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 چکیده

ویژه برای کشورهای در حال توسعه مبحثی اساسی در صنایع مختلف و بهبه فناورانه  اخیر، یادگیریهای طی دهه

در واقع این یادگیری فناورانه است که . کندفناوری ایفا های توجهی در پیشرفت قابلتواند نقش می بدل گشته که

ری . برای تسریع یادگیخوب عمل کنندتوانند تا چه اندازه می ،جدیدهای با فناوری رویاروییکند کشورها در می تعیین

ادگیری ادبیات ی بنا برکند. می و صنایع کمکها گذار بر آن ضروری است و به شرکتتأثیر، درک عوامل هاشرکت فناورانه

 اطور کلی این عوامل ربه کننده آن باشند.دهنده، راهنما و تقویتتوانند ترویجمی د کهنهایی وجود دارمتغیر ،فناورانه

ی سازمانکه در این پژوهش، پنج عامل برون بندی کردسازمانی طبقهسازمانی و برونرونتوان به دو دسته عوامل دمی

 هریک از ادبیات استخراج شده است. های عاملهمراه با زیر عامل درون سازمانی و نه

 . سازمانیسازمانی، عوامل برونعوامل درون یادگیری فناورانه، :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

 بین در 1طی سه دهه اخیر یادگیری فناورانه

ها اهبنگ توسعه مورد در که نویسندگانی و پژوهشگران

یدا پ بسیاری گسترش دارند، فعالیت فناورانه صنایع و

زیادی درباره فرایند توسعه های و مدل [3، 2، 1] کرده

 استه شده ئفناوری برای کشورهای در حال توسعه ارا

ها، یادگیری فناورانه و تطبیق ترین آنکه مهم

چارچوب تغییرات فناورانه وارداتی را در های فناوری

انداز رقابتی قرن ویژه در چشم. به[4] کنندمی توصیه

 فرد و مهمادگیری فناورانه یک شکل منحصر به، ی21

و به مبحثی اساسی در صنایع  [5]یادگیری است 

مختلف و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بدل 

های توجهی در پیشرفت قابلتواند نقش می گشته که

حال توسعه،  کشورهای در  برای[. 6] کندفناوری ایفا 

همیشه توسعه مستقل فناوری مورد نیاز برای 

، مناسب هاشرکتدر  جدیدهای محصوالت و فرایند

رجی آزمایش شده در نیست، زیرا انتقال فناوری خا

هزینه و مدت  ،تواند ریسکمی یافتهکشورهای توسعه

زمان تولید محصول جدید را کاهش دهد. بنابراین، 

داخلی محدود است،  R&D هایهنگامی که قابلیت

 کسبیک راه جایگزین برای واردات فناوری 

اغلب به ها شرکتاین  .[2] جدید استهای فناوری

های یافته از شریک خود در کشورفناوری انتقال

 برایگیرنده فناوری  اما ،[7] ه هستندیافته وابستتوسعه

 باید زنیقدرت چانه پایدار و رقابتی مزیت به دستیابی

ته داش یادگیری فناورانه را مدنظر مختلفهای مکانیزم

یادگیری های خود را از طریق قابلیتو  [8و  7] باشد

این یادگیری فناورانه  ،در واقع د.فناورانه، متفاوت ساز

با  رویاروییند کشورها در کمی است که تعیین

توانند خوب عمل میتا چه اندازه  جدیدهای فناوری

الزم و موفقیت در آن، های . کسب توانایی[9] کنند

سازد تا در مرحله می کشورهای در حال رشد را قادر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Technological Learning 

دارند و با کشورهای صنعتی به گام برها ایجاد فناوری

 . [11و  10] رقابت بپردازند

 اورانهیادگیری فن -2

 مامت در یادگیری است که فرایند یادگیری فناورانه

 ،هاشرکت سطح تا فرد سطح از ملی اقتصاد سطوح

که به  [16]افتد می اتفاقها دولت یا و بخش صنایع،

تطابق فناوری وارداتی، اصالح و تغییرات فناورانه در 

منتهی  در حال توسعههای صنعتی کشورهای بخش

عنوان یادگیری فناورانه را به[، 17] کیم .[4]شود می

تر از آن خلق دانش جدید، اکتساب و جذب دانش و مهم

 پویا یندیافر را [ و آن8و  18، 7، 2] تعریف کرده است

[. 19و  13داند ]می فناورانههای توانمندی به دستیابی از

 از طریق آن،عنوان فرایندی که را به آن نیز کارایانیس

را ایجاد، تجدید  انیشهامحور، تواناییفناوریهای شرکت

، 18، 12کند ]می دهند، تعریفمی رسانی(روزهو ارتقا )ب

ها از طریق یادگیری فناورانه، شرکت[. 22و  21، 20

دانش فناورانه خود را از هر دو منبع داخلی و خارجی 

پایگاه دانش خاص  [،23و  5] کنندمی ایجاد یا کسب

 بهرهارزش  از آن برای ایجاد دهند،میخود را توسعه 

سازمان را قادر به دنبال کردن [ و 12و  7، 5برند ]می

 محورفناوری راهکارهایو ها تری از فعالیتطیف بزرگ

ی به توانای نیز . مدیریت یادگیری فناورانه[21] دنکنمی

شرکت برای اکتساب سریع و انتشار دانش فناورانه، به 

[. همچنین 18] عملی اشاره داردوری و ئهردو صورت ت

دار و و مدیریت برنامهها یادگیری فناورانه از طریق تالش

هایی را برای توسعه فناوری ها و فرصتیافته، افقسازمان

سازی الوه بر بومی[. ع10د ]سازمی بومی و نوآوری فراهم

 محرک یک عنوانبه یادگیری فناورانه، ؛فناوری وارداتی

های قابلیت تقویت موجب که است مطرح نوآوری مهم

 اب سازگاری و پویا و متغیر محیط با رویارویی در سازمان

  [.25و  24، 22شود ]می آن
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توان به دو گونه می فرایند یادگیری فناورانه را

یادگیری فناورانه داخلی و یادگیری فناوری خارجی 

 ، باداخلی فناورانه یادگیری[. 26و  22تقسیم کرد ]

 سازمان افراد وسیلهبه فناوری از برداریبهره و ایجاد

 یند اکتساب اطالعات وافر به عنوان و [8] شودمی آغاز

 وسیله مبادله وه سازمان ب یاعضا توسط دانش جدید

انتقال آن به دیگر اعضا یا واحدهای سازمان تعریف شده 

 با خارجی فناورانه یادگیری در حالی که ،[22] است

 آغاز سازمان از جخار در شده ایجاد دانش شناسایی

 دانش یند اکتساب اطالعات واعنوان فربه [ و8] شودمی

وسیله تعامالت متقابل ه سازمان ب یاعضا توسط جدید

منابع [. 22] تعریف شده استها با دیگر سازمان

، راهبردیاتحادهای  شامل، هاشرکتخارجی یادگیری 

. است غیرهاهی و دانشگ هایپژوهشرقبا، مشتریان، 

داخلی و  فناورانه دو یادگیری باید اهمیت هرها شرکت

زمان متوجه مبادالت مرتبط همو  خارجی را درک کنند

دو باشند. یادگیری فناورانه از  با تخصیص منابع به هر

دو منبع داخلی و خارجی، یک قابلیت برجسته برای  هر

محوری های توانمندیموفقیت و محرک اصلی دیگر 

 [.15خواهد بود ]شرکت 

 گذار بر یادگیری فناورانهتأثیرعوامل  -3

جود وهایی متغیر ،ادبیات یادگیری فناورانه برمبنای

 کنندهدهنده، راهنما و تقویتتوانند ترویجمی دارد که

آن باشند. یادگیری فناورانه، کسب و درونی کردن 

بیات، اد [.12] دهدمی دانش فناورانه خارجی را ارتقا

 توانیم برایمی کند که مامی را شناساییهایی شاخص

نشان دادن حضور یا عدم حضور یادگیری فناورانه از 

ها استفاده کنیم که شامل هزینه کردن در آن

متناسب با اندازه شرکت، رشد یا  R&Dهای فعالیت

، نرخ توسعه یا معرفی R&Dکاهش در سطح کارکنان 

وری از کارایی و بهره جدید، تغییرات در محصوالت

شایستگی در  جدید فناورانه، توسعههای فرایند

جدید فناوری، مشارکت در اتحادهای های زمینه

 یاورفنهای فناورانه، نرخ ثبت پتنت، لیسانس راهبردی

های )لیسانس ورودی و خروجی(، افکار و نگرش

شرکت و  راهکارمدیریتی در مورد اهمیت فناوری برای 

 به فناورانه، یادگیری کارکرد .[21] است غیره

 یادگیری سازمان جهت فناورانههای توانمندی

 .[8دارد ] بستگی و ماهیت فناوری نیز جدیدهای دانش

توسعه فناوری  (،1990و  1987)الل عقیده  بنا بر

فناورانه است و های نیازمند دامنه وسیعی از توانمندی

زمینه مهارت  انسانی درهای مجموعه کاملی از مهارت

ارآفرینی، مدیریت و مهارت در مسائل فنی برای در ک

 ثر از صنعت را در بربرداری کارامد و مؤتأسیس و بهره

گیرد که تنها از طریق فرایند طوالنی یادگیری به می

نظام ملی یادگیری نیز، توسعه [. 4پیوندد ]می وقوع

 داند که طی آنای میفناوری را یک فرایند سه مرحله

آموزش عمومی، ارتقای سرمایه انسانی و جذب فناوری 

 جذب شدههای منجر به یادگیری و ارتقای فناوری

 [.27شود ]می

 داخلی و  خارجی طور کلی، عواملبنابراین به

 رتأثیرا تحت هایادگیری فناورانه شرکتهای فعالیت

طور عمده شامل کنترل . عوامل داخلی بهدهندمی قرار

شرکت، آموزش شرکت، انباشت سرمایه مالکیت  و

ار تشرکت و ساخ راهکار، هاانسانی، کارآفرینی، مشوق

طور عمده شامل سازمانی است. عوامل خارجی به

دولت، های صنعت، ساختار بازار، سیاستهای گیژوی

تقاضای بومی، ساختار نهادی و فرهنگ است. البته، مرز 

. [2] اردوجود ندمشخصی بین عوامل داخلی و خارجی 

ه شده که ئتوسط الل اراای عالوه بر این، چارچوب ساده

، عوامل نهادی و بازار، هاعوامل را به صورت مشوق

 [29] نوری و همکاران. قاضی[28] کندمی بندیطبقه

 وفرایند سازمانی، مسیر فناوری و پایگاه دانش را جز نیز

را در عوامل  فنیعوامل داخلی و عوامل اقتصادی و 

کند که هر دوی این دسته از می بندیرجی طبقهخا

فناورانه در های توانمندیتواند برای توسعه می عوامل

و درک این  [2] در حال توسعه استفاده شودهای کشور



 هیافتر أثیرگذار بر آنسازمان و تنسازمانی و برویادگیری فناورانه و عوامل درون

 

8 

قرار دادن مطلوب سرعت و قدرت  تأثیرعوامل به تحت

خواهد و صنایع کمک ها یادگیری فناورانه در شرکت

امه هر یک از عوامل به صورت در اد[. 30و  29] کرد

 تر تشریح شده است.کامل

گذار بر یادگیری تأثیر سازمانیعوامل برون -3-1

 فناورانه

شامل عواملی است که از بیرون  سازمانیمل بروناعو

گذارد و می از شرکت روی یادگیری فناورانه آن اثر

 تواند اثر زیادی روی آن عوامل داشته باشد.نمی شرکت

به محیط یادگیری فناورانه و عوامل  [،20]کارایانیس 

رد، گذامی تأثیرمحیطی که روی محتوا و روند یادگیری 

نیز  [،29] نوری و همکارانکند. همچنین قاضیمی اشاره

بندی و اقتصادی دسته فنیدر مقاله خود عوامل را به 

به پیچیدگی و توان می فنیعوامل جمله از  اند.کرده

 به اشاره کرد. پیچیدگی فناوری ن فناوریجدید بود

در یک فناوری ها سیستمدانش، محتوا و تجهیزات و زیر

خاص اشاره دارد و جدید بودن فناوری به شرایط فناوری 

فناوری صنعت با تغییرات های . الگو و ویژگیدر جهان

همیشگی علم و فناوری، به ویژه استفاده گسترده از 

ل در زمینه تولیدات اجتماعی، و فناوری کنتر هارایانه

. [31]اند اثرات زیادی روی یادگیری فناورانه داشته

ها افزایش پیچیدگی فناورانه در محصوالت و فرایند

ناورانه دگیری فروی سیستم دانش و یا گوناگونی اتتأثیر

های با سطح باالیی از ، شرکتنخستدارد. در درجه 

نی از سطح پاییکه  ییهاشرکتدر مقایسه با  پیچیدگی،

دارند، تمایل به درخواست دانش  را پیچیدگی فناورانه

فناورانه بیشتری در طراحی و بهبود محصوالت دارند و 

متعدد انتقال دانش و فناوری استفاده های از مکانیسم

، به ی. عالوه بر این، افزایش در پیچیدگی فناورکنندمی

گان ندتر و تعامالت مکرر بین تولیدکنارتباط نزدیک

دگان( کننمینأ)مثل مشتریان و تدست باالدست و پایین

در زنجیره ارزش سیستم تولید در فرایند طراحی و بهبود 

شود. پیامد دیگر این است که برای میمنجر  محصول

مرتبط با سطح باالی پیچیدگی  فنیکاهش ریسک 

های کنندگان مایل به استفاده از کانالتولید فناورانه،

 [.32] اب دانش در یادگیری فناورانه هستندمتعدد اکتس

سازمانی، عوامل اقتصادی از دیگر عوامل برون 

های ژهوو پرها داخلی و جهانی است که حیات برنامه

ها بستگی دارد. یادگیری فناورانه به قدرت و ثبات آن

دولت و شرایط های عوامل داخلی اقتصاد شامل سیاست

 جهانی شامل رقابت جهانیبازار است و عوامل اقتصاد 

ط مرتبهای المللی فناوریوری و قیمت بیندر روند فنا

بازار و های شرایط محیطی بخش .[29] است

کنند، می در آن رقابتها محصوالت، جایی که شرکت

شرکت برای یادگیری های زیادی روی تالش تأثیر

. تغییرات محیطی در [33] فناورانه داردهای توانمندی

متعددی های و تهدیدها ، فرصتمعمولطور هبصنعت 

 مختلف ایجاد راهبردیهای گیریروی تصمیمپیشرا 

ی هم مثل تجربیات المللبین. تنوع [34] کندمی

تواند سرعت می مختلف شرکت از فرهنگ و بازار،

 [23] . زهرا و همکاران[35] یادگیری را افزایش دهد

 یچگونگی و المللبینهم یک ارتباط قوی بین تنوع 

ورود به بازار و وسعت و عمق و سرعت یادگیری فناورانه 

. دسترسی سریع به [36] نشان دادند را هاشرکت

ا بخشد، اممی ی به یادگیری سرعتالمللبینبازارهای 

 هایبازاربه  بیشتر باید توجه داشت که ادامه گسترش

تواند به افزایش بیش از حد اطالعات با می یالمللبین

نجر مو تنوع فرهنگی مبادله های توجه به افزایش هزینه

تواند می هاحد و عدم مدیریت آن شود. اطالعات بیش از

 . همچنین[23] سرعت یادگیری فناورانه را کاهش دهد

 رد یادگیری فناورانه سرعت به بخشیدن شدت برای

 علم، دولتهای سیاستباید  ،توسعه حال در کشورهای

 محیط در تغییرات به پاسخ در و زمان طی فناوری و

 [37] لی و لیم[. 16و  8] کنند پیدا نمو بازار، و فناوری

دولت های ویژه نقش سیاستدر مورد محیط خارجی، به

د توانمی روی یادگیری فناورانه بحث کردند. سیاست

ها را آن ،دگیری برای بازیگران را کاهش دهدریسک یا
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ر قاد گیری از آنبهرهو به یادگیری از طریق انجام کار 

 شود و ازمنجر انگیزشی های به ایجاد مکانیسم سازد،

 . توجه[38] این طریق یادگیری فناورانه را پرورش دهد

 هایابزار تریناثربخش از ارتقای صادرات به

 تسا هاشرکت رقابتی مزیت ایجاد برای گذاریسیاست

 .[16] شدت دهند را خود فناورانه یادگیری بتوانند تا

اقتصادی باید نسبت به توسعه های و بنگاهها دولت

الزم اهتمام جدی داشته  هایقابلیتظرفیت و ایجاد 

ادی اقتصهای مرتبط در بنگاههای باشند. انجام فعالیت

حساب شده های گذاری و اقدامولی سیاست ،جای دارد

تواند راهی به سوی تسهیل این گونه می از سوی دولت

مستقیم طور غیرنقش دولت به .[4] باشد هافعالیت

مساعد با هدف تسهیل یادگیری  یه محیطئبرای ارا

برای هایی ساختفناورانه شرکت از طریق ایجاد زیر

 سساتیؤفناورانه شرکت، توسعه مهای راحتی فعالیت

ه فناوری، در توسعها گذاری شرکتبرای جذب سرمایه

نیروی کار منظور توسعه ترویج آموزش فناوری به

فناورانه با  یادگیریهای ایجاد ابزار ،[30] متخصص

ای ی برالمللبینسازی و فروش بومی مانندمعیارهایی 

 هاطور کلی حمایتواردکننده فناوری و بههای شرکت

ابزارهایی برای  سازیالزم و فراهمهای و کمک

 شود. بنابراینمی کننده فناوری، بارزواردهای شرکت

ن پیرواهای فت تمایل رهبر فناوری یا تالشتوان گمی

 دولت وهای با سیاست ، تا حد زیادیفناوریبه انتقال 

 [.31] شرایط بازار مرتبط است

یری فناورانه در مورد عوامل با توجه به ادبیات یادگ

و ها توان عاملمی گذار، به طور کلیتأثیرسازمانی برون

 ارائه داد. (1)را در قالب جدول  هایعاملزیر

 گذار بر یادگیری فناورانهتأثیرسازمانی عوامل برون -1جدول 

 رفرنس عاملزیر رفرنس عامل ردیف

 [32و  31] فناوریهای ویژگی 1
 پیچیدگی فناوری -

 میزان جدید بودن فناوری -
 [32و  31، 29]

 [31] نوع فناوری غالب و استاندارد صنعت - [31و  2] ویژگی صنعت 2

 [33و  31، 29، 28] ویژگی بازار 3

 یالمللبینمیزان دسترسی و ورود به بازارهای  -

 رقابت در بازارمیزان  -

 نوع بازار -

 [36و  33، 23، 2]

 [37، 31، 30، 29،2] دولتهای گذاری و حمایتسیاست - [38و  28، 3، 2] شرایط سیاسی 4

 [29و  3] شرایط اقتصادی 5
 میزان وابستگی اقتصادی به صنعت -

 جهانی فناوریهای قیمت -
 [29و  3]

 

گذار بر یادگیری تأثیر سازمانیعوامل درون -3-2

 فناورانه

 با تغییرات محیطتنها الگوی یادگیری فناورانه نه

 .[33] گیردمی خارجی بلکه با عوامل داخلی نیز شکل

و منابع انسانی نقش حیاتی در ها مدیریت سازمان

های یادگیری فناورانه و همچنین کسب توانمندی

 تمام . در[33و  8] کنندمی ه بازیفناورانه جدید و تجرب

 رییادگی تمام و گیرندمی که یاد افراد هستند ،هابخش

همین  به .[39و  8] افتدمی اتفاقها انسان ذهن در

ت اس فردی فعالیت یک ،یادگیری یا دانش دلیل خلق

 انگیزش برایهایی راه مدیریتی، یافتن چالش و

 این و است خود دانش کاربرد و یادگیری در کارمندان

 خواهد تشویقی منجرهای نظام ایجاد به نهایت در امر

 اصخ فعالیت یک در درگیری به تمایل انگیزه، .[8] شد

 ایبر باال توانایی با) دافراد توانمندر  دهد.می نشان را

 دگیرییا وجود نداشته باشد کافی انگیزه اگر یادگیری(

 گیرد. بنابراین مکانیسم انگیزشنمی صورت با موفقیت

یادگیری است و انگیزش کلید تشویق کارکنان به 
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تواند یادگیری فناورانه شرکت را می موقع و کارابه

توانیم منکر این حقیقت نمی . امروزه[40] تسهیل کند

شویم که یادگیری در قلب مدیریت شرکت است و 

 طوربه سازمان، در ریزیبرنامه یا برنامه هر موفقیت

. دارد مدیر ارشد بستگی تعهد و حمایت به مستقیم

 ایجاد برانگیختن، شامل ارشد مدیران حمایت

 در یادگیری یهامهارت توسعه نیز و ی دانشهاشبکه

رش مدیریت نیز تا حد زیادی نگ .[41]است  کارکنان

کننده شرایط یادگیری یک شرکت است. نگرش تعیین

 کارکنان داشتهسوی تواند پاسخ مثبتی از می مثبت

باشد و موجب تشدید ابتکار یادگیری و نوآوری کارکنان 

 .[40] و ایجاد یک شرایط مساعد یادگیری فناورانه شود

که  هر شرکت و سازمانی پایگاه دانش خود را دارد

دارد  فناورانه موجود در سازمان اشارههای به توانمندی

انباشته های افزار و مهارتنرم و شامل دانش، تجهیزات،

 دانش شامل دانش همچنین[. 29] در طول زمان است

 ،هامهارت ،هارویه وها برنامه قوانین، الگوها، رسمی،

 ،هاموقعیت تحلیل کردن، برقرار افراد، ارتباط تجربه

 انجام و مشکالت برای جدید یهاحلراه توسعه

 رسوم و آداب فرهنگی، سازمان، موضوعات یهافعالیت

 است سازمان مخاطبین با روابط قبیل ازهایی ارزش و

ریت ویژه مدی. بنابراین توانایی شناسایی و به[42و  41]

نتیجه  ،بیان کردهگونه که الندوال دانش، همان

 مستمر شرکت برای تعامل در یادگیری استهای تالش

 نهفته را یادگیری نیز دانشمندان از برخی .[43و  5]

 یک عنوانبه که [44] دانندمی دانش مدیریت ذات در

 ها،آن کارکرد وها سازمان در نوین و جدید رویکرد

 نیازمند آن آمیزموفقیت که اجرای هستند موضوعاتی

 [،45]اینرنی  مک .است آن ابعاد تمام درست درک

 چرخشی فرایند یک عنوانهرا ب دانش مدیریت فرایند

 و جووتداده، جس آوریجمع مرحله چهار شامل

 هاآن کدبندی و ارتباط و اشتراک پاالیش، ایجاد

 یتمدیر فرایند کانون در الگو یادگیری این در .داندمی

 45] شودمی تلقی ارزش یک عنوانه ب و دارد قرار دانش

 منددانش عبارت از پخش و توزیع نظام . اشتراک[46و 

و  دانش استهای طرفه دانش بین افراد و پایگاهدو

 برای رقابتی مزیت ایجاد و یادگیری افزایش موجب

نوآوری از تعامل بین های ایده .[47] شودمی سازمان

، 40] گیردمی و بازاریابی سرچشمه R&D یهابخش

 و آشکار دانش و کدبندی . همچنین ذخیره[49و  48

 رهذخی و دانش به دسترسی قابلیت نهان )ضمنی( به

که از  فرایندی .[50و  46] کندمی کمک آن مناسب

طریق آن دانش ضمنی به مفاهیم صریح و درک آسان 

ایجاد و  یثرترین معیارهاؤاز م یکی. تبدیل می شود

فناورانه،  یادگیری برای کافی دانش کسب پایگاه

و  توسعه اکتساب و جذب فناوری و صنعتی شدن،

 حسط در سطوح به ویژه تمام در آموزش باالی کیفیت

 ساختار مناسب نبود [.16و  11] است بالغای هفناوری

ریزی دقیق و داشتن برنامهنو آموزش و  پژوهش برای

و کسب  پژوهشسازماندهی الزم باعث ضعف در زمینه 

شود. آموزش به افزایش دانش ضمنی می دانش فنی

شود که عنصر اصلی و الزم در میمنجر  اولیه فرد

  [.11] یادگیری فناورانه است

ثر یادگیری فناورانه و ؤقوی و مهای انگیزه از دیگر

اهداف تجاری از جذب تا فناورانه برای های توانمندی

، محورمحور و فناوریویژه برای صنایع علمنوآوری به

های فعالیت. [30] ( استR&Dتحقیق و توسعه )

R&Dدر نظر عنوان یک متغیر یادگیری فناورانه، به 

 انجام شده هایپژوهشبا توجه به  .[51] شودمی گرفته

 کوهن و لوینتال، در یادگیری R&Dدر بررسی نقش 

اصلی  کنندهتعیین R&Dند که هانیز بیان کرد [52]

د کارگیری دانش جدیهسازی، انتقال و باکتساب، شبیه

عنوان توانایی یادگیری است که بهها برای شرکت

شود. توانمندی می فناورانه شرکت در نظر گرفته

ازی سو توسعه، توانمندی شرکت برای یکپارچه پژوهش

و ها و توسعه، اجرای پروژه پژوهش راهکار

. [54و  53] و توسعه است پژوهشی گذارسرمایه

برای افزایش یادگیری  R&Dی در گذاربنابراین سرمایه
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و  نمایش . همچنین[51و  30] فناورانه حیاتی است

 بسیاری، اهمیت R&Dمربوط به بخش های داده ارائه

دارد. این کار باعث اشتراک داده و اطالعات و رشد 

افزایش رقابت و  [.45] شودمی و توسعه پژوهشبخش 

را بر آن داشته که ها بسیاری از سازمان ،انگیزه بقا

ای ههای خود را بر تولیدات اساسی و توانمندیفعالیت

مستلزم  محوری متمرکز کنند که این امر نیز

های و ایجاد نوآوری هایپژوهشی در گذارسرمایه

تغییرات تدریجی  توانایی یا نوآوری .[55]است  فناورانه

 R&D انجام در موردنیاز یهاقابلیت اساسی به و

 اشاره موجود روندهای و محصوالت اصالح برای داخلی

 به توسعه و پژوهشهای فعالیت در زیاد دارد. درگیری

 که شودمیمنجر  فناورانه تجربه انباشت افزایش و

یوه و ش یک در فنیتخصص  و یادگیری کسب نمایانگر

همچنین توانمندی تولید که باعث  .[13] است فعالیت

مقرون ، ایجاد ساختار سازمانی متمرکز بر کیفیت

 پذیری و قابل اعتماد بودنصرفه بودن، انعطافبه

ام تجمیع و ادغتواند یک منبع کلیدی برای می شود،می

ین بردن عدم سریع و عمیق دانش فناورانه برای از ب

تولیدی و های آمیز فعالیتقطعیت، اجرای موفقیت

و یادگیری فناورانه  [12] خروجی بیشتر نوآورانه باشد

 دانش به تولید . توانمندی[56و  12بخشد ]می را بهبود

 هراشا تولید برای نیاز ی فنی و انسانی موردهامهارت و

 یندهایادر فر قابلیت توانمی جمله آن از دارد که

 مهندسی، کنترل و تولید مدیریت آالت،ماشین تولید،

ه نام برد که ب داری و تعمیرات و طراحی راکیفیت، نگه

 [.59و  58، 57] فناوری است معنی تسلط بر

در یادگیری فناورانه،  یدیگر الندوال به مفهوم

اری میان کند و همکمی اشاره و ارتباط عنوان تعاملبه

عنوان شیوه جدید تولید دانش، طراحان و کاربران را به

ادگیری فناورانه، که به بهبودهای فناوری و رشد ی

تنها محور اصلی توانمندسازی فناوری نهعنوان تدریج به

یافته بلکه در کشورهای درحال در کشورهای توسعه

و  3] گیردیم توسعه نیز شناخته شده است، در نظر

و دانش ها مهارت ؛بنابراین توانمندی ارتباطی. [43

و فناوری برای ها مورد نیاز برای انتقال اطالعات، مهارت

های ، مشاوران، شرکتکنندهمینأدریافت دانش از ت

سسات فناوری است. همچنین شامل ؤخدماتی و م

دسترسی به اطالعات فنی و پشتیبانی خارجی )از منابع 

و مشاوران و  محلیهای خارجی، شرکتفناوری 

ایشگاهی فناوری، تجهیزات تست و آزمهای زیرساخت

ری فناو اندارد و غیره( و دسترسی و کسبسسات استؤم

. [58] مناسب از بهترین منابع داخلی یا خارجی است

منابع از تردیدی نیست که اکتساب و جذب فناوری 

در  که بتوان داخلی و خارجی و کشورهای پیشرفته

ها فناورانه و نوآوری از آن یثر، ارتقاؤاستای یادگیری مر

های گذاری در حوزه سرمایهبهره برد، نیازمند سرمایه

ی گذارسرمایه. توانمندی [3] فیزیکی و انسانی است

های یشبرد توانمندیپشامل شرایط الزم برای تضمین 

و ها شرکت از این فعالیت. [60] فناورانه شرکت است

منجر  که به یادگیری فناورانههایی یگذارسرمایه

تواند می آورد کهمی مهمی به دستهای شود، دانشمی

ه انواع محصوالت نوآورانه )وسعت ئدر طراحی و ارا

تر تر و با کیفیتدانش(، برای ارائه محصوالت متنوع

تر محصوالت به بازار سریع ورود)عمق دانش( و برای 

)سرعت توسعه و استفاده از دانش( استفاده کند و باعث 

. این [23] مالی بیشتری شود کارکردرسیدن به 

بهینه منابع مین و تخصیص أشامل تها یگذارسرمایه

ی در گذارنیاز برای سرمایهمالی و تسهیالت مورد

 [.58] استها و قراردادها پروژه

ی، یادگیرهای ین توانمندیتراز اساسی دیگر یکی

 همکاران و جیمنز تعریف ظرفیت جذب است که طبق

توانند دانش و فناوری می به کمک آنها ، بنگاه[61]

را  است ها سودمندبیرون از سازمان که برای آن

شناسایی و نسبت به تطبیق خود با دانش شناسایی 

. [62و  61] کنندسازی آن اقدام درونی نهایتدر شده و 

 را جذب ظرفیت اصطالح [،63]لوینتال  و کوهن

کارگیری دانش و فناوری هصورت شناسایی، جذب و ببه
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 و زهرا .اندکرده دست آمده از منابع بیرونی تعریفهب

 ند و ظرفیتاه، تعریف را کمی گسترش داد[64] جورج

 کهاند دانسته دانشی کارگیریهب و خلق قابلیت را جذب

 رقابتی حفظ مزیت و کسب برای را سازمان توانایی

دهد و از چهار عنصر کسب، جذب، تبدیل و می افزایش

ابعاد کلیدی ظرفیت جذب استفاده  عنوانبه کارگیریهب

  اند.کرده

 گذارتأثیرسازمانی درونبا توجه به عوامل بنابراین 

و ها ، عاملگفته شده در ادبیات یادگیری فناورانه

 توان بیان کرد.می (2)را به صورت جدول ها عاملزیر

 بر یادگیری فناورانه گذارتأثیرعوامل درون سازمانی  -2جدول 

 منبع هاشاخصزیر منبع هاشاخص ریف

های توانمندی انجام فعالیت 1
R&D 

[12 ،33 ،51 ،

 [54و  53

 R&Dی در گذارسرمایه -

 R&Dتعداد پرسنل واحد  -

 R&Dانباشت و استفاده از اسناد و مدارک  -

 R&Dتجهیزات  -

 R&Dاشتراک دانش و اطالعات در واحد  -

 قابلیت نوآوری تدریجی و اساسی -

[10 ،12 ،21 ،51 ،

 [60و  59

 توانمندی تولید 2
[10 ،12 ،28 ،

 [58و  54، 53

 قابلیت کنترل کیفیت -

 تعمیراتداری و قابلیت نگه -

 قابلیت طراحی -

 ظرفیت فنی -

 قابلیت نیروی انسانی -

 [60و  59، 57، 28]

 [58و  33، 28] توانمندی ارتباطی 3
ی از پیوندهای خارجی )دانشگاه، بردارتوانمندی بهره -

 کنندگان و ...(مینأت
 [59و  58، 28]

 [54و  53] توانمندی سازماندهی 4

 ساختار سازمانی مناسب -

 ترویج فرهنگ سازمانی -

 مدیریتهای ایجاد شیوه -

 [33و  2]

 [58و  28، 10] یگذارتوانمندی سرمایه 5
 و قراردادهاها مهارت و منابع مالی مورد نیاز برای پروژه -

 و قراردادهاها پروژهای سرمایههای هزینه -
 [58و  28]

 [33و  2] سیستم انگیزشی 6
 حمایت مدیریت عالی -

 ارتقا ی وگذارارزش -
 [33و  21]

 [2] رسمیآموزشی رسمی و غیرهای تدوین برنامه - [11و  2] سیستم آموزشی 7

 [47و  45] سیستم مدیریت دانش 8

 آوری دادهت جمعقابلی -

 جو و پاالیش دانشوقابلیت جست -

 قابلیت ایجاد ارتباط و اشتراک دانش -

 بندی دانشقابلیت کد -

 [47و  45]

 [61و  21] جذب ظرفیت 9

 قابلیت اکتساب -

 قابلیت تطبیق -

 قابلیت تبدیل -

 برداریقابلیت بهره -

[64] 
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 گیریو نتیجه بندیجمع -4

در این دوره بسیار رقابتی، یادگیری فناورانه و 

ها مدیریت آن نقش حیاتی در موفقیت رقابتی شرکت

 تواند از طریقمی یادگیری فناورانه کارا. [5] کندمی ایفا

مناسب با  راهکاریهبود توانایی مدیریت و انتخاب ب

توجه به محیط شرکت، برای آن مزیت رقابتی ایجاد 

. این نقش به این خاطر که یادگیری [65و  31] کند

شرکت برای توسعه، محافظت و  فناورانه با قابلیت

لی مرتبط است، پویای اصهای برداری از صالحیتبهره

 پذیرندگان فناوریو [ 5] بسیار قابل توجه است

های توانند از مزایای رقابتی برای ایجاد صالحیتمی

در واقع، یادگیری فناورانه  .[7] محوری خود بهره ببرند

نبودن صالحیت، محصوالت  روزهمانع منسوخ شدن و ب

. بنابراین یادگیری [23] شودمی و خدمات شرکت

کند که از می یک مکانیسم بازخورد ایجاد ،فناورانه

 راهکارهایطریق تغییر مستمر چارچوب دربرگیرنده 

های و انتخابها محور، باعث گسترش فرصتفناوری

گیری یادکه هایی . سازمان[21] شودمی شرکت

دارند در بلندمدت  خودرقبای  نسبت بهبیشتری 

 تبهتری خواهند داش کارکردو خواهند بود تر موفق

یادگیری فناورانه را با بهبود . تس و همکاران نیز [15]

. بنابراین یادگیری [21] دانندمی شرکت مرتبط کارکرد

فناورانه از طریق کمک به مدیریت برای شناسایی نقاط 

از نظر نیروی  R&Dی درگذارقوت سازمانی، سرمایه

فناورانه منجر  دانش و ایجاد پایگاه [12] کار و سرمایه

 باقی ماندن شرکت به عنوان پیشگام فناوری دربه 

 توسعه ،[23و  13، 12] کارکردکسب و کار، بهبود 

 رزشا کیفیت افزایش فناورانه، محصوالت آمیزموفقیت

، کاهش هزینه [13و  7، 5] مشتریان به پیشنهادی

 موفقیت مالی و [14] نوظهور در آیندههای زیرساخت

ر حال توسعه، دهای چنانچه کشور. [15] شودمی

وارداتی را بومی کنند، مفهومش این نیست های فناوری

و اساسی در این ای که از خطرهای ظهور تغییرات ریشه

هستند، اما  ونکشورهای پیشرو مصاز سوی ها فناوری

گیری و ایجاد مجموعه آنچه مهم است شکل

گر و نهادهایی است که تسهیلها ، مهارتهاتوانمندی

ای هفناورانه هستند، روند تسلط بر فناورییادگیری 

ها را تسریع و شکاف فناورانه وارداتی و بومی شدن آن

 یافته صنعتی را کاهشها و کشورهای توسعهآن

های از فناوریای پس از احاطه بر مجموعه .دهندمی

روند و تر بپیشرفتههای توانند به سمت فناوریمی بالغ،

 ها را کسبی فناورانه آنتوانایی یادگیری و نوآور

برای رسیدن به هریک از موارد فوق باید . [66] کنندمی

عواملی را که باعث ایجاد و تقویت یادگیری فناورانه و 

و با تمرکز روی  کنند شوند شناساییمی مدیریت آن

داخلی و خارجی های ها موجبات یادگیری از فناوریآن

اندازه شرکت، عوامل داخلی ) ،بنابراین د.نرا فراهم آور

 (بازار) ( یا خارجیغیره ساختار، توانایی مدیریت و

د ت در فراینمانع یا فزاینده توانایی شرک ممکن است

 .[5] ندیادگیری فناورانه شو

از تبیین مفهوم یادگیری  پسدر این پژوهش نیز 

افزون آن برای اورانه و بیان اهمیت و ضرورت روزفن

سازمانی سازمانی و درونرون، عوامل بهاشرکت

ند. عوامل بر آن از ادبیات استخراج شد گذارتأثیر

، «فناوریهای ویژگی»سازمانی در قالب پنج عامل برون

شرایط »، «بازارهای ویژگی»، «صنعتهای ویژگی»

ک ی بیان شدند که هر «شرایط اقتصادی»و « سیاسی

 کسب و یادگیری فناوری دربر توانند میبه نوعی 

ه باید بها شرکت ،برای مثال بگذارند؛ تأثیرها شرکت

ر د نوع فناوری دریافتی، بازار و شرایط اقتصادی که

توجه کنند. رو هستند، زمان خرید فناوری با آن روبه

ملی او مدیران باید محیط بیرونی و عوها بنابراین شرکت

نظر ها ندارند همواره مدرا که کنترلی چندانی روی آن

های و حمایتها . همچنین قوانین، سیاستهندقرار د

دولت نیز باید در جهت تسهیل یادگیری فناورانه باشد. 

صورت نه شاخص سازمانی بهعوامل درون ،از سوی دیگر

توانمندی »، «R&Dهای توانمندی انجام فعالیت»
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توانمندی »، «دی ارتباطیتوانمن»، «تولید

تم سیس»، «سیستم انگیزشی»، «یگذارسرمایه

ظرفیت »و » سیستم مدیریت دانش»، «آموزشی

 بیان شد. این عوامل از داخل شرکت تقویت «جذب

بخشی هریک به افزایش یادگیری فناورانه شوند و اثرمی

شود. بنابراین با پی بردن به اهمیت میمنجر  شرکت

و همچنین عوامل ها یادگیری فناورانه برای شرکت

ا هانتظار داشت که شرکتتوان می بر آن گذارتأثیر

احساس نیاز کرده و در جهت تقویت آن گام بردارند. 

تواند به دستیابی به فناوری و دانش ضمنی، می این امر

جر منعالوه بر دانش آشکار و تجهیزات فیزیکی صرف 

مکرر یک لیسانس های مثل خریدهایی شود و قرارداد

ه ندبه دار کمتر اتفاق افتد و شاهد کاهش وابستگی

  فناوری باشیم.
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Abstract  

During recent decades technological learning has been a basic topic in different industries so that it can 

have a remarkable role in developing technology, especially for developing countries In fact, this is 

technological learning, which determines to what extent countries in the face of new technologies are 

able to work well. To accelerate companies’ technological learning, understanding its effective factors 

is important so that aidscompanies and industries. According to the literature of technological learning, 

there are variables that can promote, guide and strengthen it. Generally, these factors can be classified 

into two groups that in this project, five internal factors and nine external factors with their sub-factors 

were extracted from the literature. 

Keywords: Technological Learning, External Organizational Factors, Internal Organizational Factors 
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