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Introduction: Businesses must constantly evaluate their performance in order to 

determine their position and survive in a dynamic and highly competitive environment. 

In this environment, achieving superior performance requires the adaptation of 

companies' services and products to the needs of customers and markets, which can be 

facilitated by several variables. Recent research shows the positive and critical effect of 

variables such as business model innovation and organizational learning capability. 

Through business model innovation, organizations can take the advantage of changing 

customer demands and expectations. Also organizational learning is an ability to absorb 

and transform new knowledge and apply it to the development of new products with a 

competitive advantage and a high production speed. On the other hand, organizations 

must have a great ability to respond and be willing to provide new products and services 

that are created through strategic agility and entrepreneurial orientation in order to 

improve the firm performance directly and indirectly through business model innovation 

and organizational learning capability. So, they will achieve better performance than 

their competitors. This study aims at the direct effects of entrepreneurial orientation and 

strategic agility on the firms’ performance and the indirect effects of these two variables 

on the firm performance. In this regard, the mediation roles of business model 

innovation and learning capability are taken into account.  

Methodology: This article is applied in term of purpose and descriptive in term of 

method. The data collection tool is a questionnaire with 18 specialized items. The 

managers of 96 production and service companies in Rasht industrial park (Sefidroud) 

participated in this research. The structural equation modeling (SEM) approach was 

used to analyze the hypotheses. Also, the Smart PLS-3 software was applied to evaluate 

the direct and indirect effects of the variables. 

Results and Discussion: Firm performance refers to the companies’ ability to compete 

with their rivals, improve their market share and gain the competitive advantages. But 

according to the rapid changes in the external environment, we have to consider more 

dynamic variables to respond to the chaotic and unpredictable environment so as to 

improve company’s performance. In this regard, business model innovation can 

redesign organization’s operations and activities to adopt the key factors of success and 

gain competitive advantages. Also, organizational learning capability can lead to higher 
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firm performance by making an easier path for a free information flow through creating, 

transferring and integrating knowledge and experience. This is because finding a 

solution for the changes of unfavorable conditions needs a flexible and quick reaction 

that can be solved by these two factors. This study shows the direct effects of business 

model innovation and   organizational learning capability on firm performance. 

Moreover, other variables such as strategic agility and entrepreneurial orientation can 

affect the firm performance directly and indirectly through business model innovation 

or organization learning capability. In other words, strategic agility is introduced as the 

best solution to respond to the external environment and the rapid changes because it 

enables companies to change their competitive characteristics and adapt themselves to 

market trends. Also, entrepreneurial orientation includes risk-taking, innovativeness, 

and proactiveness which can provide a better atmosphere for firms to foster an 

innovation- and change-driven environment in order to pioneer a new business, enter a 

new market and capture opportunities before their rivals can. The results of this study 

show that strategic agility and entrepreneurial orientation have positive and direct 

significant effects on firm performance.  Through these two factors, the condition of 

adapting to a change gets easier business model innovation and organization learning 

capability can get a better chance to be accepted by employees. Therefore, strategic 

agility and entrepreneurial orientation affect the performance of firms indirectly through 

business model innovation and organization learning capability. These hypotheses are 

confirmed in this study.   

Conclusion: This study investigated a few critical dynamic variables including business 

model innovation, learning capability, strategic agility and entrepreneurial orientation in 

order to maximize the firm performance in an environment with rapid changes. Better 

performance leads to better market conditions and helps the company to survive or 

become the leader of its own industry. Therefore, the results of this research can 

facilitate the path of organizations toward getting superior performance by creating a 

sustainable competitive advantage, higher market share and inaccessible competitive 

position. Although this study makes a number of beneficial contributions, it has some 

limitations. Specific national context is one of the limitations. To generalize the results, 

we have to apply this research in different cultural contexts. Next, we have not 

considered the moderating effect of turbulent environments. For future studies, 

researchers are suggested to consider this variable too. Moreover, a longitudinal study 

may lead to richer findings.  
Keywords: Business model innovation, Entrepreneurial orientation, Firm 

performance, Learning capability, Strategic agility. 
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 و وکار کسب مدل نوآوری با استراتژيک چابکی و کارآفرينی به گرايش تاثیر
 ها شرکت عملکرد بر يادگیری قابلیت

یران اسماعیل ملک اخالق، دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن، رشت، ا  
 گیالن، دانشگاه بازاریابی، گرایش بازرگانی، مدیریت ارشد کارشناسی، 1سیده صدف وشکائی نژاد 

 ایران رشت،
اه گذاری بازرگانی، دانشگمحمد حاتمی نژاد، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست 

 گیالن، رشت، ایران
82/40/1044تاریخ پذیرش:                                                                                                  40/40/1111تاریخ دریافت:   

 چکیده
به ارزیابی عملکرد وکارها پیوسته برای آگاهی از وضعیت خود در محیط رقابتی باید کسب

دستیابی به  بپردازند تا با بهبود آن بتوانند در محیط پویا و به شدت رقابتی، دوام بیاورند.
ها با نیازها و عملکرد برتر نیازمند انطباق و سازگاری محصوالت و خدمات شرکت

وکار و قابلیت یادگیری های مشتریان است که به واسطه نوآوری در مدل کسبخواسته
ها شود. از طرفی برای موثر واقع شدن این متغیرها نیز باید سازمانمانی تسهیل میساز

گویی باال و همچنین تمایل به ارائه محصوالت و خدمات جدید داشته باشند که توانایی پاسخ
شود و سبب دستیابی به ابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی ایجاد میچبه واسطه 

این پژوهش تاثیر مستقیم گرایش به کارآفرینی و  بنابراین در خواهد شد.ا بعملکرد برتر از رق
 از طریقاین دو متغیر بر عملکرد  غیرمستقیمچابکی استراتژیک بر عملکرد و همچنین تاثیر 

این پژوهش از  وکار و قابلیت یادگیری بررسی شده است.گری نوآوری در مدل کسبمیانجی
پیمایشی -های آن نیز توصیفیگردآوری داده روشنظر هدف کاربردی است و همچنین 

شرکت تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی  19مدیران را باشد. پرسشنامه این پژوهش می
ها نیز از طریق روش مدلسازی معادالت ساختاری . تجزیه و تحلیل دادهاندکردهرشت تکمیل 

متغیرهای چابکی استراتژیک و  دهد کهمی های این پژوهش نشانصورت گرفته است. یافته
این  غیرمستقیمگرایش به کارآفرینی بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین تاثیر 

وکار و قابلیت یادگیری تایید شده است. دو متغیر بر عملکرد را به کمک نوآوری مدل کسب
ها مفید کرد برتر برای شرکتتواند در ایجاد مزیت رقابتی و عملبنابراین توجه به این نتایج می

 موثر باشد.
چابکی استراتژیک، عملکرد شرکت، قابلیت یادگیری، گرایش به کارآفینی،  کلمات کلیدی:

 .وکارنوآوری مدل کسب
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 مقدمه

ها برای بقا و موفقیت پیوسته به دنبال محیط متغیر و پویا سبب شده است تا شرکت

راهی برای بهبود عملکرد خود باشند و در نتیجه به بررسی متغیرها و عوامل 

مدل کسب و و نوآوری  ین میان توجه به یادگیری سازمانیدر اپردازند. بجدیدتری 

 عاملرا  یادگیری سازمانی  ،پژوهشگران برای بهبود عملکرد ضروری است. کار

اند، زیرا به دلیل آشفتگی وکارها در نظر گرفتهتعیین کننده اصلی عملکرد کسب

محیطی و رقابت شدید در سطح داخلی و جهانی، یادگیری و کسب تجربه از مسائل 

ها گیری در سازماندیا برای بهبود وضعیت آینده حیاتی است. ،آمده در گذشتهپیش

فرصت را برای بهبود عملکرد ها و توانایی سازمان شده و قابلیتسبب توسعه 

 دهدافزایش میهای جدید دیدگاهو ایجاد و توسعه  سازمان از طریق اصالح فرایندها

توانند پذیر و غیررسمی میها با ایجاد محیطی انعطافدر واقع شرکت (.8414، 1ادا)نام

از طرفی  .محیطی پویا کمک نمایندساز ایجاد قابلیت یادگیری شده و به ایجاد زمینه

های جدید، سبب اضافه نمودن فعالیتنیز عاملی است که  مدل کسب و کارنوآوری 

برای  ارزش ویژهشود و با ایجاد می های جدیدها و روشایجاد ارتباط بین فعالیت

مشتریان به کسب مزیت رقابتی برای شرکت کمک نموده و عملکرد سازمان را در 

. درواقع مهیا نمودن زمینه نوآوری در (8419، 8)فاس و سابی دهدبهبود میمحیط 

موثر واقع شدن نوآوری  مدل کسب و کار  و همچنین قابلیت یادگیری در سازمان و

نیازمند توجه  ،و یادگیری سازمان و افزایش تاثیر این دو متغیر مدل کسب و کار

 کاستراتژی چابکینقش گرایش به کارآفرینی و  بهویژه مدیران و رهبران سازمان 

هماهنگ است که از طریق ساختار منعطف و غیررسمی، دستیابی به دیدگاه و نگرش 

های متمایز کارکنان، ایجاد مسیری برای در گردش ، ارج  نهادن به دیدگاهو یکپارچه

قیت در بودن جریان اطالعات و تسهیل برقراری ارتباطات میان کارکنان وپرورش خال

محرکی برای  کههای اخیر نقش کلیدی رفتارهای کارآفرینانه سال درکارکنان است. 

ای قرار مورد توجه ویژهدانشگاهی متون در  است بهبود وضعیت اقتصادی کشورها

گرایش به کارآفرینی سبب  شوند.ها حمایت میو این رفتارها از جانب دولت گرفته

یادگیری سازمانی و همچنین پذیرش ریسک افزایش شود تا نوآوری، خالقیت و می

کار با این گرایش توانایی پاسخگویی بهتری به ویابد و در نتیجه واحدهای کسب
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(. 8419، 1یاند و همکارانته باشند )بیها داشتغییرات محیطی و استفاده از فرصت

سازگاری شود تا ظرفیت یادگیری و گرایش به کارآفرینی در مراحل اولیه سبب می

ها و تهدیدهای وکارها با محیط افزایش یابد و شرکت بتواند نسبت به فرصتکسب

هایی که دارای گرایش به کارآفرینی هستند د. سازماندهمحیط واکنش مناسب نشان 

شناسایی تغییرات  و در نتیجهزمینه یادگیری در واحدهای خود را افزایش داده 

در واقع  (.8411، 8)مانتوک و همکاران شودمی ها تسهیلگویی به آنمحیطی و پاسخ

های جدید انجام مند نمودن خالقیت و روشبه کارآفرینی با بها دادن و ارزش گرایش

مهیا نموده و همچنین به دلیل بهبود  مدل کسب و کارکار زمینه را برای نوآوری در 

بهبود وکار و پاسخگویی به نیازهای شناسایی نشده مشتریان سبب فضای کسب

 مدل کسب و کارنوآوری  (.8411، 1)آسموخا و همکاران دشوسازمان می کلی عملکرد

 چابکیمیان در این چابکی استراتژیک نیز است.  تاثیرو یادگیری سازمانی تحت 

استراتژیک به دلیل تاثیرگذاری بر ایجاد ارزش، جذب ارزش و پیشنهاد ارزش در 

برای نوآوری  همچنینای برخوردار است. ویژه، از اهمیت مدل کسب و کارنوآوری 

منابع که  پذیریانعطافحساسیت استراتژیک، وحدت رهبری و  مدل کسب و کاردر 

هایی با سطح سازمانضروری است.  ،شودایجاد میاستراتژیک  چابکی طریقاز 

خود را به دلیل انطباق با  مدل کسب و کاراستراتژیک، قابلیت نوآوری  چابکیباالی 

شرایط محیطی افزایش داده و در نتیجه عملکرد بهتری در محیط رقابتی کسب 

تغییرات غیرقابل  همچنین  (.8411، 0؛ کالز و همکاران8419، 0)هاک و همکاران دکننمی

برای مدیریت، انطباق و پاسخ به  استراتژیک چابکیانتظار و سریع سبب شده تا 

یش از پیش مورد توجه قرار گیرد و زمینه را برای یادگیری سازمانی محیط متالطم ب

عاملی کلیدی برای رشد و  ومهیا نماید. زیرا یادگیری به معنی تمایل برای تغییر 

، 9)حامد و یوزگت دیاباستراتژیک بهبود می چابکیپایداری سازمان است که از طریق 

بازار  ها برای دستیابی به سهمبهبود عملکرد شرکت (.8441، 4؛ الیو و وو8414

این  بیشتر، رشد فروش و رسیدن به موقعیت رهبری بازار سبب شده است تا در
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گذار بر آن بپردازیم. جهت انجام پژوهش نیز پژوهش به بررسی عوامل تاثیر

های تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی سپیدرود رشت  انتخاب شده است. شرکت

نایع نقش بسزایی در ارتقا وضعیت اقتصادی و ایجاد زیرا بهبود وضعیت این ص

از جمله عوامل مهم در انتخاب حوزه مورد نماید. اشتغال در شهرستان ایجاد می

توان به محیط پویا و در حال تغییر صنایع و نیاز شدید به ایجاد تغییرات بررسی می

د  شناسایی عوامل های انجام کار اشاره نمود که نیازمنها و روشبنیادی در فرایند

پذیری در سازمان مربوطه در پاسخگویی به تغییرات و ایجاد انعطاف تاثیرگذارمهم و 

در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و چابکی لذا دارد. 

این دو متغیر را از  غیرمستقیمبوده و همچنین تاثیر  شرکتاستراتژیک بر عملکرد 

و یادگیری سازمانی بر عملکرد بررسی  مدل کسب و کارگری نوآوری جینطریق میا

 کنیم.می
 

 مبانی نظری پژوهش

 1هاعملکرد شرکت

یرهای وابسته در حوزه مدیریت است که پژوهشگران ترین متغعملکرد از جمله مهم

 دپردازنبسیاری جهت بررسی و بهبود وضعیت سازمان خود به تحلیل آن می

هایی اند که شرکت(، بیان نموده8444و همکاران ) 1ریددما (.8410، 8هوال)جاگالدا و بی

ی در بررس کنند.به ایجاد ارزش برای خود شرکت و جامعه کمک میبا عملکرد برتر 

های کلی انداز و سیاست، چشمعملکرد باید به عملکرد کارکنان، عملکرد یکایک واحدها

توجه به محیطی که در آن به فعالیت شرکت مذکور و عملکرد نهایی شرکت با 

اند ( بیان نموده8414) 0ویلن و هانگر (.8484، 0)ساوایین و علی پردازد توجه شودمی

های عینی و غیرعینی کارگیری منابع و قابلیتهکه عملکرد نحوه استفاده و ب

مبانی بررسی  .دهدرا در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده نشان می هامانزسا

دهد که تقسیم عملکرد موضوعی حوزه مدیریت و عملکرد سازمانی نشان مینظری 

به دو بخش مالی و همچنین عملکرد عملیاتی که از طریق بررسی نوآوری، کیفیت 
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شود، در ارزیابی عملکرد بسیار سنجیده می غیره محصوالت، وفاداری مشتریان و

نگر بوده و این امر سبب عدم تر گذشتهمعیارهای مالی بیش (.8412)احمد،  تموثر اس

رد کشود و در نتیجه مدیران بینشی در مورد عملتوجه به عوامل کلیدی موفقیت می

 آورند و ارزیابی دقیقی از عملکرد نخواهند داشتآینده شرکت خود به دست نمی

تواند به مدیران در های غیرمالی میاز این رو سنجه (.8410هوال، )جاگالدا و بی

زیرا معیارهای غیرمالی با  .ارزیابی دقیق و موثر عملکرد سازمان خود کمک نماید

ها و نتایج مالی موثر بر نگر در مورد فعالیتمهیا نمودن اطالعات ارزشمند آینده

ل مالی مهم تلقی نشوند ئتر شود و تنها مساعملکرد سبب شده تا بینش مدیران وسیع

تواند جریان نقدی پول در آینده مشتریان که می و عوامل کلیدی موفقیت نظیر رضایت

و یا ایجاد ارزش ویژه برای مشتریان که با  (8419، 1وی و کماال)مدوک درا تعیین کن

بهبود وضعیت رضایت و وفاداری مشتریان سبب افزایش سهم بازار و سودآوری 

م تلقی بر عملکرد مالی موثر است نیز مه غیرمستقیمشرکت شود و به نوعی به طور 

به طور کلی عملکرد عملیاتی و غیر مالی سازمان (. 8484)ساوایین و علی،  دنشو

سبب تسهیل همکاری میان واحدها شده و مسیر دستیابی به اهداف سازمانی را 

از این رو بررسی هر دو بعد عملکرد در  (.8411، 8)بشیر و ورما کندهموارتر می

ارزیابی و سنجش آن ضروری است و سبب آشکار شدن نقاط قوت و ضعف 

 سازمان خواهد شد. 

 

 4يادگیری سازمانیقابلیت 

مدیریت داشته است اما تا دهه مبانی نظری در حضور پررنگی یادگیری سازمانی 

و  0دیبال (.8419، 0و همکارانوالینا )ساالس دای به آن نشده بوویژه توجه 1114

های سیستم برای تغییریادگیری سازمانی را روشی قابلیت ( 1119همکاران )

 یادگیری سازمانی در واقع. انددر نظر گرفتهبهبود و حفظ نتایج  در جهتسازمانی 

فرایندها  و انش جهت اصالح رفتارسازی دتوانایی ایجاد، دستیابی، انتقال و یکپارچه

بهبود عملکرد و وضعیت های جدید با هدف با توجه به شناخت و درک وضعیت

                                                           
1. Maduekwe and Kamala 
2. Bashir and Verma 
3. Organizational Learning Capability 
4. Salas-Vallina  
5. Dibella  
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 این قابلیت (.8414، 8؛  گومز و وجاهان8440، 1)جرزگومز و همکاران تسازمان اس

که منابع عینی و غیرعینی سازمان به درستی استفاده شوند و همچنین  شودسبب می

پژوهشگران بیان  (.8442، 1)آلگر و چیوا دکنبه بهبود مزیت رقابتی سازمان کمک می

های یادگیری در سازمان را اند که قابلیت یادگیری سازمانی موانع و محدودیتنموده

کاهش داده و سبب تسهیل فرایند یادگیری و افزایش دانش و آگاهی در سازمان 

 (.8411، 0)کمپس و همکاران دشوهای درونی و محیط خارجی مینسبت به قابلیت

، تمایل به ها آزمایش و تجربهتا سازمان دشومیسبب قابلیت یادگیری سازمانی 

را در اولویت قرار گیری مشارکتی وگو و تصمیمریسک، تعامل با محیط خارجی، گفت

هایی که تمایل به ریسک ندارند و اشتباه در سازمان (.8414)گومز و وجاهان،  ددهن

توانند از مزیت یادگیری سازمانی دانند، نمیغیرقابل قبول میها را فرایند انجام فعالیت

 تبا شرایط جدید اس رویاروییانگیزاننده برای  یبهره ببرند. تمایل به ریسک عامل

های مربوط به تعامل با محیط خارجی شامل شاخص. (0،8444)چیوا و همکاران

در کنترل مستقیم  آوری و ارائه اطالعات در مورد محیط خارج سازمان است کهجمع

توانند دانش خود نسبت به محیط و تاثیرگذاری سازمان نبوده و از طریق یادگیری می

وگو گفت (.8414گومز و وجاهان، )فرابگیرند های آن را بر آن و استفاده از فرصت

یک منبع ضروری برای ایجاد یک درک مشترک است تا افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط 

)ژو و  دیک تیم و یا واحد کاری تسهیل شوهای افراد د و فعالیتبرقرار نماین

مراتب قدرت و تمرکز بیش از ست تا سلسلها بنابراین ضروری(. 8411، 9همکاران

گیری مشارکتی تشویق شوند و کارکنان به تصمیممحدود شود  هادر سازماناندازه 

محدودیت میزان دانش و  تا با برقراری ارتباط آزاد و ایجاد جریان اطالعاتی بدون

ها آگاهی کارکنان خود را تقویت نموده و همچنین به افزایش رضایت و وفاداری آن

 (.8414)گومز و وجاهان،  کمک نمایند
 

 

                                                           
1. Jerez-Gomez 
2. Gomez and Wojahan 
3. Alegre and Chiva 
4. Camps  
5. Chiva  
6. Zhu 
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 1وکارنوآوری مدل کسب

و  اندوکار داشتهای به نوآوری مدل کسبهای اخیر پژوهشگران توجه ویژهدر سال

به واسطه نوآوری در  نفعانذیایجاد ارزش برای  عملکرد وبهبود اند که بیان نموده

 برخی از پژوهشگران (.8411و همکاران،  ز)کال دهیل خواهد شتس مدل کسب و کار

ارزش،  طراحی و یا معماری سازوکارهای ایجادرا  مدل کسب و کار ،نوآوری

ارزش به ارائه  (.8411، 8)ژانگ و همکاران دکننمی تلقیدستیابی و ارائه ارزش 

های مرتبط با توسعه و جایگاه توضیح چگونگی ترکیب خدمات، محصوالت و فعالیت

 (.8440، 1)موریس و همکاران دپردازسازمان در تولید و ارائه خدمات تحویل می

بررسی نحوه تولید ارزش در داخل و خارج شرکت به کمک  ایجاد ارزش نیز به دنبال

همچنین در دستیابی به (. 8411و همکاران،  ز)کال تکنندگان اسمشتریان و تامین

توسط شرکت مورد  های درآمدیو انتخاب جریان ارزش نیز چگونگی کسب درآمد

با توجه به تغییرات سریع محیطی و  (.8440)موریس و همکاران،  گیردتوجه قرار می

نتیجه با گیرند و در وکارها پیوسته در معرض تغییر قرار میپیشرفت فناوری، کسب

ها شوند که با درک و آگاهی درست از آنهای بسیاری مواجه میتهدیدها و فرصت

یابند و جایگاه فعلی خود را ارتقا دهند که این امر با توانند به ارزشی بیشتر دستمی

در واقع واحدهای  (.8414، 0)چزبرو ددهرخ می مدل کسب و کارتوجه به نوآوری در 

تجاری برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ و بهبود جایگاه خود باید پیوسته به 

خود باشند و نوآوری الزم  مدل کسب و کاردنبال پایش محیط برای اصالح و بهبود 

خلی و خارجی سازمان خود، انجام را با توجه به اطالعات به دست آمده از محیط دا

اند که (، بیان نموده8414) 9زات و امیت (.8411، 0ماسانل و ژو)کازادسوس دده

 طراحی یا های عملیاتی موجودسیستم بازسازی ،کار و کسب مدل نوآوری

نوآوری  .شرکا است و منابع مجدد سازماندهی طریق از های عملیاتی جدیدسیستم

سازمان و های فعلی دهی مجدد منابع و قابلیتوکار به دنبال سازمانمدل کسب

)اشپیت و  تشرکت اس های غیرسودآورها و فعالیتهمچنین طراحی مجدد جریان

                                                           
1. Bussiness Model Innovation 
2. Zhang  
3. Morris  
4. Chesbrough 
5. Casadesus-Masanell and Zhu 
6. Zott and Amit 



 
 1341 تابستان، هشتمو  ستیشماره ب ،چهاردهمسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  34

با  مدل کسب و کارذکر این مورد ضروری است که نوآوری  (.8419، 1اشنایدر

نوآوری در فرایند و محصول متفاوت است و بیشتر بر نحوه عملکرد، روند انجام کار 

توان که می ،(8411، 8)پانگ و همکاران دو طراحی مجدد ساختار سازمانی تاکید دار

 . از طریق آن مزیت رقابتی کسب نمود و عملکرد شرکت را بهبود داد

 

 4چابکی استراتژيک

 و خود مداوم بازسازی برای شرکت یک تواناییرا  استراتژیک چابکیپژوهشگران 

، 0کاسونن)داز و  داننموده تعریف کارایی انداختن خطر به بدون پذیریانعطاف حفظ

 و است متفاوت تولید چابکی با اساسا استراتژیک چابکی (.8410، 0؛ وبر و تاربا8414

 به تولید چابکی کهحالی در است 9فعال محوردانش استراتژیک چابکی کهطوری به

 بر استراتژیک چابکی بنابراین،. است سریع واکنش مبنای بر پذیری معنای انعطاف

 بینیپیش شرکتی درون همکاری طریق از را بازار تغییرات تا متکی است دانش کسب

 متکی محصوالتی ماهیت یا تولید سرعت دستکاری بر چابکی تولید که،حالی در .کند

)آرمان  باشدشده شناسایی بازار در تغییری که شوندارائه می بازار به زمانی و است

حساسیت استراتژیک، وحدت رهبری اند که پژوهشگران بیان نموده .(1119و شفیعی،

 حساسیت منابع سازمان در چابکی استراتژیک نقش حیاتی دارد. پذیریانعطافو 

 هایفرصت و محیطی، تهدیدات تغییرات درک برای شرکت یک توانایی به استراتژیک

بینی سناریو، نقد و ریزی و پیشرنامهو شامل ب دارد اشاره شرکت برای آینده

وکار جدید و همچنین ایجاد دیدگاه جامع وکار و ایجاد مدل کسبکسبیابی مدل زار

، 4؛ تیسه و همکاران8414)داز و کاسونن،  تنسبت به محیط بیرون سازمان اس

 گیریتصمیم جمله از مدیریتی، پاسخگویی هایویژگی به رهبری وحدت .(8419

های درگیری دخالت بدون و ارشد مدیریت تیم کل حمایت جسورانه با و سریع

 توانایی به منابع پذیریانعطاف .(8411)کالز و همکاران،  دارد اشاره سیاسی افراد،

 هایشیوه به منجر که هاییقابلیت و دانش منابع، مجدد ساختار تغییر و بازآرایی

                                                           
1. Spieth and Schneider 
2. Pang  
3. Strategic Agility 
4. Doz and Kosonen 
5. Weber and Tarba 
6. knowledge based proactive 
7. Teece  
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-انعطاف بنابراین (.8411)کالز و همکاران،  دارد شود، اشارهمی ارزش ایجاد جدید

مدل بر تغییرات و نوآوری در  واقعی تحوالت و جدید منابع ترکیب با منابع پذیری

 و تشخیص برای ها را سازمان استراتژیک چابکی .تاثیرگذار است کسب و کار

 و هادرک فرصت طریق خود از کاروکسب محیطی تغییرات به سریع واکنش

 دکنکمک می هااستراتژی و فرایندها منابع، ترکیب مجدد و محیط در موجود تهدیدهای

 هایتوانایی طریق از چابک سازمان یک (.8414، 1زادهخوشنود ونعمتی)تاب

 باشد موفق رقابتی محیط در تواندمی سرعت و پذیریانعطاف شایستگی، پاسخگویی،

)آروکادار و  ددست یاب شرکت کلی عملکردهای سایر و بازار در رقابتی مزیت به و

ظرفیت شرکت برای تنظیم و پژوهشگران چابکی استراتژیک را  (.8411، 8همکاران

 دانبرتر برای شرکت نظر گرفته ها در جهت ایجاد ارزشتطبیق استراتژی

 برای سازمان یک ظرفیت استراتژیک چابکی (.8414زاده، خوشنود و نعمتی)تاب

 از محافظت و ارزش ایجاد در خود منابع هدایت و مجدد توزیع اثربخشی و کارآیی

 (.8419)تیسه و همکاران،  تباال شناخته شده اس بازده با هاییدر فعالیت ارزش

های اصلی، اهداف استراتژیک، انداز، قابلیتشامل وضوح چشم استراتژیک چابکی

 و این باشدکارگیری توانایی خود میهمسئولیت مشترک اعضای زنجیره ارزش و ب

  .(1119، 1)راس هستند یکدیگر مکمل پنج نیرو

 

 3گرايش به کارآفرينی

(، شکل 1121) 0سازی میلرساله گذشته از طریق مفهوم 14گرایش به کارآفرینی طی 

به کار گرفته  1121در سال  9لویندر پژوهش کووین و اساولین بار و  گرفته است

شود که زمینه گرایش کارآفرینانه به فرآیند تدوین استراتژی اطالق می شده است.

و همچنین شامل  نمایدمیها مهیا و اقدامات کارآفرینانه را برای سازمان تصمیمات

نتوک و ا)م مدیریتی مدیران سطح باالی شرکت استها و رفتارهای ترجیحات، دیدگاه

های به شیوه به کارآفرینیگرایش . (8411؛ آسموخا و همکاران، 8411همکاران، 

فرایندها و رفتارهایی اشاره دارد که منجر به ورود یا ایجاد بازار جدید  گیری،تصمیم

                                                           
1. Tabe-Khoshnood and Nematizadeh 
2. Arokodare  
3. Roth 
4. Entrepreneurial Orientation 
5. Miller 
6. Covin and Slevin 



 
 1341 تابستان، هشتمو  ستیشماره ب ،چهاردهمسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  34

 (.8418، 1)کرائوس و همکاران تاز طریق محصوالت و خدمات جدید و یا فعلی اس

های جدید، پاسخگویی به هسته اصلی گرایش کارآفرینانه، ترویج و حمایت از ایده

های فعلی و ها و شیوهاز روندنیازهای پنهان مشتریان، آزمایش و فاصله گرفتن 

 انپژوهشگر (.8484، 8)قانتوس و آلناواس تحرکت به سمت توسعه موارد جدید اس

پذیری و محرک نوآوری، ریسک ،ند که گرایش به کارآفرینی در سازماناهبیان نمود

نوآوری به این  (.8411، 0؛ والس و همکاران1129، 1لوین)کوین و اس تاس فعال بودن،

 آوردن دستهب برای و کنندمی حمایت تغییرات از هابنگاه اشاره دارد کهموضوع 

روی ( محصول مدیریتی، فناوری، مثال) مختلف هاینوآوری به رقابتی مزیت

در  ریسک به تمایل هاکدام شرکت که دهنده این استنشان پذیریریسک .آورندمی

 رقابتی حمالت میزان دهنده نشانفعال بودن، همچنین  .دارند وکار خودکسب

)شو و  تاس جدید بازارهای در رقابتی هایجایگاه وجویجست و پیشگیرانه

این  به جامعه علمی به این نتیجه رسیده است کههای اخیر در سال (.8411، 0همکاران

تری بینش واضحزیرا  .سازمان توجه شود یک پدیده در سطحصورت باید به گرایش 

 ددهارائه میها و تهدیدها ف و همچنین فرصتو ضعقوت های نقاط از روند فعالیت

ها به شود تا شرکتدر واقع گرایش به کارآفرینی سبب می .(8411، 9)کرمی و تانگ

دنبال دانش جدید باشند و محیط داخلی و خارجی خود  را به صورت موثر و کارا 

-و دقیق پاسخ دهند و زمینه وتحلیل نمایند تا بتوانند به تغییرات محیطی سریعتجزیه

 ؛8441، 4)لی و همکارانساز موفقیت و مزیت رقابتی پایدار برای شرکت باشند 

 (.8411؛ مانتوک و همکاران، 8411آسموخا و همکاران، 

 

 شرکت عملکرد و مدل کسب و کارنوآوری 

وکار یک عامل اثربخش در مدیریت استراتژیک، نوآوری مدل کسبمبانی نظری در 

در واقع  (.8484)ساوایین و علی،  تمزیت رقابتی و کسب عملکرد برتر اس ایجاد

ها برای ایجاد ارزش برای مشتریان و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار باید شرکت

                                                           
1. Kraus  
2. Ghantous and Alnawas 
3. Covin and Slevin 
4. Wales  
5. Shu  
6. Karami and Tang 
7. Li  
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وکار مناسب، پیوسته در به روز نمودن و انطباق آن با عالوه بر ایجاد یک مدل کسب

محصوالت و خدمات  های جدید،ایده (.8414، 1)علم و ایسالم دشرایط جدی بکوشن

های توانند از طریق روشهای تجاری میها به واسطه نوآوری در مدلشرکت

در واقع  (.8419، 8)کریمی و والتر دتر تجاری شونتر و اقتصادیتر، راهبردیعملیاتی

وکار خود، فرایندهای های کسبتوانند به واسطه نوآوری در مدلها میشرکت

های خود را اصالح نمایند و از این طریق به کاهش بر انجام فعالیتهزینهبر و زمان

وری آن کمک کنند که این امر به بهبود های شرکت خود و همچنین افزایش بهرههزینه

و اصالح عملکرد غیرمالی و مالی شرکت کمک نموده و در نتیجه عملکرد کلی شرکت 

ها معموال برای کسب مزیت رقابتی و کتشر(. 8411)کالز و همکاران،  دیابارتقا می

گذاری در واحد تحقیق و توسعه خود داشتن عملکرد برتر از رقبا، به سرمایه

پردازند اما معموال به دلیل تقلیدپذیر بودن محصوالت و خدمات ارائه شده از این می

تر باال یعملکرد به توانند به سودآوری آینده خود اطمینان داشته باشند وطریق نمی

وکار خود دهند تا به نوآوری مدل کسباز رقبا دست یابند. به همین دلیل ترجیح می

خیر اهای پژوهش (.8414، 1)بشیو و ورما دبرای دستیابی به مزیت رقابتی بپردازن

که خود  مدل کسب و کار در نوآوریتوانند به کمک میها دهد که شرکتنشان می

ها، افزایش تخصص در انجام فرایندها، فعالیتهزینه فرایندها و کاهش سبب

کاهش ریسک عدم  و همچنین های جدید موجود در محیطبرداری از فرصتبهره

 خود کمک نماینانطباق محصوالت و خدمات با نیازهای بازار به بهبود عملکرد شرکت

شود در واقع نوآوری سبب می (.8410، 0؛ کادار و همکاران8411د)کالز و همکاران، 

ها به محصوالت و آن های خالقانه و تبدیلتا شرکت بتواند با توسعه و ایجاد ایده

خدمات جدید، جایگاه خود را در محیط رقابتی ارتقا داده و مزیت رقابتی کسب نماید 

؛ پانگ 8411)کالز و همکاران،  تموضوع نشان دهنده عملکرد برتر از رقبا اس نکه ای

توان فرضیه اول پژوهش را به با توجه به این موضوع می (.8411، 0و همکاران

 صورت زیر بیان نمود: 

 ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.وکار بر عملکرد شرکتنوآوری مدل کسب :1فرضیه 

                                                           
1. Alam and Islam  
2. Karimi and Walter 
3. Bashir and Verma 
4. Kadar  
5. Pang  
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 شرکت عملکرد وقابلیت يادگیری سازمانی 

 اطالعات اساس بر اعضا آن طریق از که است پویا فرآیند یک سازمانی یادگیری

های پردازند تا بتوانند منابع و قابلیتجذب و ادغام دانش می به شده آوریجمع

همچنین  (.8411)ژو و همکاران،  دسازمان را توسعه داده و سبب بهبود عملکرد شون

ها از طریق این قابلیت پیوسته به دنبال یافتن خطاهای عملکردی و اصالح آن

در واقع  (.8411، 1)فرناندزمسا و آلگرا استسازماندهی دوباره ساختار آن عملکردها 

 شودمیبرداری و اکتشاف سبب بهبود عملکرد یادگیری سازمانی از طریق بهره

برداری از دانش سبب توسعه بهره (.8411؛ ژو و همکاران، 8410، 8)چانگ و همکاران

بب شود. همچنین اکتشاف دانش سهای فعلی سازمان میهای عملیاتی و روتینقابلیت

)ژو و  دهدپذیری و خالقیت را افزایش میهای جدید شده و انعطافایجاد روتین

قابلیت یادگیری سازمانی سبب تجمیع دانش و توسعه پایگاه دانش  .)8411همکاران، 

های سازمان را ارتقا داده و با تحرک ها و مهارتسازمان شده و از این طریق قابلیت

)نورث و  دشوسبب بهبود عملکرد کلی سازمان میها و رفتارهای نوآورانه ایده

ها سازمانی سبب ترکیب دیدگاه یادگیری قابلیت. (8411؛ ژو و همکاران، 8412، 1کومتا

) مانتوک و  نمایدمیدر سازمان کمک  مشترک اقدامات و دانش شده و به ایجاد زبان،

 بینیپیش توانایی از هستند، یادگیری قابلیت دارای که هاییشرکت (.8411همکاران، 

 بهتر و موثرتری نسبت به رقبای خود برخوردار هستند و بازار و محیطی تغییرات

 عملکرد به دستیابی برای را خود مدیریتی و عملیاتی هایسیستم هستند مایل همچنین

بر این اساس فرضیه دوم  (.8411، 0)ورالنگ و روزتو دنماین تعدیل و ارزیابی برتر

 شود:پژوهش به صورت زیر بیان می

ها تاثیر مثبت و معناداری قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت :4فرضیه 

 دارد.

 

 شرکت عملکرد وچابکی استراتژيک 

 افزایش سبب استراتژیک چابکی پذیرش یکم، و بیست قرن پویا و متغیر محیط در

 سازگاری و پویا وکارکسب محیط به نسبت سازمان مناسب انطباق پایدار، عملکرد

                                                           
1. Fernández-Mesa and Alegre 
2. Chung  
3. North and Kumta 
4. Werlang and Rossetto  
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 (.8411؛ آروکادار و همکاران، 8410)وبر و تاربا،  دشوسازمان با محیط می

بینی کننده قدرتمند در اند که چابکی استراتژیک یک پیشبیان نموده پژوهشگران

و آمادگی سازمان را برای پاسخگویی موثر افزایش  بودهشناسایی تهدیدهای محیطی 

تری پذیری کمشود تا نسبت به رقبا در برابر تغییرات آسیبداده و در نتیجه سبب می

 که اندکرده تأکید های بسیاریداشته و بتوانند به عملکرد بهتری دست یابند. پژوهش

 کیفیت محصول، میناناط قابلیت عملیاتی، وریبهره افزایش سبب استراتژیک چابکی

 دشومی برتر خدمات، سرعت تحویل و ارائه خدمات و محصوالت و در نتیجه عملکرد

زیرا این  (.8411؛ آروکادار و همکاران، 8411؛ کالز و همکاران، 8410، 1)اکوتو

د و نکنها کمک میها به بهبود مزیت رقابتی و کسب ارزش برای شرکتفعالیت

د که نشان از عملکرد نبه رقبا در موقعیت بهتری قرار دهد شرکت را نسبت نتوانمی

چابکی استراتژیک  (.8411)کالز و همکاران،  تبهتر و باالتر نسبت به رقبا اس

سازد تا با تغییر در تنوع محصوالت و خدمات خود به سرعت به ها را قادر میشرکت

نمودن نیازهای  تغییرات بازارها و نیازهای مشتریان خود پاسخ دهند و با برطرف

بازار و مشتریان هدف خود بتوانند به ایجاد ارزش بیشتر نسبت به رقبا دست یابند و 

 (.8411)آروکادار و همکاران،  ها شودمزیت رقابتی ایجاد شده سبب عملکرد برتر آن

پذیری شرکت در برابر تغییرات و به طور کلی چابکی استراتژیک سبب انعطاف

همراستایی مسیر  و تناسب تداوم، شود و با ایجادها میآنواکنش مناسب نسبت به 

تواند شرکت را در دستیابی به عملکرد استراتژیک سازمان با تغییرات محیطی می

با توجه به موارد  (.8411کالز و همکاران، ؛ 8418دیجو، 8اوی) برتر همراهی نماید

 نمود:توان فرضیه سوم پژوهش را به صورت زیر بیان بیان شده می

 ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.چابکی استراتژیک بر عملکرد شرکت :4فرضیه 

 

 شرکت عملکرد و گرايش به کارآفرينی

گرایش به . است کارآفرینانه هایفعالیت سمت به شرکت گرایش به کارآفرینی تمایل

 که گیریتصمیم هایفعالیت و هاشیوه فرآیندها، به تمایل یا کارآفرینی به وضعیت

 درک برای شرکت اهداف شامل که دارد اشاره ،شودمی به بازار جدید ورود به منجر

                                                           
1. Okoto 
2. Oyedijo 
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، 8؛ لی و چو8410، 1)انگلن و همکاران تاس پویا فرآیند یک در بازار جدید هایفرصت

و فعال بودن گرایش به کارآفرینی به واسطه تسهیل نوآوری،  ،خاص طور به (.8414

، توانایی ارائه پیشی بگیرند خود رقبای از هاشرکت تاشود سبب می پذیریریسک

عملکرد  در بلندمدت به و کنندمهیا را تر از رقبا محصوالت و خدمات جدید و کاربردی

مسیر دستیابی به این گرایش تیجه ن. در باالتر شرکت نسبت به رقبای خود دست یابند

کرد شرکت را نسبت به رقبا و  عمل کندها هموارتر میبرای آن را رقابتی هایمزیت

؛ آسموخا و همکاران، 8414؛ لی و چو، 8410)انگلن و همکاران،  دبخشبهبود می

درک  سبب بوده و مستقل متغیر به همین دلیل گرایش به کارآفرینی یک .(8411

گیری شده و در کسب مزیت های جدید، ایجاد خالقیت و تعهد در تصمیمفرصت

اند که پژوهشگران بیان نمودهاست. موثر  شرکت عملکرد حفظ و یا ایجاد رقابتی و

های تجاری ها، محصوالت، خدمات و ایدهگرایش به کارآفرینی زمینه توسعه فرصت

؛ 8411، 1)هاکاال دشوکند و از این طریق سبب تاثیر مثبت بر عملکرد میرا تقویت می

در واقع این گرایش به دنبال  .(8411؛ آسموخا و همکاران، 8412، 0آکوستا و همکاران

ایجاد و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و بلندمدت است تا بتواند از طریق ایجاد 

گرایش . یدار و برتر دست یابدابه عملکرد پ نفعانذیارزش بیشتر نسبت به رقبا برای 

تواند به ایجاد به کارآفرینی به واسطه نوآوری و کشف نیازهای پنهان مشتریان می

ها دست یابد و با بهبود وضعیت وفاداری و رضایت مشتریان عملکرد ارزش برای آن

همچنین این عمل سبب ترجیح محصوالت و خدمات  .غیرمالی خود را توسعه بخشد

های مالی شرکت شده که بر افزایش سهم بازار و سودآوری شرکت که از جنبه

 دشولکرد کلی شرکت میعملکرد نیز هست، موثر است و در نتیجه سبب بهبود عم

با توجه به موارد بیان شده  (.8411؛ آسموخا و همکاران، 8410، 0)پروکو و دورنبرگ

 توان فرضیه چهارم پژوهش را به صورت زیر بیان نمود:می

 ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت :3فرضیه 

 

                                                           
1. Engelen  
2. Lee and Chu 
3. Hakala 
4. Acosta  
5. Protcko and Dornberger  
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قابلیت ؛ چابکی استراتژيک و وکار نوآوری مدل کسب وچابکی استراتژيک 

 يادگیری سازمانی

ها از آوری اطالعات و دادهشود تا یک شرکت به جمعچابکی استراتژیک سبب می

ف کند و همچنین از های موجود در بازار را کشمحیط خارج سازمان بپردازد، فرصت

شرایط بازار های استراتژیک، ف داخلی شرکت که مرتبط با اولویتنقاط قدرت و ضع

در واقع چابکی  (.8411)کالز و همکاران،  و رقابت فعلی است نیز آگاهی یابد

ها، ها از قابلیتشود تا شرکتاستراتژیک به دلیل ایجاد حساسیت استراتژیک سبب می

ها و فرایندهای جدیدتری جهت ایجاد ارزش برای مشتریان فعلی و یا فناوری

هرچه  (.8410)وبر و تاربا،  دید استفاده نمایندهای موجود برای مشتریان جارزش

وکار حساسیت استراتژیک خود را افزایش دهد توانایی آن در شناسایی یک کسب

شود و از طرفی نیازهای پنهان و برطرف نشده در شرایط فعلی بازار  بیشتر می

 ایهای جدید بازار شود که برتواند سبب ایجاد تقاضای جدید و کشف فرصتمی

در واقع یک  (.8414)حامد و یوزگت،  ایجاد ارزش برای مشتریان بسیار مهم است

های ارزشی خود را تواند به طور مداوم گزارهیشرکت از طریق چابکی استراتژیک م

های های جدید در محیط خارجی و نیازها و خواستهاصالح نماید و در نتیجه فرصت

ایی نماید و به واسطه آگاهی از نیازها متغیر مشتریان خود را در طول زمان شناس

خود جهت بهبود وضعیت شرکت را انجام  مدل کسب و کاربتواند نوآوری الزم در 

های ارزش از برای حفظ گزاره (.8411؛ کالز و همکاران، 8414)حامد و یوزگت،  دهد

های جدید در بازار که به کمک ها به محض آگاهی از فرصتنظر مشتریان، شرکت

دهند تا در آن هایی را ترتیب میچابکی استراتژیک شناسایی شد، جلسات و مالقات

تصمیمات برای تغییر در محصول، خدمات، ساختار و عملیات مرتبط با فرایندها 

مورد قبول تمامی اعضای تیم رهبری شرکت قرار گیرد و با پذیرش این افراد بتوانند 

در واقع وکار خود قدم بردارند. در جهت نوآوری موثر و کارا در مدل کسب

تصمیمات جمعی و وحدت رهبری موجود در چابکی استراتژیک سبب می شود تا 

های مدل هزینههای داخلی سازمان و مخالفت با مسائل و مشکالت مرتبط با سیاست

شرکت  مدل کسب و کارکاهش یابد و نوآوری در  های درآمدی جدیدجدید و جریان

مدل نوآوری در  (.8411)کالز و همکاران،  مورد پذیرش قرارگرفته و بهبود بیابد

های یک پذیری و سیالیت منابع و قابلیتنیازمند انعطاف وکارکسب کسب و کار
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شود تا ابکی استراتژیک سبب میچ (.8411، 1گن و همکارانهان)آخت استشرکت 

پذیری الزم برخوردار شود و جریان اطالعاتی های سازمان از انعطافمنابع و قابلیت

سازمان مربوطه به خوبی برقرار شود و  مدل کسب و کارالزم برای نوآوری در 

)کالز و همکاران، د ببرن بتوانند از نقاط قدرت درونی سازمان خود به خوبی بهره

های چابکی به واسطه ویژگی مدل کسب و کاردر واقع نوآوری در (. 8411

-پذیری منابع میاستراتژیک نظیر حساسیت استراتژیک، وحدت رهبری و انعطاف

بنابراین فرضیه  .وکار شودتوانند سبب تسهیل و بهبود وضعیت نوآوری مدل کسب

 پنجم پژوهش به صورت زیر است:

وکار تاثیر مثبت و معناداری چابکی استراتژیک بر نوآوری مدل کسب :3فرضیه 

 دارد.

شود تا اعضای سازمان پیوسته به دنبال بهبود ظرفیت استراتژیک سبب میچابکی 

های چابکی یادگیری سازمان خود برای درک محیط رقابتی باشند و از طریق ویژگی

های به دست آمده بپردازند و بتوانند به مزیت رقابتی دست استراتژیک به ادغام دانش

هایی که بر مبنای چابکی ازمانبه طور کلی س (.8414)حامد و یوزگت،  بندیا

ها و نیازهای محیطی پاسخ مناسبی به فرصت توانندمیاند ستراتژیک شکل گرفتها

 (.8419، 8)نافی ددهند و ارزش ایجاد شده برای مشتریان خود را بهبود ببخشن

و آگاهی و دانش الزم برای شده حساسیت استراتژیک سبب شناسایی دقیق محیط 

از طرفی دانش به دست آمده  و دبریادگیری سازمانی باال می و قابلیت بهبود ظرفیت

پذیری چنین انعطافهم گیرد.میاز طریق وحدت رهبری مورد تایید تمامی اعضا قرار 

و سیالیت منابع زمینه الزم برای گردش اطالعات در سازمان و انتقال آن به تمامی 

ارتقا قابلیت یادگیری سازمانی را  فرصتکند و از این طریق کارکنان را مهیا می

در واقع چابکی استراتژیک زمینه الزم برای (. 8414)حامد و یوزگت،  دهدافزایش می

بهبود قابلیت یادگیری سازمانی را با توجه به افزایش بینش و آگاهی اعضای سازمان 

گیر از محیط خارجی سازمان و ایجاد جریان سریع و موثر اطالعاتی و همچنین در

توان با توجه به موارد بیان شده می کند.نمودن تمام اعضای سازمان فراهم می

 فرضیه ششم پژوهش را به صورت زیر بیان نمود:

                                                           
1. Achtenhagen  
2. Nafei 
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چابکی استراتژیک بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری  :3فرضیه 

 دارد.

 

قابلیت وکار؛ گرايش به کار آفرينی  و نوآوری مدل کسب وگرايش به کارآفرينی 

 يادگیری سازمانی

شود که در آن هایی اطالق میها، فرایندها و فعالیتگرایش به کارآفرینی به شیوه

گیری مشارکت نموده تا به نوآوری و ورود به ها برای تصمیمکارآفرینان و شرکت

همچنین گرایش به  (.8411؛ هاکاال، 8442، 1)وانگ دبازارهای جدید منجر شو

های یک های کارآفرینی استراتژیگیری استراتژیک است که جنبهکارآفرینی یک جهت

پذیری شده که به بهبود و توسعه و ریسکفعال بودن و سبب  کندشرکت را جذب می

فعال بودن  (.8411)آسموخا و همکاران،  دکنوکار کمک مینوآوری در مدل کسب

مدل کسب شود و از طریق تسهیل نوآوری در محیطی میهای سبب شناسایی فرصت

روئیزاورتگا و )خوزه دکنبه پیشرو شدن شرکت در بازار رقابتی کمک می و کار

های ها، پرورش ایدهگرایش به کارآفرینی از طریق کشف فرصت (.8411، 8همکاران

ارائه جدید و درگیر نمودن اعضای سازمان در فرایندها منجر به نوآوری در 

های شرکت شده و به واسطه ایجاد ارزش برتر برای محصوالت، خدمات و فناوری

)ویرتز و  دکنفراهم می مدل کسب و کارمشتریان زمینه را برای بهبود نوآوری 

اند تمایل هایی که گرایش به کارآفرینی را انتخاب نمودهشرکت (.8419، 1همکاران

ها و های شرکت در فعالیتبع و قابلیتپذیری داشته و از منابسیاری به ریسک

کنند و همین عامل سبب د، استفاده مینهزینه شکست باالیی دارهایی که پروژه

خود مزیت رقابتی  مدل کسب و کارشود تا در صورت موفقیت بتوانند با نوآوری می

 در واقع گرایش به .(8411)آسموخا و همکاران،  دپایدار و غیرقابل تقلید کسب نماین

کارآفرینی به واسطه تمرکز بر ایجاد محصوالت و خدمات جدید و یا ورود به 

ها و شناسایی نیازهای بازارهای جدید از طریق آگاهی از محیط و کشف فرصت

با توجه به  .شودکار میوساز نوآوری اثربخش در مدل کسبپنهان مشتریان زمینه

 صورت زیر بیان نمود: توان فرضیه هفتم پژوهش را بهموارد بیان شده می

                                                           
1. Wang 
2. José Ruiz-Ortega 
3. Wirtz  
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کار تاثیر مثبت و معناداری وگرایش به کارآفرینی بر نوآوری مدل کسب :3فرضیه 

 دارد.

کنند بیشتر به دنبال شناسایی هایی که بر گرایش به کارآفرینی تمرکز میشرکت

در واقع  (.8419، 1)دادا و فاگ دهای جدید و درک محیط رقابتی و پویا هستنفرصت

های جدید نسبت به محصوالت، خدمات و گیریکارآفرینی نیازمند جهتگرایش به 

آگاهی اعضا نسبت به محیط پیرامون خود بازار است که این موضوع سبب افزایش 

)فلتچر و  دیابارتقا می ابلیت یادگیری سازمانیشده که دانش سازمانی و در نتیجه ق

ها، منابع نرینی در سازمااز طرفی با افزایش گرایش به کارآف (.8444، 8واتسون

)مانتوک و  دشویابد که سبب کسب مزیت رقابتی پایدار میمحور نیز افزایش میدانش

 ،مند به کارآفرینیهای عالقهاند که شرکتپژوهشگران بیان نموده (.8411همکاران، 

کنند و این فرایند به افزایش پیوسته محیط خارجی خود را بررسی و ارزیابی می

؛ 8414، 1)آرهی و همکاران دکنو بهبود قابلیت یادگیری سازمانی کمک می آگاهی

هایی با سطح باالی شرکتهمچنین بیان شده است که  (.8411مانتوک و همکاران، 

محور، بهبود های بسیاری برای مبادله منابع دانشگرایش به کارآفرینی، فرصت

 تغییرات آینده دارندوضعیت ایجاد ارزش و تشویق سازمان برای مشارکت در 

در واقع با افزایش گرایش به کارآفرینی تعهد به یادگیری  (.8414)آرهی و همکاران، 

های پیشرو به سرعت افزایش ها و اطالعات مرتبط با فرصتجهت گردآوری داده

ها با انتخاب گرایش به کارآفرینی پیوسته محیط خارجی خود را شرکت. یابدمی

یری گآورند که این امر قابلیت یاداطالعات و دانش جدید به دست میارزیابی نموده و 

حاصل از گرایش به کارآفرینی است بهبود که به واسطه تجمیع دانش  را سازمانی

با توجه به موارد بیان شده  (.8411؛ مانتوک و همکاران، 8419)دادا و فاگ،  دهدمی

 مود:توان فرضیه هشتم پژوهش را به صورت زیر بیان نمی

 گرایش به کارآفرینی بر قابلیت یادگیری تاثیر مثبت و معناداری دارد.: 3فرضیه 
 

 

 

                                                           
1. Dada and Fogg 
2. Fletcher and Watson 
3.  Rhee  
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و  شرکت وکار میان پويايی استراتژيک و عملکردنوآوری مدل کسب میانجی نقش

 شرکت کارآفرينی و عملکردهمچنین گرايش به 

)حساسیت  چابکی استراتژیک قابلیت سازمان در شناسایی تغییرات محیطی

)وحدت رهبری( و  استراتژیک(، ارائه جهت مدیریتی برای ایجاد اتحاد اعضای سازمان

 هابرداری از فرصتهمچنین توانایی سازمان برای ترکیب و یکپارچگی منابع در بهره

همچنین نوآوری  (.8484، 1؛ بویی و همکاران8414)حامد،  تپذیری منابع( اس)انعطاف

رزش به شناسایی تغییرات مهم در بازار با توجه به از طریق ایجاد ا مدل کسب و کار

ها این فرصت را کند. جذب ارزش نیز به شرکتهای جدید کمک میفناوری و قابلیت

ها به های جدید درآمدی و تجدید نظر در ساختار هزینهدهد تا با ایجاد مدلمی

کت را قادر تغییرات بازار پاسخ دهند. همچنین توصیه و پیشنهادهای ارزشی نیز شر

سازد تا با ارائه خدمات و محصوالت جدید و یا ورود به بازارهای جدید خود را با می

طرفی از  (.8411؛ ورالنگ و روزتو، 8411، 8)چنگ و همکاران دتغییرات سازگار نماین

-های نوآوری مدل کسبنیز چابکی استراتژیک به ایجاد و جذب ارزش که از ویژگی

شود تا سازمان سبب می مدل کسب و کارنماید و نوآوری در وکار است کمک می

های کاربردی ها و تهدیدهای شناسایی شده را به استراتژیمربوطه بتواند فرصت

تبدیل نماید که سازمان را در کسب مزیت رقابتی پایدار کمک کرده و به واسطه 

)کالز و همکاران،  شودعملکرد برتر سبب ارتقا و تثبیت جایگاه سازمان در بازار می

کنند به خوبی هایی که از چابکی استراتژیک پیروی میبر این اساس سازمان (.8411

موقعیت و جایگاه خود را با در نظر گرفتن تغییرات محیطی ارزیابی نموده و به کمک 

توانند پاسخ مناسبی نیز ارائه دهند و ها و تهدیدها میشناسایی دقیق و موثر فرصت

؛ بویی و 8411؛ کالز و همکاران، 8414)حامد،  دسازمان را بهبود ببخشنعملکرد 

در واقع مجموعه اقدامات و فرایندهای موجود در نوآوری مدل  (.8484همکاران، 

ها، تر به فرصتتر و دقیقگویی سریعوکار از طریق چابکی استراتژیک و پاسخکسب

و  (8411)کالز و همکاران،  شودهای مشتریان و بازار تسهیل مینیازها و خواسته

این امر در کسب مزیت رقابتی پایدار به واسطه ایجاد ارزش برتر برای مشتریان و 

توان فرضیه بازار در ارتقای کلی عملکرد کلی شرکت نقش بسزایی دارد. بنابراین می

 نهم پژوهش را به صورت زیر بیان نمود:

                                                           
1. Bui  
2. Cheng  
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را میان چابکی استراتژیک و عملکرد وکار نقش میانجی نوآوری مدل کسب :3فرضیه 

 کند.ها ایفا میشرکت

وکار به عنوان میانجی میان گرایش به کارآفرینی و دلیل توجه به نوآوری مدل کسب

کنند ها در فرایندهای عملیاتی خود پیشرفت میعملکرد این است که هنگامی که شرکت

ایجاد ن به آن سطح چندین تغییر و اصالح ها تا رسیدآن مدل کسب و کاردر ال ومعم

؛ آسموخا و همکاران، 8410، 1؛ کاوالکانت8411ن و همکاران، هاگ)آختن دگردمی

های مرتبط با گرایش به کارآفرینی این تغییرات بر اساس تصمیمات و فعالیت (.8411

و  )آسموخا تهای موجود در آن اسها و تهدیددر پاسخ به تغییرات محیطی و فرصت

دهد که دستیابی به عملکرد برتر در های تجربی نشان مییافته (.8411همکاران، 

های نوآورانه گیری موثر و دقیق در فعالیتهای پویا و رقابتی به واسطه تصمیممحیط

های جدید و ایجاد بازارهای جدید که به جذب فرصت مدل کسب و کاربرای بهبود 

همچنین عملکرد  (.8411؛ کالز و همکاران، 8414)کالز،  دگردشود، تسهیل میمنجر می

وابسته است که فعال بودن هایی نظیر پذیرش ریسک، نوآوری و ها به ویژگیشرکت

؛ کالز و 8418، 8)اونتی و همکاران دشوواسطه گرایش به کارآفرینی ایجاد می به

های فرصت از طرفی این گرایش نیز پیوسته به دنبال شناسایی (.8411همکاران، 

گذاری، آگاهی از نیازهای پنهان مشتریان، ایجاد محصوالت، خدمات و جدید سرمایه

)کالز و همکاران،  تفرایندهای بهبود یافته و جدید و همچنین بازارهای جدید اس

 ،هاکه با مهیا نمودن اطالعات الزم برای این فعالیت (،8411؛ والس و همکاران، 8411

و به دلیل سازگاری و انطباق با  وکار خواهد شدمدل کسبساز نوآوری در زمینه

محیط پویا و در حال تغییر به شرکت در ایجاد ارزش، کسب مزیت رقابتی پایدار و 

توان فرضیه دهم بنابراین می (.8411)کالز و همکاران،  دکنعملکرد برتر کمک می

 پژوهش را به صورت زیر بیان نمود:

وکار نقش میانجی را میان گرایش به کارآفرینی و نوآوری مدل کسب :14فرضیه 

 کند.ها ایفا میعملکرد شرکت
 

 

                                                           
1. Cavalcante 
2. Onetti  
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نقش میانجی قابلیت يادگیری سازمانی میان پويايی استراتژيک و عملکرد شرکت 

 عملکرد شرکتکارآفرينی و و همچنین گرايش به 

استراتژیک، اند که چابکی استراتژیک به دلیل ایجاد حساسیت پژوهشگران بیان نموده

ها در شناسایی شود تا سازمانپذیری منابع، سبب میوحدت رهبری و انعطاف

ترین زمان، تر عمل نمایند و بتوانند در کوتاهها و تهدیدهای محیطی سریعفرصت

سازگاری خود با محیط را ایجاد نمایند و از این طریق به بهبود عملکرد سازمان خود 

از طرفی قابلیت یادگیری سازمانی نیز سبب  (.8411، )کالز و همکاران کمک نمایند

شود تا اطالعات و دانش به صورت یک جریان پایدار و مستمر در سازمان در می

ها و فرایندها درگیر شوند و گردش باشد و یکایک اعضای سازمان در فعالیت

خالقانه و هایی تواند منجر به ایدهها شرکت نمایند که میگیریهمچنین در تصمیم

 نمایدایجاد مزیت رقابتی به بهبود عملکرد شرکت کمک می هغیرقابل تقلید گردد که ب

تواند سرعت، دقت، کیفیت همچنین چابکی استراتژیک می (.8411)ژو و همکاران، 

جریان دانش و آگاهی سازمانی را تغییر دهد که این موضوع تاثیر بسزایی بر قابلیت 

با بهبود وضعیت یادگیری سازمانی  .(8414حامد و یوزگت، ) یادگیری سازمانی دارد

نیز عملکرد سازمان مربوطه در محیط پرتالطم که همراه با عدم اطمینان باال است، 

دستیابی به عملکرد برتر از رقبا از طریق تاثیر  (.8414)نامادا،  افزایش خواهد یافت

)حامد و یوزگت،  شودیپایش دقیق محیط که به واسطه چابکی استراتژیک تسهیل م

که  (،8411)کالز و همکاران،  و همچنین تاثیر آن بر قابلیت یادگیری سازمانی (8414

های مشتریان را از طریق ایجاد جریان پاسخگویی سریع به نیازها و خواسته

با توجه به موارد بیان شده  .شودتسهیل می کند،اطالعاتی با کیفیت و دقیق ممکن می

 ه یازدهم پژوهش را به صورت زیر بیان نمود:توان فرضیمی

قابلیت یادگیری سازمانی نقش میانجی را میان چابکی استراتژیک و   :11فرضیه 

 کند.ها ایفا میعملکرد شرکت

 کندوکار بیان میکسب موجود در مورد گرایش به کارآفرینی و عملکردمبانی نظری 

)ویکالند و  دشوها مینهایی سازمانسبب بهبود عملکرد  کارآفرینی که گرایش به

 با بازار در رقابتی به دلیل پویایی و تغییرات سریع محیطی، جایگاه (.8440، 1شفرد

سبب عدم  ها همراه است کهآن عمر چرخه و محصوالت در مکرر بنیادی تغییر

                                                           
1. Wiklund and Shepherd 
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های ها به جریاناطمینان در مورد سودآوری آینده شرکت شده که نیاز شرکت

، 1)سوینینن و همکاران دکنمسیرهای جدید را بیش از پیش نمایان میدرآمدی و 

در نتیجه تمایل و توانایی به پذیرش ریسک بیشتر، نوآوری و فعال بودن  (.8411

خواهد شد که به واسطه گرایش به کارآفرینی  سبب سودآوری و رشد بیشتر شرکت

و از طرفی به دلیل تاثیر این گرایش بر  (8411)مانتوک و همکاران،  شودمیایجاد 

افزایش دانش و آگاهی سازمانی، زمینه بهبود وضعیت یادگیری سازمانی افزایش 

)ژو و همکاران،  شودیافته و در نهایت به ارتقا و پایداری عملکرد سازمانی منجر می

نه از های با گرایش به کارآفرینی به دنبال کسب دانش و استفاده بهیبنگاه (.8411

 شودمی شودهایی هستند که سبب بهبود قابلیت یادگیری سازمانی میمنابع و قابلیت

یادگیری نیز به واسطه تجمیع دانش و  همچنین قابلیت(. 8411)مانتوک و همکاران، 

)ژو  شدهای اطالعاتی در سازمان سبب بهبود عملکرد سازمانی خواهد ایجاد جریان

کمک  خالقانه شرکت به تقویت فرهنگ یک کارآفرینی گیریجهت(. 8411و همکاران، 

بنابراین گرایش به  (.8411، 8)کرایسر دبخشمی ارتقا را سازمانی یادگیری نموده و

اند که کارآفرینی بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی دارد. پژوهشگران بیان نموده

سازمان و های روزانه محیط حامی یادگیری، تغییرات مثبتی در فعالیت

شود. وکار میکند که سبب بهبود عملکرد کسبگیریهای مرتبط با آن ایجاد میتصمیم

ها در بهبود جایگاه رقابتی و کشف مسیرهای جدید ارتباطی در مورد بازار به شرکت

در واقع گرایش به  (.8411)مانتوک و همکاران،  دکندستیابی به عملکرد برتر کمک می

کارآفرینی سبب بهبود و تقویت قابلیت یادگیری سازمانی شده و این ویژگی نیز به 

با توجه به  (.8411؛ مانتوک و همکاران، 8411، 1)هارمزد کنبهبود عملکرد کمک می

 توان فرضیه دوازدهم پژوهش را به صورت زیر بیان نمود:موارد بیان شده می

گیری سازمانی نقش میانجی را میان گرایش به کارآفرینی و قابلیت یاد :18فرضیه 

 کند.ها ایفا میعملکرد شرکت

 

 

 

                                                           
1. Soininen 
2. Kreiser 
3. Harms 
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 پژوهشو مدل مفهومی پیشینه تجربی 

های انجام شده مرتبط با متغیرهای پژوهش پژوهش از در این بخش به مروری برخی

برخی  1جدول در  نماییم.ها بیان میپردازیم و سپس تمایز آن را با سایر پژوهشمی

 های مرتبط با متغیرهای پژوهش ارائه شده است.ترین پژوهشاز مهم
 

 پیشینه پژوهش-1جدول

 نتایج محقق عنوان
 عملکرد با سازمانی یادگیری قابلیت ارتباط بررسی

 استان جوانان و ورزش کل اداره در سازمانی
 رضوی خراسان

 میرزازادهسادات 
 (1110و همکاران)

 عملکرد با معناداری یرابطه سازمانی یادگیری های قابلیت
 دارند سازمان

 و ایران بانکداری صنعت در استراتژیک چابکی
 کارایی بر آن تاثیر

بائی و همکاران 
(1110) 

 دارد. تاثیر مثبت بانک کارایی و عملکرد بر استراتژیک چابکی

مدلی  بنیان دانش شرکتهای در رقابتی هایقابلیت
 یادگیری و استراتژیک چابکی نقش تبیین برای

 استراتژیک

آرمان و 
 (1119شفیعی)

 معناداری و تأثیر  مثبت استراتژیک چابکی و استراتژیک یادگیری

 همچنین دارند، بنیان دانش هایشرکت رقابتی هایقابلیت بر

 مثبت تأثیر شرکتها این استراتژیک چابکی بر یادگیری استراتژیک

 .دارد معناداری و

 با سازمانی عملکرد بر استراتژیک یادگیری تأثیر
: موردی مطالعه) استراتژیک چابکی میانجی نقش

 (کرمانشاه و همدان استان جوانان و ورزش ادارات

عباسی و 
 (1114فتاحیان)

 دارد. سازمانی عملکرد بر باالیی نسبتا تأثیر استراتژیک یادگیری
 یادگیری .است مؤثر سازمانی عملکرد بر نیز استراتژیک چابکی

 عملکرد بر چشمگیری اثر استراتژیک چابکی طریق از استراتژیک
 گذارد.می سازمانی

 صنعت در رقابتی عملکرد و استراتژیک چابکی
 نیجریه دور راه از ارتباطات

 (8418اویدیجو)
 رقابتی عملکرد و چابکی استراتژیک میان معناداری و مثبت رابطۀ

 دارد وجود

گرایش به کارآفرینی و نقش یادگیری سازمانی، 
 های کوچک و متوسطها با شرکتتعامل دانشگاه

 (8419دادا و فاگ)
نتایج پژوهش تاثیر مثبت گرایش به کارآفرینی بر یادگیری 

ها ها با شرکتدهد. همچنین تعامل دانشگاهسازمانی را نشان می
 کند.ده در این رابطه را ایفا مینکننقش تعدیل

سبب مزیت رقابتی  کسب و کار مدلچرا نوآوری 
 شود؟می

بشیر و 
 (8414ورما)

به دلیل ارائه محصوالت و خدمات  مدل کسب و کارنوآوری 
شود به منحصر به فرد که سبب تقلیدپذیری دشوار برای رقبا می

منبعی برای مزیت رقابتی پایدار است و سبب بهبود صورت 
 شود.عملکرد می

د قابلیت یادگیری آیا چابکی استراتژیک سبب بهبو
 شود؟سازمانی می

حامد و 
 (8414یوزگت)

نتایج پژوهش تاثیر مثبت چابکی استراتژی بر بهبود قابلیت 
-یادگیری سازمانی را به واسطه شناسایی سریع و دقیق فرصت

 دهد.ها را نشان میگویی به آنهای محیطی و پاسخ
گرایش به کارآفرینی و نقش میانجی یادگیری 

های کوچک و متوسط در شرکتسازمانی 
 هندوستان

مانتوک و 
 (8411همکاران)

گرایش به کارآفرینی سبب دستیابی به عملکرد برتر شده و 
یادگیری سازمانی به  از طریق غیرمستقیمهمچنین به صورت 

 کند.بهبود عملکرد کمک می

وکار و ارتباط آن با گرایش به نوآوری مدل کسب
کوچک و متوسط و تاثیر های کارآفرینی در شرکت
 هاآن بر عملکرد شرکت

آسموخا و 
 (8411همکاران)

دهد که گرایش به کارآفرینی به صورت نتایج پژوهش نشان می
ها تاثیر دارد و همچنین از به صورت مستقیم بر عملکرد شرکت

وکار سبب بهبود عملکرد و به کمک نوآوری مدل کسب غیرمستقیم
 شود.می

وکار و نوآوری مدل کسب چابکی استراتژیک،
 عملکرد شرکت

کالز و 
 (8411همکاران)

دهد که چابکی استراتژیک به صورت نتایج پژوهش نشان می
مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و هم از طریق نقش میانجی 

 شود.ها میوکار سبب بهبود عملکرد شرکتنوآوری مدل کسب
برتر و  سازی یادگیری سازمانی با عملکردیکپارچه

 گرایش به کارآفرینی
ژو و همکاران 

(8411) 

تاثیر مثبت و معنادار یادگیری  سازمانی بر عملکرد و همچنین 
 گرایش به کارآفرینی بر عملکرد در این پژوهش اثبات شده است.
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 و مدیریت بحث که شویممی متوجه تحقیقات پیشینه مرور باو  1با توجه به جدول 

 امروزی هایتغییر سازمان حال در و طمالمت محیط در استراتژیک ریزیبرنامه

 مباحث در پیوسته تحوالت و تغییر به هاسازمان جدی نیاز لذا و است مهم بسیار

به اهمیت و نقش مهم  خارجی هایپژوهش در. رسدمی به نظر ضروری استراتژیک

در  وکار، گرایش به کارآفرینیمتغیرهای چابکی استراتژیک، نوآوری مدل کسب

سازمان و قابلیت یادگیری سازمان در بهبود عملکرد به صورت مستقیم و 

های داخلی نیز تنها به بررسی تاثیر غیرمستقیم پرداخته شده است. پژوهش

متغیرهای یادگیری، چابکی استراتژیک بر عملکرد توجه نموده و تاثیر غیرمستقیم این 

 ی نقش نوآوری در مدل کسبهمچنین بررس متغیرها به درستی بررسی نشده است.

ها و فرایندها وکار با توجه به پویا بودن محیط و ضرورت پذیرش تغییرات در روش

های داخلی ضروری است و به دلیل کم برای رسیدن به عملکرد برتر در پژوهش

توجهی به این مهم یکی از وجه تمایزهای پژوهش با مطالعات گذشته است. از طرفی 

داخلی و خارجی به عوامل قابلیت یادگیری، گرایش به کارآفرینی، های در پژوهش

نوآوری در مدل کسب و کار و چابکی استراتژیک توام توجه نشده است و چون این 

تری به اند سعی شده است تا در این پژوهش نگاه جامععوامل بر یکدیگر تاثیر داشته

از  ها کمک نمود.عملکر شرکت تاثیر متغیرهای نام برده بر عملکرد داشت و به بهبود

این رو در این پژوهش ما به دنبال بررسی تاثیر مستقیم متغیرهای چابکی استراتژیک 

و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد بوده و همچنین از طریق متغیرهای میانجی 

نیز  غیرمستقیموکار و یادگیری سازمانی این رابطه را به صورت نوآوری مدل کسب

، مدل مفهومی پژوهش 1نیم. با توجه به مطالب بیان شده در شکل کبررسی می

 نمایش داده شده است.

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
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 شناسی پژوهش روش

اجرا،  ها و شیوهروش گردآوری دادهدر نظر هدف کاربردی بوده و  این پژوهش از

های تولیدی و خدماتی واقع شرکت، جامعه آماری پژوهشپیمایشی است. -توصیفی

 هااین شرکت 1سایتوببا توجه به باشد که میدر شهرکت صنعتی سفید رود رشت 

گیری تصادفی برای همچنین از روش نمونه شرکت است. 184شامل  جامعه آماری

 Gpowerو نرم افزار  با توجه به جدول مورگان انجام پژوهش استفاده شده است.

جهت دست یابی به . به دست آمد 08و  19 حداقل تعداد نمونه مورد نیاز برابر با 

. در نظر گرفته شدند نمونه حجم تعداد این دو روش حداکثرتر های دقیقاسخپ

ها گویی برخی از شرکتبرای اینکه در صورت تکمیل ناقص و یا عدم پاسخهمچنین 

در پایان پرسشنامه توزیع شده است.  184بتوان نتایج پژوهش را تعمیم داد تعداد 

ها برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه به درستی تکمیل شده بود که از آن 19تعداد 

 سوال تخصصی بوده که 12این پژوهش شامل  امهنها استفاده شده است. پرسشداده

متغیرها و سؤاالت پژوهش  8در جدول  .تها تکمیل شده استوسط مدیران این شرکت

نامه پژوهش از مقیاس هفت در پرسش ها نشان داده شده است.به همراه منابع آن

ای لیکرت در بازه کامالً موافق تا کامالً مخالف استفاده شده است. برای اطمینان گزینه

نظر در این حوزه از روایی محتوای پرسشنامه از خبرگان و پژوهشگران صاحب

پرسشنامه تأیید شده است. سنجش پایایی  هاآننظرخواهی شده و با اعمال نظر 

بوده است. از  AVEمتغیرها به واسطه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و 

 AVEبیشتر بوده و مقدار  4/4آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از 

شود. توان بیان نمود که پایایی پرسشنامه تأیید میبیشتر است، می 0/4نیز از 

روایی همگرای مدل نیز  AVEترکیبی از  همچنین به دلیل بیشتر بودن مقادیر پایایی

. همچنین روایی واگرای مدل نیز با توجه به روش فورنل و الرکر در شودتأیید می

در روش فورنل الرکر  .نشان داده شده است 1 جدولدر  HTMTو روش  8 جدول

مقادیر مورد ی بین متغیر ها باشد. اصلی باید بیشتر از مقادیر همبستگمقادیر قطر 

و  1 جدولدر  دو مورد این .کمتر باشند 1/4نیز باید از  HTMT تایید در روش

مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و  0در جدول  شود.مشاهده می 0جدول 

AVE  افزاراستفاده از نرمکه با SmartPLS.3 .به دست آمده، ارائه شده است 

                                                           
1. http://www.sme.ir  
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 متغیرها، سؤاالت پژوهش و منابع -4جدول

متغیرهای 

 پژوهش

 منبع سواالت

 کالز و همکاران کیفیت خدمات و محصوالت شرکت ما در مقایسه با رقبا بهتر است. شرکتعملکرد 

 است. سهم بازار ما در مقایسه با رقبا بیشتر (8411)

 رشد فروش ما در مقایسه با رقبا بهتر است.

 ار باال است.سیرضایت و وفاداری مشتریان ما به شرکت ب

نوآوری مدل 

 وکارکسب

خود  مدل کسب و کارهای جدیدی در شرکت ما همواره فرایندها و روش

 کند.استفاده می

 پانگ و همکاران

(8411) 

شرکت ما برای مشتریان ارزش اضافی از طریق محصوالت و  مدل کسب و کار

 نماید.خدمات ایجاد می

-در شکت ما ایجاد می مدل کسب و کارهای جدید سودآوری از طریق فرصت

 شود.

 ما خاص و متمایز است. مدل کسب و کارنوآوری 

های جدید بررسی فناوریها و شرکت ما پیوسته محیط را جهت دستیابی به ایده یادگیری سازمانی

 کند.می

گومز و وجاهان 

(8414) 

 تعامل افراد با محیط خارجی در شرکت ما بسیار باال است.

آوری اطالعات از مشتریان و بازار است تا شرکت ما پیوسته به دنبال جمع

 را شناسایی نماید. محیطها و تهدیدهای بتواند فرصت

 در شرکت ما ارتباطات آزاد و باز میان اعضا وجود دارد. 

ه از سازوکارهای مختلف برای آگاهی از تعییرات محیطی جهت تشرکت ما پیوس چابکی استراتژیک

 کند.توسعه استراتژیک استفاده می

هاک و 

 (8419همکاران)

 گذاری و در گردش بودنپذیر بوده و از اشتراکساختار شرکت ما انعطاف

 کند.اطالعات حمایت می

پذیری برخوردار ها در سازمان ما از قابلیت تحرکهای آنافراد و شایستگی

 هستند.

گرایش به 

 کارآفرینی

 مانتوک و همکاران پذیری بسیار باال است.در شرکت ما تمایل به ریسک

 شرکت ما همواره به دنبال ارائه خط محصول و خدمات جدید است. (8411)

 های جدید است.شرکت ما همواره معرفی کننده محصوالت و فناوری

 

 

 فورنل و الرکر -روايی واگرا -4جدول 

عملکرد  

 شرکت

نوآوری مدل کسب و 

 کار

چابکی 

 استراتژیک

گرایش به 

 کارآفرینی

یادگیری 

 سازمانی

 - - - - 210/4 عملکرد شرکت

نوآوری مدل کسب و 

 کار

992/4 491/4 - - - 

استراتژیک چابکی  040/4 900/4 280/4 - - 

یگرایش به کارآفرین  011/4 900/4 028/4 201/4 - 

 212/4 014/4 004/4 004/4 091/4 یادگیری سازمانی
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 HTMTروايی واگرا با استفاده از روش  -3جدول 

 
عملکرد 

 شرکت

نوآوری مدل کسب و 

 کار

چابکی 

 استراتژیک

گرایش به 

 کارآفرینی

یادگیری 

 سازمانی

 - - - - - عملکرد شرکت

نوآوری مدل کسب و 

 کار
214/4 - - - - 

 - - - 289/4 911/4 چابکی استراتژیک

یگرایش به کارآفرین  414/4 214/4 941/4 - - 

 -4 980/4 010/4 911/4 919/4 یادگیری سازمانی

 

 AVE مقادير ضريب آلفای کرونباخ، پايايی ترکیبی و -3جدول 

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 44/4 14/4 29/4 عملکرد سازمانی

 02/4 20/4 49/4 وکارنوآوری مدل کسب

 21/4 10/4 18/4 یادگیری سازمانی

 92/4 29/4 18/4 ابکی استراتژیکچ

 21/4 22/4 41/4 گرایش به کارآفرینی

 

 های پژوهشيافته

ها از آوری شده و آزمون فرضیهجمعهای در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده

استفاده  (PLS) رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی

ها است که باید از دلیل اصلی استفاده از این روش نرمال نبودن داده شده است.

گیری، اندازه های ناپارامتریک استفاده نماییم. در ابتدا باید برازش مدلآزمون

های توانیم به آزمون فرضیهساختاری و مدل کلی پژوهش تایید شود و پس از آن می

 پژوهش بپردازیم.

 

 گیری و ساختاری پژوهشبررسی برازش مدل اندازه

که مقادیر  0گیری پژوهش با توجه به مقادیر موجود در جدول برازش مدل اندازه

شود. دهد، تایید مینشان میهای پایایی و روایی همگرای مدل را مناسب از شاخص

پردازیم. جهت در نتیجه به بررسی برازش بخش ساختاری و مدل کلی پژوهش می

شود. استفاده می Value-T و 2R  ،2Qارزیابی برازش بخش ساختاری از معیارهای  

 T-Value، مقادیر 8اند. همچنین در شکل شماره ، این مقادیر بیان شده9در جدول 

  است.نشان داده شده 
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 2Qو  2Rمقادير  -3جدول 

 2R 2Q متغیر
 19/4 01/4 عملکرد سازمانی

 11/4 09/4 وکارنوآوری مدل کسب

 89/4 18/4 یادگیری سازمانی

 - - چابکی استراتژیک

 - - گرایش به کارآفرینی

 

 
 و ضرايب مسیر T-Valueمقادير  -4شکل 

 

 GOFتوان از معیار ساختاری مدل میگیری و پس از اطمینان از برازش بخش اندازه

مقدار محاسبه شده  جهت بررسی و ارزیابی برازش کلی مدل پژوهش استفاده نمود.

که نشان دهنده برازش قوی و مناسب مدل  01/4این معیار در این مدل برابر است با 

نماید تا به اطمینان از برازش مدل پژوهش این امکان را فراهم می وهش است.ژپ

 توان ازهای پژوهش بپردازیم. بدین منظور میتأیید و یا رد شدن فرضیه بررسی

و ضریب مسیر استاندارد شده استفاده نمود. ضریب معناداری  tضریب معناداری 

درصد،  10( باشد، در سطح اطمینان -19/1+ تا 19/1در صورتی که خارج از بازه )

، ضریب مسیر استاندارد tاره مقدار آم 4شود. در جدول فرضیه مورد نظر تأیید می

های پژوهش ارائه شده است و همچنین تأیید یا رد شدن شده هر یک از فرضیه

 .ها نشان داده شده استفرضیه
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 های پژوهش، ضريب مسیر استاندارد شده هر يک از فرضیهtمقدار آماره  -3جدول 

 نتیجه مقدار تی ضریب مسیر فرضیه پژوهش شماره

 تایید 91/8 11/4 مدل کسب و کار بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.نوآوری  1

دتایی 11/8 81/4 یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.قابلیت  8  

دتایی 84/8 11/4 چابکی استراتژیک بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. 1  

دتایی 48/8 84/4 .دارد معناداری و مثبت تاثیر شرکت عملکرد کارآفرینی برگرایش به  0  

دتایی 44/0 01/4 وکار تاثیر مثبت و معناداری دارد.چابکی استراتژیک بر نوآوری مدل کسب 0  

یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری قابلیت بر  چابکی استراتژیک 9

 دارد.

دتایی 21/8 80/4  

یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری قابلیت بر  کارآفرینیگرایش به  4

 دارد.

دتایی 94/0 08/4  

وکار تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری مدل کسب گرایش به کارآفرینی 2

 دارد.

دتایی 00/0 00/4  

میانجی را میان چابکی استراتژیک و عملکرد  وکار نقشنوآوری مدل کسب 1

  کند.ایفا میشرکت 

دتایی - 11/4  

وکار نقش میانجی را میان گرایش به کارآفرینی و نوآوری مدل کسب 14

 کند.ایفا میشرکت عملکرد 

دتایی - 10/4  

یادگیری سازمانی نقش میانجی را میان چابکی استراتژیک و عملکرد قابلیت  11

 کند.شرکت ایفا می

دتایی - 40/4  

را میان گرایش به کارآفرینی و یادگیری سازمانی نقش میانجی قابلیت  18

 کند.عملکرد شرکت ایفا می

دتایی - 41/4  

 

 غیرمستقیمبا توجه به تایید شدن تاثیر مستقیم متغیرها بر یکدیگر به بررسی تاثیر 

متغیر چابکی استراتژیک از طریق  غیرمستقیمپردازیم. تاثیر )میانجی( متغیرها می

درصد و  (11/4*01/4) 11وکار بر عملکرد برابر با گری نوآوری مدل کسبمیانجی

 گری نوآوری مدل کسبمتغیر یادگیری سازمانی از طریق میانجی غیرمستقیمتاثیر 

 غیرمستقیمدرصد است. همچنین تاثیر  (11/4*00/4) 10وکار بر عملکرد برابر با 

برابر با  گری یادگیری سازمانی بر عملکردمتغیر چابکی استراتژیک از طریق میانجی

متغیر گرایش به کارآفرینی از طریق  غیرمستقیمدرصد و تاثیر  (81/4*80/4) 0

. برای درصد است (81/4*08/4) 1گری یادگیری سازمانی بر عملکرد برابر با میانجی

و  4. این آماره مقداری بین شوداستفاده می VAFگری از آماره محاسبه نقش میانجی

گر است و میانجیتر بودن تاثیر تر باشد نشان از قویدارد و هرچه به یک نزدیک 1

گری جزئی متغیر مورد نظر است. با توجه به کمتر باشد نشان از میانجی 2/4اگر از 

وکار در گری نوآوری مدل کسبآماره، مقدار محاسبه شده این شاخص برای میانجی

رینی با عملکرد به رابطه بین چابکی استراتژیک با عملکرد شرکت و گرایش به کارآف
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گری برای میانجی VAF. همچنین مقدار آماره 01/4و  01/4ترتیب برابر است با 

یادگیری سازمانی در رابطه بین چابکی استراتژیک با عملکرد شرکت و گرایش به 

بیشتر بودن است. با توجه به  11/4و  81/4 کارآفرینی با عملکرد به ترتیب برابر با

متغیر گرایش  توان بیان نمود که دومی 2/4از  هاآنکمتر بودن و  8/4این مقادیر از 

 کنند.گر جزئی را ایفا مینقش میانجی مدل کسب و کاربه کارآفرینی و نوآوری 

 

 گیریبحث و نتیجه

های جدید با توجه به اهمیت پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی، شناسایی  فرصت

وکار و فراهم نمودن زمینه یادگیری های کسبگذاری، نوآوری در مدلسرمایه برای

در سازمان برای دستیابی به عملکرد برتر و کسب مزیت رقابتی پایدار، در این 

پژوهش به بررسی تاثیر مستقیم متغیرهای چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی 

گری ین دو متغیر از طریق میانجیا غیرمستقیمشرکت و همچنین تاثیر  دبر عملکر

زیرا با  یادگیری سازمانی بر عملکرد پرداختیم.قابلیت وکار و نوآوری مدل کسب

های فعال در یک حوزه نیاز به متمایز بودن و توجه به افزایش روزافزون شرکت

نوآور بودن برای دستیابی به عملکرد برتر ضروری است که این امر نیازمند توجه به 

تر قابلیت یادگیری در سازمان، شناسایی سریع شنوآوری در مدل کسب و کار، افزای

که دلیل خوبی برای انتخاب  ،به کارآفرینی است شتر تغییرات محیطی  و گرایو دقیق

گیری مرتبط ادامه نیز به بحث و نتیجه در این متغیرها در پژوهش حاضر بوده است.

 پردازیم. و سپس به ارائه پیشنهاداتی میهای پژوهش با نتایج آزمون فرضیه

و عملکرد  مدل کسب و کارفرضیه اول پژوهش مربوط به بررسی رابطه بین نوآوری 

که تایید فرضیه را نشان  4شرکت است. بر این اساس با توجه به جدول شماره 

وکار سبب ارتقای توان بیان نمود که بهبود و پیشرفت نوآوری مدل کسبمی ،دهدمی

میان در واقع با توجه به نتیجه، انطباق و سازگاری  شود.عملکرد شرکت می

ها و نیازهای مشتریان با خدمات و محصوالت شرکت از طریق نوآوری در خواسته

ضایت خاطر و وفاداری مشتریان را رشود که این موضوع وکار بیشتر میمدل کسب

محصوالت و خدمات نسبت به رقبا، در پی خواهد داشت. همچنین به دلیل ترجیح این 

تواند به ایجاد مزیت رقابتی و . این موارد میدیابرشد فروش و سهم بازار افزایش می

نتیجه این فرضیه با  .عملکرد مالی و غیرمالی شرکت مربوطه کمک نماید ءارتقا

ساوایین و ( و 8411) پانگ و همکاران (، 8411) کالز و همکاران هایپژوهش
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وکار شود تا واحدهای کسببه همین دلیل پیشنهاد می .راستا است( هم8484)علی

وکار خود باشند و از طریق ایجاد های کسبهمواره به دنبال بهسازی و اصالح مدل

ارزش برای مشتریان و به دست آوردن مزیت رقابتی عملکرد خود را در دو بعد مالی 

به واسطه پاسخگویی به  مدل کسب و کار و غیرمالی بهبود دهند. در واقع نوآوری در

اصالح فرایندهای تولید و ارائه محصوالت و نیازهای آشکار و پنهان مشتریان و 

خدمات سبب بهبود عملکرد کلی شرکت شده و موقعیت شرکت را در بازار ارتقا 

راستایی با ها برای افزایش همشود تا مدیران سازمان. همچنین  پیشنهاد میدهدمی

تغییرات محیطی به نوآوری در مدل کسب و کار خود به عنوان عاملی سازنده توجه 

نمایند و برای دستیابی به این مهم به آموزش کارکنان خود برای شناسایی 

. عالوه بر این های آشکار و پنهان در محیط داخل و خارج سازمان بپردازندفرصت

ک گذاشتن اطالعات به دست های مشخص برای به اشترابرگزاری جلسات در زمان

اطالعات با بررسی و تجزیه و تحلیل است تا  نیز فرصت مناسبیایش محیط پآمده از 

ای برای ایجاد عملکرد متمایز و بهتر دست به نکات سازندههای به دست آمده و داده

 یافت. 

یادگیری سازمانی بر عملکرد قابلیت در فرضیه دوم پژوهش به بررسی تاثیر 

، 4موجود در جدول مقدار تی  پرداختیم. با توجه به مقادیر ضریب مسیر و سازمان 

یادگیری سازمانی پیوسته به دنبال اطالعات و قابلیت شود. این فرضیه نیز تایید می

ها بتواند دانش سازمان را بهبود داده و به اصالح های جدید است تا از طریق آنداده

)فرناندزمسا و آلگرا،  دها بپردازفعالیتدهی مجدد خطاهای عملکردی و سازمان

یادگیری سازمانی با استفاده موثر و قابلیت در واقع  (.8411؛ ژو و همکاران، 8411

ساز ایجاد ارزش، کسب مزیت رقابتی و تواند زمینهکارا از دانش سازمانی می

نتیجه . نتیجه این فرضیه نیز دها باشدرنتیجه عملکرد برتر از رقبا برای شرکت

ژو و ( و 8411) ورالنگ و روزتو (، 8410) چانگ و همکارانهای مشابهی با پژوهش

ها به دنبال راهی برای شود تا شرکتپیشنهاد می ،بنابراین ( دارد. 8411) همکاران

ها، منابع و سازی دیدگاهایجاد قابلیت یادگیری باشند تا بتوانند با ترکیب و یکپارچه

تر و منطبق با نیازهای بازار ارائه داده و از و خدمات کاربردیها، محصوالت قابلیت

قابلیت یادگیری در وضعیت برای بهبود  این طریق عملکرد سازمان را بهبود دهند.

انداز مشترک و برای اعضای ، ضروری است که مدیران به ایجاد چشمسازمان 
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عی به سازمان و درک سازمان خود بپردازند تا کارکنان سازمان با داشتن دیدگاه جم

نگاه سیستمی پیوسته به دنبال بهبود وضعیت یادگیری شده و سازمان در این زمینه 

پیشرفت نماید. همچنین ایجاد سیستمی برای انتقال دانش میان کارکنان و در جریان 

های اطالعاتی بودن اطالعات از جمله عواملی است که باید مدیران با ایجاد شبکه

 جه نمایند تا بتوانند زمینه الزم برای بهبود عملکرد را فراهم کنند. مناسب به آن تو

ها را بررسی فرضیه سوم پژوهش نیز تاثیر چابکی استراتژیک بر عملکرد شرکت

 شود.، این فرضیه نیز تایید می4های موجود در جدول نموده است. با توجه به آماره

و پاسخگویی به موقع به نیازها و به سبب پویایی و تغییرات سریع محیطی، شناسایی 

های مشتریان و بازار امری ضروری است که از طریق چابکی استراتژیک خواسته

ها و این قابلیت به سبب شناسایی سریع و دقیق فرصتشود. در واقع میسر می

ها های شرکت جهت پاسخگویی به آنتهدیدهای محیط و سازگاری منابع و قابلیت

فرایندهای عملیاتی، کیفیت محصوالت و خدمات  و در نتیجه عملکرد برتر سبب بهبود 

( 8411) آروکادار و همکاران(، 8410) اوکوتوهای . این فرضیه نیز با پژوهشدشومی

تغییرات محیطی تاثیر بسیاری بر عملکرد  ( همراستا است.8411) همکاران کالز و و

حال پایش محیط و همراستا نمودن هایی که پیوسته در ها دارد و سازمانشرکت

تر خواهند بود. از ییرات هستند در دستیابی به عملکرد برتر موفقغسازمان خود با ت

عملکرد خود و هموار  ءاین رو توجه به چابکی استراتژیک را عاملی بنیادی در ارتقا

ملی عا را پذیریباید انعطافگیرند. در واقع مدیران نمودن مسیر پیشرفت در نظر می

و با افزایش قدرت انطباق خود با محیط به  بداننداساسی در ایجاد چابکی استراتژیک 

 عملکرد برتر دست یابند.

در فرضیه چهارم نیز به بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد واحدهای 

گرایش به  ، این تاثیر مثبت و موثر است.4ختیم که با توجه به جدول اخدماتی پرد

کارآفرینی سبب ورود شرکت به بازار جدید و ارائه محصوالت و خدمات نوین که 

شود که این امر به دلیل بهبود می ،ها و نیازهای مشتریان استمطابق با خواسته

وضعیت وفاداری و رضایت و تاثیر آن بر افزایش فروش و سهم بازار سبب عملکرد 

 (،8410) پروتکو و دورنبرگهای ن فرضیه با پژوهشاینتیجه . دبهتر از رقبا خواهد ش

با توجه به این  ( همخوانی دارد.8411) آسموخا و همکاران ( و8414) لی و چو

های جدید، ها همواره زمینه الزم برای درک فرصتموضوع، بهتر است که شرکت
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گیری را به کمک گرایش به کارآفرینی برای ارائه خالقیت و تعهد در تصمیم

ساز مزیت رقابتی و عملکرد محصوالت و خدمات متمایز که با ایجاد ارزش زمینه

در این بخش نقش مدیران و رهبران سازمان در پرورش  فراهم نمایند. برتر است

برگزاری ها به سازمان حیاتی است که این موضوع با خالقیت کارکنان و تعهد آن

کنان ایجاد خواهد شد. همچنین مدیران جلسات ارائه دیدگاه و ارج نهادن به نظرات کار

باید ساختار رسمی و متمرکز را از بین برده و به دنبال ساختاری غیر رسمی 

های ونامتمرکز باشند تا بتوانند پاسخگویی سریع و مناسب به نیازها و خواسته

افزایش ایجاد نمایند. عالوه براین کاهش موانع ارتباطی میان کارکنان،  مشتریان را

وگو میان کارکنان عوامل مهمی است که پذیری و وجود فضای باز برای گفتریسک

  به ایجاد گرایش به کارآفرینی و بهبود عملکرد کمک شایانی می نماید.

فرضیه پنجم و ششم پژوهش نیز به بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر نوآوری مدل 

ا توجه به مقادیر ضریب مسیر ب یادگیری سازمانی پرداخته است.قابلیت وکار و کسب

چابکی سبب  شوند.، این دو فرضیه نیز تایید می4موجود در جدول  T-Valueو 

های خارجی و نقاط قدرت داخلی شود تا شرکت در شناسایی و کشف فرصتمی

های الزم برای اصالح، بهبود و نوآوری در مدل تر عمل نماید و دادهتر و دقیقسریع

مهیا نمایند. در واقع چابکی استراتژیک با ایجاد حساسیت نسبت به وکار فعلی را کسب

تغییرات محیطی و ایجاد تعهد میان تمام اعضای سازمان برای سازگارنمودن 

 شودشرکت می مدل کسب و کاروضعیت نوآوری در  ط سبب بهبودیسازمان با مح

چابکی استراتژیک سبب  همچنین(. 8411؛ کالز و همکاران، 8414)حامد و یوزگت، 

شود تا برای سازگاری محصوالت و خدمات شرکت با نیازهای بازار و مشتریان، می

ها از محیط خارج و افزایش آگاهی ها به دنبال کسب اطالعات و دادهه شرکتتپیوس

یادگیری سازمانی در قابلیت شود تا خود نسبت به محیط باشند که این امر سبب می

با توجه  (.8414؛ حامد و یوزگت، 8419)نافی،  بهتری قرار گیرد سازمان در وضعیت

یک متغیر موثر  راها چابکی استراتژیک شود تا شرکتبه این دو فرضیه پیشنهاد می

تواند مهیا کننده اطالعات . زیرا میدر نظر بگیرنددر بهبود موقعیت و وضعیت شرکت 

به ایجاد مزیت رقابتی پایدار و  وکار باشد والزم برای بهسازی و نوآوری مدل کسب

ساز یادگیری در سازمان شود کسب عملکرد برتر از رقبا کمک نماید و همچنین زمینه

شود تا دانش که این امر نیز از طریق ایجاد جریان مداوم اطالعات در سازمان سبب 
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و آگاهی اعضا نسبت به محیط پیرامون خود بهبود یافته و بتوانند محصوالت و 

ت شرکت را با بازار به صورت موثرتر سازگار نمایند و سبب رسیدن به خدما

با ایجاد محیطی که در آن تمامی ها در واقع مدیران در سازمان عملکرد مطلوب شوند.

تواند سازمان دیدگاه یکسانی نسبت به سازمان خود و اهداف آن دارند می یاعضا

 پذیری، انعطافمحیطی تغییراتگویی به زمینه الزم برای افزایش سرعت در پاسخ

اعضای سازمان برای دستیابی به توافقی جمعی و کاهش موانع ارتباطی میان اعضا 

کار پذیرش نوآوری در مدل کسب را درپی داشته باشد که این موضوع تاثیر مهمی بر

 و همچنین قابلیت یادگیری در سازمان دارد.

ایش به کارآفرینی بر نوآوری مدل هفتم و هشتم نیز به بررسی تاثیر گردر فرضیه 

یادگیری سازمانی پرداختیم. این دو فرضیه نیز با توجه به مقادیر قابلیت وکار و کسب

گرایش به کارآفرینی به  شوند.، تایید می4موجود در جدول  T-Valueضریب مسیر و 

های جدید و درگیر نمودن تمام دلیل مهیا نمودن شرایط شناسایی، پرورش ایده

. تسهیل شود مدل کسب و کاراعضای سازمان در فرایندها سبب شده تا نوآوری در 

( نیز به نتیجه مشابهی با 8411) آسموخا و همکاران( و 8419) ویرتز و همکاران

همچنین گرایش به کارآفرینی سبب  فرضیه هفتم پژوهش حاضر دست یافته بودند. 

های به دست آمده از پایش برای استفاده موثر و کارا از اطالعات و داده شود تامی

ها در ارائه خدمات و محصوالت، یادگیری در سازمان تشویق محیط و استفاده از آن

شود و یک محیط پویا برای در جریان بودن اطالعات در کل سازمان و یادگیری 

( و مانتوک و 8419) و فاگ داداهای . نتیجه فرضیه هشتم با پژوهشفراهم شود

شود تا با توجه به این دو فرضیه پیشنهاد می  ( همخوانی دارد.8411) همکاران

ها برای مهیا نمون جریان اطالعاتی در سازمان و همچنین بهبود وضعیت مدل شرکت

آن  وکار خود به کارآفرینی به عنوان عاملی مهم توجه نمایند و به واسطهکسب

اثربخشی پایش محیطی برای کسب اطالعات الزم برای نوآوری و همچنین بهبود 

ظرفیت دانش در شرکت خود را تسهیل نمایند و بتوانند با ایجاد ارزش برای مشتریان 

در واقع مدیران با ارج نهادن به  به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد مطلوب برسند.

های اطالعاتی و کاهش ساختار شبکه و زنجیره های متفاوت کارکنان و ایجاددیدگاه

باشند زیرا این  خود  ساز گرایش به کارآفرینی در سازمانرسمی سازمان باید زمینه

قابلیت یادگیری  ءت بیشتری برای ارتقاصشود تا اعضای سازمان فرمهم سبب می
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مندی به بهبود این متغیر در سازمان بپردازند و همچنین خود داشته و با رضایت

گویی سریع و خود را به دلیل شناسایی و پاسخ مدل کسب و کاردر بتوانند نوآوری 

 دقیق محیطی، دنبال نمایند.

وکار میان فرضیه نهم و دهم پژوهش به بررسی نقش میانجی نوآوری مدل کسب

یش به کارآفرینی و عملکرد پرداخته است چابکی استراتژیک و عملکرد و همچنین گرا

چابکی شوند. تایید می اه، این فرضیه4که با توجه به مقادیر موجود در جدول 

شود و قدرت سازمان در های پویا در سازمان میاستراتژیک سبب ایجاد قابلیت

شود تا دهد و سبب میهای محیطی را افزایش میشناسایی تغییرات و فرصت

با دقیت باالتری انجام شود و این امر سبب شده تا  مدل کسب و کارنوآوری در 

عملکرد سازمان به واسطه ایجاد ارزش برتر و کسب مزیت رقابتی حاصل از آن 

بویی و  ( و8411) همکاران وکالز های . نتیجه این فرضیه با پژوهشافزایش یابد

نوآوری در  همچنین گرایش به کارآفرینی نیز با ( همخوانی دارد.8484) همکاران

پذیری و های انجام کار، تشویق خالقیت، ارزشمند شمردن ریسکها و روشفعالیت

گذاری در ورود به های جدید سرمایهزمینه الزم برای شناسایی فرصتفعال بودن 

مر به کند که این ابازارهای جدید یا ارائه خدمات و محصوالت جدید را فراهم می

خود ارتقا  مدل کسب و کارکند و همچنین بهبود وکار کمک مینوآوری در مدل کسب

ها با ها نیازهای آندهنده رضایت و وفاداری مشتریان به دلیل سازگاری خواسته

. نتیجه فرضیه بخشدو خدمات شرکت شده و عملکرد شرکت را بهبود میمحصوالت 

( 8411) ( و آسموخا و همکاران8411) همکارانهاگن و آختنهای دهم نیز با یافته

  راستا است.هم

یادگیری سازمانی قابلیت فرضیه یازده و دوازده پژوهش به بررسی نقش میانجی 

میان چابکی استراتژیک و عملکرد و همچنین گرایش به کارآفرینی و عملکرد پرداخته 

چابکی  شوند.تایید میها ، این فرضیه4 است که با توجه به مقادیر موجود در جدول

پذیری منابع، تسهیل در گردش بودن اطالعات در سازمان ایجاد انعطاف بااستراتژیک 

تواند سبب تغییر و می ،کیفیت جریان اطالعاتی و دانش در سازمان ،و افزایش سرعت

تواند به سازمان کمک نماید تا بهبود یادگیری در سازمان شود که این موضوع می

د با محیط پیرامون های بازار پاسخ دهند و سازگاری خونیازها و خواستهتر به سریع

د از این طریق عدم اطمینان محیطی را کاهش داده و بر بهبود بتوان د ورا بهبود ببخش
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گرایش  همچنین (.8414؛ حامد و یوزگت، 8414)نامادا،  عملکرد شرکت تاثیر بگذارند

ها د در بازار و افزایش اطالعات و دادههای جدیبه کارآفرینی به دلیل کشف فرصت

نسبت به محیط خارجی سازمان برای سازگاری محصوالت و خدمات شرکت با 

شود که تعهد اعضا برای استفاده از های مشتریان و بازار سبب مینیازها و خواسته

ها و اطالعات و تبدیل آن به دانش درونی سازمان افزایش یابد و از این طریق داده

تواند بر ارتقا و تغییر شود که این موضوع نیز میگیری در سازمان تشویق مییاد

. نتیجه فرضیه دوازده نیز دجایگاه شرکت در بازار و عملکرد آن تاثیر موثری بگذار

 خوانی دارد. ( هم8411) مانتوک و همکاران ( و8411) هارمزهای با پژوهش

هایی است که محدودیتها و شرایط انجام آن دارای با توجه به ویژگی هر پژوهش

از به دست آمده های تنها از دادهحاضر ها ضروری است. پژوهش توجه به آن

مورد نظر بررسی موضوع  جهتدر شهرستان رشت خدماتی و تولیدی های شرکت

الزم است برای به دست آوردن دیدگاهی جامع نسبت به که  استفاده نموده است.

در واقع شود. ها نیز این موضوع بررسی در سایر استان متغیرها بر یکدیگرتاثیر 

گیری توان از روش نمونهدیگر میبرای مشخص نمودن میزان تاثیر متغیرها بر یک

تا از این طریق در حیطه فعالیت  های مختلف استفاده نمودای در حوزهخوشه

بررسی شود که با توجه به محدود تر متغیرها بر هم های همسان تاثیر دقیقشرکت

های ها و تعداد متغیر مورد بررسی زیاد تنها به بررسی کلی شرکتبودن شرکت

منابع کافی وجود  از طرفی دیگر محدودیت پژوهش عدم. خدماتی  و تولیدی پرداختیم

ها با برای بررسی دقیق چابکی استراتژیک بوده که این امر همچنین نا آشنایی شرکت

توان به از دیگر محدودیت پژوهش حاضر نیز میهوم مهم و را در پی داشت. این مف

 ها نامعدم بررسی متغیر تالطم محیطی به عنوان تعدیل کننده در رابطه میان متغیر

برد زیرا عوامل خارجی و محیطی تاثیر بسزایی در تعدیل روابط داخلی متغیرها ایفا 

های آتی به بررسی عوامل محیطی پژوهششود در بنابراین پیشنهاد می کنند.می

  خارجی نیز پرداخته شود تا پژوهش با واقعیت همراستایی بیشتری داشته باشد.

حاضر برای کشف روابط علت و معلولی های پژوهش یکی دیگر از محدودیتهمچنین 

آتی در بازه  یهابهتر است پژوهشمقطعی بودن پژوهش است و  یمیان متغیرها

 د.نتر بررسی شوتر صورت پذیرد تا تأثیر متغیرها بر یکدیگر عمیقزمانی طوالنی
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