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 چکیده
گری چابکی راهبردی در وکار با میانجیپژوهش بررسی تأثیر یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسبهدف اصلی این 

از لحاظ رویکرد کمی و از نظر هدف کاربردی و همچنین  مقطعی، زمان از لحاظ تحقیق بنیان است. اینهای دانششرکت

بنیان حاضر در پارک های دانشپژوهش شرکت آماری یپیمایشی است. جامعه-ها، توصیفیی گردآوری دادهاز نظر نحوه
مدیران ارشد  ها به واسطهدر خصوص این سازمان هاآوری دادهوفناوری دانشگاه تهران درنظر گرفته شده است که جمععلم

شرکت توزیع شده و درنهایت  ۵۲۰عدد پرسشنامه درمیان مدیران  ۲۸۰های مذکور صورت گرفته است که و میانی سازمان

سازمان انجام پذیرفته است. برای پاسخگویی به سواالت تحقیق با  ۵۲۰پرسشنامه بازگشتی بر روی  ۲3۲ها با تحلیل داده
 شود استفادهنحوی که ذکر می بههای متفاوت های آماری و آزموناز روش PLS3 SMARTو  SPSS22افزار کمک نرم

یابی سازی عوامل کلیدی هر مولفه و از فن مدلی سواالت و مشخصشده: از آزمون تحلیل عاملی تاییدی جهت تأیید روای
با است. نتایج نشان داد که شده  آوری شده استفادههای جمعمعادالت ساختاری جهت بررسی برازش مدل تحقیق با داده

 را آن توانوکار می مدل کسب یو نوآور اکتشافی یریادگی یدر رابطه چابکی راهبردی یِانجیدرنظر گرفتن نقش م
ها حاکی از تأثیر مثبت و معنادار یادگیری دانست. همچنین یافته وکارمدل کسب ینوآور زآمی تیموفق یبر اجرا ضامنی

وکار نیز بر این چابکی راهبردی بر نوآوری مدل کسبوکار و بر چابکی راهبردی است. عالهاکتشافی بر نوآوری مدل کسب

 اثر مثبت و معناداری دارد.
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 مقدمه 

به  یضرور یپاسخپیچیده و همچنین  منابع و بازمهندسی سازیبهینه برای روندی وکارکسب مدل نوآوری
های فناوری رامحصوالت جدید،  . تحقیقاترایج نوآوری]۵۲[است  یجهان دیو رقابت شد راهبردی یهایوستگیناپ

صورت گرفته  فناوری حوزه در تاکنون که هایینوآوری از برخی در هاداند. تجربههای دیگر خدمات  میفرم یا جدید
 پی در جدید، و خدمات محصوالت ها،فناوری به آوردن روی با خود عمر چرخه در هابنگاه که اندداده نشان

 که اندداده نشان تحقیقات هستند؛ اما آنان پنهان نیازهای به پاسخ یا مشتریان مشکالت حل نیازها، برآوردن

 و محصوالت عمر طول شدن ترکوتاه با . لذا]33[دارند رسانمزیت ماه دوازده تا شش تنها نوین هایفناوری

 بازار به خود هایاکتشاف یعرضه برای مناسب آسان و راهی نیازمند هاسازمان گذشته، به نسبت خدمات

 ای تمحصوال ینوآور یبه جا یرقابتتیرا به عنوان منبع مز وکارکسب مدل نوآوری نیز رانیمد. هچنین ]33[هستند 
و موجب خلق  کاهش داده را هاهزینه شده، موجود مالی منابع موثرتر بکارگیری زیرا باعث دهندیم حیخدمات ترج

 تمحصوال یهایبازده نوآور دهد؛ بعالوهشود و در نتیجه حاشیه سود عملیاتی را افزایش میمنابع جدید درآمدی می
پس از  یحت وکارکسب مدل نوآوریاند که بازده نشان داده قاتیتحق اما رودیم نیو خدمات اغلب با گذشت زمان از ب

ممکن است  وکاردر نوآوری مدل کسب ریبه مس یو وابستگ یاجتماع یدگیچیپ. از طرفی ]۲۱[ است ثابت زیده سال ن
از  دیتقل؛ بنابراین ]3[باشد  داریپاتواند مزیت رقابتی می ۲بر منابع یمبتن دگاهیکند که از منظر د جادیا یرقابت تیمز

 قاتیتحق ها آسان نخواهد بود.شرکت یهرگز برا وکار جدیدمدل کسباز  دیخدمت آسان است اما تقل ایمحصول  کی
 .کمتری است یتجرب قاتیتحقنسبت شامل  و به بوده ینظر منظراز  شتریب وکاری مدل کسبانجام شده در حوزه

عالوه بر این در مطالعات  است. یضرور یتجرب دگاهیاز د وکارکسبمدل  ینوآور یرهایبحث در مورد متغ نیبنابرا
وکار درخصوص ضرورت و اینکه چه اثراتی در سازمان از لحاظ عملکرد و مزیت رقابتی برجای نوآوری مدل کسب

به توان گذارد تحقیقات زیادی صورت گرفته است اما چیزی که مورد غفلت واقع شده این است که چگونه میمی
وکار اطالق نمود. از طرفی توان نوآوری مدل کسبای را میوکار دست یافت و چه نوآورینوآوری در مدل کسب

، وکارو عملکرد کسب راهبردآنها بر  یامدهایوکار و پکسب یهامدل یتقابل توجه در مورد ماه یعلم ینشب یرغمعل

بنابراین هدف این ؛ ]۵۰[ ر هنوز در حال تکامل استوکاتحقیقات در خصوص متغییرهای موثر بر نوآوری مدل کسب
های سازمانی همچون یادگیری اکتشافی و وکار به عنوان نتیجه است و اینکه قابلیتپژوهش بررسی مدل کسب

 چابکی راهبردی چه تأثیری بر آن دارند.
تغییر فعال اما مستقل از تغییرات  مند تواناییممکن است نیاز وکارنوآوری مدل کسبها در زمینه ز آنجا که شرکتا
-یامکان را م نیها ابه شرکت راهبردی یچابک. اندرا معرفی کرده راهبردیباشند، دانشمندان مفهوم چابکی  خارجی

 ییایخود مزا یسازمانی هاستمیس در رییتغ، از طریق واکنش نشان دهند یرونیب راتییفقط به تغ نکهیا یدهد تا به جا
 یشرکت برا هر ییعنوان توانابه  چابکی راهبردیدهد ینشان م دانشگاهی اتیادبزیرا همانطور که کسب کنند 

راهبردی چابکی بنابراین . شده است فیتعر یانداختن بازده طربدون به خ یریپذمداوم خود و حفظ انعطاف دیتجد

به وکار برای نوآوری در مدل کسبمنبع قدرت مهمی ا و های پویمحیط ها دروکار شرکتیکی از الزامات کسب
بگیرند. در  یاد راهبردی بطور هاسازمان تا است ضروری راهبردی چابکی منظور کسب از طرفی بهآید. حساب می

 هایمحیط درخصوصاً اینکه  آوردمی فراهم نوآوری بروز برای را الزم شرایط و بستر اکتشافی این میان یادگیری
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 درگیر تا دارند نیاز بیشتر هاسازمان کنند،می تغییر غالباً مقررات شده و منسوخ آسانی به بازار در محصوالت پویا،

بخصوص نوآوری  یبه منظور تحقق نوآور یسازمان یریادگی یهاییتوانا شیهدف از اکتشاف افزاشوند.  اکتشاف

 .استوکار مدل کسب
و استفاده از دانش است  یگذاربه اشتراک ی،ابیبا دست یبهبود رفتار سازمان ندیفرا یسازمان یریادگیاز منظر دانش، 

 ینقش مهم ی علی الخصوص یادگیری اکتشافیسازمان یریادگی نیبنابرا .دست یابند ینوآور به تواناییها شرکتتا 
دانش و  شود که برای سازمان جدید است وای اطالق میزیرا به یادگیری دارد وکارمدل کسبدر  یدر نوآور

 .دهدیموجود را گسترش م یهایستگیشا
 و اطالعات، دانش کارایی افزایش و دانش بر مبتنی اقتصاد و امروزی وکارکسب رقابتی ماهیت به توجه با

نشان  ایران در بنیاندانش هایشرکت عملکرد بررسی نتایج برخوردارند. خاصی اهمیت از بنیاندانش هایسازمان
در  خود بقای برای هاسازمان این هستند. مواجه هاشرکت دیگر با رقابت معضل با هاشرکت این عمده که دهدمی

 هایمدل بازمهندسی هاروش از یکی که هستند دائمی بهبود نیازمند شانماهیت به توجه با امروز، محیط رقابتی

 از ارزش براساس کسب رقابتی مزیت جستجوی دیگر بیان به است؛ جدید هایمدل نوآوری و قبلی وکارکسب

این  موفقیت برای تضمینی وکارکسب مدل از برخورداری صرف بنابراین از آنجاییکهوکار. کسب مدل در نوآوری
 حیات طول در مستمر آن سازیبهینه و حفظ ضروریست آنچه که نمود توجه نکته این به نیست باید هاسازمان

 این بردپیش جهت در اکتشافی و چابکی راهبردیعناصری چون یادگیری  از تواندمی است که هر شرکت سازمان

 نوآوری و سازیتجاری اصلی عاملین به عنوان بنیانهای دانشکه شرکتشود. بنابراین از آنجایی مندبهره موضوع

داشتن »( ۵3۰3) حجازی و زارعی ،دنژادی اسشوند و از طرفی بنا به گفتهشناخته می توسعهدرحال کشورهای در
وکار متناسب با تغییرات محیطی، یکی از عوامل اصلی موفقیت و مکانیزمی برای ایجاد مزیت مدل کسب نوآوری در

جامع  وکارکسب مدل یک داشتن، ]۲[ «بنیان در محیط متغیر امروزه شناسایی شده استهای دانشرقابتی در شرکت

در  هاشرکت به مفهومی چارچوبی یارائه با بتواند تا است حاضر این پژوهش ضروریست. تالش بسیار و پویا
 نماید. کمک یادگیری اکتشافی و چابکی راهبردی از استفاده با وکارکسب مدل نوآوری به رسیدن
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

 مبانی نظری

-مدل کسب هورود واژ (۲۰۰۱) 3و همکاراناستروالدر  یبنا به گفتهوکار. وکار و نوآوری مدل کسبمدل کسب

ـنج دهـه اخیـر کسب پیشینهوکار به  ـیباز وکار به پ وکار ابزاری مفهومی است که از مدل کسب .]3۵[ گـرددم
کند. همچنین ها تشکیل شده و منطق درآمدزایی یک شرکت را بیان میای از عناصر و روابط بین آنمجموعه

مشتریان، معماری سازمان و شرکای آن برای خلق، ی سازمان به یک یا چند بخش از توصیفی از ارزش ارائه شده
درخصوص  .]۲۰[های درآمدی سودده و پایدار است ی مربوط برای ایجاد جریانبازاریابی و انتقال این ارزش و سرمایه

 یرهایکند تا متغیکمک م ریمد کیوکار به درک مدل کسبتوان چنین بیان کرد که وکار میاهمیت مدل کسب
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باشد که  یابزارتواند یوکار ممدل کسب بدین منظور کند. ایجاد ینوآور جهیداده و در نت رییمان را تغموجود در ساز

 .]۵۰[ از آن استفاده کند یبه نوآور یابیدست یبرا ریمد کی
 وندیعناصر را پ نیکه ا اییشرکت و معمار وکارکسبمدل  یدر عناصر اصل و مهم دیشده جد یطراح راتییتغ 
توان خالقیتی دانست که نوآوری وکار را مینوآوری مدل کسب .]۵۱[شود وکار نامیده مینوآوری مدل کسب دهدیم

 یکربندیبه پ وکارنوآوری مدل کسب ،یاتیاز منظر عمل. همچنین ]3۱[کند محصول و فرآیند سنتی را تکمیل می

 . ]۷[د اشاره دار تیالفع ستمیدر س هامجدد روال یموجود و طراح یهاتیمجدد منابع و قابل

 چه است قرار که شود؛ باید بدانیم داده پاسخ سوال سه به ابتدا در باید مناسب وکارکسب مدل طراحی به منظور
 چگونه سازمان و دهیم؟ ارائه مشتریان از گروهی چه به را موردنظر ارزش است قرار دهیم؟ ارائه مشتری به را ارزشی
 جریانتوان می دشومی داده پاسخ سؤاالت این به که هنگامی شود؟می سازماندهی مشتریانش به ارزش ارائه برای

ها . در حقیقت طی سال]33[کرد  ارزیابی را وکارکسب مدل بودن مناسب و کرده تحلیل را هزینه ساختار و درآمدی

اند که پیوسته تشکیل شدههموکار از سه بُعدِ بههای کسباین اتفاق نظر بین محققان ایجاد شده است که مدل
را  وکارو از آنجایی که نوآوری مدل کسب ]۵۵[کندپیکربندی چگونگی پیشنهاد، خلق و کسب ارزش را توصیف می

-یم رییخود را تغ نفعانیذ یارزش براخلق و کسب  وهیشسازمان کرد که  یتلق یسازمان ینوآور یتوان نوعیم
 خلق، ارائه ارزشمجدد ابعاد  پیکربندی و راتییبر تغ وکارنوآوری مدل کسبتوان نتیجه گرفت که ، می]33[ دهد

 .]۱۵[ ارزش بنا نهاده شده است کسبارزش و 

نقش ، دیجد یشنهادهایدر مورد تحوالت و پ هاتیخدمات و فعال ،سبد محصوالت بیترکارزش پیشنهادی، 
ارائه شده است  محصوالت برای چه کسی ( ومجرایی هقیاز طر یعنی)ه چگون اینکه ارائه خدمات و ای دیشرکت در تول
کند تا سبد محصوالت و خدمات خود را یها کمک مبنگاه. نوآوری در ارزش پیشنهادی به ]۲۸[کند را توصیف می

شرکت را . در واقع ]۵3[ عملکرد شرکت مؤثر است، برطرف سازند یبازار را که برا دیجد یازهایگسترش دهند و ن

رات در بازار یی، با تغدیورود به بازار محصوالت جد نیو همچن دیو خدمات جد تمحصوال یاندازبا راهسازد یقادر م

 .سازگار باشد
تعریف  کنندگاننیو تأم انیهمراه مشترآن به خارج از نیارزش را در بنگاه و همچن دیتول یارزش چگونگخلق 

 جادیا یبرا یو منابع یاتیعمل یندهایچه فرآ»که: شود این است ، سوال اصلی که در اینجا مطرح می]۰[کند می

کند تا یها کمک مارزش به شرکت . نوآوری در خلق]۲۰[« خواهند بود؟ یخدمات و محصوالت ارائه شده ضرور

 کنند. ییشناسا دیجد یهاتیو قابل دیجد یمهم در بازار را با توجه به فناور راتییتغ
 ماتیبعد تصم نیا .]۲۸[ کندیشرکت درآمد کسب م کیدهد که چگونه یسؤال پاسخ م نیارزش به ا کسببعد 

ارزش شامل انتخاب کسب  نیوه بر اعال .]3۰[ ردیگیها در نظر ممتیو ق تیفی، کسود هیو درآمد را حاش نهیهز دیجد

کند تا یها کمک مارزش به بنگاه کسبدر  ینوآور. ]۱[ شودیدرآمد م یهاو مدل ]۸[ درآمد یهاانیجر یو طراح

تا کنند  نیگزیدارند جا یرا که سود کمتر ییهاآن ای یابند ورا ب یدیجد یهاانیدرآمد موجود، جرهای جریانعالوه بر

بهبود بخشد  نهیساختار هز قیتواند عملکرد را از طریم نیارزش همچن کسبدر  ینوآور. ]۱۲[بازده را افزایش دهند 

 .]۵3[ شود یباعث کاهش ناکارآمد جهیو در نت

 ی، سازگاریریادگیاند که در مواجهه با اظهار داشته یدانشگاه یهامحققان در سراسر رشته. یادگیری اکتشافی
از  .]3۱،۲3[ دارند یمیقد یهانانیاز اطم یبردارو بهره دیاکتشاف احتماالت جد نیبه انتخاب ب ازیمند نو رفتار هدف
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طبق نظر  .]۵۷[ است یزندگ یالزام همه جانبه کیهدفمند  یرفتار جستجوها، سازمانو ها گرفته تا انسان واناتیح

سازمان  کیموجود در  یهاتیبه منابع و قابل بیشتر یرقابت تیمز دستیابی بهبر منابع،  یمبتن دگاهی، در د]3[ ۱یبارن

 استراتژی اکتشافی نام برد.توان های بالقوه برای دستیابی به مزیت رقابتی را میاست. یک نمونه از ظرفیت یمتک
 . ]۲3[استرقبا به یپاسخ برایشرکت  راهبردی نهیاکتشاف گز

موجود را  یهایستگیدانش و شا شود که برای سازمان جدید است ویادگیری اکتشافی به یادگیری اطالق می
، ی، بازشی، آزمایریپذسکی، ررییاکتشاف به عنوان جستجو، تغ فیبا توص مطابق یاکتشاف یریادگ. یدهدیگسترش م
دانش موجود  که متفاوت از دیبا دانش جد یاکتشاف یریادگیاز آنجا که  .]۲3[ ی است، کشف و نوآوریریپذانعطاف

؛ در واقع یادگیری اکتشافی را دیآیاست که از خارج از سازمان به وجود م یریادگیمعموالً شامل  مرتبط است، است
ادعا  ( ۲۰۰۱) ۱جوهانسونگیرد تعریف نمود. ژی که از خارج از سازمان نشأت میتوان استفاده از دانش و تکنولومی

 یهاتیها و فعالمختلف و دانش خارج از اطالعات خود، در حوزه یهاکه خود را با مهارت هاییو سازمان کند افرادیم
 .]۵۰[ هستندی بیشتری و نوآور تیمستعد خالق کنندیم مختلف آشنا

 بیش از پیش امروز یایدر دنو  است یاکتشاف یهاتیها فعالتیفعال نیدتریمف ایو پو دهیچیپ طیمح کیدر 
 یمختلف فیوظا دیبا ییبازارها نیدر چن تیموفق یبرا نیبنابرا کنند.یبا هم رقابت م ایبازار پو یفضا کیها در شرکت

افتد کشف یاتفاق م کینزد ندهیرا که در آ یطیمح راتییخود با تغ یسازگار یبرا دیرا انجام دهند تا امکانات جد
 در .]۲۵[ کنند ستفادهخود ا یافتهیتوسعه یهاییاز توانا دیشرکت با یفعل یهاتحقق خواسته یبرا نیآنها همچن کنند.

 تا دارند نیاز بیشتر هاسازمان و کرده تغییر غالباً مقررات شده، منسوخ آسانی به بازار در محصوالت پویا هایمحیط
ها دانش جدید را توسعه دهند شوند. همچنین به منظور نوآوری و جلوگیری از تقلید الزم است سازمان اکتشاف درگیر

 های جدید انجام کارها و پذیرش اطالعات جدید روی بیاورند. در چنین وضعیتی یادگیریو به یادگیری، روش
 هایفعالیت حوزه از و ناهمگونی فراتر غیرمتجانس وقلمر معرض در را شرکت جدید، هایجایگزین کمک با اکتشافی

تواند به انجامد، بنابراین یادگیری اکتشافی میمی جدید هایایده متنوع و خلق دانش به و دهدمی قرار اشگذشته
های نوین پذیری در تعامل با چارچوبپذیری و انطباقهای شرکت در حل مسأله و انعطافافزایش توانایی

 .]3۲[بیانجامد 

مفهوم چابکی راهبردی به مطالعات بسیاری از محققان راه یافت اما این  ۵۰۰۰از اواخر دهه  .چابکی راهبردی

 که بود هاییشرکت در آنها تحقیقات بر مبتنی که «سریع راهبرد»  کتاب در( ۲۰۰۸) 3کوسنن و دوز توسط اصطالح
عنوان توانایی شرکت در بازسازی مداوم چابکی راهبردی به. ]۵3[کرد  پیدا محبوبیت دادندمی نشان را توانایی این

 .]3۸[پذیری بدون به خطر افتادن کارایی تعریف شده است خود و حفظ انعطاف

کنند؛ ایجاد و دست پیدا می بیشتری موفقیت به هستند چابک که هاییشرکت امروز، رقابتی حد از بیش درشرایط

ها پس ها در دستیابی به آن موفق نیستند و حتی برخی از بنگاهبیشتر سازمانحفظ چابکی راهبردی چالشی است که 
، یاتیعمل یوربهره شیباعث افزا راهبردی یاند که چابککرده دیمطالعات تأک .از رسیدن به آن قادر به حفظ آن نیستند
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ـ  شماره    3۲  ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی

 
 

 چابکی که دریافتند( ۲۰۵۲)۷. یانگ و لیوشودیم یاتیسرعت و عملکرد عمل ،خدمات تیفیمحصول، ک نانیاطم تیقابل

 مزیت به دستیابی برای وکارکسب برای مهم منبع یک و دارد وکارکسب عملکرد در توجهی قابل تأثیر راهبردی
کنندگان، نی، تأمانیآن در قبال رقبا، مشتر راهبردی یسازمان به اقدامات چابک کیعملکرد است. در واقع  رقابتی

 .]۱۲[ دارد یدولت بستگ یهااستیشرکا و س

، تعهد راهبردی تیحساس وجود دارد:چابکی راهبردی  ی(، سه بعد برا۲۰۰۸دوز و کوسونن ) یطبق گفته ها
موجود در بازار را  یاصل یهاآن شرکت فرصت قیاست که از طر یتیقابل راهبردی تیحساس. منابع سیالیتو  یجمع

است  یبازار و رقابت فعل طی، شراراهبردی یهاتیخود را که مربوط به اولو یدرون تیمحدودو کشف و نقاط قوت 
ارزش  جادیا یالزم برا یندهایها و فرآی، فناوردیجد یهاتی، شرکت از قابلراهبردی تیبا حساس. ]۵3[ کندیدرک م

 راهبردی تیحساسهرچه شرکت . شودیمتفاوت آگاه م انیموجود به مشتر یهاارائه ارزش ای انیمشتر یبرا دیجد
که  یطیمح راتییتغ نیبازار و همچن یفعل طیشرادر برآورده نشده  یازهایدهد قادر خواهد بود نیم شیخود را افزا

ارادت مشترک به اهداف سازمان  یتعهد جمع. ]3۰[شناسایی کند  کندیم جادیبازار را ا یهاو فرصت دیجد یتقاضاها

به  یابیدست یتعهد مشترک برا کی جادیا ییتوانااست. چابکی راهبردی و کارمندان در سراسر سازمان  یتوسط رهبر
به  یتعهد جمع کند.یفرض م اهراهبردمؤثر  یاجرا یبرا عیسر یرا به روش نفعانیبا همه ذ یاهداف و همکار نیا

دستور  جیترو یبه جا میت یهمه اعضا انیکه در پا یااست به گونه تیریمد میمراه کل ته به یرگیمیتصم یمعنا
مجدد  یکربندیپ یسازمان برا کی یداخل ییمنابع به توانا تیالیس متعهد شوند. یجمع تیخود به موفق یکار شخص

به  عیپاسخ سربرای  .]۵3[ اشاره دارد کارکنان تیریمد یکردهایرو ای وکارکسب یندهاآیمنابع خود براساس فر

اعم از  یطیمح راتییتغ با توانند به طور مؤثر سازگار شوند تا بتوانندیموجود م یهاتیمنابع و قابل، نوظهور یهافرصت
 جادیکه باعث ا یداخل یندهایفرآ تیبر اهم( ۵۰۰۷)۸همکاران تیس و بیترت نیبه همتطبیق یابند. فرصت  ای دیتهد
 . ]3۷[ نندکیم دیتأک وندشیمؤثر و کارآمد م رییتغ

 پیشینه پژوهش

« وکار و عملکرد سازمانیچابکی راهبردی، نوآوری مدل کسب»با نام  ۲۰۵۰در سال  ۰در مقاله کالوس و همکاران

وکار پرداختند. این محققان اثر آشفتگی محیطی در به بررسی تأثیر چابکی راهبردی بر پذیرش نوآوری مدل کسب
را  یانقش واسطهعالوه بر این  .]۵۰[قرار دادند  وکار مورد سنجشچابکی راهبردی و نوآوری را درمدل کسب رابطه
. اندبررسی کردهکند یم فایسطح شرکت و عملکرد شرکت ا راهبردی یچابک نیدر رابطه بوکار نوآوری مدل کسبکه 
 راهبردی یدهد چابکینشان مصورت گرفته که  کیدر صنعت الکترون یشرکت آلمان ۱3۲ یهادادهاز  لیو تحل هیتجز
ی هاافتهی شود.یم تیتقو یطیمح یرابطه در واقع با درجه آشفتگ نیدارد و ا یارتباط مثبت وکارنوآوری مدل کسببا 

ارزش با عملکرد شرکت رابطه  جادیو ا یشنهادیپوکارِ ارزش نوآوری مدل کسبکه  یدهد در حالینشان م پژوهش

 محققان بوده است. ینیب شیخالف پ که است یت منفارزش با عملکرد شرک کسبدر  ینوآوری رابطهمثبت دارند اما 
های پویا به بررسی ارتباط سه پارامتر ( با درنظر گرفتن رویکرد منبع محور و دیدگاه قابلیت۲۰۵۰)۵۰لیائو و همکاران

کوچک و متوسط از صنایع مختلف چین  شرکت ۲۱۱در  وکارکسبمدل  ینوآور و یسازمان یچابکباز،  ینوآورپارامتر 
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اثر مثبتی بر نوآوری مدل  ۵۵دهد که نوآوری بازِ از بیرون به داخلهای این پژوهش نشان مییافته .]۲۱[اند پرداخته

وکار و کسبمدل  ینوآوربر  ۵۲کار و همچنین چابکی سازمانی دارد درحالی که نقش نوآوری بازِ از داخل به بیرونکسب
-کسبمدل  ینوآورباشد. همچنین این محققان دریافتند که هر دو بعد چابکی سازمانی بر ی ناچیز میسازمان یچابکو 

 وکار تأثیر مثبت دارد.

 نیب ۵۱چوانیاستان س تولیدی و خدماتی یهابنگاهی ( با مطالعه۲۰۵۸) ۵3ژائو و جی]۱۵[ی تجرب قیتحقدر 

 ریتأث یسازمان یریادگاین نتیجه رسیدند که یبه وکار مدل کسب یادغام منابع و نوآور یی، توانایسازمان یریادگی
 ینوآور زیآم تیموفق یاجرا امنادغام منابع ض تیقابلو  وکار داردمدل کسب یادغام منابع و نوآور ییبر توانا یدارامعن

یم فایوکار امدل کسب یو نوآور یسازمان یریادگی نیرا در رابطه ب یاوکار است و نقش کامالً واسطهدر مدل کسب
ادغام منابع  تیقابل یوکار را با معرفمدل کسب یو نوآور یسازمان یریادگی یاثر ذات سمیمطالعه مکان نیادرواقع  کند.

 کیادغام منابع به عنوان  ییتوانا کنند کهاست. این دو محقق بیان می قرار داده یمورد بررس یدر چارچوب نظر
دهد که اگر شرکت ینشان م نیا و وکار داردمدل کسب یو نوآور یسازمان یریادگیبر رابطه  یمثبت ریواسطه، تأث
 یریادگی کمک منابع با دغاما ییبهبود تواناتواند می انتخاب عاقالنه کیوکار را اجرا کند، مدل کسب یبخواهد نوآور

 .باشد یسازمان

و  راهبردی یریپذ، انعطافیسازمان یریادگتحت عنوان ی ۲۰۵3در سال  ۵۱درپژوهشی که بائو، چنگ و ژانگ
بردارانه به این نتایج رسیدند که یادگیری بهره ]۱[لجستیکی انجام دادند  شرکت ۲3۷وکار بر روی نوآوری مدل کسب

وکار از نوع رادیکال اثری ندارد. وکار تدریجی اثر مثبت داشته در حالی که بر نوآوری مدل کسببر نوآوری مدل کسب

ی مثبت و معناداری وجود دارد. وکار مطرح شده رابطهنوع نوآوری مدل کسب میان یادگیری اکتشافی و هر دو
ی مثبت و معناداری برقرار است. عالوه بر اینها در این پذیری رابطههمچنین میان یادگیری سازمانی و انعطاف

رسی قرار گرفته وکار تدریجی و رادیکال نیز مورد برپذیری بر هر دو نوع نوآوری مدل کسبپژوهش تأثیر انعطاف
 ریتأث یمقاله به بررس نیاها دارد. درنهایت ی مثبت بین این مؤلفهاست که نتایج این بررسی نیز نشان از رابطه

 یریادگیکند که تعامل یم انیپردازد و بیوکار ممدل کسب یبر نوآور راهبردی یریپذو انعطاف یسازمان یریادگی
 رادیکال و همچنین تدریجی دارد.وکار مدل کسب یبر نوآور یمثبت ریتأث ی راهبردیریپذو انعطاف یاکتشاف

مدل  ینوآور ریکه درگ ییهاشرکتبا درنظر گرفتن اینکه  ]33[( ۲۰۵۱) ۵3در پژوهشی دیگر  اشنایدر و اسپیه

 نماند یباق راهبردی ریپذدر انعطاف لذاکنند یرا تجربه م یطیوکار هستند، احتماالً به طور مداوم تالطم محکسب
اند. بر اساس این های پویا مورد آزمون قرار گرفتهها تحقیق بر مبنای رویکرد قابلیت؛ فرضیهبقا است برای نانیاطم

 .ستیوکار نمدل کسب یاز نوآور یضمن جهیمانده نت یباق راهبردی یریانعطاف پذپژوهش 
 آماری . جامعه]۵[( اشاره نمود ۵3۰3) توان به عباسی و فتاحیانهای داخلی صورت گرفته میاز جمله پژوهش

سال  در کرمانشاه و همدان هایاستان جوانان و ورزش هایاداره مدیران و کارمندان کارشناسان، همه را پژوهش این
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ـ  شماره    3۱  ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی

 
 

 یادگیری بین رابطه به مربوط اثر میزان بیشترین اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است کهتشکیل داده ۰3

 عملکرد بر باالیی نسبتاً تأثیر نیز راهبردی یادگیری همچنین .بوده است کارکنان راهبردی و چابکی راهبردی

 راهبردی یادگیری است. عالوه بر این مؤثر عملکرد سازمانی بر متوسطی شدت با نیز راهبردی دارد و چابکی سازمانی
باشد. بیشتر می آن مستقیم اثر مقدار از که گذاردمی سازمانی عملکرد بر چشمگیری اثر راهبردی چابکی طریق از

 جامع برنامه تهیه با جوانان و ورزش ادارات مختلف سطوح محققان در این پژوهش آن است که مدیران پیشنهاد
 تغییرات مقابل در العملعکس سرعت راهبردی، گسترش یادگیری به منظور جدید دانش گردآوری و راهبردی
 سازند.  مهیا خود کارکنان برای را راهبردی چابکی افزایش و سازمان محیطی

 مدل مفهومی

( و ژائو و جی ۲۰۵3(؛ بائو وهمکاران )۲۰۵۰بر اساس کالوس و همکاران ) ۵مدل پژوهش محقق در شکل 

 . ] ۱۵،۵۰،۱[( است ۲۰۵۸)

 
 

 
 

 
و از  ]۰[ ارزش کسب و، خلق ارزش ارائه ارزش یچگونگ دارند: وستهیوکار شامل سه بعد به هم پکسب یهامدل

ارزش  خلق و کسب وهیشسازمان کرد که  یتلق یسازمان ینوآور یتوان نوعیرا م وکارآنجایی که نوآوری مدل کسب
 پیکربندی و راتییبر تغ وکارتوان نتیجه گرفت که نوآوری مدل کسب، می]33[دهد یم رییخود را تغ نفعانیذ یبرا

وکار در این پژوهش . نوآوری مدل کسب]۱۲[ ارزش بنا نهاده شده است کسبارزش و  خلق، ارائه ارزشمجدد ابعاد 

مدل دوز و به عنوان متغییر وابسته حضور دارد. همچنین در این پژوهش چابکی راهبردی متغیر است که بر اساس 
کوسنن سه بعد برای آن درنظر گرفته شده است: حساسیت راهبردی، تعهد جمعی و سیالیت منابع. عالوه بر این 

توان استفاده از دانش و تکنولوژی که از خارج از سازمان نشأت همانطور که قبال اشاره شده، یادگیری اکتشافی را می

 منابع سیالیت رهبری وحدت راهبردی حساسیت

چابکی 
 راهبردی

یادگیری 

 اکتشافی

 ارزش ارائه

 ارزش خلق

 ارزشکسب

نوآوری مدل 
وکارکسب  

ق1.1.1.1

ف1.1.1.2

ف1.1.1.3

م1.1.1.4

پ1.1.1.5

ب1.1.1.7

ک1.1.1.8

ر1.1.1.9

م1.1.1.10

س1.1.1.11

 پژوهش یمدل مفهوم .1شکل 
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وکار منجر شود. یادگیری الخصوص در مدل کسبعلی نوآورانه یفرایندها تواند بهگیرد تعریف نمود که میمی
 اکتشافی در این پژوهش متغییر مستقل است.

 هافرضیه

 اصلی فرضیه
نوآوری مدل  رمثبت و معناداری ب اثر اکتشافی، یادگیری راهبردیبا درنظر گرفتن نقش میانجی چابکی 

 وکار دارد.کسب
 های فرعیفرضیه

 چابکی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد. یادگیری اکتشافی بر  .۵

 وکار تاثیر مثبت و معناداری ارد.چابکی راهبردی بر نوآوری مدل کسب .۲

 وکار تاثیر مثبت و معناداری دارد.یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب .3
 

 شناسی پژوهشروش 

 دهد.شناسی پژوهش را نشان میای از روشخالصه ۵جدول 
 

 شناسی پژوهش. روش ۵جدول 

 انتخاب پژوهش رکن پژوهش

 نوع
 به لحاظ هدف کاربردی
 به لحاظ رویکرد کمی

 پیمایش راهبرد

 قلمرو
 مکان: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 ۵3۰۰زمان: نیمه اول سال 

 جامعه آماری
در خصوص آوری اطالعات وفناوری دانشگاه تهران که جمعبنیان حاضر در پارک علمهای دانششرکت

 های مذکور صورت گرفته است.ها به واسطه مدیران ارشد و میانی سازماناین سازمان

 حجم جامعه

عدد در  ۲۸۰های توزیعی است. تعداد پرسشنامه ۵۰۸برابر با  ازیموردن حجمباتوجه به فرمول کوکران، 
میانی  و ارشد مدیران میان پرسشنامه سه حداکثر و یک حداقل سازمان سازمان بوده، زیرا در هر ۵۲۰
عدد بود. از آنجایی که مبنای این پژوهش  ۲3۲های دریافتی شد و درنهایت تعداد پرسشنامه توزیع

 از داده شده، میانگینی پاسخ پرسشنامه یک از بیش که هاییسازمان است درنهایت در سازمان

 سازمان است. ۵۲۰ها بر اساس همان تحلیل نتیجه مبنای آمده و در ها به دستپرسشنامه

 هاروش گردآوری داده
ای )کتب، مقاالت و متون اینترنتی( استفاده شده آوری مباحث نظری از روش کتابخانهبه منظور جمع

 است.
 ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است.ی میدانی و گردآوری دادهمطالعه

 هاروش تحلیل داده

 تحلیل آماری توصیفی
 استنباطیتحلیل آماری 

 تحلیل روابط بین متغییرها از طریق ماتریس همبستگی و آزمون معادالت ساختاری
 آزمون برازش مدل

 پایاییارزیابی ابزار گردآوری 



ـ  شماره    33  ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی

 
 

 استاندارد( هایپرسشنامه از گیریبهره و نظرانصاحب نظر از استفاده روایی محتوایی و صوری )با هاداده
 املی تاییدی() با اتکا بر تحلیل ع سازه روایی

   

ای )کتب، مفهومی پژوهش از روش کتابخانه مدل آوری مباحث نظری و توسعهدر این پژوهش به منظور جمع  
ها از طریق پرسشنامه صورت ی میدانی و گردآوری دادهمقاالت و متون اینترنتی( استفاده شده است. همچنین مطالعه

 هایپرسش و شناختیجمعیت و فردی هایخصوص ویژگی در سؤاالتی شامل پرسشنامه به طور کلی گرفته که این

گیری استانداردی که در های اندازهی این پژوهش بر اساس مقیاسپرسشنامهپژوهش است.  با متغیرهای مرتبط
است.  مطالعات پیشین عملیاتی شده، تنظیم شده که روایی و پایایی آنها در مطالعات دیگری نیز مورد تایید قرار گرفته

( استفاده شده است که بر اساس ابعاد دوز و ۲۰۵3از مطالعات هوک و همکاران) راهبردیگیری چابکی برای اندازه

-ی آتوهناند. برای سنجش یادگیری اکتشافی نیز پرسشنامه( سؤاالت معتبر و استانداردی تهیه نموده۲۰۵۰کوسنن)
گیری سه بعد های اندازهرد استفاده قرار گرفته است. مقیاسمو (۲۰۵۲) ۵۸( و گبائور و همکاران۲۰۰۷)۵۷گیما و ماری

. ]۵۸،۵۱،۵۲،۰،3[ ( تنظیم شده است۲۰۵۷وکار نیز بر مبنای مطالعات کالوس )تعریف شده برای نوآوری مدل کسب
 پنچ طیف از هاپاسخ گیریهای ذکر شده مطرح شده که برای اندازهسوال تخصصی با توجه به پژوهش ۱۷درنهایت 

شناختی و سازمانی بود نیز سوال عمومی که شامل اطالعات جمعیت 3است و همچنین  شده استفاده لیکرت ایجهدر
 در ابتدای پرسشنامه آورده شده است.

 
 هاها و یافتهتحلیل داده 

 آمارینمونه شناختی جمعیت ویژگی

 استفاده شده است.  یآمار شناختی از توصیفجمعیتهای دادهتحلیل 
 

 ها سازمان تیحوزه فعال سهیمقا. ۲ جدول

 درصد فراوانی حوزه فعالیت

 ۱ 3 تجهیزات پزشکی

 3۷/3۵ 3۸ فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزار های کامپیوتری

 33/3 ۱ نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 3۷/۲3 3۲ مکانیک، الکترونیک و کنترل

 33/3 ۱ تجهیزات وابستههای نرم و هویت ساز و علوم شناختی، فناوری

 3۷/۵ ۲ نقشه برداری و اطالعات مکانی

 ۵۷/۱ ۱ مواد پیشرفته )پلیمر ها، سرامیک، فلزات و کامپوزیت ها(

 ۱/۲ 3 فناوری زیستی

 ۸3/۱ ۷ صنایع غذایی و دارویی

 33/3 ۱ تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

 3۷/۵ ۲ سازی، ریلی و دریاییفناوری ساختمان و مسکن، عمران، راه 

 33/3 ۱ اپتیک و فتونیک)مواد، قطعات و سامانه ها(

                                                                                                                                           
17 Atuahene-Gima and Murray 
18
 Gebauer et al. 
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 ۱/۲ 3 محیط زیست،علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 ۱ 3 فناوری نانو)محصوالت و مواد(

 ۵۰۰ ۵۲۰ جمع کل

 

 گیرند اما دو حوزهدسته قرار می ۵۱های مورد بررسی در پژوهش حاضر از نظر حوزه فعالیت در سازمان ۲طبق جدول 

گیرند، بنابراین نتایج این های مذکور را در برمیدرصد از سازمان ۱۸الکترونیک بیش از -فناوری اطالعات و مکانیک

 پژوهش بیشتر قابل تعمیم به این دو حوزه خواهد بود.

 ها سن سازمان سهیمقا. 3جدول 

 فراوانی سن

 ۸ سال 3الی  1

 ۱۰ سال 5سه الی 

 ۱3 سال 10الی  5

 ۲۰ سال به باال 10

 ۵۲۰ جمع کل

سال است. پراکندگی سن  ۵۰هایی با سابقه کاری سه الی بیشترین فراوانی مربوط به شرکت 3مطابق جدول  
های نوپا در پارک علم و فناوری های با سابقه کاری طوالنی در کنار شرکتدهنده حضور شرکتها نشانشرکت

 دانشگاه تهران است.
های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی برای اجرای روشبررسی نرمال بودن متغیرها. 

پژوهش مهمترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای  هایفرضیهدرباره 
 ها از اولویت اساسی برخودار است.این منظور آگاهی از توزیع داده

های پژوهش استفاده شده اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده -لموگروفوین پژوهش از آزمون کدر ا
  است.

 
 . نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش۱جدول 

 tآزمون  آماره انحراف معیار میانگین حجم نمونه متغیر
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 نرمال نیست ۰۰۵/۰ ۵3۰/۰ ۱۰۰/۰ ۰۱/۲ ۵۲۰ کسب و کار نوآوری مدل

 نرمال نیست ۰۰۵/۰ ۵۱3/۰ ۷۰3/۰ ۱۸/3 ۵۲۰ چابکی راهبردی

 نرمال نیست ۰۰۵/۰ ۵۱۱/۰ ۰۷۷/۰ ۰۲/۲ ۵۲۰ یادگیری اکتشافی

 
های اسمیرنوف برای تمامی متغیر-مشخص است، سطح معناداری آزمون کلموگروف ۱همان طور که از جدول 

 است. در نتیجه این متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند. ۰۱/۰پژوهش کوچکتر از مقدار 
 از آنجا 



ـ  شماره    3۸  ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی

 
 

 PLSسازمان( از روش حداقل مجذورات جزئی در  ۵۲۰ها کم است )ها نرمال نبوده و تعداد نمونهکه توزیع داده 

ه ساختن بر اساس برآورد کمترین مجذورات با هدف اولیه بهینPLS ها استفاده شده است. روشبرای تحلیل داده
 PLSیابی معدالت ساختاری به روش های معادالت ساختاری است. مدلهای وابسته مدلتبیین واریانس در سازه

باشد که در ادامه نتایج بکارگیری آنها برای مدل گیری و آزمون مدل ساختاری میشامل دو مرحله آزمون مدل اندازه
 این پژوهش شرح داده خواهد شد.

کشف عوامل تشکیل دهنده هر متغییر آشکار از  و پرسشنامه یا به عبارتی روایی درونی ساختار تحلیل منظور به
تحلیل عاملی تائیدی سواالت پرسشنامه نشان نتایج  ۱شود. در جدول شماره ابزار تحلیل عاملی تاییدی استفاده می

 شده است. 
رونباخ، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج منظور ارزیابی مدل از بارهای عاملی، آلفای کدر این پژوهش به 

 ها استفاده شده است. ها با همبستگی سازهشده سازهشده و جذر میانگین واریانس استخراج
 

 تحقیق پرسشنامه برای AVE و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفای معناداری، آماره بارعاملی، مقادیر. ۱جدول 

 کرونباخ آلفای ترکیبی پایایی (AVEواریانس) میانگین معناداری آماره بارعاملی گویه سازه

 قابلیت های جدید

01Q 348/0 697/12 

۷۱3/۰ ۰۰3/۰ ۸۱۰/۰ 02Q 904/0 726/87 

03Q 370/0 146/16 

فناوری های 

 جدید

04Q 348/0 803/6 

۷3۱/۰ ۸۰3/۰ ۸۲۵/۰ 05Q 376/0 139/6 

06Q 372/0 090/9 

 فرآیندهای جدید

07Q 386/0 704/10 

۷۷۱/۰ ۰۵۵/۰ ۸۱۱/۰ 08Q 918/0 997/80 

09Q 369/0 278/42 

مشارکت های 

 جدید

10Q 630/0 938/28 

33۰/۰ ۸۸۱/۰ ۸۲3/۰ 
11Q 343/0 617/11 

12Q 363/0 797/86 

13Q 688/0 482/28 

پیشنهادهای 

 جدید

14Q 344/0 019/18 

۷۰۰/۰ ۰۵۸/۰ ۸33/۰ 15Q 940/0 889/61 

16Q 369/0 364/86 

بازار و مشتریان 

 جدید

17Q 3۰۵/۰ 3۱۱/۵۰ 

3۸۵/۰ ۸33/۰ ۷3۰/۰ 18Q ۸۷۷/۰ 3۸۰/۱۲ 

19Q ۸۰۲/۰ ۵33/3۱ 

 کانال های جدید

20Q ۷۱۱/۰ ۰۸۱/۵۵ 

۷۵3/۰ ۸۸3/۰ ۷۰۸/۰ 21Q ۰۵3/۰ 3۰۷/۱۰ 

22Q ۸3۰/۰ ۲۷۰/3۰ 

روابط جدید با 

 مشتری

23Q ۸۰۸/۰ 3۰۰/۱۱۰ 

۷۱۰/۰ ۰۰۱/۰ ۸۱۲/۰ 24Q ۰۰۱/۰ ۰۵۱/۱۱ 

25Q ۸۰۸/۰ ۵۷۱/۲۰ 
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 کرونباخ آلفای ترکیبی پایایی (AVEواریانس) میانگین معناداری آماره بارعاملی گویه سازه

مدل های درامدی 

 جدید

26Q ۱۰3/۰ ۰۷۲/3 

۱۱۷/۰ ۸۲3/۰ ۷۵۰/۰ 
27Q ۸۱۸/۰ 333/۲۰ 

28Q ۷3۲/۰ ۱۱۰/۵۵ 

29Q ۷۲۵/۰ ۷۸۰/۵۰ 

ساختارهای 

 هزینه جدید

30Q ۸۷۵/۰ 3۰3/۵۵ 

۷33/۰ ۰۲۸/۰ ۸۰۰/۰ 
31Q ۰۲۰/۰ ۰۱۵/۵۵ 

32Q ۰۵3/۰ ۰۸۰/۰ 

33Q ۷۸۲/۰ ۰۲3/3 

حساسیت 

 راهبردی

34Q ۸۱۸/۰ ۰۲۰/۲3 

۷۱۲/۰ ۸۰3/۰ ۸۲۷/۰ 35Q ۸۷۲/۰ ۰۲3/3۸ 

36Q ۸3۱/۰ 3۰3/3۸ 

 تعهد جمعی

37Q ۸۵۲/۰ 3۲۵/۲۰ 

3۰3/۰ ۸۷3/۰ ۷۸۰/۰ 38Q ۸۰۱/۰ ۰۰3/3۵ 

39Q ۷۰3/۰ ۷۷۱/۵۸ 

 سیالیت منابع

40Q ۸۲۵/۰ ۸۱۷/۵۰ 

۷۵۱/۰ ۸۸۲/۰ ۷۰۰/۰ 41Q ۰۵3/۰ 3۸۸/۱۸ 

42Q ۷۰۱/۰ 3۲۲/۵3 

یادگیری 

 اکتشافی

43Q ۸۵۰/۰ ۷3۵/۲۲ 

۱۷۷/۰ ۸۸۸/۰ ۸۱۰/۰ 

44Q ۸۱۸/۰ 3۰3/۲۱ 

45Q ۸۸3/۰ ۱۷۷/3۰ 

46Q ۷۸۸/۰ ۱۵۲/۵۱ 

47Q 3۷۰/۰ 3۸۲/۸ 

48Q ۱۷3/۰ ۱۵۰/۱ 

 
معنادار باشد که  ۰۵/۰و در سطح  ۱/۰ها ه بار عاملی آنهاباید حداقل بیش از برای بررسی اعتبار هر یک از گویه

ها از آلفای کرونباخ استفاده شده این شرط برقرار است. برای بررسی اعتبار مرکب هر یک از سازه ۱مطابق جدول 
است که اعتبار  ۷/۰ها باالی ی سازهداده شده است آلفای کرونباخ برای همهنشان  ۱است. همانطور که در جدول 
ها )متغیرهای پنهان( از اعتبار باالیی جهت برازش کند که سازهدهد. همچنین بیان میهمگرایی باالیی را نشان می

ها از پایایی دهد سازهشان مین ۱/۰ها باالتر از مقدار برای تمامی سازه (CR)مدل برخوردارند. مقادیر پایایی ترکیبی
 ترکیبی مناسبی برخوردار هستند.

 پایایی ترکیبی همچنین د.نبزرگتر باش ۱/۰از  AVEو  ۷/۰از  پایایی ترکیبی وایی همگرا زمانی وجود دارد کهر
همگرا هر سه شرط فوق برقرار بوده، بنابراین پرسشنامه از روایی  ۱با توجه به جدول بزرگتر باشد.  AVE باید از

برخوردار است. همچنین چنانچه جذر میانگین واریانس استخراج شده برای یک متغیر بزرگتر از همبستگی آن متغیر با 

سایر متغیرها باشد روایی تشخیصی برای آن متغیر وجود دارد. در جدول ششاعداد روی قطر اصلی جذر میانگین 
 باشند.واریانس استخراج شده می

 
 و همبستگی بین متغیرهای پرسشنامه تحقیق AVE. 3جدول 
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 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شاخص ردیف

 ۸۲/۰ بازارها و مشتریان جدید 1
    

         

 ۸3/۰ ۱۵/۰ تعهد جمعی 2
   

         

 ۸3/۰ ۱3/۰ 3۲/۰ راهبردیحساسیت  3
  

         

 ۸۷/۰ 3۱/۰ ۱۵/۰ ۱3/۰ روابط جدید با مشتری 4
 

         

          ۸۷/۰ ۲۰/۰ 3۲/۰ 33/۰ ۲۸/۰ ساختارهای هزینه جدید 5

         ۸۱/۰ ۲۸/۰ 3۰/۰ ۲3/۰ ۱۰/۰ 3۸/۰ سیالیت منابع 6

        ۸۸/۰ ۲۸/۰ ۲۲/۰ 3۷/۰ ۲۱/۰ 3۲/۰ ۲۵/۰ فرآیندهای جدید 7

       ۸3/۰ ۱۷/۰ ۲۲/۰ ۲۱/۰ ۵۷/۰ ۵۸/۰ 3۵/۰ ۵3/۰ فناوری های جدید 8

      ۸۷/۰ ۱۰/۰ 3۷/۰ ۲۸/۰ ۲۰/۰ ۲۲/۰ ۵۱/۰ 3۱/۰ 3۱/۰ جدیدقابلیت های  9

     ۷۱/۰ ۵۸/۰ ۲۲/۰ ۲۱/۰ 33/۰ 33/۰ ۱۲/۰ ۵۸/۰ ۲۸/۰ ۱۷/۰ مدل های درامدی جدید 10

    ۸۵/۰ 3۱/۰ ۵۱/۰ ۲۰/۰ ۱3/۰ ۵۷/۰ ۵۰/۰ 3۵/۰ 3۲/۰ 3۰/۰ ۵۱/۰ مشارکت های جدید 11

   ۸۰/۰ 3۱/۰ 3۱/۰ ۲۱/۰ ۵۲/۰ ۵۷/۰ 33/۰ ۵۱/۰ ۱۲/۰ 3۰/۰ ۱۱/۰ ۱۱/۰ پیشنهاد های جدید 12

  ۸۱/۰ 3۷/۰ ۱۲/۰ ۱۱/۰ ۵۲/۰ ۵۱/۰ ۲۷/۰ 33/۰ ۰۲/۰ ۱۰/۰ ۲۷/۰ 3۸/۰ ۱۸/۰ کانال های جدید 13

 ۷3/۰ ۲۰/۰ 3۱/۰ ۲۰/۰ ۲۱/۰ ۱۰/۰ ۲۷/۰ 3۲/۰ ۱۵/۰ 3۰/۰ ۲۰/۰ ۲۰/۰ 3۲/۰ ۱۸/۰ یادگیری اکتشافی 14

 
استخراج شده برای هر متغیر بیشتر از همبستگی آن متغیر با سایر ، جذر میانگین واریانس  3های جدول درداده

 متغیرها است. بنابراین روایی تشخیصی پرسشنامه مورد تایید است.
رسد. خروجی مدل پژوهش گیری، نوبت به بررسی و آزمون مدل ساختاری پژوهش میپس از بررسی مدل اندازه

 است.  ۲مطابقشکل 
 

 
 استاندارد مدل مفهومی پژوهش. ضرایب مسیر ۲شکل 

 
Commented [Ma1 :].لطفا شکل را با کیفیت بهتری بارگذاری نمایید 
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ـترا  ـتفاده از روش بــوت اـس ــا اـس ـیر ب ــرای آزمــون معنــاداری ضــرایب مـس ـتند. ب ـیر هـس ـیرها ضــرایب مـس  ۵۰اعــداد روی مـس

ـیر در ســطح -مقــادیر آزمــون تــی ـبه شــده اســت. ضــریب مـس ـتیودنت محاـس -معنــادار اســت زیــرا مقــادیر آزمــون تــی ۰۱/۰اـس

 باشد. می ۰3/۵استیودنت بیشتر از 
 

 
 استیودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسیر -. نتایج آزمون تی3شکل 

 

 بررسی کفایت مدل

2معیار 
R 2زا دارد. مقدار زا بر یک متغیر دورنمعیاری است که نشان از تاثیر یک متغیر برون

R  تقریباً  ۷در جدول

 سازد.مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید می

2معیار 
Q 2کند. مقدار قدرت پییش بینی مدل را مشخص می

Q  بینی مناسب مدل نشان از قدرت پیش ۷در جدول
 سازد.زای پژوهش دارد و برازش مناسب مدل ساختاری را تائید میهای دروندر خصوص سازه

 

 قیتحق یرهایمتغ 2Qو  2R ری. مقاد۷دول ج

2 متغیر ردیف
R 2

Q
 

 ۵۰3/۰ ۵۰۱/۰ چابکی راهبردی 1

 ۵۱۵/۰ ۱۷۵/۰ نوآوری مدل کسب و کار 2

 

است  3/۰محاسبه شده که باالتر از مقدار مالک  3۲۰/۰مقدار  ۸برای مدل پژوهش مطابق با جدول  GOFمقدار 
 زای مدل دارد.بینی متغیر مکنون درونو نشان از توان مناسب مدل در پیش

 

 متغیرهای تحقیق 2Rو   cummunality.۸جدول 

cummunality 2 متغیر
R 

                                                                                                                                           
۵۰  Bootstrapping 
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 -- ۱۵۵/۰ یادگیری اکتشافی

 ۵۰۱/۰ ۲۷۵/۰ چابکی راهبردی

 ۱۷۵/۰ ۲3۸/۰ نوآوری مدل کسب و کار

 333/۰ 3۰۷/۰ میانگین

 

/ / /

2 0 307 0 333 0 320GOF communality R     
 

داری ضرایب مسیر بین متغیرها از خروجی نرم افزار استفاده شده است. ها و آزمون معنابرای بررسی فرضیه
 ارائه داده شده است. ۰مسیر و نتایج معناداری آنها در جدول ضرایب 

 
 پژوهش یها هیفرض یبررس یبرا یمدل ساختار یابیحاصل از ارز جینتا .۰جدول 

 مسیر ردیف
ضریب مسیر 

(β) 

 داریعدد معنی

(t-value) 
 نتیجه آزمون

 تایید 33۰/۱ ۱۱۵/۰ چابکی راهبردی یادگیری اکتشافی 1

 تایید ۱۰3/3 ۱۵3/۰ نوآوری مدل کسب و کار چابکی راهبردی 2

 تایید ۵۰۵/3 ۲۷۰/۰ نوآوری مدل کسب و کار  یادگیری اکتشافی 3

 
 : یادگیری اکتشافی بر چابکی راهبردی تاثیر مثبت و معنادار دارد.1فرضیه 

( که بزرگتر از 33۰/۱برابر ) راهبردیداری بین متغیر یادگیری اکتشافی و چابکی آماره معنا ۰جدول مطابق 

 ( است.%۰۱در سطح اطمینان ) راهبردیدهندة معناداری ارتباط میان یادگیری اکتشافی و چابکی ( است و نشان۰3/۵)
تاثیر مثبت یادگیری اکتشافی بر چابکی  ( است و میزان۱۱۵/۰همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر )

واحدی  ۱۱۵/۰دهد. به عبارتی دیگر یک واحد تغییر در یادگیری اکتشافی، باعث افزایش شرکت را نشان می راهبردی
اثر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین فرضیه  راهبردی خواهد شد. لذایادگیری اکتشافی بر چابکی راهبردیدر چابکی 

  شود.پژوهش تایید می
 : چابکی راهبردی بر نوآوری مدل کسب و کار تاثیر مثبت و معنادار دارد.2فرضیه 

( که بزرگتر از ۱۰3/3و نوآوری مدل کسب و کار برابر ) راهبردیآماره معناداری بین متغیر چابکی  ۰مطابق جدول 
( %۰۱وکار در سطح اطمینان )و نوآوری مدل کسب راهبردیدهدارتباط میان چابکی می ( است نشان۰3/۵مقدار )
بر نوآوری  راهبردی( است و میزان تاثیر مثبت چابکی ۱۵3/۰دار است. همچنین ضریب مسیر این دو متغیر برابر )معنی

، موجب افزایش راهبردیدهد. این بدان معناست یک واحد تغییر در چابکی مدل کسب و کار شرکت را نشان می
بر نوآوری مدل کسب و کار تاثیر مثبت و  راهبردی در نوآوری مدل کسب و کار خواهد شد. لذاچابکیواحدی  ۱۵3/۰

 شودمستقیم دارد. بنابراین فرضیه پژوهش تایید می
 : یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب و کار تاثیر مثبت و معنادار دارد.3فرضیه 

( بزرگتر از ۵۰۵/3اکتشافی و نوآوری مدل کسب و کار برابر ) آماره معناداری بین متغیر یادگیری ۰مطابق جدول 
( %۰۱دهندة این است که ارتباط میان یادگیری اکتشافی و نوآوری مدل کسب و کار در سطح اطمینان )( نشان۰3/۵)
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ی بر ( است و میزان تاثیر مثبت یادگیری اکتشاف۲۷۰/۰معناداری است. همچنین ضریب مسیر بین این دو متغیر برابر )
دهد. به عبارتی دیگر یک واحد تغییر در یادگیری اکتشافی، موجب نوآوری مدل کسب و کار شرکت را نشان می

لذا یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب و کار  واحدی در نوآوری مدل کسب و کار خواهد شد. ۲۷۰/۰افزایش 
 شود.بنابراین فرضیه پژوهش تایید می تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

ی بین یادگیری اکتشافی و نوآوری مدل کسب و کار نقش فرضیه اصلی: چابکی راهبردی در رابطه

 میانجی دارد.

برای بررسی این فرضیه از روش بوت استر  استفاده شد. در این روش چنانچه مقدار حد پایین و حد باالی بوت 
و حد قرار نگیرد، در آن صورت مسیر غیر مستقیم استر  هر دو مثبت و یا هر دو منفی باشند و صفر مابین این د

باشد اثر غیرمستقیم  ۰۱/۰همچنین اگر سطح معناداری کوچکتر از مقدار  معنادار بوده و فرضیه پذیرفته خواهد شد.
 شود.پذیرفته می

 ارائه شده است: ۵۰داری مسیر غیرمستقیم در جدول داری یا عدم معنیمبتنی بر این شاخص، معنی
 

 میرمستقیاثر غ یروش بوت استر  برا جینتا .۵۰جدول 

 غیر اثر مسیر

 مستقیم

 استرپ بوت مقدار
 T آماره

 خطای

 برآورد

 سطح

 پایین حد باال حد وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل متغیر معناداری

 چابکی راهبردی یادگیری اکتشافی
نوآوری مدل 

 کسب و کار
۲۲۸/۰ 3۱3/۰ ۵۵۰/۰ ۲۵۰/۱ ۰۱۱/۰ ۰۰۵/۰ 

 

 

 باشد.و فاصله اطمینان شامل صفر نمی ۰۱/۰و کوچکتر از  ۰۰۵/۰سطح معناداری برابر با  ۵۰با توجه به جدول 

 ی بین یادگیری اکتشافی و نوآوری مدل کسب و کار نقش میانجی دارد.در رابطه راهبردیبنابراین چابکی 
 

 نتیجه گیری و پیشنهادها 

در  راهبردیگری چابکی وکار با میانجیاکتشافی بر نوآوری مدل کسبموضوع این پژوهش تأثیر یادگیری 
ابتدا پرداخته است. در  آنبه بررسی  بخشمنظم و در قالب پنج  یبا چارچوب مقاله ایناست که بنیان های دانششرکت
و یادگیری اکتشافی مورد ارزیابی  راهبردیوکار، چابکی های نوآوری مدل کسبولفهت پژوهش مطرح شدند و مفرضیا

 وآوری جمع سازمان ۵۲۰ با توزیع پرسشنامه میانهای مورد نیاز داده بندی مدل تحقیق،د. پس از صورتقرار گرفتن
 Smart ت ساختاری و نرم افزاردالیابی معاها مدل. به منظور بررسی فرضیهندبرای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد

PLS ها، فرضیات پژوهش و رابطه توصیف شده بین قرار گرفت و در نهایت پس از تفسیر دادهه ستفادمورد ا
بر رابطه  یمثبت ریتأث میانجی، کیبه عنوان  بر اساس نتایج چابکی راهبردیمتغییرهای مدل پژوهش تایید شدند. 

وکار مدل کسب یبخواهد نوآوردهد که اگر شرکت ینشان م نیا و وکار داردمدل کسب یو نوآور اکتشافی یریادگی
به  دیها باشرکت .باشد اکتشافی یریادگی کمک با چابکی راهبردیبهبود تواند می انتخاب عاقالنه کیرا اجرا کند، 

را دانش  انی، شرکاء، رقبا و مؤسسات کنند و جرانیبه کسب اطالعات و دانش از مشتر بیطور فعال کارمندان را ترغ
شود و یم اکتشافی یریادگطریق یمنجر به جذب دانش به دست آمده از  تر باشدمان چابکهر چه سازارتقا دهند. 

های پیشین های این پژوهش و پژوهشدر ادامه با تطبیق یافته .بخشدیوکار را ارتقا ممدل کسب ینوآور نیبنابرا
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( و لیائو و همکاران ۲۰۵۰) همکارانوس و الکهای توان اینگونه استنباط نمود که نتایج این تحقیق با تحقیقمی

(، اشنایدر و اسپیه ۲۰۵3(، بائو، چنگ و ژان )۲۰۵۸مانند ژائو و جی )همچنین در تحقیقاتی ( همخوانی دارد. ۲۰۵۰)
نتایج با نتایج تحقیق حاضر  هستندمتفاوت تا حدی که متغیرهای مورد بررسی ( ۵3۰3( و عباسی و فتاحیان )۲۰۵۱)

  .همپوشانی دارد
راهبردی و ارتباط آن با یادگیری اکتشافی و چابکی  وکاری نوآوری مدل کسبحوزهن مطالعه سعی در گسترش ای

های سازی مستمر مدلبنیان در اقتصاد و لزوم حفظ و بهینههای دانشدارد. با درنظر گرفتن اهمیت خاص سازمان
ها نقش به سزایی در افزایش مزیت این سازمان وکارشان، استفاده از تحلیل و تفسیرهای انجام شده مبتنی برکسب

 رقابتی آنان خواهد داشت.
 توان پیشنهادایی به شرح زیر مطرح کرد:درنهایت می

شود همواره اثر مثبت دارد پیشنهاد می راهبردیوکار و چابکی از آنجا که یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب
های خلق دانش بندی ونهادینه شود و همچنین با مشارکت در پروژههبنیان طبقهای دانشدانش کسب شده در شرکت

مشترک باعث فراهم شدن زمینه برای یادگیری اکتشافی در سازمان شویم. به منظور کسب دانش از منابع خارجی و 

های تخصصی و فراتر از بازار فعلی سازمان، نیازهای آموزشی و تحصیلی کارکنان به صورت مستمر رصد شده و دوره

کاربردی متناسب با زمینه شغلی و سازمانی برای آنان تدارک دیده شود. به عالوه به علت تاثیر مثبت و معنادار چابکی 
تر و چینش سازمانی ریزی دقیقتوانند با برنامهبنیان میهای دانشوکار، سازمانبر نواوری مدل کسب راهبردی
ای داشته حیطی را افزایش داده و به ساختار چابک و واکنش بهنگام توجه ویژهتر توانایی پاسخ به تغییرات ممنعطف

شود فرآیندهای کاری و ساختار کار فراهم سازند و همچنین پیشنهاد میباشند تا زمینه را برای نوآوری مدل کسب
 درآمدی به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت لزوم بهبود داده شوند.

وکار باال داشته بنیان در محیط رقابتی و نوآور محور نرخ نوآوری در مدل کسبهای دانشرود سازمانمی انتظار

پذیری مدل معرفی شده، تحقیقات بیشتر در ساختارهای سازمانی متفاوت مورد باشند، بنابراین به منظور سنجش تعمیم
های شود با استفاده از روشو غیردولتی. پیشنهاد می های تولیدی و خدماتی اعم از دولتینیاز است مانند سایر بخش

بندی عوامل موثر بر یادگیری اکتشافی گیری چندمعیاره، تحقیق دیگری به منظور شناسایی و رتبههای تصمیمتکنیک
 انجام گیرد.

های وکار لحاظ نشده و نمونه آماری مشتمل بر شرکتدر این پژوهش نقش سن شرکت در نوآوری مدل کسب 
های آتی نیاز به توجه دارد ( که در پژوهش3هایی با سابقه کار طوالنی مدت بوده است )جدول نوپا و همچنین شرکت

وکار خود دارند. بر این اساس مطالعات آینده باید های جوان تمایل بیشتری به ایجاد نوآوری در مدل کسبزیرا شرکت

بنیان در های دانشوکار شرکتظ کنند بعالوه تاثیر نوع کسبهای تحقیقاتی خود لحاپارامتر سن شرکت را در مدل
حوزه فعالیت توزیع شده است  ۵۱های فعال در نامه پژوهش در میان شرکتاین پژوهش لحاظ نشده است و پرسش

 (. ۲)جدول 
را های ساختاری در مناطق مختلف م این پژوهش محدود و منحصر به شهر تهران بوده و امکان ارزیابی تفاوت

-پذیری و جهانبنیان ایرانی، این پژوهش قابلیت تعمیمهای دانشفراهم نیاورده است و به علت سنجش سازمان

-شمولی ندارد. همچنین پژوهش به صورت مقطعی در بازه زمانی مشخصی انجام پذیرفته که به همین دلیل نتیجه

 سازد.گیری درخصوص علیت را دشوار می
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