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 هچکید
طیدودهۀاخیرمطالعاتیادگیریکارآفرینانهباتمرکزبرنحوۀیادگیریفردکارآفریندر

بههامدلدلیلعدمتوجهاین.بهاندنمودهیمتعددیازاینپدیدهراارائههامدلفرایندکارآفرینی،
تعاملی جمعی، بستر در یادگیری یچهبودن از  کارآفرینانه،هامدلیک یادگیری قابلیتی

پیشهاسازمانیریدرکارگبه یستأسیاز ندارند. را اینتحقیقدرچارچوبینازاشده رودر
 و ازداده برخاسته یکمدلوکارهاکسبمطالعهباروشنظریۀ نمایشخانگی، ینوآورشبکه

اینسازههایکلیدیومفهومیازیادگیریکارآفرینانهسازمانیارائهشدهاستکهمقولهمندنظام
می نشان بهرهرا با مطالعه این در نمونهدهد. روش از گیری تعداد نظری، مصاحبۀ33گیری

وساختنیمه پذیرفت صورت  خانگی نمایش شبکه حوزۀ کارشناسان و ارشد مدیران با یافته
استخراجومنظوربهمصاحبهکنترلمتقاطع3یتدرنها لۀهایحاصلازمرحأییدیافتهتواکاوی،

یادگیری مفهوم مقولهمحوریاینسازه، براساسنتایجحاصله شد. -فرصتتعاملی،اولانجام

قابلیتاگر به که ست ترکیبی پویای عنوانبههای منتهی فرایند همچنینیمپیامد جو"شود.
عنوانبه"کارآفرینانهوتغییراتبازار  "یسازمانییادگیرندهومعماریسازشبکه"شرایطعلی،

شرایطمحیطیوعنوانبه"عواملفرهنگیاجتماعی،دولتودانشگاه"ای،شرایطزمینهعنوانبه
" مطلوبراهبرد اهرمیاثر راهبرد و انطباقی راهبرد عنوانبه"، یادگیری مدل در راهبردها

 کارآفرینانهسازمانیشناختهشدند.



نانهیکارآفریهافرصت؛ینیرآفرکا؛یسازمانیریادگینانه؛یکارآفریریادگی: کلیدواژه
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 مقدمه
آنیندهایافریینوتبجهتارائهنوآوریهاسازماندریادگیریرخدادیامروزهدرکچگونگ

یهاسازماندرییاجرایهاسازوکارازیکی.محققانبرخورداراستینبیادیزیاربسیتازاهم

تشخیادگیرییچگونگ،ینکارآفر بهرهیصجهت فرصتایبردارو استینانهکارآفریهاز

9)الیز سمبورک3395، 3؛ می.(3334، سازمانی سطح در کارآفرینانه توانایییادگیری تواند

هاراییتواناوکمککندکهاین(3،3336)رای هاتقویتنمایدشرکترابرایتشخیصفرصت

اما(.5،3333)ویلیانگردهایکارآفرینانهبهکارگیبرداریازفرصتبرایبهرهیمؤثرنحوبه

خودیادگیریسازوکاردریزاتیتماازچهوجهینسازمانکارآفریککهینجاستایاصلسؤال

؟مرورادبیاتنشاناستسازمانینابودنیادگیریدرینانهکارآفرۀدهندنشانبرخورداراستکه

تعارادهدیم فرینانهکارآفریادگیرییبراشدهارائهیفغلب عملیادگیرییندابر عرصه در

کارآفر فردینتوسط سطح از و دارند نمیتمرکز روندیفراتر ابعاد یادگیری"ۀشدشناختهو

ینهوزمینمهمدراینظرشکافیانگرکهب،همگیبهفردکارآفرینمرتبطهستند"کارآفرینانه

 این کاربردی قابلیت هامدلعدم سازمانی سطح در همکا4)ونگاست ا(.3395ران،و یندر

سازۀازیمفهوممدلیک،ینکارآفریهاسازماندریسازمانیادگیریسازوکاریمطالعهبابررس

شبکهنمایش.شدهاستارائه6شبکهنمایشخانگییهاشرکتیدرسازمانینانهکارآفریادگیری

 از یکی حوزهینترمهمخانگی آثار آن در که سینماست عرصه در تولیدی وهای سینمایی

هایالسر خانگی نمایش شبکه در عرضه عرضهصورتبهبرای و تولید ویدئویی محصوالت

مزیترقابتیاینشیوشونمی ازآنتوسطمخاطبانیبرداربهرهتوزیع،سرعتوگستردگیۀد.

فشاربرایورودبهاینصنعت،یستأستازهیهاشرکتدلیلاقبالاخیربهایهسالباشد.طیمی

 شکل به شبکه این در ازسویروزافزونرقابتی است. رفته باال بهی دیگر، تغییرات فناوری،دلیل

جدیدیرایهافرصت،همراههوشمندوافزایشدسترسیمردمبهاینترنتیهاتلفنشدنفراگیر
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 است. یهاسازمانرو،ینازابرایارائهخدماتومحصوالتبهمشتریاناینشبکهفراهمآورده

الزامشدیدیبهیادگیریسازمانیاز،پیشرودراینصنعتبرایکسبوحفظمزیترقابتیخود

کارآفرینانهراشناسایییهافرصتچگونهگرفتندیمیادبایستیم.آنهااندداشتهنوعکارآفرینانه

این برایپیروزیدررقابت.کنندیبرداربهرههافرصتکنندوچگونهاز کهاندگرفتهیادآنها

ازصنعت اینحوزه لذا تغییردهند. یندیادگیریاخوبیبرایبررسیفرظرفیت،چگونهخودرا

.داردکارآفرینانهسازمانی

 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش


تحقعنوانبه9پیرامونیادگیریکارآفرینانهتحقیقات دانشاز فصلمشترکدویقاتقلمرو در

ینیرکارآفویادگیریینۀزم هریسون3331)رای،استکردهظهور و لیچ 3،3332؛ یفتعر(.

یاگستره،ینانهکارآفریادگیری 3وکارکسبیادگیری"از
همکاران،5)برگلوند" ،(3331و

تا(3334)رای،"وکارکسبیکیریتومدیسازمانده،یستأسهاوشناختفرصتیادگیری"

مختلف" فریانواع شناخیتجربیندهایااز نگهدارموردیتو کسب، در یاستفاده یریکارگبهو

کارآفر سکستون،"ینیدانش و 43333)یونگ ) در ی.گیردیبرمرا تعریف یریادگطبق

فرانانهیکارآفر از است توسعندیعبارت ۀمستمر یاندازراهیاثربخشیبرایازموردندانش ایو

1)پولیتیس6دیجدیرخطرپذوکارکسبتیریمد ،3334 ثرنظریاتیادگیریکارآفرینانهبهاک(.

کنندۀیکتحرکهانددادهیندیادگیریتوجهنشانابررسیتجربیاتنامداوماماباارزشدرطیفر

)والش است بوده کارآفرینانه 2رفتارهای ،3391 کارآفرینی حوزه ادبیات کهکندیمیدتأک(.

بقا و رشد در اصلی عنصر بزریهاشرکتییادگیری و بسیارکوچک اهمیت از و است گ

                                                                                                                                        

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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نحو مطالعه در ۀزیادی این در نوآوری هاشرکتعرضه 9)سوتانتواستبرخوردار ،3391.)

 را کارآفرینانه سودتوانیمیادگیری به دستیابی برای که دانست دانشی جستجوی فرایند

کهمحرکخالقیتالزامیاستوریشهدرانبارهدانشقبلیوتجربیاتپیشینیدارد،کارآفرینانه

(.3،3391ونوآوریاست)اسکارموزبیو

برداریازیندجستجووبهرهابهآنچهکارآفرینبایدطیفرتنهانههستۀیادگیریکارآفرینانه

وکارکسبیامدیریتیکیزآممخاطرهوکارکسبدرجهتخلقیک3هایکارآفرینانهفرصت

بگیردگرفتهشکل دارد،یاد 5)دیموتوجه ،3331)، طوربهبلکه متمرکزی خاصافربه یندهای

فر طی که یادگیری ایند صورت پذیردیمکارآفرینی دارد اشاره 4)کوپنیز ،3334.)

اینپدیدهیگر،دعبارتبه زمانی چه اینکه یادگیریو بهچگونگیرویداد یادگیریکارآفرینانه

 6(.بایگریوومینتی3395کند)ونگ،مییندکارآفرینینگاهابنیانفهمفرعنوانبه،دهدرخمی

(3339 رب( نکته یدتأکاین که پیرامونافر،کارآفرینی»داشتند نظریه یک و است یادگیری یند

یادگیری،(3333رای)زعمبه.«نظریهیادگیریهمباشدۀبایستدربردارندپدیدۀکارآفرینیمی

 و بنیادین افرناپذیرییجداجزء کارآفرینی ازیند اجتماعیبیش کنش و انسان آن در که است

داردیهاجنبه اهمیت یادگیری1،3333)مارکوارت اقتصادی دیگر سوی از و فرآمدهافر ( یند

در،استکهطیآنافراد2بخشیمعنا اقداموفهمچراییرا تواناییکنشمتفاوت،خلقدانش،

 (.1،3334)المپکینولیختنشتایندهندخودتوسعهمی

کهینانهکارآفریادگیریگرفتهدرحوزهنظریصورتیهامشارکتبخشیاز(9)رجدولد

ارائه3395)93توسطونگوچو شده( همچنینتالشآمده، برایارائهمدلیازاست. هایینیز

                                                                                                                                        

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 
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 ینانهکارآفریادگیری گرفته استصورت از  هاییدگاهدکه یادگیرییاگستردهنظری مانند

یادگی9تجربی نظری، سازمانی، اجتماعیۀری جمعیت3شناخت اکولوژی نظری3، 5پیکربندیۀو
 

را"ینانهکارآفریادگیری"ی(مدلمفهوم3399)یرایویددازجمله(.3391)والش،اندمنبعثشده

باتوجه عامل دو زمان»به » ظرف»و ا«ینانهکارآفریهایتتوسعه در کرد. عواملیینارائه مدل

یخودباورازجمله نفساعتمادبهو انگهاارزش، موفقیزهو یت،ها، روشن، ی،فردنظریۀاهداف

واثراتمتقابلآنهاگیرندیموردبحثقرارم،فعالیادگیریوطات،ارتباشدهشناختههایییتوانا

نشانداده،شودیمینانهکارآفریتظرفۀوباگذشتزمانمنجربهتوسعیتدرنهاکهیکدیگربر

.شدهاست

( 3332پولیتیس این به کارآفرینانه یادگیری از خود مدل در سؤال( کهدهدیمپاسخ

بایمیلتبدینانهخورابهدانشکارآفریچگونهتجربهکارینانکارآفر یانبهارتباطمتوجهکنند.

یاتنشاندادهشدهاست،تجربیتیسکهدرچارچوبپولینانهودانشکارآفرینانهکارآفرۀتجرب

شاملکشفیلتبدیندابهکمکفرینانهرآفرکا بهره،که و به،استیاتازکشفیریگجستجو

ویشغلیشاتگراپیشین،یاتتجربازجملهیعواملیان،مینا.درشودیمیلتبدینانهدانشکارآفر

یریگاکتشافاتوبهرهیبخشاثربروجودداردکهیزنباارزشاطالعاتییمنطقواستداللشناسا

دررایدهپداین،یتکاملیکرداتخاذرونیزبا(3336)4جونز.دارندییسزابهیرتأثیل،تبدیندارفرد

یدگرگون:گامسه  ابقا و  انتخاب یطمحییرتغیچگونگۀدهندنشانمدلیناد.کریسازمدل،

است.ینانهکارآفریادگیرییندادرفریادگیری


نشایطورکلبه اینحوزه تحقیقات پیچیدگیو، که رقابتیامروز زمینه در استکه نداده

ۀتواندنحونگاهاستاتیکبهیادگیرینمی،افزایشاستداریروبهشتابصورتبهنوساناتبازار

یریگشکل در  لزوممطالعاتیبا،کارآفرینتبیینکندیهاسازماننوآوریوعرضهآنرا لذا

                                                                                                                                        

1. Experiential Learning 

2. Social Cognitive Theory 
3. Population Ecology 

4. Configuration Theory 

5. Jones 



 6331 پاییز(، 33)شماره پیاپی  3شماره  فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم،

43 

 

 و تشخیص یادگیری نحوه بر یبرداررهبهتمرکز همیشههافرصتاز از بیش  سازمان سطح در

(.9،3391وجوددارد)سکوندو


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

نظران صاحب سطح تحلیل مشارکت نظری  

ینامسازفردیو نوآوریکهنتیجهیادگیریفردیواجتماعیاستیادگیری  (1934) 3مپیترشو 

 (1973)3کرزنر فردی کهنتیجههوشیاریکارآفرینانهاستهافرصتیادگیریکشف

یکمنبععنوانبهیریدانشکارآفرینانهکارگبهانبارشاکتسابیو

 خبرگیاست
 فردی

 یانگوسکستون

(1997) 

 (2001) 5مینتی فردی گیریبرپایهتجربیاتمدلالگوریتمیتصمیم

 (2001)رای فردی کندفردیمنابعیادگیریرابهموفقیتمرتبطمیشناخت

   

 (2005) کوپ فردی فردهایمنحصربهفرایندهاییادگیریپویابامراحلوویژگی

 (2005) پولیتیس  فردی چارچوبپویاانتقالدانشونتایجآن

ارتباطمیانیادگیریسازمانی،شناختفرصت،خالقیتو

 یکارآفرینیفرایندها
 (2005) المپکین فردی

عنوانیادگیریازانواعمختلفیادگیریکارآفرینانهدرسازمانبه

 هایراهبردیشکست
 سازمانی

4کاوینواسلوین
 

(2006) 

طورمؤثردروندهنددانشبهساختارهایمناسبیکهاجازهمی

 سازمانخلقوانتقالیابد
 (2007) دیمو سازمانی

 (2011) رای فردی هایکارآفرینانهدریادگیریریوتوسعهمهارتکارگیبه

افزایشگرایشکارآفرینانهازطریقیادگیریتجربیویادگیری

 اکتسابی
 (2012) کرزنر سازمانی

                                                                                                                                        

1. Secondu 

2. Schumpeter 
3. Kirzner 
4. Minniti 

5. Covin & Slevin 
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 پژوهش یشناس روش

،عدموجودمندنظاممنطقاصلیاینپژوهشجهتاستفادهازطرحتحقیقنظریهبرخاستهازداده

پژوهشمدل زمینهسازمانیاستکه متناسببا برایاولینباردرصددیادگیریکارآفرینانه گر

هایفنعنوانبهیافتهساختنیمههایاینپژوهشازمشاهداتمیدانیومصاحبه ارائهآناست.در

هنوآوردرشبکیوکارهاکسبآماریاینتحقیقشاملۀآوریدادهاستفادهشدهاست.جامعجمع

فرصت یک شناسایی و تشخیص مبنای بر که است ایران خانگی توسعه،نمایش و شده ایجاد

شرکتشناساییشد.سپس93،ازادارهفرهنگوارشاداسالمیاخذشدهاند.طبقاطالعاتیافته

اینبامدیرانارشدوکارشناسانیافتهساختنیمهمصاحبه33نظری،یریگنمونهبااستفادهازروش

هفدهمآغازشد.ۀهاازمصاحبهاصورتگرفتکهرونداشباعدادهشرکت



 پژوهش های یافته

انجام از 433،مصاحبه33پس  کدگزاره و شماره جدول در شد. ازنمونه3استخراج هایی

دهاستخراجواستنباطشدهومفهوماولیهمربوطهبهآنهاآورشوندگانمصاحبهیازکالمهایگزاره

شدهاست.

یاستخراجیهادادهاعتبارشیوافزاهامصاحبهییایپاشیجهتافزا،استذکریانشاهمچنین

چکوهیش ( متقاطع کنترل متقابل یاستخراجیهاگزارهکردن متن افرادهامصاحبهاز خود با

یپردازمفهومامصاحبهکنترلمتقاطعب3دراینتحقیقشدهاست.سازییادهپزی(نکنندهمشارکت

هادادههاوادغام،تلخیصوتقلیلهاوشباهتیندمقایسهتفاوتاهاوانجامفرودادههایدهپددقیق

صورتگرفت.
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 کالمی یها گزاره. نمونه 3جدول 

 ی کالمیها گزاره کد اولیه

ید
جد

ت
دما

خ
الو

کا
ئه

ارا
ت

جه
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وآ

تن
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ق


 صدا و تصویر ) برودکست( خالقیت در تولید تجهیزات پیشرفته

 نوآوری در تولید ماژوالر برای استریم در بستر شبکه

 (Single sign on access server)نوآوری در ایجاد سامانه پیشرفته مدیریت دسترسی کاربران 

 IPTVمخاطبان تحت پروتکل  به نمایشی محصوالت عرضه برای ابزاریعنوان  به Setup Box از استفاده

 های کاربردی نمایشی با ایجاد اپلیکیشن محصوالت عرضه برای هوشمند یها تلفن امکانات از یریگ رهبه

 (same experience on any device)ی متفاوت ها پلتفرمی کالینت و پشتیانی از افزارها نرمایجاد تنوع در 

 (SVOD, AVOD, IVOD, FVOD) یها روش  بهو طریقه کسب سود  وکار کسبایجاد نوآوری در مدل 

 2و تبدیل محتوی 1یری از سرویس ابری برای ایجاد سامانه دریافت محتواگ بهرهنوآوری در اکوسیستم با  

ها، CPها ، ISP) اپراتورهای ،  ها شرکت سایر با همکاری طریق از محصوالت نمایشی عرضه نوآورانه 

 ی پخش (ها شرکت



 کدگذاری باز: 

ازطیمراحلکدگذاریباز استفاده AtlasTiافزارنرمبا 566 93کداولیهو36گزارهکالمی،

.شدییشناسامفهوم

 AtlasTi 8 افزار نرمکالمی در  یها گزارهکدهای اولیه از   یریگ شکل( نمونه 1در شکل )

در  وکار کسبهای کالمی که مصادیق مختلف توسعه مدل ۀگزار  7 ه است که در آن شدارائه 

 اند دادهرا شکل  وکار کسبگزاره مهارت توسعه مدل  ،اند بودهخانگی  نمایششبکه  یها شرکت

 خلق فرصت قرار گرفته است. یها مهارتکد اولیه یادگیری  یرمجموعهز ،و این گزاره خود

                                                                                                                                        

1. Ingest Solution 

2. Cloud Transforming Platform 
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 کدهای اولیه یریگ شکل. نمونه 6شکل 

 

 کدگذاری محوری :


در«گجرایادگیریتعجاملیفرصجت»یدهاصلیمقولهیاپدعنوانبهیکمقولهمحوریدراینمرحله

   یندموردبررسیقرارگرفتوسپسسایرمقوالتبهآنارتباطدادهشدند.امرکزفر

 

 خالصه کدگذاری محوری. 3جدول 

 ها مقوله مفاهیم کدهای اولیه کد

CC141یادگیری یادگیریمهارتشناسایییاخلقفرصت
تعاملی
 فرصتگرا

مقوله 
 محوری

CC211یازفرصتبرداربهرهیادگیریتعاملیمهارت

CC231هافرصتیریدربرابرپذانعطافیادگیریتعاملیمهارت

CF121ایجادانگیزهبراییادگیریکارآفرینانهدرکارکنان 

جو

کارآفرینانه
 شرایط علی

 

CF122آزادیعملواستقاللکارکناندرمراحلیادگیری

Cf123اداشبرایتقویترفتاریادگیرینظامپ 

CF124هافرصتبرداریازیازبرایشناساییوبهرهموردندسترسیبهمنابع

CF131تغییراتفناورانه 


تغییراتبازار Cf132 شدترقابت

CF133افزایشانتظاراتمشتریان
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ST111هافرصتختسکوییبرایشناعنوانبهاستفادهازدانشسازمانیموجود 
یادگیریاثر

مطلوب


 راهبردها

ST112 منبعیبراییادگیریعنوانبهیریازمنابعاجتماعیگبهره

ST113 اندنشدهکارگرفتهبهمؤثرصورتبههایسازمانیکهیتقابلیریازگبهره

ST121شکستارزیابیدرشرکتهاییتوانمندافزایشبهتوجه 

یادگیری
انطباقی ST122 

افزایشمنظوربهبازاردرروندتغییرتشخیصبرایمندنظامبرنامهوجود
 شرکتیریپذانعطاف

ST123 رقبایهاپروژههاییتوموفقهاشکستازیادگیری 

ST131گروهییادگیریبرایسازمانموجودمنابعقراردادناهرم 

یادگیری
اهرمی

ST132 گروهییادگیریبرایهمکاریهاسازمانهاییتقابلقراردادناهرم 

ST133 گروهییادگیریبرایسازماناعضایبیناجتماعیروابطقراردادناهرم 

ST134گروهییادگیریبرایسازماناعضایبیناجتماعیروابطقراردادناهرم 

CX111ایجادروابطبینسازمانیبرایتبادلاطالعاتوخلقدانشجدید 

یازسشبکه

 

 
 

 ها ینهزم
 
 
 
 

CX112هاسازمانهایسایریتقابلیریمنابعوکارگبهیادگیری

CX113هاسازمانمشارکتدرارائهنوآوریباسایر

CX114 ازطریقشبکههافرصتیبرداربهرهشناساییو

CX211معماریساختاریادگیرنده
سازمانی
یادگیرنده

CX212یادگیرندهسرمایهاجتماعی

CX213نظامشناختیسازمانیادگیرنده 

OT111هاییتقابل قابلیتتطبیقباتغییراتمحیطی
پویای
ترکیبی

 قابلیتجذبدانشجدیدOT112 پیامدها

OT113 قابلیتنوآوریجهتارائهکاالوخدماتجدید

EF111 فرهنگیکنندهمصرفتغییررفتار
اجتماعی

عوامل 
 محیطی

EF112 یجدیداجتماعیهارسانه

EF113 برایحمایتازمالکیتفکریمؤثرفقدانساختارهای
دولت

EF114 کنندهرشدشبکهنمایشخانگییلتسهایجادقوانینحمایتیو

EF115 گیریازتحقیقاتدانشگاهیصنعتشبکهنمایشخانگیبهره
دانشگاه

EF116 شاوراندانشگاهیگیریازماستفادهوبهره




 گرامقوله محوری : یادگیری تعاملی فرصت


ۀمقول"یادگیریکارآفرینانهسازمانی"ۀمقولهمحوریدرپدید،هایاینپژوهشاساسیافتهبر

فرصت تعاملی تعاملییادگیری به مقوله این فرگراست. در یادگیری بینابودن کارآفرینی یند

یاعضا دارد اشاره سازمان یک پیرامونۀدهندنشانکه یادگیری از نوع این اجتماعی ماهیت
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وجهفرصت و طبقها است. سازمانی کارآفرینانه یادگیری از فردی کارآفرینانه یادگیری تمایز

تعاملیصورتبهجدیدافرادسازمانهاییدهایندکارآفرینیا،طیفرشوندگانمصاحبهاظهارات

واینشودیمکهبینآنهابرقراراستبهاشتراکگذاشتهییررسمغوازطریقروابطرسمیو

 بستر فرصتیریگشکلتعامل بر تمرکز با جدید دانش سازمان در اعضاانتقالوها بین آن

شودیم سازمانیشرطروینازا. کارآفرینانه یادگیری رویداد برای الزم( )شرط الزامی اصلیو

ینانهکارآفرهایفرصتوجودتعاملپیرامون درمجموعاست. 29از مرحلهدریجادشدهامفهوم

 92کدگذاریباز، قالب در اولیه پدیدهۀمقول3مفهوم دسته فرعیدرکدگذاریمحوریدر

اند:اصلیبهشرحزیرقرارگرفته


نمایشهاشرکتها:یادگیری تعاملی مهارت شناسایی و خلق فرصت (الف شبکه نوآور ی

به پاسخاختدنبالشنخانگی نیازهای و بازار یاددادهشکاف منظور بدین مخاطبانهستند. نشده

تعادلمناسببرقرارنمایند.آنهاکهچگونهبینعرضهکاالوخدماتنمایشیوتقاضایگیرندیم

سازماناستیخلقوانتقالدانشتوسطاعضایندافرۀدربردارند،درسازمانهافرصتیادگیری

 (.3393)رای،شودیمکارگرفتههبینانهکارآفریهاازفرصتیبرداروبهرهییکهدرشناسا


قولنقل تماما": بهیکارهامروزه اشودیمیریتمدیلموبایهایکیشناپلیلهوسروزانهما ین.

یارمخاطبانبسینمودهاست.برایجادایخانگیششبکهنمایرابرایتأملقابلیهافرصتیه،زمن

".خودتماشاکنندهاییلموبایقخودراازطریشیاستکهمحصوالتنماآسان


شرکت:هابرداری از فرصتیادگیری تعاملی  مهارت بهره (ب بهاین فراگیریها دنبال

ایدهسازییادهپیهاروش هستند. خود نوآورانه نحوهمثالعنوانبههای یادگیری در سعی آنها

یبرداربهره یلهوسبههایدهااز شبکهایجاد طریق از یا شکلوکارکسبجدیدیهامدلو به

VODیاندازراهدرعرصهاینترنتبراییانبندانشهایآپاستارت
هستند.9



چرخ":قولنقل درخواستۀدر شبکه تولیشنمایعرضه مؤسساتیدکنندگانهم هم و

میدئوو اتوانندیرسانه ایفانقش با سپس و همکاررویجادکنند تجمیابط  ویعبا کنندگان

 ."کنندیبرداررابهرهیسودآوریهافرصتی،ومخابراتینترنتیایاپراتورها
                                                                                                                                        

1. Video on Demand 
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فرصتیاثربخشها:در برابر فرصت یریپذ انعطافیادگیری تعاملی  ج( هایتشخیص

 و یبرداربهرهکارآفرینانه تناسب میزان به  آنها هایینروتاز این  با تازهیهافرصتسازمانی

هاینوآوراینشرکتدهدیمهایاینتحقیقنشانیافته(.9،3331)لوزبیبستگیداردشدهشناخته

کهمانعرایسازمانیهاضعفویمشکالتدرونیابی،عارضههایگروهکهازطریقاندگرفتهیاد

مداومصورتبهیمانسازیندهایامجددفریمهندسپیدانمودهوبا،جدیدندهاییدهاظهورورشد

.آنهابرندراباالوپخشیدتولی،محتویسازآمادهاساسیشرکتمثلیهاروالیریپذانعطاف

گیرند.نظرمی،درییراتتغیاثربخشکارکنانجهتیبرااییژهویهاآموزشهمچنین


»قولنقل : عرصهبوروکراتساختارهای به ورود امکان ما شرکت قبلی یک جدید راهای

 «تدریجیتغییردادیم.صورتبهکرد،لذاماساختاروفرایندهایکاررایمیرناپذامکان

 

 شرایط علی: جو کارآفرینانه و تغییرات بازار
 

کنندوبهبروزآنمنجرمرتبطباپدیدهراخلقمیهاییتموقعرویدادهاییاستکه ،یشرایطعلّ

 گذاریشدند:مفهومنام3لیهدرقالبکداو1شوند.برایمقولهشرایطعلیمی
 

اقدام3کارآفرینانه الف( جو در مشارکت جهت کارکنان انگیزش طریق از مقوله این های:

می فراهم را سازمانی کارآفرینانه یادگیری جهت الزم شرایط از بخشی کندکارآفرینانه،

درکارمندانیختگیودانگخیهرورشروحهاینوآوردراینصنعتباپ(.شرکت3331)ویلیانگ،

دریادگیریرفتاریتتقوبرایبازخوردمناسببهکارکنانوارائهیدجدهاییدهاۀجهتعرض

بر انگیزهیادگیریکارآفرینانهدراعضایجهاساسنتآنها افزایشییادگیری، دهند.یمسازمانرا

فراهمیادگیعملواستقاللکارکناندرمراحلیآزادامکان،دیگرازسوی وباآورندیمریرا

گذاشتنمنابعالزمبراییادگیریجوسازمانرامناسبنظامپاداشاثربخشودراختیاراستفادهاز

.کنندیمیادگیریکارآفرینانه


درخصوصنحوهیدجدهاییدهکهاکنیمیمیقراتشوشرکتکارکنانینمادرا":قولنقل

                                                                                                                                        

1. Lozby 

2. Entrepreneurial Climate 
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فعال بخشهایتانجام )تولمخیهادر سازمان مستریدتلف عناویعتوزینگ،و پخش ین،و

هاییدهاهایشدراجراییتمس ولمابههرکارمندیبهمیزان.وچاپ(راابرازکنندیابزارساز

 "دهیم.یمخود،آزادیعمل


کارآفریندرمحیطیسرشارازپیچیدگیوعدماطمینانهایاینشرکت:ب( تغییرات بازار

ت از فراگیرایفناورانهغییراتحاصل اجتماعیمانند تغییرات اجتماعیفعالیتیهاشبکهشدنو

کنندیم هستندصورتبهو مواجه مشتریان انتظار افزایش با این(93331)مکفرسون،مستمر .

مثالعنوانبهکند.یماینشبکهراملزمبهیادگیریدانشجدیدویاخلقآنیهاشرکت،تغییرات

 آنها از کهچگونه VASهایسامانهیادگرفته
پاسخبه3 و مشتریانخود ارتباطبا برایمدیریت

نیازهایجدیدآنهااستفادهکنند.
 

قولنقل  انتظاردارند،به": هاییکهدراختیاردارند،راهازایتمامگجتامروزهمشتریانما

باشند داشته ما محصوالت تماشای "برای چطور اینکه یا و بسترهااز OTTی
ارائه3  برای

محصوالتنمایشبهرهبگیرند.


قولنقل « فرصت: اینترنت، تاامالحظهقابلافزایشضریبنفوذ گذاشت پیشرویما یرا

«آبونمانماهانهعرضهکنیم.صورتبهوVODهایمانراازطریقیالسرهاویلمفبتوانیم
 

 ای:  شبکه سازمانی و معماری سازمانی یادگیرنده شرایط زمینه
 

زمینه هم،ایشرایط شکل به را اقدامات و راهبردها که است شرایطی تحت قراریرتأثبافتی

دهند.می کدگذاری مرحله 1در قالب در اولیه 3کد زمینهعنوانبهمفهوم وعوامل شناخته ای

 بندیشدندکهعبارتنداز:دسته

همکار: 2سازمانی  شبکه( الف شبکه در سازمان یکییمشارکت یهامحرکینترمهماز

دسترسهاسازمانیقطراینازیراز؛استینانهکارآفریادگیری به اطالعاتیقادر یرامونپیبه

                                                                                                                                        

1. Macpherson 
2. Value Added System 

3. Over the Top 

4 .Organizational network 
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ییتواناشوندویمینانهکارآفریهافرصت بهرهیهامهارتو در یشافزاآنهاازیبردارخودرا

نهدیم 3331د)دیمو، اسلوین، کاوینو اینمثالعنوانبه.(3336؛ از بههاشرکتبعضی اقدام

یگذاریهسرما با یهاشرکتمشترک بزرگ توزیاندازراهمنظوربهپخش یسراسریعشبکه

یجاناتکاهششدترقابتوهمنظوربهیخانگیشرقبادرشبکهنمابعضیاز÷اند.همچنینکرده

ب در خرکاذب یدازار و یمحتوینتأمعنوان همبا،ینعناویرویواقعیگذارارزشو

آوردارند.هایریسکدرپروژهییهامشارکت


قولنقل نماوا»": پرسرعتینترنتبهدارندگانایالوسریلمازمراجعارائهفیکیعنوانبه«

متفرقهینعناویگرود«35نمایس»سسهؤراارائهدادهاستتامحصوالتمیخوبیالتتسه«شاتل»

".تماشاکنند«نماوا»یکمودوبلهاختصاصیاربسینهراباهز


یادگیری: 6معماری سازمانی یادگیرنده( ب حوزه ارشددر مدیران این سازمانی کارآفرینانه

سازمانیازفرصتبرایسایراعضایبرداربهرهکهامکانتشخیصوکنندیمشرایطیرافراهم

اینشرکت3،3399)کریزرراهمشودف ساختار عمقروابطبین(. قدرتو شکلیاستکه به ها

،اعضاینجواعتمادبیجاداتسهیلیادگیریافزایشدهد.همچنینبامنظوربهکارکنانومدیرانرا

استقبالهابااینشرکتییاعضانظامشناخت.کنندیمسرمایهاجتماعیخوبیبراییادگیریخلق

آنبلندمدتیجشکستوابعادونتاۀدرباریتذهنییرتغونیزمتفاوتوگاهاًمتضادهاییدگاهداز

نحویشکلگرفتهاستکهیادگیریرادربسترسازمانیمیسرنماید.به


 ".یممتضاداحترامبگذارهاییدهابهفرهنگدرشرکتماجاافتادهاستکهینا":قولنقل


 : عوامل فرهنگی اجتماعی، دولت و دانشگاهشرایط محیطی


6کنند.عواملمحیطیدرراهبردهاعملمیۀکنندهیامحدودکنندتسهیلعنوانبهشرایطمحیطی

مفهومشناساییشدندکهعبارتنداز:3کداولیهتحت


ینترمهمازهافرهنگخردهتغییراتدرروندهایاجتماعیوفرهنگی اجتماعی:  عوامل(الف

                                                                                                                                        

1 .Learning Organizational Architecture 
2 .Kraizer 
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(.تغییردر3334)المپکینولیختنشتاین،شوندکارآفرینانهمحسوبمییهافرصتبسترهایایجاد

عرضهوۀزیادیبرنحویرتأث،خانگیدرخریدوتماشایآثارنمایشینمایشرفتارمخاطبانشبکه

 قیقکارآفریناینصنعتبابررسیدیهاشرکترو،ینازاتوزیعمحصوالتجدیدداشتهاست.

 روندهای در مثالًاجتماعیتغییر کشور در اینترنت نفوذ ضریب مثلرشد فرهنگی تغییرات و

اپلیکیشنیهارسانهشدنفراگیر جایگزینجدیداجتماعیاستمانند که همراه هایجدیدتلفن

هاییلهوس اجتماعی ارتباطات در قدیمی را،اندشدهارتباطی خود جدید خدمات و محصوالت

.کنندیمجدیدمنطبقیهاخواستهبامطابق


یمصرفیمرژبودناینترنت،مردمبهاستفادهازتلفنهمراهودردسترسگیرههماقبال:»قولنقل

 استکلبهمخاطبان اورجیدخریجابهآنهاویعوضشده خریداینترنتیبهیلتماینال،نسخه

«دیتایفیلمدارند.


دولت: ( ب مطالعه این یهاکتشردر خانگی نمایش ساختارهاشبکه یبرامؤثریفقدان

مالکیتحما فکریتاز و ی ینقوانیسازشفافعدم با حوزیدجدیوکارهاکسبمرتبط ۀدر

انددانستهعواملبازدارندهیادگیریکارآفرینانهینترمهمیکیازعنوانبهیراخانگیششبکهنما

 روینازاو سوی از کارآمد قوانین وضع مناسب اجرایی پشتوانه ایجاد همراه به تواندمیدولت

الزاماتاثربخشییادگیریکارآفرینانهسازمانیرافراهمآورد.


قولنقل کسب": حوزه نماید،جدیوکارهادر یگذارقانونیمتولیخانگیششبکه

یازطرفوکندیمیمعرفیخودرامتولینماییسازمانسطرفیکازیست؛مشخصنوجهیچهبه

".داندیمجوزمیاعطایخودرامتولی،ازقانوناساسیبراساسبرداشتیماصداوس


دانشگاه: (ج یوکارهاکسبرابطه و دانشیهاحوزهنوآور و علم پشتوانه،تولید همواره

است بوده بازار توسعه خالقیتو 3391)سکوندو، .) موردبررسیهاشرکتدر هایییهمکاری

نویندرعرصهرسانهونیزتحقیقاتهاییفناورتحقیقاتپیرامونینترتازهیازجهتبرخوردار

 با هادانشگاهبازار گیردیمصورت این همچنین پیشبردهاشرکت. برای دانشگاهی مشاوران از

.کنندیمهاینوآورانهخوداستفادهپروژه


درعرصهمشاورهراهبردیازماهمدرعرصهآموزشمدیرانوکارشناسانوهم":قولنقل
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 "گیریم.یماساتیددانشگاهکمک



 راهبردهای یادگیری کارآفرینانه سازمانی


کنشطرح، راهبردها و ها فرایند انجام و اجرا به که هستند سازمانییادگیریهایی کارآفرینانه

 پژوهشنمایندیمکمک این در .93 قالب در اولیه 3کد یادگیریراهبردهعنوانبهمفهوم ای

.کارآفرینانهسازمانیشناساییشدند
 

ایهاشرکتکهدرآن9مؤثر یادگیری راهبردالف(   زدانشموجودشبکهنمایشخانگی

عنوانبهدارند،یاردراختآنچهازوکنندیماستفادهینانهکارآفریادگیرییبراایپلهعنوانبهخود

،.دراینراهبردگیرندیمبهرههافرصتخلقیبرایدجدهدف-وخلقروابطابزاریادگیریابزار

ویقدقیزیربرنامهگونهیچهتمرکزبرابزاریادگیریاستو،یادگیریتمرکزبراهدافیجابه

برایرقابلغ یندهآیانعطاف شده،ییشناسایهافرصتو یادگیریازآنجاکهندارد. راهبرد این

تشایهاشرکت خانگی نمایش شبکه نظریه به زیادی 3یاثرگذاربه راهبرد،داردهافرصتبر

نامیدهشد.مؤثریادگیری


اینکهبامحضبهیجدیدنداریم.هافرصتیدرپیگیریاشدهنییتعمابرنامهازپیش:»قولنقل

 جدید سودآوری میشویممواجهامکان هایتوانمند، تحلیل را خود امکانمیکنیمی اگر و

یبرداربهره باشد، داشته اندازهبهوجود گود وارد میشویمتوانمان مدونیزیربرنامهقتاًیحق. ی

«وجودندارد.


؛یادگیری انطباقی راهبردب(  که است طریقهاشرکتراهبردی از دارند سعی

دانشجدیدیپیرامونها،ینروتنسبتبهتغییراتمحیطیویادگیریروشانطباقیریپذانعطاف

هافرصت کنندخلق این در میفرصتراهبرد،. پدید مشکالت دل از ها یهاشرکتآیند.

اینموردمطالعه راهبرددر هایتموفقاز یریپذانطباقیقبلیخودهاشکستو یاد .گیرندیمرا

یادگیریدراینراهبردبرخالف برنامهمدونبراهبردقبلی، رونددربازارییرتغیصتشخیرابا

                                                                                                                                        

1. Effectual Learning Strategy 

2. Effectuation Theory 
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وتدریجیاست.گیردیمصورتشرکتیریپذانعطافیشافزامنظوربه


»قولنقل روشبه: براییهامرورزمانشرکتما یداپیانمشتریهاباخواستهیشترانطباقبیرا

«.یماکردهیطیادگیریینرادراینتکوایندفریککرد.درواقع


اهرمی راهبرد ج(  این از پیروی با اهرمعالوهردمطالعهمویهاشرکتراهبرد،: کردنبر

اهرمیاستفادهصورتبههاسازمانهاودانشسایر،موفقیتهاشکستها،هایخود،ازایدهداشته

کندیمسازمانتالش،محوریدگاهمنبعاساسدبراندتادانشجدیدیبرایخودخلقکند.نموده

ازیبرداربهرهیادگیریمهارتشناساییوبهعخودهاومنابها،قابلیتتمامتواناییدادنرراقبااهرم

کند،فرصت 9)پیریساقدام (3394وهمکارن، شدهراهبرد،اینراهبردروینازا. نامیده اهرمی

است.


فروشگاه»:قولنقل در کاال عرضه امکان از خوبینگمانهلداییرهزنجیهاما یاستفاده

عرضهمحصوالتیبراینینویهاطرحیهلدینگ،سازمانوندردادنشبکه÷قراروبااهرمیمکرد

«.ادیمارائهدیفرهنگیدجد


 پیامدهای یادگیری کارآفرینانه سازمانی
  و فعالیت،نتایجپیامدها انجام ونامشهودیهستندکهبعداز هاییادگیریشاملعواملمشهود

می ایجاد شرکت برای سازمانی فرکارآفرینانه در مفهوم3،کدگذاریینداشود. قالب در کد

اینتواناییرابهشرکت،شناساییشدند.یادگیریکارآفرینانهسازمانی3پویایترکیبیهاییتقابل

خودرابهنحویافزایشوگسترشدهدکهامکاندستیابیبهمزیترقابتیهاییتقابلکهدهدیم

عبارتنداز:هایتقابل(.این3،3331رافراهمکند)ونگوآحمد


5یریپذ انطباقالف( قابلیت 
یریکارگبهدرمنابعونحوهراهبردییریپذانعطافکهموجب 

.شودیمباعثپیشرویشرکتپنهانیازهایونهاخواستهبایعسریقتطبوازطریقشودیمآنها


                                                                                                                                        

1. Peiris 
2. Combinative Dynamic Capability 
3. Wang Ahmed 

4. Adaptive Capability 
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هایمخاطباناستهیجدیداینامکانرابهمادادکهخودراباخوهافرصتیادگیری:»قولنقل

هاراپوششدهیموازایننظرنسبتبهرقباییوممدبیشترمنطبقکنیموگسترهوسیعیازانواع

«خودپیشیبگیریم.


9ب( قابلیت جذب دانش جدید عرصه روشفناوریدر و انجام جدید هاییتفعالهای

شرکت این فرصتسازمانی از است ساخته قادر را استها جدید بهینههای باشند.فاده داشته ای

توانمندکردهاست.وکارکسبیدجدیواحدهایاندازراهرادرآنها،جذبدانشمثالعنوانبه

قولنقل : « واحد سه وکارکسبما شرکت در یاندازراهجدید که سودآورییهافرصتهرکدامکردیم

.«کنندیمجدیدیراپیگیری


هاشرکتاین3ج( قابلیت نوآوری وخدماتجدیدو کاالها ارائه به قادر کردهباارزشرا

 شایستگیآنهااست. دانش، خلق و کسب چهبا نمایشی محصوالت عرضه برای جدیدی های

.همچنیناندآوردهبهدستOTTدیجیتالیدربسترصورتبهچه(DVD)نسخهفیزیکیصورتبه

کند.دفراهممیهایجدیاینقابلیتزمینهرابرایایجادفرصت


بهآنهایدشدهونحوهعرضهتولییادگیریدرآثارنمایشیهابرنامهنتیجهتمامقطعاً:»قولنقل

 ظاهر یکیممخاطب اگر که است این است مهم میان این که آنچه درستشود. فرصت بار

براییادگیریسودآورتشخیصدادهشود، صورتبهدوکنیمهایبعدیبازباشد،همینراهرا

آمیزنخواهندیتموفقهاهمیشهاینیادگیریهرچندکهشود.یمترگستردهوارمسیریادگیرییرهدا

«.بود


خلق نظریه


نوآورشبکهنمایشخانگیومصاحبهبامدیرانیهاشرکترفتارمطالعهبامحققیناینپژوهش

پیرامونچگونگییادگیریپیرامونفرصتاینشرکت ها ارائهها ،کهدربردارندانددادهمدلیرا

مقولۀ عواملمحوری و راهبردها علی، شرایط همچنین و سازمانی کارآفرینانه یادگیری پدیده

                                                                                                                                        

1. Absorptive Capability 

2. Innovative Capability 
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به شكل  شده يآور جمع يها دادهبرخاسته از  يها مقولهتلفيق شش  .استاي و محيطي آن زمينه
حاصل از مدل  يجنتا ) آورده شده است . 3در شكل (مي يادگيري كارآفرينانه سازماني مدل مفهو

يادگيري تعاملي " ادگيري كارآفرينانه سازماني،ي يو محور يمقوله اصل دهد ينشان م آمده دست به
كه  است "بازار ييراتو تغ ينانهجو كارآفر" يعل يطنبعث از شرااست. اين مقوله م" اگرفرصت

هاي كارآفرين سازمان .شود ينميادگيري كارآفرينانه در سازمان محقق  ،بدون اين دو شرط
، مؤثريادگيري  راهبرد"ي كه عبارتند از سازمان ينانهكارآفر يادگيري گانههاي سهراهبرداساس بر

    اهداف يادگيري كارآفرينانه را پيگيري  "يادگيري اهرمي راهبرديادگيري انطباقي و  راهبرد
، قابليت جذب دانش جديد يريپذ انطباققابليت  "هاي پوياي تركيبي به قابليت تنهايدركنند و مي

همچون  اي ينهزم يطشرا يگر،د يسو. ازكننددست پيدا مي يندافر يامدپ عنوان به "و قابليت نوآوري
 يفرهنگ"عوامل  ازجمله يطيمح يطشرا همراهبه  "يادگيرنده يسازمان يمعمار و يساز شبكه"

 ساز ينهزم ي وسازمان ينانهكارآفر يريادگيدر مدل  مؤثرعوامل  "و دانشگاه دولتي، اجتماع
  شوند.يادگيري كارآفرينانه در سازمان مي

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  . مدل مفهومي  يادگيري كارآفرينانه سازماني3شكل 
  

 ايعوامل زمينه

 شرايط محيطي

 معماري سازماني يادگيرنده شبكه سازماني 

گ
 هنگي اجتماعيعوامل فر دولت

  
  

 جو كارآفرينانه

 تغييرات بازار

   شرايط علي
ــادگيري  راهبـــــرد يـــ

  كارآفرينانه سازماني
هاي يادگيري  تاكتيك

  كارآفرينانه سازماني

   راهبردها 
  

  قابليت هاي پوياي تركيبي:
   قابليت تطبيق
  دانش جديد قابليت جذب

  قابليت نوآوري

  پيامدها
  

يادگيري تعاملي 
  گرافرصت

 مقولة محوري
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 و پیشنهادها گیری یجهنت


 اظهار متعددی فراندداشتهمحققان چگونگی درک کاراکه توسط یادگیری جهتیند آفرینان

بهره و فرصتکشف از فر،برداری فهم در بنیادین داردانقش کارآفرینی ،یند (.3395)ونگ

ینانهکارآفریادگیرییقاتکانونتوجهتحقکارآفرین،یهاسازماناهمیتیادگیریدررغمیعل

 به کارآفرینانکارآفریادگیریمعطوف )نه و طیسازمانینانمستقل در وجستجویندفرای(

فرصتیبرداربهره استینانهکارآفریهااز درشدهارائهیهامدلروینازا (.3399)رای، قبلی

ندارندیریکارگبهادبیاتقابلیت درسطحسازمانیرا دراینمطالعهسعیشد3395)الیز، با(.

یهازروشنظرگیریبهره داده از ینانهارآفرکیادگیریازیومفهوممندنظاممدلیکبرخاسته

د.شوارائهیسازمان


طورهمان دیده شودیمکه قابلیتشدهارائهمدل سازمانی، سطح بر تمرکز با تحقیق این در

برایشودیمبهمدیرانپیشنهادروینازارشدوتوسعهسازمانرادارد.یهابرنامهدریریکارگبه

دریادگیریکارآفرینانهسازمانیودستیابیسازییادهپ را جوکارآفرینانه ابتدا پیامدهایآن، به

پیرامون اطالعات و دانش انتقال و پردازی ایده برای مناسب فضای تا نمایند ایجاد سازمان

اعضاهافرصت یبین پیشنهاد همچنین شود. فراهم سازمانیشودیمسازمان ساختار ایجاد با

نی،جذبوخلقدانشجدیدکارآفرینانهراسازمابینازشبکههمکارییریگبهرهیادگیرندهو

تسهیلنمایند.


بهدیگرازسوی جامع، یک در مدل این اینکه ۀدلیل کیفی روش با و آمدهدستبهمحدود

درتحقیقاتخوداینسازهرادرصنایعدیگریکهازنرخشودیمبهمحققانآتیپیشنهاد،است

اینمدلییرهایتغمروابطبینشودیمایند.همچنینپیشنهادمطالعهنم،نوآوریباالییبرخوردارند

پیامدهایاشارههاییادگیریکارآفراهبردرابطهبینمثالً موردرینانهسازمانیو درمدلرا شده

تحقیققراردهند.
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