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 دهیچک
 یهاراهبرد ریتأث یبررس و ینیکارآفر توسعة در ینوآور راهبرد نیثرترؤم ییشناسا حاضر پژوهش هدف

 و یکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا .است سازمان یریادگی یها تیقابل یانجیم با ینیارآفرک ةتوسع رب ینوآور

 فعال یاقتصاد واحد 220 پژوهش یآمار ةجامع .است یهمبستگ ـ یفیتوص نوع از اطالعات یگردآور برحسب

 ،ساده یادفتص یریگنمونه روش و کوکران فرمول از استفاده با که است لرستان استان یصنعت یها شهرک در
 با آن ییروا که بود استاندارد پرسشنامة عاتالاط یگردآور ابزار .شد انتخاب نمونه یبرا یاقتصاد واحد 140

 ها داده لیتحل یبرا ،پژوهش نیا در .شد دییتأ کرونباخ یآلفا قیطر از آن ییایپا و محتوا اعتبار روش از استفاده

 است آن انگریب پژوهش جینتا .شد استفاده SPSS19 و Amos18 یهاافزار نرم و یساختار معادالت کردیرو از
 که است آن نیمب جینتا ،عالوه به .دارد یسازمان ینیکارآفر توسعة رب را ریتأث نیشتریب شرویپ راهبرد که

 تیقابل و ینیکارآفر ةتوسعبر  بیترتبه 09/0 و 48/0 زانیم به درصد 95 نانیاطم سطح در ینوآور یهاراهبرد

 قیطر از ینوآور یهاراهبرد که است آن انگریب پژوهش جینتا ،نیهمچن .دگذار یم ریتأث سازمان یریادگی
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 مقدمه

 منظوربه و اند مواجه رییتغدرحال و ایپو یها طیمح با ندهیفزا یشکل  به ها سازمان ،حاضر عصر در

 به توجه با اکنون گر،ید انیب به شوند؛ سازگار یطیمح راتییتغ با مجبورند خود ییایپو و بقا

 ریمس ندبتوان هک شوند یم محسوب ارآمدک و موفق ییها سازمان تحوالت، و رییتغ سرعت

 مناسب ینوآور راهبرد اتخاذ از استفاده با و دننک ینیبشیپ ندهیآ در را ها یدگرگون و راتییتغ

 1392اخالق،  ملک) کنند اقدام بهتر یا ندهیآ ساختن یبرا مطلوب تحوالت جادیا یراستا در

 جادیا ضمن که هستند ییالگوها ،ینوآور یهاراهبرد ،اقعدرو (.Gilbert, 1994: 19 به نقل از

 یراستا در دیجد نشیب و دانش ةتوسع یبرا را الزم یسازوکارها دنتوان یم ،یرقابت تیمز

 آورند وجودبه سازمان در نانهیکارآفر یها تیفعال و سازمان یریادگی یها تیقابل یارتقا

(Harry, 2007: 198.) 

 و ارزنده اریبس نقش لیدلبه ،دیتول بخش و اقتصاد ةمحرک یروین عنوانبه ،یصنعت یها شهرک

 یواحدها یها لیپتانس و ها یتوانمند از استفاده و یاقتصاد تعادل اشتغال، جادیا یراستا در مهم

 در یصنعت یها شهرک ریانکارناپذ نقش به توجه با .دارند یاریبس تیاهم ،شان یاقتصاد

 ها شهرک نیا در فعال یواحدها یبرا ینیکارآفر و ینوآور با مرتبط میمفاه به توجه ،ییزا اشتغال

 یواحدها از یاریبس که دهد یم نشان مطالعات و مشاهدات ،نیا وجود با .است تیاهم حائز اریبس

 اداره یسنت ارآمدکنا یها وهیش با هکبل ،ستندین خالق و نوآور تنهانه یصنعت یها شهرک در فعال

 عنوانبه یصنعت یواحدها و ها شهرک ،رونیا از .(14 :1390 همکاران، و یاسکندر) شوند یم

 یبرا نندهکنییتع یعامل ینوآور رایز باشند، داشته توجه ینوآور به دیبا ،اقتصاد ةمحرک یروین

 از یکی ،شد گفته نچهآ به توجه با .است ینیکارآفر ةتوسع ییربنایز یاصل عوامل از و بودنیرقابت

 یهاراهبرد سازمان، یریادگی یها تیقابل به توجه با که است نیا پژوهش یاصل یها پرسش

 ،نیهمچن .دارد لرستان استان یصنعت یها شهرک در ینیکارآفر ةتوسع بر یریتأث چه ینوآور

 .دارد یرشتیب ریثأت ینوآور راهبرد کدام ینیکارآفر ةتوسع در که است نیا پژوهش گرید پرسش

 توجه با ینیکارآفر ةتوسع در را ینوآور یهاراهبرد ریثأت که است آن بر حاضر پژوهش ،رونیا از

 .بسنجد سازمان یریادگی یها تیقابل یگریانجیم به
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 قیتحق ةنیشیپ و اتیادب بر یمرور

 ینوآور یهاراهبرد

 منبع ،ارک یروین یور بهره رشد یدیلک کمحر و یوربهره و یخروج رشد محور ینوآور

The Council of Canadian Academies) یاجتماع ییوفاکش یاصل  یدیلک عامل ،(2009 ,

 یئجز و -(Malerba, 2005: 128) یسازمانده هم و بیکتر لحاظ از هم -صنعت یها ییایپو

 (Foxell, 1984: 37) یاقتصاد تیموفق یبرا نندهکنییتع یعامل و یوربهره تیتقو یبرا یاتیح

ت تیمز ،نامطمئن طیمح در تا کند یم کمک ها سازمان به ینوآور .است شده فیتعر  یرقاب

 و است گذارریثأت سازمان عملکرد بر بلندمدت در ینوآور .شوند روزیپ رقبا بر و کنند کسب

 نیتر معروف در (.51 :1392 ،یزال و دیناه) هاستکاروکسب ةتوسع و رشد یاصل عامل

 دسته چهار به ینوآور یهاراهبرد ،دادند انجام 1978 سال در اسنو و لزیما که یبند میتقس

 به توجه با ن،یبنابرا ؛است شده میتقس ینشکوا و یلیتحل ارانه،ک محافظه شرو،یپ یهاراهبرد

 :دیآ یم ریز در ینوآور یهاراهبرد شرح شد، گفته آنچه

 یوجو جست در نیهمچن و بازار یها فرصت دنبالبه همواره هک ییها شرکت به ،1روشیپ راهبرد

 موجب راهبرد نیا .کند یم کمک هستند نوظهور یطیمح یروندها به بالقوه یها پاسخ افتنی

 ائلق محصول و بازار در ینوآور یبرا یاریبس تیاهم و باشند رییتغ نندۀکجادیا ،ها سازمان شود یم

 از یمحدود گسترۀ ای حوزه رب زکتمر سبب زین یتدافع راهبرد .(Miles & Snow, 1978: 28) شوند

 متخصص اتشانیعمل از یمحدود منطقة در ارشد رانیمد هک یا گونهبه ،شود یم محصوالت و بازار

 (.Miles & Snow, 1978: 27) ندارند دیجد یها فرصت یوجوجست به یلیتما و شوند یم باتجربه و

 ردنکیپک قیطر از شگامانیپ و نوآوران یها تالش از سوءاستفاده ینوع ،2مقلدانه راهبرد ن،یهمچن

 منظور .(Zhou, 2006: 397) است خود بازار سهم شیافزا و محصول توسعة یبرا آنان محصوالت

 است افتهیتوسعه و شرفتهیپ یشورهاک از نینو یها یفناور واردات ،3یناورف نندۀکوارد راهبرد از

(Guan et al., 2009: 807). نینو یها یفناور به ها شرکت آسان یدسترس سبب یفناور واردات 

 یایمزا با یدیجد محصوالت تواند یم تکشر د،یجد یفناور به توجه با هک یا گونهبه ؛شود یم
                                                                 
1. Offensive strategy  
2. Duplicative strategy 

3. Importer strategy  
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 در هک است مناسب ییها شرکت یبرا خارج، از یفناور واردات راهبرد .ندک دیتول یفردمنحصربه

 ینوآور سطح بهبود شیافزا یبرا ییها راه دنبالبه و دارند یادیز یا فناورانه راتییتغ صنعت کی

 (.Tisai et al., 2011: 191) هستند تکشر محصول

 

 ینیکارآفر ةتوسع

 یتیماه که است وکارکسب جادیا یبرا عمل و یاپردازیور یایپو ندیفرا ینیکارآفر

 ینیکارآفر فیتعر از پس ،رونیا از (.1391 ،همکاران و یاسیال یمحمد) دارد رساختارمندیغ

 .است شده آورده ینیکارآفر ةتوسع فیتعار ریز جدول در
 

  ینیکارآفر ةتوسع فیتعار .1 جدول

 فیتعر (سال) سندهینو

 ینیکارآفر دانش و ها ارتمه شیافزا (2012) اسمک

 نانهیکارآفر یها تیفعال شیافزا (2006) نزایساپ و زهرا

 نانهیکارآفر یها تیفعال شیافزا به لیتما و ینیکارآفر شیافزا زانیم (1391) یزال

  (98: 1392) همکاران و چیکردنائ: مأخذ
 

 که دارد یدیکل ةمؤلف سه ینیکارآفر ةتوسع ،ینیکارآفر یجهان باندید مدل براساس

 .3نانهیکارآفر ةتوسع ةیروح و 2نانهیکارآفر یها تیفعال ،1ها نگرش :از ندا عبارت

 کدر نانه،یکارآفر تیقابل کدر مانند نانهیکارآفر ادراکات به طورعمدهبه ها نگرش 

 یها تیفعال .شود یم مربوط نانهیکارآفر قصد و شکست از ترس نانه،یکارآفر یها فرصت

 آن به اصطالح در که است یاجبار و نوپا ةنانیکارآفر یها تیفعال جمله از زین نانهیکارآفر

 وکار،کسب رشد شامل نانهیارآفرک ةتوسع ةیروح ن،یهمچن .شود یم گفته زین ییاگرفرصت

 است یالمللنیب ةنانیکارآفر یها تیفعال و (ییزا اشتغال) وکارکسب انتظار مورد رشد انتظار

 (.28 :1391 ،یزال)

                                                                 
1. Attitude 

2. Entreprenurial actions 

3. Entreprenurial expansion morale 
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 سازمان یریادگی یها تیقابل

 ،ها مدل ،ها سازمان آن قیطر از که گرفت درنظر یندیفرا عنوانبه توان یم را یسازمان یریادگی

 کنند یم اصالح ای دهند یم رییتغ سازمان عملکرد بهبود یراستا در را خود یذهن دانش و قواعد
از  1391 پاشازاده، و دیخورش)  یریادگی تیقابل ،نیهمچن .Jerez & Gomez, 2005: 718)به نقل 

 یسازمان یریادگی ندیفرا که است شده فیتعر یسازمان و یتیریمد عوامل و ها یژگیو ،یسازمان
 & Dibella et al., 1996: 39; Goh) آورند یم وجودبه را یریادگی امکان و دننک یم لیتسه را

(Richard, 1997: 557; Hult & frell, 1997. و اتمطالع به توجه با (2005) همکاران و ژگوم 

 عامل چهار در و ییشناسا را یسازمان یریادگی تیقابل ۀدهندشکل عوامل ن،یشیپ یها پژوهش
ر و کردند یبنددسته  .دادند ارائه یسازمان یریادگی تیقابل یریگاندازه یبرا یمدل اساسنیاب

 .هاستآن یشنهادیپ مدل بر یدییتأ شرکت، 111 در همکاران و گومژ پژوهش یتجرب جینتا
 :است ریز شرحبه (2005) همکاران و گومژ مدل براساس یسازمان یریادگی تیقابل چهار

 تیریمد یقو تعهد بریمبتن اول ةدرج در یسازمان یریادگی تیقابل جادیا :1تیریمد تعهد
 ضرورت و تیاهم دیبا سازمان تیریمد (.Goh & Richard, 1997: 578) است یریادگی به
 عنوانبه را دانش انتقال و خلق کسب، که کند جادیا را یفرهنگ و کند درک را یریادگی

 :Nonaka & Takeuchi, 1995)نقل از  به 1390 ،همکاران و ی)اعراب دهد ارتقا ییربنایز یارزش

 ,Sinkula) است سازمان یاعضا ةهم یبرا مشترک یتیهو دوجو ،2مندنظام دید ،عالوهبه (.69

(1994: 38; Senge, 1990: 11یجمع یریضم وجود اساسبر یریادگی تیقابل ،گرید عبارتبه ؛ 
 به لین یبرا سازمان یاعضا یهمکار به و شود یم سازمان به مند نظام نگاه موجب هک است

 .((Gomez et al., 2004: 238 دشو یم رمنج اهداف
 یفضا وجود مستلزم که است (یاحلقه دو) مولد یریادگی انگریب زین 3یشگریآزما و باز یفضا

 یفضا .باشد رایپذ سازمان خارج و داخل از را دیجد ینظرها و ها دهیا که است یشگریآزما و باز

 ابدی بهبود و گسترش د،وش روزبه مستمر صورتبه یفرد دانش دشو یم موجب یشگریآزما و باز
(Slocum et al., 1994: 36 McGill et al., 1992: 10; Nevis & DiBella 1995: 76;). 

                                                                 
1. Management commitment 

2. Systematic vision 

3. Open space and experiment 
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 دانش یداخل یسازکپارچهی و انتقال ندیافر ود به تیقابل نیا :1دانش یسازپارچهکی و انتقال

 همکاران، و یاعراب) افتندیم اتفاق هم با همزمان و هستند هم اب مرتبط کامالً که دارد اشاره
 .(Nevis & DiBella 1995:77 , از نقل به 1390

 

 پژوهش ةنیشیپ

 ینوآور یهاراهبرد ریتأث که نشد افتی حاضر پژوهش به هیشب ةنیشیپ ،یداخل یها پژوهش در
ر را جیم با ینیکارآفر ةتوسع ب  در اما باشد، دهکر مطالعه سازمان یریادگی یها تیقابل یان

 انجام با (2005) 2همکاران و کوبزیج .شود یم دهید یمشابه موارد یخارج یها پژوهش

رنامه و گذشته از ییالگوها را ینوآور یهاراهبرد یا مطالعه  رندیگ یم درنظر ندهیآ یبرا ییها ب
 دیجد نشیب و دانش ةتوسع یبرا را الزم یسازوکارها تواند یم ،یرقابت تیمز جادیا ضمن که

 و وکویانت ،نیهمچن .آورد وجودبه سازمان در نانهیکارآفر یها تیفعال یارتقا یراستا در
 ةتوسع و ینوآور یهاراهبرد انیم ةرابط شرکت، هفده انیم یقیتحق در (2010) 3ارانهمک

 نیب معنادار و مثبت ةرابط وجود به خود ةمقال یبندجمع در ها آن .دندکر یبررس را ینیکارآفر
 و رشد در یدیکل عامل که کردند انیب و داشتند اشاره ینیکارآفر ةتوسع و ینوآور یهاراهبرد

 که است نانهیکارآفر یها تیفعال الملل،نیب رقابت و مدرن عصر در سازمان یها تیفعال بهبود

 ژهیو به ینوآور یهاراهبرد یریکارگبه ،یرقابت تیمز به یابیدست و ها تیفعال نیا لیتسه یبرا
 و ندراجانیگوو .شود یم یتلق ضرورت ،ها شرکت نیا در نگرندهیآ و طلبانهفرصت یهاراهبرد

 شهیهم آن یاعضا که رندهیادگی یها نسازما در دادند نشان یقیتحق در (2004) 4همکاران
 و کاال تیفیک بهبود یراستا در اند آموخته را نچهآ و هستند دیجد یزهایچ یریادگی درحال

 .دارند یبهتر عملکرد سازمان در نوآورانه یهاراهبرد یاجرا در ،رندیگ یم کاربه خدمات
 ارائه 1 شکل در پژوهش یمفهوم مدل ،گریکدی با رهایتغم ارتباط شدنروشن منظوربه

 یریگاندازه و سنجش یبرا .شد استفاده مدل چند از پژوهش یمفهوم مدل نیتدو در .شود یم

 اسنو و لزیما ةشرفتیپ مدل که ،(2009) همکاران و گوآن مدل از ینوآور یهاراهبرد ریمتغ
                                                                 
1. Transformation and knowledge integration 
2. Jacobs  

3. Antioco  

4. Govindarajan  
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 (GEM) ینیکارآفر یجهان باندید مدل از ینیکارآفر ةتوسع مدل نةیزم در .شد استفاده است،

 یها تیقابل ریمتغ یبرا ن،یهمچن .شد استفاده رانیا در 2010 سال در آن جینتا به توجه با
 و ها مطالعه به توجه با که شد استفاده (2005) همکاران و زگوم مدل از سازمان یریادگی

 ن،یبنابرا کند؛ یم ییشناسا را یازمانس یریادگی تیقابل ۀدهندشکل عوامل ن،یشیپ یها پژوهش
 .است ریز شکلبه پژوهش یومهمف چارچوب ،پژوهش اتیادب زین و شد گفته آنچه به توجه با
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 پژوهش یمفهوم چارچوب .1 شکل

 

 یاصل ةیفرض

 .دارند یداریمعن و مثبت ریتأث ینیکارآفر ةتوسع بر ینوآور یهاراهبرد .1

 یفرع یها هیفرض

 .دارند یداریمعن و مثبت ریتأث سازمان یریادگی تیقابل بر ینوآور یهاراهبرد .2

 .دارد یداریمعن و مثبت ریتأث ینیکارآفر ةتوسع بر سازمان یریادگی تیقابل .3

 ینیکارآفر ةتوسع بر ینوآور راهبرد ریتأث در یانجیم نقش سازمان یریادگی تیقابل .4

 .دارد
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 یشناسروش

 ـ یفیتوص ،اطالعات یگردآور روش لحاظ به و یکاربرد هدف، نظر از پژوهش نیا

 در فعال یها کارخانه و ها کارگاه ،ها شرکت تمام شامل پژوهش یآمار ةجامع .است یهمبستگ

 لرستان استان (دیآ یم 2 جدول در آن کامل شرح که) است لرستان استان یصنعت یها شهرک

 سطح در کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم .است فعال یاقتصاد واحد 220 تعداد به

ر درصد 95 نانیاطم  ساده یتصادف یریگنمونه روش با نمونه و شد نییتع یصنعت واحد 140 براب

 و منزیخ یها پرسشنامه از ینوآور یهاراهبرد ریمتغ سنجش یبرا ن،یبنابرا .شد انتخاب

 .شد استفاده (1390) یچوپان از نقل به ،(2006) 3سوهل و پراجگو ،(2006) 2ادزیپن ،(2008)

 ارزیابی برای که همکاران و براون ةپرسشنام از ینیکارآفر ةتوسع سنجش یبرا ن،یهمچن

 ةسشنامپر همچنین و (1379) همکاران و مقیمی از نقل به کارآفرینانه، های فعالیت و مفاهیم

 و سنجش برای است ذکر شایان .شد استفاده (2003) 4هیل مارگاریت کارآفرینی ةتوسع

یفه ةپرسشنام از سازمانی یادگیری قابلیت متغیر گیری اندازه  ییروا .شد استفاده (2001) 5ن

 از استفاده با آن یها داده یدرون یهمبستگ و ییایپا و محتوا اعتبار روش قیطر از پرسشنامه

 ییایپا گرنشان 2 جدول .شد دییتأ کرونباخ یآلفا روش با AMOS18 و SPSS 19افزار  نرم

 .است پژوهش ةپرسشنام یها مؤلفه

 

 پژوهش یرهایمتغ ییایپا .2 جدول

 کرونباخ یآلفا هاریمتغ
 81/0 ینوآور یهاراهبرد
 77/0 ینیکارآفر ةتوسع
 79/0 یریادگی تیقابل

 

 .شود یم داده نشان یکل یینما در پژوهش آشکار یرهایمتغ سنجش یها شاخص ،3 جدول در
 

                                                                 
1. Jimenz et al 
2. Panayides 

3. Prajogo & Sohal 
4. Margaret Hill 
5. Neefe 
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 رآشکا یرهایمتغ سنجش یها شاخص .3 جدول

 منبع سنجش شاخص آشکار ریمتغ پنهان ریمتغ

 نوآورانه یهاراهبرد

 ر،ییتغ جادیا نوظهور، یطیمح یروندها شرویپ راهبرد
 بازار یشگامیپ ،یفناور در یشتازیپ

 همکاران و نزیجم
 ادزیپن ،(2008)

 و پراجگو ،(2006)
 ،(2006) سوهل
 (1390) یچوپان

 یندهایفرا دیتقل نوآوران، تالش از استفاده مقلدانه راهبرد
 محصوالت یسازیکپ د،یجد

 بهبود به توجه بازار، از یبخش بر تمرکز یتدافع راهبرد
 یمشتر یکنون ازین بر تمرکز ،ییکارا

 ةواردکنند راهبرد
 یفناور

 ، فناورانه یباال راتییتغ ن،ینو یفناور واردات
 یدرون ینوآور سطح بهبود

 ینیکارآفر ةتوسع

 به نگرش
 ینیکارآفر

 قصد ،ینیکارآفر تیقابل نانه،یکارآفر ادراکات
 انجام فرصت درک،ینیکارآفر

 همکاران و یمیمق
 مارگارت ،(1379)

 ،(2003) لیه

 تیفعال
 نانهیکارآفر

 در ییگرافرصت نوپا، ةننایکارآفر یها تیفعال
 نانهیکارآفر تیحما ،ینیکارآفر

 ةتوسع ةیروح
 ینیکارآفر

 ةتوسع از معقول انتظار وکار،کسب رشد
 ینیکارآفر ةیروح بریمبتن ییزااشتغال ،ینیکارآفر

 یریادگی تیقابل

 ،یریادگی ضرورت درک ،یریادگی به تعهد تیریمد تعهد
 ارزش عنوانبه دانش انتقال و خلق

 (2001) فهین

به یریادگی تیقابل ،یسازمان مشترک تیهو مند نظام دید
 واضح دید ،یجمع ریضم عنوان

 و باز یفضا
 یشگریآزما

 د،یجد یاهنظر ةارائ مولد، یریادگی یفضا
 یسازمان یریادگی ةکنندتیتقو یفضا جادیا

 و انتقال
 یساز کپارچهی

 دانش، از استفاده درک دانش، جذب تیظرف
 یسازمان یریادگی موانع ودنب

 .دیآ یم 4 جدول در یانتخاب ةنمون یاعضا تعداد و یریگنمونه روش کامل شرح ،عالوهبه

 

 یانتخاب یاعضا تعداد مشخصات .4 جدول
 دیتول رانیمد یابیبازار رانیمد عامل رانیمد پرسشنامه تیفعال ةحوز شهر هیناح

 بروجرد شمال

 یچوب عیصنا
 یسازقطعه عیصنا
 یداروساز عیصنا

 فوم عیصنا
 یسیویپ عیصنا

7 

7 
8 
6 
7 

1 

2 

1 
0 
2 

3 
2 
4 

2 
2 

3 
3 

3 
4 
3 
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 یانتخاب یاعضا تعداد مشخصات .4 جدول ةادام

 دیتول رانیمد یابیبازار رانیمد عامل رانیمد پرسشنامه تیفعال ةحوز شهر هیناح

 دخترپل جنوب

 فوالد عیصنا
 یسازقطعه عیصنا
 یداروساز عیصنا

 سنگ عیصنا

0 
17 
0 
18 

0 
4 
0 
5 

0 
6 
0 
6 

0 
7 
0 
7 

 گودرزیال شرق
 سنگ عیصنا

 یسازقطعه عیصنا
 یچوب عیصنا

13 
9 
13 

2 
0 
1 

7 
3 
4 

4 
6 
8 

 و غرب
 مرکز

 بادآخرم

 فوالد عیصنا
 یسازقطعه عیصنا

 یچوب عیصنا
 فوم عیصنا

 یسیویپ عیصنا

8 
6 
7 
7 
7 

2 

1 
2 
0 
1 

3 
1 
1 
2 
3 

3 
4 
4 
5 
3 

 

 ها افتهی
 یشناختتیجمع فیتوص

 نفر 20 و مرد (درصد 86) نفر 120 که شود یم مشخص تیجنس به مربوط یها داده یبررس با

 سن (درصد 30) سال 30 از کمتر نفر 42 یانتخاب ةنمون نیب در ،نیهمچن .هستند زن (درصد 14)

 لیتشک را نمونه حجم درصد 39 که دارند سن سال 40 تا 31 نیب نفر 55 ن،یهمچن .نددار

 در .شوند یم نمونه حجم از درصد 30 شامل که است سال 41 از شیب نفر 43 سن .دهند یم

 گرانیب که است 7/0 از باالتر KMO یعدد ارزش که گفت دیبا زین KMO بیضر نةیزم

 .است یعامل لیتحل از استفاده بیضر بودنمطلوب

 

 یعامل لیتحل جینتا

 بار بودنقبول قابل آزمون یبرا P یجزئ شاخص همراه به (5 جدول) یدییتأ یعامل لیتحل جینتا

 از کمتر یجزئ P مقدار و مناسب یعامل یبارها زانیم و شد یبررس پرسش هر به مربوط یعامل

  .سنجند یم یخوببه را مشاهده یرهایمتغ ها پرسش گفت توان یم ،جهیدرنت .بود 05/0
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 پرسش هر یبرا P یجزئ شاخص همراهبه یدییتأ یملعا لیتحل جینتا .5 جدول

 P یدییتأ یعامل بار پرسش مؤلفه P یدییتأ یعامل بار پرسش مؤلفه

 شرویپ راهبرد

Q1 73/0 01/0 
 ةتوسع ةیروح

 ینیکارآفر

Q26 73/0 002/0 
Q2 80/0 000/0 Q27 82/0 005/0 

Q3 68/0 034/0 Q28 63/0 000/0 

Q4 71/0 000/0 Q29 73/0 034/0 

 مقلدانه راهبرد

Q5 66/0 004/0 

 تیریمد تعهد

Q30 85/0 000/0 
Q6 68/0 012/0 Q31 68/0 005/0 

Q7 70/0 005/0 Q32 77/0 007/0 

Q8 72/0 002/0 Q33 73/0 017/0 

 یتدافع راهبرد
Q9 57/0 010/0 Q34 80/0 000/0 

Q10 84/0 000/0 Q35 76/0 024/0 

Q11 63/0 004/0 

 مند نظام دید

Q36 71/0 006/0 

 ةواردکنند راهبرد
 یفناور

Q12 75/0 002/0 Q37 74/0 004/0 
Q13 81/0 000/0 Q38 75/0 030/0 

Q14 66/0 034/0 Q39 79/0 000/0 

Q15 71/0 006/0 
Q40 56/0 006/0 

Q16 78/0 005/0 

 به نگرش
 ینیکارآفر

Q17 64/0 009/0 

 و باز یضاف
 یشگریآزما

Q41 64/0 005/0 

Q18 78/0 003/0 Q42 73/0 009/0 
Q19 66/0 000/0 Q43 55/0 006/0 

Q20 57/0 002/0 Q44 73/0 000/0 

Q21 69/0 002/0 Q45 68/0 003/0 

 نانهیکارآفر تیفعال

Q22 63/0 009/0 و انتقال 
 یسازکپارچهی

 دانش

Q46 82/0 000/0 

Q23 69/0 012/0 Q47 75/0 003/0 

Q24 73/0 006/0 Q48 72/0 004/0 

Q25 51/0 015/0 Q49 79/0 002/0 

 

 ها هیفرض آزمون

 CR یبحران مقدار یجزئ شاخص دو از ها هیفرض یمعنادار آزمون منظوربه ،رحاض پژوهش در

 مقدار باشد، 96/1 از ترشیب دیبا یبحران مقدار 05/0 ،یمعنادار سطح براساس .شد استفاده P و

 یبرا 05/0 از ترکوچک ریمقاد ،نیهمچن .شود ینم شمرده مهم الگو در نیا از کمتر پارامتر

 در صفر مقدار با یونیرگرس یها وزن یبرا شدهمحاسبه مقدار معنادار تفاوت انگریب P مقدار

 AMOS18 افزار نرم و یساختار معادالت از ،پژوهش یها هیفرض آزمون یبرا .است 95/0 سطح

 .شود یم دهید 2 شکل در افزار نرم یخروج که شد استفاده
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 یونیرگرس بیضر ریمقاد با قیتحق یساختار مدل .2 شکل

 

 شکل به آن یکل یها شاخص که شد استفاده AMOS افزار نرم از باال مدل برازش یبرا

 .است 6 جدول
 

 یممفهو مدل برازش .6 جدول
DF CIMN CIMN / DF P GFI NFI RMSE 

75 145/68  2/61  0/001  0/90  0/89  0/005  
 

 درنظرگرفتن با .ددار یخوب اریبس برازش مدل افتیدر توان یم ،باال جدول اطالعات به توجه با

 .دوش یم ارائه 7 جدول در آن جینتا که شد یبررس ها هیفرض ،مدل لیتحل و هیتجز جینتا

 
 ها هیفرض به مربوط یجزئ یها شاخص ریمقاد و یونیگرسر بیضر .7 جدول

 ها هیفرض
 بیضر
 یونیرگرس

 مقدار
 جهینت P یبحران

H1: و مثبت ریتأث ینیکارآفر ةتوسع بر ینوآور یهاراهبرد 
 .دارند یداریمعن

 دییأت 000/0 58/2 36/0

H2: ریتأث سازمان یریادگی تیقابل بر ینوآور یهاراهبرد 
 .دارند یاردیمعن و مثبت

09/0 31/2  012/0  دییتأ 

H3: مثبت ریتأث ینیکارآفر ةتوسع بر سازمان یریادگی تیقابل 
 .دارد یداریمعن و

29/0 47/2  001/0  دییتأ 



  325 :...یسازمان ینیکارآفر توسعة بر ینوآور یراهبردها ریتأث

 یاصل یها هیفرض که شود یم مشاهده پژوهش، یاصل یها هیفرض آزمون و 5 جدول به توجه با

 در فتگ توان یم ،5 جدول به توجه با ن،یبنابرا .ندشو یم دییتأ درصد 95 نانیاطم سطح در پژوهش
 تیقابل و ینیکارآفر ةتوسع بر یداریمعن و مثبت ریثتأ ینوآور یهاراهبرد درصد 95 نانیاطم سطح

 توان یم ،حاضر پژوهش در یسازمان یریادگی تیقابل نقش هب توجه با ن،یهمچن .دارد سازمان یریادگی
 .دارد ینیکارآفر ةسعتو بر ینوآور راهبرد ریتأث در یانجیم ریمتغ نقش سازمان یریادگی تیقابل گفت

 

 یریگبازنمونه آزمون جینتا

 اثر در سازمان یریادگی یها تیقابل یانجیم اثر و چهارم ةیفرض آزمون یبرا حاضر پژوهش در

 آزمون هدف .شد استفاده یریگبازنمونه روش از ینیکارآفر ةتوسع بر ینوآور یهاراهبرد
 یریادگی تیقابل قیطر از ینوآور یهادراهبر ایآ که است نکته نیا نشدمشخص چهارم ةیفرض

 از استفاده با پژوهش چهارم ةیفرض لیتحل جینتا .شود یم ینیکارآفر ةتوسع موجب سازمان
 .شود یم داده نشان 8 جدول در یریگبازنمونه روش

 

 پژوهش یشنهادیپ یالگو یا واسطه ریمس یبرا یریگبازنمونه جینتا .8 جدول

 یریگ جهت بوت ریمس هیفرض
 یطاخ

 استاندارد
 باال حد نییپا حد

 سازمان یریادگی تیقابل
 ریتأث در یانجیم ریمتغ نقش

 ةتوسع بر ینوآور راهبرد
 .دارد ینیکارآفر

 /ینوآور یهاراهبرد
 یریادگی تیقابل

 ةتوسع /سازمان
 ینیکارآفر

048/0 0006/0 0125/0 1134/0- 02354/- 

 

 ةتوسع و سازمان یریادگی تیقابل ،ینوآور یهاراهبرد ریمس یبرا 8 جدول مندرجات

 جینتا .دارد را -/0235 مقدار آن یباال حد و -113/0 مقدار نییپا حد که دهد یم نشان ینیکارآفر
 ریمس نیا یداریمعن انگریب ،نانیاطم ةفاصل نیا در صفر قرارنگرفتن و یریگبازنمونه آزمون

 توان یم باال جدول جینتا به توجه با ،رونیا از .است نآ به مربوط ةیفرض دییتأ جهیدرنت و میرمستقیغ
 راهبرد ریتأث در یانجیم ریمتغ نقش سازمان یریادگی تیقابل درصد 95 نانیاطم سطح در که گفت

 ةتوسع بر ینوآور یهاراهبرد داریمعن و مثبت ریتأث نکهیا از پس .دارد ینیکارآفر ةتوسع بر ینوآور
 زین پژوهش یاصل پرسش به دیبا شد، مشخص سازمان یریادگی تیابلق یگریانجیم با ینیکارآفر
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 ةتوسع بر ینوآور یهاراهبرد تمام که شود یم مشخص ها داده لیتحل به توجه با .شود داده پاسخ

 ریتأث نیشتریب شرویپ راهبرد که است آن انگریب ونیرگرس آزمون جینتا ،عالوهبه .ندمؤثر ینیکارآفر
 با ،خود ینیکارآفر تیوضع بهبود منظوربه یصنعت یواحدها ن،یبنابرا ؛دارد ینیکارآفر ةتوسع بر را

 زانیم براساس و کنند جادیا یراتییتغ خود تیفعال طیمح در توانند یم شرویپ راهبرد یریکارگبه
 .نندک اقدام بازار یشگامیپ و یفناور در یشتازیپ منظوربه خود یآمادگ

 

 یریگجهینت و بحث

 گرفت صورت ینیکارآفر ةتوسع منظوربه ینوآور راهبرد نیثرترؤم ییشناسا هدف اب حاضر پژوهش

 .شد یبررس سازمان یریادگی یها تیقابل بر دیکأت با ینیکارآفر ةتوسع رب ینوآور یهاراهبرد ریأثت که
 سطح در که است آن انگریب جینتا .شود یم مطرح ها هیفرض کیتفک به پژوهش جینتا ،بخش نیا در

 یریادگی تیقابل و ینیکارآفر ةتوسع بر یداریمعن و مثبت ریثأت ینوآور یهاراهبرد درصد 95 اننیاطم
 وجه .دارد یهمخوان (2005) همکاران و اکوبسجز پژوهش با مذکور یها هیفرض جینتا .دارد سازمان

 ةتوسع یبرا را الزم یسازوکارها توانند یم ینوآور یهاراهبرد که است آن در پژوهش دو هر تشابه
 با ن،یهمچن .دنآور وجودبه سازمان در نانهیکارآفر یها تیفعال یارتقا یراستا در دیجد نشیب و دانش
 راهبرد ریتأث در را یانجیم ریمتغ نقش سازمان یریادگی تیقابل گفت توان یم ،پژوهش جینتا به توجه

 (2004) همکاران و اجانندریگوو پژوهش با هیفرض نیا جینتا .دارد ینیکارآفر ةتوسع بر ینوآور
 ،سازمان یریادگی یها تیقابل به توجه با که است آن در پژوهش دو هر اشتراک وجه .دارد یهمخوان

 و کاال تیفیک بهبود یراستا در آموزند یم را آنچه و هستند یریادگی حال در شهیهم سازمان یاعضا
 یریادگی تیقابل قیطر از ینوآور یهاراهبرد گفت توان یم ،رونیا از .رندیگ یم کاربه خدمات

 پژوهش پرسش جینتا نةیزم در ،عالوهبه .دارد مثبت ریثأت ینیکارآفر ةتوسع بر 048/0 زانیم به سازمان
به یصنعت یواحدها ن،یبنابرا ؛دارد ینیکارآفر ةتوسع بر را ریثأت نیشتریب شرویپ راهبرد که گفت دیبا

 خود تیفعال طیمح در توانند یم ،شرویپ راهبرد یریکارگ به با خود ینیکارآفر تیوضع بهبود منظور

 .نندک اقدام بازار یشگامیپ و یفناور در یشتازیپ منظوربه خود یآمادگ زانیم براساس و جادیا یراتییتغ
 ةتوسع بر را ریثأت نیشتریب مقلدانه و یتدافع یهاراهبرد ب،یترتبه حاضر پژوهش در ن،یهمچن

 در .دارد ینیکارآفر ةتوسع بر را ریثأت نیکمتر یفناور ۀواردکنند راهبرد ،تیدرنها .دارند ینیکارآفر
 ریثأت که نشد افتی یپژوهش ات،یادب مرور به توجه با دکر عنوان دیبا حاضر پژوهش ینوآور نةیزم
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 از .باشد دهکر یبررس سازمان یریادگی تیقابل به توجه با را ینیکارآفر ةتوسع بر ینوآور یهاراهبرد

 ها سازمان و ها شرکت که دکر انیب صورتنیا به توان یم را پژوهش نیا دیجد ینظر نشیب ،رونیا
 سازمان یریادگی تیقابل سطح یارتقا موجب مناسب ینوآور راهبرد اتخاذ از استفاده با توانند یم

  .گذارندب اثر یسازمان ینیکارآفر ةتوسع بر قیطر نیا از و دونش
 

  شنهادهایپ
 یشنهادهایپ پژوهش، جینتا و ها هیفرض دییتأ نیهمچن و قبل بخش در مذکور موارد به توجه با

 :شود یم مطرح ریز شرحبه یکاربرد

 یبرا ییها راه افتنی یپ در یاقتصاد یها بنگاه و واحدها ق،یتحق جینتا و ها هیفرض دییتأ به توجه با -
  .نندک فراهم را ینیکارآفر ةتوسع ةنیزم تا باشند خود تیفعال طیمح با مناسب ینوآور راهبرد

 توجه با و کنند لیتحل و هیتجز را ودخ تیفعال طیمح نوآوران ،اول یکاربرد شنهادیپ به توجه با -
 طیمح لیتحل و هیتجز یبرا توانند یم یاقتصاد یواحدها .نندیبرگز را خود راهبرد جینتا نیا به

 خود واحد ییتوانا و نوظهور یطیمح یروندها از ،شرویپ راهبرد یریکارگبه یبرا و خود
 یشتازیپ منظوربه خود یآمادگ زانیم براساس و ابندی یآگاه طیمح در رییتغ جادیا یبرا
 .نندک اقدام بازار یشگامیپ و یفناور در

 به توجه با ،دارند یفناور ۀواردکنند راهبرد اتخاذ و یفناور واردکردن به لیتما که ییها شرکت -
 مبادرت فردمنحصربه یایمزا با دیدج محصوالت دیتول به ،یفناور واردات یانحصار تیخاص

 .کنند توجه ناکارآمد و منسوخ یفناور واردنشدن یبرا یفناور عیسر راتییتغ به و ورزند
 نگرش مناسب، یسازنهیزم با یاقتصاد یواحدها ،یریادگی تیقابل یگریانجیم نقش به توجه با -

 ،ینیکارآفر تیقابل بهبود از استفاده با ،رییتغ دربرابر مقاومت عدم و ینیکارآفر به را کارکنان
 تا دهند رییتغ مساعد نحو به کارکنان توسط بهتر کار انجام فرصت درک و ینیکارآفر قصد

 .کنند تیتقو خود واحد در ار ینیکارآفر ةیروح و نانهیکارآفر یها تیفعال ةنیزم

 یعامل لیتحل از استفاده با را ینیکارآفر ۀبازدارند عوامل ،نامحقق ه،ندیآ قاتیتحق نةیزم در -
 از استفاده با عوامل نیا یبندتیاولو به آن از پس و کنند مشخص یدییتأ و یاکتشاف

 بر را ینوآور یهاراهبرد ریثأت ،زین و بپردازند الکتره و یزفا یپاچیا س،یتاپس یها روش
  .نندک ییشناسا را یریادگی تیقابل بر مؤثر یها مؤلفه گرید و یبررس مرتبط یرهایمتغ گرید
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 منابع
 یشنهادیپ اسیمق(. 1390) آرش، مقدم، رسته اصغر،یعل یعل ،ییکوچکسرا محمد، دیس ،یاعراب

 117-85 صص ،(4) 3 یانتظام آموزش بر تیریمد فصلنامة ،یسازمان یریادگی تیقابل یریگ اندازه

 ،ینظام ینوآور ینیبشیپ یالگو(. 1385) جان، ال،یآرگوئ ستوفر،یکر نه،یال ،یا یجفر زاکسن،یا
 .یدفاع عیصنا یقاتیتحق و یآموزش مؤسسة ترجمة

 در یسازمان ینوآور به شیگرا با نیآفرتحول یرهبر نیب رابطة یبررس(. 1390) دریح ،یپانچو
 .تهران دانشگاه ،یآموزش تیریمد ارشد، یکارشناس دورۀ نامةانیپا. البرز مةیب یسهام یها شرکت

 یاسالم ادآز و یدولت یها دانشگاه در یسازمان ینیکارآفر زانیم سةیمقا(. 1390) سجاد، دیس اقدم، ینیحس
 .مشهد یفردوس دانشگاه ارشد، یکارشناس نامةانیپا ،کارکنان یتیشخص یها یژگیو با رابطه و زیتبر شهر

 یریادگی و یعاطف یها تیقابل بر یسازمان هوش ریتأث(. 1391) عاطفه پاشازاده، قه،یصد د،یخورش
 .58-25 صص ،(69) 20 ،تیریمد مطالعات ،یسازمان

 مطالعات مرکز ،یقاتیتحق پروژۀ ،ینیکارآفر توسعة در دولت نقش(. 1384) حسن، فرد، ییدانا
 .مدرس تیترب دانشگاه تهران، ،رانیا یوربهره و تیریمد

 یها شرکت در ینوآور یاستراتژ و ندیفرا(. 1387) کاظم، دیس ،یهاشم حجت، سرشت، رحمان
 .275 -29 صص هشتم، سال ،تیریمد اندازچشم ران،یا یعمران

 یجهان باندهید مدل اساس بر رانیا در ینیکارآفر یها شاخص یابیارز(. 1391) درضامحم ،یزال
 ینیکارآفر دانشکدۀ تهران، ران،یا ینیکارآفر یجهان باندهید 2012 گزارش GEM ینیکارآفر
 .یاجتماع نیتأم و کار ةمؤسس و تهران دانشگاه

 در ینیکارآفر توسعة یساختار یکارهاراه(. 1392) ماجد نیبهام محمدرضا، یزال اسداله، ج،یکردنائ
 .114 - 95 صص ،(2) 6 ،ینیکارآفر توسعة ران،یا

 انیمرب و استادان یها مهارت(. 1391) ما،یش فرخ، مقصود، فراستخواه، قنبر، ،یاسیال یمحمد
 .201-185 صص ،(15) 14 ،ینیکارآفر توسعة نوپا، نانیکارآفر پرورش یبرا ینیکارآفر

 دان،راه انتشارات ازدهم،ی جلد ،تیریمد پژوهشنامة(. 1390) دیمج مضان،ر و محمد دیس ،یمیمق
 .87 ص. تهران

 ینیکارآفر موانع یبررس .(1379) داود ض،یف محمدرضا، ،یزال اسداهلل، ج،یکردنائ محمد، دیس ،یمیمق
 تهران، ،یقاتیتحق ۀپروژ ،ینیکارآفر توسعة جهت یاساس یراهکارها ارائة و کشور صنعت در

 .تهران دانشگاه تیریمد دانشکدۀ یدانشگاه دجها
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 نشیگز(. 1392) د،یناه درستکار مهران، زاده،یمهد محمود، ،یمراد ل،یاسماع اخالق، ملک
 ،یبازرگان تیریمد شبکه، لیتحل ندیفرا یدلف یبیترک کردیرو از استفاده با ینوآور یها یاستراتژ

 .172-145 صص ،(3) 5

 توسعة ،ینوآور بر یسازمان ینیجوکارآفر ریتأث یبررس(. 1392) محمدرضا یزال ،یمجتب د،یناه
 .66-47 صص ،(3) 6 ،ینیکارآفر

 توسعة در یطیمح عوامل نقش ینیتب(. 1393) قنبر ،یاسیال یمحمد ،یمهد دیس ،یالوان وسف،ی ،یلیوک
 .210 -191 صص ،(2) 7 ،ینیکارآفر توسعة ،یعموم بخش در ینیکارآفر
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