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B29-A16-Abstract 

Economic growth and development is highly 
tied to the technological development of the 
firms and industries of each country, thus 
determining the enhancement of the 
economic position in a mutual interaction. In 
most cases, achieving technological 
development for latecomer firms and 
countries, becomes possible through the 
primary pathway of technological learning, 
through which latecomers try to reduce their 
technological and economic gap with 
technological frontiers and pioneers. This 
becomes possible with the help of 
government’s support and formulating and 
implementing proper policies; Therefore 
government policies plays an important role 
in how technological learning progresses. 
Accordingly, after explaining the concept of 
technological learning and its importance in 
developing countries as well as the concepts 
of technological gap and latecomers, this 
paper investigates the mechanism by which 
the technological learning takes place in 
firms. Next, technological learning modes, 
resources, processes and models are 
explained. This section is followed by 
pointing out the importance of governmental 
interventions in technological learning 
improvement and also the most important 
government policies in this field. Finally, this 
paper concludes with reviewing the 
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successful experience of technological 
learning in an Iranian company, i.e. the 
MAPNA Group, and investigating the role of 
government policies in this achievement. 
Keywords: Technological Learning, Government 
Policies, Technology Transfer, Absorptive 
Capacity, Technological Capability, MAPNA 
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  دهیچک
دو مقوله در تعاملی دوسویه، ارتقاء جایگاه  اي که این ها و صنایع هر کشور گره خورده به گونه رشد و توسعه اقتصادي به میزان زیادي با رشد فناورانه بنگاه

هاي دیرآمده، دستیابی به توسعه فناورانه، در بیشتر موارد از گذرگاه اولیه یادگیري فناورانه ممکن  براي کشورها و بنگاه. زنند اقتصادي یک کشور را رقم می
این امر البته در سایه حمایت دولت و . مرزهاي فناوري و پیشروان را کاهش دهند کنند شکاف فناورانه و اقتصادي خود با طریق تالش می ایناز  آنها شود و می

در این . کنند هاي دولتی نقش مهمی در چگونگی پیشروي یادگیري فناورانه ایفاء می شود و از این رو، سیاست پذیر می هاي مناسب امکان تدوین و اعمال سیاست
ه و اهمیت آن در کشورهاي در حال توسعه و همچنین مفاهیم شکاف فناورانه و دیرآمدگان، تالش شده سازوکار وقوع پس از تبیین مفهوم یادگیري فناوران ،مقاله

هاي یادگیري فناورانه ارائه و در ادامه اهمیت نقش مداخالت  ها، منابع، فرآیندها و مدل پس از آن سبک. ها مورد بررسی قرار گیرد یادگیري فناورانه در بنگاه
آمیز یادگیري فناورانه  مروري بر تجربه موفقیت. گیرد هاي دولتی در این زمینه، مورد اشاره قرار می ترین سیاست ارتقاء یادگیري فناورانه و همچنین مهمدولت در 

  .دهنده این مقاله خواهد بود هاي دولتی در حصول این موفقیت، خاتمه و نقش سیاست) گروه مپنا(هاي ایرانی  در یکی از شرکت
  هاي دولتی، انتقال فناوري، ظرفیت جذب، توانمندي فناورانه، گروه مپنا یادگیري فناورانه، سیاست: ها یدواژهکل

  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Ghazinoory, S. S., & Mohajeri, A. (2019). Technological Learning and Its Promotion Policies. Journal of Science & 
Technology Policy, 11(2), 439-454. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

کنند با نوآوري و  یافته سعی می کشورهاي توسعه
وتوسعه، ضمن دستیابی  هاي تحقیق گذاري روي فعالیت سرمایه

به رشد بیشتر، موقعیت خود را تحکیم بخشند؛ اما کشورهاي 
تر، یعنی چالش کاستن از  در حال توسعه با چالشی جدي

یافته به عنوان  میزان شکاف میان خود با کشورهاي توسعه
در  موفقکشورهاي . اي جهانی فناوري روبرو هستندمرزه

اند که عالوه بر  هایی بودهآنرویارویی با این چالش، 
آمیز از   اي موفقیت بومی، به گونه وتوسعه هاي تحقیق فعالیت

                                                 
  aida.mohajeri@modares.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

هاي انتقال فناوري، منابع خارجی دانش و  طریق سازوکار
با انباشت  انآن. اند فناوري را جذب و هضم نموده

هاي فناورانه و ارتقاء آنها طی زمان، در مسیر  يتوانمند
پیشروي و کاهش شکاف دانشی و فناورانه خود گام برداشته 

1از طریق یادگیري فناورانه، موفق به فرارسی و
اقتصادهاي  هب 2

  .شوند تر می پیشرفته
اما نکته شایان توجه این است که تحقق فرآیند یادگیري، 

 حال در يکشورها در. نیازمند شرایط و بسترهاي الزم است
 و ها يگذار استیس قیطر از دولت که الزم است ،توسعه
 يریادگیمناسب، بستر الزم جهت  یاستیس يابزارها از استفاده

                                                 
12- Catch up 
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را فراهم  ها هدر بنگا فناورانه يها يتوانمند ءفناورانه و ارتقا
از . ابدی تحقق یمل اقتصاد هتوسع و رشد تینها درسازد تا 

هاي حامی یادگیري فناورانه در  این رو، شناسایی سیاست
و اعمال آنها از سوي  ،هاي کشورهاي در حال توسعه بنگاه

  .دولت، از اهمیت وافري برخوردار است
در این راستا در مقاله حاضر، پس از معرفی مفهوم یادگیري 
فناورانه و نیز روشن ساختن اهمیت آن در کشورهاي در حال 

. شود توسعه، مفهوم شکاف فناورانه و دیرآمدگان تشریح می
سازي شده  ها شفاف سپس سازوکار یادگیري فناورانه در بنگاه

فرآیندهاي  هاي مختلف یادگیري و منابع و و همچنین، سبک
در ادامه، پس از توضیح . یادگیري فناورانه تشریح خواهند شد

اهمیت مداخله دولت براي ارتقاء یادگیري فناورانه و نقش آن 
در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه، به شناسایی 

ها  هاي دولتی پشتیبان تحقق یادگیري فناورانه در بنگاه سیاست
با مروري بر یکی از تجارب  قالهمدر نهایت، . شود پرداخته می
آمیز یادگیري فناورانه در کشور، یعنی تجربه یادگیري  موفقیت

  .رسد فناورانه در گروه مپنا به پایان می
  
  تعریف و مفهوم یادگیري فناورانه -2

توان گفت یادگیري فناورانه، فرآیندي است که  به طور کلی می
منظور ایجاد و  هاي فناورانه به انباشت و تقویت توانمندي

و در نتیجه آن، ] 2و1[را دربردارد  1مدیریت تغییر فنی
ها موفق به مدیریت فرآیند کسب چیرگی فناورانه و  سازمان

توان  می پس. شوند هاي تدریجی می دست یازیدن به نوآوري
یادگیري فناورانه را فرآیندي دانست که از طریق آن بنگاه 

 توسعه و ارتقاء داده و احیاد را هاي موجو ، توانمندي2فناور
  ].3[کند  می

از این رو، یادگیري فناورانه به عنوان روش توسعه 
بیانگر توانایی  کهتعریف شده  3زا هاي فناورانه درون توانمندي

هاي  سازمان در استفاده اثربخش از جذب و هضم فناوري
هاي جدید طی زمان در پاسخ به  خارجی و ایجاد فناوري

هاي الزم  ها و شایستگی کسب مهارت. است تغییرات محیطی
هایی  سازي آنها نیازمند تالش براي توسعه فناوري و یکپارچه

جهت کاهش خطاهاي مربوط به ابتکارات فناورانه در 

                                                 
1- Technical change 
2- Technology-driven 
3- Endogenous 

برداري، توسعه و  هاي انتخاب، انتقال، جذب، بهره حوزه
بنابراین مفهوم یادگیري فناورانه، . ها است سازي فناوري محلی
هاي فناورانه گره خورده و به همین دلیل یادگیري  منديبا توان

هاي فناورانه  فناورانه، به عنوان فرآیند انباشت توانمندي
  ].1[شود  تعریف می

در تعریفی کمی متفاوت، یادگیري فناورانه را  ]4[ویوتی 
جذب فنون ) 1: فرآیند تغییر فنی به دست آمده از طریق

هاي ایجاد شده در  رينوآو) 4انتشار(موجود، یعنی جذب 
ایجاد بهبودهایی پیرامون فنون کسب شده، ) 2جاهاي دیگر و 

او همچنین دو . تعریف کرده است 5یعنی نوآوري تدریجی
را از یکدیگر متمایز  7و یادگیري فعال 6نوع یادگیري غیرفعال

به  8کند که یادگیري غیرفعال، فرآیند تغییر فنی کرده و بیان می
اي که از  اشکال جذب فناورانه) 1: یوهبه دست آمده از دو ش

رویکرد (کند  پیروي می 9مسیري با حداقل تالش فناورانه
) 2؛ و )11هاي کلید در دست براي مثال، پروژه) (10جعبه سیاه

نوعی نوآوري تدریجی به دست آمده به عنوان پیامد تقریباً 
یادگیري از (هزینه تجربه مورد نیاز در تولید  خودکار و بی

یک یادگیرنده غیرفعال، صرفاً با اکتساب . است) نجامطریق ا
  .یابد هاي تولید به رضایت دست می توانمندي

وي یادگیري فعال را به عنوان فرآیند تغییر فنی به دست آمده 
هاي فناورانه براي  جذب فناورانه همراه با تالش) 1: از طریق

براي مثال مهندسی (هاي هضم شده  تسلط بر فناوري
نوع نوآوري تدریجی به دست آمده به عنوان ) 2و ) معکوس

ها در فناوري تعریف  گذاري هاي عامدانه و سرمایه پیامد تالش
هاي تولید،  یک یادگیرنده فعال، در کنار توانمندي. کند می

  .دهد هاي ارتقاء را نیز توسعه می توانمندي
  
اهمیت یادگیري فناورانه براي کشورهاي در حال  -3

  توسعه
ي فناورانه براي کشورهاي در حال توسعه اهمیت یادگیر

به چالشی اساسی در فرآیندهاي پیشرفت و  زیادي دارد و

                                                 
4- Diffusion 
5- Incremental innovation 
6- Passive learning 
7- Active learning 
8- Technical change 
9- Technological effort 
10- Black box approach 
11- Turn-key projects 
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بر خالف آنچه در . ]5[بهبود فناورانه تبدیل شده است 
دهد، یعنی توسعه فناوري از  یافته رخ می کشورهاي توسعه

طریق نوآوري، در کشورهاي در حال توسعه، تغییر فنی اغلب 
هاي ایجاد شده در کشورهاي  بهبود نوآوري با جذب و

به همین دلیل مسیر اکتساب و توسعه . شود صنعتی آغاز می
یافته  هاي فناورانه در کشورهاي توسعه فناوري و نیز توانمندي

و در حال توسعه، با یکدیگر تفاوت دارد و به عبارتی، موتور 
توسعه فناوري در کشورهاي دیرصنعتی شده، یادگیري 

در این کشورها، دغدغه اصلی در مراحل اولیه . انه استفناور
یافته از  هاي انتقال توسعه، کسب مهارت استفاده از فناوري

پیشروان است، که به تدریج و توسط یادگیري فناورانه حاصل 
از این رو، مسیر یادگیري فناورانه این کشورها از . شود می

ب و کند که به جذ چرخه معکوس عمر محصول پیروي می
هاي وارد شده از کشورهاي پیشرفته و سپس  هضم فناوري
  ].1[شود  هاي جدید منجر می خلق فناوري

البته باید توجه داشت که حتی در کشورهاي پیشرفته نیز تمام 
بیشتر . توانند در زمره پیشروان نوآوري باشند ها نمی بنگاه
 1دومابتی ماندن، باید در یادگیري دستها، براي رق بنگاه

با این وجود، توجه بسیار کمتري به . گذاري کنند سرمایه
 3شود تا فرآیند پیشروي نوآورانه می 2فرآیند فرارسی مقلدانه

]6.[  
گیري مفهوم   اهمیت یادگیري در نظام ملی نوآوري باعث شکل

بنیان شده  اقتصاد یادگیري و تأکید بر آن به جاي اقتصاد دانش
ی یادگیري براي موفقیت در اقتصاد یادگیري، توانای. است

در این دیدگاه، . رود اقتصادي، امري ضروري به شمار می
یابد،  ها اهمیت می آنچه براي بهبود عملکرد اقتصادي ملت
؛ اما آنچه جریان ]7[توانایی یادگیري است و نه انباره دانش 

فناوري در کشورهاي در حال توسعه را با محدودیت مواجه 
گذاري  هاي بومی به منظور سرمایه يسازد، کمبود توانمند می

درواقع در زمینه یادگیري ]. 8[است  روي فرآیند یادگیري
فناورانه در کشورهاي در حال توسعه، باید دو نکته را مد نظر 

هاي این  اولین مورد، کمبود دانش فناورانه در بنگاه :داشت
کشورها است و دومین مورد، لزوم پویایی سازوکار یادگیري 

هاي دیرآمده به  نه است؛ بدین معنا که این دسته از بنگاهفناورا

                                                 
1- Second-hand learning 
2- Imitative catching-up process 
3- Innovative pioneering process 

منظور کاهش شکاف خود با پیشروان، باید به طور پیوسته در 
هاي فناورانه گام بردارند، که این امر از  مسیر ارتقاء توانمندي
هاي پیشرفته و نوین از کانال انتقال  طریق دریافت فناوري

  ].9[د شو  فناوري میسر می
دهند،  چه کشورهاي دیرآمده در عمل انجام میالبته آن
برداري صرف نیست و نباید هم باشد؛ چرا که در صورت  کپی
ها با  برداري صرف و عدم تطابق و هماهنگی فناوري کپی

از این رو، شاید . شرایط بومی، پیشروي، نافرجام خواهد ماند
کننده آنچه در فرآیند  تري بیان الگوبرداري، به طور مناسب

  ].10[دهد باشد  دگیري رخ مییا
هاي موجود و  بدین منظور، آنها به منظور تقلید، بهبود فناوري

خلق محصوالت جدید، دانش و مهارت الزم را از طریق 
همکاري با شرکاي خارجی از کشورهاي پیشرفته جذب 

اغلب مواقع، یادگیري اولیه دیرآمدگان، هنگامی رخ . کنند می
کار، فرآیند تولید را براي  اندهد که در نقش یک پیم می

پس از آن، از طریق . دهند کارفرماي خارجی انجام می
، وارد 4سودگانی همهاي توسعه مشترك، از جمله  برنامه

بسته  هر چندشوند؛  می سامانهتجربیات طراحی و یکپارچگی 
به شرایط کشورها و صنایع، این الگو از یادگیري فناورانه 

مرکز پایه دانشی صنایع و همچنین ت. تواند متغیر باشد می
ماهیت حساس و امنیتی برخی از صنایع، از جمله صنایع 
نظامی از عوامل اثرگذار بر الگوي یادگیري فناورانه در 

  ].11[رود  هاي فناورانه بومی به شمار می اکتساب توانمندي
براي درك بهتر یادگیري فناورانه، در ادامه پس از تبیین مفهوم 

آنچه در سازوکار  تشریحانه و دیرآمدگان، به شکاف فناور
  .زیمپردامیدهد،  ها رخ می یادگیري فناورانه در بنگاه

  
  شکاف فناورانه و دیرآمدگان -4

هاي اقتصادي متفاوتی نسبت به  کشورهاي گوناگون در جایگاه
یکدیگر قرار دارند و به عبارتی، با یکدیگر، داراي شکاف 

توان به عنوان  این شکاف را می. باشند میدانشی و فناورانه 
تفاوت توانایی آنها در دسترسی، انتشار و استفاده از دانش 

، ]13[و دیگران  5ایمبریانی]. 12[علمی و فناورانه تعبیر کرد 
هاي  وري بنگاه شکاف فناورانه را در قالب عملکرد نسبی بهره

                                                 
4- Joint venture 
5- Imbriani 
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 هاي خارجی در همان بخش تعریف داخلی در برابر بنگاه
  .اند کرده

ماندگی اقتصادي خود،  ، براي جبران عقب1یندکشورهاي دیرآ
هاي عمل پیشروان، جایگاه  د با یادگیري شیوهنکن تالش می

خود را بهبود بخشیده و از طریق یادگیري فناورانه نسبتاً 
این مفهوم ]. 14[تر از رقبا از شکاف خود با آنها بکاهند  سریع

براي . ها نیز صادق است نگاهعالوه بر کشورها، در مورد ب
هاي درون یک کشور در صنعتی خاص  مثال، برخی از بنگاه

توانند نسبت به یک یا چند بنگاه دیگر در آن صنعت، در  می
  .جایگاه دیرآمده قرار داشته باشند

هایی  عنوان بنگاه را به یندها، دیرآ]11[در این راستا، لی و یون 
قال فناوري، چه از طریق کنند که در فرآیند انت تعریف می
هاي غیررسمی،  هاي رسمی و چه از طریق سازوکار سازوکار

کنند با  در جایگاه گیرنده قرار دارند و معموالً سعی می
حمایت شرکاي خارجی خود بر شکاف دانشی و فناورانه 

البته شکاف فناوري طی زمان ثابت . خود با پیشروان غلبه کنند
دامات پیروان و تصمیمات آنها براي ماند؛ بلکه به دلیل اق نمی

کاهش این شکاف و نیز به دلیل تصمیمات رهبران در راستاي 
این تصمیمات و نتایج . نوآوري مستمر، تغییرات مداومی دارد

حاصل از آنها، تفاوت نرخ رشد بین پیروان و رهبران را رقم 
براي  یندهادر بخش آتی، سازوکاري که دیرآ .]12[زند  می

کنند تا در  یادگیري فناورانه از طریق انتقال فناوري طی می
اي  نهایت قادر به پر کردن این شکاف باشند، از زاویه

  .گیرد تر مورد بررسی قرار می نزدیک
  
  ها سازوکار یادگیري فناورانه در بنگاه -5

یادگیري فناورانه در کشورهاي در حال توسعه، اغلب با 
درواقع انتقال فناوري از . فرآیند انتقال فناوري عجین است

یافته، به عنوان مسیر اصلی تأمین فناوري  کشورهاي توسعه
هاي محدود  پیشرفته براي تولیدکنندگانی با توانمندي

توان  می انتقال فناوري را]. 8[رود  وتوسعه به شمار می تحقیق
د که به عنوان کرکارگیري فناوري معنا  استفاده از دانش و به

شود که توسط آن، فناوري  فرآیندي در نظر گرفته می
یافته براي هدفی خاص، یا به منظور یک کاربرد  توسعه

متفاوت و یا توسط یک کاربر جدید مورد استفاده قرار 

                                                 
1- Latecomer 

ال فناوري بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، انتق. گیرد می
یافته را به عنوان عنصري مهم براي رشد  از کشورهاي توسعه

هاي انتقال فناوري و یادگیري  کانال]. 16[آورند  به حساب می
تشکیل  2هاي چندملیتی هاي بزرگ و شرکت را اغلب، بنگاه

  ].17[دهند  می
از طرفی، از آنجا که فرآیند انتقال فناوري، عالوه بر انتقال 

هاي فیزیکی، انتقال دانش و مهارت  راییتجهیزات و دا
گیرد، بنابراین توانایی بنگاه گیرنده در  فناورانه را نیز در بر می
یابد که به ظرفیت  یافته نیز اهمیت می جذب دانش انتقال

که ] 19[ 5و لوینتال 4کوهن]. 18[آن بستگی دارد  3جذب
اولین بار مفهوم ظرفیت جذب را معرفی کردند، آن را به 

برداري از  وان توانایی سازمان در کشف، استفاده و بهرهعن
توان آن را متشکل از دو  می کهاند  دانش بیرونی تعریف کرده

ظرفیت جذب  و 6بعد اصلی شامل ظرفیت جذب بالقوه
دانست، که اولی به سازمان ظرفیت پذیرا بودن  7بالفعل

همان چیزي که (دهد  دانش بیرونی می 8اکتساب و هضم
کوهن و لوینتال آن را به عنوان توانمندي بنگاه در 

کنند که  گذاري و اکتساب دانش بیرونی توصیف می ارزش
و  )برداري و استفاده از این دانش نیست بهره ضامنالبته 

از دانش  10برداري و بهره 9دومین بعد، ظرفیت بنگاه در تبدیل
ات بنگاه و در بیرونی از طریق مشارکت دادن آن در عملی

  ].20[دهد  نتیجه بهبود عملکرد را نشان می
نیز دو  12و شدت تالش 11از سوي دیگر، دانش مرتبط پیشین

 1مؤلفه مهم تشکیل دهنده ظرفیت جذب هستند که در شکل 
درصورت . توان تأثیر آنها بر ظرفیت جذب را مشاهده کرد می

ت جذب، ، ظرفی)1ربع (ها  باال بودن میزان هردوي این مؤلفه
، ظرفیت )4ربع (باال؛ و در صورت پائین بودن میزان آنها 

هایی با دانش پیشین باال و شدت  سازمان. جذب، پائین است
، به تدریج ظرفیت جذب خود را از )2ربع (تالش پائین 
 4و به سرعت به سمت پائین، یعنی ربع (هند  دست می

                                                 
2- Multinational corporations 
3- Absorptive capacity 
4- Cohen 
5- Levinthal 
6- Potential Absorptive Capacity 
7- Realized Absorptive Capacity 
8- Assimilation 
9- Transformation 
10- Exploitation 
11- Prior related knowledge 
12- Intensity of effort 
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در  با حرکت فناوري زمان هم؛ چرا که )حرکت خواهند کرد
برعکس، . شود می 1مسیر خود، پایه دانش پیشین آنها منسوخ

هاي مکرر جهت یادگیري و حل مسائل،  همچنان که تالش
هایی با پایه دانشی اندك  سطح پایه دانشی مرتبط را در سازمان

دهد، این دسته از  ارتقاء می) 3ربع (و شدت تالش باال 
سمت  و حرکت به(ها قادر به کسب ظرفیت جذب  سازمان

در هر صورت، دانش و فناوري با عبور  .خواهند بود) 1ربع 
از مجراي کانال انتقال فناوري و گذر از فیلتر ظرفیت جذب، 

  ].21[گیري یادگیري در بنگاه شود  تواند منجر به شکل می
انباشت دانش حاصل از این فرآیند، موجب ایجاد و افزایش 

درواقع ایجاد توانمندي . شود سطح توانمندي فناورانه بنگاه می
عنوان فرآیند پویاي یادگیري قلمداد کرد؛  توان به فناورانه را می

بدین معنا که انباشت دانش حاصل از یادگیري فناورانه، منجر 
به بیان بهتر، بین . شود به توسعه توانمندي فناورانه در بنگاه می

پایه دانشی فناورانه و توانمندي فناورانه، یادگیري فناورانه، 
بدین معنا که افزایش یادگیري  ،وجود دارد 2افزایی نوعی هم

، افزایش امرفناورانه، باعث بسط یافتن پایه دانشی شده و این 
کیامهر، توانمندي ]. 22[توانمندي فناورانه را در پی دارد 
زم براي ایجاد ها و ساختار ال فناورانه را به عنوان منابع، مهارت

مراحل  3کیم]. 23[و مدیریت تغییرات فنی تعریف کرده است 
در کشورهاي در مراحل مختلف فرارسی و توسعه توانمندي 

و تا  5تا تقلید خالقانه 4بردارانه را از تقلید کپی حال توسعه
هاي  توالی رایج توسعه توانمندي]. 24[نوآوري برشمرده است 

هاي  امالً جدید از توانمنديهاي ک فناورانه در زمینه فناوري
                                                 
1- Obsolete 
2- Synergy 
3- Kim 
4- Duplicative imitation 
5- Creative imitation 

و سپس به تولید است، اما در  گذاري نوآوري، به سرمایه
کشورهاي در حال توسعه معموالً عکس این توالی وجود دارد 

]25.[  
افزایش سطح توانمندي فناورانه نیز افزایش سطح ظرفیت 

بنگاهی توانایی بیشتري براي هر چه . جذب را در پی دارد
از (ر به لحاظ فناورانه داشته باشد تولید محصوالت برت

ظرفیت آن براي ) توانمندي فناورانه بیشتري برخوردار باشد
برداري از دانش بیرونی بیشتر  سازي و بهره اکتشاف، یکپارچه

و ) ظرفیت جذب آن افزایش خواهد یافت(خواهد بود 
  ].26[محصول، بازار و عملکرد مالی بهتري خواهد داشت 

چرا که ظرفیت جذب . یابد اما این جریان در اینجا پایان نمی
پائین بودن سطح ظرفیت . نیز بر فرآیند انتقال اثرگذار است

جذب در بنگاه گیرنده، نقصی است که فرآیند انتقال فناوري 
، به عبارتی. آورد را کند ساخته و یا از آن ممانعت به عمل می

ي از ظرفیت جذب بنگاه گیرنده، از سطح باالترهر چه 
برخوردار باشد، توانایی بیشتري براي کسب و جذب دانش 

 در نتیجهو ] 18[فناورانه از منبع خارجی خواهد داشت 
ظرفیت جذب بنگاه بر انتقال فناوري از منبع خارجی اثرگذار 

مند برقرار  و نظام پویابین این چهار مقوله، ارتباطی  .است
گونه، یادگیري فناورانه و ارتقاء  است که در مسیري مارپیچ

  .)2شکل  ( برد ها در بنگاه را به پیش می توانمندي
  
  هاي یادگیري فناورانه سبک -6

 6ها از طریق استفاده و تبادل رسمی دانش مدون برخی بنگاه
گذاري  کنند که اساساً مبتنی بر سرمایه مبادرت به نوآوري می

                                                 
6- Codified knowledge 

  
  ]6[هاي ظرفیت جذب  پویایی) 1شکل 
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وتوسعه، اختراع، فناوري  براي مثال تحقیق(در علم و فناوري 
که در مورد  است؛ درحالی) اطالعات و ارتباطات و غیره

ها، نوآوري، حاصل استفاده و تبادل دانش  برخی دیگر از بنگاه
  ].27[ضمنی و مبتنی بر تجربه و تعامالت غیررسمی است 

این دو رویکرد متمایز، معرف دو سبک مختلف از یادگیري، 
بنیاد  و یادگیري تجربه) 1STI(بنیاد  شامل یادگیري پژوهش

)2DUI (در سبک . هستندDUI دانش ضمنی اهمیت دارد و ،
در . شود دستیابی به آن، از طریق یادگیري تعاملی ممکن می

غیررسمی مانند این سبک، به جز انواع رسمی یادگیري، انواع 
، 4، یادگیري از طریق استفاده3یادگیري از طریق انجام کار

، در 6و یادگیري از طریق جستجو 5یادگیري از طریق تعامل
]. 28[شوند  هاي اصلی یادگیري محسوب می زمره روش

یادگیري از طریق انجام، افزایش کارایی عملیات تولید؛ 
استفاده از یادگیري از طریق استفاده، افزایش کارایی 

هاي پیچیده؛ و یادگیري از طریق تعامل، افزایش  امانهس
                                                 
1- Science-Technology-Innovation 
2- Doing-Using-Interacting 
3- Learning-by-doing 
4- Learning-by-using 
5- Learning-by-interacting 
6- Learning-by-searching 

. را به همراه دارد... تعامالت میان کاربران و تولیدکنندگان و 
یادگیري از طریق جستجو و پژوهش نیز اینکه ضمن 
. آورد هاي مهمی را براي نظام نوآوري فراهم می ورودي

هایی را  د و ایدهده تجربیات روزمره، دانش فنی را افزایش می
از این رو، . دهند هاي مناسب در اختیار قرار می حل درباره راه

 هايروال، یادگیري، امري برآمده از دل DUIدر رویکرد 
این رویکرد، در صنایعی مانند ]. 27[روزمره سازمان است 

سازي و سایر  ابزارهاي ماشینی، خودروسازي، کشتی
  ].29[هاي سنتی کاربرد بیشتري دارد  بخش

، بر اهمیت پژوهش و استفاده از نتایج STIاما در سبک 
وتوسعه، آزمایش، دانش مدون و  هاي تحقیق فعالیت

ها  همکاري بنگاه. شود فرآیندهاي رسمی یادگیري تأکید می
. یادگیري است STIهاي سبک  ها، یکی از جلوه با دانشگاه

 این سبک، به خلق دانش پیشرفته و دانش فناورانه مربوط
اي در ارتباط است که  شود که اغلب با فرآیندهاي تحلیلی می

کارگیري در  هاي طبیعی قابل به به شناسایی اصول و سازوکار
پردازد و بیشتر در صنایعی مانند مواد  ها و صنایع می تمام بنگاه

  .فناوري و نانو کاربرد دارد شیمیایی، دارو، زیست

 
  فناورانه يریادگیسازوکار ) 2شکل 
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تن قدرت هر دو ترکیب این دو سبک با یکدیگر، با درآمیخ
، )هاي آشکار و ضمنی یعنی دانش(نوع دانش غالب در آنها 

در دهد و  قدرت و احتمال خلق دانش علمی را افزایش می
بهبود و افزایش خروجی یادگیري و نوآوري را به  نتیجه

هایی که قادر به ترکیب هر دو  بنابراین بنگاه. همراه دارد
الت نوآورانه را رویکرد مزبور باشند، شانس تولید محصو

  ].28[دهند  براي خود افزایش می
  
  منابع یادگیري فناورانه -7

ها و  بر اساس نظر کیم، منابع خارج از کشور مانند دانشگاه
بنیان خارجی، منابع داخل کشور مانند  هاي دانش سازمان
ها و مراکز تحقیقاتی و منابع درون سازمانی از منابع  دانشگاه

د که کرتوجه  بایدشوند اما  قلمداد مییادگیري فناورانه 
توانایی استفاده مؤثر از آن، تنها به وسیله توسعه توانمندي 

ق می شود و بهترین راه این  فناوري در داخل سازمان محقّ
توسعه، نهادینه کردن و افزایش دانش ضمنی کارکنان است و 
باید طوري عمل کرد که دانش آشکار، تبدیل به دانش پنهان 

ذکر این نکته ضروري است که . شوند و البته بالعکس افراد
اگر چه جمع ساده یادگیري فردي، منجر به یادگیري سازمانی 

شود ولی یادگیري سازمانی نتیجه انباشتگی یادگیري  نمی
  .]30[فردي است 

هایی مانند قرارداد همکاري فناوري با  ها از روش شرکت
هاي  تی، بدنههاي داخلی و خارجی، مؤسسات تحقیقا شرکت

هاي فنّی و آموزشی و  ها، تامین کمک دولتی و دانشگاه
کننده خارجی و استفاده از منابع  اي از تامین کاالهاي سرمایه

هاي دولتی براي فراهم کردن امکان  داخلی مانند دانشگاه
اقدام به اي،  هاي توسعه تحقیقات و مطالعات و انجام پروژه

  .]31[کنند  می 1یادگیري از طریق تعامل
کند که چندین منابع فناوري وجود  نیز بیان می] 32[پویت 
هاي مهندسی  بخشوتوسعه و  هاي تحقیق آزمایشگاه. دارد

کنندگان، کاربران و تحقیق  تولید، از منابع درونی بنگاه و تأمین
  .شوند و مشاوره دولتی از منابع بیرونی فناوري محسوب می

  
  نهفرآیندهاي یادگیري فناورا -8

در مطالعات موجود، به فرآیندهاي مختلفی از یادگیري اشاره 
                                                 
1- Learning by Interacting 

فرآیند یادگیري زیر را بیان کرده که  6، ]2[ 2شده است، مالربا
  :هریک از آنها با منابع و انواع مختلفی از دانش در ارتباطند

یادگیري از طریق انجام، درون سازمان و مرتبط با فرآیند  -
  تولید؛

ستفاده، درون سازمان و مرتبط با استفاده یادگیري از طریق ا -
  ها؛ آالت و ورودي از محصوالت، ماشین

هاي علم و فناوري، بیرون سازمان و  یادگیري از پیشرفت -
  هاي جدید علم و فناوري؛ مرتبط با جذب توسعه

یادگیري از سرریزهاي بین صنعتی، بیرون سازمان و مرتبط  -
صنعت در حال انجام دادن ها در  با آنچه رقبا و سایر سازمان

  هستند؛
یادگیري از طریق تعامل، بیرون سازمان و مرتبط با منابع  -

کنندگان یا  دستی دانش مانند تأمین باالدستی یا پائین
  ها در صنعت؛ کنندگان یا همکاري با سایر سازمان استفاده

مرتبط ) اساساً(یادگیري از طریق پژوهش، درون سازمان و  -
وتوسعه با هدف ایجاد دانش  رسمی مانند تحقیق هاي با فعالیت
 .جدید

از نگاه مالربا، هر یک از فرآیندهاي یادگیري با منبع خاصی از 
ورانه و مسیرهاي متنوع تغییر فنی  دانش فناورانه و بهره

. ها مرتبط هستند تدریجی از طریق ذخیره انباشتی دانش بنگاه
جی، ارتباط هاي خاص تغییر فنی تدری گیري درواقع، جهت

یادگیري . نزدیکی با انواع خاص فرآیندهاي یادگیري دارند
بر، متمرکز و  یک کاالي رایگان نیست؛ بلکه فعالیتی هزینه

ها بسته به فرآیندهاي  ، بنگاهدر نتیجه. چندبعدي است
هاي  یادگیري خود و نیز بسته به ذخیره دانش و توانمندي

یادگیري . شوند ز میانباشته شده طی زمان، از یکدیگر متمای
دهد؛ بلکه منابع بیرونی دانش فناورانه  ها در خأل رخ نمی بنگاه
ها و  ورانه، نقشی اصلی در انباشت ذخیره دانش بنگاه و بهره

نیز در خلق مسیرهاي خاص پیشرفت فنی تدریجی ایفاء 
توانند به  البته انواع مختلف فرآیندهاي یادگیري می. کند می

براي مثال یادگیري از . دیگر مرتبط باشندمیزان زیادي با یک
تواند همراه با یادگیري از طریق استفاده رخ  طریق اقدام می

تواند همراه با یادگیري از  یادگیري از طریق پژوهش می. دهد
ها در علم و فناوري و یادگیري از طریق اقدام و  پیشرفت

یادگیري از طریق تعامل رخ دهد، مانند آنچه در صنایع 

                                                 
2- Malerba 
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  .اي وجود دارد رسانا یا تجهیزات سرمایه پیمایی، نیمههوا
از سوي دیگر، هر یک از این فرآیندها در شرایط خاصی 

هاي  براي مثال، یکی از ویژگی. یابند موضوعیت بیشتري می
هاي مدرن و پیچیده این است که مورد پذیرش  فناوري

گیرند، تجربه بیشتري در ارتباط با آنها به  بیشتري قرار می
. یابند آید و به میزان بیشتري نیز بهبود می دست می
هاي فزاینده  هایی که از طریق آنها این بازگشت سازوکار

شوند، اغلب شامل یادگیري از طریق انجام و  تقویت می
  ]33[. یادگیري از طریق استفاده است

  
  عوامل مؤثر بر یادگیري فناورانه -9

أثیرگذاري قدرت ت یادگیري فناورانه، در عین برخورداري از
بر توسعه اقتصادي، خود،  در نتیجهو  باال بر توسعه فناوري

تواند  متأثر از عوامل متعددي است، که شناخت آنها می
گیري اقدامات سیاستی مناسبی در سطوح  موجب شکل

در این بخش به بررسی دو مورد از . گذاري شود سیاست
  .شود هاي مطرح در این زمینه پرداخته می مدل
  ]1[نوري و دیگران  مدل قاضی) الف

مدلی از عوامل مؤثر بر یادگیري فناورانه ارائه  این محققان،

اند که دو دسته عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر یادگیري  کرده
فرآیندهاي سازمانی، مسیر فنی و . گیرد فناورانه را در بر می

دهند و عوامل  پایه دانشی، عوامل داخلی را تشکیل می
است که هریک از اقتصادي و فنی  عواملخارجی نیز شامل 

هستند  اي از عوامل ، خود، شامل زیرمجموعهاین دو دسته
درك آنها به اثرگذاري مطلوب بر تشریح و که ) 3شکل (

   :کند ها کمک می سرعت و قدرت یادگیري فناورانه بنگاه
به فرآیندهاي سازمانی و مدیریتی و نیز : فرآیند سازمانی ÷

ریزي و  منظور حل مسائل مربوط به برنامه تالش فناورانه به
وانمندي فناورانه ها و رشد ت سازي یادگیري در سازمان پیاده

ها و  هاي فناورانه در سازمان معموالً رشد توانمندي. اشاره دارد
صنایع از طریق انتخاب راهبرد، روش یادگیري و ساختار 

  .دهد سازمانی مناسب رخ می
مسیر پیشرفت فناورانه، شامل مسیر افقی و : مسیر فناوري ÷

براي مسیر افقی به مسیري که بنگاه باید . شود عمودي می
گردد و  هاي فناورانه طی کند، برمی انباشت و توسعه توانمندي
هاي توسعه فناوري، شامل جذب،  مسیر عمودي، بیانگر گام

  .هضم و نوآوري است
هاي فناورانه بنگاه  به سطح موجود توانمندي: پایه دانشی ÷

 
 ]1[عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر یادگیري فناورانه  )3شکل 



  نامه جامع سیاست علم، فناوري و نوآوري ویژه ي؛فناور و است علمیفصلنامه س؛ نوري، آیدا مهاجري سید سپهر قاضی

447  

هاي انباشته شده طی  افزار و مهارت یعنی دانش، تجهیزات، نرم
  .شود آوردن پایه دانشی جدید مربوط میزمان و فراهم 

. شامل پیچیدگی و جدید بودن فناوري است: عوامل فنی ÷
هاي  پیچیدگی فناوري به دانش، اجزا، تجهیزات و زیرسیستم

یک فناوري خاص اشاره دارد و جدید بودن فناوري به 
شرایط فناوري در جهان مرتبط است که معموالً بیانگر روند 

  .استمر آن فناوري در چرخه ع
هاي یادگیري  ها و پروژه برنامه بقاء: عوامل اقتصادي ÷

شامل ( فناورانه به قوت و ثبات عوامل اقتصادي داخلی
شامل رقابت ( و جهانی )هاي دولت و شرایط بازار سیاست

 )المللی فناوري المللی در روند فناوري و قیمت بین بین
وانمندي در این مدل، عوامل درونی، سطح ت .بستگی دارد

کند و عوامل  فناورانه یا ظرفیت جذب بنگاه را تعیین می
کننده راهبرد  بیرونی، در کنار ظرفیت جذب بنگاه، تعیین

منظور از راهبرد فرارسی فرآیندي است که از . فرارسی است
طریق آن، کشورهاي عقب افتاده از مرز فناوري، تالش 

  .دکنند شکاف فناورانه ایجاد شده را کاهش دهن می
 ]11[مدل لی و یون ) ب

اند که یادگیري فناورانه، متأثر از  لی و یون بیان کرده
به . است 1راهبردهاي اکتساب فناوري و ابتکارات سیاستی

هاي  گفته آنها، نقش دولت در تسهیل توسعه توانمندي
براي . سازمانی براي یادگیري فناورانه غیرقابل انکار است

 هاي دیرآمده، باید با ابتکارات سیاستی بنگاه 2مثال، خیزش
پچیده دولتی که خاص هر بخش هستند، توضیح داده شود؛ 

اي بر رقابتی  چرا که این ابتکارات سیاستی صنعتی، اثر گسترده
راهبردهاي اکتساب  لی و یون،. بودن در سطح بنگاه دارند

 6، جاسوسی)5ساخت( 4درونزا، توسعه 3فناوري شامل خرید
و توسعه  8، تولید مشترك7، مهندسی معکوس)ديدز(

اي از  کنند که به دلیل پاره برشمرده و بیان میرا  9مشترك
در . مالحظات، بهتر است از راهبرد جاسوسی صرف نظر شود

این میان، نکته حائز اهمیت، انتخاب بین توسعه درونی و 

                                                 
1- Policy initiatives 
2- Rise 
3- Purchase (buy) 
4- Indigenous development 
5- Build 
6- Espionage 
7- Reverse engineering 
8- Co-production 
9- Co-development 

. یا خرید است 10توسعه بیرونی، یا به عبارتی، رویکرد ایجاد
، در )ساخت(که رویکرد ایجاد، با گزینه توسعه درونی  حالیدر

فناورانه محدودي   که توانمندي یندهاییارتباط است، اما دیرآ
درواقع، گزینه ساخت، . دهند دارند، گزینه خرید را ترجیح می

گذاري قابل مالحظه  با میزان سرمایه یندهايبیشتر براي دیرآ
گزینه خرید، عموماً  وتوسعه مناسب است و در زمینه تحقیق

تولیدمحور با منابع فناورانه نسبتاً اندك  یندهايتوسط دیرآ
ترین  اما به طور کلی، گزینه خرید، ارجح. شود ترجیح داده می

راهبردهاي اکتساب . حالت براي اکتساب اولیه فناوري است
را به سمت مراحل بعدي اکتساب، هدایت  یندهااولیه، دیرآ

تساب در این مرحله، شامل مهندسی هاي اک حالت. کند می
شود که  معکوس و تولید مشترك و توسعه مشترك می

در این مرحله، . آیند محصول جنبی گزینه خرید به حساب می
میزان نقش شرکاي خارجی که توسط رابطه سیاسی بین 

شود، عاملی  کنندگان تعیین می دهندگان دانش و دریافت انتقال
یافته، اغلب،  مثال، کشورهاي توسعهبراي . آید مهم به شمار می

مانند تجهیزات ارتباطات هوایی و  11صادرات فناوري پیچیده
سالح را به دلیل وجود مالحظات راهبردي و یا به دلیل 

کنند و  خود محدود می 12حفاظت از مزیت فناورانه
با سطح دسترسی پائین به پایه دانش خارجی،  یندهايدیرآ

در این . گزینند وس را برمیمعموالً راهبرد مهندسی معک
البته . کنند ایفاء می ايحالت، شرکاي خارجی، نقشی منفعالنه

اي  مهندسی معکوس، نیازمند برخورداري از پایه دانشی انباشته
است که به واسطه آن، تقلید و ایجاد اصالحاتی در محصول 

برعکس، تولید مشترك و توسعه . پذیر باشد اصلی امکان
شوند که شرکاي خارجی، نقشی  سهیل میمشترك، هنگامی ت
چارچوب مفهومی ارائه شده توسط آنها در . فعال داشته باشند

  .قابل مشاهده است 4شکل 
  

هاي دولتی مؤثر بر ارتقاء یادگیري  سیاست -10
  فناورانه

اقتصادي و نیز -هاي اجتماعی پیچیدگی رو به افزایش نظام
شود که نیاز  المللی عصر حاضر، باعث می مشکالت ملی و بین

در  به ویژههاي یکپارچه  بیشتري به تدوین سیاستهر چه 
                                                 
10- Make 
11- Sophisticated technology 
12- Technological advantage 
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 مطالعات که هر چند. حوزه علم و فناوري وجود داشته باشد
 گرفته تصور بازار و اقتصاد در دولت هخلامد هدربار يادیز
 نیا در يزیبرانگ چالش و متناقض بعضاً و مختلف اتینظر و

 در که است نیا توافق، مورد هنکت اما شده، مطرح خصوص
 گر لیتسه نهاد کی عنوان به دولت، توسعه، حال در يکشورها

 نقش ،يفناور و علم هحوز در يگذار استیس با بسترساز، و
 مراحل در به خصوص ،ياقتصاد رشد شبردیپ در يادیز

  .کند یایفاء م رو شیپ نیآغاز
، یادگیري و دسترسی به دانش هاي دیرآیندبنگاهبراي 

هاي فناورانه، موضوعی   خارجی، به منظور ایجاد توانمندي
بر  اما نکته اینجا است که یادگیري امري زمان. حیاتی است

ها بایستی آنقدر ادامه یابد که یادگیري  این بنگاه بقاءاست و 
مورد تهاجم  یندهادرواقع درصورتی که دیرآ. تکمیل شود

از این رو، . افتد آنها به مخاطره می بقاءقرار گیرند،  هاپیشرو
هاي نوزاد، پیش از دستیابی آنها به یادگیري  حمایت از بنگاه

  ].34[کامل، ضروري است 
هاي دولتی همواره به عنوان یک عامل مهم  از این رو، سیاست

هاي  اثرگذار بر فرآیندهاي یادگیري فناورانه و رشد شرکت
در مراحل  به ویژهاین نقش . در نظر گرفته شده است ینددیرآ

مطالعات اخیر نشان  هر چند؛ مهمتر استآغازین توسعه 
هاي مداخله دولت  هاي دولتی و روش اند که نوع سیاست داده

اي از یک کشور به کشور  در فرآیندها به طور قابل مالحظه
  ].35[دیگر تفاوت دارد 

هاي مرسوم  رسد سیاست ر میکند که به نظ بیان می] 4[ویوتی 
علم و فناوري، یعنی تأکید بر پژوهش بنیادي، رقابت شدید و 
حفاظت قوي از حقوق مالکیت فکري، قادر به به پیش راندن 
کشورها در مسیر فرارسی، از یادگیري فناورانه غیرفعال به 
سمت یادگیري فناورانه فعال و سپس به سوي نوآوري 

، باید کشورهاي دیرآیندفناوري هاي علم و  سیاست. نباشند
اساساً در قالب سهم آنها در کاهش تأخیر زمانی تقلید و 

وري ارزیابی شوند و هدف اولیه آنها باید پرورش  شکاف بهره
اي  فرآیندي قوي از یادگیري فعال، یعنی ایجاد مجموعه

ها به منظور پرورش یادگیري  درست از نهادها و مشوق
هاي فناورانه در  چنین ایجاد توانمنديهم. فناورانه فعال باشد

  .رود ها نیز موضوعی حیاتی به شمار می بنگاه
و ) تحقیقات پایه(، پژوهش بنیادي دانشگاهینهادهاي 
. کنند وتوسعه، نقشی اساسی در این خصوص ایفاء می تحقیق

هاي ملی یادگیري ترکیب شوند و  اما این موارد باید با تالش
خوش هاي علمی  ر برخی از حوزهباید ب زمان همبه صورت 

براي توسعه آینده فرآیند نوآوري درون کشور متمرکز  آتیه
با درك این موضوع که نوآوري، تنها هدف مطلوب . باشند

نیست و یادگیري فعال نیز هدف بسیار مهمی به شمار 

 
 ]11[ ابتکارات سیاستی و راهبردهاي اکتساب فناوري مؤثر بر یادگیري فناورانه )4شکل 

 آیندشرایط بنگاه دیر

 بنگاه دیرآیندراهبرد اکتساب فناوري 
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و  ینددیرآکشورهاي هاي علم و فناوري  رود، آنگاه سیاست می
یابند و با  پذیري بیشتري می کانراهبردهاي سطح بنگاه، ام

  .ریسک کمتري همراه خواهند بود
به منظور جرح و تعدیل و بهبود، گسترش  وتوسعه تحقیق

سازي  تولید، پشتیبانی فنی، نمایش و انتشار، شبکه
، الگوبرداريها و نیز  کنندگان، آزمایشگاه تأمینبا  تولیدکنندگان

اي علم و ها و راهبرده همگی به عناصر ضروري سیاست
  .شوند فناوري تبدیل می

ها نیز از اهمیت زیادي در زمینه یادگیري  بنگاه نیروي کار
موضوعاتی از قبیل آموزش نیروي کار،  و باید به برخوردارند

هاي اندك در  یه محیط همکارانه بین مدیریت و کارگران، ال
  .توجه داشتمراتب بنگاه و مدیریت کیفیت جامع،  سلسله

اب بخش یا فناوري مناسب نیز از اهمیت زیادي همچنین انتخ
فناوري بلوغ کمتري داشته هر چه . برخوردار خواهد بود

هاي فناورانه براي یادگیري فعال و نوآوري، نرخ  باشد، فرصت
. رشد بازار و انتظار حاشیه سود باالتر نیز بیشتر خواهد بود

ل بستی براي یادگیري فعا ، به عنوان بن1هاي بالغ فناوري
  .شوند قلمداد می
هاي اقتصاد کالن، صنعتی و آموزشی، باید محیط  سیاست
براي . ایجاد کنند 2نظام یادگیري فعال یک ی برايمناسب
، معموالً فشار رقابت شدید، که به وسیله بازارهاي یندهادیرآ

تواند باعث  شود، به تنهایی می داخلی باز و آزاد ایجاد می
که داراي حجم  شود صنایعیرقابت قیمتی و تخصصی شدن 

هاي بالغ  زیادي از نیروي کار و منابع طبیعی هستند، یا فناوري
، یادگیري غیرفعال و رقابتی بودن در نتیجه. گیرند را به کار می
  ].4[را در پی خواهد داشت  3ساختگی

با بررسی سه کشور کره جنوبی، هند ] 36[عطارپور و دیگران 
را براي ارتقاء یادگیري فناورانه و ترکیه، هفت ابزار سیاستی 
گیري  بهره: اند از عبارت که اند در صنعت فوالد شناسایی کرده

سازي سیاست  اثربخش از تجارب افراد متخصص، پیاده
حمایت از محصوالت ساخت داخل در قراردادهاي مهم، 

وتوسعه در صنعت، تسلط بر  انداز تحقیق ایجاد چشم
زي براي ارتقاء آنها، جذب ری هاي موجود و برنامه فناوري
وتوسعه  گذاري خارجی مشترك، ایجاد نهادهاي تحقیق سرمایه

                                                 
1- Mature technologies 
2- Active learning system 
3- Spurious competitiveness 

هاي  کنندگان اصلی و توسعه شرکت مشترك با مصرف
  .کوچک و متوسط بنیان دانش

آمیز  در ادامه فصل، به بررسی یکی از تجارب موفقیت
یادگیري فناورانه در داخل کشور، در گروه مپنا پرداخته 

  .شود می
  

  بررسی تجربه یادگیري فناورانه در گروه مپنا -11
آمیز  در میان تجربیات موفقیت موارد شایان توجهیکی از 
که به عنوان سازمان  است 4گروه مپناتجربه ، ایراندر  یادگیري

زیرمجموعه خود، در زمینه  هاي به همراه شرکت سازمان مادر
 هاي نفت اجراي پروژهی، هاي حرارت طراحی و احداث نیروگاه

ر گذاري خصوصی د ونقل ریلی و نیز سرمایه و گاز و حمل
و  5کار اجرایی کلید در دست این صنایع به صورت پیمان

در بازار ایران و منطقه فعالیت  گذاري خصوصی سرمایه
  .کند می

امور توسط وزارت نیرو،  1372پیش از تأسیس مپنا در سال 
هاي  رکتهاي نیروگاهی حرارتی ایران، توسط ش اجرایی پروژه

در ادامه، مسیر طی شده توسط این . شد خارجی انجام می
شرکت در زمینه یادگیري فناورانه مورد بررسی و تحلیل قرار 

  .گیرد می
 مسیر یادگیري فناورانه گروه مپنا 11-1

، 6هاي پیچیده حوزه محصوالت و سامانه یندهايدر میان دیرآ
ایران موردي جالب تجربه یادگیري فناورانه در گروه مپنا در 

است که در زمینه استفاده از سیاست جایگزینی واردات 
کنندگان  خارجی با محصوالت داخلی و موفقیت آشکار تأمین

  .شود هاي اخیر شناخته می داخلی در سال
تیم مدیریت ارشد مپنا در آغاز، قصد ورود به بازارهاي 

اوري را ها در مرز فن ترین سازمان خارجی یا رقابت با پیشرفته
نداشت؛ بلکه تنها خواسته آنها جایگزین نمودن واردات 

توسط ارائه خدمات کم  از خارج 7هاي برق پرهزینه نیروگاه
اي پیچیده و  هزینه مدیریت پروژه و تأمین کاالهاي سرمایه
اما مپنا با . خدمات پیچیده مهندسی از خارج از کشور بود

سال،  20کمتر از اتخاذ یک راهبرد هوشمندانه، توانست ظرف 
                                                 
4- MAPNA Group )هاي نیروگاهی ایران شرکت مدیریت پروژه(  
5- Engineering, procurement and construction  (EPC) 
6- Complex product systems  (COPS) 
7- Electricity plants 
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هاي تولید برق براي  امانهبه سمت طراحی، مهندسی و تولید س
هاي  بازارهاي داخلی و صادراتی حرکت کند و در سایر حوزه

نیز  ،ریلی یاهاي انتقال نفت  امانهمانند س CoPSمرتبط با 
  .کندورود 

هاي اصلی، فقدان  وکار در حوزه کمبود تجربه و شهرت کسب
کنندگان بسیاري از قطعات و خدمات  شبکه محلی تأمین

ضروري براي تحویل پروژه و جدا بودن از زنجیره تأمین 
المللی، دانش اندك مهندسی و مدیریت پروژه و جدا بودن  بین

، ]37[المللی اصلی دانش و نوآوري در صنعت  از منابع بین
المللی به انتقال فناوري به مپنا و  کنندگان بین عدم تمایل تأمین

هاي پیش  الش، از چ]35[هاي آمریکا علیه ایران  تحریم نیز
مشتري محلی  اما وجود. بودند روي این سازمان دیرآیند

هاي  اي خواهان تحمل ریسک اندازه که تا) وزارت نیرو(
تر در  اي پروژه، به امید منابع قابل اتکاتر و ارزان زمانی و هزینه
ان حمایت بود، توانست از رشد آغازین سازم بلندمدت می

  .کند
هاي خود، راهبردهاي  مپنا براي یادگیري و افزایش توانمندي

اتخاذ نمود که طی یک ) 1جدول (مختلفی را در سه مرحله 
طی . پوشانی داشتند گام با یکدیگر هم به فرآیند یادگیري گام

هاي نوپدید در حوزه توانمندي  این مراحل، وقوع چالش
هاي نیازمند یادگیري و  حوزهفناورانه، موجب مشخص شدن 

بدین شیوه، این شرکت، به تدریج از . شد گذاري می سرمایه
امور ساده به امور پیچیده، از فناوري سطح پائین به فناوري 

اي به ساختارهاي  پایه 1سطح باال و از ساختارهاي سازمانی
  .تر حرکت نمود پیچیده

. فاء کردیی ایبسزادر مسیر پیشروي مپنا، مشتري محلی نقش 
هاي منفرد، در هر  پس از مدتی، به جاي پروژهاینکه  به ویژه
چنین موقعیتی، . به مپنا داده شد 2ها اي از پروژه بستهنوبت، 

کرد تا از طریق آن و  هایی را براي مپنا خلق می منابع و فرصت
زنی، قادر به مذاکره در مورد قراردادهایی  افزایش قدرت چانه

همچنین تیم مدیریت ارشد . المللی باشد ینکنندگان ب با تأمین
مپنا روابط تجاري قوي با مدیریت ارشد شرکاي خارجی 
شکل داد؛ البته یافتن برخی از شرکاي خارجی که به دلیل 

هاي مپنا استقبال  موقعیت مالی خود، از مشارکت در پروژه

                                                 
1- Organizational structures 
2- Packages of projects 

  .کردند نیز در این میان نقش مهمی داشت می
لب موارد یادگیري در کشورهاي بر خالف روند معمول در اغ

آسیایی، یعنی تأمین تقاضاي بازارهاي خارجی و ارتقاء 
توانمندي از طریق توسعه فناوري مبتنی بر صادرات در 
. مراحل اولیه، مپنا بر بازار داخلی در حال رشد تمرکز نمود

هاي بازار  ها و فرصت برداري از منابع، مهارت مپنا با بهره
سازي غلبه  موانع فناورانه، بازار و شبکه داخلی، در آغاز بر

کرد، به شهرت رسید و با همین رویه، موفق به بهبود 
  .هاي خود در مراحل بعدي شد توانمندي

ها، دانش و  سامانهاگر چه این شرکت، در مراحل اولیه، 
فناوري را مانند آنچه در الگوي فرارسی آسیایی وجود دارد، 

اما به تدریج از تأکید بر منابع  از منابع خارجی دریافت نمود،
مپنا ناچار . خارجی به سمت اتکا بر منابع داخلی حرکت کرد

هاي خارجی را براي انتقال فناوري و همکاري در  بود سازمان
که  هر چندزمینه ایجاد توانمندي در این شرکت متقاعد سازد، 

برخی مواقع، این موضوع در تضاد با تمایالت و غرایز طبیعی 
  .هاي خارجی بود انسازم

بر خالف نسخه فرارسی آسیایی، یعنی شروع با یادگیري 
هاي تولید و سپس پیشروي تدریجی به سمت  مونتاژ و مهارت

وتوسعه، مپنا  هاي مهندسی، طراحی و تحقیق فعالیت
هاي الزم جهت انجام پروژه را در خود تقویت نمود  توانمندي

براي تولید هاي تولیدي مورد نیاز  و سپس توانمندي
هایی  مپنا به تدریج توانمندي. هاي اصلی را کسب کرد امانهس

تر مهندسی و طراحی در خود  را به منظور اجراي امور پیچیده
هاي انجام پروژه و  توانمندي 3بهبود مستمر. ایجاد نمود

مناقصه، در کسب اعتماد مشتریان و به دست آوردن منابعی 
  ].37[ها ضروري بود  براي یادگیري سایر توانمندي

هاي دولتی در فرآیند یادگیري فناورانه  نقش سیاست 11-2
  مپنا

پس . بود 4در زمان تأسیس مپنا، صنعت برق، یک بخش دولتی
پس از جنگ هشت ساله با عراق، اقتصاد ملی شروع به رشد 

ده بود و برآوردها حاکی از افزایش تقاضاي داخلی برق کر
گذاران وزارت نیرو به عنوان مالک اصلی  سیاست. بود

گذاري در  هاي برق، تصمیم گرفتند که با سرمایه نیروگاه

                                                 
3- Continuing enhancement 
4- State-owned 
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به  گوي تقاضاي پاسخ 1هاي گازي و سیکل ترکیبی نیروگاه
تر  حلی ارزان آوري راه سرعت در حال رشد براي برق و فراهم

گذاري دولتی به منظور حمایت از رشد ظرفیت  براي سرمایه
براي تسهیل انتقال فناوري به تولیدکنندگان داخلی  2محلی
  .باشند

                                                 
1- Ombined cycle 
2- Local content 
3- Supportive 
4- Market expansion 
5- Privatisation 
6- Financing 
7- Forward integration 
8- Market possibilities 
9- Trial-and-error learning 

، طی مرحله اول توسعه، سیاست دولت 1جدول بر اساس 
هاي گازي،  روگاهبراي پاسخ به رشد سریع تقاضاي برق با نی
یکی دیگر از . بازار رو به رشدي را براي مپنا خلق نمود

هاي دولتی مهم، قانون حداکثر استفاده از ظرفیت  سیاست
ها را  رفت پروژه داخلی بود که بر اساس آن از مپنا انتظار می

هاي پروژه از  ممکن هزینه حداي مدیریت کند که تا  به گونه
 6در این مرحله، مشتري دولتی . منابع داخلی تأمین شود
به مپنا سپرد، تا از این طریق  بستهپروژه را در قالب یک 

                                                                            
10- Research infrastructure 

  ]37[راهبردهاي یادگیري مپنا به عنوان یک بنگاه دیرآیند ) 1جدول 
  راهبردهاي شرکت دیرآیند مپنا  ها ها و چالش مراحل، فرصت

  1377-1372): غلبه بر موانع ورود( مرحله اول
  کمبود تجربه در پروژه یا صنعت -

  هاي فنی و مدیریت پروژه کمبود توانمندي -
کنندگان  کنندگان محلی و جدا بودن از تأمین کمبود تأمین -

  المللی بین
  تر هزینه دسترسی به منابع کم -

  3گر محلی حمایت وجود یک مشتري -

  هاي تأمین برق داخلی هزینه مهندسی و مدیریت پروژه در پروژه ارائه خدمات کم -
  هاي اولیه استفاده از پیوندها و ارتباطات با مشتري محلی به منظور تضمین پروژه -

المللی و  هاي بین وکار با سازمان هاي ملی جهت ایجاد روابط کسب استفاده از بسته پروژه -
کنندگان  هایی با آنها به منظور کمک به توسعه یک زنجیره محلی از تأمین نامه توافق امضاي

  هاي غیراصلیبراي سامانه

  1382-1377): هاي تولید اکتساب توانمندي(مرحله دوم 
  ها هاي کافی به منظور تمرین و ارتقاء توانمندي یافتن سفارش -

  هزینه تهدید رقباي محلی کم -
  رشد داخلیتقاضاي رو به  -

ها  ها و پیوندها با مشتري محلی به منظور تضمین مجموعه پروژه برداري از توانمندي بهره -
  در بازار در حال رشد داخلی

تر مهندسی که به شرکت  هاي پیچیده هاي اصلی و فعالیت حرکت به سمت تولید سامانه -
  .دهد تر در بازار داخلی را می امکان ایجاد موقعیتی قوي

هاي ها براي مذاکره در مورد انتقال دانش در تولید سامانه اي از پروژه استفاده از مجموعه -
 اصلی

هاي مهندسی و طراحی براي  ایجاد توانمندي(مرحله سوم 
  1389- 1382): و صادرات 4گسترش بازار

  تولید برق در ایران 5سازي خصوصی -
  تهدیدهاي رقابتی بیشتر در بازار داخلی -

  شدن مشکالتی در دسترسی به منابع خارجی دانشپدیدار  -

ها، بازار  استفاده از اعتبارات و تجارب انباشته شده براي ورود به بازار داخلی سایر پروژه -
  هاي داخلی اندازي و نگهداري نیروگاه هاي تأمین برق و راه خارجی پروژه

  7هاي برق نیروگاه 6یکپارچگی رو به جلو به سمت تأمین مالی -
هاي طراحی و مهندسی براي ارتقاء جایگاه رقابتی سازمان براي  گذاري در توانمندي سرمایه -

  8هاي بازار پذیري گسترش امکان
  دهی جهت ایجاد آمادگی براي رشد بازسازمان -

  هاي فناورانه سوق دادن مهندسان داخلی به سمت ارتقاء توانمندي -
در  9تن یادگیري به شیوه آزمون و خطافراهم امکانی براي مهندسان داخلی براي داش -

  هانیروگاه
  10هاي داخلی و زیرساخت پژوهشی حمایت از توسعه آزمایشگاه -

  انتقال به سمت جایگاه راهبري: چهارم) فرضی(مرحله 
هایی  ایجاد توانمندي: هاي اصلی این مرحله عبارتند از چالش

براي رقابت در آینده عالوه بر رقابت امروز؛ ایجاد 
هایی براي حرکت در مرز فناوري یا هدایت آن رو به  توانمندي

جلو؛ ایجاد یک بازار بالقوه بزرگ و جهانی براي توجیه 
  هاي نوین گذاري در زمینه توسعه سامانه سرمایه

  است نشده محقق هنوز
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هاي داخلی  بتواند شرایط الزم براي انتقال فناوري به سازمان
هر چه تمرکز مدیران ارشد مپنا بر یادگیري . را فراهم کند

ها و کمک به  ي تعداد زیادي از پروژهبیشتر براي اجرا
هاي الزم قرار  کنندگان داخلی در یادگیري توانمندي تأمین
هاي حمایتی دولت در این مرحله،  بنابراین سیاست. داشت

  .پشتیبان رشد اولیه مپنا و تولیدکنندگان داخلی بود
پروژه نیروگاه گازي را  30 بستهدر مرحله دوم، وزارت نیرو 

تا از این رهگذر، مذاکره براي قرارداد انتقال  سپردبه مپنا 
هاي  البته اگر چه سیاست. فناوري به مپنا را تسهیل نماید

هاي تولیدي در این مرحله حمایت  دولتی از انباشت توانمندي
ها  کننده بودن این سیاست کرد، اما شواهدي دال بر ترغیب می

و  هاي مهندسی و طراحی یافت نشده براي رشد توانمندي
اي براي ممکن بود شرکت مپنا، صرفا تبدیل به مونتاژکننده

  .هاي خارجی شودشرکت
هاي دولتی، براي  در مرحله سوم، دو تغییر مهم در سیاست

دولت با ترغیب مپنا اینکه اول  :مپنا مزایایی به همراه داشت
و نه طراحی (هاي مهندسی  گذاري در توانمندي براي سرمایه
اخلی را بهبود بخشید، بدین طریق، مپنا ، رقابت د)تجهیزات

توانست خود را متمایز از سایر رقباي داخلی که تمرکز آنها  می
اینکه فقط بر روي مدیریت پروژه قرار داشت، بداند؛ و دوم 

گذاري خصوصی در زمینه  دولت شروع به تشویق سرمایه
اول  :داشتدو اثر  هااین سیاست. هاي برقی نمود نیروگاه
گذاري بیشتر در  اعث تشویق مپنا به سرمایهباینکه 
هاي فناورانه خود و جستجوي بازارهاي داخلی  توانمندي

جدید براي جبران فقدان احتمالی سهم بازار در آینده شد و 
نیروگاه  3مپنا با درك این فرصت، در اینکه دوم 
گذاري کرد و بر خالف مشتري دولتی داخلی  سرمایه
هاي  ها براي ارتقاء توانمندي وگاهکار، از این نیر محافظه

  .فناورانه در حال رشد خود استفاده کرد
پروژه در آغاز این دوره به مپنا، به این شرکت  بستهدو  ياعطا

 وکمک کرد که وارد مذاکره براي بستن قراردادهاي آموزشی 
 کنندگان نیتأممهندسان خود از  1ینظارت خدمات افتیدر
اعتماد به نفس تیم مدیریت ارشد در ی و افزایش الملل نیب

  .شود هاي مهندسی داخلی زمینه توانمندي
وتوسعه  هاي رسمی تحقیق اما به طور کلی، تأسیس دپارتمان

                                                 
1- Supervision services 

هاي فناورانه، نتیجه  گذاري در توانمندي در مپنا و سرمایه
هاي دولتی نبود؛ بلکه در  انگیزش مستقیم از طریق سیاست

مدیریت ارشد مپنا بود که این  حقیقت، این، بلندپروازي تیم
اي تبدیل  سازمان را به بازیگري فعال، در بازارهاي منطقه

  .نمود
توان دریافت که براي  بر اساس تجربه یادگیري مپنا، می

، باید به  CoPSگذاري در زمینه یادگیري صنایع  سیاست
، مشتریان داخلی و آیندکنندگان نو هماهنگی بین تأمین

البته با در نظر داشتن . رجی توجه داشتکنندگان خا تأمین
و  CoPSکارانه بسیاري از مشتریان صنایع  نگرش محافظه

هاي دیرآمده و نیاز به اجتناب از  کمبود تجربه سازمان
ها،  هاي بیش از حد در زمینه توسعه زیرساخت ریسک
گذاران بایستی به این موضوع توجه داشته باشند که به  سیاست

هاي الزم به صورت  به ایجاد توانمندي بهترین شکل ممکن،
هاي فعال در صنایع مرتبط  تدریجی پرداخته و یا ورود سازمان

  ].37[را ترغیب کنند 
هاي مالیاتی و  بر خالف بستر سایر کشورهاي آسیایی، مشوق

هاي  هاي محوري سیاست وتوسعه، جنبه هاي تحقیق یارانه
د دولتی و بلکه سیاست خری. دولت براي رشد مپنا نبودند

ها موجب ایجاد بازاري امن براي مپنا و  پروژه ايبستهسفارش 
زنی آن در انتقال فناوري از خارج شد  نیز افزایش قدرت چانه

]35.[  
گذاران براي  بنابراین تشویق مشتریان داخلی توسط سیاست

هاي طوالنی و ارائه آنها در  انباشت تقاضاهاي خود طی دوره
ها به جاي اجراي مناقصه براي هر  پروژهاي از  هبستقالب 

هاي مراحل اولیه  تواند باعث کاهش عدم قطعیت پروژه، می
هاي داخلی در  یادگیري و فرارسی شود و به سازمان

متقاعدسازي شرکاي خارجی براي انتقال فناوري کمک کند 
]37.[  
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