
 

 

 .. .یریادگیو  ینیکارآفر شیگرا ریتأث

 

27 

 

 

27 

 

 

 

ت
الم

 س
ت

ری
دی

م
 

89
31

؛
77 (4)

 

 
 

 

The effect of entrepreneurial and learning orientation and 

entrepreneurial self-efficacy on business performance: A 

case study 

 

 

 
 

Seyede Elmira Mousavi1 , Morteza Rojuee2* , Seyed Morteza Ghayour Baghbani3  

 Abstract 

 
Introduction: Nowadays, changes in the field of competition and environmental uncertainty have 

led executives to pay more attention to factors affecting performance in order to take the advantage 

of leading opportunities in global markets. The purpose of this study was to investigate the effect 

of entrepreneurial orientation, learning orientation, and entrepreneurial self-efficacy on business 

performance. 

Methods: This applied-descriptive study was conducted on managers, administrators, supervisors 

and experts of Samen Pharmaceutical Company in Mashhad. The population consisted of 187 

people, 132 of whom were selected through stratified sampling method. Data were collected by 

using a standard questionnaire, the construct validity of which was assessed through confirmatory 

factor analysis. The reliability of the questionnaire was calculated as 0.8 using Cronbach's alpha. 

The data were then analyzed by SPSS and Amos software. 

Results: According to the findings, entrepreneurial orientation and entrepreneurial self-efficacy 

directly affected the business performance (with coefficients of 0.18 & 0.33, respectively). 

Learning orientation (with a coefficient of 0.22) influenced organizational learning which affected 

business performance with a coefficient of 0.40. Moreover, entrepreneurial orientation, learning 

orientation, and entrepreneurial self-efficacy influenced business performance through 

organizational learning (with coefficients of 0.20, 0.08, and 0.16, in that order). 
Conclusion: An increase in organizations’ desire for entrepreneurial and self-efficacy enhances 

learning and leads to a better performance. 

Keywords: Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, Entrepreneurial Self- Efficacy, 

Organizational Learning, Business Performance 
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 چکیده
 

رو های پیشگیری از فرصتبهرهامروزه افزایش شدت رقابت و عدم اطمینان محیطی باعث شده است که مدیران برای مقدمه: 

 گرایش تر توجه کنند. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیربه عواملی که بر عملکرد تأثیرگذار است، بیش

 کارآفرینی، گرایش یادگیری و خودکارآمدی کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار است.

انجام شده  79ش انجام توصیفی پیمایشی بوده که در سال پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث رو روش ها:

است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران، رؤسا، سرپرستان و کارشناسان شرکت داروسازی ثامن مشهد بود. از جامعه 

 گردآوری ای به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند. ابزارگیری طبقهنفر با استفاده از روش نمونه 731نفره،  789آماری 

 8/0نامه استاندارد بوده که روایی سازه آن از طریق آزمون تحلیل عاملی و پایایی آن با آلفای کرونباخ باالی ها پرسشداده

 و آموس تحلیل شد. SPSSآوری در نرم افزار ها پس از جمعتایید شد. داده

ارآفرینانه به طور مستقیم و به ترتیب با ضرایب نشان داد که گرایش کارآفرینی و خودکارآمدی ک نتایج پژوهش ها:یافته

( بر یادگیری سازمانی 11/0گرایش یادگیری )با ضریب  بر عملکرد کسب و کار تأثیرگذار هستند. همچنین، 33/0و  78/0

 بر عملکرد کسب و کار تأثیرگذار است. عالوه بر آن، گرایش 00/0تأثیرگذار است. یادگیری سازمانی نیز با ضریب مسیر 

 08/0، 10/0توانند از طریق یادگیری سازمانی به ترتیب با ضرایب کارآفرینی، گرایش یادگیری و خودکارآمدی کارآفرینانه می

 عملکرد کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهند. 71/0و 

عث باال رفتن های مطالعه حاضر نشان داد افزایش گرایش یک سازمان به کارآفرینی و خودکارآمدی بایافتهگیری: نتیجه

 شود که موجب عملکرد بهتر است.یادگیری در آن سازمان می

 گرایش کارآفرینی، گرایش یادگیری، خودکارآمدی کارآفرینانه، یادگیری سازمانی، عملکرد کسب و کار. واژه های کلیدی:

 

  :37/88/80: یینها رشیپذ 32/88/80:ییاصالح نها 17/80/80وصول مقاله 
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ای از تغییر را با خود به همراه آورده محیط امروزی، امواج تازه

های های امروزی، شاهد تغییرات زیادی در محیطاست. سازمان

ده ها نسبت به قبل پویاتر شخود هستند. محیط پیرامون سازمان

این  هایی برایها در پی یافتن پاسخباعث گردیده تا سازمانو 

پویایی باشند تا موفقیت و عملکرد باالتر را برای خود رقم زنند. 

هایی به [ در دنیای در حال تحول امروز، جوامع و سازمان1]

های کامیابی دست می یابندکه بین منابع کمیاب و قابلیت

رقرار خود رابطه معنی داری ب مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی

بررسی  توان گفتسازند. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع می

عملکرد و عوامل تأثیرگذار برآن برای هر سازمانی حائز اهمیت 

های است. از جمله این عوامل کارآفرینی است که در دهه

گذشته به دلیل کمک به رشد محصوالت، خدمات جدید، 

وسعه اقتصادی توجه روزافزونی را به خود ایجاد اشتغال و ت

اجتماعی و  جلب نموده است. نوآوری نقش مهمی در توسعه

که به عنوان منبع اصلی رشد طوریکند؛ بهاقتصادی ایفا می

[ با توجه به این وضعیت، 2اقتصادی شناخته شده است. ]

کارآفرینان نقش مهمی در تولید محصوالت نوآورانه دارند و 

. شوندها به بازار یا کسب و کار جدید میسازمان باعث ورود

از این رو، مفهوم گرایش کارآفرینی و تأثیر آن بر عملکرد  [3]

ای را در علوم سازمانی به خود جلب کرده سازمانی توجه ویژه

 [4است. ]

غیرهای ترین متبر اساس نتایج مطالعات مختلف، یکی از اصلی

وجه به ها، تینی در سازمانتأثیرگذار بر بهبود گرایش کارآفر

های نوآور گرایش یادگیری در سازمان است. از طرفی سازمان

دهند که خود رفتار فعاالنه است و به کارآفرینی را ترویج می

ها [ سازمان5شود. ]می باعث افزایش روند یادگیری در سازمان

برای اینکه بتوانند نوآوری را درون خود پرورش دهند، نیاز به 

ها از پیش و یادگیری دارند و وجود دانش در سازمان دانش

رود. یادگیری ها به شمار مینیازهای اصلی ایجاد نوآوری در آن

های مختلفی تعریف شده است که شامل سازمانی به شیوه

فرآیند تسهیل یادگیری و نحوه کاربرد آن برای تغییر الگوهای 

فظ یا بهبود ها یا دانش، برای حذهنی درونی، قواعد، رویه

 [6عملکرد است. ]

هایی موفق خواهند بود های پویا تنها سازمانامروزه در محیط

که بتوانند میزان یادگیری خود را نسبت به رقبا باال ببرند و از 

این طریق بر رقبای خود پیشی گرفته و به مزیت رقابتی دست 

ه بها بعد از مدتی فعالیت اقتصادی [ بسیاری از شرکت7یابند. ]

شوند و تعداد المللی حذف میراحتی از صفحه رقابت بین

ر اند به طول یک عصها توانستهانگشت شماری از این شرکت

ه گفته های سازمانی بدر صحنه رقابتی باقی بمانند و این شکست

پیتر سنگه مربوط به توانایی نداشتن در یادگیری مناسب بوده 

هنگ اید به عنوان یک فر[ بنابراین، فرآیند یادگیری ب8است. ]

های روزانه همه در سازمان شناخته شود، به طوری که فعالیت

اعضا، پایداری روند یادگیری را نشان دهد. در نتیجه هنگامی 

که فرآیند یادگیری به یک فرهنگ قوی تبدیل شود، انتظار 

رود ظرفیت سازمانی افزایش یابد که مطمئنا بر عملکرد می

ارد. فرهنگ یادگیری سازمانی، یک نوع گذسازمان تأثیر می

کند تا به فرهنگی است که از فرآیند یادگیری پشتیبانی می

[ از این 9راحتی دانش در سازمان توسعه و انتقال داده شود. ]

کند رو، فرهنگ یادگیری خوب نه تنها به کارکنان کمک می

ر دتا سطح باالیی از عملکرد داشته باشند، بلکه کارکنان را نیز 

 [11کند. ]سازمان حفظ می

عالوه بر آن، در تحقیقات اخیر خودکارآمدی کارآفرینانه 

و کارها دارد.  نیزتأثیر به سزایی بر عملکرد کسب

پردازد که خودکارآمدی کارآفرینانه، به اعتقاد فردی می

تواند با موفقیت، کسب و کار جدیدی را ایجاد کند. می

ه است ک فرد نسبت به اینخودکارآمدی کارآفرینانه باور 

ایف و آمیز وظظرفیت و توانایی این را دارد که به طور موفقیت

های یک کارآفرین را ایفا کند؛ در واقع، ماهیت ادبیات نقش

در چگونگی خودکارآمدی کارآفرینانه ممکن است عملکرد 

 [11کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهد. ]

ه گیری اینکاندازهعملکرد کسب و کار شاخصی است برای 

چگونه سازمان به خوبی اهداف خود را انجام دهد. در دهه 

ی یک بخشاین دیدگاه نسبتا ساده و عمدتاً مربوط به اثر 1951

 مقدمه
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سازمان بود، به این معنی که عملکرد مطلوب هنگامی به دست 

آیدکه نتیجه واقعی دقیقا با نتیجه هدف مطابقت داشته باشد. می

پیچیدگی محیط کسب و کار در هر دهه  طور که[ همان12]

یابد، در نتیجه معیارهای بیشتری در اصطالح عملکرد افزایش می

[ بنابراین، عملکرد کسب و کار یک زمینه 13شود. ]گنجانده می

ای است که شامل مدیریت عملیات، بازاریابی، چند رشته

مدیریت منابع انسانی، حسابداری، اقتصاد، روانشناسی و جامعه 

شناسی است. عملکرد کسب و کار به طور کلی به میزان 

دستیابی به اهداف سازمانی، رشد، اثربخشی منابع انسانی، 

کیفیت محصول و خدمات، عملکرد تامین کنندگان، مشتری و 

د. شوبازار و سایر عوامل کلیدی مانند سودآوری، ارزیابی می

ای دهد که متغیرههای مرتبط نشان می[ نتیجه پژوهش14]

یادگیری و کارآفرینی و خودکارآمدی اثر مثبت و معناداری بر 

 [5،11متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارد. ]

و  ها نشان می دهد که وقتی تمایالت کارآفرینانهبرخی پژوهش

عمل  ترشود تا سازمان کارآفرینانههایی که باعث میانگیزه

ن عملکرد کند، در آن سازمان وجود داشته باشد، آن سازما

باالتری خواهد داشت. گرایش کارآفرینانه به وسیله شناسایی 

ی کاالها و خدمات جدید، منجر به های بیرونی و توسعهفرصت

[ یادگیری سازمانی نیز باعث 15شود. ]عملکرد سازمانی بهتر می

شود و افزایش های کارکنان میافزایش سطح دانش و مهارت

جب بهبود عملکرد سازمانی های کارکنان مودانش و مهارت

[ همچنین، عقاید خودکارآمدی باالتر، 16خواهد شد. ]

ی کنند و اهداف باالتر، رابطههای باالتری را انتخاب میهدف

مثبتی با عملکرد دارد. خودکارآمدی مربوط به توانایی و 

توان گفت عملکرد [ بنابراین، می17عملکرد گذشته است. ]

یت رقابتی کسب و کارها به شمار شاخص اساسی موفقیت و مز

رود، به نحوی که اگر یک شرکت بتواند عوامل مؤثر بر می

بهبود عملکرد را شناسایی نماید، قادر خواهد بود سطح عملکرد 

خود را افزایش داده و در نتیجه فعالیت کسب و کار خود در 

 [18محیط رقابتی بازار را پایدار نماید. ]

جهان چندی نیست که باعث تحول  رشد شتابان کارآفرینی در

عظیم در رویدادهای اقتصادی از یک طرف و افزایش شکاف 

و فاصله میان کشورها از طرف دیگر شده است و نداشتن برنامه 

ریزی اجرایی صحیح در این حوزه این فاصله را بیش از پیش 

دهد که افزایش خواهد داد. بررسی مطالعات مشابه نشان می

 فرآیند یادگیری سازمانی و تأثیر کارآفرینی پژوهشی که در آن

و خودکارآمدی کارآفرینانه و یادگیری بر عملکرد را سنجیده 

شده باشد صورت نپذیرفته است، به عبارتی بررسی متغیرهای 

پژوهش با این روابط تا به امروز انجام نشده است و از آنجا که 

رد کتحقیقات بسیاری به بررسی گرایش کارآفرینانه و عمل

توان نتیجه گرفت که این دو متغیری مهم هستند اند میپرداخته

به همین دلیل انجام چنین پژوهشی ضروری و مهم به نظر می 

رسد. ضمن اینکه مطالعات کمی به بررسی خودکارآمدی 

کارآفرینانه پرداخته است. بنابراین، با توجه به توضیحات فوق 

 نظر گیری زوایای طرحرسد که انجام پژوهشی با در به نظر می

صنعت مورد مطالعه در  شده، امری مهم و ضروری است.

پژوهش حاضر نیز صنعتی دانش محور و کارآفرین است که 

تواند بسیار مهم باشد زیرا خودکارآفرینی در این صنعت می

های جدید در این صنعت زیاد است و گیرینیازها و جهت

 تر است.بیش به مراتبهای دیگر پویایی در این صنعت از صنعت

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر همزمان گرایش کارآفرینی، 

گرایش یادگیری و خودکارآمدی کارآفرینانه بر یادگیری 

سازمانی و عملکرد در شرکت داروسازی ثامن است. شرکت 

داروسازی ثامن شرکتی دانش محور و کارآفرین است که برای 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نهمین سال متوالی از سوی اداره

استان خراسان رضوی به عنوان کارآفرین برتر این استان انتخاب 

شده است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر این عوامل 

بر عملکرد شرکت داروسازی ثامن از طریق نقش میانجی 

 پردازد.یادگیری سازمانی می

 

 

کاربردی و از حیث روش انجام از نظر هدف، حاضر پژوهش 

توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، رؤسا، 

سرپرستان و کارشناسان شرکت داروسازی ثامن مشهد بوده 

باشد. این نفر می 187ها بر اساس برآوردها است که تعداد آن

گیری در این به انجام رسیده است. نمونه 1397پژوهش در سال 

که در جدول  شدای تصادفی انجام طبقه پژوهش به صورت

 هاروش
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تعداد نمونه و جامعه آماری هر طبقه مشخص شده است.  یک

نفر تعیین شد که پس از  123حجم نمونه طبق جدول مورگان 

. اندنفر در پژوهش مشارکت داشته 132نامه تعداد  توزیع پرسش

نامه ساختار  روش گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسش

 .بودوع استاندارد یافته از ن

: توزیع فراوانی جامعه و نمونه پژوهش در هر 1جدول 

 طبقه

 طبقه
تعداد در جامعه 

 آماری
 تعداد در نمونه

 13 18 مدیر

 14 24 رئیس

 37 51 سرپرست

 68 94 کارشناس

 132 187 مجموع
 

سمت ق پرسش نامه این پژوهش از سه قسمت تشکیل شده است.

نامه، قسمت دوم، اطالعات جمعیت  اول، راهنمای تکمیل پرسش

گو از جمله جنس، سن، رشته تحصیلی، سطح شناختی پاسخ

تحصیالت، شغل، رده سازمانی، سابقه کاری و قسمت سوم شامل 

سؤاالت مربوط به سنجش متغیرهای پژوهش بود که مشتمل بر 

 باشد. گرایش کارآفرینی از طریق هشتسوال و پنج متغیر می 41

[ برای سنجش 19ر پژوهش نایت سنجش شد. ]سؤال، مبتنی ب

گرایش یادگیری از شش سؤال پیشنهادی سینکوال و همکاران 

[ برای پرداختن به خودکارآمدی کارآفرینانه از 21استفاده شد. ]

گی و همکاران استفاده شد. یازده سؤال ارائه شده در مطالعه مک

لیتا و فوگ [ در یادگیری سازمانی از ده سوال پژوهش تورتورال21]

[ عملکرد کسب و کار با استفاده از پنج سوال 22استفاده گردید. ]

سنگ و لی تنظیم شد. مقیاس پرسش نامه، طیف پنج گزینه ای تی

لیکرت بود که از کامال مخالفم )یک( تا کامال موافقم )پنج( طبقه 

پرسش نامه  132پرسش نامه توزیع شده،  181بندی شد. از میان 

 شد.بازگشت داده 

انجام شد و آلفای  SPSSافزار پایایی پرسش نامه توسط نرم

به دست آمد که نشان از  8/1کرونباخ تمامی متغیرها بیش از 

پایایی خوب ابزار دارد. روایی پرسش نامه نیز در دو مرحله شامل 

روایی محتوایی و روایی سازه سنجیده شد. روایی محتوایی آن از 

برگان دانشگاهی انجام شده است. طریق مراجعه به اساتید و خ

روایی سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار 

ها در نرم افزار آموس به آموس بررسی شد. نرمال بودن داده

 ریبشود. ضوسیله دو شاخص کشیدگی و چولگی سنجیده می

 هاداده توزیع اساسی شاخص دو کشیدگی، ضریب و چولگی

 یا بودن نرمال به توانها میشاخص این داشتن با که هستند

 عدم یا تقارن از برد. چولگی معیاری پی هاداده توزیع نبودن

 یک ارتفاع دهنده نشان کشیدگی باشد.می توزیع تابع تقارن

 بلندی منحنی از معیاری کشیدگی دیگر عبارت به است. توزیع

 توزیع کشیدگی با را کشیدگی همیشه است. ماکزیمم نقطه در

پژوهشگران مقادیر این دو شاخص را  کنند.می مقایسه نرمال

دانند. ( می-1و  1ها در بهترین حالت بین )جهت نرمال بودن داده

بار عاملی نیز مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر 

 شود. بار عاملیباشد رابطه ضعیف و از آن صرف نظر می 3/1از 

باشد خیلی  6/1قابل قبول است و اگر بزرگتر از  6/1تا  3/1بین 

مطلوب است. نتایج ستون کشیدگی، چولگی و بار عاملی در 

 جدول دو آورده شده است.

 

 های پرسش نامه: نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویه2جدول 

 p-value بارعاملی کشیدگی چولگی گویه نام متغیر

 کارآفرینی گرایش

Q1 647/1- 584/1- 864/1 111/1 

Q2 916/1- 115/1 865/1 111/1 

Q3 793/1- 178/1 827/1 111/1 

Q4 519/1- 486/1- 744/1 111/1 

Q5 546/1- 122/1- 684/1 111/1 

Q6 179/1- 835/1- 714/1 111/1 

Q7 268/1- 851/1- 686/1 111/1 

Q8 354/1- 337/1- 614/1 111/1 
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 )ادامه(: 2جدول 

 p-value بارعاملی کشیدگی چولگی گویه نام متغیر

 گرایش یادگیری

Q9 736/1 281/1- 696/1 111/1 

Q10 648/1 319/1- 815/1 111/1 

Q11 196/1 958/1 771/1 111/1 

Q12 981/1 251/1 652/1 111/1 

Q13 397/1 468/1- 631/1 111/1 

Q14 241/1 988/1 691/1 111/1 

 خودکارآمدی کارآفرینانه

Q15 912/1- 213/1 624/1 111/1 

Q16 652/1- 341/1- 712/1 111/1 

Q17 643/1- 384/1- 761/1 111/1 

Q18 341/1- 521/1- 792/1 111/1 

Q19 446/1- 359/1- 764/1 111/1 

Q20 647/1- 253/1- 715/1 111/1 

Q21 123/1- 319/1 768/1 111/1 

Q22 883/1- 617/1 769/1 111/1 

Q23 545/1- 125/1 788/1 111/1 

Q24 546/1- 156/1- 683/1 111/1 

Q25 788/1- 268/1 643/1 111/1 

 یادگیری سازمانی

Q26 851/1- 746/1 713/1 111/1 

Q27 142/1- 353/1 726/1 111/1 

Q28 814/1- 315/1 645/1 111/1 

Q29 766/1- 469/1 678/1 111/1 

Q30 492/1- 126/1- 561/1 111/1 

Q31 846/1- 156/1 694/1 111/1 

Q32 451/1- 251/1- 669/1 111/1 

Q33 135/1 468/1- 712/1 111/1 

Q34 762/1- 326/1 692/1 111/1 

Q35 514/1- 518/1- 671/1 111/1 

 عملکرد کسب و کار

Q36 438/1- 352/1- 735/1 111/1 

Q37 439/1- 491/1- 821/1 111/1 

Q38 713/1- 166/1- 798/1 111/1 

Q39 672/1- 353/1 781/1 111/1 

Q40 581/1- 342/1- 719/1 111/1 

 

طور که جدول دو نشان می دهد میزان کشیدگی و همان

باشد که نشان دهنده نرمال می ± 1چولگی تمامی دادها بین 

در مدل تحلیل عاملی برازش یافته بار  بودن دادهاست. همچنین،

است.  معنادار 95/1ها در سطح اطمینان عاملی تمامی گویه

نای حذف نشدند. مب نامهپرسشی هاهیگوکدام از بنابراین، هیچ

ها زیر ها این است که سطح معناداری برای آنمعناداری گویه

 شد.نامه، تحلیل گویه از پرسش 41باشد. لذا در نهایت،  15/1
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ها، ابتدا باید مدل نظری تدوین شده برای هر برای تحلیل فرضیه

 آوریهای جمعفرضیه پردازش گردد تا مشخص شود که داده

دهد که شده تا چه اندازه مدل نظری را مورد حمایت قرار می

های کمی برازش مدل برای پاسخ به این سؤال از شاخص

(CFI,GFI,RMR…استفاده می ) تعداد زیاد شود. با وجود

 31های معرفی شده برای برازش مدل )بیش از شاخص

شاخص(، توافق اندکی در خصوص میزان مفید بودن هر یک 

ی از آنها در میان صاحب نظران وجود دارد، هر چند که درباره

ها میزان توافق بیشتر است. دسته بندی بندی شاخصدسته

های استنباطی و های برازش به صورت شاخصشاخص

ی های شاخصهای توصیفی که خود در سه زیر دستهشاخص

 [23گیرد. ]برازش مطلق، نسبی و ایجازی جای می

 های کلی قابل قبول باشد یا به عبارتی مدلدر صورتی که شاخص

توان به روابط درون مدل نظری تأیید شود در آن صورت می

ب تأثیر( ضری) یونیرگرسپرداخت که این روابط متقابل ضریب 

اشند که بمربوط به فرضیه و بارهای عاملی مربوط به هر گویه می

برای آزمون قابل قبول بودن این ضرایب )ضرایب تأثیر بارهای 

شود که مقدار آن برای استفاده می Pعامل( از شاخص جزئی 

های باشد. جدول سه شاخصمی 15/1تر از مقادیر قابل قبول کم

 دهد.مقادیر مطلوب را نشان میبرازش مدل به همراه 

 

 های برازش مدل نظری پژوهششاخص :3 جدول

 مقدار ایده ال مقدار قابل قبول نام شاخص
مقدار بدست 

 آمده در مدل
 نتیجه

 - 733 - - (dfدرجه آزادی )

 قابل قبول 3df 22df ≤ χ ≤ 2df 20 ≤ χ 819/1645 ≥ (2χکای اسکوئر )

 قابل قبول df ≤ 322 <χ /df ≤ 220 ≤ χ 245/2/ (df /2χ) کای اسکوئر بهینه شده

 قابل قبول 80 ≤ GFI<.95 .95 ≤ GFI ≤ 1.00 861/1. (GFI)نیکوئی برازش 

 قابل قبول RMR)) 0 <RMR ≤.10 0 ≤ RMR ≤.05 176/1مانده ریشه میانگین مربعات باقی 

 قابل قبول 90 ≤ CFI<.97 .97 ≤ CFI ≤ 1.00 963/1. (CFI) شاخص برازش تطبیقی

ی میانگین مربعات خطای برآورد ریشه

(RMSEA) 
.05 <RMSEA ≤.08 0 ≤ RMSEA ≤.05 173/1 قابل قبول 

 ایده آل 50 ≤ PGFI<.60 .60 ≤ PGFI ≤ 1.00 591/1. (PGFIشاخص نیکویی برازش ایجازی )

شاخص برازش ایجازی هنجارشده 

(PNFI) 
.50 ≤ PNFI<.60 .60 ≤ PNFI ≤ 1.00 616/1 ایده آل 

 

 

 

های جمعیت شناختی نمونه پژوهش در توزیع فراوانی ویژگی

 نشان داده شده است. چهارجدول شماره 
 

 های جمعیت شناختی نمونه پژوهش: توزیع فراوانی ویژگی4جدول 

 درصد فراوانی متغیرها 

 جنس

 8/84 112 مرد

 2/15 21 زن

 111 132 مجموع

 سن

 6/11 14 سال 29کمتر از 

 8/31 42 سال 39تا  31بین 

 4/39 52 سال 49تا  41بین 

 2/18 24 سال 51بیشتر از 

 111 132 مجموع

 یافته ها
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 )ادامه(: 4جدول 

 درصد فراوانی متغیرها 

 تحصیالت

 4/21 27 دیپلم

 1/9 12 کادرانی

 4/39 52 کارشناسی

 8/28 38 کارشناسی ارشد

 3/2 3 دکتری حرفه ای

 111 132 مجموع

 رده سازمانی

 8/9 13 مدیر

 6/11 14 رئیس

 28 37 سرپرست

 6/51 68 کارشناس

 111 132 مجموع

 سابقه کار

 9/12 17 کمتر از پنج سال

 8/34 46 سال 14تا  5

 8/34 46 سال 24تا  15

 5/17 23 سال 25بیشتر از 

 111 132 مجموع

 

های پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار پژوهش با تحلیل داده

 .نامه، مدل معادالت ساختاری زیر حاصل شده استپرسش

 

 
: مدل برازش شده پژوهش1 شکل  
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 های متغیرها نقش متغیرالزم به ذکر است که در این مدل گویه

مشاهده شده و خود متغیرها نقش متغیر مکنون را در مدل 

ساختاری ایفا کردند. شایان ذکر است که بر خالف نرم 

و لیزرل که دو شکل یکی ضرایب مسیر و  PLSافزارهای 

کنند. نرم افزار ( را ارائه میtها )مقدار دیگری معناداری آن

آموس تنها مدل را در حالت ضرایب مسیر ارائه کرده و مقادیر 

p-value  وt- value کند. لذا، مقادیر را در خروجی ارائه می

رضیه این دو شاخص در این مطالعه در جداول مربوط به هر ف

 ارائه گردیده است.

تیجه توان نهای کمی برازش میبا توجه به مطالب باال و شاخص

ن آزمو. گرفت که مدل نظری پژوهش مدلی قابل قبول است

گیرد. ها با توجه به ضرایب مسیر و آماره تی صورت میفرضیه

دهد، ضریب مسیر همان ها را نشان میجدول پنج نتایج فرضیه

باشد که نشان دهنده ر رگرسیون خطی میبتای استاندارد د

شدت و جهت تأثیر متغیر مستقل بر وابسته است. هر چه ضریب 

تر و تر باشد رابطه بین متغیرها مثبتمسیر به یک نزدیک

 (2تر است. )شکل مستحکم

 : ضرایب مسیر متغیرهای پژوهش2شکل 

 

های حاصل از خروجی نرم افزار میزان خطای اساس یافتهبر 

استاندارد بین دو متغیر گرایش کارآفرینی و یادگیری سازمانی 

و بین دو متغیر یادگیری سازمانی و عملکرد برابر  161/1با مقدار 

باشد، این میزان خطای استاندارد برای رابطه بین می 195/1با 

و برای  159/1ی به مقدار گرایش یادگیری و یادگیری سازمان

رابطه بین دو متغیر خودکارآمدی کارآفرینانه و یادگیری 

است و در مورد رابطه بین گرایش  191/1سازمانی برابر با 

است. همچنین، میزان  162/1کارآفرینی و عملکرد با مقدار 

خطای استاندارد بین دو متغیر خودکارآمدی کارآفرینانه و 

 است. 194/1عملکرد برابر با 

نیز یکی از پارامترهای معناداری روابط است که باید  آماره تی

داشته باشد تا  -96/1یا کوچکتر از  96/1تر از مقداری بزرگ

ید ارائه شده نشان دهنده تایکه مدل  یک رابطه معنادار تلقی شود

ضر است. بنابراین، با توجه به موارد های پژوهش حاهمه فرضیه

 پژوهش در جدول پنج آورده شده است. هایفوق نتایج فرضیه
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 هاجهت آزمون فرضیه t: نتایج ضرایب مسیر و آماره 5جدول 

 نتیجه tآماره  ضریب مسیر مسیرها فرضیه

 تأیید 124/2 18/1 عملکرد کسب و کار ←گرایش کارآفرینی اول

 تأیید 613/5 52/1 یادگیری سازمانی ←گرایش کارآفرینی دوم

 تأیید 775/3 21/1 عملکرد کسب و کار ←یادگیری سازمانی ←گرایش کارآفرینی سوم

 تأیید 747/2 22/1 یادگیری سازمانی ←گرایش یادگیری چهارم

 تأیید 791/2 188/1 عملکرد کسب و کار ←یادگیری سازمانی ←گرایش یادگیری پنجم

 تأیید 266/3 41/1 عملکرد کسب و کار ←یادگیری سازمانی ششم

 تأیید 386/4 42/1 یادگیری سازمانی ←خودکارآمدی کارآفرینانه هفتم

 تأیید 369/3 33/1 عملکرد کسب و کار ←خودکارآمدی کارآفرینانه هشتم

 تأیید 111/3 168/1 عمکرد کسب و کار ←یادگیری سازمانی ←خودکارآمدی کارآفرینانه نهم

 

 

  

در مطالعه حاضر، عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت داروسازی 

ها . نتایج به دست آمده نشان داد که تمامی رابطهشدثامن بررسی 

و سواالت پژوهش که به بررسی گرایش کارآفرینی، 

خودکارآمدی کارآفرینانه ویادگیری به عنوان متغیر مستقل و 

ه طور مستقیم بسته بتأثیر آن بر عملکرد شرکت به عنوان متغیر وا

. دشاز طریق نقش میانجی یادگیری سازمانی تایید  ،و همچنین

های انجام شده نتایج حاصل از این پژوهش با اکثر پژوهش

 [5111] ت.مطابقت داش

تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار در 

در این رابطه نتایج [ 24125های مشابه تأیید شده است. ]پژوهش

ه دهد کها در پژوهش حاضر، نشان میحاصل از بررسی فرضیه

نتیجه  گردد. درگرایش کارآفرینی منجر به افزایش عملکرد می

هایی های رقبا، سرمایه گذاری در حوزهبا زیر نظر داشتن فعالیت

ن آوری فپذیری دارند و پیشگام بودن در استفاده از که ریسک

عملکرد سازمان را بهبود  توانمورد نظر میت جدید صنع های

، [26]ها با نتایج پژوهش کامسیون و لوپز بخشد. این یافته

همخوانی  [11]گی و پترسون ، مک[27] شیرکووا و همکاران

 دارد.

ترین عامل اثرگذار مهم 52/1متغیر کارآفرینی با ضریب تأثیر 

است.  بر یادگیری و در نتیجه آن بهبود عملکرد سازمان

های حاصل از پژوهش آلتینی نیز موید رابطه مثبت بین یافته

مدیران  ،[ لذا28گرایش کارآفرینی و یادگیری سازمانی است. ]

کنند  استفاده گیریهای تصمیمها و سبکها، شیوهباید از روش

به صورت کارآفرینانه عمل نمایند و بدین وسیله یادگیری  تا

با ایجاد  ،همچنین ج دهند.ازمانی و کسب دانش را ترویس

بینی نیازهای و تحقیق و توسعه و پیش فن آوریهای کمیته

ود باعث بهب توانتریان به طور مداوم نیز میآینده بازار و مش

و شکوهی و [ 29] مسا و آلگره_فرناندز .شدیادگیری سازمانی 

نیز در مطالعه خود به نتایج مشابهی در این زمینه  [24]ور دیده

ی کمترین تأثیر را نیز متغیر یادگیری بر یادگیر. افتنددست ی

 22/1سازمانی داشته است؛ میزان ضریب مسیر بین این دو متغیر 

باشد؛ ا میهی متوسط و مثبت بین آنبوده است که نشان از رابطه

ری یند یادگیآای بر فردر نتیجه گرایش به یادگیری مقدمه

شود. سهیل یادگیری میت که باعث تسازمانی و ایجاد دانش اس

این متغیر نشان دهنده تمایل سازمان برای ایجاد و  ،همچنین

استفاده از دانش به منظور رسیدن به مزیت رقابتی است و رابطه 

ز تواند عملکرد شرکت را نیمثبت آن با یادگیری سازمانی می

های پژوهش حاضر با تحت تأثیر مثبت خود قرار دهد. یافته

[ مطابقت دارد و حاکی از آن 5یل و همکاران ]نتایج مطالعه ر

ا ها در رابطه باست که آموزش کارکنان، بازنگری استراتژی

مشتریان، تعامل کارکنان با یکدیگر برای درک بهتر از بازار و 

شود میزان توانمندی شناسایی محصوالت جدید باعث می

 عملکرد کسب و کار افزایش یابد.

 بحث 
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در بین اعضای سازمان، کارکنان با ایجاد محیط یادگیرنده 

احساس خودکارآمدی بیشتری کرده که این امر موجب بهبود 

 ؛عملکرد فردی و در نتیجه آن بهبود عملکرد سازمان خواهد شد

از طریق تحقیق و توسعه، ارتباط نزدیک با مشتریان و  ،بنابراین

ها برگذاری جلسات توجیهی میان مدیران و کارکنان در شرکت

یابد. از طرفی مطالعات کمی خصوصا در یر افزایش میاین متغ

توجه  ،راینبناب شده است. ایران به این متغیر تأثیرگذار پرداخته

ین نظارت بر کارکنان، تام ،باشد. بر این اساسبه آن ضروری می

 های مورد نیاز کارکنانمنابع و تحلیل مستندات و ارائه آموزش

 زمانی افزایش یابد. بدینشود که میزان یادگیری ساباعث می

منظور نیز بر طبق مطالعات و تحقیقاتی که در مورد 

[ و با توجه به 11خودکارآمدی کارآفرینانه انجام شده است ]

اینکه طبق نظریات، خودکارآمدی از طریق یادگیری تقویت 

توان نتیجه گرفت با افزایش یادگیری در سازمان، شود میمی

 کند.فزایش پیدا میخودکارآمدی کارکنان نیز ا

در مطالعات مشابه، تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت 

ها تأیید گردید که نتایج مطالعه حاضر نیز همراستا با این یافته

حمایت مالی شدن و زمان کافی داشتن  ،[ بنابراین31است. ]

جام در مورد چرایی ان تحقیقبرای یادگیری و پاداش گرفتن و 

شود میزان عملکرد کسب و کار افزایش یابد. وظایف باعث می

[ نیز 32فنک ][ و امین31[، اریس و آزمن ]5ریل و همکاران ]

در مطالعه خود به نتایج مشابهی در این زمینه دست یافتند ولی 

[ مغایر با نتایج پژوهش حاضر 24ور ]های شکوهی و دیدهیافته

انی دگیری سازماست زیرا در این پژوهش رابطه معناداری بین یا

 .گزارش نشده استو عملکرد 

تواند هم موجب ارتقاء روحیه افزایش یادگیری سازمانی می

کارکنان شود و هم موجب پیشی گرفتن شرکت نسب به رقبا 

شود بر اساس نظر منابع انسانی و اهداف شود و پیشنهاد می

سازمانی برای رسیدن به اهداف و تولید خدمات و محصوالت 

برای ارتباط  ،همچنین های آموزشی صورت گیرد.هجدید دور

ار شود، اندیشی برگزبهتر کارکنان با یکدیگر نیز جلسات هم

اعث تواند بتسهیم دانش و تبادل نظر نیز در سطح گروهی می

 یند یادگیری سازمانی شود.آتسهیل فر

 
 

 در مطالعه حاضر تمامیهای اخالقی: رعایت دستورالعمل

مالحظالت اخالقی از جمله شرط امانت و صداقت مورد توجه 

قرار گرفته است و با توجه به نوع و موضوع مطالعه، پژوهش 

 حاضر، کد اخالق ندارد.

پژوهش حاضر از سوی هیچ سازمانی مورد  حمایت مالی:

 حمایت قرار نگرفته است.

نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود تضاد منافع: 

 ارد.ند

ا از پایان نامه بحاصل بخشی  این مقالهتشکر و قدردانی: 

یری و گیری یادگگیری کارآفرینانه، جهتتأثیر جهت "عنوان 

قطع در م "خودکارآمدی کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار

دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( در مصوب کارشناسی ارشد 

ن پژوهش مدیران و باشد. همچنین، در انجام ایمی 1397سال 

اند که از کارکنان شرکت داروسازی ثامن همکاری داشته

 قدردانی می شود.زحمات این عزیزان تشکر و 
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