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  مقدمه
 طـور   به ها در شرایط متغیر و رقابتی امروز، سازمان

گیرند کـه گـرایش    یی قرار میها اي در موقعیت فزاینده
 هـا  ي کارآفرینانـه بـراي آن  هـا  داشتن به سمت فعالیت

 معتقدند کارآفرینی محققان امري ضروري است. بیشتر
صورت   به قوي کارآفرینانه گرایش یک با ها سازمان که

 Dess and( یابند می دست خود اهداف به کارآمدتري

Lumpkin, 2005(. گرایش گسترده تحقیقاتاساس بر 
 و دارد بسـزایی  رـتأثی سازمانی عملکرد بر کارآفرینانه

 Hughes and(شـود   می سازمان عملکرد بهبود باعث

Morgan, 2007; Rauch et al., 2009 .(  
 و هـا  گـام  تـر  گسـترده  تحلیل به نیاز رابطه این اما

ــه گــرایش مــابین فــی و میــانجی مراحــل  و کارآفرینان
 عبـارت   به .)Real et al., 2014(دارد  سازمان عملکرد

 توان می بهتر میانجی، متغیرهاينظر گرفتن در  یگر، باد 
 را سـازمان  عملکـرد  و کارآفرینانـه  گرایش میان رابطه

 ایــنجملــه  از .)Lyon et al., 2000( تشــریح کــرد
مطالعات  بر اساس. باشد می سازمانی یادگیري متغیرها،

مثبتـی   ثیرتـأ  سازمانی یادگیري قابلیت ،صورت گرفته
 عالوه. )Bell et al., 2002( دارد کارآفرینانه گرایش بر
 یادگیري بین ارتباط ،ها پژوهش از برخینتایج  این، بر

ــازمانی ــرد و س ــازمان عملک ــان را س ــی نش ــد م    ده
)Perez Lopez et al., 2005(. گرایش یگر،د  عبارت  به 

ــه ــر کارآفرینان ــقاز ط ــادگیري ی ــازمانی ی ــأ س  ثیريت
 کارآفرینی در واقع سازمان دارد. عملکرد رب مستقیمغیر
 درون در دانش انتقال و انتشار تسریع موجب تواند می

 ارتقـاء  را عملکـرد  یـت نها در امر این و شود سازمان
ــر1396، تیدوســ شــاهداد (کریمــی و  خواهــد  ). متغی
 گـرایش  و سـازمان  عملکـرد  بین تواند              می که دیگري

 یادگیري گیري جهت کند، ایفا جیمیان نقش کارآفرینانه
ــت. اســت ــادگیري جه ــري ی ــا ارزش از یکــی گی  يه

 دانش از استفاده و ایجاد به تمایل بر که است سازمانی
 چگـونگی  و )Sinkula et al., 1997( اسـت  گذارتاثیر

 در را دانـش  از اسـتفاده  و يگـذار  اشـتراك  بـه  کسب،
 حورود اصطال ).Kim, 1998( کند می تعیین ها سازمان

 اهمیـت  از ناشی عمدتاً دولتی يها بخش در کارآفرینی
 تحـول در  ایجـاد  بـراي  تـالش  و جوامـع  در دولـت 

سـت  هـا  آن عملکـرد  بهبـود  و دولتـی  يهـا  سـازمان 
 در حـالی  این )،1392(رحمانیان کوشککی و عباسی، 

 و تشکیالت حجیم ایران در اخیر دهه سه طی که است
 عملکـرد و  از دولتـی  يهـا  سـازمان  بزرگ از حد  بیش

 خـود  اصـلی  هـدف  از و نبـوده  برخوردار الزم کارایی
(عبیـاوي و   انـد  مانده دور مردم به رسانی یعنی خدمت 

 دالیــل تــرین مهــم از یکــی). شــاید 1391همکــاران، 
 و نـوآوري  فقـدان  ایران دولتی يها سازمان ناکارآمدي
شـناس و همکـاران،    باشـد (حـق   سـازمانی   کارآفرینی

 در فعـال  دولتـی  يهـا  سـازمان  ن،میـا  این در). 1386
ــش ــاورزي بخ ــه کش ــل ب ــف دالی  وضــعیت مختل
 اهـداف  از تر پایین ها آن عملکرد و داشته تري نامناسب

 یـخراسان( اشدــب می توسعه امهــبرن در مندرج کمی
 تـا  اسـت  ضـروري  شرایطی، چنین در ).1391 طرقی،

 جهـاد  سـازمان  جمله از ها سازمان عملکرد بهبود براي
 عوامل و شناخت موجود وضعیت بررسی به يکشاورز

و  کوشـا زاده شـود (  پرداختـه  آن بـر  تأثیرگـذار  اصلی
اصــلی پــژوهش  مســئلهبنــابراین، ). 1391همکــاران، 

حاضر این است که  گرایش کارآفرینانـه بـا عملکـرد    
ــه  ــه رابط ــازمانی چ ــادگیري  س ــر ی اي دارد و دو متغی

ه گیري یـادگیري در ایـن رابطـه چـ    سازمانی و جهت
  نقشی دارند؟

  
  ها چارچوب نظري و فرضیه

 نتیجه یا حاصل سازمانی عملکرد: ازمانیـس عملکرد
به اسـت.  سـازمان اهداف تحقق و اجرایی فرآیندهاي

 بــه  از اســت  عبـارت  سـازمانی  عملکرد یگر،د بیانی
 بـر  طــرف سـازمان   از کـه وظـایفی رسـاندن نتیجـه
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 ,Cascio( ـتاسشده   گذاشته انـسانی نیـروي عهـده

1989.(   
دنیـا،   سـر تـا سـر    در هـا  سازمان بیشتر در همواره

ي هـا  سـازمان  عملکـرد  بهبود و ارتقاء دنبال به مدیران
 عملکرد ).1390 مقیمی و همکاران،( باشند می خویش
(هماننـد   ملمـوس غیـر  يها از دریافتی ترکیبی سازمان

ــزایش ــش اف ــافتیدر و ســازمانی) دان ــی يهــا ی و  عین
. باشـد  مـالی) مـی   و اقتصـادي  ننـد نتـایج  (ما ملموس

 عملکـرد  ارزیـابی  و معرفـی  گوناگونی براي يها مدل
در این پژوهش از مدل عملکـرد   .وجود دارد سازمانی

 ,.Bontis et alدریافـت شـده بـونتیس و همکـاران (    

 در را سـازمان  عملکـرد  مدل، اینستفاده شد. ) ا2002
 يگیـر  انـدازه  سـازمانی  و گروهـی  فـردي،  سـطح  سه
 سـنجش  بـراي  معقـولی  جـایگزین  تواند می و کند می

 طهــراب تواند می همچنین. باشد سازمان عملکرد عینی
 باشـد  داشـته  مـالی  عملکرد عینی اهداف با داري معنی

)Venkatraman and Ramanujam, 1986.( ایـن  در 
 قیتـموف مانند مسائلی شامل سازمان عملکرد مطالعه،
  باشد. می کارکنان یترضا و گروه عملکرد سازمان،

یکـی از  : گرایش کارآفرینانـه و عملکـرد سـازمانی   
ــدگاهد ــا ی ــه فر يه ــی ک ــه  آمهم ــارآفرینی را ب ــد ک ین

ــتراتژ ــا ياس ــازمان  يه ــد س ــیپیون ــد م ــرایش ده ، گ
 ). در1390ن، و همکارا زاده (عباست اس انهکارآفرین
 ,.Chavez et  al( توسط چاوز و همکاران که پژوهشی

 گــرایش کــه داد نشــاننتــایج ، انجــام گرفــت) 2017
ــه ــین کارآفرینان ــه ب ــا هزین ــرد و ه ــازمانی عملک  س

 گــرایشواقــع  . درکنــد مــی ایجــاد یــريپــذ انعطــاف
نتـایج  . اسـت  گـذار تـاثیر  عملکرد روي بر کارآفرینانه

 ,.Adomako et al( آدامــاکو و همکــاران ي  مطالعـه 

 گرایش بین رابطه پویا يها محیط در داد نشان  )2016
و   یـه تجزنتایج  .شود می تقویت عملکرد و ینانهکارآفر

 گـرایش  کـه  انگر این استزهیر و همکاران بیتحلیل 
 یـانسان منابع راهبردي مدیریت بین رابطه کارآفرینانه،

 ( Zehir etآورد مـی  ارمغان به را ها سازمان عملکرد و

(al., 2006. گرایش  تاثیر بررسیپژوهشی با هدف  در
کـرد سـازمانی در سـازمان جهـاد     کارآفرینانه بـر عمل 

کشاورزي استان آذربایجان غربی، رضایی و همکـاران  
ــه گــرایش نتیجــه گرفتنــد تقویــت) 1394(  کارآفرینان
 در سـازمانی  عملکـرد  بهبـود  بـه  منجر مستقیم طور  به

 سـنجقی  تحقیقی در. شود کشاورزي می جهاد سازمان
 هانــکارآفرین رویکرد که دریافتند) 1393( همکاران و
 90اندازه  (به چشمگیري میزان به و مستقیمصورت   به

 هـدف  جامعـه  در عملکرد سطح ارتقاء باعث) درصد
 حسینی و حجازي قیقــــتحنتایج  همچنین. شود می

 گـرایش  بـین  کلـی  طور  به که داد نشان) 1392( مقدم
ــارآفرینی ــرد و ک ــه عملک ــورت   ب ــتقیمص ــه مس  رابط
فرضــیه اول  صــورت،  یــنبــد .دارد وجــود معنــاداري

ــرح پیشــنهاد   ــدین ش ــژوهش ب ــیپ ــرایش شــود م : گ
کارآفرینانه با عملکرد سازمانی رابطه مثبـت و معنـادار   

  دارد.
 گـرایش ش کارآفرینانه و یـادگیري سـازمانی:   گرای

 چگـونگی  دربـاره  مهـم  اقدام یک تواند می کارآفرینانه
 بـراي  دانـش  بـر  مبتنـی  منـابع  از ها سازمان يگیر بهره

ــ بهــره و کشــف ــازه يهــا فرصــت از يردارب  باشــد ت
)Wiklund and Shepherd, 2003(. ــدین ــب،  ب ترتی

 نوآورانـه  رفتار اتخاذ در سازمان را کارآفرینانه، گرایش
 سـازمانی  یـادگیري  روند ارتقا باعث و کند می تشویق

توسـط زهـرا و   مـدلی   .)Dess et al., 2003( شود می
 آن در که شده پیشنهاد )Zahra et al., 1999( همکاران

ــاثیر ــرایش ت ــه گ ــر کارآفرینان ــادگیري ب ــازمانی، ی  س
. کنـد  مـی  فـراهم  جدیـد  دانش ایجاد براي سازوکاري

 کارآفرینانـه  گرایش که دهد می نشان مطالعات مختلفی
 Dada and( دارد سـازمانی  یـادگیري  بـا  مثبتی ارتباط

Fogg, 2014.( ي پیشـین،  هـا  با توجه به نتایج پژوهش
: گــرایش کارآفرینانــه بــا شــود یمــفرضــیه دوم ارائــه 

  یادگیري سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارد.
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ــرایش ــه و  گ ــتکارآفرینان ــري جه ــادگیري:  گی ی
 بـردن  بـاال  بـراي  اسـت  تالشـی  یادگیري گیري جهت
ــا ارزش ــادگیري،     يه ــه ی ــد ب ــی تعه ــازمانی (یعن س

 در سازمان تمایل بر که روشنفکري و دیدگاه مشترك)
 Sinkula et( گـذارد  می تأثیر انشد از استفاده و خلق

al., 1997(.   بـراي  محـدوده  گرایش کارآفرینانـه یـک 
 هرچه میزان گرایش کارآفرینی .کند می فراهم یادگیري
اعضاي آن سازمان تمایـل   باشد بیشتر سازمان در یک

با ). Wang, 2008( بیشتري به یادگیري خواهند داشت
توجه بـه بحـث فـوق، فرضـیه سـوم پـژوهش طـرح        

یـادگیري   گیـري  جهـت : گرایش کارآفرینانه با شود یم
  رابطه مثبت و معنادار دارد.

 به اعتقـاد : یادگیري و یادگیري سازمانی گیري جهت
 )Hardley and Mavondo, 2000( هــاردلی و ماونــدا

 مزیت حفظ براي سازمان ین منبعتر ارزش با یادگیري
 یـک عنـوان    بـه  یـادگیري  گیـري  جهـت است.  رقابتی
 یعنـی  اسـت،  شده یف تعریادگیري  به اساسی نگرش
 وجبــم هـک است مدیریتی و سازمانی ویژگی نوعی

 اجـزاي و شـود   مـی  سـازمانی  یـادگیري  رونـد  تسهیل
 Chiva( دهـد  مـی  تشکیل را یادگیرنده سازمان حیاتی

and Alegre, 2009 .(گیـري  جهـت  دیگـر،  سـوي  از 
 تـتحـ  را دانـش  از استفاده و ایجاد احتمال یادگیري

همچنـین   .)Sinkula et al., 1997( دهـد  می قرار تاثیر
پژوهش خود  ) درReal et al., 2014( ریل و همکاران

یـادگیري و یـادگیري    گیري جهتبه وجود رابطه بین 
توان فرضـیه چهـارم    رو می  ینا ازسازمانی پی بردند. 

 گیـري  جهـت  صـورت عنـوان کـرد:    ین بدپژوهش را 
نی رابطـه مثبـت و معنـادار    یادگیري با یادگیري سازما

  دارد.
 در امـروزه : یادگیري سازمانی و عملکـرد سـازمانی  

ــادگیري ،هــا ســازمان ــه ی  جــوهر و مــدیریت قلــب ب
 سـازمانی  یادگیري قابلیت. است شده تبدیل  ها فعالیت

 انتقال ایجاد، براي سازمان توانایی عنوان  به توان می را

 عملکـرد  بهبود به توجه با رفتار تغییر و دانش ادغام و
ــه ).Gomez et al., 2005( کــرد تعریــف آن  ایــن ب

 و کــارایی از مهمــیبــازخورد  عملکــرد کــه صــورت
 کنـــد مــی  فـــراهم را یــادگیري  فراینـــد اثربخشــی 

)Mintzberg, 1990( طــور   بـه  کـه  یــیهـا  سـازمان  و
 از بهتـري بلندمـدت   عملکـرد  گیرنـد  می یاد يمؤثرتر
در  ).Inkpen and Crossan, 1995( دارند خود رقباي
 جـزء  یـادگیري  کـه  اسـت  معتقـد  نیز باره، مارس این 

 مزیـت  تقویـت  سـازمان و  عملکـرد  بهبـود  در اصلی
ــابتی ــت رق ــدمی   ).March, 1991( اس ــه و مق عالم

ــی از  1389( ــازمانی یک ــادگیري س ــد ی ــان کردن ) اذع
ي ها ابزارهاي کسب مزیت رقابتی براي مدیران سازمان

ي تحقیـق  هـا  اس یافتـه آید. بر اسـ  می به شمارکنونی 
با تمرکز  ها ) مدیران سازمان1395قنبري و همکاران (

بر مکانیسم یادگیري سـازمانی، عملکـرد سـازمانی را    
و  زاده يقربـان ي پـژوهش  هـا  . یافتـه دهنـد  مـی ارتقاء 

فرآینــد یــادگیري  دهــد مــی) نشــان 1391همکــاران (
مثبـت و مسـتقیم    تـاثیر سازمانی بر عملکرد سـازمانی  

ي مختلـف  هـا  اساس نتایج حاصل از پژوهش دارد. بر
گـذارد   می تاثیریادگیري سازمانی بر عملکرد سازمانی 

).  1388همکاران،  و اسدي ؛1392(شمس و همکاران، 
: عملکــرد شــود مــیرو، فرضــیه بعــدي ارائــه  یــن ا از

سازمانی با یادگیري سازمانی رابطـه مثبـت و معنـادار    
  دارد.

ــت ــري جه ــا   گی ــرد س ــادگیري و عملک زمانی: ی
 يهـا  مهارت و منابع ایجاد باعث یادگیري گیري جهت

 هـا  یافته. شود میسازمان  عملکرد براي ارتقاء ضروري
تنها   نه یادگیري گیري جهت که دهند می نشان همچنین

 زـنی سازمان يها لیتفعا سایر براي بلکه نوآوري براي
 مختلـف  محققان .)Lukas et al., 1996( دارد اهمیت
 در یـادگیري  گیـري  جهـت  بـه اهمیـت   سـت هـا  مدت

 ,Slater and Narver( اند کرده اذعان سازمانی عملکرد

مشابه، مطالعات مختلفـی نشـان دادنـد     طور  به .)1994
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 عملکـرد  بـر  مسـتقیمی  تـاثیر  یـادگیري  گیـري  جهـت 
بنابراین فرضیه  .)Vijande et al., 2005( دارد سازمان

 گیـري  هـت جعملکرد سازمانی با : شود میششم ارائه 
  یادگیري رابطه مثبت و معنادار دارد.

 گیـري  جهتگري یادگیري سازمانی و  نقش میانجی
ادبیات تاکنون شواهدي را مبنـی بـر اینکـه    : یادگیري

و  گرایش کارآفرینانه ارتباط مثبتی با عملکـرد کسـب   
 ,Wiklund and Shepherd( اسـت  یافتـه  کـار دارد، 

کـه گـرایش    گرچه بیشتر تحقیقـات معتقدنـد  ). 2003
مثبتی بر عملکرد شرکت دارد، به نظر  تاثیرکارآفرینانه 

 Rauch( رسد این رابطه مستقیم تجربه قطعی نباشد می

et al., 2009 .(ایـن  گذشـته  يها یافته از مهم پیام یک 
 بـر  گـرایش کارآفرینانـه   مسـتقیم  اثر بررسی که است

 کنـد  مـی  فـراهم  را ناقصـی  تصـویر  شـرکت  عملکرد
)Wang, 2008(.  یـادگیري  گیـري  جهـت  حال، با این 

 هـا  یافتـه . اسـت  این رابطـه  بررسی در شده  گم پیوند
 جهـت  در باید یادگیري گیري جهت که دهند می نشان

 عملکـرد  بر گرایش کارآفرینانه اثر رساندن حداکثر به
 ریـل و همکـاران  (همـان).   مورد استفاده قـرار گیـرد  

)Real et al., 2014 (  کارآفرینانـه معتقدند که گـرایش 
گـذارد و   مـی  تـاثیر طور مثبت بر یادگیري سـازمانی   به

ي بـالقوه بـر   تـاثیر نوبه خود،  یادگیري سازمانی نیز به 
در نتیجه، افزایش گـرایش   .و کار دارد  عملکرد کسب

توانـایی یــادگیري ســازمانی را   توانــد  مــی کارآفرینانـه 
افــزایش دهــد و احتمــال بهبــود عملکــرد شــرکت را 

ي بعـدي را مطـرح   ها بنابراین، ما فرضیه .هدافزایش د
 میـانجی  نقـش  سازمانی کردیم. فرضیه هفتم: یادگیري

. کند می ایفا سازمانی عملکرد و کارآفرینانه بین گرایش
 بـین  میانجی نقش یادگیري گیري جهتفرضیه هشتم: 

بـا   .کند می ایفا سازمانی عملکرد و کارآفرینانه گرایش
 موضـوع  سوابق و گرفته صورت يها بررسی به توجه

 قالب در حاضر تحقیق مفهومی مدل اهداف تحقیق، و
   .است شده  ارائه ) 1(شکل 

  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
  

  روش تحقیق
و  همبسـتگی  -توصـیفی  پژوهش این انجام روش

 معــادالت یــابی مــدل نــوع از روش تجزیــه و تحلیــل
 هکلـی  شامل تحقیق این آماري جامعه. است ساختاري

 تعداد به همدان استان کشاورزي جهاد سازمان دیرانم

 ژوهشـپ این در گیري نمونه روش. است بوده نفر 50
 بـین  ازمجمـوع   در کـه  بـود،  يصـورت سرشـمار    به

 پرسشـنامه  46 تعـداد  شـده،  ي گـردآور  يها پرسشنامه
 .گرفتنــد قـرار  آمــاري يهـا  و تحلیـل  یــه تجـز  مبنـاي 

 جـزء  پـژوهش  ایـن  دراسـتفاده   مـورد  يها پرسشنامه
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 ایـن  در. شـوند   مـی  محسوب استاندارد يها پرسشنامه
ــژوهش ــی از پ ــه( ظــاهري روای ــه مراجع ــاتید ب  و اس
 آلفـاي  روش از هم پایایی شد. براي استفاده) خبرگان
حداقل  روش همچنین، از .استشده   استفاده کرونباخ
بررسـی  منظـور   به PLS افزار نرم توسط جزئی مربعات

 فرضـیات  آزمـون  و سـاختاري  ي،گیـر  اندازه يها مدل
 از گرایش کارآفرینانه ارزیابی براي .استشده   استفاده

 Hughes and ( استاندارد هاگس و مورگان  پرسشنامه

Morgan, 2007 (  و کـوین و اسـلوین )and Slevin, 

Covin, 1989 (در سنجش متغیر یادگیري . شد استفاده
 ,.Chiva et al( چیوا ي استاندارد سازمانی از پرسشنامه

یادگیري بـا   گیري جهت بهره گرفته شد. متغیر) 2007
 سـینکوال و همکـاران   اسـتاندارد   استفاده از پرسشنامه

)Sinkula  et al., 1997(  ارزیـابی  سنجیده شد. بـراي 
بـونتیس و   اسـتاندارد  ي پرسشنامه از سازمانی عملکرد
   شد. استفاده )Bontis et al., 2002( همکاران

  ي مختلف پرسشنامهها آلفاي کرونباخ بخش -1 جدول
 آلفاي کرونباخ ابعاد متغیر

 یادگیري سازمانی

 87/0 اندوزي تجربه

 70/0 پذیري ریسک

 72/0 تعامل با محیط خارجی

 84/0 گفتگو

 85/0 گیري مشارکتی تصمیم

 93/0 کل

 گرایش کارآفرینانه

 90/0 پذیري ریسک

 88/0 نوآوري

 80/0 پیشگامی

 94/0 کل

 گیري یادگیري جهت

 88/0 تعهد به یادگیري

 76/0 دیدگاه مشترك

 77/0 يفکر روشن

 90/0 کل

 عملکرد

 83/0 فردي

 89/0 گروهی

 76/0 سازمانی

 90/0  کل

  ها یافته
 میانگین که داد نشان تحقیق ازآمده   دست  بهنتایج 

جنس، . ازنظر بود سال 6/48مطالعه  مورد مدیران سن
 ها آن از درصد 2/2 و مرد پاسخگویان، از درصد 7/97
 صــمشخ تحقیقنتایج  اساس بر. دادند تشکیل زنان را

 .بود سال 73/12 مدیریتی مدیران سابقه میانگین که شد

 5/56( فراوانی بیشترین تحصیالت، سطح خصوص در
 دركـــ م از کـه  بـود  رانیـــــ مدی بـه  متعلق) درصد

 همچنـین، . بودند برخوردار شدکارشناسی ار تحصیلی
دکتـــري و تحصـــیالت مـــابقی پاســـخگویان داراي 

درصد از فراوانی را  7/21 هرکدامبودند که  کارشناسی
 تحقیق، يها یافته به توجه با. اند دادهبه خود اختصاص 
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 مــدرك دارايمطالعـه   مـورد  مـدیران  از درصـد  1/76
 9/23 و کشـاورزي  مختلـف  يها گرایش در تحصیلی

 گونه همان . بودند يکشاورزغیر يها گرایش رد درصد
ــانگینشــده اســت  آورده 2جــدول  در کــه ــره می  نم

 کارآفرینانـه،  گـرایش  يهـا  مؤلفه زمینه در پاسخگویان
 عملکـرد  و یـادگیري  گیـري  جهتسازمانی،  یادگیري
 ضریب آزمون نتایج. باشد می متوسط حد در سازمانی

 ارآفرینانهک گرایش بین که داد نشان پیرسون همبستگی
گیري  جهت ،)01/0p؛  =72/0r(یادگیري سازمانی  با

 عملکــرد ســازمانی و )01/0p؛ =r 65/0(یــادگیري 
)77/0r= 01/0؛p(،  یـــادگیري ســـازمانی بـــا بـــین

)، عملکـرد  01/0p؛  =55/0r(گیري یـادگیري   جهت
ــازمانی  ــین)01/0p؛  =61/0r(س ــت ، ب ــري  جه گی

 یادگیري با عملکرد سـازمانی بـا ضـریب همبسـتگی    
)58/0r=  01/0؛p( ــتگی ــت همبس ــاداري و مثب  معن

  .دارد وجود
   رازشـب ررسیـب براي: یريگ اندازه يها مدل ارزیابی

: شـود  مـی  اسـتفاده  معیـار  سه از گیري اندازه يها مدل
ــایی ــاخص، پای ــی ش ــرا روای ــی و همگ ــرا روای  واگ

)Hulland, 1999(. سه توسط خود نیز شاخص پایایی 
 کرونبـاخ،  آلفـاي : گـردد  مـی  واقع مورد سنجش معیار

با فورنل و  مطابق .عاملی بار ضرایب و ترکیبی پایایی
 بارهـاي  مقـدار  )Fornell and Larcker, 1981( رالرک

 5/0 از بـاالتر  بایدشده   مشاهده متغیرهاي براي عاملی
 يها مدل رازشـــب رايـــب هـک معیاري دومین .باشد
 کـار   بـه  جزئـی  مربعات حداقل روش در گیري اندازه
اسـت. فورنـل و الرکـر     همگرایی روایی شود میبرده 
 براي را )AVE( شده  تخراجاس واریانس میانگین معیار

 معیار ایننتایج . اند معرفی کرده همگرا روایی سنجش
شـده    داده نشـان  2 جدول در پژوهش يها سازه براي
 ریشه است، شده آورده 2 جدول در کههمچنان  .است

 آن همبستگی از تر بزرگ ها سازه تمامی AVE مجذور
 میـزان دهنـده    نشـان  که است دیگر يها سازه با سازه
  باشد. می ها سازه واگراي رواییقبول   قابل

  
  همگرا و روایی واگرا ترکیبی، روایی پایایی ، ماتریس همبستگی، معیارهايمعیارمیانگین، انحراف  -2جدول 

 CR معیارانحراف  میانگین متغیر
7/0 >  

AVE  
5/0 >  1 2 3 4 

گرایش 
 کارآفرینانه

53/3  55/0  879/0  709/0  1 
85/0 

      

یادگیري 
 ازمانیس

46/3  68/0 917/0  691/0  
**72/0  

70/0 
1  
83/0 

   

 گیري جهت
 یادگیري

60/3  60/0 894/0  739/0  
**65/0  

65/0 

**55/0  

59/0 
1  
86/0  

عملکرد 
  755/0  902/0  69/0  66/3  سازمانی

**77/0  

77/0  

**61/0  

64/0  

**58/0  

62/0  
1  
86/0 

**p<0.01 

 و یروای شــسنج از پس: اريــساخت مدل ارزیابی
 روابط طریق از ساختاري مدل گیري، اندازه مدل پایایی

براي برازش مـدل  . شد ارزیابی متغیرهاي مکنون، بین
 و ضـریب ) R2(تعیـین   ساختاري از معیارهاي ضریب

ضریب تعیین  استفاده شد. مقادیر) Q2(بینی پیش قدرت

 3جـدول   بینی براي مـدل پـژوهش در   و ضریب پیش
آمـده،   دسـت   بـه  مقـادیر  بـه  توجه با. است شده آورده

 برازش از اريــساخت دلــم که گرفت نتیجه توان می
 بخش دو رــه شامل کلی مدل .است برخوردار خوبی

 آن، تائیـد  بـا  کـه  اسـت  ساختاري و گیري اندازه مدل
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 يبـرا . شـود  مـی  تائیـد  مـدل  یـک  در برازش بررسی
  بـرازش  نیکـویی  معیـار  از کلـی  مـدل  برازش بررسی

  :شود می استفاده

  

  )Q2( بینی و ضریب قدرت پیش )R2( مقادیر ضریب تعیینبر اساس  نتایج برازش مدل ساختاري -3جدول 
  عملکرد سازمانی  گیري یادگیري جهت  یادگیري سازمانی  

R2  52/0  42/0  64/0  
Q2  29/0  28/0  41/0  

  

 
613/0 =52 /0 × 723/0√ = GOF  

مدل  برازش بسیار مناسب ،GOF مقدار به توجه با
  .شود می پژوهش تائید کلی

  
  ها فرضیه آزمون

مـدل   گیـري،  انـدازه  يها مدل برازش تائید از پس
ي ها ، فرضیهها داشتن برازش مناسب مدل و ساختاري
 آمده  دست  به خروجیو آزمون شدند.  بررسیپژوهش 

 يهـا  ضـریب   دربردارنـده  مـدل پـژوهش   اجـراي  از
 نتـایج  بربنـا . اسـت  آمـده  2  نگـاره  در شـده  استاندارد

ي اول، دوم، سـوم، ششـم و   هـا  فرضـیه  ،آمده  دست  به
با توجه به  ).4دار هستند (جدول  هشتم پژوهش معنی

)، گرایش کارآفرینانـه،  2مدل ساختاري تحقیق (شکل 

حـدود   در گیري یادگیري و یـادگیري سـازمانی   جهت
 انـسازم در سازمانی عملکرد واریانس از درصد 3/64

 بـراي  .کنـد  می تبیین را همدان تاناس کشاورزي جهاد
ي هـا  اثرگـذاري   همـه  نخسـت  میـانجی،  نقـش  تحلیل

 کـه  ییازآنجا شدند. سنجیده کلی و مستقیمغیر مستقیم،
 طهـراب یــانــسازم عملکرد و انیـسازم یادگیري بین

 نقش بر مبنی تحقیق 7 فرضیه نشد، مشاهده معناداري
 گـرایش  متغیـر  دو بین سازمانی یادگیري گري میانجی

 تعیـین  بـراي  .شـد  رد سـازمانی  عملکرد و کارآفرینانه
 آمـاره  از یـادگیري  گیـري  جهـت  متغیـر  تـاثیر شـدت  
 مقداري که شد استفاده )VAF( شده  محاسبه واریانس

 آمـده   دسـت   به نتایج .کند می اختیار را یک و صفر ین
 267/0برابـر   شـده   محاسـبه  واریانس مقدار داد، نشان

  باشد. می ییجز گري میانجی بیانگر باشد که می
  

تحقیق ساختاري مدل از آمده دست بهنتایج  خالصه -4جدول 
  نتیجه آزمون tمقدار   ضریب مسیر  مسیر مطرح براي مدل تحقیق  فرضیه

  تائید فرضیه  630/11  781/0  عملکرد سازمانی گرایش کارآفرینانه   کلی تاثیر

  مستقیم تاثیر

 تائید فرضیه 356/3** 564/0  لکرد سازمانیعم گرایش کارآفرینانه 

 تائید فرضیه 584/3** 553/0  یادگیري سازمانی گرایش کارآفرینانه 

 تائید فرضیه 981/7** 653/0  یادگیري گیري جهت گرایش کارآفرینانه 
 رد فرضیه 139/1 230/0 یادگیري سازمانی یادگیري  گیري جهت

 رد فرضیه 678/0 100/0  مانیعملکرد ساز یادگیري سازمانی 

 تائید فرضیه 988/1* 220/0  عملکرد سازمانی یادگیري  گیري جهت

  تائید فرضیه  903/1*  209/0  عملکرد سازمانی یادگیري  گیري جهت گرایش کارآفرینانه   مستقیمغیر تاثیر
** p< 0/01; * p< 0/05 
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 عاملی) بار و مسیر (ضرایب ها رضیهبراي بررسی ف PLS Smartافزار  خروجی نرم -2شکل 

  
  و بحث نتایج 

 رسشــپ نــای به پاسخ پژوهش، این اصلی هدف
عملکرد  و گرایش کارآفرینانه بین آیا که است اساسی

 رابطــه همــدان اســتان کشــاورزي جهــاد در ســازمان
 ،آمـده   دسـت   بـه  نتـایج . خیر یا دارد وجود معناداري

 بـا  یش کارآفرینانـه گـرا  کـه  ین ا بر مبنی اصلی فرضیه
 یدتائ را دارد، معنادار و مثبتی رابطه سازمانی عملکرد

 هـر  کـه  کـرد  عنوان گونه ینا توان می عبارتی، به. نمود
بـاالتري   ي کارآفرینانـه  گـرایش  داراي سـازمانی  چقدر
 باعـث  کـه  یـی هـا  انگیزه و کارآفرینانه تمایالت و بوده
 آن در کنـد،  عمـل  تـر  کارآفرینانـه  سـازمان  تـا  شود می

 عملکرد بهتـر و  سازمان آن باشد، داشته سازمان وجود
قسـمت از   ي ایـن هـا  یافتـه  داشـت.  خواهـد  بـاالتري 

در یک راستا است  مطالعات مختلفینتایج پژوهش با 
ــا،  ( ــده کارنم  Chavez et al., 2017 ؛1396خواهن

Adomako et al., 2016; Zehir et al., 2016;(  بـا 
 کـه  اسـت  یستهشا پژوهش، فرضیه اثبات این به توجه

ر د را آن يهـا  ویژگـی  و گرایش کارآفرینانـه  ها سازمان
 عنـوان   بـه  را آن و کننـد  تقویـت  خود رهبران و مدیران

دهند. نتیجه قرار خود يها برنامه سرلوحه در مهم مريا
گـرایش  اسـت کـه    ایـن  از حـاکی  پـژوهش  این دیگر

و مثبتی دار  کارآفرینانه با یادگیري سازمانی رابطه معنی
 جدید، منابع ترکیب با کارآفرینانه گرایش دارد. در واقع

 تسـهیل  سـازمان  در را دانش منابع کردن نهادینه فرآیند
 افزایش را سازمانی یادگیري سطح یجهنت در و کند می
ي هـا  پـژوهش نتایج این قسمت از تحقیق، با  .دهد می

)Dada and Fogg, 2014; Altinay et al., 2015; 

Real et al., 2014 ( همسویی و مطابقت دارد. همچنین
گیري رابطـه  گیري یـاد  بین گرایش کارآفرینانه و جهت

تـوان گفـت گـرایش     کـه مـی  داري وجـود دارد   معنـی 
 و خلـق  در سـازمان  تمایـل  بـر  توانـد  مـی کارآفرینانه 

 دانـش جدیـد    توسعه با گذارد و تأثیر دانش از استفاده
 گیـري  جهـت بلیت سازمان موجب ایجاد و ارتقا قا در

نتـایج  ایـن نتیجـه نیـز بـا      یادگیري در سازمان شـود. 
بررسی رابطه  همخوانی دارد. )Wang, 2008( پژوهش

گیري یادگیري با عملکرد سازمانی نشان داد  بین جهت
ــی  ــه معن ــر رابط ــن دو متغی ــین ای ــود دارد. ب  داري وج

گیري یادگیري انرژي، تعهد و هدف را در میـان   جهت
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دهد و از این طریـق موجـب    ارتقا میاعضاي سازمان 
ــازمان   ــود عملکــرد س ــابتی و بهب ــت رق ــزایش مزی اف

 در )Wang, 2008(گردد. این نتیجه نیز با پژوهش  می
گیري یادگیري بـا   در رابطه بین جهتراستا است.  یک

یادگیري سازمانی مشخص شد که رابطه معناداري بین 
بـا   نتـایج ایـن قسـمت از    وجود نـدارد.  متغیراین دو 
در ادامـه   مغـایرت دارد.  )Real et al., 2014(  پژوهش

نیز مشاهده شد یادگیري سازمانی با عملکرد سازمانی 
 Altinay( داري ندارد. این نتیجه با تحقیق رابطه معنی

et al., 2015 (دالیـل مغـایرت    ازجملـه  نیست. همسو
بعد آموزشـی کارکنـان    ضعف به توان این موضوع می

، اشـاره  شود میف یادگیري سازمانی که منجر به تضعی
ن داد متغیـر  هاي میانجی نشـا متغیرآزمون نتایج نمود. 
عنـوان میـانجی نـاقص بـین       گیري یـادگیري بـه   جهت

کنـد.   گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی عمل مـی 
همخـوانی دارد.   )Wang, 2008( این نتیجه با پژوهش

ي نسبت اعضاي سازمان با یادگیري و همکار واقع در
ري و تسهیم دانش و اطالعات جدید گیکار بهبه ابداع، 

ي بسیار بلندي در جهت بهبود عملکرد سازمانی ها گام
ترین عامل در  خالصه، مدیریت مهم طور  بهدارند.  برمی

شک  ست و بیها حیات، رشد، موفقیت یا مرگ سازمان
این وظیفـه مـدیران اسـت کـه بـا توجـه بـه اهـداف         

وي از وضع موجود بـه  پیشررکت و سازمانی، روند ح
وضع مطلوب را هدایت و رهبري کنند. در ایـن میـان   
مدیرانی که در سازمان به فرآیند گرایش کارآفرینانه و 

اي دارند در دسـتیابی    دهنده آن توجه ویژه ابعاد تشکیل
 توان می ،درمجموعترند.  به عملکرد بهتر و باالتر موفق

متغیرهاي اصلی  از نانهگرایش کارآفری که گرفت نتیجه
ــذار ــر اثرگ ــرد ب ــازمانی در عملک ــازمان س ــاد  س جه

 اساسـی  شـرط  پـیش   و بـوده  استان همدان کشاورزي
ارتقـاي   ،واقـع  . درشـود  مـی  محسـوب  آن براي بهبود

و  هـا  مؤلفـه  بـه  مستقیم طور به سازمان این در عملکرد

یـادگیري سـازمانی و    گرایش کارآفرینانـه،  فرایندهاي
 يهـا  بخـش  و واحدها تمامی در ادگیريگیري ی جهت

  کسـب نتـایج   گـرفتن  نظر در با دارد. سازمانی بستگی
مدیران عالی سازمان  شود میپژوهش، پیشنهاد  از شده

 افـزایش  براي  مناسب فضاي جهاد کشاورزي با ایجاد
 قـدرت  افـزایش  آن يکه الزمـه  ،سازمان در کارآفرینی

 يهـا  ایـده  پـاداش بـراي   گرفتن نظر در پذیري، ریسک
 الزم جهت شرایط و امکانات آوردن فراهم نو، و جدید

گرایش  باشد، از می نو يها ایده اجراي و سازي  یادهپ
بایست مـدیران   همچنین می .حمایت نمایند کارآفرینی

 کـه  سـازمان ایجـاد کننـد    کارکنـان  براي ییها فرصت
 کننـد  مطرحنفس   به اعتماد با خود را يها ایده بتوانند

به کارآفرینی تشویق کننـد.   گرایش بیشتر را به ها آن و
بـه   جهاد کشاورزي سازمان گذاران  سیاست و مسئوالن

سازمانی توجـه کننـد و بـراي تسـهیل      یادگیري عامل
تشـکیل    یادگیري و توانمند سازي کارمندان بایـد بـا  

 را در ها مهارت و تجربیات دانش، یی تبادلها کارگروه
تـدوین راهبردهـایی،    هند و باافزایش د میان کارمندان

از میـان   ي پیش روي یادگیري راها بحران مشکالت و
ي ها دوره توانند از می ها سازمان این راستا  در. بردارند

ي پـاداش،   ارائه با خدمت  و ضمن مدت آموزشی کوتاه
ي کارمندان ها پیشرفت به توجه با پستی و ارتقاي مزایا

ــزار یــک از اتنهــ یــن پــژوهشدر اکننــد.  اســتفاده  اب
شد، کـه    استفاده اطالعات گردآوري براي خودگزارش

مقطعـی   هـا  داده کـه  زمانی یژهو  به خطا در آن احتمال
 يها پژوهش مشکل، این حل براي. دارد وجود هستند،

 طول در لفــمخت ابزارهاي از استفاده با بایستی آینده
 از که ین ا یا کنند گردآوري را یازموردن يها داده زمان

  بگیرند.  بهره ثانویه و اولیه مشاهدات
  

  منابع
اسدي، ح.، قنبرپور نصرتی، ا.، قربانی، م. ح. و دوستی،  .1

رابطه بین یـادگیري و عملکـرد سـازمانی در    . 1388م. 



و همکاران يباقر هیمهد   

77 

 .جمهوري اسالمی ایران نیبد تبیکارشناسان سازمان تر
 .247-237: 1مدیریت ورزشی، 

 گـرایش  تاثیر. 1392. ر.م مقدم، حسینی و .ر حجازي، .2
 میـانجی  نقش بر تأکید با ها بانک عملکرد بر کارآفرینی

ــازارگرایی ــه( ب ــوردي مطالع ــکم ــا : بان ــی يه  و دولت
 اقتصـادي،  اجتمـاعی،  ماهنامه ).گیالن استان خصوصی

 .166 جامعه، و کار فرهنگی و علمی
 و .آ شاهین، ،.ع شائمی، ،.م جمشیدیان، ،.ا شناس، حق .3

 در سـازمانی  کارآفرینی لگويا .1386 م. شناس، یزدان
  ). 8(2مدیریت،  علوم فصلنامه ایران. دولتی بخش

ــانی .4 ــی، خراس ــع. 1391 ح. طرق ــر موان ــول و تغیی  تح
ــازمان ــا ســ ــی يهــ ــل .دولتــ ــی قابــ : در دسترســ

http://system.parsiblog.com/Posts/11 02  
پور، م.  کارنما، ا.، دهقان نجم آبادي، ع. و تاج خواهنده .5

 عملکـرد  بـا  کارآفرینانـه  گرایش باطارت بررسی. 1396
 دانشـجویان  درمـان  و بهداشت مرکز در کارکنان شغلی

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم  تهران. دانشگاه
  . 133-124): 2(11پزشکی تهران (پیاورد سالمت)، 

 .1392. ع عباســـــی، م.، کوشـــــککی، رحمانیـــــان .6
 رکنـان کا ینانـه کـارآفر  رفتار بر تأثیرگذار ايـسازوکاره
 مـدیریت . جهـرم  شهرسـتان  کشـاورزي  جهاد مدیریت
  .138-121 ):4(5 دولتی،

 تـأثیر . 1394 د. فنـک،  امـین  و م. بادسـار،  ر.، رضایی، .7
 سـازمان  در سـازمانی  عملکـرد  بـر  کارآفرینانه گرایش

 تحقیقات مجله. غربی آذربایجان استان کشاورزي جهاد
 .877-865 ):4(47 ایران، کشاورزي توسعه و اقتصاد

سنجقی، م. ا.، فرهی، ع.، درودي، ح. و ظهوریان نادلی،  .8
گري تعهد سازمانی بر رابطـه بـین    اثر میانجی. 1393ا. 

ــازمانی.  ــرد س ــه و عملک ــرایش کارآفرینان ــلنامه  گ فص
انی دانشگاه جـامع امـام   ي مدیریت منابع انسها پژوهش

  .29-1): 1(6 حسین(ع).
. 1392شــمس، غ. ر.، پرداختچــی، م. ح. و ملکــی، ح.  .9

سازمان یادگیرنده بر عملکرد سـازمانی بـا    تاثیربررسی 
ي نـوین تربیتـی،   هـا  . اندیشـه واسطه یادگیري سازمانی

10)3.(  

 حیصــال و .،م ،نیالــوا .،ح ش،يدرو.، ح زاده، عبـاس   .10
 بــه یــشگــرا اســتراتژي الگــوي. 1390 .ج ،صــدقیانی

 مـدیریت  مطالعـات  .انیـر ا کیبـان  نظـام  در ینیکارآفر
 .1-99 : 7 راهبردي،

. 1391. م پـور،  حسـین  و ي. مهرعلیزاده، ن.، عبیاوي، .11
 رابطه و سازمانی کارآفرینی بر تاثیرگذار عوامل بررسی

 امام امداد کمیته موردي مطالعه( سازمانی عملکرد با آن
ــی ــتان خمین ــتان اس ــین .)خوزس ــرانس دوم ــی کنف  مل

  .کارآفرینی دانشجویی
 میــان طــهراب بررســی. 1389عالمـه، م. و مقــدمی، م.    .12

: مـوردي  مطالعه سازمانی؛ عملکرد و سازمانی یادگیري
پژوهشـنامه   .خـودرو  ایـران  شـرکت  محرکه نیرو واحد

 .100-75): 1(10مدیریت اجرایی، 
زاده، ح.  هیمابـرا ، حبیبی بدرآبادي، ح. و .زاده، و قربانی .13

کننده فرایند یادگیري در رابطه بین  یلتعدنقش .  1391
ــژوهش ســازمانی. ســرمایه فکــري و عملکــرد ي هــا پ

  .161-135): 16(5مدیریت عمومی. 
 تـاثیر . 1395قنبري، س.، اسکندري، ا. و فرهـادي، م.    .14

استقالل شغلی کارکنان بـر ارتقـاي عملکـرد فـردي و     
گـري یـادگیري فـردي و یـادگیري      سازمانی با میـانجی 

): 8(3فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی،  سازمانی.
77-95.  

 ســـرمایه از. 1396دوســـتی، م.  .، شـــاهکریمـــی، س  .15
 گـرایش  میـانجی  نقـش : شـغلی  عملکـرد  بـه  اجتماعی

 .همـدان  اسـتان  کشاورزي جهاد سازمان در کارآفرینانه
کشـاورزي،   آمـوزش  و تـرویج  يهـا  پـژوهش  فصلنامه

10)3( .   
نیا، ف.، و افخمـی روحـانی، ح.    ع.، رحیم، س.کوشا زاده  .16

 و سـازمانی  راهبـردي  رتفک بر مدیران به اعتماد اثر. 1391
 سازمانی تعهد راه از سازمانی عملکرد بهبود در ها آن نقش

فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو  عالی. آموزش بستر در
  .187- 163): 4(3در مدیریت آموزشی. 

. 1390 م. کـــاظمی، و ف. امـــامی، م.، س. مقیمـــی،  .17
 و اجتماعی سرمایه يها شاخصه بندي یتاولو و ارزیابی

 .دانشــگاهی نظــام در ســازمانی عملکــرد بــر آن تــاثیر
  .60-29 ):2(9 سازمانی، فرهنگ مدیریت فصلنامه



 1397 پاییز  )3(، شماره )5(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

78  

18.  Adomako, S., Narteh, B., Danquah. KJ., and 
Analoui, F. 2016. Entrepreneurial 
orientation in dynamic environments: the 
moderating role of extra-organizational 
advice. International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour and Research, 
22 (5): 616–642. 

19.  Altinay, L., Madanoglu, M., De Vita, G., 
Arasli, H., and Ekinci, Y. 2015. The 
Interface between Organizational Learning 
Capability, Entrepreneurial Orientation, 
and SME Growth. Small Business 
Management. 

20.  Bell, S.J., Whitwell, G.J., and B.A. Lukas, 
2002. Schools of Thought in Organizational 
Learning. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 30(1): 70-86. 

21. Bontis, N., Crossan, M. M., and Hulland, J, 
2002. Managing an Organizational 
Learning System by Aligning Stocks and 
Flows. Journal of Management Studies, 39: 
437-469. 

22. Cascio, W. 1989. Human resources: 
productivity, quality of worklif, profit, MC 
Grow-Hill international Editions, 2nd ed. 

23. Chavez, R., Yu, W., Jacobs, M.A. and Feng, 
M. 2017. Manufacturing capability and 
organizational performance: The role of 
entrepreneurial orientation. International 
Journal of Production Economics, 184: 33-46. 

24. Chiva, R. and Alegre, J. 2009. 
Organizational learning capability and job 
satisfaction: an empirical assessment in the 
ceramic tile industry. British Journal of 
Management, 20: 323–340. 

25. Chiva, R., Alegre, J. and Lapiedra,  R. 2007. 
Measuring Organizational Learning 
Capabilityamong Workforce. International 
Journal of Manpower, 28(3/4): 224–242. 

26. Covin, J.G. and Slevin, D.P. 1989. Strategic 
Management of Small Firms in Hostile and 
Benign Environments. Strategic 
Management Journal, 10(1): 75-87. 

27. Dada, O. (Lola), and Fogg, H. 2014. 
Organizational learning, entrepreneurial 
orientation, and the role of university 
engagement in SMEs. International Small 
Business Journal, 1-19. 

28. Dess, G.G., Ireland, R.D., Zahra, S.A., 
Floyd, S.W., Janney J.J. and Lane, P.J. 
2003. Emerging issues in corporate 
entrepreneurship. Journal of Management, 
29: 351–378. 

29. Dess, G.G., and Lumpkin, G.T. 2005. The role 
of entrepreneurial orientation in stimulating 
effective corporate entrepreneurship. 
Academy of Management Executive, 19(1): 
147-156. 

30. Fornell, C., and Larcker, D. 1981. 
Evaluating structural equation models 
with unobservable and measuring 
error. Journal of High Technology 
Management Research, 2(10): 39-50. 

31. Gomez, J.P., Lorente, C.J., and Cabrera, 
V.R. 2005. Organizational Learning 
Capability: A Proposal of 
Measurement. Journal of Business 
Research, 58: 715-725. 

32. Hardley, F., and Mavondo, F. 2000. The 
relationship between learning 
orientation, market orientation and 
organizational performance. Paper 
presented at the Australian & 
NewZealand Marketing Academy 
Conference, Queensland, Australia. 

33. Hughes, M. and Morgan, R.E. 2007. 
Deconstructing the relationship 
between entrepreneurial orientation 
and business performance at the 
embryonic stage of firm growth. 
Industrial Marketing Management, 36: 
651-61. 

34. Hulland, j., 1999. Use of partial least 
squres in stratgic management 
research: a review of four recent 
studies. strategic management Journal, 
20-195. 

35. Inkpen, A., and Crossan, M., 1995. 
Believing is seeing: organizational 
learning in joint ventures. Journal of 
Management Studies, 32: 595–618. 

36. Kim, L. 1998. Crisis construction and 
organizational learning: capability 
building in catching-up at Hyundai 
Motor. Organization Science, 9: 506–
521. 

37. Lukas, B.A., Hult, G.T.M., and Ferrell, 
OC. 1996. A theoretical perspective of 
the antecedents and consequences of 
organizational learning in marketing 
channels. J. Bus. Res., 36(3): 233–44. 

38. Lyon, D., Lumpkin, G., and Dess, G., 
2000. Enhancing Entrepreneurial 
Orientation Research: Operationalizing 
and Measuring a Key Strategic 
Decision Making Process. Journal of 
Management, 26: 1055-1085. 

39. March, J.G. 1991. Exploration and 
exploitation in organizational learning. 
Organization Science, 2: 71–87. 



و همکاران يباقر هیمهد   

79 

40. Mintzberg, H. 1990. Strategy formation: 
schools of thought. In J. W. 
Frederickson (ed.), Perspectives of 
Strategic Management, 105–235. New 
York: Harper Business. 

41. Pérez López, S., Montes Peón J.M., and 
Vázquez Ordás C. 2005. 
Organizational learning as a 
determining factor in business 
performance. Organizational Learning, 
12: 227–245. 

42. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G.T., 
and Frese, M. 2009. Entrepreneurial 
orientation and business performance: 
An assessment of past research and 
suggestion for the future. 
Entrepreneurship Theory and Practice, 
33: 761–781. 

43. Real, J.C., Roldán J.L., and Leal, A. 
2014. From entrepreneurial orientation 
and learning orientation to business 
performance: Analysing the mediating 
role of organizational learning and the 
moderating effects of organizational 
size. British Journal of Management, 
25(2): 186–208. 

44. Sinkula, J. M., Baker,W. E., and 
Noordewier, T. 1997. A framework for 
market based organizational learning: 
Linking values, knowledge and 
behaviour. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 25(4): 305−318.  

45. Slater, S. and Narver, J. 1994. Does 
Competitive Environment Moderate the 
Market Orientation Performance 
Relationship. Journal of Marketing, 
(58) 1: 46-55. 

46. Venkatraman, N., and Ramanujam, V., 
1986. Measurement of business 
performance in strategy research: a 
comparison of approaches. Academy of 
Management Review, 11: 801–814. 

47. Vijande, M.L., Pérez, M.J., González 
L.I., and Casielles R.V. 2005. 
Organisational learning and market 
orientation: interface and effects on 
performance. Industrial Marketing 
Management, 34: 187–202. 

48. Wang, C.L. 2008. Entrepreneurial 
orientation, learning orientation, and 
firm performance. Entrepreneurship 
Theory and Practice, 32(4): 635-656. 

49. Wiklund, J. and Shepherd, D., 2003. 
Knowledge-based resources, 
entrepreneurial orientation, and the 
performance of small and medium-sized 
businesses. Strategic Management 
Journal, 24: 1307–1314. 

50. Zahra, S. A., Nielsen, A. P., and Bogner, 
W.C. 1999. Corporate entrepreneurship, 
knowledge, and competence 
development. Entrepreneurship Theory 
and Practice, 23: 169–189. 

51. Zehir, C., Gurol, Y., Karaboga, T., and 
Kole, M., 2016. Strategic Human 
Resource Management and Firm 
Performance: The Mediating Role of 
Entrepreneurial Orientation. Procedia-
Social and Behavioral Sciences, 235: 
372-381.



 

80 

 
Journal of Entrepreneurship in Agriculture Vol. 5(3), 2018 

http://jead.gau.ac.ir 
DOI:  

 
Studying the relationship between entrepreneurial orientation and organizational 

performance in Agriculture Jahad Organization of Hamedan Province: The 
mediating role of learning orientation and organizational learning 

 
M. Shahdousti1 and S. Karimi*2 

1M.Sc. Graduate, Dept. of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University 
2Assistante Prof., Dept. of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University 

 
Received:26/09/2018; Accepted: 20/12/2019 

 
Abstract2 

Entrepreneurial orientation and organizational learning provide possible ways to address the 
need to encourage and manage strategic change continuously in order to achieve competitive 
advantage, ensure survival, and generate enhanced performance. As such, the purpose of this 
study was to investigate the relationship between entrepreneurial orientation and organizational 
performance in the Jahad-e-Agriculture organization in Hamedan province. It also examined the 
mediating roles of learning orientation and organizational learning on entrepreneurial 
orientation-performance relationship. The study population included 50 managers that were 
selected through census method. Data was collected using a standardized self-administered 
questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and 
its reliability was confirmed using Cronbach’s alfa coefficient (0.94≥α≥0.70). Data were then 
analyzed using partial least squares structural equation modelling by the help of Smart PLS 3.0 
software. The results indicated that entrepreneurial orientation was significantly related to 
organizational learning, learning orientation and organizational performance. There was also a 
significant relationship between learning orientation and organizational performance. In 
addition, the results of bootstrap procedure showed that learning orientation mediated the 
entrepreneurial orientation-organizational performance relationship. Based on the findings, it 
could be concluded that organizational managers and leaders could improve entrepreneurial 
orientation by focusing on learning orientation and organization learning and thereby increasing 
organizational performance. 
 
Keywords: Entrepreneurial orientation, Organizational performance, Learning orientation, 
organizational learning, Agriculture Jahad Organization 
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