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چکیده
امروزه انعطافپذیری و انطباق با محیط یکی از اولویتهای ش��رکتها اس��ت؛ که برای ش��رکتهای
تش��کیلدهنده خوشه از اهمیت بسزایی برخوردار اس��ت و به معنی ظرفیت خوشه برای یادگیری در
ش��رایط متغیر است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی انطباق سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی
در ش��رکتهای تشکیلدهنده خوشه اس��ت .پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی ،ازلحاظ ماهیت و روش،
توصیفی -پیمایش��ی از نوع همبس��تگی است .جامعه آماری ش��امل واحدهای خوشه صنعتی پوشاک
کردآباد و واحدهای خوش��ه علم و فناوری اس��تان همدان بودند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسش��نامه
استاندارد بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد.
بهمنظور تجزیهوتحلیل از مدل تحلیل مسیر ،آزمون تی دونمونهای و آزمون لوین و برای تحلیل متغیر
میانجی از آزمون س��وبل استفاده شد .نتایج نش��ان داد که خوشه بر انطباق سازمانی شرکتها بهطور
مستقیم و غیرمستقیم؛ از طریق یادگیری سازمانی تأثیر میگذارد .یادگیری سازمانی بر انطباق سازمانی
تأثیر مس��تقیم و معناداری دارد .ا ّما در مقایس��ه خوشه علم و فناوری با خوشه صنعتی ازلحاظ انطباق
سازمانی و یادگیری سازمانی ،خوشه علم و فناوری از وضعیت بهتری برخوردار است.

کلمات کلیدی:
خوشه صنعتی ،خوشه علم و فناوری ،انطباق سازمانی ،یادگیری سازمانی.
 . 1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 . 2کارشناسی ارشد مدیریت  ،MBAدانشگاه پیام نور
* نویسنده عهده دار مکاتباتparnazzandi@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه جهانیش��دن و انقالب تکنولوژی چالشهایی را برای ش��رکتها به وجود آورده است ،بااینحال
علیرغ��م این چالشها ،فرصتهایی نیز پیشروی ش��رکتها قرار میگیرد ک��ه آنها میتوانند از این
فرصتها اس��تفاده الزم را ببرند .این اصل بهطور ویژه برای ش��رکتهای کوچک و متوسط که در بازار
داخلی فاقد رشد الزم در کشورهای درحالتوسعه هستند و نیز با ضعیف بودن زیرساختها و محدود
بودن تجهیزات جانبی و حمایتی روبهرو میباشند ،بیشتر صدق میکند .درنتیجه بسیاری از کشورها،
توس��عه خوشههای منطقهای 1را که ش��رکت میتواند در آن شایستگیها و مزیتهای رقابتی در برابر
بهترین رقبای جهان را با به اش��تراک گذاش��تن مناب��ع ،قابلیتهای نوآورانه و دانش به دس��ت آورند
را مبن��ای کار خود قرار دادند .تعدادی از محققان ،ارزش خوش��هها در ارتقاء مزیت رقابتی ش��رکت و
رقابتهای منطقهای را تأیید کردهاند(برسناهان و همکاران2001 ،2؛ پورتر1998 ،3؛ زاکر و همکاران،4
1998؛ ساکس��نیان .)1994 ،5آنها همچنین به مزیتهای خوش��ه ازجمله توسعه ،انتقال و درنتیجه
اس��تفاده از دانش الزم برای انعطاف و انطباق موفق با تغییر س��ریع محیط ،اش��اره نمودهاند .توس��عه
موفق خوش��هها ممکن است در بسیاری از کش��ورها مشکلساز باشد .پورتر( )1990چهار ویژگی الزم
و برجس��ته برای توس��عه صنعت در یک کشور را بهصورت مقابل تعریف نمود؛  .1شرایط متغیر(عامل،
فاکتورها)  .2تقاضا  .3حمایت صنعت  .4رقابت(پورتر .)1990 ،6حتی با توسعه خوشهها ،مطرح شدن
ه��ر یک از این عوامل بهمثابه پش��تیبانی برای رقابتی نمودن کس��بوکار ،این ام��کان وجود دارد که
توسعه خوشهها برای کشورهای کوچک و یا درحالتوسعه دشوار باشد؛ درنتیجه ،بسیاری از شرکتها
بهتدری��ج تمرکز خود را از عوامل نامش��هود به ویژگیهای فیزیکی خوش��هها منتقل میکنند که این
خود میتواند منجر به س��ودآوری ش��ود .از طریق توسعه و ظهور ش��بکههای اجتماعی و معامالتی در
خوشهها تعدادی از شرکتها بهسرعت ،شهرت جهانی پیدا کردهاند .این شرکتها با استفاده از منابع و
قابلیتهایی در کشورهای خود و همچنین برقراری ارتباط میان شبکههای خود و خوشههای کشورهای
دیگر به س��ودآوری میرس��ند .پورتر( )1990نشان داد که رقابت بینالمللی و پایدار ایجادشده بر روی
1 . Regional clusters
2 . Bresnahan et al
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4 . Zucker et al
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فرآیندهایی همچون اختالف ارزشهای ملی ،فرهنگها ،ساختارهای اقتصادی ،مؤسسات و تاریخ تأثیر
گذارند(پورتر .)1990 ،با برقرار نمودن ارتباط(شبکهای شدن ارتباط) میان فرهنگها ،شرکتها ممکن
اس��ت قادر به اس��تفاده از منابع و قابلیتهایی که تا قبل از آن در دس��ترس نبوده ،شده و به تحریک
نوآوری ادامه دهند .خوشهها و شبکهها هر دو به نوآوری و تحریک آن توجه نمودهاند؛ بااینحال بسیاری
از تحقیقات بر روی عوامل برونزایی متمرکز شده است که موجب تسهیل در توسعه و رشد خوشهها
میش��وند .توجه به منابع ،کار و زیرس��اختها میتواند خوش��ه را پش��تیبانی کند؛ بااینحال موفقیت
خوش��هها و شرکتهای خاص ممکن است به عوامل درونزا مانند ارتباط شبکه با شرکتهای داخلی
و یا عوامل برونزا بس��تگی داشته باشد .همچنین ممکن اس��ت یادگیری و اتحاد جمعی در چارچوب
ش��رکتها ،یادگیری سازمانی ،تبادل دانش و گس��ترش فناوری در توسعهی خوشهها ،تأثیرگذار باشد
و موجب رش��د آنها شود و درنتیجه موجب انطباق عملکرد داخلی شرکتهای تشکیلدهنده خوشه
با محیط بیرونی ش��ود .از دیدگاه یادگیری سازمانی برای گسترش فناوری و کمک به توضیح عملکرد
شرکتها باید در چارچوب خوشهها اقدام نمود .تعدادی از محققان مانند استارکی و بارنات )1997(1و
تالمن و همکاران )2004(2پیشنهاد نمودهاند که یادگیری مؤثر و مستمر ،کلید حفظ مزیت یک شرکت
در رقابت و انطباق عملکرد داخلی با محیط است(تالمن و همکاران2004 ،؛ استارکی و بارنات)1997 ،؛
بهعبارتدیگر ،انطباق ش��رکتهای تشکیلدهنده خوشه با محیط بیرونی ،همان ظرفیت خوشه برای
یادگیری در شرایط ناپایدار ،پویا ،پیچیده و متغیر است.
اندیش��مندان معتقدند س��ازمانها بهمنظور تطبیق با محیط ،باقی ماندن در عرصه رقابت و کسب
جایگاه مناسب در بازارهای ملی و بینالمللی الزم است از استراتژی یادگیری سازمانی استفاده نمایند
و از س��اختارها ،فرآیندها ،ابزارها و مهارتهای نوین که زمینه الزم برای یادگیری س��ازمانی را فراهم
مینمایند ،برخوردار باشند(چنگ و همکاران .)2014 ،3خوشهها یکی از انواع ساختارهای جدید و موفق
هستند که به دلیل مشارکت و روابط متقابل بین شرکتها و کارکنان و منابع مشترک ،زمینه الزم برای
یادگیری را فراهم ساخته و از طرف دیگر در محیط پویای امروز ،سازمانهایی قادر به انطباق عملکرد
داخلی با محیط خارجی هستند که بتوانند قواعد را یاد بگیرند که این نیز ،دلیل بر اهمیت و توجه به
خوشهها است(معارفی و همکاران .)2013 ،4امروزه به تشکیل خوشهها در حوزه صنعت توجه ویژهای
1 . Starkey & Barnatt
2 . Tallman et al
3 . Cheng et al
4 . Moarrefi et al
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میش��ود ،زیرا تش��کیل خوشهها به دلیل ارتباط و همکاری ش��رکتهای حاضر در خوشه و استفاده از
منابع مشترک ،باعث یادگیری سازمانی میشود که این خود میتواند موجب انطباق بیشتر شرکتها با
محیط شود(تالمن و همکاران .)2004 ،پژوهش حاضر نقش خوشههای صنعتی در یادگیری سازمانی
و انطباق س��ازمانی را بررسی میکند ،زیرا اعتقاد بر آن است که یادگیری و همچنین انطباق با محیط
میتواند از طریق تشکیل خوشه ،تسهیل شود؛ بهعبارتدیگر سؤال اصلی پژوهش حاضر در این است
که آیا با س��وق دادن و هدایت خوش��ه به سمت خلق و اکتس��اب دانش و یادگیری بیشتر میتوان به
انطباق سازمانی دست یافت؟ درواقع ،با تبدیل و در نظر گرفتن خوشه بهمثابه یک سازمان یادگیرنده،
آیا میتواند در دستیابی شرکتهای تشکیلدهنده خوشه به انطباق و سازش با محیط ،نقشی اساسی
ایفا نمود؟ برای پاسخ به پرسشهای فوق ،پژوهش حاضر به دنبال مقایسه یادگیری سازمانی و انطباق
سازمانی در شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی و شرکتهای تشکیلدهنده خوشه علم و فناوری
است که از طریق این مقایسه ،بتوان به نتایج بهتری دست پیدا نمود.
از آنجا که بررسی «خوشه» و مفاهیم مرتبط با آن موضوعی جدید است و در حوزه صنعت ،سابقه
بس��یار زیادی ندارد و پژوهشهایی هم که تاکنون در این زمینه انجام شدهاند ،بیشتر به دنبال تعریف
سازه خوشه بودهاند ،پژوهش حاضر از چند جهت اهمیت بسیار دارد :اول اینکه تاکنون مطالعه عملی
کاملی درزمینۀ خوش��ه علم و فناوری انجام نش��ده اس��ت؛ دوم اینکه چه در داخل و چه در خارج از
کش��ور ،برای نخستین بار اس��ت که بهطور عملی به بررسی و مقایسه دو خوشه صنعتی و خوشه علم
و فناوری در کنار هم پرداخته میش��ود؛ س��وم اینکه امید به آن است که با نگاه به خوشهها از دریچه
انطباق س��ازمانی ،در جهت انگیزش و تشویق شرکتها به تشکیل خوشه ،مشارکت و فعالیت گروهی،
گامی کوچک برداشته شود.
خوشه صنعتی و خوشه علم و فناوری
یکی از مهمترین راهبردهای توسعه با تأکید بر صنایع کوچک و متوسط ،تمرکز جغرافیایی واحدهای
تولیدی و تشکیل خوشه است(مرادی و زندیپاک .)1395 ،خوشه صنعتی مجموعهای همگن از صنایع
است که در مناطق جغرافیایی به سبب وجود مزیتهای خاص و یا سرمایههای قوام یافته اجتماعی چون
فن و مهارت مرتبط با یکدیگر در حوزهای خاص فعالیت میکنند(تورینا و همکاران2016 ،1؛ معارفی و
1 . Turina et al
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همکاران .)2013 ،خوشه صنعتی عموماً در یک مقیاس جغرافیایی شهری یا منطقهای شکل میگیرد
و دارای ویژگیهای متعدد و مش��خص است .خوش��ه صنعتی بهصورت گروهی از بنگاهها و مؤسسات
اقتصادی و غیراقتصادی هستند که بهصورت افقی و عمودی با یکدیگر در ارتباط هستند و همکاری و
رقابت دارند(چنگ و همکاران2014 ،؛ سینق و ایوانز .)2009 ،1همچنین زمینههای همکاری متنوعی
بین آنها وجود دارد ،مانند خریدهای مشترک ،استفاده از شبکههای توزیع مشترک ،ارتباطات فناورانه،
تحقیقات مش��ترک ،زمینههای آموزش کارکنان ،آموزش مشترک مدیران ،برنامههای استانداردسازی
جمعی ،مطالعات مشترک بازار ،خرید فناوریهای قابلاستفاده مشترک و نیز ،استفاده از زمینههای بازار
کار مشترک مثل تش��کیل ذخیره سرمایه انسانی مشترک .امروزه ،خوشه صنعتی بهمثابه یک راهبرد
کلیدی برای رقابت ملی و بینالمللی مطرح ش��ده اس��ت(میرقادری .)1394 ،خوشه صنعتی پدیدهای
اقتصادی در سطح جهانی است که بهمنزله الگویی مدرن برای توسعه اقتصادی شناخته شده است .به
لحاظ نظری ،خوشه صنعتی میتواند بخشهای تخصصی را تقویت و همکاریهای صنعتی را تسهیل
کند(مرادی و زندیپاک .)1395 ،این الگوی صنعتی به تخصیص عقالیی تکنولوژی ،استعدادها و سرمایه
میانجامد و توس��عه روشها و مدیریت کارای نوآوری را باعث میش��ود(معارفی و همکاران.)2013 ،
خوش��ه علم و فناوری نوع پیش��رفته و بازنگری ش��ده از خوشه صنعتی اس��ت که تعاریف متعدد
و مش��ابهی برای آن گفته شده اس��ت :خوشه فناوری ترکیب منس��جمی از متخصصین ،سرمایههای
مخاطرهپذیر ،ش��رکتهایی با فناوری برتر و زیرس��اختهای فیزیکی مناس��ب اس��ت که در مجاورت
دانش��گاهها ،پارکهای علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی و در یک محدوده جغرافیایی مش��خص با یک
مدیری��ت بازار محور ،محصوالت و خدمات دانشمحور را تولید میکند(ولیزاده .)1386 ،خوش��ه علم
و فناوری مجموعهای از ش��رکتهای بزرگ و کوچک هس��تند که در اطراف مؤسسهها یا سازمانهای
پژوهش��ی بزرگ مجتمع شده اس��ت؛ تأکید بر خالقیت و نوآوری ،س��رریز فناوری با هدایت دولتی از
ویژگیهای این مجموعه است که آنها را تبدیل به ساختارهای بسیار موفق در دنیای اقتصاد و فناوری
کردهاند(مرادیپور و داستانی .)1391 ،خوشه علم و فناوری نشاندهنده روابط بین شرکتهایی است
که از طریق مش��ترکات و پیوندها در محصوالت ،خدمات ،نهادهه��ا ،فناوریها ،ارتباطات و ...بهصورت
عمودی و افقی باهم در ارتباط هستند(رحیمی و نیکسیرت .)1391 ،در تعریفی دیگر ،خوشه علم و
فناوری تمرکز جغرافیایی شرکتهای فناوری متشکل از رقبا ،تأمینکنندگان ،عرضهکنندگان ،خدمات
1 . Singh & Evans
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و مش��تریان اس��ت که معموالً در اطراف مراکز علمی تحقیقاتی و دانشگاهها مستقر هستند(صمدی و
همکاران .)1387 ،الزمه موفقیت خوش��ه فناوری و نوآوری ،همکاری گروهی اعضا اس��ت؛ که با ایجاد
شرکتهای نوپا و تکیه بر ایدههای جدید میسر میشود(دینمحمدی و همکاران .)1384 ،الزم به ذکر
اس��ت که خوشه دره سیلیکون ،خوشه چندرس��انهای مالزی و خوشه  ICTبنگلور ،شناخته شدهترین
خوشههای علم و فناوری در جهان هستند(صمدی و همکاران.)1387 ،
الزامات خوشههای صنعتی و خوشههای علم و فناوری
خوشههای صنعتی که محصول تئوری «الماس پورتر» را تشکیل میدادند؛ نوعی از تمرکز جغرافیایی
را در بر میگرفتند که همه فعالیتهای مهم مطرحش��ده در سطوح کالن و خرد تحلیلهای اقتصادی
و الزامات ابزاری تحلیلهای منطقهای را پوشش میدهند(تورینا و همکاران2016 ،؛ چنگ و همکاران،
 .)2014ای��ن تمرک��ز جغرافیایی ،چند نکت��ه قابل تأکید را دارا اس��ت که هنگام تعریف ،بررس��ی یا
سیاستگذاری ،بایست مورد دقت قرار گیرند )1(.الزامی برای قرار گرفتن خوشههای صنعتی در داخل
فضای ش��هرها نیس��ت و آنها را میتوان در فضاهای تجمعی خارج از فضای شهر نیز ،برقرار نمود؛()2
الزامی برای وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در درون خوشههای صنعتی وجود ندارد و میتوان این
ارتباط را در خارج از فضای خوش��ه نیز ،برقرار نمود؛( )3الزامی برای خطرپذیری باالی سرمایه نیست؛
چراکه در خوشههای صنعتی اغلب محصوالتی تولید میشود که شناخته شده هستند و تقاضای آنها
در بازار وجود دارد و در حقیقت ،محصوالت تولیدی آنها دارای نوع مشابه با عملکرد کام ً
ال مشابه در

بازار است؛( )4الزامی برای همپیوندی با بنگاههای صاحب تکنولوژی بینالمللی وجود ندارد و بنگاههای
پیشرو میتوانند در یک فضای پایینتر رقابتی نیز ،همچنان موفق عمل کنند؛( )5هرچند خوشههای
صنعت��ی میتوانن��د محصوالت با تکنولوژی برتر تولی��د نمایند؛ ولی الزامی ب��رای تولید محصوالت با
تکنولوژی برتر نیست؛( )6الزامی به حرکت در مرزهای باالیی تکنولوژی و داشتن تکنولوژیهای مرزی
علم در خوش��ههای صنعتی نیست؛ ولی میتوان از انواع سطوح تکنولوژی بهرهگیری نمود؛( )7الزامی
برای اس��تفاده از نیروهای انس��انی بسیار س��طح باال چون دانشمندان ،مهندس��ان و نیروهای ماهر با
دستمزدهای باال وجود ندارد و میتوان از یک ذخیره نیروی انسانی خودافزا که نیروی نیمه ماهر در آن
وجود دارد استفاده نمود؛( )8الزامی برای تولید محصوالت نو برای بازار وجود ندارد و فقط کافی است
محصوالت جدید برای بنگاه در خوشههای صنعتی تولید شده و در رقابت با سایرین قرار گیرد .الزامات
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هشتگانه فوق با این مفهوم بیان شدهاند که یک خوشه صنعتی بسیار موفق میتواند همه این نکات
را رعایت نماید؛ ولی لزومی به رعایت تمامی این الزامات نیست(رحیمی و نیکسیرت .)1391 ،رعایت
آنها منجر به رشد رقابتپذیری و افزایش مزیت رقابتی تکنولوژیکی و نوآوری آن میشود؛ ولی اگر این
الزامات را نیز ،رعایت ننمایند تنها از مزیتهای ناشی از قرار گرفتن در یک فضای جغرافیایی مشترک،
برقراری ارتباطهای عمودی و افقی با س��ایر بنگاهها و برخورداری از مزیتهای رقابتی ،جمعی و انواع
صرفههای اقتصادی میتواند بقای خوش��ه را با سرعت تغییر متوسط تضمین نماید(بیرپوت)2007 ،1؛
اما در خوشههای علم و فناوری که نوع پیشرفتهای از خوشههای صنعتی هستند؛ عدم الزام هشتگانه
فوق به الزام تبدیل میگردند(مرادیپور و داستانی.)1391 ،
یادگیری سازمانی
یادگیری س��ازمانی با ایجاد تعادل بین س��ه اصل توس��عه حال ،انتقال و دسترسی به اطالعات در یک
ش��رکت معنا پیدا میکند(پفر و ساتون .)2000 ،2یادگیری سازمانی ،توسعه ساختارها ،روشها و ابزار
مناس��ب ،گردش ثابت ورودی بشر(انتقال نسلها) و همچنین قابلیت تصمیمگیری سریع و ضروری را
در س��ازمان در برمیگیرد(ریزینگانی )2000 ،3ویلسون و اس��ی )1999(4یادگیری سازمانی را بهمثابه
تالش ش��رکت بهس��وی خلق فعال دانش یکپارچه و بهکارگیری دانش برای انطباق با محیط در حال
تغییر تعریف نمودهاند(ویلس��ون و اس��ی .)1999 ،قبل از اینکه دانش بهمنزله عاملی برای رس��یدن
به اهداف س��ازمان بهحس��اب بیاید ،باید بهطور کامل یاد گرفته ش��ود .دانش جدید بهواس��طه توسعه
محیط داخلی و یا محیط خارجی ش��رکت به دست میآید(دافی .)2000 ،5فرآیند کسب دانشی که از
منابع خارجی به دس��ت آمده باشد دانش(اکتشافی /کسب) نامیده میشود(چنگ و همکاران.)2014 ،
سازمان اغلب وضع موجود خود را برای شناسایی شکافها در عملیات جاری ارزیابی و سپس اقدام به
شناسایی شیوههای برجسته و یا موقعیتهای خوب رقبا و یا شرکا میکند .هنگامیکه این موضوعات
شناس��ایی شدند ،سازمان میتواند برای اس��تفاده داخلی و بهبود عملکرد شرکت ،شروع به جمعآوری
دانش کند(نیو .)2010 ،6دانش اقتباسش��ده از ش��رکا و منابع خارجی میتواند بهطور چشمگیری در
1 . Beerpoot
2 . Pfeffer & Sutton
3 . Raisinghani
4 . Wilson & Asay
5 . Duffy
6 . Niu
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افزایش قابلیتهای ش��رکت نقش داشته باشد .روند ایجاد دانش در داخل سازمان ،خلق دانش نامیده
میشود .فرآیند خلق دانش بر دانش نهفته در طبیعت که متمرکز در ذهن افراد و یا گروههای مختلف
س��ازمان است ،تأکید دارد(چنگ و همکاران .)2014 ،معموالً س��ازمان به یک فرآیند درزمینۀ تحول
دانش ضمنی به دانش صریح جهت افزایش کاربرد دانش ،نیاز دارد .همکاری بین کارکنان و واحدهای
مختلف و تیمهای پروژههای تحقیق و توسعه در داخل سازمان ،روشی معمول برای ایجاد دانش جدید
در س��ازمان است .سازمانها از قابلیتی نابرابر در یکپارچهسازی و بازتولید دانش از منابع خارجی برای
ایجاد دانش برخوردارند(دافی .)2000 ،این توانایی بهطور گسترده بهمثابه ظرفیتی برای جذب ،به کار
برده میشود(کوهن و لوینتال .)1990 ،1با توجه به این ایده میتوان دریافت که شرکت باید از حداقل
سطح دانش موجود در منطقه برخوردار باشد که شرکت را قادر به تشخیص ارزشهای بالقوه اطالعات
خارجی نماید .کوهن و لوینتال( )1990پیشنهاد نمودهاند که توانایی به دست آوردن ارزشها و دانش
استفاده از اطالعات خارجی ،اغلب با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ،تولید نوآوری و عملکرد مرتبط
با آن به دست میآید(کوهن و لوینتال .)1990 ،همچنین تعامل با شرکتهای دیگر بهاحتمال قوی به
افزایش ظرفیت جذب س��ازمان میانجامد .بهطور مستقیم ،جوامع انسانی به تولید دانش با استفاده از
مقایسهی ایدههای ناآشنا ،حقایق یا ابزارهای مربوط به ایده میپردازند(مک کرمیک .)1999 ،2کوهن
و لوینتال( )1990همچنین فرض میکنند که قابلیتهای یادگیری شامل ،توسعه ظرفیتهای موجود
برای جذب دانش اس��ت ،درحالیکه با مهارتهای حل مسئل ه که نشاندهندهی افزایش ظرفیت برای
دانش جدید اس��ت ،بس��یار متفاوت اس��ت و بنابراین ظرفیت خلق دانش و ظرفیت جذب آن مشابه و
مکمل هم میباش��ند(کوهن و لوینتال .)1990 ،برای نمون��ه نوناکا( )1998و نوناکا و تاکوچی()1995
اش��اره نمودهاند که هر دو نوع دانش ضمنی و صریح بهطور کلی از دو راه به دس��ت میآیند؛ از طریق
تعامل دانش صریح و دانش ضمنی و تعامل اجتماعی آنها در تسهیل کار شرکت و همچنین از طریق
تعامل و تجارت سازمان با دیگر سازمانها(نوناکا1998 ،3؛ نوناکا و تاکوچی.)1995 ،4
انطباق سازمانی
در تئوری س��ازمان دو پارادایم در رابطه با مفهوم انطباق بررس��ی شده اس��ت .اولین گروه به «تئوری
1 . Cohen & Levinthal
2 . McCormick
3 . Nonaka
4 . Nonaka & Takeuchi
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وابس��تگی به منابع »1تأکید نموده اس��ت(الورنس و الرسچ1967 ،2؛ س��یرت و مارچ .)1963 ،3دومین
گروه از مطالعات که توسط هنان و فریمن( )1984انجام شده است ،به «تئوری بومشناسی جمعیت»4
تأکید مینمایند؛ که بر این اس��اس ،انطباق سازمانی ،واکنش آهسته به تغییرات محیطی تعریف شده
است(هنان و فریمن .)1984 ،5بسیاری از محققان در این زمینه معتقدند که این دو نظریه بیشتر مکمل
هم هستند تا رقیب هم(لوینتال .)1991 ،6بهطور کلی تئوری وابستگی به منابع بر توانایی سازمان در
کسب منابع از محیط بهمثابه یک عامل اساسی و تعیینکننده برای بقا متمرکز است(چنگ و همکاران،
 .)2014تئوری وابستگی به منابع در چهار موضوع اصلی خالصه میشود )1(.مسئله منابع؛( )2کنترل
بیرونی س��ازمانها؛( )3اس��تراتژیهایی برای مدیریت کنترل؛( )4تأثیر بر فرآیندهای درونی(الورنس و
الرسچ .)1967 ،بومشناسی جمعیت یا بومشناسی سازمانها از تئوریهای گزینش طبیعی در بیولوژی
ناشی شده است .اصل اساسی این است که گونههایی که با محیط بهتر منطبق میشوند ،باقی میمانند.
بومشناس��ی جمعیت یک مدل سه مرحلهای را برای تشریح تغییر بیان میکند .این سه مرحله شامل:
تنوع ،گزینش و ابقاء اس��ت .در این رابطه تئوریهای س��ازمان از بیولوژیس��تها پی��روی نموده و دو
فرض اصلی را مطرح میکند )1(:س��ازمانها توانایی محدودی برای انطباق با تغییر محیطی دارند)2(.
فرآیندهای تغییر نهایتاً توس��ط محیط کنترل میشوند(هنان و فریمن .)1984 ،هر دو تئوری ،قدرت
زیادی به محیط میدهند .با این تفاوت که تئوری وابس��تگی به منابع ،نوعی نگاه از سازمان به محیط
اس��ت؛ اما تئوری بومشناس��ی جمعیت ،نوعی نگاه از محیط به سازمان اس��ت .این دو تئوری به دلیل
دو نگاه متفاوت نس��بت به محیط ،مکمل هم نامیده میش��وند(چنگ و همکاران .)2014 ،در ديدگاه
بومشناسی جمعیت بر انتخاب تأكيد ميكند ،اما دیدگاه وابستگي منابع بر تطبيق تأكيد دارد(لوینتال،
 .)1991ديدگاه وابستگي منابع در بسياري از ويژگيها با ديدگاه اقتضايی استراتژيك مشابه است ،اما
تأكيد عمدهای بر كل سازمان دارد تا واحدهاي اجزاي آن .اين ديدگاه قوياً ريشه در چارچوب سيستم

باز دارد .نياز به تهيه منابع ،وابس��تگي بين س��ازمانها و واحدهاي خارج را به وجود ميآورد ،ماهيت و
حدود وابستگي سازمان برحسب اهميت و كميابي اين منابع مشخص ميشود .وابستگي عكس قدرت
1 . Theory of resource dependency
2 . Lawrence & Lorsch
3 . Cyert & March
4 . The theory of population ecology
5 . Hannan & Freeman
6 . Levinthal
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است(س��یرت و مارچ .)1963 ،در ديدگاه وابس��تگی به منابع ،سازمان خيلي بيشتر از ديدگاه اكولوژي
جمعيت ،در تغيير سرنوش��ت خود نه عنصر بيتفاوت ،بلكه عنصر فعال تلقي ميش��ود(هنان و فریمن،
 .)1984همه سازمانها به عرضهكنندگان و مشتريان وابستهاند ،اما اينكه کدامیک از عرضهكنندگان
و مشتريان خاص بهمثابه شريك مبادله انتخاب شوند و چه نوع مبادلهاي انجام پذيرد تا حدي از طرف
سازمان تعيين ميشود(الورنس و الرسچ.)1967 ،
اس��کات( )1987استدالل میکند که دیدگاه انطباق س��ازمانی در رابطه با ویژگیهای محیطی
سازمانهای بزرگ و دورههای زمانی کوتاهتر مفید است ،بااینوجود بعضی از شرکتهای کوچک در
دورههای طوالنیتر هم دیدگاه انطباق س��ازمانی را بهکار گرفتهاند .یافتن یک رویکرد س��ازمانی که
متناسب با محیطزیست باشد ،اغلب ناشی از تطبیق چند تالش با نتیجههای متفاوت است(اسکات،1
 .)1987با توجه به اینکه اکثریت تغییرات زیس��تمحیطی ،غیرقابل پیشبینیاند و سازمان ملزم به
انعطافپذیری و انطباقپذیری در ش��رایط محیطی غیرقابلپیشبینی در زمان کوتاه است؛ به همین
دلیل س��ازمان برای تطبیق بیشتر با محیط ،نیازمند یک سیستم تطبیقی با محیطزیست نامشخص
اس��ت(کوران .)1988 ،2لوینتال( )1991به این نتیجه دس��ت یافت که سازمان باید بهطور مداوم در
تالش برای یافتن یک روند تطبیقی مناس��ب برای بهرهبرداری از فرآیندهای موجود یا دانش موجود
و اکتش��افات جدید باشد .حفظ تعادل بین دسترس��ی به امکانات جدید و بهبود روال عملیاتی برای

بقای س��ازمان و رفاه بلندمدت ضروری است(لوینتال .)1991 ،هنگامیکه محیط نسبتاً پایدار است،
س��ازمان تمایل به افزایش شایس��تگیهای موجود ،جهت اتخاذ روشهای جدید کسبوکار را دارد.
همچنین هنگامیکه سازمان در یک موقعیت رقابتی قرار دارد ،نیاز به تطبیق سریع با محیط خارجی،
از طریق بررسی گزینههای استراتژیک جدید را دارد .گزینههای استراتژیکی همانند مدیریت دانش،
یادگیری و همکاری و روابط با دیگر س��ازمانها بهطور معمول به اکتشاف یا بهرهبرداری بهمثابه یک
اصل ،تأکید میکنند.
خوشه ،یادگیری سازمانی و انطباق سازمانی
ش��رکتهای کنون��ی در محیطهای متحول و پویایی قرار گرفتهاند که مدی��ران و رهبران آنها باید با
نیروها و موانعی که در مقابل کوششهایش��ان جهت حفظ س��ازمان وجود دارد ،مقابله کنند(لوینتال،
1 . Scott
2 . Kuran
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 .)1991در چنین ش��رایطی ،موفقیت شرکتها به توانایی انطباق و سازگاری با عوامل متغیر محیطی
و طرحهای س��ازمانی کارآمد وابسته است(اسدی و همکاران .)1388 ،سازمانهایی میتوانند کارآمد و
اثربخش باش��ند که بهگونهای پویا و قابلانعطاف طرحریزی ش��ده و بتوانند بهسرعت خود را با عوامل
متغیر محیط تطبیق دهند(عباسیمقدم و حسین علیزاده .)1390 ،انطباقپذیری سازمانی عبارت است
از اعمال تقاضاهای محیط کاری در فعالیتهای سازمان(رابینس��ون و برکس .)2011 ،1س��ازمانهای
س��ازگار بهوسیله مشتریان هدایت میشوند ،ریس��ک میکنند ،از اشتباه خود یاد میگیرند و ظرفیت
یادگیری و تجربه ایجاد تغییر را دارند .به نظر بسیاری از محققان ،شاخصهای اندازهگیری انطباقپذیری
شامل سه زیر مؤلفه ایجاد تغییر ،مشتریمداری و یادگیری سازمانی است(دنیژن و همکاران.)2006 ،2
در عصر حاضر ،س��ازمانها برای بقای خود نیاز دارند تا بهطور مداوم از تجربیات قبلی یاد بگیرند و با
تغییرات محیطی منطبق ش��وند(عباسزاده و همکاران .)1394 ،درواقع ،انطباقپذیری همان ظرفیت
یادگیری سازمانی و مشارکت است که به سازمان در رسیدن به اهداف کمک مینماید(وانگ و الینگر،3
 .)2011س��ازمانها ب��رای ارتقای یادگیری ،ثبات و عملکرد س��ازمانی نیاز ب��ه ظرفیت انطباقپذیری
سازمانی دارند(استریچمن)2005 ،4؛ بهعبارتدیگر ،انطباقپذیری سازمانی ،توانایی سازمان در یادگیری
مس��تمر و پاس��خدهی به تغییرات درون و بیرون سازمان اس��ت(پی و کانکانهالی .)2009 ،5یادگیری
س��ازمانی ،هس��ته اصلی انطباق سازمانی است(استریچمن و مارش��ود .)2010 ،6یادگیری سازمانی در
س��طوح فردی ،گروهی و س��ازمانی صورت میگیرد و از طریق آن س��ازمان از محیط درونی و بیرونی
کس��ب دانش مینماید .یکی از بهترین راهکارها و طرحهای س��ازمانی کارآمد برای حل مش��کالت و
توس��عه بنگاههای کوچک و متوس��ط ،در جهت تطبیق عملکرد داخلی با محیط ،تجمیع شرکتها در
قالب خوش��ه است(مرادی و زندیپاک .)1395 ،چنگ و همکاران( )2014انطباقپذیری و یادگیری را
از عوامل پیشبینیکننده اثربخش��ی خوشه معرفی نمودهاند .درواقع ،افزایش میزان یادگیری میتواند
افزایش انطباقپذیری خوشه را به دنبال داشته باشد(ساکسنیان .)1994 ،این دو عامل میتوانند بهمثابه
مکملی برای ارزیابی و پیشبینی اولویتهای تغییر در خوشه و همچنین تدوین بهتر استراتژیها برای
1 . Robinson & Berkes
2 . Denison et al
3 . Wang & Ellinger
4 . Strichman
5 . Pee & Kankanhalli
6 . Strichman & Marshood
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اجرای موفقیتآمیز تکنیکها و فرآیندهای مدیریت به کار گرفته شوند .خوشهها بهطور مداوم در حال
یادگیری چیزهای جدید هستند(پورتر .)1998 ،خوشهها بهخصوص خوشههای علم و فناوری از طریق
رها کردن قواعد قدیمی و منسوخ گذشته ،توانایی انطباق محیطی در حال تغییر را کسب خواهند نمود.
بقا و تداوم حیات خوشه منوط به آن است که میزان یادگیری سازمانی به اندازه و یا بیشتر از تغییرات
محیطی باشد(معارفی و همکاران.)2013 ،
پیشینه پژوهش
بهط��ور کلی ،در رابطه با موضوع خوش��ه چه در داخل و چه در خارج از کش��ور ،پژوهشهای بس��یار
محدودی صورت گرفته است که در ادامه به این پژوهشها اشاره میشود.
تورینا و همکاران( )2016در پژوهشی به بررسی خوشه محصوالت کشاورزی شکلگرفته در ایتالیا
پرداختند .پژوهش آنها بیشتر جنبه کیفی داشت .نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که حمایت
و عملکرد توابع پش��تیبانی همچون دولتی و قانونی ،خصوصی و مراکز علمی و دانش��گاهی ،موجبات
توسعه و رشد خوشه را فراهم میسازند .عملکرد خوشهها بر اساس نوع آنها متفاوت است؛ برای نمونه،
هنگامیکه دولتها انواع صنایع مختلف را ایجاد و بنا میسازند و جهتگیریهایی به سمت پارکهای
علم و فناوری ،ش��هرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ عملکرد شرکتهای تشکیلدهنده
خوش��هها ،متفاوت میش��ود .شرکتها میبایس��تی با حلقه تأمینکنندگان همکاری نموده و همکاری
خود را با صنعت و دانش��گاه بهمنظور توسعه و بهروزرسانی دانش و قابلیتهای مدیریت فنی گسترش
دهند(تورینا و همکاران.)2016 ،
چنگ و همکاران( )2014در پژوهشی با عنوان «خوشه صنعتی ،یادگیری سازمانی و سازمانهای
انطباقی :یک مطالعه اکتش��افی در مناطق صنعتی» با هدف بررس��ی رابطه و نقش خوشه صنعتی در
شکلگیری دانش و یادگیری و تشدید انطباق شرکتهای تشکیلدهنده خوشه با محیط ،در بین 943
ش��رکت در ایاالتمتحده آمریکا ،چین ،تایوان و س��وئد به مطالعه چگونگی دخالت خوشه صنعتی در
تحت تأثیر قرار دادن یادگیری سازمانی و اینکه چگونه یادگیری ،بهنوبه خود ،انطباق سازمانی را تحت
تأثیر قرار میدهد ،پرداختند .نتایج نشان داد ،خوشه صنعتی به دلیل برخورداری از تجمیع شرکتها
و همچنین کارکنان ،به اش��تراکگذاری دانش و تجارب یکدیگر و جلب حمایت مراکز علمی از طریق
حمایتهای بخش دولتی و خصوصی ،میتواند محیط مناس��بی جهت یادگیری س��ازمانی و درنهایت
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انطباق با محیط که همان افزایش ظرفیت یادگیری است را فراهم سازد(چنگ و همکاران.)2014 ،
معارفی و همکاران( )2013پژوهش��ی را با هدف همکاریهای بین ش��رکتها در قالب خوش��ه از
دیدگاه اقتصادی انجام دادند ،نتایج پژوهش آنها نشان داد تمرکز بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
بر خوشه صنعتی است که با استفاده از تجمیع شرکتها و اشتراکگذاری منابع و دانش ،در جهت ارتقاء
ظرفیتهای یادگیری ،برای استفاده بهینه از منابع و دستیابی به مزایای گوناگون ،به همکاری و رقابت
میپردازند .در درون خوشه یکسری همکاری بین اعضا و همچنین بنگاهها وجود دارد .در داخل خوشه
رقابت نیز ،وجود دارد؛ این رقابت میتواند بین اعضا خوشه بهصورت پیشرفتهای در بازارهای بینالمللی
باش��د .ولی نکته مهمی که وجود دارد این اس��ت که کاهش رقابت بین اعضا ،مهمترین هدف توس��عه
خوشه است .ایده کاهش رقابت به معنی اطمینان بنگاهها ،برای همکاری بیشتر خوشه از دستیابی آسان
به نهادههای تجاری در جهت تسهیل رقابت برون خوشهای و نیز ،رقابتهای بینالمللی است(معارفی
و همکاران.)2013 ،
وانگ و الینگر( )2011در پژوهشی با عنوان «یادگیری سازمانی» که بهصورت یک پژوهش کیفی
انجام ش��ده بود ،ضمن بررسی ابعاد و مزایای یادگیری در بهبود و افزایش بقای سازمان ،به این نتیجه
رسیدند که محیط بیرونی و انطباق با محیط ،با یادگیری و یادگیری با عملکرد نوآوری میتواند رابطه
معناداری داشته باشد(وانگ و الینگر.)2011 ،
اس��تریچمن و مارش��ود( )2010با انجام پژوهشی به این نتیجه رس��یدند که سازمان برای اینکه
بهمنزله سازمان یادگیرنده عمل کند؛ نیاز به ظرفیت انطباقپذیری سازمانی دارند که برآیند آن ،افزایش
کارایی سازمانی است(استریچمن و مارشود.)2010 ،
پی و کانکانهالی( )2009در پژوهشی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ،به این نتیجه رسیدند که
توجه و اس��تفاده مؤثر از دانش موجود و ایجاد س��اختاری برای یادگیری سازمانی جهت سازش بیشتر با
محیط ،اهمیت بسیار دارد .درواقع ،آنها معتقدند که تالشهای نوآورانه در سازمان نتیجه سرمایهگذاری
هدفمند در فرآیند یادگیری و ارتقاء دانش برای سازگاری سازمان است(پی و کانکانهالی.)2009 ،
نتایج پژوهشی که توسط سینق و ایوانز( )2009انجام گرفت؛ نشان داد که به دلیل مزایای حاصل
از خوش��ه ،اکثریت کش��ورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،سیاس��تهای توسعه خوشهای را به دلیل
تمرک��ز تعدادی از بنگاههای کوچک و متوس��ط در یک ح��وزه جغرافیایی که موجب صرفهجوییهای
ناشی از مقیاس و تنوع ،انتقال دانش و فناوری ،افزایش رقابتپذیری و همچنین اشتغالزایی و فراهم
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نمودن امکان حصول درآمد مناسب و  ...میشود را الگو قرار دادهاند .درواقع ،امر توسعه بنگاههای بخش
خصوصی در قالب توس��عه خوش��های ،به دلیل افزایش همکاری و انجام فعالیتهای مشارکتی ،دارای
بازدهی بیشتری است(سینق و ایوانز.)2009 ،
بیرپوت( )2007در پژوهش��ی با عنوان «یادگیری و کارآفرینی در خوشه مبلمان» با هدف بررسی
رابطه بین خوش��ه صنعتی ،یادگیری و کارآفرینی ،به مطالعه چگونگی دسترسی مجموعه شرکتهای
یک خوش��ه مبلمان صنعتی ،واقع در کشور فیلیپین به یادگیری و فراهم ساختن کارآفرینی ،پرداخته
است و به این نتیجه رسید که یادگیری مهمترین نقش را در رشد بنگاهها داشته و یادگیری در خوشه،
به رقابت و تمایل بنگاهها به همکاری ،تبادل دانش و ایدهها بس��تگی خواهد داشت .ایجاد فرصتهای
ش��غلی یا به عبارتی کارآفرینی که به دلیل برخورداری از تجمیع و گسترش فعالیتها ایجاد میشود،
یکی دیگر از اهداف توسعه خوشهها است(بیرپوت.)2007 ،
اس��تریچمن( )2005در پژوهش��ی به این نتیجه رسید که ظرفیت انطباقپذیری سازمانی ،توانایی
سازمان در یادگیری مستمر و پاسخ به تغییرات درون و بیرون است که نقشی اساسی در افزایش کارایی
و اثربخشی سازمان دارد(استریچمن.)2005 ،
مرادی و زندیپاک( )1395پژوهش��ی با عنوان «بررس��ی میزان تأثیر مش��ارکت یا عدم مشارکت
ش��رکتها در ایجاد خوش��ه صنعتی بر عملکرد نوآوری آنها با نقش میانج��ی مدیریت دانش» انجام
دادهان��د .ه��دف از پژوهش آنها ،بررس��ی عملکرد ن��وآوری با نقش میانجیگ��ری مدیریت دانش در
شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی با شرکتهایی بود که تشکیل خوشه ندادهاند .نتایج نشان داد
که شرکتهای تشکیلدهنده خوشه نسبت به شرکتهایی که تشکیل خوشه ندادهاند ،از جنبه عملکرد
نوآوری و مدیریت دانش از وضعیت بهتری برخوردارند(مرادی و زندیپاک.)1395 ،
میرقادری( )1394در پژوهش��ی با عنوان «بررسی مهارتآموزی و اشتغال در خوشههای صنعتی از
دیدگاه پویاییشناس��ی سیس��تم» به ارائه دیدگاهی جامع نسبت به چگونگی توسعه اشتغال و یادگیری
مهارتهای مختلف جهت موفقیت خوشههای صنعتی پرداخته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
چرخههای توسعه اشتغال یادگیری مهارت در خوشههای صنعتی بههمپیوسته و دارای متغیرهای اثرگذار
مشترک و یکسان است .بهجز تکنولوژی که دارای اثر متفاوت در کل خوشه است(میرقادری.)1394 ،
قهرمانی و همکاران( )1394در پژوهشی با عنوان «تأثیر یادگیری سازمانی بر پاسخگویی اقتصادی
و اجتماعی شهرداری تهران» به این نتیجه رسیدند که یادگیری بر پاسخگویی سریعتر و بهتر به ابعاد
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اقتصادی و اجتماعی محیط ،تأثیرگذار است .هر چه مدیران در سطوح مختلف سیاستگذاریها ،تعیین
راهبردها و برنامههای عملیاتی ،در خصوص یادگیری ،بیشتر سرمایهگذاری کنند؛ پاسخگویی به ابعاد
اقتصادی و اجتماعی محیط ،سازمانی ،بهبود خواهد یافت(قهرمانی و همکاران.)1394 ،
میرکمال��ی و فرهادیراد( )1391در مطالعهای با عن��وان «طراحی مدلی براي اندازهگیري انطباق
سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی» به بررسی متغیرها و عوامل مؤثر با انطباق سازمانی دانشگاه با محیط
بیرونی و درنهایت ارائه مدلی براي اندازهگیري میزان انطباق دانشگاههاي دولتی شهر تهران با محیط
پرداختهاند .آنها همچنین به این نتیجه رس��یدند که توجه به امر یادگیری ،مؤلفهای اساس��ی جهت
انطباق بیشتر شرکت با محیط است(میرکمالی و فرهادیراد.)1391 ،
مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
با توجه به مطالب ذکرشده پیشین ،مدل چنگ و همکاران( )2014بهمنظور بررسی و تست فرضیهها
مدنظر قرار گرفت.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش؛ منبع (چنگ و همکاران)4102 ،

در پژوهش چنگ و همکاران( ،)2014مدل فوق ،فقط در میان ش��رکتهای تشکیلدهنده خوشه
صنعتی آزمون شد؛ اما در پژوهش حاضر ،مدل مفهومی هم در بین شرکتهای تشکیلدهنده خوشه
صنعتی و هم در بین شرکتهای تشکیلدهنده خوشه علم و فناوری ،آزمون شده است؛ بنابراین نوآوری
پژوهش حاضر ،امکان مقایسه بین دو نوع متفاوت خوشه است .همچنین ضمن بررسی نقش میانجی
متغیر یادگیری س��ازمانی ،بررس��ی تفاوت روابط تعریفشده در بین دو خوشه صنعتی و خوشه علم و
فناوری است؛ که بهصورت فرضیه پنجم آمده است؛ اما از آنجا که بررسی این فرضیه بر اساس آزمون
 Tدونمونهای و لوین بررس��ی شده است ،بهصورت ترس��یمی نمیتوان آن را در مدلهای مسیر نشان
داد؛ بنابراین ،فرضیههای پژوهش بهصورت زیر تدوین شدند که چهار فرضیه اول در دو جامعه آماری
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متفاوت آزمون خواهد شد و فرضیه پنجم نتایج را در دو جامعه آماری مقایسه نموده است.
فرضیه اول :خوشه بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی و معنیداری دارد.

فرضیه دوم :یادگیری سازمانی بر انطباق سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه سوم :خوشه بر انطباق سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

فرضیه چهارم :یادگیری سازمانی نقش میانجیگری بین خوشه و انطباق سازمانی ایفا میکند.

فرضیه پنجم :تفاوت معنیداری در روابط تعریفش��ده مدل ،میان ش��رکتهای تش��کیلدهنده
خوشه صنعتی و شرکتهای تشکیلدهنده خوشه علم و فناوری وجود دارد.
روششناسی پژوهش

روش پژوهش :پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر ماهیت و روش ،توصیفی-
پیمایشی از نوع همبستگی است

جامعه و نمونه آماری :جامعه آماری پژوهش از دو بخش تشکیل شده است .شرکتهای تشکیلدهنده
خوش��ه صنعتی و شرکتهای تشکیلدهنده خوشه علم و فناوری .جامعه آماری مربوط به شرکتهای
تشکیلدهنده خوشه صنعتی شامل شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی پوشاک کردآباد واقع در
شهرس��تان کبودرآهنگ در استان همدان که مجموعاً  200شرکت بودند .بر اساس جدول کرجسی و

مورگان ،1حجم نمونه با اس��تفاده از روش نمونهگیری طبقهای نس��بی  248مورد بود .با توجه به افت
احتمالی نمونهها ،تعداد  300پرس��شنامه توزیع و درنهایت  281پرس��شنامه به محقق برگشت داده
ش��د( 93/66درصد) که تعداد پرسشنامههای قابلتحلیل و حجم نمونه واقعی پژوهش درنهایت 260
مورد بود .جامعه آماری دوم شامل  22شرکت تشکیلدهنده خوشه علم و فناوری استان همدان بودند.
حجم نمونه بر اس��اس جدول کرجس��ی و مورگان 162 ،تعیین شد .با توجه به افت احتمالی نمونهها،
تعداد  200پرس��شنامه توزیع و درنهایت  193پرسشنامه به محقق برگشت داده شد( 96/50درصد)
که تعداد پرس��شنامههای قابلتحلیل و حجم نمونه واقعی پژوهش درنهایت  172با روش نمونهگیری
طبقهای نسبی بود.
ابزار پژوهش
اطالع��ات موردنیاز از طریق روش کتابخانهای ،پایگاههای اینترنتی و میدانی جمعآوری ش��ده اس��ت.
1 . Krejcie & Morgan

مقایسه خوشه صنعتی و خوشه علم و فناوری از نظر انطباق سازمانی با ...

79

بهمنظور جمعآوری اطالعات میدانی از پرس��شنامه استاندارد چنگ و همکاران( )2014استفاده شد.
پرسشنامه بر اساس طیف  5سطحی لیکرت از گزینه بسیار زیاد تا بسیار کم و با مقیاس ترتیبی تنظیم
شد .پایایی و روایی ابزار نیز ،بررسی شد.
پایایی ابزار پژوهش
جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتایج در جدول  1نشان میدهد
که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.
جدول  :1آلفای کرونباخ یک از متغیرها و کل سؤاالت

خوشه صنعتی

خوشه علم و فناوری

پرسشنامه

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

خوشه

14

0/933

یادگیری سازمانی

10

0/812

انطباق سازمانی

16

0/894

مجموع سؤاالت

40

0/961

خوشه

14

0/958

یادگیری سازمانی

10

0/951

انطباق سازمانی

16

0/872

مجموع سؤاالت

40

0/983

تحلیل عاملی تأییدی جهت بررسی روایی سازه
برای بررس��ی روایی س��ازه یا میزان تبیینپذیری هر متغیر بهوسیله پرس��شها از مدل تحلیل عاملی
تأییدی بر اساس نرمافزار لیزرل استفاده شده است؛ که با توجه به معناداری بهدستآمده(باالی ،)1/96
میتوان نتیجه گرفت که همه بارهای عاملی(ضرایب استاندارد) سطح معناداری الزم را دارند و تمامی
سؤالهای پرسشنامه ،متغیرهای پژوهش را بهخوبی تبیین میکنند(جدول .)2

80

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره پنجم /شماره  /1تابستان 1396
جدول  :2نتایج تحلیل عاملی تأییدی(روایی سازه)
خوشه علم و فناوری

خوشه صنعتی
متغیر

ضریب استاندارد

واریانس

ضریب معناداری

ضریب استاندارد

واریانس

ضریب معناداری

گویهها(سؤاالت) مربوطه

3/49 0/08 0/29

همکاری شرکتهای عضو خوشه در روابط
پیمانکاری با خریداران و تأمینکنندگان

13/55 0/54 0/73

4/69 0/14 0/38

همکاری شرکتهای عضو خوشه با شرکتهای
دیگر درزمینۀ فعالیتهای زنجیره تأمین

11/04 0/46 0/68

7/20 0/31 0/56

تمرکز بیشتر شرکتهای عضو خوشه بر فعالیت
اصلی و ارزشگذاری بیشتر

تشویق و تحریک فعالیتهای اقتصادی در درون و
9/49 0/48 0/69
بیرون خوشه از طریق شرکتهای عضو خوشه

0/68 0/82

14

10/49 0/45 0/67

6/61 0/27 0/52

برقراری ارتباط پیوسته با شرکا برای شرکتهای
عضو خوشه

15/11 0/72 0/85

9/03 0/45 0/67

تقلید و تولید گسترده کاالی محلی در خوشه

14/64 0/69 0/83

خوشه ((C

 9/97 0/52 0/72خوشهنمایانگرشایستگیهایفنیخاصبهمثابهیککل 14/60 0/69 0/83
9/31 0/46 0/68

تاریخ اجتماعی مشترک در شرکتهای
تشکیلدهنده خوشه

15/29 0/72 0/85

نزدیکی شرکتهای تشکیلدهنده خوشه در یک
3/49 0/08 0/29
منطقه جغرافیایی

15/69 0/76 0/87

برخورداری از روابط اجتماعی بین شرکتها در
کنار روابط اقتصادی یا تجاری

14/92 0/71 0/84

7/62 0/32 0/57

وجود نهادها ،برای نمونه آزمایشگاههای تحقیقاتی
6/99 0/28 0/53
و دانشگاهها و ...در اطراف خوشه

15/11 0/72 0/85

7/51 0/31 0/56

حمایت سازمانهای دولتی و محلی در جهت
توسعه خوشه

7/25 0/30 0/55

داشتن پسزمینه فرهنگی مشترک در خیلی از
نیروهای کار و شرکتهای خوشه

16/18 0/77 0/88

9/37 0/45 0/67

مطلوبیت و حمایت زیرساختها از شرکتهای
تشکیلدهنده خوشه

11/04 0/46 0/68

0/71 0/84

15

مقایسه خوشه صنعتی و خوشه علم و فناوری از نظر انطباق سازمانی با ...

خوشه صنعتی

81

خوشه علم و فناوری

متغیر

ضریب استاندارد

واریانس

ضریب معناداری

ضریب استاندارد

واریانس

ضریب معناداری

گویهها(سؤاالت) مربوطه

7/11 0/29 0/54

کسب اطالعات و دانش از خارج از سازمان

5/07 0/12 0/35

6/98 0/28 0/53

کسب اطالعات باارزش و دانش بهوسیله
الگوبرداری

5/69 0/15 0/39

3/49 0/08 0/29

برقراری ارتباط با شرکا یا همپیمانان

4/15 0/08 0/29

یادگیری سازمانی()OL

دریافت دانش موردنیاز از طریق ارتباط با شرکای
4/69 0/14 0/38
استراتژیک

10/52 0/44 0/66

8/93 0/42 0/65

دریافت بازخورد از مشتریان

15/13 0/72 0/85

10/07 0/50 0/71

توانایی در تجزیهوتحلیل ،طبقهبندی و تبدیل
دانش عمومی به دانش خاص

16/14 0/79 0/89

 8/70 0/40 0/63توانایی کسب تجربیات مختلف برای کشف دانش جدید 13/11 0/61 0/78
7/97 0/35 0/59

توانایی ایجاد دانش موردنیاز داخلی

13/88 0/66 0/81

10/33 0/52 0/72

داشتن رویههای رسمی بهمنظور توسعه دانش
ارزشمند و مفید

7/38 0/24 0/49

 6/94 0/28 0/53داشتن روشهای غیررسمی بهمنظور توسعه دانش 12/86 0/59 0/77
7/37 0/30 0/55

ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین

8/88 0/34 0/58

6/99 0/28 0/53

بهبود و تصحیح استراتژیهای مالی

16/66 0/81 0/90

انطباق سازمانی()OA

 7/51 0/31 0/56بهبود و تصحیح استراتژیهای شرکت /کسبوکار 11/04 0/46 0/68
7/25 0/30 0/55

بهبود و تصحیح عملکرد مهندسی

10/49 0/45 0/67

9/37 0/45 0/67

بهبود مداوم ویژگیهای محصوالت /خدمات/
فناوریهای موجود

14/60 0/69 0/83

8/93 0/42 0/65

بهبود کیفیت محصول

15/69 0/76 0/87

10/07 0/50 0/71

افزایش خدمات به مشتریان

7/38 0/24 0/49

8/70 0/40 0/63

کسب سود مناسب در بلندمدت از محصول/
خدمات موجود شرکت

5/64 0/14 0/38

82

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره پنجم /شماره  /1تابستان 1396
خوشه علم و فناوری

خوشه صنعتی
متغیر

ضریب استاندارد

واریانس

ضریب معناداری

ضریب استاندارد

واریانس

ضریب معناداری

گویهها(سؤاالت) مربوطه

 7/97 0/35 0/59ثبتمداوممحصوالت/خدمات/فناوریجدیددرشرکت 15/28 0/72 0/85
 10/33 0/52 0/72انطباق راههای جدید برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین 15/44 0/74 0/86
انطباق سازمانی()OA

 6/94 0/28 0/53انطباق راههای جدید برای مدیریت استراتژیهای مالی 15/55 0/74 0/86
انطباق راههای جدید برای مدیریت استراتژیهای
6/99 0/28 0/53
شرکت /کسبوکار

14/69 0/69 0/83

 7/51 0/31 0/56انطباق راههای جدید برای مدیریت عملکرد مهندسی 15/96 0/77 0/88
7/25 0/30 0/55

معرفی محصوالت /خدمات جدید

14/19 0/66 0/81

9/37 0/45 0/67

میزان فروش از محصوالت /خدمات جدید

9/79 0/38 0/62

8/93 0/42 0/65

گشودن فرصتهای جدید بازار از طریق نوآوری

16/66 0/81 0/90

ش��اخصهای هر یک از مدلها نش��ان از برازش مناس��ب آنها داش��ت .همچنین ش��اخصهای
بهدس��تآمده برازش برای مدل تحلیل مس��یر نیز ،نش��ان از برازش مناس��ب مدل پژوهش دارد .این
شاخصها در جدول  3آمده است.
جدول  :3شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل مسیر
آماره مربوط به مدل

شاخص برازش

معیار مقبولیت

سطح معناداری()P-value

مقادیر کم

0/000

کای دو یا خی دو()χ 2

-

2321/00

1009/46

درجه آزادی()df

-

1001

402

کای دو یا خی دو بر درجه آزادی()2/dfχ

/dfχ ≤3/00

2/31

2/51

0/054

0/041

2

شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل(RMSEA>0/08 )RMSEA

خوشه صنعتی

خوشه علم و
فناوری

0/000
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آماره مربوط به مدل

شاخص برازش

معیار مقبولیت

شاخص میانگین مجذور پسماندهها()RMR

RMR>0/05

0/05

شاخص برازندگی فزاینده()IFI

IFI <0/90

0/98

0/92

شاخص برازش تطبیقی()CFI

CFI <0/90

0/96

0/95

شاخص برازش هنجار شده()NFI

NFI <0/90

0/97

0/97

شاخص نرم نشده برازندگی()NNFI

NNFI <0/90

0/98

0/95

شاخص نيكويي برازش()GFI

GFI <0/90

0/91

0/97

شاخص نيكويي برازش اصالح شده()AGFI

AGFI <0/85

0/93

0/86

خوشه صنعتی

خوشه علم و
فناوری

0/04

همانطور که مالحظه میکنید ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول  3نشان میدهد که)(x2/df

در هر دو مدل برابر با  2/31و  2/51که نشاندهنده برازش مناسب مدل است .ريشه خطاي ميانگين
مجذورات ( )RMSEAميبايس��تي کمتر از  0/08باش��د که در هر دو مدل ،اين مقدار برابر  0/054و
 0/041است .شاخص میانگین مجذور پسماندهها( )RMRنیز ،ميبايستي کمتر از  0/05باشد که در
این مدلها ،این ش��رایط صدق میکند .دیگر ش��اخصها هم نشان میدهد که دادهها بهخوبی با مدل
منطبق هستند و شاخصهاي ارائهشده نشاندهنده برازش مناسب مدل هستند.
آزمون فرضیههای پژوهش از طریق مدل تحلیل مسیر
در ادامه بر اس��اس مدل تحلیل مس��یر ،فرضیههای پژوهش بررسی میشود .شکل  2و  3خالصهشده
مدل تحلیل مسیر در حالت تخمین استاندارد و همچنین در حالت اعداد معناداری را نشان میدهند.
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شکل  :2نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری (خوشه صنعتی)

شکل  :3نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری (خوشه علم و فناوری)

در ادامه برای نمایش بهتر ،روابط و ضرایب پارامترهای مدل ،جدول  4ارائه شده است.
بر اساس شکل  2و  3به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته خواهد شد .ضرایب استاندارد ،بیانگر
تأثیر متغیرها بر یکدیگرند .ضرایب معناداری نیز ،نشاندهنده معناداری رابطه یا تأثیر است .نتایج مدل
تحلیل مسیر در حالت ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری و نتایج رد یا تأیید فرضیهها ،بهطور خالصه
در جدول  5آمده است.
نتایج نشان داد در شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی ،خوشه و یادگیری سازمانی ،به ترتیب
به میزان  0/42و  0/43بر انطباق سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند .در شرکتهای تشکیلدهنده
خوش��ه علم و فناوری ،خوش��ه و یادگیری س��ازمانی نیز ،به ترتیب به میزان  0/69و  0/81بر انطباق
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سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند .همچنین تأثیر خوشه بر یادگیری سازمانی به ترتیب در خوشه
صنعتی و خوش��ه علم و فناوری  0/23و  0/84بود .همانطور که مش��اهده میشود ،ضرایب استاندارد
برای س��ه فرضیه اول پژوهش ،چه در خوش��ه صنعتی و چه در خوش��ه علم و فناوری اعداد معناداری
الزم(بیشتر از  )1/96را دارد ،بنابراین هر سه فرضیه هم تأیید میشوند؛ اما میزان آن در خوشه علم و
فناوری بیشتر است.
جدول  :4محاسبه آثار مستقیم ،غیرمستقیم و آثار کل متغیرهای مستقل ،میانجی و وابسته
خوشه

خوشه صنعتی

خوشه علم و
فناوری

متغیر مستقل(از)

متغیر وابسته(به)

تأثیر مستقیم

تأثیر
غیرمستقیم

تأثیر کل

خوشه

یادگیری سازمانی

0/23

-

0/23

یادگیری سازمانی

انطباق سازمانی

0/43

-

0/43

خوشه

انطباق سازمانی

0/42

0/11

0/53

خوشه

یادگیری سازمانی

0/84

-

0/84

یادگیری سازمانی

انطباق سازمانی

0/81

-

0/81

خوشه

انطباق سازمانی

0/69

0/30

0/99

جدول  :5نتایج ضرایب استاندارد و معناداری(تأیید یا رد فرضیهها)
تأیید یا
ضریب
واریانس
خوشه فرضیه متغیر مستقل(از) متغیر وابسته(به) بار عاملی
تبیین شده معناداری رد فرضیه

صنعتی
علم و فناوری

H1

خوشه

یادگیری سازمانی

0/23

0/08

3/49

تأیید

H2

یادگیری سازمانی

انطباق سازمانی

0/43

0/19

7/81

تأیید

H3

خوشه

انطباق سازمانی

0/42

0/18

6/15

تأیید

H1

خوشه

یادگیری سازمانی

0/84

0/71

18/56

تأیید

H2

یادگیری سازمانی

انطباق سازمانی

0/81

0/66

15/96

تأیید

H3

خوشه

انطباق سازمانی

0/69

0/47

10/73

تأیید
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آزمون فرضیه چهارم از طريق روش آزمون سبل

1

جهت بررس��ی فرضیه چهارم و تحلیل میانجیگری متغیر یادگیری س��ازمانی در رابطه بین خوش��ه و
انطباق سازمانی از روش آزمون سبل استفاده شد .نتایج آزمون سبل در جدول  6آمده است.
جدول  :6بررسی نقش متغیر میانجی به روش آزمون سبل

خوشه

فرضیه

ضریب استاندارد

مقدارT

آماره آزمون سبل

خوشه
صنعتی
خوشه علم و
فناوری

خوشه بر انطباق
 H4سازمانی از طریق
یادگیری سازمانی

تأثیر غیرمستقیم

خوشه بر انطباق
 H4سازمانی از طریق
یادگیری سازمانی

نتیجه

جهت مسیر

خوشه بر یادگیری سازمانی 3/49 0/23
یادگیری سازمانی بر
انطباق سازمانی

7/81 0/43

خوشه بر یادگیری
سازمانی

18/56 0/84

یادگیری سازمانی بر
انطباق سازمانی

15/96 0/81

0/11 3/112

0/30 3/987

تائید

تائید

همانطور که از جدول  6مشخص است در شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی ،میزان ضریب
استاندارد ارتباطی بین خوشه بر یادگیری سازمانی برابر  0/23با میزان آماره  tبرابر  3/49و همچنین
میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین یادگیری سازمانی بر انطباق سازمانی برابر  0/43با میزان آماره t
برابر  7/81به دست آمد .جهت بررسی اثرگذاری خوشه بر انطباق سازمانی از طریق یادگیری سازمانی با
استفاده از آزمون سبل مقدار آماره سبل برابر  3/112به دست آمد که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار
بین خوشه بر انطباق سازمانی از طریق یادگیری سازمانی است .همچنین میزان اثرگذاری غیرمستقیم
برابر  0/11و اثر کل  0/53اس��ت .مقدار حاصل و میزان آماره س��بل نشاندهنده این موضوع است که
متغیر یادگیری سازمانی بهطور کامل نقش میانجی را در بین ارتباطات خوشه و انطباق سازمانی لحاظ
مینماید.
1 . Sobel
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در ش��رکتهای تشکیلدهنده خوش��ه علم و فناوری ،میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین خوشه
بر یادگیری س��ازمانی نیز ،برابر  0/84با میزان آماره  tبرابر  18/56و همچنین میزان ضریب استاندارد
ارتباطی بین یادگیری سازمانی بر انطباق سازمانی برابر  0/81با میزان آماره  tبرابر  15/96به دست آمد.
جهت بررسی اثرگذاری خوشه بر انطباق سازمانی از طریق یادگیری سازمانی با استفاده از آزمون سبل
مقدار آماره سبل برابر  3/987به دست آمد که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار بین خوشه بر انطباق
سازمانی از طریق یادگیری سازمانی است .همچنین میزان اثرگذاری غیرمستقیم برابر  0/30و اثر کل
 0/99است .مقدار حاصل و میزان آماره سبل نشاندهنده این موضوع است که متغیر یادگیری سازمانی
بهطور کامل نقش میانجی را در بین ارتباطات خوشه و انطباق سازمانی لحاظ مینماید.
مقایسه میزان متغیرها در خوشه صنعتی و خوشه علم و فناوری
برای مقایس��ه میزان متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه پنجم) در دو خوش��ه از آزمون  Tدو نمونهای و
آزمون لوین استفاده شد .آزمون  Tدو نمونهای ،آزمونی پارامتریک است که به بررسی تفاوت اختالف
میانگین دو سطح درباره یک متغیر کمی میپردازد .در پژوهش حاضر ،جهت بررسی تفاوت پاسخهای
شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی و شرکتهای تشکیلدهنده خوشه علم و فناوری ،درخصوص
متغیرهای پژوهش از این دو آزمون استفاده شد(جدول .)7
همانگونه که از نتایج آزمون  Tدو نمونهای مش��خص اس��ت ،در هر س��ه متغیر سطح معنیداری
در آزمون لوین کمتر از  0/05به دس��ت آمده اس��ت ،بنابراین برای بررسی تفاوت پاسخها به سطر دوم
مراجعه میشود .همانگونه که نمایان است در تمامی سطوح معنیداری؛ عدد به دست آمده تا سه رقم
اعشار صفر است؛ بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت بین دو نمونه رد میشود .با این وصف
میتوان ادعا نمود که خوشه ،یادگیری سازمانی و انطباق سازمانی در دو خوشه تفاوت معنیداری باهم
دارند .برای مش��خص نمودن اینکه کدامیک از خوش��هها وضعیت بهتری دارند به حد باال و حد پایین
مراجعه شد ،ازآنجا که هر دو حد باال و پایین برای تکتک متغیرها منفی هستند ،نتیجه گرفته میشود
متغیری که در رده دوم وارد تحلیل شده است وضعیت باالتری را به خود اختصاص داده است .با توجه
به اینکه این متغیر مربوط به خوشه علم و فناوری بود ،نتیجه گرفته میشود که این خوشه ،وضعیت
بهتری نسبت به خوشه صنعتی ازلحاظ هر سه متغیر دارد .در حقیقت ،نتایج جدول در سطوح خطای
 0/05و  0/01و سطوح اطمینان  %95و  %99تفاوت معنیداری را نشان میدهد؛ بنابراین فرضیه پنجم
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نیز ،تأیید شد.
جدول  :7بررسی هر یک از متغیرهای پژوهش با آزمون  Tدو نمونهای و آزمون لوین
متغیرهای اصلی

خوشه

یادگیری
سازمانی
انطباق
سازمانی

واریانس برابر

حد
پایین

سطح معنیداری
حد باال

-0/957 -1/390

آزمون لوین آزمون
T
حد پایین
0/000

0/000
وجود تفاوت /خوشه
واریانس نابرابر/
علم و فناوری وضعیت
سطر اول
بهتری دارند.
0/000

0/000

0/000
وجود تفاوت /خوشه
واریانس نابرابر/
علم و فناوری وضعیت
سطر اول
بهتری دارند.
0/000

0/000

0/000
وجود تفاوت /خوشه
واریانس نابرابر/
علم و فناوری وضعیت
سطر اول
بهتری دارند.
0/000

واریانس نابرابر -0/967 -1/380
واریانس برابر

-0/578 -0/827

واریانس نابرابر -0/581 -0/825
واریانس برابر

-1/041 -1/442

واریانس نابرابر -1/042 -1/448

مبنای تحلیل

نتیجه

نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی نقش تشکیل خوشه در انطباق سازمانی با نقش میانجی یادگیری
سازمانی در شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی و شرکتهای تشکیلدهنده خوشه علم و فناوری
در اس��تان هم��دان بود .با توجه به اهمیت بحث خوش��هبندی در حوزه صنع��ت و همچنین یادگیری
س��ازمانی در حوزه مدیریت و س��ازمان ،در پژوهش حاضر سعی ش��د ،اثرات آنها بر انطباق سازمانی
بررسی شود .همانگونه که در بخش یافتهها بیان گردید؛ هر پنج فرضیه پژوهش تأیید شد.
نتایج نش��ان داد ،خوشه بر یادگیری س��ازمانی تأثیر مثبتی و معنیداری دارد(تأیید فرضیه اول).
درواقع تأیید این فرضیه نش��ان میدهد خوش��هها به دلیل تجمع شرکتها و نیروی کار و ارتباط بین
آنها ،ش��رایط الزم برای یادگیری س��ازمانی را فراهم میآورند و با تش��کیل خوشه ،شرکتهای عضو
میتوانند کس��بوکارهای حرفهای ،دانش و تکنیکهایی را برای دسترسی به تأمینکنندگان مشترک
در صنعت تس��هیل کنند و اینگونه از هزینههای س��رمایهگذاری بهصورت مستقل درزمینۀ یادگیری
و موارد مطرحش��ده بکاهند .همچنین پژوهش حاضر بر این نکته توجه دارد که یادگیری قادر اس��ت
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تواناییهای خوش��ه را در کاهش دوبارهکاری و خلق نوآوری ،بهبود بخشد .یادگیری به خوشهها کمک
میکند تا از طریق بازآفرینی دانش با تغییرات مقابله نمایند .نتایج این بخش با نتایج مطالعه تورینا و
همکاران( ،)2016چنگ و همکاران( ،)2014معارفی و همکاران( )2013و بیرپوت( )2007و تا حدودی
ب��ا نتایج پژوهش مرادی و زندیپ��اک( )1395مطابقت دارد .درواقع م��رادی و زندیپاک( )1395در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که خلق و اکتساب دانش به خوشهها كمك ميكند تا از طريق
يادگيري و بازآفريني دانش با تغييرات محیطی مقابله نمایند.
همچنین نتایج به دست آمده بیانگر آن است که یادگیری سازمانی بر انطباق سازمانی تأثیر مثبت
و معنیداری دارد(تأیید فرضیه دوم) .مفهوم این فرضیه این اس��ت که یادگیری ،منجر به س��ازگاری و
انطباق بیش��تر شرکتهای عضو خوشه با محیط میش��وند .درواقع خوشهها برای حفظ بقای خود در
صنعت و کس��ب مزیت رقابتی ،نیازمند بهنگام نگهداش��تن دانش و یادگیری هستند .با توجه به نتایج
به دس��ت آمده از پژوهش حاضر ،نیل به این هدف مهم در صنعت ،تنها با اهتمام به فرآیند یادگیری
سازمانی آنهم بهصورت پویا ،امکانپذیر است .همچنین نتایج بر این نکته توجه دارد که یادگیری قادر
است قابلیتهای خوشه را در واکنش سریع به تغییر و همراه شدن با صنعت ،بهبود بخشد .با توجه به
پویایی محیط صنعت ،یادگیری کلیدیترین مؤلفه ایجاد مزیت رقابتی و ماندگاری شرکتها در محیط
صنعت است .یادگیری سازمانی ،امکان انطباق سریع شرکتها را با تغییرات محیطی فراهم میآورند.
درواقع پژوهش حاضر نشان داد که استخراج دانش ،بهرهبرداری از یادگیری و تسهیم فعالیتهای تحقیق
و توس��عه ،میتواند باعث انطباق بیش��تر شرکتها با محیط شود .نتایج این قسمت با پژوهش چنگ و
همکاران( ،)2014وانگ و الینگر( ،)2011اس��تریچمن و مارش��ود( ،)2010پ��ی و کانکانهالی(،)2009
استریچمن( ،)2005لوینتال( )1991و پورتر( )1998مطابقت کامل دارد .همچنین تا حدودی با نتایج
پژوهش قهرمانی و همکاران( )1394و میرکمالی و فرهادیراد( )1391مطابق است .با توجه به اینکه
یادگیری س��ازمانی فرآیند کس��ب و توسعه دانش و قابلیتهای جدید اس��ت ،میتواند باعث انعطاف،
تطبیق بیش��تر و بهبود عملکرد شرکتهای تشکیلدهنده خوشهها در محیط شوند .همچنین توسعه
دانش سازمانی نیز ،برای خلق و تسهیل عملکرد نوآوری و بهبود بهرهوری ،اثربخشی ،کارایی ،انعطاف،
س��ازش و انطباق س��ازمانی مناسب است ،به اشتراکگذاری دانش کارآمد و انتقال آن محیطی را برای
اعضای شرکتهای تشکیلدهنده خوشهها فراهم میآورد که اعضای یک خوشه فرصتی برای یادگیری
و هم��کاری ،ایجاد انگیزه در کارکنان برای ایجاد دانش جدید جهت بقا ،انطباق و س��ازش ش��رکتها
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با محیط ،داش��ته باش��ند .پژوهش حاضر ب��ه این نکته توجه دارد که ام��روزه ،در محیطهای پویا تنها
سازمانهایی میتوانند خود را با محیط تطبیق دهند که بتوانند میزان یادگیری خود را نسبت به رقبا
افزایش دهند و از این طریق بر رقبای خود پیشی گرفته و به مزیت رقابتی دست یابند که خوشهها به
دلیل برخورداری از ویژگی تجمیع شرکتها ،امکان استفاده از تجربیات و امکانات همدیگر ،امکان ایجاد
امکانات مشترک و انجام امور بهصورت اشتراکی مخصوصاً در انجام  R&Dو فرآیندهای یادگیری جهت

بقا و سازش بیشتر شرکتها به وجود میآورد .درواقع انطباق با محیط بیرونی بهطور ضمنی به معنی
ظرفیت خوشه برای یادگیری در شرایط پیچیده و متغیر است .مدل خوشهها در توسعه صنایع کوچک
و متوس��ط ،بهمثابه یک باش��گاه و کارگاه یادگیری اس��ت که در آن انواع بازیکنها ضمن آموزشهای
تئوری��ک ،مهارت اجرای فنون را جهت مقابله بهتر ب��ا تهدیدات و فرصتهای محیطی و درنتیجه بقا،
انطباق و س��ازش با محیط تمرین کرده .خوشهها ،از ساختار مشوق رفتار جمعی ،مشترک و یادگیری
برخوردارند که این خود ضامن انعطاف و افزایش ماندگاری شرکتهای حاضر در خوشهها است.
فرضیه س��وم پژوهش به تأثیر خوشه بر انطباق سازمانی اشاره داشت که تأیید شد؛ بهعبارتدیگر،
تشکیل خوشه یکی از راههای دستیابی شرکتها به انطباق بهتر با محیط است .درواقع ،خوشه بهطور
مستقیم بر انطباق سازمانی تأثیر مثبت و معنیدار دارد .درواقع پژوهش حاضر بر این نکته تأکید دارد
که خوشهها ابزاری مؤثر در جهت ارتقای سازگاری و انطباق سازمانی تلقی میشوند .هرچقدر شرکتها
به سمت تشکیل خوشه حرکت نمایند ،آنها میتوانند در مواجه با تغییرات محیطی بهسرعت واکنش
نشان دهند و سازگاری و انطباق بهتری پیدا کنند .این نتیجه نیز ،بهطور کامل با نتایج پژوهش چنگ
و همکاران( ،)2014سینق و ایوانز( )2009و ساکسنیان( )1994مطابقت دارد .هنگامیکه محیط پویا
و غیرقابلپیشبینی اس��ت؛ خوش��ه بهمثابه یک گزینه استراتژیک جهت تسهیل و تسریع در انطباق با
محیط میتواند موردتوجه واقع شود .درواقع ،صنایع کوچک و متوسط ،با استفاده از استراتژی خوشه و
برخورداری از مزایای آن ،میتوانند در جهت کنترل محیط ،استفاده نمایند.
خوشه عالوه بر تأثیر مثبت و معنیدار که بر انطباق سازمانی داشت؛ تأثیر غیرمستقیم و معنیداری
هم از طریق یادگیری س��ازمانی بر انطباق س��ازمانی داشت؛ یعنی در فرضیه چهارم یادگیری سازمانی
بهمثابه متغیر میانجی بین خوش��ه و انطباق س��ازمانی مدنظر قرار گرفت .برای بررس��ی نقش متغیر
میانجی از آزمون سبل استفاده شد که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار بین خوشه بر انطباق سازمانی
از طریق یادگیری س��ازمانی بود .مقدار حاصل و میزان آماره آزمون س��بل نش��اندهنده این موضوع
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اس��ت که یادگیری س��ازمانی بهطور کامل نقش میانجی را در ارتباطات بین خوشه و انطباق سازمانی
ایفا میکند؛ یعنی متغیر خوش��ه ،عالوه براثر مس��تقیم ،بهصورت غیرمستقیم با حضور متغیر میانجی
یادگیری سازمانی ،عاملی تأثیرگذار بر انطباق سازمانی است .بنابراین ،طبق یافتههای پژوهش حاضر،
یادگیری سازمانی بهمثابه یک متغیر زمینهای ،شرایط تحقق یافتن انطباق سازمانی را درمجموع خوشه
فراهم میکند و از این طریق ،بر میزان عملکرد خوشه تأثیر میگذارد .درواقع ،هر چه میزان یادگیری
در خوشهها افزایش یابد ،میزان انطباق عملکرد داخلی خوشه با محیط نیز ،افزایش خواهد یافت .خلق
و اکتساب دانش به خوشهها كمك ميكند تا از طريق يادگيري و بازآفريني دانش با تغييرات برخورد
كنند و شرایط خود را منطبق بر محیط سازند.
همچنین مقایس��ه میزان متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی دونمونهای و لوین در دو نوع
خوشه موردمطالعه(شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی) و(شرکتهای تشکیلدهنده خوشه علم
و فناوری) نش��ان از تفاوت معنیدار بین دو نوع خوش��ه داش��ت(تأیید فرضیه پنجم) .نتایج نشان داد،
شرکتهای تشکیلدهنده خوشه علم و فناوری در مقایسه با شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی
ازلحاظ هر س��ه متغیر دارای وضعیت بهتری بودند ،بهخصوص ازلحاظ متغیرهای یادگیری سازمانی و
انطباق سازمانی.
بهطور کلی ،نتایج بیانگر آن است که بهکارگیری استراتژی تشکیل انواع خوشه و تشویق به توسعه
فناوری در تمام س��طوح آن ،روش��ی برای یادگیری و انطباق سازمانی است .اگرچه پژوهشها در چند
دهه اخیر توجه ش��ایانی به خوشهها در محافل صنعتی نمودهاند که برآمده از نتایج حاصله از استفاده
از خوشهها بهمنزله راهبردی جهت افزایش توان صنعتی و فناوری است .ا ّما نتایج پژوهش حاضر نشان

داد که صنعت مبتنی بر خوشه ،میتواند موجب انطباق با محیط و عامل شتاب حرکت به سمت اقتصاد

دانشبنیان گردد .از طرفی بخش مهمی از توان علمی کشورها در توسعه صنایع با فناوری برتر تجلی
مییابد و رشد و توسعه صنایع با فناوری برتر بهشدت متأثر از جریانهای دانش ،نوآوری و فعالیتهای
تحقیق و توسعه است .اکثر فعالیتهای صنعتی و اقتصادی نوآور که به موفقیت شایان توجهی دست
یافتند ،در نواحی خاص جغرافیایی بهصورت خوش��های متمرکز ش��دهاند .نتایج نشان داد که خوشهها
بهخصوص خوش��ههای علم و فناوری در تطبیق با محیط و جهتدهی به جریانهای فناوری نقش��ی
مهم ایفا مینمایند .درواقع تجمیع بنگاههای کوچک و متوسط در قالب خوشهها و شبکههای صنعتی
و فناوری ،موجب انطباق سریع با تغییرات و انعطاف الزم در محیط و شکار بهتر فرصتهای موجود در
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محیط میشود .درواقع میتوان بیان نمود که تحوالت خوشه ،تنها عکسالعمل انفعالی خوشه در برابر
تغییرات محیطی نیست؛ بلکه نتیجه تصمیمات و یادگیری در بین اعضا و شرکتهای عضو خوشه است.
درواقع ،اس��تراتژی خوشه با اش��تراکگذاری دانش و فراهم ساختن فرهنگ یادگیری ،جذب کارکنان
حرفهای و ماهر ،فعالیتهای تحقیق و توسعه و  ....باعث افزایش انطباق با محیط میشود.
از آنجا که یادگیری سازمانی ،عامل مهمی در انطباق شرکتها با محیط محسوب میشود ،پیشنهاد
میش��ود که ش��رکتها هر آنچه میبایس��ت از مهارتها و فنونی که ضامن موفقیت آنها است را یاد
بگیرند و حرکت بهس��وی اس��تراتژیهایی همچون شبکهسازی و خوشهس��ازی که اصول آنها بر پایه
مشارکت و همکاری در بخش صنعت است را موردتوجه قرار دهند؛ زیرا که نتایج پژوهش حاضر حاکی
از آن اس��ت که اجتماع ش��رکتها در قالب سازه خوش��ه ،میتواند بهمثابه راهکاری مؤثر جهت حفظ
ماندگاری و تثبیت س��ازگاری در بلندمدت باش��د .همچنین با توجه به اینکه خوشهسازی و نزدیکی
مکانی ،خلق دانش را از طریق یادگیری جمعی و فرآیندهای نوآوری بهبود میبخشد ،به بنگاههایی که
محل استقرار آنها فاقد صرفههای بیرونی و ذخیره دانش مکفی است ،پیشنهاد میشود که از یادگیری
جمعی و ترغیب به تش��کیل خوش��ه حمایت نمایند .همچنین با توجه به اینکه شکلگیری خوشه با
فرصتها و تهدیدهای خاصی روبهرو اس��ت .توجه به قابلیت دانش��ی بسیار زیاد در نیروی انسانی ،کم
بودن هزینههای نیروی انس��انی دانش��ی ،زیاد بودن غیرقابل مقایس��ه ارزشافزوده فعالیتهای دانشی
در مقاب��ل فعالیتهای تولی��دی و خدماتی ازیکطرف بهمنزله فرصت مطرح اس��ت و از طرف مقابل،
موانع احداث خوش��ه ،تهدیدی در مسیر تشکیل خوشه محس��وب میشوند .جهت تسهیل در فرآیند
خوشهسازی و رفع موانع پیشرو صنایع ،پیشنهادهایی ارائه میشود )1(:بازنگری در ساختار مدیریتی
مناطق صنعتی و واحدهای فناور؛( )2احداث مراکز رش��د بهصورت بخش خصوصی در داخل خوشه یا
پارک علم و فناوری؛( )3احداث و توسعه بازارهای تحقیقاتی خارج از کشور .همچنین با توجه به اینکه
تولیدات و خدمات دانش��ی ،تولیدات و خدماتی بدون مرز هس��تند و بهراحتی قابل انتقالاند؛ بهترین
فرصت برای مجموعه خوشه ،بهرهگیری و اجرای سفارشهای تحقیق و توسعه شرکتهایی با فناوری
باال در خارج از کشور و حضور در نمایشگاههای بینالمللی است .پیشنهادی که برای مدیران خوشه و
درنهایت صنعت ،جهت تحقق این امر مهم میشود؛ تقویت مدیریت بازار بهخصوص بازارهای خارجی و
بازاریابی حرفهای است؛ که نیاز و ضرورت توجه بیشتر به آن احساس میشود.
از آنج��ا که ش��رکتها بهمنظور تطابق و انعط��اف در برابر تغییرات محیط��ی ،از تجارب خود یاد
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میگیرند؛ تش��خیص و پاداش دادن به یادگیری تیمی و گروهی ،به وجود آوردن یک جو مش��ارکتی
برای یادگیری مداوم و حمایت و تش��ویق خطرپذیری کارکنان در کنار یکدیگر در هنگام کار ،در باال
بردن میزان یادگیری س��ازمانی میتواند بسیار مؤثر واقع شود؛ بنابراین پیشنهاد میشود ،شرکتهای
تش��کیلدهنده خوشه با برخورداری از مشارکت شرکتها و کارکنان ،تنوع ارتباطات و منابع مشترک
بتوانند شرایط مناسب برای افزایش ظرفیت یادگیری جهت تطبیق بیشتر بنگاههای حاضر در خوشه
با محیط را فراهم سازند.
با توجه به یافتههای پژوهش ،پیش��نهاد محققین به صاحبان صنایع این است که امر خوشهسازی
را مهم تلقی نمایند؛ زیرا که خوشه بستری برای دانش ضمنی ،یادگیری جمعی ،بالندگی و سازگاری
شرکتهای کوچک و متوس��ط در محیط فراهم میسازد .همچنین خوشهسازی به بنگاههای کوچک
و متوسط کمک میکند تا قدرتهایشان را باهم ترکیب کنند و بتوانند به کسب مزیت از فرصتهای
ب��ازار و حل مش��کالت معمول از طریق اقدامات مش��ترک دس��ت یابند .همچنین ب��ا توجه به اینکه
نتایج نش��ان داد ،خوشه موجب اش��تراکگذاری بیشتر دانش و ایده ،منابع انسانی و مادی و  ...در بین
بنگاههای عضو اس��ت .پیش��نهاد میشود که با توجه به پویایی صنعت ،تغییرات مداوم محیط و عناصر
موجود در آن ،صنایع کوچک و متوس��ط جهت ماندگاری ،بق��ا و حضور در بازارهای داخلی و خارجی
باید اس��تراتژیهای متفاوتی ازجمله خوشهها و شبکهها را موردتوجه قرار داده و با استفاده از دانش و
مهارتهای آنها ،بتوانند با تغییرات محیطی ،مقابله نمایند تا سازگاری بیشتر و درنتیجه سهم بیشتری
از بازار را به فعالیتهای خود اختصاص دهند .درواقع با توجه به نتایج پژوهش حاضر به مدیران صنایع
پیشنهاد میشود که امر یادگیری سازمانی را مهم تلقی نمایند؛ چراکه یادگیری ،موجب کنترل عوامل
محیطی میشود .همچنین به مدیران و مسئولین استانی و کشوری پیشنهاد میشود که توجه خود را
به راهبرد خوشهس��ازی و حمایت بعدازآن ،جدی و مضاعف نمایند؛ چراکه تقویت و توسعه خوشههای
صنعتی در اس��تان همدان و س��ایر استانها ،میتواند امکان توسعه هر چه بیشتر بخش صنعت استان
و کش��ور ،افزایش توان رقابتی صنایع ،ثروتآفرینی ،ارزشافزوده ،کارآفرینی و اش��تغال را فراهم آورد.
درنهایت به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود ،به بررسی شیوههای مدیریت محیط در خوشهها پرداخته
ش��ود .اینکه مدیران و عامالن توس��عه خوش��هها چگونه تغییرات و تحوالت بیرونی را درک کرده و از
فرصتهای نهفته در آنها استفاده مینمایند .پیشنهاد دیگر آنکه میتوان تأثیر عوامل متعددی مانند
فرهنگسازمانی ،سبک مدیریت ،آموزش و مشارکت کارکنان و  ...را بر انطباق سازمانی و تطبیق بیشتر
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ش��رکتهای تشکیلدهنده خوشهها ،بررسی کرد .همچنین ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی
با نظر گرفتن عدم اطمینان محیطی(شامل عدم اطمینان تکنولوژی) خوشههای مختلف بررسی شود.
از محدودیته��ای پژوهش حاضر ،میتوان پیچیدگی مفهوم انطباق س��ازمانی و تطبیق با محیط
بیرونی را عنوان نمود .مفهوم انطباق و سازش در نزد همه شرکتهای تشکیلدهنده دو نوع خوشه مورد
بررسی ،یکسان نبود و تلقیهای متفاوتی از انطباق سازمانی داشتند .محدودیت دیگر پژوهش حاضر،
گس��تردگی و پراکندگی جغرافیایی اس��تقرار شرکتهای تشکیلدهنده خوشه صنعتی و خوشه علم و
فناوری مورد مطالعه بود .همچنین محدودیت دیگر ،مربوط به نمونه آماری و سطح تحلیل متغیرهای
پژوهش بود؛ که درنهایت نظر افراد بهمثابه برآیند سازمانی بررسی شد.
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