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چکیده

کشورهای درحالتوسعه به دلیل ظرفیت نوآوری محدود ،بر جذب فناوریهای وارداتی و بهبود تدریجی
آنها متکی هس��تند .این امر مستلزم تالشهای نظاممند برای تقویت قابلیتهای فناورانه بومی است.
مقاله حاضر با استفاده از مفهوم یادگیری فناورانه مبتنی بر جذب فناوری و نوآوری تدریجی به ارزیابی
تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه در صنعت نساجی سوریه میپردازد .گردآوری دادهها
با اس��تفاده از پرسشنامه تأییدشده توس��ط خبرگان و با ارسال به  33کارخانه نساجی کشور سوریه از
جوالی تا دسامبر  2016صورت گرفته و بهمنظور تحلیل دادهها از آزمونهای رگرسیون خطی ساده،
چندگانه و رگرس��یون ترتیبی استفاده شده است .یافتههای پژوهش ،بیانگر تأثیر قابلتوجه بازیگران
انتقال فناوری بر انباش��ت قابلیت عملیاتی نس��بت به قابلیتهای انطباقی و نوآورانه اس��ت ،همچنین
تنها تأثیر قابلیت عملیاتی بر تغییر فنی جزئی تأیید ش��د که بر وجود نظام تغییر فنی منفعل در این
صنع��ت داللت میکند .بهبود این وضعیت مس��تلزم نقش فعالتر بازیگ��ران انتقال فناوری جهت رفع
موانع یادگیری فناورانه و س��وق دادن بنگاهها به س��مت رفتار فناورانه فعال جهت ساخت قابلیتهای
فناورانه فراتر از قابلیت عملیاتی میباشد .چارچوب این پژوهش ،رویکردی نظاممند به یادگیری فناورانه
دارد که کمتر مورد توجه محققین واقعشده و ابزاری برای ارزیابی وضعیت نظام تغییر فنی در اختیار
سیاستگذاران قرار میدهد.
کلمات کلیدی:
یادگیری فناورانه ،تغییر فنی ،قابلیت فناورانه ،انتقال فناوری ،سوریه
 . 1دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
* نویسنده عهدهدار مکاتباتammar.sr@hotmail.com :
 . 2دانشکده مدیریت ،علم و فناوری ،دانشگاه امیرکبیر ،تهران ،ایران
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 .1مقدمه
تغییر فنی ،موتور پویایی است که راه رشد اقتصادی و توسعه را برای کشورها باز میکند .مفهوم تغییر

فنی غالباً در رویکرد نظام نوآوری مطرح میشود .با بروز محدودیت کاربرد نظام نوآوری در کشورهای
درحالتوسعه به دلیل تفاوت بنیادین شکل تغییر فنی حاصله در این کشورها در مقایسه با کشورهای
توس��عهیافته ،مفهوم یادگیری فناورانه موردتوجه جدی قرار گرفت (ویوتی2002 ،1؛ فریمن1994 ،2؛
بل و پویت .)1993 ،3در کشورهای درحالتوسعه که بهطور کلی بر کسب فناوریهای خارجی و بهبود
تدریجی آن متکی هس��تند ،يادگیری فناورانه برای کاهش ش��کاف فناورانه با کش��ورهای توسعهیافته
حياتي است.
ش��واهد نش��ان میدهد که برخی کش��ورها با وجود اینکه بر نوآوری ریش��های متکی نیس��تند و
فناوریهایی را که در جای دیگر توسعه دادهشده اتخاذ و اجرا میکنند هنوز از موفقترین اقتصادها به
شمار میآیند ،موفقیت این کشورها را به فرآیندهای یادگیری فناورانه آنها نسبت میدهند (لوندوال
و نلسن.)1999 ،4
در کش��ورهای درحالتوس��عه که نظ��ام نوآوری بالغ��ی ندارند ،تکیه صرف ب��ه تالشهای داخلی
تحقیقوتوس��عه برای ایجاد تغییر فنی به کارایی کمتر و هزینه بیش��تر و نیز از دست دادن یک منبع
دانش��ی مهم منجر میش��ود (پاک و س��اگی .)1997 ،5انتقال فناوری بهعنوان منبع یادگیری فناورانه
کلیدی ،صرفاً از طریق انتقال فیزیکی ماشینآالت به کشورهای میزبان مؤثر نخواهد بود ،انتقال فناوری

زمانی مؤثر و مس��بب یادگیری فناورانه در راس��تای توس��عه اقتصادی کشور میشود که تالشهای
مناس��بی برای جذب دانش و ایج��اد قابلیتهای فناورانه بومی صورت گیرد .این امر مس��تلزم تعامل
بازیگران درگیر در فرآیند انتقال فناوری است (لل1992 ،6؛ بل و پویت1993 ،؛ مجیدپور.)2016 ،7
سوریه کشوری درحالتوسعه است كه صنعت نساجی آن بعد از نفت ،بزرگترین منبع ارز خارجی
برای اقتصاد کش��ور اس��ت .این صنعت یکی از مهمترین پایههای تولیدی کشور محسوب میشود که
به حدود  ٪22از کل نیروی کار ش��اغل در صنعت فرصت اشتغال داده و  ٪22از تولید صنعتی خالص
1 . Viotti
2 . Freeman
3 . Bell and Pavitt
4 . Lundvall and Nielsen
5 . Pack and Saggi
6 . Lall
7 . Majidpour
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داخلی کش��ور را تش��کیل میدهد .در طول هفت سال ،پیش از بحران  ،2011صادرات نساجی بهطور
متوسط ٪32از صادرات غیرنفتی و حدود  ٪9از کل صادرات را تشکیل میداد (عبود و سید.)2010 ،
سوریه از دهه 1990بهدنبال تحول در رژیم اقتصادی خود است (حداد )2011 ،1و با توجه به سیاست
آزادسازی تجارت ،بسیاری از صنایع داخلی که به مدت طوالنی حمایتشده بودند ،بهشدت تحتتأثیر
ق��رار گرفتن��د بهگونهای که با رقابت ش��دید تولیدکنندگان خارجی در بازار داخلی مواجه ش��دند که
درنهایت این امر موجب انحالل تعداد شماری از بنگاههای فعال در زمینه نساجی گردید (عبود و سید،2
2010؛ اللحام.)2010 ،
بااینوجود که صنعت نساجی سوریه سابقه طوالنی در زمینه انتقال فناوری دارد ولی بهطور عمده بر
جنبه تولید تا ساخت قابلیتهای فناورانه
فناوریهای خارجی وارداتی متکی است و یادگیری فناورانه بر 
بومی که توانایی ایجاد تغییر فنی را فراهم میآورد متمرکز است (آژانس عالی تحقیقات علمی.)2010 ،3
مقاله حاضر ،چارچوبی را برای ارزیابی تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه پیش��نهاد
میکند .چارچوب پیشنهادی در صنعت نساجی سوریه بهکار گرفته میشود و وضعیت یادگیری فناورانه
موجود در سطح صنعت را بررسی میکند.
در بخش دوم مقاله حاضر ،جنبههای مختلف یادگیری فناورانه با تمرکز بر محوریت مفهوم تغییر
فنی ارائه میش��ود ،مفهوم قابلیتهای فناورانه و نقش حیاتی بازیگران انتقال فناوری در تهیه بس��تر
مناسب برای یادگیری فناورانه مطرح میشود سپس صنعت نساجی سوریه مورد بررسی قرار میگیرد؛
پسازآن به تبیین چارچوب پیش��نهادی پژوهش پرداخته میشود؛ در بخش سوم مقاله ،روششناسی
پژوهش بیان میش��ود ،تجزیهوتحلیل یافتههای بهدس��تآمده از کاربرد چارچوب در صنعت نس��اجی
س��وریه در بخش چهارم مقاله ارائه میش��ود .در بخش پنجم نتایج آزمون چارچوب در صنعت نساجی
س��وریه بررس��ی میش��ود س��پس در بخش نهائی مقاله نتایج پژوهش بحث و داللتهای کاربردی و
سیاستی استخراج میشود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نوآوری در کش��ورهای توس��عهیافته از تعامل بازیگران نظام حاصل میشود ،درحالیکه این نوآوری در
1 . Haddad
2 . Abboud and Said
 . 3الهيئة العليا للبحث العلمي
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کش��ورهای درحالتوس��عه که اغلب فناوریهای خود را وارد میکنند ،بهندرت رخ میدهد .با رس��وخ
اهمیت یادگیری فناورانه برای ساخت قابلیتهای فناورانه و درنتیجهی آن تحقق تغییر فنی ،تحقیقات
در زمینه یادگیری فناورانه فرصتی را برای کش��ورهای درحالتوس��عه ایج��اد میکند تا بتوانند درک
بهتری از ماهیت و روند تغییر فنی بهدست بیاورند ،استراتژیهای مناسب را اتخاذ کنند و سیاستهای
پش��تیبانی را طراحی نمایند و درنهایت تالشهای خود را برای کاهش ش��کاف فناورانه با کش��ورهای
توسعهیافته به ثمر برسانند.
 .1.2یادگیری فناورانه

با رش��د ش��تابان مطالعات ،مفهوم یادگیری فناورانه ابعاد گوناگونی به خ��ود گرفت؛ میتوان مطالعات
یادگیری فناورانه را در دودسته اصلی جمعبندی نمود :مطالعات دسته اول ،شیوهها ،مکانیزمها و منابع
یادگیری فناورانه مختلف را مطرح کرده و تأثیر آن بر تحقق تغییر فنی در سطح بنگاه بررسی میکند
(مالربا1992 ،؛ جنسن 1و همکاران2007 ،؛ فیگویردو 2و همکاران2013 ،؛ هانسن و اوکویل)2014 ،3؛
دسته دوم مطالعات ،مفهوم یادگیری فناورانه را با نگاه کالنتر مطرح میکند که بر شاخصهای کالن
متکی هستند (سوبوتینا2006 ،4؛ ویوتی2002 ،؛ لل.)1992 ،
در ادبی��ات ،تعریف واح��دی از یادگیری فناورانه نیس��ت (تیس و همکاران1997 ،5؛ س��وبوتینا،6
2006؛ ویوت��ی)2002 ،؛ ویوتی ( )2002یادگی��ری را «فرآيند تغيير فني تعریف میکند كه از طريق
ج��ذب و نوآوري تدريجي تحقق مييابد .بهعبارتدیگر يادگيري ،جذب تكنيكها و روشهاي موجود
اس��ت .اين امر بهمعناي جذب نوآوریهای تولیدش��ده در جاهای ديگر و بهبود تكنيكها و روشهاي
کسبشدهاس��ت» (ویوتی .)2002 ،تعریف مزبور ،ماهیت تغییر فنی را در کش��ورهای درحالتوس��عه
توصیف میکند .این تعریف با رویکرد مقاله حاضر که برای تجزیهوتحلیل یادگیری فناورانه در س��طح
بنگاه مفهوم تغییر فنی را در هسته قرار میدهد ،نزدیک است.
تفاوت مهمی که بین بنگاهها وجود دارد ،توانایی کس��ب ،بهکارگیری ،تغییر و خلق فناوری اس��ت.
1 . Jensen
2 . Figueiredo
3 . Hansen and Ockwell
4 . Soubbotina
5 . Teece et al
6 . Soubbotina
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درک این توانایی برای ایجاد تغییر فنی ،زمانی حاصل میش��ود که متوجه تفاوت زیاد در فرآیندهایی
که توس��ط آن ایجاد میش��ود و قابلیتهای متنوع موردنیاز آن شده باشیم (ویوتی .)2002 ،مطالعات
قابلیت فناورانه برای بررسی یادگیری فناورانه بهره میبرند ،انعطافپذیری این مفهوم

بسیاری ،از مفهوم
ابزار مناسبی را برای بررسی توسعه تدریجی قابلیتهای فناورانه در کشورهای درحالتوسعه در اختیار
محققان قرار میدهد.
پان��دا و راماناثان )1997 (1قابلیتهای فناورانه را بهعن��وان «مجموعهای از تواناییهای کارکردی،
ک��ه در عملکرد بنگاه در فعالیتهای فناورانه مختلف منعکسش��ده ،و هدف نهایی آن مدیریت ارزش
در س��طح بنگاه اس��ت» ،تعریف میکنند (پاندا و راماناثان .)1997 ،بل و پویت قابلیتهای فناورانه را
«متش��کل از مناب��ع موردنیاز برای تولید و مدیریت تغییر فنی» میدانن��د (بل و پویت .)1993 ،تمایز
تعاریف فوق در این است که تعریف اول به قابلیتهای منحصربهفرد یک صنعت قائل است ،درحالیکه
تعریف دوم با تمرکز بر تغییر فنی؛ صرفنظر از خصوصیت صنعت؛ ارائهشدهاست.
با مطالعه ادبیات پژوهش ،طیف وس��یعی از قابلیتهای فناورانه و کارکردهای آن مشاهده میشود
که دو بعد اصلی بر تنوع فضای آن حاکم است :بعد اول با شیوه تعیین گونههای قابلیت فناورانه ارتباط
دارد (پاندا و راماناثان1996 ،؛ ویوتی )2002 ،و بعد دوم مفهوم نوآوری اتخاذش��ده در مطالعات اس��ت
(هانسن و اوکویل2014 ،؛ لل.)1992 ،
برای روش��ن ش��دن تعریف یادگیری فناورانه در س��طح بنگاه ،باید ابتدا دو عنصر آن یعنی جذب
فن��اوری و نوآوری تدریجی را تعریف کرد .جذب فن��اوری از طریق مکانیزمهای متنوع و منابع متعدد
یادگیری فناورانه صورت میگیرد (لوندوال2004 ،2؛ هانس��ن و اوکویل ،)2014 ،مکانیزمها و منابع با
ترکیبهای متفاوتی بهکار گرفته میش��وند .این امر با اس��تراتژی فناورانه بنگاه ارتباط دارد و از زمینه
کش��وری که در آن فعالیت میکند تأثیر میپذیرد .درواقع ،فرآیند جذب فناوری ،زمانی موفق اس��ت
که به س��اخت قابلیتهای فناورانه بنگاه منجر شده باش��د (ویوتی2002 ،؛ هانسن و اوکویل.)2014 ،
بهعبارتدیگر تالشهای بنگاه برای جذب یک فناوری در گونههای قابلیت فناورانه انباش��ت ش��ده در
سطح بنگاه مجسم میشود .مقاله حاضر برای بررسی جذب فناوری در سطح بنگاه سه سطح پیچیدگی
برای قابلیتهای فناورانه را در نظر میگیرد که عبارتاند از:
1 . Panda and Ramanathan
2 . Lundvall
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 قابلیت عملیاتی :دانش ،مهارت و شرایط دیگر موردنیاز فرآیند تولید قابلی��ت انطباقی :دانش ،مهارت و ش��رایط دیگر موردنیاز برای ت��داوم تدریجی ارتقای طراحیمحصول ،فناوری فرآیند و ویژگیهای عملکرد
 قابلیت نوآورانه :دانش ،مهارت و شرایط دیگر موردنیاز برای ایجاد فناوری جدید ،مانند تغییراتاصلی در طراحی و ویژگیهای اصلی محصول و فرآیندهای تولید.
اهمیت نوآوری تدریجی ازآنجا ناش��ی میشود که توسعهتدریجی قابلیتهای فناورانه بنگاه را در
کش��ورهای درحالتوسعه نش��ان میدهد (اوکویل و مالیت2012 ،1؛ بل .)2009 ،گونههای تغییر فنی
حاصل در کش��ورهای درحالتوسعه نتیجه تجسمیافتهای از س��طوح خاص قابلیتهای فناورانه است،
بدین معنا که قابلیتهای فناورانه انباشت شده ،نشان دهنده توانایی بالقوه ایجاد تغییر فنی خاصی است
نه خود تغییر فنی .نوآوری تدریجی بهگونهای از تغییر فنی اش��اره میکند که در یک فناوری موجود
حاصل میشود .درحالیکه فرآیند تغییر فنی؛ «متضمن هر وسیلهای است ،که توسط آن فناوری جدید
به ظرفیت تولید بنگاهها و اقتصادها اضافه میشود» (بل و پویت .)1993 ،اغلب مطالعات که از مفهوم
قابلیت فناورانه بهره میگیرند ،گونه تغییر فنی موافق سطح قابلیت خاص را جزو کارکردهای آن مطرح
میکنن��د (لل1992 ،؛ ویوتی .)2002 ،مقال��ه حاضر گونههای تغییر فنی را از کارکردهای قابلیتهای
فناورانه جدا کرده و برای بررس��ی نوآوری تدریجی و نوآوری در س��طح بنگاه بهکار میگیرد.سه گونه
تغییر فنی موافق س��ه س��طح قابلیت اتخاذشده معرفی میش��ود :تغییر فنی جزئی متناسب باقابلیت
عملیاتی مطرح میش��ود ،تغییر فنی اصلی متناسب باقابلیت انطباقی است و نوآوری بهعنوان خروجی
بالقوه قابلیت نوآورانه مطرح میشود.
در جدول ( ،)1ابزار بررسی یادگیری فناورانه در سطح بنگاه جمعبندی و ارائهشدهاست .شاخصهای
س��نجش جذب بر میزان انجام کارکردهای قابلیتهای فناورانه توس��ط بنگاه مبتنی است ،درحالیکه
شاخصهای تغییر فنی براساس میزان گونههای تغییر فنی تحققیافته در بنگاه مطرحشده است.

1 . Mallett
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قابلیت
فناورانه

عملیاتی

 47ش��اخص در قال��ب  11کارک��رد زیر توزیع
شدهاس��ت :مطالع��ات امکانپذی��ری؛ نص��ب
و راهان��دازی ماش��ینآالت؛ س��اخت عمران��ی؛
برنامهریزی ،نظارت و کنترل فعالیتهای انتقال
فناوری؛ تدارکات ورودی و خدمات؛ مهندس��ی
صنای��ع؛ نگهداری و تعمی��رات؛ کنترل کیفیت
محصول نهائی؛ تبادل اطالعات با تأمینکننده؛
فعالیت آموزشی؛ اعمال استانداردهای ایمنی
انطباقی

توزیع

 36ش��اخص در قالب  12کارکرد زیر
شدهاست :کسب منابع؛ برنامهریزی و نظارت
و کنترل بر کس��ب منابع؛ طراحی روتینی و
مهندسی جزئیات؛ کنترل و نظارت بر طراحی
روتینی و مهندسی جزئیات؛ انطباق فناوری؛
تقلی��د فن��اوری؛ آزمایش کارگاه��ی؛ نظام
آموزشی؛ ارتباطات علموفناوری؛ سیستمهای
اطالع��ات؛ دریاف��ت مجوز فن��اوری جدید؛
فعالیتتحقيقوتوسعه

نوآورانه

 38ش��اخص در قال��ب  9کاک��رد زی��ر توزی��ع
شدهاست :مهندس��ی و طراحی؛ تهیه فرآیندهای
اصل��ی و تجهی��زات؛ نظارت و کنت��رل بر عملیات
طراحی و تهیه؛ تحقیقوتوسعه؛ تحقیقات بنیادی؛
همکاری تحقیقوتوس��عه؛ قابلی��ت ارائه حل فنی
بهصورت کلید در دست و برنامهریزی و نظارت بر
فعالیتهای آن؛ دادن مجوز فناوری خود به دیگران

این س��ه قابلیت فناورانه و کارکردهای شناساییش��ده ،عمدتاً بر مطالعات لل ( )1992و ویوتی ( )2002متمرکز اس��ت ،در راستای غنیسازی
کارکردهای مطرحی و شاخصهای سنجش آن از مطالعات اشاره شده بهویژه پاندا و راماناثان ( ،)1997هانسن و اوکویل ( )2014استفاده شد.
این شاخصها براساس میزان توانایی بنگاه برای انجام کارکردها؛ در سه سطح (ضعیف -متوسط -قوی)؛ طراحی شده است

 2ش��اخص برای تغیی��ر فنی جزئ��ی /نوآوری
تدریج��ی منفع��ل ارائه شدهاس��ت :تغییر فنی
جزئی اعمال ش��ده در فناوری موجود توس��ط
بنگاه برای انطباق با ش��رایط بومی؛ در راستای
پاسخ به نیازهای بازار و یا انطباق با ترکیبهای
ورودی جدید تولید

 3ش��اخص در قال��ب دو بعد ب��رای تغییر
فن��ی اصلی /ن��وآوری تدریجی فع��ال ارائه
شدهاس��ت :تغییر فنی اصلی اعمالشده در
 2شاخص برای نوآوری ارائه شدهاست :نوآوری
یک فناوری موجود برای انطباق با ش��رایط
محصول فناورانه4؛ نوآوری فرآیند فناورانه
بومی؛ تغییر فنی اصلی اعمالش��ده در یک
فن��اوری موجود برای تحقق عملکرد باالتر؛
تقلید از یک فناوری موجود

این سه گونه تغییر فنی بر اساس سه نوع قابلیت فناورانه تعریف شدهاست ،این گونههای تغییر فنی و شاخصهای سنجش آن عمدتاً بر
مطالعات بل و پویت ( ،)1992لل ( )1992و ویوتی ( )2002متمرکز است.
شاخصها براساس میزان تغییرات فنی انجام شده توسط بنگاه؛ در سه سطح (ضعیف -متوسط -قوی) طراحی شده است

(پاندا و راماناثان1997 ،؛ بل2007 ،؛ کینگ و فرانسمان1984 ،1؛ کریتایکرانا و سریچاندر1989 ،2؛ شریف1993 ،3؛ ویوتی2002 ،؛ لل1992 ،؛
اریفین و فیگویردو2004 ،؛ بل ،2009 ،هانسن و اوکویل2014 ،؛ بل و پویت)1992 ،

توضیح
کارکرد

تغییر فنی تحققیافته

یادگیری فناورانه

توضیح
گونه تغییر فنی

منابع
جذب

1

جدول  -1عناصر بررسی یادگیری فناورانه در سطح بنگاه (نگارندگان)
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1 . King and Fransman
2 . Kritayakirana and Srichandr
3 . Sharif
 . 4به دلیل محدود بودن مطالعه موردی به نوآوری فرآیند ،از این شاخص استفاده نشده است.
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 .2.2بازیگران انتقال فناوری و نقشهای آن

انتق��ال فناوری برای کش��ورهای درحالتوس��عه اهرمی برای پر کردن ش��کاف فناورانه با کش��ورهای
توس��عهیافته اس��ت .انتقال فناوری زمانی مسبب یادگیری فناورانه میش��ود که با تالشهای نظاممند
در س��طوح مختلف کش��ور همراه باشد .تحقیقات زیادی در کش��ورهای درحالتوسعه برای شناسایی
محدودیتها و موانع یادگیری فناورانه انجا م شده است .این مطالعات گاهی با بررسی تأثیر یک جنبه
خاص بر عملکرد فناورانه بنگاه انجام میش��ود (کیم و انکپن2005 ،1؛ مازولینی و نلس��ون،)2007 ،2
و گاهی طیف وس��یع از عوامل را مورد بررس��ی قرار میدهد (کیم1997 ،؛ میاو3و همکاران،)2007 ،
درعینح��ال ،برخ��ی از مطالعات در قال��ب مطالعات تطبیقی؛ در یک صنعت و تع��دادی از صنایع ،در
یک کش��ور و در کش��ورهای مختلف انجام میشود (سوبوتینا2006 ،؛ مالربا 4و نلسون2011 ،؛ راسیا5و
همکاران ،)2012 ،درحالیکه مطالعات دیگر با مطالعه عمیق یک صنعت یا بنگاه انجام میشود (کیم،
1998؛ لی و وونتنزلمن2005 ،6؛ مجیدپور.)2016 ،
رفتار یادگیری فناورانه بنگاه برای انباشت قابلیتهای فناورانه را نمیتوان در خأل دید بلکه از بستر
وسیعتری که در آن فعالیت میکند تأثیر میپذیرد ،بدین معنا که بازیگران انتقال فناوری ،مسئولیت
غلبه بر محدودیت و رفع موانع محیطی یادگیری فناورانه را به عهدهدارند .این امر مستلزم انجام دادن
نقشهای متعدد و ترکیب مناسب آنها است تا بنگاه را به سمت رفتار فناورانه فعال در راستای انباشت
قابلیتهای فناورانه و ایجاد تغییر فنی س��وق دهد .اغلب مطالعاتی که به چگونگی تهیه بستر مناسب
ب��رای یادگیری فناورانه میپردازد بهگونهای در چارچوب بازیگ��ران حوزه تاریخی علموفناوری دولت،
مراکز علمیوفنی و صنعت لحاظ میشود.
مطالعاتی که چالش یادگیری فناورانه در کش��ورهای درحالتوس��عه را با رویکرد گس��ترده مطرح
میکنند ،جنبههای متعددی را که با انباش��ت قابلیتهای فناورانه موفق همراه است ارائه میدهند .لل
( )1992بر اهمیت وجود فعالیتهای تش��ویقی برای انباش��ت قابلیتهای فناورانه در سطح ملی تأکید
میکند ،مشوقهایی که وی مطرح میکند عبارتاند از :مشوقهای سطح کالن که بر جنبههایی مانند
1 . Kim and Inkpen
2 . Mazzoleni and Nelson
3 . Miao
4 . Malerba
5 . Rasiah
6 . Lee and Von Tunzelmann
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تشویق حاصل از وجود محیط رقابتی که تقاضا برای

ثبات اقتصادی ،نرخ بهره و نرخ ارز متمرکز است،
فناوری را ایجاد میکند ،مش��وقهایبازاری که به تش��ویق بنگاه برای سرمایهگذاری در توسعه فناورانه
خود میپردازند و تشویق حاصل از وجود چارچوب قانونی مناسب مانند قانون مالکیت معنوی است (لل،
)1992؛ بل و پویت ( ،)1992جریان قابلتوجه فناوری خارجی به کشور ،سرمایهگذاری در آموزش برای
تربیت نیروی کار بامهارت ،تشویق نوآوری و تقلید فناوری ،ایجاد محیط رقابتی ،قانون مالکیت معنوی
و وجود شرایط ترجیحی برای بنگاههای بومی را بهعنوان ویژگیهای همراه انباشت قابلیتهای فناورانه
موفق در کشورهای درحالتوسعه مطرح میکنند (بل و پویت .)1992 ،ویوتی ( )2002برای بررسی
نظ��ام یادگیری ملی الگوی ملی تحصیل و آموزش نیروی کار ،الگوی ملی کس��ب فناوری ،الگوی ملی
تالش فناورانه کشور را پیشنهاد

تخصیص منابع برای یادگیری فناورانه و ش��اخصهای س��نجش پیامد
میکند .س��وبوتینا ( )2006با استفاده از ش��اخصهای کالن برای منابع انسانی انباشتهشده در کشور،
فرصت دسترسی به دانش فنی ،موفقیت کشور در استفاده از دانش علمي و فنی و صادرات محصوالت
فناورانه ،مدلهای یادگیری فناورانه برای کشورهای درحالتوسعه ارائه میدهد .مالربا و نلسون ()2011
بر اهمیت دسترس��ی به دانش خارجی ،توسعه منابع انسانی ،سیاست دولتی فعال برای ساخت قابلیت
بنگاه بومی برای همپایی فناورانه موفق کش��ور تأکید میکنند .مجیدپور ( )2016قابلیتهای
فناوران��ه 
فناورانه و ظرفیت جذب ،تعامل مستمر با بازیگران خارجی و نوع قرارداد فناوری در سطح بنگاه ،بهعالوه
سیاستهای دولتی ،اندازه و ساختار بازار ،تراکم جغرافیایی ،نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقات دولتی و
قانون مالکیت معنوي را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر همپایی فناورانه کشور مطرح میکند.
مقاله حاضر بازیگران را براساس ماهیت کارکردی آنها مطرح میکند :دولت به عنوان مجموعهای
از نقشه��ا تعریف میش��ود که هدف آن تدوین سیاس��تها و تخصیص منابع ب��رای دو بازیگر مراکز
نقش توسعه منابع
علمیوفنی و صنعت توس��ط فرآیندهای قانونی و اجرایی اس��ت .مراکز علمیوفنی 
انس��انی از نظ��ر کمی و کیفی ،تولی��د دانش فنی و پش��تیبانی از طریق برنامهری��زی و انجام فعالیت
تحقیقوتوسعه ،ارائه گرنت و تأمین زیرساختهای علمیوفنی موردنیاز بنگاههای صنعتی ،اشاعه دانش
فنی از طریق ارائه آموزش فنی متناس��ب با نیازهای بنگاه ،همکاری صنعت و مراکز علمیوفنی ،ارائه
اطالعات فنی و استانداردهای بهروز شده را به عهده دارند .صنعت در قالب فرصتهای یادگیری فناورانه
ایجادش��ده برای بنگاهها مطرح میشود .فرصت دسترسی به دانش فنی خارجی از طریق تعامل بنگاه
با تأمینکنندگان فناوری ،بنگاههای س��رمایهگذاری مستقیم خارجی و کیفیت آموزش فنی ارائهشده
توس��ط تأمینکنندگان فناوری برای پرس��نل بنگاه بررسی میشود .فرصت دسترسی به دانش فنی از
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طریق تعامل محلی با استفاده از سطح تعامل بین بنگاههای بومی ،توانایی تولیدکنندگان قطعات یدکی،
پیمانکاران ،مش��اوره فنی و اطالعات محلی برای رفع نیازهای بنگاه و درجه مش��ارکت دانش فنی در

این تعامالت بررس��ی میشود .بهاینترتیب مالحظه میش��ود که این موارد صرفاً در دولت یا در مراکز
علمیوفنی نمیگنجد و لذا باید بازیگر مستقلی به نام صنعت را درنظر گرفت.
بر همین مبنا ،نقشهای تأثیرگذار بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه با اتکا به مطالعات
مختلف استخراجش��ده و شاخصهای سنجش آن بر اساس میزان انجام دادن نقشها توسط بازیگران
مطرح ش��د .در جدول ( )2نقشهای تأثیرگذار بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه بر اس��اس
بازیگر ارائهشدهاست.
جدول  -2نقشهای بازیگران انتقال فناوری (نگارندگان)
بازیگر

نقش

1

توضیح

 26شاخص در قالب  11نقش زیر ارائه
نقشهای اصلی
شدهاست :رقابتپذیری؛ توسعه بازار؛
بازیگران از مطالعات
حمایت از بنگاه بومی؛ حفاظت از بازار؛
اشاره شده بهویژه
مشوقهای اقتصادی کالن؛ قانون مالکیت
لل ( ،)1992بل و
دولت
فکری؛ قانون پتنت؛ مشوقها نظام مالی؛
پویت ( ،)1992ویوتی
قانون واردات فناوری؛ پشتیبانی و حمایت
( ،)2002سوبوتینا
از فعالیت یادگیری فناورانه؛ حمایت از
( ،)2006مالربا و
کارآفرینی
نلسون ( )2011و
مجیدپور ()2016
مراکز
 18شاخص در قالب  3نقش زیر ارائه
استخراج شدهاست.
علمی و شدهاست :توسعه منابع انسانی؛ تولید دانش
شاخصهای سنجش
فنی
فنی و پشتیبانی از آن؛ اشاعه دانش فنی
براساس میزان انجام
نقش متعلق به بازیگر
 10شاخص در قالب دو نقش زیر ارائه
در سه سطح (ضعیف-
شدهاست :فرصت دسترسی به دانش
صنعت
متوسط -قوی)
فنی خارجی؛ انتشار دانش فنی از طریق
طراحی شده است
تعامل محلی

منابع

(اونی 2005 ،؛ بل و
پویت1993 ،؛ دوترینت،2
2004؛ فیگویردو2008 ،
؛ گالس و همکاران،3
2008؛ هوبدی1995 ،4؛
کاتز2001 ،5؛ کیم،
1997؛ لل1992 ،؛ لی،
2005؛ مجیدپور2016 ،؛
مالربا و نلسون2011 ،؛
مانی2007 ،6؛رادسویک،7
1999؛ سوبوتینا2006 ،؛
ویوتی2002 ،؛ مازولینی
و نلسون2007 ،؛ پاک و
ساگی1997) ،
1

1 . Awny
2 . Dutrénit
3 . Glass
4 . Hobday
5 . Katz
6 . Mani
7 . Radosevic
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 .3.2صنعت نساجي سوريه

تولید انبوه پنبه در سوریه بهعنوان محصول کشاورزی -صنعتی ،کشور را در زمره تولید کنندگان پنبه با
رتبه جهانی قرار میداد که در سال  2001سهم  7درصدی از تولید جهانی آن را به خود اختصاص داد
(همکاران کسبوکار ،)2003 ،1فراهم بودن زنجیره ارزش تولید محصوالت نساجی اهمیت این صنعت
برای کشور را نشان میدهد ،همچنین نزدیک بودن به بازارهای منطقهای و اروپایی محصوالت نساجی،

شبکه حملونقل مناسب و کارمزد نسبتاً پایین نیروی کار جزو عواملی است که مزیت نسبی را به این
صنعت میبخشد (اللحام2009 ،؛ همکاران کسبوکار.)2003 ،
برنامه اصالح

تغییرات ایجادشده در ساختار اقتصادی کشور سوریه که از دهه  1990شروع شد با
اقتصادی برای کاهش تزریق منابع مالی دولتی و حمایت از بنگاههای ناکارآمد همراه بود .کشور با تغییر
تدریجی از مرحله تس��لط بخش دولتی در اقتصاد به س��مت ایجاد تغییرات در مدل جایگزین واردات،
پذیرش و تشویق فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد حرکت نمود؛ این سیاست موجب کاهش اهمیت
مزیتهای نس��بی صنعت نساجی شده و ضعف رقابتپذیری آن را آش��کار نمودهاست (حداد2011 ،؛
عبود وسید.)2010 ،
بااینح��ال ،این تغییرات که در رژیم اقتصادی کش��ور صورت گرفت ب��ا اقدامات متوازن برای توان
بخش��ی به صنعت نساجی کش��ور همراه نبود و تهیه بستر مناس��ب جهت ایجاد فرصت برای انطباق
بنگاهها با ش��رایط بهوجودآمده و تقویت پایه فناورانه خود تا حد زیادی مغفول ماند .بنگاههای صنعت
نس��اجی با چالشهای بسیاری مواجه هستند .بنگاههای دولتی ،از مدیریت ضعیف ،تجهیزات قدیمی،
ش��یوههای کاری نامناس��ب ،بازاریابی ضعیف ،تخصیص ضعیف منابع و محیط قانونی غیر مناسب رنج
میبرند درحالیکه مانع اصلی پیش��رفت بنگاههای خصوصی عدم وجود ساختار تشویقی مناسب است
(همکاران کسبوکار.)2003 ،
ثبات ضعیف شاخص تولید خالص داخلی صنعت نساجی ،عدم استفاده کارا از ظرفیت تولید موجود
چالش واقعی در این صنعت تأکید

و خس��ارت بنگاههای دولتی جزو ش��واهدی هس��تند که بر وجود
میکنند .در نمودار ( )1ش��اخص تولید خالص داخلی صنعت نس��اجی در فاصله زمانی 2007 -1995
ارائه شدهاس��ت ،در نمودار ( )2و ( )3به ترتیب مقایس��ه میزان تولید فعلی به ظرفیت تولید موجود در
خسارت بنگاههای دولتی در فاصله زمانی  2007 -2002ارائه شد.

بنگاههای ریسندگی پنبه دولتی و
1 . Sustainable Business Associates
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نمودار  -11شاخص تولید خالص داخلی صنعت نساجی در فاصله زمانی ( 2007 -1995نگارندگان)

نمودار -2 2میزان تولید فعلی نسبت به ظرفیت تولید در بنگاههای ریسندگی پنبه دولتی
در فاصله ( 2007-2002نگارندگان)

خسارت بنگاههای دولتی در فاصله زمانی ( 2007-2002نگارندگان)

نمودار-3 3
های نمودار ( )1مس��تخرج از اللحام (( )2009براس��اس هزینه عوامل تولید سال  2000و ارزش شاخص بر حسب
 . 1داده 
میلیون دالر)
 . 2دادههای نمودار ( )2مستخرج از اللحام (( ،)2009اعداد برحسب هزار تن)
 . 3دادههای نمودار ( )3مستخرج از اللحام (( ،)2009اعداد برحسب  100میلیون لیره سوریه)
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عدم وجود اس��تراتژی واضح برای فرآیند انتقال فناوری در صنعت نس��اجی که فراتر از تمرکز صرف
بر امور تولید باشد ،بهعالوه کمبود منابع مالی سرمایهگذاری در دسترس بنگاه برای تقویت پایه فناورانه
خود ،فعالیت تحقیقوتوس��عه ضعیف ،کمبود نیروی انس��انی تحصیلکرده متخصص در نساجی ،ضعف
آموزشهای فنی ،سطح پایین همکاری در صنعت و محیط سرمایهگذاری نامناسب به یادگیری فناورانه
پایین در این بنگاهها منجر شد؛ در نتیجه بنگاههای صنعت اغلب با قابلیت عملیاتی موردنیاز تولید مانند
راهاندازی و تنظیم ماشین آالت تولید و تعمیرات نگهداری ساده محدود هستند و به تنهایی توانایی اعمال
تغییرات فنی جزئی در فناوریهای خود را؛ برای پاسخ به نیاز بازار یا انطباق با ترکیبهای ورودی تولید
جدید؛ کسب کردهاند (حداد2011 ،؛ آژانس عالی تحقیقات علمی2012 ،2010 ،؛ اللحام.)2009 ،
این صنعت باوجود اهمیت اس��تراتژیک برای کش��ور ،بهطور عمده بر فناوریهای خارجی وارداتی
متکی است ،حتی در موارد تعمیر و قطعات یدکی اغلب به خارج وابسته است ،و متأسفانه تغییراتی در
راستای بهبود یادگیری فناورانه در این صنعت مشاهده نمیشود.
 .4.2تبیین چارچوب

رویکرد نظاممند به یادگیری فناورانه در کش��ورهای درحالتوسعه با عنوانهای مختلفی مانند انباشت
قابلیته��ای فناورانه (لل1992 ،؛ بل و پویت ،)1993 ،نظام یادگیری ملی (ویوتی )2006 ،و مدلهای
یادگیری فناورانه (س��وبوتینا )2006 ،در ادبیات مطرحشدهاست .این رویکرد ،با بروز محدودیت کاربرد
نظ��ام ن��وآوری برای تجزیهوتحلیل تغییر فنی در زمینه کش��ورهای درحالتوس��عه و بر مبنای تفاوت
بنیادین فرآیندهای تغییر فنی بین کش��ورهای توس��عهیافته و کش��ورهای درحالتوس��عه برپا شد.
بااینحال ،نمیتوان این رویکرد را کام ً
ال مس��تقل از نظام نوآوری تلقی کرد ،چراکه از یک ریشه نشأت

میگیرند .مفهوم ش��ومپیتر 1از توسعه زیربنای این رویکردها است که توسعه را بهعنوان فرآیند تحول
اقتصادی که درنتیجه نوآوری حاصل میش��ود ،تعریف میکند (ویوتی ،)2002 ،با این تفاوت که نظام
نوآوری ،تغییر فنی را در قالب نوآوری مطرح میکند اما رویکرد نظاممند برای بررس��ی تغییر فنی در
کشورهای درحالتوسعه بر اساس ماهیت تغییر فنی غالب در این کشورها که بهصورت نوآوری تدریجی
رخ میدهد؛ مطرح میشود.
ب��ه نظر میرس��د که ایده نظام تغییر فنی ،از لحاظ عمومیت ،مناس��بترین مفهومی اس��ت که
1 . Schumpeter
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میتوان��د نظامهای ن��وآوری بالغ و غیر بالغ با گونههای تغییر فنی متفاوت را در خود بگنجاند .بدین
معنا که با درنظر گرفتن قابلیتهای فناورانه موجود و گونههای تغییر فنی حاصل در یک نظام تغییر
فنی امکان معرفی س��طوح بلوغ متفاوت برای نظام تغییر فنی فراهم میآید .در مطالعات پیش��ین به
وجود سطوح بلوغ متفاوت برای نظام تغییر فنی اشاره شد .لل ( )1992بر وجود سطوح بلوغ متفاوت
برای نظام تغییر فنی براساس قابلیتهای فناورانه انباشت شده در سطح ملی تأکید کرده و از طریق
مطالعه تطبیقی با استفاده از شاخصهای کالن بر تفاوت سطوح بلوغ نظامهای تغییر فنی استدالل
کرد ،ویوتی ( )2002مفهوم یادگیری فناورانه را با محوریت تغییر فنی مطرح کرد ،بر این اساس سه
س��طح برای بلوغ نظام تغییر فنی مبتنی بر قابلیتهای فناورانه انباش��ت شده و گونههای تغییر فنی
حاصل سه نظام تغییر فنی شامل نظام یادگیری منفعل ،نظام یادگیری فعال و نظام نوآوری تعریف
میکند ،وی از طریق مطالعه تطبیقی با استفاده از شاخصهای کالن بر وجود نظام یادگیری منفعل
و نظام یادگیری فعال استدالل کرد.
مقاله حاضر بهعنوان نتیجهای از فعلو انفعاالت موجود در نظام تغییر فنی س��ه س��طح بلوغ برای
نظام تغییر فنی که در قابلیتهای فناورانه انباشتشده و گونههای تغییر فنی تحققیافته در سطح بنگاه
نمایان میشود تعریف میکند ،این سه سطح بلوغ عبارتاند از:
قابلیت عملیاتی متمرکز است و تغییر

تالش بنگاهها بر انباشت

 نظام تغییر فنی منفعل که در آنفنی بهصورت نوآوری تدریجی منفعل (تغییر فنی جزئی) رخ میدهد.
قابلیت فناورانه پیچیدهتر ش��امل قابلیت

 نظام تغییر فنی فعال که در آن بنگاهها برای انباش��تانطباقی عالوه بر قابلیت عملیاتی ،تالش میکنند و تغییر فنی بهصورت نوآوری تدریجی منفعل (تغییر
فنی جزئی) و فعال (تغییر فنی اصلی) رخ میدهد.

 نظام تغییر فنی بالغ که در آن بنگاهها رفتار کام ًال فعال را از خود نشان میدهند؛ بنگاه عالوه بر

قابلیتهای فناورانه عملیاتی و انطباقی برای انباشت قابلیت نوآورانه خود را تالش میکند و تغییر فنی
بهصورت نوآوری عالوه بر نوآوری تدریجی رخ میدهد.
در ش��کل ( ،)1س��ه سطح بلوغ پیش��نهادی برای نظام تغییر فنی با دیدگاه بازیگر -محور و اعمال
محتوای مفهوم یادگیری فناورانه اتخاذشده در سطح بنگاه ارائه شد.
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چنانکه اش��اره ش��د ،موفقیت بازیگران انتقال فناوری در انجام نقشهای خود در رفتار فناورانه
بنگاه برای انباش��ت قابلیتهای فناورانه و ایجاد تغییر فنی نمایان میش��ود ،بدینمعنا که ترکیب
خاصی از نقشها میتواند با تأثیر مثبت بر یادگیری فناورانه در یک زمینه خاص همراه باشد اما در
حالتی دیگر ممکن اس��ت به دلیل عدم انسجام سبدهای سیاستی یا ضعف عملکرد بازیگران بیاثر و
یا حتی منفی باشد.
پژوهش حاضر برای کاربرد چارچوب در صنعت نساجی سوریه ،مفاهیم نظری را در قالب متغیرها
و روابط بین آن عملیاتی میکند .در این راس��تا ،چارچوب عمومی ش��امل همه روابط ممکن برای یک
نظام تغییر فنی مطرح میش��ود .بخش اول چارچوب ،به بررسی تأثیر بازیگران انتقال فناوری بهعنوان
متغیرهای مستقل (با استفاده از نقشهای شناساییشده در جدول  )2بر قابلیتهای فناورانه (با استفاده
از کارکردهای قابلیتهای فناورانه ارائهش��ده در جدول  )1در س��طح بنگاه بهعنوان متغیرهای وابسته
میپ��ردازد .بخش دوم چارچوب ،تأثیر قابلیتهای فناورانه بهعنوان متغیرهای مس��تقل بر متغیرهای
وابسته گونههایتغییر فنی (با استفاده از ابعاد ارائهشده در جدول  )1در سطح بنگاه را بررسی میکند.
در شکل ( )2چارچوب مفهومی تحقیق در قالب متغیرهای و روابط بین آن ارائهشدهاست.

شکل  -2چارچوب مفهومی تحقیق (نگارندگان)
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 .3روششناسی پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر توسعهای -کاربردی است .برای اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی از نظرسنجی
خبرگان و روش پرسش��نامه اس��تفاده ش��د ،آزمون چارچوب در صنعت نساجی س��وریه با استفاده از
استراتژی پیمایش و روش پرسشنامه انجام شد.
پیش از ش��روع مرحل��ه میدانی پژوهش حاضر ،در جوالی  2016ب��ه دریافت مجوز اجرای آن در
صنعت نس��اجی سوریه اقدام ش��د .پس از موافقت وزارت صنعت برای اجرای پژوهش در اوت 2016؛
سازمان کل صنایع نساجی متبوع وزارت صنعت نامه رسمی برای همکاری در اجرای پژوهش حاضر به
بنگاههای دولتی تعمیم داد و یک نس��خه از آن نامه برای استفاده زمان مراجعه حضوری به بنگاههای
نساجی در اختیار محققان قرار گرفت.
مرحله اعتبار س��نجی چارچوب در فاصله زمانی اوت تا س��پتامبر  2016انجام ش��د ،برای انتخاب
خبرگان واجد صالحیت از روش گلوله برفی استفاده شد (بکر 1و همکاران .)2011 ،در ابتدا از سازمان
کل صنایع نساجی خواسته شد تا افراد مطلع در زمینه صنعت نساجی و یا فعال در زمینه انتقال فناوری
را معرفی نماید ،و زمان مراجعه به هر خبره از آنها خواسته شد تا افراد واجد صالحیت در این حوزه
را معرفی کنند ،برایناس��اس لیست افراد مطلع بهمرور کاملتر ش��د و درنهایت تعداد خبرگان به 15
رس��ید .این خبرگان از نظر میزان تحصیل 6 :نفر دارای مدرک دکتری 2 ،دانش��جو دکترا 1 ،نفر دارای
مدرک کارشناسی ارشد و  6نفر با مدرک کارشناسی هستند و از لحاظ سابقه تخصصی  1نفر با سابقه
 1تا  5سال 6 ،نفر با سابقه  5تا  10سال 5 ،نفر با سابقه  10تا  15سال و  3نفر با سابقه پیش از 15
سال هستند.
اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش نسبت اعتبارسنجی محتوا انجام شد (الوش،2
 .)1975در این راس��تا پرسشنامه اعتبارسنجی ش��امل اجزای اصلی ،مؤلفهها و شاخصهای پیشنهادی
طراحی شد و از خبرگان دعوت شد تا نظر خود راجع به محتوای چارچوب پیشنهادی از طریق تعدادی
از سؤاالت بسته سه گزینهای و سؤاالت باز اظهار کنند .پرسشنامه اعتبارسنجی به همه خبرگان بهصورت
حضوری رسانده شد ،همچنین کلیات پژوهش و اهداف آن برای هر خبره در جلسه به مدت تقریبی  60تا
 80دقیقه ارائه شد .خبرگان نظر خود را راجع به سؤاالت ارائهشده در جدول ( )3اظهار کردند:
1 . Bakker
2 . Lawshe
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جدول  -3سؤاالت اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی (نگارندگان)
سؤاالت بسته

سؤاالت باز

گزینه

 نظر شما راجع به کلیات چارچوب چیست؟ تا چه میزانی روابط بین اجزای چارچوب ضروری نیستبهطور مناسب تبیین شد؟
 مفید است ولی مؤلفههای پیشنهادی هرکدام از اجزایضروری نیست
اصلی چارچوب چگونه ارزیابی میکنید؟
 ضروری است تا چه اندازه شاخصهای انتخابشدهبرای مؤلفههای مختلف ،آن را بهصورت
مناسب میسنجد؟

 آیا چارچوب پیشنهادی تماماجزا و مؤلفههای مهم را در نظر
گرفتهاست؟ اگر خیر پیشنهادهای
خود را ذکر کنید
 آیا شاخصهای انتخابشده برایسنجش مؤلفهها کفایت میکند؟ اگر
خیر پیشنهادهای خود را ذکر کنید

در این روش با دریافت پاسخ خبرگان به سؤاالت بسته ،ارزش اعتبار محتوایی چارچوب پیشنهادی
با فرمول زیر محاسبه شد:

در فرمول مزبور N ،تعداد خبرگان ne ،تعداد افرادی که گزینه ضروری را انتخاب کردند .براساس
روش الوش ( )1975حداقل  CVRقابل قبول برای تأیید محتوای چارچوب از طریق  15خبره 0.49
است .در جدول ( )4نتایج اعتبار محتوای چارچوب پیشنهادی ارائه شد.
جدول  -4نتایج نسبت اعتبار محتوا (نگارندگان)
سؤال

CVR
حداقلCVR
شده
محاسبه
موردنیاز

وضعیت

نظر شما راجع به کلیات چارچوب چیست؟

0.86

تائید

تا چه میزانی روابط بین اجزای چارچوب پیشنهادی
بهطور مناسب تبیین شد؟

0.6

تائید

مؤلفههای پیشنهادی هرکدام از اجزای اصلی چارچوب
چگونه ارزیابی میکنید؟

0.73

تا چه اندازه شاخصهای انتخابشده برای مؤلفههای
مختلف ،آن را بهصورت مناسب میسنجد؟

0.6

0.49

تائید
تائید
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با اینحال ،خبرگان در پاس��خ به س��ؤاالت باز برخی از اصالحات برای چارچوب پیش��نهاد کردند،
مهمترین نظرات خبرگان در جدول ( )5ارائه شدهاست.
جدول  -5مهمترین پیشنهادهای اصالحی خبرگان
پیشنهاد اصالح
اضافه شدن یک بعد

توضیح /اقدام

یک بعد با عنوان حمایت از کارآفرینی به بازیگر دولت اضافه شد

تفکیک برخی سؤاالت

 تفکیک سؤال مرتبط با میزان تشویق نظام مالی برای بنگاه تا تسهیالتوام و بازار سرمایه ریسکپذیر شامل شود
 تفکیک سؤال مرتبط با درجه تناسب زیرساخت علمیوفنی با نیازهایبنگاه تا وجود زیرساختهای علمیوفنی مجهز متناسب با نیازهای بنگاه
و دسترسی بنگاه به آن شامل شود
 تفکیک سؤال مرتبط با میزان دسترسی بنگاه به دانش فنی تا شاملفرصتهای مختلف مانند یادگیری از طریق تعامالت با تامین کنندگان
فناوری ،بنگاههای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،تعامالت و همکاری
با بنگاههای بومی

اصالح در شیوه
سؤال کردن

ارائه سؤال با شیوه بیطرفانه ،مانند :سؤال از درجهی شدت رقابتپذیری
بین بنگاهها که به درجهی رقابتپذیری بین بنگاهها تبدیل شد

استفاده از اصطالحات بومی در سوریه مانند کاربرد اصطالح “دعم حکومي”
اصالح برخی از اصطالحات
به جای “حمایة الدولة” براي حمایت مالی مستقیم دولت از بنگاه

در ابتدا ،برای تعیین جامعه آماری با هدف توزیع پرسشنامه ،تعداد بنگاههای صنعت نساجی کشور
تا آخر س��ال  2015ب��ا  232671بنگاه خصوصی و  252بنگاه دولتی زیرمجموعه س��ازمان کل صنایع
نساجی برآورد شد .بنگاههای خصوصی براساس قانونی که در آن مشمول هستند دستهبندی میشوند.
در جدول ( )6گونه شناسی بنگاههای نساجی همراه با تعداد بنگاه های متعلق به هر گونه ارائهشدهاست.
 . 1بر اس��اس اخرین آمار در دس��ترس؛ که هنگام اجراي این پژوهش از پایگاه داده وزارت صنعت (مدیريت سرمایهگذاری
صنعتی) دریافت شد
 . 2منبع دادهها ،سازمان کل صنایع نساجی سوریه
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جدول  -6گونهشناسی بنگاههای صنعت نساجی سوریه (نگارندگان)
قانون تاسیس

تعداد بنگاه های ثبت شده

قانون صنایع کوچک

12537

قانون شماره  /21صنایع متوسط

10528

قانون سرمایه گذاری شماره  8و 10

202

با اینحال ،پایگاه داده مدیريت سرمایه گذاری صنعتی در وزارت صنعت نشان میدهد که بنگاههای

تاسیسشده براساس قانون صنایع کوچک و قانون  21با تعداد خیلی محدود از کارکنان (کمتر از )10
فعالیت میکنند لذا مبحث تغییر فنی در این بنگاهها بیارتباط است .برایناساس جامعه آماری نظری
مرتبط با آزمون چارچوب در صنعت نساجی به  202بنگاه خصوصی که براساس قانون سرمایهگذاری

ش��ماره  8و  10تأسیسش��دهاند و  25بنگاه دولتی تقلیل یافتهاست؛ فقدان امنیت در برخی مناطق

فعالیت بنگاهها به محدودیتهای اضافی منجر شد.

در پژوهش حاضر از نمونه در دس��ترس برای توزیع پرسش��نامه استفاده شد (لونینبرگ و ایربی،1

 .)2008واحد تحلیل پژوهش کارخانه اس��ت زیرا در بنگاههای بزرگ که چند کارخانهای هس��تند از
فناوریهای مختلف به دلیل تفاوت فعالیت (ریس��ندگی ،بافندگ��ی ،رنگرزی و تکمیل) از نظر منبع و
مدل استفاده میشود .بر این اساس با  35کارخانه که در دسترس بودند ارتباط برقرار شد 33 ،کارخانه

در پژوهش شرکت کردند ،و  2کارخانه به دلیل عدم تمایل به مشارکت در پژوهش حاضر که از طریق
مصاحبه تلفنی اعالم شد از نمونه خارج شدند .درنهایت 33پرسشنامه حاوی  181سؤال با سه گزینه
(ضعیف -متوسط -قوی) هرکدام به  33کارخانه بهصورت حضوری رسانده شد.

همکاری وزارت صنعت و سازمان کل صنایع نساجی تا حد زیادی اثر منفی طوالنی بودن پرسشنامه

را کاهش داد ،و از طرف دیگر پژوهش��گران محدودیت زمانی خاصی برای گردآوری پرسشنامهها قایل

نش��دهاند لذا کارخانجات پس از توزیع پرسش��نامه فرصت طوالنی برای انجام آن داشتند .برای کاهش
یکی از جنبههای منفی روش نمونهگیری در دسترس ،تالش شد تا حد ممکن دسترسی به تنوع از نظر
اندازه ،مالکیت و فعالیت تولید توجه شود .پس از گردآوری پرسشنامه توزیعشده از ضریب آلفا کرونباخ
برای محاس��به پایایی پرسشنامه استفاده شد؛ ضریب آلفای کرونباخ برای کل سؤاالت پرسشنامه برابر

 0.953بهدس��تآمد .مرحله توزیع و گردآوری پرسش��نامهها در اکتبر  2016ش��روع شد و در انتهای
دسامبر  2016به پایان رسید .در جدول ( )7مشخصات بنگاههای نمونه آماری ارائه شد.

1 . Lunenburg and Irby
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جدول  -7مشخصات نمونه آماری (نگارندگان)
بنگاه تعداد کارخانهها

استان

مالکیت تعداد کارکنان

*

بازار هدف

***

تاریخ
تأسیس

1

3

دمشق

دولتی

496

داخلی-خارجی

1954

2

3

دمشق

دولتی

997

داخلی-خارجی

1946

3

3

دمشق

دولتی

-

**

داخلی-خارجی

1954

4

2

حماه

دولتی

153

داخلی

1979

5

1

دمشق

دولتی

139

داخلی-خارجی

1963

6

1

السویداء

دولتی

86

داخلی-خارجی

1976

7

2

حماه

دولتی

780

داخلی

1971

8

3

الالذقیه – جبله

دولتی

3124

داخلی-خارجی

1997

9

2

الالذقیه

دولتی

595

داخلی-خارجی

1976

10

1

الالذقیه – جبله

دولتی

1182

داخلی-خارجی

1978

11

3

الالذقیه

دولتی

2267

داخلی-خارجی

1997

12

3

دمشق

دولتی

188

داخلی

1964

13

2

حمص

دولتی

798

داخلی-خارجی

1978

14

1

دمشق

دولتی

453

داخلی-خارجی

1975

15

1

دمشق

خصوصی

50

داخلی

1999

16

1

دمشق

خصوصی

64

داخلی

17

1

حمص

خصوصی

42

داخلی

2013

****

2012

* آمار مزبور کارکنان برای بنگاههای دولتی از سازمان کل صنایع نساجی کشور در تاریخ جوالی 2016دریافت
شدهاست
** آمار کارکنان در پایگاه دادههای س��ازمان کل صنایع مندرج نشدهاس��ت؛ زیرا بنگاه درنتیجه بحران کش��ور
بهطور جزئی فعال است
*** در قانون تأسیس اغلب بنگاههای دولتی ،بازار داخلی و خارجی بهعنوان بازار هدف تعیین شد ،ولی بسیاری
از آنها تجربه صادرات نداشتهاند؛ بنابراین ،بازار هدف بر اساس تجربه قبلی آنها در صادرات تعیین شد
**** کارخانه شماره  16از طرف مالک جدید خریداریشده ،تاریخ تأسیس مندرج تاریخ شروع فعالیت مجدد
بنگاه با مالکیت جدید است
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 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
کاربرد آزمون رگرس��یون در حوزه یادگیری فناورانه مرس��وم بودهاست (کیم و انکپن2005 ،؛ جنسن
و همکاران .)2007 ،در پژوهش حاضر از آزمون رگرس��یون خطی س��اده برای بررس��ی روابط بین هر
بازیگر انتقال فناوری و قابلیتهای فناورانه مختلف بهطور مجزا استفاده شد ،سپس از رگرسیون خطی
چندگانه برای بررسي روابط بین بازیگران انتقال فناوری با هرگونه قابلیت فناورانه بهره گرفته شد ،این
امر در راستای ایجاد درک بهتر از روند تأثیر مشترک بازیگران بر قابلیتهای فناورانه و قدرت تفسیری
آن از رفتار فناورانه بنگاهها به عنوان یک سیس��تم در مقایس��ه با بررس��ی مجزا روابط بین هر بازیگر و
های فناورانه مختلف استفاده شد .برای آزمون روابط بین قابلیتهای فناورانه و گونههای تغییر
قابلیت 
فنی موافق از رگرسیون ترتیبی استفاده شد (به شکل  2مراجعه شود).
از روش میانگین حس��ابی برای ساخت متغیرهای بازیگران انتقال فناوری و قابلیتهای فناورانه
بهره برده شد (کوتنر1و همکاران ،)2004 ،سپس برای بررسی نرمال بودن دادهها در سطح اطمینان
٪95؛ پس از س��اخت متغیرها؛ از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و شاپیرو -ویلک استفاده شد ،که
همه ارزشهای p-valueمحاسبهشده بیشتر از  0.05بوده و میتوان فرض کرد که دادهها بهصورت
نرم��ال توزیعشدهاس��ت .نتایج آزمون روابط بین بازیگران انتقال فن��اوری و قابلیتهای فناورانه با
اس��تفاده از رگرس��یون خطی ساده و رگرس��یون چندگانه در س��طح اطمینان  ٪95در جدول ()8
ارائهشدهاست.
به دلیل منس��جم نبودن دادههای گونههای تغییر فنی که بهصورت دادههای ترتیبی برای متغیر
ن��وآوری و نرمال برای متغیرهای نوآوری تدریجی فعال و نوآوری تدریجی منفعل بهدستآمدهاس��ت،
از روش تطبی��ق فاصله 2ب��رای تبدیل دادههای نرمال به دادههای ترتیبی بهره گرفته ش��د (کوتنر و
همکاران ،)2004 ،س��پس از آزمون رگرسیون ترتیبی برای بررس��ی روابط بین قابلیتهای فناورانه و
گونههای تغییر فنی موافق در س��طح اطمینان  ٪95اس��تفاده شد .در جدول ( )9خالصه نتایج آزمون
رگرسیون ترتیبی ارائه شد.
نتای��ج بهدس��تآمده در قالب معادالت رگرس��یونی و قدرت تفس��یری مدل با اس��تفاده از ارزش
 Adjusted R Squareارائه شدهاس��ت .معادالت رگرسیونی ،بینشی در مورد چگونگی تأثیر بازیگران
1 . Kutner, et al.
2 . Interval Matching
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انتقال فناوری بر قابلیتهای فناورانه فراهم میآورد و روند تغییر این تأثیر با افزایش سطح پیچیدگی
قابلی��ت فناورانه را توضیح میدهد .اهمیت قدرت تفس��یری مدل از آنجا حاصل میش��ود که توانایی
بازیگران انتقال فناوری برای تفس��یر رفتار فناورانه بنگاههای صنعت برای انباشت قابلیتهای فناورانه
خاص را نش��ان میدهد و درعینحال توانایی تفس��یر قابلیتهای فناورانه انباشت شده از تحقق گونه
خاص تغییر فنی را توضیح میدهد.
معادالت حاصل از کاربرد آزمون رگرس��یون خطی س��اده ،نش��اندهنده روند کاهش��ی تأثیر همه
بازیگران انتقال فناوری بر قابلیتهای فناورانه با افزایش س��طح پیچیدگی آن اس��ت .باالترین تأثیر بر
قابلیت عملیاتی و انطباقی حاصلشده از صنعت ،سپس مراکز علمیوفنی و در نهایت دولت است .دولت
تأثیر خود را در س��طح باالتر از مراکز علمیوفنی بر قابلیت نوآوری نش��ان میدهد ،در حالیکه ارتباط
بین صنعت و قابلیت نوآوری تأیید نشد.
در ارتباط باقدرت تفس��یری مدل رگرس��یون خطی س��اده ،مراکز علمیوفن��ی باالترین قدرت
تفس��یری برای رفتار فناورانه بنگاه در انباشت قابلیت عملیاتی را به خود اختصاص میدهند ،سپس
دولت و صنعت به ترتیب قدرت تفس��یر بیش��تری را دارند .در ارتباط با قابلیت انطباقی روند مش��ابه
وجود دارد ،درحالیکه برای قابلیت نوآورانه ،دولت و سپس مراکز علمیوفنی باالترین قدرت تفسیر
را دارن��د ،ولی به دلیل عدم تأیید رابطه بین صنعت و قابلیت نوآورانه ،صنعت قدرت تفس��یری خود
را از دس��ت میدهد .نتایج رگرس��یون چندگانه تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر قابلیتهای فناورانه
را تنها در س��طح قابلیت عملیاتی نش��ان میدهد ،قدرت تفسیر مجموع بازیگران برای رفتار فناورانه
بنگاه در انباشت قابلیت عملیاتی نسبت به قدرت تفسیر هر بازیگر برای آن بهطور مجزا با مقدار قابل
توجه افزایش یافت .نتایج رگرس��یون ترتیبی نش��ان میدهد که تنها قابلیت عملیاتی قدرت تفس��یر
رفتار تغییر فنی جزئی را دارد.
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جدول  -8نتایج آزمون روابط بین بازیگران انتقال فناوری و قابلیتهای فناورانه (نگارندگان)

آزمون

متغیر
مستقل

وابسته

معادله خطی

نتیجه آزمون

رگرسیون خطی ساده

دولت

قابلیت عملیاتی F(1,31)=30.639, p=0.000

Y1= 0.54x + 1.165

دولت

قابلیت انطباقی F(1,31)=32.187, p=0.000

Y2= 0.457x+0.629

دولت

قابلیت نوآورانه F(1,31)=12.494, p=0.001

Y3= 0.26x+0.765

مراکز علمیوفنی

قابلیت عملیاتی F(1,31)=40.049, p=0.000

Y4= 0.615x+1.186

مراکز علمیوفنی

قابلیت انطباقی F(1,31)=36.926, p=0.000

Y5= 0.505x+0.668

مراکز علمیوفنی

قابلیت نوآورانه

F(1,31)=5.841, p=0.022

Y6= 0.206x+0.894

صنعت

قابلیت عملیاتی F(1,31)=24.350, p=0.000

Y7= 0.824x+0.864

صنعت

قابلیت انطباقی F(1,31)=21.653, p=0.000

Y8= 0.666x+ 0.418

صنعت

قابلیت نوآورانه

رابطه تأیید نشد

F(1,31)=2.791, p=0.105

رگرسیون خطی چندگانه

Y*=0.263Xs+0.344X
دولت -مراکز
قابلیت عملیاتی F(3,29)=30.046, p=0.000
st+0.372Xi+0.624
علمیوفنی -صنعت
دولت -مراکز
علمیوفنی -صنعت

قابلیت انطباقی F(3,29)=27.390, p=0.000

رابطه تأیید نشد

دولت -مراکز
علمیوفنی -صنعت

قابلیت نوآورانه

F(3,29)=4.241, p=0.013

رابطه تأیید نشد

**

***

*  gبرای متغیر دولت st ،برای متغیر مراکز علمیوفنی i ،برای متغیر صنعت
** ضریب ثابت معادله خطی در سطح اطمینان  ٪95معنادار نیست ()Pvalue=0.147
*** ضرایب معادله خطی برای مراکز علمیوفنی و صنعت در سطح اطمینان  ٪95معنادار نیست (برای مراکز
علمیوفنی  ،Pvalue=0.428برای صنعت )Pvalue=0.981
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جدول  -9نتایج آزمون روابط بین قابلیتهای فناورانه و گونههای تغییر فنی (نگارندگان)
متغير
آزمون

رگرسیون
ترتیبی

مستقل

وابسته

Model
Fitting
Sig.

نوآوری تدریجی
قابلیت
منفعل (تغییر فنی
عملیاتی
جزئی)

0.001

قابلیت
انطباقی
قابلیت
نوآورانه

Godness of Fit Sig.
Psuedo
R-Square
Nagelkerke Deviance Pearson

0.66

0.747

0.349

نتیجه
آزمون
رابطه

تأیید
میشود

نوآوری تدریجی
فعال (تغییر فنی
اصلی)

0.004

0.811

0.785

0.417

تأیید
*
نمیشود

نوآوری

-

-

-

-

تأیید
نمیشود

**

* آزمون خطوط موازی در سطح  ٪95معنادار نیست
** به دلیل عدم تفاوت در دادههای متغیر وابس��ته (که به معنای فقدان نوآوری اس��ت) ،نیازی به مدلسازی
وجود ندارد

 -5نتایج آزمون چارچوب در صنعت نساجی سوریه
تحقیقات پیشین در مورد صنعت نساجی سوریه ،بر وجود چالشهای متعدد در برابر بهبود عملکرد این
صنعت تأکید میکند ،این چالشها بر سیاق مطالعه کیفی تنظیمات سیاستی ،منابع انسانی و ساختار
صنعت ارائهش��ده و با اس��تفاده از ش��اخصهای اقتصادی بر قابلیتهای فناورانه ضعیف صنعت تاکید
کردهاند (اللحام2009 ،؛ عبود و سید.)2010 ،
مقاله حاضر با استفاده از رویکرد کمی ،فعلوانفعاالت نظام تغییر فنی در صنعت نساجی سوریه را
بررسی کردهاست .نتایج بهدستآمده از آزمون ارتباطات چارچوب پیشنهادی در صنعت نساجی سوریه
دو نکته اصلی را نش��ان میدهد :نکته اول ،به چگونگی تأثیر بازیگران انتقال فناوری و روند تغییر این
تأثیر برای قابلیتهای فناورانه مختلف مربوط است که این امر برای تجویز سیاستهای واقعیتگرا مفید
است؛ نکته دوم در قدرت تفسیر چارچوب پیشنهادی برای رفتار بنگاههای صنعت نمایان میشود که

124

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره سوم /شماره  /5تابستان 1395

وضعیت موجود نظام تغییر فنی در صنعت نساجی را تعیین میکند.
در شکل ( )3نتایج بررسی روابط چارچوب پیشنهادی در صنعت نساجی سوریه بر اساس آزمونهای
مورداستفاده ،در قالب دو مدل رگرسیونی همراه ارزش  Adjusted R Squareارائه شد.

شکل -3نتایج آزمون چارچوب در صنعت نساجی سوریه (نگارندگان)

نتایج آزمون رگرس��یون چندگانه برای روابط بین بازیگران انتقال فناوری و قابلیتهای فناورانه و
آزمون رگرسیون ترتیبی برای روابط بین قابلیتهای فناورانه و گونههای تغییر فنی منطبق بر آن که
در ش��کل ( )3ارائه ش��د با حالت  3نظام تغییر فنی (به ش��کل  1مراجعه شود) مطابقت دارد که نشان
منفعل است.

دهنده وجود نظام تغییر فنی

تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه
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مدل رگرس��یونی به دس��ت آمده از کاربرد آزمون رگرسیون خطی س��اده برای بررسی روابط بین
بازیگران انتقال فناوری (بهطور مجزا) و قابلیتهای فناورانه نتایج متفاوتی نش��ان میدهد .بااینحال،
براس��اس مفهوم یادگیری فناورانه اتخاذ ش��ده در سطح بنگاه که بر جذب فناوری و تحقق تغییر فنی
مبتنی اس��ت ،وجود گونههای مختلف از قابلیتهای فناورانه مشخصهای برای نوع خاصی از یادگیری
فناورانه؛ با تعریف فوق را نشان نمیدهد تا زمانیکه توانایی بالقوه خود با تحقق گونه تغییر فنی متناظر
را نشان دهد.
کاربرد میانگین قابلیتهای فناورانه و گونههای تغییر فنی تحققیافته در صنعت نس��اجی س��وریه
برای تفس��یر اختالف موجود بین دو مدل رگرسیون مفید است .در جدول ( )10میانگین قابلیتهای
فناورانه و گونههای تغییر فنی تحقق یافته در صنعت نساجی سوریه ارائه شد.
جدول  -10میانگین قابلیتهای فناورانه و گونههای تغییر فنی تحقق یافته کل بنگاهها
نوع قابلیت فناورانه

قابلیت عملیاتی

قابلیت انطباقی

قابلیت نوآورانه

میانگین قابلیت

2.00

1.34

1.17

گونه تغییر فنی

نوآوری تدریجی منفعل

نوآوری تدریجی فعال

نوآوری

میانگین تغییر فنی تحقق یافته

2.076

1.13

1.00

جدول ( )10براس��اس معیار ( )3-2-1استفاده شده برای س��ؤاالت پرسشنامه ،میانگین ضعیف
قابلی��ت انطباقی و نوآورانه نس��بت به میانگین قابلیت عملیاتی را نش��ان میدهد .همچنین نوآوری
تدریج��ی منفعل متناظر با قابلیت عملیاتی ،میانگین باالتری نس��بت ب��ه میانگین نوآوری تدریجی
فعال (متناظر با قابلیت انطباقی) و میانگین نوآوری (متناظر با قابلیت نوآورانه) دارد .به عبارت دیگر،
قابلیتها انطباقی و نوآورانه حاضر در ش��کل (( )3آزمون رگرسیون خطی) به دلیل میانگین ضعیف
آن توانای��ی بالق��وه خود برای ایجاد گونههای تغییر فنی مربوطه نش��ان ندادهان��د .بنابراین با اعمال
محتوای تعریف یادگیری فناورانه اتخاذ شده در این پژوهش و با استفاده از جدول ( )10برای تفسیر
نتایج ،هر دو مدل رگرس��یونی ارائهش��ده در ش��کل ( )3بر وجود نظام تغییر فنی منفعل در صنعت
نساجی سوریه داللت میکنند.
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 -6نتیجهگیری
در کش��ورهای درحالتوس��عه تغییر فنی از طریق جذب فناوریهای خارجی و نوآوری تدریجی رخ
میدهد ،انتقال فناوری زمانی میتواند مؤثر باشد که با تالشهای مناسبی برای جذب دانش و ایجاد
قابلیتهای فناورانه بومی همراه باش��د؛ این امر مس��تلزم تعامل همه بازیگران درگیر فرآیند انتقال
فناوری است.
س��ابقه کش��ورهای درحالتوسعه مانند س��وریه علیرغم فرصت مناس��بی که انتقال فناوری برای
یادگیری فناورانه فراهم میآورد اما استفاده مطلوبی از این فرصت صورت نمیگیرد.

تحقیقات��ی که در زمینه یادگیری فناورانه در کش��ورهای درحالتوس��عه انجامش��دهاند عمدتاً به

روشهایی توجه دارند که منجر به ارائه ویژگیهای همراه همپایی فناورانه موفق در یک کشور میشود
(س��وبوتینا ،2006 ،مالربا و نلسون ،)2011 ،علیرغم بروز محدودیت کاربرد نظام نوآوری بهعنوان ابزار
تحلیلی برای بررس��ی تغییر فنی در زمینه کش��ورهای درحالتوس��عه (کوپر1991 ،؛ فریمن،)1994 ،
رویکرد نظاممند به یادگیری فناورانه که ماهیت تغییر فنی را در هس��ته تحلیل قرار دهد بسیار اندک
موردتوجه واقع ش��د (لل1992 ،؛ بل و پویت1993 ،؛ ویوتی .)2002 ،در تحقیقات گذاش��ته عمدتاً به

اهمیت سیاس��تهای دولت ،نقش مراکز علمیوفنی ،تعامل و همکاری بنگاههای صنعت و دسترس��ی
به دانش فنی خارجی تأکید ش��ده (مالربا و نلس��ون ،2011 ،کیم1998 ،؛ مازولینی و نلسون،)2005 ،
اما بهندرت چارچوبی برای بررسی نظام تغییر فنی در قالب مؤلفههای کلیدی و ارزیابی سطح بلوغ آن
معرفیشدهاست (ویوتی.)2002 ،
مقاله حاضر ،با اس��تفاده از مفهوم یادگیری فناورانه مبتنی بر جذب و نوآوری تدریجی در س��طح
بنگاه و نقشهای تأثیرگذار بازیگران انتقال فناوری شناساییش��ده ،مقدمات الزم برای اجرای پیمایش
در صنعت نس��اجی سوریه و بررسی روابط بین متغیرها از طریق آزمونهای رگرسیون فراهم شد .ابزار
نظر خبرگان اعتبارسنجی شد.
پرسشنامه محقق ساختهاست که از طریق 

پیمایش پژوهش حاضر
قابلیت

یافتههای اصلی پژوهش در صنعت نساجی سوریه ،تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر انباشت
عملیاتی در بنگاههای صنعت را تأیید میکند ،قدرت تفسیری بازیگران انتقال فناوری از رفتار فناورانه
قابلیت عملیاتی قابلتوجه است؛ در حال که قدرت تفسیری بازیگران انتقال فناوری

بنگاه برای انباشت
از رفتار بنگاه برای انباش��ت قابلیت انطباقی و نوآورانه در س��طح ضعیفتر اس��ت ،ع�لاوه بر این تنها
تأثی��ر قابلی��ت عملیاتی بر تغییر فنی جزئی (نوآوری تدریجی منفعل) در س��طح بنگاهها تأیید ش��د.
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ارزیابی یکپارچه یافتههای بهدستآمده از کاربرد چارچوب در صنعت نساجی سوریه و میانگین ضعیف
قابلیتهای انطباقی و نوآورانه بنگاههای صنعت نس��اجی وج��ود نظام تغییر فنی منفعل در صنعت را
نشان میدهد.
تحقیقات پیشین در زمینه صنعت نساجی سوریه که چالشهای صنعت را با رویکرد کیفی بررسی
میکند و با استفاده از شاخصهای اقتصادی کالن بر قابلیتهای فناورانه ضعیف صنعت تاکید کردهاند
(اللحام ،2009 ،عبود و سید ،)2010 ،نتایج مقاله حاضر را تأیید میکنند با این تفاوت که مقاله حاضر
از رویکرد نظاممند برای بررسی رفتار فناورانه بنگاهها استفاده کرده و از طریق سنجش کمی چگونگی
تأثیر موجود در نظام تغییر فنی را تبیین میکند.
مطالع��ات دیگر مانند رادوس��ویک ( ،)1999ب��ل و پاویت ( )1993لی ( )2005و مالربا و نلس��ون
( )2011ب��ر اهمیت تعامل مداوم با بازیگ��ران خارجی و ارتباطات همکاری بین بنگاههای بومی برای
یادگیری فناورانه تأکید میکنند .نقش حیاتی سیاستهای تشویقی دولت و تنظیمات قانونی در فرآیند
همپایی موفق در کش��ورهای درحالتوسعه توسط نویس��ندگان مانند هوبدی ( ،)1995پاک و ساگی
( ،)1997کیم ( ،)1998مالربا و نلس��ون ( )2011مطرح ش��د .همچنین بر اهمیت نقش مراکز علمی
وفنی در توس��عه منابع انس��انی ،برنامهریزی و هماهنگی فعالیت تحقیقاتی بهطور متناسب با نیازهای
صنعت برای رفع موانع یادگیری فناورانه و تسهیل آن توسط محققان مانند مازولینی و نلسون ()2007
و س��وبوتینا ( )2006تأکید ش��د .بااینحال تحقیقات مزبور نتایج مقاله حاضر را از لحاظ تأثیرگذاری
بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه تأیید میکند ،ولی این مطالعات با رویکرد کیفی و از طریق
توصیف فرآیند همپایی در کش��ورهای مختلف انجام ش��دهاند و اغلب چگونگی تأثیر بین عناصر نظام
تغییر فنی را ارائه نمیدهند.
مطالعات��ی ک��ه رویکرد نظاممند به یادگی��ری فناورانه دارد مانند ل��ل ( ،)1992ویوتی ( )2002و
س��وبوتینا ( )2006با مقاله حاضر از لحاظ وجود س��طوح بلوغ متفاوت ب��رای نظامهای تغییر فنی که
در اثر فعل و انفعاالت در نظام حاصل میش��ود تطابق دارد .آنها بر مطالعات تطبیقی با اس��تفاده از
ش��اخصهای کالن برای استدالل بر وجود س��طوح بلوغ متفاوت برای نظام تغییر فنی متکی هستند
درحالیکه پژوهش حاضر س��طح بلوغ نظام تغییر فنی را از طریق بررسی کمی فعلوانفعاالت موجود
تبیین میکند.
نتایج نشان میدهد که یادگیری فناورانه در صنعت نساجی سوریه وضعیت مطلوبی ندارد ،ارزیابی
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سیاستهای موجود مبتنی بر هدف پیشگام هر اقدام در این زمینه است ،افزایش جنبه تعاملی فرآیند
طراحی سیاستها با اشتراک دادن ذینفعان تا درک بهتر از موانع یادگیری فناورانه موجود صورت گیرد،
اتخاذ سیاستهای پررنگ برای تقویت منابع انسانی ،تشویق فعالیتهای تحقیقوتوسعه ،پشتیبانی از
تعام��ل و همکاری بین بنگاههای بومی صنع��ت و ترویج کانالهای انتقال فناوری که فرصت بهتری را
برای دسترسی به دانش فنی فراهم میآورد برای بهبود عملکرد این صنعت کلیدی است .توسعه منابع
انس��انی و تربیت نیروی کار با مهارت در مراکز علمیوفنی بهطور متناسب با نیازهای صنعت به سطح
تعامل باالتر بین مراکز علمیوفنی و صنعت نیاز دارد .برنامهریزی فعالیتهای تحقیقوتوسعه در مراکز
علمیوفنی دولتی براساس نیازهای تحقیقاتی بنگاه ،افزایش سطح همکاری در فعالیت تحقیقوتوسعه
در راستای بهبود یادگیری فناورانه ،ارائه گرنت براساس نیاز واقعی صنعت ،توسعه زیرساخت علمیوفنی
بهطور متناس��ب با نیازهای فنی بنگاهها ،اس��تفاده بهینه از زیرساختهای موجود و افزایش دسترسی
بنگاهها به این زیرساختها برای بهبود یادگیری فناورانه حیاتی است.
تهیه فرصت دسترسی به دانش فنی از طریق افزایش سطح تعامل بین بنگاههای نساجی و تامین
کنندگان فناوری ،با بنگاههای س��رمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین تعامالت و روابط همکاری
در زمینه تحقیقات و تولید بین بنگاههای بومی برای ساخت قابلیتهای فناورانه بومی بسیار مهم است
این امر به قانونگذاری مناس��ب از طرف دولت نی��از دارد .توجه بنگاهها به طراحی قراردادهای انتقال
فن��اوری که فرصت بهتری را برای یادگیری فناورانه فراهم میآورد ،س��رمایهگذاری برای تقویت پایه
فناورانه خود ،استخدام نیروی کار باسابقه ،برگزاری آموزشهای فنی داخلی در حین کار و استفاده از
آموزشهای فنی خارجی برای تربیت نیروی کار ماهر برای بهبود عملکرد فناورانه بنگاهها مؤثر است.
پژوهش حاضر به مطالعه صنعت نس��اجی س��وریه محدود است ،بنابراین مطالعه یادگیری فناورانه
در صنایع با س��طوح بلوغ متفاوت از نظام تغییر فنی و مقایس��ه آن ب��ا یافتههای پژوهش حاضر برای
توس��عه و شناخت بهتر نظامهای تغییر فنی کش��ورهای درحالتوسعه بهویژه سوریه مفید خواهد بود.
قابلیتهای فناورانه ارائهشده در چارچوب پیشنهادی صنعت -محور نیستند ،اما میتوان با توسعه دادن
بخش قابلیتهای فناورانه چارچوب براساس استخراج قابلیتهای فناورانه موردنیاز یک صنعت خاص،
بر این محدودیت غلبه کرد .محدودیت دیگر پژوهش حاضر از وضعیت بحرانی کش��ور ناش��ی شده که
پژوهشگران را وادار به استفاده از نمونهگیری در دسترس کرد .بررسی روابط با استفاده از ابزارهای پویا
مانند سیستم داینامیک و مسیریابی تأثیر متغیرها برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.
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