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نوآوری صفحه 118-91مدیریت 

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

سمیه سهرابی1*، مهدی محمدی2*

تاریخ دریافت: 1396/05/02         تاریخ پذیرش: 1397/06/26

چکیده
با توجه به اهمیت نوآوری، امروزه سازمان ها در تالش اند با ارتقاي آن به مزيت رقابتي و سهم بیشتر بازار دست پیدا کنند. در 
چنین شرايطي، افزايش قابلیت هاي يادگیري سازمان مي تواند بهترين راه براي دستیابي به اين موفقیت و همچنین بهره برداري 
از فرصت ها و انواع مختلف نوآوری باشد. بدين منظور شناسايي سبک هاي مختلف يادگیري و نوآوري کمک بسزايي در 
اين امر دارد لذا در تحقیقات پیشین دو سبک نوآوری و يادگیری از طريق علم، فناوری و نوآوری )STI( و يادگیری از 
طريق انجام، استفاده و تعامل )DUI( مورد بررسی قرارگرفته شده اند. در اين تحقیق نیز سعي شده است با شناخت الگوهاي 
يادگیري و نوآوري در 728 شرکت فعال در دو حوزه با سطح فناوري باال )صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات( و متوسط 
)صنعت نفت و گاز و قطعه سازی خودرو( در ايران به عنوان يک کشور درحال توسعه زمینه اي در راستاي اتخاذ سیاست هاي 
توسعه و ارتقاي توانمندي نوآوري را فراهم نمايد. لذا با تبیین شاخص هاي مناسب ارزيابي الگوهاي يادگیري با روش تحلیل 
کالس پنهان، چهار خوشه 1-سبک يادگیري تلفیقيDUI  متوسط+ STI خوب، 2-سبک يادگیري DUI، 3- سبک يادگیري 
تلفیقي STI+DUI(( قوي،4-سبک يادگیري STI متوسط شناسايي شده است. در آخر تأثیر الگوهای فوق بر عملکرد 
شرکت ها با روش رگرسیون لجستیک، مورد آزمون قرارگرفته و مشخص می شود سازمان هايي که از سبک يادگیري تلفیقي 

STI+DUI تبعیت می کنند از موفقیت بیشتري در رشدمانی، گستردگي عرضه کاال و نوآوري برخوردارند.

.DUI، STI ،واژگان کلیدي: سبک هاي يادگیري و نوآوري، خوشه بندی، تحلیل کالس پنهان

1*-کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران/ نویسنده مسئول مکاتبات:
sohrabi.azade@gmail.com

2-استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران.
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1- مقدمه 
دانش و یادگیري در مرکز هر چارچوب مفهومي قرار دارد؛ که توسط رویکردهاي مختلف توسعه یافته است. 
انواع مختلف دانش مي تواند منشأ سبک هاي مختلف یادگیري شود؛ فرآیند یادگیري و دانش مرتبط با آن 
مي تواند داراي اشکال مختلفي باشد. اشکال دانشي و یادگیري را مي توان به صورت سبک هاي مجزاي نوآوري 
توسط شرکت ها تعریف نمود. درحالی که از دیدگاه برخی محققان، شرکت ها از طریق استفاده رسمي و 
تبادل دانش مدون، نوآوري مي کنند؛ که عمدتاً مبتني بر سرمایه گذاري در علم و فناوري است )به عنوان مثال، 
تحقیق وتوسعه ، اختراعات، فناوری اطالعات و ارتباطات و غیره(؛ سایر محققان این گونه استدالل مي کنند که 
نوآوري از استفاده و تبادل دانش ضمني مي آید که عمدتاً مبتني بر تعامالت رسمي و تجارب میان عوامل است 
)Lundvall, 1992(. جنسن و همکاران، یک طبقه بندي از سبک هاي نوآوري که متمایز بین یادگیري از طریق 
علم، فناوري و نوآوري )STI(2  و یادگیري از طریق انجام، اســتفاده و تعامل )DUI(3  را 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 )2007( شکاف بین 
روش خطي و سیستم نوآوري که نیازمند تعامالت است را پر مي کند )Jensen, et al., 2007(. لورنزو الندوال 
)2014( اعتقاد داشتند که انواع کنوني طبقه بندي، در تمایز بین فعالیت شرکت ها بر پایه دانش تحلیلي و ترکیبي 
و یا بر اساس باال و پایین بودن سطح فناوري مناسب نبوده و تغییرات شگرف در طول زمان در فناوري و تولید 
این تمایزات را به روشنی مشخص نمي کند. آن ها این دو رویکرد را به عنوان سبک هاي یادگیري و نوآوري مبتني 
بر فناوری و علم، یادگیری همراه باکار و استفاده و تعامل، طبقه بندی مي نمایند. باوجود توافق کلي در مورد 
اهمیت عوامل و پیشران های سبک مبتني بر فناوری وعلم، برخي از پژوهشگران کشورهایي را شناسایي نمودند 
)نروژ، دانمارك( که نوآوري موفق و عملکرد اقتصادي را به رغم سرمایه گذاري نسبتاً کم در تحقیق وتوسعه و 
زیرساخت ها ایجاد نمودند. به نظر مي  رسد که افزایش در بهره وري این حوزه ها، نتیجه حاصل از شیوه یادگیري 
همراه با عمل باشد. این استدالل بیشتر توسط الندوال و دانشمندان دیگر توسعه یافته که رویکردي را براي 
گنجاندن درایور تعاملي به عنوان وسیله کلیدي در جهت همکاري تولید و انتقال دانش مربوطه در سازمان و در 

.)Gonza´lez, et al., 2014( میان شرکت ها و سازمان هاي دخیل در سیستم نوآوري گسترش دادند
با توجه به اهمیت نقش یادگیری و نوآوری و به منظور بررسي چگونگي سبک هاي یادشده در سازمان هاي 
ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه این پژوهش با رویکردی پیمایشی و توصیفی به دنبال پاسخ به این 
پرسش هاست که عملکرد الگوهای DUI و STI در سازمان های ایرانی با سطح فناوری باال و متوسط چگونه 
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است؟ تاثیراین الگوها بر روی نوع نوآوری و عملکرد شرکت ها چگونه است؟ لذا با استفاده از نتایج پیمایش 
نوآوري، تحلیل کالس پنهان و رگرسیون لجستیک خوشه بندي سبک هاي یادگیري مورد تحلیل قرارمی گیرد 
و تأثیر انواع سبک ها بر رفتار سازمان ها بررسي می گردد. لذا نتایج این تحقیق می تواند باعث ارتقای عملکرد 

یادگیری و تغییر رویکرد سازمان ها و سیاست گذاران در تدوین راهبرد نوآوری گردد.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
بر اساس مطالعات صورت گرفته، عالوه بر اینکه شرکت ها از طریق استفاده رسمي و تبادل دانش مدون، 
نوآوري می کنند که عمدتاً مبتني بر سرمایه گذاري در علم و فناوري است )به عنوان مثال، تحقیق وتوسعه، 
اختراعات، فناوری اطالعات و ارتباطات و غیره( آن ها می توانند با استفاده و تبادل دانش ضمني که عمدتًا 
مبتني بر تعامالت رسمي و تجارب میان عوامل می باشد به نوآوری دست یابند. جنسن و همکاران )2007( 
این دو رویکرد را به عنوان سبک هاي یادگیري و نوآوري مبتني بر فناوری وعلم، آموزش همراه با کار و 

.)Jensen, et al., 2007( استفاده و تعامل طبقه بندي مي نمایند
سبک مبتني بر فناوری وعلم عمدتاً 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 
مي شود این رویکرد بر نوآوري توسط تحقیق وتوسعه، سرمایه انساني و همکاري هاي پژوهشي تأکید مي کند 
شـرکت ها از داشتن ارتباط قوي تر با علم که بستري براي قابلیت نوآوري و یادگیري است، بهره مي برند 
و شرکاي اصلي که پژوهشگران، دانشگاه ها و سازمان هاي تحقیقاتي هستند و اولویت باالیي را براي تولید 
دانش چرایي )دانش تخصصي اصول علمي با توضیح اینکه چگونه همه چیز در مسیري مشخص کار 
می کند( و دانش چیستی )حقایق مبتني بر دانش علمي( فراهم مي سازد. دانش چیستی»، اغلب، پیش نیاز کار 
در سبک یادگیري مبتني بر علم است )Jensen, et al., 2007(. روند داخلي فرآیند در صنایع، تحت سلطه 
دانش تحلیلي است که اغلب از طریق پروژه هاي تحقیق وتوسعه در بخش هاي تحقیق وتوسعه و در همکاري 

با عوامل خارجي صورت مي پذیرد. درواقع یادگیري بر اساس تعامل با زیرساخت هاي دانش و استفاده از 
دانش مدون و علوم جدید است )Gonza´lez, et al., 2014(. در رویکرد خطی، نوآوری محدود به سبک 
مبتني بر فناوری وعلم است درحالی که در رویکرد سیستمی، به سبک یادگیری همراه با کار و استفاده و 
تعامل نیز اهمیت داده می شود و منجر به ایجاد دانش چگونگی و کیستی شده است )محمدی و همکاران، 
 DUI به فرآیندهاي رسمي یادگیري و دانش مبتني بر تجربه متکي است. سبک نوآوري DUI 1396(. سبک
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 DUI بر یادگیري به وسیله انجام دادن، اســتفاده کردن و یادگیري به وسـیله تعامل کردن تاکید دارد. تعامل
.)Apanasovich, 2014( داللت بر همکاري نزدیک با مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و رقبا دارد

در سطح یک شرکت توسعه یافته، سبک DUI به عنوان ساختار تصمیم گیري غیرمتمرکز، سلسله مراتب 
سازماني ضعیف تر، کمرنگ کردن مرزهاي دقیق بین کارکردهاي سازمانی و کارگروهي معنا مي یابد. این 
رویکرد به عنوان یک سبک کاربر محور است که پشتیباني از توسعه محصوالت و خدمات جدید در 

انطباق با نیازهاي بازار تعریف شده است. بطوریکه دانش غالب در سبک نوآوري DUI ضمني است 
براي  راهبرد  کارآمدترین  نوآوري،  از  سبک  دو  این  ترکیب  مي رسد  نظر  به   .)Jensen, et al., 2007(
شرکت هاست. شرکت هایي که از سبک مبتني بر فناوری وعلم تبعیت کرده اند، ممکن است از توجه بیشتر به 

.)Apanasovich, 2014( و بالعکس بهره مند شوند DUI سبک
با بررسي ویژگي هاي یادشده پیرامون سبک هاي یادگیري و نوآوري، ابعاد مفهومي دو سبک یادگیري به 

شرح جدول )1( است. 
رویکردهاي مختلف در شناسایي سبک هاي مجزاي نوآوري مورداستفاده قرار گرفته اند. مقاله جنسن و 
همکاران )2007( مبنای اصلی این جریان می باشد، آن ها بین دو سبک از نوآوري تمایز قایل شدند. از یک 
طرف به راهبرد هاي نوآوري که تاکید اصلي آن به ارتقاي تحقیق وتوسعه و ایجاد دسترسي به دانش مدون 

جدول )1(: ابعاد مفهومي دو سبک يادگیري
)Isaksen & Karlsen, 2010; Nunes, et al., 2015; Apanasovich, 2016; 1396،محمدی و همکاران( 

DUI سبکSTI سبک
دانش چرایي و دانش چیستيدانش کیستي، دانش چگونگينوع دانش

کدبندي شده، صریح و علميضمني، ترکیبيویژگي هاي دانش
فرایند تولید دانش علمي بر اساس تحقیق وتوسعهیادگیري تجربي و تعاملينوع یادگیري

پژوهشگران، دانشگاه ها و سازمان هاي تحقیقاتيتأمین کنندگان، مشتریان، رقباشرکاي اصلي بیروني

پیشران هاي نوآوري
تجربه، آزمایش، تخصص در تولید
بومی سازی محصوالت، تعامالت 

و شبکه ها

سرمایه هاي انساني دانشي، زیرساخت ها و 
تجهیزات آزمایشگاهي، ارتباطات با مراکز پژوهشي 

و تحقیقاتي

راهکارهاي ارتقا

ایجاد شبکه دانش داخل و خارج 
سازمان، افزایش ظرفیت جذب، 

سازمان دهی مناسب در سازمان در 
ایجاد شبکه ارتباطات

به اشتراك گذاری داخلي، دانش پایگاه گسترده اي از 
دانش عمومي و مدون در سازمان

تحقیق وتوسعه درون زا و آزمایش ها و تعامل با یادگیري تجربي و تعامليروش یادگیري
مراکز تحقیقاتي و پژوهشي

جهشی و محصولیتدریجي، فرایندي و سازمانينوع غالب نوآوري
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صریح4 اشاره مي کنند، از سوي دیگر راهبرد هاي نوآوري را که به طور عمده بر اساس یادگیري با انجام دادن، 
استفاده کردن و تعامل هستند5  تعریف کرده اند نتایج آن ها که از تحلیل رگرسیون الجیت به دست آمده، نشان 
مي دهد که شرکت هاي با سطح فناوري پایین و باال که نسخه هاي قوي هر دو سبک را ترکیب مي کنند از 

.)Jensen, et al., 2007(  شرکت-هایي که تنها یک سبک را به کار مي گیرند نوآورترند
فبتجار و رودریگز )2013(، به ارزیابي منابع نوآوري محصولي و فرآیندي با در نظر گرفتن سبک هاي 
نوآوري در نروژ پرداختند در مقاله آن ها انواع مختلف تعامل شرکت ها تحت عنوان DUI )در زنجیره تأمین 
با مشتریان و تأمین کنندگان یا در خارج از آن با رقباوغیره( STI )با مشاوران، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي( 
طبقه بندي شده اند. همچنین موقعیت جغرافیایي شرکا را کنترل مي کنند. با معرفي مؤلفه جغرافیایي نتایج 
جالب در شرکت هاي نروژي مشاهده شد. همکاري با عوامل برون منطقه اي بسیار بیشتر از همکاري با 
که  مي دهد  نشان  آن ها  تحلیل   .DUI در سبک  علی الخصوص  مي شود  نوآوري  به  منجر  محلي  شرکاي 
 )DUI و STI( همکاري با عوامل خارجي به عنوان منبعي مهم براي نوآوري با هردو سبک تعامل شرکت ها
به شمار مي رود. همکاري و تعامل با مراکز دانشگاهي خارجي، مراکز تحقیقاتي، مشاوران و مخصوصًا 
همکاري با تأمین کنندگان و مشتریان خارج از منطقه باعث رشد چشمگیر همه نوع نوآوري شده است. 
همچنین بیانگر این است که تعامل در سبک DUI خارج از زنجیره تأمین با نوآوري در ارتباط نیست یا 
مبادالت مکرر با رقبا تأثیر مضري بر نوآوري شرکت دارد. همچنین تعامل با تأمین کنندگان موجب ارتقاي 
سطح نوآوري محصول و فرآیند مي شود و هم نوآوري تدریجي و رادیکالي، حال آنکه تعامل با مشتریان 

.)Fitjar & Rodríguez, 2013( براي نوآوري محصول مفید است
اسلسن و همکاران )2012( در تحقیق خود با استفاده از روش کیفي و مطالعه موردي در نروژ به بررسي 
سیک هاي مختلف نوآوري و رفتار آن ها در رقابت جهاني پرداخته اند. ایشان سه سبک مختلف را متمایز 
مي کنند: STI، سبک کاربرديDUI 6 و سبک فناورانهDUI 7 که ترکیب دو سبک STI و DUI مي باشد 

.)Aslesen, et al., 2012(
گونزالزپرنیاوهمکاران )2014( با بررسي سبک هاي نوآوري در 4969 شرکت  تولیدکننده و خدماتي اسپانیایي 

به بررسي تأثیر همکاري با دانشگاه ها بر سبک هاي یادگیري پرداخته است. نتایج ایشان با استفاده از تحلیل 
الجیت اثرات ثابت، نشان مي دهد که انواع همکاري ها بر روي انواع نوآوري تأثیر می گذارد محصولي بیشتر 
 DUI مرتبط است و سبک DUI است و نوآوري فرآیند بیشتر با سبک DUI و STI حاصل تلفیق دو سبک
نقش مهمي در خلق دانش و نوآوري ایفا مي کند. همچنین نتایج ایشان مبین این مطلب است که همکاري با 
دانشگاه ها به تنهایی و بدون همکاري با مراکز دیگر )مشتریان، تأمین کنندگان، رقبا و.( در هر دو سبک تأثیر 
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ضعیفي بر نوآوري محصول دارد. بدین معني که هرچند دانشگاه ها منابع خوبي از نسل ایده هاي نو و جدید 

هستند اما به تنهایی در نوآوري شرکت ها موفق نیستند دیگر همکاران نیز براي تبدیل و انتقال دانش ضروري 

.)González-Pernía, et al., 2014( می باشند

نونس و همکاران )2013 و 2015( در تحقیقات خود با بررسي سیک هاي مختلف نوآوري کسب وکار 

بنگاه ها  عملکرد  بر  بحران  اقتصادي  تأثیر  و  نوآوري  مختلف  سبک هاي  بین  رابطه  تجزیه وتحلیل  به 

پرداختند. روش آن ها تجزیه وتحلیل رگرسیون و مدل هاي کالس پنهان با استفاده از یک نمونه از 397 

بوده  منطقه  و  اندازه شرکت  فناوري،  اساس سطح شدت  بر  آن ها  که طبقه بندي  پرتغالي  شرکت هاي 

است. نتایج نشان مي دهد که شرکت هایي که از تلفیق دو سبک STI و DUI تبعیت مي کنند موفق ترند 

.)Nunes, et al., 2013 & 2015 (

محمدی و همکاران )1396( در این رابطه با تحقیق بر روی سبک های یادگیری 138 شرکت فعال در حوزه 

فناوری، ارتباطات و اطالعات در ایران با تبیین شاخص های مناسب کشورهای درحال توسعه با استفاده از 

 STI+DUI تحلیل کالس پنهان و رگرسیون لجستیک به این نتیجه دست یافتند که سبک یادگیری تلفیقی

منجر به رشد مالی شرکت های یادشده می گردد )محمدی و همکاران،1396(. خالصه مطالعات پیشین در 

جدول )3( قابل مالحظه است.

2-1- شاخص هاي تعیین سبک هاي يادگیری و نوآوري:

شاخص هاي مورد استفاده در پژوهش های گذشته در تحلیل سبک هاي یادگیري، در جدول )2( آورده شده است.

جدول )2(: شاخص هاي تعیین سبک هاي نوآوري در مطالعات پیشین

مرجعشاخص

هزینه تحقیق وتوسعه
 Apanasovich, 2014; Lorenz & Lundvall, 2006;(

Jensen, et al., 2007 ; محمدی و همکاران، 1396(

)محمدی و همکاران، 1396(هزینه تحقیق وتوسعه مشارکتي

)محمدی و همکاران، 1396(هزینه خرید ماشین آالت و تجهیزات تولید

)محمدی و همکاران، 1396(هزینه دستیابي به دانش خارج از شرکت

)Apanasovich, 2014(هزینه بازاریابي مرتبط با نوآوري فناورانه

)Apanasovich, 2014(هزینه آماده سازي فناورانه محصول
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تعداد کارمندان دانشي )دکترا و ارشد(
 Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007;( 

Jensen, et al., 2007;محمدی و همکاران، 1396(

)Apanasovich, 2014; محمدی و همکاران، 1396( وجود برنامه هاي آموزش کارکنان تحقیق وتوسعه

)Nunes, et al., 2013(یادگیري سازماني

)Nunes, et al., 2013(مکانیزم رسمي یادگیري

)Nunes, et al., 2013(مکانیزم غیر رسمي یادگیري

)Nunes, et al., 2013(تولید دانش

)Nunes, et al., 2013(تبدیل دانش

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

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

نقش تامین کنندگان و مشتریان در یادگیري
 Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007;( 

Jensen, et al., 2007;محمدی و همکاران، 1396(

)محمدی و همکاران، 1396(نقش رقبا در یادگیري

نقش دانشگاه ها و موسسات تحقیقات در یادگیري
 González- et al.,2012; Apanasovich, 2014; Jensen,(
 et al., 2007; Lundvall & Lorenz, 2007; Aslesen, et

al., 2012; محمدی و همکاران، 1396(

نقش کنفرانس ها و نمایشـــگاه هاي تجاري و انجمن ها 
در یادگیري

)محمدی و همکاران، 1396(

)محمدی و همکاران، 1396(میزان تعامالت بین المللي

گروه هاي کاري بین رشته اي
 Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007;(

Jensen, et al., 2007

هماهنگي واحدها
 Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007;(

Jensen, et al., 2007

)محمدی و همکاران، 1396(استفاده از روش هاي افزایش خالقیت و ایده پردازي

)محمدی و همکاران، 1396(توزیع مسئولیت کار و اختیار تصمیم گیري

حلقه هاي کیفیت
 Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007;(

Jensen, et al., 2007

فرآیندهاي نوین کاري ) مدیریت دانش ، مدیریت کیفیت، 
مدیریت زنجیره تامین، مهندسي مجدد کسب و کار و...(

)محمدی و همکاران، 1396(

سیستم جمع آوري پروپزال)ایده ها(
 Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007;(

Jensen, et al., 2007

)Apanasovich, 2014(انتخاب جمعي و مدیریت ایده هاي نوآورانه

 تمرکززدایي8 
 Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007;(

Jensen, et al., 2007

گروه هاي مستقل9
 Apanasovich, 2014; Lundvall & Lorenz, 2007;(

Jensen, et al., 2007
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جدول )3(: مطالعات پیشین تجزيه وتحلیل سبک های يادگیری و نوآوری

نتایجکشوراندازه نمونهروشهدف پژوهشمطالعه

(Jensen, et al., 
2007(

بررسي سبک های 
نوآوري و 
یادگیري و 

شناسایي حالت 
مؤثرتر

کمي 
)تجزیه وتحلیل 
کالس پنهان و 
تجزیه وتحلیل 

رگرسیون 
لجستیک(

دانمارك692 شرکت

شرکت های سبک یادگیري و 
 DUI و STI نوآوري ترکیبي
احتمال بیشتري نسبت به 

شرکت هایی که تأکید STI و یا 
DUI به تنهایی دارند نوآور هستند

)Amara, et al., 
2007(

بررسي سبک های 
نوآوري و یادگیري 
و شناسایي حالت 

مؤثرتر

کمي 
)تجزیه وتحلیل 

رگرسیون(
کانادا639 شرکت

یادگیری سبک )STI( و سبک 
DUI( تأثیر مثبت به درجه 
تازگي از نوآوري هاي بنکاه-
هاي کوچک و متوسط دارد.

)Isaksen & 
Karlsen, 2010(

کاوش در منابع 
دانشي شرکت و 

انواع همکاري

کیفي)مطالعه 
نروؤ28شرکتموردي(

همکاري دانشگاه و صنعت در 
هر دو گروه از صنایع رخ داده 

،اما در بیشتر صنایع تحت 
 STI سلطه سبک نوآوري

تسهیل می شود.

)Chen  & Guo, 
2010(

بررسي سبک های 
نوآوري و 
یادگیري و 

شناسایي حالت 
مؤثرتر

چین230 شرکتکیفي
شرکت های با سبک تلفیفی 

STI و DUI توانایي بیشتري در 
تولید محصوالت نوآور دارند.

)Guo, et al.,  
2010(

بررسي سبک های 
نوآوري و 
یادگیري و 

شناسایي حالت 
مؤثرتر

کمي 
)تجزیه وتحلیل 

تکمیلي بر 
روی داده های 
تجربي جنسن 
و همکاران 

))2007(

داده هاي 
تجربي جنسن 
و همکاران 

)2007(

چین

شرکت های با سبک نوآوري 
تتلفیقی STI و DUI توانایي 
بیشتري در تولید محصوالت 

نوآور دارند.

)Trippl, 2011(
کاوش در منابع 
دانشي شرکت و 

انواع همکاري

کیفي )مطالعه 
موردي و 
مصاحبه(

استرالیا10 شرکت

در سبک DUI همکاري با 
عوامل برون منطقه است، 
 STI درحالی که در سبک

همکاري با شرکاي محلي است.

)Chen, et al.,  
2010(

کاوش در منابع 
دانشي شرکت و 

انواع همکاري

کمي 
)تجزیه وتحلیل 

رگرسیون(
چین209 شرکت

در سبک STI، ترکیب ارتباطات 
فناورانه   )دانشگاه ها و 

مؤسسات پژوهشي( و روابط 
بازار )شرکاي زنجیره ارزش( 
بسیار حائز اهمیت است. در 

سبک نوآوري DUI شرکت از 
روابط با شرکاي زنجیره ارزش 

و رقبا سود می برند.
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)Aslesen, et al., 
2012(

بررسي سبک های 
نوآوري و 
یادگیري و 

شناسایي حالت 
مؤثرتر

کیفي )مطالعه 
نروژ96 شرکتموردي(

 DUI(  یا DUI سبک نوآوري
STI+( رقابت در سطح جهاني 
است که حاصل از پایگاه قوي 
فناوري ایجادشده بر اساس 
همکاري گسترده و راهبرد 

ترکیبي نوآوري است.

)Parrilli & 
Elola, 2012(

بررسي سبک های 
نوآوري و 
یادگیري و 

شناسایي حالت 
مؤثرتر

اسپانیا409 شرکتکمي
شرکت با استفاده از تنها سبک  
STI توانایي بیشتري در تولید 
نوآوري قابل توجه محصول 
)جدید به بازار نوآوری( دارد.

)González-Per-
nía, et al., 2012(

بررسي سبک های 
نوآوري و 
یادگیري و 

شناسایي حالت 
مؤثرتر

کمي )پانل 
تجزیه وتحلیل 

رگرسیون(

8500 شرکت 
و 33879 

مشاهده
اسپانیا

شرکت با استفاده از تنها سبک  
STI احتمال زیاد به نوآوري 
محصول و شرکت با سبک 
DUI  احتمال بیشتري در 

نوآوري فرآیند دارد.

)Isaksen & 
Nilsson, 2013(

بررسي سبک های 
نوآوري و یادگیري 
و شناسایي حالت 

مؤثرتر
نروژ و 2 منطقهکیفي

سوئد

نوآوري  باحالت  شرکت های 
ترکیب STI و DUI توانایي 
تولید محصوالت  بیشتري در 

نوآور دارند.

)Fitjar & Ro-
dríguez, 2013(

کاوش در منابع 
دانشي شرکت و 

انواع همکاري

کمي 
)تجزیه وتحلیل 

رگرسیون(
نروژ1406شرکت

هر دو STI و DUI موجب 
تعامل براي نوآوري است . 
در سبک  DUI، همکاري با 

عوامل برون منطقه خیلي بیشتر 
منجر به نوآوري از همکاري 

است. همکاري با رقبا می تواند 
توانایی های نوآورانه شرکت ها 

را آسیب برساند.

)González-Per-
nía, et al., 

2014(

بررسي سبک های 
نوآوري و 
یادگیري و 

شناسایي حالت 
مؤثرتر

کمي 
)تجزیه وتحلیل 

رگرسیون(

4969 شرکت 
و 35407 

مشاهده
اسپانیا

شرکت های با سبک نوآوري 
ترکیبی STI و DUI توانایي 
بیشتري در تولید محصوالت 

نوآور دارند. نوآوري در فرآیند 
بیشتر مربوط به سبکDUI  است.

)Apanasovich, 
2014(

کاوش در منابع 
دانشي شرکت و 

انواع همکاري

کمي 
)تجزیه وتحلیل 

رگرسیون(
بالروس489 شرکت

شرکت های با سبک نوآوري 
ترکیبی STI و DUI در نوآوري 
محصول موثرتراند. شرکت با 
استفاده از سبک DUI در نسل 

نوآوري سازماني مؤثرترند

)González- et 
al.,2012(

سبک های 
یادگیري و 

همکاري شرکت 
و دانشگاه

اسپانیا4969 شرکتکمي

نوآوري محصول بیشتر از 
ترکیب DUI و STI منجر 

می شود و نوآوري فرایند به نظر 
 DUI می رسد بیشتر مربوط به
انجام شده توسط شرکت های 

مرتبط است
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 )Nunes, et al., 
2013 & 2015(

بررسي سبک های 
نوآوري و 
یادگیري و 

شناسایي حالت 
مؤثرتر

کمي 
)تجزیه وتحلیل 
کالس پنهان و 
تجزیه وتحلیل 

رگرسیون 
لجستیک(

پرتغال397 شرکت
شرکت های موفق تر از سبک 
نوآوري DUI+STI استفاده 

می کنند.

)Parrilli & 
Heras, 2016(

سبک های نوآوری 
DUI و STI

کمي 
)تجزیه وتحلیل 

رگرسیون(
اسپانیا3165 شرکت

بیشترین انواع نوآوری فناورانه 
و غیر فناورانه در سبک ترکیبی 
STI+DUI رخ می دهد. ارتباط 

 STI معناداری بین سبک
نوآوری فناورانه )محصولی و 
تحقیق-وتوسعه محور( و بین 
سبک DUI  با نوآوری غیر 

فناورانه است

)محمدی و 
همکاران، 1396(

بررسي 
سازوکارهای 

یادگیري

کمي 
)تجزیه وتحلیل 
کالس پنهان و 
تجزیه وتحلیل 

رگرسیون 
لجستیک(

ایران137 شرکت
شرکت های با رشد باالي مالي 
 DUI+STI از سبک نوآوري

استفاده می کنند.

3- الگوی مفهومی پژوهش
در این پژوهش نخست مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق صورت گرفته است با توجه به اینکه در 
اغلب مطالعات مشابه انجام شده در شناسایی سبک های یادگیری نوآوری از اطالعات پیمایش های نوآوری 
استفاده می شود در این تحقیق نیز از بانک اطالعاتی پیمایش نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، داده های حاصل از پرسشنامه های 728 شرکت در حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات، قطعه 

ساری خودرو و صنعت نفت و گاز سال 1394 استفاده شده است بر اساس خوشه بندی سطوح فناوری 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه10 و با استناد به دسته بندی بر اساس نوع فعالیت شرکت ها11 ، داده ها به 
دو سطح فناوری باال و متوسط دسته بندی شدند که شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در گروه با سطح فناوری باال و باقی شرکت ها شامل قطعه سازی خودرو و حوزه نفت و گاز در گروه با 
سطح فناوری متوسط قرار گرفتند. در گام بعدی با جمع بندی شاخص های مورد استفاده در تحقیقات پیشین 
و به منظور تبیین شاخص های مناسب با توجه به شرایط کشور ایران اقدام به برگزاری پانل خبرگان متشکل 
از سه نفر از اساتید دانشگاهی مدیریت فناوری و سیاست گذاری علم و فناوری و دو نفر خبره در این حوزه 
با مدرك دکترای مدیریت فناوری گردید. سپس با بررسی مطالعات گذشته و همچنین محدودیت اطالعات 
حاصل از پیمایش نوآوری و انواع شاخص های موجود در پرسشنامه پیمایش نوآوری شاخص هاي شناخت 
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سبک هاي 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 STU و DUI مورد 
بررسی قرار گرفت بدین صورت که عالمت )++( ارتباط کامل و عالمت )+( ارتباط نسبی هر شاخص را با 

دو سبک یادگیری در جدول )4( نشان می دهد.
با توجه به مطالعات پیشین و روش کالس پنهان اعمال متغیرهای کمکی12 یا مداخله گر به خوشه بندی کمک 
بسزایی دارد بدین سبب با توجه به داده های موجود از پیمایش نوآوری، شاخص های سابقه، سن، سایز، 

جدول )4(: شاخص هاي آشکار مورد استفاده در تحقیق و ارتباط مفهومی آن ها با سبک های يادگیری

مرجعSTIDUIکمیتشاخصردیف

V1درصد از درآمد کلهزینه تحقیق و توسعه++

)محمدی و همکاران، 1396(
V2درصد از درآمد کلهزینه تحقیق و توسعه مشارکتي+++

V3
هزینه خرید ماشین آالت و 

++درصد از درآمد کلتجهیزات تولید

V4
هزینه دستیابي به دانش خارج 

+++درصد از درآمد کلاز شرکت

V5
تعداد کارمندان دانشي )دکترا 

و ارشد(
درصد از تعداد کل 

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

V6
وجود برنامه هاي آموزش 

++بله/خیرکارکنان تحقیق و توسعه
)Apanasovich, 2014; محمدی و 

همکاران، 1396( 

V7
نقش تأمین کنندگان و مشتریان 
++طیف امتیازات0-10در یادگیري                              

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

V8                        محمدی و همکاران1396(++طیف امتیازات0-5نقش رقبا در یادگیري(

V9
نقش دانشگاه ها و مؤسسات 

+++طیف امتیازات0-5تحقیقات در یادگیري           

 González- et al.,2012;(
 Apanasovich, 2014; Jensen, et
 al., 2007; Lundvall & Lorenz,

 ;2007; Aslesen, et al., 2012
محمدی و همکاران، 1396(
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V10
نقش کنفرانس ها و 

نمایشـــگاه هاي تجاري و 
انجمن ها در یادگیري

)محمدی و همکاران، 1396(++طیف امتیازات5-0

V11

استفاده از روش های افزایش 
خالقیت و ایده پردازی   

)طوفان فکري،چرخش 
شغلي،..( 

)محمدی و همکاران، 1396(++طیف امتیازات9-0

V12
سیستم جمع آوری 
+++طیف امتیازات0-9پروپوزال)ایده ها(

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

2007

V13

فرآیند هاي نوین کاري 
)مدیریت دانش، مدیریت 

کیفیت ، مدیریت زنجیره تأمین، 
مهندسي مجدد کسب وکار و...(

)محمدی و همکاران، 1396(++بله/خیر

V14
تمرکززدایي،توزیع مسئولیت 

++بله/خیرکار و اختیار تصمیم گیری                                         
 Apanasovich, 2014; Lundvall(
 & Lorenz, 2007; Jensen, et al.,

)2007

جدول )5(: متغیرهای کمکی

مرجعکمیتشاخصردیف

C1محمدی و همکاران، کوچک )1-10 نفر(، متوسط )10-50 نفر(، بزرگ )بیشتر از 50 نفر(اندازه شرکت(
)1396 C2نوپا )کمتر از 5 سال(، متوسط )5-10 سال(، باسابقه )بیشتر از سال(سن شرکت

C3نظرسنجی خبرگانبله خیردانش ینیان

C4باال )صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات(، متوسط )صنعت سطح فناوری
قطعه سازی خودرو و صنعت نفت و گاز(

 ;Nunes, et al., 2013(
نظرسنجی خبرگان(

جدول )6(: شاخص های عملکردی

مرجعکمیتشاخصردیف

X192 درصد رشدرشد مالی 93 نسبت به سال

)محمدی و همکاران، 
)1396

X2طیف امتیازات 0-3گستردگی عرضه کاال

X3
دارا بودن انواع نوآوری محصول، 

فرآیند و بازاریابی
طیف امتیازات 0-3 )بدون نوآوری، یک نوآوری، 

دو نوع نوآوری، سه نوع نوآوری(

X4محصول یا فرآیندنوع نوآوری ;Nunes, et al., 2013(
نظرسنجی خبرگان(



سط
متو

 و 
اال

ی ب
ور

 فنا
طح

ا س
ع ب

صنای
در 

ی 
گیر

یاد
ی 

وها
الگ

رد 
لک

عم
ی 

رس
 بر

ی و
ند

شه ب
خو

103

دانش بنیان بودن و سطح فناوری شرکت ها به عنوان متغیرهای کمکی به شرح جدول )5( در این پژوهش 
مورد استفاده قرار گرفته شده است.

عملکرد  بررسی چگونگی  و  آن ها  ارزیابی  به منظور  نوآوری  و  یادگیری  سبک های  از خوشه بندی  پس 
شرکت ها بسته به سبک یادگیری و نوآوری حاکم، با انتخاب شاخص های جدول )6( و الگوبرداری از 
مطالعات گذشته و شاخص های موجود در پیمایش نوآوری، تأثیر ســبک هاي یادگیري مختلف در عملکرد 

شــرکت ها را موردسنجش قرارمی گیرد.

4- روش پژوهش
در حوزه نوآوري در بررسي و شناسایي سبک هاي یادگیري و نوآوري نیز با استفاده از تحلیل کالس پنهان 
مطالعاتي صورت پذیرفته است. مقاله جنسن و همکاران در سال 2007 یکی از مهمترین مطالعات در زمینه 

سبک های نوآوری به شمار می رود. 
جهت بررسي الگوي یادگیري و نوآوري شرکت ها و ارزیابي عوامـل تبیین کننده ی آن بر مینای تحقیقات 
پیشین از مدل کالس پنهان استفاده شده است. تحلیل کالس پنهان الگوي ارتباط و پاسخ به مجموعه اي از 
متغیرهاي مشاهده شده گسسته یا پیوسته را ارزیابي و بر ایـن اسـاس آزمودني هاي )در اینجا شرکت ها( 
کیفیت  کمکي،  متغیرهاي  دادن  دخالت  طریـق  از  و  مي نماید؛  رده بندي  پنهان  کالس هایي  در  را  مشابه 
اثر ایـن متغیرهـا را برقرار گرفتن آزمودني ها در کالس هاي تشکیل شده مدل  کالس ها را بهبود داده و 
بندی مي کند. مهم ترین ویژگي ایـن مـدل آن است که منجر به یک کالس بندي عیني و واقعي بـر مبنـاي 
تحلیل  تکنیک  پنهان یک  تجزیه وتحلیل کالس  بیان ساده تر،  به  داده هـا مي شود.  در  الگوهـاي موجـود 
عاملي متغیرهاي قطعي است که در آن متغیرهاي پنهان و یا عوامل، گسسته مي باشند. شناسایي سبک هاي 
مختلف نوآوري به تنهایی غیرممکن است، ازاین رو شناخت آن ها از طریق درك مجموعه اي از ویژگي ها 
و رفتارهاي قابل شناسایی شرکت هاي مختلف ممکن مي شود. شکل)1( ایده ی اصلی کالس پنهان را نشان 

مي دهد)محمدی و همکاران، 1396(.
درشکل)1( متغیر پنهان Z با تعداد S دسته یا گروه گسسته است، به عنوان مثال Z=1,2…,S که به طور مستقیم 
قابل مشاهده نمي باشند، اما مي توان از مظاهر آن مشخص شوند: Y=Y1, Y2,…, YJ , J تعداد متغیرهاي 
آشکار است. عالوه بر این، L متغیر هم زمان X=X1,X2,…,XL، در مشخصه کالس ها استفاده مي شود. در 
X زماني که شرکت داراي مشخصه ،Z = S این مدل احتمال شرطي برابر است با مشاهده تعلق کالس
است و احتمال مشاهده رفتار Y، با توجه به اینکه این شرکت در کالس Z = s است و احتمال شرطي 
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 Nunes, et al., 2013;( است Z = s مشخص شده که شرکت در کالس Y برابر است با مشاهده رفتار
.)McCutcheon, 1987

در اغلب مطالعات مشابه انجام شده در شناسایي سبک هاي یادگیري و نوآوري به علت نیاز داشتن به تعداد 
زیادي از اطالعات مربوط به شرکت ها از پیمایش نوآوري کشورهاي مختلف استفاده مي شود. در این مطالعه 
نیز از بانک اطالعاتي پیمایش نوآوري سال 1394 ایران از اطالعات 728 شرکت فعال در صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات به عنوان حوزه با سطح فناوری باال و شرکت های فعال در صنعت قطعه سازی خودرو و 
نفت و گاز به عنوان حوزه با سطح فناوری متوسط استفاده شده است و به تبعیت از مطالعات مشابه انجام شده، 
در این تحقیق به عنوان یک تحقیق پیمایشی، اکتشافی و توصیفی از روش تحلیل کالس پنهان براي تعیین 
سبک هاي مختلف یادگیري از نرم افزار لتنت گلد و رگرسیون لجستیک ترتیبي براي تحلیل حساسیت تأثیر 

سبک هاي یادگیري در عملکرد شرکت ها با نرم افزار SPSS استفاده شده است.

5- تجزيه وتحلیل يافته ها

5-1-مشخصات و ويژگي شرکت هاي مورد بررسي

داده هاي شرکت هاي مورد بررسي برگرفته از بانک اطالعاتي پیمایش نوآوري سال1394 ایران است. در 
بانک اطالعاتي این پروژه عمدتًا اطالعات نوآوري شرکت هاي حوزه هاي فناوري، اطالعات و ارتباطات، 
زیست فناوری، نانو فناوري، نفت و گاز، هوافضا، انرژي هاي نو، قطعه سازي خودرو و... نیز موجود است. 
از میان بانک فوق از داده هاي 148 شرکت قطعه ساز،189 شرکت فعال درحوزه نفت و گاز به عنوان صنایع 

شکل )1(: ايده ی اصلی کالس پنهان

Z

Y1 Y2 Y3 Y4

X1

X2

X3
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با سطح فناوری متوسط و 391 شرکت در حوزه فناوري، اطالعات و ارتباطات به عنوان صنایع با سطح 
فناوری باال استفاده شده است. توزیع شرکت ها بر اساس سن )سابقه فعالیت( و اندازه )تعداد شاغلین( 

مطابق با شکل )2( و )3( می باشد.

5-2- تعیین تعداد کالس بهینه

در مطالعات گذشته از تعداد کالس های مختلفی استفاده شده است که اغلب سبک های اصلی یادگیری 
STI و DUI و سبک های تلفیق بین این دو است.

از  استفاده  با  یادگیری(،  )سبک  مناسب  کالس  تعداد  لتنت گلد  نرم افزار  کمک  به  پژوهش  این  در 
با  می گردد.  انتخاب  می باشند(  بهینه  مدل  انتخاب  جهت  معیارهای  )که  برازش  نیکویی  شاخص های 
محاسبه شاخص هاي نیکویي برازش مانند BIC ، 13 AIC 14در تعداد کالس معین، مدلی که مقادیر کمتر 

شکل )2(: توزيع شرکت ها بر اساس سن

شکل )3(: توزيع شرکت ها بر اساس اندازه

 

8%

28%

64%

سال5-0عمربانوپاهایشرکت

سال10-6عمربامتوسطسابقهباهایشرکت

سال10باالیعمرباسابقهباهایشرکت

 

21%

52%

27%

نفر10-1شرکت های  کوچک با اندازه 
نفر50-11شرکت های متوسط با اندازه 

نفر50شرکت های بزرگ با اندازه باالی 



106

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

این شاخص ها را داشته باشد، مدل مناسب تری است.
باید توجه داشت که این مقادیر پیشنهادي بوده و با توجه به تحلیل محقق مقدار بهینه انتخاب مي شـــود. 
با توجه به پایین بودن مقادیر شـــاخص هاي نیکویي برازش در مدل چهار کالس، این مدل انتخاب 
مي شود. جدول )7( مقادیر شاخص هاي نیکویي برازش محاسبه شده به وسیله نرم افزار را براي تعداد 

کالس مختلف نشان می دهد.

5-3-کالس های يادگیري و نوآوري پیشنهادي

سبک هاي  مشخصات   ،)8( جدول  مناسب  کالس  تعداد  به عنوان  کالس  چهار  مدل  انتخاب  از  پس 
پیشــنهادي نوآوری را نشان مي دهد.

- سبک اول: شرکت های با سبک یادگیری  STIخوب + DUI متوسط  

39% از شرکت های موردبررسی در این خوشه قرار گرفته اند. بررسی شاخص های مختلف در این خوشه 

نشان می دهد که شرکت های فوق دارای راهبرد یادگیری نظام مند هستند چه بسا در همکاری با دانشگاه ها، 

مؤسسات تحقیقاتی و تحقیق وتوسعه مشارکتی خیلی از خود تمایلی نشان نداده اند و به طور میانگین از 

منظر یادگیری تعاملی در سطح متوسط هستند.

جدول )7(: شاخص هاي نیکويي برازش در تعداد کالس هاي مختلف با متغیرهای کمکی

AIC)LL(BIC)LL(

16959٫6317210٫491-ClusterModel1

14494٫8314868٫842-ClusterModel2

13977٫9814475٫133-ClusterModel3

13593٫7514214٫054-ClusterModel4

جدول )8(: مشخصات سبک هاي پیشنهادي يادگیري

سبک های یادگیریسبک 1سبک 2سبک 3سبک 4
اندازه کالس0,1700,1850,2540,389

متغیرهای آشکار
V1هزینه تحقیق وتوسعه

میانگین0,1720,1850,0210,235
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V2هزینه تحقیق وتوسعه مشارکتي

میانگین0,2310,04510,0040,0003
V3هزینه خرید ماشین آالت و تجهیزات تولید

میانگین0,0070,0990,00020,0002
V4هزینه دستیابي به دانش خارج از شرکت

میانگین0,160,16250,0130,1412
V5تعداد کارمندان دانشي )دکترا و ارشد(

میانگین0,1490,1740,1180,291
V6وجود برنامه هاي آموزش کارکنان تحقیق وتوسعه

خیر0,5630,0410,3480,243
بله0,4360,9590,6510,756
میانگین0,4360,9590,6510,756

V7نقش تأمین کنندگان و مشتریان در یادگیري

میانگین3,0026,6606,4564,888
V8نقش رقبا در یادگیري

میانگین1,4602,8513,1232,344
V9نقش دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقات در یادگیري

میانگین0,9562,0052,0421,831
V10نقش کنفرانس ها و نمایشـــگاه هاي تجاري و انجمن ها در یادگیري

میانگین1,4183,0812,8722,490
V11استفاده از روش هاي افزایش خالقیت و ایده پردازي

میانگین2,8066,1025,1725,387
V12سیستم جمع آوری پروپوزال )ایده ها(

میانگین3,0496,6075,8265,756
V13فرآیندهاي نوین کاري

خیر0,7150,1840,4940,441
بله0,2840,8150,5050,558
میانگین0,2840,8150,5050,558

V14تمرکززدایی، توزیع مسئولیت کار و اختیار تصمیم گیری

خیر0,7190,080,3190,292
بله0,2800,920,6800,707
میانگین0,2800,920,6800,707
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تحقیق وتوسعه  برای  و  است.  برخوردار  باالتری  میزان  از  خوشه  این  در  تحقیق وتوسعه  هزینه  درصد 
مشارکتی هزینه چندانی نمی کنند. از همین رو از منظر دستیابی به دانش خارج از شرکت هزینه صرف 

شده در حد کم می باشد. در این شرکت ها عمومًا مشخصات زیر وجود دارد:
• از وجود برنامه های آموزش کارکنان و درصد باالی استخدام کارکنان دانشی این استنباط می شود که 	

به یادگیری و سطح دانش کارکنان توجه خاصی نشان می دهند.
• جایگاه تأمین کنندگان و مشتریان به عنوان منابع خلق ایده در این شرکت ها متوسط است.	
• از منظر درنظرگرفتن رقبا به عنوان منابع ایده و نوآوري در جایگاه متوسط قرار دارند.	
• شرکت در کنفرانس ها، نمایشگاه ها و انجمن ها در این شرکت ها در حد متوسط قرار دارد.	
• اجرای فرایندهای نوین کاری در سطح متوسط است درحالی که به ایده های جدید و خالقیت توجه خوبی 	

دارند.
• عوامل درون سازمانی ازجمله توزیع مسئولیت و اختیار تصمیم گیري در حد خوب است.	

DUI  سبک دوم: شرکت های با سبک یادگیری -  
25% از شرکت های مورد بررسی در این خوشه قرارگرفته اند؛ بررسی شاخص ها نشان می دهند یادگیری 

تعاملی از توجه بیشتری برخوردار است. در این شرکت ها عمومًا مشخصات زیر وجود دارد:
• هزینه تحقیق وتوسعه داخلي و مشارکتي درحد بسیارکم است.	
• شاخص هزینه جهت خرید ماشین آالت و تجهیزات تولید بسیارکم است.	
• کارکنان دانشي درصد متوسطی از شرکت های این خوشه را تشکیل مي دهد.	
• درعین حال شاخص آموزش کارکنان در سطح خوبی قرار دارد.	
• برخالف عدم توجه به تحقیق وتوسعه، این شرکت ها توجه ویژه ای به مشتریان، تأمین کنندگان و رقبای 	

خود دارند و در تالش اند که در راستای رقابت و جلب توجه مشتریان خود اقدام به نوآوری کنند.
• شرکت در کنفرانس ها و نمایشگاه ها و انجمن ها در این شرکت ها با توجه به دستیابی به یادگیری 	

تعاملی، در این خوشه در حد متوسط قرار دارد.
• عوامل درون سازمانی ازجمله مشوق هاي ایده پردازی، توزیع مسئولیت و اختیار تصمیم گیري در 	

حد خوب است.
- سبک سوم: شرکت های با سبک یادگیری تلفیقی )STI+DUI( قوی  

19% از شرکت های مورد بررسی در این خوشه قرار گرفته اند. شرکت های این گروه درعین حال که به یادگیری 
نظام مند توجه می کنند به یادگیری تعاملی هم توجه دارند. مشخصات این شرکت ها به شرح زیر است:

• در این خوشه هم به تحقیق وتوسعه داخلی و هم به تحقیق وتوسعه مشارکتی توجه می شود.	
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• شاخص هزینه جهت خرید ماشین آالت و تجهیزات تولید در سطح متوسط است.	
• از منظر دستیابی به دانش خارج از شرکت هزینه صرف شده در حد خوب می باشد.	
• درصد کارکنان دانشي در این شرکت ها در سطح خوبی قراردارد.	
• شرکت های دارای این سبک توجه باالیی به آموزش و یادگیری کارکنان خود دارند.	
• جایگاه تأمین کنندگان و مشتریان به عنوان منابع خلق ایده در این شرکت ها نیز در حد خوب است.	
• ایده و نوآوري در جایگاه متوسط قرار دارند که نشان 	 از منظر در نظر گرفتن رقبا به عنوان منبع 

می دهد که نسبت به رقبای خود بی توجه نیستند.
• تعامل با مراکز تحقیقاتي و دانشگاه ها در این شرکت ها در حد متوسط است.	
• شرکت در کنفرانس ها و نمایشگاه ها و انجمن ها در این خوشه از اهمیت و رتبه خوبی برخوردار 	

است.
• عوامل درون سازمانی ازجمله مشوق هاي ایده پردازی و جمع آوری پروپوزال، در حد بسیار خوب 	

و خوب می باشد که نشان دهنده اهمیت باالی ایده های نو و خالقیت است.
• ایجاد فرآیندهای نوین کاری، تمرکززدایی و توزیع اختیار تصمیم گیری از رتبه خیلی باالیی در این 	

خوشه برخوردار است.
- سبک چهارم: STI متوسط  

17% از شرکت های مورد بررسی در این خوشه قرار گرفته اند. این شرکت ها در یادگیری تعاملی ضعیف 
از  به دانش مدون  به تحقیق وتوسعه کرده اند در واقع دستیابی  را معطوف  عمل می کنند و توجه خود 
اولویت باالتری برخوردار است بااینکه برای دستیابی به دانش خارج از شرکت هزینه می کنند اما برای 
افزایش تعامل با عوامل زنجیره تأمین ازجمله مشتریان و تأمین کنندگان تالش زیادی نمی کنند. در این 

شرکت ها عمومًا مشخصات زیر وجود دارد:
• در این گروه هزینه تحقیق وتوسعه داخلي در حد خوب است.	
• هزینه تحقیق وتوسعه مشارکتي در حد بسیار خوب است.	
• شاخص هزینه جهت خرید ماشین آالت 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 شرکت های این خوشه را تشکیل مي دهند.	
• برنامه هاي آموزش کارکنان در این شرکت ها در حد متوسط است.	
• جایگاه تأمین کنندگان، مشتریان و رقبا به عنوان منابع خلق ایده در این شرکت ها در حد ضعیف مي باشد.	
• تعامل با مراکز تحقیقاتي و دانشگاه ها در این شرکت ها ضعیف می باشد.	
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• شرکت در کنفرانس ها و نمایشگاه ها و انجمن ها در این شرکت ها با توجه به دستیابی به یادگیری 	
تعاملی، در این خوشه در حد ضعیف قرار دارد.

• عوامل درون سازمانی ازجمله مشوق هاي ایده پردازي، ایجاد فرآیندهای نوین کاری، تمرکززدایی و 	
توزیع اختیار تصمیم گیری در حد ضعیف است.

به طور کلی مشخصات سبک ها و تفاوت های آن ها در شاخص ها در جدول )9( قابل مالحظه است.

در شکل)4( می توان توزیع شرکت ها را در چهار کالس مشخص شده مالحظه کرد:

5-4- تحلیل مشخصه هاي شرکت ها )متغیرهای کمکی(

جدول )10( تحلیل مشخه های شرکت ها یا همان متغیرهای کمکی را نشان می دهد و توزیع شرکت ها 

جدول )9(: مقادير شاخص های يادگیری در هر سبک

یادگیری تلفیقی STI شاخص ها
یادگیری تلفیقی یادگیری DUIخوب +DUI متوسط

STI متوسطSTI +DUI قوی

خوبخوببسیار ضعیفبسیار خوبهزینه تحقیق وتوسعه

بسیار خوبمتوسطبسیار ضعیفبسیار ضعیفهزینه تحقیق وتوسعه مشارکتي

هزینه خرید ماشین آالت و تجهیزات 
ضعیفمتوسطبسیار ضعیفبسیار ضعیفتولید

خوبخوببسیار ضعیفمتوسطهزینه دستیابي به دانش خارج از شرکت

متوسطخوبمتوسطبسیار خوبدرصد کارمندان دانشي )دکترا و ارشد(

متوسطبسیار خوبخوببسیار خوبآموزش کارکنان تحقیق وتوسعه

ضعیفخوبخوبمتوسطنقش تأمین کنندگان و مشتریان

ضعیفمتوسطخوبمتوسطنقش رقبا

ضعیفمتوسطمتوسطضعیفنقش دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقات

نقش کنفرانس ها و نمایشـــگاه هاي 
ضعیفخوبمتوسطمتوسطتجاري و انجمن ها

استفاده از روش هاي افزایش خالقیت و 
ضعیفخوبخوبخوبایده پردازی

متوسطخوبخوبخوبسیستم جمع آوری پروپوزال )ایده ها(

ضعیفبسیار خوبمتوسطمتوسطفرآیند هاي نوین کاري

ضعیفبسیار خوبخوبخوبتمرکززدایی
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شکل )4(: توزيع شرکت ها در چهار کالس
 

39%

25%

19%

17%
DUI متوسط+خوب  STI

DUI

( STI+DUI) قوی
STI متوسط

جدول )10( تحلیل مشخصه های شرکت ها

سبک های یادگیری/ نوع متغیرهاSTI خوب +متوسط STI+DUIDUIDUI قویSTI متوسط
C1سایز شرکت

کوچک23%12%9%29%

متوسط37%51%59%45%

بزرگ19%30%28%20%

C2سن شرکت

نوپا6%6%5%12%

متوسط20%31%23%33%

باسابقه74%63%72%55%

C3دانش ینیان

خیر83%75%83%72%

بله17%25%17%28%

C4سطح فناوری

سطح فناوری متوسط69%34%44%40%

سطح فناوری باال31%66%56%60%

براساس هریک از چهار مشخصه سایز، اندازه، دانش بنیان بودن یا نبودن و سطح فناوری آن ها در هر 
کالس یا سبک قابل مالحظه است.
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همانظور که مالحظه می شود بیشتر شرکت های مورد بررسی در این تحقیق دارای سایز متوسط و باسابقه 
یادگیری غالب آن ها  بردارند که سبک  می باشند. همچنین شرکت های دانش بنیان درصد کمتری را در 
سبک تلفیقی STI+DUI است. عمدتًا شرکت ها با سایز متوسط و بزرگ و همچنین باسابقه در خوشه 
سوم یا همان STI+DUI قوی قرارگرفته اند که 66% درصد شرکت های این خوشه در حوزه فناوری با 
سطح باال قرار دارند. سبک چهارم یا همان STI متوسط، بیشتر شرکت های فعال در حوزه فناوری با 

سطح متوسط قرارگرفته اند.
پس از خوشه بندی سبک های یادگیری با استفاده از نتایج به دست آمده از تحلیل کالس پنهان با کمک 
آزمون رگرسیون لجستیک نرم افزار SPSS تأثیر سبک های یادگیری و نوآوری بر شاخص های عملکردی 

شرکت ها موردسنجش قرارگرفته شد. 
اینطور  می باشد؛   Sig  >0,05 پارامتر  اینکه  به  توجه  با  است  مشخص   )11( جدول  در  که  همان طور 
نتیجه گیری می-شود که سبک های یادگیری و نوآوری ارتباط معنی داری با شاخص های عملکردی دارند 
که می توان توزیع شرکت ها را با توجه به تاثیرخوشه مشخص شده بر شاخص های عملکردی در جدول 

)12( مالحظه کرد.
در نتایج آزمون می توان مالحظه کرد که سبک 1 و STI+DUI( 3( دارای باالترین رشد مالی، صادرات 
منظر  از  به موفقیت  ازجمله شاخص هایی است که دستیابی شرکت  مالی  نوآوری است. رشد  تنوع  و 
اقتصادی را نشان می دهد همچنین باال بودن میزان صادرات برون مرزی نشان از میزان تولید باال و سطح 
باالی فناوری می باشد که شرکت های با سطح فناوری باال درصد بیشتر این خوشه را شامل می شوند. 

بیشترین نوآوری محصولی در سبک 4 یا همان STI متوسط مالحظه شده است.

6- جمع بندی
با توجه به اهمیت نوآوری در موفقیت سازمان ها و نقش مؤثر یادگیری در فرآیند نوآوری، شناخت 

الگوهای یادگیری در تدوین راهبرد نوآوری کمک بسزایی دارد. لذا این تحقیق باهدف خوشه بندی 

و ارزیابی الگوهای یادگیری و نوآوری در سازمان های ایرانی در سطوح فناوری باال )صنعت فناوری 

پذیرفته است.  ارتباطات( و متوسط )صنعت قطعه سازی خودرو و نفت و گاز( صورت  اطالعات و 

نوآوري  پیمایش  پرسشنامه های  تکمیل  کیفیت  بودن  پایین  ازجمله  نیز  با محدودیت هایی  تحقیق  این 

در بعضي از شاخص ها و عدم تمایل برخي از شرکت ها به پاسخگویي به سؤاالت مربوط به درآمد و 
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جدول )11(: نتایج آماری شاخص های عملکردی

.Log LikelihoodChi-Square*Sig-2شاخصردیف

X1 رشد مالی 93 نسبت به
49,5420,860,013سال 92

X254,6318,270,032گستردگی عرضه کاال

X3 ،تعداد نوآوری محصول
56,6066,920,000فرآیند و بازاریابی

X423,7515,370,002نوع نوآوری

 *مقادیر کمتر از 0,05 به لحاظ آماری معنی دار است

جدول )12(: توزيع مشاهده شده شرکت ها با در نظر گرفتن تأثیر خوشه بندی بر شاخص های 
عملکردی

شاخصکمیتسبک 1سبک 2سبک 3سبک 4

 منفی17714

X
1

لی
 ما

شد
د ر

رص
د

 کم10212529

 متوسط34203684

 باال10132747

فاقد صادرات11263644

X
2

اال
ه ک

رض
ی ع

دگ
ستر

گ

صادرات داخلی6590113169

صادرات خاورمیانه32232439

صادرات بین المللی7877

فاقد نوآوری42968

X
3

ری
وآو

ع ن
نوا

د ا
عدا

ت

یک نوع نوآوری9322958

دو نوع نوآوری38526478

سه نوع نوآوری684184128

فرآیند841087257

X
4

ری
وآو

ع ن
نو

محصول372255274199
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هزینه های صرف شده در حوزه های مورد سؤال، مواجه بوده است.
 چهار سبک و یا الگو در نمونه مورد که بیشتر شامل شرکت های با سایز متوسط و باسابقه می باشند. 
شناسایی و تحلیل شده است که نشان می دهد رویکرد شرکت ها در یادگیری و نوآوری از یک الگوی 
مشترك و ثابت پیروی نمی کنند و همان طور که در نتایج مشخص شد عمدتاً شرکت ها با سایز متوسط، 
بزرگ و باسابقه در خوشه STI+DUI قوی قرارگرفته اند که 66% درصد شرکت های این خوشه در حوزه 

فناوری با سطح باال قرار دارند لذا بررسی شاخص های عملکردی نشان می دهد از موفقیت نسبی بهتری 
نسبت به شرکت های با سطح فناوری متوسط که دارای سبک یادگیری STI متوسط می باشند، برخوردارند. 
همچنین شرکت های دانش بنیان درصد کمی از نمونه را در بردارند که سبک یادگیری غالب آن ها سبک 

تلفیقی STI+DUI است که خود بیانگر پتانسیل باالی این بنگاه ها در نوآوری و یادگیری است.
 DUI با نسخه قوی سبک STI نتایج حاصل از تحقیقات مختلف نشان می دهد که اگر نسخه قوی سبک
ترکیب شود، منجر به برتری در نوآوری و رشد مالی می شود. سبک مؤثر حاصل از تحقیقات پیشین در 

جدول )13( قابل مالحظه است.
با توجه به تحلیل های کیفی و کمی صورت گرفته در این تحقیق، نتایج حاصله نشان می دهد سبک موفق 
بر اساس رشدمالی، گستردگی عرضه کاال، تنوع نوآوری سبک تلفیقی STI+DUI می باشد.که این یافته 
نشان دهنده تأثیر راهبردهای سازمان ها در راستای یادگیری و نوآوری بر عملکرد و رشد اقتصادی آن ها 
به  برآیند رویکرد دستیابی  نتیجه گرفت  این گروه می توان  با نگاهی اجمالی به شاخص های  است که 
دانش مدون و فناورانه و همچنین یادگیری تجربه محور و حاصل از تعامل، موجب پیشبرد سازمان در 

مسیر رشد و موفقیت است.
به  خوشه،  این  در  آن ها  اکثریت  قرارگیری  و  موفق  سازمان های  تعداد  ارتقای  جهت  است  الزم  لذا 
شاخص های چون: تعامل و همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، مشارکت در کنفرانس ها، تعامل با 

عوامل زنجیره تأمین و تمرکززدایی توجه بیشتری شود و به تدوین راهبرد مدونی پرداخته شود.
برون  عوامل  با  همکاری  که  گرفتند  نتیجه  خود  مطالعات  در   )2013( فبتجارورودریگز  که  همان طور 
به نوآوری می شود علی الخصوص در سبک  با شرکای محلی منجر  از همکاری  بیشتر  منطقه ای بسیار 
DUI تحلیل آن ها نشان می دهد که همکاری با عوامل خارجی به عنوان منبعی مهم برای نوآوری با هردو 

سبک تعامل شرکت ها به شمار می رود )Fitjar & Rodríguez, 2013(. در این تحقیق با بررسی شاخص ها 
در با سبک STI متوسط که عمدتًا بیشتر شامل شرکت های با سطح فناوری متوسط می باشند درمی یابیم 
که علی رغم وجود پتانسیل های تحقیق وتوسعه و زیرساخت دانشی، این شرکت ها از کانال های یادگیری 
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تعاملی بهره مند نمی گردند.که این موضوع با توجه به گستردگی شرکت های فعال با این الگو، می تواند با 
حمایت و توجه دولتی در بهبود تعامالت خارجی موردتوجه قرارگیرد. حال آنکه شرکت های با الگوی 
و  رقابت  راستای  در  که  تالش اند  در  و  برخوردارند  تأمین  زنجیره  اعضای  به  ویژه ای  توجه  از   DUI

جلب توجه مشتریان خود اقدام به نوآوری کنند.درصورتی که رویکرد ضعیفی در راستای اکتساب دانش 
فناورانه و تسلط بر فناوری دارند که باگذشت زمان تنها به عنوان استفاده کنندگان فناوری خارجی باقی 
خواهند ماند. لذا الزم است با ایجاد زمینه ای جهت ارتقای بستر تحقیق وتوسعه و ارتقای توسعه فناوری 

داخلی در سیاست های حمایتی دولتی دیده شوند. 
با نگاهی کلی به وضعیت شاخص ها در سبک های یادگیری شرکت های با فناوری سطح باال و متوسط 
مشخص می شود که دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان یک منبع مهم خلق ایده موردتوجه سازمان ها 
نمی باشند و عمدتًا این همکاری در سطح متوسط و ضعیف قرار دارد. پیشنهاد می شود سیاست هایی 

جدول )13(: سبک يادگیری موثر در مطالعات پیشین

سبک یادگیري موثرکشورمطالعات

)Jensen, et al., 2007(دانماركDUI +STI

)Aslesen, et al., 2012(نروژDUI +STI

)Isaksen & Karlsen, 2010(

)Isaksen & Nilsson, M., 2013(
DUI +STIنروژ و سوئد

)Nunes, et al., 2013&2015(پرتغالDUI +STI

)Parrilli, & Elola, 2012(اسپانیاDUI +STI

)Amara, et al., 2008(کاناداDUI +STI

)Chen  & Guo, 2010(چینDUI +STI

)Apanasovich, et al., 2014(بالروسDUI +STI

)Parrilli & Heras, 2016(اسپانیاDUI +STI

DUI +STIایران)محمدی و همکاران،1396(
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جهت ارتقای رابطه صنعت و دانشگاه ازجمله حمایت از پروژه های علمی، بهره گیری از نخبگان  اتخاذ 
گردد. پیشنهاد ها تحقیقات آتي به شرح زیر است:

با توجه به تکرار شدن پیمایش نوآوری و آشنایی بیشتر شرکت ها با این پروژه می توان از نتایج . 1
دوره سوم پیمایش نوآوری در تعیین سبک یادگیري و نوآوري استفاده کرد. 

می توان از روش هاي کیفي )مطالعه موردي و مصاحبه ( در تحلیل سبک یادگیري و نوآوري . 2

استفاده شود. 
تجزیه وتحلیل تأثیر شاخص هاي دیگري مانند حمایت هاي دولتي و منطقه جغرافیایي یکي دیگر . 3

از موضوعات تحقیقات آتي مي تواند باشد.
با داشتن اطالعات سال هاي مختلف شرکت ها، تحلیل تغییر رفتاري یادگیري و نوآوري در طول . 4

زمان از دیگر تحقیقات آتي می تواند باشد.
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9. Autonomous group
10. Organisation for Economic Co-operation 

and Development(OECD)
11. International Standard Industrial Classifica-

tion(ISIC)
12. Covariate
13. Akaike Information Criterion
14. Bayesian Information Criterion

1. R&D 
2. Science, Technology and Innovation
3. Doing,Using and Interacting (DUI
4. STI-Mode
5. DUI-Mode
6. Application mode
7. Technological mode
8. Softened demarcation (Decentralization)


