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 چکيده

ک با در پذیری استراتژیاین تحقیق با هدف بررسی بررسی تاثیر قابلیت نوآوری بر انعطاف

در پارک فناوری پردیس انجام شده است. این  نظر گرفتن نقش تعدیلگر یادگیری سازمانی

پیمایشی و از  –پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی 

های نظر رویکرد کمی بوده است. این پژوهش در داخل شهر تهران و در میان سازمان

 99گیری با روش تصادفی انجام شد و تعداد پارک فناوری پردیس انجام شده است. نمونه

 اتیرامون ادبیآوری اطالعات پ برای جمعدر این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.  شرکت

همچنین برای گردآوری  ی استفاده شده است.اکتابخانهاز روش  تحقیق نهیشیو پ یموضوع

ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه در برگیرنده شناسائی روابط داده

آوری شده از تحلیل های جمعهای اصلی تحقیق بود. برای تحلیل دادهبین متغیر

و   SPSSهای تحلیل آماری افزاری و  نرمهمبستگی ساده و آزمون معادالت ساختار

SMART PLS های تحقیق نشان داد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه

پذیری استراتژیک رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج، که قابلیت نوآوری و انعطاف

دار معنی ذیری استراتژیکپانعطاف بر و قابلیت نوآوری یادگیری سازمانی بین تعاملی تاثیر

پذیری استراتژیک در حضور نقش تعدیلگر یادگیری است و قابلیت نوآوری بر انعطاف

 سازمانی تاثیر دارد.

پذیری استراتژیک، یادگیری سازمانی، قابلیت نوآوری، انعطاف :يديکل واژگان

 های پارک فناوری پردیس.سازمان
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 2فرزهرا نوجوان ،1شناسي یزدانمهد، 1نژادشهرام خليل

 .استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی 1
 .مدیریت اجرایی دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی ارشد 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 فرزهرا نوجوان

تاثير قابليت نوآوري بر انعطاف پذیري استراتژیک با رویکرد 

 یادگيري سازمانی درسازمان هاي پارک فناوري پردیس

 6/3/1399تاریخ دریافت: 

 2/5/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

 تصرف را سودآور هایفرصت آن کارآفرینان در که است فرایندی و بوده صنعت در تغییر و رشد محرک نیروی نوآوری

 توانایی و پذیریانعطاف تواندمی کنند. نوآوریمی ترکیب هم با اثرگذار و نظامی کارا ساختن برای را تولید عوامل و کنندمی

 منظور به هاشرکت برای نوآوری قابلیت خشاثرب یشک توسعه بی دهد. افزایش محیط با مواجهه در را هاانطباق سازمان

شود  گرفته نادیده تواند نمی که است موضوعاتی ترینمهم از رقابتی و پویا العاده فوق محیط بازار و شدن جهانی با انطباق

 منظوراست.  استراتژیک پذیریانعطاف افزایش مستلزم تالطم، پر کار و کسب های محیط در فعالیت . 1( 2004)شان،اولریچ، 

 پیش های غیرقابلموقعیت سریع به پاسخگویی کنار در بازار تغییرات با شدن توانایی هماهنگ پذیری استراتژیکانعطاف از

تواند می سازمانی یادگیری که دهدمی نشان هاپژوهش . برخی2(2005است )الپکین ولیچتنستین ، بازار منتظره غیره و بینی

کند  تقویت را محیط مستمر با سازگاری و جدید هایگذاریسرمایه منظور به هافرصت در شناسایی شرکت توانایی

 را تغییر حال در هایموقعیت با برای انطباق نیاز مورد های پیچیده، الزاماتمحیط در استراتژیک پذیری. انعطاف3(2005)بیر،

 4(2013آورد )سینگوز، آکدوگان،می فراهم

 شک بدون حاضر حال در. است اطالعات کردن منتشر و سازیدرونی به یازن شامل و نوآوری مهم جزء یادگیری

 و مهم جزء یک را سازمانی یادگیری سابان. شوندمی محسوب موفق هایسازمان هستند نوآور و گیرندمی یاد که هاییسازمان

 ( . 2002پترا،) داندمی نوآوری برای حیاتی

رای دهد که بای است که در محیط خارجی رخ میای پاسخ به تغییرات عمدهپذیری استراتژیک توانایی سازمان برانعطاف

های تر این است که سازمان باید قادر به تشخیص نشانهشود. از همه مهمپاسخگویی به این تغییرات از منابع الزم استفاده می

ت های خاص خود صورابع و سرمایهپذیری استراتژیک از طریق کاهش وابستگی سازمان به یک سری منتغییر باشد. انعطاف

های جایگزین بیشتری داشته باشد نسبت به محیط خود انعطاف بیشتری خواهد گیرد و هرچه سازمان بتواند منابع و برنامهمی

ود. همان شپذیری سازمان، اغلب به عنوان یک اولویت رقابتی، در کنار هزینه، کیفیت و نوآوری تفسیر میداشت. میزان انعطاف

های تتوان کلید نهایی ایجاد قابلیپذیری را میور که هزینه پایین و کیفیت باال، از نیازهای ورود به یک بازار هستند، انعطافط

سازد که منابع خود را برای تطبیق دادن با ها را قادر میپذیری استراتژیک نه تنها سازمانرقابتی سازمان دانست. انعطاف

ی کند که به پتانسیل کامل منابع کلیدها کمک میپویا مدیریت کند بلکه همچنین به سازمان های پر سرعت به صورتمحیط

 .5(2010؛ژو و وو،2014خود دست یابند )وی،یی و گو،

 تفادهاس رقابتی مزیت اصلی منبع عنوان به خود دانشی هایدارایی از که باشندمی هاییشرکت بنیان، دانش هایشرکت

 از تاس عبارت و آیدمی شمار به هاشرکت این مدیران برای رقابتی مزیت کسب ابزارهای از یکی زمانیسا یادگیری .کنندمی

 برای کلیدی شرط پیش یک نوآوری. دارد جریان بالعکس و سازمانی و گروهی به انفرادی سطح از دانش که از پویایی فرایند

 موجود، الاشک به نسبت کیفی طور به که چیزی یا رفتار ر،تفک هرنوع از است عبارت و باشد می رقابتی مزیت به دستیابی

ری پذیبنابراین انعطاف .نباشد خود عملکرد بهبود دنبال به که دارد وجود سازمانی کمتر ازطرفی. دارد وتازگی است جدید

توانند هند و در نهایت بکند تا در محیط پرتالطم امروزی بتوانند خود را با محیط تطبیق دها کمک میاستراتژیک که به سازمان

 .  باشدهای دانش بنیان میعملکرد خود را بهبود داده عنصر بسیار مهمی برای شرکت
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 مبانی نظري

در این بخش با بررسی مقاالت و کتب مرتبط، مفاهیم متغیرهای پژوهش تبیین شده است و سپس در پیشینه تحقیق، 

ه پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی اشاره پیرامون قابلیت نوآوری، انعطافای از مطالعات و تحقیقات صورت گرفتبه خالصه

 شده است.

 

 نوآوري هايقابليت
. با این وجود، 6(2003نوآوری پدیده جدیدی نیست و شاید بتوان گفت قدمتی به اندازه تاریخ خود بشر دارد )فاگربرگ،

جدید و تازه را به  نوآوری، پدید آمدن امری. 7(2007یت و برتون،رسد، ساده نیست )واتعریف نوآوری چندان که به نظر می

مطرح کردن چیزی جدید، یا یک ایده، » ( نوآوری را به معنی2004)8سازد چنان که در فرهنگ لغت وبسترذهن متبادر می

 . آورده است.« روش یا تجهیزاتی جدید

ر گرفته است و به عنوان موتور محرک رشد درآمد مورد توجه محققان استراتژیک قرا 1998قابلیت نوآوری در سال 

ها، تها، سیاسهایی که در سیستمسازی و یا ایجاد تکنولوژی. قابلیت نوآوری اشاره به پیاده9(1998توصیف شده است )پترسون،

. 10(2008کند)چنگ و لی،هایی که برای سازمان جدید است، اشاره میها، محصوالت، فرایندها، وسایل یا سرویسبرنامه

شود ها در جذب و استفاده از اطالعات خارجی برای تبدیل به دانش جدید نیز اطالق میهمچنین قابلیت نوآوری توانایی شرکت

وع ترین موض(. قابلیت نوآوری مهمترین ویژگی هر شرکت است و این قابلیت به تنهایی پراهمیت1391)زعفریان و همکاران،

رقابتی است. برای حفظ رشد، شرکت باید تولید محصوالت جدید و فرایندها را افزایش دهد. برای ایجاد و حفظ رشد و مزیت 

سازد . قابلیت نوآوری شرکت را قادر می11(2012تولید محصوالت جدید و فرایندهای تولید محصول نیازمند نوآوری است)یانگ،

 گردد. دستموضوع منجر به رشد عملکردش می سازد که اینتا به یک سازمان در حال رشد تبدیل شود و شرکت را غنی می

  نماید پیگیری راهبردش از بخشی عنوان به را نوآوری سازمان که است الزم بلکه نیست نوعی شانس نوآوری به یافتن

 و فرآیندها محصوالت، به هاایده و دانش انتقال مداوم قابلیت به عنوان نوآوری قابلیت بنابراین،.  12(2013زویزالک،)

 کنند،می پیاده به خوبی را قابلیت این که هاییسازمان و آن است دارانسهام و شرکت نفع به که است جدید هایتمسیس

 روزانه به صورت که رفتارهایی و اقدامات تا اصلی ارزش سیستم از سازمان تمام جوانب بر نوآوری قابلیت که کرد خواهند درک

 .13(2001سامسون، الوسون، )است افکنده سایه شود،می انجام

قابلیت نوآوری دارایی وِیژه یک شرکت اسـت. ضـمنی و تغییرناپـذیراسـت، وارتبـاط نزدیکی با تجربیات درونی و تحصیل 

باشند. همچنین گستره های رقابت میتجربی دارد . توانایی معرفی سریع محصوالت جدید و اتخاذ فرایندهای جدید از جنبه

 هـا بـه دلیـل ماهیـت بـسیارپیچیده، موفقیـت آمیـز باشندهـا نیازاسـت تـا نـوآوریابع و قابلیـتمتنوعی از دارایی هـا من

  .14(2002)سن و اگلهاف،

( قابلیت استفاده ازتکنولوژی برای 2( قابلیت محصول برای توسعه در بازار است 1اصطالح قابلیت نوآوری عبارت است از: 

کارگیری تکنولوژی برای ایجاد یک فرصت جدید ( قابلیت به4ته برای نیازهای بازار ( بهبود عملکرد گذش3توسعه محصول 

 .15(2015)رینا سالیستینی،ویک هارویکی،
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 تولید، برای سازمان یک شود: ظرفیتمی تعریف گونهاین نوآورانه هایشرکتی، قابلیت راهبردهای با مرتبط ادبیات در

 . 16(2007)هلفت و همکاران، خود منابع پایه دارهدف یا بهبود گسترش

 

 پذیري استراتژیکانعطاف
 دانند به سادگی تحتای نسبتا نوپاست. تا نیمه قرن گذشته، آنچه عموم مردم امروزه آن را استراتژی میاستراتژی حوزه

و چگونگی  ستراتژیها در تقالی تعریفی از اشد. بنابراین، جای تعجب نیست که بسیاری از سازمانبندی میعنوان مدیریت طبقه

فرد، واضح و فراگیری از استراتژی یا اجماع درباره چگونگی خلق استراتژی اند. هیچ تعریف منحصربهخلق استراتژی اثربخش

ه نشدنی و بدون توضیح بالعاده، فهمی خارقشود، در ابتدا مسئلهوجود ندارد. هنگامی که استراتژی منجر به نتیجه مطلوب می

 .    17(1393آید )الفی و مارتین،ای واضح و بدیهی به شمار میما با بازنگری گذشته مسئلهرسد، انظر می

در نظر گرفته شده  18(1988)آدلر،« کار خوب»پذیری به عنوان یک دهد که انعطافادبیات موضوع مدیریت نشان می

پذیری این است که یف انعطافیکی از دالیل مشکل بودن تعر 19(1994است، هرچند که یک خوب مطلق نیست. پاسمور)

پذیری را به . به طور کلی، انعطاف20(1997و یا مسائل ویژه مدیریتی، تغییرپذیر هستند )آپون، تعاریف اغلب به خاطر شرایط

اش برای جذب عدم قطعیت، درجه پویایی سیستم و همچنین به عنوان شاخص ارتباط دهنده بین سیستم و محیط خارجی

 اند تاتونچیا در تحقیقی تالش کرده و تونی .21(2005توان در نظر گرفت )تونی و تونچیا،ر و سازگاری میعنوان توانایی تغی

 موضوع، این کاربرد سهولت برای آنها. کنند ایجاد پذیری چارچوبیانعطاف به مرتبط نظریات و مفاهیم ارزیابی و تحلیل برای

 .پذیری استراتژیکانعطاف و عملیاتی پذیرینعطافا: کنند می تقسیم کلی دو دسته به را پذیریانعطاف

 دهند، تغییر سرعت را به تولید سطوح بتوانند تا سازدها را آماده مینسازما تولید، پذیریعملیاتی: انعطاف پذیریانعطاف

 .22(2007دهند. )چانگ، پاسخ رقابتی تهدیدات بیشتری به سرعت با و دهند توسعه سرعت با را جدید محصوالت

 سطح آمیز درموفقیت انطباق و گوئی پاسخ برای هاشرکت توانایی استراتژیک پذیریپذیری استراتژیک: انعطافانعطاف

  23(2004است )کامب،گرینلی، تغییرات  محیطی با کالن

کند. اما این رویکرد در ها در دستیابی به موفقیت کمک میمفهوم مدیریت سنتی به سازمان باثبات، محیط یک در

های جدید هایی مواجه است. به همین جهت نظریهها برای رویارویی با عدم اطمینان محیطی با محدودیتسازی سازمانمادهآ

اند پذیری استراتژیک سازمانی به عنوان یک رویکرد جانشین برای مدیریت سنتی، تمرکز کردهمدیریت بر توسعه انعطاف

  . 24(2013)سینگوز و آکدگان،

ی پذیری هماهنگپذیر و با استفاده چندگانه دارد. انعطافآوری منابع انعطافنابع اشاره به قابلیت جمعپذیری مانعطاف

پذیری استراتژیک از طرق مختلف بر انعطاف. اشاره به قابلیت ایجاد ترکیب منابع جدید از طریق فرآیند هماهنگی داخلی دارد

 (.2014گذارد )وی، یی و گو،نوآوری اثر می

پویا ایجاد  شایستگی اصلی ها باید رهبری استراتژیک را تمرین کنند،پذیری استراتژیک سازمانر توسعه انعطافبه منظو

 سازی ساختارها و محصوالت تولیدی جدید، پیادهآوریکنند، تمرکز و توسعه سرمایه انسانی، استفاده موثر از اطالعات فن

 (.1998سازمانی جدید و فرهنگ نوآور داشته باشند )هیت،

                                                           
16 Helfat 
17 Luffy & Martin 
18 Adler 
19 Pasmore 
20 Upton 
21 Toni and Tonchia 
22 Chang 
23 Combe, Greenley 
24 Cingoz, & Akdogan 

http://www.joas.ir/


 32 -44، ص  1399، تابستان 18ره پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شما
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

شود به خصوص، سازمان باید ساختار تخت و افقی که موجب افزایش نوآوری و سرعت بخشیدن به اقدامات استراتژیک می

تری داشته پذیری بیشکند تا انعطافعنوان جایگزین استراتژیک انتخاب میای بهرا ترجیح دهند. بنابراین شرکت اقدام دو جانبه

وری و به عنوان مثال بهره ایی سازمان برای دنبال کردن دو کار مختلف در یک زمان اشاره داردبه توان 25باشد. اقدام دو جانبه

 .26(2007؛لین،2004سازی و نوآوری، یکپارچگی جهانی و پاسخگویی محلی )گیبسون و بیرکینشاو،پذیری، استانداردانعطاف

همچنین تجدید روابط خود با محیط بیرونی اشاره دارد.  پذیری استراتژیک به توانایی شرکت در تجدید ساختار درونی وانعطاف

شود. پذیری استراتژیک مفهومی است که هم موقعیت درونی و هم موقعیت بیرونی سازمان را شامل میبا این تعریف، انعطاف

ربوط یط سازمان مبایست همه عواملی را که به محخواهد به انعطاف پذیری استراتژیک دست یابد، میبنابراین سازمانی که می

نولوژیکی از های تکهای بازار و فرصتتر از قبل به فرصتپذیری استراتژیک به پاسخگویی سریعشود، بررسی نماید. انعطافمی

د )رابرتز شوتر و بهبود محصوالت موجود با سرعت باال مربوط میطریق محصوالت جدید بیشتر، پیشنهاد خطوط محصول وسیع

 .27(2009و استاکپورت،

های منعطف به سرعت استراتژی خود کند. شرکتپذیری استراتژیک مزایای فراوانی برای کسب و کارها فراهم میانعطاف

پذیری افکنند. انعطها اقدامات استراتژیک مختلفی را در عرصه رقابت درک میدهند، بنابراین آنرا به استراتژی دیگر تغییر می

توانند می های فعالتوانند مزیت رقابتی پایداردست یابند. شرکتها میکند و در نتیجه آنمیاستراتژیک  کسب و کارها را فعال 

کنند. شواهد ها و تهدیدهای از خود در مقابل تهدیدات محیطی محافظت میمحیط خود را تجزیه و تحلیل کنند و فرصت

 (.2007رد کسب و کارها دارد)نادکرنی،نارانایان،پذیری استراتژیک تاثیر مثبتی بر عملکاند که انعطافتجربی نشان داده

 

 یادگيري سازمانی
امروزه یادگیری به عنوان مزیت رقابتی مطرح است. تعریفی از یادگیری که عموما آن را قبول دارند، عبارت است از: 

 ند:ارد که به توضیح نیاز داردهد. تعریف ما اجزا متعددی دهرگونه تغییرات نسبتا پایدار در رفتار که در نتیجه تجربه روی می

اری های رفتشان روی جنبهبرای اولین بار توسط سایرت و مارچ در مطالعه اولیه« یادگیری سازمانی»رسد واژه به نظر می

کار رفته است. از بعد علمی برخی بر این باورند، یادگیری سازمانی ریشه در نظریات به 1963گیری سازمانی در سال تصمیم

 1950مربی و فیلسوف عالیقدر آمریکا دارد. اما توجه محافل دانشگاهی به چگونگی یادگیری سازمانی به دهه « وییجان دی»

 گردد.برمی

ند. باشمی« رفتاری»و « شناختی»( معتقد است که اکثر تعاریف یادگیری دربرگیرنده دو نوع تغییر 1997)28تسانگ

فتاری های رتواند نهفته یا واقعی باشد. توسعهره دارد. تغییرات رفتاری میشناخت در این زمینه به دانش، درک و بصیرت اشا

های این های شناختی اشاره نماید. طبق گفتههای شناختی مجزا گردد و یادگیری سازمانی باید صرفا به توسعهباید از توسعه

ی را کنند و یادگیری شناختدگیری تلقی نمیآورد که به عنوان یاوجود میهای اضافی بهنویسندگان، سازگاری رفتاری تعدیل

 (. 1985باید به یادگیری سطح باال و سطح پایین تقسیم کرد )فیول و الیلس،

 توان تعریف جامع یادگیری سازمان را به شرح زیر ارائه کرد:با بررسی ابعاد فوق می

رد یا گروه افراد که به نیابت از سازمان یا کند، که از طریق آن موجودیتی )خواه فیادگیری سازمانی به روندی اشاره می

وجود نماید تا تغییرات رفتاری و شناختی دائم را در سیستم بههای موجود استفاده میکنند( از توانمندیخود سازمان عمل می

 (.72،2005گران،آورد. شناخت یا تغییر رفتاری باید در بافت سازمان تجسم یابد و در حافظه سازمانی مشهود باشد )سوارت و دی
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 پيشينه تحقيق
 : پيشينه پژوهش1جدول 

 

 نتیجه نویسنده سال عنوان پژوهش ردیف

1 

اثر یکپارچه سازی جهت 

های استراتژیک بر گیری

نوآوری محصول: با نقش 

پذیری گر انعطافتعدیل

 استراتژیک

2016 
صباحی خین، نور 

 هیزلینا، رامیا

اثر  عوامل استراتژیک مهم بر نوآوری محصول

گذارند بینش جدید اثر یکپارچه سازی بازار و می

کنند آوری بر نوآوری را فراهم میگیری فنجهت

پذیری تواند مشروط به انعطافکه این اثر می

 استراتژیک باشد.

2 

پذیری استراتژیک، انعطاف

پویایی محیط و عملکرد 

 نوآوری )مطالعه تجربی(

 سینگوز و آکداگان 2013

وهش حمایت تجربی روابط مثبت نتیجه این پژ

پذیری استراتژیک، عملکرد نوآوری و بین انعطاف

پویایی محیط است. در این تحقیق مشخص شده 

پذیری استراتژیک و نوآوری و است که بین انعطاف

 تغییر محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

3 

 تأثیر چگونگی عنوان

 بر سازمانی یادگیری

زمان سا پذیریانعطاف

 و رقابتی استراتژی

 سازمان عملکرد

2012 
 و سانتوس ماریا

 همکاران

 ارائه برای مدرن بازارهای در مهم ابزار یادگیری

 طریق از مهم این که است مشتری به ارزش

 انعطاف قابل و رقابتی کارآمد استراتژی طراحی

 آید.می بدست

4 

عنوان اهمیت 

پذیری استراتژیک انعطاف

 ریبر دانش و نوآو

2016 
و  29ریفت کاماسک

 همکارانش

پذیری نسبت به رابطه مستقیم مدیریت انعطاف

دانش  ارتباط بیشتری با عملکرد نوآوری دارد و 

بنابراین، مشخص شد که اثربخشی مدیریت دانش 

برای رسیدن به عملکرد نوآوری بستگی به 

 پذیری استراتژیک دارد.انعطاف

8 

 یادگیری ارتباط بررسی

 از نوآوری و سازمانی

دینامیکی  سیستم دیدگاه

 تحقیقات مرکز در

 اصفهان مهندسی

1393 
 و سمیه علوی

 همکاران

 حمایت که است آن از نتایج به دست آمده حاکی

 سطح ارتقای موجب یادگیری از سازمان رهبری

 افزایش نوآوری نتیجه در و سازمان در دانش

 نوآوری از رهبری حمایت دیگر سوی از شود.می

 شد. خواهد سازمان عملکرد سطح بهبود بموج

9 

 یادگیری نقش بررسی

 افزایش در سازمانی

 نوآوری عملکرد

1393 

سید احمد 

محمدی حسینی، 

علی اکبر امین 

بیدختی و الله 

 جمشیدی

تواند به بهبود عملکرد یادگیری سازمانی می

های تولیدی و صنعتی کمک نوآوری در شرکت

ها به این شرکت دهدکند. در نتیجه اجازه می

مزایای رقابتی دست یابند و شانس خود را از زنده 

 ماندن در آینده افزایش دهند.

                                                           
29 Rifat Kamasak 
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10 

تاثیر یادگیری سازمانی و 

پذیری استراتژیک انعطاف

 بر نوآوری

1394 
آزاده شکوهی و 

 عباس غفاری

 و سازمانی یادگیری بین ارتباط نتایج براساس

 معنادار 832/3سطح در استراتژیک پذیریانعطاف

 با که توان گفتمی است. بنابراین بوده

 و سازمانی یادگیری بین 99/0اطمینان

 دارد و بین وجود ارتباط استراتژیک پذیریانعطاف

سازمان در  نوآوری و پذیری سازمانیانعطاف

توان معنادار بوده است. بنابراین می 103/6 سطح 

پذیری بین انعطاف 99/0گفت که با اطمینان 

 .دارد وجود راتژیک و نوآوری سازمان ارتباطاست

 

باشد. این پذیری استراتژیک متغیر وابسته میگر و انعطافقابلیت نوآوری متغیر مستقل، یادگیری سازمانی متغیر تعدیل

اله قهای مربوط به استراتژیک و نوآوری به دست آمده است. منبع اصلی تدوین مدل پژوهش ممدل با مطالعه مقاالت و کتاب

ذیری پدر این مدل نقش نوآوری در انعطاف"و  "پذیری استراتژیک، پویایی محیط و عملکرد نوآوری )مطالعه تجربی(انعطاف"

 شود و از یادگیری سازمانی به عنوان متغیر تعدیل گر استفاده شده است.استراتژیک نشان داده می

 شود:ترسیم می 1این پژوهش به صورت شکل 

 
 مدل مفهومی پژوهش) محقق ساخته( :1شکل شماره

 

 روش پژوهش
باشد و این امر بدین معنی است که پژوهش حاضر از باب هدف یک تحقیق کاربردی است، این پژوهش توصیفی می

پژوهش حاضر، توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی است و تحقیق توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن 

 پیمایشی است. -ها توصیفیاین پژوهش از لحاظ روش گردآوری دادهپذیرد. گیری انجام مییمبه فرآیند تصم

گاه این پارک به های فعال در پارک علم و فناوری پردیس که بنابر آمار ارائه شده در وبدر این پژوهش، تمامی سازمان

ابتدا به روش  گیری در تحقیق حاضرروش نمونهت. باشند به عنوان جامعه مورد بررسی قرارگرفته اسسازمان می 134تعداد 

باشد انجام گرفته است و های فعال در پارک علم و فناوری پردیس میتصادفی ساده از بین جامعه هدف پژوهش که سازمان

ستفاده اها داده شده است. نمونه مورد نیاز تحقیق با سپس به صورت در دسترس و هدفمند به مدیران ارشد و میانی پرسشنامه
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طبق فرمول زیر به دست  %5از جدول مورگان و فرمول کوکران به دست آمده است. حجم مورد نیاز مدیران در سطح اطمینان 

سازمان بوده  99باشد نمونه طبق فرمول زیرسازمان می 134ها که آمده است. با توجه به حجم جامعه در دسترس سازمان

 است. در هر سازمان حداقل یک و 

 ر سه پرسشنامه به صورت در دسترس و هدفمند میان مدیران ارشد و میانی توزیع شده است .حداکث

 به اعتبار همگرا و یابیمنظور دستبهدر این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ وهمچنین 

 انسیوار نیانگیهمراه با م  7/0باالتر از  ییایشد. پا یابیارز انسیوار نیانگیمرکب و م ییایهای پاآزمون ،یهمبستگ زانیم

ها برای تمامی بیانگر میزان این شاخص3جدول .باشدسازه می کی یاعتبار همگرا و همبستگ یدو شرط الزم برا 5/0حداقل 

انگین و می 7/0باشد در این جدول ضریب آلفای کرونباخ  و پایایی مرکب برای هریک از متغیرها باالی متغیرهای تحقیق می

گیری قابلیت اعتماد از روش آلفای پس از نهایی نمودن پرسشنامه به منظور اندازه قبول است.و در حد قابل 5/0 واریانس باالی 

 باشد:  کرونباخ استفاده ضریب اعتماد برای متغیرهای تحقیق به صورت زیر می

 اطالعات یگردآور ابزار یسنج اعتبار: 2جدول 

 .یافته های پژوهش4

در این پژوهش از آمار استنباطی برای فرضیاتی که در تحقیق مطرح شده استفاده شده است. برای روایی سازه متغیرها 

 Smartاستفاده از مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار  شود و در نهایت بااز آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده می

pls شود.های تحقیق پرداخته میبه آزمون فرضیه 
 

 

دست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده ه ب 0.05بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی 

 .نرمال است، وجود نخواهد داشت

 همسو بیانگر این و دارد مناسبی برازش تحقیق نظری زیربنای و عاملی ساختار با تحقیق این هایهداد ترساده بیان به

 .است نظری هایسازه با سؤاالت بودن

 آلفای ضرایب از پرسشنامه پایایی بررسی برایو  اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از هاداده توزیع بودن نرمال بررسی برای

 واریانس همبستگی، میانگین میزان و همگرا اعتبار به دستیابی منظور و پایایی مرکب استفاده شده است. همچنین به کرونباخ

 استفاده شده است.  عاملی بارهای ضرایب از مدل پایایی سنجش جزئی ارزیابی شد و برای مربعات حداقل روش اساس بر

 کرونباخ آلفای پایایی مرکب میانگین واریانس متغیر

 884723/0 909584/0 0/514514 نوآوری قابلیت

 0773373/ 757082/0 611356/0 محصول توسعه

 0574450/ 765047/0 531674/0 تکنولوژی استفاده

 0722801/ 844050/0 643564/0 فرصت جدید ایجاد

 0889391/ 947594/0 900407/0 عملکرد بهبود

 816448/0 862130/0 521530/0 انعطاف پذیری استراتژیک

 710118/0 838105/0 633234/0 سازمان نیروهای تغییر

 709299/0 768996/0 518831/0 تناقض حل

 937589/0 945182/0 507597/0 سازمانی یادگیری

 807607/0 867361/0 569995/0 فردی مهارتهای

 777705/0 858671/0 605898/0 مشترک چشم انداز

 760076/0 847678/0 582739/0 تیمی یادگیری

 0799665/ 870819/0 630230/0 سیستمی تفکر
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برای تمامی متغیرها  sigی متغیرهای پژوهش، از آنجا که مقادیر اسمیرنوف برا –با توجه به نتایح آزمون کولموگروف 

های متغیرها رد و فرضیه یک مبنی بر نرمال نبودن داده ها بوده است، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن داده 05/0کمتر از 

 تایید می شود. 

 

 گيري اندازه هاي مدل اعتبارسنجی

 گیریاندازه هایمدل صحت از یافتن اطمینان تحقیق، مفهومی مدل و فرضیات آزمون مرحله به شدن وارد از قبل

  .باشدمی ضروری زادرون و زابرون متغیرهای

 واریانس میانگین دارای مطالعه مورد هایسازه تمام که شد شده مشخص استخراج واریانس میانگین شاخص کمک با

 پرسشنامه پایایی بررسی جهت کرونباخ آلفای ی مرکب وهای پایایهستند. همچنین شاخص 5/0از  باالتر شده استخراج

باشد. با توجه به اینکه تمامی این ضرایب باالتر می 7/0مقدار  از هاشاخص بودن این باالتر پایایی تایید الزمه اند وشده استفاده

 کل مدل برازش یینیکو شاخصاند، این نتیجه نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیری است. به دست آمده 7/0از 

 بهبزرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد.  5/0شده است و از مقدار  694/0مقدار شاخص برازش برابر 

 بودن همسو بیانگر این و دارد مناسبی برازش تحقیق نظری زیربنای و عاملی ساختار با پژوهش این هایداده تر ساده بیان

  .است نظری هایسازه با سؤاالت
 

 بارهاي عاملی مدل پژوهش بررسی
های مشاهده ای از دادهترین هدف تحلیل عاملی تاییدی، تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شده به مجموعهمهم

گیری شده های اندازهشده است. به عبارت دیگر در تحلیل عاملی تاییدی درصدد تعیین این مسئله هستیم که آیا تعداد عامل

 (. 1390رفت، انطباق دارد )حبیب پور و صفری، چه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار می با آن

 

 
 

 1نمودار
 

  .دهدمی نشان استاندارد ضرایب تخمین حالت در ساختاری این پژوهش را معادالت و تاییدی عاملی تحلیل مدل1نمودار 

 پرسشنامه سؤاالت توسط محقق آنچه بیانگر آن است که واند  5/0تر از بزرگ عاملی بار دارای مدل، هایشاخصتمامی 

 استناد قابل پنهان متغیرهای یا هاسازه بین روابط لذا است. شده محقق ابزار این توسط است داشته را هاسنجش آن قصد

 باشد. می هاشاخص سایر به نسبت باالتری اهمیت دارای باشد، داشته باالتری عاملی بار که شاخصی .است

( نشان  (t-valueضرایب  معناداری مطلق قدر حالت در را ساختاری معادالت و تأییدی عاملی تحلیل مدل 2ودار نم

 دهد. می
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 معناداري مطلق قدر حالت در : مدل2نمودار
 

ق این کند. بر طب، آزمون میtآماره  از استفاده با را ساختاری معادالت و گیریاندازه معادالت تمامی واقع در مدل این

 بیشتر باشد.   96/1از  tی باشد اگر مقدار آمارهمعنادار می % 95مدل، ضریب مسیر در سطح اطمینان 
 

 ساختاري مدل اعتبارسنجی

 قسمت این در رسد.می تحقیق درونی یا ساختاری مدل بررسی به نوبت گیریاندازه هایمدل اعتبارسنجی از پس

 رتند از : معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری عبا

 

 ساختاري مدل برازش

 توضیحی واریانس( صورت گرفته است.  R Square) معیار ضریب تعیین مدل ساختاری  طریق از ساختاری مدل برازش

 بزرگ مقادیر شاخص این برای . کندمی گیریاندازه زا برون متغیرهای توسط آن کل واریانس به نسبت را زادرون متغیر یک

 (.1998گردد )چین، ضعیف تلقی می 190/0متوسط و کمتر از  333/0، بزرگتر از  قوی 670/0 از تر
 

 R2: برازش مدل ساختاري بر اساس معيار 3جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 وی در نظر گرفته شده است. برازش مدل ساختاری در سطح ق4در جدول   2Rبا توجه به مقدار 
 

 ها آزمون فرضيه

 جدول قالب در مسیرها شده استاندارد ضرایب و معناداری ضرایب اساس بر پژوهش هایفرضیه آزمون از حاصل نتایج

 .است شده داده نشان 5

 

 2Rمقادیر  متغیر

 - قابلیت نوآوری

 752/0 انعطاف پذیری استراتژیک

 - یادگیری سازمانی
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 ساختاري معادالت : نتایج4جدول 

 

 طهجهت راب وضعیت فرضیه tآماره  ضریب مسیر متغیر مستقل متغیر وابسته

انعطاف پذیری 

 استراتژیک
 مثبت تایید 925/2 326/0 قابلیت نوآوری

انعطاف پذیری 

 استراتژیک

قابلیت نوآوری*یادگیری 

 گری (سازمانی ) نقش تعدیل
 منفی تایید 044/3 -422/0

 

 نتيجه گيري و پيشنهادها

یلگر باشد که یادگیری سازمانی نقش تعدمی پذیری استراتژیکهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت نوآوری بر انعطاف

 رادر این پژوهش دارد. بنابراین نتایج پژوهش، شامل موارد زیر است :

 .دارد تاثیر کاستراتژی پذیریانعطاف بر نوآوری قابلیت سازمانی، تعدیلگر یادگیری نقش گرفتن نظر در بافرضیه اصلی : 

 ت.شده اساین فرضیه کلی خود از دو فرضیه تشکیل

 .دارد معناداری و اثرمثبت استراتژیک پذیریانعطاف بر نوآوری قابلیت: 1فرضیه فرعی 

قرار گرفته است. میزان اثر قابلیت نوآوری بر  دییتأدهد که این فرضیه مورد آزمون آماری این فرضیه نشان می

توان گفت که این رابطه ( می925/2) tآماره بدست آمده است که با توجه به مقدار  326/0پذیری استراتژیک به اندازه انعطاف

 باشد. یک رابطه با معنا و مثبت می

 .دارد تعدیلگر نقش استراتژیک پذیریانعطاف و نوآوری قابلیت بین رابطه در سازمانی یادگیری:  2فرضیه فرعی

برای نقش تعدیلگری  tار که از تحلیل معادالت ساختاری به دست آمده است، مقد tبا توجه به نتایج حاصل از آزمون 

دست آمد که بیانگر آن به96/1پذیری استراتژیک، بیشتر از ی اثرگذاری قابلیت نوآوری بر انعطافیادگیری سازمانی در رابطه

این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین میزان اثر تعاملی یادگیری سازمانی و قابلیت  % 95است که در سطح اطمینان 

بوده است که بیانگر آن است که یادگیری سازمانی باعث ایجاد رابطه  - 422/0پذیری استراتژیک برابر با بر انعطاف نوآوری

 پذیری استراتژیک شده است. منفی بین قابلیت نوآوری و انعطاف

 بر رینوآو قابلیتهای فرعی، به این نتیجه رسیدیم که های به عمل آمده از نتایج فرضیهفرضیه اصلی: طبق بررسی

 دارد.  تاثیر سازمانی یادگیری تعدیلگر نقش گرفتن نظر در با استراتژیک پذیریانعطاف
 

 پيشنهادهاي کاربردي 
راتژیک پذیری استها و مشاهده تاثیر مثبت قابلیت نوآوری بر انعطافبا توجه به نتایج به دست آمده و تایید فرضیه .1

 شود:موارد زیر پیشنهاد می

تر و با استفاده از منابع جدید یا ترکیبی از منابع موجود بتوانند به ریزی دقیقها با برنامهود سازمانشپیشنهاد می .2

های پذیری مناسبی برای تولید محصوالت جدیدتر و خدماتی با ویژگیفتغییرات محیطی پاسخ دهند و در نهایت بتواند انعطا

 نوین داشته باشد.

-یهای علمو تحصیلی کارکنان به صورت مستمر رصد شده و برای کارکنان دوره شود نیازهای آموزشیپیشنهاد می .3

 های متناسب با کارشان تدارک دیده شود.ها و همایشکاربردی و تخصصی و کارگاه

شود کارکنان سازمان دارای این اختیار باشند که بتوانند امور را به شیوه جدید و متفاوت ببینند و بتوانند پیشنهاد می .4

 های جدید تولید کنند. هاید

گیری در واحدهای خویش را بیابند و ای که کارکنان توانایی تصمیمپرور به گونهایجاد محیط استعداد و انگیزه .5

 های تنها منوط به راس سلسه مراتبی نگردد.تصمیم

پذیری خاص آن شود طراحی ساختارسازمان منعطف باشد و سازمان بتواند در شرایط متفاوت انعطافپیشنهاد می .6

 شرایط را اتخاذ کند.
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