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Abstract 

In the past, many studies have been 

conducted to analyze the modes of learning 

and innovation. In literature of innovation 

management there are two distinct modes of 

learning through science, technology and 

innovation (STI) and learning by doing, using 

and interacting (DUI). Having variations in 

the dominant mode of innovation, can be 

considered as one of the existing differences 

in innovation systems of countries. The 

essence of innovation and also the 

technological learning differ in developed and 

developing countries. In previous studies, the 

utilized criteria for analyzing the learning 

styles have been mostly suitable for and 

compatible with the situations in developed 

countries. In the current study, fourteen 

criteria which comply with the situations of 

developing countries and are relevant to two 

dimensions of technological learning 

resources and inter-organizational factors, 

have been utilized and applied in order to 

achieve a more accurate analysis of learning 

style and innovation. 

Having studied the relevant information of 

138 companies active in the field of ICT, it 

was shown that the following four learning 

and innovation styles exist in these 
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companies: 1) Companies with little or no 

interactional learning styles, 2) Companies 

with weak STI learning style & 3) 

Those with combined style STI+DUI. 4. And 

finally those with experimental and 

interactional style DUI. 

The analysis of operational criteria of these 

companies displayed that the best and the 

most suitable learning style is the third 

mentioned style and that the companies with 

the combined style STI+DUI have 

experienced the highest level of growth in 

their turnover. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1396 بهار، 1، شماره نهمسال 

 

  

 هاي یادگیري و نوآوري در کشورهاي در حال توسعه تحلیل سبک

   )ایران فاوامطالعه موردي بخش (

  *3آرش شجاعی چرمینه، 2مقدم باقريناصر ، 1مهدي محمدي

 دانشگاه تهران ،استادیار دانشکده مدیریت -1

  استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور -2
  دانشگاه تهران ،ارشد مدیریت فناوري یکارشناسآموخته  دانش -3

  

  دهیچک
یادگیري از طریق انجام، استفاده و تعامل "و  "(STI)نوآوري و یادگیري از طریق علم، فناوري و نوآوري "در پیشینه مدیریت نوآوري، دو سبک متمایز و غالب 

(DUI)" ري فناورانه نیز در ماهیت نوآوري و یادگی. هاي نوآوري کشورها، تفاوت در سبک غالب نوآوري آنها است هاي نظام یکی از تفاوت. وجود دارد
هاي یادگیري، بیشتر متناسب با شرایط  هاي گذشته در تحلیل سبک هاي مورد استفاده پژوهش شاخص. یافته و در حال توسعه متفاوت است کشورهاي توسعه
شرایط کشورهاي در حال توسعه شاخص مناسب  14تر سبک یادگیري و نوآوري از  در این پژوهش به منظور تحلیل دقیق. یافته بوده است کشورهاي توسعه

شرکت حوزه فناوري اطالعات و  138و روش تجزیه و تحلیل کالس پنهان، اطالعات مربوط به  Latent Goldافزار  با استفاده از نرم. استفاده شده است
) 3ضعیف،  STIیادگیري ) STI+DUI ،2یادگیري ترکیبی ) 1: که چهار سبک یادگیري و نوآوري شدارتباطات کشور مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص 

رشد گردش (هاي عملکردي  با تحلیل شاخص. ها وجود دارد یادگیري تعاملی ضعیف و یا فاقد یادگیري، در این شرکت) 4یادگیري تجربی و تعاملی و نهایتاً 
رتیبی، مشخص شد که سبک مناسب یادگیري، سبک ها از طریق روش رگرسیون لجستیک ت شرکت) مالی، داشتن نوآوري و همچنین گستردگی منطقه عرضه کاال

  .بیشترین رشد گردش مالی را دارند STI+DUIهاي با یادگیري ترکیبی  اول بوده و شرکت

  هاي یادگیري و نوآوري، کشورهاي در حال توسعه، یادگیري تجربی و تعاملی یادگیري فناورانه، سبک: ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
خلق ارزش " و به معناياز علم و فناوري فراتر نوآوري، 

است و از آنجا که با  "جدید اقتصادي با استفاده از دانش
بر تالش  متکی کند بنابراین پیدا میارزش اقتصادي پیوند 

چه مبتنی بر انواع  ها اگر این تالش. ستهاي اقتصادي ا بنگاه
هاي پژوهشی رسمی  دانش هستند اما الزاماً ریشه در فعالیت

هاي  هاي رسمی نظیر هزینه دادهاست که رو  نداشته و از این
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ویژه در کشورهاي  به(شده  و یا اختراعات ثبت وتوسعه تحقیق
اي از  دهنده گوشه توانند نشان ، تنها می)در حال توسعه

به نوآوري و ارزش جدید  هایی باشند که قابلیت تبدیل فعالیت
  .]1[اقتصادي را دارند 

 هاي نوآوري در پژوهشدو دیدگاه متفاوت به طور سنتی، 
، ثبت وتوسعه تحقیقدیدگاه خطی نوآوري،  :وجود دارد

و ارتباطات،  هاي فناوري اطالعات اختراعات، هزینه
کلیدي توسعه و  تحصیالت و آموزش نیروي کار را عامل

داند اما در مقابل، محققان دیگري این  جذب نوآوري می
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ها و  ها، تعامالت، شبکه دیدگاه را زیر سؤال برده و بر نهاد
. روابط غیررسمی در تسهیل تولید و تبادل دانش تأکید دارند

گذار به تغییر در ساختار  دیدگاه اول باعث توجه سیاست
شده و تحت تأثیر ) رساختها و زی سازمان(نهادهاي رسمی 

اهمیت داده و  STIسنت خطی، بیشتر به سبک نوآوري 
 هایی نظیر پتنت، سطح آموزش و خروجی تحقیقات شاخص

دوم تمایل  دیدگاه. گیرد در ارزیابی نوآوري مدنظر قرار می را
هایی دارد که منجر به بهبود همکاري و اعتماد  به سوي فعالیت
تولیدکننده را تسهیل -عامل کاربرشبکه شده و ت/در سطح بنگاه

این جریان، نهادها را به . کنند و فرآیند یادگیري را تسریع می
که متأثر از محیط فرهنگی و سیاسی  "قوانین بازي"عنوان 

ها و روابط بین  هستند و اثرات زیادي بر سازمان داخلی بنگاه
روابط "بیند و مؤثرترین نهاد در نوآوري را  آنها دارند می

  .]2[داند  می "یادگیري"ترین فرآیند آن را  و مهم "اي کهشب
دانش مورد استفاده در فرآیند نوآوري تنها حاصل فرآیندهاي 

تواند حاصل  نیست بلکه می وتوسعه تحقیقرسمی مانند 
ها یادگیري از محیط، کسب و  دانشی بومی باشد که طی قرن

شاگردي انتقال پیدا کرده -از طریق تعامالت رودررو یا استاد
، یکی از 2007و همکاران در سال  1هاي جنسن پژوهش. باشد

هاي اخیر براي برقراري ارتباط میان  ترین تالش برجسته
داخلی و نوآوري خارجی  وتوسعه تحقیقنوآوري بر پایه 

این نویسندگان شناسایی ]. 3[مبتنی بر تعامالت و نهادها است 
  .اند را مطرح کرده DUIو  STIدو حالت بنیادین یادگیري و 

هاي  تفاوت در سبک غالب نوآوري، تنها یکی از تفاوت
گذار، هدف  از نگاه سیاست. هاي نوآوري کشورها است نظام
نیز در کشورهاي در حال توسعه با هاي نوآوري  نظام

هاي نوآوري  نظام. یافته متفاوت است کشورهاي توسعه
حفظ یا به چنگ آوردن "یافته که هدف آنها  کشورهاي توسعه

است جاافتاده و یکپارچه هستند در  "موقعیت رهبري فناوري
ها در کشورهاي در حال توسعه، گسسته و  حالی که این نظام

ساخت و "گذاران  هدف سیاست. ندباش در حال ظهور می
کشورهاي . براي توسعه اقتصادي است "پیشبرد نظام نوآوري

در حال توسعه معموالً ایجادکننده فناوري نیستند و کسب و 
هاي تحت کنترل کشورهاي رهبر فناوري،  اقتباس از فناوري

در بخش دوم این مقاله مروري بر . کلید مهم توسعه آنها است

                                                
1- Jensen 

. در کشورهاي در حال توسعه خواهیم داشت فرآیند یادگیري
هاي یادگیري مطرح و در بخش چهارم،  در بخش سوم، سبک

هاي  روش تحقیق این پژوهش تشریح و همچنین به روش
بخش پنجم شامل . شود ها پرداخته می تجزیه و تحلیل داده

هاي  هاي یادگیري پیشنهادي و ویژگی هاي مرتبط با سبک یافته
هاي یادگیري بر عملکرد شرکت و  ثیر سبکهر یک، بررسی تأ

. ها در ابعاد مختلف یادگیري است همچنین وضعیت شرکت
گیري،  نهایتاً در بخش ششم هم پس از بحث و نتیجه

  .شود پیشنهادات سیاستی ارائه می
  
  یادگیري فناورانه - 2

در پیشینه موضوع به تفسیرهاي مختلفی از یادگیري 
جا  ، یادگیري در همه)1993( 2داگسوناز دیدگاه . خوریم برمی

. شود وجود داشته و نوع خاصی از نوآوري در نظر گرفته نمی
همچنین به اعتقاد وي، مفهوم یادگیري به تغییرات تدریجی 
در ابعاد فنی، سازمانی و تولید و طراحی محصول اشاره داشته 

این دیدگاه، یادگیري . شود و به دانش خاصی هم مربوط نمی
مطالعات . داند نیسم کسب دانش از منابع خارجی میرا مکا

نوآوري در اقتصادهاي پیشرفته، مفهوم یادگیري را کسب 
یکی از این مطالعات، . دانند دانش از منابع خارج شرکت می

است که در آن، دو  4و لوینتال 3کوهن 1990مطالعه سال 
ها براي نوآوري، خلق دانش  شرکت وتوسعه تحقیقحالت 

داخل شرکت و کسب دانش موجود از منابع بیرونی جدید در 
 ].4[ دانسته شده است

 7، الل)1992( 6، مالربا)1994( 5مطالعات بسیاري نظیر بل
فرآیند یادگیري فناورانه را فرآیندي تجمعی و ... و ) 1992(

کنند که به صورتی  بر، آگاهانه و نیز هدفمند معرفی می هزینه
  ].4[خودکار و غیرفعال نیست 

در یک تعریف جامع، یادگیري فناوري به این صورت تعریف 
بر، جمعی،  یادگیري فناورانه یک فرآیند زمان": شود می

هاي رسمی و  انباشتی و پیوسته است که با استفاده از روش
غیررسمی مانند اکتساب، استفاده، تقلید، انجام، تحقیق و ادغام 

                                                
2- Dodgson 
3- Cohen 
4- Levinthal 
5- Bell 
6- Mallerba 
7- Lall 
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مچنین ه. شود هاي شرکت، ایجاد و درونی می توانمندي
تالشی است براي استفاده مؤثر از دانش فنی در تولید، 

پذیري پایدار در  مهندسی و نوآوري که با هدف حفظ رقابت
  ].5[ "گیرد قیمت و کیفیت صورت می

  یادگیري در کشورهاي در حال توسعه 2-1
یادگیري فناورانه به تدریج به عنوان محور اصلی 

یافته بلکه  کشورهاي توسعهتوانمندسازي فناورانه نه تنها در 
با این . در کشورهاي در حال توسعه نیز شناخته شده است

همه، این مفهوم در کشورهاي در حال توسعه حداقل با دو 
یافته چندان  واقعیت مشخص روبرو است که در دنیاي توسعه

ها  بنگاه ،اول آنکه در کشورهاي در حال توسعه: فراگیر نیست
انه هستند چه از نظر مرزهاي دانش و دچار کمبود دانش فناور

یافته وجود داشته و  چه از نظر دانشی که در کشورهاي توسعه
دوم آنکه، فرآیند یادگیري فناورانه . تواند گردآوري شود می

به عبارتی دیگر، . بایستی از ماهیتی پویا برخوردار باشد
 هاي فناورانه خود هاي پیرو باید براي ارتقاء توانمندي شرکت

هاي جدید و پیشرفته باشند تا  ه طور مداوم متقاضی فناوريب
 .]6[ پیشرو کاهش یابدهاي  شکاف فناوري میان آنها و شرکت

در کشورهاي در حال توسعه، یادگیري فناورانه براي ارتقاء 
هاي دیرآمده،  توانمندي فناورانه و ظرفیت جذب شرکت

هاي  شرکت. شود استراتژي اصلی همپایی فناوري محسوب می
هاي فناورانه  دیرآمده موفق، به صورت متوالی توانمندي

هاي سازمانی و بازاریابی مرتبط با آن را  تر و مهارت پیچیده
با مونتاژ ساده شروع و با انجام  فراینداین . دهند توسعه می

 وتوسعه تحقیقتري مانند انطباق فرآیندها و  وظایف پیچیده
. شود ي پیشرو میها سبب نزدیکی به مرز فناوري شرکت

هاي موفق در طول زمان ضمن عزیمت از تولید با  شرکت
به سمت دست یافتن به مشخصات تولید و  1تجهیزات اصلی

و نهایتاً تولید با برند  2در مرحله بعد تولید با طراحی خود
  .]7[کنند  ، مسیر کسب توانمندي فناورانه را طی می3خود

بر یادگیري فناورانه در کشورهاي در  تأثیرگذارابعاد  2-2
  حال توسعه

به طور کلی براي شناخت ابعاد مختلف یادگیري و ارتقاء 
توان افراد پرکار و  توانمندي فناورانه در پیشینه موضوع، می

                                                
1- Original Equipment Manufacture 
2- Own-Design Manufacture 
3- Own-Brand Manufactur 

و کیم را  ، الل6، فیگویردو5، آمسدن4اي مانند دوسی کلیدي
از جمله  آنها مطالعات را بر مبناي مفاهیم بنیادي. معرفی کرد

 9و وینتر 8و اقتصاد تکاملی نلسون 7کارآفرینی شومپیتر
همچنین نویسندگان مختلف تجربیات ]. 8[ریزي کردند  پایه

برخی کشورهاي در حال توسعه مانند برزیل، کره، چین، 
را بررسی و مراحل ارتقاء توانمندي فناورانه، ... تایوان و 

آن را مورد بررسی هاي مرتبط با  ها و سیاست منابع، مکانیزم
  .اند قرار داده

یافته را منبعی مهم براي  تحقیقات بسیاري کشورهاي توسعه
دانند که البته منابع  یادگیري کشورهاي در حال توسعه می

در  10فان هیپل. دیگري نیز در یادگیري فناورانه وجود دارد
کنندگان از منابع  کند که کاربران و تأمین بیان می 1998سال 

این منابع را در دو دسته منابع  11ژانگ. اصلی نوآوري هستند
هاي  ، بازاریابی، دپارتمانوتوسعه تحقیقداخلی یادگیري شامل 

هاي خاص و منابع خارجی  تولید و کارمندان با توانمندي
نندگان، رقبا، ک یادگیري شامل دولت، کاربران، مشاوران، تأمین

 12کیم. ]8[ها و نهادهاي تحقیقاتی، مطرح نموده است  دانشگاه
هاي  هاي دیگر و نظام ها، نهادهاي تحقیقاتی، شرکت دانشگاه

حمایتی را به عنوان منابع داخلی و تجهیزات موجود، منابع 
کنندگان و خریداران  انسانی ضمنی، اطالعات مستند و تأمین

ملی یادگیري فناورانه در کشورهاي  خارجی را به عنوان منابع
 و 2001( فیگویردو]. 8[داند  می  در حال توسعه صنعتی

 و یادگیري مختلف هاي نیز مکانیزم) 2000( 13کسلر و) 2003
 بررسی مورد را سازمان فناورانه دانش انباشت در آنها تأثیر
 دو قالب در یادگیري هاي که مکانیزم دادند نشان و داده قرار

 منابع از یادگیري درون سازمان و یادگیري مجزاي فرآیند
در مطالعات یادگیري فناورانه ]. 9[ گنجند می سازمان خارج

 1جدول که برخی از آنها در به منابع مختلفی اشاره شده 
دو توان گفت که  میکلی بندي  اند اما در یک دسته آورده شده

ي هر برایادگیري فناورانه جهت دسته منابع داخلی و خارجی 
  .بنگاه وجود دارد

                                                
4- Dosi 
5- Amsden 
6- Figueriedo 
7- Schumpeter 
8- Nelson 
9- Winter 
10- Von Hippel 
11- Zhang 
12- Kim 
13- Kesler 
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  ]10[منابع یادگیري داخلی و خارجی  )1 جدول
 مطالعات نمونه عوامل مؤثر بر یادگیري فناورانه  ردیف

 ]11[ گذاري مشترك یادگیري از سرمایه  1

  ]15-11[ هاي فناورانه همکاري  2
 ]16و11و4و3[ منابع مختلف یادگیري فناوري  3

  ]18و17[ انتقال فناوري  4
 ]15و4[ هاي مختلف یادگیري فناوري مکانیزم  5

 ]19و11[ یادگیري به وسیله صادرات  6

 ]4[ ها ارتباط با دیگر سازمان  7

 ]20[  گذاري مستقیم خارجی سرمایه  8
  

توان به عوامل  از دیگر عوامل مؤثر بر یادگیري فناورانه می
عوامل سازمانی، خصوصیات سازمانی . سازمانی اشاره کرد

ترین  گیرنده پیگیر کسب فناوري است که از مهم یاد سازمان
توان ظرفیت جذب بنگاه، اندازه سازمان، سطح قوت یا  آنها می

ضعف سازمان در منابع مالی و انسانی و فناورانه، استراتژي 
سازمان و میزان قابلیت یادگیري و دانش قبلی سازمان در 

به استناد پیشینه موضوع به  2در جدول . نام برد... فناوري و 
برخی از عوامل سازمانی مؤثر بر یادگیري و کسب فناوري 

  .شود موجود اشاره می
دیگر عوامل مؤثر بر یادگیري فناورانه، مجموعه عوامل 
محیطی و نظام نوآوري است که بر فضاي کالن یادگیري 

یادگیري یک فرآیند اجتماعی است که . دارد فناورانه تأثیر
ر نظر گرفتن چارچوب نهادي و فرهنگی خود بدون د

تواند درك شود و بسته به نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی،  نمی
تري به  تر و آسان ممکن است کاربران، دسترسی مستقیم

در فرآیند . اطالعات تولیدکنندگان محلی داشته باشند
همچنین باید در . کنند ها به تنهایی عمل نمی یادگیري، شرکت

هاي نوآوري شامل دیگر  که فعالیت در زمینه نظامنظر داشت 
دهی به پویایی  بازیگرانی است که در حمایت و جهت

هاي  منظاهاي اقتصادي و نوآوري درگیر هستند مانند  فعالیت
ها،  مالی، آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه، دانشگاه

به تعدادي  3در جدول . سیستم تحقیقاتی دولتی و نیز دولت
  .اند اشاره شده است عی که به این عوامل پرداختهاز مراج

توان ویژگی صنعت،  عوامل دیگر تأثیرگذار در یادگیري را می
مطالعات مختلفی در شناسایی . بخش و یا فناوري دانست

شود انجام  هاي مختلف می عواملی که موجب تفاوت در بخش
ر ها، تقاضا، ساختا توان به نقش شبکه شده که از این میان می

هاي دولت، مقررات و استانداردها، چرخه  صنعت، سیاست
هاي دانش و فناوري،  عمر فناوري و میزان بلوغ، ویژگی

در . اشاره کرد... بازیگران کلیدي، پیچیدگی در فناوري و 
به تعدادي از مراجعی که به عوامل مذکور  4جدول 
  .اند اشاره شده است پرداخته

  سبک یادگیري و کسب فناوري عوامل سازمانی مؤثر در) 2 جدول

  ردیف
عامل مؤثر بر یادگیري 

 فناورانه
 مطالعات نمونه

 ]21[  تجارب موفق گذشته سازمان  1

  ]25و24[ منابع فناورانه  2
  ]25و23و22[  منابع انسانی و مدیریت آن  3
 ]26و24[ منابع مالی  4

 ]27و21و19و17و12و11[ سطح دانش و منابع سازمان  5

 ]28و22[ سازمانهاي  ویژگی  6

 ]19و12و4[ ظرفیت جذب  7

 ]27و25[ هاي عمومی سازمان استراتژي  8

  ]11[  زمان ورود به صنعت  9
  ]4[  شدت تالش  10
  ]4و3[  ابعاد سازمانی  11
  ]22[  یادگیري سازمانی  12
  ]22[  سازمانی ارتباطات درون  13
  ]22[  پذیري انعطاف  14
  ]22[  کار تیمی  15
  ]22و13[  مدیریت دانش  16
  ]23[  محیط مناسب یادگیري  17
  ]26و22[  هوشمندي فناوري  18
  ]16[  وتوسعه تحقیقتجهیزات   19
  ]16[  حمایت مدیران ارشد  20
  ]16[  سیستم تشویق  21
  ]16[  هاي آموزشی برنامه  22

  
  عوامل محیطی و نظام نوآوري مؤثر بر یادگیري ) 3 جدول
  نمونه مطالعات  عوامل مؤثر بر یادگیري  ردیف

 ]12[ هاي کالن توسعه سیاست  1

 ]12[ شرایط نهادي کشورها  2

 ]29[  نقش دولت  4

 ]16[  هاي نهادي و منطقه ویژگی  5

  ]30[  شرایط کشور  6
 ]27[  هاي تشویقی مناسب رژیم  7

 ]19[  هاي صنعتی قوانین و سیاست  8
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  عوامل مربوط به ویژگی صنعت و بخش مؤثر بر یادگیري) 4 جدول
 مطالعات نمونه  عوامل مؤثر بر یادگیري  ردیف

 ]27و12[ هاي دانش فناورانه ویژگی  1

  ]17[ میزان بلوغ و چرخه عمر صنعت  2
 ]31[ هاي فناوري ویژگی  3

 ]31[ ویژگی دانش  4

 ]23و16[ هاي بخشی ویژگی  5

 ]18[ ویژگی صنایع  6

 ]14[ پیچیدگی فناوري  7

در مجموع با مطالعات پیشینه موضوع یادگیري فناورانه و 
عوامل مؤثر بر یادگیري در این پژوهش، ابعاد مؤثر بر 

) 1یادگیري در کشورهاي در حال توسعه شامل چهار بعد 
عوامل محیطی و نظام ) 3عوامل سازمانی ) 2منابع یادگیري 

  .هاي بخش صنعت و فناوري است ویژگی) 4نوآوري و 
  
  هاي نوآوري و یادگیري انواع سبک - 3
  هاي غالب نوآوري و یادگیري سبک 3-1

در مکتب نظام ملی نوآوري، چندین نویسنده رویکردي را 
در کارهاي اولیه . هاي نوآوري توسعه دادند تحت عنوان سبک

هاي نوآوري، عباراتی نظیر  قبل از رسیدن به مفهوم سبک
هاي ملی  منظا، )1992، 2الندوال( 1هاي ملی نوآوري شیوه

به کار ) 2002الندوال، ( 3تولید، و نوآوري و ایجاد شایستگی
هاي  اند که در آنها یادگیري را مترادف با تولید سرمایه رفته

  ].32[اند  دانسته فکري 
در رویکرد خطی، نوآوري همانند علم و فناوري با ایجاد 

در حالی که در رویکرد سیستمی، . دانش رسمی مرتبط است
نوآوري فراتر از علم و فناوري بوده و به غیر از دانش رسمی 

و  4لورنزاعتقاد به . کند از منابع غیررسمی نیز استفاده می
ها  فعالیت شرکت بندي در تمایز بین انواع کنونی طبقه ،الندوال

بر پایه دانش تحلیلی و ترکیبی و یا بر اساس باال و پائین بودن 
سطح فناوري، مناسب نبوده و تغییرات شگرف فناوري و 
تولید در طول زمان، این تمایزات را به روشنی مشخص 

                                                
1- National Styles 
2- Lundvall 
3- National Systems of Production, Innovation and Competence 
Building 
4- Lorenz 

بندي متمایز از  جنسن و همکاران یک طبقه. ]33[کند  نمی
دگیري از طریق علم، هاي نوآوري در قالب دو نوع یا سبک

و یادگیري از طریق انجام، استفاده  (STI)فناوري و نوآوري 
حالت اول بر ماهیت علمی ]. 3[ارائه دادند  (DUI)و تعامل 

و مبتنی بر فناوري نوآوري تأکید و حالت دوم بر اساس 
 5به دانش چرایی STIدر نوآوري سبک . تجربه و تعامل است

ترین منبع  مهم. شود می اهمیت باالیی داده 6و چیستی 5چرایی
هاي  بنگاه وتوسعه تحقیقهاي  منبع دانش چرایی، آزمایشگاه

ها و مؤسسات  بزرگ است اما دانش چیستی در دانشگاه
مبتنی  STIبه عبارتی نوآوري سبک . شود پژوهشی ایجاد می

است که از دانش صریح و جهانی  "علم و پژوهش"بر 
در . شود استفاده نموده و دانشی صریح و جهانی نیز ایجاد می

است در حالی  STIرویکرد خطی، نوآوري محدود به سبک 
نوآوري نیز اهمیت  DUIکه در رویکرد سیستمی به سبک 

از دانش ضمنی استفاده و حاصل  DUIسبک . شود داده می
و روابط بین بازیگران سیستم بوده که  "دگیري تعاملییا"

این سبک نوعاً منجر به ایجاد دانش . است "تجربه"مبتنی بر 
و  9شده و به شدت وابسته به زمینه 8و کیستی 7چگونگی

دانش چگونگی معموالً در کارآموزي از استادکار . محلی است
هایی  حل آموخته و یا نظیر عملیات طراحی مهندسی شامل راه

است که مهندسان بدون اینکه الزاماً درك عمیقی از چرایی آن 
دانش کیستی . بندند داشته باشند آنها را یاد گرفته و به کار می

هایی نظیر آموزش تخصصی،  در روابط اجتماعی و در محیط
طور در تعامل با  ها، جوامع تخصصی و همین همایش

  ].8[شود  می مشتریان، پیمانکاران و سایر مؤسسات آموخته
هاي یادگیري و نوآوري فرض اساسی این  در شناخت سبک
ها و اقتصادها ممکن است بر اساس شدت  است که شرکت

مبتنی بر  STI. پرداختن به دو سبک نوآوري متفاوت باشند
تولید و استفاده از دانش علمی و فنی مدون بوده در حالی که 

DUI  مبتنی بر متکی بر فرآیندهاي غیررسمی یادگیري و
اصل اساسی در این . باشد دانش چگونگی و تجربی می

                                                
5- Know-Why 
6- Know-What 
7- Know-How 
8- Know-Who 
9- Context-Based 
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تفاوت . شناسی، تمایز میان دانش ضمنی و مدون است گونه
اي و ملی،  هاي منطقه ها، سیستم ها، بخش کلیدي بین شرکت

نقشی است که دانش مدون و دانش ضمنی در فرآیند نوآوري 
دو نوع  ابعاد مفهومی این 5در جدول ]. 34[کنند  ایفاء می

  .شود سبک یادگیري بیان می
  ]36وDUI ]35و  STIابعاد مفهومی دو سبک یادگیري ) 5 جدول
 DUIسبک  STIسبک  

 دانش چرایی و دانش چیستی نوع دانش
دانش کیستی و دانش 

  چگونگی
هاي  ویژگی

 دانش
 ضمنی و ترکیبی شده، صریح و علمی کدبندي

نوع 
 یادگیري

فرآیند تولید دانش علمی بر 
 وتوسعه تحقیقاساس 

یادگیري تجربی و 
 تعاملی

شرکاء 
اصلی 
 بیرونی

ها و  پژوهشگران، دانشگاه
 هاي تحقیقاتی سازمان

کنندگان،  تأمین
 مشتریان و رقبا

هاي  پیشران
 نوآوري

هاي انسانی دانشی،  سرمایه
ها و تجهیزات  زیرساخت

آزمایشگاهی و ارتباطات با 
 پژوهشی و تحقیقاتیمراکز 

تجربه، آزمایش، 
تخصص در تولید، 

سازي  بومی
محصوالت، تعامالت 

 ها و شبکه

راهکارهاي 
 ارتقاء

گذاري داخلی،  به اشتراك
اي از دانش  پایگاه گسترده

 عمومی و مدون در سازمان

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

سازماندهی مناسب در 
اي ایجاد سازمان بر

 شبکه ارتباطات

روش 
 یادگیري

زا و  درون وتوسعه تحقیق
آزمایشات و تعامل با مراکز 

 تحقیقاتی و پژوهشی

یادگیري تجربی و 
 تعاملی

نوع غالب 
 نوآوري

 رادیکال و محصولی
تدریجی، فرآیندي و 

 سازمانی

مرجع اصلی ] 3[ 2007مقاله جنسن و همکاران در سال 
زمان  با این حال به طور هم. باشد میهاي نوآوري  جریان سبک

نیز به تشریح رابطه میان نوآوري و یادگیري از ] 33[الندوال 
هاي  هایی در ارتباط دانش و یادگیري با نظام طریق بیان فرض

عناصر یادگیري در ذهن افراد، : نوآوري پرداخته است
است؛   ها و ارتباط میان افراد نهادینه شده هاي شرکت روتین

در حکم  1یري و نوآوري به عنوان نتیجه تعامل تعاملگرانیادگ
هاي نوآوري است؛ در تجزیه  منظاترین رویکرد  حکم اساسی

و تحلیل محض اقتصادي به این دلیل که یادگیري تعاملی در 
یک فرآیند اجتماعی نهادینه شده نارسایی و محدودیت وجود 

ت دارد و بنابراین، یادگیري و نوآوري فرآیندهایی به شد
هاي گذشته مطالعات مختلفی  در سال. باشند وابسته به هم می

با محوریت تحلیل سبک یادگیري و نوآوري در کشورهاي 
انجام شده ... مختلف نظیر نروژ، اسپانیا، چین، استرالیا و 

  .اند آورده شده 6خالصه مطالعات پیشین در جدول . است
  هاي تعیین سبک یادگیري و نوآوري شاخص 3-2

هاي مورد  مشخص است شاخص 7طور که در جدول  همان
هاي  هاي قبلی به منظور شناسایی سبک استفاده پژوهش

یادگیري، عمدتاً سازگاري بیشتري با شرایط کشورهاي 
هاي مربوط به سبک یادگیري  شاخص. یافته دارند توسعه

تجربی و تعاملی، بیشتر بر یادگیري مبتنی بر تعامالت 
عالوه بر . سازمانی رند تا تعامالت برونسازمانی تأکید دا درون

این، منابع یادگیري بیرونی شرکت نیز بیشتر، مشتریان و 
این در حالی است که در کشورهاي . باشند کنندگان می تأمین

در حال توسعه به علت ضعف منابع دانشی، منبع اصلی 
یافته هستند  هاي پیشرو در کشورهاي توسعه یادگیري، شرکت

المللی از  طریق تعامل با رقبا و محیط بین و یادگیري از
بنابراین به منظور تشخیص . اهمیت باالیی برخوردار است

هاي مناسب شرایط  سبک یادگیري، بهتر است شاخص
  .کشورهاي در حال توسعه براي این کار استفاده شوند

  
  روش تحقیق - 4

اگر چه مطالعات گذشته تحلیل سبک یادگیري و نوآوري، 
اما با توجه به  یافته انجام شده  عمدتاً در کشورهاي توسعه

کشورهاي در ... تفاوت محیط نهادي، سطح دانش فناورانه و 
یافته، تحلیل سبک یادگیري و  حال توسعه با کشورهاي توسعه

 بایست بر اساس نوآوري کشورهاي در حال توسعه می
این تحقیق یک . هاي متناسب این کشورها انجام گیرد شاخص

تحلیلی با ماهیتی اکتشافی است که در آن با - تحقیق توصیفی
مطالعه عوامل مؤثر بر یادگیري در کشورهاي در حال توسعه 

هاي مورد استفاده تحقیقات  و همچنین بررسی شاخص
                                                
1- Interactionist 
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گذشته در شناسایی سبک یادگیري و نوآوري، سعی شد با 
و  تفاده از اطالعات موجود پیمایش نوآوري معاونت علمیاس

هاي سبک یادگیري و  ، شاخصجمهوري ریاستفناوري 
در . 1نوآوري در کشورهاي در حال توسعه شناسایی شوند

هاي یادگیري و  شناسایی سبک براياغلب مطالعات مشابه 
                                                
11- Amara, 2- Isaksen and Karlsen, 3- Guo, 4-Trippl, 5- Chen, 6- 
Fitjar and Rodriguez, 7- Gonzalez, 8- Apanasovich & 9- Nunes 

نوآوري، به علت نیاز به وجود تعداد زیادي از اطالعات 
هاي نوآوري استفاده و در این  ها، از پیمایش کتمربوط به شر

 138هاي بانک اطالعاتی پیمایش نوآوري  پژوهش نیز از داده
 1393شرکت حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در سال 

  .استفاده شده است
بندي مطالعات مربوط به  در گام اول تحقیق با مرور و جمع

  هاي یادگیري و نوآوري مطالعات پیشین تجزیه و تحلیل سبک )6 جدول
 نتایج کشور نمونهاندازه  روش هدف پژوهش مطالعه

جنسن و 
همکاران 

)2007] (3[  

هاي  بررسی سبک
یادگیري و نوآوري و 
 شناسایی حالت مؤثرتر

 -کالس پنهان (کمی 
 )رگرسیون لجستیک

 دانمارك شرکت 692

و  STIهاي با سبک یادگیري و نوآوري ترکیبی  شرکت
DUIهایی که تأکید بر  ، با احتمال بیشتر نسبت به شرکت

STI  و یاDUI به تنهایی دارند نوآور هستند 

و همکاران  1آمارا
)2008] (37[  

هاي  بررسی سبک
یادگیري و نوآوري و 
 شناسایی حالت مؤثرتر

 کانادا شرکت 639 )رگرسیون(کمی 
تأثیر مثبتی بر درجه  DUIو یادگیري  STIیادگیري 

 هاي کوچک و متوسط دارد تازگی نوآوري بنگاه

ایساکسن و 
 2کارلسن

)2010] (38[ 

کاوش در منابع دانشی 
 شرکت و انواع همکاري

 نروژ شرکت 28 )مطالعه موردي(کیفی 

همکاري دانشگاه و صنعت در هر دو گروه از صنایع رخ 
داده اما این همکاري، بیشتر در صنایع تحت سلطه حالت 

 شود تسهیل می STIنوآوري 

و همکاران  3گوو
)2010] (39[  

هاي  بررسی سبک
و نوآوري و یادگیري 

 شناسایی حالت مؤثرتر

تجزیه و تحلیل (کمی 
هاي  تکمیلی داده

جنسن و  2007تجربی 
 )همکاران

هاي تجربی  داده
 جنسن

 چین
توانایی  DUIو  STIهاي با حالت نوآوري ترکیب  شرکت

 بیشتري در تولید محصوالت نوآور دارند

) 2011( 4تریپل
]40[  

کاوش در منابع دانشی 
 همکاريشرکت و انواع 

مطالعات موردي (کیفی 
 )و مصاحبه

 استرالیا شرکت 10
تمرکز همکاري بر روي عوامل برون منطقه و در  DUIدر 

 تمرکز بر روي همکاري با شرکاء محلی است STIحالت 

و همکاران  5چن
)2011] (41[  

کاوش در منابع دانشی 
 شرکت و انواع همکاري

 چین شرکت 209 )رگرسیون(کمی 

ها و  دانشگاه(ترکیب ارتباطات فناورانه  STIدر حالت 
) شرکاء زنجیره ارزش(و روابط بازار ) مؤسسات پژوهشی

شرکت از  DUIبسیار حائز اهمیت است ولی در حالت 
 برد روابط با شرکاء زنجیره ارزش و رقبا سود می

فیتجار و 
 6رودریگز

)2013] (42[ 

کاوش در منابع دانشی 
 شرکت و انواع همکاري

 نروژ شرکت 1406 )رگرسیون(کمی 

. موجب تعامل براي نوآوري هستند DUIو  STIهر دو 
اما همکاري با عوامل برون منطقه خیلی بیشتر  DUIدر 

هاي منتج از همکاري است و همکاري با  منجر به نوآوري
ها آسیب  هاي نوآورانه شرکت تواند به توانایی رقبا می

 برساند

 و 7گونزالز
همکاران 

)2014 (]43[ 

هاي  بررسی سبک
یادگیري و نوآوري و 
 شناسایی حالت مؤثرتر

 )رگرسیون(کمی 
شرکت و  4969

 مشاهده 35407
 اسپانیا

در نوآوري  DUIو  STIهاي داراي ترکیب  شرکت
محصول مؤثرتر هستند که نوآوري در فرآیند، بیشتر مربوط 

 شده توسط شرکت است انجام DUIبه 

 8آپاناسویچ
)2014] (44[ 

کاوش در منابع دانشی 
 شرکت و انواع همکاري

 بالروس شرکت 489 )رگرسیون(کمی 

در  DUIو  STIهاي با حالت نوآوري ترکیبی  شرکت
در  DUIگیر از حالت  هاي بهره نوآوري محصول و شرکت

 نسل نوآوري سازمانی مؤثرترند

و  9نونس
 2013(همکاران 

 ]36) [2015و 

هاي  بررسی سبک
نوآوري و یادگیري و 

 شناسایی حالت مؤثرتر

 -کالس پنهان (کمی 
 )رگرسیون لجستیک

 پرتغال شرکت 397
 STI + DUIتر، از حالت نوآوري  هاي موفق شرکت

 کنند استفاده می
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یادگیري فناورانه در کشورهاي در حال توسعه، ابعاد مؤثر بر 
یادگیري در این کشورها مورد شناسایی قرار گرفت و در گام 
دوم به منظور تأیید عوامل احصاءشده در پیشینه موضوع، با 
توجه به شرایط کشور براي انتخاب ابعاد مناسب در تعیین 

از اساتید  سبک یادگیري، پانل اول خبرگان شامل سه نفر
گذاري علم و فناوري و  دانشگاهی مدیریت فناوري و سیاست

دو نفر دکتراي مدیریت فناوري و یک نفر (سه نفر خبره 
این حوزه برگزار ) ارشد مدیریت فناوري اطالعات کارشناس

در این پانل با توجه به شرایط یادگیري در کشورهاي در . دش
دودیت اطالعات حال توسعه، مطالعات گذشته و همچنین مح

ها در پرسشنامه پیمایش نوآوري، با فرض ثابت بودن  شرکت
هاي بخش و نظام  ها در دو بعد ویژگی شرایط در مورد شرکت

نوآوري، دو بعد منابع یادگیري فناورانه و عوامل 
ترین عوامل تأثیرگذار در یادگیري  سازمانی که از مهم درون

د در پرسشنامه هاي موجو هستند انتخاب و انواع شاخص
الذکر مرتبط بودند مورد  پیمایش نوآوري که با دو بعد فوق

هاي تحلیل رفتار  در نهایت شاخص. بررسی قرار گرفت
عالوه . دشانتخاب  8نوآورانه و سبک یادگیري مطابق جدول 
شده از  هاي انتخاب بر این به منظور تحلیل نتایج، شاخص

پرسشنامه پیمایش نوآوري، در سه بعد یادگیري سازمانی، 
بندي شدند و معیارهاي  دارایی سازمانی و منابع یادگیري دسته

  ).8جدول (د شمناسب سنجش هر شاخص نیز انتخاب 
در گام سوم با برگزاري پانل دوم شامل دو نفر از اساتید 
دانشگاهی و دو دانشجوي دکتراي مدیریت فناوري، شدت 

 DUIو  STIارتباط منطقی هر شاخص با دو سبک اصلی 
  .ده استآم 9که نتایج آن در جدول  شدبررسی 

ها با  رفتار یادگیري و نوآوري در این شرکت ،در گام چهارم
 Latent Goldافزار  استفاده از روش کالس پنهان در نرم

. شدیادگیري و نوآوري موجود شناسایی  هاي تحلیل و سبک
هاي عملکردي، با استفاده از رگرسیون  پس از انتخاب شاخص

سبک مناسب یادگیري  SPSSافزار  لجستیک ترتیبی در نرم
  .شود ها مشخص می شرکت براي این

  ]34[ته شده در مطالعات گذش هاي استفاده شاخص) 7 جدول
 توضیحات شاخص

STI 

 به عنوان سهمی از درآمد کل) خارجی - داخلی ( R&Dمخارج  وتوسعه تحقیقهزینه 

 )ارشد و دکتري مدارك کارشناسی(دیده  پرسنل علمی آموزش دیده پرسنل علمی آموزش

 ها یا مؤسسات علمی پژوهش انجام دهد دانشگاهدر صورتی که شرکت با همکاري  ها همکاري با محققان، مراکز پژوهشی و دانشگاه

DUI 

D )یادگیري به وسیله انجام دادن( 

 هاي فناورانه هاي بازاریابی مرتبط با نوآوري هزینه
هاي یک مطالعه مقدماتی، تحقیقات بازار، اقتباس از محصول  آیا یک شرکت، هزینه

 داده استدر بازارهاي مختلف و همچنین تبلیغات اولیه را انجام 

U )یادگیري به وسیله استفاده کردن( 

 سازي فناورانه جهت تولید هزینه آماده
سازي فناورانه براي تولید از جمله طراحی و  ها در آماده آیا شرکت گزارش هزینه

 مهندسی محصوالت دارد

I )یادگیري به وسیله تعامالت داخلی( 

 اي هاي کاري چندوظیفه گروه

 هاي افزایش کارایی یا نکردن شرکت از روش استفاده کردن و
 هاي کیفیت حلقه

 نظام پیشنهادات

 هاي مستقل کار تیمی و گروه

  ها ادغام عملیات
 پذیر و غیرمتمرکز است شرکت تا چه حد داراي ساختار سازمانی انعطاف

 تمرکززدایی

 وجود سیستم آموزشی و تحصیالت هاي آموزشی تحصیالت و سیستم

 هاي جدید انتخاب جمعی و مدیریت ایده
هاي انتخاب و  هاي رسمی و روش همه اعضاء شرکت، در استفاده از مکانیسم

 هاي جدید، آگاه باشند مدیریت ایده

I )یادگیري به وسیله تعامالت خارجی( 

 کنندگان کنندگان، رقبا و توزیع تأمینشدت تعامل شرکت با مشتریان،  کنندگان و رقبا تعامل و همکاري با مشتریان، تأمین

  



  1396بهار ، 1، شماره نهمفناوري، سال  و فصلنامه سیاست علم؛ مقدم، آرش شجاعی چرمینه مهدي محمدي، ناصر باقري

 یاصل هاي سبک در ها شاخص يشنهادیپ یمفهوم ارتباط) 9 جدول
  يریادگی

 STI DUI شاخص کد

M1  وتوسعه تحقیقهزینه ++●  
 

M2  مشارکتی وتوسعه تحقیقهزینه ++ + 

M3 آالت و تجهیزات تولید هزینه خرید ماشین 
 

++ 

M4 هزینه دستیابی به دانش خارج شرکت + ++ 

M5 
هاي آموزش کارکنان  وجود برنامه

 وتوسعه تحقیق
++ 

 

M6 کنندگان و مشتریان در یادگیري نقش تأمین 
 

++ 

M7 نقش رقبا در یادگیري 
 

++ 

M8 
ها و مؤسسات تحقیقات در  نقش دانشگاه

 یادگیري
++ + 

M9 
هاي تجاري و  ها و نمایشگاه نقش کنفرانس

  ها در یادگیري انجمن
++ 

M10  المللی تعامالت بینمیزان + ++ 

M11 
هاي افزایش خالقیت و  استفاده از روش

  پردازي ایده
++ 

M12 گیري توزیع مسئولیت کار و اختیار تصمیم 
 

++ 

M13 

مدیریت دانش، (فرآیندهاي نوین کاري 
مدیریت کیفیت، مدیریت زنجیره تأمین، 

 ...)وکار و  مهندسی مجدد کسب
 

++ 

M14 
دکتري و (تعداد کارمندان دانشی 

 ++  )ارشد کارشناسی
 

 .دهنده ارتباط نسبی است نشان+ دهنده ارتباط کامل و  نشان: ++ ●

  تجزیه و تحلیل کالس پنهان 4-1
تجزیه و تحلیل کالس پنهان یک روش تحلیل عاملی 
متغیرهاي قطعی است که در آن متغیرهاي پنهان و یا عوامل، 

هاي مختلف  در این حالت، شناسایی سبک. باشند گسسته می
نوآوري به تنهایی ممکن نبوده و شناخت آنها از صرفاً طریق 

ها و رفتارهاي قابل شناسایی  ویژگیاي از  درك مجموعه
  .شود پذیر می هاي مختلف امکان شرکت

به طور ) Z=1,2,…,Sسطح؛  Sبا تعداد ( Zمتغیر پنهان 
از غیرمستقیم و توان  باشد اما می مستقیم قابل مشاهده نمی

 Z: متغیرهاي قابل مشاهده دیگري آن را مشخص نمودطریق 
) هاي پنهان السهاي ک مشخصه( X1,X2,…,XLزمان از  هم

اثر  Y1,Y2,…,YJاثر پذیرفته و بر روي متغیرهاي آشکار 
  .)1شکل (گذارد  می

  
  ها تجزیه و تحلیل داده 4-2

هاي  در حوزه نوآوري، براي بررسی و شناسایی سبک
یادگیري و نوآوري با استفاده از تحلیل کالس پنهان نیز 

  قیتحق در استفاده مورد هاي شاخص) 8 جدول
 بعد مقادیر شاخص کد

M1  دارایی سازمانی هزینه از کل گردش مالی(%) میزان  وتوسعه تحقیقهزینه 

M2  دارایی سازمانی هزینه از کل گردش مالی(%) میزان  مشارکتی وتوسعه تحقیقهزینه 

M3 دارایی سازمانی هزینه از کل گردش مالی(%) میزان  آالت و تجهیزات تولید هزینه خرید ماشین 

M4 دارایی سازمانی هزینه از کل گردش مالی(%) میزان  هزینه دستیابی به دانش خارج شرکت 

M5 یادگیري سازمانی خیر/بله وتوسعه تحقیقهاي آموزش کارکنان  وجود برنامه 

M6 منابع یادگیري 0- 3لیکرت  کنندگان و مشتریان در یادگیري نقش تأمین 

M7 منابع یادگیري 0- 3لیکرت  نقش رقبا در یادگیري 

M8 منابع یادگیري 0- 3لیکرت  ها و مؤسسات تحقیقات در یادگیري نقش دانشگاه 

M9 منابع یادگیري 0- 3لیکرت  ها در یادگیري هاي تجاري و انجمن ها و نمایشگاه نقش کنفرانس 

M10 منابع یادگیري 0- 5لیکرت  المللی میزان تعامالت بین 

M11 یادگیري سازمانی خیر/بله پردازي هاي افزایش خالقیت و ایده استفاده از روش 

M12 یادگیري سازمانی خیر/بله گیري توزیع مسئولیت کار و اختیار تصمیم 

M13 
مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، مدیریت زنجیره (فرآیندهاي نوین کاري 

 ...)وکار و  تأمین، مهندسی مجدد کسب
 یادگیري سازمانی خیر/بله

M14  دارایی سازمانی کارمندان دانشی از کل کارمندان(%) میزان   )ارشد دکتري و کارشناسی(تعداد کارمندان دانشی 
.  

 ) ایده اصلی مدل رگرسیون کالس پنهان1شکل 
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ترین مطالعه که از اولین  مهم. مطالعاتی انجام شده است
رود مقاله  هاي نوآوري به شمار می مقاالت در زمینه سبک

براي اولین بار،  2007در سال  ]3[جنسن و همکاران 
شرکت دانمارکی را با  2001هاي یادگیري و نوآوري  سبک

استفاده از اطالعات پیمایش نوآوري تجزیه و تحلیل کرده 
سبک نوآوري و  ]36[پس از آن هم نونس و لوپز . است

شرکت پرتغالی را با استفاده از این روش مورد  397یادگیري 
شده، در  به تبعیت از مطالعات مشابه انجام. تحلیل قرار دادند

هاي مختلف  نهان براي تعیین سبکاین تحقیق، تحلیل کالس پ
یادگیري و تحلیل رگرسیون لجستیک ترتیبی براي تحلیل 

هاي یادگیري در ارتقاء عملکرد  حساسیت تأثیر سبک
  .ه استشدها انجام  شرکت

  هاي مورد بررسی مشخصات و ویژگی شرکت 4-3
هاي مورد بررسی، برگرفته از بانک اطالعاتی  هاي شرکت داده

این پروژه، اولین پروژه . است 1393سال پیمایش نوآوري 
 200پیمایش نوآوري ایران است که به صورت آزمایشی در 

گرچه در بانک . بنیان صورت گرفته است شرکت دانش
هاي  اطالعاتی این پروژه، عمدتاً اطالعات نوآوري شرکت

) شرکت 150حدود (حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
ها نظیر  هاي دیگر حوزه شرکتوجود دارد اما اطالعاتی از 

هاي نو  فناوري، نانوفناوري، پتروشیمی، هوافضا، انرژي زیست
  .نیز در آن موجود است... و 

به دلیل فراوانی بیشتر، حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و 
تر، براي تحلیل  شرکت داراي اطالعات کامل 138از این میان، 

هاي مورد  کتتر شر حوزه تخصصی جزئی. انتخاب شدند
  .است 10جدول بررسی و اندازه آنها به شرح 

  تعیین تعداد کالس بهینه 4-4
هاي مختلفی استفاده شده  در مطالعات گذشته، از تعداد کالس

هاي  و سبک DUIو  STIهاي غالب یادگیري نیز  و سبک
هاي  در این تحقیق، تعداد بهینه کالس. باشد تلفیقی از آنها می

هــاي نیکــویی  یادگیري با محاسبه شــاخص) ها سبک(
در تعـداد  AICc3و  AIC1، BIC2بــرازش ماننــد 

مدلی که مقادیر کمتر . هـاي معـین انتخاب شده است کـالس
بوده و در این  تري ها را داشته باشد مدل مناسب این شاخص

                                                
1- Akaike Information Criterion 
2- Bayesian Information Criterion 
3- AIC with a correction for finite sample sizes  

هاي نیکویی  تحقیق با توجه به پائین بودن مقادیر شاخص
جدول . دشبرازش براي مدل چهار کالس، این مدل انتخاب 

هاي نیکویی برازش را براي تعداد  مقادیر شاخص 11
  .دهد هاي مختلف نشان می کالس

 هاي مختلف هاي نیکویی برازش در تعداد کالس شاخص) 11 جدول

 AIC BIC AICc مفروض مدل
  5/2150 5/2102  1/1962 مدل دو کالس
 4/1850 4/1782 3/1583 مدل سه کالس

 1/1692 1/1604 5/1346 مدل چهار کالس

  
  هاي تحقیق یافته - 5
  هاي یادگیري و نوآوري پیشنهادي کالس 5-1

گونه که گفته شد مدل چهار کالس به عنوان مدل نهایی  همان
هاي  مشخصات سبک 12جدول . دشتحلیل انتخاب 

ها  دهد که این سبک پیشنهادي یادگیري از آن مدل را نشان می
  .در ادامه تفسیر خواهند شد

  هاي یادگیري و نوآوري هاي سبک مشخصه 5-1-1
  یادگیري تعاملی ضعیف و یا فقدان یادگیري: سبک اول) الف

هاي مورد  درصد از شرکت 15سبک فاقد یادگیري حدود 
 هاي مختلف در بررسی شاخص. دهند بررسی را تشکیل می

) تعداد شاغلین(توزیع محورهاي فعالیت و اندازه ) 10جدول 
  ه تخصصی فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي حوز شرکت

 محور فعالیت
  شرکت

میزان 
(%)  

 شرکت اندازه
  )تعداد شاغلین(

  (%)میزان 

هاي شرکت  %33  فناوري اطالعات
 9تا  1کوچک 

  شاغل
تجهیزات ارتباطی و   28%

  مخابراتی
18%  

هاي شرکت  %19  افزار کامپیوترينرم
 49تا  10 متوسط

  شاغل
39%  

  %11  میکروالکترونیک

هاي ارتباطی سیستم
  %11  و شبکه

هاي شرکت
 99تا  50 متوسط

  شاغل
15%  

  %4  الکترونیکی مدارهاي
گیر و انتقال اندازه

  )ابزار دقیق(
هاي شرکت  3%

شاغل  100 بزرگ
  و باالتر

18%  
قطعات الکترویکی 

  خاص
1%  
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ها در رده انتهایی  دهد که اکثر شاخص این کالس نشان می
اند و برنامه و استراتژي خاصی براي یادگیري و  قرار گرفته

  .ها وجود ندارد نوآوري در این شرکت
  ضعیف STIسبک یادگیري : سبک دوم) ب

  یادگیري هاي پیشنهادي ها براي سبک وضعیت شاخص) 12 جدول

 شاخص
 4سبک  3سبک  2سبک  1سبک  هاي یادگیري سبک

 %17 %33 %35 %15 اندازه کالس

 %0 %65 %50  %0 میانگین  (M1)داخلی  وتوسعه تحقیقهزینه 

 %0 %50 %25 %0 میانگین (M2)مشارکتی  وتوسعه تحقیقهزینه 

 %50 %38 %3 %5 میانگین (M3)آالت و تجهیزات تولید  هزینه خرید ماشین

 %35 %47 %0 %1 میانگین (M4)هزینه دستیابی به دانش خارج شرکت 

 (M5) وتوسعه تحقیقآموزش کارکنان 
 %99 %5 %12 %99 خیر

  %1 %95 %88 %1 بله

عنوان منبع خلق ایده به کنندگان و مشتریان  نقش تأمین
(M6)  

 %28 %34 %1 %1 زیاد

 %52 %51 %15 %16 متوسط

 %17 %13 %34 %34 تفاوتی ندارد

 %3 %2 %50 %49 کم

 04/2 17/2 68/0 70/0  میانگین

 (M7)نقش رقبا 

 %48 %18  %0 %1 زیاد

 %42 %46  %8 %13 متوسط

 %9 %28 %32 %37 تفاوتی ندارد

 %1 %8 %60 %49 کم

 38/2 74/1 50/0 65/0  میانگین

 (M8)ها و مؤسسات تحقیقاتی  نقش دانشگاه

 %0 %5 %56  %0 زیاد

 %0 %36 %38 %0 متوسط

 %1 %49 %6 %13 تفاوتی ندارد

 %99 %10 %0 %87 کم

 01/0 36/1 51/2 14/0  میانگین

ها  هاي تجاري و انجمن ها و نمایشگاه نقش کنفرانس
(M9) 

 %34 %12 %1 %2 زیاد

 %47 %40 %9 %17 متوسط

 %16 %32 %30 %35 تفاوتی ندارد

 %3 %16 %60 %46 کم

 12/2 48/1 50/0 75/0  میانگین

 (M10)المللی  میزان تعامالت بین

2-0 94% 75% 11% 13% 

3 1% 19% 11% 65% 

5-4 5% 6% 78% 22% 

پردازي  هاي افزایش خالقیت و ایده استفاده از روش
(M11) 

 %4 %20 %81 %94  خیر

 %96 %80 %19 %6 بله

 (M12)گیري  توزیع مسئولیت کار و اختیار تصمیم
 %5 %24 %81 %80 خیر

 %95 %76 %19 %20 بله

 (M13)فرآیندهاي نوین کاري 
 %9 %9 %63 %65  خیر

 %91 %91 %37 %35 بله

 %40 %31 %61 %23 میانگین (M14)کارمندان دانشی 
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هاي مورد  درصد از شرکت 35حدود  STIسبک یادگیري 
بنیانی  هاي دانش این گروه، شرکت. شود بررسی را شامل می

داخلی و  وتوسعه تحقیقهستند که رسالت خود را بر اساس 
  .اند همچنین استفاده از منابع داخلی گذاشته

  STI+DUIیادگیري تلفیقی : سبک سوم) ج
هاي مورد بررسی، مشمول این  درصد از شرکت 33حدود 

اند که تلفیقی از رفتارهاي  سبک یادگیري و نوآوري بوده
حول این در پیشینه مطالعات . باشد می DUIو  STIیادگیري 

اند  هاي تلفیقی یادگیري شناسایی شده موضوع هم برخی سبک
. اند که در اکثر مواقع نیز سبک مناسبی در یادگیري بوده

هاي موجود در این دسته در عین اهمیت به منابع  شرکت
داخلی و افزایش ظرفیت جذب، از منابع بیرونی و همچنین 

  .برند یادگیري تجربی و تعاملی نیز بهره می

  DUIیادگیري تجربی و تعاملی: سبک چهارم) د

هاي مورد  درصد از شرکت 17این سبک یادگیري حدود  

تمرکز اصلی در این سبک بر یادگیري . گیرد بررسی را دربرمی
تعاملی و سازمانی و همچنین استفاده از منابع خارجی بوده 

. شود داخلی توجه می وتوسعه تحقیقاست و در آن کمتر به 
هاي منتسب به هر یک از  مشخصات عمومی شرکت

  .آورده شده است 13هاي یادگیري در جدول  سبک
  هاي مورد بررسی هاي شرکت مشخصه 5-1-2

 هاي جنبههاي مورد مطالعه از  در این قسمت ترکیب شرکت
براي . سابقه و اندازه شرکت مورد بررسی قرار گرفته است

ي با "نوپا"هاي  بندي شرکت ها، رده شرکتطول مدت فعالیت 
داراي  "سابقه متوسط"هاي با  سال، شرکت 5سابقه کمتر از 

 10باالتر از  "باسابقه"هاي  سال و شرکت 10تا  5عمر بین 
سال و از جنبه تعداد شاغلین و اندازه شرکت نیز سطوح 

 "1متوسط "پرسنل،  10داراي کمتر از  "کوچک"هاي  شرکت
با تعداد پرسنل بین  "2متوسط "، 49تا  10سنل بین با تعداد پر

پرسنل مدنظر  100 حداقلبا  "بزرگ"هاي  و شرکت 99تا  50

  هاي چهارگانه هاي رفتار یادگیري در سبک مقادیر شاخص) 13 جدول

سبک 
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خیلی   فاقد یادگیري
 ضعیف

خیلی 
 ضعیف

 ضعیف ضعیف
خیلی 
 ضعیف

 ضعیف متوسط
خیلی 
 ضعیف

 خوب
خیلی 
 ضعیف

خیلی 
 ضعیف

خیلی 
 ضعیف

خیلی 
 ضعیف

 ضعیف

یادگیري 
STI ضعیف  

خیلی 
 زیاد

 ضعیف متوسط
خیلی 
 ضعیف

خیلی 
 زیاد

 زیاد ضعیف ضعیف
خیلی 
 ضعیف

 ضعیف
خیلی 
 ضعیف

 ضعیف
خیلی 
 ضعیف

خیلی 
 زیاد

یادگیري 
تلفیقی 

STI+DUI  
 زیاد ضعیف ضعیف

 خیلی
 زیاد

 زیاد زیاد ضعیف
 خیلی
 ضعیف

 متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد

یادگیري 
تجربی و 

  DUIتعاملی 
 زیاد متوسط زیاد زیاد

 خیلی
 زیاد

 زیاد زیاد
 اهمیت بی
 متوسط و

 خیلی
 ضعیف

 متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد
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سبک (هاي هر کالس  و اندازه شرکت توزیع سابقه. بوده است
  .است 14به شرح جدول ) یادگیري

  ها در هر سبک یادگیري توزیع سابقه و اندازه شرکت) 14 جدول

  مشخصه
سبک 
  اول

 سبک
  دوم

سبک 
  سوم

سبک 
 چهارم

سابقه 
  شرکت

 %26 %24 %28 %35 نوپا

 %26 %24 %26 %20 متوسط

 %48 %52 %46 %45 باسابقه

اندازه 
  شرکت

 %22 %17 %41 %30 کوچک

 %13 %20 %8 %20  1متوسط 

 %39 %35 %39 %50 2متوسط 

 %26 %28 %12 %0 بزرگ
.  

  شرکتهاي یادگیري بر عملکرد  تأثیر سبک 5-2
مورد و بررسی پیشینه موضوع نیز  7جدول طور که در  همان

هاي  به منظور سنجش میزان تأثیر سبک قرار گرفتاشاره 
ها و انتخاب سبک  مختلف یادگیري در ارتقاء عملکرد شرکت

استفاده شده که این  متعدديهاي  مناسب یادگیري، از شاخص
ها  گر روشها نهایتاً با تحلیل رگرسیون لجستیک و دی شاخص

به عنوان مثال . شود تحلیل و سبک مناسب یادگیري تعیین می
نونس در مطالعه خود، وجود نوآوري در محصول، وجود 
نوآوري در فرآیند، تعداد تجمعی نوآوري، رشد گردش مالی 

هایی در  هاي اقتصادي را به عنوان شاخص و تأثیر چالش
در این ]. 36[ ه استتعیین سبک مناسب یادگیري استفاده کرد

پژوهش با الگوبرداري از مطالعات گذشته و همچنین در نظر 
هاي موجود در پیمایش نوآوري، از  گرفتن محدودیت شاخص

  .استفاده شده است 15هاي مشروح در جدول  شاخص

  لیتحل در استفاده موردنهایی  هاي شاخص) 15 جدول

  شاخص  اختصار
سطوح 
  ارزیابی

R1 
 92سال  رشد گردش مالی(%) میزان 

  91نسبت به 
باال، خوب، 

  کم، منفی

R2 
هاي  داشتن نوآوري در حوزه

  خدمات، فرآیند و بازاریابی/محصول
  0-3لیکرت 

R3 0-3لیکرت   گستردگی منطقه عرضه کاال  
  

افزار  رگرسیون لجستیک ترتیبی و نرممدل  با استفاده از
SPSS، هاي مذکور مورد تحلیل قرار گرفته که نتایج  شاخص

  .باشد می 16آن به شرح جدول 

 هاي عملکردي تحلیل آماري شاخص جنتای) 16 جدول

 شاخص اختصار
آماره 
 آزمون

داري  معنی
 آزمون

R1  014/0 6/10 رشد گردش مالی(%) میزان 

R2 161/0 2/5 میزان نوآوري 

R3 201/0 0/6 گستردگی منطقه عرضه کاال 
 : دار است به لحاظ آماري معنی 05/0مقادیر کمتر از..  

  رشد گردش مالی 5-2-1
رشد گردش مالی ارتباطی معنادار با سبک  ،16جدول  بنا به

 ،17ها دارد و مطابق جدول  یادگیري و نوآوري شرکت
سبک ( STI+DUIهاي با سبک یادگیري تلفیقی  شرکت

  .دان شتهرا دا، باالترین رشد گردش مالی )سوم

 هاي مختلف یادگیري رشد گردش مالی در سبک) 17 جدول

رشد گردش مالی (%) میزان 
91نسبت به  92سال   

 سبک

1 2 3 4  

  باال
 9 18 6 6 شده مشاهده

 2/5 7/8 6/5 7/13 مورد انتظار

 5/2 5/5 3/0 - 6/2 باقیمانده پیرسن

  خوب
 2 14 2 5 شده مشاهده

 2/3 1/8 9/3 8/7 مورد انتظار

 - 7/0 6/2 - 1/1 - 2/1 باقیمانده پیرسن

 کم

 10 10 16 28 شده مشاهده

 4/11 4/22 6/12 7/17 مورد انتظار

 - 2/0 - 3/2 3/2 9/2 باقیمانده پیرسن

 منفی

 2 0 0 10 شده مشاهده

 2/0 7/1 4/0 6/9 مورد انتظار

 7/3 - 4/1 6/0 3/0 پیرسنباقیمانده 
  

  داشتن نوآوري 5-2-2
توجه به این امر که سبک یادگیري و نوآوري تا چه میزان 

ها مؤثر  تواند در ارتقاء توانمندي و نوآور کردن شرکت می
ها را به یک شاخص خوب براي  باشد نوآور بودن شرکت می

تأثیر این . نماید هاي مختلف یادگیري بدل می ارزیابی سبک
اي  شاخص اما در اینجا به سطح معناداري نرسیده و تبعاً رابطه

توان علت آن را  دهد که می قابل اعتناء را هم نشان نمی
  .ها به پرسشنامه بیان کرد پاسخگویی نامناسب شرکت

  گستردگی منطقه عرضه کاال 5-2-3
رابطه گستردگی منطقه عرضه کاال و سبک یادگیري نیز مشابه 

  .ها فاقد تأثیر معنادار بوده است کتمیزان نوآوري شر
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  گیري نتیجه - 6
هاي پیشین در تحلیل سبک  طور که بیان شد پژوهش همان

یافته انجام  یادگیري و نوآوري، بیشتر در کشورهاي توسعه
ها در کشورهاي در حال توسعه،  شده و این تحلیل

هاي متناسب با شرایط یادگیري همان کشورها را هم  شاخص
شابه تحقیقات گذشته مورد اشاره در پیشینه م. طلبد می

سبک یادگیري ترکیبی  ،نتیجه این تحقیقبنا به موضوع، 
باشد و بیشترین رشد گردش  ترین سبک یادگیري می مناسب

  .هاي با این سبک یادگیري است مالی مربوط به شرکت
ترین  هایی نیز مواجه بوده که از مهم این تحقیق با محدودیت

هاي مورد بررسی و  به کم بودن شرکتتوان  آنها می
هاي مورد تحلیل به دلیل محدودیت  محدودیت تنوع بخش

و همچنین پائین 1393بانک اطالعاتی پیمایش نوآوري سال 
هاي پیمایش نوآوري در برخی  بودن کیفیت تکمیل پرسشنامه

 .ها اشاره کرد شاخص

هاي یادگیري و نوآوري  این تحقیق به منظور تحلیل سبک
ها  ها و نیز بررسی پیامدهاي این سبک اذشده توسط شرکتاتخ

گونه تحقیقات  و نتایج این شدها انجام  بر عملکرد شرکت
هاي نوآوري و اتخاذ  گیري کالن سیاست تواند به جهت می

گذاران علم و فناوري  تصمیمات سیاستی توسط سیاست
ها به صورت  شرکتکه مشخص است . کشور کمک کند

به عنوان نمونه، در این . کنند ، نوآوري و یادگیري نمییکسان
تحقیق چهار سبک یادگیري و نوآوري به دست آمد که هر 

باید به . باشد به فرد خود می هاي منحصر  کدام داراي ویژگی
که تنها اندازه شرکت و سطح فناوري  داشتاین نکته توجه 

ه بلک کردهها، سبک یادگیري و نوآوري را مشخص ن شرکت
راهبردهاي شرکت در جوانب مختلف یادگیري هم این مسئله 

  .کند را روشن می
الزم به ذکر است که نوآوري تدریجی و یادگیري تجربی، 
تأثیرات اقتصادي قابل توجهی به دنبال دارد مخصوصاً زمانی 

هاي دانشی موجود بوده و ترکیب دو سبک  که زیرساخت
STI  وDUI اتفاق بیفتد.  
هاي ترکیبی یادگیري و  ها به سمت سبک کتحرکت شر براي

 :شود گذاري پیشنهاد می نوآوري، سه راهبرد کالن سیاست

  :هایی که استراتژي مشخص یادگیري ندارند شرکت) الف
مندي  ها به دلیل عدم وجود شرایط رقابتی و بهره این شرکت

هاي عمدتاً دولتی، استراتژي مشخصی در یادگیري  از حمایت
ها دو مسیر کالن  در این شرکت. وري ندارندفناوري و نوآ

رو، حرکت به سمت یادگیري تعاملی و یا حرکت به  پیش
 از طریقشود  پیشنهاد می. سمت نوآوري و ایجاد دانش است

هاي نسنجیده،  بهبود فضاي رقابتی و کاهش حمایت
به سمت نوآوري و یادگیري سوق یابند و  ي مذکورها شرکت

، ایجاد لیاتی در انجام تحقیقاتما هاي دولت با معافیت
ارتقاء  هاي تسهیالت در استفاده از نخبگان، بهبود مولفه

ها را  ، شرکتمرتبط و ارتقاء استانداردهاي و کیفیت وري بهره
  .به این سمت سوق دهد

  :ضعیف STIهاي با  شرکت) ب
ها عمدتاً با اکتساب دانش از منابع بیرونی از طریق  این شرکت

در . دهند انتقال فناوري و تجهیزات، به فعالیت خود ادامه می
هاي  انداز تسلط بر فناوري چشم فقدانها،  مورد این شرکت

موجود و ارتقاء توانمندي فناورانه در طول زمان، باعث 
ده فناوري خارجی کنن خواهد شد که آنها به عنوان یک مصرف

هاي سیاستی در جهت  شود بسته پیشنهاد می. باقی بمانند
هاي فنی، دانشی و  ها به ایجاد زیرساخت تشویق شرکت

هاي مالیاتی تأمین تجهیزات  تجهیزاتی و معافیت
هاي پیوست  همچنین سیاست. ارائه شود... و  وتوسعه تحقیق

تواند به  هاي نهادي است که می فناوري از جمله زیرساخت
  .ها کمک کند یادگیري فناورانه در این شرکت

  :هاي با یادگیري تعاملی ضعیف شرکت) ج
ها،  هاي علمی و دانشی در این شرکت رغم وجود پتانسیل علی

اشته و سعی دارند به هاي یادگیري خارجی محدودي د کانال
هاي  بنیان با اتکاء با ظرفیت هاي دانش عنوان شرکت

هاي  در مورد فناوري. سازمانی اقدام به نوآوري نمایند درون
تواند در بهبود  هاي مستقیم دولتی می کامالً نوظهور، حمایت

هایی که  ها مفید باشد اما در شرکت عملکرد این شرکت
ی مناسبی موجود بوده و هاي دانشی و تجهیزات زیرساخت

هاي خارجی وجود دارد بهره  امکان یادگیري تعاملی با شرکت
گرفتن از این فرصت با توجه به ظرفیت جذب و عوامل 

تواند  ها، می هاي سازمانی مؤثر موجود در این شرکت یادگیري
. در رسیدن به سبک مناسب یادگیري و نوآوري راهگشا باشد

هاي  یل تعامالت شرکتتواند از طریق تسه دولت می
هاي خارجی در  دار و پیشرو داخلی، اجبار شرکت پتانسیل
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به بهبود عملکرد این ... هاي داخلی و  مشارکت با شرکت
 .ها کمک کند شرکت
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