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چکیده
در عصر دانش و فناوری ،مزیت رقابتی سازمانها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی باشد ،به داراییهای دانشی
و توانایی آنها در جذب دانش و فناوری خارجی وابسته است .هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد
ظرفیت جذب در اثربخشی فرایند انتقال فناوری موتور ملی  EF7از طریق بررسی شرکتهای حاضر در آن پروژه
میباشد.در این راستا  4فرضیه ارائه و برای تحلیل مدل ،از آزمونهای تحلیل واریانس و رگرسیون با استفاده از
دادههای پنج شرکت قطعهسازی التون ،واشر مشهد ،شرکت  ،STYMپیستونسازی تبریز و فراصنعت شمال استفاده
شده است .نتایج نشان میدهد که ظرفیت جذب کلیه شرکتهای مورد مطالعه بهطور معناداری با اثربخشی انتقال
فناوری مرتبط میباشد ،بهطوریکه شرکتهایی که از ظرفیت جذب باالتری قبل از آغاز پروژه طراحی موتور ملی
 EF7برخوردار بودند ،به سطح باالتری از توانمندیها پس از اتمام پروژه یادشده دست یافتند.
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 -1مقدمه

در یﻚ اقتصاد مدرن ،توانمندی توسعه و کاربست دانﺶ و فناوری نقطه برتری بنگاههای تجاری نسبت
به یکدیگر است .در ﭼنیﻦ اقتصادی بنگاههای صنعتی از هر روشی برای کسﺐ توانمندیهای فناورانه
بهره میبرند و سعی دارند تا از منابﻊ بیرون بنگاه ،راههای میانبری جهت تحقﻖ اهداﻑ رقابتی خود پیدا
نمایند .در ایﻦ میان انتقال بیﻦالمللی فناوری ،مفهومی است که بنگاههای صنعتی با استفاده هوشمندانه
از آن درصدد کوتاه کردن مسیر توسعه بوده است و تالش میکنند تا از پارادایم خریدهای تجاری به
سمت همکاریهای فناورانه حرکت کنند .همکاریهای بیﻦالمللی شامﻞ طیفی از روشها است که در
هر یﻚ ،اتکا ﻏالﺐ میتواند بر منابﻊ درونی بنگاه و یا منابﻊ بیرون از آن باشد ) .(Majidpour. 2017اما
یکی از مهمتریﻦ ﭼالﺶهای انتقال فناوری ،1سطﺢ یادگیری و انتقال دانﺶ فنی از بنگاه پذیرنده به بنگاه
گیرنده است .تجارب علمی ﺛابت میکند که ظرفیت جذب 2بنگاه گیرنده ،یکی از عوامﻞ کلیدی در
انتقال مﺆﺛر دانﺶ طی یﻚ فرآیند انتقال فناوری میباشد );Glass & Saggi. 1998; Kinoshita. 2000

.(Whangthomkum. et al.. 2006; Noor. et al.. 2010

مفهوم ظرفیت جذب ،اولیﻦ بار توسﻂ کوهﻦ و لوینتال 3در سالهای  1989و  1990معرفی گردید .طبﻖ
نﻈر آنها ،ظرفیت جذب عبارت است از توانایی یﻚ بنگاه برای درﻙ ارزش اطالعات جدید و خارج از
بنگاه ،هضم و تحلیﻞ ارزش اطالعات و سﭙﺲ کاربست آنها در اهداﻑ تجاری که ایﻦ فرآیند در توانمندی
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نوآورانه بنگاه بسیار حیاتی میباشد .کوهﻦ و لوینتال ) ،(1990بر روی جنبههای شناختیِ فرآیند یادگیری و

ایﻦ ارتباﻁ استفاده کردهاند ) .(Whangthomkum. et al.. 2006; Noor. et al.. 2010در ادبیات موجود،
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موﺿوع اﺛربخشی انتقال فناوری از طریﻖ بررسی سنجههای اﺛربخشی در حوزﺓ انتقال فناوری مورد بررسی

نوآوری تمرکز بیشتری نمودند .آنها معتقدند توانمندی نوآوری میتواند از طریﻖ فرآیند درﻙ ارزشهای
جدید ،استفاده از ارزشهای کسﺐ شده و بهکارگیری آنها ،انجام شود .بهعالوه آنها پایه شناختی برای
ظرفیت جذب افراد را شناسایی کردند که براساس دانﺶ مرتبﻂ قبلی و تن ّوع پیﺶ زمینه ،تحت تاﺛیر قرار

میگیرد و در مرحله بعد میتواند ظرفیت جذب در سازمان را تحت تاﺛیر قرار دهد ).(Cho. 2014

بعد از کوهﻦ و لوینتال ،مفهوم ظرفیت جذب مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت و پﮋوهﺶهای
مختلفی در مورد مفهوم و نحوه اندازهگیری آن صورت پذیرفت .با ایﻦ وجود ،فعالیتهای تحقیقات تجربی
اندکی در زمینه رابطه میان ظرفیت جذب و اﺛربخشی پروژههای انتقال فناوری صورت گرفته است .البته در
متون علمی بحﺚهای مختلفی در زمینه تاﺛیر ظرفیت جذب بر انتقال فناوری و همﭽنیﻦ تاﺛیر انتقال فناوری
بر ظرفیت جذب صورت گرفته است و بیشتر پﮋوهﺶها از طریﻖ پیمایﺶ و آزمونهای آماری برای بررسی

قرار گرفته است؛ ﭼراکه ارزیابی پروژههای انتقال فناوری از حیﺚ اﺛربخشی و موفقیت آن حائز اهمیت است.

بهطورکلی اﺛربخشی انتقال فناوری به میزا ِن انتقال موفقیتآمی ِز اطالعات حاصﻞ از تحقیقات ،از فرد یا سازمان
به دیگری تعریﻒ میشود ) .(Rogers. et al.. 2000ارزیابی فرآیند انتقال فناوری شامﻞ بخﺶهای مختلفی
نﻈیر شناسایی فناوری مناسﺐ ،ارزیابی نحوه شناسایی عرﺿهکنندگان فناوریهای موجود و انتخاب فناوری
مناسﺐ ،ارزیابی نحوه شناسایی عرﺿهکنندگان فناوری مورد نﻈر و انتخاب مناسﺐتریﻦ آنها ،ارزیابی نحوه
اکتساب فناوری و قرارداد منعقده بیﻦ عرﺿه کننده فناوری و انتقالگیرنده است )بزمی و همکاران.(1391،
بنابرایﻦ اﺛربخشی فرآیند انتقال فناوری نشاندهندﺓ میزان موفقیت یﻚ پروژﺓ انتقال فناوری است.
در راستای پاسخ به ایﻦ خالء پﮋوهشی ،تالش میشود تا تاﺛیر ظرفیت جذب بر اﺛربخشی انتقال بیﻦالمللی
فناوری ،مورد بررسی قرار گیرد .ﻻزم به ﺫکر است در ایﻦ مقاله هر کجا که واژه انتقال فناوری عنوان
میشود منﻈور همان همکاریهای فناورانه است که بیﻦ بنگاهها در فضای بیﻦالمللی صورت میگیرد.
موردکاوی پﮋوهﺶ حاﺿر از صنعت خودروسازی در کشور انتخاب شده است .اهمیت ایﻦ مطالعه زمانی
انتقال فناوری از شرکتهای بزرگ و کوﭼﻚ است اما ارزیابی پروژههای مذکور موفقیت ﭼندانی را برای
شرکتهای داخلی در انتقال اﺛربخﺶ دانﺶ و فناوریها نشان نمیدهد .پروژههایی مانند بروز رسانی
خودرو پیکان )با سرسیلندر آلومینیومی و موتور انﮋکتوری( ،خرید ماشیﻦآﻻت تولید خودروی پراید،
خرید ماشیﻦآﻻت تولید خودروی پﮋو  ،405طراحی و تولید پﮋو 206-SDاز جمله پروژههای ناموفﻖ
صنعت خودروسازی کشور از منﻈر انتقال فناوری محسوب میگردند .بررسیهای اولیه نشان میدهد
که فقدان ظرفیت جذب مناسﺐ در شرکتهای داخلی یکی از عوامﻞ اصلی عدم موفقیت پروژههای
بیﻦالمللی یادشده محسوب میشود.
موردکاوی انجام شده در ایﻦ پﮋوهﺶ ،مربوﻁ به انتقال دانﺶ طراحی و ساخت موتور خودرو EF7

است که توسﻂ شرکت ایران خودرو بهعنوان بزرگتریﻦ بنگاه خودروسازی در ایران انجام شده است.
شرکت ایران خودرو در سال  1382تصمیم میگیرد تا فناوری طراحی و ساخت موتور خودرو  EF7را
از شرکت آلمانی 4اخذ نماید .در ایﻦ فرآیند ابتدا موتور  ،EF7توسﻂ شرکت آلمانی و با حضور طراحان
و کارشناسان ایرانخودرو طراحی میشود و تالش میگردد تا دانﺶ طراحی ایﻦ موتور ،به کارشناسان
طراحی موتور ایرانخودرو و سﭙﺲ به شرکتهای قطعهساز )زنجیره تامیﻦ ایرانخودرو( انتقال یابد.
براساس قرارداد مابیﻦ شرکت ایرانخودرو و شرکت آلمانی ،تکنسیﻦها و کارشناسان ایران خودرو در
تمامی مراحﻞ طراحی و ساخت نمونه اولیه ،در کنار کارکنان شرکت آلمانی و تحت نﻈارت آنها فعالیت
میکردند )مصاحبه با تیم .(1394 ،EF7

تاثير ظرفيت جذب در اثربخشي فرآيند انتقال بينالمللي فناوري؛ بررسي قطعهسازهاي حاضر در پروژه موتور ملي EF7

مشخص میگردد که تاریخﭽه صنعت خودرو در کشور حاکی از تعداد زیادی از پروژههای بیﻦ-المللی

55

در مقاله حاﺿر از طریﻖ دادههای مربوﻁ به قطعهسازان پروژه انتقال فناوری  ،EF7تاﺛیرات ناشی از میزان
ظرفیت جذب آنها بر اﺛربخشی انتقال فناوری ایﻦ پروژه ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .لذا ابتدا متون علمی
در خصوﺹ موﺿوع ظرفیت جذب و مدلهای مختلﻒ اندازهگیری ظرفیت جذب و همﭽنیﻦ اندازهگیری
اﺛربخشی انتقال فناوری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با ادﻏام بررسیهای انجام شده در مورد ظرفیت
جذب و اﺛربخشی انتقال فناوری ،مدلی برای بررسی میزان تاﺛیرگذاری ظرفیت جذب بر اﺛربخشی انتقال
فناوری در پروژه  ،EF7تدویﻦ گردیده است .ایﻦ مدل ،مبنای تدویﻦ سواﻻت پرسشنامه قرار گرفته و تالش
گردید با کمﻚ ایﻦ پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز از قطعهسازان در ایﻦ پروژه تهیه و مورد تحلیﻞ قرار گیرد.
شایان ﺫکر است که مقاله حاﺿر سعی نموده است با تدویﻦ مدلی جامﻊ ،اﺛربخشی ظرفیت جذب در پروژههای
بیﻦالمللی انتقال فناوری را بررسی و تئوریزه نماید و سﭙﺲ با به کارگیری مدل مذکور برای شرکتهای حاﺿر
در یﻚ پروژه واقعی انتقال فناوری در ظرﻑ و زمینه کشور ،به بررسی تجارب و درسآموختهها بﭙردازد.

عمدﺓ مطالعاتی که در ایﻦ حوزه انجام شده ،عمدت ًا یا به ارائﺔ ﭼارﭼوبی برای ارزیابی ظرفیت جذب
)Cohen & Levinthal. 1990; Heeley. 1997; Lane & Lubatkin. 1998; Lane. et al.. 2001; Zahra

(& George. 2002; Todorova & Durisin. 2007; Lichtenthaler. 2009; Kostopoulos. et al.. 2011
و یا اندازهگیری ظرفیت جذب در یﻚ مطالعﺔ موردی );Thomas & Wood. 2014; Duchek. 2013

(Flatten. et al.. 2011; Omar. et al.. 2011; Vega-Jurado. et al.. 2008; Uotila. et al.. 2006
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پرداختهاند .در واقﻊ میتوان گفت ایﻦ پﮋوهﺶ برای اولیﻦ بار به ارائه یﻚ ﭼارﭼوب نﻈری جامﻊ که

و باگات ) ،(1988از ایﻦ واژه در زمینه انتقال فناوری در بیﻦ کشورها استفاده کردند و آنرا به پاسخگویی
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شرکتها به تﻐییرات فناورانه مرتبﻂ نمودند ) .(Kedia & Bhagat. 1988سﭙﺲ ایﻦ مفهوم در زمینههاﻱ

دربرگیرنده طیﻒ کاملی از ابعاد و شاخصهای مفهوم ظرفیت جذب در ارتباﻁ با اﺛربخشی پروژه انتقال
ِ
جذب نمونه مورد بررسی بر
فناوری موتور  EF7میباشد پرداخته است و بهشکﻞ تجربی تﺄﺛیر ظرفیت
اﺛربخشی پروژه انتقال فناوری موتور  EF7در صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داده است.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2ظرفیت جذب
مفهوم ظرفیت جذب ،اولیﻦ بار در دهه  1980در حوزه یادگیری سازمانی مطرح شد .مطالعات آن زمان نقﺶ
اساسی که اکتساب و کاربرد دانﺶ جدید در رقابتپذیری بنگاهها ایفا میکردند را برجسته نمودند .کیدا

مدیریت دانﺶ و یادگیرﻱ نیز به کار گرفته شد ) .(Lane. et al.. 2002مفهوم ظرفیت جذب اخیرا ً برای
توﺿیﺢ طیﻒ متنوعی از پدیدهها مانند انتقال فناوری در بیﻦ کشورها تا کارایی اتحادهای راهبردی بیﻦالمللی
بهکار رفته است ) .(Mowery & Oxley. 1995; Vega-Jurado. et al.. 2008ایﻦ مفهوم بطور گستردهای
در سطﺢ سازمانی برای تحلیﻞ فرآیندهای نوآوری و تاﺛیر یادگیری سازمانی بر خلﻖ مزیت رقابتی پایدار نیز
بکار گرفته شده است ) .(Vega-Jurado. et al.. 2008البته سطوح فردی ،خوشهای ،ملی ،بلوﻙهای صنعتی
و ﻏیره نیز در متون علمی مورد توجه بوده است ). (Indarti. 2010. Fabrizio. 2009
برای ظرفیت جذب تعاریﻒ مختلفی ارائه شده است .کوهﻦ و لوینتال ) ،(1990ﭼارﭼوب نﻈری عمومی
درباره ویﮋگیهای ظرفیت جذب در کاربردهای کسﺐوکار را خلﻖ کردند و آن را توانایی یﻚ بنگاه برای
درﻙ ارزش اطالعات جدید و خارج از بنگاه ،هضم و تحلیﻞ ارزش آنها و سﭙﺲ کاربست آنها در
اهداﻑ تجاری تعریﻒ نمودند ) .(Cohen & Levinthal. 1990موری و آکسلی ،(1995) 5ظرفیت جذب را
اصالح دانﺶ وارد شده« تعریﻒ نمودند .از نﻈر لیﻦ 6و همکاران ) ،(1998ظرفیت جذب به معنای توانایی
شناخت ارزش ،جذب و استفاده از دانﺶ اکتسابی سازمانهای دیگر است .کادیز و همکاران ) ،(2009ظرفیت
جذب را رویکرد سه مرحلهای توانایی تبدیﻞ دانﺶ جدید به دانﺶ قابﻞ استفاده از طریﻖ فرآیندهای ارزیابی،
همگونسازی و کاربرد تعریﻒ کردند ).(Cadiz. et al.. 2009
 -2-2ابعاد ظرفیت جذب
ظرفیت جذب ،یﻚ مفهوم ﭼندبعدی است و در بسیاری از تحقیقات به ایﻦ مساله تاکید شده است
);Cohen & Levinthal. 1990; Heeley. 1997; Lane. et al.. 2001; Todorova & Durisin. 2007

 .(Xia & Roper. 2008; Lichtenthaler. 2009کوهﻦ و لوینتال ) ،(1990سه بعد برای ایﻦ مفهوم در نﻈر
گرفتند و ظرفیت جذب را توانایی برای درﻙ ارزش اطالعات جدید ،جذب و بهکارگیری آن برای اهداﻑ
تجاری تقسیم نمودند .لیﻦ و همکارانﺶ ) ،(2001مولفههای ایﻦ سه بعد را گسترش دادند و آن را در یﻚ
زمینه سرمایهگذاری مشترﻙ بیﻦالمللی بهبود دادند .ابعاد یادشده ،شامﻞ توانایی درﻙ دانﺶ ،توانایی جذب
دانﺶ جدید و توانایی به کارگیری دانﺶ خارجی ،به عنوان عملکرد سرمایهگذاری مشترﻙ است .زهرا و
جورج ) (2002نیز بررسی و مفهومسازی مجددی در زمینه ظرفیت جذب انجام دادند .نﻈریه آنها حداقﻞ
در دو مورد متفاوت از دیدگاه کوهﻦ و لوینتال ) (1990بود .اول اینکه آنها ظرفیت جذب را بهعنوان
ظرفیت پویای نهادینه شده در فرآیندها و روتیﻦهای سازمانی تعریﻒ نمودند که تکامﻞ و تﻐییر سازمانی را
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»مجموعه گستردهای از مهارت های مورد نیاز برای رسیدگی به مﺆلفههای ﺿمنی دانﺶ منتقﻞ شده و نیاز به
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ارتقاء میدهد .دوم اینکه آنها ﺛابت کردند که ظرفیت جذب ﭼهار بعد داشته و در دو طبقه اصلی قرار دارد:
ظرفیتهای بالقوه )کسﺐ و جذب دانﺶ( و ظرفیتهای بالفعﻞ )انتقال و بهرهبرداری از دانﺶ( .ظرفیتهای
بالقوه توان بنگاه برای دریافت دانﺶ خارجی را افزایﺶ داده و خلﻖ مزیت رقابتی بر مبنای انعطاﻑپذیری
و یادگیری را ارتقاء میدهد؛ درحالیکه ظرفیتهای بالفعﻞ بطور مستقیم فرآیندهای نوآوری را از طریﻖ
بهرهبرداری از دانﺶ کسﺐ و جذب شده ارتقاء میدهد .آنها معتقدند که هر دو ایﻦ توانایی ﻻزم است و
تا زمانی که دانﺶ بیرونی تبدیﻞ به مزیت رقابتی نشود ،ارزشی ایجاد نمیکند ) .(Cho. 2014تودورووا و
دوریسیﻦ ) ،(2007تﻐییراتی اساسی در مدل زهرا و جورج ) (2002ایجاد کردند .آنها به اولیﻦ بُعد کوهﻦ

و لوینتال ) (1990بازگشتند و فرآیند ظرفیت جذب را ،توانایی »شناسایی و درﻙ ارزش« دانﺶ جدید
خارجی تعریﻒ نمودند .با توجه به مطالعه کوهﻦ و لوینتال ) ،(1990اگر هیﭻ دانﺶ قبلی وجود نداشته باشد،

سازمانها قادر به ارزیابی اطالعات جدید نخواهند بود؛ بنابرایﻦ قادر به جذب آن نیستند .همﭽنیﻦ آنها تمایز
میان ظرفیت جذب بالفعﻞ و بالقوه را بیمعنی میدانستند؛ ﭼرا که بر خالﻑ مدل زهرا و جورج )،(2002
مرحله تحول و جذب را بهصورت موازی و بعد از اکتساب فرﺽ نمودند .تودورووا و دوریسیﻦ )(2007
معتقدند که بُعد تحول یﻚ جایگزیﻦ برای بُعد جذب است ونه یﻚ گام بَعد از جذب.

خالصهای از ابعاد مورد مطالعه در جدول ) (1درج شده است .از آنجا که ﭼارﭼوب تودورووا و دوریسیﻦ
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) ،(2007کلیﺔ ابعاد تعییﻦکنندﺓ ظرفیت جذب را پوشﺶ میدهد و همﭽنیﻦ ایﻦ ابعاد به موازات یکدیگر اتفاﻕ
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میافتد و نه به دنبال یکدیگر و در نهایت عدم تمایز میان ظرفیت جذب بالفعﻞ و بالقوه برای اندازهگیری
جدول( :)1ابعاد ظرفیت جذب در مطالعات
بعد اول

بعد دوم

بعد سوم

درﻙ ارزش

جذب

تجاریسازی

اکتساب

انتشار

بعد ﭼهارم

منبﻊ
)(Cohen & Levinthal. 1990
)(Heeley. 1997

درﻙ ارزش

جذب

تجاریسازی

)(Lane & Lubatkin. 1998

درﻙ

جذب

به کارگیری

)(Lane. et al.. 2001

اکتساب
درﻙ

بالقوه

یادگیری اکتشافی
اکتساب

جذب

اکتساب

یادگیری تحولی
شبیه سازی

تحول

بالفعﻞ

جذب و تحول

یادگیری کاربستی
تبدیﻞ

بهرهبرداری

)(Zahra & George. 2002

بهرهبرداری

)(Todorova & Durisin. 2007

استخراج دانﺶ

)(Kostopoulos. et al.. 2011

)(Lichtenthaler. 2009

ظرفیت جذب از ﭼارﭼوب ارائه شده توسﻂ آنها استفاده خواهد شد.
 -3-2شاخصهای اندازهگیری ظرفیت جذب
توماس و وود ) (2014در زمینه اندازهگیری ظرفیت جذب در صنعت گردشگری و هتﻞداری مطالعاتی
انجام دادند .آنها معتقدند که شواهد بسیار قوی وجود دارد که سازمانهای گردشگری به طور خاﺹ
به منابﻊ دانشی خارجی در مقایسه با کسﺐ و کار سایر بخﺶها نیازمندند .بنابرایﻦ آنها یﻚ ﭼارﭼوب
مفهومی جدید بر اساس مدل زهرا و جورج ) (2002و همﭽنیﻦ مدل تودورووا ) ،(2007برای اندازهگیری
ظرفیت جذب در سازمانهای گردشگری ارائه کردند ).(Thomas & Wood. 2014
دوﭼﻚ ) ،(2013یﻚ رویکرد کیفی و عملیاتی 7از ظرفیت جذب ارائه کرده است .وی انواع روشهای
اندازهگیری ظرفیت جذب را مورد بررسی قرار داده است .اما ﭼارﭼوبی که در نهایت ارائه شد ،رویکردی
عملیاتی و جدید بود که در آن ظرفیت جذب به طور دقیﻖتری بررسی گردید ).(Duchek. 2013
جذب را تﻚ بُعدی دیدهاند و ﻏالب ًا شدّ ت هزینههای تحقیﻖوتوسعه را به عنوان سنجﺔ ایﻦ مفهوم در نﻈر

گرفتهاند .از ایﻦ رو آنها یﻚ ﭼارﭼوب ﭼهار بُعدی که در برگیرندﺓ  36شاخص است برای سنجﺶ مفهوم
ظرفیت جذب ارائه و آن را بهعنوان ابزاری جهت کمﻚ به سازمانها برای شناسایی نقاﻁ قوت و ﺿعﻒ

ِ
جذب خود معرفی کردهاند ).(Flatten. et al.. 2011
مرتبﻂ با ظرفیت
عمر و همکارانﺶ ) ،(2011مدلهای مختلﻒ اندازهگیری ظرفیت جذب در پروژههای انتقال فناوری
برای شناسایی متﻐیرهای مختلﻒ مورد نیاز یﻚ انتقال فناوری موفقیتآمیز در سازمانها را مورد بررسی
قرار دادند .ﭼارﭼوب اندازهگیری ظرفیت جذب در پروژههای انتقال فناوری آنها روی دو جزء تاکید
دارد -1 :توانایی و انگیزش کارکنانی که از طریﻖ ارزیابی عملکرد اندازهگیری میشود -2.آموزش ،جبران
خدمات مبتنی بر عملکرد و شایستگی مبتنی بر حمایت ).(Omar. et al.. 2011
وگا و همکارانﺶ ) ،(2008معتقدند که ظرفیت جذب نه تنها تحت تﺄﺛیر فعالیتهای تحقیﻖوتوسعه میباشد،
بلکه مجموعهای از عوامﻞ داخلی در بنگاه نیز بر آن تﺄﺛیرگذار است که میتوان آنها را در سه گروه دانﺶ
سازمانی ،رسمیت و سازوکارهای یکﭙارﭼهسازی اجتماعی طبقهبندی نمود .نتایﺞ ایﻦ مطالعه نشان میدهد
که عوامﻞ تعییﻦکنندﺓ ظرفیت جذب با توجه به کاربردپذیری دانﺶ جذب شده متفاوت است و در واقﻊ
فعالیتهای تحقیﻖوتوسعه دو اﺛر متفاوت دارد .سرمایهگذاری بیشتر در تحقیﻖوتوسعه ،بهرهبرداری از دانﺶ
خارجی را صرفهنﻈر از ماهیت آن افزایﺶ میدهد در حالیکه فعالیتهای تحقیﻖوتوسعه پایدار در طول
زمان ،عامﻞ تعییﻦ کنندهای برای بهرهبرداری از دانﺶ علمی است ).(Vega-Jurado. et al.. 2008
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فالتﻦ و همکارانﺶ ) ،(2011در پﮋوهﺶ خود تاکید داشتند که اکﺜر مطالعات موجود سازﺓ ظرفیت
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اوتیال و همکارانﺶ ) (2006نیز روشی برای ارزیابی ظرفیت جذب نﻈام نوآوری منطقهای ارائه نمودند.
آنها در پﮋوهﺶ خود بر دو قابلیت پویای مهم در نﻈامهای نوآوری منطقهای که عبارتند از :قابلیت
دوراندیشی 8و قابلیتهای نوآورانه تاکید کردند .قابلیت دوراندیشی مبتنی بر توانائی ترسیم آینده روشﻦ
و بهدست آوردن و جذب دانﺶهای مربوطه است و قابلیتهای نوآورانه توانایی تبدیﻞ و بهرهبرداری از
دانﺶ کسﺐ شده در فرآیندهای نوآورانه است .آنها معتقدند که فرآیند نوآوری در نﻈام نوآوری منطقهای
از طریﻖ شکﻞگیری شبکههای نوآوری که در برگیرنده ﭼند بازیگر ناهمگون است ،اتفاﻕ میافتد که
تقاﺿا براساس ظرفیت جذب کﻞ نﻈام نوآوری منطقهای تنﻈیم میشود ).(Uotila. et al.. 2006
در پﮋوهﺶ حاﺿر ،از ﭼارﭼوب تودورووا و دوریسیﻦ استفاده شده است؛ در همیﻦ راستا بر اساس ابعاد
مطرح شده در مدل آنها ،شاخصهای مطالعات بررسی شده در قالﺐ ایﻦ ابعاد دستهبندی شدند که نتایﺞ
آن در جدول ) (2ارائه شده است.
 -4-2ارزیابی اثربخشی انتقال فناوری
یکی از مهمتریﻦ روشهای کاهﺶ فاصله کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعهیافته در زمینه
نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی ،همکاریهای فناورانه در فضای بیﻦالملﻞ است .روشهای انتقال فناوری
شامﻞ طیفی از روشهای متکی به توانمندیهای درونی تا روشهای متکی به منابﻊ بیرون از بنگاه است
) .(Majidpour. 2017بنابرایﻦ ارزیابی پروژههای انتقال فناوری از حیﺚ اﺛربخشی و موفقیت حائز اهمیت
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است .ارزیابی فرآیند انتقال فناوری شامﻞ بخﺶهای مختلفی نﻈیر شناسایی فناوری مناسﺐ ،ارزیابی نحوه

انتقال فناوری از طریﻖ سرمایهگذاری مشترﻙ بیﻦالمللی در صنعت خودرو پرداخته است .نتایﺞ نشان
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میدهد که تمایﻞ دهندﺓ فناوری به انتقال فناوری ،پویاییهای بیﻦسازمانی در قالﺐ اعتماد و روابﻂ

شناسایی عرﺿهکنندگان فناوریهای موجود و انتخاب فناوری مناسﺐ ،ارزیابی نحوه شناسایی عرﺿهکنندگان
فناوری مورد نﻈر و انتخاب مناسﺐتریﻦ آنها ،ارزیابی نحوه اکتساب فناوری و قرارداد منعقد شده بیﻦ
عرﺿه کننده فناوری و انتقالگیرنده است )بزمی و همکاران .(1391،یکی از موﺿوعات مورد توجه برای
ارزیابی انتقال فناوری ،میزان دسترسی به اهداﻑ پروژه انتقال فناوری است که بهنوعی ایﻦ مساله منطبﻖ
با تعریﻒ اﺛربخشی است .بنابرایﻦ زمانی میتوان گفت که یﻚ پروژه انتقال فناوری موفﻖ و اﺛربخﺶ بوده
است ،که شرکت گیرنده فناوری پﺲ از انتقال فناوری به اهداﻑ خود از انتقال فناوری دست یابد.
گونزل ) ،(2015در مطالعﺔ خود ﭼارﭼوبی برای بررسی ارتباﻁ میان دانﺶ ﺿمنی و دانﺶ صریﺢ
با اﺛربخشی انتقال فناوری ارائه کرده است .نتایﺞ مطالعﺔ او نشان میدهد که بهاشتراﻙگذاری دانﺶ
صریﺢ تﺄﺛیر مﺜبتی بر اﺛربخشی انتقال فناوری دارد ) .(Günsel. 2015خان ) ،(2011به بررسی اﺛربخشی

جدول( :)2چارچوب اولیه مدل اندازهگیری ظرفیت جذب
ابعاد

شاخصها

منبﻊ

درﻙ

جستجوی اطالعات

)(Jansen. et al.. 2005

پایﺶ فناوریهای جدید

) قلیزاده و همکاران(1394 ،

بررسی روندها و جزییات فناوری در محیﻂ

;(Cohen & Levinthal. 1990
)Levinson & Asahi. 1995

میزان اعتماد بیﻦ بنگاههای تعامﻞ کننده

)(Lane. et al.. 2001

میزان سازگاری فرهنگی

)(Lane. et al.. 2001

میزان ارتباطات بیرونی برای شناسایی دانﺶ و فناوری جدید

با کمی تﻐییر )(Lane. et al.. 2001

دانﺶ رقابت

)(Lane, et al., 2001

میزان تالش برای کسﺐ دانﺶ واطالعات بوسیله ابزارهای ﻏیر رسمی

)(Jansen, et al., 2005

سازماندهی جلسات برای مالقات با مشتریان و اشخاﺹ ﺛالﺚ

)(Jansen, et al., 2005

میزان تعامالت با دفتر مرکزی بنگاه جهت کسﺐ دانﺶ جدید

)(Jansen, et al., 2005

میزان تاکید مدیریت از تبادل اطالعات و تجارب با سازمانهای صنعت مرتبﻂ

)(Wilkens. et al.. 2004

اکتساب

وجود پروژههای تحقیقاتی مشترﻙ با مراکز و سازمانهای تحقیقاتی فراتر
از صنعت مربوطه

)(Laursen and Salter. 2006

دانﺶ مدیریت فناوری اطالعات

)(Boynton. et al.. 1994

وجود یﻚ نﻈام انگیزشی در سازمان

)(Van Den Bosch. et al.. 1999

میزان ارتباﻁ با تحقیقات پایه

)(Veugelers. 1997

شدت تحقیﻖوتوسعه

)(Oltra and Flor. 2003

هزینههای تحقیﻖوتوسعه

)(George. et al.. 2001

هزینههای مرتبﻂ با آموزش و افزایﺶ مهارت کارمندان

)(Petroni & Panciroli. 2002

سرمایهگذاری برای کارکنان تحقیﻖوتوسعه

)(Liu and White. 1997

سرمایهگذاری در تحصیالت عالی دانشگاهی و فنی ،بهرهوری نیروی کار
و کیفیت سازگاری

)(Mukherjee. et al.. 2000

نسبت کارمندان تحقیﻖوتوسعه به کﻞ کارمندان

)(Veugelers. 1997

نسبت کارمندان فناوری به کﻞ کارمندان

)(Luo. 1997

درصد کارمندان تحقیﻖوتوسعه با تحصیالت دکتری

)(Gao. et al.. 2008

وجود یﻚ یا ﭼند واحد تحقیﻖوتوسعه در سازمان با کامندان تمام وقت

)(Veugelers. 1997
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وجود سازوکاری برای شناسایی دانﺶ و فناوری موجود در محیﻂ

)(Lane. et al.. 2001

61

ابعاد

ادامه جدول()2

منبﻊ

شاخصها

جذب

مدیریت منابﻊ انسانی

)(Lund Vinding. 2006

وجود سازوکارهایی برای انتشار و اشاعه دانﺶ در سازمان

)قلیزاده و همکاران(1394 ،

میزان ارتباطات رسمی و ﻏیر رسمی برای تبادل دانﺶ و خلﻖ ایدههای جدید

)(Schmidt. 2010

آموزش و پشتیبانی مدیریتی توسﻂ شریﻚ خارجی

)(Lane. et al.. 2001

تحول

رصد مداوم تﻐییر و تحوﻻت در تقاﺿای بازار در راستای توسعه محصول
جدید
ﺛبت و ﺿبﻂ دانﺶ کسﺐ شده خارجی برای استنادات آینده

)(Jansen. et al.. 2005

میزان یه اشتراﻙگذاری تجارب عملیاتی میان کارمندان

)(Jansen. et al.. 2005

)(Jansen. et al.. 2005

تعداد گواهی ﺛبت اختراع

)(George. et al.. 2001

تعداد انتشارات

)(Cockburn & Henderson. 1998

حمایت از توسعه نمونههای اولیه

)(Nambisan. et al.. 1999

توانمندی در پیادهسازی محصوﻻت و خدمات جدید

)(Jansen. et al.. 2005

توجه به شکایتهای مشتری

)(Jansen. et al.. 2005

توانمندی در به کارگیری فناوریهای جدید

)(Flatten. et al.. 2011
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بهرهبرداری

میزان استناد متقابﻞ

9

)(Mowery. et al.. 1996

گردیده است .از ایﻦ رو براساس اهداﻑ مورد نﻈر شاخصهای ارزیابی فرآیند انتقال فناوری مطابﻖ
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جدول ) (3استخراج شدند .البته در پروژه  EF7اهداﻑ مالی هم مدنﻈر بوده است؛ اما از آنجایی که ایﻦ

اجتماعی ،ظرفیت جذب گیرندﺓ فناوری ،مکانیزمهای حاکمیتی بر اﺛربخشی انتقال فناوری تﺄﺛیرگذار
است) .(Khan. 2011روجرز و همکاران ) (2000به ارزیابی اﺛربخشی انتقال فناوری در دانشگاههای
پﮋوهشی آمریکا پرداختند .نتایﺞ مطالعﺔ آنها نشان میدهد که متوسﻂ درآمد باﻻتر در دانشگاهها  ،تعداد
بیشتر کارمند برای صدور مجوز فناوری ،حجم باﻻتری از اعتبارات و قراردادها و سرمایهگذاری بیشتر
در تحقیﻖوتوسعه تﺄﺛیر مﺜبتی بر اﺛربخشی انتقال فناوری دارد).(Rogers. et al.. 2000
با توجه به مصاحبه با کارشناسان حاﺿر در پروژﺓ انتقال فناوری  ،EF7سه هدﻑ کسﺐ توان طراحی
محصول ،کسﺐ توان تولید انبوه )قطعهسازی( محصول و کسﺐ توان مدیریتی ،اهداﻑ اصلی پروژه
 EF7بودهاند .شایان ﺫکر است که دستهبندی یادشده مطابﻖ با طبقهبندی مجیدپور و همکاران )(1394
نیز میباشد .در مقاله حاﺿر میزان نیﻞ به ایﻦ سه هدﻑ بهعنوان میزان اﺛربخﺶ بودن پروژه  EF7منﻈور

پﮋوهﺶ بیشتر بهدنبال بررسی ارتباﻁ ظرفیت جذب و اﺛربخشی انتقال فناوری است ،بنابرایﻦ از ابعاد مالی
و رونﻖ کسﺐوکار صرﻑنﻈر شده است.

 -3فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش

همانطور که مطرح شد مدلهای مختلفی در مورد ارزیابی ظرفیت جذب ارائه شده است که با توجه
به جامعیت مدل تودوروو و دوریسیﻦ ) (2007در پﮋوهﺶ حاﺿر مدل یادشده مبنای کار قرار گرفته
است).(Todorova & Durisin. 2007
از کارشناسان حاﺿر در پروژه انتقال فناوری درخواست شد که براساس شاخصهای ارائه شده در
جداول ) (2و ) ،(3شاخصهای مناسﺐ برای هر یﻚ از ابعاد ظرفیت جذب و ارزیابی اﺛربخشی انتقال
جدول( :)3ابعاد و شاخصهای اثربخشی انتقال فناوری
محصوﻻت جدید ) افزایﺶ نرﺥ نوآوری(

;(Schroer. et al.. 1995; Jafari. et al.. 2014
)Whangthomkum. et al.. 2006

طراحی محصول

ﭼرخه زمان توسعه محصول

)(Whangthomkum. et al.. 2006. Tran. 2013

وابستگی به انتقالدهنده فناوری

)(Jafari. et al.. 2014

اکتساب
کسﺐ توان مدیریت
پروژه

مهندسی تعریﻒ ،شکست و یکﭙارﭼه کردن سیستم

)مجیدپور و همکاران(1394 .

مهندسی ارتقاء محصول )پیﺶ زمینه طراحی(

)مجیدپور و همکاران(1394 .

انجام آزمونها

)مجیدپور و همکاران(1394 .

تحلیﻞ و شبیهسازی CAE

)مجیدپور و همکاران(1394 .

دستیابی به سطﺢ کیفی مورد انتﻈار

)(Jafari. et al.. 2014; Whangthomkum. et al.. 2006

مونتاژ

)مجیدپور و همکاران(1394 .

فرآیندهای ساخت و تولید

)مجیدپور و همکاران(1394 .

ارتقاءگواهینامهها و استانداردها

)مجیدپور و همکاران(1394 .

خدمات پﺲ از فروش

)مجیدپور و همکاران(1394 .

انسجام بخشی به زنجیره تامیﻦ قطعات

)مجیدپور و همکاران(1394 .

مستندسازی

)مجیدپور و همکاران(1394 .

مدیریت به اشتراﻙ گذاری دانﺶ

)مجیدپور و همکاران(1394 .

مدیریت منابﻊ انسانی

)مجیدپور و همکاران(1394 .
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اهداﻑ

شاخصها

منبﻊ
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فناوری انتخاب و در صورت لزوم شاخصهای جدید را نیز مطرح کنند .شکﻞ ) ،(1ﭼارﭼوب کلی و
نﻈری پﮋوهﺶ را نشان میدهد.
با توجه به مدل مفهومی پﮋوهﺶ فرﺿیههای پﮋوهﺶ عبارتند از:
فرﺿیه اول :در فرآیند انتقال فناوری ،ظرفیت جذب شرکت گیرنده عامﻞ مﺆﺛری در تﻐییر توانمندی
طراحی محصول در آن شرکت است.
فرﺿیه دوم :در فرآیند انتقال فناوری ،ظرفیت جذب شرکت گیرنده عامﻞ مﺆﺛری در تﻐییر توان ساخت
و تولید در آن شرکت است.
فرﺿیه سوم :در فرآیند انتقال فناوری ،ظرفیت جذب شرکت گیرنده عامﻞ مﺆﺛری در تﻐییر توان مدیریت
پروژه در آن شرکت است.
فرﺿیه ﭼهارم :در فرآیند انتقال فناوری ،ظرفیت جذب شرکت گیرنده عامﻞ مﺆﺛری در تﻐییر توانمندی
کلی )مجموع توانمندی طراحی ،ساخت و تولید و مدیریت پروژه( آن شرکت است.

 -4روش پژوهش

پﮋوهﺶ حاﺿر مبتنی بر رویکرد ترکیبی است .در واقﻊ ابتدا با مرور ادبیات مربوﻁ به حوزههای ظرفیت
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جذب و انتقال فناوری و مصاحبه با برخی از متخصصان ایﻦ حوزه ،مولفههای هر یﻚ از مفاهیم

است .در واقﻊ با توجه به ابعاد هر یﻚ از اجزای مدل مفهومی و همﭽنیﻦ شاخصهای زیرمجموعه آنها
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پرسشنامه مناسﺐ طراحی گردید .در پرسشنامه یادشده از متخصصان درخواست شده است که سواﻻت

مذکور استخراج و ﭼارﭼوب مفهومی پﮋوهﺶ طراحی گردید .جامعه آماری پﮋوهﺶ شامﻞ کارشناسان و
مدیران درگیر در فرآیند انتقال فناوری پروژه  EF7است که اطالعات کاملی در مورد وﺿعیت و شرایﻂ
شرکتهای قطعهساز فعال در ایﻦ پروژه در دست دارند .البته با توجه به اینکه شناسایی و دسترسی
افراد جامعه بهدلیﻞ گذشت زمان از انجام پروژه امکانپذیر نبود بنابرایﻦ از روش نمونهگیری گلولهبرفی
استفاده گردید .از آنجا که محققان به دنبال بررسی ارتباﻁ ظرفیت جذب و اﺛربخشی انتقال فناوری به
صورت تجربی در قطعهسازهای حاﺿر در پروژه  EF7بودند بنابرایﻦ با نﻈرسنجی از خبرگان ،پنﺞ شرکت
قطعهسازی ﻻتون تبریز ،واشر مشهد ،شرکت  ،STYMپیستونسازی تبریز و فراصنعت شمال بهعنوان
نمونه انتخاب شدند.
بهمنﻈور گردآوری دادهها از پرسشنامه محقﻖساخته 10و همﭽنیﻦ مصاحبه و بررسی اسناد استفاده شده

)
(

شکل( :)1مدل مفهومی پژوهش

مربوﻁ به توانمندی نیز با توجه به تﻐییرات صورت گرفته در طول و بعد از فرآیند انتقال فناوری در بنگاه
مورد نﻈر پاسخ دهند .در پرسشنامه از طیﻒ لیکرت  7گزینهای استفاده شده است.
روایی پرسشنامه با نﻈرسنجی از اساتید و خبرگان تایید گردید .برای پایایی نیز از آزمون آلفای کرونباﺥ
استفاده شد .در مجموع تعداد  39پرسشنامه تکمیﻞ شده برای هر  5شرکت ،دریافت گردید .البته برای
اطمینان از صحت اطالعات و برداشت درست پاسخدهندگان از موﺿوع ،پرسشنامهها بهصورت حضوری
تکمیﻞ شدند .با توجه به دادههای  39پرسشنامه و جدول ) (4میزان آلفای کرونباﺥ برای همه ابعاد
مقداری باﻻتر از  0.85بود که بیانگر اعتبار باﻻی پرسشنامه است.
در جدول ) (5تعداد پرسشنامههای تکمیﻞ شده برای هر شرکت به تفکیﻚ مشخص شده است .ﻻزم
به توﺿیﺢ است برای رعایت روایی و پایایی پﮋوهﺶ ،پاسخدهندگان به پرسشنامههای طراحی شده ،از
تیمهای مدیریت پروژه مستقر در شرکتهای ساپکو و ایﭙکو انتخاب شدند .تیم ایﭙکو به عنوان مدیر پروژه
طراحی ماموریت همکاری با شرکتهای طراح و سازندگان اروپایی را از سالهای دور بر عهده داشته
است .همﭽنیﻦ تیم مدیریتی و کارشناسی ساپکو مسول تامیﻦ و تهیه قطعات از سازندگان یادشده را دارند
و بنابرایﻦ ارتباﻁ تنگاتنﮓ با تیم طراحی پروژه از یﻚ سمت و سازندگان قطعات از سویی دیگر دارند.
شایان ﺫکر است که در انتهای پﮋوهﺶ نتایﺞ پﮋوهﺶ در اختیار دو نفر از مدیرانی حاﺿر در پروژه انتقال
فناوری  EF7قرار گرفت که نتایﺞ از نﻈر آنها مورد تایید قرار گرفت.
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مربوﻁ به ظرفیت جذب بنگاه را با توجه به شرایﻂ قبﻞ از شروع پروژه انتقال فناوری و همﭽنیﻦ سواﻻت
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جدول( :)4خروجی آزمون آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف پرسشنامه
بعد

میزان آلفای کرونباﺥ

توانمندی طراحی محصول

0.897

توان ساخت و تولید

0.896

توان مدیریت پروژه

0.936

توانمندیها

0.958

ظرفیت جذب

0.953
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جدول( :)5تعداد پرسشنامههای تکمیل شده به تفکیک هر شرکت
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نام شرکت

تعداد پرسشنامه تکمیﻞ شده

ﻻتون تبریز

8

واشر مشهد

8

شرکت STYM

8

پیستونسازی تبریز

7

فراصنعت شمال

8

مجموع

39

 -6تجزیهوتحلیل یافتهها

در ابتدا شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوﻁ به متﻐیرهای پﮋوهﺶ محاسبه شدند .به منﻈور بررسی

نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلﻚ 11استفاده شد .با توجه به نتایﺞ به دست آمده ،سطﺢ معناداری
برای همه متﻐیرها باﻻی  0.05است و مطابﻖ با جدول ) (6میتوان نتیجه گرفت که دادهها در سطﺢ
اطمینان  95درصد ،نرمال هستند.
به منﻈور بررسی تاﺛیر ظرفیت جذب بر اﺛربخشی انتقال فناوری ،از آزمونهای تحلیﻞ واریانﺲ و
رگرسیون و همﭽنیﻦ جهت تجزیه وتحلیﻞ دادهها از نرمافزار  SPSS 22استفاده شده است .در واقﻊ در
ایﻦ بخﺶ ارتباﻁ بیﻦ مولفههای ظرفیت جذب و توانمندی در پنﺞ شرکت منتخﺐ ،مورد بررسی قرار

جدول( :)6آمار توصیفی و بررسی نرمال بودن دادهها
آزمون شاپیرو-ویلﻚ

متﻐیر

میانگیﻦ

انحراﻑ معیار

توانمندی طراحی محصول

4.2

0.43

0.904

توانمندی ساخت و تولید

4.76

0.51

0.897

0.395

توانمندی مدیریت پروژه

4.2

0.46

0.904

0.434

نرمال است.

توانمندی )کلی(

4.37

0.45

0.906

0.442

نرمال است.

ظرفیت جذب

3.91

0.43

0.988

0.971

نرمال است.

آماره

سطﺢ معناداری

وﺿعیت

0.431

نرمال است.
نرمال است.

گرفته است .نتایﺞ آزمون فرﺿیههای پﮋوهﺶ به شرح زیر است:
فرﺿیه اول :در فرآیند انتقال فناوری ظرفیت جذب شرکت گیرنده عامﻞ مﺆﺛری در تﻐییر توانمندی
نتایﺞ حاصﻞ از آزمون تحلیﻞ رگرسیون حاکی از آن است که ﺿریﺐ همبستگی بیﻦ ظرفیت جذب و
تﻐییر در توانمندی طراحی محصول باﻻ و برابر با  0.961است و همﭽنیﻦ ﺿریﺐ تعییﻦ ) (R2نیز حاکی
از آن است که  92.4درصد متﻐیر تﻐییر درتوانمندی طراحی توسﻂ متﻐیر ظرفیت جذب تبییﻦ میشود .با
توجه به اینکه سطﺢ معناداری آزمون تحلیﻞ واریانﺲ کوﭼکتر از  0.05است ) (0.009بنابرایﻦ میتوان
گفت که مدل رگرسیون حاﺿر بهطور معنادار تﻐییرات متﻐیر وابسته را پیﺶبینی میکند.
مطابﻖ جدول ) (7سطﺢ معناداری در آزمون رگرسیون نیز کمتر از  0.05است بنابرایﻦ میتوان نتیجه
گرفت که ظرفیت جذب بر تﻐییر در توانمندی طراحی شرکتها تاﺛیرگذار است .از آنجا که ﺿریﺐ
رگرسیون مﺜبت است ) ،(0.971بنابرایﻦ در فرآیند انتقال فناوری باﻻ بودن ظرفیت جذب شرکت گیرنده
منجر به بهبود بیشتر در توانمندی طراحی آن شرکت میگردد.
در شکﻞ ) (2ارتباﻁ بیﻦ میزان ظرفیت جذب و تﻐییردر توانمندی طراحی محصول مشاهده میشود.
فرﺿیه دوم :در فرآیند انتقال فناوری ظرفیت جذب شرکت گیرنده ،عامﻞ مﺆﺛری در تﻐییر توان ساخت
و تولید در آن شرکت است.
نتایﺞ آزمون رگرسیون حاکی از همبستگی باﻻی ) (0.791بیﻦ دو متﻐیر ظرفیت جذب و تﻐییر در توان
ساخت و تولید است و ﺿریﺐ تعییﻦ ) (R2نیز بیانگر آن است که  62.5درصد متﻐیر تﻐییر در توان
ساخت وتولید توسﻂ متﻐیر ظرفیت جذب تبییﻦ میشود .بر اساس جدول ) (8سطﺢ معنادار آزمون
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طراحی محصول در آن شرکت است.
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جدول ( :)7آزمون رگرسیون تاثیر ظرفیت جذب بر تغییر در توانمندی طراحی محصول
مدل

F

سطﺢ معنیداری

آزمون تحلیﻞ واریانﺲ

36.695

0.009

مدل
1

ﺿرایﺐ استاندارد نشده

متﻐیرها

B

خطای استاندارد

ﺛابت

0.409

0.63

ظرفیت جذب

0.971

0.16

ﺿرایﺐ استاندارد شده
بتا
0.961

t

سطﺢ معناداری

0.65

0.562

6.06

0.009

تحلیﻞ واریانﺲ بیشتر از  0.05است از ایﻦ رو میتوان گفت که مدل رگرسیون حاﺿر بهطور معنادار
تﻐییرات متﻐیر وابسته را پیﺶبینی نمیکند .از آنجا که سطﺢ معناداری آزمون رگرسیون بیشتر از 0.05
است بنابرایﻦ در سطﺢ اطمینان  95درصد میتوان نتیجه گرفت که ظرفیت جذب تاﺛیرمعناداری بر تﻐییر
در توان ساخت و تولید ندارد.
شکﻞ ) ،(3ارتباﻁ بیﻦ میزان ظرفیت جذب و تﻐییر در توان ساخت و تولید را در شرکتهای نمونه نشان
میدهد .بر اساس ایﻦ نمودار مشاهده میشود که با تﻐییر در میزان ظرفیت جذب ،سطﺢ تﻐییر در توان
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فرﺿیه سوم :در فرآیند انتقال فناوری ظرفیت جذب شرکت گیرنده ،عامﻞ مﺆﺛری در تﻐییر توان مدیریت
پروژه در آن شرکت است.
6.00
E

5.00
D

C

B

A

4.00
3.00
2.00

توانمندی طراحی
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ساخت و تولید خیلی زیاد نیست.

1.00
4.49

4.08

3.98
ظرفیت جذب

3.35

3.65

0.00

شرکت پیستونسازی . E:شرکت . D: STYMفراصنعت شمال . C:شرکت ﻻتون . B:شرکت واشر مشهد A:

شکل ( :)2ارتباط بین ظرفیت جذب و تغییر در توانمندی طراحی در شرکتهای مورد بررسی

6.00

E

D

5.00

C

3.00
2.00

توان ساخت و تولید

B

A

4.00

1.00
4.08

4.49

3.98

ظرفیت جذب

3.35

0.00

3.65

شرکت پیستونسازی . E:شرکت . D: STYMفراصنعت شمال . C:شرکت ﻻتون . B:شرکت واشر مشهد A:

شکل ( :)3ارتباط بین ظرفیت جذب و تغییر در توان ساخت و تولید در شرکتهای مورد بررسی
جدول( :)8آزمون رگرسیون تاثیر ظرفیت جذب بر تغییر در توان ساخت و تولید
آزمون تحلیﻞ واریانﺲ

5.004

0.11

مدل
1

ﺿرایﺐ استاندارد نشده

متﻐیرها

B

خطای استاندارد

ﺛابت

1.151

1.62

ظرفیت جذب

0.923

0.412

ﺿرایﺐ استاندارد شده
بتا
0.791

t

سطﺢ معناداری

0.71

0.529

2.24

0.11

براساس جدول ) (9بیﻦ ظرفیت جذب و تﻐییر در توان مدیریت پروژه رابطه قوی و مﺜبتی وجود دارد
)ﺿریﺐ همبستگی  (0.963و براساس ﺿریﺐ تعییﻦ ) (R2ظرفیت جذب  92.4متﻐیر توان مدیریت پروژه
را تبییﻦ میکند .همﭽنیﻦ سطﺢ معناداری آزمون تحلیﻞ واریانﺲ کمتر از  0.05است از ایﻦ رو میتوان
گفت که مدل رگرسیون حاﺿر بهطور معناداری تﻐییرات متﻐیر وابسته را پیﺶبینی میکند.
با توجه به اینکه سطﺢ معناداری آزمون رگرسیون کمتر از  0.05است بنابرایﻦ میتوان نتیجه گرفت که
ظرفیت جذب بهطوری معناداری بر تﻐییر در توان مدیریت پروژه تاﺛیرگذار است .با توجه به ﺿریﺐ
رگرسیون مﺜبت ) ،(1.03نیز میتوان گفت ایﻦ تاﺛیر مﺜبت است.
شکﻞ ) ،(4بیانگر ارتباﻁ مﺜبت بیﻦ میزان ظرفیت جذب و تﻐییر در توانمندی مدیریت پروژه است.
فرﺿیه ﭼهارم :در فرآیند انتقال فناوری ظرفیت جذب شرکت گیرنده ،عامﻞ مﺆﺛری در تﻐییر توانمندی

تاثير ظرفيت جذب در اثربخشي فرآيند انتقال بينالمللي فناوري؛ بررسي قطعهسازهاي حاضر در پروژه موتور ملي EF7

مدل

F

سطﺢ معنیداری
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جدول ( :)9آزمون رگرسیون تاثیر ظرفیت جذب بر تغییر در توان مدیریت پروژه
مدل

F

سطﺢ معنیداری

آزمون تحلیﻞ واریانﺲ

38

0.009

مدل
1

ﺿرایﺐ استاندارد نشده

متﻐیرها

B

خطای استاندارد

ﺛابت

0.174

0.657

ظرفیت جذب

1.03

0.167

ﺿرایﺐ استاندارد شده
بتا
0.963

t

سطﺢ معناداری

0.26

0.808

6.17

0.009

6.00

E

5.00

C

4.08

3.98

B

A

3.35

3.65

3.00
2.00

توان مدیریت پروژه

D

4.00

1.00
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4.49

0.00

گفت که مدل رگرسیون حاﺿر بهطور معنادار تﻐییرات متﻐیر وابسته را پیﺶبینی میکند .همانطور که
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مشاهده میشود سطﺢ معنادار برای ﺿریﺐ رگرسیون از  0.05کمتر است و بنابرایﻦ میتوان گفت که

ظرفیت جذب

شرکت پیستونسازی . E:شرکت . D: STYMفراصنعت شمال . C:شرکت ﻻتون . B:شرکت واشر مشهد A:

شکل ( :)4ارتباط بین ظرفیت جذب و تغییر در توان مدیریت پروژه در شرکتهای مورد بررسی
کلی )مجموع توانمندی طراحی ،ساخت و تولید و مدیریت پروژه( آن شرکت است.
نتایﺞ آزمون رگرسیون نشاندهنده از همبستگی باﻻ ) (0.931بیﻦ دو متﻐیر ظرفیت جذب و تﻐییر در
توانمندی شرکتها در طول فرآیند انتقال فناوری است )جدول ) .((10با توجه به ﺿریﺐ تعییﻦ )(R2
میتوان گفت که  92.4متﻐیر توانمندی یﻚ شرکت از طریﻖ وﺿعیت ظرفیت جذب آن شرکت تبییﻦ
میشود .با توجه به اینکه سطﺢ معنادار آزمون تحلیﻞ واریانﺲ هم کوﭼکتر از  0.05است بنابرایﻦ میتوان

جدول ( :)10آزمون رگرسیون تاثیر ظرفیت جذب بر توان مدیریت پروژه
مدل

F

سطﺢ معنیداری

آزمون تحلیﻞ واریانﺲ

19.5

0.022

مدل
1

ﺿرایﺐ استاندارد نشده

متﻐیرها

B

خطای استاندارد

ﺛابت

0.602

0.858

ظرفیت جذب

0.965

0.218

ﺿرایﺐ استاندارد شده
بتا
0.931

t

سطﺢ معناداری

0.702

0.533

4.42

0.022

6.00
E

D

5.00
C

B

2.00
1.00
4.49

4.08

ظرفیت جذب

3.98

3.35

3.65

0.00

شرکت پیستونسازی . E:شرکت . D: STYMفراصنعت شمال . C:شرکت ﻻتون . B:شرکت واشر مشهد A:

شکل ( :)4ارتباط بین ظرفیت جذب و تغییر در توان مدیریت پروژه در شرکتهای مورد بررسی
ظرفیت جذب بر تﻐییر در توانمندی شرکتها در طول فرآیند انتقال فناوری تاﺛیر مﺜبت و معناداری دارد.
شکﻞ ) ،(5ارتباﻁ بیﻦ متﻐیر ظرفیت جذب و میزان تﻐییر در توانمندی شرکتها )مجموع توانمندیهای
طراحی ،توان ساخت وتولید و توان مدیریت پروژه( را نشان میدهد.
براساس نتایﺞ به دست آمده ،شرکتهایی که از ظرفیت جذب باﻻتری قبﻞ از آﻏاز پروژه طراحی موتور
ملی  EF7برخوردار بودهاند ،توانستهاند به سطﺢ باﻻتری از توانمندیها )طراحی ،ساخت و مدیریت
پروژه( پﺲ از اتمام پروژه دست یابند .اطالعات موجود در جدول ) ،(11مطالﺐ یادشده را تایید میکند.
ستون دوم ،میانگیﻦ کلی توانمندی شرکتهای مورد بررسی در سه بخﺶ »توان ساخت وتولید«» ،توان
مدیریت پروژه« و »توانمندی طراحی محصول« را نمایﺶ میدهد .در مقابﻞ ستون سوم ،میانگیﻦ کلی

تاثير ظرفيت جذب در اثربخشي فرآيند انتقال بينالمللي فناوري؛ بررسي قطعهسازهاي حاضر در پروژه موتور ملي EF7

3.00

توانمندی

A

4.00
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جدول( :)11وضعیت توانمندی و ظرفیت جذب شرکتهای مورد بررسی
شرکت

میانگیﻦ توانمندی ها

میانگیﻦ ظرفیت جذب

واشر مشهد

3.97

3.65

ﻻتون تبریز

4.02

3.35

فراصنعت شمال

4.26

3.98

STYM

4.56

4.08

پیستونسازی تبریز

5.06

4.49

ظرفیت جذب شرکتهای مورد بررسی قبﻞ از شروع پروژه انتقال فناوری را نشان میدهد که از طریﻖ
مقایسه آنها با میانگیﻦ توانمندیها ،مشاهده میشود که شرکتهای پیستونسازی تبریز و  STYMکه قبﻞ
از شروع پروژه ظرفیت جذب باﻻیی داشتند در انتهای پروژه نیز میزان تﻐییر در توانمندی آنها بیشتر است
اما میزان تﻐییر در توانمندی شرکتهای واشر مشهد و ﻻتون تبریز که دارای ظرفیت جذب پاییﻦتری
بودند ،کمتر است.
به طور کلی با توجه به یافتههای پﮋوهﺶ ،فرﺿیه اول )تاﺛیر ظرفیت جذب در بهبود توانمندی طراحی
در فرآیند انتقال فناوری( مورد تایید قرار میگیرد .در توﺿیﺢ نتیجه فرﺿیه یادشده باید توجه داشت که
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شرکتهای مورد بررسی قبﻞ از پروژه انتقال فناوری ،در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت میکردند .اما

آشکار که در نقشهها و تجهیزات فیزیکﻲ قرار دارد ،دانﺶ ﺿمنﻲ  12نیز منتقﻞ شود .انتقال دانﺶ
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ﺿمنﻲ وابسته به زمینه  13و مسیر  14است ویﻚدفعه اتفاﻕ نمﻲ افتد و نیازمند فرایند یادگیرﻱ است

ایﻦ شرکتها ،صرف ًا براساس فناوریهای وارداتی اقدام به تولید قطعات میکردند بنابرایﻦ فعالیت خاصی
در زمینه طراحی قطعات نداشتند و براساس طراحیهای صورت گرفته توسﻂ شرکتهای خارجی اقدام به
تولید قطعات میکردند .ایﻦ شکاﻑ بیﻦ توانمندی طراحی شرکتهای دارنده فناوری با شرکتهای خارجی
باعﺚ شد که شرکتهای داخلی براساس ظرفیت جذب خود طی فرآیند انتقال فناوری ،حداکﺜر یادگیری
در زمینه طراحی قطعات را از شرکت دارنده فناوری داشته باشند .به بیان ساده میتوان گفت که شرکتهاﻱ
داخلی با توجه به شکاﻑ توانمندی طراحی خود با شرکت دارنده فناوری و براساس حداقﻞ توانمندی
خود در ایﻦ زمینه توانستند طی فرآیند انتقال فناوری سطﺢ توانمندی طراحی خود را ارتقا دهند .در ایﻦ
میان شرکتهایی که ظرفیت جذب باﻻتری داشتند ،توانستند توانمندی طراحی خود را بیشتر ارتقاء دهند.

ﻻزم به ﺫکر است ،زمانﻲ انتقال فناورﻱ به نحوﻱ اﺛر بخﺶ انجام مﻲ شود که عالوه بر انتقا ِل دانﺶ

ِ
ِ
دانﺶ طراحﻲ
اﺛربخﺶ
) .(Lall. 1992; Lall & Teubal. 1998لذا به منﻈور یادگیرﻱ مﺆﺛر و انتقا ِل
خارجﻲ ،برخوردارﻱ از سطﺢ قابﻞ قبولﻲ از پایه دانشﻲ مرتبﻂ ﺿرورﻱ به نﻈر مﻲرسد .بررسﻲ
تاریخﻲ فعالیتهاﻱ تمامﻲ قطعهسازان ایرانﻲِ مورد مطالعه نشان مﻲدهد که شرکتهاﻱ یادشده قبﻞ از
آﻏاز پروژه انتقال فناورﻱ  EF7نیز در زمینه مونتاژکارﻱ و تﻐییرات جزئﻲ قطعات خودرو و تجهیزات
تولیدﻱ فعالیت داشتهاند لذا تا حدودﻱ از توانمندﻱ جذب فناورﻱ طراحﻲ قطعات برخوردار بودند.
ارتقاء پایه دانشﻲ و نیز افزایﺶ شدت تالشهاﻱ قطعهسازان در حیﻦ اجراﻱ پروژه انتقال فناورﻱ،
سبﺐ افزایﺶ ظرفیت جذب و متعاقب ًا ارتقاء سطﺢ توانمندﻱ طراحﻲ آنان شده است.

همﭽنیﻦ یافتههای پﮋوهﺶ ،اگر ﭼه موید تاﺛیر معنادار ظرفیت جذب در ارتقاء توان ساخت و تولید در
فرآیند انتقال فناوری )فرﺿیه دوم( نیست ،اما به معنﻲ تحلیﻞ سادهانگارانه مبنﻲ بر عدم ارتباﻁ ظرفیت
جذب با توانمندﻱ ساخت و تولید نیست؛ بلکه دلیﻞ اصلی ایﻦ نتیجه آن است که طﻲ فرایند انتقال
فناوری دانﺶ طراحی از شرکت آلمانﻲ به بنگاههاﻱ قطعهساز ایرانﻲ منتقﻞ شده است ،اما در زمینه ساخت
قطعهسازان ایرانﻲ ،تﻐییر محسوسی نداشته است .در کنار ایﻦ دلیﻞ ،به نﻈر میرسد قطعهسازان ایرانﻲ
در حیﻦ اجراﻱ پروژه انتقال فناورﻱ ،نیازﻱ را به منﻈور بهروزرسانﻲ و ارتقاء تجهیزات و فناورﻱهاﻱ
تولیدﻱ احساس نکردند .دﻻیﻞ عدم احساس نیاز را مﻲتوان به طرﻕ ﺫیﻞ تحلیﻞ کرد:

الﻒ -بازار ﻏیررقابتﻲ قطعهسازان ایرانﻲ و نتیجت ًا عدم کشﺶ تقاﺿاﻱ خودروسازان از یﻚ سو و نیز
محرکﻲ را براﻱ تﻐییر رویهها ،شیوههاﻱ قدیمﻲ تولید و
عدم فشار فناورﻱهاﻱ نو از سوﻱ دیگر،
ّ

بهروزرسانﻲ تجهیزات و فناورﻱهاﻱ قدیمﻲ تولیدﻱ در بنگاه هاﻱ قطعهسازﻱ ایجاد نمﻲکند.

ب -پدیده قفﻞشدگﻲ و خوگرفتگﻲ به شیوههاﻱ قدیمﻲ ساخت و تولید ،مانﻊ از تﻐییر تجهیزات و
فناورﻱهاﻱ تولیدﻱ مﻲشود.
ج -بهروزرسانﻲ تجهیزات و فناورﻱهاﻱ ساخت و تولید نیازمند صرﻑ هزینههاﻱ سنگیﻦ توسﻂ
قطعهسازان است و عموم ًا بنگاه ها زمانﻲ اقدام به سرمایهگذارﻱ در زمینه خرید تجهیزات و ماشیﻦآﻻت

نو مﻲکنند که ریسﻚ از دست دادن سهم بازار و یا افزایﺶ قیمت تمام شده محصوﻻت وجود داشته
باشد .بازار ﻏیررقابتﻲ قطعهسازان ایرانﻲ هیﭻ یﻚ از ریسﻚهاﻱ مذکور را به آنان تحمیﻞ نمﻲکند.
د -اساس ًا تﻐییر در فناورﻱهاﻱ تولیدﻱ ،تﻐییرات سازمانﻲ گستردهاﻱ شامﻞ تعدیﻞ نیروﻱ انسانﻲ،
تﻐییرات مدیریتﻲ و ساختارﻱ را بهدنبال دارد و سازمانها عموم ًا دﭼار لختﻲ بوده است و در برابر
تﻐییرات مقاومت مﻲکنند.

تاثير ظرفيت جذب در اثربخشي فرآيند انتقال بينالمللي فناوري؛ بررسي قطعهسازهاي حاضر در پروژه موتور ملي EF7

و تولید ،دانﺶ فنی جدیدی به بنگاههاﻱ یادشده منتقﻞ نشده است .در نتیجه ،توانمندی ساخت و تولید
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در توﺿیﺢ نتیجه فرﺿیه سوم ،باید توجه داشت که وجود شکاﻑ بیﻦ توانمندی مدیریت پروژه شرکتهای
دارنده فناوری با شرکتهای گیرنده فناوری باعﺚ شد که شرکتهای گیرنده فناوری با توجه به سطﺢ
دانﺶ محدود خود در ایﻦ زمینه )ظرفیت جذب حداقلی( ،حداکﺜر یادگیری را در زمینه توانمندی
مدیریت پروژه داشته باشند .براساس شکﻞ ) (4طی فرآیند انتقال فناوری میزان تﻐییر در توانمندی
ِ
جذب باﻻتر نیز بیشتر بوده است .ﻻزم به ﺫکر است؛ یکﻲ از
مدیریت پروژه ،شرکتهای دارای ظرفیت
جنبههاﻱ مهم انتقال فناورﻱ ،انتقال دانﺶ و تجربیات مدیریتﻲ است که با توجه به ماهیت ناملموس و
ِ
صرﻑ تالشهاﻱ بومﻲ فراوان است.
ﺿمنﻲ آن ،نیازمن ِد
در نهایت فرﺿیه ﭼهارم ایﻦ پﮋوهﺶ نیز تایید گردید .ایﻦ نتیجه با توجه به توﺿیحات داده شده در مورد
فرﺿیههای اول تا سوم تحقیﻖ ،قابﻞ تبییﻦ است.

 -7جمعبندی

پﮋوهﺶ حاﺿر برای اولیﻦبار با بهکارگیری دو ﭼارﭼوب نﻈری )ارتباﻁ ظرفیت جذب و اﺛربخشی انتقال
فناوری( و عملی )بهکارگیری ﭼارﭼوب ارائه شده در بررسی مورد مطالعه پروژه انتقال فناوری موتور
) EF7و با هدﻑ بررسی رابطه میان ظرفیت جذب و اﺛربخشی پروژههای انتقال فناوری انجام شده است.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره سوم ،پاییز 1396

لذا یکی از نوآوریهای ایﻦ پﮋوهﺶ ،بررسی تجربی تاﺛیر ظرفیت جذب بر انتقال فناوری در پروژه EF7

توانمندی طراحی خود را بیشتر ارتقاء دهند .در بیﻦ بنگاههاﻱ مورد مطالعه ،شرکت »پیستونسازی
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تبریز« از ظرفیت جذب باﻻتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار بوده است .مصاحبه با خبرگان

است .یافتههای پﮋوهﺶ حاﺿر نشان میدهد که ظرفیت جذب کلیه شرکتهای مورد مطالعه بهطور
معناداری با اﺛربخشی انتقال فناوری مرتبﻂ میباشد .به عبارت دیگر ،متﻐیر مستقﻞ »ظرفیت جذب« نقﺶ
پیﺶبینی کننده را برای متﻐیر وابسته »اﺛربخشی انتقال فناوری« ایفا میکند.
بهصورت دقیﻖتر ،نتایﺞ تحلیﻞ آماری ،حاکی از تاﺛیر باﻻی »ظرفیت جذب« بر »توانمندی طراحی
محصول« میباشد .در توﺿیﺢ ایﻦ نتیجه ،میتوان ایﻦ گونه نتیجهگیری کرد که بنگاههاﻱ مورد بررسی،
قبﻞ از پروژه  ،EF7براساس دانﺶ طراحی شرکتهای دیگر ،دست به تولید قطعات میزدند .لذا به
دلیﻞ وجود شکاﻑ باﻻی ایﻦ بنگاهها در دانﺶ طراحی با شرکت انتقالدهنده دانﺶ طراحی ،توانستند با
استفاده از ظرفیت جذب خود ،یادگیری در دانﺶ طراحی داشته باشند و طی فرآیند انتقال فناوری سطﺢ
توانمندی طراحی خود را ارتقا دهند .در ایﻦ میان شرکتهایی که ظرفیت جذب باﻻتری داشتند ،توانستند

امر ،دﻻیﻞ باﻻ بودن میزان ظرفیت جذب شرکت مذکور را وجود پرسنﻞ ماهر ،مدیریت اﺛربخﺶ منابﻊ
انسانی و انجام تحقیﻖوتوسعه داخلی عنوان کردند .موارد ﺫکر شده ،تا حد زیادی منطبﻖ با برخی عوامﻞ
ایجاد ظرفیت جذب یعنی سرمایهگذاری در تحقیﻖوتوسعه داخلی و اعزام پرسنﻞ به منﻈور فراگیری
آموزشهای پیشرفته است که در پﮋوهﺶ کوهﻦ و لوینتال ) (1990نیز به آنها اشاره شده است.
در مورد ارتباﻁ بیﻦ »ظرفیت جذب« و »توانمندی ساخت و تولید« ،رابطه معناداری مشاهده نشد .علت
ایﻦ امر را نمیتوان صرف ًا به معنای عدم ارتباﻁ ظرفیت جذب با توانمندﻱ ساخت و تولید دانست .بلکه
بررسی دقیﻖتر ،نشان میدهد که در انتقال فناوری ،دانﺶ منتقﻞ شده در زمینه طراحی بوده است ولی در
زمینه ساخت و تولید ،دانﺶ فنی جدیدی به شرکتها منتقﻞ نشده است .در نتیجه ،توانمندﻱ ساخت و
تولید قطعهسازان ایرانﻲ ،تﻐییر محسوسی نداشته است .همﭽنیﻦ همبستگی مﺜبت و معنادار متﻐیر مستقﻞ
»ظرفیت جذب« و »توان مدیریت پروژه« مورد تایید قرار گرفت.
درصد توانمندیهای شرکتها است .بنابرایﻦ ،جذب فناوری بیرونی و توسعه توانمندی ها در صورتی
میسر است که سطﺢ قابﻞ قبولی از پایه دانشی مرتبﻂ در بنگاه وجود داشته باشد .لذا شرکتهایی که
ّ
در زمینه تحقیﻖوتوسعه سرمایهگذاری نمودهاند و در ایﻦ راستا تالش میکنند ،باعﺚ افزایﺶ ظرفیت

جذب خود شده و در نتیجه به نحو مﺆﺛرتری میتوانند فناوریهای بیرونی را شناسایی ،جذب و مورد
بهرهبرداری قرار دهند.
همﭽنیﻦ ایﻦ واقعیت که توسعه توانمندیها توسﻂ بنگاهها ،یکی از کارکردهای ظرفیت جذب میباشد
) (Lee & Lim. 2001در شرکتهای مورد مطالعه نیز مشاهده گردید؛ یعنی شرکتهایی که از ظرفیت
جذب باﻻتری قبﻞ از آﻏاز پروژه طراحی موتور ملی  EF7برخوردار بودهاند ،توانستهاند به سطﺢ باﻻتری از
توانمندیها )طراحی ،ساخت و مدیریت پروژه( پﺲ از اتمام پروژه دست یابند.
مباحﺚ یادشده ،ناظر به ایﻦ واقعیت است که اتکاء صرﻑ به دانﺶ خارجی و تقلید محﺾ از آنان یا تکیه
محﺾ به تحقیﻖوتوسعه بومی و اتخاﺫ رویکرد جایگزینی در مسیر توسعه توانمندیها ،راه گشا نبوده و
باید با اتخاﺫ رویکرد مکملی ،15ﺿمﻦ تکیه بیﺶ از پیﺶ بر توانمندیهای داخلی ،از دانﺶ و فناوریهای
بیرونی حداکﺜر استفاده را نموده است ) (Freeman & Hagedoorn. 1994; Majidpour. 2017و انتقال
فناوری ،منجر به یادگیری و توسعه توانمندیهای بنگاههای دیرآمده 16گردد .سرانجام در شرکتهای
مورد مطالعه ،ﺿروری است با انجام فعالیتهایی از قبیﻞ تحقیﻖوتوسعه داخلی و ارتقاء مهارتهای

تاثير ظرفيت جذب در اثربخشي فرآيند انتقال بينالمللي فناوري؛ بررسي قطعهسازهاي حاضر در پروژه موتور ملي EF7

در نهایت فرﺿیه کلی پﮋوهﺶ نشان میدهد در فرآیند انتقال فناوری ،ظرفیت جذب تبییﻦ کننده 92
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. زمینه را برای جذب مﺆﺛرتر فناوریهای بیرونی و ارتقاء توانمندیهایشان فراهم آورند،نیروی انسانی
بخصوﺹ با توجه به یافته ایﻦ پﮋوهﺶ شرکتها باید توجه داشته باشند که در مورد پروژههای انتقال
 یکی از عوامﻞ موﺛر بر میزان، ظرفیت جذب و پایه دانشی شرکت،فناوری مشابه با مورد ایﻦ پﮋوهﺶ
 در ایﻦ گونه،ارتقاء توانمندیهای شرکتها خواهد بود و شرکتهایی که ظرفیت جذب باﻻتری دارند
. شاهد بهبود توانمندی بیشتری خواهند بود،پروژهها
 مورد، تاﺛیر ظرفیت جذب در یﻚ پروژه انتقال فناوری از خارج از کشور،با توجه به اینکه در ایﻦ پﮋوهﺶ
 تاﺛیر ظرفیت جذب بر سایر روشهای توسعه، پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی،بررسی قرار گرفته است
، تا از ایﻦ رهگذر.فناوری )نﻈیر خرید شرکتهای فناور و مهندسی معکوس( مورد بررسی قرار گیرد
.شاهد نتایﺞ تجربی جامعی در مورد تاﺛیرات ظرفیت جذب در روشهای مختلﻒ توسعه فناوری باشیم
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11.
12.
13.

Technology Transfer
Absorptive capacity
Cohen & Levinthal
FEV
Mowery and Oxley
Lane
Practice-based approach
Visionary
Cross citation rate
Self-administered questionnaire (SAQ)
Shapiro-Wilk
Tacit knowledge
Context dependent

14. Path dependent
15. Complementary
16. Latecomer
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