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Abstract 

One of the most important issues knowledge 
based companies are facing is Learning 
Technological capabilities. Analyzing the pattern 
of learning those technological capabilities and 
the required time for moving from each stage of 
capability to another one forms the central 
questions of this paper. For this purpose, four 
Knowledge based companies in electronics 
equipment industry are analyzed and the factors 
influencing on their pattern of learning are 
discussed. Deep interviews and documents are the 
main sources of information for this study.  
No meaningful relation between the time and the 
pattern of learning technological capabilities has 
been found. The pattern of learning technological 
capabilities was very similar; although there were 
some differences among them. Technological 
capabilities regarding the product are very 
important for them. Crucial events have been 
found as very important factors in determining the 
speed of learning in those firms, which could be 
seen as a good target for policy making. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1394 پائیز، 3سال هفتم، شماره 

 

  

  بنیان هاي دانش بررسی الگوي کسب توانمندي فناورانه در شرکت
  تولید تجهیزات الکترونیکی

  2زینالو مهدي، *1ابراهیم سوزنچی کاشانی

  عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف  -1
  ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف دانشجوي کارشناسی -2

  

  دهیچک
ها با چه الگویی  این که شرکت. ها است هاي فناورانه در این شرکت بنیان، مسیر رشد توانمندي هاي دانش ترین موضوعات مرتبط با شرکت یکی از مهم
در . حاضر قرار داردمقاله روي  اند و تمرکز آنان بیشتر بر روي کسب و توسعه کدام توانمندي بوده، سؤالی است که پیش هاي فناورانه را کسب کرده توانمندي

ها در  بنیان حوزه تولید تجهیزات الکترونیکی و زمان الزم براي کسب این توانمندي هاي فناورانه براي چهار شرکت دانش الگوي رشد توانمنديمقاله، این 
شده از آنان،  مچنین اطالعات مکتوب دریافتها و ه هاي عمیق از مدیران شرکت نتایج مصاحبه. ها و همچنین عوامل مؤثر بر این الگو بررسی شده است شرکت

. ها اختالف معناداري دیده نشد هاي فناورانه توسط شرکت نهایتاً در مقوله زمان الزم براي کسب سطوح مختلف توانمندي. شده بوده است منابع اطالعاتی استفاده
هاي مرتبط با محصول در  توانمندي. شان بسیار شبیه به یکدیگر بودند کلی ها اختالفاتی داشتند اما در صورت گرچه الگوهاي کلی کسب توانمندي توسط شرکت

که شد همچنین مشخص . ها همزمان با رشد مقیاس شرکت بوده است ها داشته و رشد سایر توانمندي ها اهمیت بیشتري نسبت به دیگر توانمندي همه شرکت
  .تواند مدنظر سیاستگذار قرار گیرد ه میها، رویدادهاي خاصی بوده ک عامل اساسی در رشد این توانمندي

  بنیان، تجهیزات الکترونیک، الگوي رشد توانمندي هاي دانش توانمندي فناورانه، شرکت: ها کلیدواژه

  

  ⊕1مقدمه -1
افزایی علم و ثروت،  بنیان به منظور هم دانش يها شرکت

محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي و  توسعه اقتصاد دانش
هاي  سازي نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوري تجاري

، تا به حال. دشون تأسیس می ،افزوده فراوان برتر و با ارزش
ها و  بر شناسایی این شرکت ایرانی عمده تمرکز سیاستگذاران

هاي کلی و بیشتر نیز با حمایت مالی از مسیر  اعمال حمایت
نگاه بیرونی بوده در صورتی که با توجه به روند کنونی کشور 

بنیان، نیاز به بررسی  هاي دانش و نرخ صعودي تأسیس شرکت
ها و از جمله روند پیشرفت آنها براي  مسائل داخلی این بنگاه
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هاي  رشد شرکت دهی و تسهیل ایجاد الگویی جهت سازمان
  .رسد جدید ضروري به نظر می

هاي متفاوتی  هاي مختلف در طول عمر خود، توانمندي بنگاه
یکی از . آنهاست کنند که منبع مهم مزیت رقابتی  را کسب می

ها  هاي فناورانه است که این توانمندي ترین آنها، توانمندي مهم
ه بنیان و نیازشان ب هاي دانش با توجه به ماهیت شرکت

این سؤال مطرح است . کنند ، اهمیت مضاعفی پیدا میفناوري
اي باید کسب شود؟  هایی و در چه بازه زمانی که چه توانمندي

هاي  توان الگو و روند کسب توانمندي به عبارتی چگونه می
بنیان را بازشناخت؟ همچنین  هاي دانش فناورانه در شرکت

ح توانمندي ها یک سط زمان الزم است تا این شرکت چقدر
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  فناورانه را پشت سر گذاشته و به سطح باالتر ارتقاء پیدا کنند؟
اي بر روي چهار شرکت  در این مقاله یک بررسی مقایسه

این چهار . حوزه تولید تجهیزات الکترونیکی انجام شده است
هاي موفقی بوده که با توجه به  شرکت جزء شرکت

ر امور هاي مالی و مقیاس شرکت به وسیله دفت شاخص
وفناوري  به عنوان بنیان معاونت علمی دانشهاي شرکت
  .اندهاي برتر این حوزه به محققان معرفی شده شرکت

، چارچوبهاي مفهومی پیرامون مفهوم 4تا  2در بخش 
به عنوان یکی فناورانه توانمندي سازمانی و سپس توانمندي 

این . گیرداز انواع توانمندي سازمانی مورد بحث قرار می
بحث از طریق تبیین مفهوم توانمندي، مفهوم توانمندي 

بندي و شناخت و در نهایت چارچوبهاي دستهفناورانه 
به مروري  5بخش . پذیرد صورت میفناورانه هاي  توانمندي

بر برخی پژوهش هاي داخلی مرتبط با موضوع تحقیق 
با بررسی الگوهاي مناسب براي  6در بخش . اختصاص دارد

با  7ن تحقیق، چارچوب مفهومی مدنظر تبیین و در بخش ای
بررسی برخی کارهاي متأخر در این زمینه، روش گردآوري و 

هاي  نیز داده 9و  8هاي  در بخش. گردد ها ارائه می تحلیل داده
ها مورد تحلیل و واکاوي قرار گرفته و به پاسخ  شرکت
 . هاي اصلی تحقیق پرداخته خواهد شد پرسش

  
   مندي سازمانیتوان -2

به منظور موفقیت و بقاء یک بنگاه، صرف مزیت آن در منابع 
کافی نبوده و باید بتواند از منابع خود بهتر از دیگران استفاده 

در این راستا، بنگاه براي بهتر استفاده کردن از منابع . نماید
هایی که او را از  هایی دارد توانمندي خود، نیاز به توانمندي

هاي  این نوع نگاه، ریشه در نگاه]. 1[مایز سازد دیگران مت
ها را  محور به سازمان دارد که عامل مزیت و تفاوت بنگاه منبع

 . کند ها جستجو می در درون بنگاه

هاي سازمانی معتقد است  در مورد اهمیت توانمندي 1چندلر
بر، طی فرآیند  هاي فعال در صنایع سرمایه که توانمندي بنگاه

سازي یک محصول جدید در هنگام تجاريکسب دانش و 
در اقتصاد بازار، قدرت رقابتی ]. 2[شوند میفراگرفته 

. شان وابسته است هاي سازمانی هاي صنعتی به توانمندي بنگاه

                                                 
1- Chandler 

ها طی زمان آموخته و در تاروپود سازمانی  این توانمندي
  ].4و3[شوند ها نهادینه می بنگاه

مزیت رقابتی بادوامی براي براي اینکه یک توانمندي بتواند 
غیرقابل : بنگاه ایجاد کند باید داراي دو شرط الزم را دارا باشد

غیرقابل جابجایی بودن ]. 5[جابجایی و غیرقابل تقلید بودن 
توانمندي به معناي آن است که توانمندي، نباید قابل معامله 

غیرقابل تقلید بودن توانمندي نیز بدین معناست که . باشد
این . برداري توسط رقبا باشد دي، نباید قابل تقلید و کپیتوانمن

یابد که توانمندي، برخاسته از تعامالتی امر هنگامی تحقق می
. پیچیده میان منابع در دسترس و ماهیتاً مختص هر بنگاه باشد

به طور مثال، اگر توانمندي یک بنگاه، دانش آن در مورد 
توانمندي، بسیار خریداران و فروشندگانش باشد خرید این 

یا اگر پیچیدگی یک ] 6[دشوار و تقریباً ناممکن است 
توانمندي، کشف علت اصلی ایجاد آن در بنگاه را پنهان کرده 

  ].2[برداري از آن بسیار دشوار خواهد شد  باشد تقلید و کپی
  
  توانمندي فناورانه -3
هاي سازمانی و یادگیري  چه چندلر بر اهمیت توانمندي اگر

ها در طول زمان تأکید فراوانی داشته و حتی  این توانمندي
ها ارتباط تنگاتنگی با مقوله  کند که این توانمندي مطرح می
هاي فناورانه به  دارند اما وي در باب توانمنديفناوري 

د وي به عبارت دیگر، زاویه دی. کند صورت خاص بحث نمی
نبوده و بیشتر تالش داشته تا از منظر مدیریتی و بازار فناوري 

هاي سازمانی هستند که باعث رشد و  نشان دهد که توانمندي
ها و سپس بقاء آنها براي مدت زمانی  بزرگ شدن بنگاه

رو، نگاهی که وي به بنگاه ارائه  از این. گردند طوالنی می
ازاریابی و در نهایت دهد شامل تحقیق و توسعه، تولید، ب می

اما هنگامی که زاویه ورود ما به . مدیریت بر همه اینها است
تواند  بندي فوق دیگر نمی است تقسیمفناوري بنگاه از منظر 

توان از زاویه زنجیره  این نگاه را می. خیلی راهگشا باشد
هاي مورد  توانمندي. نیز مورد بررسی قرار داد 2ارزش پورتر

. ت بسیاري با زنجیره ارزش پورتر دارداشاره چندلر قراب
هاي مرتبط با تولید و فروش هستند که ارزش اصلی را  فعالیت

هاي مرتبط تحقیق و توسعه  کنند و فعالیت براي بنگاه ایجاد می
 ].8و7[شوند  محسوب میمکمل آن  ،و مدیریت

                                                 
2- Porter 
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نیز نگاه مشابهی به توانمندي فناورانه دارند و  2و پویت 1بل
با این نگاه و در سطح ]. 9[دانند  ظرفیت تولید میآن را مکمل 

بنگاه، توانمندي فناورانه به عنوان دانش و مهارتی است که 
را اکتساب،  فناوريبنگاه نیاز داشته تا به وسیله آن بتواند 

بدین ترتیب، . استفاده، تطبیق و ارتقاء دهد و آن را خلق نماید
توانمندي فناورانه یک عنصر سازمانی است که ریشه در 

 . تاروپود بنگاه دارد

اطالعات و : توانمندي فناورانه عبارت است از 3در نگاه لل
هاي  که به شرکت -فنی، سازمانی و نهادي  - مهارتهایی 
برداري از تجهیزات و اطالعات را به  ه بهرهتولیدي اجاز

ها مخصوص بنگاه بوده و  این توانمندي. دهد صورت مؤثر می
اي هستند که از ترکیب مهارت و تجربه  شکلی از دانش نهادي

توسعه توانمندي فناورانه صرفاً . اند اعضاء بنگاه به دست آمده
وري نباید به عنوان توان شرکت در کسب باالترین درجه نوآ

شکل از توانمندي   تلقی شود گرچه توانمندي نوآوري یک
لل تعریف خود را هم در سطح فنی و هم در . فناورانه است

اي بر درونی و  کند و تأکید ویژه سطح سازمانی بنگاه مطرح می
  ].10[ها در اعضاء سازمان دارد  شدن این توانمندي نهادي
ناورانه را اینگونه در کتاب تقلید تا نوآوري، توانمندي ف 4کیم

توانایی یک سازمان در استفاده مؤثر از دانش : کند تعریف می
هاي فناوري سازي، تطبیق و تغییر  فناورانه جهت استفاده، شبیه

ها، محصوالت و  فناوريموجود و همچنین توانایی تولید 
]. 11[فرآیندهاي جدید متناسب با محیط اقتصادي متغیر است 

دهد که  شرکت هیونداي، توضیح میوي در تحلیل موفقیت 
هاي مختلف فناوري را در طول  این شرکت چگونه توانمندي

  ].12[ رسیدو از مرحله تقلید به مرحله نوآوري زمان فراگرفت
در مورد توانمندي فناورانه  5مبتنی بر همین نگاه، فیگوریدو

هاي بزرگ صنعتی،  در شرکت: نویسد بنگاه چنین می
 هاي رانه و نوآوري وجود دارد؛ اما شرکتهاي فناو توانمندي

هاي بزرگ در  ها را از شرکت تأسیس باید این توانمندي تازه
آنان در اوایل آغاز به کار، حتی . کشورهاي مختلف بگیرند

براي اینکه این . هاي اولیه را هم در اختیار ندارند توانمندي
باید ها بتوانند با رقباي بزرگ خود به رقابت بپردازند  شرکت

                                                 
1- Bell 
2- Pavit 
3- Lall 
4- Kim 
5- Figueiredo 

در ابتدا دانش فنی کسب کنند تا با استفاده از آن و در طول 
به عبارت دیگر . زمان به توانمندي فناورانه دست پیدا کنند

  ].13[وارد شوند  "یادگیري فناورانه"آنها باید در یک فرآیند 
هاي ذکرشده به  هاي مختلف در نگاه با توجه به این زاویه

بودن  همه آنها در سازمانی توانمندي فناورانه، وجه اشتراك
اي بسیار  ها و لزوم فراگیري آنها در طول زمان، نکته توانمندي

شود که سطوح مختلفی  این یادگیري باعث می. کلیدي است
ها هر کدام در یکی از  از توانمندي وجود داشته باشد که بنگاه

و مبتنی بر سطح توانمندي فناورانه گرفته این سطوح قرار 
، از نگاه لل و کیم به مقالهدر این . شوندی خود ارزیاب

توانمندي فناورانه استفاده شده که ناظر به سازمان است تا به 
بایستی آموخته شود تا بنگاه،  ، فناوري در طول زمان .فناوري

 ،موجود را فرا گرفته، استفاده کندفناوري مبتنی بر آن بتواند 
  .د نمایدجدید را ایجافناوري تغییر دهد و یا اینکه 

  
  هاي فناورانه هاي بررسی توانمندي برخی مدل -4

و  1989آسیا و اقیانوسیه ابتدا در سال  فناوريمرکز انتقال 
، روشی را توسعه داد که با نام اطلس 1996بعدتر در سال 

هاي  در این مدل، توانمندي]. 15و14[شود  شناخته می فناوري
فناورانه، هم در سطح بنگاه و هم در سطح کشور با استفاده از 

مورد  فناوريهاي مختلف  ها در مؤلفه ارزیابی توانمندي
 .گیرد بررسی قرار می

افزار،  از چهار مؤلفه فن فناوريبر اساس این مدل، هر 
افزار تشکیل شده که در  سازمانافزار و  افزار، انسان اطالعات

هر . استفاده از مدل، سطوح مختلفی از هر مؤلفه فراهم است
در سطوح مختلف  فناوريشرکت یا کشوري، از تعداد زیادي 

بعد از مشخص شدن سطح شرکت . است مندبهرهتوانمندي 
ضریبی را پیشنهاد  ،ها، مدل اطلس در هر کدام از این مؤلفه

شناخته  (TCC) فناوريیب محتواي دهد که با نام ضر می
  .دهد توانمندي فناورانه جهانی را نشان می و شود می

که توسط مرکز انتقال  فناوريبا پذیرش چهار مؤلفه  6شریف
افزار،  افزار، انسان فن(آسیا و اقیانوسیه ارائه شده  فناوري
به توسعه آن پرداخته و شش ) افزار افزار و سازمان اطالعات

این ]. 16[کند  ي فناورانه را براي بنگاه مطرح میسطح توانمند
توانمندي تبدیل، توانمندي داد و ستد، : شش سطح عبارتند از

                                                 
6- Sharif 
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توانمندي اکتساب، توانمندي ارتقاء، توانمندي طراحی و 
، نوآوري باالترین سطح ويدر نگاه ). نوآوري(توانمندي خلق

  .توانمندي فناورانه سازمان است
اي از  را به عنوان مجموعه فناورانهتوانمندي  1پاندا و راماناتان

هاي مختلف  که به وسیله فعالیت 2اي هاي وظیفه توانمندي
آنان . کنند فناورانه در عملکرد سازمان نمایان است تعریف می

  :]17[نمایند  این توانمندي را به سه دسته کلی تقسیم می
استراتژیک؛ که به  فناورانههاي  توانمندي •

خلق، طراحی، مهندسی و ساخت  هاي توانمندي
 .اشاره دارد

تاکتیکی؛ که شامل  فناورانههاي  توانمندي •
دهی  هاي تولید، بازاریابی، فروش و خدمات توانمندي

 .است

تکمیلی؛ که از توانمندي  فناورانههاي  توانمندي •
 .اکتساب و توانمندي پشتیبانی تشکیل شده است

توجه به نوع را با برق هاي فعال در صنعت  آنها شرکت
ها از تولیدکننده  تقسیم کردند این گروه فعالیت آنها به ده گروه

ها اعم از  کننده صرف، تا شرکتی که همه فعالیت یا توزیع
دهد را  انجام می... تولید، توزیع، ساخت زیرساخت، فروش و 

هاي مورد نیاز براي هر  آنها سپس توانمندي. گیرددر برمی
ور که براي هر شرکت، همه گروه را مشخص و این تص

در ادامه هم . برند ها مورد نیاز است را زیر سؤال می توانمندي
جهت مشخص شدن سطح  3هاییبراي هر توانمندي، شاخص
ها به سه  هر کدام از توانمندي. اند آن توانمندي معرفی نموده

  .شوند بندي میسطح پائین، متوسط و باال تقسیم
براي ارزیابی توانمندي  4در مدل راش، بسانت و هابدي

بر . شود فناورانه، سؤاالتی از مسئولین ارشد سازمان پرسیده می
اساس پاسخ این سؤاالت، سازمانها به چهار دسته ناآگاهان، 

ها و خالقان تقسیم و نموداري از  منفعالن، استراتژیک
آنها در ]. 18[شود  هاي فناورانه آن سازمان رسم می توانمندي

هاي فناورانه  مؤلفه را براي شرح توانمنديمدل خود نُه 
آگاهی اولیه نسبت به  :کنند که عبارتند از سازمان معرفی می

ها جهت تغییر، ایجاد  نیاز براي تغییر، جستجوي محرك

                                                 
1- Panda and Ramanathan 
2- Functional abilities 
3- indicator 
4- Rush, Bessant and Hobday 

، اکتشاف محدوده  فناوريمحوري، توسعه استراتژي  شایستگی
، عملیاتی شدن و اجراي  فناوري، اکتساب  فناوريهاي  گزینه
. برداري از ارتباطات بیرونی ، یادگیري و نهایتاً بهره وريفنا
دهندگان این مدل اعتقاد دارند که مدلشان ابزاري  چه ارائه اگر

براي ارزیابی توانمندي فناورانه است اما با توجه به قرابت 
شده توسط آنها با  گانه معرفی هاي نُه هاي زیاد بین مؤلفه

، 6، ارزیابی5مانند جستجو فناوريمفاهیم موجود در مدیریت 
رسد که این مدل بیشتر مناسب  ، به نظر می8و اجرا 7دریافت

  .باشد فناورياستفاده به منظور مدیریت 
دهد که همزمان  اي را ارائه می چارچوب مفهومی] 19[لل 
هاي  و گام فناوريهاي  تواند مراحل پیشرفت توانمندي می

در چارچوب . کندپیشرفت در هر بخش از سازمان را نمایان 
ها در چهار  ، بنگاه]20[شده توسط پویت و بل  مفهومی اصالح

اي، قبل از متوسط، متوسط و باالتر  دسته معنون با عناوین پایه
هایی  ها هم با وزن هاي دسته تفاوت. شوند از متوسط تقسیم می

که از جنبه کیفی به پیشرفت توانمندي فناورانه آن دسته داده 
  .خواهد شدشود تبیین  می

شده توسط لل، بل و پویت در مورد  هاي ارائه چارچوب
ها،  هاي آنها از این توانمندي بندي توانمندي فناورانه و تقسیم

به دلیل آنکه سطوح مشخصی از توانمندي را ارائه و براي هر 
توانند  اند می هایی را مشخص کرده سطح از توانمندي نیز مؤلفه

به وسیله . رد استفاده قرار گیرندبه صورت کاربردي و عینی مو
هاي مورد بررسی  توان سطح توانمندي شرکت ها، می این مدل

  . را تا حد مناسبی مشخص نمود
توانمندي  - 1: از نظر کیم، توانمندي فناورانه سه جزء دارد

در . توانمندي نوآوري -3گذاري و  توانمندي سرمایه -2تولید 
طوح پایه و تقلیدي تا دیدگاه وي توانمندي فناورانه از س

  ].11[تواند مطرح باشد  سطوح باال و نوآورانه می
در تحلیل خود از توانمندي فناورانه صنعت ] 21[فیگوریدو 

شده در توضیح  فوالد برزیل، چارچوب مفهومی بکار گرفته
که از لل  ]20[توانمندي فناورانه تولیدي توسط پویت و بل 

بستر تحقیق خود ویرایش  گرفته شده است را متناسب با] 19[
در این مدل، ستونها بر مبناي . نماید نموده و استفاده می

                                                 
5- Search 
6- Assess 
7- Acquire 
8- Implementation 
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. اند کارکردهاي مؤثر در توانمندي فناورانه ترتیب داده شده
این ستونها بر اساس سطح توانمندي سازمانی سنجیده 

کند که سازمان در دوران  به عبارت دیگر بیان می. شود می
هاي خود، چه سطحی از آن  منديمختلف و با توجه به توان

این چارچوب از دو سطح کلی . تواند انجام دهد کارکرد را می
هاي روتین سازمان و  دسته اول، توانمندي(توانمندي سازمان 

در مقابل پنج کارکرد ) هاي نوآوري دسته دوم، توانمندي
قابلیت : این پنج کارکرد عبارتند از. تشکیل شده است فناوري
و کنترل افراد؛ مهندسی تولید؛ سازماندهی گیري  تصمیم

  .فرآیندها و تولید؛ محصوالت و نهایتاً تجهیزات
اي پیرامون بررسی توانمندي  و فیگوردو در مقاله 1آریفین

فناورانه در صنعت الکترونیک مالزي و برزیل، چارچوبی را 
براي ارزیابی توانمندي فناورانه صنعت الکترونیک توسعه 

تولید » روتین«هاي  این چارچوب، توانمندي در]. 22[دادند 
. شود تولید مجزا از هم ارائه می» نوآورانه«هاي  با توانمندي

منظور از توانمندي روتین تولید، توانمندي براي تولید 
هاي  وري و ورودي محصوالت در سطح مشخصی از بهره

هاي استفاده  این سطح از توانمندي تنها مهارت. مشخص است
در . هاي سازمانی را مدنظر دارد ، دانش و چیدمانفناورياز 

حالی که منظور از توانمندي نوآورانه تولید؛ توانمندي خلق، 
دهی تولید و  تغییر یا بهبود محصوالت، فرآیند یا سازمان

هاي  بندي توانمندي این مدل عالوه بر دسته. تجهیزات است
از  ها فناورانه و مشخص نمودن سطوح مختلف این توانمندي

سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته، براي هر سطح مختلف از 
هایی را مشخص نموده که  هاي گوناگون، مؤلفه توانمندي

  .توان با استفاده از آنها، سطح شرکت را تعیین نمود می
  
  هاي داخلی مرتبط با موضوع تحقیق برخی پژوهش -5

هاي  اگر چه تحقیقات زیادي در رابطه با رشد توانمندي
ها انجام شده اما تحقیقات عملی در رابطه  انه در شرکتفناور

هاي فناورانه در سطوح  با زمان الزم براي کسب توانمندي
 .مختلف مخصوصاً در کشور بسیار کم و نادر است

هاي سازمانی  با بررسی توانمندي] 23[سوزنچی و همکاران 
بنیان و مقایسه آنها با سایر  هاي دانش مؤثر بر موفقیت شرکت

اند تا بیان نسبتاً دقیقی از عوامل مؤثر  ها، تالش کرده توانمندي
                                                 
1- Ariffin 

آنها . بنیان داخلی را ارائه نمایند هاي دانش بر عملکرد شرکت
هاي يشان چهار شرکت مرتبط با مرکز رشد فناور در مطالعه

پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف را موردکاوي نموده و نتایج 
چه  اگر. اند اي تحلیل کردهها را به صورت مقایسهمصاحبه
ها در  بندي آنها در مورد سطوح توانمندي این شرکت جمع

چارچوب نظریه چندلر ارائه گردیده اما بحثی در ارتباط با 
 .شود یها مشاهده نم زمان یادگیري این توانمندي

هاي فناورانه در  به بررسی انباشت توانمندي] 24[کیامهر 
اي پیچیـده در  کننده کاالهاي سرمایه هاي عرضه بنگاه

تحقیق وي مبتنی بر  .پـردازد کشورهاي در حـال توسـعه می
کننده  مطالعه موردي اکتشافی در یک بنگاه ایرانی عرضه

ـود از هاي موج وي چارچوب. هاي برق آبی است نیروگاه
هاي فناورانه در متون را به عنوان نقطه شروع کار  توانمندي

کند لیکن وي به دنبال نشان دادن  میدانی خویش استفاده می
یافته براي توانمندي  هاي توسعه این نکته است که چارچوب
هاي تولیدي بوده و در بررسی  فناوري، عمدتاً براي شرکت

  .کنند کفایت ندارد میهایی که کاالهاي پیچیده تولید  شرکت
گردد هیچکدام از این تحقیقات به دنبال  همچنانکه مشاهده می

هاي  در شرکتفناورانه هاي  یافتن الگوي کسب توانمندي
بنیان نبوده و از این منظر، تحقیق حاضر را شاید بتوان  دانش

اولین یا جزء اولین تحقیقاتی دانست که در داخل به مسأله 
  .پردازد ناورانه طی زمان مییادگیري توانمندي ف

  
  چارچوب مفهومی -6

با توجه به نوع صنعت مورد تحلیل و قرابت مورد نیاز با 
در طول زمان، فناورانه هاي  مقوله یادگیري انواع توانمندي

تر است تا از مدلی به عنوان مبنا استفاده گردد که  مناسب
حوزه تخصصی آن نزدیک به صنعت مورد نظر بوده و 

شده توسط آن، نیاز به جرح و تعدیل زیادي  چارچوب ارائه
از طرفی باید مدلی استفاده شود که سیر زمان و . نداشته باشد

ان در آن نشان داد و روند رشد توانمندي فناورانه را هم بتو
الگوي رشد توانمندي فناورانه بر مبناي آن قابل تبیین و بحث 

هاي  هاي پیشین و ویژگی اي از مدل خالصه 1جدول . باشد
  . دهد آنها را ارائه می
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  هاي آنها هاي ارزیابی توانمندي فناورانه و ویژگی انواع مدل) 1 جدول

 توضیحات
 مورد بنگاه نوع

  ارزیابی
 سطح
  ارزیابی

  مدل

 بزرگ عیصنا  .مدل در سطح اقتصاد کالن و براي مسائل ملی و سطح صنعت مناسب است
اقتصاد 
 کالن

  فناورياطلس 

این مدل عمومی . نماید ها، سطوح آنها را هم مشخص می عالوه بر مشخص نمودن توانمندي
  .بوده و براي صنعت خاصی نیست

  عمومی
بنگاه و 
  صنعت

  مدل لل
  )پویت و بل(

هاي موجود در صنعت  ها ارائه شده و براي بنگاه بندي عمومی از توانمندي در این مدل، دسته
  .الکتریسیته هم تخصصی شده است

 عیصنا
 تهیسیالکتر

  پاندا و راماناتان بنگاه

صنایع خط تولید پیوسته هاي موجود در  ي بنگاهو براگرفته از مدل لل بوده  این مدل، الهام
  .مناسب است

  فیگوریدو  بنگاه  فوالد عیصنا

هاي موجود در صنایع الکترونیک مناسب  ي بنگاهو براگرفته از مدل لل بوده  این مدل، الهام
  .است

 عیصنا
  کیالکترون

  آریفین و فیگوریدو  بنگاه

هایش قرابت زیادي با  این مدل، نیازمند مصاحبه با خبرگان سازمان بوده، کیفی است و مؤلفه
  .دارندفناوري مدیریت 

  هابدي بنگاه  یعموم

  
رسد چارچوب آریفین و فیگوریدو  با این مقدمه به نظر می

ضمن دارابودن برخی مزایاي مورد اشاره و همچنین داشتن 
بندي مناسب گویاي تفاوت  و ارائه دستهها  فناوريبندي  گروه

ها  هر سطح از دیگر سطوح، در قیاس با سایر چارچوب
و  هاي مورد بررسی داشته قابلیت اجراي بیشتري براي شرکت

نکته اساسی این چارچوب . توان آن را کاربردي کرد بیشتر می
در آن است که مشخصاً براي صنعت الکترونیک طراحی شده 

هاي سازمانی در طی زمان  و مسأله آن هم یادگیري توانمندي

به ] 22[لذا در این تحقیق از مدل آریفین و فیگوریدو . است
الزم به توضیح . )2جدول ( عنوان مدل مبنا استفاده شده است

دهنده چارچوب  است که شکلمعنی است که مدل مبنا به این 
بنیان بوده اما  هاي دانش مفهومی پرسشگر در مواجهه با شرکت

در هر نقطه از تحلیل، محقق . بودن مدل نیست به معناي بسته
شده  هایی مواجه شود که در چارچوب مفهومی انتخاب با داده

  .داردهمواره جا براي بهبود مدل وجود   قابل فهم نباشد

  دویگوریفو  نیفیآر فناورانه يتوانمند یابیارز مدل) 2جدول 
  انواع توانمندي

  توانمندي
  مدیریت پروژه  تجهیزات و ابزارآالت  دهی تولید فرآیند و سازمان موارد مرتبط با خود محصول

کنترل کیفیت عادي براي 
بازرسی : استانداردهاي اولیه

محصوالت نهایی و مواد اولیه و 
  ها خروجی

SKD (Semi Knocked Down) 
منفصل دریافت و سرهم  قطعات نیمه

بندي مجدد  شود؛ جداسازي و سرهم می
ریزي تولید و کنترل؛  ها؛ برنامه کیت
دهی جریان فرآیندي ابتدایی؛  سامان

  تست چشمی

نگهداري و تعمیر اولیه در 
کنندگان  حالی که تأمین

  تجهیزات در دسترس هستند

استفاده از مشاور؛ آمادگی براي 
هاي اولیه؛  ریزي پروژه طرح

برپاکردن محل فیزیکی شرکت و 
تأسیسات عمرانی مورد نیاز و 

تی  تجهیزات اولیه؛ استخدامات اولیه
دما
 مق
اتی
ملی
ع

  

  1سطح 

همانندسازي محصوالت مشخص؛ 
کنترل کیفیت عادي براي 

کنترل کیفیت : استانداردهاي جاري
برخط؛ اصالحات اولیه بر طراحی 

  براي تطبیق با شرایط بازار

به وجود آمدن جریان فرآیندي؛ تعادل 
خط تولید؛ مونتاژ قطعات مجزا به یک 

 CKD (Completeقطعه کامل؛

Knocked Down ( مونتاژ کامل؛
مونتاژ مدار چاپی و مونتاژ محصوالت؛ 

وري از سطح تجربه در  افزایش بهره
  ها؛ تست دائمی و عاديکار

نگهداري و تعمیر عادي 
تجهیزات و ابزارآالت؛ 

نگهداري و تعمیر 
پیشگیرانه؛ همانندسازي 
  تجهیزات اولیه و مرسوم

اندازي و نگهداري  نصب و راه
کردن  دهی؛ سفارشی خدمات

اندازي  ساده سیستم موجود؛ راه
  کارگاه

تی
دما
 مق
اتی
ملی
ع

  

  2سطح 
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  دویگوریفو  نیفیآر فناورانه يتوانمند یابیارز مدل) 2جدول 
  انواع توانمندي

  توانمندي
  مدیریت پروژه  تجهیزات و ابزارآالت  دهی تولید فرآیند و سازمان موارد مرتبط با خود محصول

اندازي مهندسی تولید و  نصب و راه
طراحی تولید؛ تولید بر اساس 

؛ (DFM)طراحی براي ساخت 
صرف هزینه کارا؛ توسعه جزئی 

تولید براي بازارهاي خاص؛ 
  طراحی زیبا و مکانیکی محصول

طراحی و نصب فرآیندها؛ روند تولید 
ها؛ ارتقاء  یا مهندسی صنعتی بخش

ي ساز بندي خط تولید جهت بهینه طرح
؛ کنترل فرآیند ISO 9002تولید؛ 
هاي کنترل کیفیت  ؛ هسته(SPC)آماري 

(QCC) ؛ مدیریت کیفیت جامع
(TQM) ؛ تست مدار؛ آزمایش مدار در

ریزي  ؛ سیستم برنامه(Burn In)کوره 
یا درست به  (MRP)منابع ساخت 

  (JIT)موقع 

یابی مشکالت  تعمیر و عیب
تجهیزات؛ کپی و اصالحات 

و جزئیات  ساده در طراحی
اندازي  تجهیزات؛ راه

تجهیزات طراحی ابزارها؛ 
هاي فلز و  مهندسی بخش

  پالستیکی

سازي سیستم؛ تهیه  یکپارچه
مدیریت پروژه خدمات براي 

مشتریان؛ فراهم کردن 
افزارهاي خاص راهگشا در  نرم

  جهت مدیریت پروژه

ایه
ي پ
آور
نو

  

  3سطح 

ارتقاء مرکز طراحی به شرکت 
مجزا؛ طراحی محصول منحصر به 

فرد براي بازار خاص؛ طراحی 
PCB شاسی، پلتفرم و تراشه ،

on-board ؛ طراحی براي توان
یابی  تست و عیب

DFT/DFDIso 9001  نمودار
جریان اطالعات؛ توسعه محصول 

  و مهندسی سیستم

فرآیند اتوماتیک؛ تولید منعطف و 
طراحی فرآیند چندمهارته؛ باز

وکار؛ طراحی و توسعه  کسب
هاي جدید فرآیندها؛ توانایی  مشخصه

انتقال مستقیم از تحقیق و توسعه به 
  تولید

طراحی و توسعه تجهیزات 
اتوماتیک؛ ارتقاء بخش 

طراحی تجهیزات به یک 
شرکت مستقل؛ طراحی 

ریزي؛ تجهیزات بسیار  قالب
ریزي فلزي  دقیق؛ قالب
اششی گیري پ پیوسته؛ قالب

  پالستیک

افزارهاي  پیشرفت و توسعه نرم
مدیریت پروژه؛ مدیریت پروژه 

هاي بزرگ؛  گذاري پروژه سرمایه
  المللی گذاري بین سرمایه

انی
ي می

آور
نو

  

  4سطح 

سازي سریع؛ طراحی و تولید  نمونه
یکپارچه در مقیاس بزرگ؛ طراحی 

اي تجهیزات الکتریکی؛  بسته
طراحی و تولید ماده اصلی و 

قطعات ریز مورد نیاز؛ تحلیل مواد؛ 
اي یا جهانی  ارتقاء به سطح منطقه
  و توان تولید جهانی

دهی؛ تولید  نوآوري اساسی در سازمان
با  (CIM)یکپارچه کامپیوتري 

هاي  کنندگان و گروه مشتریان، تأمین
  مخصوص خود سازمان

تحقیق و توسعه براي 
جزئیات تجهیزات؛ طراحی 

دقت و تولید تجهیزات با 
باال؛ تجهیزات اتوماتیک 

پیچیده؛ سیستم تولید؛ 
اختراعات؛ برقراري رابطه 

ها در مورد  با دانشگاه
  تجهیزات

مدیریت پروژه در سطح جهانی؛ 
حل کلید در دست؛  ارائه راه

دهی و ارتباط با  مراکز خدمات
  کنندگان مشتریان و تأمین

فته
شر
ي پی

آور
نو

  
  5سطح 

اي یا جهانی تحقیق و  رهبر منطقه
توسعه؛ توسعه و ارتقاء 

محصوالت؛ داراي مرکز طراحی 
افزار؛ تحقیق و توسعه روي  نرم

نسل جدید محصوالت با استفاده 
و  HDDاز لبه فناوري؛ تولید 

هاي با کارایی باال؛ استفاده  چیپست
  از مواد پیشرفته

افزارها براي تولید  توسعه فرآیندها و نرم
ست دقت و کارایی بسیار باال؛ تولید و ت

ها؛ تولید به  هارد دیسک و چیپست
حجم زیاد؛ تحقیقات براي مواد پیشرفته 

و کاالهاي جدید جهت تولید 
  محصوالت آینده بازار

    

ایه
ق پ
حقی
ي ت
آور
نو

  

  6سطح 

  
  ها روش گردآوري و تحلیل داده -7

این تحقیق؛ یک تحقیق تجربی کیفی جهت تعیین 
بنیان در حوزه تولید  هاي دانش هاي فناورانه شرکت توانمندي

تجهیزات الکترونیکی و تالش براي استخراج الگوي کسب 
ها و همچنین مقایسه آنها با  هاي فناورانه این شرکت توانمندي

یکدیگر جهت استحصال الگوي کلی کسب توانمندي فناورانه 
لذا موضوع مورد بررسی، دقیق و . ر این صنعت بوده استد
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با توجه ]. 25[مشخص بوده و استراتژي تحقیق، قیاسی است 
آوري داده،  به شرایط این پژوهش، روش مناسب جمع

هاي عمیق فردي یا گروهی است چرا که اطالعات  مصاحبه
هایی که مدت زمان  مورد نظر در ارتباط با توانمندي شرکت

کننده یا  گذرد عمدتاً در اختیار تأسیس ز عمر آنها نمیزیادي ا
  .)3جدول ( ها است افراد ارشد این شرکت

  ها شوندگان در شرکت لیست مصاحبه) 3جدول 
  فناوريمدیر  -مدیر عامل   شرکت الف
  مدیر فنی -مدیر بازرگانی   شرکت ب
  مدیر فنی -مدیر عامل   شرکت ج
  اصلی یکی از اعضاء -مدیر عامل   شرکت د

  
ها به دنبال دست یافتن به اطالعات و  از آنجا که در مصاحبه
کننده با هدف  ایم بنابراین مصاحبه تجربیات افراد بوده

داد  شونده اجازه می استخراج مسائل اساسی مدنظر به مصاحبه
ابتدا نکات مدنظر خود را در چارچوب تحلیلی تحقیق بیان 

از سؤاالتی نموده و آنگاه در خالل مباحث و با استفاده 
الي  شد از البه شده، تالش می محدود به چارچوب تعریف

ضمناً در . شوندمحتواي مصاحبه، اطالعات مدنظر استخراج 
شد تا  شونده اجازه داده می هایی از مصاحبه به مصاحبه بخش

ها  تحلیل خود را هم از مسائل بیان نماید چرا که این برداشت
هاي  گیري شرکت مگیري فکري و مدل تصمی بیانگر جهت
  .اند مذکور بوده

تحلیل تم مبتنی "براي حصول پاسخ سؤاالت تحقیق از شیوه 
اي غیر از نسخه متداول آن که صرفاً  نسخه( 1"بر نظریه

استفاده شد ) ها است رویکردي اکتشافی داشته و مبتنی بر داده
هاي متناظر آنها بر مبناي یک  که کدهاي مدنظر و تم] 26[

رجوع کنید (شده  هایی تعریف چارچوب مفهومی داراي مؤلفه
به . ها تعیین گردیدند و در مرور چندباره مصاحبه) 2به جدول 

ها به دست آمد با  عبارت دیگر واقعیتی که از شرکت
هاي درون جدول تطبیق داده شد و سپس سطحی براي  مؤلفه

در یک مرحله . گردید توانمندي مورد بررسی مشخص می
ها در میان گذارده و اعتبار  دیگر هم نتایج این تحلیل با شرکت

  . تحلیل محققان به وسیله خود آنها مورد تأیید قرار گرفت

                                                 
1- Theory driven theme analysis 

اگر چه از جنبه نظري شواهد زیادي وجود داشت که 
هاي فناورانه را به  تواند سطح توانمندي چارچوب انتخابی می

درستی منعکس نماید اما به دلیل اینکه این چارچوب تا قبل 
از این تحقیق در عمل هنوز بکار گرفته نشده و اطالعات 

این  ها هم تا آن زمان پیاده نشده بودند ها و مصاحبه شرکت
رفت که مواردي ناهمخوان با چارچوب و  احتمال می

شده بروز نماید که البته این رخداد در  هاي در نظر گرفته مؤلفه
و بر این نشده عمل و در مراحل مختلف تحلیل مشاهده 

اساس کفایت چارچوب انتخابی آریفین و فیگوریدو براي 
 . شدهاي مورد مطالعه تأیید  شرکت

  

  ها طالعات شرکتتحلیل اولیه ا -8
مورد بررسی معرفی مختصر چهار شرکت به  در این بخش

ها  از اشاره به نام اصلی شرکتخواهیم پرداخت که البته 
  .خـودداري شـده است

  شرکت الف 1- 8
هاي هوشمند کنترل  شرکت الف در کار طراحی و تولید سامانه

و الکترونیک بوده و محور اصلی فعالیت آن، حوزه کلی 
یک است اما محصوالتش متناسب با هر فضایی که نیاز الکترون

هاي  رو فعالیت از این. کند به آنها باشد تغییر و تطبیق پیدا می
هاي مختلفی  اي محسوب شده و بخشرشته این شرکت، بین

اعم از مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک، عمران، محیط زیست، 
این شرکت . منابع طبیعی و معماري در این شرکت وجود دارد

هاي مذکور و عالوه بر تولید  به جز فعالیت در حوزه
الزم به ذکر . دهد اي نیز ارائه می محصوالت، خدمات مشاوره

است که تمام محصوالت آن بر اساس نیاز دقیق و سفارش 
  .مشتري طراحی و تولید شده و کارکرد عمومی ندارند
ر یا وکا اکثر مشتریان شرکت الف هم مشتریانی از جنس کسب

به دلیل خاص بودن نوع محصوالت این . دولت هستند
شرکت و استفاده از آنها در صنایع و سازمانهاي بسیار بزرگ، 

  .این محصوالت عموماً در بازار عادي قابل فروش نیستند
شده؛ سطوح توانمندي شرکت  هاي گردآوريبا توجه به داده

دو،  مدیریت پروژه در سطح: الف به شرح ذیل تعیین گردید
تجهیزات و ابزارآالت در سطح سه، فرآیند و سازماندهی 
. تولید در سطح سه و موارد مرتبط با محصول در سطح چهار
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و رویدادهاي مهم  1روند زمانی رشد شرکت الف در شکل 
  .آمده است 4آن در جدول 

  
  
  

  الف شرکت مهم يدادهایرو) 4جدول 
  رویداد شماره شرح رویداد

  1  اولیه اولین محصول شرکتشدن نمونه  آماده
  2 کسب تجربه و فروش بیشتر
  3 عقد یک قرارداد بزرگ

 
  )اعداد به ماه(فناورانه در شرکت الف  هاي روند زمانی کسب توانمندي) 1شکل 

  شرکت ب 2- 8
عرصه تولید محصوالت شرکت ب با تجربه زیادي که در 

تست برق قدرت دارد به عنوان مرجع این محصول در کشور 
هاي فعالیت خود وضعیت  شود و در طول سال شناخته می

این شرکت . باثباتی در بازار این محصول پیدا کرده است
همچنین به دلیل تمرکز بر یک محصول خاص و پیشروبودن 

ن حوزه کسب نماید در بازار، توانسته دانش فنی مناسبی در ای
و همین دانش فنی هم جایگاه آن را در بازار پایدارتر نموده 

  .است
آوري  هاي جمع این شرکت محصوالتی را در عرصه سیستم

نموده که متناسب با پیشرفت بازار  اطالعات هم تولید می
مرتبط این هاي  فناوريجهانی و البته با یک تأخیر فاز نسبی، 

مجموعاً در داخل کشور به . گرفته است حوزه را نیز بکار می
دلیل نبود یک رقیب قدرتمند و جدي و فقدان محصول 
مشابه داخلی براي تولیدات آن و همچنین گران بودن مشابه 

کنندگان  خارجی محصوالتش، بسیاري از مشتریان و مصرف
آن  داخلی حوزه تست تجهیزات برق قدرت جزء مشتریان

ها به فروش  محصوالت شرکت ب در بسیاري استان. اند بوده
رسیده و از جهت مشتري داخلی هنوز هم این شرکت در 

  .بازار وضعیت نسبتاً پایدار و باثباتی دارد
هاي گردآوري شده، سطوح توانمندي شرکت با توجه به داده

مدیریت پروژه در سطح سه، : ب به شرح ذیل تعیین گردید
ابزارآالت در سطح دو، فرآیند و سازماندهی تولید  تجهیزات و

روند . در سطح سه و موارد مرتبط با محصول در سطح چهار
این  و رویدادهاي مهم 2زمانی رشد شرکت ب در شکل 

  .آمده است 5شرکت در جدول 

  ب شرکت مهم يدادهایرو) 5جدول 

 شرح رویداد
 شماره
  رویداد

ی و  افزایش توانمندي تأسیس کارگاه شرکت و رشد کم
  محصول به دلیل اخذ یک پروژه بزرگ در سال نهم

1  

گسترش تجهیزات و افزایش توان نیروهاي فنی به دلیل 
 انباشت تجربه

2  

 3  سازي آن و اجرایی RFIDفناوري استفاده از 

 4  ها و آغاز مدیریت یکپارچه گسترش پروژه
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  )سال به اعداد(ب  شرکت فناورانه يها توانمندي کسبزمانی  روند) 2شکل 

  شرکت ج 3- 8
فعالیت اصلی شرکت ج در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و با 

درصد محصوالت آن  80حدود . تمرکز بر الکترونیک است
بندي،  قالببه طور مستقیم الکترونیکی بوده و مابقی مربوط به 

این شرکت در . طراحی صنعتی و موارد جانبی مورد نیاز است
هاي  ترین تولیدکننده حال حاضر به عنوان یکی از بزرگ
شود و محصوالت  تجهیزات پزشکی در کشور شناخته می

رساند به  خود را به صورت وسیعی در کشور به فروش می
ي درصد نمایشگرها 70نحوي که در حال حاضر اکثر حدود 

  .عالئم حیاتی بیمار در کشور تولید همین شرکت است

فعالیت خود را آغاز و  1381واحد صادرات شرکت از سال 
بیشتر . کشور صادرات داشته است 40تاکنون به بیش از 

هاي دولتی و خصوصی در سالیان گذشته بخشی از  بیمارستان
  .اند نمایشگرهاي خود را از شرکت ج تأمین کرده

هاي گردآوري شده، سطوح توانمندي شرکت  ادهبا توجه به د
مدیریت پروژه در سطح پنج، : ج به شرح ذیل تعیین گردید

تجهیزات و ابزارآالت در سطح چهار، فرآیند و سازماندهی 
. تولید در سطح سه و موارد مرتبط با محصول در سطح پنج

و رویدادهاي مهم این  3روند زمانی رشد شرکت ج در شکل 
  .آمده است 6جدول شرکت در 

  ج شرکت مهم يدادهایرو) 6 جدول
  رویداد شماره شرح رویداد

  1  تأسیس کارگاه و آغاز تولید
  2 ارتقاء محصول و دریافت استاندارد کاربردي محصول از اداره تجهیزات پزشکی

  ISO9001  3سازي مدیریت و دریافت استاندارد  یکپارچه
 4  هاي تست سازي برخی دستگاه تأسیس کارخانه در مالزي و شبیه

  5  ساخت تجهیزات سیموالتور بدن
  6  اینچ 17و  15فرد و کامالً درونی محصوالت  طراحی منحصربه

  7  به بالروسفناوري انتقال 
  8  )ثبت اختراع در آمریکا(عرضه محصول جهانی جدید 
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  )سال به اعداد(ج  شرکت فناورانه يها توانمندي کسب زمانی روند) 3شکل 

  شرکت د 4- 8
نیاز صنعت با  هاي نوین مورد با هدف تولید سیستمد شرکت 

در هاي توان باال  زمینه اصلی طراحی و ساخت منابع و ژنراتور
ساله  8به پشتوانه تجربه و  تا مایکروویو DC بازه فرکانسی

ه فعالیت خود را آغاز نمود ،ها خود در این حوزه تیم فنی
طراحی،  ،شرکتاین به طور کلی حوزه فعالیت . است

مخابراتی –هاي الکترونیکی ساخت، تعمیر و نگهداري سیستم
 تولید ايه سامانه؛ ماکروویو و باال فرکانس الکترونیک: شامل
و همچنین  پالسی و DC ، ACتغذیه منابع؛ پالسما
بخش اعظم موارد فوق . است خاص الکترونیکی هاي سیستم

موضوعات الکترونیکی فرکانس پائین و بخشی الکترونیک 
فرکانس باال یا به تعبیري مخابرات هستند اما در مجموع، 

مشتریان آن هم . هسته اصلی کار آن حوزه الکترونیک است
وکار به  کسب"نایع هستد و این شرکت به نوع ص

همانگونه که در توضیح . کند فعالیت می 1"وکار کسب
محصوالت هم ارائه شد مشتریان شرکت به دالئل مختلف، 
تمایل خرید محصول از این شرکت را دارند اما از آنجا که 

دایره  ،این شرکت تاکنون اعتبار زیادي در بازار پیدا نکرده
  .نوز محدود استمشتریانش ه

هاي گردآوري شده، سطوح توانمندي شرکت  با توجه به داده
روژه در سطح دو، پ مدیریت: د به شرح ذیل تعیین گردید

                                                 
1- Business to business 

تجهیزات و ابزارآالت در سطح یک، فرآیند و سازماندهی 
. تولید در سطح سه و موارد مرتبط با محصول در سطح سه

رویدادهاي مهم آن در و  4روند زمانی رشد شرکت در شکل 
  .آمده است 7جدول 

  د شرکت مهم يدادهایرو) 7جدول 
  رویداد شماره شرح رویداد

  1  گسترش فروش و ثبت رسمی شرکت
 2  عقد قرارداد بزرگ

  
  هاي تحقیق یافته -9
  توانمندي مدیریت پروژه 1- 9

شود که معموالً توانمندي مدیریت  گرفته مشخص می با تحلیل صورت
پروژه در مواقعی که شرکت یک رشد مناسب داشته باشد رخ 
داده و اگر مقیاس کلی شرکت دچار تغییر نشود این توانمندي 
دستخوش تغییر چندانی نخواهد شد چرا که در واقع این 
توانمندي زیرساختی براي تولید محسوب شده و خود به طور 

و  لذا اگر سطح کلی طراحی. مستقیم در تولید اثري ندارد
تولید در یک شرکت ثابت بماند دلیلی هم براي رشد این 

توان به آن اشاره  نکته دیگري که می. توانمندي وجود ندارد
کرد عدم نیاز به پیشرفت جدي در این توانمندي براي تأسیس 

همانگونه که در بخش قبلی اشاره شد . یک واحد جدید است
در صورتی اند  کردهاین توانمندي شروع  1همه آنها از سطح 
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هاي الف و د از همان ابتدا محصوالت کامالً  که مثالً شرکت
اند یعنی براي ایجاد یک واحد  ه کرد نوین به بازار عرضه می

صنعتی جدید در این حوزه نیاز به توانمندي زیادي در حوزه 
شته و با حداقل فضاي فیزیکی و امدیریت پروژه وجود ند

  .کردتوان فعالیت را آغاز  ولیه هم میو مقدمات انیروي انسانی
  تجهیزات و ابزارآالتتوانمندي  2- 9

دهد که این صنعت در ها نشان می تحلیل شرایط شرکت
مقیاس پائین و متوسط نیاز به تجهیزات پیچیده و سنگین 
ندارد و در صورتی که حدقل ابزارآالت و تجهیزات وجود 

اگر چه . توان محصول مورد نظر را تولید نمود داشته باشد می
شاید متناسب با محصول مورد نظر تجهیزات جانبی دیگري 

که براي تولید تجهیزات  نیز اهمیت پیدا کند اما آن چیزي
رود اغلب تجهیزات بسیار ساده اعم از  الکترونیکی به کار می

اسیلوسکوپ، منبع تغذیه و مواردي مشابه است که با هزینه 
بر این اساس توانمندي . ناچیزي قابل خریداري هستند

ها در تعمیر و بازسازي تجهیزات اهمیت باالیی پیدا  شرکت
به مرور توان تعمیر و رفع عیب  ها اگر چه شرکت. کند نمی

نمایند اما اگر  ها و تجهیزات خود را کسب می جزئی دستگاه
یک شرکت در این زمینه توانمندي خوبی نداشته باشد این امر 

. شود یک محدودیت جدي در روند رشد آن محسوب نمی
ها اهمیت  توانمندي تجهیزات و ابزارآالت زمانی براي شرکت

کند که مقیاس تولید آنها باال رفته و روند  می اي پیدا العاده فوق
 . تولیدشان به شکل خط تولید با مقیاس باال تبدیل شود

  فرآیند و سازماندهی تولیدتوانمندي  3- 9
شده درباره این توانمندي مشخص  هاي حاصل با دقت در داده

شود که هر چهار شرکت، خود رأساً فرآیند تولیدشان را  می
لذا . نمایند آن محصوالت را تولید میطراحی و بر اساس 

اي از دوره فعالیت خود، مونتاژ  هیچکدام و در هیچ برهه
هاي محصول را انجام  هاي آماده و یا مونتاژ همه بخش بخش
. اند کرده فعالیت نمی CKD2یا  SKD1اند و به صورت  نداده

شده  هاي بررسی دهد که در مورد شرکت این موضوع نشان می
هاي نسبتاً موفقی هستند در هیچ مقیاسی فرآیند تولید  که نمونه

اي نداشته و در هر سطحی که  و نحوه تولید، چالش ویژه
ها اقدام به تولید محصول نمایند سطح توانمندي  شرکت

  .سوم بوده است فرآیند تولید آنها در سطح
  موارد مرتبط با خود محصولتوانمندي  4- 9

در بررسی توانمندي مرتبط با خود محصول در مورد چهار 
ترین توانمندي، موارد  که مهمشد مشخص  فوق،شرکت 

این توانمندي که شامل طراحی . مرتبط با محصول بوده است
ترین  کننده در این صنعت تعیینشود  میو ساخت محصول 

  .شد شرکت در قیاس با سایر عوامل استعامل ر

                                                 
1- SKD (Semi knocked down) 
2- CKD (Complete knocked down) 

 )اعداد به سال(هاي فناورانه شرکت د  کسب توانمنديزمانی  روند) 4شکل 
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دهد که هیچکدام از آنها فعالیت  ها نشان می هاي شرکت داده
اند و همه آنها  خود را از سطح اول این توانمندي آغاز نکرده

به دلیلی از جمله تجربه قبلی یا موارد مشابه از سطح دوم این 
  .اند توانمندي شروع کرده

ها نیز کامالً  با سایر توانمنديرشد این توانمندي در مقایسه 
دهنده روند رشد  در نمودارهاي زمانی نشان. قابل توجه است

ها این  ها هم مشخص است که تقریباً در همه زمان شرکت
بجز توانمندي (تر بوده  ها پیش توانمندي از سایر توانمندي

ها  و عامل محرك شرکت) فرآیند تولید که همواره ثابت بوده
  .ه آنها نیز همین عامل بوده استو ارتقاءدهند

ارتقاء سطح توانمندي موارد مرتبط با خود محصول نیاز به 
شده از تولیدات قبلی دارد یعنی باید  دانش انباشته حاصل

نیروهاي فنی شرکت به آن حد تولیدات داشته و در سطوح 
آفرینی در سطوح باالتر  پائین فعالیت کرده باشند که توان نقش

تواند به  ترین عاملی که می از این منظر مهم. ندرا کسب نمای
هاي مختلف و  رشد این توانمندي منجر شود انجام پروژه

ساخت محصول در حجم زیاد است و بر این اساس براي 
شده افزایش  هاي انجامها الزم است حجم پروژه رشد شرکت

  .یافته و زمینه تولید بیشتر توسط آنها فراهم شود
دي موارد مرتبط با خود محصول تا سطح روند رشد توانمن

ها نداشته و امکان دارد  چهار، ارتباط زیادي به سایر توانمندي
ها هم، این قابلیت در شرکت  با سطح پائینی از سایر توانمندي

وجود داشته باشد اما براي فراتر رفتن سطح آن یعنی گسترش 
و  اي یا جهانی و تولید در مقیاس باال شرکت به سطح منطقه

سازي سریع، نیاز به فراهم بودن مقدماتی است که بدون  نمونه
براي مثال . توان به سطوح مدنظر دست پیدا کرد آنها قطعاً نمی

در مورد مدیریت پروژه باید شرکت آن قدر رشد نماید که 
المللی را داشته باشد و بتواند  گذاري بین توان سرمایه

پارچه مدیریت هایی در این سطح را به صورت یک فعالیت
. دهی درخوري متناسب این سطح داشته باشد نموده و خدمات

  .دهدرا نشان میها  عوامل رشد هرکدام از توانمندي 8جدول 

 هاي فناورانه عوامل مؤثر بر رشد توانمندي) 8جدول 

  نوع توانمندي عامل رشد
  پروژه تیریمد يتوانمند  شدنی جهان، رگترزبي ها پروژه، اخذ شرکت اسیمقافزایش ، کارگاه تأسیس

  ابزارآالت و زاتیتجه يتوانمند  دیجد زاتیتجه ساخت، زاتیتجه ریتعم یدانش انباشته، توان فن
  دیتول سازماندهی و ندیفرآ يتوانمند  )هاي مورد مطالعه وجود نداشته است از شرکت دامکچیهي براکه ( دیوارد شدن به خط تول
  موارد مرتبط با محصول يتوانمند  یدر سطح جهان نیتر، انجام پروژه نو بزرگهاي  ، انجام پروژهیقبل اتیدانش انباشته از تجرب

  

  هاي فناورانه مقایسه زمان الزم براي کسب توانمندي) 9جدول 
  توانمندي  پروژهمدیریت  تجهیزات و ابزارآالت  فرآیند و سازماندهی تولید موارد مرتبط با محصول
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  شرکت زمان

 سال 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 2 0
  الف

0 51 7 42 0 0 0 100 0 0 0  0 0 100 0 0 0 0 76 24ß درصد 

 سال 9 3 4 0 0 11 5 0 0 0 0 0 16 0 0 0 9 2 5 0
  ب

 درصد 56 19 25 0 0 69 31 0 0 0 0 0 100 0 0 0 56 13 31 0

 سال 1 2 1 5 7 0 6 10 0 0 0 0 16 0 0 0 2 6 5  3
  ج

 درصد 6 13 6 31 44 0 38 62 0 0 0 0 100 0 0 0 13 37 31  19

 سال 5 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 3 0 0
  د

 درصد 62 38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 62 38 0 0

  [%]میانگین کل  37 36 8 8 11 42 42 16 0 0 0 0 100 0 0 0 43 24 28  5
ß :4تا  1شکل . (ها بر حسب عدد دقیق ماه است ها در جدول، محاسبه این میزان شده براي این میزان شده از روي اعداد مربوط به سال با مقادیر درج هاي محاسبه علت اختالف میزان (  

  
  

  ها زمان رشد توانمندي 5- 9
هاي  مختلف توانمنديهاي  زمان رشد مؤلفه 9در جدول 

  .ها ارائه شده است فناورانه در شرکت

ها، میزان  با توجه به وجود تفاوت در مدت فعالیت شرکت
هاي  زمان الزم براي کسب هر سطح از توانمندي) درصد(

فناورانه به نسبت کل مدت فعالیت آنها نیز محاسبه شده 
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 ها ها در عموم توانمندي بر مبناي این جدول، شرکت. است
توقف زمانی بیشتري را براي سطوح پائینی آن توانمندي 
داشته و در مقابل، میزان زمان کمتري را صرف دستیابی به 

اند بدین معنا که در طی زمان  سطوح باالي آن توانمندي کرده
ها  شان سرعت رشدشان بیشتر شده و مابقی توانمندي فعالیت
زمان الزم براي در نهایت اما بین . اند تر کسب نموده را سریع

ها تفاوت  هاي فناورانه در این شرکت کسب توانمندي
  .معناداري مشاهده نگردیده است

  ها الگوي رشد شرکت 6- 9
دهد که گرچه الگوي دقیقاً یکسانی براي  تحلیل نتایج نشان می

ها وجود ندارد اما در عین حال  رشد توانمندي فناورانه شرکت
. هاي زیادي بین الگوهاي رشد آنها وجود داشته است شباهت

هاي  بر این اساس هر چهار شرکت مورد بررسی در توانمندي
اند و  تري داشته تر و جدي مرتبط با خود محصول رشد سریع

توانمندي مذکور در واقع توانمندي اصلی هر چهار شرکت 
ها در توانمندي مدیریت پروژه  این شرکت. شود محسوب می

و توانمندي تجهیزات و ابزارآالت متناسب با مقیاس شرکت 
توانمندي فرآیند و سازماندهی تولید هم در آنها . اند رشد کرده

  . بوده استمانند یکدیگر و دقیقاً مشابه 
توان گفت که سطح  ها می در مورد اولویت کسب توانمندي

ها براي شروع فعالیت مورد نیاز  اي از همه توانمندي اولیه
است اما توانمندي مرتبط با خود محصول در طی زمان 

ها ارتقاء پیدا  تر از بقیه توانمندي اولویت بیشتري یافته و سریع
که در طول (ي فرآیند تولید بر این اساس بجز توانمند. کند می

توانمندي محصول ) ها روندي ثابت داشته زمان فعالیت شرکت
سرعت رشد بیشتري هم داشته و در نتیجه، اولویت باالتر و 

دو توانمندي مدیریت پروژه و تجهیزات نیز به عنوان 
هایی براي تولید بهتر و بیشتر و کاراتر محصول به  زیرساخت

  .اند زه کلی شرکت ارتقاء پیدا کردهمرور و متناسب با اندا
  بحث در مورد نتایج 7- 9

ترین  با جستجویی در رابطه با پیشینه موضوع تحقیق، مرتبط
اي  پژوهش در خصوص پرسش مطرح در این تحقیق، مقاله

که وي در آن به بررسی زمان الزم ) 2006(است از فیگوریدو 
 46توسط فناورانه هاي  براي کسب سطوح مختلف توانمندي

شرکت  19ها  از میان این شرکت]. 27[شرکت پرداخته است 
در تحقیق مذکور سه . اند در حوزه الکترونیک فعالیت داشته

در نظر گرفته شده که عبارتند فناورانه مؤلفه براي توانمندي 
فرآیند تولید و سازماندهی و ) 2توانمندي تجهیزات؛ ) 1: از
هاي  چوب وي توانمنديدر چار .موارد مرتبط با محصول) 3

مدیریت پروژه وجود ندارد اما قابلیت مقایسه میانگین زمانی 
  . ها وجود دارد سطوح مختلف سایر توانمندي

ها با یکدیگر مقایسه  اگر چه در تحقیق فیگوریدو این زمان
اند و وجود یا عدم وجود رابطه بین آنها هم بررسی  نشده

هاي تحقیق  به سایر تحلیل نشده اما میانگین آنها براي دستیابی
شده توسط فیگوریدو  هاي محاسبه میانگین. ارائه شده است
 10هاي حاصله در این تحقیق در جدول  همراه با میانگین
  .ارائه گردیده است

ها در  تشابه چندانی بین زمان الزم براي کسب توانمندي
شود که دالیل  تحقیق فیگوریدو با تحقیق حاضر مشاهده نمی

  : توان در این خصوص مطرح نمود احتمالی زیر را می

شده براي تحقیق  هاي الکترونیکی انتخاب اوالً، میان شرکت
هاي مدنظر فیگوریدو تفاوت زیادي وجود  حاضر و شرکت

هایی هستند که از  بنیان ایرانی شرکت هاي دانش شرکت. دارد
طریق رسیدن به توانایی طراحی یک محصول خاص شروع به 
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  سطوح  تحقیق فیگوریدو تحقیق حاضر
  محصول  فرآیند  تجهیزات  محصول  فرآیند  تجهیزات مدیریت پروژه  فناورانهتوانمندي 

0/4 8/4 
 1سطح  9/11 3/10 1/7   

0/3  0/4 
 

 2سطح  4/2 8/3 5/2 5/4

 3سطح  2/2 1/2 5/1 8/2 3/11 5/2  3/1

 4سطح  3/1 6/1 1 0/3       
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یدو هاي فیگور اند در حالی که شرکت ایجاد خط تولید نموده
اندازي خط تولید و  هایی هستند که از ابتدا اقدام به راه شرکت

  . مونتاژ یک محصول از پیش مشخص کرده بودند
ها  شرکتفناورانه هاي  ثانیاً، عوامل متفاوتی در رشد توانمندي

فناورانه هاي  و در نتیجه زمان الزم براي کسب توانمندي
: بارتند ازتوسط آنها مؤثر است که برخی از این عوامل ع

مقیاس تولید، حضور در بازار رقابتی، تولید در سطح 
انداز و افق دید  المللی، شرایط محیطی هر شرکت، چشم بین

ها غیر از توانمندي  مدیران اصلی شرکت و سایر توانمندي
  .فناورانه

  
  بندي جمع -10

هاي  هدف از این تحقیق، بررسی الگوي رشد شرکت
بنیان فعال در حوزه تولید تجهیزات الکترونیکی و  دانش

ها بوده  بررسی زمان الزم براي کسب سطوح این توانمندي
دهد که تفاوت معناداري بین  نتایج تحقیق نشان می. است
الزم براي کسب هر سطح از توانمندي فناورانه ) نسبی(زمان 

تواند  این موضوع می. شود ها مشاهده نمی ین شرکتتوسط ا
در . ناشی از متفاوت بودن فضاي محیطی هر کدام از آنها باشد

ها به دلیل نوع شرایط محیطی  واقع هر کدام از شرکت
شده در آن، مسیر رشد خاصی که متفاوت از سایرین بوده  واقع

توان  در این میان، عامل اساسی را می. اند را طی کرده
ها برشمرد که بر سرعت  داده براي شرکت رویدادهاي مهم رخ
آنها تأثیرگذار بوده است و بنابراین فناورانه یادگیري توانمندي 

سرعت و تنوع   تر باشدهر چه این رویدادها بیشتر و متنوع
ها با مدل  این یافته. رود ها هم باالتر میبنگاهفناورانه یادگیري 

که اتفاقات اساسی به  کیم در خصوص شرکت هیونداي
ها را در باال رفتن عمق توانمندي  منظور باالبردن شدت تالش

تعیین عوامل مؤثر . همخوان است  داندکلیدي میفناورانه 
تواند  میفناورانه کننده زمان الزم براي کسب توانمندي  تعیین

  .به عنوان موضوع تحقیقات آتی در نظر گرفته شود
هاي فناورانه نیز باید گفت  نديدر مورد الگوي کسب توانم

عمدتاً به دلیل رویدادهاي متفاوتی که براي آنها رخ (اگر چه 
ها دیده  الگوي یکسانی در رشد این شرکت )داده است

اما مشابهت هاي زیادي در این الگوها وجود دارد که  شود نمی
هاي موجود در حوزه تولید تجهیزات  البته مختص شرکت

ها براي آغاز فعالیت خود نیاز  ه شرکتهم. الکترونیکی است
با تعریف مطرح (اي از توانمندي مدیریت پروژه  به سطح اولیه

اند لیکن به واسطه نوع  داشته) در چارچوب مفهومی تحقیق
صنعت و نیاز کم آن به تجهیزات، توانمندي تجهیزات در این 

ها رشد زیادي نداشته و تا زمانی که به خط تولید و  شرکت
ها هم در  اند توان تعمیر تجهیزات شرکتانبوه نرسیده تولید

فرآیند تولید توسط . همان سطح مقدماتی باقی مانده است
خود آنها طراحی گردیده و هیچکدام از آنها در طول دوران 
رشد خود شاهد یک تغییر جدي در توانمندي فرآیند و 

به توانمندي مرتبط با محصول هم . اند سازماندهی تولید نبوده
هاي مورد بررسی مطرح  عنوان توانمندي اصلی براي شرکت
  . ها داشته است بوده و نقشی جدي در فعالیت شرکت

  
  برخی پیشنهادات براي سیاستگذاري -11

عد می توان پیشنهاداتی را براي  بر اساس این پژوهش در دو ب
عد اول مربوط به نحوه : نهادهاي سیاستگذار مطرح نمود ب

بنیان حوزه تولید  هاي دانش گیري شرکتشکل ها براي حمایت
عد دوم مربوط به نحوه حمایت  تجهیزات الکترونیکی است و ب

هایی براي ارتقاء  هاي موجود و ایجاد زمینه از شرکت
  .ها توانمندي این شرکت

عد اول با توجه به اینکه مهم ترین عامل در به وجود آمدن  در ب
انمندي موارد مرتبط با هاي زیرمجموعه این صنعت، تو شرکت

هاي  خود محصول است باید زمینه ایجاد دانش فنی و مهارت
ها در سطوح  الزم براي طراحی محصول فراهم آید تا شرکت

ابتدایی توان همانندسازي محصوالت مشابه را پیدا کرده و 
پس از آن به سمت طراحی درونی و ایجاد تغییراتی متناسب 

توان نتیجه گرفت که  دین ترتیب میب. با نیاز بازار پیش بروند
ها به صورت کلی حول مهندسی  پارادایم یادگیري این شرکت
بنابراین در این مرحله نیاز به . معکوس شکل گرفته است

فراهم نمودن تسهیالت براي خرید تجهیزات و ابزارآالت 
همچنین فضاي فیزیکی و مقدمات اولیه خاصی . وجود ندارد

وده و توانمندي مدیریت پروژه نیز در هم براي شروع نیاز نب
اندازي یک شرکت  سطوح حداقلی آن جوابگوي مرحله راه

گیري شرکت، رویدادهاي مهم، بیشترین  پس از شکل. است
ها  شرکتفناورانه هاي  نقش را در باالبردن سطح توانمندي

توانند با توجه به این رویدادها  بازي کرده و سیاستگذاران می
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ها را  هاي فناورانه درون شرکت توسعه توانمنديتالش کنند تا 
  . سرعت بخشند

عد دوم و با هدف ارتقاء شرکت هاي موجود نیز سه  در ب
  :شود پیشنهاد مطرح می

ها  باید زمینه تولید در مقیاس باال براي این شرکت •
توان مشتریان دولتی هر  براي این منظور می. فراهم آید

ده و آنها را مکلف به ها را شناسایی کر کدام از شرکت
هاي تولیدکننده داخلی  خرید محصوالت از بین شرکت
ها در  گردد تا این شرکت نمود که این امر نهایتاً سبب می

عد توانمندي تولید، یک گام اساسی به سمت تولید انبوه  ب
 . بردارند

ها اکنون به دوران  از آنجایی که برخی از این شرکت •
باید   براي فعالیت بیشتر ندارند رکود رسیده و انگیزه کافی

این کار . هاي افزایش تالش در آنها را تقویت کرد مکانیزم
تواند از طریق ایجاد فضاي رقابت یا از طریق مداخله می

وکار و  هاي جدید کسب مناسب دولت و بازکردن افق
 . تالش براي پیشروي آنها صورت پذیرد

آنها  هایی که شرایط صادرات براي در مورد شرکت •
فراهم است تسهیل دریافت مجوز هاي الزم، هماهنگی با 
نهادهاي ذیربط براي سهولت صادرات و تسریع فرآیند 

هاي صرف مالی  تر از حمایتتواند بسیار مهم صادرات می
 .باشد
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