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 .1کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه لرستان
 .2کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه لرستان
تاریخ دریافت94/01/05 :
تاریخ پذیرش94/06/09 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤثرترین راهبرد نوآور ی در توسعة کارآفرینی و بررسی تأثیر راهبردهای
نوآور ی بر توسعة کارآفرینی با میانجی قابلیتها ی یادگیر ی سازمان است .این پژوهش از نظر هدف کاربرد ی و
برحسب گردآور ی اطالعات از نوع توصیفی ـ همبستگی است .جامعة آماری پژوهش  220واحد اقتصادی فعال
در شهرکها ی صنعتی استان لرستان است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده،
 140واحد اقتصاد ی برا ی نمونه انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامة استاندارد بود که روایی آن با
استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد .در این پژوهش ،برای تحلیل دادهها
از رویکرد معادالت ساختار ی و نرم افزارهای  18Amosو  19SPSSاستفاده شد .نتایج پژوهش بی انگر آن است
که راهبرد پیشرو بیشترین تأثیر را بر توسعة کارآفرینی سازمانی دارد .بهعالوه ،نتایج مبین آن است که
راهبردهای نوآور ی در سطح اطمینان  95درصد به میزان  0/48و  0/09بهترتیب بر توسعة کارآفرینی و قابلیت
یادگیر ی سازمان تأثیر میگذارد .همچنین ،نتایج پژوهش بیانگر آن است که راهبردهای نوآوری از طریق
قابلیت یادگیری سازمان به میزان  0/048بر توسعة کارآفرینی تأثیر مثبت دارد.
واژه های کلیدی :استان لرستان ،توسعة کارآفرینی ،راهبردهای نوآور ی ،قابلیتهای یادگیری سازمان.
* نویسندة مسئول :

Email: alishariat69@gmail.co m
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مقدمه
در عصر حاضر  ،سازمان ها به شکل ی فزاینده با محیطهای پوی ا و درحالتغییر مواجهاند و بهمنظور
بقا و پویایی خود مجبورند با تغییرات محیطی سازگار شوند؛ به بیان دیگر ،اکنون با توجه به
سرعت تغییر و تحوالت ،سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب میشوند که بتوانند مسیر
تغییرات و دگرگونی ها را در آی نده پی شبینی کنن د و با استفاده از اتخاذ راهبرد نوآور ی مناسب
در راستای ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن آیندهای بهتر اقدام کنند (ملک اخالق1392 ،
به نقل از  .)Gilbert, 1994: 19درواقع ،راهبردهای نوآوری ،الگوهایی هستند که ضمن ایجاد
مزیت رقابت ی ،می توانن د سازوکارها ی الزم را برا ی توسعة دانش و بینش جدی د در راستای
ارتقای قابلیتهای یادگیری سازمان و فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان بهوجود آورند
(.)Harry, 2007: 198

شهرکهای صنعتی ،بهعنوان نیروی محرکة اقتصاد و بخش تولید ،بهدلیل نقش بسیار ارزنده و
مهم در راستای ایجاد اشتغال ،تعادل اقتصادی و استفاده از توانمندیها و پتانسیلهای واحدهای
اقتصادیشان ،اهمیت بسیاری دارند .با توجه به نقش انکارناپذیر شهرکهای صنعتی در
اشتغالزایی ،توجه به مفاهیم مرتبط با نوآوری و کارآفرینی برای واحدهای فعال در این شهرکها
بسیار حائز اهمیت است .با وجود این ،مشاهدات و مطالعات نشان میدهد که بسیاری از واحدهای
فعال در شهرکهای صنعتی نه تنها نوآور و خالق نیستند ،بلکه با شیوههای ناکارآمد سنتی اداره
میشوند (اسکندری و همکاران .)14 :1390 ،از اینرو ،شهرکها و واحدهای صنعتی بهعنوان
نیروی محرکة اقتصاد ،باید به نوآوری توجه داشته باشند ،زیرا نوآوری عاملی تعیینکننده برای
رقابتیبودن و از عوامل اصلی زیربنایی توسعة کارآفرینی است .با توجه به آنچه گفته شد ،یکی از
پرسشهای اصلی پژوهش این است که با توجه به قابلیتهای یادگیری سازمان ،راهبردهای
نوآوری چه تأثیری بر توسعة کارآفرینی در شهرکهای صنعتی استان لرستان دارد .همچنین،
پرسش دیگر پژوهش این است که در توسعة کارآفرینی کدام راهبرد نوآوری تأثیر بیشتری دارد.
از اینرو ،پژوهش حاضر بر آن است که تأثیر راهبردهای نوآوری را در توسعة کارآفرینی با توجه
به میانجیگری قابلیتهای یادگیری سازمان بسنجد.

تأثیر راهبردهای نوآور ی بر توسعة کارآفرینی سازمانی...:
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مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
راهبردهای نوآوری

نوآوری محور رشد خروجی و بهرهوری و محرک کلیدی رشد بهرهوری نیروی کار ،منبع
اصل ی شکوفا یی اجتماع ی (  ،)The Council of Canadian Academies , 2009عامل کلیدی
پویایی های صنعت  -هم از لحاظ ترکیب و هم سازماندهی (  - )Malerba, 2005: 128و جزئی
حیاتی برای تقویت بهرهوری و عاملی تعیینک ننده برای موفقیت اقتصادی ()Fo xell, 1984: 37
تعریف شده است .نوآوری به سازمان ها کمک میکند تا در محیط نامطمئن ،مزیت رقابتی
کسب کنند و بر رقبا پیروز شوند .نوآوری در بلندمدت بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است و
عامل اصل ی رشد و توسعة کسبوکارهاست (ناهید و زالی  .) 51 :1392 ،در معروفترین
تقسیمبندی که مایلز و اسنو در سال  1978انجام دادند  ،راهبردهای نوآور ی به چهار دسته
راهبردهای پیشرو ،محافظهک ارانه ،تحلیلی و واکنش ی تقسیم شده است؛ بنابراین ،با توجه به
آنچه گفته شد ،شرح راهبردهای نوآوری در زیر میآید:
راهبرد پیشرو  ،1به شرکتهایی که همواره بهدنبال فرصتهای بازار و همچنین در جستوجوی
یافتن پاسخهای بالقوه به روندهای محیطی نوظهور هستند کمک میکند .این راهبرد موجب
میشود سازمانها ،ایجادکنندۀ تغییر باشند و اهمیت بسیاری برای نوآوری در بازار و محصول قائل
شوند (  .)Miles & Snow, 1978: 28راهبرد تدافعی نیز سبب تمرکز بر حوزه یا گسترۀ محدودی از
بازار و محصوالت میشود ،بهگونهای که مدیران ارشد در منطقة محدودی از عملیاتشان متخصص
و باتجربه میشوند و تمایلی به جست وجوی فرصتهای جدید ندارند (.)Miles & Snow, 1978:27
همچنین ،راهبرد مقلدانه  ،2نوعی سوءاستفاده از تالشهای نوآوران و پیشگامان از طریق کپیکردن
محصوالت آنان برای توسعة محصول و افزایش سهم بازار خود است (  .)Zhou, 2006: 397منظور
از راهبرد واردکنندۀ فناوری  ،3واردات فناوریهای نوین از کشورهای پیشرفته و توسعهیافته است
(  .)Guan et al., 2009: 807واردات فناوری سبب دسترسی آسان شرکتها به فناوریهای نوین
میشود؛ بهگونهای که با توجه به فناوری جدید ،شرکت می تواند محصوالت جدیدی با مزایای
1. Offensive strategy
2. Duplicative strategy
3. Importer strategy
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منحصربهفردی تولید کند .راهبرد واردات فناوری از خارج ،برای شرکتهایی مناسب است که در
یک صنعت تغییرات فناورانهای زیادی دارند و بهدنبال راههایی برای افزایش بهبود سطح نوآوری
محصول شرکت هستند (.)Tisai et al., 2011: 191
توسعة کارآفرینی
کارآفرینی فرایند پویای رویاپرداز ی و عمل برای ایجاد کسبوکار است که ماهیتی
غیرساختارمند دارد (محمدی الیاسی و همکاران  .)1391 ،از ای نرو ،پس از تعریف کارآفرینی
در جدول زیر تعاریف توسعة کارآفرینی آورده شده است.
جدول  .1تعاریف توسعة کارآفرینی
نویسنده ( سال)

تعریف

اسمک () 2012

افزایش مهارتها و دانش کارآفرینی

زهرا و ساپینزا () 2006

افزایش فعالیتهای کارآفرینانه

زالی () 1391

میزان افزایش کارآفرینی و تمایل به افزایش فعالیتهای کارآفرینانه

مأخذ :کردنائیچ و همکاران () 98 :1392

براساس مدل دی دبان جهان ی کارآفرینی ،توسع ة کارآفرینی سه مؤلفة کلید ی دارد که
عبارتاند از :نگرشها  ،1فعالیتهای کارآفرینانه  2و روحیة توسعة کارآفرینانه .3
نگرشها بهطورعمده به ادراکات کارآفری نانه مانند درک قابلیت کارآفری نانه ،درک
فرصتها ی کارآفرینانه ،ترس از شکست و قصد کارآفری نانه مربوط میشود .فعالیتهای
کارآفرینانه نیز از جمله فعالیتهای کارآفرینانة نوپا و اجباری است که در اصطالح به آن
فرصتگرایی نیز گفته می شود  .همچنین ،روحیة توسعة کارآفری نانه شامل رشد کسبوکار،
انتظار رشد مورد انتظار کسبوکار (اشتغالزایی ) و فعالیتهای کارآفرینان ة بینالمللی است
(زالی.)28 :1391 ،
1. Attitude
2. Entreprenurial actions
3. Entreprenurial expansion morale
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قابلیتهای یادگیری سازمان
یادگیری سازمانی را می توان بهعنوان فرایندی درنظر گرفت که از طریق آن سازمانها ،مدلها،
قواعد و دانش ذهنی خود را در راستای بهبود عملکرد سازمان تغییر میدهند یا اصالح میکنند
(خورشید و پاشازاده 1391 ،به نقل از  .(Jerez & Go mez, 2005: 718همچنین ،قابلیت یادگیری
سازمانی ،ویژگیها و عوامل مدیریتی و سازمانی تعریف شده است که فرایند یادگیری سازمانی
را تسهیل میکنند و امکان یادگیری را به وجود میآورند

(& Dibella et al., 1996: 39; Goh

 .(Richard, 1997: 557; Hult & frell, 1997گومژ و همکاران ( )2005با توجه به مطالعات و
پژوهشهای پیشین ،عوامل شکلدهندۀ قابلیت یادگیری سازمانی را شناسایی و در چهار عامل
دستهبندی کردند و برایناساس مدلی برای اندازهگیری قابلیت یادگیری سازمانی ارائه دادند.
نتایج تجربی پژوهش گومژ و همکاران در  111شرکت ،تأییدی بر مدل پیشنهادی آنهاست.
چهار قابلیت یادگیری سازمانی براساس مدل گومژ و همکاران ( )2005بهشرح زیر است:
تعهد مدیریت  :1ایجاد قابلیت یادگیری سازمان ی در درج ة اول مبتنیبر تعهد قوی مدیریت
به یادگیری است (  .)Goh & Richard, 1997: 578مدیریت سازمان باید اهمیت و ضرورت
یادگیری را درک کند و فرهنگی را ایجاد کند که کسب ،خلق و انتقال دانش را بهعنوان
ارزش ی زی ربنایی ارتقا دهد (اعرابی و همکاران 1390 ،به نقل از

(Nonaka & Takeuchi, 1995:

 .)69بهعالوه ،دید نظاممند  ،2وجود هویتی مشترک برای همة اعضا ی سازمان است

( Sin kula,

(1994: 38; Senge, 1990: 11؛ بهعبارت دیگر ،قابلیت یادگیری براساس وجود ضمیری جمعی
است که موجب نگاه نظاممند به سازمان میشود و به همکاری اعضای سازمان برای نیل به
اهداف

منجر میشود )et al., 2004: 238

.)Gomez

3

فضای باز و آزمایشگری نیز بیانگر یادگیری مولد (دو حلقهای) است که مستلزم وجود فضای
باز و آزمایشگری است که ایدهها و نظرهای جدید را از داخل و خارج سازمان پذیرا باشد .فضای
باز و آزمایشگری موجب میشود دانش فردی بهصورت مستمر بهروز شود ،گسترش و بهبود یابد
(1995: 76; Slocum et al., 1994: 36

.)McGill et al., 1992: 10; Nevis & DiBella
1. M anagement commitment
2. Systematic vision
3. Open space and experiment
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انتقال و یک پارچهسازی دانش  :1این قابلیت به دو فرایند انتقال و یکپارچهسازی داخل ی دانش
اشاره دارد که کام الً مرتبط ب ا هم هستند و همزمان با هم اتفاق م یافتند (اعرابی و همکاران،
 1390به نقل

از .)Nevis & DiBella , 1995:77

پیشینة پژوهش
در پژوهشها ی داخل ی ،پیشینة شبیه به پژوهش حاضر یافت نشد که تأثیر راهبردهای نوآوری
را بر توسعة کارآفرینی با میانجی قابلیتهای یادگیری سازمان مطالعه کرده باشد ،اما در
پژوهشها ی خارجی موارد مشابهی د یده میشود .جیکوبز و همکاران  )2005( 2با انجام
مطالعهای راهبردهای نوآوری را الگوهایی از گذشته و برنامه هایی برای آینده درنظر میگیرند
که ضمن ایجاد مزیت رقابتی  ،می تواند سازوکارها ی الزم را برای توسعة دانش و بینش جدید
در راستا ی ارتقا ی فعالیتها ی کارآفرینانه در سازمان بهوجود آورد  .همچنین ،انتیوکو و
همکاران  )2010( 3در تحقیق ی میان هفده شرکت ،رابط ة میان راهبردهای نوآوری و توسعة
کارآفرین ی را بررس ی کر دند .آن ها در جمعبند ی مقال ة خود به وجود رابط ة مثبت و معنادار بین
راهبردهای نوآور ی و توسعة کارآفرینی اشاره داشتند و بیان کردند که عامل کلیدی در رشد و
بهبود فعالیتهای سازمان در عصر مدرن و رقابت بی نالملل ،فعالیتهای کارآفرینانه است که
برای تسهیل این فعالیتها و دستیاب ی به مزیت رقابت ی ،بهکارگیری راهبردهای نوآور ی بهویژه
راهبردهای فرصتطلبانه و آیندهنگر در این شرکتها ،ضرورت تلق ی میشود  .گووی ندراجان و
همکاران  )2004( 4در تحقیق ی نشان دادند در سازمان ها ی یادگیرنده که اعضای آن همی شه
درحال یادگیری چیزها ی جدی د هستند و آنچه را آموختهاند در راستای بهبود کیفیت کاال و
خدمات بهکار میگیرند ،در اجرای راهبردهای نوآورانه در سازمان عملکرد بهتری دارند.
بهمنظور روشنشدن ارتباط متغیرها با یکدیگر  ،مدل مفهوم ی پژوهش در شکل  1ارائه
میشود .در تدوین مدل مفهوم ی پژوهش از چند مدل استفاده شد  .برا ی سنجش و اندازهگیری
متغیر راهبردهای نوآوری از مدل گوآن و همکاران ( ،)2009که مدل پیشرفتة مایلز و اسنو
1. Transformation and knowledge integration
2. Jacobs
3. Antioco
4. Govindarajan
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است ،استفاده شد .در زمینة مدل توسعة کارآفرینی از مدل دی دبان جهانی کارآفرینی ( )GEM
با توجه به نتایج آن در سال  2010در ایران استفاده شد .همچنین ،برای متغیر قابلیتهای
یادگیری سازمان از مدل گوم ز و همکاران ( ) 2005استفاده شد که با توجه به مطالعهها و
پژوهشهای پیشین ،عوامل شکلدهندۀ قابلیت یادگیری سازمانی را شناسایی میکند؛ بنابراین،
با توجه به آنچه گفته شد و نیز ادبیات پژوهش ،چارچوب مفهومی پژوهش بهشکل زیر است.
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شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

فرضیة اصلی

 .1راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی تأثیر مثبت و معنیداری دارند.
فرضیههای فرعی

 .2راهبردهای نوآوری بر قابلیت یادگیری سازمان تأثیر مثبت و معنیداری دارند.
 .3قابلیت یادگیری سازمان بر توسعة کارآفرینی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
 .4قابلیت یادگیری سازمان نقش می انج ی در تأثیر راهبرد نوآور ی بر توسعة کارآفرینی
دارد.
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روششناسی
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطالعات ،توصی فی ـ
همبستگ ی است .جامع ة آماری پژوهش شامل تمام شرکتها  ،کارگاه ها و کارخانه های فعال در
شهرکهای صنعتی استان لرستان است (که شرح کامل آن در جدول  2میآید) استان لرستان
به تعداد  220واحد اقتصادی فعال است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح
اطمینان  95درصد برابر  140واحد صنعت ی تعیین شد و نمونه با روش نمونهگیری تصادف ی ساده
انتخاب شد  .بنابراین ،برای سنجش متغیر راهبردهای نوآور ی از پرسشنامه های خیمنز و
( ،)2008پنیادز  ،)2006( 2پراجگو و سوهل  ،)2006( 3به نقل از چوپانی ( )1390استفاده شد.
همچنین ،برای سنجش توسعة کارآفرینی از پرسشنام ة براون و همکاران که برای ارزیابی
مفاهیم و فعالیتهای کارآفرینانه ،به نقل از مقیمی و همکاران ( )1379و همچنین پرسشنامة
توسعة کارآفرینی مارگاریت هیل  ) 2003( 4استفاده شد .شایان ذکر است برای سنجش و
اندازه گیری متغیر قابلیت یادگیری سازمانی از پرسشنام ة نیفه  ) 2001( 5استفاده شد .روایی
پرسشنامه از طری ق روش اعتبار محتوا و پایایی و همبستگ ی درونی داده ها ی آن با استفاده از
نرمافزار  19 SPSSو  18AMOSبا روش آلفای کرونباخ تأیید شد .جدول  2نشانگر پایایی
مؤلفههای پرسشنامة پژوهش است.
جدول  .2پایایی متغیرهای پژوهش
متغیرها

آلفای کرونباخ

راهبردهای نوآوری
توسعة کارآفرینی
قابلیت یادگیری

0/81
0/77
0/79

در جدول  ،3شاخصهای سنجش متغیرهای آشکار پژوهش در نمایی کلی نشان داده میشود.

1. Jimenz et al
2. Panayides
3. Prajogo & Sohal
4. M argaret Hill
5. Neefe
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جدول  .3شاخصها ی سنجش متغیرهای آشکار
متغیر آشکار

متغیر پنهان

راهبرد پیشرو
راهبرد مقلدانه
راهبردهای نوآورانه

راهبرد تدافعی

راهبرد واردکنندة
فناوری
نگرش به
کارآفرینی
فعالیت
توسعة کارآفرینی
کارآفرینانه
روحیة توسعة
کارآفرینی
تعهد مدیریت
دید نظاممند
قابلیت یادگیری

فضای باز و
آزمایشگری
انتقال و
یکپارچهسازی

منبع

شاخص سنجش

روندهای محیطی نوظهور ،ایجاد تغییر،
پیشتازی در فناوری ،پیشگامی بازار
جمینز و همکاران
استفاده از تالش نوآوران ،تقلید فرایندهای
( ،) 2008پنیادز
جدید ،کپیسازی محصوالت
( ،) 2006پراجگو و
تمرکز بر بخشی از بازار ،توجه به بهبود
سوهل (،) 2006
کارایی ،تمرکز بر نیاز کنونی مشتری
چوپانی () 1390
واردات فناوری نوین ،تغییرات باالی فناورانه،
بهبود سطح نوآوری درونی
ادراکات کارآفرینانه ،قابلیت کارآفرینی ،قصد
کارآفرینی،درک فرصت انجام
مقیمی و همکاران
فعالیتهای کارآفرینا نة نوپا ،فرصتگرایی در
( ،) 1379مارگارت
کارآفرینی ،حمایت کارآفرینانه
هیل (،) 2003
رشد کسبوکار ،انتظار معقول از توسعة
کارآفرینی ،اشتغالزایی مبتنیبر روحیة کارآفرینی
تعهد به یادگیری ،درک ضرورت یادگیری،
خلق و انتقال دانش بهعنوان ارزش
هویت مشترک سازمانی ،قابلیت یادگیری به
عنوان ضمیر جمعی ،دید واضح
نیفه () 2001
فضای یادگیری مولد ،ارائة نظرهای جدید،
ایجاد فضای تقویتکنندة یادگیری سازمانی
ظرفیت جذب دانش ،درک استفاده از دانش،
نبود موانع یادگیری سازمانی

بهعالوه ،شرح کامل روش نمونهگیری و تعداد اعضای نمونة انتخابی در جدول  4میآید.
جدول  .4مشخصات تعداد اعضای انتخابی
ناحیه

شهر

حوزة فعالیت

شمال

بروجرد

صنای ع چوبی
صنای ع قطعهسازی
صنای ع داروسازی
صنای ع فوم
صنای ع پیویسی

پرسشنامه مدیران عامل مدیران بازاریابی مدیران تولی د

7
7
8
6
7

1
2
1
0
2

3
2
4
2
2

3
3
3
4
3
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ادامة جدول  .4مشخصات تعداد اعضای انتخابی
ناحیه

شهر

حوزة فعالیت

پرسشنامه مدیران عامل مدیران بازاریابی مدیران تولی د

جنوب

پلدختر

صنای ع فوالد
صنای ع قطعهسازی
صنای ع داروسازی
صنای ع سنگ

0
17
0
18

0
4
0
5

0
6
0
6

0
7
0
7

شرق

الیگودرز

صنای ع سنگ
صنای ع قطعهسازی
صنای ع چوبی

13
9
13

2
0
1

7
3
4

4
6
8

غرب و
مرکز

خرمآباد

صنای ع فوالد
صنای ع قطعهسازی
صنای ع چوبی
صنای ع فوم
صنای ع پیویسی

8
6
7
7
7

2
1
2
0
1

3
1
1
2
3

3
4
4
5
3

یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

با بررس ی دادههای مربوط به جنسیت مشخص میشود که  120نفر ( 86درصد ) مرد و  20نفر
( 14درصد) زن هستند  .همچنین ،در بین نمونة انتخاب ی  42نفر کمتر از  30سال ( 30درصد ) سن
دار ند  .همچنین 55 ،نفر بین  31تا  40سال سن دارند که  39درصد حجم نمونه را تشکیل
میدهند .سن  43نفر بیش از  41سال است که شامل  30درصد از حجم نمونه می شوند  .در
زمینة ضریب

KM O

نیز باید گفت که ارزش عددی  KMOباالتر از  0/7است که بی انگر

مطلوببودن ضریب استفاده از تحلیل عاملی است.
نتایج تحلیل عاملی
نتایج تحلیل عامل ی تأییدی (جدول  ) 5به همراه شاخص جزئی  Pبرای آزمون قابلقبولبودن بار
عامل ی مربوط به هر پرسش بررس ی شد و میزان بارهای عامل ی مناسب و مقدار  Pجزئ ی کمتر از
 0/05بود .درنتیجه ،می توان گفت پرسشها متغیرهای مشاهده را بهخوبی میسنجند.

تأثیر راهبردهای نوآور ی بر توسعة کارآفرینی سازمانی...:

323

جدول  .5نتایج تحلیل عاملی تأییدی بههمراه شاخص جزئی  Pبرای هر پرسش
مؤلفه

پرسش بار عاملی تأیی دی
Q1

راهبرد پیشرو

Q2
Q3
Q4
Q5

راهبرد مقلدانه

Q6
Q7
Q8

راهبرد تدافع ی

Q9

Q10
Q11
Q12

راهبرد واردکنندة
فناوری

Q13
Q14
Q15
Q16
Q17

نگرش به
کارآفرین ی

Q18
Q19
Q20
Q21
Q22

فعالی ت کارآفرین انه

Q23
Q24
Q25

0/ 73
0/ 80
0/ 68
0/ 71
0/ 66
0/ 68
0/ 70
0/ 72
0/ 57
0/ 84
0/ 63
0/ 75
0/ 81
0/ 66
0/ 71
0/ 78
0/ 64
0/ 78
0/ 66
0/ 57
0/ 69
0/ 63
0/ 69
0/ 73
0/ 51

P

مؤلفه

پرسش بار عاملی تأیی دی

0/ 01
 0/000روحیة توسعة
 0/034کارآفرین ی
0/000
0/004
0/012
0/005
تعهد مدیری ت
0/002
0/010
0/000
0/004
0/002
0/000
دید نظاممند
0/034
0/006
0/005
0/009
 0/003ف ضای باز و
0/000
آزمایشگری
0/002
0/002
 0/009انتقال و
 0/012یکپارچهسازی
0/006
دانش
0/015

P

Q26

0/ 73
0/ 82
0/ 63
0/ 73
0/ 85
0/ 68
0/ 77
0/ 73
0/ 80
0/ 76
0/ 71
0/ 74
0/ 75
0/ 79

0/ 002
0/ 005
0/ 000
0/ 034
0/ 000
0/ 005
0/ 007
0/ 017
0/ 000
0/ 024
0/ 006
0/ 004
0/ 030
0/ 000

Q40

0/ 56

0/ 006

Q41

0/ 64
0/ 73
0/ 55
0/ 73
0/ 68
0/ 82
0/ 75
0/ 72
0/ 79

0/ 005
0/ 009
0/ 006
0/ 000
0/ 003
0/ 000
0/ 003
0/ 004
0/ 002

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39

Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49

آزمون فرضیهها
در پژوهش حاض ر ،بهمنظور آزمون معناداری فرضیه ها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی

CR

و  Pاستفاده شد .براساس سطح معناداری 0 /05 ،مقدار بحرانی بای د بیشتر از  1/ 96باشد ،مقدار
پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمیشود  .همچنین  ،مقادیر کوچکتر از  0/05برای
مقدار  Pبیانگر تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده برای وزن های رگرسی ونی با مقدار صفر در
سطح  0 /95است  .برای آزمون فرض یهها ی پژوهش  ،از معادالت ساختاری و نرمافزار 18AMOS

استفاده شد که خروجی نرمافزار در شکل  2دیده میشود.
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شکل  .2مدل ساختاری تحقیق با مقادیر ضریب رگرسیونی

برای برازش مدل باال از نرمافزار

AMOS

استفاده شد که شاخص های کل ی آن به شکل

جدول  6است.
جدول  .6برازش مدل مفهومی
DF

CIMN

CIMN / DF

P

GFI

NFI

RMS E

75

68/145

61/2

001/0

90/0

89/0

005/0

با توجه به اطالعات جدول باال ،می توان دریافت مدل برازش بسیار خوبی دارد .با درنظرگرفتن
نتایج تجزیه و تحلیل مدل ،فرضیهها بررسی شد که نتایج آن در جدول  7ارائه میشود.
جدول  .7ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها
فرضیهها

 :H1راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی تأثیر مثبت و
معنیداری دارند.
 :H2راهبردهای نوآوری بر قابلیت یادگیری سازمان تأثیر
مثبت و معنیداری دارند.
 :H3قابلیت یادگیری سازمان بر توسعة کارآفرینی تأثیر مثبت
و معنیداری دارد.

ضریب

مقدار

رگرسیونی

بحرانی

0/36

2/58

0/000

0/09

2/31

 0/012تأیید

0/29

2/47

 0/001تأیید

P

نتی جه

تأیید
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با توجه به جدول  5و آزمون فرضیههای اصلی پژوهش ،مشاهده میشود که فرضیههای اصلی
پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تأیید میشوند .بنابراین ،با توجه به جدول  ،5می توان گفت در
سطح اطمینان  95درصد راهبردهای نوآوری تأثیر مثبت و معنیداری بر توسعة کارآفرینی و قابلیت
یادگیری سازمان دارد .همچنین ،با توجه به نقش قابلیت یادگیری سازمانی در پژوهش حاضر ،می توان
گفت قابلیت یادگیری سازمان نقش متغیر میانجی در تأثیر راهبرد نوآوری بر توسعة کارآفرینی دارد.
نتایج آزمون بازنمونهگیری
در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیة چهارم و اثر میانجی قابلیتهای یادگیری سازمان در اثر
راهبردها ی نوآور ی بر توسع ة کارآفرینی از روش بازنمونهگیری استفاده شد  .هدف آزمون
فرضیة چهارم مشخصشد ن این نکته است که آیا راهبر دهای نوآور ی از طریق قابلیت یادگیری
سازمان موجب توسعة کارآفرینی می شود  .نتایج تحلیل فرضیة چهارم پژوهش با استفاده از
روش بازنمونهگیری در جدول  8نشان داده میشود.
جدول  .8نتایج بازنمونهگیری برای مسیر واسطهای الگوی پیشنهادی پژوهش
فرضیه

مسیر

بوت

قابلیت یادگیری سازمان راهبردهای نوآوری/
نقش متغیر میانجی در تأثیر قابلیت یادگیری
0/048
راهبرد نوآوری بر توسعة سازمان /توسعة
کارآفرینی
کارآفرینی دارد.

جهتگیری

0/0006

خطای
استاندارد

0/0125

حد پایین

حد باال

- /02354 - 0/1134

مندرجات جدول  8برای مسیر راهبردهای نوآوری ،قابلیت یادگیری سازمان و توسعة
کارآفرینی نشان میدهد که حد پایین مقدار  - 0/113و حد باالی آن مقدار  - /0235را دارد .نتایج
آزمون بازنمونهگیری و قرارنگرفتن صفر در این فاصلة اطمینان ،بیانگر معنیداری این مسیر
غیرمستقیم و درنتیجه تأیید فرضیة مربوط به آن است .از اینرو ،با توجه به نتایج جدول باال می توان
گفت که در سطح اطمینان  95درصد قابلیت یادگیری سازمان نقش متغیر میانجی در تأثیر راهبرد
نوآوری بر توسعة کارآفرینی دارد .پس از اینکه تأثیر مثبت و معنیدار راهبردهای نوآوری بر توسعة
کارآفرینی با میانجیگری قابلیت یادگیری سازمان مشخص شد ،باید به پرسش اصلی پژوهش نیز
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پاسخ داده شود .با توجه به تحلیل دادهها مشخص میشود که تمام راهبردهای نوآوری بر توسعة
کارآفرینی مؤثرند .بهعالوه ،نتایج آزمون رگرسیون بیانگر آن است که راهبرد پیشرو بیشترین تأثیر
را بر توسعة کارآفرینی دارد؛ بنابراین ،واحدهای صنعتی بهمنظور بهبود وضعیت کارآفرینی خود ،با
بهکارگیری راهبرد پیشرو می توانند در محیط فعالیت خود تغییراتی ایجاد کنند و براساس میزان
آمادگی خود بهمنظور پیشتازی در فناوری و پیشگامی بازار اقدام کنند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤثرترین راهبرد نوآوری بهمنظور توسعة کارآفرینی صورت گرفت
که تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی با تأکید بر قابلیتهای یادگیری سازمان بررسی شد.
در این بخش ،نتایج پژوهش به تفکیک فرضیهها مطرح میشود .نتایج بیانگر آن است که در سطح
اطمینان  95درصد راهبردهای نوآوری تأثیر مثبت و معنیداری بر توسعة کارآفرینی و قابلیت یادگیری
سازمان دارد .نتایج فرضیههای مذکور با پژوهش جزاکوبس و همکاران ( )2005همخوانی دارد .وجه
تشابه هر دو پژوهش در آن است که راهبردهای نوآوری می توانند سازوکارهای الزم را برای توسعة
دانش و بینش جدید در راستای ارتقای فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان بهوجود آورند .همچنین ،با
توجه به نتایج پژوهش ،می توان گفت قابلیت یادگیری سازمان نقش متغیر میانجی را در تأثیر راهبرد
نوآوری بر توسعة کارآفرینی دارد .نتایج این فرضیه با پژوهش گوویندراجان و همکاران ()2004
همخوانی دارد .وجه اشتراک هر دو پژوهش در آن است که با توجه به قابلیتهای یادگیری سازمان،
اعضای سازمان همیشه در حال یادگیری هستند و آنچه را میآموزند در راستای بهبود کیفیت کاال و
خدمات بهکار میگیرند .از اینرو ،می توان گفت راهبردهای نوآوری از طریق قابلیت یادگیری
سازمان به میزان  0/048بر توسعة کارآفرینی تأثیر مثبت دارد .بهعالوه ،در زمینة نتایج پرسش پژوهش
باید گفت که راهبرد پیشرو بیشترین تأثیر را بر توسعة کارآفرینی دارد؛ بنابراین ،واحدهای صنعتی به
منظور بهبود وضعیت کارآفرینی خود با بهکارگیری راهبرد پیشرو ،می توانند در محیط فعالیت خود
تغییراتی ایجاد و براساس میزان آمادگی خود بهمنظور پیشتازی در فناوری و پیشگامی بازار اقدام کنند.
همچنین ،در پژوهش حاضر بهترتیب ،راهبردهای تدافعی و مقلدانه بیشترین تأثیر را بر توسعة
کارآفرینی دارند .درنهایت ،راهبرد واردکنندۀ فناوری کمترین تأثیر را بر توسعة کارآفرینی دارد .در
زمینة نوآوری پژوهش حاضر باید عنوان کرد با توجه به مرور ادبیات ،پژوهشی یافت نشد که تأثیر
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راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی را با توجه به قابلیت یادگیری سازمان بررسی کرده باشد .از
اینرو ،بینش نظری جدید این پژوهش را می توان به اینصورت بیان کرد که شرکتها و سازمانها
می توانند با استفاده از اتخاذ راهبرد نوآوری مناسب موجب ارتقای سطح قابلیت یادگیری سازمان
شوند و از این طریق بر توسعة کارآفرینی سازمانی اثر بگذارند.
پیشنهادها
با توجه به موارد مذکور در بخش قبل و همچنین تأیید فرضیهها و نتایج پژوهش ،پیشنهادهای
کاربردی بهشرح زیر مطرح میشود:
 با توجه به تأیید فرضیه ها و نتایج تحقیق ،واحدها و بنگاههای اقتصادی در پی یافتن راه هایی برایراهبرد نوآوری مناسب با محیط فعالیت خود باشند تا زمینة توسعة کارآفرینی را فراهم کنند.
 با توجه به پیشنهاد کاربردی اول ،نوآوران محیط فعالیت خود را تجزیه و تحلیل کنند و با توجهبه این نتایج راهبرد خود را برگزینند .واحدهای اقتصادی می توانند برای تجزیه و تحلیل محیط
خود و برای بهکارگیری راهبرد پیشرو ،از روندهای محیطی نوظهور و توانایی واحد خود
برای ایجاد تغییر در محیط آگاه ی یابند و براساس میزان آمادگی خود بهمنظور پ یشتازی
در فناوری و پیشگامی بازار اقدام کنند.
 شرکت هایی که تمایل به واردکردن فناوری و اتخاذ راهبرد واردکنندۀ فناوری دارند ،با توجه بهخاصیت انحصاری واردات فناوری ،به تولید محصوالت جدید با مزایای منحصربهفرد مبادرت
ورزند و به تغییرات سریع فناوری برای واردنشدن فناوری منسوخ و ناکارآمد توجه کنند.
 با توجه به نقش میانجیگری قابلیت یادگیری ،واحدهای اقتصادی با زمینهسازی مناسب ،نگرشکارکنان را به کارآفرینی و عدم مقاومت دربرابر تغییر ،با استفاده از بهبود قابلیت کارآفرینی،
قصد کارآفرینی و درک فرصت انجام کار بهتر توسط کارکنان به نحو مساعد تغییر دهند تا
زمینة فعالیتهای کارآفرینانه و روحیة کارآفرینی را در واحد خود تقویت کنند.
 در زمینة تحقیقات آینده ،محققان ،عوامل بازدارندۀ کارآفرینی را با استفاده از تحلیل عاملیاکتشافی و تأییدی مشخص کنند و پس از آن به اولویتبندی این عوامل با استفاده از
روشهای تاپسیس ،ایاچپی فازی و الکتره بپردازند و نیز ،تأثیر راهبردهای نوآوری را بر
دیگر متغیرهای مرتبط بررسی و دیگر مؤلفههای مؤثر بر قابلیت یادگیری را شناسایی کنند.
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