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مقدمه

شرایط فعلی اقتصاد ملی و اعمال تقریمهای ارهی ،شرایط ویژ ای را بررای کشرور ایجراد کررد
است .نیاز به ا

ف آوریهای پیشررفته در حروز هرای هروا و فضرا ،را آهر  ،داروسرازی و ریرر ،

هموار اف ای

یافته و ضرورت اترا به توانمن یهای دا لری و برومی ،رود را نشرا ،مریدهر  .در

طول سالهای ا یر ،پروژ های انتقال ف آوری متع دی در کشور صورت گرفته است ،امرا بره نظرر
میرس  ،ه ف اصلی از آنشا؛ یعنی ،ه

 ،بومیسازی ،ارتقای ف آوری و رسی  ،بره نروآوری در

تولی نمونههرای ه یر ؛ چنر ا ،مققر نشر اسرت .نتیجره ،قطر نشر  ،وابسرتگی بره کشرورهای
صادرکنن ف آوریها و تقلی از تولی ات آنشا در صنای پیشرفته کشور ،ش است .به همی دلیرل
مطالعرره عوامررل مر رر در رسرری  ،برره توانمنر ی بررومیسررازی فر آوری و لر نرروآوری بررا هر ف
زمینهسازی برای اتخاذ راهرارهای اهرایی برای پیشرفت کشور ،ضروری است .ایر تققیر قصر
دارد تا ضم ارایه ی

م ل برگرفته از تجربیرات پرروژ هرای برومیسرازی فر آوری ،مبرادرت بره

معرفی عوامل بومیسازی ف آوری در سطح بنگا ها نمای .
در حرروز راهبردهررا و مراحررل بررومیسررازی فر آوری ،بررا اسررتقبال گسررترد مقققررا،

پررژوه

کشورهای شر آسیا مواهه ش است .تجربیات موف کشورهای ژاپ  ،کر هنوبی ،چی و ترایوا،
در هش

ف آورانه 2و بومیسازی ف آوریهای وارداتی ،نشا ،میده عوامل متعر دی در سرطو

کال ،و رد بر ای فرآین  ،اررگ ار هستن  .در ی

مقایسه که بی روشهای بومیسازی فر آوری

در صنای دو کشور ژاپ و چی انجام شر  ،مقققرا ،مر ل رالر
ترتی م ل هش

بسته 1و م ل هش

برومیسرازی در دو کشرور را بره

باز  ،نامگ اری نمودن (.)Cao et al., 2006

در م ل اول ،شرکتهای ژاپنی رون بومیسازی فر آوری را برا واردات فر آوریهرای بره سرطح
بلوغ رسی و انجام فعالیتهای مشن سی معروس و تققیر و توسرعه هرمزمرا ،و برا هر ف کسر
آگاهی از دان

چگونگی ایر فر آوریهرا ،آرراز کردنر  .سرسس ،برا ایجراد یر

پرارچگی بری

فعالیتهای تققی و توسعه با تمام فرآین های طراحی مشن سی ،ری  ،تولی و بازاریابی ،مبرادرت
به شرلدهی هریا ،سیالی از دان

و یادگیری در دا ل شرکت کرد و با ایجاد حلقههای براز ور

1. Technological Catch Up
2. Closed Catching Up Model
3. Open Catching Up Model
4. Know How
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بی ای مراحل ،در کنار فراهم کرد ،امرا ،تسشیم دان  2و افر ای

سررعت ایجراد نروآوریهرای

ت ریجی 1در فرآین ها و مقصوالت ،موه انباشتگی دانشری در شررکتهرا شر ن

(Freeman,

) .1988بررسی الگوی بومیسازی شرکتهای چینی نشا ،میده که م ل اتخاذ ش آنشا با ژاپر
تفاوتهای زیادی دارد .چی در حالی رون بومیسازی ف آوری را با تمرک بر مشن سی معرروس
آراز کرد که از نظر توانمن ی ف آورانه ،سطح پرایینی داشرت .در دهره  ،2170رونر واردات رط
تولی ف آوریهای مختلف از کشورهای پیشرفته صنعتی مانن آمریررا ،ژاپر و بر ری کشرورهای
اروپایی اف ای

چشم گیری یافت؛ اما ،به مرور زما ،سیاستگ ارا ،چینی ناامی انه متوهره افر ای

فاصله ف آورانه ود با کشورهای صادرکنن ف آوری ش ن  .مقققرا ،دو دلیرل اصرلی بررای ایر
مسأله ذکر کرد ان  .2 :شراف ف آوری زیراد :ترا اوایرل دهره  ،2170مشرمترری مصررفکننر گا،
ف آوریهای وارداتی در چی  ،شرکتهای ب رگ دولتی بودن که تمایلی برای ایجراد نروآوری و
بومیسازی ف آوریها ن اشتن  .به همی دلیل ،م سسات تققیقاتی رش چن انی نررد بودنر  .ایر
م سسات نی توسط دولت م یریت میش ن و ارتباط آنشا برا مراکر صرنعتی نراچی برود .برا مطرر
ش  ،موضوع بومیسازی ف آوری ،در حالیکه از م سسرات تققیقراتی انتظرار براالیی بررای لر
نوآوری میرفت ،اما ،به دلیل ناهماهنگی و ع م ی

پارچگی بی مراک صنعتی و تققیقراتی ،آنشرا

قادر به برآورد سازی انتظارات نبودن  .1 .بر الف صرنای ژاپر  ،شررکتهرای چینری واردکننر
ف آوری ،ه ینه بسیار ان کی را برای تققی و توسعه صرف میکردن و مراک تققی و توسعه ،برر
روی فعالیتهای نگش اری و تعمیرات و کنترل کیفیت تمرک کرد بودن  .همچنی  ،اکثرر مر یرا،
تنشرا بره هنبرههرای سرختافر اری فر آوری توهره مریکردنر و از ابعراد نررمافر اری ،فرآینر ی و
انسا،اف اری ف آوری رافل بودن  .پایی بود ،سطح توانمنر ی و دانر

اولیره شررکتهرای چینری

باعث ش تا آنشا ،اق ام به ورود به بخ های کوچری از زنجیر ارزش کررد و برا مقر ود کررد،
مقیرراس فعالیررتهررای ررود در مقایسرره بررا شرررکتهررای ژاپنرری ،در قسررمتهررایی مانن ر اح ر ا
نماین گیهای فروش مقصوالت ارهی ،مونتاژ ،نگش اری و تعمیرات مقصوالت ،فعالیت کننر .
در ادامه ،با اف ای

یادگیری ف آورانه  ،نی ارتقاء یافت سطح دان

دانشگا ها و مراک تققیقراتی،

1. Knowledge Sharing
2. Incremental Innovation
3. Knowledge Accumulation
4. Technological Learning
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2و

همراری دوهانبه بی ای مراک با صنعت ایجاد ش  .عالو بر طی کرد ،مسیرهایی مانن هر

انطبا  1برای بومیسازی ،شرکتهای چینی از فرصت بازار مصرفی بر رگ چری اسرتفاد کررد و
در کنار مونتاژ کرد ،مقصوالت شرکتهای ارهی ،نیازهای مشتریا ،را نی به صراحبا ،رارهی
صررنای ارهرراع مرریدادن ر  .انعررراس نیرراز مشررتریا ،،باعررث ایجرراد نرروآوری در طراحرری و سررا ت
مقصوالت ش و ب ی ترتی  ،امرا ،یادگیری نوآورانه و قرار گرفت در فضرای نوآورانره بررای
شرکتهای چینی فراهم میش  .ب ی ترتی  ،شرکتهای چینی شراف فر آورانره رود برا سرایر
کشورها را به مرور زما ،کاه

دادن (.)Cao et al., 2006

اهمیت بازار ب رگ چی در بومیسازی ف آوری ،در تققیر مرو و لری ( )Mu & Lee, 2005نیر
مورد توهه قرار گرفته است .ای دو مقق  ،پس از مطالعه سه نمونه از تجربیات موفر برومیسرازی
در صنای مخابراتی کشور چی  ،سه عامل بازار مصرفی ب رگ چی ؛ قرار داد همرراری مشرتر
برای انتقال ف آوری؛ و بخ بن ی بازار را اصلیتری دالیل موفقیت چینیها ذکر میکننر

(He

) .& Mu, 2012توضیح بیشتر آ،که ،بررای اکتسرا و برومیسرازی فر آوری ،وهرود توانمنر ی
ف آورانه برای بومیسرازی فر آوری ،یر
اف ای

شررط الزم مقسرو مریشرود .در سرال  ،217بررای

توانمن ی ف آورانه ،بر ی از شررکت هرای ریر صوصری در چری اقر ام بره عقر قررارداد

همراری مشتر
چگونگی و نی دان

انتقال ف آوری با شرکت بل 8کردن  .ه ف آنشا از ایر قررارداد ،کسر دانر
فنی تولی مقصوالت مخابراتی بود .بررای ایجراد شررایط بررد -بررد 7در ایر

قرارداد ،طرف چینی مل م به تأمی بازار مصرفی بر رگ بررای مقصروالت شررکت برل شر و در
نتیجه ،امرانات تولی ی و مشن سی آ ،به چی انتقال داد ش  .در مرحله بع  ،تولی کنن های چینری
با م نظر قرار داد ،نیازهای مشتریا ،و مصرفکنن گا ،ود ،سرعی در ایجراد بشبودهرای ه یری و
اف ای

یادگیری ف آورانه از متخصصا ،شرکت بل کرد و از سررری دانر  1امرانرات تولیر ی و

نیروی متخصص شرکت بل بشر من ش ن  .از سروی دیگرر ،چنر شررکت چینری ،اقر ام بره ایجراد
1. Absorption
2. Adaptations
3. Innovative Learning
4. Technology Gap
5. Joint Venture
6. Market Segmentation
7. Bell Telephone Manufacturing Company
8. Win-Wins
9. Knowledge Spillovers
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فضای فرهنگی مناس

برای حمایت از بومیسازی ف آوری در شرکت رود کررد و بره صرورت

تخصصی بر روی بخ

اصی از بازار و نیازهای آ ،تمرک کرد و برازار را بخر بنر ی کردنر .

ای کار ،عم بخشی  ،به یادگیریهای ف آورانه را کم
برای بومیسازی ف آوری و ه
بع  ،نق

دان

را اف ای

کرد و سطح دان

پایرهای مرورد نیراز

داد .قروانی و پشرتیبانیهرای دولرت در مرحلره

حمایتی ویژ ای را ایفا کرد؛ بهطوریکه دولت با تصوی

تعرفرههرای براال بررای واردات

مقصوالت مخابراتی ،به حمایت از تولی کنن گا ،دا لی ود پردا ت تا سشم از برازار رود را از
دست ن هن  .پس از گ شت هفت سال و در سال  ،2112شرکتهای چینی موف بره تولیر دا لری
مقصوالت مخابراتی ش ن  .ای مسیر در سال  211و برا تأسریس شررکت صوصری هرواوی ،2برا
ق رت بیشتری رون تراملی ود را طی کرد .شرل  ،2فرآین طی ش را نمای

احداث
شرکت
هووایی

حمایتهای
دولتی؛ افزایش
تعرفه
محصوالت
وارداتی؛
بخشبندی بازار
و کار کردن به
صورت تخصصی

انتقال خط تولید
بل به چین؛
تمرکز بر
نیازهای مشتریان
و ایجاد
بهبودهای جزیی؛
توسعه و سرریز
دانش

عقد قرارداد انتقال
فنآوری در قالب
همکاری مشترک
به ازای تأمین
بازار مصرفی
بزرگ برای
محصوالت تولیدی

میده .

شرکت
مخابراتی
بل

شكل  .1روند بومیسازی فنآوری در صنایع مخابراتی کشور چين )(He & Mu, 2012

در تققی دیگری ،چونگ و همرارا )Choung et al., 2009( ،اق ام به مطالعه و تقلیل م ل
اکتسا و بومیسازی ف آوری در صنای نیمههادی 1کر هنوبی کردن  .کر هنوبی دورا ،صرنعتی
ش  ،را با اح ا

طوط مونتاژ مقصوالت ارهی و برا هر ف بشرر گیرری از نیرروی کرار ارزا،

قیمت ،آراز کرد تا به مرور زما ،،دان
اتخاذ راهبرد ی

فنی نشفته در فرآین تولی را ه

کنر  .در گرام بعر  ،برا

پارچهسازی عمودی ،شرکتهای ب رگ تولی کننر لروازم نیمرههرادی در کرر ،

مالریت تأمی کنن هایی با توانمن ی تولی ف آوریهای متعالی از کشورهای مختلف ماننر ژاپر

1. Huawei
2. Semiconductor
3. High Technology
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کرد و با حرکت به سمت تولی انبو  ،از م یت تولی مقیاس و افر ای

یر

پرارچگی

در فرآین های تولی ی و مشخصرات مقصرول ،بشرر بردنر  .تولیر مقصروالت مونتراژی برا سرطح
برای صنعت کر ی

نوآوری بسیار ان

تش ی به شمار میآمر ؛ بره همری دلیرل آنشرا رویرررد

2

نوآوری طراحانه را انتخا کرد و مبادرت به اسرتفاد از قطعرات برا سرطح فر آوری متعرالی ،در
مقصوالت تولی ی ود کردن تا طراحی و سطح عملرردی و نوآورانه آنشا را ارتقراء دهنر  .آنشرا
همچنی  ،از تلفی اه ای 1ف آوریهای مختلف در یر یگر بشرر بررد و مقصروالت ه یر ی را
برای ایجاد م یت رقابتی در سطح هشانی ،معرفی نمودن .
ه ول  ،2نتایج یافتههای پژوهشگرا ،را در شناسایی عوامل بومیسازی در کشورهای مطالعره شر
در سطح بنگا و رد ،نشا ،میده .
جدول  .1بومیسازی فنآوری در مطالعات محققان

کشور مورد

عوامل بومیسازی فنآوری

منبع

مشن سیمعروس ،تققی وتوسعه همزما ،با مشن سیمعروس ،ایجاد امرا،

(Cao et al.,
)2006

ژاپ

(Cao et al.,
)2006

چی

انباشتگی دان  ،ایجاد نظام م یریت دان  ،یادگیری ف آورانه ،دان

پایه

مونتاژ مقصوالت ،نگش اری و تعمیرات ف آوریها ،همراریهای
ف آورانه با دانشگا ها و مراک تققیقاتی ،رف نیازهای مشتریا ،،یادگیری
ف آورانه ،توانمن یهای انسانی ،انطبا ف آوری ،ه

ف آوری

همراریهای ف آورانه ،فضای فرهنگی مناس برای حمایت از
بومیسازی ،یادگیری ف آورانه ،دان

بررسی

پایه

انتقال ف آوری تولی و ط مونتاژ ،رش تراملی ،همراریهای ف آورانه،
تقلی از ف آوریهای ارهی ،ایجاد نوآوری در مقصوالت تقلی ش

(Mu & Lee,
He & 2005,
)Mu, 2012
(Choung et
)al., 2009

چی

کر هنوبی

ارهی

در ادامه مقاله ،ابت ا روش انجام ای پژوه

بیا ،ش و م ل مفشومی تققی  ،نشرا ،داد مریشرود.

سسس ،با انجام تج یه و تقلیل داد های بهدست آم  ،اعتبرار مر ل مفشرومی سرنجی شر و مر ل

1. Architectural Innovation
2. Component
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نشایی ،ارایه میشود .گفتنی است ه ف ای تققی  ،تعمیم یافتههرا بره تمرام حروز هرای صرنعتی در
کشور نبود و مقققا ،،به دنبال ارایه م لی مقلی 2هستن که میتوان در موارد مشرابه برا موردهرای
مطالعاتی ای تققی  ،کاربرد داشته باش .
مدل مفهومی :برای طراحی م ل مفشومی تققی  ،پس از مطالعه و بررسی مستن ات علمی منتشر ش
رالبرراد در دو دهرره ا یررر ،اقرر ام برره مطالعرره دو تجربرره موفرر بررومیسررازی فرر آوری فیلترهررای
الرترواستاتی

 1و نی سا ت توربی به وسیله مصراحبههرای عمیر و نیمرهسرا تاریافته برا برگرا،

هشاد دانشگاهی علم و صنعت و شرکت توربی سرازی تجربره نرور شر  .عرالو برر روش مصراحبه،
مستن ات و مرتوبات فرآینر های برومیسرازی فر آوری بررسری شر و مشراه ات انجرامشر از
کارگا های تولی ی ،ماشی آالت ،طوط مونتاژ ،آزمایشگا های تققیقاتی و بخ هرای تققیر و
توسعه نی به ربت رسی ن  .با هم بن ی عوامل مطر ش در ادبیرات تققیر و معیارهرای مر نظرر
برگا ،شرکتکنن در پژوه  ،مروارد ارایره شر در هر ول  ،1برهعنروا ،عوامرل برومیسرازی
ف آوری در سطح شرکتها و بنگا ها ،استخراج ش ن .
جدول  .2عوامل بومیسازی فنآوری در ایران

شماره
2

1

نام عامل
یادگیری از طری انجام
()Jensen et al., 2007

یادگیری از طری استفاد
()Jensen et al., 2007

یادگیری از طری تعامل
()Jensen et al., 2007

توضيحات
یری از انواع یادگیری که در سازما ،اتفا میافت  ،از طری تالش
برای پیبرد ،به دان

فنی ف آوری بود و شامل مواردی مانن

بازرسی آ ،،انجام فعالیتهای مشن سیمعروس ،میباش .
از همله روشهای یادگیری در شرکتها بهشمار میرود و منظور
آ ،،پیبرد ،به ابعاد مختلف دانشی و فنی ی

ف آوری از طری

بهکارگیری آ ،در می ا ،عمل است.
هنس ای نوع یادگیری ،با دو نوع قبل متفاوت بود و مقور اصلی
یادگیری ،تعامل با شرکتهای دیگر اعم از تأمی کنن گا،،
همرارا ،اتقادهای راهبردی ،مشتریا ،است.

1. Local
2. Electrostatic Precipitator
3. Learning by Doing
4. Learning by Using
5. Learning by Interacting
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ادامه جدول  .2عوامل بومیسازی فنآوری در ایران

شماره

نام عامل
نظام علمی و ف آوری
2

سازمانی & (Fuglsang
)Sundbo, 2005

توضيحات
در ای نوع از یادگیری ،شرکت مبادرت به ایجاد نظام م یریت
دان  ،حمایت از نوآوری و سایر نظامهایی میکن که باعث
شرلگیری چر ه علمی و ف آوری به صورت نظاممن در دا ل
شرکت میشون .
ای معیار که از روهیهای مصاحبههای انجام ش است ،به نوعی

تولی تقت استان ارد و
تأیی همرار ارهی

از همراری بی شرکتها اشار میکن که در آ ،،ی

شرکت

1

تأیی کنن فنی اق ام به بررسی تولی ات ف آورانه شرکت نوپا کرد
و به آ ،،ح تولی میده .

قرارداد تقت لیسانس
()Arora, 1996

8

7

مشن سیمعروس
()Radosevic, 1999
سرمایهگ اری مشتر
)(Mowery et al., 1998

به معنای انتقال ف آوری با روش تقت لیسانس است.
به معنای ا

ف آوری از روش مشن سیمعروس میباش .

ای روش نی یری از گونههای معروف در انتقال ف آوری مقسو
ش و در آ ،تالش میشود تا دو شرکت با همراری هم یگر،
شرکت مشترکی را اح ا نماین .
ای معیار ،م نظر برگا ،مصاحبهشون بود .به نظر آنا ،،برای

1

ایجاد مقلی برای انباشته
ش  ،دان

ایجاد و اف ای

ظرفیت ه

ف آوری در سازما،ها ،بای ی

مرک ی با مأموریت مستن سازی تجربیات و دان

نشاد

پروژ های موف

بومیسازی و آگاهیهای برگا ،به وهود آی تا مره بومیسازی
در شرکت مقسو شود.
از نظر برگا ،مصاحبهشون  ،ای عامل میتوان رابطه بی افراد را

20

سا تار سازمانی مسطح

ارتقاء داد و امرا ،حل سری مسایل در دنیای واقعی را به دور از
روابط پیچی سازمانی ،فراهم آورد.

1. Organizational Science and Technology System
2. Certifier
3. Joint Venture
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ادامه جدول  .2عوامل بومیسازی فنآوری در ایران

شماره

نام عامل

22

اراد و واست م یرا،

توضيحات
ای عامل نی از روهیهای مصاحبههای انجامش میباش .
برگا ،اعتقاد داشتن  ،یری از عوامل اصلی در سازما ،،اراد ،
واست و برنامهری ی م یرا ،برای بومی کرد ،ف آوری و ایجاد
هش

21

مقیط و فرهنگ دانشی
شرکت ()Ekvall, 1996

در پیشرفت ف آورانه است.

فرهنگ حمایتگر از ایجاد نوآوری و بومیسازی ف آوری ،عامل
مشمی در حرکت شرکت به سمت نوآوری و بومیسازی ف آوری
است.
ای عامل ،باعث ایجاد فضای اعتماد بی گیرن و دارن ف آوری

2

اعتماد فی مابی گیرن و
صاح ف آوری

ش در مورد ع م سوءاستفاد گیرن از ف آوری ،رعایت حقو
مالریت فرری و ریر ش و در نتیجه آ ،،دان

فنی به نقو

مطلو تری منتقل میشود.
ای معیار ،حاصل تجربه بومی ایرا ،بود و در آ ،،شرکت متقاضی
پژوه های همزما ،برای
2

ف آوری برای اف ای

بشر برداری از همراری ف آورانه ،اق ام به

همههانبه و سری در مورد زوایای مختلف ف آوری

شناسایی اشراالت و رف

انجام پژوه

آنشا توسط طرف ارهی

کرد و تالش میکن بخ

زیادی از دان

فنی را ،از طری مطر

کرد ،س االت و مجشوالت ود از دارن ف آوری ،بهدست آورد.
ساز و کارهای درونی
2

شرکت در ایجاد ارتباطات
میا ،افراد

ای عامل نی حاصل نظرات برگا ،بود و بر ای اساس ،نظام
درونی شرکتها در ایجاد ساز و کاری تعریف ش برای اف ای
ارتباطات بی افراد ،باعث اف ای
ه

هریا ،دان

و اف ای

ظرفیت

میشود.

ای عامل ،در مقاالت متع دی بهعنوا ،یری از معیارهای کلی ی در
2

دان

پایه ()Kim, 1997

ظرفیت ه

مقسو میشود .هر ق ر دان

ف آوری باالتر باش  ،امرا ،هش
است.

اولیه گیرن

و بومیسازی ف آوری بیشتر
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ادامه جدول  .2عوامل بومیسازی فنآوری در ایران

شماره

توضيحات

نام عامل
توا ،آموزشی برای بهکار

28

بست سری دان

گرفته

ش ()Tung, 1994
تقلیل نیازها و شرایط ود
و نقو پاسخگویی به آنشا
27

برای کشف می ا ،برآورد
ش  ،نیازها با ف آوری
ه ی

(Cao et al.,
)2006

بر اساس نظر مقققا ،،افرادی که توا ،ت ریس را دارا هستن ،
سری تر میتوانن در مواهشه با دان

نظری ،روش کاربردی نمود،

آ ،را بهدست آورن  .ای افراد ،نق

مشمی را در هش

و

بومیسازی ف آوری ایفا میکنن .
از همله عوامل بومیسازی ف آوری ،توانایی انطبا داد ،ف آوری
با نیازهای ود و ایجاد تغییرات ه یی در ف آوری تقلی ش
میباش  .ای عامل ،بیا ،میدارد هر ق ر توا ،تقلیل شرکتها از
نیازهای ود باالتر باش  ،سری تر میتوانن مسیر هش

ف آوری و

بومیسازی آ ،را طی کنن .

در نظر گرفت نیازها و
21

شرایط بومی و اف ود،

عالو بر تقلیل نیازهای ود ،توانایی شنا ت ویژگیهای بومی و

ویژگیهایی به ف آوری

را کارهای قابل استفاد در ف آوری برای پاسخگویی به ای نیازها،

برای پاسخگویی به نیازهای

عامل مشمی در بومیسازی قلم اد میشود.

بومی )(Cao et al., 2006

ارزیابی اولیه در مورد
10

بومیسازی و هش

ف آوری ،زمانی میتوان م رر باش که

عملررد کلی ف آوری و

شرکت ،به شنا ت کاملی در مورد اررات اهتماعی ،اقتصادی و

شناسایی کارکرد و اررات

زیستمقیطی ف آوری دست یافته باش و بتوان به درستی ف آوری

آ)Ghazinoori, 2004( ،

مورد نظر را ،ارزیابی کن .
ای معیار که از مصاحبههای انجامش استخراج گردی  ،به

12

توانایی به کار بست
ف آوری

پایی تری سطح توانمن ی در بومیسازی ف آوری اشار داشته و
بیا ،میکن تا زمانی که نتوا ،نقو کار با ی

ف آوری را یاد

گرفت ،نمیتوا ،مراحل بع ی بومیسازی را طی کرد.
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ادامه جدول  .2عوامل بومیسازی فنآوری در ایران

شماره

توضيحات

نام عامل

توانایی انجام فعالیتهای تعمیر و نگش اری از نظر متخصصا،
شرکتکنن در پژوه  ،یری از عوامل م رر در شرلگیری
11

توانایی نگش اری و
تعمیرات ف آوری

یادگیری ف آوری در پروژ های بومیسازی و هش

ف آوری بود

است .متخصصا ،ایرانی با انجام تعمیرات بر روی ف آوریهای
گ شته و ارهی ،با مشخصات فنی ای ف آوریها آشنا ش و
قابلیت انجام مشن سیمعروس را بهدست میآوردن .
پس از باز کرد ،و انجام تعمیرات الزم ،سطح باالتری از توانمن ی

1

توانایی مونتاژ مج د
ف آوری

برای ایجاد نقشههای فنی مورد نیاز است .برگا ،اعتقاد داشتن
توانایی مونتاژ مج د ف آوریها ،در کنار اف ای

سطح یادگیری

ف آورانه ،امرا ،تولی نقشههای فنی و روش مونتاژ را نی به شرکت
میده .
ای مرحله حاصل ایجاد سطح مناسبی از یادگیری در مورد

1

توانایی تقلی از ف آوری

مشخصات فنی ف آوری و استخراج نقشههای فنی آ ،بود و شرکت
را به سا ت نمونه تقلی ی از ف آوری ،قادر میکن .
پس از کس

1

توانایی ایجاد نوآوری در
ف آوری

توانمن ی سا ت نمونههای مشابه ف آوری ،نوبت به

ایجاد طیف گسترد ای از انواع نوآوریهای ت ریجی ،نوآوری در
اه اء و ریر میرس تا به مرور زما ،،با ایجاد بشبود در ف آوری،
می ا ،تسلط بر آ ،اف ای

یافته و شرکت به قابلیت ایجاد

نوآوریهای بنیادی دست یاب .

پس از استخراج عوامل بومیسازی ف آوری در تققیقات بررسیش  ،م ل مفشومی نقرو ارتبراط
آنشا با بومیسازی ف آوری به صورت شرل  ،1ت وی ش .
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12

2

1

11
8

7

سب

فعالیتهای اصلی

یادگیری

1
1

همراریهای ف آورانه

1

بومیسازی ف آوری
21
انطبا ف آوری

10

ظرفیت ه

27

28

2

2

2

2

21

22

20

1

شكل  .2مدل مفهومی عوامل بومیسازی در مطالعات موردی تحقيق

روش

ای تققی  ،بر اساس ه ف کاربردی ،بر حس

نقو گرردآوری اطالعرات توصریفیرر پیمایشری و

مبتنی بر مطالعه چن موردی 2و از حیث نوع ،در زمر تققیقات آمیخته مقسرو مریشرود .هامعره
آماری ای تققی  ،م یرا ،،کارشناسا ،و مشن سا ،بر هشاد دانشرگاهی دانشرگا علرم و صرنعت
ایرا ،و شرکت توربی سازی تجربه نور میباشن  .به دلیرل کوچر

برود ،انر از هامعره آمراری و

نیازمن ی به داد های زیاد برای انجام تقلیلهای آماری ،تمام اعضای هامعه آماری به من لره انر از
نمونه ،تعریف ش ن  .تمام اعضای هامعه آماری شامل صنعتگرا ،و م یرا ،صرنعتی ،مررد بودنر .
تع اد  70نفر متعل به برگا ،هشاد دانشگاهی و  0نفر نی متعل به برگرا ،شررکت تجربره نرور
میباشن  .از برگا ،هشاد دانشگاهی  1نفر را م یرا ،صنعتی تشریل مریدهنر کره دارای تجربره
کاری ح اقل  20سال با سابقه تقصیالت در سطح کارشناسیارش در یری از زمینههرای مر یریت
اهرایی و کس

وکار ،م یریت صنعتی و مشن سی صنای بودن  .مابقی برگرا ،هشراد دانشرگاهی،

مشن سا ،و کارکنا ،دانشی بودن که سابقه ح اقل سال کار مرتبط را با م ر

تقصیلی حر اقل
1. Multi Case Study
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و صرنای  ،دارا بودنر  .در مرورد

کارشناسی در یری از رشتههای مشن سی بر  ،کامسیوتر ،مرانیر

شرکت تجربه نور 7 ،نفر از م یرا ،و  1نفرر از کارکنرا ،دانشری در ایر تققیر شررکت داشرتن .
م یرا ،،همگی دارای م ر

کارشناسیارش در رشتههای مشن سی مرواد و مترالوژی ،مرانیر

صنای بودن که سابقه کار طوالنی ح اقل و ح اکثر به ترتیر

و

بره مر ت  2و  0سرال را داشرتن .

همچنی  ،سایر کارکنا ،نی هوانا ،تقصیلکرد در رشتههای مشن سی مواد و متالوژی و مرانیر

،

با سطح تقصیالت کارشناسیارش و باز سنی  1 - 0سال بودن .
برای گردآوری اطالعات ،از روشهای مرسوم در تققیقات کمی و کیفی اسرتفاد شر اسرت .در
ابت ا ،با استفاد از مطالعات کتابخانهای و مرور یافتههای پژوهشگرا ،،عوامل بومیسرازی فر آوری
استخراج ش ن  .سسس ،برای ترمیل عوامل استخراجش و نی ت وی ی
ایرا ،،از اب ارهای مشاه ریرمشارکتی در قالر

برا شررایط

م ل متناس

بازدیر از سرال هرای تولیر و مشن سری و واحر

تققیقات ،مصاحبه نیمسا تیافته و عمی  ،تقلیل مستن ات و مرتوبات و پرس نامه اسرتفاد شر .
هشت افر ای

کیفیرت مصراحبه هرا ،ابتر ا سر االت مرورد نظرر بره همررا

کتابخانهای برای افر ای

الصرهای از یافترههرای

هرمسرویی ذهر مصراحبهشرون گا ،برا مقققرا ،،در قالر

یر

فررم دو

صفقهای به ایشا ،ارسال میش و  2ترا روز پرس از دریافرت فررمهرا ،هلسرات مصراحبه تشرریل
میش ن  .در طول انجام مصاحبه نی  ،ضم یادداشتبرداری نرات مورد نیاز ،صروت هلسره ضربط
میش تا برای انجام تقلیلهای آتی مورد استفاد قررار بگیرنر  .کمترری مر ت زمرا ،بررای انجرام
مصرراحبه 0 ،دقیقرره و بیشررتری آ 1 0 ،،دقیقرره بررود .برررای انجررام بخ ر

کیفرری تققی ر  ،از روش

نمونهگیری گلوله برفی 2استفاد ش  .در انتخا نفرات اولیه تالش ش تا ایشرا ،دارای ایر شررایط
باشن  .2 :م یرا ،باتجربه ،آگا و مقبول در مجموعه صنعتی ود .1 ،دارای اعتماد به تیم تققیقراتی
ای مقاله .همچنی  ،به دلیل تع اد ان

اعضای هامعه آماری تققی  ،پرس نامههای طراحی ش

به تع اد  210ع د و بی تمام اعضای هامعه آماری توزی ش ن  .پرس نامره مرورد اسرتفاد  ،دارای
 1س ال بود که بر اساس م ل مفشومی تققی  ،طراحی شر ن  .بررای طراحری ایر پرسر نامره ،از
دان

و تجربه استادا ،دانشگاهی که در ای مقاله شرکت داشتن  ،بشر گرفته ش  .بررای نمرر دهری

به س االت ،از طیف لیررت تایی استفاد ش ؛ ب ی ترتی
نمر  2به انتخا

که نمر

به انتخرا

یلری موافر و

یلی مخالف تعل یافت .برگا ،میبایست در ای پرسر نامره ،میر ا ،موافقرت
1. Snowball
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ود را با عوامل بومیسازی اشار ش در م ل مفشومی ،اعالم میکردنر  .روایری پرسر نامره ،برا
مشورت استادا ،شرکتکنن در پژوه

بره تأییر رسری و پایرایی براالی تققیر  ،برا اسرتفاد از

نرماف ار آماری  SPSSو مقاسبه مق ار  0/1 2برای آلفرای کرونبرا  ،نشرا ،داد شر  .بررای مر ل
سازی عوامل بومیسازی ف آوری ،داد های حاصل از  12پرس نامه هم آوری شر  ،برا اسرتفاد
از نرررمافر ار  LISRELو روش مر لسررازی معررادالت سررا تاری ،2تقلیررل ش ر ن  .مر ل معررادالت
سرا تاری یر

رویررررد آمراری هررام برررای آزمرو ،فرضرریههررایی دربرار روابررط برری متغیرهررای

1

و متغیرهای مرنو ،میباش  .از طری ای رویررد میتوا ،قابل قبول بود ،مر لهرای

مشاه ش

نظری را در هامعههای اص با استفاد از داد هرای همبسرتگی ،ریرآزمایشری و آزمایشری آزمرو،
نمود (.)Bazargan et al., 2004
یافتهها

در ای تققی  ،از  210پرس نامه توزی ش بی

برگا ،،تنشا  12مرورد عرودت داد شر  .سرسس،

برای تج یه و تقلیل داد های حاصل از پرس نامهها و ارزیابی ابعاد مختلف م ل مفشومی تققیر ،
روش م لسازی معادالت سا تاری و نرماف ار  LISRELمورد استفاد قرار گرفتن  .شرلهای  1و
 ،به ترتی م ل نشایی تققی را در حالت استان ارد و  t-valuesنشا ،میده .

1. SEM: Structural Equation Model
2. Observed
3. Latent
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0/8

0/87

12

انطبا ف آوری
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28

0/ 1

0/
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شرل  ،روهی نمودار مسیر در حالت  t-valuesاست .ای
است و معناداری ضرای

روهی مبنای رد یا تأیی فرضریههرا

و پارامترهای بهدست آم م ل معادالت سا تاری را نشرا ،مریدهر  .برا

توهه به ای که به ه رابطه  ،1سایر ضرای

ب رگتر از  2/1هستن  ،همگی معنادار ش ان  .متغیرر

 ،1مربوط به ایجاد فضایی در سازما ،برای انباشت ش  ،تجربیات موف و ناموف است .ایر عامرل،
اگرچه در یری از تجربیات هشاد دانشگاهی مرورد اسرتفاد قررار گرفتره برود .امرا ،رالر
اعتقاد داشتن به دلیل نبود فرهنگ تسشیم دان

برگرا،

و مستن سازی آنشرا در سرازما،هرا ،نمریتروا ،ایر

عامل را در بومیسازی ف آوری در شرایط فعلی واحر های صرنعتی کشرور چنر ا ،مر رر دانسرت.
همچنی  ،در ای تققی  ،از شا صهای ارایه ش در ه ول  ،برای برازش مر ل تققیر اسرتفاد
ش است.
جدول  .1شاخصهای برازندگی مدل تحقيق

شاخص
میانگی مج ور پسمان ()RMR

حد مطلوب
ن دی

صفر

مقدار گزارش شده
0/21

میانگی مج ور پسمان ها استان اردش ()SRMR

زیر 0/07

0/0

شا ص برازن گی ()NFI

0/1

0/7

شا ص نرمش برازن گی ()NFI

0/1

0/7

شا ص نرمنش برازن گی ()NNFI

0/1

0/7

شا ص برازن گی ف این ()IFI

0/1

0/78

شا ص برازن گی تطبیقی ()CFI

0/1

0/78

ریشه دوم برآورد واریانس طای تقری ()RMSEA

زیر 0/07

0/082

P-value

کمتر از 0/0

0/00021

درهه آزادی ()df

بیشتر از 2

21

Chi-Square

ن دی

صفر

8/2

همچنی  ،پس از مقاسبه شا ص پایایی ترکیبی ساز های تققی  ،نتایج در قال ه ول  ،بهدسرت
آم ن که همگی ،باالتر از  0/بود و قابل قبول هستن .

1. Path Diagram
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جدول  .1شاخص پایایی ترکيبی

عوامل مكنون مورد مطالعه

ضریب پایایی مرکب )(CR
pc >1/1

بومیسازی ف آوری

0/1

فعالیتهای اصلی

0/11

یادگیری

0/71

سب

همراریهای ف آورانه

0/78

انطبا ف آوری

0/12

ظرفیت ه

0/11

بر اساس نتایج بهدست آم  ،میتوا ،عوامل بومیسازی ف آوری را بره پرنج قسرمت بره ایر شرر
طبقهبن ی کرد:
 .2سب

یادگیری ،شامل :یادگیری از طری انجام ،یادگیری از طری استفاد  ،یادگیری از طریر

تعامل و نظام سازمانی علمی و ف آوری.
 .1همراریهای ف آورانه ،شامل :تولی تقت استان ارد و تأیی همررار رارهی ،قررارداد تقرت
لیسانس انتقال ف آوری ،مشن سی معروس و سرمایهگ اری مشتر .
 .انطبا ف آوری ،شامل :تقلیل نیازها و شرایط ود و نقو پاسخگویی بره آنشرا بررای کشرف
می ا ،برآورد ش  ،نیازها با ف آوری ه ی  ،در نظر گرفت نیازها و شررایط برومی و افر ود،
ویژگیهایی به ف آوری برای پاسخ گویی به نیازهای بومی و ارزیابی اولیه در مرورد عملرررد
کلی ف آوری و شناسایی کارکرد و اررات آ.،
 .ظرفیت ه

ف آوری ،شامل :سا تار سرازمانی مسرطح ،اراد و واسرت مر یرا ،،مقریط و

فرهنگ دانشی شرکت ،اعتماد فیمابی گیرن و صراح

فر آوری ،پرژوه هرای هرمزمرا،

برای شناسایی اشراالت و رف آنشا توسط طرف ارهی ،ساز و کارهرای درونری شررکت در
ایجاد ارتباطات میا ،افراد ،دان
ش .

پایه و توا ،آموزشی برای به کار بسرت سرری دانر

گرفتره
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 .فعالیتهرای اصرلی ،شرامل :توانرایی بره کرار بسرت فر آوری ،توانرایی نگشر اری و تعمیررات
ف آوری ،توانایی مونتاژ مج د ف آوری ،توانایی تقلی از ف آوری و توانایی ایجراد نروآوری
در ف آوری.
بحث و نتیجهگیري

در ای مقاله ،پس از مررور ادبیرات برومیسرازی فر آوری در سرایر کشرورها و نیر بشرر گیرری از
تجربیات دا لی در قال مطالعه تجربه بومیسازی ف آوری فیلتراسیو ،در هشاد دانشرگاهی علرم و
صنعت و سا ت توربی در شرکت تجربره نرور ،مبرادرت بره ارایره یر

مر ل دربردارنر عوامرل

بومیسازی ف آوری ش  .بر اساس نتایج بهدستآم  ،شرکتها برای ایجاد توانایی بومیسرازی در
ود ،بای در پنج حوز فعالیت کنن که در ادامه بررسی میشود.
سبک یادگیري :یادگیری ،یری از مشمتری ارکا ،تغییرات ف آورانه در کشورهای در حرال صرنعتی
ش  ،مقسو مریشرود ( .)Viotti, 2001از یر

نظرر ،مریتروا ،گفرت ،هر ف از انجرام تمرامی

فعالیتهای بومیسازی و ل نوآوری در شرکتها ،اف ای

توا ،یادگیری آنشرا اسرت & (Tidd

)Bessant, 2011؛ و مریتوانر  ،از طریر انجرام ،اسرتفاد  ،تعامرل و ایجراد نظرام علرم و فر آوری
سازمانی حاصل شود ( .)Jensen et al., 2007, Fuglsang & Sundbo, 2005پژوه

در حوز

یادگیری ف آورانه توسط سایر مقققا ،از قبیل مارسل ( )Marcelle, 2004مورد عنایت ویژ قررار
گرفته است .وی یادگیری ف آورانه را با ایجاد توانمن ی ف آورانره مررتبط دانسرته و بیرا ،مریکنر
توانمن ی ف آورانه در سالهای ا یر ارر قابل توهشی در رش اقتصادی کشورها داشرته و در سرطح
شرکتها ،باعث ایجراد ظرفیرت افر ای
تولی ی ،بشبود کیفیت ،اف ای

بشرر وری ،کرارآیی بیشرتر تولیر ی ،کراه

مقصوالت و روهیها و اف ای

ه ینرههرای

دامنه و مق ود تولیر ات ،شر

اسرت .بره اعتقراد صراح نظرانری از قبیرل تیر و بسرنت ) (Tidd & Bessant, 2011و مارسرله
) ،(Marcelle, 2004یادگیری ف آورانه در مرک تمام فعالیرتهرای نوآورانره و ایجراد توانمنر ی
ف آورانه قرار داشته و با تأیی کرد ،نظر وایوتی ( )Viotti, 2002مبنری برر ایر کره کشرورهای در
حال صنعتی ش  ،،پی

از ایجاد نظامهای نوآوری 2بای اقر ام بره ایجراد نظرامهرای ملری یرادگیری

کنن  ،تقویت پایههای توانمنر ی یرادگیری را مقر م برر شررلگیرری توانمنر یهرای فر آورانره و

1. Innovation Systems
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نوآورانه ذکر میکنن  .هوب ی ( )Hobday, 1990در تققیقی که بر روی صنای ارتباطرات کشرور
برزیل انجام داد ،به ایر نتیجره رسری کره کشرورهای در حرال صرنعتی شر  ،،ابتر ا بایر برا اتخراذ
راهبردهای هش

ف آورانه و بومیسازی ف آوری ،توا ،یادگیری و تقلی  2را در ود ایجاد کنن .

ای کشورها پس از ای مرحله ،یاد میگیرن که چگونه یاد بگیرن و میتوانن با تریه بر توانمنر ی
ف آورانه ایجاد ش  ،راهبردهای ادامهدهن  1را که حاصل انباشتگی دانشری و یرادگیری حاصرل از
دورا ،تقلی است ،اهرا کنن  .شرل  ،رون تراملی فو را نشا ،میده .

یادگیری
فنآورانه

ایجاد
توانمندی
فنآورانه

راهبردهای
جهش فنآورانه
و تقلید فنآوری

بومیسازی
فنآوری

ایجاد نظامهای نوآوری و
ادامه پیشرفت فنآورانه
بر اساس تجربیات گذشته

شكل  .1سير تكاملی تحوالت فنآورانه در کشورهای در حال صنعتی شدن ()Hobday, 1990

نتایج ای تققی نی در تأیی پژوه های پیشی نشا ،میدهر انرواع مختلرف یرادگیری فر آورانره
نق

مشمی در شرلگیری فرآین های بومیسازی در مطالعات موردی ای پژوه

همکاريهاي فنآورانه :هرگونه تعامل ف آورانه برای اکتسا  ،انطبا  ،ه

داشتهان .

و بومیسازی فر آوری

با شرکتهای دا لی و ارهی ،و نی کار بر روی مقصوالت آنشا به صرورت مشن سری معرروس،
نوعی همراری ف آورانه مقسو میشود .تجربیات شرکتهای دا لی نشا ،مریدهنر علریرررم
اعمال تقریمها و وهود ای مسأله که شرکتهای صاح
انجام همراری ف آورانه و انتقرال فر آوری و دانر

ف آوری ارهی تمایرل چنر انی بررای

فنری بره شررکتهرای ایرانری ن ارنر  ،انتقرال

ف آوری به روش تقت لیسانس هنوز یری از روشهرای رایرج بررای انتقرال دانر

فنری مقسرو

میشود .تجربیات هشاد دانشگاهی علم و صنعت نشا ،میده  ،حضور در مناقصات سرایر کشرورها
نیازمن مورد تأیی قرار گرفت ف آوریهای سا تهش دا لی است .اگرچره ا ر تأیی یره فنری از
شرکتهای ارهی در زمر روشهای مرسوم برای انتقال ف آوری بهشمار نمیرود ،اما؛ یافتههای
هشاد دانشگاهی نشا ،میده حضور افراد بر و متخصص در تریمهرای تعامرلکننر برا شررکت
1. Imitation
2. Keeping Up
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فنی و حل مسایل ف آورانه باش  .نرته قابرل توهره،

آمادگی شرکتهای ارهی برای انجام پروژ های سرمایهگ اری مشتر
و ف آور ایرانی ،علیررم اعمال تقریم ،اسرت .بره عقیر

با شرکتهرای توانمنر

برگرا ،مصراحبهشرون  ،شررکتهرای

ارهی با مشاه توا ،ف آورانه باالی شرکتهای ایرانی ،حاضر به تسرشیم منراب مر یریتی ،فنری،
تولی ی ،بازرگانی ود هستن تا در ی

تعامل بردر برد ،از سازوکار بومیسرازی فر آوری توسرط

شرکتهای ایرانی آگا شون  .نتایج بهدست آم  ،تطاب مناسبی با تققیقات مقققرا ،پیشری دارد.
در تققی کیو و همرارا ،)Qiu et al., 2013( ،یافتههای آماری نشا ،میدهن بی روش اکتسا
ف آوری با روشهای ارتقای ف آوری و نیر برومیسرازی آ ،رابطره معنرادار وهرود دارد .در یر
دستهبن ی ،زمانی که از روش لیسانس 2برای اکتسا فر آوری اسرتفاد شرود ،توانمنر ی ارتقراء و
بومیسازی ف آوری در پایی تری سطح و استفاد از روش طراحری مشرتر

فر آوری ،براالتری

نتیجه را در ارتقاء و بومیسازی ف آوری به همرا دارد .اکتسا ف آوری به روش تققی و توسعه
دا لی ،ر آوردی بی دو سطح فو الر کر بررای ارتقرا و برومیسرازی فر آوری بره دنبرال واهر
داشت .نتیجه دیگر تققی  ،نشا ،میده  ،بای به تققی و توسعه دا لی ،در کنرار سرایر روشهرای
اکتسا ف آوری اهمیت ویژ ای داد؛ بهطروریکره از تققیر و توسرعه دا لری در حری اکتسرا
ف آوری نی استفاد شرود ترا بر ی ترتیر  ،توانمنر ی شررکتهرا بره مروازات برقرراری ارتباطرات
بی المللی اف ای
همراری نی اف ای

یافته و ضم باال رفت ظرفیت ه

ف آوری ،تمایل شرکتهای ارهی بررای

یاب  .در تققیقی که آلتنبرگ و همررارا )Altenburg et al., 2008( ،انجرام

دادن  ،مبادرت به بررسی نقو ترامل صنای هن و چی در حرکت از صرنای تولیر گرا بره صرنای
بومیش میکنن  .یری از عوامل اصلی در توسعه صنعت هوافضای هن عبارت است از ارتباطرات
ارهی مثل ارتباط با ناسا 1بررای یرادگیری فر آورانره .برهعقیر
ف آورانه هن  ،ارتباطات ارهی نقر

آنشرا ،در تمرامی مراحرل توسرعه

زیربنرایی را ایفرا مریکنر ( .)Shan & Jolly, 2013ایر

ارتباطات بای به شرل همراری هرای بری سرازمانی از قبیرل آمروزش دیر  ،متخصصرا ،هنر ی در
کشورهای صنعتی و نی انجام فعالیتهای تققی و توسعه مشتر

با آنشا در کنار کم

های مرالی

1. License
2. NASA
3. External Connections
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سرمایهگ ارا ،ارهی باشن و سرمایهگ اری صوصی ارهی که در آ ،یادگیری ف آورانه ر
ن ه  ،نمیتوان کم

قابل توهشی در بومیسازی ف آوری نمای .

انطباق فنآوري :هما،طور که تجربیات کشرورهایی ماننر چری نشرا ،مریدهر  ،توانمنر ی افر ود،
نیازمن یهای دا لی و بومی به ف آوریهای ارهی و تطاب بخشی  ،به آنشا برا نیازهرای مشرتری،
میتوان زمینهساز بومیسازی ف آوری مقسو شود .یافتههای ایر پرژوه  ،ضرم تأییر نترایج
تققیقات پیشی  ،بر اهمیت ارزیابی هنبههای اقتصادی و اهتماعی فر آوری و نیر تقلیرل نیازهرای
دا لی ،تأکی میکن  .نتایج تققیقات سایر مقققا ،نی نشرا ،مریدهر انطبرا فر آوری ،یرری از
عوامل اصلی و پی شرطهای کسر

توانمنر ی الزم بررای برومیسرازی فر آوری اسرت (Enos,

) .2008اگرچه «انطبا ف آوری» بهعنوا ،یری از عوامل بومیسازی ف آوری مقسرو مریشرود،
اما؛ انوس ( )Enos, 2008پیشنشاد میکن کشورهای در حال توسعه ،میبایست از ف آوریهای برا
سطو فنی پایی شروع کرد و بهت ریج ،به سمت ف آوریهرای برا سرطو براالتر حرکرت کننر .
همچنی  ،وی نشا ،میده از همله ال امات موف برود ،انطبرا فر آوری ،انجرام ارزیرابی اولیره از
ف آوری و شناسایی الء ف آورانه 2بی سطح فعلری توانمنر ی سرازما ،برا سرطح فر آوری مرورد
هر ف اسررت تررا بر ی وسرریله ،ترروا ،برنامررهریر ی و مر یریت فر آوری افر ای

یابر  .هررمچنرری ،

سازما،دهی مناب انسانی برای ایجاد مقیطی باربات برای عمر بخشری تر ریجی تجربیرات یرری از
ال امات شرلگیری توانمن ی در انطبا ف آوری است.
ظرفیت جذب فنآوري :ای عامل ،یری از ارکا ،اصلی بومیسازی بهشرمار مریرود .ظرفیرت هر
ف آوری ،میتوان از هنبههای سا تار سازمانی ،فرهنگ سرازمانی ،دانر

پایرهای ،توانمنر یهرای

انسانی ،می ا ،اعتماد بی دارن و گیرن ف آوری ،توانمنر ی در انجرام تققیر و توسرعه ،بررسری
شود .نتایج نشا ،میدهن نمونههای موردی بررسی ش در ای تققیر  ،برا ارتقرای ظرفیرت هر
ف آوری و طی کرد ،سیر تراملی در طول سالیا ،متمادی ،موف به بومیسازی ف آوری شر انر .
تقلیل نظرات برگا ،شرکتکنن نشا ،میده  ،آنشا علیررم تأیی هنبههای مثبت ایجاد نشادی
برای حفظ و انباشته کرد ،تجربیات و دان

حاصل از بومیسازی ف آوری ،از چنی سرا تاری در

فعالیتهای ود استفاد نمیکنن  .زیرا ،ایجاد چنی نشادی ،نیازمنر فرراهم برود ،زیرسرا تهرای
الزم مانن رعایت حقو مالریرت معنروی ،وهرود اعتمراد متقابرل بری ارایره دهنر دانر

و سرایر

1. Technological Gap
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اسررتفاد کنن ر گا ،از ای ر تجربیررات ،اسررت .یافتررههررای ای ر تققی ر  ،توسررط نقرریزاد و همرررارا،
( )Naghizadeh et al., 2012نی مورد تأیی قرار گرفته است .به اعتقاد ایشرا ،،نگررش مر یرا ،و
عوامرل سرازمانی ،در کنرار فعالیرتهرای نوآورانره ) ،(Nieto & Quevedo, 2005دانر
سازما ،،هریا،های دانشی ،می توانن موه

تقویت ظرفیت ه

پیشری

شون  .همچنی  ،آزاد و ارش ی

( )Azad & Arshadi, 2009در مقاله ود ،وهود رابطه مثبت بری ظرفیرت هر

و نروآوری برا

فرهنگ سازمانی و نقو تعامالت افراد درو ،سازما ،را تأیی کرد ان .
فعالیتهاي اصلی :ای حوز  ،ناظر بر آ ،دسته از فعالیتهای فنی مرتبط با بومیسازی ف آوری اسرت
که شرکت و نیروی انسانی آ ،را قادر میسازد توانمن ی ود را از سرطح کرارکرد ،برا فر آوری،
تا ایجاد القیت و نوآوری ،ارتقاء ده  .نیروی کار در ابت اییتری ق مهای رش شنا ت وکسر
معرفت نسبت به کار وی  ،بر چگرونگی راهبرری و نقرو بشرر گررفت از امرانرات در دسرترس
اشراف پی ا میکن  .به ت ریج که عم معرفت وی نسبت به کار مقوله افر ای

پیر ا مریکنر  ،بره

واقعیتهای ه ی ی درمورد امرانات و ارتباط بی اه اء مختلف آنا ،پی میبرد .عالو برر ادوات
وتجشی ات مربوط به ف آوری ،به دستورالعملها و نی کفایتهای 2مورد نیاز نی پی میبرد .در ایر
فرآین رش و توسعه شنا ت فردی ،توا ،تصقیح اشراالت و نارساییهای مشاه ش در فرآینر
کاری و یا بهعبارتی ،انجام تعمیرات و بازگردان  ،نظام کاری به وضعیت از قبرل تعریرفشر آ،،
شرل گرفته و شخص میآمروزد کره برا برروز اشرراالت سرختافر اری و یرا نررمافر اری در نظرام
ف آوری کره بره آ ،انرس گرفتره اسرت ،تعمیررات الزم را انجرام داد و آمراد حرکرت بره مرحلره
ه ی ی از شروفایی شنا ت موسوم به تصقیح 1میگردد .او در مقاطعی بنا به ضرورت از فی یر
وی

بشر میگیرد .مبادرت به تعمیر بر ی از اه اء کراری و یرا امرانرات در دسرترس مریکنر .

نارساییهای سختاف اری را مرتف کرد و گا از زاویه نرماف اری به تصرقیح و یرا عرو
ارتباطات حاکم بر مجموعه کاری میان یش  .از ارزشهای کیفری روی
بیشتر کرد و در هشت رنیتر ش  ،کیفی پی

کررد،

بره تر ریج بشرر گیرری

میرود .تقق شنا ت برای انجام تعمیرات توسرط

فرد ،نوعی توانمن ی برتر در او را به دنبال میآورد .به ت ریج قادر میشود کره ،ارتبراط منطقریترر
بی اه اء را در

کرد و تصویرکن  .به چرایی و چگونگی ارتباطات بیشتر و عمی تر میان یشر .

1. Qualification
2. Rectification

شناسایی ساز و کارهای بومیسازی فنآوری در ایران …113/

ت ریجاد به استان اردهای کار برتر عنایت پی ا میکن  .در او بشتری عملرردهرا اعتبرار بیشرتری پیر ا
میکنن  .بنا به طبیعت آموزش کاربردی که فرد با دریافت آ ،آموزشپ یرتر نی مریشرود ،در ایر
مرحله سعی در تعویض و تغییر وضعیت کاری میکن تا سب

2

گردد .وی
وی

بشبود یافت و دگرگونی در توانرایی

را در مرحلهای ورای شنا ت پیشی مییاب  .بره مررور ،ارزشهرای مقر اری  ،هرای

را در مخیله او با ارزشهای فرری و کیفی ،سسس ،با ارزشهای انعطافپر یری و نروآوری

و ایجاد تقول عو

میکنن  .در ای فرآین رش و تقول او ،توانرایی تعرویض و در

ارتباطرات

بی اه اء گوناگو ،و مرتبط کراری را کره گرامی براالتر در فر آوری اسرت ،در ایر قر م کسر
میکن  .با اف ای

شنا ت از کار ،توانمن ی ،مشارت و آگاهی او نسبت به کاری که مس ولیت آ،

را به عش گرفته اف ای

مییاب  .او وی

را در مرحلهای مییاب که قادر به تقلی یا کسری کررد،

بر ی از قسمتهای کاری دیگر به دیگرر اهر اء کراری اسرت .در ایر مرحلره از شرنا ت از کرار
توانایی تعیی معیار یا الگوگیری در او شرل میگیرد .ای ق م بررای او مرحلره ه یر و هششری از
ارزش تالش را آراز میکن و القیت و نوآوری و میل به ایجاد دگرگونی را در او زن میکنر .
به ای ترتی

انسا ،ق م به ق م ،وی

را با فرآین توسعه ف آوری همسو نمود و از ظرفیرتهرای

بالقو وی

بشر مطلو و رمربخ

میگیرد.

در ای بخ  ،بر اساس یافتههای تققی  ،سه پیشنشاد کاربردی ارایه ش است.
 .2یادگیری ف آورانه ،به عنوا ،مقور اصرلی برومیسرازی مقسرو مریشرود .لر ا ،شررکتهرا
میبایست مراحل ت ریجی برای تقویت سطح یادگیری ود را طراحی کنن .

 .1از آنجا که ف آورانه در بستر سازما ،توسعه مییاب  ،ل ا مبقث سا تار سازمانی شررکتهرا و
فرهنگ حاکم در آنشا ،به عنوا ،عامل مشم م نظر م یرا ،قرار بگیرد؛ بره طروری کره هریرا،
آسا ،اطالعات و دان
 .شرکتها برای اف ای

برای اف ای

سطح توانمن یهای ف آورانه میسر باش .

توا ،ود در ل نوآوری ،میبایسرت توانمنر یهرای اولیره رود را

بشبود ببخشن و از طری فعالیتهایی نظیر تعمیرات ،نگش اری ،انطبا فر آورانره برا نیازهرای
ود و ایجاد نوآوریهای ه یی ،به ت ریج توا ،ود را در ل ف آورانه به بلوغ برسانن .

1. Quantitative
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