمنظور ایحاد تغیی��رات در فناوریهای که وارد نمودهاند صرف نموده .چاندلر بیان میدارد
ورود فناوری از سایر کشورها برای رشد شاید شرط الزم باشد اما کافی نیست و واردات فناوری بدون
یکپارچهس��ازی با تالشهای نوآورانه داخلی و ارتباط با تقاضای بازارهای خارجی ابتر و ناقص اس��ت و
یوپرورش��ی سرمایهگذاری صورت
نیاز اس��ت زیرس��اختهای داخلی تصحیح و در فعالیتهای آموزش 
پذیرد(.رادوزوی��چ :1999،مو و لی )2005،1در دورههای تاریخی مختلف نیز ارتباط مابین انباش��تگی
فناوری و نرخ رش��د متفاوت بودهاست(پاتل و پاویت.)1994،2شواهد تاریخی نشاندهنده این است که
انتقال فناوری بهوس��یله انباش��ت داخلی تکنولوژی تکمیل میگردد و برای فرآیند رشد حیاتی و الزم
1 . Mu & Lee
2 . Patel & Pavitt
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میباش��د( .اسموگلو و رابینسون )2000،1شواهد نشان داده اکثر جهشهای موفق به دنبال اکتساب از
پیشروها صورت پذیرفتهاست .یکی از دالیل این اتفاق هزینه کم تقلید و واردات فناوری از کشورهای
میباشد( .رادوزویچ )1999،یک شاخصه مهم در پشت این پیچیدگی به این دلیل است که رشد تنها
به دلیل فاکتورهای فیزیکی و انسانی نمیباشد بلکه شاخصههای اجتماعی و فرآیندی نیز در آن دخیل
میباشد .آبراموویتز بیان میکند کشوری توانایی و پتانسیل برای رشد سریع دارد که عقبماندگی آن
به دلیل عدم صالحیت نباشد اما زمانیکه کشور دارای عقبماندگی تکنولوژیک بوده ولی دارای مزیت
اجتماعی باش��د ش��رایط برای رشد سریع مهیا میباشد (سیلوربرگ و ورس��پاگن . )1994،2آبراموویتز
تس��هیالت و امکاناتی مانند کانالهای ارتباطالت فنی بینالمللی ،شرایط و اوضاع تجارت بینالمللی و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در انتشار دانش موردتوجه قرار میدهد .همچنین برخی از فاکتورها
و شاخصهها را که بهصورت برونزا باعث فرآیند همگرایی میشود را پیشنهاد مینماید مانند تاریخچه
اجتماع��ی و مزیتهای تکنولوژیکی (ابراموویتز :1989،رادوزویچ .)1999،بهطورخالصه باید بیان نمود
که در دس��تیابی س��ریع میبایس��ت دیدگاه به س��وی اس��تفاده از مفهومی به نام پنجره فرصت باشد
(لندوال و جانسون .)1994،تانزلمن ( )1995نشان میدهد انتخاب یک فناوری مناسب این نیست که
تنها با اس��تعدادهای ما سازگار باش��د بلکه کیفیت افزایش سریع استعدادها در جهت مزیت بلندمدت
دارای اهمیت است ،او پیشنهاد مینماید تنها فناوریهایی انتقال یابند که قابلیت افزایش فاکتورهای
رش��د بلندمدت را داش��ته باشند .در جدول ش��ماره  12جریانات اصلی تحقیقات دستیابی سریع ارائه
گردیدهاست.
جدول  :12ابعاد ،شاخصهها و متغیرهای دستیابی سریع
ابعاد

شاخصهها

متغیرها

نشریات

نهادهای قوی

آزادی داشتن حسابهای بانکی
داخل یا خارج

دسترسی به
منابع پولی سالم تغییرپذیری تورم استاندارد در پنج
سال گذشته
نرخ تورمهای اخیر

پایه علمی

متوسط رشد ساالنه عرضه پول

اطالعات منتشرشده در جلسات و کنفرانسها
تعامالت غیررسمی با محققان دانشگاه
مشاور
اختراع ثبتشده
1 . Acemoglu & Robinson
2 . Silverberg & Verspagen
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پاسخگویی

اراده در درآمد
آزادی تجارت بینالمللی

سیاستها و زیرساختها
سرمایهگذاریها در نوآوری
منطقه جغرافیایی
سوابق تاریخی
هزینه

زمینه
گذاری
سرمایه
میزان عدم قطعیت

واردات فناوری مرتبط
چرخه نوآوری تحقیقوتوسعه داخلی
تقلید و نوآوری

نقش دولت در یادگیری و سیستم ملی نوآوری

همکاری با تأمینکنندگان فناوری
میزان واردات فناوری
تجارت ازاد فناوری

ساختار
سازمان
نوآوری باز

پنجره فرصت

منابع

نقش دولت در مقابل بازار

سازماندهی دانش خارجی

وجود بازارها

ظرفیت تولید

نوآوری محور بودن بازار

میزان یکپارچهسازی

میزان شکاف

زمان برای یادگیری

پویایی بازار

نوآوری محصولی
نوآوری بازار محور

ظرفیت نوآورانه

حاکمیت قانون

دادگاههای بیطرف

دخالت نظامی در حاکمیت

چارچوب
نهادیی

کیفیت تنظیم مقررات

اندازه بازار

تمامیت نظام حقوقی

ظرفیت موجود

اثربخشی دولت

استقالل قضایی
مالکیت فکری حفاظت از حقوق مالکیت

تعهد به نوآوری

ثبات سیاسی

کنترل فساد

اهمیت دولت

نهادهای قوی

مقررات اعتباری ،کار ،و کسبوکار

اهمیت بازار

آزاد سازی
تجارت

ساختار حقوقی و امنیت حقوق

شاخصهای حکومت

اندازه دولت

کارکرد شبکهای
تغییرات ساختاری فرآیند
نواوری
رهبرى
سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه

ابعاد انسانى كارگروهى
انگيزه
خلق ارزش
کسب ارزش
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جدول  :13مراحل ارائه مدل ابتدایی در قسمت دستیابی سریع
تعداد شاخصهای
باقیمانده

مراحل ارائه مدل ابتدایی

(42 = )68 -26

مرحله حذف شاخصهای غیرمرتبط

42

مرحله دستهبندی شاخصهای مرحله اول

( 25= )54 - 29

مرحله حذف شاخصهای با همپوشانی مفهومی
دستهبندی نهایی و اعمال محدودیت بازخوردی از تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری

25

 -3-3دستهبندی ابعاد دستیابی سریع طبق نظر خبرگان :در مرحله دوم از ارائه مدل ابتدایی
در قس��مت دستیابی سریع  42ش��اخص باقیمانده از مرحله قبل بهمنظور دستهبندی به خبرگان ارائه
گردید بهطور خالصه  10بعد طبق نظر خبرگان انتخاب گردید (ش��اخصهها عبارتند از تعهد به نوآوری،
بوکار ،کارکرد نهادی ،شاخصهای حکومت و دولت،
ظرفیت موجود ،س��اختار ،ابعاد انسانی ،شیوه کس�� 
زمینه سرمایهگذاری ،چهارچوب نهادی و چرخه نوآوری در مرحله بعد که در جدول شماره  14نیز اشاره
شدهاست این  10بعد در  4دستهبندی کلی قرار گرفته و طبق نظر خبرگان نامگذاری گردیدند.
جدول  :14سطوح مدل اولیه در قسمت دستیابی سریع
سطح 1
درونی
بیرونی

سطح 2

سطح 3

ظرفیت نوآورانه

-1تعهد به نوآوری -2ظرفیت موجود

نوآوری باز

-1ساختار -2ابعاد انسانی -3شیوه کسبوکار

دولت و کارکردهای نهایی

-1کارکرد نهادی -2شاخصهای حکومت و دولت

پنجره فرصت و بازار

 -1زمینه سرمایهگذاری -2چهارچوب نهادی  -3چرخه نوآوری

 -4انتخاب زمینه تحقیق
به منظور انتخاب حوزه پژوهش از میان فناوریهای اشاره گردیده در سند چشمانداز با استفاده از مدل
ملیک ،بررسیها میان  5فناوری که عبارتند از نانو فناوری ،بیوفناوری ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات،
فناوریه��ای دارویی و پژوهش در زمینه س�لامت و فناوریهای ان��رژی صورت پذیرفت( .طباطباييان,
صوفي ,باقري )1387،مدل ملیک یک مدل مفهومی اس��ت و میتوان برای طراحی مدلهای کاربردی
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از آن اس��تفاده نمود .به این منظور برای س��نجش و اهمیت هر یک از عوامل پرسشنامهای با  19سوال
طراحی شد تا میزان اهمیت هر یک از عوامل مذکور در هر یک از فناوریهای موردنظر سنجیده شود .
روایی پرسشنامه با نظر خبرگان پژوهش و نیز پژوهشهایی که در گذشته در این خصوص ارائه گردیده
بودهاست محقق شد و برای سنجش پایایی نیز از آلفای کرونباخ و سایر روشها استفاده شد .برای انتخاب
فناوری از  5فناوری مذکور عوامل در  4دستهبندی کلی مرتبط با عوامل مربوط به انتقال گیرنده فناوری،
عوامل مربوط به ماهیت فناوری ،عوامل مربوط به فرآیند انتقال فناوری و عوامل انتقالدهنده فناوری که
در جدول ذیل قابل مشاهده میباشد قرار گرفت .نتایج بدست آمده از  90پرسشنامهها دریافت شده که
بهصورت الکترونیک برای متخصصان مدیریت فناوری و خبرگان صنعت ارس��ال گردیده بود در جدول
ذیل ذکر گردیده و همانطورکه قابل مشاهده است فناوری نانو انتخاب گردید.
جدول  :15نتایج پرسشنامه بهمنظور انتخاب فناوری
فناوری
امتیاز کسبشده

نانو تکنولوژی بیوتکنولوژی
3/7906

2/9197

فناوریهای اطالعات و
ارتباطات

فناوریهای دارویی
و پژوهش در زمینه
سالمت

فناوریهای
انرژی

2/3847

2/6608

1/9005

جدول  :16ابعاد انتخابی و متغیرهای مدل میلک
ابعاد انتخاب فناوری

عوامل مربوط به انتقال گیرنده فناوری

عوامل مربوط به ماهیت فناوری

متغیرهای مورد سنجه
•فرهنگ نوآوری در محیط مرتبط با آن فناوری
•تأثیرات نهادی فناوری بر محیط کلی علموفناوری
•سطح منابع انسانی در فناوری
•درجه قطبیت پذیرش فناوری
•الگوها و سازوکارهای مناسب برای انتخاب الزامات فناوری
•سهولت جریان نتایج و خروجیهای فناوری به بازار
•مرزبندی مشخص در علو موفناوری و اجزای آنها
•قابلیت اتوماسیون و استانداردسازی فناوری
•قرار گرفتن چرخه عمر فناوری در مرحله رشد
•قابلیت ذخیرهسازی و مستندسازی فرایندها و الزامات دستیابی به فناوری
•روششناسی شناخت
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متغیرهای مورد سنجه

عوامل مربوط به فرآیند انتقال فناوری

•تنوع متغیرهای تأثیرگذار فناوری
•قابلیت جداسازی و شبیهسازی مدلهای فناوری
•قیمت و ارزش فناوری
•سازوکارهای انتقال

عوامل انتقالدهنده فناوری

•دستیابی به منابع دانش فناوری
•ماهیت دانش
•دسترسی به منابع اصلی برای دستیابی به فناوری
•تأثیرات فرهنگی فناوری بر محیط علموفناوری

 -5روش تحقیق

در این تحقیق نهایتاً این پرسش که ابعاد اصلی و کلیدی تأثیرگذار ظرفیت جذب و دستیابی سریع
در محیط نانو ایران کدام ابعاد و ش��اخصهها میباش��د و آیا ظرفیت جذب تأثیر مثبتی بر دس��تیابی
سریع به فناوری نانو در ایران دارد یا خیر پاسخ داده خواهد شد .با توجه به اینکه ارائه مدل ابتدایی
که در شکل  5نیز میتوان دید در بیشتر مراحل بهصورت کیفی و با کمک خبرگان صورت پذیرفت

میبایس��ت تعریفی از خبرگان ارائه میگردید ،طبق تعریف در فرضیات این تحقیق ،خبرگان در این
تحقی��ق بعد از انتخاب ابعاد اولیه از ادبیات موض��وع و بهمنظور طراحی یک مدل ابتدایی و تصحیح
ابعاد در جریان تحقیق قرار گرفتهاند .درخصوص تعداد خبرگان و نحوه انتخاب آنها باید بیان نمود
که ابعاد برای نظرخواهی به یکی از اعضاء هیات علمی صاحبنظر در این حوزه ارائه گردید و بعد از
نظرخواهی از ایش��ان ،خبره بعدی توس��ط همین محقق انتخاب و معرفی گردید بعد از ارائه مدل به
 10نف��ر از خبرگان که همگی به این روش انتخاب گردیدند مش��اهده گردید دیگر تغییر خاصی در
مدل شکل گرفته ابتدایی و ابعاد درنظر گرفته شده ایجاد نمیگردد لذا تعداد خبرگان  10نفر انتخاب
گردید .با درنظرگرفتن ابعاد استخراجی و مدل ابتدایی که با رویکرد رویش نظر یه بدست آمد ،ابعاد
برای اس��تخراج مدل نهایی (تأیید مدل ابتدایی خبرگان) توسط پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته
و با اس��تفاده از خروجیهای بدس��ت آمده و تحلیل عاملی اکتشافی (در هر مرحله برای تعیین ابعاد
و گویهها از ادبیات موضوع و مدل ابتدایی اس��تخراجی از ادبیات کمک گرفته میشود) مدل ارزیابی
و مدلی نهایی ارائه گردید .مدل با استفاده از مدل معادالت ساختاری برای ارزیابی ابعاد و شناسایی
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تأثیرات و مش��خص نمودن اهمیت ابعاد موردس��نجه قرار گرفت 3 .مرحله از تحقیق را میتوان در
ذیل به اختصار بیان نمود:
مرحله اول :بررس��ی ادبیات موضوع و اس��تخراج ابعاد و طراحی مدل اولیه به روش کیفی با رائه
اطالعات گردآوری ش��ده به خبرگان (رویش نظریه) ،ابزار مورداس��تفاده در این مرحله بررسی اسناد و
جامع��ه آماری نیز مقاالت و کت��ب موجود بهمنظور گردآوری اطالعات و مصاحبه با خبرگان در بخش
رویش نظریه بودهاست.

مرحله دوم :مرحله اعتبارس��نجی مدل بهوس��یله روش کیفی (گروه کانونی) ،ابزار مورداستفاده

مصاحبه و روش نمونه گیری گلوله برفی بودهاست.

مرحله سوم :پیمایش و بازبینی مدل بهوسیله روش کمی پیمایشی (از مدل معادالت ساختاری

اکتش��افی اس��تفاده گردیده و در هر مرحله در تعیین تعداد ابعاد از ادبیات موضوع و مدل ابتدایی بهره
گرفته شدهاست) ،برای طراحی مدل از مدل معادالت ساختاری استفاده شدهاست ،ابزار مورد استفاده
نرمافزار اسپیاساس و لیزرل میباشد.
گویهه��ای انتخابگردی��ده در ادبیات موضوع که در مدلی ابتدایی ارائ��ه گردیده بهمنظور ارزیابی
توس��ط پرسش��نامه بس��ته و در  54س��ؤال (روش لیکرت) مورد س��نجش قرار گرفت .طبق اطالعات
بدس��تآمده از س��تاد نانو در ایران حدود  2000محقق کارش��ناس ارش��د و دکتری در زمینه فناوری
قوپژوهش هس��تند و بیش از  3500پایاننامه تحصیالت
نانو در دانش��گاههای کشور مشغول به تحقی 
تکمیلی در این زمینه انجام شدهاس��ت .حدود  30ش��رکت بزرگ و کوچک به تولید محصوالت مبتنی
بر فناوری نانو مش��غول هس��تند و برخی از محصوالت آنها به بازارهای خارجی صادر میشود بیش از
 70ش��رکت کوچک و متوس��ط درحالتوسعه فناوری برای ورود به بازار هستند .جامعه آماری با توجه
به اینکه جریان این تحقیق بررسی تأثیر ظرفیت جذب بر دستیابی سریع به فناوری است که یکی از
شاخصههای تجاریسازی فناوریاست میباشد ،شرکتهای مشغول در حوزه نانو فناوری در نظر گرفته
شد .طبق بررسیهای صورت پذیرفته حدودا ً  800نفر از کارشناسان و خبرگان در این حوزه مشغول به
فعالیت میباشند .حجم نمونه مطلوب حدود  255نفر محاسبه گردید .با درنظرگرفتن تعداد موردنیاز و
با توجه به میزان احتمالی بازگشت پرسشنامهها تعداد  600پرسشنامه توزیع گردید ،از این تعداد 276
پرسشنامه جمعآوری و موردبررسی قرار گرفت.
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 -6تجزی هوتحلیل دادهها

 -1-6روایی و پایایی و بررس�ی اولیه دادهها :در این مرحله از پرسش��نامههای مرتبط بهرهگرفته
شود ،و ثانیاً از نظرات اساتید و خبرگان نیز بدین منظور استفاده گردیدهاست .از تحلیل عاملی اکتشافی
نیز برای بررس��ی روایی س��ازه در بخش دوم و برای تأیید مدل اس��تفاده شدهاست .در خصوص مدل
پیش��نهادی به صورت گام به گام مدل بهبود داده شدهاس��ت .در پژوهش در دو مرحله آلفای کرونباخ
موردمحاسبه قرار گرفته در مرتبه اول بعد از جمعآوری  30پرسشنامه اولیه نتایج نشان میدهد ،ابزار
تحقیق از پایایی کافی برخوردار اس��ت میزان آلفای کرونباخ  0/92گردید که نش��اندهنده پایایی باال

میباش��د و در مرتبه دوم در انتهای جمعآوری پرسش��نامهها مجددا ً آزمون مورد بررسی قرار گرفته .با
بررس��یهای صورت پذیرفته تعداد دادههای گمش��ده  7داده و با استفاده از روش حذف بودهاست ،در
مابقی دادههای گمش��ده جایگزنی با میانگین صورت پذیرفت .برای شناس��ایی دادههای پرت از مقدار
تابع احتمال اس��تفاده شدهاست که منجر گردید  6مورد از مشاهدهها حذف گردد ،گویههای معکوس
نیز یک مورد مشاهده گردید.

 -2-6تحلیل عاملی :هدف این بخش از تحقیق بررس��ی مدل ابتدایی بهمنظور دس��تهبندی و
شناخت با یک رویکرد کمی میباشد ،بدین منظور با استفاده از تحلیل عاملی گویههای استخراجی و
مدل اولیه موردبررسی قرار گرفتهاست .تحلیل عاملی در دو سطح در این تحقیق صورت پذیرفتهاست.
س��طح ابتدایی برای دس��تهبندی گویههای اس��تخراجی از ادبیات موضوع و نظر خبرگان و سطح دوم
بهمنظور اختصار بیشتر ابعاد و دستهبندی ابعاد در مفاهیم کلیتر و جامعتر.

مرحله اول شناخت امکان تحلیل عاملی بر روی دادهها شامل دو آزمون است:

 -1آزمون بارتلت  -2آزمون کی ام او
در تحلی��ل عامل اکتش��افی مرتبه اول برای  29گویه مربوط به متغی��ر ظرفیت جذب و  25گویه
مرتبط به متغیر دستیابی سریع مقدار کی ام او به ترتیب برابرست با  /718و  0/817كه نشان ميدهد
دادهها قابل تقليل به تعدادي عاملهاي زيربنايي ميباشد.

مرحله دوم شناخت سهم مجموعه عامل در تبیین واریانس هر گویه میباشد در اینجا نیز سهم

واریانس هر گویه بر مبنای جدول اشتراکات مشخص میشود که عبارتست از مقدار آغازین که همیشه
برابر یک اس��ت و مقدار اس��تخراج که همان مقداریست که هر گویه توانسته تبیین کند ،برای تمامی
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گویهها باالتر از حد قابل قبول  0/4میباشد.

مرحله س�وم ش��ناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس تمامی گویهها بر مبنای ادبیات

تحقی��ق 10 ،عام��ل بهعنوان ابعاد متغیر ظرفیت جذب تعریف شدهاس��ت .درعینحال 9 ،مورد از این
عوامل دارای مقدار ویژه بیشتر از یک میباشد و یک عامل بعدی مقدار ویژه نزدیک به یک دارد .مجموع
مجذور بارهای عامل چرخشیافته نیز میزان واریانس تبیینش��ده را نش��ان میدهد که این  10عامل،
حدود  80درصد تغییرات متغیر ظرفیت جذب را تبیین میکنند.

مرحله چهارم مرحله شناخت ماتریس همبستگی بین گویهها و عاملها و دستهبندی هر گویه در

هر عاملی باش��د ،براي دستهبندي گويهها در بين عوامل ،براساس بار عاملي آنها ،بايد از نتايج جدول
چرخ يافته استفاده كرد .در نهایت جدول  17نشاندهنده ابعاد بدستآمده و نامگذاری آنها میباشد.
جدول  :17دستهبندی اولیه ابعاد و نامگذاری آنها
ظرفیت جذب

دستیابی سریع
نامگذاري

سؤاالت

نامگذاري

سؤاالت

نامگذاري

سؤاالت

نامگذاري

سؤاالت

چهارچوب
نهادی

 21و 22

کارکرد
نهادی

 13تا 15

جذب

 39تا 42

دگرگونی

 46تا 50

عامل انسانی

10

تعهد به
نوآوری

 1تا 5

هماهنگی

 26و 27

ظرفیت تولید

 28تا 31

سرمایهگذاری  19و 20

ساختار

 8تا 9

بهره برداری

 51تا 54

ظرفیت داخلی

 32تا 34

شیوه
کسبوکار

 11و 12

چرخه
نوآوری

 23تا 25

نگهداری

 43و 44

بازآرایی

 45و 46

ظرفیت موجود

6و7

دولت

 16تا 18

شناخت

 35و 36

اکتساب

 37و 38

-3-6دس�تهبندی ثانویه ابعاد (س�طح دوم تحلیل عاملی) :در گام بع��دی بهمنظور ایجاد
اختصار بیش��تر مجدد گامهای قبلی را تکرار نموده تا مش��خص گردد آیا میتوان دستهبندی جدیدی
برای ابعاد بدس��ت آورد یا خیر پس الزم اس��ت مجدد گامها و آزمونهای انجامشده این بار برای ابعاد
و دس��تهبندی اس��تخراجی در گام قبل صورت پذیرد .طبق جدول مرحله  3مشخص شد که 10عامل
استخراجشده از مرتبه اول ظرفیت جذب را میتوان به  5عامل کلیتر و 10عامل استخراجشده از مرتبه
اول دستیابی سریع را میتوان به  4کامل کلیتر طبقهبندی کرد.
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جدول  :18دستهبندی ثانویه ابعاد و نامگذاری آنها مرحله دوم
ظرفیت جذب

دستیابی سریع
نامگذاري

شاخصها

نامگذاري

شاخصها

نوآوری باز

ساختار ،عامل انسانی ،شیوه کسبوکار

نگهداری

نگهداری و بازآرایی

ظرفیت نوآورانه

تعهد به نوآوری ،ظرفیت موجود

تحول

تحول و بهرهبرداری

دولت و کارکردهای
نهادی

کارکرد نهادی ،شاخصهای دولت،
چهارچوب نهادی

اکتشاف

جذب ،اکتساب و شناخت

پنجره فرصت و بازار

چرخه نوآوری ،زمینه سرمایهگذاری

تعامل

هماهنگی ،ظرفیت تولید

ظرفیت

ظرفیتهای داخلی

 -7بررسی مدل ساختاری
هدف از این بخش بررس��ی مدل استخراجی بدست آمده از تحلیل عاملی است ،به دلیل اینکه تحلیل
عاملی در دو سطح ارائه گردید ،بررسی مدل ساختاری نیز در دو سطح صورت پذیرفت .در اینجا روابط
تئوريكي بين متغيرها در مرحله تدوين چارچوب بررسی خواهد شد و به این سؤال پاسخ داده میشود
که آیا مدل از برازش مناسب برخوردار است یا خیر و از طرف دیگر معناداری روابط در این مدل برازش
یافته موردآزمون قرار خواهد گرفت .در نهایت این بخش به این سؤال پاسخ خواهد داد که در هر سطح
از بررسی کدام بعد دارای اهمیت بیشتر بوده و همچنین روابط بین ابعاد به چه نحوی میباشد و .از این
طریق میتوانیم اثرات متغیرهای هر دو سطح را بر متغیر اصلی خود مشاهده کنیم.

شکل  :2اعداد معناداری مدل ساختاری اول

شکل  :3بارهای عاملی استاندارد مدل ساختاری اول
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جدول  :19ضرایب و اولویتهای مدل ساختاری اول
ظرفیت جذب

دستیابی سریع
ضریب

شاخص

ضریب

شاخص

ضریب

شاخص

ضریب

0/59

چهارچوب نهادی

0/61

کارکرد نهادی

0/33

اکتساب

 0/79نگهداری و حفظ

0/47

عامل انسانی

0/70

تعهد به نوآوری

0/31

بهرهبرداری

 0/42زمینه سرمایهگذاری 0/49

0/57

شاخص
جذب

ساختار

0/30

ظرفیت داخلی 0/46

شناخت

0/59

شیوه کسبوکار

0/46

چرخه نوآوری

0/21

ظرفیت تولید

0/36

هماهنگی

0/47

ظرفیت موجود

0/34

شاخصهای دولت

0/17

دگرگونی

0/36

بازآرایی

در سطح دوم نیز مجددا ً با استفاده از تحلیل عاملی ابعاد و روابط مورد بررسی قرار گرفت .ابعاد این
سطح با استفاده از سطح دوم تحلیل عاملی بدستآمده و مورد تحلیل قرار گرفت.

شکل  :4اعداد معناداری مدل ساختاری اول

شکل  :5بارهای عاملی استاندارد مدل ساختاری دوم

جدول  :20اولویتبندی ضرایب در اکتشافی مرتبه دوم
دستیابی سریع

ظرفیت جذب
عامل

اولویت

عامل

اولویت

نگهداری

0/84

نوآوری باز

0/81

اکتشاف

0/55

ظرفیت نوآورانه

0/82

شایستگیهای تعاملی

0/46

دولت و کارکردهای نهادی

0/80

ظرفیتهای داخلی

0/35

پنجره فرصت و بازار

0/57

تحول

0/21
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 -8نتایج
با توجه به جداول  19و  20بزرگترین ضریب در سطح اول معادالت ساختاری در ظرفیت جذب متعلق
به حفظ و نگهداری و در دس��تیابی س��ریع متعلق به تعهد به نوآوری میباشدو در سطح دوم معادالت
ساختاری بزرگترین بخش ظرفیت جذب ضریب متعلق به بعد نگهداری میباشد و در بخش دستیابی
س��ریع متعلق به ظرفیت نوآورانه میباش��د ل��ذا در این مدل با توجه به بررس��یهای صورت پذیرفته
درصورتیک��ه دس��تهبندی کلیتر را برای ابع��اد در نظر گرفته و ابعاد را در  5مفهوم کلی در قس��مت
ظرفیت جذب و  4مفهوم کلی برای دستیابی سریع مشخص نماییم شاخص نگهداری و ظرفیت نوآورانه
بهترتیب دارای باالترین اهمیت در ظرفیت جذب و دس��تیابی سریع میباشد .با توجه به اینکه فرضیه
اصلی این پژوهش بررس��ی اثر ظرفیت جذب بر دس��تیابی سریع بوده خروجیها و تحلیلهای صورت
پذیرفته نشاندهنده اثر مثبت و معنادار ظرفیت جذب بر دستیابی سریع دارد.
 -9بحث و نتیجهگیری
ش��واهد حاکی از آن اس��ت که کش��ورهای دیرتر صنعتی شده قادر به سرعتبخش��یدن به نرخ رشد
اتخاذ فناوریهای توس��عهیافته توس��ط کشورهای رهبر و پیشرو میباش��ند که یکی از روشهای این
مهم دس��تیابی س��ریع نام گرفتهاست .پژوهش حاضر با درنظرگرفتن ش��رایط خاص زمانی و وضعیت
کش��ور میتواند درپیداکردن حلقه گمش��ده صنایع با فن��اوری باال بهخصوص نانو فن��اوری که باعث
گردیده صنایع مذکور از بهرهوری پایینی برخوردار و دارای س��رعت رش��د و توسعه کندتری نسبت به
پیش��روان باشندکمک نموده و همانطورکه بیان گردید هدف اصلی از این پژوهش شناسایی عوامل و
بازیگران اصلی ظرفیت جذب و دستیابی به فناوری میباشد با بررسی تأثیرات احتمالی ظرفیت جذب
و زیرس��اختها بر افزایش س��رعت و ایجاد جهش در فناوری .در ابتدای پژوهش با توجه به عدم وجود
ادبیات موضوع در کشور و جدید بودن موضوع تحقیق تنها راه تعریف موضوع و شناسایی عوامل اصلی
و تأثیرگذار رجوع به پژوهشهای صورت گرفته بینالمللی بود .در ادامه تالش شد عالوه بر ارائه تعاریف
جامع حداالمکان عوامل اصلی تأثیرگذار و بازیگران اصلی شناسایی و معرفی گردد .در تعاریف ارائه شده
بینالمللی همواره ظرفیت جذب را توانایی تشخیص ارزش چیزهاي جدید ،اطالعات خارجی ،جذب و
انطباق و بکارگیري آن در جهت اهداف تجاري دانس��ته و بیشتر تعاریف ارائه شده با وجود اینکه ابعاد
جابهجا میگردید حول این تعریف تمرکز داش��ته بههمین منظور س��عی گردید با مطالعه جریانهای
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تحقیقاتی که دارای همپوشانی زیادی از نظر ابعاد و مفاهیم با ظرفیت جذب داشتند الیههای پنهان،
عوامل تازه و تعاریف جدیدی را ارائه نمود بههمینمنظور تمرکز بر روی کلید واژههای مفهوم ظرفیت
ج��ذب صورت پذیرفت .در این پژوهش در ح��وزه ظرفیت جذب مفاهیم جدیدی ارائه گردید ،همواره
در تحقیقات قبلی هر چه درخصوص ظرفیت جذب اش��اره گردیده بود را میتوانستیم در دستهبندی
فرآیندها بگنجانیم ،بدین مفهوم که تمامی عوامل بیانش��ده بر روی شاخصهایی تمرکز داشتند که از
لحاظ مفهومی و ماهیتی ،فرآیند بهش��مار میآمده و تمرکز اصلی به درون مجموعه و س��اختار بود و
اینگونه بیان میشد که در نهایت شاید خارج از مجموعه یا کشور نیز دارای اهمیت باشد اما اگر نیازی
به تغییر وجود داشته باشد میبایست تغییرات داخلی و آن هم از راه تصحیح فرآیندها صورت پذیرد،
حال آنکه ممکن بود این فرآیند هم مرتبط به داخل و هم خارج از مجموعه باشد .اما در این پژوهش
مفهوم جدیدی ارائه گردید که به نام قابلیتها نامگذاری ش��د و ش��امل دو دستهبندی شایستگیهای
تعاملی و بیرونی و ظرفیتهای داخلی بود .ارائه این مفهوم جدید دستهبندیهای قبلی در حوزه ظرفیت
جذب را به کلی دگرگون نمود .حال آنکه مفهومی به نام فرآیندها نیز تا قبل از این اشاره نشده و این
دس��تهبندی برای نش��اندادن تفاوت ماهوی در عوامل تأثیرگذار ارائه گردید .در بحث دستیابی سریع
نیز مراحل مذکور عینا تکرار گردید و با توجه به اینکه ادبیات موضوع در این مبحث بس��یار ضعیفتر
میباش��د با شناسایی مفاهیم به کمک خبرگان با حداکثر همپوشانی با مفهوم جهش تکنولوژی سعی
گردید ابعاد شناسایی گردد .مدل ابتدایی استخراج شده از رویکرد رویش نظریه بهمنظور ارزیابی و تأیید
توس��ط پرسشنامه بسته موردارزیابی قرار گرفت .با استفاده از خروجیهای پرسشنامه و تحلیل عاملی
اکتش��افی (بهمنظور تعیین نهایی ابعاد در هر مرحله از مدل ابتدایی و ادبیات موضوع استفاده گردید).
نتایج حاکی از تأیید مدل ابتدایی بهوسیله تحلیل عاملی اکتشافی میباشد .عاملی که بزرگترین ضریب
را در ظرفیت جذب به خود اختصاص داده نگهداری و بازآرایی میباشد که طبق دسته بندی که ابعاد و
شاخصها در آن گنجاندهشده از دو بخش تشکیل شده که شامل  -1نگهداری و حفظ و  -2فعالسازی
و بازآرایی میباشد و در قسمت دستیابی سریع ظرفیت نوآورانه بزرگترین ضریب را به خود اختصاص
داده که شامل -1تعهد به نوآوری  -2ظرفیت موجود میباشد.
از آنجایی که تأثیر مثبت ظرفیت جذب بر دس��تیابی سریع به فناوری موردتأیید قرار گرفت نتایج
بدستآمده حکایت از آن داشت که برخالف تصور عمومی در خصوص بحث فناوریها با تکنولوژیهای
ب��اال در بحث ظرفی��ت جذب بعد نگه��داری و بازآرایی دانش موجود که ش��امل مباحثی چون حفظ
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دانش ،مدیریت دانش ،تمرکز بر فرایندها و منابع انس��انی میباش��د دارای حداکثر اثرگذاری میباشد.
درخصوص رویکردهای دس��تیابی س��ریع نیز توجه به فاکتورهای اثرگذار در بحث نوآوری بهخصوص
نوآوری اکتشافی و نوآوریهای افزایشی که در بستر ظرفیت نوآورانه مطرح میگردند میتواند کلیدی
برای فرآیندهای زمانبر و کم تأثیر فعلی باشد.
جدول  :21پیشنهادات در خصوص ارتقای توانمندی شاخصهها و ابعاد اولویتدار
پیشنهادات در خصوص تقویت شاخصههای
نگهداری و حفظ

پیشنهادات در خصوص فعالسازی مجدد و بازآرایی

حفظ دانشهای مرتبط و موردنیاز در طول زمان.

رویکرد تلقی دانش فناورانه نیروی انسانی بهعنوان مراجع
آینده.

شناخت سریع فرصت کسبو کار با دانش موجود.

فعال شدن دانش موجود و توانایی برای استفاده از فناوری
جدید.

ایجاد ارتباط با دانش مربوطه در سراسر سطح فعالیت .تجزیهوتحلیل و تفسیر سریع تغییرات و خواستههای بازار
درک فرصت جدید برای خدمت به مشتریان با فناوری موجود.

مدیریت دانش داخلی.

پیشنهادات در خصوص تقویت شاخصههای تعهد به نوآوری
تمرکز بر روی سیاستهای افزایش نوآوری

تأمین مالی و تسهیل نوآوری و ایجاد زیرساختها

سرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی

بهبود ظرفیت انتقال و انتشار دانش و نوآوری

سیاستگذاری ،راهبری و سازماندهی نوآوری

ارتقاء کارآفرینی فناورانه و توسعه نوآوری برای
توانمندسازیبخشی

تحقیقوتوسعه و ایجاد ظرفیت نوآوری
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