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 چکیده

 یراب باید هاسازمانشده و  هاآن یرقابت یطمح دگرگونی در موجب وکارهاکسبدر محیط  یناناطم فقدانو  ییراتتغ
 ستراتژیکا نوآوریبر  یادگیری گیریجهت تأثیر یلپژوهش حاضر، تحل یهدف اصل توجه کنند. یرشد به نوآور یت،موفق

 یفاابطه ار ینا یفتضع یا یتدر تقو ینوآورانه چه نقش سازمانی جوکه  کندیم یپژوهش بررس ینا ین،بوده است. همچن
های تشرکجامعه آماری پژوهش حاضر . است پیمایش از نوع همبستگی آن استراتژی و قیاسی پژوهش رویکرد .کنندیم

بر این  است. 9۳1۸( در سال INOTEX) المللی نوآوری و فناورینمایشگاه بین کننده در هشتمینبنیان ایرانی شرکتدانش
 941متشکل از  ینمونه آمار به پرسش 3۳مشتمل بر  ایپرسشنامه ی،مدل مفهوم یو طراح یاتپس از مرور ادب اساس و
ل مورد تحلی هاآنها پاسخ دادند که میانگین نظرات نفر از مدیران ارشد به پرسش 3 کمدستشد. از هر شرکت  ارائه شرکت

 یزسازه ن ییو استفاده از پرسشنامه استاندارد و روا متخصصاناساس نظر  برپرسشنامه  ییو محتوا یصور روایی. قرار گرفت
د. سپس، ش ییدمرکب تأ یاییپا و کرونباخ یآلفا یهاآزمون یاز مجرا یاییشد. پا ییدتأ ییدیتأ-یعامل یلتحل اساس بر

و  یآزمون معادالت ساختار ی،همبستگ یسماتر یقاز طر و  SMART PLSافزارنرم کمکبه  شدهگردآوری یهاداده
 تأثیرگذاربر نوآوری استراتژیک  یادگیری گیریجهتشد که  مشخص ،نهایت درقرار گرفتند.  یلبرازش مدل مورد تحل آزمون

 .ندکیمگر ایفا تعدیلو نوآوری استراتژیک نقش  یادگیری گیریجهتاست. همچنین جو نوآورانه سازمانی نیز در رابطه بین 
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 مقدمه .1

 با مطرح شدن اقتصاد دانش ژهیوارزش است، به دیتول و یرشد اقتصاد یبرا یاصل یهازانندهیانگاز  ینوآور
 یرقابت تیمز یمنبع اصل نیها در عرصه رقابت و همچنسازمان شکست ای تیموفق یدیعامل کل ینوآور ان،یبن
 ند،یستگاه، فرآبرنامه، د است،یس ستم،یس کی تواندیمرفتار است که  ای دهیا کی یریکارگبه ی. نوآورشودیم یتلق

باید توجه داشت که وجود رقابت  عالوهبه. [39باشد ]سازمان  یگرفته شده از سو کاربه دیخدمت جد ایمحصول 
افزایش نوآوری موجب برآورده ساختن . است در سازماننوآوری  یهاتیقابلبیشتر نیازمند به چگونگی افزایش 

نوآوری که در محیط  شودیمو افزایش انعطاف در تولید  هانهیهزجدید، کاهش  یبازارهانیازهای مشتری، ربودن 
منابع و تالش بیشتر بر روی عوامل  صرف عملکرد از طریق، سازیهینهبموجب  دهدیماداری سازمان رخ 

 .[۳۵کند ]مهم یاری  شدهشناسایی
 یهادگاهیدزیرا که از طریق به چالش کشیدن  .شودیممحرک نوآوری توجه  منزلهبهاین منظور، به یادگیری به

 یهاطیمحاز دالیل اهمیت یادگیری توجه به نقش دانش در  شودیمسازمان  یهاتیقابلگذشته موجب تقویت 
اقتصادی  فرهنگی اجتماعی و یهاتفاوتهمچون جهانی شدن روز افزون و  ییهایژگیوتجاری است که دارای 

 شودمحصوالت جدید می موجب توسعه کهاست  نوآوری برای حیاتی و مهم جزء یک یادگیری .[۳1است ]
 مدیریت بخشد، بهبود را اشنوآورانه رفتار بتواند سازمان اینکه از قبل ،کنندیمدر این رابطه پیشنهاد  پژوهشگران

 قبلی تجربیات و هافعالیت هردربا دانش حفظ صورتبه تواندمی یادگیری .کند ترویج را یادگیری باید سازمان در

 و بهبود یندهایآفر مؤثر مدیریت اساسی یربنایز گذشته، تجربیات از مندنظام یادگیری روازاین شود، تعریف
 .[9۳دارد ] یبر نوآور یریادگیاز اثر مثبت  تیحکا هایبررساز  یبرخ .[۳3است ] نوآوری و جدید محصول توسعه

لیدی تو یهاشرکت عملکرد و نوآورییادگیری بر  ریتأثبررسی های متعددی بهپژوهش کهبا توجه به این
وآوری ن ر نوآوری استراتژیک پرداخته است.یادگیری ب گیریجهت ریتأثپژوهش حاضر به بررسی اما ، اندپرداخته

ین ااستراتژیک های متعارف موجود در صنعت است. هدف نوآوری مدل ترسیم مجددظرفیتی برای استراتژیک 
 .[94کند ]راهبردی را در بازار و محیط رقابتی ایجاد  نوعی دگردیسیاست که 
ست. ا نهنوآورا سازمانی جوقرار دهد  ریتأثمذکور را تحت  یردو متغ ینرابطه ب تواندیکه م یعوامل مهم یناز ا

 سازمان یک یاعضا یلهوسکه به یامجموعه ادراکات خالقانه شامل؛پردازان ینوآورانه از نظر تئور سازمانی جو
اعضا،  یهکارکنان، بهبود روح یبرا یزهانگ یجاددر ا توانیمکه  یایسازمانعملکرد  یدرباره مشخصات و چگونگ

 .[34دارد ]باشد، اشاره  مؤثر یسازمان ینوآور یتباال بردن خالق رد ینو همچن هایریگیممشارکت افراد در تصم
 یراهبرد یو نوآور یاجتماع یهنوآورانه در رابطه سرما سازمانی جو گریلپژوهش نقش تعد یندر ا ینبنابرا

گاه نمایش کننده در هشتمینبنیان ایرانی شرکتهای دانششرکتپژوهش حاضر آماری  جامعه .شودیم یبررس

یک طرف مطالعاتی که در گذشته در زمینه از  است. 9۳1۸( در سال INOTEX) المللی نوآوری و فناوریبین

اند. پیشرفته تمرکز داشتههای بزرگ با فناوری بزرگ و طور عمده بر روی شرکتانجام شده بهنوآوری استراتژیک 
ندازه بستگی به ا کامالًدر حالی که ادبیات موضوع نشان داده که مجموعه اقدامات و پیامدهای نوآوری استراتژیک 

های کوچک و متوسط در دهه اخیر کم بوده و تعداد مطالعات صورت گرفته در شرکتها دارد. با این وجود شرکت
بنابراین  .[3۸] اندهای بزرگ پرداختهچک با شرکتهای کوری استراتژیک در شرکتبه بررسی تفاوت بین نوآو اکثراً

. از طرف دیگر، [34است ]های کوچک و متوسط کمتر مورد توجه رابطه بین نوآوری استراتژیک و عملکرد شرکت
 در را استراتژیک نوآوری هستند ناچار کنند، عمل جهانی در سطح بتوانند کهاین برای نیز ایرانی هایشرکت

بنیان، ضرورت که در کشور ما نیز با توجه به مبحث اقتصاد دانش؛ حال این[1کنند ] سازیپیاده خود هایشرکت



 24   یدر پرتو جو نوآورانه سازمان کیاستراتژ یبر نوآور یریادگی یریگجهت ریتأث

که رشد و توسعه ضمن این 9بنیان به موضوع، اهمیتی دوچندان دارد.های کوچک و متوسط دانشتوجه بیشتر شرکت
شود. از جمله ایران نیز، محسوب میه در کشورهای مختلف بنیان، از اهداف اصلی توسعهای دانششرکت
قابتی های رموتور محرک رشد اقتصادی در هر کشور برای بقا و رشد نیازمند کسب مزیت بنیانهای دانششرکت

کسب نوآوری استراتژیک الزم است جهت  با توجه این مسائل در نتیجه .[۳9هستند ]ها و پایدار نگه داشتن آن
یادگیری و جو نوآورانه سازمانی بپردازند.  گیریجهتدرونی از طریق  یهامهارتبه تقویت توانایی و  هاسازمان

 بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین این الگو بوده است.
 
 پیشینه پژوهش و نظری مبانی .2

 یادگیری گیریجهت

ارتقای دانش و اطالعات سازمان نسبت به تغییرات در محیط پیرامونی،  یبرا یتالش یریادگی یریگجهت
 ریسازمان در خلق و استفاده از دانش تأث لیکه بر تمااست  نوین یهایفناورانتظارات مشتریان، اقدامات رقبا، 

 کی یریادگی یریگاست. جهت یرقابت تیحفظ مز یمنبع سازمان برا نیترارزشبا  یریادگیبا  .[9] گذاردیم
روند  لیهاست که موجب تس یتیریو مد یسازمان یژگیو ینوع یعنیشده است،  فیتعر یریادگیبه  ینگرش اساس

 یریادگی یریگجهت گر،ید یسو از .دهدیم لیرا تشک رندهیادگیسازمان  یاتیح یو اجزا شودیم یسازمان یریادگی
 .[3۸]دهد یمقرار  ریتأثو استفاده از دانش را تحت  جادیاحتمال ا
 سازمان با مردم مشترک تجربیات از شده ناشی هایبینش و جدید علوم توسعه یندآفر به یادگیری گیریجهت

 شیدنبال افزاعادت به ای شیگرامیزان  آیدبرمی آن نام از که طورهمان و .[93دارد ] اشاره بالقوه رفتارهای اثر و
 گیریجهت براهمیت پژوهشگران از بسیاری .[3] کندیم یریگرا اندازهیا یک مجموعه فرد  یهامهارتدانش و 

 با سازمان تعامل و مشاهده طریق از زیادی حد تا آموزش [۳اند ]کرده تأکید نوآوری توان درافزایش یادگیری

 اطمینان فقدان) قبیل از مهم بسیار محیطی عوامل پاسخگوی توانمی نوآوری وسیلهبه گیردمی صورت محیط

 پژوهش این و گذشته مطالعات بیشتر در طرفی از .بود( یرقابت اطمینان فقدان و آوریفن تالطم مشتری، تقاضای

 مورد مشترک اندازچشم و باز تفکر یادگیری، به تعهد اصلی معیار سه مبنای بر یادگیری گیریجهت زمینه در

  .[31است ] گرفته قرار بررسی
 یادگیری، و تأثیرنوآوری تحت که مهمی متغیر سازمانی عملکرد به یادگیری، و نوآوری بین رابطه تبیین در
 یادگیری، ظرفیت و کندمی ایجاد سازمان عملکرد و نوآوری بین داریمعنی پیوند یادگیری .تسا شده توجه

 و هیورلی د.شومی منجر باال عملکرد به نیز نوآوری دیگر، طرف از .بخشدمی بهبود را سازمان عملکرد و نوآوری
 این که اندکرده اظهار و داده نشان را یادگیری گیریجهت و بازار گــرایش نوآوری، بین مثبت رابطه هیولت،
که کمتر  دهدیمبررسی ادبیات حوزه یادگیری نشان  .[97دهند ]می قرار تأثیر تحت را عملکرد دیگر، باهم عناصر

گیری یادگیری و نوآوری استراتژیک پرداخته جهتارتباط میان مفهوم یادگیری و پژوهشی بوده که به بررسی 
کارهای کوچک و وخصوص کسبتجاری به یهابنگاهکه  دهدیمباشد. اما همین اندک ادبیات پژوهشی نشان 

و  هانگاهبمتضمن پایداری  توانیمیادگیری  یهایریگزیرا یادگیری سازمان و اتخاذ جهتمتوسط باید بیاموزند. 
 اطمینان است.  فقدانپاسخی برای 

                                                                                                                                                 
 تقویت راه از هم این است؛ علم به تکیه راهش شویم، نائل حقیقى اقتصادى   رشد به بخواهیم کنیم، پیدا نجات وضعیت این از بخواهیم ما اگر»9 

 هایشرکت مسئوالن و پژوهشگران از جمعی دیدار در انقالب رهبر بیانات«. برویم سمت این به باید ما است. عملى بنیان،دانش هاىهمین شرکت

 کشور )راهبرد علمی جامع نقشه و (119ماده  الف چهارم )بند برنامه قانون ؛دوم ) مقاومتی )بند اقتصاد کلی های؛ سیاست1۸/1۵/9۳19بنیان دانش

 (۳کالن 
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ن های نویهای یادگیری بر افزایش توانمندی خلق ارزشانتظار داشت اتخاذ استراتژی توانیماین چنین 
 نیو همچن اتیبا توجه به مرور ادببنابراین  ثیرگذار باشد.تأسازمانی که به نوعی بر نوآوری استراتژیک داللت دارد 

 :[۳6][ و 4]، [۳۳] شامل ریمتغ نیمرتبط با ا هیهدف پژوهش، فرض

 داری دارد.مثبت و معنا ریتأثگیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک جهت 
 نوآوری استراتژیک

خدمات به  ایمحصول  یاز نوآور یمیمفاه معموالً ،دیآیم انیبه م کیاستراتژ یکه سخن از نوآور یهنگام
موضوعات پرداخته است،  نیمختلف به ا یهاپژوهشدر  یعلم میحجم مفاه شتری؛ چرا که بشودیمذهن متبادر 

 .[91] است زیو نوع عمل متما یکانم ،یمتعارف به لحاظ محدوده زمان یبا نوآور کیاستراتژ یکه نوآورحال آن
حدود خاص م ینوآورانه بخش رییبوده که به تغ یبخش ینوآور رودیمطور متعارف به کار که به ینوآورمقصود از 

را در  یاه مدتکوت راتییتغ تواندیم یاز لحاظ زمان .نداشته باشد کیاستراتژ کردیرو تواندیم الزاماً یاز طرف. شودیم
 .[۳4باشد ] یمحدود و سطح تواندیم راتییتغ زانیو م امدیو از لحاظ پ ردیگبر

انند م یعیعمده در تحول در بازارها و صنا یرگذاریتأث لیبا پتانسهمراه  ینوآور یک مدل از کیاستراتژ ینوآور
 ایخاص  ازین کیبرآوردن  یعمده در چگونگ راتییتغ، چند صنعت موجود ایدو  ییگراهم، دیظهور صنعت جد

 یگذارمتی، قعی، توزغی، تبلدیعمده در نحوه تول راتییتغو  کنندگانمتقابل مصرف یهاخواستهو  ازهایاز ن یامجموعه
طه دانش و منابع مربو طریق از ارزش جادیانوعی  کیاستراتژ ینوآور .است محصول کیمصرف / استفاده از  ایو / 
 عیزارها و صنادر تکامل با یگذار اصل تأثیر لیبا پتانس دیعمل جد ای ندیمحصول، فرآ در سطح دهیا یسازادهیپ یبرا

 .[3۵] .است
 سازمانی جو نوآورانه

 فرآیند در واقع دانست. سازمانی رفتارهای و هاروش و اقدامات از حوادث، کارکنان توان درکرا می جوسازمانی

های چالش و مسائل ها،سازمان داخل در مستقل صورتافراد به چگونه که کندمی اظهار جوسازمانی شناخت
 شامل جوسازمانینمایند.  استفاده هاآن از تا کنندمی اهداف ایجاد و ابزارها از جدید چارچوبی و بینندمی را ناشناخته

غیرقابل  اعتماد، قابل سرد، گرم، را آن که سازمان یک بر های حاکمویژگی یا خصوصیات از حاالت، ایمجموعه
 .[3۵سازد ]بازدارنده می کنند یا تسهیل بخش، اطمینان یا آورترس اعتماد،

های الزم در سراسر نواحی کاربردی همکاریبرای ایجاد جو نوآورانه در سطح سازمان باید تسهیم دانش و 
های مختلف سازمان . در حقیقت طبق مطالعات قبلی صورت گرفته، همبستگی میان بخشسازمان حمایت شود

برای توسعه اعتماد و همکاری میان اعضای سازمان مفید بوده، زیرا فرصت روابط اجتماعی غیررسمی و همچنین 
 .[۵دهد ]موجود را افزایش میدسترسی، درک عمیق و بهبود دانش 

در  موجود ی، رفتارها و هنجارهاندهایکرد که فرآ فیاعتقاد مشترک تعر توانیمنوآورانه را  میجو تدر نتیجه 
شده است  یزیرهیپا ییطور خاص، جو نوآورانه در رفتارها. بهشودیم دیجد یهادهیا دیو تول شرفتیباعث پ میت کی

به  بیتعامل منصفانه و سازنده با هدف ترغ قیطروضع موجود و تبادل دانش از  دنیکه با هدف به چالش کش
 اریجو بس یکه دارا یمیمتعلق به ت ی، اعضابیترت نی. به اشودیمانجام کارها انجام  دیجد یهاتوسعه روش

 یهادگاهیدشف سازنده مورد بحث و چالش قرار دهند، با هدف ک یرا به شکل گریکدیدارند  لیاست، تما یاخالقانه
 .[9۸خاص ] تیفعال کیبه  یابیدست یبرا دیجد یهاراه افتنیو  دیجد

 ؤثرمق و رفتار نوآورانه خال یبر خودکارآمد ،ینوآورانه ادراک یجو سازمان مختلفی نشان دادند که پژوهشگران
منابع،  ،شچال استقالل، ،یبستگهمدر ابعاد  یجو سازمان دهنده این امر است کهنشانمطالعه ادبیات موردنظر است. 

 جینتاعی و به نو کردند یرا بررس ندیبر نوآور بودن در فرآ تیریو نظارت و مد قیتشو ،یبازبودن نسبت به نوآور
با توجه به  .[33و ] [9۵]، [۳7است ] یها و عوامل مکنون به جز در بعد همبستگمؤلفه نیب یروابط علّ دییتأ یایگو
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 ریمتغ نیمرتبط با ا هیهدف پژوهش، فرض نیو همچن ریمتغ نیا یگرلیو تعد یگرلیو نقش تسه اتیمرور ادب
 :شامل

  داری دارد.مثبت و معنا ریتأثجو نوآورانه سازمانی بر نوآوری استراتژیک 

 کندیما گری ایفگیری نوآوری استراتژیک نقش تعدیلگیری و یادجو نوآورانه سازمانی در رابطه جهت. 

 پژوهشپیشینه  

 مرتبط با پژوهش حاضر پرداخته شده است. پژوهشبه بررسی پیشینه  9در جدول 
 

 پژوهش. پیشینه 9جدول 

 نتیجه پژوهشگر

[۵] 

 گیرییمدر تصم ییزداو تمرکز یسازمان یهابخش یانتعهدمحور، ارتباط م یکه شامل منابع انسان یسازمان یهانهیزمیشپ
 یهانهیزمشیپ یندر رابطه ب یزن یریپذو رقابت یطیمح هاییاییپو ینهستند. همچن مؤثر یکاستراتژ یاست، بر نوآور

دانش  یا،پو یطکه در محجا. از آندهندیم یشو شدت رابطه را افزا کنندیم یفاا گرییلنقش تعد یکاستراتژ آوریو نو یسازمان
اند تا با ها در تالشسازمان یر،پذو رقابت یاپو هاییطدر مح یلدل ینبه هم شود،یموجود در سازمان به سرعت منسوخ م

و  یدجد یهافرصت ییشناسا یهکار، بر پاوتوسعه کسب یبرا یچارچوب یجادا یینوآورانه در سطح سازمان، توانا یفضا یشافزا
 .وکار را داشته باشندکسب هاییمدر تصم یعتسر

[1۹] 
 یندهایبعد فرآ 4دارد، و از  ریتأث کیاستراتژ یجذب بر نوآور تیظرفکه  دهدیمنشان  هادادهدست آمده از تحلیل هتایج بن
 نیب رابطهسازمان  یداخل یهاییتواناطور نینداشت. هم یریثأت کیاستراتژ یسودآورانه بر نوآور یریادگیتنها  یریادگی

 .کندیم لیرا تعد کیاستراتژ یو نوآور یریادگی یندهایفرآ

[۸] 

دهد که می نشان پژوهشنتایج پرداخته است. پذیری و یادگیری سازمانی بر رقابت یسبک رهبر ریتأثبررسی ین پژوهش به ا
یند نوآوری و همچنین نوآوری آسازمانی بر نوآوری کارکنان و فر یادگیری ،های سبک رهبری بر یادگیری سازمانیلفهؤم

راتژی نوآوری بر است گرتعدیلیند نوآوری با در نظر گرفتن اثر متغیر رآداشته و ف ریکارکنان بر فرآیند نوآوری اثر مثبت و معنادا
 .پذیری اثر مثبت و معناداری داردرقابت

[۲۴] 
 . عالوه بر این، پویاییگذاردمی ریتأث و جو نوآوری بر عملکرد شرکتسازمانی  هایزمینهتایج پژوهش نشان داد که پیشن

 کنند.صورت مثبت تعدیل میاین رابطه را به نیز،پذیری و رقابتی محیط

 
کل صورت شپژوهش به ینا یمدل مفهوم ی،پژوهش ینظر یاتصورت گرفته و مرور ادب هاییبا توجه به بررس

 .شودیم یمترس یک
 

 
 (محقق ساختهپژوهش )الگوی مفهومی  .9نمودار 
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 پژوهش شناسیروش .3

ستراتژی اقیاسی( است. ) یکمّپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نتیجه تبیینی و به لحاظ رویکرد 
کننده بنیان ایرانی شرکتهای دانششرکتپژوهش حاضر  مورد مطالعه بوده است.همبستگی( ) شیمایپپژوهش 

 هاشرکت یریگروش نمونه است. 9۳1۸( در سال INOTEX) المللی نوآوری و فناورینمایشگاه بین در هشتمین
در دسترس(  یریگ)انتخاب به روش نمونه ریمد 3شرکت به در هر  .ساده است یتصادف حاضر از نوع پژوهشدر 

جا که سطح تحلیل پژوهش حاضر سازمانی آناز. پرسشنامه آمد 391آوری بعد از جمع گردید. پرسشنامه پخش
 هاافتهی لیتحل یرامورد ب 941 ،سازمان کیمربوط به  یهاپرسشنامه نیانگیبا محاسبه م است نه افراد، بنابراین

 لیتحلو  فیتوص لیتحلها از طریق ها از طریق ابزار پرسشنامه بوده است. دادهدست آمد. روش گردآوری دادهبه
ارزیابی ابزار بررسی قرار گرفتند. همچنین  مورد Smart PLS و SPSSهای افزاربا کمک نرمی استنباط یآمار

از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب( و ) ییایپادر پیوست آورده شده است( به روش بررسی ها )گردآوری داده
ا استاندارد، روایی سازه با اتک هایپرسشنامه از گیریبهره و نظرانصاحب ازنظر استفادهبا محتوا و صوری ) ییروا

 شده است.و واگرا( انجام بر تحلیل عاملی تأییدی و روایی همگرا
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

های آزمون شده ازآوریی جمعهادادهی اعتبار همگرا و همبستگ در پژوهش حاضر جهت دستیابی به میزان
های پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به همراه تعداد پرسش. استفاده شد انسیوار نیانگیمرکب و م ییایپا

یک از متغیرها آورده شده است. در این جدول  به تفکیک برای هر 3و میانگین واریانس در جدول  پایایی مرکب
و در حد  ۵/1و میانگین واریانس بیش از  7/1یک از متغیرها باالی  و پایایی مرکب برای هر ضریب آلفای کرونباخ

 .قبول استقابل
 

 پرسشنامه ابزار پایایی. 3جدول 

 شاخص

 ریمتغ
 CR AVE Communality 2R باخکرون یآلفا

 --- ۵۳/1 ۵۳/1 ۸7/1 ۸۳/1 جو نوآورانه سازمانی

 --- ۵7/1 ۵7/1 19/1 ۸۸/1 گیری یادگیریجهت

 6۸4/1 61/1 61/1 16/1 1۵/1 نوآوری استراتژیک

 
مربوط به  یعامل ی. بارهااندشده خالصه ۳جدول  در پژوهش پرسشنامه یهاهیگوتأییدی -یعامل لیتحل جینتا
 مطالعه مورد یهاسازه نیبنابرا. اندبوده( 4/1 یباال ریمقاد) معنادار درصد 1۵ نانیدر سطح اطم هاگویهاز  کیهر 

پنهان  ریمتغ سنجشدر  هیگفت کدام گو توانیم یهستند. به کمک بار عامل ییاعتبار باال یدارا ییاز جهت روا
 دارد. یشتریخود سهم ب
جه رسید توان به این نتیهمبستگی میان متغیرهای پنهان پژوهش است. با توجه به نتایج میماتریس  4جدول 

داری با یکدیگر دارند. برای درصد، رابطه معنی 1۵/1که تمامی متغیرهای فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 
که  ر سطح قابل قبول استروش فورنل و الکر استفاده شده است. روایی واگرا وقتی د ارزیابی روایی واگرا نیز از

مربع مقدار ضرایب همبستگی ) های دیگربرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی آن سازه و سازه AVEمیزان 
 .[7] در مدل باشد (هابین سازه
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 (ریمس بی)ضرا یدییتأ-یعامل لیتحل جینتا. ۳جدول 

 بارعاملی شاخص متغیر بارعاملی شاخص متغیر

 گیری یادگیریجهت

1
q ۸66/1 

 جو نوآورانه سازمانی
21

q 7۸4/1 

2
q 711/1 31

q 743/1 

3
q 4۸9/1 41

q 7۵4/1 

4
q ۸41/1 

 نوآوری استراتژیک

51
q ۸43/1 

5
q 7۸7/1 61

q ۸44/1 

6
q 67۸/1 71

q ۸19/1 

7
q 477/1 81

q ۸۵۸/1 

8
q 679/1 91

q 19۳/1 

 جو نوآورانه سازمانی
9

q 796/1 20
q 13۵/1 

01
q 6۸4/1 

21
q 197/1 

11
q ۸۳4/1 

 

هستند  AVE، روایی واگرا وجود دارد چون اعداد قطر اصلی که ریشه دوم مقادیر 3های جدول طبق یافته
دل توان گفت م. درنهایت میاستها هست، زیرین خود که مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه اعدادتر از بزرگ

 .برخوردار استگیری از برازش خوبی اندازه
 

 و روایی واگرا پنهان یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر. 4جدول 

 شاخص

 متغیر
(1) (۲) (3) 

   73۸/1 سازمانی جو نوآورانه( 1)

  74۵/1 3۸9/1 سرمایه اجتماعی( ۲)

 ۸۳1/1 ۳۸۸/1 41۵/1 نوآوری راهبردی( 3)

 
د. آیکنیم. این معیار طبق معادله زیر به دست میاستفاده می GOFبرای بررسی برازش کلی مدل نیز از معیار 

با ) شودها استفاده میهمبستگی بین سازه از دو شاخص میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم ضرایب
 (.3استخراج از جدول 

 

GOF=√Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅*R Square̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=0.638 

 
قبول برای این که حداقل مقدار قابلجااست. از آن 6۳۸/1حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل برابر با 

 توان ادعا کرد مدل پژوهش برازش باال و قوی دارد.پس می، [99است ] ۳6/1شاخص 
 t-value و مسیر ضریب جزئی شاخص دو از هافرضیه معناداری آزمون برای مدل،تأیید  و بررسی از پس
 درصد 1۵ اطمینان سطح در .شودمی بررسی مسیر ضرایب داریمعنی t-value مقادیر توسط. است شدهاستفاده 
 .[99گردد ]می رد فرضیه بودن، ترکم در صورت و تأیید فرضیه باشد 16/9 از باالتر تی آماره مقادیر چنانچه
 است.پژوهش بوده  یک الی سوم اتیفرض رندهیدر برگ پژوهشمدل  ۳و  3های شکل
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 ریمس بیضرا .3شکل 

 

 
 t-value آماره. ضرایب ۳شکل 

 

 .شوندیم دییتأ هاهیفرض هیکل که گرفت جهینت توانیم ۳و  3 یهاشکل به توجه با
ب است، با توجه به ضری یراهبرد ینوآوربر  یادگیری گیریجهتدار مثبت معنی ریتأثدهنده نشان :9فرضیه 

، [96] ،[۵] ،[94]دست آمده با مطالعه هنتیجه ب .گرددیم دییتأآمده، فرضیه دستبه 967/4و آماره  364/1مسیر 
 مطابقت دارد. [3۳و ] [93]

ی است، با توجه به ضریب راهبرد ینوآوربر جونوآوری سازمانی دار مثبت معنی ریتأثدهنده نشان: 3فرضیه 
مطابقت  [36]و  [37]دست آمده با مطالعه ه. نتیجه بگرددیم دییتأآمده، فرضیه دستبه ۳61/1و آماره  ۵۵1/1مسیر 
 دارد.

 یو نوآوریادگیری  گیریجهتدر رابطه میان  سازمانی جو نوآورانهگر دهنده نقش تعدیلنشان ۳:فرضیه 
 .گرددیم دییتأ، فرضیه ۸37/3و آماره  941/1است، با توجه به ضریب مسیر  استراتژیک
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 پیشنهاد و گیرینتیجه .5

مفاهیمی همچون یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی مورد توجه نویسندگان پیشینه تحقیق،  مطابق نتایج
آوری نوآورانه سازمانی در تناظر با نو گیری یادگیری و جوکه به بررسی جهت شودیماست، اما کمتر پژوهشی یافت 
 یآوربر نو یریادگی یریگجهت ریرابطه و تأثپژوهش حاضر در جستجوی بررسی استراتژیک پرداخته باشد. 

 ،یمدل مفهوم نیپژوهش و تدو اتیادب یاست. پس از بررس انیبنکوچک و متوسط دانش یهادر شرکت کیاستراتژ
 یالمللنیب شگاهینما نیکننده در هشتمشرکت یرانیا انیبنکوچک و متوسط دانش یهاشرکت نیمدل در ب یابیبه ارز
 یور کلطپژوهش به نیا جیشدند. نتا دییپژوهش تأ هیسه فرض تیپرداخته و در نها 9۳1۸سال  در یو فناور ینوآور
و  نی(، ل3199) یو ماتوف ی(، اشالق3113(، کاالنتونه و همکاران )311۸و همکاران )   منزجی یهاپژوهش جیبا نتا

را نشان  یراهبرد ینوآوربر  گیری یادگیریمثبت جهت ریتأثکه (، 3191و همکاران ) وی(، اوکتاو311۸همکاران )
 ریتأثدهنده نشان( 319۵و ژانگ ) رن( و 3197شانکر و همکاران )می دهد مطابقت دارد. و همچنین پژوهش های 

 یریگاز آن است که جهت یپژوهش حاک جینتا ی است مطابقت دارد.راهبرد ینوآورمثبت جونوآوری سازمانی بر 
در خلق و  انیبندانش یهادر حوزه شرکت افتهی نیدارد. ا کیاستراتژ یبرنوآور یو معنادار یمثبت ریتأث یریادگی

 ینوآور یندتوانم تیتقو یپژوهش حاضر در راستا یخروج جه،یدو چندان دارد. در نت یتیاهم یگسترش نوآور
 ها بوده است.شرکت نیا کیاستراتژ
یادگیری سازمانی  که از ابعاد رویکرد یادگیری گیریجهتبا داشتن  هاسازمانگفت که  توانیمر این اساس ب
از طریق ایجاد فرهنگ یادگیری در  یسازمان یریگادی واقع در .را تقویت کنند استراتژیکنوآوری  توانندیماست 

 هاشرکتی اداری و اجرایی هابخشی مختلف ازجمله هابخشنهایت نوآوری در  ی نو و جدید و درهادهیا سازمان،
در فرضیه  موجب ارتقای نوآوری استراتژیک شود. تواندیم. در نتیجه در سازمان دارد یبا نوآور یکیارتباط نزد

ه از از دیگر نتایج مهمی ک .گذار باشدریتأثنشان داده شد که جو نوآورانه سازمانی بر نوآوری استراتژیک  دیگر،
ی و یادگیر گیریجهتگری جو نوآورانه سازمانی در رابطه میان نقش تعدیل دییتأ دست آمدهبه هادادهتحلیل 

های مجموعه را در تواند توانمندیهمچنین نشان داده شد که جو نوآورانه سازمان، می وری استراتژیک است.نوآ
 برانگیختن نوآوری استراتژیک تحریک کند. 

موقتی و ، تدریجی هاینوآوری از فراتر تولید بر و سیستمی نگرکل رویکردی داشتن با استراتژیک که نوآوری
گوناگون  هایمدل و خدمات محصول، جدید راهبردهای رشد، درجات خلق با تواندمی متمرکز است، ناپیوسته

جو  گرش تعدیلهمچنین نق کند. ایجاد و شرکت مشتریان برای را جدید هایارزش داده و تغییر را تجاری، مسابقه
نوآورانه سازمانی در رابطه میان جهت گیری یادگیری و نوآوری استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی 

به  دهد.گری این متغیر بوده، به نحوی که هر شدت رابطه مذکور را به صورت مستقیم افزایش میاز نقش تعدیل
 کهنیا یا، برشودیمرقابت در آن دیده  یاییپو که انیبنکوچک و متوسط دانش یهاشرکت تیفعال طیمحدلیل 

نده اعضا و مجموعه کنباید فضایی ایجاد کنند که تحریکبمانند،  یباق ریپذرقابت یطیمح نیها بتوانند در چنسازمان
وین شده و ن یهادهیاکه منجر به زایش عقاید و  شودیمتعریف  ییفضامنزله بهجو نوآورانه  سازمان باشد. بنابراین

 عمل خواهد کرد. هاشرکتدر راستای تقویت یادگیری این 
بر  شتریب یرشد اقتصاد هیاول یهاکه مدل یدر حال بنیان بوده است.دانش یهاشرکتتمرکز پژوهش حاضر بر 

 یهااز مدل یاند، برخدهکر دیتأک دیمنابع تول منزله( بهنیکار و زم یروین ،یکیزیف هی)مانند سرما دیتول یکیزیعوامل ف
 ملعارشد،  دیجد یهااما در مدل دانند؛یم یرشد اقتصاد نییزا در تعبرون یدانش را عامل ،یکیرشد نئوکالس

ر عوامل د نیاز مؤثرتر یکیو دانش  شودیم یاز ارکان رشد معرف دیعوامل تول یوربا عنوان بهره زین یگرید
در  ییسزاهب ریتأث انیبنگرفت که اقتصاد دانش جهینت توانیم نی. بنابراگرددیمطرح م یو رشد اقتصاد یوربهره
 منزلهبه تسیز طیمح تیفیحال، اصالح ک نیدرآمد و در ع عیدر توز یابرباالتر، کاهش نابر یسرانه دیتول شیافزا
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با  قیطبو ت ییایخود و پو یهایژگیبا توجه به و ان،یبندانش یهادارد. شرکت داریپا یتوسعه یاصل یهاشاخصه
ا هستند. را دار میتحر طیرو شدن با شراروبه یبرا یمناسب تیباال، ظرف یریپذو انعطاف یرامونیپ طیمح طیشرا

 یاقتصاد لتدر عدا یادیز ریتأث ،ییهاشرکت نیدر چن یساالرستهیتر ثروت، بر اساس شاعادالنه عیتوز نیهمچن
 شیاسبب افز ،یسنت یهابا شرکت سهیها، در مقاشرکت نیبا توجه به توانمندتر بودن ا گر،ید یدارد و از سو

بنابراین با توجه به شرایط کشور الزم است این نوع  واگذارشده خواهد شد. یدولت یهاشرکت یو کارآمد یوربهره
 ، بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.هاشرکت

 توانیم کهدودیت است. اول اینمح شده در این پژوهش منوط به تعدادیالزم به ذکر است تفسیر نتایج ارائه
ش و پژوهش حاضر متکی بر پیمایاز منظر تفکیک صنایع توجه کرد. از طرف دیگر  هاشرکتدر مطالعات آینده به 

 در مطالعات آینده از طریق توانیمآوری اطالعات از طریق خوداظهاری مصاحبه شوندگان بوده است. بنابراین جمع
ش حاضر از منظر کیفی و عمیق به بررسی مورد مطالعه پرداخت. همچنین پژوه یهامصاحبهمشاهده حضوری و 
و  هانهیزمدر آینده از پیش توانیمگیری یادگیری به مسئله نوآوری استراتژیک پرداخته است. جونوآورانه و جهت

ای کوچک و هر بر شرکتعوامل دیگر جهت ارائه مدل در این حوزه استفاده نمود. همچنین تمرکز پژوهش حاض
 یهارکتشهای کوچک و متوسط و با مطالعه تطبیقی در شرکت توانیمبنیان بوده است. بنابراین متوسط دانش

 بزرگ به بررسی مسئله نوآوری استراتژیک پرداخت.
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