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چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطۀ بین یادگیریگرایی و شناسایی فرصت با خودکارآمدی در میان کارآفرینان شرکتهای دانش بنیان
میپردازد .جامعۀ آماری تحقیق را تمامی مدیران و کارآفرینان شرکتهای دانش بنیان زیر مجموعۀ پارکهای علم و فناوری و
مراکز رشد تشکیل میدهند .با توجه به معدود بودن جامعه ،از طریق روش نمونهگیری در دسترس و با استفاده از ابزار پرسشنامه
نظرات  941نفر از کارآفرینان و مدیران شرکتهای دانش بنیان شهر تهران جمعآوری گردید .روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده
از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از
آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که یادگیریگرایی بر شناسایی
فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان شرکتهای دانش بنیان تأثیر معنادار دارد و همچنین خودکارآمدی کارآفرینان بر شناسایی
فرصت آنها تأثیر معنادار دارد.
واژههای کلیدی :یادگیریگرایی سازمانی ،خودکارآمدی ،شناسایی فرصتها ،شرکتهای دانش بنیان
مقدمه:
شناسااااایی فرصااااتهااااا هسااااته اصاااالی کااااارآفرینی
است(کیرزنر )0271،0و توسط شرکتهاای متتلاد در طای
سالها مورد بررسی قرار گرفته است و در شرکتهای مبتنای
بر دانش و تکنولوژی ،شناساایی ماداوم فرصاتهاای جدیاد
میتواند یک مزیت رقابتی حیاتی باشد(وست و میر.)0221،9
کارآفرینی به عنوان یک رشتۀ آکادمیاک در حاال پیشارفت
است و محققان به دنبال درک این مسئله هساتند کاه اارا
برخی از افراد در کشد فرصتها نسبت به دیگران موفقتار
هستند و اگونه این فرصت ها ارزیابی می شوند .شناسایی

فرصت ها ممکان اسات شاامل شناساایی کاالهاا و خادمات
جدید ،کشد یک بازار جدید ،توسعۀ فرایند تولیدات جدید و
به کاارگیری ماواد خاام در روشهاای جدیاد باشد(شاین و
ونکاتارمن.)9111،1
یادگیری گرایی مزیت رقابتی مهمی برای تمامی شرکت ها به
خصوص شرکت های داناش بنیاان و متااطره آمیاز اسات .از
جمله تحقیقاتی که در ایان زمیناه صاورت گرفتاۀ ،تحقیاق
مربوط به مطالعۀ  051شرکت متاطره آمیز در کرۀ می باشد
که توسط کن و ینا اال )9101(4صاورت گرفتاه اسات.
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تحقیقات این دو محقق نشان میدهاد کاه یاادگیریگرایای
سازمانی قابلیتهای پویای سازمانی را تسهیل میکند.
خود کارآمدی از جمله ویژگیهای ضروری کارآفرینانه بارای
ایجاد کسب و کار و موفقیت در آن میباشد .در تحقیقی کاه
پوالک و همکارانش )9109(5تحت عنوان" خودکارآمادی در
مواجااۀ بااا تهدیاادات موفقیااتهااای کارآفرینااان" بااه وجااود
خودکارآماادی بیشااتر در کارآفرینااان در هنگااام مواجااه بااا
تهدیدات محیطی اشاره کردند و معتقدناد کاه ایان ویژگای
باعث موفقیت هر اه بیشتر کارآفرینان گردیده است.
هدف از این تحقیق بررسی روابط میان شناسایی فرصتها،
خودکارآمدی و یادگیریگرایی شرکتهای دانشبنیان
میباشد .شرکتهایی که به منظور ارتباط بین صنعت و
دانشگاه در سالهای اخیر به وجود آمدهاند و نقش مهمی در
توسعۀ اقتصادی کشور ایفا مینمایند .بنابراین بررسی عوامل
تأثیرگذار بر شناسایی فرصت در این شرکتها و در نتیجه
آن رشد و نوآوری در آنها میتواند اهمیت تحقیق حاضر را
تبیین کند.
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
یادگیریگرایی
براساس نظر بیکر و سینکوال )0222(6یادگیریگرایی،
مجموعهای از ارزشهاست که بر سطحی که در آن یک
سازمان از تئوریهای مورد استفادهاش(آرگریس و
اسچون )0271،7مدلهای ذهنیاش(گس )0221،1و منطق
غالبش(بتیس و پاراهالد ،)0225،2احساس رضایت میکند،
تأثیر میگذارد .یادگیریگرایی مکانیزمی است که
تواناییهای یک شرکت در االش با مفروضات قدیمی و
تسهیل تکنیکها و متدولوژیهای جدید را تحت تأثیر قرار
میدهد .هاردلی و ماوندا( ،)9111معتقدند که یادگیری با
ارزشترین منبع سازمان برای حفظ مزیت رقابتی است.
یادگیری گرایای تالشای اسات بارای بااال باردن ارزشهاای
سازمانی که بر تمایل ساازمان در خلاق و اساتفاده از داناش

تأثیر میگذارد(سینکوال و دیگران .)0227،سازمانهاایی کاه
سیاستهاای یاادگیریگرایای قاویای را پیااده مایکنناد،
نیازمند کارکنانی هساتند کاه باه طاور پیوساته باه دنباال
دانسااتن هنجارهااا ،ارزشهااا و کارکردهااایی ماایباشااند کااه
راهنمای فعالیتهای سازمانیشان است .در ادبیات بازاریاابی
و یادگیری سازمانی ،سه ارزش سازمانی باه تمایال ساازمان
برای یادگیری مرباوط مایشاوند کاه عبارتناد از :تعهاد باه
یادگیری ،روشن فکری و اشام اناداز مشاترک(دی،0224،
تااوبین .)022101 ،تعهااد بااه یااادگیری بااه ارزش واقااع در
فعالیتهای یادگیری در یک سازمان و گسترش آن تا جاایی
که این ارزش به عنوان ارزش بدیهی بارای ساازمان در نظار
گرفته شاود ،مرباوط مایشود(سانگه،0221،تاوبین.)0221،
روشن فکری باه پارس و جاوی کنشاگرانه پیوساته دربااره
هنجارهاااا ،فرضااایات و باورهاااای سازمان(سااانگه،0229،
سینکوال)0224،مربوط می شود .در قلب تغییارات ساازمانی،
در شرایطی که مدیران به اندازه کافی روشان باین هساتند،
شرکتها باورها و هنجارهای مربوط به کارکردهای عملای را
تغییر می دهند .در نهایت ،اشم انداز مشترک یک بینش در
جهت یادگیریگرایی با تمرکز بر اینکه یادگیری انرژی ،تعهد
و هدف را در میاان اعااای ساازمان ارتقاا مایدهاد ،اراهاه
میکند(.دی.)0224،
بیکر و سینکوال( )0222یادگیریگرایی را به عنوان بعدی از
سازمان در نظر میگیرند که بر تمایل سازمان برای با ارزش
دانستن یادگیری خالق تأثیر میگذارد و اعاایش را به فکر
کردن خارج از اهاراوب 00تشویق میکند .به رغم اینکه
یادگیریگرایی قابل قیاس با یادگیری سازمانی است ،هر دو
با بینشهای جدید ارتباط دارند(اسالتر و نارور.)0225،
یادگیریگرایی در مقایسه با یادگیری سازمانی تأکید
بیشتری بر جنبههای فرهنگی دارد(سینکوال و دیگران،
 .)0227یادگیریگرایی به عنوان یک جنبۀ فرهنگی است
که بر فرایند بهبود بینش ،دانش و درک بهبود عملکرد
سازمانی و ارزش مشتری است .این تعرید که مطابق با نظر
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درایور)9110(09است ،اساساً فرایند یادگیری در سازمان را
که از افراد شروع میشود و تا سطح سازمانی گسترش
مییابد ،منعکس میکند .نقطۀ شروع بسیاری از تحقیقات در
فردی
یادگیری
سازمانی،
یادگیری
زمینۀ
01
است(اندوبیسی،گوپتا و مسعود )9111،
نظرات متعددی در زمینۀ سازمانهایی که به یادگیری
گرایش دارند ،گزارش شده است ،شامل افزایش
عملکرد(کاالنتون و دیگران )9119،و تسهیم بازار(بیکر و
سینکوال ،)0222،یادگیری و نوآوری بیشتر(اسالتر و
نارور )0225،و طراحی و پیادهسازی موفق مدیریت
کیفیت(کومار و سانکاران .)9117،04دیکسون( )0226ادعا
میکند تقلید از پردازش اطالعات که از طریق یک
بازارگرایی قوی اتفاق میافتد توسط رقبا آسان است ،اما
تقلید از محیط یادگیری که در آن پردازش اتفاق می افتد،
آسان نیست.یادگیریگرایی به عنوان پذیرش یک فرایند
یادگیری پایهای میباشد .همان طور که شرکتها رشد
میکنند ،تعهد به یادگیری در به روز کردن داراییها و
قابلیتهای در رابطه با فعالیتهای کلیدیاش ،نقش مهمی
را بازی میکند(ون  ،)9111،اگر یک شرکت کواک از
رقبایش کمتر یادگیریگرا باشد ،ممکن است که مشکالت
اساسیای در ادامۀ حیات داشته باشد .یادگیری در سازمانها
میتواند تحت تأثیر عوامل مشتصی پیشرفت کند(آلگری و
شیوا .)9111، 05ناسوشن و دیگران( )9100بر جنبههای
فرهنگی یادگیریگرایی تأکید دارند که توسط بهبود بینش،
دانش و درک ،موجب توسعۀ عملکرد سازمان میشود.
یادگیری میتواند به عنوان فرایندی که در آن هر عاوی در
سازمان به تالش مداوم برای دیدگاههای جدید و
اکتسابهای جدید و همچنین تسهیم دانش برای تعامل با
محیط ،برانگیتته شود(آرگریس.)0227،
خودکارآمدی
خودکارآمدی به میزانی که اشتاص اعتقاد دارند که آنها
میتوانند به طور مؤثر ،ایجاد دستاوردهای از قبل تعیین
شده را به انجام رسانند و سازمان دهی کنند ،اشاره دارد(ان
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و دیگران .)0221،06کلین( )0212شرح میدهد که وقتی
افراد فعالیت ،اهداف یا مسئولیتهای مشتصی را دنبال
میکنند ،آنها منابع متنوعی از اطالعات را پردازش ،سنجش
و ادغام میکنند و آنها انتتابهای رفتاری و براساس آن
تالش خود را سازمان دهی میکنند .خودکارآمدی بر
باورهایی که بر عملکرد آینده تأثیر دارند ،اثر میگذارد .به
دلیل اینکه خودکارآمدی به طور مثبت بر عملکرد انسانی
تأثیر میگذارد میتواند نتایج مشابهی در زمینه کارآفرینی
داشته باشد .به عنوان مثال ،افراد با خودکارآمدی باال نه تنها
فعالیتهای االشی را ترجیح میدهند بلکه آنها پایداری
باالتری در آن فعالیتها دارند(باندورا .)0227،به همین دلیل
است که کارآفرینانی که خودکارآمدی باالتری دارند از
کارآفرینانی که خودکارآمدی پایینتری داند بهتر عمل
میکنند و به همین ترتیب ،به دلیل اینکه وقتی که
کارآفرینان به عملکردشان(مانند راهاندازی شرکت جدید)
اعتقاد دارند اشتیاق به انجام کار در باالترین سطح خود قرار
دارد و منجر به نتایج دست یافتنی(مانند موفقیت کسب و
کار) میشود ،خودکارآمدی باال ،یک تعیین کننده مهم رفتار
کارآفرینانۀ موفق است .تحقیقات عملی نشان میدهد که
خودکارآمدی به طور موفق ،کارآفرینان را از غیر کارآفرینان
جدا میکند(ان ودیگران .)0221،07دیگر محققین معتقدند
که به دلیل اینکه توانایی راهاندازی یک بنگاه جدید(مانند
کسب منابع مالی مورد نیاز ،استتدام شریک و کارکنان با
استعداد و تبدیل کشفیات به خدمات و کاالهای قابل
استفاده) مستلزم سطح باالیی از اعتقاد راسخ است ،موفقیت
شتصی با سطح باالیی از خودکارآمدی باال تعیین خواهد
شد .در یک مطالعه مارکمن 01و دیگران ( )9119یافتهاند که
خودکارآمدی باال یک پیش بینی مهم موفقیت شتصی است
که توسط درآمد سالیانه اندازهگیری میشود و آن
خودکارآمدی بین کارآفرینان و غیر کارآفرینان تمایز قاهل
است .تئوری شناختی اجتماعی و شواهد تجربی این دیدگاه
را که موفقیت کارآفرینانه به طور قابل توجهی تحت تأثیر
تفاوتهای شتصی در خودکارآمدی است را حمایت میکند.
16. Chen et al
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خودکارآمدی به عنوان یک اعتقاد شتصی به تواناییها در
دستیابی موفقیتآمیز به اهداف است(باندورا.)0227،02
خودکارآمدی مفهومی است برای توصید رفتار انسانی که
نقش مؤثری در تعیین انتتابهای شتصی ،سطح تالش و
مقاومت بازی میکند(ان و دیگران .)9114،به عبارت دیگر،
افراد با خودکارآمدی باال در انجام یک وظیفۀ مشتص دارای
مقاومت و پشتکار بیشتری هستند(باندورا.)0227،
خودکارآمدی بر شناخت و رفتار تأثیرگذار است .افراد با
سطح باالی خود کارآمدی تمایل به تعیین اهداف االشی،
تحقق دستیابی به اهدافشان حتی تحت شرایط استرسزا و
ستت ،بهبود سریع خود بعد از شکست حتی در شرایطی که
برای سایر افراد بسیار ستت به نظر میرسد ،رضایت از
کارشان و تجربه کردن سطح باالیی از رضایت از زندگی،
تمایل دارند(باندورا.)0227 ،
در رابطه با تحقیقات کارآفرینی ،مارکمن ،بالکین
وبارون )9119(91دریافتهاند که افرادی که در راهاندازی
کسب و کار جدید درگیر هستند نسبت به افرادی که
تصمیم برای این کار ندارند از سطح باالتری از خود
کارآمدی برخوردارند .یافتههای مشابهی در مطالعات بعدی
توسط مارکمن ،بارون و بالکین( )9115به دست آمد .این
یافتهها نشان میدهند که خودکارآمدی برای ادراک ریسک
که با ایجاد کسب و کار جدید ارتباط دارد ،یک مکانیزم
مهمی است.
دیگر مطالعات کارآفرینی به بررسی خودکارآمدی کارآفرینانه
پرداختهاند .این تحقیقات بر اعتقاد افراد به تواناییهایشان
برای اجرای وظاید مربوط به کارآفرینی تمرکز دارند .به
عنوان مثال ،ان و دیگران()0221یک معیار خودکارآمدی
کارآفرینانه شامل ابعاد مربوط به بازاریابی ،نوآوری ،مدیریت،
پذیرش ریسک و کنترل مالی ،ایجاد کرد .با استفاده از این
معیارها ،ان و دیگران( ،)0221خودکارآمدی کارآفرینانه را
عامل متمایز کننده کارآفرینان از غیر کارآفرینان میدانند.
شناسایی فرصت ها
االش برای کارآفرینی ،کشد اطالعات تازهای است که آنها
را قادر میسازد که فرصتهای عالی را از استراتژیهایی که
19.Bandura

20.Balkin and Baron

به دلیل ریسکهای باالی قابل توجه برگشتهای باال دارند،
تشتیص دهند .همانطور که توسط دیگر افراد بیان شده،
کارآفرینان با کشفیات کارآفرینانه به موفقیت
میرسند(کیرزنر)0217،
به دلیل خطر افول بازارها و ظرفیت باال یک تمایل قوی
برای کارآفرینان در دستیابی به اطالعات دقیق و کامل ایجاد
میکند ،آنهایی که هوشیارتر و ناظران بهتری هستند شانس
بهتری نسبت به آنهایی که در این زمینه کم مهارت هستند،
دارند .از نظر کیرزنر ،هوشیاری یا توجه به ویژگیهایی از
محیط که تاکنون مورد توجه نبودهاند ،به کارآفرینان موفق
اجازه میدهد که فرصتهای با ظرفیت باال را شکار کنند و
بنابراین از آنها برای فاهق آمدن بر تازگیهای تجاری استفاده
کنند(مارکمن و بارون.)9111،
افراد در تواناییهایشان برای شکار ،تشتیص و استفاده از
اطالعات ضمنی و در حال تغییر متفاوتند(میلر.)0226،
نظریۀ تشتیص فرصت بیان میدارد که توانایی تشتیص
فرصتهای دارای پتانسیل از فرصتهای کم پتانسیل منجر
به ایجاد بنگاههای برتر میشود .زیرا نو بودن و مبهم بودن
بازارهای نوظهور یک تمایل قوی برای کارآفرینان در بدست
آوردن اطالعات بهتر ،ایجاد میکند .آنهایی که هوشیارتر
هستند در نظارت و تحلیل اطالعات شانس بهتری نسبت به
آنهایی که در این زمینه کم مهارت هستند ،دارند.
تفاوتهای شتصی در تحلیل شناختی(مثل مدلهای ذهنی)
ممکن است تشتیص عوامل غیر قابل تشتیص را که
میتواند احتمال موفقیت کسب و کارهای جدید را افزایش
دهد ،تسهیل نماید .اگر اه اکثر افراد محیطشان را به دقت
بررسی مینمایند ،کارآفرینان موفق در کشد فرصتهای
نهفته در محیط بهتر هستند .همانطور که بارها گفته شده،
هوشیاری یا جستجوی ویژگیهایی از محیط که تا کنون به
آنها توجه نشده (کیرزنر )0227،به کارآفرینان موفق اجازه
توجه به فرصتهای بالقوه و در نتیجه استفاده از آنها برای
فاهق آمدن بر نوآوریهای تجاری را میدهد .به دلیل اینکه
توسعۀ محصول جدید ذاتاً نامشتص است ،فقدان اطالعات با
در نظر گرفتن کاربرد و اندازاه بازار آن ،این نامشتص بودن
را تشدید میکند و شانس شکست را افزایش میدهد.
مزایای هوشیاری در تحقیقات نشان میدهد که شکست در
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درک مشتری ،طراحی محصوالت و عدم توجه به نیازهای
استفاده کنندگان ،نستهای برای شکست شرکتهای نوپا
است(داوتری.)0229،90
تحقیقات گذشته در تشتیص فرصت و هوشیاری ،رفتار ،سوابق
و ادراک کارآفرینان را ارزیابی کرده است .برای مثال،کوپر ،فلتا و
وو )0225(99معتقدند که کارآفرینان نوپا نسبت به کارآفرینان با
تجربه تمایل کمتری به جستجوی اطالعات دارند .کایش و
گیالد )0220(91که میزان زمان صرف شده بر ای فکر کردن به
کسب و کارشان را بررسی کردهاند ،بیان میدارند که کارآفرینان
و مدیران به طور متفاوت اطالعات را مورد بررسی و جستجو
قرار میدهند ،برای مثال کارآفرینان زمان بیشتری را در بررسی
و توجه به ریسکپذیری فرصتهای جدید صرف میکنند ،در
حالیکه مدیران بر اقتصادی بودن فرصتها تمرکز میکنند.
یادگیریگرایی و شناسایی فرصتها
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یادگیریگرایی و خودکارآمدی
یادگیریگرایی به توسعه تواناییهای افراد و سازمانها کمک
میکند(دیوک .)9111،نوناکا و تاکچی( )0225معتقدند که
یادگیریگرایی محرک خبرگی است و افراد یادگیریگرا با
احتمال بیشتری خبرگی موفق را تجربه میکنند( ون بویینگن،
دی روتیر و وتیر و وتسلز .)9100 ،براساس تئوری شناخت
اجتماعی تجربه خبرگی به عنوان منبع اصلی خودکارآمدی در
نظر گرفته میشود(باندورا.)0216،
خودکارآمدی و شناسایی فرصتها
آردیویچی 94و همکارانش( )9111معتقدند که خودکارآمدی باال
با خوشبینی کارآفرینانه همراه است که این خوش بینی به نوبۀ
خود به شناسایی فرصتها مربوط میشود .دالیل آنها براساس
تحقیقاتی است که نشان میدهند افراد با خودکارآمدی باال به
دنبال فرصتهای ارزشمند پتانسیلدار هستند ،در حالی که
افراد با خودکارآمدی پایین تمایل به اجتناب از ریسک و درک
آن به عنوان تهدید هستند تا فرصت(نک و منز.)0226،
ازگن و بارون( )9117بیان میدارند که افراد با خودکارآمدی باال
در مقایسه با افراد با خودکارآمدی پایین بیشتر به دنبال
فرصتهای کنشگرا هستند .همچنین خودکارآمدی بیشتر
تالش کارآفرینان را در تشتیص فرصتها تقویت میکند بدین
دلیل که آنها اعتقاد بیشتری به گرفتن نتیجه از تالشهایشان
هستند(ازگن و بارون .)9117،گیبس( )9112اثر خودکارآمدی
بر شناسایی فرصتها را سنجیده است و به این نتیجه رسیده
است که خودکارآمدی یک متغیر پیشبین برای شناسایی
فرصتها میباشد .بریانت( )9117بیان میدارد که
خودکارآمدی بر تصمیمگیری ابتکاری کارآفرینان در اکتشاف و
ارزیابی فرصتها تأثیر میگذارد.

گاروین( )0221ارتباط بین یادگیری و شناسایی فرصتها را
اینگونه بیان میکند:
"ایدههای جدید در نتیجه یادگیری اتفاق میافتند .گاهی به
علت خالقیت به وجود میآیند و گاهی از بیرون سازمان
میآیند .منبعشان هر جا که باشد باعث بهبود سازمان
میشوند".
اعتقاد گاروین یکی از نظریاتی است که نشان میدهد اگونه
کیفیتهایی که با سازمانهای یادگیرنده ارزیابی میشوند به
اجزای فرایند شناسایی فرصتها شبیه هستند .به ویژه فرایند
شناسایی فرصتها شامل تبدیل اطالعات به دانش
است(نوناکا.)0224،
فرایند شناسایی فرصتها ممکن است یک مثال از یادگیری
سازمانی باشد .یادگیری سازمانی فرایند کسب و تعبیر اطالعاتی
است که به دانش جدید منجر میشوند(براون و دیوگید.)0221،
مشابها ،کسب و تعبیر اطالعات جزء اصلی فرایند شناسایی
فرصتهاست و نتیجه هر دو تالش افزایش دانش در سازمان
است .شناسایی فرصت کارآفرینانه یک فرایند یادگیری است که
باعث ایجاد ارزشهای جدید میشود(کربت.)9119 ،

با استفاده از ادبیات تحقیق مدل مفهومی تحقیق( نمودار )0
استتراج گردید .همچنان که در نمودار  0قابل مشاهده
است ،متغیر یادگیری گرایی با سه بعد تعهد به یادگیری

21.Dougherty
22.Cooper, Folta and Woo
23.Kaish and Gilad

24.Ardichvili and Cardozo

مدل مفهومی تحقیق
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خودکارآمدی
تعهد به یادگیری

یادگیری
گرایی

اشم انداز مشترک

روشن فکری

نمودار :1مدل مفهومی تحقیق

اشم انداز مشترک و روشن فکری به عنوان متغیر
مستقل ،سازه خودکارآمدی به عنوان متغیر میانجی و در
نهایت سازه شناسایی فرصتها به عنوان متغیر وابسته در
نظر گرفته شده اند.
روش شناسی
این تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است
و بر حسب روش جمع آوری اطالعات از نوع تحقیقات
توصیفی-همبستگی است .ازطریق روش تحقیق توصیفی،
سازههای تحقیق در نمونۀ آماری مورد مطالعه توصید
میگردد و از طریق روش تحقیق همبستگی و مدلسازی
معادالت ساختاری روابط بین سازههای تحقیق بررسی
میگردد.در این تحقیق به منظور جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه  19سوالی استفاده شده است .برای سنجش
سازه یادگیریگرایی از مقیاس توسعه یافته توسط سینکوال
و بیکر ()0222که عبارتند از :تعهد به یادگیری( 4سوال)،
اشم انداز مشترک( 5سوال) و روشن فکری( 4سوال) استفاده
شده است .برای سنجش سازه خودکارآمدی از مدل
خودکارآمدی عمومی مشتمل بر  1سوال که توسط ان؛

گوالی و ادن که در سال 9110مطرح گردیده استفاده
شده است و در نهایت برای سنجش سازه شناسایی
فرصتها که شامل  00سوال میباشد تلفیقی از
گویههایی که آردویچویلی،کاردوزو و ری()9111؛ایم و
ورکمن( )9114و تیچ،اسچوارتز و تاریلی( )0212مطرح
نمودهاند استفاده شده است .پرسشنامه تحقیق به دو
صورت پرسشنامۀ کارآفرینان و پرسشنامۀ مدیران طراحی
شده است که تفاوت آنها در سواالت مربوط به
خودکارآمدی و شناسایی فرصتها است که در پرسشنامۀ
کارآفرینان افراد ویژگیهای خود را میسنجند و در
پرسشنامۀ مدیران ،افراد ویژگیهای کارآفرینان خود را
میسنجند.جامعۀ آماری در این تحقیق پرسنل و
کارآفرینان شرکتهای زیر مجموعه پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد واحدهای فناوری دارای مجوز از
وزارت علوم تحقیقات و فناوری شهر تهران میباشند که
محصولشان وارد بازار شده و در حال رقابت میباشند.
این شرکتهای زیر مجموعه تحت عنوان شرکتهای
دانش بنیان نامیده میشوند .اسامی پارک های علم و
فناوری و مراکز رشد شهر تهران عبارتند از:
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-0پارک علم و فناوری پردیس -9پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران  -1مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته
دانشگاه صنعتی شرید  -4مرکز رشد واحدهای فناوری
پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  -5مرکز رشد
واحدهای فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست
فناوری  -6مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
شهیدبهشتی -7مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی
امیرکبیر  -1مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -2مرکز رشد واحدهای
فناوری فراوردههای دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایران -01
مرکز رشد واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه
علم و صنعت ایران  -00مرکز رشد فناوری اطالعات و
ارتباطات(رویش)  -09مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران(عصر انقالب) .با توجه به
معدود بودن شرکتهای کارآفرین(دانش بنیان) زیرمجموعه

مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از روش نمونهبرداریدر
دسترس برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است .روش
نمونهگیری در دسترس از روشهای نمونهگیری غیر
احتمالی میباشد که در آن پاسخدهندگان براساس در
دسترس بودن انتتاب میشوند .بر این اساس پرسشنامه
تحقیق در اختیار مدیران و کارآفرینان شرکتهای دانش
بنیان تا جایی که مقدور بوده است و افراد حاضر به همکاری
بودهاند قرار گرفت .براساس تتمینها جامعۀ آماری این
تحقیق یعنی مدیران و کارآفرینان شرکتهای دانش بنیانی
که محصوالت آنها وارد بازار شده و در حال رقابت میباشند
حدود  611نفر تتمین زد شدهاند که براساس جدول
مورگان حجم نمونه برابر  914نفر میباشد  .در این پژوهش
حدود  921پرسشنامه توزیع شده که حدود 951
پرسشنامه جمعآوری شده است و از این تعداد 941
پرسشنامه قابل استفاده برای تحلیل بودهاند.

جدول :1نتایج تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ سازه های تحقیق
سازه
یادگیریگرایی
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گویه

بارعاملی

مقدارعدد معناداری

تعهد به یادگیری

0

1772

تعهد0

1757

-

تعهد9

1752

7709

تعهد1

1776

1711

تعهد4

1764

7757

اشم انداز مشترک

1711

2794

اشم انداز0

1764

-

اشم انداز9

1751

7749

اشم انداز1

1761

7727

اشم انداز 4

1764

1709

اشم انداز5

1766

1797

روشن فکری

1725

01727

آلفای کرونباخ

17116

شناسایی فرصت ها

خودکارآمدی
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روشن فکری0

1771

-

روشن فکری9

1771

2765

روشن فکری1

1764

1726

روشن فکری 4

1751

1702

خودکارآمدی0

1755

1701

خودکارآمدی9

1751

1775

خودکارآمدی1

1770

00719

خودکارآمدی4

1749

6719

خودکارآمدی 5

1741

6701

خودکارآمدی6

1755

1741

خودکارآمدی 7

1756

1719

خودکارآمدی 1

1744

6712

شناسایی فرصت0

1751

7767

شناسایی فرصت9

1742

7741

شناسایی فرصت1

1742

7742

شناسایی فرصت4

1759

7716

شناسایی فرصت5

1741

6741

شناسایی فرصت6

1761

01710

شناسایی فرصت7

1749

6791

شناسایی فرصت1

1760

2767

شناسایی فرصت2

1767

01711

شناسایی فرصت 01

1769

2775

شناسایی فرصت 00

1760

2759

17751

17199
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یافته های تحقیق
قبل از آزمون فرضیهها و مدل مفهومی تحقیق بایستی روایی
و اعتبار ابزارهای سنجش سازههای تحقیق تعیین گردد.
اعتبار پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ
تعیین گردید که این میزان برای همۀ سازههای تحقیق
باالتر از  177و برای تعیین روایی از روش تحلیل عاملی
تاییدی استفاده گردید که خالصۀ نتایج این تحلیل در
جدول شماره 0آورده شده است .همچنین مقدار شاخصهای
برازش تحلیل عاملی در جدول شماره  9خالصه شده است.
نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان میدهد که تمامی ابعاد با
سطح معناداری بیشتر از میزان استاندارد  0726و ضرایب

معناداری بیشتر از  ،11سازههای خود را به خوبی تبیین
میکنند و نشان میدهند که ابزار تحقیق از روایی مناسبی
برخوردار است .برای سنجش فرضیهها از روش ضریب
همبستگی پیرسون و همچنین مدل معادالت ساختاری
استفاده شده است .نتایج انحراف معیار ،میانگین و همچنین
ضریب همبستگی پیرسون بین سازههای تحقیق در جدول
شماره 1خالصه گردیده است .این نتایج نشان میدهند بین
سازههای تحقیق در سطح معنا داری ،1710همبستگی
معناداری با مقدار  17450تا  17601وجود دارد.

جدول  :2شاخص های برازش
سازه

RMSEA

CHI-SQUARE/DF

NFI

CFI

IFI

GFI

یادگیریگرایی

17174

9719

1725

1727

1727

1729

خودکارآمدی

17111

9715

1720

1724

1724

1724

شناسایی

17172

9741

1720

1724

1724

1729

فرصت

جدول  :3میانگین ،انحراف معیار و آزمون همبستگی پیرسون سازه های تحقیق
سازه

میانگین

انحراف معیار

یادگیریگرایی

خودکارآمدی

فرصت

خودکارآمدی

4711

1742

17450

-

17459

شناسایی فرصت

1720

1751

17601

17459

-

شناسایی

یادگیریگرایی

4717

1754

-

17450

17601

05

دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی ،سال دوم ،شمارۀ  ،4پاییز و زمستان 0129

نشان داده شده است .همچنین میزان شاخص هاای بارازش
در جدول شماره 4خالصه گردیده است .نتاایج مادل نشاان
میدهند که تأثیر یادگیری گرایی بر شناسایی فرصت بیشاتر
از تأثیرش بر سازه خودکارآمدی می باشد .همچنین با توجاه
به شاخصهاای بارازش  RMSEAحادود  1711و تقسایم
کایدو بر درجه آزادی کمتر از  1و همچناین شااخصهاای
 NFI , CFIکاه اعادادی بیشاتر از میازان اساتاندارد 172
میباشند میتوان استنباط کرد که مدل تحقیق مدل خوب و
مناسبی میباشد.

تحقیق نشان داده است که سازه یادگیری گرایی بر شناسایی
فرصاااااااااتهاااااااااا (،) p<0.01 ,t=5.90, B=0.63
وخودکارآماادی( )B=0.53,t=4.91,P<0.01بااا توجااه بااه
عدد معناداری بیشاتر از  ،0726تاأثیر معناادار دارد بناابراین
فرضااایه  0و  9تاییاااد گردیاااد .همچناااین تاااأثیر ساااازه
خودکارآماااااااااااادی باااااااااااار شناسااااااااااااایی
فرصااتهااا( )B=0.23,t=2.64,P<0.01نیااز دارای عاادد
معناداری بیشتر از میزان استاندارد  0726می باشد که نشاان
دهنده تایید فرضیه  1تحقیق میباشد .نتایج آزمون فرضیهها
با استفاده از مدل معادالت ساختاری در نمودار0

نمودار :2مدل معادالت ساختاری برای سنجش فرضیهها در حالت تخمین استاندارد

جدول :4مقادیر شاخصهای برازندگی مدل
RMSEA

17160

CHI-SQUARE/DF

071

NFI

تحقیق

1721

CFI

1725

IFI

1725

GFI

1717
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نتیجهگیری
این تحقیق رابطۀ میان یادگیریگرایی ،خودکارآمدی و
شناسایی فرصت را بررسی نموده است .همانطور که نتایج
تحقیق نشان میدهند ،یادگیریگرایی بر شناسایی فرصت
کارآفرینان تأثیر معناداری دارد .این نتیجه ،نتایج
نوناکا( )0224و کربت( )9119را حمایت میکند .این نتیجه
نشان میدهد که تعهد به یادگیری در حد فردی و سازمانی
و همچنین داشتن دیدگاه روشن و بدون تعصب نسبت به
مساهل درونی و بیرونی سازمان و تعرید اشمانداز واحد بین
همۀ اعاای سازمان به کارآفرینان شرکتهای دانش بنیان
کمک میکند که نسبت به فرصتهای موجود جهت نوآوری
محصوالت و توسعه بازارهایشان همواره هوشیار باشند و با
شناسایی و استفاده به موقع از آنها همواره به دنبال توسعۀ
سازمان خود باشند .این نتیجه نشان میدهد که یادگیری نه
تنها برای کارآفرینان الزم است بلکه این یادگیری باید با
تعرید اشمانداز مشترک در بین همۀ اعاای سازمان اتفاق
بیافتد و مجموع تمامی این تعهدات به یادگیری در نهایت
به شناسایی فرصت از طرف کارآفرینان منجر میشود.
همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که یادگیریگرایی بر
خودکارآمدی کارآفرینان نیز تأثیر معناداری دارد .این نتیجه
نتایج تحقیقات پیشین را تایید میکند .همچنان که نوناکا و
تاکچی( )0225بر این باورند که یادگیریگرایی باعث
خبرگی افراد و باندورا( )0216بیان میدارد که براساس
تئوری شناخت اجتماعی ،خبرگی در نهایت موجب
خودکارآمدی افراد میشود .این نتیجه بیان میدارد که هر
اه یک سازمان به سمت یادگیری حرکت کند و افرادش
دارای اشمانداز مشترک و درنتیجه حس تعهد به یادگیری
داشته باشند ،کارآفرینان این سازمانها با احتمال بیشتری
به رسیدن به موفقیت اعتماد دارند و این دو نتیجه اهمیت
یادگیری را در شرکتهای دانش بنیان نشان میدهد .نتیجۀ
دیگر تحقیق نشان میدهد که خودکارآمدی کارآفرینان بر
شناسایی فرصت کارآفرینان تأثیر معناداری دارد .این نتیجه،
یافتههای تحقیق ازگن و بارون( )9117را تایید میکند .این

51

دو محقق معتقدند که افراد با خودکارآمدی باال بیشتر به
دنبال فرصتهای کارآفرینانه میباشند .این نتیجه نشان
میدهد که کارآفرینانی که به موفقیت و تواناییهای خود
باور دارند بیشتر به دنبال فرصتهای جدید هستند زیرا
احتمال موفقیت خود را در شناسایی و استفاده مؤثر از این
فرصتها رابیشتر میدانند.
کاربرد این تحقیق در توسعۀ علم این است ،که تحقیق
حاضر اولین پژوهشی است که در زمینۀ ارتباط بین
یادگیریگرایی در سطح سازمان و شناسایی فرصت
کارآفرینان انجام شده است و همچنین اولین پژوهشی است
که به بررسی مؤلفۀ یادگیریگرایی و ارتباط آن با
خودکارآمدی کارآفرینان در شرکتهای دانش بنیان پرداخته
است .به دلیل اهمیت شرکتهای دانش بنیان در توسعۀ
اقتصادی کشورهای در حال توسعه مانند ایران ،تحقیق فوق
با بررسی عوامل تأثیرگزار بر مؤلفه شناسایی فرصت که
محوریت اصلی کارآفرینی و در نتیجه پیشرفت نوآوری در
این شرکتهاست میتواند سهم به سزایی در کمک به
تحقیقات کارآفرینی داشته باشد.
پیشنهاد کاربردی تحقیق حاضر این است که کارآفرینان
شرکتهای دانش بنیان که عمدتاً افراد تحصیلکرده
دانشگاهی هستند و به دنبال یادگیری مساهل جدید
میباشند باید به این مسئله مهم نیز توجه نمایند که این
احساس تعهد به یادگیری را با تعرید اشمانداز مشترک در
بین تمام اعاای سازمان خود ایجاد نمایند.
این یادگیری به افراد سازمان کمک میکند که آنها همواره
دیدگاهی روشنفکرانه نسبت به مساهل پیرامون خود داشته
باشند و در نتیجه این تمایل همیشگی به یادگیری از
محیط پیرامون به آنها باعث توجه بیشتر به فرصتهای بازار
در بین تمام اعاای سازمان و به ویژه خود کارآفرینان
میشود.
همچنین با ایجاد یک محیط یادگیرنده در بین اعاای
سازمان ،کارآفرینان احساس خودکارآمدی بیشتری نسبت به
شناسایی و استفاده از فرصتهای بازار خواهند داشت.
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