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چکیده

با توجه به اهمیت نوآوری ،امروزه سازمانها در تالشاند با ارتقاي آن به مزيت رقابتي و سهم بيشتر بازار دست پيدا کنند .در

چنين شرايطي ،افزايش قابليتهاي يادگيري سازمان ميتواند بهترين راه براي دستيابي به این موفقيت و همچنين بهرهبرداري
از فرصتها و انواع مختلف نوآوری باشد .بدين منظور شناسايي سبکهاي مختلف يادگيري و نوآوري کمک بسزايي در
اين امر دارد لذا در تحقیقات پیشین دو سبک نوآوری و یادگیری از طریق علم ،فناوری و نوآوری ( )STIو یادگیری از
طریق انجام ،استفاده و تعامل ( )DUIمورد بررسی قرارگرفته شدهاند .در اين تحقيق نیز سعي شده است با شناخت الگوهاي
يادگيري و نوآوري در  728شرکت فعال در دو حوزه با سطح فناوري باال (صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات) و متوسط
(صنعت نفت و گاز و قطعهسازی خودرو) در ايران بهعنوان يک کشور درحالتوسعه زمينهاي در راستاي اتخاذ سياستهاي
توسعه و ارتقاي توانمندي نوآوري را فراهم نمايد .لذا با تبيين شاخصهاي مناسب ارزيابي الگوهاي يادگيري با روش تحليل

کالس پنهان ،چهار خوشه -1سبک يادگيري تلفيقي DUIمتوسط STI +خوب-2 ،سبک يادگيري  -3 ،DUIسبک يادگيري

تلفيقي  ))STI+DUIقوي-4،سبک يادگيري  STIمتوسط شناسايي شده است .در آخر تأثیر الگوهای فوق بر عملکرد

شرکتها با روش رگرسيون لجستيک ،مورد آزمون قرارگرفته و مشخص میشود سازمانهايي که از سبک يادگيري تلفيقي
 STI+DUIتبعیت میکنند از موفقيت بيشتري در رشدمانی ،گستردگي عرضه کاال و نوآوري برخوردارند.
واژگان كليدي :سبکهاي يادگيري و نوآوري ،خوشهبندی ،تحلیل کالس پنهان.DUI، STI ،
-*1کارشناس ارشد مدیریت فناوری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران /نويسنده مسئول مکاتبات:
-2استادیار ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

دانش و یادگیري در مرکز هر چارچوﺏ مفهومي قرار دارد؛ که توسﻂ رویکردهاي مختلﻒ توسعهیافته است.

انواﻉ مختلﻒ دانش ميتواند منشﺄ سبکهاي مختلﻒ یادگیري شود؛ فرآیند یادگیري و دانش مرتبﻂ با آن
ميتواند داراي اشکال مختلفي باشد .اشکال دانشي و یادگیري را ميتوان بهصورت سبکهاي مجزاي نوآوري
توسﻂ شرکتها تعریﻒ نمود .درحالیکه از دیدگاه برﺧی محققان ،شرکتها از ﻃریﻖ استفاده رسمي و
تبادل دانش مدون ،نوآوري ميکنند؛ که عمدت ًا مبتني بر سرمایهگذاري در علم و فناوري است (بهعنوانمﺜال،

تحقیﻖوتوسعه  ،اﺧتراعات ،فناوری اﻃالعات و ارتباﻃات و ﻏیره)؛ سایر محققان اینگونه استدﻻل ميکنند که
نوآوري از استفاده و تبادل دانش ﺿمني ميآید که عمدت ًا مبتني بر تعامالت رسمي و تجارﺏ میان عوامل است

( .)Lundvall, 1992جنسن و همکاران ،یک ﻃبقهبندي از سبکهاي نوآوري که متمایز بین یادگیري از ﻃریﻖ
علم ،فناوري و نوآوري ( 2)STIو یادگیري از ﻃریﻖ انجام ،اســتفاده و تعامل ( 3)DUIرا اراﺋه دادند .حالت
اول بر ماهیت علمي تﺄکید دارد و مبتني بر فناوري و نوآوري است .حالت دوم بر اســاس تجربه و تعامل
اســت .حالت ســوم ترکیبي از دو حالت پیشین است .مطالعه اصلي جنسن و همکاران ( )2007شکاﻑ بین
روش ﺧطي و سیستم نوآوري که نیازمند تعامالت است را پر ميکند ( .)Jensen, et al., 2007لورنزو ﻻندوال
( )2014اعتقاد داشتند که انواﻉ کنوني ﻃبقهبندي ،در تمایز بین فعالیت شرکتها بر پایه دانش تحلیلي و ترکیبي
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و یا بر اساس باﻻ و پایین بودن سطح فناوري مناسﺐ نبوده و تﻐییرات شگرﻑ در ﻃول زمان در فناوري و تولید
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این تمایزات را بهروشنی مشخﺺ نميکند .آنها این دو رویکرد را بهعنوان سبکهاي یادگیري و نوآوري مبتني
بر فناوری و علم ،یادگیری همراه باکار و استفاده و تعامل ،ﻃبقهبندی مينمایند .باوجود توافﻖ کلي در مورد
اهمیت عوامل و پیشرانهای سبک مبتني بر فناوریوعلم ،برﺧي از پﮋوهشگران کشورهایي را شناسایي نمودند
(نروژ ،دانمارﻙ) که نوآوري موفﻖ و عملکرد اقتصادي را بهرﻏم سرمایهگذاري نسبت ًا کم در تحقیﻖوتوسعه و

زیرساﺧتها ایجاد نمودند .به نظر ميرسد که افزایش در بهرهوري این حوزهها ،نتیجه حاصل از شیوه یادگیري
همراه با عمل باشد .این استدﻻل بیشتر توسﻂ ﻻندوال و دانشمندان دیگر توسعهیافته که رویکردي را براي
گنجاندن درایور تعاملي بهعنوان وسیله کلیدي در جهت همکاري تولید و انتقال دانش مربوﻃه در سازمان و در
میان شرکتها و سازمانهاي دﺧیل در سیستم نوآوري گسترش دادند (.)Gonza´lez, et al., 2014
با توجه به اهمیت نقش یادگیری و نوآوری و بهمنظور بررسي چگونگي سبکهاي یادشده در سازمانهاي
ایران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه این پﮋوهش با رویکردی پیمایشی و توصیفی به دنبال پاسخ به این
پرسشهاست که عملکرد الگوهای  DUIو  STIدر سازمانهای ایرانی با سطح فناوری باﻻ و متوسﻂ چگونه

است؟ تاﺛیراین الگوها بر روی نوﻉ نوآوری و عملکرد شرکتها چگونه است؟ لذا با استفاده از نتایﺞ پیمایش
نوآوري ،تحلیل کالس پنهان و رگرسیون لجستیک ﺧوشهبندي سبکهاي یادگیري مورد تحلیل قرارمیگیرد
و تﺄﺛیر انواﻉ سبکها بر رفتار سازمانها بررسي میگردد .لذا نتایﺞ این تحقیﻖ میتواند باعﺚ ارتقای عملکرد
یادگیری و تﻐییر رویکرد سازمانها و سیاستگذاران در تدوین راهبرد نوآوری گردد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بر اساس مطالعات صورت گرفته ،عالوه بر اینکه شرکتها از ﻃریﻖ استفاده رسمي و تبادل دانش مدون،

نوآوري میکنند که عمدت ًا مبتني بر سرمایهگذاري در علم و فناوري است (بهعنوانمﺜال ،تحقیﻖوتوسعه،
اﺧتراعات ،فناوری اﻃالعات و ارتباﻃات و ﻏیره) آنها میتوانند با استفاده و تبادل دانش ﺿمني که عمدت ًا

مبتني بر تعامالت رسمي و تجارﺏ میان عوامل میباشد به نوآوری دست یابند .جنسن و همکاران ()2007
این دو رویکرد را بهعنوان سبکهاي یادگیري و نوآوري مبتني بر فناوریوعلم ،آموزش همراه با کار و
استفاده و تعامل ﻃبقهبندي مينمایند (.)Jensen, et al., 2007

سبک مبتني بر فناوریوعلم عمدت ًا بر اساس دانش چرایی و چیستی است که توسﻂ تولید و استفاده از
دانش فني و علم مدون ،مشخﺺ شده است .فرآیند نوآوري با توسعه و تبدیل در دانش علمي مشخﺺ
شـرکتها از داشتن ارتباﻁ قويتر با علم که بستري براي قابلیت نوآوري و یادگیري است ،بهره ميبرند

و شرکاي اصلي که پﮋوهشگران ،دانشگاهها و سازمانهاي تحقیقاتي هستند و اولویت باﻻیي را براي تولید
دانش چرایي (دانش تخصصي اصول علمي با توﺿیح اینکه چگونه همه چیز در مسیري مشخﺺ کار
میکند) و دانش چیستی (حقایﻖ مبتني بر دانش علمي) فراهم ميسازد .دانش چیستی« ،اﻏلﺐ ،پیشنیاز کار
در سبک یادگیري مبتني بر علم است ( .)Jensen, et al., 2007روند داﺧلي فرآیند در صنایﻊ ،تحت سلطه
دانش تحلیلي است که اﻏلﺐ از ﻃریﻖ پروژههاي تحقیﻖوتوسعه در بخشهاي تحقیﻖوتوسعه و در همکاري
با عوامل ﺧارجي صورت ميپذیرد .درواقﻊ یادگیري بر اساس تعامل با زیرساﺧتهاي دانش و استفاده از
دانش مدون و علوم جدید است ( .)Gonza´lez, et al., 2014در رویکرد ﺧطی ،نوآوری محدود به سبک
مبتني بر فناوریوعلم است درحالیکه در رویکرد سیستمی ،به سبک یادگیری همراه با کار و استفاده و
تعامل نیز اهمیت داده میشود و منجر به ایجاد دانش چگونگی و کیستی شده است (محمدی و همکاران،
 .)1396سبک  DUIبه فرآیندهاي رسمي یادگیري و دانش مبتني بر تجربه متکي است .سبک نوآوري DUI
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بر یادگیري بهوسیله انجام دادن ،اســتفاده کردن و یادگیري به وسـیله تعامل کردن تاکید دارد .تعامل DUI

دﻻلت بر همکاري نزدیک با مشتریان ،تﺄمینکنندگان ،توزیﻊکنندگان و رقبا دارد (.)Apanasovich, 2014
در سطح یک شرکت توسعه یافته ،سبک  DUIبهعنوان ساﺧتار تصمیمگیري ﻏیرمتمرکز ،سلسلهمراتﺐ
سازماني ﺿعیﻒتر ،کمرنﮓ کردن مرزهاي دقیﻖ بین کارکردهاي سازمانی و کارگروهي معنا ميیابد .این
رویکرد بهعنوان یک سبک کاربر محور است که پشتیباني از توسعه محصوﻻت و ﺧدمات جدید در
انطباﻕ با نیازهاي بازار تعریﻒ شده است .بطوریکه دانش ﻏالﺐ در سبک نوآوري  DUIﺿمني است
( .)Jensen, et al., 2007به نظر ميرسد ترکیﺐ این دو سبک از نوآوري ،کارآمدترین راهبرد براي
شرکتهاست .شرکتهایي که از سبک مبتني بر فناوریوعلم تبعیت کردهاند ،ممکن است از توجه بیشتر به
سبک  DUIو بالعکﺲ بهرهمند شوند (.)Apanasovich, 2014
با بررسي ویﮋگيهاي یادشده پیرامون سبکهاي یادگیري و نوآوري ،ابعاد مفهومي دو سبک یادگیري به
شرﺡ جدول ( )1است.
رویکردهاي مختلﻒ در شناسایي سبکهاي مجزاي نوآوري مورداستفاده قرار گرفتهاند .مقاله جنسن و
همکاران ( )2007مبنای اصلی این جریان میباشد ،آنها بین دو سبک از نوآوري تمایز قایل شدند .از یک
ﻃرﻑ به راهبردهاي نوآوري که تاکید اصلي آن به ارتقاي تحقیﻖوتوسعه و ایجاد دسترسي به دانش مدون
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جدول ( :)1ابعاد مفهومي دو سبک يادگيري
(محمدی و همکاران)Isaksen & Karlsen, 2010; Nunes, et al., 2015; Apanasovich, 2016; 1396،

روش یادگیري
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نوﻉ ﻏالﺐ نوآوري

نوﻉ دانش

ویﮋگيهاي دانش
نوﻉ یادگیري

شرکاياصلي بیروني
پیشرانهاي نوآوري

راهکارهاي ارتقا

سبک DUI

سبک STI

دانش کیستي ،دانش چگونگي

دانش چرایي و دانش چیستي

یادگیري تجربي و تعاملي

فرایند تولید دانش علمي بر اساس تحقیﻖوتوسعه

ﺿمني ،ترکیبي

کدبندي شده ،صریح و علمي

پﮋوهشگران ،دانشگاهها و سازمانهاي تحقیقاتي
تﺄمینکنندگان ،مشتریان ،رقبا
سرمایههاي انساني دانشي ،زیرساﺧتها و
تجربه ،آزمایش ،تخصﺺ در تولید
بومیسازی محصوﻻت ،تعامالت تجهیزات آزمایشگاهي ،ارتباﻃات با مراکز پﮋوهشي
و تحقیقاتي
و شبکهها
ایجاد شبکه دانش داﺧل و ﺧارﺝ
سازمان ،افزایش ﻇرفیت جذﺏ ،به اشتراﻙگذاری داﺧلي ،دانش پایگاه گستردهاي از
دانش عمومي و مدون در سازمان
سازماندهی مناسﺐ در سازمان در
ایجاد شبکه ارتباﻃات
تحقیﻖوتوسعه درونزا و آزمایشها و تعامل با
یادگیري تجربي و تعاملي
مراکز تحقیقاتي و پﮋوهشي
جهشی و محصولی
تدریجي ،فرایندي و سازماني

صریح 4اشاره ميکنند ،از سوي دیگر راهبردهاي نوآوري را که بهﻃور عمده بر اساس یادگیري با انجام دادن،
استفاده کردن و تعامل هستند 5تعریﻒ کردهاند نتایﺞ آنها که از تحلیل رگرسیون ﻻجیت بهدستآمده ،نشان
ميدهد که شرکتهاي با سطح فناوري پایین و باﻻ که نسخههاي قوي هر دو سبک را ترکیﺐ ميکنند از
شرکت-هایي که تنها یک سبک را به کار ميگیرند نوآورترند (.)Jensen, et al., 2007
فبتجار و رودریگز ( ،)2013به ارزیابي منابﻊ نوآوري محصولي و فرآیندي با در نظر گرفتن سبکهاي
نوآوري در نروژ پرداﺧتند در مقاله آنها انواﻉ مختلﻒ تعامل شرکتها تحت عنوان ( DUIدر زنجیره تﺄمین
با مشتریان و تﺄمینکنندگان یا در ﺧارﺝ از آن با رقباوﻏیره) ( STIبا مشاوران ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي)
ﻃبقهبندي شدهاند .همﭽنین موقعیت جﻐرافیایي شرکا را کنترل ميکنند .با معرفي مﺆلفه جﻐرافیایي نتایﺞ
جالﺐ در شرکتهاي نروژي مشاهده شد .همکاري با عوامل برون منطقهاي بسیار بیشتر از همکاري با
شرکاي محلي منجر به نوآوري ميشود علیالخصوﺹ در سبک  .DUIتحلیل آنها نشان ميدهد که
همکاري با عوامل ﺧارجي بهعنوان منبعي مهم براي نوآوري با هردو سبک تعامل شرکتها ( STIو )DUI
به شمار ميرود .همکاري و تعامل با مراکز دانشگاهي ﺧارجي ،مراکز تحقیقاتي ،مشاوران و مخصوص ًا

همکاري با تﺄمینکنندگان و مشتریان ﺧارﺝ از منطقه باعﺚ رشد چشمگیر همه نوﻉ نوآوري شده است.
همﭽنین بیانگر این است که تعامل در سبک  DUIﺧارﺝ از زنجیره تﺄمین با نوآوري در ارتباﻁ نیست یا
مبادﻻت مکرر با رقبا تﺄﺛیر مﻀري بر نوآوري شرکت دارد .همﭽنین تعامل با تﺄمینکنندگان موجﺐ ارتقاي
سطح نوآوري محصول و فرآیند ميشود و هم نوآوري تدریجي و رادیکالي ،حالآنکه تعامل با مشتریان
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دانشگاهها بهتنهایی و بدون همکاري با مراکز دیگر (مشتریان ،تﺄمینکنندگان ،رقبا و ).در هر دو سبک تﺄﺛیر
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براي نوآوري محصول مفید است (.)Fitjar & Rodríguez, 2013

اسلسن و همکاران ( )2012در تحقیﻖ ﺧود با استفاده از روش کیفي و مطالعه موردي در نروژ به بررسي
سیکهاي مختلﻒ نوآوري و رفتار آنها در رقابت جهاني پرداﺧتهاند .ایشان سه سبک مختلﻒ را متمایز
ميکنند ،STI :سبک کاربردي DUI 6و سبک فناورانه DUI 7که ترکیﺐ دو سبک  STIو  DUIميباشد
(.)Aslesen, et al., 2012
گونزالزپرنیاوهمکاران ( )2014با بررسي سبکهاي نوآوري در  4969شرکت تولیدکننده و ﺧدماتي اسﭙانیایي
به بررسي تﺄﺛیر همکاري با دانشگاهها بر سبکهاي یادگیري پرداﺧته است .نتایﺞ ایشان با استفاده از تحلیل
ﻻجیت اﺛرات ﺛابت ،نشان ميدهد که انواﻉ همکاريها بر روي انواﻉ نوآوري تﺄﺛیر میگذارد محصولي بیشتر
حاصل تلفیﻖ دو سبک  STIو  DUIاست و نوآوري فرآیند بیشتر با سبک  DUIمرتبﻂ است و سبک DUI

نقش مهمي در ﺧلﻖ دانش و نوآوري ایفا ميکند .همﭽنین نتایﺞ ایشان مبین این مطلﺐ است که همکاري با

ﺿعیفي بر نوآوري محصول دارد .بدین معني که هرچند دانشگاهها منابﻊ ﺧوبي از نسل ایدههاي نو و جدید
هستند اما بهتنهایی در نوآوري شرکتها موفﻖ نیستند دیگر همکاران نیز براي تبدیل و انتقال دانش ﺿروري
میباشند (.)González-Pernía, et al., 2014
نونﺲ و همکاران ( 2013و  )2015در تحقیقات ﺧود با بررسي سیکهاي مختلﻒ نوآوري کسﺐوکار
به تجزیهوتحلیل رابطه بین سبکهاي مختلﻒ نوآوري و تﺄﺛیر اقتصادي بحران بر عملکرد بنگاهها
پرداﺧتند .روش آنها تجزیهوتحلیل رگرسیون و مدلهاي کالس پنهان با استفاده از یک نمونه از 397
شرکتهاي پرتﻐالي که ﻃبقهبندي آنها بر اساس سطح شدت فناوري ،اندازه شرکت و منطقه بوده
است .نتایﺞ نشان ميدهد که شرکتهایي که از تلفیﻖ دو سبک  STIو  DUIتبعیت ميکنند موفﻖترند
( .)Nunes, et al., 2013 & 2015
محمدی و همکاران ( )1396در این رابطه با تحقیﻖ بر روی سبکهای یادگیری  138شرکت فعال در حوزه
فناوری ،ارتباﻃات و اﻃالعات در ایران با تبیین شاﺧﺺهای مناسﺐ کشورهای درحالتوسعه با استفاده از
تحلیل کالس پنهان و رگرسیون لجستیک به این نتیجه دست یافتند که سبک یادگیری تلفیقی STI+DUI

منجر به رشد مالی شرکتهای یادشده میگردد (محمدی و همکاران .)1396،ﺧالصه مطالعات پیشین در
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جدول ( )3قابلمالحظه است.
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 -1-2شاخصهاي تعيين سبکهاي یادگیری و نوآوري:
شاﺧﺺهاي مورد استفاده در پﮋوهشهای گذشته در تحلیل سبکهاي یادگیري ،در جدول ( )2آورده شده است.
جدول ( :)2شاخصهاي تعيين سبکهاي نوآوري در مطالعات پيشين
شاﺧﺺ
هزینه تحقیﻖوتوسعه
هزینه تحقیﻖوتوسعه مشارکتي
هزینه ﺧرید ماشین آﻻت و تجهیزات تولید
هزینه دستیابي به دانش ﺧارﺝ از شرکت
هزینه بازاریابي مرتبﻂ با نوآوري فناورانه
هزینه آماده سازي فناورانه محصول

مرجﻊ

(;Apanasovich, 2014; Lorenz & Lundvall, 2006
 ; Jensen, et al., 2007محمدی و همکاران)1396 ،

(محمدی و همکاران)1396 ،
(محمدی و همکاران)1396 ،
(محمدی و همکاران)1396 ،
()Apanasovich, 2014
()Apanasovich, 2014

تعداد کارمندان دانشي (دکترا و ارشد)
وجود برنامههاي آموزش کارکنان تحقیﻖ وتوسعه
یادگیري سازماني
مکانیزم رسمي یادگیري
مکانیزم ﻏیر رسمي یادگیري
تولید دانش

(;Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007
;Jensen, et al., 2007محمدی و همکاران)1396 ،

( ;Apanasovich, 2014محمدی و همکاران)1396 ،
()Nunes, et al., 2013
()Nunes, et al., 2013
()Nunes, et al., 2013
()Nunes, et al., 2013
()Nunes, et al., 2013

تبدیل دانش
زمینه دانش(محلي)
زمینه دانش(جهاني)
نقش تامین کنندگان و مشتریان در یادگیري
نقش رقبا در یادگیري

()Nunes, et al., 2013; Fitjar & Rodríguez, 2011
()Nunes, et al., 2013; Fitjar & Rodríguez, 2011

(;Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007
;Jensen, et al., 2007محمدی و همکاران)1396 ،

(محمدی و همکاران)1396 ،

نقش دانشگاهها و موسسات تحقیقات در یادگیري

(González- et al.,2012; Apanasovich, 2014; Jensen,
et al., 2007; Lundvall & Lorenz, 2007; Aslesen, et
 ;al., 2012محمدی و همکاران)1396 ،

نقش کنفرانﺲها و نمایشـــگاههاي تجاري و انجمنها
در یادگیري

(محمدی و همکاران)1396 ،

میزان تعامالت بین المللي

هماهنگي واحدها
استفاده از روشهاي افزایش ﺧالقیت و ایده پردازي
توزیﻊ مسئولیت کار و اﺧتیار تصمیم گیري
حلقههاي کیفیت
فرآیندهاي نوین کاري ( مدیریت دانش  ،مدیریت کیفیت،
مدیریت زنجیره تامین ،مهندسي مجدد کسﺐ و کار و)...
سیستم جمﻊآوري پروپزال(ایدهها)
انتخاﺏ جمعي و مدیریت ایدههاي نوآورانه
تمرکززدایي

8

گروههاي مستقل

9

(;Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007
Jensen, et al., 2007
(;Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007
Jensen, et al., 2007

(محمدی و همکاران)1396 ،
(محمدی و همکاران)1396 ،

(;Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007
Jensen, et al., 2007

(محمدی و همکاران)1396 ،
(;Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007
Jensen, et al., 2007

()Apanasovich, 2014

(;Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007
Jensen, et al., 2007
(;Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007
Jensen, et al., 2007
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گروههاي کاري بین رشتهاي

(محمدی و همکاران)1396 ،
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جدول ( :)3مطالعات پیشین تجزیهوتحلیل سبکهای یادگیری و نوآوری
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مطالعه

هدﻑ پﮋوهش

روش

اندازه نمونه

(Jensen, et al.,
(2007

بررسي سبکهای
نوآوري و
یادگیري و
شناسایي حالت
مﺆﺛرتر

کمي
(تجزیهوتحلیل
کالس پنهان و
تجزیهوتحلیل
رگرسیون
لجستیک)

 692شرکت

)Amara, et al.,
(2007

بررسي سبکهای
نوآوري و یادگیري
و شناسایي حالت
مﺆﺛرتر

کشور

نتایﺞ

شرکتهای سبک یادگیري و
نوآوري ترکیبي  STIو DUI
احتمال بیشتري نسبت به
دانمارﻙ
شرکتهایی که تﺄکید  STIو یا
 DUIبهتنهایی دارند نوآور هستند

کمي
(تجزیهوتحلیل
رگرسیون)

 639شرکت

کانادا

یادگیری سبک ( )STIو سبک
 )DUIتﺄﺛیر مﺜبت به درجه
تازگي از نوآوريهاي بنکاه-
هاي کوچک و متوسﻂ دارد.

& )Isaksen
(Karlsen, 2010

کاوش در منابﻊ
دانشي شرکت و
انواﻉ همکاري

کیفي(مطالعه
موردي)

28شرکت

نروﺅ

)Chen & Guo,
(2010

بررسي سبکهای
نوآوري و
یادگیري و
شناسایي حالت
مﺆﺛرتر

همکاري دانشگاه و صنعت در
هر دو گروه از صنایﻊ رﺥداده
،اما در بیشتر صنایﻊ تحت
سلطه سبک نوآوري STI
تسهیل میشود.

کیفي

 230شرکت

چین

شرکتهای با سبک تلفیفی
 STIو  DUIتوانایي بیشتري در
تولید محصوﻻت نوآور دارند.

)Guo, et al.,
(2010

بررسي سبکهای
نوآوري و
یادگیري و
شناسایي حالت
مﺆﺛرتر

کمي
(تجزیهوتحلیل
تکمیلي بر
رویدادههای
تجربي جنسن
و همکاران
())2007

دادههاي
تجربي جنسن
و همکاران
()2007

چین

شرکتهای با سبک نوآوري
تتلفیقی  STIو  DUIتوانایي
بیشتري در تولید محصوﻻت
نوآور دارند.

()Trippl, 2011

کاوش در منابﻊ
دانشي شرکت و
انواﻉ همکاري

کیفي (مطالعه
موردي و
مصاحبه)

 10شرکت

استرالیا

در سبک  DUIهمکاري با
عوامل برون منطقه است،
درحالیکه در سبک STI
همکاري با شرکاي محلي است.

)Chen, et al.,
(2010

کاوش در منابﻊ
دانشي شرکت و
انواﻉ همکاري

کمي
(تجزیهوتحلیل
رگرسیون)

 209شرکت

چین

در سبک  ،STIترکیﺐ ارتباﻃات
فناورانه (دانشگاهها و
مﺆسسات پﮋوهشي) و روابﻂ
بازار (شرکاي زنجیره ارزش)
بسیار حاﺋز اهمیت است .در
سبک نوآوري  DUIشرکت از
روابﻂ با شرکاي زنجیره ارزش
و رقبا سود میبرند.

)Aslesen, et al.,
(2012

بررسي سبکهای
نوآوري و
یادگیري و
شناسایي حالت
مﺆﺛرتر

کیفي (مطالعه
موردي)

& )Parrilli
(Elola, 2012

 96شرکت

نروژ

سبک نوآوري  DUIیا (DUI
 )+STIرقابت در سطح جهاني
است که حاصل از پایگاه قوي
فناوري ایجادشده بر اساس
همکاري گسترده و راهبرد
ترکیبي نوآوري است.

بررسي سبکهای
نوآوري و
یادگیري و
شناسایي حالت
مﺆﺛرتر

کمي

 409شرکت

اسﭙانیا

)González-Per(nía, et al., 2012

بررسي سبکهای
نوآوري و
یادگیري و
شناسایي حالت
مﺆﺛرتر

کمي (پانل
تجزیهوتحلیل
رگرسیون)

 8500شرکت
و 33879
مشاهده

اسﭙانیا

شرکت با استفاده از تنها سبک
 STIاحتمال زیاد به نوآوري
محصول و شرکت با سبک
 DUIاحتمال بیشتري در
نوآوري فرآیند دارد.

& )Isaksen
(Nilsson, 2013

بررسي سبکهای
نوآوري و یادگیري
و شناسایي حالت
مﺆﺛرتر

کیفي

 2منطقه

نروژ و
سوﺋد

شرکتهای باحالت نوآوري
ترکیﺐ  STIو  DUIتوانایي
بیشتري در تولید محصوﻻت
نوآور دارند.

)Fitjar & Ro(dríguez, 2013

کاوش در منابﻊ
دانشي شرکت و
انواﻉ همکاري

کمي
(تجزیهوتحلیل
رگرسیون)

1406شرکت

نروژ

هر دو  STIو  DUIموجﺐ
تعامل براي نوآوري است .
در سبک  ،DUIهمکاري با
عوامل برون منطقه ﺧیلي بیشتر
منجر به نوآوري از همکاري
است .همکاري با رقبا میتواند
تواناییهای نوآورانه شرکتها
را آسیﺐ برساند.

بررسي سبکهای
)González-Perنوآوري و
nía, et al.,
یادگیري و
شناسایي حالت
(2014
مﺆﺛرتر

کمي
(تجزیهوتحلیل
رگرسیون)

 4969شرکت
و 35407
مشاهده

اسﭙانیا

شرکتهای با سبک نوآوري
ترکیبی  STIو  DUIتوانایي
بیشتري در تولید محصوﻻت
نوآور دارند .نوآوري در فرآیند
بیشتر مربوﻁ به سبک DUIاست.

)Apanasovich,
(2014

کاوش در منابﻊ
دانشي شرکت و
انواﻉ همکاري

کمي
(تجزیهوتحلیل
رگرسیون)

 489شرکت

بالروس

شرکتهای با سبک نوآوري
ترکیبی  STIو  DUIدر نوآوري
محصول موﺛرتراند .شرکت با
استفاده از سبک  DUIدر نسل
نوآوري سازماني مﺆﺛرترند

)González- et
(al.,2012

سبکهای
یادگیري و
همکاري شرکت
و دانشگاه

کمي

نوآوري محصول بیشتر از
ترکیﺐ  DUIو  STIمنجر
میشود و نوآوري فرایند به نظر
میرسد بیشتر مربوﻁ به DUI
انجامشده توسﻂ شرکتهای
مرتبﻂ است

خوشهبندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری باال و متوسط

 4969شرکت

اسﭙانیا

شرکت با استفاده از تنها سبک
 STIتوانایي بیشتري در تولید
نوآوري قابلتوجه محصول
(جدید به بازار نوآوری) دارد.
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کمي
(تجزیهوتحلیل
کالس پنهان و
تجزیهوتحلیل
رگرسیون
لجستیک)

 397شرکت

پرتﻐال

شرکتهای موفﻖتر از سبک
نوآوري  DUI+STIاستفاده
میکنند.

& )Parrilli
(Heras, 2016

سبکهای نوآوری
 STIو DUI

کمي
(تجزیهوتحلیل
رگرسیون)

 3165شرکت

اسﭙانیا

(محمدی و
همکاران)1396 ،

بررسي
سازوکارهای
یادگیري

کمي
(تجزیهوتحلیل
کالس پنهان و
تجزیهوتحلیل
رگرسیون
لجستیک)

بیشترین انواﻉ نوآوری فناورانه
و ﻏیر فناورانه در سبک ترکیبی
 STI+DUIرﺥ میدهد .ارتباﻁ
معناداری بین سبک STI
نوآوری فناورانه (محصولی و
تحقیﻖ-وتوسعهمحور) و بین
سبک  DUIبا نوآوری ﻏیر
فناورانه است

 137شرکت

ایران

شرکتهای با رشد باﻻي مالي
از سبک نوآوري DUI+STI
استفاده میکنند.

)Nunes, et al.,
(2013 & 2015

بررسي سبکهای
نوآوري و
یادگیري و
شناسایي حالت
مﺆﺛرتر

 -3الگوی مفهومی پژوهش

در این پﮋوهش نخست مطالعه ادبیات موﺿوﻉ و پیشینه تحقیﻖ صورت گرفته است با توجه به اینکه در
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اﻏلﺐ مطالعات مشابه انجامشده در شناسایی سبکهای یادگیری نوآوری از اﻃالعات پیمایشهای نوآوری

با مدرﻙ دکترای مدیریت فناوری گردید .سﭙﺲ با بررسی مطالعات گذشته و همﭽنین محدودیت اﻃالعات

100

حاصل از پیمایش نوآوری و انواﻉ شاﺧﺺهای موجود در پرسشنامه پیمایش نوآوری شاﺧﺺهاي شناﺧت

استفاده میشود در این تحقیﻖ نیز از بانک اﻃالعاتی پیمایش نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،دادههای حاصل از پرسشنامههای  728شرکت در حوزههای فناوری اﻃالعات و ارتباﻃات ،قطعه
ساری ﺧودرو و صنعت نفت و گاز سال  1394استفاده شده است بر اساس ﺧوشهبندی سطوﺡ فناوری
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 10و با استناد به دستهبندی بر اساس نوﻉ فعالیت شرکتها ، 11دادهها به
دو سطح فناوری باﻻ و متوسﻂ دستهبندی شدند که شرکتهای فعال در حوزه فناوری اﻃالعات و ارتباﻃات
در گروه با سطح فناوری باﻻ و باقی شرکتها شامل قطعهسازی ﺧودرو و حوزه نفت و گاز در گروه با
سطح فناوری متوسﻂ قرار گرفتند .در گام بعدی با جمﻊبندی شاﺧﺺهای مورد استفاده در تحقیقات پیشین
و بهمنظور تبیین شاﺧﺺهای مناسﺐ با توجه به شرایﻂ کشور ایران اقدام به برگزاری پانل ﺧبرگان متشکل
از سه نفر از اساتید دانشگاهی مدیریت فناوری و سیاستگذاری علم و فناوری و دو نفر ﺧبره در این حوزه

سبکهاي یادگیري و نوآوري مناسﺐ مشخﺺ شده است .همﭽنین معیارهای سنجش هر شاﺧﺺ مورد
بحﺚ و بررسی قرار گرفت و معیارهای مناسﺐ هر شاﺧﺺ انتخاﺏ گردید .در گام بعدی با برگزاری پانل
دوم با حﻀور دو نفر از اساتید دانشگاهی مدیریت فناوری ،یک دانشجوی دکترای مدیریت فناوری و یک
کارشناس ارشد مدیریت فناوری شدت ارتباﻁ منطقی هر شاﺧﺺ با دو سبک اصلی  STUو  DUIمورد
بررسی قرار گرفت بدینصورت که عالمت ( )++ارتباﻁ کامل و عالمت ( )+ارتباﻁ نسبی هر شاﺧﺺ را با
دو سبک یادگیری در جدول ( )4نشان میدهد.
با توجه به مطالعات پیشین و روش کالس پنهان اعمال متﻐیرهای کمکی 12یا مداﺧلهگر به ﺧوشهبندی کمک
بسزایی دارد بدین سبﺐ با توجه به دادههای موجود از پیمایش نوآوری ،شاﺧﺺهای سابقه ،سن ،سایز،
جدول ( :)4شاخصهاي آشکار مورد استفاده در تحقيق و ارتباط مفهومی آنها با سبکهای یادگیری
ردیﻒ

شاﺧﺺ

کمیت

STI

V1

هزینه تحقیﻖوتوسعه

درصد از درآمد کل

++

V2

هزینه تحقیﻖوتوسعه مشارکتي

درصد از درآمد کل

++

+
++

درصد از درآمد کل

+

V5

تعداد کارمندان دانشي (دکترا
و ارشد)

درصد از تعداد کل
کارمندان

++

V6

وجود برنامههاي آموزش
کارکنان تحقیﻖوتوسعه

بله/ﺧیر

++

V7

نقش تﺄمینکنندگان و مشتریان
در یادگیري

ﻃیﻒ امتیازات10-0

++

V8

نقش رقبا در یادگیري

ﻃیﻒ امتیازات5-0

++

V9

نقش دانشگاهها و مﺆسسات
تحقیقات در یادگیري

ﻃیﻒ امتیازات5-0

V4

(محمدی و همکاران)1396 ،

++
(Apanasovich, 2014; Lundvall
& Lorenz, 2007; Jensen, et al.,
;2007محمدی و همکاران)1396 ،
( ;Apanasovich, 2014محمدی و
همکاران)1396 ،
(Apanasovich, 2014; Lundvall
& Lorenz, 2007; Jensen, et al.,
;2007محمدی و همکاران)1396 ،

(محمدی و همکاران)1396
(;González- et al.,2012

++

+

Apanasovich, 2014; Jensen, et
al., 2007; Lundvall & Lorenz,

;2007; Aslesen, et al., 2012
محمدی و همکاران)1396 ،

خوشهبندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری باال و متوسط

V3

هزینه ﺧرید ماشینآﻻت و
تجهیزات تولید
هزینه دستیابي به دانش ﺧارﺝ
از شرکت

درصد از درآمد کل

DUI

مرجﻊ
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V10

V11

نقش کنفرانﺲها و
نمایشـــگاههاي تجاري و
انجمنها در یادگیري
استفاده از روشهای افزایش
ﺧالقیت و ایده پردازی
(ﻃوفان فکري،چرﺧش
شﻐلي)..،

ﻃیﻒ امتیازات5-0

++

(محمدی و همکاران)1396 ،

ﻃیﻒ امتیازات9-0

++

(محمدی و همکاران)1396 ،

++

(Apanasovich, 2014; Lundvall
& Lorenz, 2007; Jensen, et al.,

V12

سیستم جمﻊآوری
پروپوزال(ایدهها)

ﻃیﻒ امتیازات9-0

V13

V14

+

2007

فرآیندهاي نوین کاري
(مدیریت دانش ،مدیریت
کیفیت  ،مدیریت زنجیره تﺄمین،
مهندسي مجدد کسﺐوکار و)...

بله/ﺧیر

++

(محمدی و همکاران)1396 ،

تمرکززدایي،توزیﻊ مسئولیت
کار و اﺧتیار تصمیمگیری

بله/ﺧیر

++

(Apanasovich, 2014; Lundvall
& Lorenz, 2007; Jensen, et al.,
)2007
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جدول ( :)5متغیرهای کمکی
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ردیﻒ

شاﺧﺺ

کمیت

مرجﻊ

C1

اندازه شرکت

کوچک ( 10-1نفر) ،متوسﻂ ( 50-10نفر) ،بزرگ (بیشتر از  50نفر)

C2

سن شرکت

نوپا (کمتر از  5سال) ،متوسﻂ ( 10-5سال) ،باسابقه (بیشتر از سال)

(محمدی و همکاران،
)1396

C3

دانش ینیان

بله ﺧیر

نظرسنجی ﺧبرگان

C4

سطح فناوری

باﻻ (صنعت فناوری اﻃالعات و ارتباﻃات) ،متوسﻂ (صنعت
قطعهسازی ﺧودرو و صنعت نفت و گاز)

(;Nunes, et al., 2013
نظرسنجی ﺧبرگان)

جدول ( :)6شاخصهای عملکردی
ردیﻒ

شاﺧﺺ

کمیت

X1

رشد مالی  93نسبت به سال 92

درصد رشد

X2

گستردگی عرﺿه کاﻻ

ﻃیﻒ امتیازات 3-0

X3
X4

دارا بودن انواﻉ نوآوری محصول ،ﻃیﻒ امتیازات ( 3-0بدون نوآوری ،یک نوآوری،
دو نوﻉ نوآوری ،سه نوﻉ نوآوری)
فرآیند و بازاریابی
نوﻉ نوآوری

محصول یا فرآیند

مرجﻊ

(محمدی و همکاران،
)1396
(;Nunes, et al., 2013
نظرسنجی ﺧبرگان)

دانشبنیان بودن و سطح فناوری شرکتها بهعنوان متﻐیرهای کمکی به شرﺡ جدول ( )5در این پﮋوهش
مورد استفاده قرار گرفته شده است.
پﺲ از ﺧوشهبندی سبکهای یادگیری و نوآوری بهمنظور ارزیابی آنها و بررسی چگونگی عملکرد
شرکتها بسته به سبک یادگیری و نوآوری حاکم ،با انتخاﺏ شاﺧﺺهای جدول ( )6و الگوبرداری از
مطالعات گذشته و شاﺧﺺهای موجود در پیمایش نوآوری ،تﺄﺛیر ســبکهاي یادگیري مختلﻒ در عملکرد
شــرکتها را موردسنجش قرارمیگیرد.

 -4روش پژوهش

در حوزه نوآوري در بررسي و شناسایي سبکهاي یادگیري و نوآوري نیز با استفاده از تحلیل کالس پنهان

مطالعاتي صورت پذیرفته است .مقاله جنسن و همکاران در سال  2007یکی از مهمترین مطالعات در زمینه
سبکهای نوآوری به شمار میرود.
جهت بررسي الگوي یادگیري و نوآوري شرکتها و ارزیابي عوامـل تبیینکنندهی آن بر مینای تحقیقات
پیشین از مدل کالس پنهان استفادهشده است .تحلیل کالس پنهان الگوي ارتباﻁ و پاسخ به مجموعهاي از
متﻐیرهاي مشاهدهشده گسسته یا پیوسته را ارزیابي و بر ایـن اسـاس آزمودنيهاي (در اینجا شرکتها)
کالسها را بهبود داده و اﺛر ایـن متﻐیرهـا را برقرار گرفتن آزمودنيها در کالسهاي تشکیلشده مدل
بندی ميکند .مهمترین ویﮋگي ایـن مـدل آن است که منجر به یک کالسبندي عیني و واقعي بـر مبنـاي
الگوهـاي موجـود در دادههـا ميشود .به بیان سادهتر ،تجزیهوتحلیل کالس پنهان یک تکنیک تحلیل
عاملي متﻐیرهاي قطعي است که در آن متﻐیرهاي پنهان و یا عوامل ،گسسته ميباشند .شناسایي سبکهاي
مختلﻒ نوآوري بهتنهایی ﻏیرممکن است ،ازاینرو شناﺧت آنها از ﻃریﻖ درﻙ مجموعهاي از ویﮋگيها
و رفتارهاي قابلشناسایی شرکتهاي مختلﻒ ممکن ميشود .شکل( )1ایدهی اصلی کالس پنهان را نشان
ميدهد(محمدی و همکاران.)1396 ،
درشکل( )1متﻐیر پنهان  Zبا تعداد  Sدسته یا گروه گسسته است ،بهعنوان مﺜال  Z=1,2…,Sکه بهﻃور مستقیم
قابل مشاهده نميباشند ،اما ميتوان از مظاهر آن مشخﺺ شوند Y=Y1, Y2,…, YJ , J :تعداد متﻐیرهاي
آشکار است .عالوه بر این L ،متﻐیر همزمان  ،X=X1,X2,…,XLدر مشخصه کالسها استفاده ميشود .در
این مدل احتمال شرﻃي برابر است با مشاهده تعلﻖ کالس  ،Z = Sزماني که شرکت داراي مشخصه X

است و احتمال مشاهده رفتار  ،Yبا توجه به اینکه این شرکت در کالس  Z = sاست و احتمال شرﻃي

خوشهبندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری باال و متوسط

مشابه را در کالسهایي پنهان ردهبندي مينماید؛ و از ﻃریـﻖ دﺧالت دادن متﻐیرهاي کمکي ،کیفیت
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Y4

Y2

Y3

Y1

X1
X2

Z

X3

شکل ( :)1ایدهی اصلی کالس پنهان
برابر است با مشاهده رفتار  Yمشخﺺشده که شرکت در کالس  Z = sاست (;Nunes, et al., 2013

.)McCutcheon, 1987
در اﻏلﺐ مطالعات مشابه انجامشده در شناسایي سبکهاي یادگیري و نوآوري به علت نیاز داشتن به تعداد
زیادي از اﻃالعات مربوﻁ به شرکتها از پیمایش نوآوري کشورهاي مختلﻒ استفاده ميشود .در این مطالعه
نیز از بانک اﻃالعاتي پیمایش نوآوري سال  1394ایران از اﻃالعات  728شرکت فعال در صنعت فناوری
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اﻃالعات و ارتباﻃات بهعنوان حوزه با سطح فناوری باﻻ و شرکتهای فعال در صنعت قطعهسازی ﺧودرو و
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نفت و گاز بهعنوان حوزه با سطح فناوری متوسﻂ استفادهشده است و به تبعیت از مطالعات مشابه انجامشده،
در این تحقیﻖ بهعنوان یک تحقیﻖ پیمایشی ،اکتشافی و توصیفی از روش تحلیل کالس پنهان براي تعیین
سبکهاي مختلﻒ یادگیري از نرمافزار لتنت گلد و رگرسیون لجستیک ترتیبي براي تحلیل حساسیت تﺄﺛیر
سبکهاي یادگیري در عملکرد شرکتها با نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

 -5تجزیهوتحلیل یافتهها
-1-5مشخصات و ويژگي شرکتهاي مورد بررسي
دادههاي شرکتهاي مورد بررسي برگرفته از بانک اﻃالعاتي پیمایش نوآوري سال 1394ایران است .در

بانک اﻃالعاتي این پروژه عمدت ًا اﻃالعات نوآوري شرکتهاي حوزههاي فناوري ،اﻃالعات و ارتباﻃات،
زیستفناوری ،نانو فناوري ،نفت و گاز ،هوافﻀا ،انرژيهاي نو ،قطعهسازي ﺧودرو و ...نیز موجود است.
از میان بانک فوﻕ از دادههاي  148شرکت قطعهساز 189،شرکت فعال درحوزه نفت و گاز بهعنوان صنایﻊ

با سطح فناوری متوسﻂ و  391شرکت در حوزه فناوري ،اﻃالعات و ارتباﻃات بهعنوان صنایﻊ با سطح
فناوری باﻻ استفاده شده است .توزیﻊ شرکتها بر اساس سن (سابقه فعالیت) و اندازه (تعداد شاﻏلین)
مطابﻖ با شکل ( )2و ( )3میباشد.
 -2-5تعیین تعداد کالس بهینه
در مطالعات گذشته از تعداد کالسهای مختلفی استفاده شده است که اﻏلﺐ سبکهای اصلی یادگیری
 STIو  DUIو سبکهای تلفیﻖ بین این دو است.
در این پﮋوهش به کمک نرمافزار لتنتگلد تعداد کالس مناسﺐ (سبک یادگیری) ،با استفاده از
شاﺧﺺهای نیکویی برازش (که معیارهای جهت انتخاﺏ مدل بهینه میباشند) انتخاﺏ میگردد .با
محاسبه شاﺧﺺهاي نیکویي برازش مانند 14 BIC ، 13 AICدر تعداد کالس معین ،مدلی که مقادیر کمتر

%8
شرکت های نوپا با عمر 5-0سال
شرکت های با سابقه متوسط با عمر10-6سال

%28

شرکت های با سابقه با عمر باالی 10سال

شکل ( :)2توزیع شرکتها بر اساس سن

%21

%27

شرکت های کوچک با اندازه 10-1نفر
شرکت های متوسط با اندازه  50-11نفر
شرکت های بزرگ با اندازه باالی 50نفر

%52

شکل ( :)3توزیع شرکتها بر اساس اندازه

خوشهبندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری باال و متوسط

%64
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این شاﺧﺺها را داشته باشد ،مدل مناسﺐتری است.
باید توجه داشت که این مقادیر پیشنهادي بوده و با توجه به تحلیل محقﻖ مقدار بهینه انتخاﺏ ميشـــود.
با توجه به پایین بودن مقادیر شـــاﺧﺺهاي نیکویي برازش در مدل چهار کالس ،این مدل انتخاﺏ
ميشود .جدول ( )7مقادیر شاﺧﺺهاي نیکویي برازش محاسبه شده بهوسیله نرمافزار را براي تعداد
کالس مختلﻒ نشان میدهد.
-3-5کالسهای يادگيري و نوآوري پيشنهادي
پﺲ از انتخاﺏ مدل چهار کالس بهعنوان تعداد کالس مناسﺐ جدول ( ،)8مشخصات سبکهاي
پیشــنهادي نوآوری را نشان ميدهد.
 سبک اول :شرکتهای با سبک یادگیری STIﺧوﺏ  DUI +متوسﻂ %39از شرکتهای موردبررسی در این ﺧوشه قرار گرفتهاند .بررسی شاﺧﺺهای مختلﻒ در این ﺧوشه
نشان میدهد که شرکتهای فوﻕ دارای راهبرد یادگیری نظاممند هستند چهبسا در همکاری با دانشگاهها،
مﺆسسات تحقیقاتی و تحقیﻖوتوسعه مشارکتی ﺧیلی از ﺧود تمایلی نشان ندادهاند و بهﻃور میانگین از
منظر یادگیری تعاملی در سطح متوسﻂ هستند.
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جدول ( :)7شاخصهاي نيکويي برازش در تعداد کالسهاي مختلف با متغیرهای کمکی
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(AIC)LL

(BIC)LL

16959٫63

17210٫49

1-Cluster

Model1

14494٫83

14868٫84

2-Cluster

Model2

13977٫98

14475٫13

3-Cluster

Model3

13593٫75

14214٫05

4-Cluster

Model4

جدول ( :)8مشخصات سبکهاي پيشنهادي يادگيري
سبک 4

سبک 3

سبک 2

سبک 1

سبکهای یادگیری

0,170

0,185

0,254

0,389

اندازه کالس

متﻐیرهای آشکار
هزینه تحقیﻖوتوسعه
0,172

0,185

0,021

V1

0,235

میانگین

هزینه تحقیﻖوتوسعه مشارکتي
0,231

0,0451

0,004

V2

0,0003

هزینه ﺧرید ماشینآﻻت و تجهیزات تولید
0,007

0,099

0,0002

V3

0,0002

هزینه دستیابي به دانش ﺧارﺝ از شرکت
0,16

0,1625

0,013

0,149

میانگین
V4

0,1412

تعداد کارمندان دانشي (دکترا و ارشد)
0,174

میانگین

0,118

میانگین
V5

0,291

وجود برنامههاي آموزش کارکنان تحقیﻖوتوسعه

میانگین
V6

0,563

0,041

0,348

0,243

ﺧیر

0,436

0,959

0,651

0,756

بله

0,436

0,959

0,651

0,756

میانگین

نقش تﺄمینکنندگان و مشتریان در یادگیري
3,002

6,660

6,456

V7

4,888

نقش رقبا در یادگیري
1,460

2,851

3,123

V8

2,344

نقش دانشگاهها و مﺆسسات تحقیقات در یادگیري

V9

1,831

نقش کنفرانﺲها و نمایشـــگاههاي تجاري و انجمنها در یادگیري
1,418

3,081

2,872

2,490

استفاده از روشهاي افزایش ﺧالقیت و ایده پردازي
2,806

6,102

5,172

5,387

سیستم جمﻊآوری پروپوزال (ایدهها)
3,049

6,607

5,826

میانگین
میانگین
V10

میانگین
V11

میانگین
V12

5,756

فرآیندهاي نوین کاري

میانگین
V13

0,715

0,184

0,494

0,441

ﺧیر

0,284

0,815

0,505

0,558

بله

0,284

0,815

0,505

0,558

میانگین

تمرکززدایی ،توزیﻊ مسئولیت کار و اﺧتیار تصمیمگیری

V14

0,719

0,08

0,319

0,292

ﺧیر

0,280

0,92

0,680

0,707

بله

0,280

0,92

0,680

0,707

میانگین

خوشهبندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری باال و متوسط

0,956

2,005

2,042

میانگین
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درصد هزینه تحقیﻖوتوسعه در این ﺧوشه از میزان باﻻتری برﺧوردار است .و برای تحقیﻖوتوسعه
مشارکتی هزینه چندانی نمیکنند .از همین رو از منظر دستیابی به دانش ﺧارﺝ از شرکت هزینه صرﻑ
شده در حد کم میباشد .در این شرکتها عموم ًا مشخصات زیر وجود دارد:

•از وجود برنامههای آموزش کارکنان و درصد باﻻی استخدام کارکنان دانشی این استنباﻁ میشود که
به یادگیری و سطح دانش کارکنان توجه ﺧاصی نشان میدهند.
•جایگاه تﺄمینکنندگان و مشتریان بهعنوان منابﻊ ﺧلﻖ ایده در این شرکتها متوسﻂ است.
•از منظر درنظرگرفتن رقبا بهعنوان منابﻊ ایده و نوآوري در جایگاه متوسﻂ قرار دارند.
•شرکت در کنفرانﺲها ،نمایشگاهها و انجمنها در این شرکتها در حد متوسﻂ قرار دارد.
•اجرای فرایندهای نوین کاری در سطح متوسﻂ است درحالیکه به ایدههای جدید و ﺧالقیت توجه ﺧوبی
دارند.
•عوامل درونسازمانی ازجمله توزیﻊ مسئولیت و اﺧتیار تصمیمگیري در حد ﺧوﺏ است.
 -سبک دوم :شرکتهای با سبک یادگیری DUI

 %25از شرکتهای مورد بررسی در این ﺧوشه قرارگرفتهاند؛ بررسی شاﺧﺺها نشان میدهند یادگیری

تعاملی از توجه بیشتری برﺧوردار است .در این شرکتها عموم ًا مشخصات زیر وجود دارد:
•هزینه تحقیﻖوتوسعه داﺧلي و مشارکتي درحد بسیارکم است.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

•شاﺧﺺ هزینه جهت ﺧرید ماشینآﻻت و تجهیزات تولید بسیارکم است.
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•کارکنان دانشي درصد متوسطی از شرکتهای این ﺧوشه را تشکیل ميدهد.
•درعینحال شاﺧﺺ آموزش کارکنان در سطح ﺧوبی قرار دارد.
•برﺧالﻑ عدم توجه به تحقیﻖوتوسعه ،این شرکتها توجه ویﮋهای به مشتریان ،تﺄمینکنندگان و رقبای
ﺧود دارند و در تالشاند که در راستای رقابت و جلﺐ توجه مشتریان ﺧود اقدام به نوآوری کنند.
•شرکت در کنفرانﺲها و نمایشگاهها و انجمنها در این شرکتها با توجه به دستیابی به یادگیری
تعاملی ،در این ﺧوشه در حد متوسﻂ قرار دارد.
•عوامل درونسازمانی ازجمله مشوﻕهاي ایده پردازی ،توزیﻊ مسئولیت و اﺧتیار تصمیمگیري در
حد ﺧوﺏ است.
 سبک سوم :شرکتهای با سبک یادگیری تلفیقی ( )STI+DUIقوی %19از شرکتهای مورد بررسی در این ﺧوشه قرار گرفتهاند .شرکتهای این گروه درعینحال که به یادگیری
نظاممند توجه میکنند به یادگیری تعاملی هم توجه دارند .مشخصات این شرکتها به شرﺡ زیر است:
•در این ﺧوشه هم به تحقیﻖوتوسعه داﺧلی و هم به تحقیﻖوتوسعه مشارکتی توجه میشود.

•شاﺧﺺ هزینه جهت ﺧرید ماشینآﻻت و تجهیزات تولید در سطح متوسﻂ است.
•از منظر دستیابی به دانش ﺧارﺝ از شرکت هزینه صرﻑ شده در حد ﺧوﺏ میباشد.
•درصد کارکنان دانشي در این شرکتها در سطح ﺧوبی قراردارد.
•شرکتهای دارای این سبک توجه باﻻیی به آموزش و یادگیری کارکنان ﺧود دارند.
•جایگاه تﺄمینکنندگان و مشتریان بهعنوان منابﻊ ﺧلﻖ ایده در این شرکتها نیز در حد ﺧوﺏ است.
•از منظر در نظر گرفتن رقبا بهعنوان منبﻊ ایده و نوآوري در جایگاه متوسﻂ قرار دارند که نشان
میدهد که نسبت به رقبای ﺧود بیتوجه نیستند.
•تعامل با مراکز تحقیقاتي و دانشگاهها در این شرکتها در حد متوسﻂ است.
•شرکت در کنفرانﺲها و نمایشگاهها و انجمنها در این ﺧوشه از اهمیت و رتبه ﺧوبی برﺧوردار
است.
•عوامل درونسازمانی ازجمله مشوﻕهاي ایده پردازی و جمﻊآوری پروپوزال ،در حد بسیار ﺧوﺏ
و ﺧوﺏ میباشد که نشان دهنده اهمیت باﻻی ایدههای نو و ﺧالقیت است.
•ایجاد فرآیندهای نوین کاری ،تمرکززدایی و توزیﻊ اﺧتیار تصمیمگیری از رتبه ﺧیلی باﻻیی در این
ﺧوشه برﺧوردار است.
 سبک چهارم STI :متوسﻂعمل میکنند و توجه ﺧود را معطوﻑ به تحقیﻖوتوسعه کردهاند در واقﻊ دستیابی به دانش مدون از
اولویت باﻻتری برﺧوردار است بااینکه برای دستیابی به دانش ﺧارﺝ از شرکت هزینه میکنند اما برای
افزایش تعامل با عوامل زنجیره تﺄمین ازجمله مشتریان و تﺄمینکنندگان تالش زیادی نمیکنند .در این

شرکتها عموم ًا مشخصات زیر وجود دارد:

•در این گروه هزینه تحقیﻖوتوسعه داﺧلي در حد ﺧوﺏ است.
•هزینه تحقیﻖوتوسعه مشارکتي در حد بسیار ﺧوﺏ است.
•شاﺧﺺ هزینه جهت ﺧرید ماشینآﻻت و تجهیزات تولید در حد بسیار ﺿعیﻒ است.
•از منظر دستیابی به دانش ﺧارﺝ از شرکت هزینه صرﻑ شده در حد ﺧوﺏ است.
•کارکنان دانشي درصد متوسطی از شرکتهای این ﺧوشه را تشکیل ميدهند.
•برنامههاي آموزش کارکنان در این شرکتها در حد متوسﻂ است.
•جایگاه تﺄمینکنندگان ،مشتریان و رقبا بهعنوان منابﻊ ﺧلﻖ ایده در این شرکتها در حد ﺿعیﻒ ميباشد.
•تعامل با مراکز تحقیقاتي و دانشگاهها در این شرکتها ﺿعیﻒ میباشد.

خوشهبندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری باال و متوسط

 %17از شرکتهای مورد بررسی در این ﺧوشه قرار گرفتهاند .این شرکتها در یادگیری تعاملی ﺿعیﻒ
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•شرکت در کنفرانﺲها و نمایشگاهها و انجمنها در این شرکتها با توجه به دستیابی به یادگیری
تعاملی ،در این ﺧوشه در حد ﺿعیﻒ قرار دارد.
•عوامل درونسازمانی ازجمله مشوﻕهاي ایده پردازي ،ایجاد فرآیندهای نوین کاری ،تمرکززدایی و
توزیﻊ اﺧتیار تصمیمگیری در حد ﺿعیﻒ است.
بهﻃور کلی مشخصات سبکها و تفاوتهای آنها در شاﺧﺺها در جدول ( )9قابل مالحظه است.
در شکل( )4میتوان توزیﻊ شرکتها را در چهار کالس مشخﺺ شده مالحظه کرد:
 -4-5تحليل مشخصههاي شرکتها (متغیرهای کمکی)
جدول ( )10تحلیل مشخههای شرکتها یا همان متﻐیرهای کمکی را نشان میدهد و توزیﻊ شرکتها

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

جدول ( :)9مقادیر شاخصهای یادگیری در هر سبک
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شاﺧﺺها

یادگیری تلفیقی STI
ﺧوﺏ  DUI+متوسﻂ

یادگیری DUI

یادگیری تلفیقی
 STI +DUIقوی

 STIمتوسﻂ

هزینه تحقیﻖوتوسعه

بسیار ﺧوﺏ

بسیار ﺿعیﻒ

ﺧوﺏ

ﺧوﺏ

هزینه تحقیﻖوتوسعه مشارکتي

بسیار ﺿعیﻒ

بسیار ﺿعیﻒ

متوسﻂ

بسیار ﺧوﺏ

هزینه ﺧرید ماشینآﻻت و تجهیزات
تولید

بسیار ﺿعیﻒ

بسیار ﺿعیﻒ

متوسﻂ

ﺿعیﻒ

هزینه دستیابي به دانش ﺧارﺝ از شرکت

متوسﻂ

بسیار ﺿعیﻒ

ﺧوﺏ

ﺧوﺏ

درصد کارمندان دانشي (دکترا و ارشد)

بسیار ﺧوﺏ

متوسﻂ

ﺧوﺏ

متوسﻂ

آموزش کارکنان تحقیﻖوتوسعه

بسیار ﺧوﺏ

ﺧوﺏ

بسیار ﺧوﺏ

متوسﻂ

نقش تﺄمینکنندگان و مشتریان

متوسﻂ

ﺧوﺏ

ﺧوﺏ

ﺿعیﻒ

نقش رقبا

متوسﻂ

ﺧوﺏ

متوسﻂ

ﺿعیﻒ

نقش دانشگاهها و مﺆسسات تحقیقات

ﺿعیﻒ

متوسﻂ

متوسﻂ

ﺿعیﻒ

نقش کنفرانﺲها و نمایشـــگاههاي
تجاري و انجمنها

متوسﻂ

متوسﻂ

ﺧوﺏ

ﺿعیﻒ

استفاده از روشهاي افزایش ﺧالقیت و
ایده پردازی

ﺧوﺏ

ﺧوﺏ

ﺧوﺏ

ﺿعیﻒ

سیستم جمﻊآوری پروپوزال (ایدهها)

ﺧوﺏ

ﺧوﺏ

ﺧوﺏ

متوسﻂ

فرآیندهاي نوین کاري

متوسﻂ

متوسﻂ

بسیار ﺧوﺏ

ﺿعیﻒ

تمرکززدایی

ﺧوﺏ

ﺧوﺏ

بسیار ﺧوﺏ

ﺿعیﻒ

STIخوب +متوسطDUI
DUI

%17

%39

قوی )( STI+DUI
متوسط STI

%19
%25

شکل ( :)4توزیع شرکتها در چهار کالس
جدول ( )10تحلیل مشخصههای شرکتها
 STIمتوسﻂ

 STI+DUIقوی

DUI

 STIﺧوﺏ +متوسﻂ DUI

سایز شرکت

سبکهای یادگیری /نوﻉ متﻐیرها
C1

23%

12%

9%

29%

کوچک

37%

51%

59%

45%

متوسﻂ

19%

30%

28%

20%

بزرگ

سن شرکت

براساس هریک از چهار مشخصه سایز ،اندازه ،دانشبنیان بودن یا نبودن و سطح فناوری آنها در هر

خوشهبندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری باال و متوسط

C2

کالس یا سبک قابل مالحظه است.
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6%

6%

5%

12%

نوپا

20%

31%

23%

33%

متوسﻂ

74%

63%

72%

55%

باسابقه

دانش ینیان

C3

83%

75%

83%

72%

ﺧیر

17%

25%

17%

28%

بله

سطح فناوری

C4

69%

34%

44%

40%

سطح فناوری متوسﻂ

31%

66%

56%

60%

سطح فناوری باﻻ

همانظور که مالحظه میشود بیشتر شرکتهای مورد بررسی در این تحقیﻖ دارای سایز متوسﻂ و باسابقه
میباشند .همﭽنین شرکتهای دانشبنیان درصد کمتری را در بردارند که سبک یادگیری ﻏالﺐ آنها
سبک تلفیقی  STI+DUIاست .عمدت ًا شرکتها با سایز متوسﻂ و بزرگ و همﭽنین باسابقه در ﺧوشه
سوم یا همان  STI+DUIقوی قرارگرفتهاند که  %66درصد شرکتهای این ﺧوشه در حوزه فناوری با
سطح باﻻ قرار دارند .سبک چهارم یا همان  STIمتوسﻂ ،بیشتر شرکتهای فعال در حوزه فناوری با
سطح متوسﻂ قرارگرفتهاند.
پﺲ از ﺧوشهبندی سبکهای یادگیری با استفاده از نتایﺞ بهدستآمده از تحلیل کالس پنهان با کمک
آزمون رگرسیون لجستیک نرمافزار  SPSSتﺄﺛیر سبکهای یادگیری و نوآوری بر شاﺧﺺهای عملکردی
شرکتها موردسنجش قرارگرفته شد.
همانﻃور که در جدول ( )11مشخﺺ است با توجه به اینکه پارامتر  Sig >0,05میباشد؛ اینطور
نتیجهگیری می-شود که سبکهای یادگیری و نوآوری ارتباﻁ معنیداری با شاﺧﺺهای عملکردی دارند
که میتوان توزیﻊ شرکتها را با توجه به تاﺛیرﺧوشه مشخﺺ شده بر شاﺧﺺهای عملکردی در جدول
( )12مالحظه کرد.
در نتایﺞ آزمون میتوان مالحظه کرد که سبک  1و  )STI+DUI( 3دارای باﻻترین رشد مالی ،صادرات
و تنوﻉ نوآوری است .رشد مالی ازجمله شاﺧﺺهایی است که دستیابی شرکت به موفقیت از منظر
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

اقتصادی را نشان میدهد همﭽنین باﻻ بودن میزان صادرات برونمرزی نشان از میزان تولید باﻻ و سطح

این تحقیﻖ با محدودیتهایی نیز ازجمله پایین بودن کیفیت تکمیل پرسشنامههای پیمایش نوآوري
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در بعﻀي از شاﺧﺺها و عدم تمایل برﺧي از شرکتها به پاسخگویي به سﺆاﻻت مربوﻁ به درآمد و

باﻻی فناوری میباشد که شرکتهای با سطح فناوری باﻻ درصد بیشتر این ﺧوشه را شامل میشوند.
بیشترین نوآوری محصولی در سبک  4یا همان  STIمتوسﻂ مالحظه شده است.

 -6جمعبندی

با توجه به اهمیت نوآوری در موفقیت سازمانها و نقش مﺆﺛر یادگیری در فرآیند نوآوری ،شناﺧت
الگوهای یادگیری در تدوین راهبرد نوآوری کمک بسزایی دارد .لذا این تحقیﻖ باهدﻑ ﺧوشهبندی
و ارزیابی الگوهای یادگیری و نوآوری در سازمانهای ایرانی در سطوﺡ فناوری باﻻ (صنعت فناوری
اﻃالعات و ارتباﻃات) و متوسﻂ (صنعت قطعهسازی ﺧودرو و نفت و گاز) صورت پذیرفته است.

جدول ( :)11نتایﺞ آماری شاﺧﺺهای عملکردی
ردیﻒ

شاﺧﺺ

2-Log Likelihood

Chi-Square

Sig.

X1

رشد مالی  93نسبت به
سال 92

49,54

20,86

0,013

X2

گستردگی عرﺿه کاﻻ

54,63

18,27

0,032

X3

تعداد نوآوری محصول،
فرآیند و بازاریابی

56,60

66,92

0,000

X4

نوﻉ نوآوری

23,75

15,37

0,002

*

*مقادیر کمتر از  0,05به لحاﻅ آماری معنیدار است
جدول ( :)12توزیع مشاهده شده شرکتها با در نظر گرفتن تأثیر خوشهبندی بر شاخصهای
عملکردی
سبک  4سبک  3سبک  2سبک 1

کمیت

9

32

29

58

یک نوﻉ نوآوری

38

52

64

78

دو نوﻉ نوآوری

68

41

84

128

سه نوﻉ نوآوری

84

108

72

57

فرآیند

372

255

274

199

محصول

X1

4

29

6

8

فاقد نوآوری

درصد رشد مالی

7

8

7

7

صادرات بینالمللی

X2

32

23

24

39

صادرات ﺧاورمیانه

گستردگی عرﺿه کاﻻ

65

90

113

169

صادرات داﺧلی

X3

11

26

36

44

فاقد صادرات

تعداد انواﻉ نوآوری

10

13

27

47

باﻻ

X4

34

20

36

84

متوسﻂ

نوﻉ نوآوری

10

21

25

29

کم
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1

7

7

14

منفی

شاﺧﺺ
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هزینههای صرﻑ شده در حوزههای مورد سﺆال ،مواجه بوده است.
چهار سبک و یا الگو در نمونه مورد که بیشتر شامل شرکتهای با سایز متوسﻂ و باسابقه میباشند.
شناسایی و تحلیل شده است که نشان میدهد رویکرد شرکتها در یادگیری و نوآوری از یک الگوی

مشترﻙ و ﺛابت پیروی نمیکنند و همانﻃور که در نتایﺞ مشخﺺ شد عمدت ًا شرکتها با سایز متوسﻂ،
بزرگ و باسابقه در ﺧوشه  STI+DUIقوی قرارگرفتهاند که  %66درصد شرکتهای این ﺧوشه در حوزه
فناوری با سطح باﻻ قرار دارند لذا بررسی شاﺧﺺهای عملکردی نشان میدهد از موفقیت نسبی بهتری
نسبت به شرکتهای با سطح فناوری متوسﻂ که دارای سبک یادگیری  STIمتوسﻂ میباشند ،برﺧوردارند.
همﭽنین شرکتهای دانشبنیان درصد کمی از نمونه را در بردارند که سبک یادگیری ﻏالﺐ آنها سبک
تلفیقی  STI+DUIاست که ﺧود بیانگر پتانسیل باﻻی این بنگاهها در نوآوری و یادگیری است.
نتایﺞ حاصل از تحقیقات مختلﻒ نشان میدهد که اگر نسخه قوی سبک  STIبا نسخه قوی سبک DUI

ترکیﺐ شود ،منجر به برتری در نوآوری و رشد مالی میشود .سبک مﺆﺛر حاصل از تحقیقات پیشین در
جدول ( )13قابل مالحظه است.
با توجه به تحلیلهای کیفی و کمی صورت گرفته در این تحقیﻖ ،نتایﺞ حاصله نشان میدهد سبک موفﻖ
بر اساس رشدمالی ،گستردگی عرﺿه کاﻻ ،تنوﻉ نوآوری سبک تلفیقی  STI+DUIمیباشد.که این یافته
نشاندهنده تﺄﺛیر راهبردهای سازمانها در راستای یادگیری و نوآوری بر عملکرد و رشد اقتصادی آنها
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

است که با نگاهی اجمالی به شاﺧﺺهای این گروه میتوان نتیجه گرفت برآیند رویکرد دستیابی به

در با سبک  STIمتوسﻂ که عمدت ًا بیشتر شامل شرکتهای با سطح فناوری متوسﻂ میباشند درمییابیم
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که علیرﻏم وجود پتانسیلهای تحقیﻖوتوسعه و زیرساﺧت دانشی ،این شرکتها از کانالهای یادگیری

دانش مدون و فناورانه و همﭽنین یادگیری تجربه محور و حاصل از تعامل ،موجﺐ پیشبرد سازمان در
مسیر رشد و موفقیت است.
لذا ﻻزم است جهت ارتقای تعداد سازمانهای موفﻖ و قرارگیری اکﺜریت آنها در این ﺧوشه ،به
شاﺧﺺهای چون :تعامل و همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،مشارکت در کنفرانﺲها ،تعامل با
عوامل زنجیره تﺄمین و تمرکززدایی توجه بیشتری شود و به تدوین راهبرد مدونی پرداﺧته شود.
همانﻃور که فبتجارورودریگز ( )2013در مطالعات ﺧود نتیجه گرفتند که همکاری با عوامل برون
منطقهای بسیار بیشتر از همکاری با شرکای محلی منجر به نوآوری میشود علیالخصوﺹ در سبک
 DUIتحلیل آنها نشان میدهد که همکاری با عوامل ﺧارجی بهعنوان منبعی مهم برای نوآوری با هردو

سبک تعامل شرکتها به شمار میرود ( .)Fitjar & Rodríguez, 2013در این تحقیﻖ با بررسی شاﺧﺺها

جدول ( :)13سبک یادگیری موثر در مطالعات پیشین

()Jensen, et al., 2007

دانمارﻙ

DUI +STI

()Aslesen, et al., 2012

نروژ

DUI +STI

نروژ و سوﺋد

DUI +STI

()Nunes, et al., 2013&2015

پرتﻐال

DUI +STI

()Parrilli, & Elola, 2012

اسﭙانیا

DUI +STI

()Amara, et al., 2008

کانادا

DUI +STI

()Chen & Guo, 2010

چین

DUI +STI

()Apanasovich, et al., 2014

بالروس

DUI +STI

()Parrilli & Heras, 2016

اسﭙانیا

DUI +STI

(محمدی و همکاران)1396،

ایران

DUI +STI

()Isaksen & Karlsen, 2010
()Isaksen & Nilsson, M., 2013

تعاملی بهرهمند نمیگردند.که این موﺿوﻉ با توجه به گستردگی شرکتهای فعال با این الگو ،میتواند با
حمایت و توجه دولتی در بهبود تعامالت ﺧارجی موردتوجه قرارگیرد .حالآنکه شرکتهای با الگوی
 DUIاز توجه ویﮋهای به اعﻀای زنجیره تﺄمین برﺧوردارند و در تالشاند که در راستای رقابت و
جلﺐتوجه مشتریان ﺧود اقدام به نوآوری کنند.درصورتیکه رویکرد ﺿعیفی در راستای اکتساﺏ دانش
فناورانه و تسلﻂ بر فناوری دارند که باگذشت زمان تنها بهعنوان استفادهکنندگان فناوری ﺧارجی باقی
ﺧواهند ماند .لذا ﻻزم است با ایجاد زمینهای جهت ارتقای بستر تحقیﻖوتوسعه و ارتقای توسعه فناوری
داﺧلی در سیاستهای حمایتی دولتی دیده شوند.
با نگاهی کلی به وﺿعیت شاﺧﺺها در سبکهای یادگیری شرکتهای با فناوری سطح باﻻ و متوسﻂ
مشخﺺ میشود که دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بهعنوان یک منبﻊ مهم ﺧلﻖ ایده موردتوجه سازمانها
نمیباشند و عمدت ًا این همکاری در سطح متوسﻂ و ﺿعیﻒ قرار دارد .پیشنهاد میشود سیاستهایی
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مطالعات

کشور

سبک یادگیري موﺛر
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 بهرهگیری از نخبگان اتخاﺫ،جهت ارتقای رابطه صنعت و دانشگاه ازجمله حمایت از پروژههای علمی
: پیشنهادها تحقیقات آتي به شرﺡ زیر است.گردد
 با توجه به تکرار شدن پیمایش نوآوری و آشنایی بیشتر شرکتها با این پروژه میتوان از نتایﺞ.1
.دوره سوم پیمایش نوآوری در تعیین سبک یادگیري و نوآوري استفاده کرد
 میتوان از روشهاي کیفي (مطالعه موردي و مصاحبه ) در تحلیل سبک یادگیري و نوآوري.2
.استفاده شود
 تجزیهوتحلیل تﺄﺛیر شاﺧﺺهاي دیگري مانند حمایتهاي دولتي و منطقه جﻐرافیایي یکي دیگر.3
.از موﺿوعات تحقیقات آتي ميتواند باشد
 تحلیل تﻐییر رفتاري یادگیري و نوآوري در ﻃول، با داشتن اﻃالعات سالهاي مختلﻒ شرکتها.4
.زمان از دیگر تحقیقات آتي میتواند باشد
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