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Abstract: 
Most important factor in maintaining and enhancing corporate performance. In order to 

have a comprehensive look at it, the concept of innovation ambidexterity has been developed 

and arranged focusing on exploitative innovation to maintain the competitiveness of existing 

products and with explorative innovation seeking new markets and products. According to 

literature, one of the most important processes to achieve this type of innovation and to 

overcome its challenges, especially in latecomer companies, is to enhance technological 

capability through learning mechanisms. This research has tried to propose appropriate policy 

programs to evaluate the effectiveness of these mechanisms in Iran steel industry. For this 

purpose, the integration of focus group and artificial neural network methods was used. The 

results, which were obtained using the Innovation Survey, showed that learning by doing is 

the most important learning mechanism that steel companies should pay attention to, as well 

as for exploitative innovation, learning by copying and design, and for exploratory learning, 

learning by research and interactions placed in the next rank. In the final stage, with the study 

of the global policies in other countries, 20 policy tools have been proposed and, with the 

focus group approach, seven programs have been identified as the most important tools that 

influences on technological learning. 
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مدل ارتقاء یادگیري فناورانه براي توسعه نوآوري دوسوتوان؛ مطالعه 
  موردي صنعت فوالد کشور

  4جهانیار بامداد صوفی، 3مهدي الیاسی، *2ابوالفضل کزازي، 1محمدرضا عطارپور

  5چکیده
در . ها باشد ترین عامل حفظ و ارتقاء عملکرد شرکت نوآوري مهمماهیت پیچیده و همواره در حال تغییر محیط سبب شده که 

بردارانه به حفظ موقعیت رقابتی  نگاهی جامع به آن، مفهوم نوآوري دوسوتوان مطرح شده که با تمرکز بر نوآوري بهره
ترین  ز مهمیکی ا. محصوالت موجود و با توجه به نوآوري اکتشافی در پی دستیابی به بازارها و محصوالت جدید است

وارد مورد توجه  هاي تازه هاي آن به ویژه در شرکت فرآیندهایی که در پیشینه دستیابی به این نوع از نوآوري و غلبه بر چالش
این پژوهش سعی داشته با ارزیابی اثربخشی این . هاي یادگیري است بوده ارتقاء توانمندي فناورانه با استفاده از مکانیزم

هاي سیاستی مناسب براي ارتقاء آن را پیشنهاد نماید و به این منظور از تلفیق روش  فوالد کشور، برنامه ها در صنعت مکانیزم
هاي طرح پیمایش نوآوري به دست آمده  ها که با استفاده از داده یافته. گروه متمرکز و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد

. هاي فوالدي باید به آن توجه نمایند انیزم یادگیري است که شرکتترین مک اند یادگیري از طریق انجام کار مهم نشان داده
برداري و طراحی و براي نوآوري اکتشافی، یادگیري از طریق تعامل و  بردارانه، یادگیري از طریق کپی براي نوآوري بهره

ابزار سیاستی پیشنهاد  20 هاي این صنعت در سطح جهان، در گام آخر نیز با مطالعه سیاست. جستجو در رده یعدي قرار دارند
  .ترین اقدامات تأثیرگذار در یادگیري فناورانه شناسایی و پیشنهاد شده است و با نظر گروه متمرکز، هفت برنامه به عنوان مهم

  بردارانه، نوآوري اکتشافی، پیمایش نوآوري، صنعت فوالد یادگیري فناورانه، نوآوري بهره :واژگان کلیدي

  مقدمه -1
شان را ارتقاء دهند تا عملکرد مناسبی  هاي خود در پاسخ به تغییرات محیط ها باید بتوانند توانمندي امروزه اینکه شرکت

در شرایط اقتصادي امروزي که با رقابت شدید و تغییرات . داشته باشند به امري مورد پذیرش همگان بدل شده است
برداري براي  ب تعادل بین نوآوري اکتشافی و نوآوري وابسته به بهرهفناورانه سریع عجین شده ظرفیت نوآورانه در قال

                                                                 
 دانشجوي دکتراي مدیریت فناوري، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران -1
 استاد دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران -2
 تهران دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی، -3
 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران -4
 kazazi@atu.ac.ir: مسئول مکاتبات نویسنده *
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این مفهوم معروف به شایستگی دوسوتوانی، در گذشته بر ]. 41و8[ها ضروري است  پذیري حال و آینده شرکت رقابت
ی دوسوتوانی شایستگ] 49و48[به عنوان نمونه ]. 38[الذکر اشاره داشته است  زمان بر روي هر دو جنبه فوق تمرکز هم
پذیري یا  زمان دو هدف رقابتی مانند کارآیی ساخت و انعطاف ها را به توانایی آنها در دنبال کردن هم در سازمان

ها در  امروزه اما این شایستگی بیشتر به توانایی شرکت. اند یابی راهبردي تنوع و کاهش هزینه ترجمه کرده موقعیت
هاي مرتبط با  گردد و همچنین فعالیت اي منجر می هاي ریشه به نوآوري هاي مرتبط با اکتشاف که اجراي فعالیت

به بیان دیگر این مفهوم در حال حاضر بر ]. 28و4[شود  هاي تدریجی را در پی دارد اطالق می برداري که نوآوري بهره
1بردارانه و بهره هاي اکتشافی ایجاد تعادل بین نوآوري

طه مثبت آن با عملکرد شرکت داللت دارد و به رغم ابهام در راب 1
ها و کسب مزیت رقابتی توسط  بدیل و مثبت آن در عملکرد بلندمدت شرکت ، اغلب محققین نقش بی)بهبود مدیریت(

الذکر از مخزن منابع  هاي فناورانه فوق با توجه به اینکه هر دو نوع نوآوري]. 18و15[اند  آنها را به اثبات رسانده
، اهرمی ]21[ها عالوه بر ایجاد تعادل بین هر دو نوع نوآوري  چالش پیش روي سازمانکنند  مشترکی استفاده می

آمیز  زمان و موفقیت هاي شرکت به سمتی است که آنها را قادر سازد در هر دو نوع فعالیت به طور هم کردن توانمندي
. شوند هایی مواجه می الً با بحرانها در مسیر دستیابی به شایستگی دوسوتوانی معمو سازمان]. 31[حضور داشته باشند 

اند که در پیشینه بر آنها بسیار  ها دو جریان را شناسایی کرده براي غلبه بر این بحران] 9[چارداسکاران و همکاران 
برداري را با توجه به  بوده و ارتباط بین اکتشاف و بهره» مدیریت عملیات«جریان اول مربوط به . تأکید شده است

مندي از مزایاي هر  تري براي بهره جریان دوم که به طور گسترده. مورد مطالعه قرار داده است 2»وري معماي بهره«
برخی محققین اعتقاد دارند . است» یادگیري فناورانه«واردها مورد توجه محققین بوده  دو نوع نوآوري به ویژه در تازه

، اهمیت همکاري با ]41[نده یادگیري و انتقال دانش کن هاي تسهیل که مصادیقی از یادگیري فناورانه مانند فعالیت
] 26[و نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل انتقال دانش و یادگیري ] 41[، چگونگی ارتقاء یادگیري ]27[ها  سایر شرکت

اهمیت یادگیري فناورانه در این فرآیند به حدي است که مارچ . کند نقش بسیار بااهمیتی را در این زمینه ایفاء می
را مطرح کرده و ) برداري به جاي نوآوري اکتشافی و وابسته به بهره(برداري  یادگیري اکتشافی و وابسته به بهره] 31[

زمان به مزایاي این دو فعالیت متفاوت یادگیري فناورانه، یک عامل مهم و  واردها دستیابی هم معتقد است براي تازه
عات، تأثیر توانمندي یادگیري بر دوسوتوانی و ارتقاء عملکرد را شود و در این راستا برخی مطال حیاتی محسوب می

ها  هاي یادگیري پویا در شرکت ها و مکانیزم ها که از طریق فعالیت این توانمندي]. 29و6[اند  مورد بررسی قرار داده
هاي متغیر و با  موقعیتهاي راهبردي نیازمندند که به منظور انطباق با  ها و فعالیت گردند به تالش روز می ایجاد و به

هاي نهادي  هایی نظیر وابستگی به مسیر تاریخی، ایستایی و سکون سازمانی، محدودیت هدف از بین بردن محدودیت
  ].22[شود  ها انجام می در شرکت 4وارد کردن فناوري 3و همچنین دام

ولی با توجه به ] 30[اند  ردادههاي مختلفی را براي یادگیري فناورانه در دستور کار خود قرا ها مکانیزم شرکت
زمان به دو بعد دوسوتوانی نوآوري، انتخاب یک مکانیزم اثربخش یادگیري فناورانه  محدودیت منابع و لزوم توجه هم

هاي مربوط به  این پژوهش سعی دارد با توجه به داده. ها تبدیل شده است به یک تصمیم راهبردي در سطح شرکت
هاي اثربخش تأثیرگذار در نوآوري دوسوتوان،  والد ایران ضمن شناسایی مکانیزمهاي فعال در صنعت ف شرکت
  .هاي فوالدي کشور را ارائه نماید هاي مناسب دولت در راستاي ارتقاء نوآوري در شرکت سیاست

                                                                 
11- Exploitative and Explorative Innovation 
2- Productivity Dilemma 

  .فناورانه خود را ارتقاء دهندهاي  اند توانمندي برخی کشورها از طریق اکتساب فناوري نتوانسته -  3
4- Trap of Technology import 
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  هاي مرتبط مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2
  هاي آن یادگیري فناورانه و مکانیزم) 2-1

ترین  ها را به عنوان مهم هاي فناورانه سازمان ها متمرکز است و فعالیت یادگیري فناورانه بر شرکتتقریباً تمام پیشینه 
بر این باورند که ماهیت پیچیده یادگیري ] 45[ژاي و لی هوآ ]. 25[گیرند  نیروي محرکه توسعه اقتصادي در نظر می

هایی مانند فاصله  واردها به دلیل ضعف یش کرده و تازهواردها نیاز به چارچوبی جامع در این زمینه را بیش از پ در تازه
باید  1از منابع فناوري، تحقیق و توسعه غیراثربخش و فاصله از بازارهاي اصلی، براي توسعه و دستیابی به همپایی

و  هاي داخلی، توسعه نوآوري و تضمین رشد حال راهبرد یادگیري که غلبه بر محدودیت. راهبرد یادگیري داشته باشند
]. 45[هاي یادگیري فناورانه است  کننده تخصیص مناسب منابع براي فعالیت نماید منعکس آینده را تضمین می

لیکن در تعریف آن باید به برخی نکات توجه شده  فیعرتو اقتصاد  تیریدر مد یمختلفاشکال به  فناورانه يریادگی
  :ویژه داشت

کمک کرده و  فیتر و بهتر وظا عیها در انجام سر راد و شرکتاست که به اف ایپو یمفهوم فناورانه يریادگی -
بر این اساس یادگیري فناورانه ارتباط نزدیکی با مفهوم ظرفیت جذب . ]7[ کند یم ییرا شناسا دیجد يها فرصت

 .خواهد داشت
 يتوانمندانباشت و  یخارج فناوري ها از طریق اکتساب ی شرکترقابت تیهبود مزفناورانه، ب يریادگهدف فرآیند ی -

 ].45[و توسعه نوآوري است  فناورانه
شرکت  ییو نشان دادن توانا ها يتوانمندي این توسعه، بهبود و نوساز ،سازي درونی در فرآیند یادگیري فناورانه، -
توجه مورد در طول زمان  هاي جدید فناوريخلق  همچنینو  یخارج هاي فناوري از استفاده مؤثرو انتشار  ،جذب يبرا

 ].14[ قرار دارد
در یک سر . توان در طیفی از دو مفهوم کامالً مجزا بررسی نمود بحث یادگیري فناورانه در حوزه توسعه نوآوري را می

طیف که بیشترین کاربرد را نیز دارد یادگیري به فرآیندهاي مختلفی اشاره دارد که از طریق آن مهارت و دانش براي 
در زمینه بحث درباره توسعه فناورانه و ارتقاء نوآوري معموالً یادگیري به این . شود سب میها ک افراد و شاید سازمان

یک نگاه سنتی کامالً متفاوت به ویژه در پیشینه علم اقتصاد نیز در زمینه یادگیري وجود . شود مفهوم به کار برده می
فنی اشاره دارد الگوي تغییرات در عملکرد این نگاه که بیشتر به تغییرات . دارد که در سر دیگر طیف قرار دارد

به طور مثال طبق تعریف اول، مباحث مربوط به فرآیندهاي دستیابی . دهد هاي تولید را مورد اشاره قرار می فعالیت
ها و دانش فنی، ذیل مفهوم یادگیري مطرح است در حالی که مطابق تعریف دوم، بهبود  هاي واحد به مهارت شرکت

ها و یا حتی توسعه فناورانه کشورهاي در حال صنعتی  وري در شرکت ثابت و در نتیجه بهبود بهره عملکرد تسهیالت
توان در دو فرآیند  یادگیري براي اکتساب ظرفیت فناورانه را می. گیرد شدن به مفهوم یادگیري مورد اشاره قرار می

  ]:5[بندي نمود  کلی تقسیم
د اکتساب مهارت و دانشی اشاره دارد که تا حد قابل توجهی به تجربه در فرآیند اول، یادگیري اغلب به فرآین ×

ها در  این یادگیري. این مفهوم در ادبیات اقتصادي با نام یادگیري از طریق انجام کار شناخته شده است. بستگی دارد
  :شوند بندي می دو دسته طبقه

عملیات در محیط واقعی ایجاد و از طریق یک این یادگیري از تجربه انجام وظایف : یادگیري از طریق عملیات ▪
اي در توسعه  برخی مطالعات اخیر از آن به عنوان نوعی از یادگیري که سهم عمده. مکانیزم بازخورد تکمیل می شود

                                                                 
1- Catch up 
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 ].32[اند  وارد داشته نیز یاد کرده ها و کشورهاي تازه فناورانه شرکت
جاد توانمندي از طریق عملیات مستقیم مدنظر نبوده و انجام در این نوع یادگیري، ای: یادگیري از طریق تغییر ▪

  .هاي مختلف تغییر فنی مورد توجه است فعالیت
در . در فرآیند دوم، یادگیري به کلیه ابزارهایی اشاره دارد که به کسب و افزایش مهارت و دانش منجر خواهد شد ×

رفیت مدیریت فناوري و ایجاد تغییرات فنی را در خود ها از طریق آنها ظ هایی که شرکت کل، یادگیري به تمامی راه
توان در چهار گروه  بر کسب و افزایش مهارت و دانش را می مبتنیهاي  یادگیري. دهند اشاره دارد افزایش می

  :بندي نمود تقسیم
ه، بازبینی و شده براي خلق، ذخیر هاي نهادینه یادگیري از تجربه تنها از طریق مکانیزم: بازخورد عملکرد سیستم �

  .پذیر خواهد بود درك و تفسیر تجربه امکان
هاي  هاي رسمی به عنوان یک منبع مهم بهبود ظرفیت مطالعات زیادي از آموزش: یادگیري از طریق آموزش �

 ].16[تر باشد  رسد این یادگیري از یادگیري مبتنی بر انجام کار نیز مهم اند و حتی به نظر می فناورانه یاد کرده
ها نه تنها نیاز دارند از طرق مختلفی که بیان شد ظرفیت فناورانه خود را انباشت  شرکت: ادگیري از طریق استخدامی �

هاي مورد نیاز در محیط اطراف یک  ها و دانش اگر مهارت. هاي جدید نیز خلق نمایند نمایند بلکه باید بتوانند ظرفیت
  .شرکت به خدمت گرفت شرکت وجود داشته باشد باید بتوان آنها را براي

این یادگیري بیشتر به فرآیندهایی اشاره دارد که انباشت دانش و توسعه فناورانه در آنها : یادگیري از طریق جستجو �
  ].13[گردد  هاي تحقیق و توسعه ایجاد می به وسیله انجام فعالیت

اند در  مورد اشاره قرار گرفتهتوسط محققین در مطالعات قبلی هاي یادگیري فناورانه که  ترین مکانیزم برخی از مهم
  .درج شده است 1جدول 

  نوآوري دوسوتوان) 2-2
مفهوم دوسوتوانی به نظریه غالب در تغییرات سازمانی، طراحی سازمانی، یادگیري سازمانی و مدیریت نوآوري تبدیل 

هاي خود براي  ن مطالعات و پژوهشها باید بی کنند که شرکت محققین در پیشینه دوسوتوانی ادعا می ].1[شده است 
برداري از دانش و فناوري قدیمی از طریق ارتقاء فرآیندهاي موجود، نوعی تعادل  دستیابی به محصوالت جدید و بهره

هاي گوناگون مدیریت نظیر مدیریت راهبردي، نظریه سازمان، رفتار سازمانی  افراد مختلفی از جنبه ].21[برقرار نمایند 
بر اساس مطالعه ممبینی و . اند وري و نوآوري به نظریه دوسوتوانی نگریسته و در توسعه آن نقش داشتهو مدیریت فنا

توان نوآوري دوسوتوان را توانمندي سازمان در همسویی شرکت براي پاسخ به تقاضاي بازار  می] 3[همکاران 
نوآوري و رشد محصول (ات اساسی محیط زمان، سازگاري با تغییر و هم) وکار افزایش کارآیی و بهبود عملکرد کسب(

تعریف نمود که با استفاده از توسعه ترتیبات ساختاري ) پذیري در جهت اطمینان از اثربخشی آینده با تمرکز بر انعطاف
که  اند مدعی] 38و15[برخی . پردازد هاي متفاوت یادگیري فناورانه به مدیریت نوآوري در شرکت می و انجام فعالیت

ها  شرکت ].13[رکیب هر دو بعد در قالب تعادل و تعامل، تأثیري مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت تمرکز بر ت
کنند که در  هاي مختلفی را دنبال می الذکر و برقراري تعادل و تعامل بین آنها روش هاي فوق براي دستیابی به نوآوري

  .]39[ قابل مشاهده است 1شکل 
ها در دستیابی و  هاي شرکت ها، یادگیري فناورانه و مکانیزم خصوص این نوآوري یکی از محورهاي توجه محققین در

واردها،  ترین روش دستیابی به آن براي تازه ها که مهم خلق و توسعه این توانمندي. هاي فناورانه است ارتقاء توانمندي
  ].47[ي دوسوتوان هستند منبع اصلی دستیابی به نوآور] 46و42و20و16[هاي یادگیري فناورانه است  مکانیزم
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  هاي یادگیري فناورانه مکانیزم) 1جدول 
  منبع  هاي یادگیري مکانیزم

P  بهبود اجراي وظایف تولید(یادگیري از طریق انجام کار(  
P  اکتساب دانش و درك فناوري(یادگیري از طریق تغییر(  
P  سازي فناوري ساده(کپی کردن ناصحیح(  
P بهبود طراحی محصول با هدف ارتقاء کیفیت، پذیرش بازار و توسعه دانش چگونگیکپی و (برداري تطبیقی  کپی(  
P  المللی دستیابی به دانش چگونگی و چرایی توسعه محصول در بازارهاي بین(یادگیري از طریق صادرات(  
P  آموزش به عنوان منبع اصلی ارتقاء ظرفیت فناورانه(آموزش(  
P  فیت فناورانه موجودکمک به تکمیل ظر(استخدام متخصصین(  
P  افزایش پایه دانشی از طریق تحقیق و توسعه(جستجو(  

]37[  

P  شود کند ولی کاربردها کارآتر می فناوري واردشده تغییر نمی(یادگیري از طریق انجام دادن( 
P  اي وري فناوري و محصول خاص جهت تطبیق با نیازهـ  تغییرات کوچک و افزایش بهره(یادگیري از طریق تطبیق

  )خاص
P  برداري از فرآیندها و کسب دانش فرآیندهاي صنعتی ورود تجهیزات و کپی(یادگیري از طریق طراحی( 
P شده یادگیري از طریق طراحی بهسازي 
P  هاي تولیدي و سازگاري کل کارخانه  اندازي کامل سیستم یادگیري و راه(کارخانه یادگیري از طریق طراحی کامل

  )نیازهاي خاصبراي پاسخگویی به 
P  فعالیت مراکـز تحقیـق و توسـعه یـا مؤسسـات تحقیقـاتی در ارائـه        (جدید یادگیري از طریق طراحی فرآیندهاي

  )فرآیندها و ساخت کاالهاي جدید

]23[  

 :هاي یادگیري بر مبناي نوع دانش روش
P  کاربردیادگیري از طریق انجام کار، یادگیري از طریق (براي اکتساب دانش فناورانه(  
P یادگیري از طریق تحقیق و توسعه(ها  براي فراگیري، جذب و بهبود فناوري(  

]14[  

P  ترین مکانیزم یـادگیري   بهبودهاي ایجادشده از طریق تحقیق و توسعه به عنوان غالب(یادگیري از طریق جستجو
  )در مرحله اختراع

P  بوده که بـه بهبـود فرآینـد تولیـد نظیـر افـزایش        در مراحل پس از طراحی محصول(یادگیري از طریق انجام کار
 )گردد کارایی نیروي کار، تخصصی شدن کارها و همچنین بهبود روش تولید منجر می

P  کننـدگان فنـاوري در فرآینـد     بهبود طراحـی محصـول از طریـق بازخوردهـاي اسـتفاده     (یادگیري از طریق کاربرد
 )نوآوري
P  یق تعامل با شبکه تعامالت بین بازیگران نظیر نهادهاي پژوهشـی، صـنعت،   بهبود از طر(یادگیري از طریق تعامل

  )گذاران کاربران نهایی و سیاست
P فرآیندهاي مربوط به افزایش و یا کاهش ظرفیت فناوري، اقتصاد مقیاس و استانداردسازي فرآیند محصول  

]18[  

  
بردارانه  تواند نوآوري بهره ها و دانش موجود، می توانمندي فناورانه عالوه بر ایجاد زمینه استفاده کامل از فناوري

ها را قادر  ها شرکت به عالوه، این توانمندي. سازمان که ناشی از انباشت تجارب پیشین است را نیز بهبود دهد
زایاي غیرقابل جایگزین در خلق محصول بدیع، ورود به بازارهاي سازد که با استفاده از منابع داخلی و خارجی م می

هاي مرز دانش، درك روندهاي  برداري از فناوري جدید، انتقال دانش و فناوري از منابع خارج سازمان، کشف و بهره
با این مقدمه، ]. 47[ید را براي خود ایجاد نمایند جدفناوري  یاختراعات داخل يتر برا پائین يها ینههزفناورانه جدید و 

ها  هاي یادگیري فناورانه از ارکان اصلی دستیابی به نوآوري دوسوتوان هستند که باید منابع بنگاه و مکانیزم ها فعالیت
  .به طور اثربخش به آنها اختصاص یافته و ساختارهاي سازمانی، متناسب با آنها تنظیم گردد
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  وضعیت صنعت فوالد در ایران و مقایسه با کشورهاي منتخب -3

شمسی در آمل توسط محمد  1263ها براي تولید داخلی فوالد، تالش براي احداث ذوب آهن در سال  اولین تالش
الدوله در داودیه تهران بود که هر دو به واسطه عدم تأمین  کنی صنیع الضرب و تأسیس کارخانه آهن ذوب حسن امین

خش خصوصی براي ورود به این عرصه، دولت در هاي ب با توجه به شکست تالش. مواد اولیه با شکست روبرو شدند
اي در کرج  با مشارکت شرکت دماگ گروپ آلمان سعی در ایجاد کارخانه 1316یافته در سال  اولین تالش سازمان

اولین کارخانه نورد  1330در سال . داشت که این تالش نیز با توجه به شروع جنگ جهانی دوم با شکست مواجه شد
اما شروع رشد این صنعت در کشور از برنامه عمرانی سوم . هزار تن در اهواز تأسیس شد 65نه ایران با ظرفیت ساال

سازي توسعه تولید  هاي مربوط به حوزه صنعت و معدن در این برنامه به آماده اي از هزینه آغاز شد که بخش عمده
کارخانه نورد به عالوه دو کارخانه  ، چهار)1351(تا پایان برنامه عمرانی چهارم . داخل فوالد و آهن معطوف بود

نیز شروع به ) وابسته به گروه صنعتی شهریار(و نورد و لوله اهواز ) وابسته به شرکت ملی نفت ایران(سازي اهواز  لوله
ترین اقدام اساسی در این زمینه اما احداث مجتمع عظیم ذوب آهن اصفهان بود که ساخت آن از  مهم. فعالیت نمودند

حجم تولیدات کارخانجات فوالدسازي کشور طی برنامه . آغاز شد 1351برداري از آن در سال  بهره و 1344سال 
درصد رشد داشت  22درصد و در سه سال اول برنامه پنجم نیز ساالنه حدود  5/79عمرانی چهارم، ساالنه در حدود 

هاي برنامه عمرانی  رصد در طول سالد 63با متوسط رشد ساالنه حدود  1354به طوري که تولید فوالد کشور تا سال 
نیز همچنان این توسعه ادامه یافت تا جایی که اسالمی پس از انقالب . میلیون تن رسید 306/1چهارم و پنجم به 

در بعد فناوري نیز تأسیس شرکت ایریتک با همکاري شرکت . شرکت در این حوزه مشغول فعالیت هستند 141اکنون 
رسد اثربخشی الزم را  ام امور مهندسی، اولین اقدام جدي در این راستا بوده که البته به نظر میایتالیم پیانتی براي انج

  .نداشته است

هاي موجود براي تمرکز  روش
زمان بر نوآوري اکتشافی و  هم

 بردارانه بهره

  جداسازي ساختاري

شکل دادن به یک بستر 
 سازمانی

 سازمانی سازي بین ویژه

 جدایی موقت

هایی نظیر  استفاده از روش
ها، گذاري مشترك، اتحاد سرمایه

 سپاري اکتساب و برون

تغییر رفت و برگشتی در 
زمان تمرکز بر هر بعد 

 نوآوري

 بردارانه نوآوري اکتشافی و بهره هاي زمان منابع بنگاه به فعالیت هاي غلبه بر چالش تخصیص هم راه) 1شکل 

حمایت از افراد متخصص در 
و تقسیم زمان هر بعد نوآوري 

 فعالیت آنها بین دو بعد

ایجاد ساختارهاي موازي و 
 مجزا براي هر بعد نوآوري
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گیري داشته اما وضعیت ایران در این خصوص در مقایسه با دیگر کشورها  گرچه تولید فوالد در کشور افزایش چشم
توسعه و سازمان (، ایمیدرو 1ع جهانی فوالدبر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مجم. چندان مطلوب نیست

قرار  25هاي تولیدي در رتبه  میلیون تن تولید فوالد در بین شرکت 14با حدود ) یرانا یمعدن یعمعادن و صنا ينوساز
وضعیت تولید،  2شکل . میلیون تن در جایگاه چهاردهم دنیا قرار گرفته است 9/17دارد و کل کشور نیز با تولید 

استفاده آشکار از فوالد در این شکل به (دهد  ادرات و مصرف آشکار ساالنه فوالد در کشور را نشان میواردات، ص
  ).شود تعریف می» مجموع تولید و واردات منهاي صادرات«صورت 

  
  )مقادیر بر حسب وزن(نمودار وضعیت صنعت فوالد در کشور ) 2شکل 

توان در تولید و  فزایشی داشته اما از بعد فناوري که نمود آن را میهر چند تولید فوالد کشور در ابعاد مختلف روندي ا
اي و جهانی  هاي مرتبط دید وضعیت نسبت به رقباي منطقه تر و پیشرفت سایر بخش صادرات محصوالت پیچیده

. 2دده اي از مقایسه ایران با سه کشور هند، کره جنوبی و ترکیه را نشان می خالصه 2جدول . چندان مطلوب نیست
طور که مشخص است اگر چه کشورمان در صادرات فوالد خام رشد قابل توجهی داشته اما در صادرات  همان

محصوالت آهن و فوالد تقریباً هیچ جایگاهی نداشته و از طرف دیگر، واردات این محصوالت نیز روز به روز افزایش 
شود و تقریباً تمامی کشورهایی  عادي محسوب میواردات محصوالت فوالدي البته در تمامی دنیا امري . یافته است

روند اما تحلیل نوع  ترین واردکنندگان فوالد نیز به شمار می که جزء ده صادرکننده برتر دنیا هستند در زمره بزرگ
  .تر را تولید و صادر نمایند دهد که کشورها سعی دارند محصوالت پیچیده واردات نشان می

  

  و محصوالت فوالدي کشورهاي مدنظر فوالد ، صادرات و وارداتدیتول تیوضع سهیمقا) 2 جدول
  تولید فوالد خام

  )میلیون تن(
2015  2016  

  رتبه  )میلیون تن(تناژ   رتبه  )میلیون تن(تناژ 
  6  6/68  6  7/69  کره جنوبی
  8  2/33  9  5/31  ترکیه
  3  6/95  3  0/89  هند
  14  9/17  14  1/16  ایران

  

                                                                 
  (ITC)المللی  و سایت مرکز تجارت بین) 2017(سالنامه مجمع جهانی فوالد  -  1
 همان -  2
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  و محصوالت فوالدي کشورهاي مدنظر فوالد ، صادرات و وارداتدیتول تیوضع سهیمقا) 2 ادامه جدول
  سایر  کوره باز  احیاء مستقیم  کوره بلند  )←درصد(فرآیند تولید 

 0/0 0/0  7/30  3/69  کره جنوبی
 0/0 0/0  9/65  1/34  ترکیه
 0/0 0/0  7/42  3/57  هند
 0/0 0/0  8/77  2/22  ایران

  استفاده آشکار از فوالد
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  )تنمیلیون (

  1/57  8/55  5/55  8/51  1/54  4/54  4/52  کره جنوبی
  1/34  4/34  8/30  3/31  5/28  9/26  6/23  ترکیه
  5/83  2/80  9/75  7/73  4/72  8/69  9/64  هند
  2/21  9/21  0/22  0/22  1/21  5/23  9/21  ایران

  صادرات آهن و فوالد
  2016  2015  2014  2013  2012  )هزار دالر(

  18,651,252  20,152,697  23,958,185  22,269,931  25,375,017  کره جنوبی
  6,180,353  6,556,743  9,244,173  9,918,794  11,332,482  ترکیه
  6,436,669  6,308,179  9,080,606  10,206,489  7,699,795  هند
  1,362,156  1,216,128  1,042,815  826,744  551,215  ایران

  کاالهايصادرات 
  آهنی و فوالدي

  )هزار دالر(
2012  2013  2014  2015  2016  

  11,111,630  11,167,161  12,658,965  11,179,899  12,467,431  کره جنوبی
  4,964,336  5,465,810  6,356,117  6,148,046  6,093,117  ترکیه
  5,820,737  6,510,469  7,518,711  7,347,626  7,677,706  هند
  0  0  0  0  0  ایران

  واردات آهن و فوالد
  2016  2015  2014  2013  2012  )هزار دالر(

  14,326,549  15,404,270  21,957,438  20,369,660  13,822,003  کره جنوبی
  12,575,460  14,775,094  17,575,890  18,690,888  19,432,041  ترکیه
  8,713,651  11,708,054  11,293,135  10,118,914  13,739,630  هند
  1,851,439  2,686,997  3,138,973  2,424,801  3,811,560  ایران

  واردات کاالهاي
  آهنی و فوالدي

  )هزار دالر(
2012  2013  2014  2015  2016  

  6,509,907  8,005,852  8,904,770  8,514,948  7,802,535  کره جنوبی
  2,982,520  2,742,236  2,617,511  2,757,735  2,367,176  ترکیه
  3,524,660  3,752,974  4,060,137  3,752,243  4,246,321  هند
  1,302,113  1,315,233  2,289,058  1,856,952  2,824,509  ایران
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  شناسی پژوهش روش -4
ی و کیفی براي دستیابی به مدل یادگیري فناورانه در صنعت فوالد کشور  در این پژوهش از یک رویکرد ترکیبی کم

به این منظور ابتدا با بررسی پیشینه یادگیري فناورانه و نوآوري دوسوتوان، متغیرهاي پژوهش . استفاده شده است
ت فوالد که توسط معاونت علمی و فناوري گیري از نتایج پیمایش نوآوري در صنع تعریف و سپس با بهره

هاي مختلف یادگیري فناورانه با استفاده از  داري تأثیر مکانیزم انجام شده معنی 1396جمهوري در سال  ریاست
ترین مکانیزم یادگیري در دستیابی به نوآوري دوسوتوان با استفاده از  سازي شبکه عصبی ارزیابی و اثربخش مدل

در نهایت نیز با استفاده از گروه متمرکز، مدل سیاستی ارتقاء . مشخص شده است Moving-Backwardالگوریتم 
  .نوآوري دوسوتوان در صنعت فوالد کشور تدوین گردیده است

  متغیرهاي پژوهش) 4-1
معتقدند که نوآوري ] 47[ژانگ و لی . پیشینه موجود، براي نوآوري دوسوتوان ابعاد مختلفی ارائه شده است مطابق

هاي بدیع مدیریتی و سازمانی، ایجاد  اکتشافی از متغیرهایی نظیر فراوانی فناوري نوظهور اکتسابی، اکتساب مهارت
هاي جدید، توسعه  ، اجراي پروژه)هاي قبلی جود تجربهبدون و(هاي جدید  هاي تحقیقاتی جدید، نوآوري در زمینه تیم

بردارانه نیز از بهبود فنون، تجدید ساختار و  دانش جدید در فرآیندهاي تولیدي و ارائه خدمات و نوآوري بهره
، گذاري در آنها ها و افزایش سرمایه هاي بالغ، بهبود برنامه هاي موجود، ورود به فناوري روزرسانی دانش و مهارت به

] 39[یک پژوهش دیگر . هاي مرتبط با بهبود کارآیی تشکیل شده است بهبود ظرفیت تولید و ارائه خدمات و آموزش
هم بکارگیري منظم تغییرات و بهبودهاي کوچک در محصوالت موجود، معرفی نسخه بهبودیافته محصوالت موجود 

ش اقتصاد مقیاس در بازارهاي موجود و همچنین به بازارهاي فعلی، بهبود کارایی تدارك محصوالت و خدمات، افزای
بردارانه و ابعادي نظیر قبول تقاضاي محصوالت و خدمات  گسترش خدمات براي مشتریان فعلی را ابعاد نوآوري بهره

سازي  فراتر از توان فعلی شرکت، اختراع محصوالت و خدمات جدید، بکارگیري محصوالت جدید در بازار، تجاري
هاي تازه در بازارهاي جدید و استفاده مداوم از  برداري از فرصت جدید براي شرکت، بهره خدمات و محصوالت

هاي در  با توجه به نوع صنعت مورد ارزیابی و داده. هاي توزیع جدید را ابعاد نوآوري اکتشافی تعریف کرده است کانال
پژوهش حاضر ابعاد مربوط به نوآوري  در. توان براي نوآوري دوسوتوان در نظر گرفت دسترس ابعاد مختلفی را می

انجام  یقاز طر هاي یادگیري نیز هفت مکانیزم یادگیري در بعد مکانیزم. تعریف شده است 3دوسوتوان مطابق جدول 
 یريبکارگ یقاز طر ، یادگیريآموزش یقاز طر ي، یادگیريبردار یکپ یقاز طر ، یادگیريتعامل یقاز طر ، یادگیريکار
به عنوان  جستجو یقاز طر ی و یادگیريطراح یقاز طر ، یادگیريو توسعه یقخصص در تحقمت یانسان یروين

تعریف آنها  4ها در ارتقاء توانمندي فناورانه از طریق یادگیري در نظر گرفته شده است که جدول  هاي شرکت فعالیت
  .دهد در این پژوهش را نشان می

  روش انجام پژوهش) 4-2
ی شبکه عصبی استفاده شده استدر این پژوهش از تلفیق رو روش گروه متمرکز . ش کیفی گروه متمرکز و روش کم

به بیان بهتر در این . هاي معین است اي از جریان شود که در صدد کاوش دسته به نوعی بحث گروهی اطالق می
ام این پژوهش فرآیند انج. اي خاص را به بررسی بگذارد شود تا مسئله شیوه گروه روي یک بحث جمعی متمرکز می

  :به صورت زیر طراحی شده است] 2[با توجه به طرح عملی گروه مرکز کروگر و کاسی 
شده، هدف اصلی این پژوهش تدوین مدل یادگیري فناورانه در صنعت فوالد  با توجه به مطالب عنوان: مقدمات ?

  .ها ارتقاء داد کشور است که بتوان با استفاده از آن نوآوري دوسوتوان را در شرکت
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  ابعاد نوآوري دوسوتوان) 3جدول 
  ابعاد مدنظر  بعد نوآوري

نوآوري 
  اکتشافی

  یدعرضه محصوالت جدتعداد  -
  ها وکاري براي ساماندهی فرآیندها و رویه هاي جدید کسب فعالیت -

  المللی و مراجع بینشده در داخل کشور  اختراعات ثبت -
  شده توسط شرکت ثبت يعالئم تجاری، صنعت يها طرح، شده يتجار يها پتنت -

  )فروش حق امتیاز(نهادهاي بیرونی /ها شرکتشده به سایر ءاعطا یزهايفرانشیسانس و مجوزهاي ل -

نوآوري 
  بردارانه بهره

  بهبود قابل توجه در محصوالت موجود یجادتعداد ا -
  و بازار یانمشتر یازهايبا ن یقاز محصوالت موجود در بازار با هدف تطب یدارائه نسخه جد -

، خدمات/محصوالت یدموجود ساخت و تول يها در روش یاساس هايبهبود یا یدجد يها روش یجادا -
  یبانموجود پشت یندهايفرآ یع یاتأمین و توز یرهموجود زنج هايفرآیند

  ها یا مؤسسات دیگر با نیازهاي خود یا بازار شده توسط سایر شرکت اصالح و یا تطبیق فرآیندهاي ارائه -
  ينوآور یمعرف يبرا یابیار و بازارهایی همچون مطالعات باز روش یقها به بازار از طر نوآوري یمعرف -
  آن یباییظرافت و ز یشافزا يکاال و خدمات برا يبند بسته یا یقابل توجه در طراح يظاهر ییراتتغ -

  محصوالت در بازار یعتوز یاپخش  يبرا یدجد هاي روش یافروش  هاي استفاده از شبکه -
  و انتشار محصوالت یججهت تروهاي جدید  و سایر روش ها از رسانه يگیر بهره -

  کاال و خدمات  گذاري یمتق یدجد يها روشاستفاده از  -
  

  هاي یادگیري فناورانه مکانیزم) 4جدول 
  هاي مرتبط جنبه  مکانیزم یادگیري

یادگیري از طریق 
  جستجو

 .یردگ انجام می یرونیهمکار ب یچو توسعه در داخل شرکت و بدون مشارکت ه یقتحق -
 .در شرکت وجود دارد یواحد سازمان یکو توسعه به عنوان  یقتحق -

  .شود یدر شرکت انجام م) و نه منقطع و موردي( یوستهو توسعه به صورت پ یقتحق -

  یادگیري از طریق تعامل

داشته  يخود نوآور یا فرآیند ها و مؤسسات در محصول شرکت یرشرکت با مشارکت سا -
 .است

مؤسسات  یا ها توسعه خود را با مشارکت افراد، شرکتهاي تحقیق و  شرکت فعالیت -
  .دهد انجام می بیرونی

 ی،دانش فن ید، خر)شده و نشده ثبت(اختراعات  یازحق امت یدخر یسانس،تحت ل یدتول -
به  یگرد هاي سازمان و ها دانش از بنگاه قساما یرو سا یترا یبه صورت کپ یدانش فن یدخر

 یافتهبهبود یا یدمحصول جد یدمنظور تول
 تولید منظور به اختصاصاًکه از آنها  یشرفتهپ يافزارها و نرم یزاتتجه آالت، ینماش یدخر -

 .شود یاستفاده م ودبهبود محصوالت موج یا یدمحصول جد
  .کند شرکت از منابع اطالعاتی خارج سازمان براي نوآوري استفاده می -

یادگیري از طریق 
  برداري کپی

شرکت آن محصول را در سبد  که یگرمؤسسات د یال توسط شرکت در محصو يآورنو -
 .نماید میمحصوالت خود و با برند خود به بازار ارائه 

ها یا مؤسسات ارائه و شرکت براي نخستین بار از آن استفاده  فرآیند توسط سایر شرکت -
  .کرده است

یادگیري از طریق انجام 
  کار

 فرآیندها توسط افراد داخل شرکت ومحصوالت  ينوآور اجراي فرآیندهاي -
  در نوآوري  ینگعضو هلد يها شرکت  یاداخل شرکت  یمنابع اطالعاتاستفاده از  -
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  هاي یادگیري فناورانه مکانیزم) 4ادامه جدول 
  هاي مرتبط جنبه  مکانیزم یادگیري

یادگیري از طریق 
   یافتهبهبود یا یدارائه محصوالت جد یا و توسعه منظور بهآموزش کارکنان شرکت  -  آموزش

یادگیري از طریق 
  یدجد یبه طراح یابیشرکت با هدف دستي ها فعالیت -  طراحی

 یقاز طر یادگیري
 یانسان یروين یريبکارگ

و  یقمتخصص در تحق
  توسعه

لیسانس و (وقت در واحد تحقیق و توسعه  وقت و پاره بکارگیري نیروي انسانی فعال تمام -
  )باالتر

  

هاي یادگیري مؤثر بر نوآوري شناسایی شوند که به این منظور از  هاي واقعی سعی شده مکانیزم ابتدا با استفاده از داده
هاي آماري خطی نظیر تحلیل رگرسیون  با توجه به اینکه روش. هاي عصبی بهره گرفته شده است سازي شبکه مدل

دهند لذا براي فرآیندهاي  گیري را به شدت کاهش می مسازي معادالت ساختاري پیچیدگی تصمی چندگانه و مدل
ترین ابزارهایی است که  هاي عصبی یکی از مهم براي غلبه بر این مشکل شبکه. کنند گیري کفایت نمی تصمیم

توانند ارتباطات خطی، غیرخطی پیچیده و همچنین  هاي عصبی می شبکه. گیرند پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار می
  ].28[وابسته نیستند ...) ها از توزیع نرمال و  مانند تبعیت داده(ا تبیین کنند ضمن اینکه به هیچ فرض آماري جبرانی ر
مشخص و بسته سیاستی  5کنندگان در گروه متمرکز مطالعه مطابق جدول  در این بخش مشارکت: ریزي برنامه ?

  .داولیه توسعه نوآوري دوسوتوان در صنعت فوالد کشور نیز تدوین ش
  حاضرین در گروه متمرکز مطالعه) 5جدول 

  حوزه فعالیت  بازیگران منتخب براي گروه مطالعه
  گذاري سیاست  جمهوري نماینده معاونت علمی و فناوري ریاست

  گذاري سیاست  یرانا یمعدن یعمعادن و صنا يتوسعه و نوسازنماینده سازمان 
  فوالدصنعت  پیمانکاري  نماینده شرکت ایریتک

  توسعه علم  )دو نفر(هاي تخصصی  نماینده دانشگاهیان و پژوهشگاه
  توسعه فناوري در بنگاه  )دو نفر(نماینده بخش خصوصی 

 

شده در میان اعضاء گروه به  در این مرحله بیشتر از بحث گروهی استفاده و بسته سیاستی تدوین: سؤال کردن ?
 .بحث گذاشته شد

 .جلسات را بر عهده داشت یبا نظر گروه، نماینده معاونت علمی و فناوري وظیفه هماهنگ: هماهنگ کردن ?
هاي عملیاتی توسعه  در مرحله آخر نیز گزارش نهایی با توجه به نظرات اعضاء جلسه تکمیل و برنامه: تحلیل ?

  .نوآوري در صنعت فوالد کشور پیشنهاد شد
  
  هاي پژوهش یافته -5
  ارزیابی مدل و تعیین مؤثرترین مکانیزم یادگیري در توسعه نوآوري دوسوتوان) 5-1

شرکت از حوزه صنعت  50. اند شده در این پژوهش در جدول پیوست شماره یک نشان داده شده هاي استفاده داده
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 یمصنوع یبپژوهش دو شبکه عص یندر ا. اند بنیان بوده شرکت دانش 5فوالد در این پیمایش وارد شدند که تنها 
MLP افزار  با استفاده از نرماول و دوم  هاي یخروج ینتخم يبراMatlab یهال ها در دو شبکه ینا. آموزش داده شد 
تعداد . استبوده نورون  یک يآن دارا )خروجی( دوم یهنورون و ال پنج ياول آن دارا یهشد که ال یطراح يا به گونه
. شدن شبکه انتخاب شده است Overfitاز  یريمنظور جلوگ بهو خطا  یشبا آزما 15تا  1 یناول از ب یهال يها نورون

 یتدر نها .کنند یاستفاده م یجهنت ینآموزش و تخم يخالص برا یدوم از توابع خط یهو ال یگموئیداول از توابع س یهال
آموزش  يداده برا 49هر مرحله از در مذکور  در روش. قرار گرفتند یابیمورد ارز Leave one outها به روش  شبکه

شبکه حاصل نهایتاً و  به کار گرفته شد براي اعتبارسنجیتصادفی  طورداده به  10 ینب ینشبکه استفاده شد که از ا
  .گردید آزمون )داده تست(نشده  استفاده دادهتک  يبر رو

ارتباط بین ) 4شکل (و در مدل دوم هاي یادگیري با نوآوري اکتشافی  ، ارتباط بین مکانیزم)3شکل (در مدل اول 
هاي یادگیري با مجموع دو  ارتباط بین مکانیزم) 5شکل (بردارانه و در مدل سوم  هاي یادگیري با نوآوري بهره مکانیزم

اند اما با توجه به ضریب همبستگی  گرچه هر سه مدل، داراي اعتبار الزم و قابل اعتناء بوده. نوآوري بررسی شده است
بردارانه از استحکام و  هاي یادگیري فناورانه با نوآوري بهره ، ارتباط بین مکانیزم2/8و مجذور خطاي  92/0حدود 

هاي اصلی هر مدل  ویژگی Moving Backwardدر گام بعد با استفاده از الگوریتم  .قدرت بیشتري برخوردار است
یژگی و nاي از  با مجموعه. ت شناسایی شدندهاي تأثیرگذار بر هر نوع نوآوري به ترتیب اهمی شناسایی و مکانیزم

ها حذف و بار دیگر عملکرد  سپس یکی از ویژگی. شود عملکرد شبکه تخمین زده می n، )هاي یادگیري مکانیزم(
ترین ویژگی با توجه به  گردد تا در نهایت مهم ها تکرار می شود و این کار بر روي تک تک ویژگی تخمین زده می

  .طاها مشخص شودمیانگین قدر مطلق خ
در مدل دوم با حذف هر  .دهد گانه را نشان می هاي سه ترین ویژگی مدل خروجی انتخاب مهم 8و  7، 6هاي  شکل

این روند تا . اند بردارانه تأثیرگذار بوده هر هشت ویژگی در نوآوري بهره بنابراینویژگی عملکرد شبکه نزولی شده و 
هاي مشخصی در نوآوري  دهد که تنها ویژگی اما مدل اول نشان می حدودي براي مدل سوم نیز قابل ذکر است

  .دهد شان براي هر مدل نشان می هاي مذکور را به ترتیب اهمیت ویژگی 6جدول . گذارند اکتشافی تأثیر می

  
  )هاي یادگیري با نوآوري اکتشافی ارتباط بین مکانیزم(خروجی مدل اول ) 3شکل 
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  )بردارانه هاي یادگیري با نوآوري بهره ارتباط بین مکانیزم(خروجی مدل دوم ) 4شکل 

  

  
  )هاي یادگیري با هر دو نوع نوآوري ارتباط بین مکانیزم(خروجی مدل سوم ) 5شکل 

  تدوین ابعاد مدل سیاستی پیشنهادي) 5-2
یافته و  ي دولتی سازمانها و نیاز به فعالیت 1939در سال  1از زمان اولین نمود ارزش تحقیق و توسعه در گزارش برنال

مطرح نموده منطق مداخالت دولتی براي حمایت از  1964در سال  2گسترده در حمایت از علم و فناوري که بوش
هاي هر نظام نوآوري،  ترین بخش ها و مداخالت دولت به عنوان یکی از مهم نوآوري صنعتی توسعه یافت و سیاست

  ].1[مورد توجه محققین قرار گرفت 
                                                                 

1- Bernal 
2- Bush 
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  )نوآوري اکتشافی(ها در مدل اول  ترین ویژگی انتخاب مهم) 6شکل 

  
  )بردارانه نوآوري بهره(ها در مدل دوم  ترین ویژگی انتخاب مهم) 7شکل 

  
  )ها مجموع نوآوري(ها در مدل سوم  ترین ویژگی انتخاب مهم) 8شکل 
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  گانه هاي سه ها در مدل بندي ویژگی اولویت) 6جدول 
  اهمیت اکتشافی نوآوري دارانهبر بهره نوآوري مجموع

 1 کار انجام طریق از یادگیري کار انجام طریق از یادگیري کار انجام طریق از یادگیري
 2 تعامل طریق از یادگیري طراحی طریق از یادگیري  طراحی طریق از یادگیري
 3 برداري کپی طریق از یادگیري جستجو طریق از یادگیري برداري کپی طریق از یادگیري

 4 جستجو طریق از یادگیري تعامل طریق از یادگیري جستجو طریق از یادگیري

 آموزش طریق از یادگیري
 نیروي بکارگیري طریق از یادگیري
 توسعه و تحقیق در متخصص انسانی

 5 آموزش طریق از یادگیري

 آموزش طریق از یادگیري بنیانی دانش وضعیت
 نیروي بکارگیري طریق از یادگیري
 توسعه و تحقیق در متخصص انسانی

6 

 نیروي بکارگیري طریق از یادگیري
 و تحقیق در متخصص انسانی

 توسعه
 7 طراحی طریق از یادگیري بنیانی دانش وضعیت

 8 بنیانی دانش وضعیت برداري کپی طریق از یادگیري تعامل طریق از یادگیري
  

هاي  دخالت دولت در موارد مذکور و همچنین بررسیهاي یادگیري و اولویت  ابتدا بر مبناي اولویت مکانیزم
ابزار سیاستی پیشنهاد شد که پس از  20، ]36و35[و ترکیه ] 24[، کره جنوبی ]33[گرفته بر روي سه کشور هند  انجام

ترین و تأثیرگذارترین ابزار سیاستی در ارتقاء یادگیري  ابزار به عنوان مهم 7بررسی در پنج جلسه مصاحبه گروهی، 
این ابزارها و توضیحات . سازي در کشور تدوین و اصالحات نهایی انجام شد ناورانه شد و الزامات هر کدام براي ویژهف

در انتها نیز گزارش نهایی با توجه به . قابل مشاهده است 7هاي یادگیري در جدول  مربوط به تأثیر آنها بر مکانیزم
  .توسعه نوآوري در صنعت فوالد کشور پیشنهاد گردیدهاي عملیاتی  نظرات اعضاء جلسه تکمیل و برنامه

  
  ابزارهاي سیاستی پیشنهادشده) 7جدول 

  توضیحات  منبع  ابزار  ردیف

گیري اثربخش از  بهره  1
  سیاست ترکیه  تجارب افراد متخصص

وجود انباشت نیروي انسانی متخصص در صنعت فوالد  -
 هاي موفق دنیا و ارتباطات گسترده متخصصین با شرکت(

 )شده در فرآیند تولید دانش ضمنی اندوخته
بکارگیري نظام مدیریت دانش و تجربه براي ارائه  -

  راهکارهاي بهبود در فرآیندهاي تولید صنایع فوالدسازي

2  
سازي سیاست  پیاده

حمایت از محصوالت 
فوالدي ساخت داخل در 

  قراردادهاي مهم

سیاست ملی 
  فوالد هند

  ملی به خرید داخل محصوالت الزام قراردادهاي دولتی و -
هاي داخلی و  گذاري مشترك شرکت الزام به سرمایه -

  خارجی در تولید محصوالت جدید 

3  
انداز تحقیق  ایجاد چشم

و توسعه در صنعت 
  فوالد

سیاست ملی 
سند  -فوالد هند 

  راهبرد ترکیه

برنامه تحقیق و توسعه ملی و تدوین نقشه راه فناوري  -
 یشتربراي تأثیرگذاري ب

  افزایش تحقیق و توسعه مشترك بین فوالدسازان  -

4  
هاي  تسلط بر فناوري
ریزي  موجود و برنامه

  براي ارتقاء آنها
ایجاد واحد مهندسی معکوس در واحدهاي نگهداري و  -  کره جنوبی

  تعمیرات فوالدسازان
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  ابزارهاي سیاستی پیشنهادشده) 7جدول 
  توضیحات  منبع  ابزار  ردیف

گذاري  جذب سرمایه  5
  خارجی مشترك

سیاست ملی 
کره  -فوالد هند 
  جنوبی

هاي پیشرو  نهاد تحقیق و توسعه مشترك با شرکت ایجاد -
  جهان

  هاي داخلی توسعه ظرفیت تولید شرکت -

6  
ایجاد نهاد تحقیق و 
توسعه مشترك با 

  کنندگان اصلی مصرف
کره  -ترکیه 

  جنوبی 
تولید خودرو، (کنندگان بزرگ  مشارکت مصرف -

در توسعه ) وساز آالت، لوازم خانگی و ساخت ماشین
  دمحصوالت جدی

7  
هاي  توسعه شرکت

محور کوچک و  دانش
  متوسط 

سیاست ملی 
  فوالد هند

هاي  حمایت از قراردادهاي انتقال فناوري بین شرکت -
 بزرگ و کوچک

هاي  هاي تحقیق و توسعه به شرکت سپاري فعالیت برون -
گذاري خطرپذیر در توسعه  کوچک و افزایش سرمایه
 هاي جدید فناوري

هاي بزرگ و ارائه امکانات  شرکت هاي تجهیز آزمایشگاه -
  هاي کوچک و متوسط تست، آزمون و استاندارد به شرکت

  

  تبیین مدل سیاستی پیشنهادي) 5-3
مدل ارتقاء یادگیري فناورانه براي توسعه نوآوري دوسوتوان در صنعت فوالد کشور، تدوین و به تأیید گروه متمرکز 

  ).9 شکل(رسید 

  

 مدل ارتقاء یادگیري فناورانه در صنعت فوالد کشور) 9شکل 

  :هاي مدل فوق به شرح زیر است مؤلفه
ترین مکانیزم یادگیري فناورانه در صنعت  این یادگیري مهم: هاي تأثیرگذار بر یادگیري از طریق انجام کار برنامه ·
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ها بوده و اثربخشی آنها  ترین برنامه یادگیري هم مهمهاي تأثیرگذار بر این نوع  فوالد کشور است و بنابراین برنامه
طور که مشخص است این نوع یادگیري بیشتر به  اما همان. هاي صنعت فوالد را برطرف نماید تواند چالش می

ها در  اي طراحی شوند که شرکت ها به گونه بردارانه تمایل دارد و باید سیاست هاي بهره بهبودهاي تدریجی و نوآوري
 :در این راستا سه برنامه اصلی مورد نیاز است. گرفتار نشوند] 31[وفقیت دام م
E این برنامه بیشتر بر تبدیل دانش: توانمند انسانی منابع اطالعات بانک و اثربخش دانش مدیریت نظام ایجاد 

روه شده و نظر گ بر اساس مشاهدات انجام. ضمنی ایجادشده در افراد متخصص به دانش آشکار متمرکز است
هاي مختلف آموزشی و فنی صنایع فوالدساز، انباشت دانش قابل توجهی در  متمرکز و همچنین توجه به برنامه

نیروي انسانی این صنعت وجود دارد که باید از آن به عنوان یک دارایی نامشهود که اساس رقابت در این روزگار 
نکته . بردارانه و اکتشافی کمک خواهد نمود بهره این برنامه به بهبود نوآوري. دهد محافظت نمود را تشکیل می

هاي تشویقی و حمایتی در مسیر تبدیل  شده، لزوم تدوین مکانیزم قابل ذکر در مباحثات گروه متمرکز تشکیل
هاي نوآورانه این سرمایه انسانی به محصول جدید یا بهبود در فرآیندها و محصوالت موجود بود که خود  ایده
  .هاي زایشی توسط این سرمایه را شامل گردد وناگونی نظیر حمایت از ایجاد شرکتتواند مباحث گ می
E هاي حمایت از ساخت  سیاست: المللی بین قراردادهاي و ملی مهم يها طرح در داخل ساخت از حمایت نظام

الزامات ارتقاء . در کشورهاي مختلف پیاده شده استتاکنون ترین سیاستی است که  مهم (LCR) 1داخل
شوند تا به کمک آن از رشد یک  گذاران ابالغ می ها به سرمایه توانمندي داخلی احکامی هستند که به وسیله دولت

هاي داخلی در جهت ایجاد شغل و  گسترش مشارکت مؤثر ظرفیت LCRهدف کلی یک . صنعت حمایت نمایند
تواند بر روي یادگیري از  طراحی هوشمندانه این سیاست به ویژه می]. 10[داخلی است صنایع جدید با منشاء 

هاي مختلف آن  اي طراحی شود که همه مزیت البته این سیاست باید به گونه. طریق انجام کار تأثیرگذار باشد
ه صادرات، افزایش پذیري، تخصیص بهینه منابع، توسع یعنی توسعه صنایع نوپا، انتقال فناوري، افزایش رقابت

در  زمان ، هماشتغال نیروي انسانی متخصص و تأثیر در کاهش کمبودهاي اقتصادي مؤثر بر کیفیت و نوآوري
  ].44[نظر گرفته شود 

 با اتارتباطتوان به  تعامالت مختلف در حوزه یادگیري را می: هاي تأثیرگذار بر یادگیري از طریق تعامل برنامه ¸
، با رقبافناورانه   هاي المللی و یا همکاري هاي بین شرکتها و  دانشگاهو  ملیي ها گاهدانش ی،علم يها انجمن
نظر گروه متمرکز این بود که یادگیري از طریق تعامل، بیشتر با تمرکز بر دو . تفکیک نمود یانمشتر و کنندگان تأمین

هاي جدید  کنندگان به ویژه شرکت ینو تأم) گذاري خارجی و مشترك از طریق سرمایه(المللی  هاي بین حیطه شرکت
در این راستا تولید مشترك محصوالت راهبردي که مشابهی در داخل کشور ندارند و همچنین . گردد فناور حادث می

تواند سطح یادگیري فناورانه صنایع  هاي فناور نوپا می تشویق انعقاد قراردادهاي انتقال و اکتساب فناوري با شرکت
 .ء دهدفوالدساز را ارتقا

در این بعد، طراحی محصوالت جدید با همکاري مشتریان مورد : هاي تأثیرگذار بر یادگیري از طریق طراحی برنامه ¹
. توانند موتور محرك نوآوري در صنعت فوالد کشور باشند همانگونه که مطرح شد صنایع مختلف می. قرار دارد توجه

درصد، خودرو  16درصد، تجهیزات مکانیکی  50بر اساس آخرین آمارهاي مجمع جهانی فوالد، ساختمان و زیرساخت 
درصد و لوازم خانگی  3زات الکترونیکی درصد، تجهی 5ونقل  درصد، تجهیزات حمل 11درصد، محصوالت فلزي  13
طبعاً همکاري مشترك فناورانه بین این . اند درصد از تقاضاي فوالد در سطح جهان را به خود اختصاص داده 2

                                                                 
1- Local Content Requirement 
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تواند توانمندي فناورانه داخلی در این حوزه را افزایش داده و نیاز  کنندگان و تولیدکنندگان داخلی فوالد می مصرف
 .وارداتی را کاهش دهد کشور به محصوالت

º ها نیز  تحریم آید در اوج برمی 2طور که از شکل  همان :برداري هاي تأثیرگذار بر یادگیري از طریق کپی برنامه
صنایع فوالدسازي کشور روند افزایشی تولید را حفظ و حتی صادرات نیز از ثبات نسبی برخوردار بوده که طبق نظر 

با توجه به احتمال . ترین ارکان این رخداد بوده است برداري یکی از مهم کپی گروه متمرکز، یادگیري از طریق
توان  المللی و تجربه صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع موفق در برخورد با این شرایط، می هاي بین بازگشت تحریم

اقتصادي کشور شناسایی و  هاي هاي یادگیري فناورانه آن را به عنوان یک نمونه مناسب حتی در سایر بخش مکانیزم
 :در این راستا دو برنامه اصلی مورد نظر خواهد بود. تکثیر نمود
E هاي نوپاي فناور در جهت بهبود فرآیندها و تولید قطعات  کنندگان به ویژه شرکت تقویت همکاري با تأمین

کشور  گذاري خارجی در هاي فوالدساز داخلی که اکثراً با سرمایه شرکت: یدکی و محصوالت مصرفی مورد نیاز
هاي مربوط به طراحی خطوط  اند از توان فنی باالیی برخوردارند و به ویژه آنها با جزئیات دقیق به نقشه ایجاد شده

هاي  میلیون دالر براي خرید دانش فنی و نقشه 17به طور نمونه شرکت فوالد مبارکه حدود . تولید دسترسی دارند
اثر  ها بی ها تقریباً تا قبل از بحران افزایش تحریم هزینه نموده که این نقشه طراحی از شرکت ایتالیم پیانتی

کنندگان داخلی و استفاده از توان فنی داخلی شرکت،  توان انتظار داشت که با همکاري تأمین می. باقیمانده بودند
 .طراحی فرآیندهاي موجود سرعت یابد

E تأمین قطعات یدکی و نظام نگهداري : تعمیرات و هدارينگ بخش در معکوس مهندسی واحد ایجاد از حمایت
یکی از . تعمیرات همواره به عنوان یک گلوگاه اصلی در صنایع فوالدساز کشور مورد توجه بوده است و

مهندسی . ها مؤثر واقع شود مهندسی معکوس است تواند در راستاي حل این چالش راهکارهاي مهمی که می
هاي مهم دستیابی به منافع تجاري و کاهش زمان توسعه محصول  به عنوان یکی از فناوري همعکوس امروز

رسد وجود یک واحد سازمانی مجزا به این  با توجه به فرآیند پیچیده مهندسی معکوس به نظر می .باشد یمطرح م
ین واحد سازمانی و هاي فوالدساز در گروه متمرکز، تلفیق استفاده از ا نماینده شرکت. منظور ضروري باشد

 .کنندگان را به عنوان نمونه موفق و اثربخش فعالیت این واحد مورد تأکید قرار داد همکاري با تأمین
 نوآوري باز بهامروزه بر مبناي پارادایم غالب تحقیق و توسعه، : هاي تأثیرگذار بر یادگیري از طریق جستجو برنامه «

هاي تحقیق و  ورد توجه قرار دارد که البته این موضوع، اهمیت تالشهاي پیشرفته م جاي نوآوري بسته در شرکت
هاي کوچک و متوسط به ویژه  هاي فناورانه با مشتریان، شرکت همکاري. گیرد توسعه در داخل شرکت را نادیده نمی

ی نظیر ترکیه و عالوه بر این کشورهای]. 42و17و12[المللی باید مورد توجه قرار گیرد  هاي بین نوپاهاي فناور و شرکت
هاي  هندوستان ایحاد نهاد ملی تحقیق و توسعه معطوف به رویکرد تدوین نقشه راه توسعه فناوري با تمرکز بر فناوري

تأیید ] 25[که اثربخشی این نهاد در مطالعات مختلف نظیر لی ] 35و33[اند  داراي جذابیت باال را مورد توجه قرار داده
دهد که  به تجربه نهادهاي پژوهش و فناوري وابسته به بودجه دولت در دنیا نشان میبا این وجود نگاهی . شده است

خلق ( سازي يتمرکز بر تجار، )یبر عملکرد و استقالل مال یمبتن( یرقابت یتأمین مالاین نهادها باید روندهایی نظیر 
 پژوهش بخش يراهبریستم، سبازار و  يها رفع شکست يدولت برا یبانیپشت، )و معطوف به بازار يدانش کاربرد

 يسازي و نوآور شبکه، )یمل يها یتظرفبه  یده و جهت يراهبرد يها یتاولو وبا مسائل  ها یتمأمور یايپو تطبیق(
) ها و فعالیت یدر حکمران ینفعانذ یشترب مشارکت(ی مشارکت یحکمرانو ) گسترده یو مل المللی ینب يها همکاري( باز

  ].34[دهند را در دستور کار خود قرار 
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  گیري بندي و نتیجه جمع -6
هاي یادگیري فناورانه و تأثیر آنها بر توسعه نوآوري  این پژوهش اولین مطالعه جدي تحلیل میزان اهمیت مکانیزم

و ] 3[ها پرداخته  مطالعات داخلی حوزه نوآوري دوسوتوان به بررسی تأثیر آن بر عملکرد سازمان. دوسوتوان بوده است
از همان آغاز توجه به مفهوم دوسوتوانی، یادگیري و . اند جی نیز بیشتر همین رویکرد را دنبال کردهمطالعات خار

وارد از اهمیت بیشتري نیز  هاي تازه و این موضوع براي شرکت] 29[توانمندي فناورانه، محور اصلی آن قلمداد شده 
باشد  بردارانه می عادل بین نوآوري اکتشافی و بهرهبرانگیز آن چگونگی برقراري ت اما نکته چالش] 31[برخوردار بوده 

هاي یادگیري که هر دو بعد  ، توجه به مکانیزم]38[با توجه به محدودیت منابع بنگاه و ماهیت مکمل این دو بعد ]. 9[
  .حل این مشکل در نظر گرفته شود تواند به عنوان راه دهد می را تحت تأثیر قرار می

هاي  هاي یادگیري فناورانه در صنعت فوالد کشور با خروجی دار مکانیزم ا اثبات ارتباط معنیدر این مقاله سعی شده ب
تواند به نوآوري تدریجی و یا  ها می هاي یادگیري فناورانه شرکت نوآوري دوسوتوان به این امر پرداخته شود که تالش

براي ارتباط این  92/0ناء مبتنی بر مقدار یک همبستگی قابل اعت. اي منجر و عملکرد سازمان را ارتقاء بخشد ریشه
هاي واقعی منطبق بوده و  بینی نیز تقریباً بر خروجی بردارانه دیده شده ضمن اینکه مدل پیش ها با نوآوري بهره مکانیزم

هاي فعال در کشورهاي در حال  بنابراین فرضیه اینکه شرکت. را نشان داده است) 2/8برابر (ضریب خطاي پائینی 
. کنند به اثبات رسیده است ، بیشتر توانمندي فناورانه خود را براي ایجاد تغییرات و بهبودهاي جزئی استفاده میتوسعه
) 56/0داراي ضریب همبستگی (هاي یادگیري فناورانه با نوآوري اکتشافی  هاي ارزیابی ارتباط مکانیزم داري مدل معنی

ها بر توسعه  نشان از تأثیر این مکانیزم) 75/0ضریب همبستگی  با(بردارانه  هاي اکتشافی و بهره و مجموع نوآوري
ها به نحو قابل قبولی قدرت  دهد که این مدل بینی و هدف نیز نشان می نوآوري دوسوتوان داشته و الگوهاي پیش

  .هاي یادگیري بر نوآوري دوسوتوان را دارند بینی تأثیر مکانیزم پیش
تلف یادگیري چگونه بر هر بعد نوآوري دوسوتوان تأثیر دارند از الگوریتم هاي مخ براي مشخص شدن اینکه مکانیزم

Moving Backward استفاده شد که نتایج به شرح ذیل است:  
þ ترین تأثیر بر میزان نوآوري در  منطبق با مطالعات جهانی، مهم: هاي مهم در ارتقاء نوآوري اکتشافی مکانیزم

توسعه را مکانیزم یادگیري از طریق انجام کار و توسعه دانش ضمنی دارد هاي مربوط به کشورهاي در حال  شرکت
در نوآوري اکتشافی دو مکانیزم دیگري که . اي ویژه داشته باشند ها براي استفاده از آن برنامه بایست شرکت که می

این مطلب . ي استبردار باید به طور اثربخش در نظر گرفته شود یادگیري از طریق تعامل و یادگیري از طریق کپی
ها از منابع مختلف  ها مورد توجه قرار گیرد و شرکت هاي نوآوري باز در شرکت دهد که هر گاه مکانیزم نشان می

برداري به  همچنین کپی. تر خواهند بود اي موفق هاي ریشه دانشی در توسعه توانمندي فناورانه استفاده کنند در نوآوري
کپی کردن به ( 1برداري تطبیقی ها در صورتی که به سمت کپی س فناوريهاي مختلف نظیر مهندسی معکو روش

تواند توان  حرکت کند می) همراه بهبود طراحی محصول با هدف ارتقاء کیفیت، پذیرش بازار و توسعه دانش چگونگی
 .ارائه محصوالت جدید در شرکت را افزایش دهد

þ ترین مکانیزم در این نوع نوآوري  یادگیري از طریق انجام کار مهم: بردارانه هاي مهم در ارتقاء نوآوري بهره مکانیزم
همانگونه که . پس از این نوع یادگیري و در رتبه بعدي نیز یادگیري از طریق طراحی و جستجو قرار دارد. است

هاي  ه بهبود طراحی محصول منجر گردد یکی از مکانیزمتواند ب هاي تحقیق و توسعه که می مشخص است فعالیت
اي که در اینجا باید به آن توجه نمود سیر  نکته. وارد مورد استفاده قرار گیرد هاي تازه یادگیري است و باید در شرکت

                                                                 
1- Adaptive copying 
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ت داشته و بردارانه تأثیر مثب هاي یادگیري بر نوآوري بهره دهد تمامی مکانیزم است که نشان می 7نزولی نمودار شکل 
 .کاهش یابد MAEحذف هر کدام سبب شده 

þ در دوسوتوان نیز بعد از یادگیري از طریق انجام کار، ): مجموع(هاي مهم در ارتقاء نوآوري دوسوتوان  مکانیزم
دهد دانش ضمنی در کنار یادگیري عملیاتی است که  برداري و طراحی قرار دارد که نشان می یادگیري از طریق کپی

 .د بر نوآوري دوسوتوان تأثیري مثبت داشته باشدتوان می
گذاران و  هاي یادگیري در دستیابی به نوآوري دوسوتوان، ابزارهایی که سیاست ترین مکانیزم پس از تعیین مهم

توانند بر یک یا چند مورد از  این ابزارها هر کدام می. توانند مورد استفاده قرار دهند تبیین شد گیرندگان می تصمیم
هاي عملیاتی تأثیرگذار بر نوآوري  با توجه به نظرات گروه متمرکز، برنامه. هاي یادگیري تأثیرگذار باشند انیزممک

  :این ابزارها به شرح ذیل طراحی شدند. دوسوتوان تبیین و ابعاد هر یک شناسایی شد
ؤثر در توسعه یادگیري در نظام مدیریت دانش یکی از راهکارهاي م: اثربخش از تجارب افراد متخصص يگیر بهره ©

در این راستا نظام مدیریت دانش باید به نحوي تنظیم گردد که افراد براي به اشتراك گذاردن . سطح بنگاه است
تجارب خود از بهبود فرآیندها، تشویق گردند و دانش ضمنی آنها به دانش آشکار تبدیل شود تا مارپیچ مدیریت دانش 

سازي این نظام و تدوین فرآیندهاي  ها به پیاده در این ابزار براي دولت، تشویق شرکت الزام اساسی. نانوکا شکل گیرد
نظام مدیریت دانش صنعت «تواند  هاي فعال در صنعت فوالد است و در این راستا دولت می تشویقی براي شرکت

  .را ایجاد نماید» فوالد کشور
قراردادهاي مهم ملی جایی : مهم يدر قراردادها ساخت داخل ياز محصوالت فوالد یتحما یاستس سازي پیاده ©

بازار مناسبی را براي تولیدکنندگان  (LCR)هاي حمایت از تولید داخل  توانند با برقراري سیاست است که کشورها می
هاي هدفمند معموالً با هدف اهرم کردن بازار داخلی براي توسعه توانمندي فناورانه  این سیاست. داخلی فراهم نمایند

گذاري در توسعه تحقیق و توسعه، صادرات و همچنین بکارگیري  رود و الزاماتی نظیر سرمایه و نوآوري به کار می
  .تواند یادگیري فناورانه در صنعت فوالد را ارتقاء دهد نیروي انسانی متخصص را به دنبال خواهد داشت که می

تواند  تدوین و اجراي نقشه راه فناوري آینده فوالد می حمایت از: و توسعه در صنعت فوالد یقانداز تحق چشم ایجاد ©
  .هاي خاص به صنعت فوالد کمک نموده و یادگیري در این صنعت را ارتقاء دهد با افزایش توانمندي فناورانه در حوزه

ش یکی از راهکارهایی که گروه متمرکز این پژوه: جهت ارتقاء آنها يریز موجود و برنامه يها يبر فناور تسلط ©
با توجه به اینکه . براي این امر پیشنهاد نمود ایجاد واحد مهندسی معکوس در بخش نگهداري و تعمیرات است

هاي تولیدي است  هاي اصلی توانمندي فناورانه بنگاه توانمندي نگهداري و تعمیرات در مدل ممیزي فناوري جزء پایه
 .رتقاء آنها را فراهم کندتواند با تسلط بر فرآیندهاي موجود، زمینه ا این واحد می

دهد که افزایش جذب  تجربه کشورهاي مختلف در صنعت فوالد نشان می: مشترك یخارج يگذار سرمایه جذب ©
اول، تولید محصوالتی که توان تولید آنها در داخل کشور . تواند تأثیرگذار باشد گذاري خارجی در دو بخش می سرمایه

ها توانستند با  اي و کرهو دوم، انجام تحقیق و توسعه مشترك مانند آنچه در کره جنوبی اتفاق افتاد ) ترکیه(وجود ندارد 
گذاري خارجی به  البته جذب سرمایه]. 24[را توسعه دهند  FINEXالمللی فناوري  مشارکت نهادهاي تحقیقاتی بین

  .کرده نیز همواره مورد توجه بوده است عنوان یک ابزار افزایش اشتغال نیروي انسانی تحصیل
دهنده فوالد، افزایش  تمامی کشورهاي توسعه: یاصل کنندگان و توسعه مشترك با مصرف یقنهاد تحق ایجاد ©

دهد که  این موضوع نشان می. اند ترین بخش در توسعه صنعت فوالد مدنظر قرار داده تقاضاي داخلی را به عنوان مهم
تواند  آالت عالوه بر اینکه می وساز و ماشین کنندگان اصلی نظیر بخش خودرو، لوازم خانگی، ساخت همکاري مصرف
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  .ه صنایع مذکور را به دنبال داشته باشد سبب ارتقاء یادگیري و نوآوري صنعت فوالد کشور نیز خواهد شدتوسع
هاي توسعه فناوري در صنایع بزرگ، استفاده از  یکی از راه: محور کوچک و متوسط دانش يها شرکت توسعه ©

گذاري خطرپذیر و  باز، حمایت از سرمایه هاي مختلف نظیر نوآوري در این راه مکانیزم. هاي فناور است ظرفیت شرکت
تواند به عنوان یکی از  استفاده از این راهکار می. هاي علم و فناوري شرکتی در پیشینه پیشنهاد شده است ایجاد پارك

 .دسبب شوهاي یادگیري از طریق جستجو و تعامل، توسعه نوآوري دوسوتوان در صنعت فوالد کشور را  مکانیزم
ها مدل نهایی یادگیري فناورانه تدوین و با توجه به نظرات گروه متمرکز ابعاد آن مشخص شد  برنامه با توجه به این
تأییدیه «تواند  هاي مذکور می هاي مدل نکته آخر هم اینکه یکی از ورودي. تشریح گردیده است 9که در شکل 

توان  بنیان بودند نمی شرکت نمونه، دانش 50شرکت از  5باشد که با توجه به اینکه در این پژوهش تنها » بنیان دانش
  .در مورد چگونگی تأثیر این ورودي بر نوآوري دوسوتوان اظهارنظر نمود

هاي این صنایع  اي بین صنایع مختلف و تفاوت ها، مقایسه توان عالوه بر آزمون آماري مدل در تحقیقات آتی می
بنیان دارند  ت را در صنایعی که تعداد بیشتري نمونه دانشبنیان بودن شرک توان تأثیر متغیر دانش همچنین می. داشت

  .بررسی نمود

  منابع
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  ها پیوست
  هاي مورد استفاده در تخمین شبکه عصبی و انتخاب ویژگی داده) 1پیوست 
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  ورودي  خروجی   بنیان دانش

نوآوري   خیر  بله
  اکتشافی

نوآوري 
  بردارانه بهره

یادگیري 
از طریق 
  جستجو

یادگیري 
از طریق 
  تعامل

یادگیري از 
طریق 

  برداري کپی

یادگیري از 
طریق 
  انجام کار

یادگیري از 
طریق 
  آموزش

یادگیري از طریق 
بکارگیري نیروي 
انسانی متخصص 
  در تحقیق و توسعه

یادگیري از 
طریق 
  طراحی

1  0 1 3 5 5 26 0 0 1 6 0 
2  0 1 8 14 2 28 1 0 0 1 1 
3  0 1 0 2 0 2 0 0 0 3 0 
4  0 1 3 6 3 26 0 1 1 0 0 
5  0 1 3 4 6 18 0 1 0 8 0 
6  0 1 6 9 8 17 0 1 1 5 1 
7  0 1 2 7 5 13 0 1 1 3 1 
8  0 1 7 15 7 26 1 1 1 24 1 
9  0 1 3 8 7 36 0 1 1 10 1 
10  0 1 3 8 9 25 0 1 1 11 0 
11  0 1 4 9 9 34 0 1 1 5 1 
12  0 1 13 15 8 19 0 1 1 21 1 
13  0 1 2 7 6 21 0 1 1 0 0 
14  0 1 0 7 1 3 0 1 1 5 0 
15  0 1 2 16 6 12 0 1 0 0 0 
16  0 1 17 30 8 19 0 1 1 4 1 
17  0 1 7 19 8 19 0 1 1 1 1 
18  0 1 0 2 5 4 0 1 0 5 0 
19  0 1 4 7 4 37 2 1 1 9 1 
20  0 1 0 2 5 28 0 1 1 2 0 
21  0 1 18 15 3 24 1 0 1 18 1 
22  1 0 8 5 9 37 0 1 1 3 1 
23  0 1 1 5 5 27 0 1 1 9 0 
24  0 1 1 0 0 15 1 0 1 0 0 
25  0 1 4 12 8 24 0 1 1 4 1 
26  0 1 13 20 8 28 0 1 1 11 1 
27  0 1 4 10 8 30 0 1 1 11 1 
28  0 1 4 6 9 19 0 1 0 3 0 
29  0 1 7 10 9 39 0 1 1 9 1 
30  0 1 7 5 7 34 1 0 1 0 1 
31  0 1 10 13 7 40 0 1 1 89 1 
32  0 1 1 1 6 29 0 0 0 6 0 
33  0 1 2 6 6 26 0 1 0 2 0 
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34  1 0 16 3 7 15 0 1 0 4 0 
35  0 1 39 29 7 21 1 1 0 3 1 
36  0 1 2 6 9 31 0 0 1 4 1 
37  0 1 4 6 5 27 0 0 0 5 1 
38  0 1 0 5 6 29 0 1 1 5 1 
39  0 1 6 9 5 18 0 0 1 5 1 
40  0 1 1 5 7 29 0 1 1 1 0 
41  0 1 2 4 8 23 0 1 1 8 0 
42  0 1 1 4 3 10 0 1 1 7 0 
43  1 0 3 5 9 6 0 1 1 6 1 
44  0 1 1 6 1 34 1 1 1 4 1 
45  0 1 9 3 7 15 0 0 0 1 0 
46  0 1 8 9 7 32 0 0 1 0 1 
47  1 0 1 2 0 1 0  1 0 0 0 
48  0 1 1 5 4 19 0 0 1 2 1 
49  0 1 25 29 4 40 0 1 1 61 1 
50  1 0 9 5 3 11 0 1 1 3 0 

  


