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چکیده
تکنولوژی های نوآور از طریق توسعه سرعت و تسهیل ارتباطات و روابط میان بازیگران اقتصادی مختلف درگیر در چرخه تولیدد،
سبب شکل دهی به اقتصاد جهانی میشوند .از طرفی ،به واسطه جهانی شدن که فرآیند انتقال و استفاده از اطالعات و داندش را
تسریع میبخشد ،اقتصاد جهانی در مسیر تحول قرار گرفته است .توجه به بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخدش کشداورزی
که بر روی میزان تولید داخ لی و درآمد کشور تاثیر بسزایی دارد ،و تالش در راستای خلق محصوالت و فرآیندهای جدید مبتنی
بر دانش و صادرات این محصوالت کشاورزی دانش بنیان ،به منظور بقا و مزیت رقابتی در چنین اقتصاد جهانی ضروری است .از
طرفی ،نوآوری در کشاورزی سبب کاهش فقر ،افزایش توسعه و تسهیل رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسدعه مدی شدود.
بنابراین به منظور خلق و صادر کردن محصوالت دانش بنیان داخلی ،به ارتقای نوآوری در شرکت های داندش بنیدان کشداورزی
بایستی بیشتر توجه گردد .در پژوهش حاضر ،به منظور ارتقای نوآوری فناورانه در شرکت های دانش بنیان کشاورزی ،به بررسی
ارتباط بین یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری تکنولوژیک ،به عنوان متغیرهای اثرگذار بر نوآوری ،پرداخته شده اسدت .بدر
اساس مرور ادبیات ،نتایج نشان می دهد که رابطه ای دو سویه بین یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری تکنولوژیک در تاثیر
بر نوآوری وجود دارد.
واژههای کلیدی :یادگیری فناورانه  ،نوآوری تکنولوژیک  ،قابلیت های نوآوری تکنولوژیک  ،شرکت های دانش بنیان
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 .مقدمه
در دنیای امروز ،بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی خدود هسدتند و
یکی از مراکز مهم جهت انجام فعالیت های نوآورانه ،شرکتهای مستقر در مراکز رشد وابسته بده پدار هدای علدم و فنداوری
هستند .نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیدده و
متغیر امروزی می باشد (میرغفوری و همکاران .) 3 ،طی  2سال گذشته ،دانش به عبارتی همه جانبه ،فراگیر ،نوعی دارایی
غیرقابل لمس و جادویی در سازمان های معاصر به منظور موفقیت این سازمان ها تبدیل شدده اسدت .همچندین در بسدیاری از
کشورها به واسطه اقتصاد دانش بنیان ،عبارات مختلفی برای سازمان های موفدق در عرصده داندش ،همانندد سدازمان دانشدی ،
شرکت دانشی  ،کسب وکار دانش محور  ،سازمان دانش بنیان  ،شرکت دانش بنیان  ،شدرکت هدای داندش محدور  ،و سدازمان
یادگیرنده  ،استفاده شده است (.)Rylander, Peppard, 2005
از آنجا که یکی از راه های ممکن جهت ایجاد همکاری میان دولت ،دانشگاه و صنعت ،پار هدا و مراکدز رشدد علدم و فنداوری
هستند (آراسته و جاهد .) 33 ،شرکت های دانش بنیان که یکی از مراکز رشد زیرنظدر پدار هدای علدم و فنداوری هسدتند،
زمینه رشد اقتصاد محلی و حمایت از راهبردهای توسعه اقتصادی برای توسعه کسب وکارهای کوچک فراهم می کنند ،هچنین
فناوری تجاری ساز را برای انتقال و ارتقای مفهوم رشد نوآوری و کاربرد فناوری ،ارائه می دهند ( .)Rhonda, 2002از طرفی،
وجود قابلیتهای نوآوری تکنولوژیک در این شرکتهای دانش بنیان یکی از ابعاد مهم در کسب مزیت رقابتی می باشند .قابلیت
های نوآوری تکنولوژیک ،دارایی هایی هستند که توسعه محصوالت جدیدد ،ایجداد تکنولدوژی هدای فرآینددی جدیدد و تواندایی
سازگاری با عدم اطمینان های تکنولوژی غیرقابل پیش بینی را تسهیل می کندد .از طدر دیگدر ،در رابطده بدا محدیط رقدابتی
جهانی که همراه با عدم اطمینان و پویایی بسیاری همراه اسدت ،یدادگیری فناورانده در موفقیدت رقدابتی شدرکتها و حمایدت از
توانایی آنها در توسعه ،حفظ و استخراج شایستگی های کلیدی و پویدا و ارتقدای شدرکت هدا در تعقیدب تکنولدوژی مبتندی بدر
استراتژی ها ،نقش مهمی ایفا می کند (.)Kocoglu et al, 2012
مادهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صادره از سوی مقام
مستند به مواد  - - - 2- - - - -فرمان
معظم رهبری ،در حوزه آموزش عالی الزم است به مباحثی مانند کارآفرینی و موضوعات مرتبط با آن در رشتههای آموزش
عالی ،نظامهای میان رشته ای متصل شده به کارآفرینی مانند کارآفرینی شیمی ،کارآفرینی ورزشی ،و  . . .نوآوری فناورانه،
تجاریسازی فناوری دانشگاهی ،نظام ملی نوآوری ،محصوالت دانشبنیان ،مراکز رشد واحدهای فنآوری ،ارتباط بین دانشگاه و
صنعت ،اقتصاد دانشبنیان ،و  . . .توجه و عنایت ویژه شود.
از طرفی ،رهبر معظم انقالب در بیانیه خود در سال  3در حضور فعالین شرکت های دانشبنیان ،بیان میکنند "یکی
از بخشهای مهم کشور اقتصاد میباشد و خاصیت اقتصاد در شرایط کنونی کشور ،اقتصاد مقاومتی است ،یعنی اقتصادی که با
مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن ،خبائث دشمن ،همراه باشد .بنابراین یکی از بخشهای مهمی که میتواند این اقتصاد
مقاومتی را پایدار کند ،شرکت های دانش بنیان است که یکی از مهمترین و موثرترین مولفههای اقتصاد مقاومتی میباشد"
1 . Knowledge Organization
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(دفتر سیاستگذاری علم و فناوری .) 3 ،بنابراین شرکت های دانش بنیان نقش بسیار مهمی در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی
می توانند ایفا کنند .با وجود اهمی ت یادگیری فناورانه ،اما کار پژوهشی کمی بر روی ارتباط یادگیری فناورانه و قابلیت نوآوری
تکنولوژیکی انجام شده است .در پژوهش حاضر ،به رابطه بین قابلیت های نوآوری تکنولوژیک و یادگیری فناورانه در ارتقای
نوآوری شرکت های دانش بنیان کشاورزی ،پرداخته می شود.
 .یادگیری فناورانه
یادگیری مفهومی پویا است که به سازمان ها در انجام سریع تر و بهتر وظایف و شناسایی فرصت های جدید کمک می کند
( .)Teece et al, 1997یادگیری فناورانه مجموعه ای از مهارت های فناورانه مختلف ،دارایی های مکمل ،کارهای روتین
سازمانی و ظرفیت های سازمانی است که در جهت ایجاد مزیت رقابتی به کار می رود .یادگیری فناورانه در برگیرنده دو نگاه
مختلف می باشد ،یک نگاه مبتنی بر شایستگی های کلیدی و نگاه دیگر مبتنی بر قابلیت های پویا می باشد ( Madsen et
 .)al, 2010یادگیری فناورانه بیان می کند که فرآیندهایی وجود دارد که سازمان تکنولوژی محور ،قابلیت های موجود را
توسعه دهد ،بهبود بخشد و نوسازی کند ( .)Kocoglu et al, 2012به نظر دادگوسن (  ،) 33یادگیری فناورانه روشی
است که شرکت ها دانش را درون فرهنگ خود خلق و سازماندهی می کنند و کارآیی سازمان را از طریق توسعه کاربرد مهارت
های پیشرفته نیروی کار خود ،توسعه می دهند و سبب سازگاری سازمان می شوند (.)Dadgson, 1993
موفقیت صنعتی سازی شرکت های قدی می تر در سرمایه گذاری آنها در دانش و نوآوری های تکنولوژیکی می باشد( Lall,
 .)1987در تعریف دیگر ،یادگیری فناورانه ،روشی است که سازمان ها قابلیت های تکنولوژیکی را جمع آوری می کنند ،که
انواع فرآیندهای یادگیری را می توان شامل ؛ یادگیری از طریق انجام دادن ،یادگیری از طریق به کار بردن ،یادگیری از طریق
پیشرفت ها در علم و فناوری ،یادگیری از طریق سرریز درون صنعت ،یادگیری از طریق ارتباط ،و یادگیری از طریق جستجو
کردن ،نام برد (.)Malerba, 1992
گلین (  ، ) 33یادگیری فناورانه را توانایی سازمان در یادگیری ،هوشمندی سازمانی و کاراکترهای دانش تکنولوژیکی معرفی
می کند .داقفوس فعالیت های یادگیری فناورانه را به فعالیت تقسیم کرده است؛
) آزمایش :یادگیری از طریق انجام ،یادگیری از طریق تالش ،یادگیری از طریق کاربرد ،و آزمون و خطا
) تمرکز بر سیستم :تاکید و تمرکز اصلی سازمان ها بر تخصیص مساوی منابع در ایجاد و حفظ دانش جدید است
) کسب شایستگی :سازمان ها از طریق تشویق افراد و تیم ها در جهت انجام وظایف و داشتن تعهد مرتبط با یادگیری،
شایستگی های جدید کسب می کنند و شایستگی های موجود خود را بهبود می بخشند
) یادگیری از تجربه های گذشته :مفاهیمی چون شکست مولد و یادگیری داخل پروژه (کسب و جمع آوری دانش با
ارزش به صورت رسمی و غیررسمی) در این فعالیت قرار می گیرد (عطارپور.) 3 ،
منحنی شیب یادگیری فناورانه ،ایجاد مستمر زبان های جدید تفکر استراتژیک و خلق روتین های جدید سازمانی از طریق
جذب تکنولوژی از محیط خارج و ادغام آن در شرکت ،افزایش یافته است ).(Carayannis,1999
 .نوآوری تکنولوژیک
نوآوری شاهرگ حیاتی توسعه کشورهاست .نوآوری تکنولوژیکی ،فرآیند غیرخطی و پیچیده ای است که ایده های جدیدد را بده
محصول ،خدمت و یا فرآیند جدید از لحاظ تکنولوژیکی تبدیل می کند .اهمیت نوآوری هدای تکنولدوژیکی در دنیدای پرتحدول
1. Dadgson
2. Glynn
3. Daghfous
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امروزی به اندازه ای حیاتی است که به عقیده پورتر " راز ماندگاری و مزیت رقابتی در دهه اخیر ،نوآوری تکنولدوژیکی اسدت"
(بسطامی .) 3 ،فرآیند نوآوری تکنولوژی ،مجموعه ای است پیچیده از فعالیت ها که ایده ها و داندش علمدی را بده واقعیدت
فیزیکی و کاربردهایی در دنیای واقعی تبدیل می کند و تغییر شکل می دهد .فرآیندی است که داندش را بده کاالهدا و خددمات
مفیدی که اثر اجتماعی اقتصادی دارند تبدیل می کند .فرآیند نوآوری تکنولوژیک  3مرحله دارد:
) تحقیقات پایه  :هد از انجام این تحقیقات ،افزایش در کلی نسبت به قوانین طبیعت است .تحقیقدات پایده،
فرآیند خلق دانش در طول زمان است .این نوع تحقیقات ممکن است به کاربردی خاص منجر شوند یا نشوند.
) تحقیقات کاربردی  :نوعی از تحقیقات هستند که با هد حل یک یا چند مشکل اجتماعی انجام می شود .این
نوع تحقیقات با افزایش منظم دانش و افزودن آن به دانش قبلی ،موجب پیشرفت علم می گردند.
) توسعه تکنولوژی :این عمل فرآیندی است انسانی که دانش و ایده ها را به سخت افدزار فیزیکدی ،ندرم افدزار یدا
خدمت تبدیل می کند.
) اجرای تکنولوژی :این مرحله ،مجموعه ای از فعالیت ها می باشد که با معرفی یک محصول به بازار همراه است.
فعالیت هایی هستند که معرفی تجاری کاال یا خدمت را به شکل موفق میسر می سازد .معرفی تجاری محصول
به معنی معرفی مواردی همچون هزینه ها ،ایمنی و آثار زیست محیطی آن محصول است.
) تولید :مجموعه ای از فعالیت هایی است که همراه تبدیل گسترده مفاهیم طراحی یا ایده ها و افکار به کاالهدا و
خدمات انجام می شوند .این مرحله شامل ساخت ،کنترل تولید ،لجستیک و توزیع است.
) بازاریابی :مجموعه ای از فعالیت ها است که تضمین کننده استفاده و اسدتقبال مصدر کننددگان از یدک ندوع
تکنولوژی هستند.
) گسترش :انتشار ،استراتژی و فعالیت های همراه آن است که استفاده گسترده از یک تکنولوژی و حاکمیدت آن
در بازار را تضمین می کند.
 )3اجرای تکنولوژی :مجموعه ای از فعالیت ها که به منظور حفظ مزیت رقابتی یک تکنولوژی صورت مدی گیدرد.
این مرحله شامل بهبود تکنولوژی ،طراحی نسل های جدیدد آن ،بهبدود کیفیدت ،کداهش هزینده هدا و تدامین
نیازهای خاص مشتریان است( .خلیل ،ترجمه اعرابی و ایزدی) 3 ،
در بخش کشاورزی ،اقداماتی که در راستای نوآوری تکنولوژیک انجام شده است در قالب انقالب سبز بوده است که مبتنی بر
پروش انواع جدیدی از گندم ،برنج ،ذرت و حبوبات و محصوالت کشاورزی هستند .این انواع جدید از محصوالت کشاورزی در
برابر آفت ها و بیماری ها مقاوم تر بوده و پاسخگوی مواد مغذی شیمیایی هستند و چرخه های کشاورزی کوتاه تری دارند که
این امکان را ایجاد می کنند که به صورت دوگانه و سه گانه برداشت شوند (.)Alarcon, Bodouroglou, 2011
 .قابلیت های نوآوری تکنولوژیک ()TIC
قابلیت های نوآوری تکنولوژیک ،دارایی هایی هستند که توسعه محصوالت جدید ،ایجاد تکنولوژی های فرآیندی جدید و
توانایی سازگاری با عدم اطمینان های تکنولوژی غیرقابل پیش بینی را تسهیل می کند .قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی،
مجموعه ای از ابعاد و عوامل سازمانی هستند که توسعه فناوریکی را در محیط ،سازگاری سیستم ها و ساختارهای شرکت با
تکنولوژی های در حال تغییر ،و پشتیبانی از فرآیندهای صنعتی را دنبال می کند ( .)Burgelman et al, 2004قابلیت های
1.Porter
2. Basic Research
3. Applied Research
4. Technological Innovation Capabilities
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تکنولوژیکی منابعی هستند که عالوه بر عوامل داخل سازمانی از جمله ،دانش ،مهارت ها ،محصوالت ،فرآیندها ،تجربه ها،
تکنولوژی ،عوامل خارج از سازمان را نیز همچون روابط بین سازمانی در تکمیل فرآیند خلق ،انتقال ،سازماندهی و کاربرد دانش
تکنولوژی ،دربر می گیرند .در نتیجه می توان گفت منابع نوآوری تکنولوژیکی درونی (مشوق ذاتی ،تحقیق و توسعه ،فرآیندهای
تولید) و بیرونی (کنترل با کسب و خلق دانش بیرونی) هستند ) .)Kocoglu et al, 2012قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی
مجموعه ای از ویژگی های سازمانی است که سبب تسهیل حمایت از استراتژی های نوآوری فناورانه می شود ،در واقع نوعی از
دارایی ها و منابع مشخصی است که شامل تکنولوژی ،محصول ،دارایی ها ،دانش ،تجربه و سازمان می شود .همچنین  ،TICبه
مهارت ها و دا نشی گفته می شود که سبب جذب  ،مدیریت و انتقال اثربخش تکنولوژی های موجود و ساخت تکنولوژی های
جدید می شود .فعالیت های تحقیق و توسعه ،جزء اصلی از فعالیت های نوآوری تکنولوژیکی شرکت ها می باشد و به عنوان
هزینه نامحسوس نوآوری در نظر گرفته می شود .چهار نوع از قابلیت های  ،TICدر زیر ارائه شده است؛
 .ظرفیت برآوردن نیاز بازار از طریق توسعه محصوالت جدید
 .ظرفیت تولید محصوالت با استفاده از فرآیند مناسب تکنولوژی ها
 .ظرفیت برآوردن نیازهای آینده از طریق توسعه و معرفی تکنولوژی و محصوالت و فرآیندهای جدید
 .ظرفیت پاسخگویی به فعالیت های فناوری پیش بینی نشده و وضعیت های غیرقابل پیش بینی ایجاد شده توسط
رقبا
به طور کلی ،موفقیت نوآوری تکنولوژیکی به قابلیت های تکنولوژیکی بستگی دارد .و توسعه نوآوری تکنولوژیکی بسیار ضدروری
می باشد ،چرا که به شرکت ها در کسب موفقیت بازار و شناسایی سودهای بلندمدت کمک می کند (.)Lau et al, 2010
توسعه تکنولوژی های جدید و سیستم های مدیریت جدید در کشاورزی یکباره اتفاق نمی افتد ،بلکه به یکسدری قابلیدت هدا و
حمایت های بلندمدت برای تحقیق و توسعه ،ایجاد محیط همکاری ،آموزش و یادگیری به همراه جریان آزاد اطالعات نیداز دارد
( .)Alarcon, Bodouroglou, 2011در پژوهش کوکوگلو و همکاران (  ،) 2ابعاد قابلیت های ندوآوی تکنولوژیدک ،سده
بعد قابلیت یادگیری ،قابلیت تولید و قابلیت تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است.
 .شرکت های دانش بنیان
شرکت های دانش بنیان از طریق تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناورانه ،نقشی کلیدی در اقتصاد کشدور ایفدا مدی کنندد.
بسیاری از کارآفرینان بر این باورند که با رسیدن به یک دانش فنی یا محصول جدید ،به سرعت و به راحتی می توانند راه خود
را در بازار باز کنند و از این رو بدون توجه کافی به مقوله توانمندی های سازمانی که برای موفقیت یک شدرکت داندش بنیدان
الزم است ،به سرعت دست به تاسیس یک کسب و کار جدید می زنند .انواع توانمندی های سازمانی مورد نیداز کده در توسدعه
شرکت های دانش بنیان بایستی به آنها توجه شود عبارت از؛ قابلیت های استراتژیکی ،قابلیت های فناورانه ،قابلیت های تولیدد،
قابلیت های بازاریابی و فروش ،قابلیت های پروژه ای می باشند .یادگیری فناورانه سبب رشد قابلیت های فناورانه در سازمان هدا
می شود .در نتیجه بایستی به توسعه این قابلیت ها در شرکت های دانش بنیان توجه شود .چرا که ابزارهای سیاسدتی مناسدبی
برای این شرکت ها در جهت انجام تحقیق و توسعه  ،در نظر گرفته نشده است.
این شرکت ها به دلیل نداشتن تقاضا در داخل کشور و عدم امکان صادرات محصوالت ،امکان تولید در حجم باال را ندارند،
در نتیجه بایستی قابلیت تولید نیز توسعه داده شود که به عنوان یکی از قابلیت های نوآوری تکنولوژیک ذکر گردیده است .از
طر دیگر در این شرکت ها به دلیل اهمیت آنها در توسعه اقتصاد مقاومتی ،بایستی ظرفیت جذب دانش از طریق یادگیری نیز
افزایش داده شود (سوزنچی کاشانی و همکاران .) 3 ،نوآوری در فناوری و مدیریت سبب ارتقای رقابت ملّی ،رشد اقتصاد و
تجارت ملّی و تشویق کشاورزان به تولید بیشتر با منابع کمتر می شود .نوآوری در کشاورزی سبب کاهش فقر ،افزایش توسعه و
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تسهیل رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می شود .پذیرش نوآوری می تواند زندگی کشاورزان را به واسطه افزایش
درآمد و توسعه وضعیت زندگی بهبود بخشد .از آنجا که رشد اقتصاد و کشاورزی ،وابسته به نوآوری ،تجارت بین الملل و زقابت
می باشد ،بنابراین شناسایی فاکتورهای تاثیر و افزایش و توزیع نوآوری در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ضروری می
باشد .شرکت های دانش بنیان ،می توانند به شکل گیری این نوآوری ها در کشاورزی یاری رسانند (.)Akkoyunlu, 2013
در بررسی های مختلف به شرکت های دانش بنیان کشاورزی و تالش در راستای ارتقدای ندوآوری آنهدا در محصدول و فرآیندد،
کمتر توجه شده است ،در حالی که یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور ،بخش کشاورزی می باشد و ارائه محصوالت جدیدد
و به کارگیری روشها و تکنولوژی های جدید در این بخش در جهت توسعه اقتصاد کشدور ،بسدیار حدائز اهمیدت اسدت ،لدذا در
پژوهش حاضر شرکت های دانش بنیان کشاورزی و عوامل موثر بر ارتقای نوآوری آنها مدنظر قرار گرفته است.
 .مروری بر ادبیات ارتباط یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی
در دنیای سراسر تحول امروز ،همراه با تغییر و تحوالت بسیار زیاد فناورانه ،که هر روز بر زنددگی انسدان هدا تداثیر مدی گدذارد،
سازمان ها و کشورها بدون تطبیق با محیط بیرونی و حرکت در راستای ایجاد ایده های نو ،نوآوری و تجداری سدازی آنهدا نمدی
توانند به حیات خود ادامه دهند .بنابراین الزمه حضور مدارم سازمانها در بازار جهانی امروز ،توسعه و بکارگیری ایده های جدیدد
و ایجاد بستری برای تولید دانش و بکارگیری عملی آن در بازار می باشد .در واقع نوآوری پاسخی است که سازمان هدا در برابدر
تحوالت و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا در عرصه رقابت با دیگر شرکت ها ضامن بقا و رشدد آنهدا گدردد (موسدوی و فدرج ا
حسینی .) 3 ،در سازمان منظور از نوآوری ارائه ایده یا رفتار جدید می باشد .نوآوری سبب می شود سازمان ها بدا تغییدرات
محیطی همراه شوند که کلید استراتژیکی در پاسخ به چالش های محیط نامطمئن می باشد .به عقیده زهرا ( ،) 222یادگیری
فناورانه پایه دانشی را برای توسعه نوآوری فراهم می کند .در نتیجه میزان نوآوری به وضعیتی که یادگیری فناورانه در آن ظهور
می کند و افراد درگیر در یادگیری فناورانه بستگی دارد.
در پژوهش انجام شده توسط کوکوگلو و همکاران در سال  ، 2به بررسی رابطه بین یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری
تکنولوژیک پرداخته شده است .بر اساس آن ،قابلیت هدای یدادگیری ،تحقیدق و توسدعه ،و تولیدد ابعداد قابلیدت هدای ندوآوری
تکنولوژیک در نظر گرفته شده اند که بر وسعت ،عمق و سرعت یادگیری فناورانه تاثیر می گذارند ،و در نهایت یادگیری فناورانه
سبب بهبود عملکرد و نوآوری در سازمان می شود (شکل ).

قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی

یادگیری فناورانه

قابلیت یادگیری

قابلیت تحقیق و توسعه
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شکل  :رابطه بین قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و یادگیری فناورانه ))Kocoglu et al, 2012

از طر دیگر با توجه به اینکه یادگیری فناورانه دارای بخش؛ ) یادگیری داخلی (کسدب داندش و اطالعدات جدیدد توسدط
افراد از طریق مبادله و انتقال آن از واحدها و اعضای سازمان) ) ،یادگیری خارجی (کسب دانش و اطالعات جدید توسط افراد
از طریق ارتباط و همکاری با دیگر سازمان ها) می باشد و فرآیندی است که شرکت تکنولوژی محور بر اساس آن مدی تواندد بدا
استفاده از منابع ضمنی و صریح خود ،قابلیت های موجود خود را بهبود سازد یا قابلیت های جدیددی خلدق نمایدد ( Haung,
 .)2013بر این اساس و با توجه به نظر استو و همکاران (  ،) 22به منظور افدزایش ندوآوری فناورانده ،شدرکت هدا بایسدتی
دانش فناورانه داخلی و خارجی را کسب نمایند و به یادگیری فناورانه مجهز باشدند و یدادگیری فناورانده خدود سدبب توسدعه و
تقویت قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی می شود (.)Stock et al, 2002
به عقیده تسای و ونگ ( ،) 223و بر اساس رویکرد مبتنی بر منابع ( ،)RBVفعالیت های یادگیری بین سازمانی بده افدزایش
قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی به واسطه مکانیسم های یادگیری داخلی و خارجی ،یاری می رسداند .در پدژوهش انجدام شدده
توسط هانگ (  ، ) 2عنوان می شود کده یکادارچگی ندوآوری بداز بدا فرآینددهای ندوآوری داخلدی ،و قابلیدت هدای ندوآوری
تکنولوژیکی می تواند سبب افزایش عملکرد شرکت و خلق مزیت رقابتی گردد (شدکل ) .در واقدع همدانطور کده در شدکل ،
مشاهده می گردد ،نوآوری باز نقش میانجی در ارتباط بین یادگیری (داخلی و خارجی) و قابلیت های نوآوری تکنولدوژیکی ایفدا
می کند.

نوآوری باز
سطح سازمانی
سطح اعضای تیم1. Internal Learning
2. External Learning
3. Tsai & Wang
م 4. Resource- based View
یادگیری داخلی
5. Haung

قابلیت نوآوری تکنولوژیک
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شکل  :رابطه یادگیری و نوآوری باز با قابلیت نوآوری تکنولوژیکی ()Haung, 2011

در مطالعه ای که توسط میری مقدم و همکاران در سال  ، 3انجام گردیده است ،به بررسی مدل یادگیری فناورانه در صنعت
نفت پرداخته شده است .عوامل اثرگذار در شکل گیری یادگیری فناورانه در این پژوهش ،عوامل زیر در نظر گرفته شده است؛
فضای اعتماد ،مشخصه های فرهنگی ،جایگاه منطقه ای و جهانی ،سیاست فنداوری ،سیاسدت تحقیدق و توسدعه ،توانمندسدازی
فناورانه ،ظرفیت جذب ،نظام مدیریت پروژه و دانش ،ساختار نهادی پروژه
در پژوهشی دیگر با عنوان " یادگیری فناورانه و نوآوری در خوشه های صنعتی در جنوب" کده توسدط آلبدو (  ،) 33صدورت
گرفته است ،عوامل اثرگذار بر یادگیری فناورانه ،ابهام و در کم ارتباطات معقول میان فرآینددها و خروجدی هدا و ورودی هدا،
ویژگی های سازمان همچون بلوغ فناوری و پیچیدگی فناوری ،و هوشمندی سازمانی شامل نگاه به نوآوری و کیفیت نیروی کار،
می باشند .و به بررسی رابطه بین یادگیری فناورانه و قابلیت های فناورانه پرداخته است (شکل ).

یادگیری
فناورانه
کسب قابلیتهای
فناورانه

قابلیت فناورانه

دانش و مهارت مورد نیاز برایتغییر
منابع و ساختارهای نهادی وارتباطات

تغییر فنی

تغییر و سازگاری تدریجی -معرفی ماشین آالت جدید

خروجی

ظرفیت تولید

سرمایه ثابتمهارت های عملیاتیرویه های تولید

شکل  :ارتباط بین یادگیری فناوری و ایجاد خروجی ها ()Albu, 1997

هانگ در پژوهش خود در سال  ، 2به بررسی رابطه بین یادگیری فناورانه و نوآوری تکنولوژیک پرداخته و از متغیر ظرفیت
تحول به عنوان متغیدر میدانجی در تحقیدق ،اسدتفاده کدرده اسدت .کده ظرفیدت تحدول بده عندوان تواندایی بدازتعریف مدداوم
پورتفولیوهای محصول بر اساس فرصت های فناورانه خلق شده درون شرکت ،تعریف مدی شدود .شدرکت هدا ،داندش فناورانده و
اطالعات جدید را به واسطه فرآیندهای یادگیری فناورانه کسب می کنند ،بنابراین به منظور تقویت ندوآوری فناورانده  ،شدرکتها
1. Albu
2. Haung
3. Transformative Capacity
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بایستی دانش فناورانه جذب شده را حفظ و فعال نگه دارند .ظرفیت تحول شرکت ،بده شدرکت در ارتبداط بدا مندابع تکنولدوژی
داخلی و خارجی یاری می رساند و سبب کسب مزیت رقابتی حاصل از کسب آن تکنولوژی می شود (شکل ).

یادگیری خارجی

نوآوری تکنولوژیک

یادگیری داخلی

ظرفیت تحول

شکل  :نقش میانجی ظرفیت تحول در ارنباط یادگیری فناورانه و نوآوری تکنولوژیک

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در مورد قابلیت های نوآوری تکنولوژیک ،می توان برخی متغیرهای مورد نظر در پژوهش های
انجام گرفته که یادگیری فناورانه تاثیر مثبتی بر آنها دارد ،به عنوان ابعاد قابلیت های ندوآوری تکنولدوژیکی در نظدر گرفدت .در
نتیجه می توا ن قابلیت هایی همچون ،یادگیری ،تحقیق و توسعه ،ظرفیت تولید ،ظرفیت تحول و نوآوری باز را جزو قابلیت های
نوآوری تکنولوژیک در نظر گرفت .در مرور ادبیات ارتباط بین یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری تکنولوژیک ،همانطور کده
در بخش ششم این مقاله مالحظه می شود ،در بر خی از تحقیقات به تاثیر یادگیری فناورانده بدر توسدعه قابلیدت هدای ندوآوری
تکنولوژیک اشاره شده است و در برخی دیگر به لزوم حضور قابلیت های نوآوری تکنولوژیک در جهت ایجداد یدادگیری فناورانده
توجه شده است .در این پژوهش پیشنهاد می شود که بهتر است به رابطه ای دو سویه بدین یدادگیری فناورانده و قابلیدت هدای
نوآوری تکنولوژیک توجه گردد .چرا که این دو ،خاصیت هم افزایی در قبال یکدیگر دارند ،و سبب تقویت و توسعه یکدیگر مدی
گردند.
در این مقاله عالوه بر بررسی ارتباط قابلیت های نوآوری تکنولوژیک و یادگیری فناورانه ،بایستی به ارتباط یادگیری فناورانده بدا
نوآوری ،و تاثیر قابلیت های نوآوری تکنولوژیک بر نوآوری نیز توجه شود .در مورد رابطه یادگیری فناورانه با نوآوری ،در پژوهش
انجام شده توسط کوکوگلو و همکاران در سال  ، 2پس از بررسدی ارتبداط قابلیدت هدای ندوآوری تکنولوژیدک و یدادگیری
فناورانه ،به بررسی تاثیر این دو عامل بر عملکرد سازمان و نوآوری پرداخته شده است ،و نتدایج گویدای تداثیر مثبدت یدادگیری
فناورانه بر نوآوری و بهبود عملکرد سازمان می باشد .در پژوهش دیگری ،هاندگ (  ) 2نیدز بده تداثیر یدادگیری فناورانده بدر
نوآوری تکنولوژیک با میانجی گری ظرفیت تحول پرداخته است .آلبو در سال  33نیز در خوشه های صدنعتی جندوب تداثیر
مثبت یادگیری فناورانه را بر نوآوری مورد بررسی قرار داده است.کاناتو و همکاران در سال  2 2با ارائه مقاله ای بدا عندوان "
یادگیری فناورانه و نوآوری :باال رفتن از نردبان بلند" به نقش بسیار مهم یادگیری فناورانه در شدکل گیدری ندوآوری بده عندوان
راهی برای ارتقا ،اشاره کرده است.
و در ارتباط با تاثیر قابلیت های نوآوری تکنولوژیک بر نوآوری ،پژوهشی توسط تسنگ و همکاران (  ) 2انجدام شدده اسدت،
که در آن به تاثیر قابلیت های نوآوری تکنولوژیک بر عملکرد نوآورانه تولیدکنندگان الکترونیک در ویتنام پرداخته شدده اسدت.
1. Kocoglu et al
2. Canuto et al
3. Tseng et al
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در این مقاله ،قابلیت های نوآوری تکنولوژیک ،هفت عامل در نظر گرفته شده است کده عبارتندد از؛ قابلیدت یدادگیری ،قابلیدت
تولید ،قابلیت تحقیق و توسعه ،قابلیت بازاریابی ،قابلیدت بهدره بدرداری از مندابع و تخصدیص مندابع ،قابلیدت سدازمانی ،قابلیدت
استراتژیک ،می باشد .نتایج نشان می دهد که قابلیت ها بر روی نوآوری در عملکرد تاثیر مثبت دارندد .در پدژوهش کوکوگلدو و
همکاران (  ) 2نیز به تاثیر غیرمستقیم قابلیت های نوآوری تکنولوژیک بر نوآوری و عملکدرد اشداره شدده اسدت ،کده در آن
پژوهش ،سه قابلیت؛ یادگیری ،تولید و تحقیق و توسعه به عنوان قابلیت های نوآوری تکنولوژیک در نظدر گرفتده شدده اندد .در
نتیجه بر اساس ادبیات می توان مدل زیر را برای ارتباط قابلیت های نوآوری تکنولوژیک و یادگیری فناورانه را پیشنهاد داد ،که
در آن رابطه این دو متغیر به صورت دوسویه می باشد.

قابلیت های نوآوری تکنولوزیک
یادگیری فناورانه
قابلیت تحقیق و توسعه

.

مراحل:
 .آزمایش
 .تمرکز بر سیستم
 .کسب شایستگی
یادگیری از تجربه های گذشته

قابلیت یادگیری

نوآوری فناورانه

نوآوری باز

قابلیت تولید

ظرفیت تحول

شکل  :ارتباط دوسویه یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری تکنولوژیک در تاثیر بر نوآوری (مدل پیشنهادی)

 .بحث و نتیجه گیری
در جهان امروز یکی از مشکالت اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است ،به گونهای که امنیت غذایی به عندوان یکدی از اهددا
مهم سرلوحه برنامههای دولت ها قرار گرفتهاست .بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی عالوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و
برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونهای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند .در نتیجده ندوآوری در
کشاورزی الزمه توسعه کشورها می باشد .نوآروی در کشاورزی بده معندی ورودی هدا ،ماشدین آالت و روش هدای جدیدد مدورد
استفاده در فرآیندهای تولید کشاورزی به منظور افزایش تولید و کیفیت می باشد .در تحقیقات مختلف عوامل موثر بدر ندوآوری
مورد بررسی قرار گرفته اند (آراستی و دیگران 33 ،؛ دهقان و همکاران 3 ،؛ اردکدانی و همکداران 3 ،؛ ویتدز و کدالوا ،
 2؛ هیمونن  ، ) 2 ،در این پژوهش نیز به بررسی ارتباط یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری تکنولوژیک (بده عندوان
عوامل موثر بر نوآوری) در ارتقای نوآوری شرکت های دانش بنیان کشاورزی پرداخته شده است.

1. Vieites & Calvo
2. Heimonen
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اهمیت یادگیری فناورانه در مضمون توانمندی ها و شایستگی های محوری نهفته است .و مجموعه ایی از مهارت های فناورانده
مختلف ،دارایی های مکمل ،کارهای روتین سازمانی و ظرفیت های سازمانی است که در جهت ایجاد مزیت رقابتی بده کدار مدی
رود .یادگیری فناورانه با شایستگی ها همراستا می باشد تا جایی که شایستگی های کلیدی به عندوان یدادگیری انباشدته شدده
سازمانی تعریف شده است .لذا نقش یادگیری فناورانه در سازمان ها بسیار حائز اهمیت است .از طرفی وجود قابلیدت هدای پویدا
در سازمان ،که از آن جمله می توان به قابلیت های نوآوری تکنولوژیک اشاره کرد ،در شکل گیری نوآوری نقدش قابدل تدوجهی
دارند .در پژوهش حاضر به دلیل نقش حیاتی شرک تهای دانش بنیان کشاورزی در رشد اقتصادی کشور ،و لزوم توجه به ارتقدای
نوآوری در این بخش ،به بررسی ارتباط یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری تکنولوژیدک پرداختده شدد ،و بدر اسداس نتدایج
مطالعات انجام گرفته در این زمینه ،لزوم ارتباط دو سویه بین این دو متغیر در جهت ایجاد نوآوری ،حائز اهمیدت مدی باشدد .از
آنجایی که بیشتر مطالعات بر رابطه یک طرفه بین این دو متغیر تاکید دارند ،پیشنهاد می شود ،در پژوهش های آتی به بررسی
رابطه دو سویه و عوامل موثر بر متغیرهای یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری تکنولوژیک و ابعاد آنها هدم در شدرکت هدای
دانش بنیان کشاورزی و هم در بخش های دیگر ،بیشتر پرداخته شود.
منابع
آراسته ،حمیدرضا ،و جاهد ،حسینعلی ، 33 ،نقش پار ها و و مراکز رشد علم و فناوری در تجاری سازی یافته هدای پژوهشدی ،نشدریه
صنعت و دانشگاه ،سال دوم ،شماره 3و  ، 2صص . -
آراستی ،محمدرضا؛ کرمی پور ،آزیتا؛ قریشی ،بابک ، 33 ،شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه های اقتصدادی :مطالعده مدوردی
شرکت های اتوماسیون صنعتی ایران ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال چهارم ،شماره  ،صص . 2-
بسطامی ،رجب ،مطالعه تطبیقی نوآوری های تکنولوژی و اثرات زیست محیطی آن ،کنفرانس ملّی کارآفرینی و مددیریت کسدب وکارهدای
دانش بنیان ،مازندران ،بابلسر ،آبان ماه . 3
خلیل ،طارق؛ اعرابی ،سیّدمحمد (مترجم)؛ ایزدی ،داوود (مترجم) ، 3 ،مدیریت تکنولوژی :رمز موفقیت در رقابت و خلق ثدروت ،چدا
اول  ،تهران ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
دفتر سیاستگذاری علم و فناوری ، 3 ،راهبرد تولید دانش بنیان؛ جایگاه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقداومتی ،انتشدارات مرکدز
ارتباطات و اطالع رسانی ،چا اول ،تهران.
دهقان ،رضا؛ طالبی ،کامبیز و عربیون ،ابوالقاسم ، 3 ،پژوهشی پیرامون عوامل موثر بر نوآوری و کارآفرینی سدازمانی در دانشدگاه هدای
علوم پزشکی کشور ،مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) ،دوره  ،شماره  ،صص . -
سعیدا اردکانی ،سعید؛ کنجکاو منفرد ،امیررضا؛ حکاکی ،سید مسعود و رضایی دولت آبادی ،حسین ، 3 ،شناسایی عوامل موثر بر توسعه
 .نوآوری فردی ،فصصلنامه مدیریت توسعه فناوری ،شماره  ،صص
سوزنچی کاشانی ،ابراهیم؛ طالبی ،سروش و عسگری ،وحیدعلی ، 3 ،بررسی تونمندی های سازمانی چهار شرکت دانش بنیان در مرکدز
رشد دانشگاه شریف ،فصلنامه سیاست علم و فناوری ،سال ششم ،شماره .
عطاپور  ،محمدرضا ،یادگیری فناورانه و اهمیت آن در فرآیند انتقال فناوری ،چهارمین کنفدرانس بدین المللدی و هشدتمین کنفدرانس ملدی
مدیریت فناوری در جزیره کیش ،آذرماه . 3
موسوی ،سهیال سادات و فرج ا حسینی ،سید جمال ، 3 ،راهکارهای آموزشی تاثیرگذار بر ارتقای مدیریت ندوآوری در تعداونی هدای
کشاورزی و روستایی استان تهران ،مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی ،سال ششم ،شماره .
میرغفوری ،سید حبیب ا ؛ صیادی تورانلو ،حسین؛ کریمی نیا ،مریم ، 3 ،رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقدای ندوآوری در شدرکت هدای
وابسته به مراکز رشد با استفاده از ت کنیک تاپسیس فازی؛ مطالعه موردی پار علم و فناوری یدزد ،رشدد فنداوری فصدلنامه تخصصدی
پار ها و مراکز رشد ،سال نهم ،شماره  ،صص . 3- 3
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