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شبکهسازیومعماریسازمانییادگیرنده"
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مقدمه
سازمانها جهتارائهنوآوری وتبیین فرایندهای آن

امروزهدرکچگونگی رخدادیادگیری در
سازمانهای

ازاهمیت بسیار زیادی بین محققانبرخورداراست .یکی ازسازوکارهای اجرایی در
کارآفرین ،چگونگی یادگیری جهت تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه است
(الیز 3395 ،9؛ سمبورک .)3334 ،3یادگیری کارآفرینانه در سطح سازمانی میتواند توانایی
ییهارا
شرکترابرایتشخیصفرصتهاتقویتنماید (رای )3336،3وکمککندکهاینتوانا 

برداریازفرصتهایکارآفرینانهبهکارگیرد (ویلیانگ .)3333،5اما


برایبهره
بهنحومؤثری 

ازچهوجهتمایزاتی درسازوکار یادگیری خود

سؤال اصلی اینجاست کهیک سازمانکارآفرین 
ینانهبودنیادگیریدر این سازماناست؟مرورادبیاتنشان
نشاندهندۀ کارآفر 
برخورداراستکه 
ارائهشده برای یادگیری کارآفرینانه بر فرایند یادگیری در عرصه عمل
یدهد اغلب تعاریف  
م 
شناختهشدۀ "یادگیری

یروند و ابعاد 
توسط کارآفرین تمرکز دارند و از سطح فردی فراتر نم 
کارآفرینانه"،همگیبهفردکارآفرینمرتبطهستند کهبیانگر شکاف نظری مهمدراین زمینهو
مدلها در سطح سازمانی  است (ونگ 4و همکاران .)3395،در این
عدم قابلیت کاربردی این  
سازمانهای کارآفرین ،یک مدل مفهومیازسازۀ

مطالعهبابررسی سازوکار یادگیری سازمانی در
شرکتهای شبکهنمایشخانگی6ارائهشدهاست .شبکهنمایش

یادگیری کارآفرینانه سازمانیدر
مهمترین حوزههای تولیدی در عرصه سینماست که در آن آثار سینمایی و
خانگی یکی از  
بهصورت محصوالت ویدئویی تولید و عرضه
یالها برای عرضه در شبکه نمایش خانگی  
سر 
بهرهبرداری ازآنتوسطمخاطبان
میشوند.مزیترقابتیاینشیوۀ توزیع،سرعتوگستردگی 
شرکتهای تازهتأسیس برایورودبهاینصنعت،فشار

اخیربهدلیلاقبال

سالهای 
میباشد.طی 
رقابتی در این شبکه به شکل روزافزونی باال رفته است .ازسویدیگر ،بهدلیل تغییرات فناوری،
فرصتهای جدیدیرا

تلفنهای همراههوشمندوافزایشدسترسیمردمبهاینترنت ،
فراگیرشدن 
1. Lyles
2. Sambrook
3. Rae
4. Wee-Liang
5. Wang
6. Home EntertainmentChannel
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سازمانهای

ینرو ،
برایارائهخدماتومحصوالتبهمشتریاناینشبکهفراهمآوردهاست.ازا 
پیشرودراینصنعتبرایکسبوحفظمزیترقابتیخود،الزامشدیدیبهیادگیریسازمانیاز
فرصتهایکارآفرینانهراشناسایی

یگرفتندچگونه
یبایستیادم 
داشتهاند.آنهام 
نوعکارآفرینانه 
گرفتهاند که
بهرهبرداری کنند .آنهابرایپیروزیدررقابتیاد  
فرصتها  

کنندوچگونهازاین
چگونهخودراتغییردهند.لذااینحوزهازصنعت ،ظرفیت خوبیبرایبررسیفرایندیادگیری
کارآفرینانهسازمانیدارد .

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش


9

بهعنوان قلمرو دانشاز تحقیقات در فصل مشترک دو
تحقیقات پیرامون یادگیری کارآفرینانه  
زمینۀ یادگیری و کارآفرینی ظهور کرده است (رای3331،؛ لیچ و هریسون .)3332،3تعریف

کسبوکار ( "3برگلوند 5و همکاران،) 3331،

گسترهای از "یادگیری 

یادگیری کارآفرینانه ،
کسبوکار" (رای)3334،تا

شناختفرصتهاوتأسیس ،سازماندهی ومدیریت یک 

"یادگیری 
بهکارگیری
"انواع مختلفی از فرایندهای تجربی و شناختی مورداستفاده در کسب ،نگهداری و  
یگیرد .طبق تعریف یادگیری
دانش کارآفرینی" (یونگ و سکستون )3333 4،را در برم 
راهاندازی و یا
کارآفرینانه عبارت است از فرایند مستمر توسعۀ دانش موردنیاز برای اثربخشی  
کسبوکار خطرپذیر جدید( 6پولیتیس .)3334،1اکثرنظریاتیادگیریکارآفرینانهبه

مدیریت 
یککنندۀ
دادهاند کهتحر 
بررسیتجربیاتنامداوماماباارزشدرطیفرایندیادگیریتوجهنشان 
رفتارهای کارآفرینانه بوده است (والش .)3391 ،2ادبیات حوزه کارآفرینی تأکید میکند که
شرکتهای کوچک و بزرگ است و از اهمیت بسیار

یادگیری عنصر اصلی در رشد و بقای 

1. Entrepreneurial Learning
2. Leitch, C. and Harrison
3. Business Learning
4. Berglund
5. Young & Sexton
6. New venture management
7. Politis
8. Walsh
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شرکتها برخوردار است (سوتانتو.)3391 ،9

زیادی در مطالعه نحوۀ عرضه نوآوری در این 
یتوان فرایند جستجوی دانشی دانست که برای دستیابی به سود
یادگیری کارآفرینانه را م 
کارآفرینانه،الزامیاستوریشهدرانبارهدانشقبلیوتجربیاتپیشینیداردکهمحرکخالقیت
ونوآوریاست(اسکارموزبیو .)3391،3
یندجستجووبهرهبرداریاز

نهتنها بهآنچهکارآفرینبایدطیفرا
هستۀیادگیریکارآفرینانه 
کسبوکار

مخاطرهآمیز یامدیریتیک

کسبوکار 

فرصتهایکارآفرینانه 3درجهتخلقیک

بهطور متمرکزی به فرایندهای خاص
شکلگرفته یاد بگیرد ،توجه دارد (دیمو ،)3331 ،5بلکه  

یپذیرد نیز اشاره دارد (کوپ.)3334 ،4
یادگیری که طی فرایند کارآفرینی صورت م 
عبارتدیگر ،یادگیری کارآفرینانهبه چگونگی رویداد یادگیری و اینکه چه زمانی این پدیده


به
میکند(ونگ.)3395،بایگریوومینتی
بهعنوان بنیانفهمفرایندکارآفرینینگاه  
رخمیدهد  ،


6

( )3339بر این نکته تأکید داشتند که «کارآفرینی ،فرایند یادگیری است و یک نظریه پیرامون
بهزعم رای( ،)3333یادگیری
پدیدۀکارآفرینیمیبایستدربردارندۀ نظریهیادگیریهمباشد»  .

ییناپذیر فرایند کارآفرینی است که در آن انسان و کنش اجتماعی بیش از
جزء بنیادین و جدا 
جنبههای اقتصادی اهمیت دارد (مارکوارت )3333،1و از سوی دیگر یادگیری فرایند فرآمده

معنابخشی 2استکهطیآنافراد ،تواناییکنشمتفاوت،خلقدانش،اقداموفهمچراییرادر
خودتوسعهمیدهند(المپکینولیختنشتاین.)3334،1

نظریصورتگرفتهدرحوزهیادگیری کارآفرینانه که

مشارکتهای 

درجدول ( )9بخشیاز
توسطونگوچو)3395( 93ارائهشده،آمده است.همچنینتالشهایینیزبرایارائهمدلیاز

1. Soetanto
2. Scarmozzino
3. Entrepreneurial opportunities
4. Dimov
5. Cope
6.Bygarve & Minniti
7. Marquart
8. Emergent process of Sense-making
9. Lumpkin & Lichtenstien
10. Wang & Chugh

43

ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانۀ سازمانی

گستردهای مانند یادگیری

یدگاههای نظری 

یادگیری کارآفرینانه  صورت گرفته است که  از د
تجربی ،9یادگیری سازمانی ،نظریۀ شناخت اجتماعی ،3اکولوژی جمعیت 3و نظریۀ پیکربندی

5

منبعثشدهاند(والش.)3391،ازجملهدیویدرای()3399مدلمفهومی"یادگیریکارآفرینانه"را

باتوجهبه دو عامل «زمان» و «توسعه ظرفیتهای کارآفرینانه» ارائه کرد .در این مدل عواملی

ارزشها و انگیزهها ،موفقیت ،اهداف روشن ،نظریۀ فردی،

اعتمادبهنفس ،

ازجمله خودباوری و 
یگیرندواثراتمتقابلآنها
شناختهشده،ارتباطاتویادگیریفعال،موردبحثقرارم 

ییهای
توانا 
یشود ،نشانداده
بریکدیگر کهدرنهایت وباگذشتزمانمنجربهتوسعۀ ظرفیت کارآفرینانه م 
شدهاست .
یدهد که
پولیتیس ( )3332در مدل خود از یادگیری کارآفرینانه به این سؤال پاسخ م 
توجهبهارتباطمیان
یکنند.با 
کارآفرینان چگونهتجربهکاری خورابهدانشکارآفرینانه تبدیل م 
تجربۀ کارآفرینانه ودانشکارآفرینانه کهدرچارچوبپولیتیس نشاندادهشدهاست،تجربیات
کارآفرینانه به کمک فرایند تبدیل که شامل کشف ،جستجو وبهرهگیری از کشفیات است ،به
یشود.در اینمیان ،عواملی ازجمله تجربیات پیشین ،گرایشات شغلیو
دانشکارآفرینانهتبدیل م 
منطقواستداللشناسایی اطالعاتباارزش نیز وجودداردکهبر اثربخشی اکتشافاتوبهرهگیری
بهسزاییدارند.جونز)3336(4نیزبااتخاذرویکردتکاملی،اینپدیدهرادر
درفرایندتبدیل،تأثیر 
نشاندهندۀ چگونگی تغییر محیط
مدلسازی کرد .این مدل  
سهگام :دگرگونی ،انتخاب  و ابقا   

یادگیریدرفرایندیادگیریکارآفرینانهاست .


بهطورکلی ،تحقیقات این حوزه نشان دادهاست که در زمینه رقابتی امروز کهپیچیدگی و

داریروبهافزایشاست ،نگاهاستاتیکبهیادگیرینمیتواندنحوۀ

بهصورت  
شتاب
نوساناتبازار 
سازمانهای کارآفرینتبیینکند ،لذالزوممطالعاتیبا

شکلگیری نوآوریوعرضهآنرادر

1. Experiential Learning
2. Social Cognitive Theory
3. Population Ecology
4. Configuration Theory
5. Jones
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فرصتها در سطح سازمان  بیش از همیشه

رهبرداری از 
تمرکز بر نحوه یادگیری تشخیص و به 
وجوددارد(سکوندو .)3391،9


جدول  .6بخشی از مشارکتهای نظری در حوزه یادگیری کارآفرینانه ( ونگ و چو)3162،
صاحبنظران

سطح تحلیل

شومپیتر(1934)3

فردیوسازمانی

یادگیرینوآوریکهنتیجهیادگیریفردیواجتماعیاست

کرزنر(1973)3

فردی

فرصتهاکهنتیجههوشیاریکارآفرینانهاست

یادگیریکشف

یانگوسکستون
)(1997

فردی

مشارکت نظری

بهعنوانیکمنبع
بهکارگیریدانشکارآفرینانه 
انبارشاکتسابیو 
خبرگیاست

مینتی(2001)5

فردی

مدلالگوریتمیتصمیمگیریبرپایهتجربیات


رای)(2001

فردی

فردیمنابعیادگیریرابهموفقیتمرتبطمیکند

شناخت

کوپ)(2005

فردی

فرایندهاییادگیریپویابامراحلوویژگیهایمنحصربهفرد


فردی

چارچوبپویاانتقالدانشونتایجآن

پولیتیس)(2005
المپکین)(2005
کاوینواسلوین

فردی

4

)(2006

سازمانی

دیمو)(2007

سازمانی

رای)(2011

فردی

کرزنر)(2012

سازمانی

ارتباطمیانیادگیریسازمانی،شناختفرصت،خالقیتو
فرایندهایکارآفرینی
انواعمختلفیادگیریکارآفرینانهدرسازمانبهعنوانیادگیریاز

شکستهایراهبردی

ساختارهایمناسبیکهاجازهمیدهنددانشبهطورمؤثردرون

سازمانخلقوانتقالیابد
بهکارگیریوتوسعهمهارتهایکارآفرینانهدریادگیری

افزایشگرایشکارآفرینانهازطریقیادگیریتجربیویادگیری
اکتسابی
1. Secondu
2. Schumpeter
3. Kirzner
4. Minniti
5. Covin & Slevin
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روششناسی پژوهش
نظاممند،عدموجود
منطقاصلیاینپژوهشجهتاستفادهازطرحتحقیقنظریهبرخاستهازداده 
یادگیریکارآفرینانهمتناسببازمینهسازمانیاستکهپژوهشگربرایاولینباردرصدد

مدل
فنهای
بهعنوان 
ساختیافته 

اینپژوهشازمشاهداتمیدانیومصاحبههای 
نیمه

ارائهآناست.در
کسبوکارهاینوآوردرشبکه

جمعآوریدادهاستفادهشدهاست.جامعۀآماریاینتحقیقشامل

نمایش خانگی ایران است که بر مبنای تشخیص و شناسایی یک فرصت ،ایجاد شده و توسعه
یافتهاند.طبقاطالعاتاخذشده ازادارهفرهنگوارشاداسالمی 93 ،شرکتشناساییشد.سپس
ساختیافتهبامدیرانارشدوکارشناساناین

نمونهگیرینظری33،مصاحبه 
نیمه
بااستفادهازروش 
هاصورتگرفتکهرونداشباعدادههاازمصاحبۀهفدهمآغازشد .

شرکت


یافتههای پژوهش
پس از انجام  33مصاحبه 433 ،گزاره  و کد استخراج شد .در جدول شماره  3نمونههایی از
مصاحبهشوندگان استخراجواستنباطشدهومفهوماولیهمربوطهبهآنهاآورده

گزارههاییازکالم

شدهاست .
دادههایاستخراجی
مصاحبههاوافزایشاعتبار 

یانذکراست،جهتافزایشپایایی
همچنینشا 
مصاحبهها با خود افراد

گزارههای استخراجی از متن 

شیوه کنترل متقاطع ( چککردن متقابل 
مفهومپردازی

یادهسازیشدهاست.دراینتحقیق3مصاحبهکنترلمتقاطعبا
مشارکتکننده)نیزپ 

دادهها
هاوشباهتهاوادغام،تلخیصوتقلیل 


یندمقایسهتفاوت
ودادههاوانجامفرا

یدهها
دقیقپد 
صورتگرفت .
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جدول  .3نمونه گزارههای کالمی
کد اولیه

گزارههای کالمی
خالقیت در تولید تجهیزات پیشرفته صدا و تصویر ( برودکست)
نوآوری در تولید ماژوالر برای استریم در بستر شبکه

استفاده از  Setup Boxبهعنوان ابزاری برای عرضه محصوالت نمایشی به مخاطبان تحت پروتکل

IPTV

بهرهگیری از امکانات تلفنهای هوشمند برای عرضه محصوالت نمایشی با ایجاد اپلیکیشنهای کاربردی
ایجاد تنوع در نرمافزارهای کالینت و پشتیانی از پلتفرمهای متفاوت
ایجاد نوآوری در مدل کسبوکار و طریقه کسب سود به

)(same experience on any device

روشهای)(SVOD, AVOD, IVOD, FVOD

نوآوری در اکوسیستم با بهرهگیری از سرویس ابری برای ایجاد سامانه دریافت محتوا 1و تبدیل محتوی

2

عرضه نوآورانه محصوالت نمایشی از طریق همکاری با سایر شرکتها ( اپراتورهای ISP ،ها CP ،ها،

قابلیتنوآوریجهتارائهکاالوخدماتجدید 

نوآوری در ایجاد سامانه پیشرفته مدیریت دسترسی کاربران

)(Single sign on access server

شرکتهای پخش )



کدگذاری باز:
نرمافزار  566 AtlasTiگزارهکالمی 36،کداولیهو93
طیمراحلکدگذاریباز بااستفادهاز 
مفهومشناساییشد .
در شکل ( )1نمونه شکلگیری کدهای اولیه از گزارههای کالمی در نرمافزار

AtlasTi 8

ارائه شده است که در آن  7گزارۀ کالمی که مصادیق مختلف توسعه مدلهای کسبوکار در
شرکتهای شبکه نمایش خانگی بودهاند ،گزاره مهارت توسعه مدل کسبوکار را شکل دادهاند
و این گزاره خود ،زیرمجموعه کد اولیه یادگیری مهارتهای خلق فرصت قرار گرفته است.

1. Ingest Solution
2. Cloud Transforming Platform

34

ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانۀ سازمانی

شکل  .6نمونه شکلگیری کدهای اولیه

کدگذاری محوری :


بهعنوانمقولهیاپدیدهاصلی«یادگیریتعجاملیفرصجتگجرا»در
دراینمرحلهیکمقولهمحوری 
مرکزفرا یندموردبررسیقرارگرفتوسپسسایرمقوالتبهآنارتباطدادهشدند.
جدول  .3خالصه کدگذاری محوری
کد

کدهای اولیه

مفاهیم

 CC141

یادگیریمهارتشناسایییاخلقفرصت

 CC211

بهرهبرداریازفرصت 
یادگیریتعاملیمهارت 

یادگیری
تعاملی

 CC231

فرصتها 

انعطافپذیریدربرابر

یادگیریتعاملیمهارت

فرصتگرا

 CF121

ایجادانگیزهبراییادگیریکارآفرینانهدرکارکنان

 CF122
 Cf123
 CF124
 CF131

آزادیعملواستقاللکارکناندرمراحلیادگیری 
نظامپاداشبرایتقویترفتاریادگیری
فرصتها 

دسترسیبهمنابعموردنیازبرایشناساییوبهرهبرداریاز
تغییراتفناورانه

Cf132

شدترقابت 

 CF133

افزایشانتظاراتمشتریان 
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 ST111

فرصتها

بهعنوانسکوییبرایشناخت
استفادهازدانشسازمانیموجود 

ST112

بهرهگیریازمنابعاجتماعیبهعنوانمنبعیبراییادگیری 


ST113

نشدهاند 
بهصورتمؤثربهکارگرفته 
یتهایسازمانیکه 
بهرهگیریازقابل 


 ST121

یهایشرکتدرارزیابیشکست
توجهبهافزایشتوانمند 

ST122

بهمنظورافزایش
نظاممندبرایتشخیصتغییررونددربازار 
وجودبرنامه 
انعطافپذیریشرکت


یادگیریاثر
مطلوب 

یادگیری
انطباقی 

ST123

پروژههایرقبا
یتهای 
شکستهاوموفق 

یادگیریاز

 ST131

اهرمقراردادنمنابعموجودسازمانبراییادگیریگروهی


ST132

سازمانهایهمکاربراییادگیریگروهی

یتهای
اهرمقراردادنقابل 


یادگیری

ST133

اهرمقراردادنروابطاجتماعیبیناعضایسازمانبراییادگیریگروهی


اهرمی 

 ST134
 CX111
 CX112
 CX113

اهرمقراردادنروابطاجتماعیبیناعضایسازمانبراییادگیریگروهی



راهبردها

ایجادروابطبینسازمانیبرایتبادلاطالعاتوخلقدانشجدید
سازمانها 

یتهایسایر
بهکارگیریمنابعوقابل 
یادگیری 
سازمانها 

مشارکتدرارائهنوآوریباسایر

CX114

فرصتهاازطریقشبکه 

بهرهبرداری
شناساییو 

شبکهسازی 

زمینهها

 CX211

ساختاریادگیرنده 

 CX212

سرمایهاجتماعییادگیرنده 

معماری
سازمانی

 CX213
 OT111
 OT112

نظامشناختیسازمانیادگیرنده

یادگیرنده 

قابلیتتطبیقباتغییراتمحیطی

یتهای
قابل 

قابلیتجذبدانشجدید

OT113

قابلیتنوآوریجهتارائهکاالوخدماتجدید 

پویای
ترکیبی 

EF111

مصرفکننده 

تغییررفتار

EF112

رسانههایجدیداجتماعی 


EF113

فقدانساختارهایمؤثربرایحمایتازمالکیتفکری 

EF114

یلکنندهرشدشبکهنمایشخانگی 
ایجادقوانینحمایتیوتسه 

EF115

بهرهگیریازتحقیقاتدانشگاهیصنعتشبکهنمایشخانگی 

EF116

استفادهوبهرهگیریازمشاوراندانشگاهی 

پیامدها

فرهنگی
اجتماعی 
دولت 

عوامل
محیطی

دانشگاه 




مقوله محوری  :یادگیری تعاملی فرصتگرا


براساسیافتههایاینپژوهش،مقولهمحوریدرپدیدۀ"یادگیریکارآفرینانهسازمانی"مقولۀ
یادگیری تعاملی فرصتگراست .این مقوله به تعاملیبودن یادگیری در فرایند کارآفرینی بین
نشاندهندۀ ماهیت اجتماعی این نوع از یادگیری پیرامون
اعضای یک سازمان اشاره دارد که  
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فرصتها و وجهتمایز یادگیری کارآفرینانه فردی از یادگیری کارآفرینانه سازمانی است .طبق
بهصورت تعاملی
یدههای جدیدافرادسازمان 
مصاحبهشوندگان،طیفرایندکارآفرینیا 

اظهارات
یشود واین
وازطریقروابطرسمیوغیررسمی کهبینآنهابرقراراستبهاشتراکگذاشتهم 
شکلگیری دانش جدید با تمرکز بر فرصتها در سازمان و انتقال آن بین اعضا
تعامل بستر  
ینرو شرط اصلی و الزامی (شرط الزم) برای رویداد یادگیری کارآفرینانه سازمانی
یشود .ازا 
م 
فرصتهایکارآفرینانه است.درمجموع از 29مفهومایجادشده در مرحله

وجودتعاملپیرامون
کدگذاریباز 92 ،مفهوم اولیه در قالب   3مقولۀ فرعی در کدگذاری محوری در دسته پدیده
اصلیبهشرحزیرقرارگرفتهاند :



شرکتهای نوآور شبکه نمایش

الف) یادگیری تعاملی مهارت شناسایی و خلق فرصتها :
دادهنشده مخاطبان هستند .بدین منظور یاد
خانگی بهدنبال شناخت شکاف بازار و نیازهای پاسخ 
یگیرندکهچگونهبینعرضهکاالوخدماتنمایشیوتقاضایآنهاتعادلمناسببرقرارنمایند.
م 
فرصتهادرسازمان،دربردارندۀفرایندخلقوانتقالدانشتوسطاعضایسازماناست

یادگیری
یشود(رای.)3393،
ازفرصتهایکارآفرینانهبهکارگرفتهم 

وبهرهبرداری

کهدرشناسایی


یشود.این
یکیشنهای موبایل مدیریت م 

روزانهمابهوسیله اپل

مروزهتمامکارهای 

نقلقول ":ا

قابلتأملی رابرای شبکهنمایش خانگی ایجاد نمودهاست.برای مخاطبانبسیار
فرصتهای  

زمنیه ،
یلهایخودتماشاکنند ".
آساناستکهمحصوالتنمایشیخودراازطریقموبا 


ب) یادگیری تعاملی مهارت بهرهبرداری از فرصتها :این شرکتها بهدنبال فراگیری
عنوانمثال آنها سعی در یادگیری نحوه
به 
یادهسازی ایدههای نوآورانه خود هستند  .
روشهای پ 

کسبوکار به شکل

مدلهای جدید 
بهوسیله ایجاد شبکه و یا از طریق  
یدهها  
بهرهبرداری از ا 

راهاندازیVOD9هستند .
دانشبنیاندرعرصهاینترنتبرای 
استارتآپهای 



نقلقول ":در چرخۀ عرضه شبکه درخواستی نمایش هم تولیدکنندگان و هم مؤسسات

یعکنندگان و
یتوانند نقش ایفا کنند و سپس با ایجاد روابط همکاری با  تجم 
ویدئورسانه م 
رابهرهبرداریکنند".

فرصتهایسودآوری

اپراتورهایاینترنتیومخابراتی،
1. Video on Demand
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ج) یادگیری تعاملی انعطافپذیری در برابر فرصتها :اثربخشی تشخیص فرصتهای
فرصتهای تازه

ینهای سازمانی با  این 
بهرهبرداری از آنها  به میزان تناسب روت 
کارآفرینانه و  
یدهداینشرکتهاینوآور
شناختهشدهبستگیدارد(لوزبی.)3331،9یافتههایاینتحقیقنشانم 

ضعفهایسازمانیراکهمانع

عارضهیابی،مشکالتدرونیو

گروههای
گرفتهاندکهازطریق 
یاد 
بهصورتمداوم
یدههایجدیدند،پیدانمودهوبامهندسیمجددفرایندهایسازمانی 
ظهورورشدا 
راباالبرند.آنها

آمادهسازی محتوی ،تولید وپخش 
روالهای اساسیشرکتمثل  
انعطافپذیری  

آموزشهایویژهایبرایکارکنانجهتاثربخشیتغییرات،درنظرمیگیرند .

همچنین


نقلقول« :ساختارهای بوروکراتیک قبلی شرکت ما امکان ورود به عرصههای جدید را
 
بهصورتتدریجیتغییردادیم».
یکرد،لذاماساختاروفرایندهایکاررا 
امکانناپذیرم 

شرایط علی :جو کارآفرینانه و تغییرات بازار

مرتبطباپدیدهراخلقمیکنندوبهبروزآنمنجر

یتهای
شرایطعلّی ،رویدادهاییاستکهموقع 
مفهومنامگذاریشدند:

میشوند.برایمقولهشرایطعلی1کداولیهدرقالب3

الف) جو کارآفرینانه :3این مقوله از طریق انگیزش کارکنان جهت مشارکت در اقدامهای
کارآفرینانه ،بخشی از شرایط الزم جهت یادگیری کارآفرینانه سازمانی را فراهم میکند
(ویلیانگ.)3331،شرکتهاینوآوردراینصنعتباپرورشروحیهخودانگیختگیدرکارمندان
جهتعرضۀ ایدههای جدیدوارائه بازخوردمناسببهکارکنانبرای تقویت رفتاریادگیری در
یدهند.
آنهابراساسنتیجه یادگیری،انگیزهیادگیریکارآفرینانهدراعضای سازمانراافزایشم 
یآورند وبا
ازسویدیگر ،امکانآزادی عملواستقاللکارکناندرمراحلیادگیریرافراهمم 

استفادهازنظامپاداشاثربخشودراختیارگذاشتنمنابعالزمبراییادگیریجوسازمانرامناسب
یکنند .
یادگیریکارآفرینانهم 


یکنیمکهایدههایجدیددرخصوصنحوه
نقلقول":مادراینشرکتکارکنانراتشویقم 

1. Lozby
2. Entrepreneurial Climate
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یتها در بخشهای مختلف سازمان (تولید و مسترینگ ،توزیع و پخش عناوین،
انجام فعال 
یدههای
یتهایشدراجرایا 
ابزارسازی وچاپ)راابرازکنند .مابههرکارمندیبهمیزانمس ول 
یدهیم ".
خود،آزادیعملم 


ب) تغییرات بازار :اینشرکتهای کارآفریندرمحیطیسرشارازپیچیدگیوعدماطمینان
شبکههای اجتماعی فعالیت
فناورانهای و تغییرات اجتماعی مانند فراگیرشدن  

حاصل ازتغییرات 
بهصورت مستمر با افزایش انتظار مشتریان مواجه هستند (مکفرسون .)3331 9،این
یکنند و  
م 
عنوانمثال
به 
یکند .
شرکتهایاینشبکهراملزمبهیادگیریدانشجدیدویاخلقآنم 

تغییرات،
سامانههای  VAS3برای مدیریت ارتباطبا مشتریان خود و پاسخ به

آنها یادگرفته که چگونه از 
نیازهایجدیدآنهااستفادهکنند .
ازایتمامگجتهاییکهدراختیاردارند،راه


امروزهمشتریانماانتظاردارند،به
نقلقول ":

برای تماشای محصوالت ما داشته باشند" و یا اینکه چطور از بسترهای  OTT3برای  ارائه
محصوالتنمایشبهرهبگیرند .


مالحظهای را پیش روی ما گذاشت تا

نقلقول « :افزایش ضریبنفوذ اینترنت ،فرصت  
قابل

بهصورتآبونمانماهانهعرضهکنیم ».
یالهایمانراازطریقVODو 
یلمهاوسر 
بتوانیمف 
شرایط زمینهای :شبکه سازمانی و معماری سازمانی یادگیرنده

شرایط زمینهای ،شرایطی است که راهبردها و اقدامات را به شکل همبافتی تحت تأثیر قرار
بهعنوان عوامل زمینهای شناخته و
میدهند .در مرحله کدگذاری  1کد اولیه در قالب  3مفهوم  

دستهبندیشدندکهعبارتنداز:

محرکهای

مهمترین 
الف) شبکه سازمانی :2مشارکت سازمان در شبکه همکاری یکی از  
سازمانها قادر به دسترسی به اطالعاتی پیرامون

یادگیری کارآفرینانه است؛ زیرا از این طریق 
1. Macpherson
2. Value Added System
3. Over the Top
4 .Organizational network
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خودرادربهرهبرداری ازآنها افزایش

مهارتهای 

یشوندوتوانایی و
فرصتهای کارآفرینانه م 

شرکتها اقدام به

عنوانمثال بعضی از این 
به 
یدهند (دیمو3331 ،؛ کاوین و اسلوین   .)3336 ،
م 
راهاندازی شبکه توزیع سراسری
بهمنظور  
شرکتهای پخش بزرگ  

یهگذاری مشترک با 
سرما 
بهمنظورکاهششدترقابتوهیجانات
کردهاند.همچنین÷بعضیازرقبادرشبکهنمایشخانگی 
ارزشگذاری واقعی روی عناوین ،با هم

کاذب در بازار خرید عنوان و تأمین محتوی و 
هایریسکآوردارند .

مشارکتهاییدرپروژه



بهعنوانیکی ازمراجعارائهفیلم وسریال بهدارندگاناینترنت پرسرعت
نقلقول« ":نماوا» 
 
«شاتل»تسهیالت خوبی راارائهدادهاستتامحصوالتمؤسسه«سینما » 35ودیگر عناوین متفرقه
راباهزینهبسیارکمودوبلهاختصاصی«نماوا»تماشاکنند ".


ب) معماری سازمانی یادگیرنده :6در حوزه یادگیری کارآفرینانه سازمانی این مدیران ارشد
بهرهبرداری ازفرصتبرایسایراعضای سازمان
شرایطیرافراهممیکنند کهامکانتشخیصو 
فراهم شود (کریزر .)3399،3ساختار این شرکتها به شکلیاست که قدرت و عمق روابطبین
بهمنظورتسهیلیادگیریافزایشدهد.همچنینباایجادجواعتمادبیناعضا،
کارکنانومدیرانرا 
یکنند.نظامشناختیاعضایاینشرکتهابااستقبال
سرمایهاجتماعیخوبیبراییادگیریخلقم 
یدگاههایمتفاوتوگاهاًمتضادونیزتغییرذهنیتدربارۀشکستوابعادونتایجبلندمدتآن

ازد
بهنحویشکلگرفتهاستکهیادگیریرادربسترسازمانیمیسرنماید .



یدههایمتضاداحترامبگذاریم".
نقلقول":اینفرهنگدرشرکتماجاافتادهاستکهبها 



شرایط محیطی :عوامل فرهنگی اجتماعی ،دولت و دانشگاه


راهبردهاعملمیکنند.عواملمحیطیدر6

تسهیلکنندهیامحدودکنندۀ 

بهعنوان 
شرایطمحیطی 
کداولیهتحت3مفهومشناساییشدندکهعبارتنداز :


مهمترین
فرهنگها از 

الف) عوامل فرهنگی اجتماعی :تغییراتدرروندهایاجتماعیو 
خرده
1 .Learning Organizational Architecture
2 .Kraizer
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فرصتهایکارآفرینانهمحسوبمیشوند(المپکینولیختنشتاین.)3334،تغییردر

بسترهایایجاد
رفتارمخاطبانشبکهنمایشخانگیدرخریدوتماشایآثارنمایشی،تأثیرزیادیبرنحوۀعرضهو
شرکتهای کارآفریناینصنعتبابررسیدقیق

ینرو ،
توزیعمحصوالتجدیدداشتهاست.ازا 
تغییر در روندهای اجتماعی مثالً رشد ضریب نفوذ اینترنت در کشور و تغییرات فرهنگی مثل
رسانههای جدید اجتماعی است مانند اپلیکیشنهای جدیدتلفن همراه که جایگزین
فراگیرشدن  
شدهاند ،محصوالت و خدمات جدید خود را
یلههای ارتباطی قدیمی در ارتباطات اجتماعی  
وس 
یکنند .
خواستههایجدیدمنطبقم 

مطابقبا


مردمبهاستفادهازتلفنهمراهودردسترسبودناینترنت،رژیممصرفی

نقلقول«:اقبالهمهگیر

بهجای خرید نسخهاورجینال ،تمایل به خریداینترنتی
بهکلیعوضشدهاست و آنها  
مخاطبان 
دیتایفیلمدارند ».


کتهای شبکه نمایش خانگی فقدان ساختارهای مؤثر برای
ب) دولت :در این مطالعه شر 
کسبوکارهای جدید در حوزۀ

شفافسازی قوانین مرتبط با 

حمایت از مالکیت فکری و عدم 
دانستهاند

مهمترین عواملبازدارندهیادگیریکارآفرینانه
بهعنوان یکیاز 
شبکهنمایش خانگیرا 
میتواند
ینرو وضع قوانین کارآمد از سوی دولت به همراه ایجاد پشتوانه اجرایی مناسب  
و ازا 
الزاماتاثربخشییادگیریکارآفرینانهسازمانیرافراهمآورد .


قانونگذاری
نقلقول" :در حوزه کسبوکارهای جدید ،شبکه نمایش خانگی متولی  
 
یکند وازطرفی
یکطرف سازمانسینمایی خودرامتولی معرفی م 
یچوجه مشخصنیست؛ از 
بهه 

یداند ".
صداوسیمابراساسبرداشتیازقانوناساسی،خودرامتولیاعطایمجوزم 


حوزههای تولید علم و دانش ،همواره پشتوانه
کسبوکارهای نوآور و  

ج) دانشگاه :رابطه 
یهایی
شرکتهای موردبررسی همکار 

خالقیت و توسعه بازاربوده است (سکوندو .)3391 ،در 
یهای نویندرعرصهرسانهونیزتحقیقات
تازهترین تحقیقاتپیرامونفناور 
جهتبرخورداریاز 
شرکتها از مشاوران دانشگاهی برای پیشبرد

یگیرد .همچنین این 
دانشگاهها صورت م 

بازار با 
یکنند .
پروژههاینوآورانهخوداستفادهم 


نقلقول ":ماهمدرعرصهآموزشمدیرانوکارشناسانوهم درعرصهمشاورهراهبردیاز
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یگیریم".
اساتیددانشگاهکمکم 


راهبردهای یادگیری کارآفرینانه سازمانی


طرحها و کنشهایی هستند که به اجرا و انجام فرایند یادگیری کارآفرینانه سازمانی

راهبردها،
بهعنوان راهبردهای یادگیری
ینمایند .در این پژوهش 93کد اولیه در قالب  3مفهوم  
کمک م 
کارآفرینانهسازمانیشناساییشدند .

شرکتهای شبکهنمایشخانگیازدانشموجود

الف) راهبرد یادگیری مؤثر 9کهدرآن
بهعنوان
پلهایبراییادگیریکارآفرینانهاستفادهمیکنندوازآنچهدراختیاردارند ،
بهعنوان 
خود 
یگیرند.دراینراهبرد،
فرصتهابهرهم 

ابزاریادگیریوخلقروابطابزار-هدفجدیدبرایخلق
برنامهریزی دقیق و
یچگونه  
بهجای تمرکزبراهدافیادگیری ،تمرکزبرابزاریادگیریاستوه 

ییشده  ،ندارد .ازآنجاکه این راهبرد یادگیری
فرصتهای شناسا 

یرقابلانعطاف برای آینده و 

غ
فرصتها دارد ،راهبرد

شرکتهای شبکه نمایش خانگی تشابه زیادی به نظریه اثرگذاری 3بر 

یادگیریمؤثرنامیدهشد .


بهمحضاینکهبا
فرصتهایجدیدنداریم .

شدهایدرپیگیری
ن 
نقلقول«:مابرنامهازپیشتعیی 

یکنیم و اگر امکان
یهای خود را تحلیل م 
یشویم ،توانمند 
امکان سودآوری جدید مواجه م 
برنامهریزی مدونی
یشویم .حقیقتاً  
بهاندازه توانمان وارد گود م 
بهرهبرداری وجود داشته باشد  ،

وجودندارد ».


شرکتها سعی دارند از طریق

ب) راهبرد یادگیری انطباقی؛ راهبردی است که 
ینها،دانشجدیدیپیرامون
انعطافپذیرینسبتبهتغییراتمحیطیویادگیریروشانطباقروت 

شرکتهای

فرصتها خلق کنند .در این راهبرد ،فرصتها از دل مشکالت پدید میآیند .

یگیرند.
انطباقپذیری رایادم 

شکستهایقبلیخود

یتها و
موردمطالعه دراینراهبرد ازموفق 
برخالفراهبرد قبلی،یادگیریدراینراهبرد بابرنامهمدونبرای تشخیص تغییر رونددربازار

1. Effectual Learning Strategy
2. Effectuation Theory
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یگیردوتدریجیاست .
انعطافپذیریشرکتصورتم 

بهمنظورافزایش



باخواستههای مشتریان پیدا

مرورزمانشرکتماروشهایی رابرای انطباقبیشتر 

نقلقول «:
به

کردهایم» .
کرد.درواقعیکفرایندتکوینرادراینیادگیریطی 


عالوهبر اهرمکردن
شرکتهای موردمطالعه  

ج) راهبرد اهرمی :با پیروی از این راهبرد ،
بهصورت اهرمیاستفاده
سازمانها  

شکستها،موفقیتهاودانشسایر

داشتههایخود،ازایدهها،
یکند
یدگاهمنبعمحور ،سازمانتالشم 

نمودهاندتادانشجدیدیبرایخودخلقکند .براساسد
بهرهبرداریاز
بااهرمقراردادنتمامتواناییها،قابلیتهاومنابعخودبهیادگیریمهارتشناساییو 

ینرو این راهبرد ،راهبرد اهرمی نامیده شده
فرصت ،اقدام کند (پیریس 9وهمکارن .)3394 ،ازا 
است .


یرهای هلدینگمان استفاده خوبی
نقلقول« :ما از امکان عرضه کاال در فروشگاههای زنج 
 
طرحهای نوینی برای عرضهمحصوالت
ونسازمانیهلدینگ ،
وبااهرمقرار÷دادنشبکهدر 

کردیم 
جدیدفرهنگیارائهدادیم ».


پیامدهای یادگیری کارآفرینانه سازمانی
شاملعواملمشهودونامشهودیهستندکهبعدازانجامفعالیتهاییادگیری

پیامدهاونتایج ،
کارآفرینانه سازمانی برای شرکت ایجاد میشود .در فرایند کدگذاری 3 ،کد در قالب مفهوم
یتهایپویایترکیبی3شناساییشدند.یادگیریکارآفرینانهسازمانی،اینتواناییرابهشرکت
قابل 
یتهای خودرابهنحویافزایشوگسترشدهدکهامکاندستیابیبهمزیترقابتی
یدهدکهقابل 
م 
یتهاعبارتنداز :
رافراهمکند(ونگوآحمد.)3331،3اینقابل 


5

بهکارگیری
انعطافپذیری راهبردی درمنابعونحوه  

الف) قابلیت انطباقپذیری کهموجب
یشود .
خواستههاونیازهایپنهانباعثپیشرویشرکتم 

یشودوازطریقتطبیقسریعبا
آنهام 


1. Peiris
2. Combinative Dynamic Capability
3. Wang Ahmed
4. Adaptive Capability
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فرصتهایجدیداینامکانرابهمادادکهخودراباخواستههایمخاطبان

نقلقول«:یادگیری

یومهاراپوششدهیموازایننظرنسبتبهرقبای
بیشترمنطبقکنیموگسترهوسیعیازانواعمد 
خودپیشیبگیریم ».


یتهای
ب) قابلیت جذب دانش جدید 9در عرصه فناوری و روشهای جدید انجام فعال 
سازمانی این شرکتها را قادر ساخته است از فرصتهای جدید استفاده بهینهای داشته باشند.
کسبوکارتوانمندکردهاست .

راهاندازیواحدهایجدید
عنوانمثالجذبدانش،آنهارادر 
به 

راهاندازی کردیم که هرکدام فرصتهای سودآوری
کسبوکار جدید در شرکت  

نقلقول « :ما سه واحد 


یکنند ».
جدیدیراپیگیریم 


3

شرکتها را قادر به ارائه کاالها و خدماتجدیدوباارزش کرده

ج) قابلیت نوآوری این 
است .آنها با کسب و خلق دانش ،شایستگیهای جدیدی برای عرضه محصوالت نمایشی چه
آوردهاند.همچنین

بهصورتدیجیتالیدربسترOTTبهدست
بهصورتنسخهفیزیکی)(DVDچه 

اینقابلیتزمینهرابرایایجادفرصتهایجدیدفراهممیکند .


برنامههاییادگیریدرآثارنمایشیتولیدشدهونحوهعرضهآنهابه
نقلقول«:قطعاًنتیجهتمام 
 
ی شود .آنچه که این میان مهم است این است که اگر یکبار فرصت درست
مخاطب ظاهر م 
بهصورت
یکندو 
باشد،همینراهرابراییادگیریهایبعدیبازم 

تشخیصدادهشود،سودآور 
یتآمیزنخواهند
اینیادگیریهاهمیشهموفق 

یشود.هرچندکه
گستردهترم 

یرهوارمسیریادگیری
دا 
بود» .


خلق نظریه 


شرکتهای نوآورشبکهنمایشخانگیومصاحبهبامدیران

محققیناینپژوهشبا مطالعه رفتار
دادهاند کهدربردارند،
اینشرکتهاپیرامونچگونگییادگیریپیرامونفرصتهامدلیراارائه 
مقولۀ محوری پدیده یادگیری کارآفرینانه سازمانی و همچنین شرایط علی ،راهبردها و عوامل

1. Absorptive Capability
2. Innovative Capability
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اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﺔ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

زﻣﻴﻨﻪاي و ﻣﺤﻴﻄﻲ آن اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺶ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊآوريﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺷﻜﻞ ) (3آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ و ﻣﺤﻮري ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ" ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
ﻓﺮﺻﺖﮔﺮا" اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ "ﺟﻮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزار" اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺪون اﻳﻦ دو ﺷﺮط ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از "راﻫﺒﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮ،
راﻫﺒﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ و راﻫﺒﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻫﺮﻣﻲ" اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ را ﭘﻴﮕﻴﺮي
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ " ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﻳﺮي ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻮآوري" ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ،ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻨﻪاي ﻫﻤﭽﻮن
"ﺷﺒﻜﻪﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه" ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ "ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،دوﻟﺖ و داﻧﺸﮕﺎه" ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪاي

ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه

ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ

راﻫﺒﺮدﻫﺎ

ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﺤﻮري

راﻫﺒـــــﺮد ﻳـــــﺎدﮔﻴﺮي
ﺟﻮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزار

ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﻓﺮﺻﺖﮔﺮا

ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ:
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻮآوري

دوﻟﺖ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ

گ

ﺷﻜﻞ  .3ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
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نتیجهگیری و پیشنهادها


داشتهاند که درک چگونگی فرایند یادگیری توسط کارآفرینان جهت
محققان متعددی اظهار  
کشف و بهرهبرداری از فرصت ،نقش بنیادین در فهم فرایند کارآفرینی دارد (ونگ .)3395،
سازمانهای کارآفرین ،کانونتوجهتحقیقات یادگیری کارآفرینانه

یرغم اهمیتیادگیریدر
عل 
معطوف به یادگیری کارآفرینان مستقل و (نه کارآفرینان سازمانی) در طی فرایند جستجو و
ارائهشده قبلی در
مدلهای  
ینرو  
بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه است (رای .)3399 ،ازا 

بهکارگیری درسطحسازمانیراندارند (الیز.)3395،دراینمطالعهسعیشدبا
ادبیاتقابلیت 
نظاممند ومفهومی ازیادگیری کارآفرینانه
بهرهگیری ازروشنظریه برخاستهازدادهیک مدل 
سازمانیارائهشود .


ارائهشده در این تحقیق با تمرکز بر سطح سازمانی ،قابلیت
یشود مدل  
طورکه دیده م 
همان 

یشود برای
ینرو بهمدیرانپیشنهادم 
برنامههای رشدوتوسعهسازمانرادارد.ازا 
بهکارگیری در 

یادهسازی یادگیریکارآفرینانهسازمانیودستیابی بهپیامدهایآن،ابتداجوکارآفرینانهرادر
پ 
سازمان ایجاد نمایند تا فضای مناسب برای ایده پردازی و انتقال دانش و اطالعات پیرامون
یشود با ایجاد ساختار سازمانی
فرصتها بین اعضای سازمان فراهم شود .همچنین پیشنهاد م 

بینسازمانی،جذبوخلقدانشجدیدکارآفرینانهرا
بهرهگیری ازشبکههمکاری 
یادگیرندهو 
تسهیلنمایند .


بهدست آمده
ازسویدیگر ،بهدلیل اینکه این مدل در یک جامعۀ محدود و با روش کیفی  

یشوددرتحقیقاتخوداینسازهرادرصنایعدیگریکهازنرخ
است،بهمحققانآتیپیشنهادم 
یشودروابطبینمتغییرهایاینمدل
نوآوریباالییبرخوردارند،مطالعهنمایند.همچنینپیشنهادم 
رینانهسازمانیوپیامدهایاشارهشدهدرمدلرامورد

مثالً رابطهبینراهبردهاییادگیریکارآف
تحقیققراردهند .
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