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یاددهی یادگیری توسعه  نیانگیو م 5از  3 کارآفرینانه ینوآور نیانگیداده که م نبدست آمده نشا جی. نتادیستخراج گردا
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 مقدمه
هر دو مؤلفه نوآوری و رقابت وابسته به جریان های مهم اقتصاد عصر حاضر شده است. نوآوری و رقابت مؤلفه

انسانی یکی از مدیریت منابع به همین دلیل مسأله  هاست.تولید دانش و توسعه منابع انسانی در شرکت
المللی محسوب می شود، منابع انسانی یا های جهانی و بینهای رشد و شکوفایی در سازمانمهمترین شاخصه

خود  دانش و تجربه فکر، نیروی انرژی، توان، انگیزه، تمام با توانندمی «انسانی هایسرمایه» بهتر بگوییم
( در بررسی توسعه منابع انسانی بر دو بعد محیط 2111) 1ونسوانسون و هالت .بیاورند به مراه را سازمانی تعالی

)اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی( و سازمان )مأموریت و راهبرد، ساختار، فناوری و منابع انسانی( تأکید 
 داشته است. 
ش ریزی آموزشی در بخش صنعت با ماهیت یاددهی و یادگیری و توسعه منابع انسانی و افزایحوزه برنامه

باشد. بنابراین ارتباط بین نیازسنجی آموزشی، طراحی آموزشی، اجرا و تاثیر های منابع انسانی مرتبط میقابلیت
ها به دلیل تاثیر گذاری بر ماهیت رقابتی آنها اهمیت دارد. گذاری آموزش در توسعه منابع انسانی در شرکت

ایع شیمیایی مسأله مهمی است و موانع نصتوسعه منابع انسانی در بخش های مختلف صنعتی بویژه حوزه 
ها و تنگناهای مدیریتی، سازمانی و نارسایی های جامع در اجرا،ها و تنگناهای طرحنارساییمتعددی مانند: 

های تولیدی در جنبه توان به مواردی مانند ضعف واحدهایوجود دارند و میشیمیایی نیروی انسانی در صنعت 
محصولات ، مدیریتی و نقص قوانین در این موارد، کمبود کادر متخصص در تولید مختلف استخدامی، سازمانی

، کم تجربه بودن کادر موجود، پایین بودن سطح دستمزدهای پرداختی، ایجاد و زنجیره ارزش صنایع شیمیایی
 و موارد دیگری است.های ذیربط  نشدن تشکیلات اجرایی طرح در سازمان

های صنعتی در اشتغال، توجه به مفاهیم مرتبط با نوآوری و کارآفرینی برای شهرک با توجه به نقش انکارناپذیر
 کیعنوان  بر دانش به آن دیبا تأک دیرشد جد یتئورها بسیار حائز اهمیت است. واحدهای فعال در این شهرک

اساس  نیبر ا. است نموده برجسته ریاخ یاهسال را در ینینقش کارآفر یبر رشد اقتصاد رگذاریعامل عمده تأث
است. با توجه به  یاتیح یامروز محور دانش یدر اقتصادها یآن بر رشد اقتصاد ندهیفزا ریهم دانش و هم تأث

های عصر جهانی شدن و تغییر و نوآوری به عنوان یکی از ویژگیی، اقتصاد یدر ساختارها یاساس راتییتغ
لزوم از سوی دیگر  دیت جدلامحصو خلق و ینوآورروزافزون ابداع،  تیاهم حاضر در حوزه تولید از یک سو و

و  نیتضم(. 1331زاده و همکاران، مهرعلی) شده است انینما شتریهر چه ب نانهیاز نگرش کارآفر یبرخوردار
که به  تندت هسلامقابله با مشک دیجد یهاها و روشحل   راه افتنی ازمندی، نهای شرکتو بقا اتیح تداوم
 لایبا سطوح با ییهادارد. شرکت یبستگ دیجد یهاو روش ندهایفرآ د،یت جدلامحصوخلق  ابداع، و ینوآور

)مشایخی و  هستند دیجد یهافرصت افتنیجهت  طیمح شیدر حال پا وستهیطور پ به ینیکارآفر شیگرا
 (.1331همکاران، 

ه تنها نوآور و های صنعتی کشور نمطالعات انجام شدهادعا دارند که بسیاری از واحدهای فعالی در شهرک
ها و (. از این رو شهرک1331شوند )اسکندری، های ناکارآمد سنتی اداره میخلاق نیستند، بلکه با شیوه

واحدهای صنعتی به عنوان نیروی محرکه اقتصادی، باید به نوآوری توجه داشته باشند، زیرا نوآوری عاملی 
نژاد و همکاران، یی توسعه کارآفرینی است )شریعتکننده برای رقابتی بودن و از عوامل اصلی زیربناتعیین

                                                           
1 Swanson & Holton 
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های تولیدی و صنعتی امروزه با آن مواجه بنگاه ( چالش مهمی که1331زاه )بنا به گفته مهرعلی(. 1334
هستند حمایت و پشتیبانی از نوآوری است. برای حمایت و پشتیبانی از نوآوری کارآفرینانه نیاز به تدوین 

هاست. این استراتژی به ویژه در حوزه یاددهی و یادگیری سازمانی بخشی در بنگاههای کلان و استراتژی
ای تابعی از فرایندهای )آموزش( ضرورت بیشتری خواهد داشت. زیرا نوآوری کارآفرینانه به طور گسترده

 ت.کنندگان و جامعه اساندوزی از بازار، رقبا، ذینفعان، مشتریان، کارکنان، مصرفیادگیری و تجربه
در سطح  و آموزش یادگیری یمفاهیم حفظ وضعیت رقابتی خود به سمت به منظور هاهای اخیر شرکتدر سال
 یبرا ییمستلزم توانا یکنون رییپر تغ یایها در دنبقا و رشد سازمان(. زیرا 2111، 1)نیفه اندحرکت کرده جهانی

ها ضرورت توانندیمیی هافقط سازمان و تاس یطیمح یدر پ یپ یرهاییدر برابر تغ مناسب واکنش به موقع و
 یریادگیادامه دهند که بر  ریمتغ دائماً طیخود را در مح یو بقا ندینما ینیبشیرا به موقع پ یطیمح راتییو تغ

 منبع یک باشد، ثرؤم اگر سازمانی، یادگیری(. 1332سازمانی تمرکز و تأکید کنند )مرعشیان و صفرزاده، 
 که دارد بستگی این به شدت به آن است و اثربخشی و کار کسب یک برای رقابتی مزیت ایجاد و نوآوری

طولانی  در کار محیط از شرکت حمایت نحوه و کار در دانش برای را یادگیری و کنندمی کار چگونه کارمندان
 (.2111، 2کنند )تام و گریمی پشتیبانی مدت

ا چند انقلاب از جمله انقلاب صنعتی اول، دوم، سوم و های تولیدی و صنعتی باز سوی دیگر تا کنون بنگاه

به کار گرفته  2111سال  نس داووسکنفرا در، نخستین بار 3تعبیر انقلاب صنعتی چهارماند. چهارم مواجه بوده
های نوین تعریف ای از فناوریگستره توان باانقلاب صنعتی چهارم را می (.2110، 4)مجمع جهانی اقتصاد شد

ها، های فیزیکی، دیجیتالی و زیستی را به یکدیگر هم جوش داده و بر همه رشتهنمود. این انقلاب، جهان
های انقلاب صنعتی چهارم، انقلابی دیجیتالی است که بر اساس آورد. پایهمی اقتصاد و صنایع، اثر خود را فرود

توانند در جوامع نفوذ یافته، لانه گزیده و حتی در بدن انسان ها میهای نوینی تدوین گردیده که فناوریشیوه
 یو فرهنگ یع، اجتمایاقتصاد نهیرود زمیانتظار م یانقلاب صنعت نیاز چهارم(. 1331کاشته شوند )شواب، 

  .(2113، 5)کویزومی داشته باشد یاکننده رهیخ جیشکل دهد و نتا رییتغرا  فعلی
مرزهای جدیدی پیرامون دنیای  یابند ورم، بازارهای کسب و کار نیز تغییر میانقلاب صنعتی چهابا ظهور 

ا در سراسر جهان ها شاغل و کارفرمگیری است. این تغییر و تحول برای میلیونوکار در حال شکلکسب
های زیادی را در خود نهفته دارد که اگر وکار، فرصتمشاهده است. دنیای آینده کسبمحسوس و قابل

درستی از آنها استفاده شود، رفاه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و شکوفایی فردی را به دنبال خواهد داشت. اما به
های گوناگون است. طی این فرآیند، نظام آموزشی عرصه ها نیازمند تغییراتی اساسی دردستیابی به این فرصت

ها و مدیریت های تجاری جهت توسعه مهارتهای بازار کار، استراتژیآموزی نیروی کار، سیاستو مهارت
 استخدام و قراردادهای اجتماعی موجود باید متحول شود. 

                                                           
1 Neefe 
2 Tom & Gray 
3 Fourth Industrial Revolution 
4 World Economic Forum 
5 Koizumi 
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های تجربی در ابهامات و گسست علاوه بر ماهیت و ابعاد انقلاب صنعتی چهارم مساله مهمتر آنست که
های گذشته در زمینه آموزش و کارآموزی در شرکت های مرتبط با صنایع شیمیایی وجود دارد. پژوهش

همانگونه که گفته شد امروزه افراد وارث سه انقلاب صنعتی و در شروع انقلاب صنعتی چهارم هستند. علیرغم 
های کلان و های فوق چگونگی همسویی استراتژیهمه انقلاب ها اما دروجود مطالعات گسترده در این زمینه

بخشی بنگاه به ویژه در زمینه مدیریت منابع انسانی، آموزش، یادگیری و کارآفرینی همواره یک چالش بزرگ 
ها در انقلاب صنعتی چهارم شده است. دار بنگاهبوده است. به طور ویژه مبحث نوآوری از مباحث بسیار اولویت

های یاددهی و یادگیری، آموزش، کارفرآینی اثرگذارند. این مسأله های نوآوری در ایجاد ظرفیتتزیرساخ
بیانگر آن است که عوامل تأثیرگذار بر طراحی استراتژی کلان و بخشی بنگاه بویژه در زمینه مدیریت منابع 

مورد مطالعه، منطقه جغرافیایی  هایتواند متأثر از محیط، نوع شرکتانسانی، آموزش، یادگیری و کارآفرینی می
 مورد مطالعه و عوامل دیگری باشد. 

تواند در توصیف های صنعتی شهر اهواز میهای صنایع شیمیایی  واقع در شهرکانجام این مطالعه در شرکت
و تحلیل و تبیین این مسأله در بخش تولیدات صنعتی کشور ایران و به خصوص اهواز که دارای شرایط 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی است به پژوهشگران کمک نماید. آگاهی از میزان نفوذ برای اقتصادی، 
-استراتژیهای صنعتی شهر اهواز و تبیین شمار انقلاب صنعتی چهارم در شهرکهای بیبرداری از فرصتبهره

را خوزستان و به طور اخص مورد نیاز است. زیهای یاددهی و یادگیری سازمانی )آموزش( و نوآوری کارآفرینانه 
یکی از بزرگترین مشکلات صنعتگران این های مهم کشور است. شهرستان اهواز از نظر صنعتی یکی از استان

کنند. ها نبود ارتباط با صنایع بزرگ استان است. همچنین این صنایع از صنایع کوچک حمایت نمیشهرک
 یاددههای توسعه منابع انسانی و رویکردهای یستراتژیاکه از بعد جدیدی به مسأله  قصد داردتحقیق حاضر 

که در تحقیقات انجام شده قبلی کمتر به آن توجه  بپردازد نانهیکارآفر ی)آموزش( و نوآور یسازمان یریادگیو 
 ی)آموزش( و نوآور یسازمان یریادگیو  یاددهی هاییاستراتژو درصدد است تا الگویی برای  شده است

 شهر اهواز یصنعت هایمستقر در شهرک ییایمیش هایشرکتدر چهارم  یصر انقلاب صنعتدر ع نانهیکارآفر
 ارائه دهد.
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 است. شهر اهوازهای صنعتی شیمیایی مستقر در شهرک هایدر شرکت

 

 هداف فرعی:ا
های آن )نوآوری محصول، وضعیت نوآوری کارآفرینانه بر اساس زیر مولفهشناسایی و بررسی  .1

های کشهرمستقر در شیمیایی  هایشرکت در نوآوری فرآیند، نوآوری بازاریابی، نوآوری سازمانی(
  اهواز صنعتی شهر
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با توجه به زیر )آموزش(  یسازمان یریادگیو  یاددهی هاییاستراتژشناسایی و بررسی وضعیت  .2
 یریادگ، یتوانمندساز یریادگی، یستمیس یریادگی، یمیت یریادگی، یفرد یریادگهای آن )یمؤلفه

 اهواز های صنعتی شهرکشهرمستقر در شیمیایی  هایشرکت دری( راهبر یریادگی و یوندیپ

نی )آموزش( و های یاددهی و یادگیری سازماهای بین استراتژیبررسی همراستایی یا تفاوت .3
های کشهرمستقر در شیمیایی  هایشرکت در انقلاب صنعتی چهارمدر عصر نوآوری کارآفرینانه 

  اهواز صنعتی شهر

گر، راهبردهای بهبود، پیامدهای بهبود و نهایتاً تدوین الگوی شناسایی عوامل علّی و تأثیرگذار، شرایط مداخله
ای( کارکنان یاددهی و یادگیری )آموزش و توانمندسازی حرفه کننده رویکرد مدیران نسبت فرایندهایتبیین

 اهواز های صنعتی شهرکشهرمستقر در شیمیایی  هایشرکت
 

 ادبیات پژوهش:
های فنی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی بود که به مدت یک قرن ای از دگرگونیانقلاب صنعتی مجموعه

که بر ظهور اقتصاد  دیگر کشورها راه یافت. این دگرگونی میلادی( در انگلستان پدیدار شد و به 1151-1051)
مبتنی بر صنعت، به جای اقتصاد مبتنی بر نیروی کار و کشاورزی استوار بود، زمینه بروز تحولات فکری، 

ترین فلسفی، سیاسی و حقوقی عظیمی را فراهم ساخت. بدین سبب، مورخان، انقلاب صنعتی را یکی از مهم
(. نخستین انقلاب صنعتی، آب و نیروی بخار 1331اند )کریمیان و عطارزاده، قلمداد کرده وقایع تاریخی جهان

را برای تولید مکانیزه به کار برد. انقلاب دوم برای رسیدن به تولید انبوه، نیروی برق را به کار گرفت. انقلاب 
های مرتبط با انقلاب برد. بحث سوم برای دست یابی به تولید خودکار، از الکترونیک و فناوری اطلاعات بهره

برای توصیف این که چگونه صنایع  2111آلمان در سال  1صنعتی چهارم برای اولین بار در نمایشگاه هانوور
، 2115توانند زنجیره ارزش را در جهان متحول سازد، مطرح گردید. در سال مبتنی بر پلتفرم دیجیتالی می

پیشرفت فناوری تأکید کرد و از عبارت نسخه چهارم انقلاب در مجمع اقتصادی جهانی، بر سرعت  شواب
های تولیدی های پیشرفته برای تغییر پارادایمصنعتی برای نشان دادن چگونگی استفاده از چنین فناوری

های هوشمند گیری کارخانهتجاری استفاده کرد. بر این اساس، در فرآیند انقلاب صنعتی چهارم و با شکل
پذیر، های انعطافهای مجازی و فیزیکی تولید آن، در سطح جهانی و به شیوهد که سامانهشوجهانی خلق می

نمایند. این فرآیند موجب تولید محصولاتی با رویکرد مشتری مداری کامل گردیده که    با یکدیگر مشارکت می
لات انقلاب صنعتی را با فرآیند کلی تحو زیرهای عملیاتی نوینی را برای تولید ایجاد خواهد کرد. جدول مدل

 (.1330)اسعدی،  دهدمحوریت تغییر در ابزار تولید نشان می
 
 
 
 
 

                                                           
1 Hannover 
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 (1931)اسعدی، تولیدی از انقلاب صنعتی اول تا چهارم -: فرایند کلی تحولات اقتصادی1جدول 

 انقلاب

 صنعتی
 ترین دستاوردمهم های محوریویژگی بازه زمانی

 مکانیکی تولید آهن خط -بخار  موتور 1041-1111 اول

 دوم
اوایل  -13اواخر قرن 

 21قرن 
 انبوه تولید -مونتاژ خطوط الکتریسیته جریان

 سوم
اواخر  -1311دهه 

 13قرن 

توسعه نیمه  - ب دیجیتاللاانق
 اسبات مبتنی برمح - رساناها

 هافریممین

 -کامپیوترهای شخصی
 اینترنت

 چهارم
تا  -21اوایل قرن 

 کنون

تر کوچک – موبایل اینترنت
اهش قیمت ک - شدن حسگرها

 و افزایش توان حسگرها

یادگیری  -هوش مصنوعی
-سیستم -ماشین اینترنت اشیاء

 فیزیکال های سایبر

 
 راتییکارگران مجبور به قبول تغ کند،یم جادیا مشاغلدر  یادیز راتییتغانقلاب صنعتی چهارم از آنجا که 

 35 ایسوم  کی، نیعلاوه بر انیاز داشته باشند.  یآموزش اضاف بهعنا که ممکن است کارگران م بدین. شوندیم
 نیاول خواهند کرد. رییتغ 2121شوند، تا سال یم یکار امروز مهم تلق یروین برایکه  هاییمهارت درصد
معناست که بدان  نیاباشند. می در بخش خدمات و صنعت یشوند، مشاغل تکراریم دیناپد ی کهمشاغل

 یکی تیخلاق ارتقا دهند. ایتوسعه  نیستند،آلات نیماش در اختیاررا که  ییهاکارگران مجبور خواهند شد مهارت
به  یجانیهوش ه هستند. گریدو مورد د دهیچیپ مسائلحل توانایی و  یتفکر انتقاد و استاز سه مهارت برتر 

واضح  برتر نخواهد بود. مهارتدر جمع ده  تیفینترل ککه ک یخواهد شد در حال لیاز ده مهارت برتر تبد یکی
 (.2113، 1)هنریچ قرار دارندمهارت برتر  11 اکنون جزبودند،  ازیتر مورد نها، که کماز مهارت یاست که برخ

 (0213، چی)هنر اقتصاد ی، مجمع جهاناستخدام مشاغل ندهیآ: 0جدول 

 0212سال  0202سال 

 توانایی حل مسائل پیچیده .1 نایی حل مسائل پیچیدهتوا .1

 هماهنگی با همکاران .2 یتفکر انتقاد .2

 مدیریت افراد .3 خلاقیت .3

 یتفکر انتقاد .4 مدیریت افراد .4

 مسیریابی .5 هماهنگی با همکاران .5

 کنترل کیفیت .1 هوش هیجانی .1

 گراییخدمت .1 گیریقضاوت و تصمیم .1

 گیریقضاوت و تصمیم .0 گراییخدمت .0

 ادن فعالگوش د .3 مسیریابی .3

 خلاقیت .11 یشناخت یریپذانعطاف .11

                                                           
1 Heinrich 
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 و درک برای )آموزش( یسازمان یریادگیو  یاددهی مفهوم به توجهیقابل علاقه گذشته، دهه سه طول در

 بودن، رقابتی بهبود برای .استداشته  وجود زمان طول در رقابتی مزیت ایجاد و هاشرکت تغییر نحوه توضیح
 را فردی یادگیری توانندمی هاسازمان چگونه که این بر اساس بلکه فردی، سطح یادگیری به توجه تنها نه

واژه (. 2111و همکاران،  1است )متیوز لازم باشند، داشته کنترل تحت سازمانی اهداف به رسیدن برای
در مطالعه  2توسط سایرت و مارچ 1313 برای نخستین بار در سال «)آموزش( یسازمان یریادگیو  یاددهی»

 سایرت و مارچ به یادگیری به. شده است گیری سازمانی به کار گرفتهتصمیم های رفتاریشان روی جنبهاولیه
به بعد تعدادی از  1311 نیمه دوم. از کردندسازمان نگاه می وریعنوان یک استراتژی برای افزایش بهره

، 1313در سال  5جلینک و 1310 در سال 4آرجریس و شون، 1311در سال  3جمله: آرجریس از پژوهشگران
 در پژوهشاتنیز  1301 متمرکز کردند. در دهه )آموزش( یسازمان یریادگیو  یاددهیهای خود را بر فعالیت

موضوع یادگیری سازمانی تنها یکی از موضوعات مطرح  1331 زمینه یادگیری سازمانی ادامه پیدا کرد. در دهه
های جدید مدیریتی از جمله سازمان الشعاع مباحثتحت مختلف مدیریت بود و از آن به بعد یهادر گرایش

اغلب به عنوان یک  )آموزش( یسازمان یریادگیو  یادده(. ی1334)عزیزی و همکاران، یادگیرنده قرار گرفت 
تواند خود را در دهد. این دانش میشود که به عنوان یک تابع تجربه رخ میتغییر در دانش سازمان تعریف می

ها و رفتارها آشکار کند. بنابراین یادگیری سازمانی یک فرآیند است که شامل تغییر ت، روالتغییرات شناخ
یک  )آموزش( یسازمان یریادگیو  یادده(. ی2111و همکاران،  1مداوم در شناخت و رفتار افراد است )هاسون

و همکاران،  1)هاسکند ها را با محیط خود سازگار میفرآیند دینامیک، پیچیده و جامع است که سازمان
2115.)  

نوآوری معرفی چیزی جدید است و یا بهبود یافته قابل توجه یک محصول، یک فرایند، یک روش جدید 
های داخلی یک شرکت، سازمان محل کار و روابط خارجی بازاریابی و یا یک روش جدید سازمانی، در شیوه

است که با یک ایده جدید، اخبار یا اختراع شروع نوآوری یک فرایند کلی (. 2111و همکاران،  0آکوستااست )
 (.2111، 3بای و کیلیابد )سازی خاتمه میهای بازاریابی و تجاریشود و در کاربر نهایی از طریق فعالیتمی

شود و فرایندی تعاملی، مستمر اجتماعی تلقی می دنیفرآ کیعنوان  بهکه  است دهیچیپ یادهیپد ی نیزنیکارآفر
ای از روابط، تعاملات و تأثیرات چند وجهی میان یقی، ابتکاری، در حال ظهور و منطقی یا   شبکهآموزشی، تلف
عبارت  ینیکارآفر(. 1331؛ رضایی و مرزوقی، 2121و همکاران،  11ها و کسب و کارها است )ورگاافراد، فرصت

یافتن منابع جدید و ایجاد  ایجاد بازاری جدید، عرضه کالایی جدید، روشی جدید در فرآیند تولید،است از 

                                                           
1 Matthews 
2 Sayert & March 
3 Argyris 
4 Shoun 
5 Jillink 
6 Hasson 
7 Haase 
8 Acosta 
9 Bay & Çil 
10 Varga 
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بر  های مختلف بررسی شده و همهدیدگاه مفهوم کارآفرینی تاکنون از. هرگونه تشکیلات جدید در کسب و کار
 حال توسعه است. بر یافته و در این باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه

ترین استفاده از ااز آن به سوی کار ازار نامتعادل را کشف وهای ب، کارآفرینان فرصتپژوهشگراناساس باور 
است که امروزه علاقه  یاز مباحث یکی ینیکارآفر ینوآور(. 1331)راغفر و همکاران،  کنندمی برداریمنابع بهره

 های کارآفرینانه تأکید داردو بر ایجاد نوآوری در فعالیت است ختهیاندرکاران را برانگو دست انیدانشگاه
 (.2110، 1سروز و دیویسی -)گنزالس

 اند:بندی شدهمطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفته است که به صورت مختصر در جدول زیر جمع
 

 : خلاصه پژوهشات انجام شده )منبع پژوهشگر(9جدول 

نام پژوهشگر 

 )سال(
 نتیجه عنوان

عموزاده و 
 (1331همکاران )

بهبوددهنده تمایل به عوامل 
های کارآفرینی کارشناسان شهرک

 صنعتی استان ایلام

های فرهنگی و اجتماعی، بین عوامل توسعه زیرساخت
میزان مهارت و شایستگی فرد، میزان آشنایی با عوامل 
حمایتی، میزان رضایت شغلی، بعد سن، سطح تحصیلات و 

دارد و  داری وجودتمایل به کارآفرینی رابطه مثبت و معنی
 های پژوهش تأیید شد.فرضیه

 (1331خورشید )
مطالعه اثر میانجی شناسایی فرصت 

گرایی و بر روی رابطه بین یادگیری
 کارآفرینی سازمانی

گرایی سازمانی بر روی شناسایی فرصت و یادگیری
کارآفرینی سازمانی و شناسایی فرصت بر روی کارافرینی 

 داری داردعنیسازمانی تأثیر مثبت و مستقیم و م

نژاد و شریعت
 (1334همکاران )

تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعه 
کارآفرینی سازمانی: با میانجی 

های یادگیری سازمان )مورد قابلیت
های صنعتی استان مطالعه: شهرک

 لرستان(

های نوآوری بر توسعه کارآفرینی و قابلیت یادگیری راهبرد
های نوآوری از ، راهبردگذارد. همچنینمی سازمان تأثیر

طریق قابلیت یادگیری سازمان بر توسعه کارآفرینی تأثیر 
 مثبت دارد.

زمانی و گروسی 
 (1334مختارزاده )

کارآفرینی شرکتی فناورانه، 
یادگیری سازمانی، نوآوری و 
عملکرد بنگاه: آزمون یک مدل در 

 های داروییشرکت

ی فناورانه و نتایج اثر معنادار یادگیری سازمانی، نوآور
کارآفرینی شرکتی فناورانه بر عملکرد شرکت را تأیید 

دهند یادگیری ها نشان میکند. همچنین، یافتهمی
سازمانی تأثیر معناداری بر نوآوری و کارآفرینی شرکتی 

 دارد.

رستمی و دادفر 
(1335) 

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر 
آموزش کارآفرینی سازمانی و 

های انی در شهردارینوآوری سازم
 شهر اردبیل

دهد که یادگیری سازمانی بر های پژوهش نشان مییافته
آموزش کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی تأثیر مثبت 

 و معناداری دارد.

مدانلوجویباری و 
 (1335صادقی )

بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی 
های صنعتی سازمانی در شرکت

 استان مازندران

فردی، رفتاری و محیطی کارآفرینی بر کارآفرینی عوامل 
های صنعتی استان مازندران مؤثر بوده سازمانی در شرکت

 است.

                                                           
1 González-Cruz & Devece 
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نام پژوهشگر 

 )سال(
 نتیجه عنوان

و همکاران  یعبد
(1331) 

رفتارشناسی کارآفرینان از دیدگاه 
های اقتصادی با رویکرد مدل

گسسته و معادلات ساختاری: مطالعه 
موردی شهرک صنعتی شهید 

 سلیمی تبریز

زیکی، سرمایه اجتماعی، منفعت انتظاری، سرمایه فی
نگرش به کارآفرینی و باور به خودکارآمدی تأثیر مثبت و 

داری بر سطح کارآفرینی داشته است و متغیرهای معنی
های ذهنی و سرمایه انسانی )سطح تحصیلات(، ارزش

های مالی و غیرمالی دولت دارای تأثیر منفی و حمایت
 ه است. دار بر کارآفرینی بودمعنی

رحیمی و همکاران 
(1331) 

رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با 
کارآفرینی سازمانی و نوآوری 

 سازمانی

بین قابلیت یادگیری بازار و کارآفرینی سازمانی و نوآوری 
سازمانی رابطه معنادار و خطی وجود دارد. بین کارآفرینی 
 سازمانی و نوآوری سازمانی نیز رابطه خطی و معنادار

 مشاهده شده است.

نوابی زند و 
 (1331همکاران )

احصاء سازوکار فرایندهای 
چندسطحی یادگیری سازمانی و 
   تبیین رابطه آن بر عملکرد 

های کوچک و متوسط سازمان
 استان تهران

در مورد یادگیری  با مراجعه اسناد، مدارک اقدامات شرکت
جام های دیگر با انبررسی شد و با مراجعه به شرکت

های یادگیری ها مکانیزممصاحبه با خبرگان این شرکت
مکانیزم  41شناسایی گردید. در مرحله کشف و شهود، 

ها در چهار مقوله شناسایی گردید که این مکانیزم
سیستمی، توسعه شخصی، تحلیل محیطی و تشویقی و 

 حمایتی نامگذاری شدند.

شیرانی و صادقیان 
 (1330سورکی )

ی رابطه بین بررسی و ارزیاب
یادگیری سازمانی با نوآوری 
سازمانی کارشناسان دانشگاه 

 اصفهان

بین یادگیری سازمانی با ابعاد نوآوری سازمانی )نوآوری 
تولیدی، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری( رابطه مثبت و 

 معنادار وجود دارد.

و همکاران  1وانگ
(2115) 

 یریادگیو  ینیکارآفر گرایش به
های شرکت ینوآور رب یسازمان

 کوچک و متوسط

ارتباط دارد و ی با نوآور ینیکارآفر یریپذسکیو ر ییکارآ
 نقش تعدیلگر در رابطه بین گرایش به یسازمان یریادگی

 داشت. ینوآور و ینیکارآفر

و  2آلتینای
 (2111همکاران )

، یسازمان یریادگی قابلیت نیب هرابط
 و رشد ینیکارآفر گرایش به

 وچک و متوسطهای کشرکت

 گرایش به نیاز رابطه مثبت ب یحاک ی پژوهشهاافتهی
 نیفروش و بازار است، اما برشد سهم و  ینیکارآفر

. رابطه وجود نداشتو رشد اشتغال  ینیکارآفر گرایش به
 گرایش بهو  یسازمان یریادگی ییتوانا نیب نیهمچن
 رابطه مثبت وجود دارد. ینیکارآفر

و  3کوستا -مارتینز
 (2111اران )همک

بر  یسازمان یریادگی ریتأث
: یدر نوآور یسازمان یهایهمکار

های شرکتدر  یمطالعه تجرب کی
 کوچک و متوسط

 یریادگیو  یسازمان هماهنگیفرهنگ نوآورانه بر  کی
در  یخارج یهایگذارد. همکاریم      ریتأث یسازمان
به عنوان  یسازمان یریادگی ا نقش میانجیب ینوآور

توسط  دیجد یدانش خارج ریو تفس عیتوزدر عاملی 
 اثرگذار بود. ینوآور کسباز  نانیاطم یکارکنان برا

                                                           
1 Wang 
2 Altinay 
3 Martínez-Costa 
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نام پژوهشگر 

 )سال(
 نتیجه عنوان

و همکاران  1ژو
(2113) 

 ستمیبا س یسازمان یریادگادغام ی
 گرایش بهبالا و  ییبا کارا یکار

 گریانجیچارچوب م کی: ینیکارآفر
 گرلیتعد

 یتفاوتکننده م لیبالا اثر تعد ییبا کارا یکار ستمیس کی
همچنین گرایش دارد.  یاکتشافو  برداربهره ی  ریادگیدر 
بر  یسازمان یریادگی ریتأثدر  نقش میانجی ینیکارآفر به

 نشان داد.عملکرد شرکت 

و  2مانتوک
 (2113همکاران )

و نقش  ینیکارآفرگرایش به 
 انیدر م یسازمان یریادگی میانجی
 های کوچک و متوسطشرکت

 یهند

از  ایجهیو عملکرد کسب و کار نت ینسازما یریادگی
 ینیکارآفر گرایش به یرثهستند. تأ ینیکارآفر گرایش به

 یریادگی مرتبط با نقش میانجی یبر عملکرد تا حدود
 است. یسازمان

و همکاران  3کاتین
(2113) 

تغییر ساختار یادگیری مهندسی 
برای ارتقاء رفتارهای کارآفرینی 

 نوآورانه

 یبرا یعلم تیأه یاعضا یرو شیپ مقاله موانع نیدر ا
تا  شناسایی گردیدها نوآورانه در کلاس یهاروش نیتدو

 شود. تیتقو یتوسط نوآور یاحتمال یهامشارکت

 
های یاددهی و یادگیری سازمانی استراتژیبندی سوابق و ادبیات موجود، ذکر این نکته لازم است که در جمع

 یصنعت هایشهرکه دارد؛ ولی شدن و میزان ارتباط آن و نیز در مقایسه رابط)آموزش( با نوآوری کارآفرینانه 
 یریادگیو  یاددهی هاییاستراتژ یارائه الگومختلف یکسان نبوده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر 

 هایشهرک ییایمیش هایچهارم در شرکت یدر عصر انقلاب صنعت نانهیکارآفر ی)آموزش( و نوآور یسازمان
 باشد.میهر اهواز ش یصنعت

 

  :پژوهش روش
طرح توصیفی است. در این روش از  ختهیآم پژوهشاز روش  یریگبا بهرهروش پژوهش در مقاله حاضر 

شوند و به آوری و تحلیل میهای کمی جمعمتوالی استقاده شده است. در روش طرح توصیفی متوالی ابتدا داده
، به عنوان مثال برای بررسی شرایط خاص این طرح به طور خاصشوند. گیری میهای کیفی پیی دادهوسیله

ها مخصوصًا موقعی که غیر منتظره است، مفید ی زمینهیک مساله، ارایه پیشنهادها، شرح روابط و یا  مطالعه
(. لذا استفاده از روش طرح توصیفی متوالی طی دو مرحله پیگیری 1331باشد. )مهرعلی زاده و همکاران، می

 ست:شده ا

پژوهش حاضر در مرحله اول از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و روش پژوهش در مرحله اول: 

های کمی استفاده نموده است. این مرحله پژوهش بر اساس نوع پژوهش کمی تلاش شده تا وضعیت از داده
های شرکت ها و همچنین وضعیت یاددهی و یادگیری سازمانی )آموزش( درنوآوری کارآفرینانه شرکت

مستقر چهار شهرک صنعتی شهر اهواز بررسی و شناسایی گردد. در این قسمت از روش پژوهش  ییایمیش
( پژوهش 1331زاده و همکاران )شد. همچنین مطابق با نظر مهرعلیپیمایشی از نوع همبستگی استفاده 

                                                           
1 Zhu 
2 Mantok 
3 Caten 
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ها با توجه به موضوع مورد ؤالدهی به سها یا پاسخها به منظور آزمایش فرضیهآوری دادهتوصیفی به جمع
کند. مطالعه است. این روش بر آن چیزی که اتفاق افتاده یا وجود دارد، کنترل ندارد و فقط آن را بررسی می

بندی روش بندی آن آسان نیست. اما یک راه منطقی برای طبقهاین روش به دلیل گستردگی زیاد، طبقه
آوری اطلاعات به شیوه خود گزارشی، مصاحبه و مشاهده است. توصیفی وجود دارد و آن توجه به شیوه جمع

هاست. بینی یکی از این روشهایی هست. روش همبستگی و پیشبندیروش خودگزارشی خود دارای تقسیم
 کنند.روش همبستگی میزان ارتباط متغیرهای مورد بررسی را به صورت کمی توصیف می

مرحله دوم از حیث هدف، یک پژوهش اکتشافی و  پژوهش حاضر دردر مرحله دوم: پژوهش روش 

های کیفی استفاده شده است. استراتژی پژوهش در ایی محسوب شده و از دادهتبیینی و از حیث نتیجه، توسعه
مرحله دوم روش کیفی از نوع داده بنیاد است. در این روش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس 

طالعه سوالات اصلی مصاحبه انتخاب ودر طول تحقیق از مدیران و کارشناسان اهداف پژوهش و شرایط م
 شرکت ها این سوالات پرسش، ضبط  و بعدا استخراج شدند. 

و کارکنان  رانیمد یجامعه آمارپژوهش:  و کمی کیفی گیری بخشجامعه، نمونه و روش نمونه

در بخش  یرگیده است. روش نمونهش لیاهواز تشک یمستقر در چهار شهرک صنعت ییایمیش یهاشرکت
-ما را به شرکت پژوهش در کنندهبوده که در آن یک شرکت یبه صورت هدفمند و گلوله برف پژوهش یفیک

 ی. جامعه آماردندیبخش انتخاب گرد نیا رد ینفر پس از اشباع نظر 41. کندمی هدایت دیگر کنندگان
اهواز است.  یمستقر در چهار شهرک صنعت ییایمیش یهاشرکت رانیرا کارکنان و مد یدر مرحله کم پژوهش

 یریگروش نمونه یبه منظور محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در بخش کم
و کارشناس  ریمد 11( متناسب با حجم تعداد یشهرک صنعت یهاشرکت بندیشده )طبقه بندیطبقه یتصادف

 اهواز انتخاب شدند. یشهرک صنعت 4در  ییایمیش عیشرکت مرتبط با صنا 01از 

 
صنعت،  لی)اطلاعات فا ییایمیشهای شرکتبر اساس  31اهواز در سال  یصنعت هایآمار شهرک: 4جدول 

 (31معدن، تجارت 

 ردیف
های تعداد شرکت

 ییایمیش

تعداد نمونه انتخابی 

 پرسشنامه

نمونه 

هدفمند 

 مصاحبه

 13 3 3 1شماره  شهرک صنعتی

 12 51 11 2شهرک صنعتی شماره 

 11 2 15 3شهرک صنعتی شماره 

 11 11 1 4شهرک صنعتی شماره 

 41 11 01 جمع
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 هاییاستراتژسؤالی  43استاندارد  در این پژوهش از پرسشنامه :کمی( )بخش  هاداده گردآوری ابزار

نوآوری سؤالی  23استاندارد ( و پرسشنامه 1331) 1ک)آموزش( واتکینس و مارسی یسازمان یریادگیو  یاددهی
پس از تأیید روایی و پایایی توسط چند تن از ها پرسشنامه .( استفاده شد2111) و همکاران 2گوندای کارآفرینانه

بین ای طبقهتصادفی گیری بر اساس روش نمونه ییایمیهای ششرکت در شهرک 11اساتید و مدیران ارشد 
)میانگین، انحراف معیار، حداقل مقدار و  یتوصیف در بخش از آمارک اهواز توزیع گردید.   شهر 4های شرکت

های همبستگی پیرسون و آنوا( بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل در این آمار استنباطی )آزمون وحداکثر مقدار( 

 . انجام شد 22نسخه  SPSSافزار قسمت با استفاده از نرم

نیمه باز استفاده  مصاحبه هاداده گردآوری ابزار کیفی مرحله در :ی(یفک )بخش  اهداده گردآوری ابزار

 ها داخلتا پاسخ گردید طراحی پاسخ باز صورت به سؤالات به دهیپاسخ شیوه پژوهش این شده است. در
ی و مهمترین عوامل علّدر رابطه با  کلی سؤال 5 در مصاحبه گیرند. جای شده طراحی از پیش مقولات

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گر، مهمترین بسترها و زیرساختمداخله   أثیرگذار، مهمترین شرایط ت
ها ضبط و بعد از آن فناوری رویکرد مدیران، راهبردهای بهبودی و پیامدهای راهبردها پرسیده شد. مصاحبه

 استخراج و مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید. 

 

 :های پژوهشیافته
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:

 
 یهاشهرکشیمیایی  های)آموزش( در شرکت یسازمان یریادگیو  یاددهی هاییاستراتژ تیوضع یبررس: 5جدول 

 شهر اهواز یصنعت

 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار متغیر

 11/1 01/3 4 2 یفرد یریادگی

 12/1 13/3 4 1 تیمی یریادگی

 21/1 41/3 4 1 یستمیس یریادگی

 11/1 31/3 5 1 توانمندساز یریادگی

 11/1 11/3 4 1 یوندیپ یریادگی

 10/1 01/2 5 1 یراهبر یریادگی

 یسازمان یریادگیو  یاددهی
 )آموزش(

01/2 31/3 34/3 21/1 

 

                                                           
1 Watkins`s & Marsick 
2 Gunday 
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 شهر اهواز یصنعت یهاشهرک شیمیایی هایدر شرکت ی کارآفرینانهورآنو تیوضع یبررس: 1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار متغیر

 21/1 01/3 5 1 نوآوری محصول

 11/1 11/3 5 2 نوآوری فرآیند

 41/1 01/2 4 1 نوآوری بازاریابی

 23/1 31/2 4 1 سازمانینوآوری 

 21/1 31/3 4 2 کارآفرینانه نوآوری

 
های نتایج بخش کمی: در بیان مسأله بیان گردید که هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای تدوین استراتژی

 هایشرکتدر  انقلاب صنعتی چهارمیاددهی و یادگیری سازمانی )آموزش( و نوآوری کارآفرینانه در عصر 
 های زیر آزمون گردید:فرضیه بر این اساس در بخش کمیاست.  شهر اهواز یصنعت هایشهرکشیمیایی 

 
 هایشرکت در)آموزش(  یسازمان یریادگیو  یاددهی هاییاستراتژهمبستگی بین وضعیت نوآوری کارآفرینانه و : بررسی 1جدول 

 اهواز های صنعتی شهرکشهرشیمیایی مستقر در 

 متغیر مستقل

 نوآوری کارآفرینانه سازمانینوآوری  نوآوری بازاریابی ری فرآیندنوآو نوآوری محصول

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداری

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداری

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداری

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداری

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداری

 111/1 **531/1 111/1 504/1** 111/1 534/1** 111/1 513/1** 143/1 -141/1 یفرد یریادگی

 140/1 *243/1 111/1 231/1* 113/1 313/1** 111/1 341/1** 313/1 -125/1 تیمی یریادگی

 یریادگی
 یستمیس

101/1- 401/1 **413/1 111/1 **310/1 112/1 **432/1 111/1 
351/1** 

113/1 

 یریادگی
 توانمندساز

113/1- 510/1 **353/1 111/1 *252/1 141/1 **320/1 111/1 250/1* 135/1 

 134/1 *211/1 151/1 235/1 151/1 241/1 112/1 311/1** 311/1 113/1 یوندیپ یریادگی

 111/1 **321/1 111/1 415/1** 111/1 231/1 123/1 210/1** 303/1 110/1 یراهبر یریادگی

های استراتژی
و  یاددهی
 یسازمان یریادگی

 )آموزش(

111/1- 533/1 **524/1 111/1 **411/1 111/1 **403/1 111/1 024/1** 111/1 

 
و نوآوری  )آموزش( یسازمان یریادگیو  یاددهی یهایاستراتژشود بین ( مشاهده می1همانگونه که از جدول )

داری وجود دارد های صنعتی شهر اهواز همبستگی معنیمستقر در شهرک ییایمیشهای کارآفرینانه در شرکت
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(111/1>pدر واقع بر اسا .)توان گفت با س نظرات مدیران و کارشناسان شرکت های صنعتی شیمیایی می
 توان موجب بهبود نوآوری کارآفرینانه گردید.  می )آموزش( یسازمان یریادگیو  یاددهی یهایاستراتژبهبود 

 یریادگ، یتوانمندساز یریادگی، یستمیس یریادگی، یمیت یریادگی، یفرد یریادگی هایمؤلفههمچنین بین 
های صنعتی شهر مستقر در شهرک ییایمیشهای ی و نوآوری کارآفرینانه در شرکتراهبر یریادگی و یوندیپ

 (.p<111/1داری مشاهده گردید )اهواز همبستگی معنی
 

چهارگانه  یصنعت هایشهرک مستقر در ییایمیششیمیایی  هایشرکت نیتفاوت ب یبررس یراهه برا کی انسیوار لیتحل: 0جدول 
 )آموزش( یسازمان یریادگیو  یاددهی هاییشهر اهواز بر اساس استراتژ

 متغیرها
 هایبخش

 عمده صنعت
 میانگین

انحراف 
 معیار

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 
 معناداری

اتژ
تر

اس
ی

ی
ها

ی 
ده

اد
یو  ی

دگ
ا

ری
 ی

مان
ساز

 ی
ش(

وز
)آم

 

شهرک صنعتی 
1 

52/3 30/1 

501/1 3 523/1 212/2 131/1 

شهرک صنعتی 
2 

51/3 51/1 

شهرک صنعتی 
3 

51/2 111/1 

شهرک صنعتی 
4 

52/3 41/1 

 
مستقر  شیمیایی هایشرکتداری بین ( تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که تفاوت معنی0بر اساس جدول )

 )آموزش( یسازمان یریادگیو  یاددهی هاییچهارگانه شهر اهواز بر اساس استراتژ یصنعت هایشهرکدر 
 )آموزش( یسازمان یریادگیو  یاددهی هاییاستراتژوجود ندارد و میانگین هر چهار شهرک صنعتی در زمینه 

 بوده است. 5از  41/3
  

چهارگانه شهر اهواز بر اساس  یصنعت هایشهرک شیمیایی هایشرکت نیفاوت بت یبررس یراهه برا کی انسیوار لیتحل: 3جدول 
 نوآوری کارآفرینانه

 متغیرها
عمده  هایبخش
 صنعت

 میانگین
انحراف 

 معیار

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 
 معناداری

انه
رین

رآف
 کا

ی
ور

نوآ
 

 01/1 13/3 1شهرک صنعتی 

311/4 3 133/1 125/3 111/1 
 12/1 15/3 2شهرک صنعتی 

 11/1 30/2 3شهرک صنعتی 

 05/1 41/3 4شهرک صنعتی 
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شیمیایی مستقر  هایشرکتداری بین ( تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که تفاوت معنی3بر اساس جدول )
وجود دارد و میانگین هر چهار شهرک  هنانیکارآفر یچهارگانه شهر اهواز بر اساس نوآور یصنعت هایشهرک در

 بوده است. 5از  13/3صنعتی در زمینه نوآوری کارآفرینانه 
 

 نتایج بخش کیفی:
شهر  یها صنعتمستقر در شهرک ییایمیش عیصنا هایو کارکنان شرکت رانیبه عمل آمده با مد یاهمصاحبه 

 ،اینهیزم طیشرا ،یعل طیو شرا یمرکز هدیدر پنج بخش پد یو انتخاب یباز، محور یاهواز به صورت کدها
 :شده است ئهارا ریز یمیآنها در شکل پارادا امدیپ تاًیگر، راهبردها و نهامداخله طیشرا

اگر محدوده اصلی صنعت پتروشیمی را حلقه تبدیل هیدرکربورهای خام نفتی به مواد پلیمری و شیمیایی قابل 
یا مصرف کننده نهایی بدانیم، ملاحظه خواهیم کرد این صنعت  استفاده برای صنایع پایین دستی پتروشیمی و

زای  از یک سو مصرف کننده خوراک بالادستی و از سوی دیگر تامین کننده اصلی صنایع گسترده و اشتغال
 باشد. از یک سو در مقام یک تولید کننده داخلی نیازمند به حمایت و از سوی دیگر تامین پایین دستی می

دستی است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک سازمان سیاستگذار  اولیه صنایع پایین کننده مواد
برای صنعت پتروشیمی، در توسعه این صنعت وظیفه سنگین و مهمی دارد از یک سو به نیابت از تولید کننده 

ین خوراک، رفع گر قانونی جهت تام های خصوصی صنعت پتروشیمی( باید در نقش یک مطالبهایرانی )شرکت
-های لازم و ایجاد شرایط قانونی مناسب برای تولید هرچه بهتر و بیشتر، با سازمانموانع تولید، ایجاد زیرساخت

گذاری به تعامل بپردازد و از سوی دیگر در پاسخ به صنایع های دولتی و همچنین مراجع قانونخانهها و وزارت
کنند، باید در نقش یک حامی به عنوان مواد اولیه استفاده می پایین دستی که از محصولات صنعت پتروشیمی

های تولیدی صنعت گو جهت تولید محصولات با کیفیت، به موقع، کافی و با قیمت مناسب با شرکتپاسخ
حمایت "شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تحقق شعار دولت با ایجاد پتروشیمی تعامل داشته باشد. بنابراین 

های پتروشیمی، کمک به توسعه و رونق صنایع  در سه وجه ذکر شده )رفع موانع تولید شرکت "نیاز کالای ایرا
های مناسب نقش تواند با اتخاذ سیاست دستی پتروشیمی و حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات( میپایین 

 موثری ایفا نماید. 
شکلات و همچنین استراتژی های مدیران شرکت های واقع در شهرک های  اهواز در خصوص مسایل و م

 یاددهی و یادگیری مطالبی به شرح زیر بیان داشتند:
... از جمله مشکلاتی که در این شرکت خیلی مطرح است اینکه افرادی که برای کار به این شرکت مراجعه ":

وند که حتما می کنند معمولاً از مهارت کافی برخوردار نمی باشند، افراد معولا به این صورت انتخاب می ش
شخص خاصی معرف آنها باشد. افراد معمولا بدلیل اینکه از وضعیت مالی پایینی برخوردارند حاضرند با هر 

 ."حقوقی اینجا کار کنند
... اگر اوضاع جامعه بهتربود، نحوه ساپورت افراد بهتر بود و ما بهتر و بیشتر می توانستیم به افراد کمک "

زینه برخی خدمات به افراد واقعا بالاست و اینکه معمولا ارتباط آنچنانی بین کنیم. مشکلات مالی، پول و ه
 ."مدیریت و افراد وجود ندارد
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... یکسری اقداماتی که می توانیم برای افراد انجام دهیم تهیه لباس ایمنی مناسب، تعیین وقت استراحت "
 شخصیت و شان حفظ ارتباطی، های راه ویتتق مانند راهکارهایی موجود وضعیت بهبود مناسب و ... افراد برای

 بهتر امکانات و وسایل تهیه دارند، اختیار در که فعلی ابزارآلات و امکانات به رسانی آسیب از جلوگیری افراد،
 را دارند خطرناک وسایل بعضی با کار سابقه که افرادی استخدام و شود وارد کمتری فشار افراد به اینکه برای

 پی در شرکت برای هم و افراد برای هم نهایی نتیجه هم تا داد قرار نظر مد فارشاتس یکسری عنوان به
شود. گذراندن دوره های آموزشی مناسب و تایید آنها که  کم شرکت و افراد برای کار ضرر از هم و باشد داشته

 ."ماه طول می کشد و بعد از آن که استخدام می شوند. 3معمولا 
نداره و همه چیز به امنین افراد موقعی که با مواد شیمیایی و خطرناک سروکار  ... این شرکت مشکل خاصی"

دارند بر می گردد که برای بهبود وضعیت موجود راهکارهایی مانند تقویت راه های ارتباطی، افزایش آگاهی 
 تجربی معمولا افراد کار ما شرکت افراد در ارتباط با مواد خطرناک، رسیدگی بهتر به افراد و .. می باشد. در

 مواد برابر در اینکه معمولا افراد اینکه دهیم می انجام آنها های مهارت تقویت برای که اقداماتی از و است
 این معمولا که کنیم می سعی و است اولویت در ما برای شود محافظت آنها جان از و باشند ایمن شیمیایی

 عملکرد چنانچه شوند می کار به مشغول ماه سه معمولا دافرا اینکه و آوریم وجود به آنها در را خاطر آرامش
 خیلی چون شرکت این. پذیریم نمی را آنها صورت این غیر در شوند می استخدام باشد، بخش رضایت آنها
 .".کنند می اخراج را وی حتما کند کاری کم شخص اگر باشند کاری افراد حتما که است مهم

انات و ابزارآلات فعلی که در اختیار دارند، تهیه وسایل و امکانات بهتر، ... جلوگیری از آسیب رسانی به امک"
وسایل ایمنی و ... . اگر افراد دارای تجربه کاری بهتر باشند، کمتر دچار آسیب می شوند در نتیجه کارایی 

 ."شرکت و افراد افزایش می یابد
 طبقه صنعتی شیمیایی:  مقوله های استخراج شده از 1جدول  

 کدهای آزاد مقوله محوری

سیاست های نادرست 
 حمایتی

تعرفه گذاری نادرست، ورود کالای قاچاق، فساد و رانت دولتی، قوانین سختگیرانه 
 دولتی 

دولت جهت تسهیل و تسریع تامین مواد اولیه ، گر قانونی  مطالبه ضعف نقش 
های لازم و ایجاد شرایط قانونی ساختتامین خوراک، رفع موانع تولید، ایجاد زیر

های دولتی و خانهها و وزارتمناسب برای تولید هرچه بهتر و بیشتر، با سازمان
گذاری به تعامل بپردازد و از سوی دیگر در پاسخ به صنایع همچنین مراجع قانون

کنند، باید در نقش پایین دستی که از محصولات به عنوان مواد اولیه استفاده می
گو جهت تولید محصولات با کیفیت، به موقع، کافی و با قیمت یک حامی پاسخ
 تعامل داشته باشد.  یهای تولیدی صنعتمناسب با شرکت

حمایت از نارسایی 
 سازندگان داخلی تجهیزات

-های پتروشیمی، کمک به توسعه و رونق صنایع پایین  )رفع موانع تولید شرکت

 زندگان داخلی تجهیزات(دستی پتروشیمی و حمایت از سا

ضعف واحدهای تحقیق و 
 توسعه

عدم ارتباط شرکت ها با همدیگر و دانشگاه، هزینه بر بودن ایجاد واحد تحقیق و 
 توسعه ، عدم حمایت دولت و نگاه صوری به تحقیق و توسعه

ورود بی رویه کالا و کاهش قیمت انها به دلیل عدم پرداخت هزینه کمرک و  قاچاق کالا
 یات بر ارزش افزودهمال
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 ، فساد در بانک ها، وجود واسطه ها در نظام تولید، توزیع کمبود نقدینگی رانت و فساد تولید
 

تحریم ها، بی ثباتی سیاست های دولت در مقابل تحریم، تعرفه های متغیر، ضعف  تحریم ها بین المللی
 روابط بین الملل در حمایت از صادرات شرکت های ایرانی

ل فناوری و دانش انتقا
 فنی

دشواری خرید تکنولوژی جدید، هزینه بر بودن انتقال فناوری، سخت گیریهای 
 کمرک و واردات دانش فنی و فناوری

بی ثباتی »؛ «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات فضای کسب و کار
دشواری »؛ «ر کسب و کارهای اجرایی ناظر بسیاست ها، قوانین و مقررات و رویه

فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در »و « تأمین مالی از بانک ها
 .عنوان شده است «های اجراییدستگاه

افراد زمانی پذیرش می  -حساس بودن کار -جذب افراد توسط اشخاص مورد تایید انتخاب گزینشی افراد
افراد به صورت آزمایشی شروع به  -شوند که توسط شخص معتبری معرفی شوند

افراد با توانایی بالا پذیرش می  -کار می کنند و در صورت تایید پذیرش می شوند
دارای سوابق  -شخص حتما کار بلد باشد -اخراج در صورت کم کاری -شوند

افراد معمولا نیاز به آموزش آکادمیک  -اولویت بیشتر با مردان است -کاری باشد
  -ندارند

یت نیروی انسانی ترب
 متخصص

 ارتباط با سازمان فنی و حرفه ای، برگزاری دوره های مهارتی مورد نیاز، 

 تاکید بر دانش، مهارت و بینش کارکنان  مهارتهای برتر کارکنان
 

برنامه ریزی نیروی انسانی 
 و طبقه بندی مشاغل

ایجاد کرده برنامه ریزی نیروی انسانی و طبقه بندی مشاغل اداره کار مشکلاتی 
 است

گاهی افراد حاضرند هرکاری انجام دهند فقط  -سطح پایین وضعیت مالی افراد وضعیت نامناسب مالی
  -بیکار نباشند

تهیه وسایل امنیتی و   
 امکانات رفاهی

 قطعا جامعه مناسب جو وجود صورت در -مناسب نقلیه وسیله مالکیت عدم
  -رورم و عبور مشکلات -بود می بهتر دهی سرویس

تهیه لباس مناسب  -مهمترین مسئله حفظ امنیت کارکنان و کارگران می باشد تضمین امنیت افراد
  -افراد معمولا با مواد شیمیایی سروکار دارند -کار

ایجاد حلقه ها و گروه های ارتباطی بین کارکنان  -تقویت راه های ارتباطی معرفی شغل در جامعه
افراد این شغل  -سازی این شغل در سطح جامعه عمومی -خدماتی و سایر شرکتها

  -را واقعا به عنوان یک شغل بپذیرند

  -تهیه امکانات مناسب برای جلوگیری از فشار بر افراد و حفظ سلامت آنان افزایش کارایی افراد

اگر افراد از شناخت کافی با محیط و مواد  -افراد با تجربه کمتر آسیب می بینند کاهش صدمات
 -ه باشند، سرویس دهی بهتر انجام می شودداشت
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 : الگوی پارادایمی پژوهش در شرکت های شیمیایی اهواز1شکل  

 

 

 :یریگجهیبحث و نت
ریزی آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی و بویژه حوزه صنعت نقش مهمی در رقابت پذیری و دانش برنامه

ریزی ها برای توسعه منابع انسانی خود نیازمند بهره گیری از برنامهارد. اصولا،  شرکتها درشد و بقای سازمان

آموزشی برای برقرار ارتباط بین نیازسنجی آموزشی، طراحی آموزشی، اجرا و تاثیر گذاری آموزش در توسعه 

در عصر انقلاب  یتوسعه منابع انسان هاییاستراتژ یارائه الگوهدف از این پژوهش منابع انسانی هستند. 

نتایج بدست آمده از  .است شهر اهواز یصنعت هایمستقر در شهرکیی ایمیش هایچهارم در شرکت یصنعت

با توجه  )آموزش( یسازمان یریادگیو  یاددهی هاییاستراتژوضعیت میانگین دهد که مطالعه حاضر نشان می

 یریادگی، توانمندساز یریادگی، یستمیس یریادگی، یمیت یریادگی، یفرد یریادگهای آن )یبه زیرمؤلفه

، 13/3، 01/3) 34/3 اهواز های صنعتی شهرکشهرشیمیایی  هایشرکت دری( راهبر یریادگیو  یوندیپ
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های آن وضعیت نوآوری کارآفرینانه بر اساس زیر مؤلفهمیانگین ( است. از سویی 01/2و  11/3، 31/3، 41/3

های کشهر ییایمیش هایشرکت در ی بازاریابی و نوآوری سازمانی()نوآوری محصول، نوآوری فرآیند، نوآور

 ( است. 31/2و  01/2، 11/3، 01/3) 31/3 اهواز صنعتی شهر

 ی)آموزش( و نوآور یسازمان یریادگیو  یاددهی هاییاستراتژهمچنین نتیجه مطالعه نشان داد بین 

همبستگی  شهر اهواز یصنعت هایشهرک یشیمیای هایچهارم در شرکت یدر عصر انقلاب صنعت نانهیکارآفر

ها باید تلاش کنند تا با داری وجود دارد. به عبارتی برای افزایش نوآوری کارآفرینانه، مدیران این شرکتمعنی

ها را ارتقاء بخشند. نتایج این مطالعه با ریزی آموزشی میزان، عمق و سطح یادگیری کارکنان شرکتبرنامه

 یو گروس یزمان، (1334و همکاران ) نژادعتیشر،  (1331) دیخورش، (1331مکاران )عموزاده و هپژوهش های 

، (1331و همکاران ) یعبد، (1335) یو صادق یباریمدانلوجو، (1335و دادفر ) یرستم، (1334مختارزاده )

 و وانگ، (1330) یسورک انیو صادق یرانیش، (1331زند و همکاران ) ینواب، (1331و همکاران ) یمیرح

، (2113و همکاران ) ژو، (2111کوستا و همکاران ) -نزیمارت، (2111و همکاران ) ینایآلت، (2115همکاران )

 باشد. همسو می (2113و همکاران ) نیکاتو  (2113و همکاران ) مانتوک

ریزی آموزشی و ارتقای سطح یاددهی و یادگیری بر اساس نتایج مصاحبه های کیفی مدلی برای برنامه

  در عصر انقلاب صنعتی چهارم ارائه گردید. در این مدل: ییایمیشای هشرکت

ی هاها و ملاکمشوقی )سطح گروه ،(نیشاغل یفرد یبه ارتقا و توسعه طلب لیمی ): سطح فردیعلّ طیشرا

رقابت ی )طیسطح مح(، ها به توسعه مهارتاجبار شرکتی )سازمان سطح(، کارکنان یبرا یعملکرد یابیارز

مانند شرکت  یگر دولتلیتسه ینهادها تیحمای )میو ت یو عوامل فرهنگ ی(المللنیب یهامیحرو ت یطیمح

 یی(ایمیش

و مقررات حاکم  نیقوان ؛هاشرکت اینهیو هز یمال طیشرا ؛اقتصاد یو تورم یاقتصاد تی: وضعیانهیزم طیشرا

 ؛استان یزش و مهارت مراکز آموزشسطح آمو ؛کار در استان طیفرهنگ مح ی؛المللنیب     و یبر رقابت داخل

 .هاشرکت    ییایمیمحصولات ش یبرا ندهیفزا یتقاضا

 نیمأو ت مهبی ها؛از بانک یموانع ناش ؛هیمواد اول نیمأت ؛کارکنان یهاو مهارت یگر: توانمندمداخله طیشرا

 .شرکت یاهیو سرما یقدرت مال ی؛سازاز آموزش و مهارت رانیمد دگاهید ؛اتیو مال یاجتماع

و  یتحول یریادگیو  یتوسعه مدل خود رهبر ؛شرکت یتوسعه منابع انسان ینظام راهبرد ی: طراحراهبردها

جذب  ی؛ررسمیغ یها؛ آموزشژهیو هایآموزش یو برگزار یازسنجین ی؛و شرکت یفرد یتجرب یریادگی

  .کار زاربا از ازیمورد ن صاحب مهارت ؛استعداد تیریمستعد و توسعه کارکنان و مد یروهاین
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 ؛داریپا یرقابت تیکسب مز یآموزش یهانهیکاهش هز ی؛روز فناور یازهایکار با ن یروی: انطباق نامدهایپ

 .عملکرد بالاتر ؛کارکنان یو مهارت یدانش نظر تیفیک شیافزا

 یزمانسا یریادگیو  یاددهی هاییاستراتژبرنامه ریزی آموزشی برای توسعه منابع انسانی در راستای ارتقای 

 دهد.شود که به عنوان یک تابع تجربه رخ میاغلب به عنوان یک تغییر در دانش سازمان تعریف می)آموزش( 

 یریادگیو  یاددهها و رفتارها آشکار کند. بنابراین یتواند خود را در تغییرات شناخت، روالاین دانش می

خت و رفتار افراد است. قبلاً هاس و همکاران یک فرآیند است که شامل تغییر مداوم در شنا)آموزش(  یسازمان

)آموزش( یک فرآیند دینامیک، پیچیده و جامع است که  یسازمان یریادگیو  یادده( بیان کرده که ی2115)

)آموزش( فرآیندی است که توسط  یسازمان یریادگیو  یادده. یکندها را با محیط خود سازگار میسازمان

گیری که برای توسعه هایی همچون مشارکت در تصمیمد و شامل فعالیتشوسازمان یادگیرنده معرفی می

ها آن را ای تعریف شده است که سازمانبه عنوان رویه )آموزش( یسازمان یریادگیو  یادده. یسازمانی است

ای که بتوانند با توجه تغییراتی عکس العمل مناسب نشان داده و باعث حفظ یا بهبود گیرند به گونهیاد می

 .دهدنتایج می

های صنایع شیمیایی به دلیل تأکید در بررسی رویکردهای یاددهی و یادگیری سازمانی )آموزش( در شرکت

های فناورانه ابعاد مختلفی از رویکردها در آنها بر اهمیت نوآوری و رقبای در حال ظهور و از سویی تحریم

 ها قابل مشاهده بود. شرکت

ها افزایش دانش فنی کارکنان بود. که در مطالعات گذشته تحت عنوان مهمترین دغدغه مدیران شرکت 

 یریادگیو  یاددهریزی آموزشی از آن یاد شده است. بر اساس این رویکرد موضوع یرویکرد فنی برنامه

رسانی اثربخشی در دو بعد بیرون و درون سازمان است. چنین ، تفسیر و پاسخ به اطلاع)آموزش( یسازمان

 ای تأکید دارد.  ای و یادگیری دو حلقهحلقهاهمیت یادگیری تک رویکردی بر

های صنایع شیمیایی کوچک که معمولاً تحت فشارهای مختلفی قرار دارند مانند فشار اما در بعضی از شرکت

سازی محصول، بازاریابی، فروش و تأمین و دسترسی به موقع به مواد اولیه، فرایند تبدیل محصول، آماده

گردید کارکنان هایی که احتمال کاهش نیروی انسانی بیشتر مشاهده میارز به کشور. در چنین شرکت بازگشت

-برای بقای خود تلاش داشتند به تقویت دانش نظری و فنی و مهارتی خود توجه نمایند. در چنین حالتی رویه

دیدگاه اجتماعی در زمینه  1هایی از یادگیری اجتماعی جریان دارد. رویکردی که در مطالعه بلیکر و لاو

دارد. از این دهند، معطوف مییادگیری توجه خود را به روشی که افراد نسبت به تجربیات خود در کارشان می

گیرد. طور طبیعی از ماهیت کار نشأت میکند و بهمنظر یادگیری امری است که از تعاملات اجتماعی ظهور می

                                                           
1 Blyker & Love 
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اجتماعی، فرایند سیاسی و فرهنگ سازمانی نسبت به یادگیری در این دیدگاه سه رویکرد فکری ساختار 

 سازمانی وجود دارد.

های شیمیایی آن بود که جریان و فرایند یاددهی و ریزی آموزشی شرکتمهمترین موضوع بارز در برنامه

یبی از یادگیری به دلیل تأثیرپذیری از عوامل درونی و بیرونی شرکت و بازار رقابت و شرایط تحریمی بر ترک

تغییر ای )تک حلقه ای )کشف خطارها و اصلاح آنها توسط اعضای سازمان(، دو حلقه انواع یادگیری سازمانی

فرهنگ، خط  اصلاح و همچنینفرآیندهای موجود  با کنترل ها و کارهای عادی سازمانپایگاه دانش شایستگی

توسط کارکنان(  دانش جدیدو کشف جدید ای )( و سه حلقهها و ساختار سازمانیاستراتژی، ها، اهدافمشی

 یادگیرنده سازمان ن نیز توصیف شده است. یکآرجریس و شومتمرکز شده است. چنین تقسیم بندی توسط 

متقابل رفتار کنند. به طور کلی در بررسی سطوح  بینش و درک اساس بر تا کند تشویق را پرسنل تواندمی

های صنعتی های شیمیایی مستقر در شهرک)آموزش( در    شرکتهای یاددهی و یادگیری سازمانی استراتژی

 شهر اهواز مشخص گردید که: 

آوری تاب در ایویژه اهمیت از سازمانی نوآوری که مشخص شد پژوهش هاییافته به توجه با -

 صنعتی اهواز برخوردار شهرکهای در شیمیایی  مستقر صنایع زمینه ها و یادگیری سازمانی درشرکت

 است؛ چون اهمیت ویژه حائز به طور آن فرآیندهای و سازمانی امور در نوآوری و مبحث بوده

 های مشتریان خودخواسته وفق بر جدیدی خدمات و کالا دنبال تولید همیشه هاشرکت و هاسازمان

 هستند. 

ا هریزی آموزشی برای کسب دانش و مهارت از نظام آموزش رسمی )دانشگاهسه رویکرد کلی برنامه -

ها و دوره های تخصصی مورد نیاز و مراکز آموزشی(، نظام آموزش غیررسمی )شرکت در کارگاه

شرکتها به صورت کوتاه مدت( و نظام آموزش آزاد )یادگیری توسط کارکنان شرکت( در شرکت ها 

 مشاهده گردید. 

ها شرکتی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی در سازمان رییو یادگیادگیری  هاییاستراتژ -

-شایستگی ها وها در انتخاب و جذب نیروی کار به مهارتجریان دارد. به طور ویژه مدیران شرکت

 پذیر نیروی کار توجه داشتند و از اولویت بالایی برای آنها برخوردار بود.های انطباق

یکرد له آموزش و کارآموزی اما در رومسأبه  های شیمیاییکید فزاینده مدیران شرکتتأعلیرغم  -

عملی آنها به آموزش موانعی قابل مشاهده بود: فراهم نکردن بستر لازم برای آموزش کارکنان به 

های فقدان کمک و یاری در راه توسعه نوآوری، دلیل کمبود زمان کافی برای یادگیری و کاراموزی
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ردار مدیران، ناکافی بودن تعهد نسبت به اهداف تیم و عدم تطابق میان گفتار و ک، تیم یادگیرنده.

کمبود حمایت آموزشی و توانمندسازی از سوی نهادها دولتی و پشتیبانی برای افزایش دانش نظری 

 مهارتی کارکنان و کمک به تامین بخشی از هزینه ای آموزش کارکنان و

توسعه منابع انسانی  شود، ، مشاهده میپیشرو های با نگاهی اجمالی به ابزارهای توسعه در شرکت -

 این بندی، دسته یک در توان می، های رسمی، غیررسمی و ازاد در جریان استوزه آموزشدر سه ح

ای پیشرو این ه شرکت بیشتر که کرد تقسیم اصلی و عمده فعالیت پنج به را ها برنامه و ها فعالیت

 :است یکسان ها فعالیت این ماهیت و جنس اما کنند، می بیان گوناگونی های نام با را ها فعالیت

 سرپرستان؛ و کارکنان برای( ها مهارت توسعۀ و فنی های آموزش) تخصصی آموزش های رنامهب

؛ همکاری با المللی بین و ای منطقه ملی، سطح در( تحصیلی بورس) تحصیلی های هزینه  کمک

 پژوهشی های پروژه در مشارکت ها، دانشگاه های آموزشی برنامه از پشتیبانی و حمایت ها، دانشگاه

 و انسانی منابع مدیران از اعم) مدیران های شایستگی هتوسع الکترونیک؛ آموزش اجرای ها؛ هدانشگا

 زی. مجا آموزش و وقت تمام آموزش صورت به( پروژه ارشد  مدیران

در ادامه پیشنهادات برای توسعه دانش برنامه ریزی آموزشی در شرکت های وابسته به صنایع شیمیایی به 

 د:گردشرح زیر ارائه می

 ایو توسعه ریزی های آموزشی ها و برنامهاز فعالیت های شیمیاییضرورت الگوبرداری شرکت -

در زمینه صنعت شیمیایی متناسب با نیازمندهای انقلاب نسل چهارم فناوری های پیشرو و شرکت

 قابل بررسی و تعمق است.

های بیشتری را آموزش ،یاییمعتبر و پیشرو در زمینه صنعت شیمهای با توجه به این امر که شرکت -

با رویکرد آموزش آموزش ضمن خدمت و خارج از خدمت و به ویژه ایجاد محیط برای کارکنان 

 ای را تدارک ببینند.برنامه ویژه های شیمیاییشرکتیادگیری در در 

ه صرف داشتای داشته های آموزشی شرکت خود اهتمام ویژهسازی محتوی دورهنسبت به غنی -

 کافی نیستهای خارجی اقدامات آموزشی تقلید شده از شرکت ها وبرنامهصرف برگزاری باشند و 

 .ها از نظر طولی و عرضی و عمقی بازنگری شوندبلکه اهمیت دارد تا این دوره

ریزی و اجراست که در حال حاضر هایی قابل برنامهدر زمینه آموزش مجازی و الکترونیک دوره -

 ها قابل مشاهده بود.ها در شرکتضعف این دوره
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 با مراکز علمی و دانشگاهی معتبر داخلی و حتی های شیمیاییارتباط و همکاری بیشتر شرکت -

های شرکتکند؛ زیرا منابع انسانی فراهم میایجاد محیط یاددهی و یادگیری خارجی، زمینه را برای 

ی با مراکز علمی و آموزش ای نظامندوابسته به شیمیایی نیازمند آنند تا روابط پژوهشی و توسعه

 .عالی داخلی و خارجی داشته باشند

ای نظامندی وجود های بررسی شده مشخص گردید نظام آموزشی و توسعهدر بسیاری از شرکت -

با الهام از  های شیمیاییشرکتضرورت دارد  ها ندارد. در کنار اقدامات شاخص بعضی از شرکت

و ارزیابی حی نظام راهبردی توسعه انسانی همراه با  برنامه استراتژیک شرکت به تدوین و طرا

در پیش بگیرند تا رابطه منسجمی  های آموزش ضمن خدمت رادورهها و اقدامات و برنامه اثربخشی

های کلان شرکت، مدیریت منابع انسانی و رویکردهای یاددهی و یادگیری و از همه بین استراتژی

 ها نهادینه شود.صنایع و شرکتریزی  آموزشی در مهمتر دانش برنامه
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 .بوشهر

 بررسی و ارزیابی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری (، 1330. )صادقیان سورکی، مهدی و شیرانی، آرش
حوزه علوم تربیتی  های نوین درالمللی پژوهشسازمانی کارشناسان دانشگاه اصفهان، چهارمین کنفرانس بین

 .11-1 ،سی و مطالعات اجتماعی ایران، دبیرخانه دائمی کنفرانسو روانشنا

 رفتارشناسی کارآفرینان از دیدگاه اقتصادی با (، 1331) .بهبودی، داود و محمدزاده، پرویز ؛عبدی، حسن
نامه های گسسته و معادلات ساختاری: مطالعه موردی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز، پایانرویکرد مدل

-1 ،رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت دکتری تخصصی
141. 

 ای یادگیری سازمانی در ارتباط بررسی نقش واسطه(، 1334. )کرمی، رضا و صادقی، حمید ؛عزیزی، مهدی
 .121-112(: 1) 11 ،های مدیریت آموزشیمیان هوش سازمانی با چابکی سازمانی، نوآوری



 111...........................................................چهارم یدر عصر انقلاب صنعت یتوسعه منابع انسان هاییاستراتژ یارائه الگو

 

 عوامل بهبوددهنده تمایل به کارآفرینی (، 1331. )منفرد، محمدرضا و غلامی، بهمن ؛وزاده، معصومهعم
های صنعتی استان ایلام، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، کارشناسان شهرک

 .1-1 ،رانها، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساع در سازمانیحسابداری و مهندسی صنا

 (، نقش انقلاب صنعتی در تحولات صنایع دستی ایران، 1331) .کریمیان، حسن و عطارزاده، عبدالکریم
 .22-1(: 11) 3اسلام،  تاریخ مطالعات

 بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت(، 1335) .صادقی، مرضیه و مدانلوجویباری، علی رضا-

اسلامی و با تأکید بر  -المللی علوم انسانی با رویکرد بومیین کنفرانس بینهای صنعتی استان مازندران، دوم
 .21-1، های نوین، بهشهر، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشهپژوهش

 بینی نقش یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی در پیش(، 1332) .صفرزاده، سحرو  مرعشیان، فاطمه
 .30-05(: 23) 0 ،نان، مجله روانشناسی اجتماعیخودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی کارک

 خوانسار،  ،ینیو کارآفر تیریمد یمل شیهما نیاول ،ینیدرکارآفر یو نوآور تیخلاق(، 1331) .زهره ی،خیمشا
 .1-1، نور مرکز خوانسار امیدانشگاه پ

 از تعریف مروری بر تحولات انقلاب صنعتی چهارم در جهان و ضرورت ب(، 1331) .زاده، یدالهمهرعلی
های توسعه صنعتی در ایران با استراتژی یاددهی و یادگیری، گزارش همایش اشتغال و کارافرینی استراتژی

 .مدیران صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

 (. مبانی نظری و 1331د رضا)مهرعلیزاده، یدالله، صفایی مقدم، مسعود، صالحی عمران، ابراهیم و علم، محم
  علمی پژوهش) کمی، کیفی و آمیخته( در علوم انسانی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

 احصاء سازوکار (، 1331) .زاده، غلامرضاملک و الدینناظمی، شمس؛ پور، آذرکفاش ؛نوابی زند، کامبیز
های کوچک و متوسط استان طه آن بر عملکرد سازمانفرایندهای چندسطحی یادگیری سازمانی و تبیین راب

 ،نامه دکتری تخصصی رشته مدیریت، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهدتهران، پایان
1-213. 
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Modeling of Human Resource Development Strategies in the Era of the 

Fourth Industrial Revolution in Chemical Companies Based in Ahwaz 

Industrial Towns 

Zahra heybatallahpour, yadollah mehralizadeh, gholamhoseen barkat, marya nasiri  

 

Abstract 

The present paper is designed to identify and present a model of human resource 

development strategies in the era of the Fourth Industrial Revolution in chemical 

companies based in Ahwaz industrial towns. This study was conducted using a 

mixed research method and triangular data collection method, namely, corporate 

documents analysis, questionnaire and semi-open interview. The quantitative 

part was extracted using two questionnaires: "Entrepreneurial Innovation" and 

"Teaching and Organizational Learning (Training)" and in the qualitative part 

the human resource development paradigm paradigm data was extracted in 

chemical companies. The results showed that the average of entrepreneurial 

innovation was 3 out of 5 and the mean of organizational learning teaching 

(education) was 3 out of 5. Also, causal factors, contextual conditions, 

confounding conditions, human resource development strategies and 

consequences of teaching and learning (organizational) strategies in the chemical 

companies were identified. 

 

Keywords: Human Resource Development Strategies,Educational Planning, 
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