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  چکیده

شته  هده چند اجتماعی دره سرمای  تئوري سب کرده  را ايفزاینده اهمیت گذ ست  ک شان  و ا صل  مزایاي هدهندن  موقعیت از حا

ست.  اجتماعی شبکه  یک در شرکت  سرمایه  ا شرکت، بهره  عالوه بر این،  سهیل  نوآورانه را هايفرصت  از بردارياجتماعی  د،  کنمی ت

 ثیر مثبت داشته باشد. پژوهش حاضراتواند بر گرایش کارآفرینانه تآورد که در نتیجه، میهاي جدید را فراهم میامکان کشف فرصت

سرمای   سی ابعاد  سع  هبه دنبال برر صول جدید با ت  هاجتماعی بر تو شرکت امح دانش اي هکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در 

ن و مدیرا ،بنیان است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردي، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. جامعه آماري پژوهش   

گیري در دســترس انتخاب صــورت نمونهنفر به 208اي به تعداد بنیان هســتند که براي این منظور نمونههاي دانشمعاونان شــرکت

شنام    یدانیم يهاداده يمنظور گردآوربه شدند.  س ت معادال يساز ها از مدلداده لیوتحلهیتجز يو برا کرتیل فیبر ط یمبتن هاز پر

ــاختار ــد.   يس ــتفاده ش ــان میاس ــاختاري ت نتایج پژوهش نش ــرمایه اجتماعی، بعد س ثیر منفی بر گرایش ادهد که از بین ابعاد س

سرانجام، گرایش بازار   امحصول جدید ت  هو توسع  کارآفرینانه دارد. همچنین بین گرایش کارآفرینانه شد.  ثیر مثبت و معناداري یافت 

اي هگذارد. با توجه به نتایج بدســت آمده از یافتهثیر منفی میابین گرایش کارآفرینانه و عملکرد توســعه محصــول جدید ت هبر رابط

 ایجادو اعتماد را  صمیمیت  با ماتو کاري فضاي  بتوانند هاي دانش بنیانشرکت  مدیران اگرتوان نتیجه گرفت که تحقیق حاضر می 

 در درنهایت و کارکنان در کارآفرینانه گرایش ســاززمینه توانندمی طبعا دهند، بهبود را اجتماعی ســرمایه طریق این از و نمایند

  .باشند شرکت

  

.بنیانهاي دانش شرکت ،توسعه محصول جدید ،گرایش کارآفرینانه ،اجتماعی هسرمایواژگان کلیدي: 

 هده دار مکاتبات* ع

   A_zarei@semnan.ac.ir آدرس پست الکترونیکی: �
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  مقدمه -1

ــته گرایش کارآفرینانه به        هدر چند ده   عنوان فاکتوري  گذشـ

ها از یکدیگر در ادبیات کارآفرینی اثبات شــده براي تمایز شــرکت

 گیري راهبرديعنوان یک جهت. گرایش کارآفرینانه به]19[اسـت 

هاي ها و ســبکها، شــیوهکه روشتعریف شــده اســت  هاشــرکت

گیرد و مدیران از آن براي عمل کارآفرینی گیري را دربرمیتصمیم

  نامشخص  همچنان کارآفرینانه گرایش . منشا ]9[کننداستفاده می 

لعات کمتر کشف شده در حوزه   است و محققان باید به سمت مطا  

ــرمایه ــ س بینی گرایش کارآفرینانه ریح و پیشاجتماعی جهت تص

تام و الفرینگ    ]. در این 23[حرکت کنند   ــ تا، اسـ ــ )  2008(2راسـ

سی اینکه   مهمی همشخص کردند که این یک مطالع  ست براي برر

شویق می    از  کند یا مانعسرمایه اجتماعی، گرایش کارآفرینانه را ت

 هیر سرمایاث. تعداد محدودي از مطالعات موجود، ت]20[شودآن می

نند؛ کطور واضح مشخص نمیهاجتماعی بر گرایش کارآفرینانه را ب

یا حتی منحنی            بت، منفی  حدودي واگرا(مث تا  ها  تایج آن زیرا ن

ست    شتري  توجه اجتماعی سرمایه  گاه]. دید10[شکل) ا  در را بی

) 1998(3ناهاپیت و گوشــال .اســت آورده بدســت مدیریت زمینه

اقعی و بالقوه موجود در یک عنوان منابع وســرمایه اجتماعی را به 

ــبکه    ــرکت از طریق شـ ند نظرمیراي از روابط آن دشـ . ]24[گیر

  کتشر اجتماعی سرمایه چگونه که اندداده نشان مطالعات پیشین

رون د یادگیري تقویت کند، را کنندگانمینات با همکاري تواندمی

  هاي جدید را شــناســایی کند. بابهبود داده و فرصــت را شــرکتی

شارکت  وجود   سرمایه  دیدگاه از اخیر هايسال  در متعدد هايم

کمتري این دو  مطالعات شــرکت، کارآفرینانه گرایش و اجتماعی

ست  سرمایه   نقش به مطالعات از برخی .مفهوم را بهم ربط داده ا

  براین،عالوه .]5[اندپرداخته شرکت  یک ایجاد فرآیند اجتماعی در

صت  از برداريشرکت، بهره  اجتماعی یک سرمایه  نوآورانه  هايفر

کند و توانایی عدم تقارن اطالعات  می تسهیل نامشخص نتایج با را

صت     را بهبود می شف فر شد و در نتیجه امکان ک هاي جدید را  بخ

 هدهد، اثرات متناقض سرمای ادبیات نشان می  .]19[آوردفراهم می

اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه شـــرکت بســـتگی به تحلیل ابعاد 

ــرمایه اجتماعی دارد که در بحث      ــده   سـ هاي جاري هنوزحل نشـ

سه   منفی و مثبت در مطالعه حاضر اثرات  براین،عالوه .]10[است 

)  1998گوشال(  و ناهاپیت توسط  شده  ارائه اجتماعی سرمایه  بعد

 دهد. بعدمی نشـــان را شـــناختی اي ورابطه ســـاختاري، یعنی

  . بسیاري از نویسندگان  ]16[هاست نآ برانگیزترین بحث ساختاري، 

سایی کرده   را آن منفی اثرات شابه، مطالعات  . به]23[اندشنا طورم

2 Stam and Elfring 

ــرمایه اجتماعی رابطه  اي، بویژه اعتمادزیادي رابطه مثبتی بین س

ــت ــرکت     و درکی از فرصـ   ؛]19[اند ایجاد نموده ها  هاي جدید شـ

 باالي ســطوح کنند،می اشــاره نویســندگان از بعضــی کهدرحالی

 هايفرصــت و مانع از ایجاد کند ایجاد اســتحکام تواندمی اعتماد

ــود که جدید ــرکت واقع، در ش   محدود را گرایش کارآفرینانه ش

شتن هنجارهاي مشترک و      هکند. سرمای می اجتماعی شناختی، دا

شمند، موجب   ارتقاي گرایش  اهداف مطلوب از تبادل اطالعات ارز

نه می    ــودکارآفرینا به علت پویایی   ]22[شـ بازار و تغییرات   .  هاي 

ــرکت       ــیاري از شـ ــه رقابت، بسـ ــریع عرصـ کنند   ها تالش می سـ

خود را بـه نحوي بکـار گیرنـد کـه      راهبرديهـاي  گیريجهـت 

مخاطرات توسعه محصول جدید و نوآوري، به کمترین میزان خود 

سد  شخص  بازارهاي در فعال هايبنگاه براي .]1[بر   توسط  شده  م

سعه  رقابت، صول  تو ست،  ضروري  جدید مح سازي  که به زیرا ا   نو

ــرکت ــد و رقابت به همچنین و ش ــرکت رش  کند ومی کمک ش

  هايقابلیت به هاشرکت  باال، کارایی با محصوالت  توسعه  منظوربه

ــته   مختلفی(گرایش بازار و کارآفرینانه)     ــت[وابسـ  دو هر. ]7اسـ

 ایجاد  پیچیده و مبهمی  هاي مهارت  کارآفرینانه    و بازار  گرایش

ــرکت به که کنندمی  را براي جدیدي هايایده دهدمی اجازه ش

   ].13[کند خلق جدید محصوالت تولید

اجتماعی و نوآوري  ه ســرمایهاي در مورد رابطمطالعات عدیده

ست، ولی هیچ    شده ا کدام از الگوهاي مفهومی بکار رفته در انجام 

ــرمایرابطه با گر ند ااجتماعی بحث نکرده هایش به کارآفرینانه و س

و تنهـا پـارامترهـاي قـابلیـت کـارآفرینی و مـدیریـت دانش را         

ــی قرار داده ند، به عالوه اینکه این مطالعات در بافت         موردبررسـ ا

. بدین ترتیب ]4و  1[هاي دانش بنیان صورت نگرفته است  شرکت 

ــی چگونگی نقش ی    نوآوري این پژوهش بررسـ ما ــر  هآفرینی سـ

کننده توسعه محصول جدید    عنوان یک پیشایند ایجاد اجتماعی به

شرکت  سوي دیگر   هاي دانشدر  ست. از  با توجه به اینکه   ،بنیان ا

ست و محققان باید   نامشخص  همچنان کارآفرینانه گرایش منشا  ا

سرمای        شده در حوزه  شف  سمت مطالعات کمتر ک اجتماعی  هبه 

ــریح و پیش  گرایش کارآفرینانه حرکت کنند، در      بینی جهت تصـ

بنیان دانش هايشرکت  بر این امر در ايویژه تمرکز این پژوهش،

ــکاف       ــت. لذا، با توجه به شـ هاي موجود در ادبیات   خواهیم داشـ

سع  صلی را پیگیر     هتو ضر دو هدف ا صول جدید، پژوهش حا ي مح

ــت اینکه، ت   می ــرمایه اجتماعی بر     اکند. نخسـ  گرایشثیر ابعاد سـ

 ثیر گرایشادهد. دوم اینکه، ت   آفرینانه را مورد ارزیابی قرار می   کار 

کارآفرینانه بر توسعه محصول جدید را با توجه به نقش تعدیلگري 

3 Nahapiet and Ghoshal 
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  کند.گرایش بازار بررسی می

  پژوهش همروري بر مبانی نظري و پیشین -2 

ی      -2-1 ما ــر عاد س ت    هاب ماعی و  بر گرایش ثیر آن ااجت

   هکارآفرینان

ــرمای   تئوري ــته   هده  چند  اجتماعی در  هسـ   اهمیت  گذشـ

سب کرده  را ايفزاینده ست  ک شان  و ا صل  مزایاي هدهندن   از حا

 هســرمای. ]24[اســت اجتماعی شــبکه یک در شــرکت موقعیت

بازیگران خود فرآهم می    ماعی ارزش را براي  جازه  اجت آورد و ا

  شوند  مندبهره خود روابط در موجود منابع از مزایاي آنها دهدمی

ــت آورند.            ــبت به رقباي خود بدسـ و مزیت رقابتی باالیی را نسـ

ــرمای   در درون و  بالقوه موجود و  بالفعل  ی جمع منابع  عاجتما  هسـ

ــی ــبکه ناش ــده از ش ی  عهاي روابط یک فرد یا یک واحد اجتماش

 ههاي گوناگون ســـرمای) جنبه1998. ناهاپیت و گوشـــال(اســـت

اجتماعی ساختاري،   هاجتماعی را در سه طبقه جاي دادند: سرمای  

  .]24[ارتباطی و شناختی

ن هاي بیتماس کلیگوي لی به اعاجتما هسرمای بعد ساختاري  

شاره می  افراد روابط  :هاي اصلی این عنصر عبارتند از  جنبه و کندا

عد ب .اي و سـازمان مناسـب  اي بین افراد، پیکربندي شـبکه شـبکه 

 فراد بانوعی روابط شــخصــی اســت که ا  ه،کنندارتباطی توصــیف

اي هکنند و جنبهتعامالتشــان برقرار می هیکدیگر به دلیل ســابق

ــلی این بعد عبارتند از    ــرانجام      :اصـ اعتماد، هنجارها و هویت. سـ

ــاره می ا، تعبیره هکنندکند که فراهمبعدشـــناختی به منابعی اشـ

ستم      سی سیرها و  شترک در میان گروه تف ست و  هاي معانی م ها ا

. ]19[اســت مشــترک فرهنگ و اهدافهاي آن ترین جنبهاصــلی

سرمای    شین، گرایش کارآفرینانه و   اجتماعی را بدون همطالعات پی

عنوان متغیرهاي مستقل تجزیه و   بررسی دقیق ارتباط بین آنها به 

سون تحلیل کرده شان ) 2007(همکاران و اند. اندر  که دندهمی ن

ست  ضروري  کارآفرینی فرآیند اجتماعی در هسرمای  سرمای ]5[ا  ه. 

ــرکلیدي یک اجتماعی ــعه براي عنص   کارآفرینی، رفتارهاي توس

ــی  ارتقاء ــترس ــت. ازآوريفن و بازارها منابع، به دس رو، این هاس

 نتایج با نوآورانه هايفرصـــت از برداريبهره اجتماعی هســـرمای

تقارن در کند و توانایی شــناســایی عدممی تســهیل را نامشــخص

ــده از طریق این  ــد.روابط را بهبود میاطالعات دریافت ش با  بخش

اجتماعی، تراکم شـبکه و قدرت   هتمرکز بر بعد سـاختاري سـرمای  

ی        این روابط ــرما ــایر ابعاد سـ ــبت به سـ ــتر   هنسـ اجتماعی بیشـ

که  دهدمی نشــان مطالعات از برخی چه برانگیز اســت. اگربحث

  و دهند ارتقاء را اطالعات سریع  جریان توانندمی انبوه هايشبکه 

صت  شتري  هايفر سبت  را بی شده  کارآفرینان به ن سای   جدا    یشنا

سندگان   را منفی اثرات بر غلبه که دارند وجود زیادي کنند و نوی

شبکه  .]17[شوند موجب می هایی با تراکم و  بنابراین، موقعیت در 

ثیر منفی بر گرایش کارآفرینانه دارد.    اقدرت باال در روابط خود، ت   

االتر، باعث انتقال سریع اطالعات اجتماعی ساختاري ب هیک سرمای

که دســترســی به اطالعات جدید براي نوآوري اما جایی ؛شــودمی

جاد می     ــکالتی از فزونگی دانش را ای حدود اســـت، مشـ ند. م  ک

صت  رفتار از هاشرکت    وهبالق مزایاي از برداريبهره براي طلبانهفر

سرمایه اجتماعی       می اجتناب شده از  شی  کنند. فزونگی دانش نا

ات ها به اطالعتواند احتمال دسترسی شرکت   ساختاري بیشتر، می  

ــعه    جدید و خاص را کاهش دهد       گرایش   ؛ درنتیجه مانع از توسـ

شبکه   کارآفرینی می   ،هاشرکت  نوآوري هايها، فعالیتشود. این 

 از پیش را جدید محصوالت  اندازيراه یا جدید هايفرصت  کشف 

ات  بنابراین، اثر .کنندمی محدود کارانهمحافظه رفتار طریق از رقبا،

اجتماعی ســاختاري، بیش از اثرات مثبت اســت و   همنفی ســرمای

  به توجه با .]19[شــودثیر منفی بر گرایش کارآفرینی میاباعث ت

 شــبکه بازیگران بین اعتماد کهشــود می مشــاهده ارتباطی، بعد

ند می ــرکت       توا نه شـ نا کارآفری یت  را گرایش  ند. اگر  تقو  بین ک

شته  وجود اعتماد هاشرکت  شد،  دا  کاهش را نظارت هايهزینه با

  مانند دیگري هايفعالیت به پول و شــود زمانباعث می دهد،می

 دتوانمی خود نوبه به این که یابد اختصــاص نوآورانه هايفعالیت

شارکتی  هايپروژه به منجر  هسرمای  شود. بنابراین،  ترينوآورانه م

 ند.کمی تسهیل را خالقیت و یادگیري نوآوري، اجتماعی ارتباطی،

 ،دیگران نه اما بازیگران، از برخی ست که اساسی   عامل یک اعتماد

ــت اطالعات  براي ايدروازه ــت و جدید خواهند داشـ   هايفرصـ

سرمای ]10[کنندمی درک را کارآفرینی اجتماعی   ه. عالوه بر این، 

به غلبه بر محدودیت      ارتباطی می  ند  ــازمانی در    توا ند  هاي سـ رو

ــترســی کارآفرینی و  رقابتی کمک اطالعات کلیدي منابع به دس

 ات سازد می فراهم را امکان این نیز ارتباطی اجتماعی سرمایه  .کند

 و محصول  تبلیغات طریق از را خود رقابت تهاجمی بتواند شرکت 

ــوق ــرانجام فروش هايمش   به نیاز ، براعتماد فقدان اجرا کند. س

نه  افزایش ظارتی  هاي هزی لت می  ن ند دال ند می که  ک عث   توا  با

ــتقالل کاهش ــود بازیگران فردي اس ــرمایه بنابراین،. ]22[ش   س

  ریقط از را هاشرکت  کارآفرینی گرایش ارتباطی بیشتر،  اجتماعی

ــت درک ــعه  جدید و   هاي فرصـ  جدید بهبود   هاي نوآوري توسـ

شد می شتر،  شناختی  اجتماعی سرمایه  .بخ  ات شود می باعث بی

ــانیدرک  ــود برقرار تعامل، چگونگی مورد در یکس   بنابراین و ش

 اطاتارتب در بالقوه تفاهمسوء  هرگونه از توانندمی شبکه  بازیگران

شرکت  اجتناب  اجتماعی سرمایه  از باالیی سطوح  با هاییکنند. 

  بدسـت  ارزشــمند اطالعات از درســتی درک توانندمی شــناختی
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ند  نه   اگر و آور عاال مل  ف ند،  ع ند می کن  براي بهتر دانش از توان

سایی    صت  شنا ستفاده  جدید هايفر شبکه  ا   هسرمای  با ايکنند. 

 و اطالعات از دهدمی اجازه هاشرکت  باال، به شناختی  اجتماعی

  برخوردار بیشتري  پذیريریسک  از و شده  مندبهره خارجی منابع

 به احتمال ،کنندمی ایجاد رقابتی اقدام که هایی. شرکت]8[باشند

ــتري ــخ بیش دریافت خواهند کرد.  خود رقباي از فوري هايپاس

ستقل  تفکر شناختی،  اجتماعی سرمایه  سرانجام،  شویق  را م  ت

یاز  کند، می این   که  دهد می کاهش  را پذیرش  و حمایت   به  ن

  طوربه  .دهد  افزایش راهبردي رفتار  در را خودمختاري  تواند می

صه،    و اهداف هنجارها، طریق از شناختی  اجتماعی سرمایه  خال

شتراک  به بازیگران میان در که فرهنگی شته  ا ث شود، باع می گذا

 از و بپردازند خارجی دانش از مناسبی  درک به هاشود شرکت  می

کنند. این امر، گرایش کارآفرینانه شرکت  جلوگیري تفاهمات سوء

هایی که بر تجربیات و خالقیت متمرکز اســت، را با ارتقاي شــیوه

ــد. بهبود می ــیهبا توجه به این شــواهد پژوهشــیبخش هاي ، فرض

  شوند:پژوهش بدین صورت ارائه می

اجتماعی ساختاري بر گرایش کارآفرینانه  هاول: سرمای هفرضی �

  ثیر منفی دارد.ات

ضی  � سرمای  هفر اجتماعی ارتباطی بر گرایش کارآفرینانه  هدوم: 

  ثیر مثبت دارد.ات

اجتماعی شناختی بر گرایش کارآفرینانه  هسوم: سرمای هفرضی �

  ثیر مثبت دارد.ات

ن    -2-2 نا کارآفری ت   هگرایش  بازار و  ع او  ــ  هثیر آن بر توس

  محصول جدید

صلی      ) 2011(4المپکین و کوین سه دلیل ا سته کردن  با برج

شرکت، شکاف مهمی را در ادبیات    در رابطه با گرایش کارآفرینانه 

ــی قرار کار ــت، گرایش کارآفرینانهآفرینانه مورد بررس   دادند. نخس

شی  با ساختار  یک   چرایی، برخی و چگونگی درک براي ست ارز

 هايراه طریق از زمان طول در مرتب طوربه که قادرند هاشرکت 

ــد جدید    یک  عنواندوم اینکه، گرایش کارآفرینانه به     . کنند  رشـ

 بعد چند یا یک که ستمتغیرهایی از ايمجموعه یا پیوسته متغیر

 شکل بگیرند. بدین  توانندمی هادهد که در آن شرکت می نشان  را

  تواند می که  دهد می ارائه  را رایج معیار  مفهوم یک  این ترتیب، 

ــایی نهایت، کند. در ارزیابی را کارآفرینی  گرایش کارآفرینانه فض

  را و جوکارآفرینی فرهنگ مانند کارآفرینی مفاهیم دیگر از متمایز

)  2011(المپکین و کوین دلیل، همین به .]14[کندمی اشــغال

4 Covin and Lumpkin 
5 Miller 

 دفر به منحصـــر و رفتار خاص گرایش کارآفرینانه یک معتقدند

ست،  صر  از یکی بلکه نی صلی  عنا ست  کارآفرینانه فرآیند ا .  ]19[ا

) سه جنبه را براي تعریف  1989(6) و کوین و سلوین 1983(5میلر

وآوري، نسازه گرایش کارآفرینانه شناسایی کردند که عبارتست از:  

سک    شگامی و ری شرکت براي حمایت  پی پذیري. نوآوري به تمایل 

شاره می از ایده صوالت،  هاي جدید، نوآوري و خالقیت ا کند و مح

ــگامی را ایجاد می فناورانهخدمات جدید یا فرآیندهاي     کند. پیشـ

  هارصت ف و تغییرات بینیپیش در سعی  آینده، اندازنمایانگر چشم 

  محصوالت  در بهبود یا جدید محصوالت  توسعه  زیست، محیط در

شخیص  فعلی و ست.  آتی بازارهاي روند ت شگام بودن   ماهیت ا پی

صوالت  معرفی توانایی براي شرکت،  در یک  جدید، خدمات و مح

  پذیري. ریسک ]12[است  بازار هايفرصت  در گذاريسرمایه  جهت

  حیطم ست که در هاییتمایل به گرفتن مزایایی از فرصت  نمایانگر

ست  ست  شده  ایجاد زی  )2011(المپکین و عالوه بر این، کوین .ا

صر  دو صر  عنوانهب نیز را دیگر عن ضافه  کارآفرینی گرایش عنا  ا

هاي  ایده ســازيپیاده در اســتقالل، یا خودمختاري اولی نمودند.

 یا 7رقابتی جوییســلطه و دیگري آمیزمخاطره اقدامات یا جدید

شی  نگرش ست  به چال شان   یا کنندمی تالش که رقبایی ا جایگاه

ــند بهبود را . ادبیات ]19[کنند ورود جدید بازارهاي به یا ببخش

ــان می به عملکرد          نشـ نه منجر  نا کارآفری جاد گرایش  که ای دهد 

شرکت  )  1983. میلر(]18[شود ها در طول زمان میپایداري براي 

ــرکتی می    ــرکت کارآفرین را شـ بازاریابی     شـ ند که در نوآوري  دا

ــو ــرمایه     ل درگیر میمحصـ به سـ ــود، متعهد  ــبتا  شـ  گذاري نسـ

 بعد از کند. هرآمیز است و براساس نوآوري فعال عمل می  مخاطره

ــربه مزایاي کارآفرینی گرایش   ممکن که دارد را خود فردمنحص

ــت ــرکت اس ــعه عملکرد افزایش براي هاییتوانایی با را ش   توس

کارآفرینانه در با افزایش گرایش . ]13[مواجه کند جدید، محصول 

هاي توسعه محصول جدید شرکت شاهد بهبود فرایندها و خروجی

 شــود کهبا تقویت گرایش کارآفرینانه، محیطی فراهم می اســت.

مشـــوق یادگیري مبتنی بر اکتشـــاف و آزمایش اســـت و تمامی  

ــازمان از فعالیت  ــطوح س ــتیبانی خواهد کرد  هاییس که براي پش

  محصــول توســعه گیرد.رت میبهبود فرایندها و محصــوالت صــو

  به جدیدي خدمت یا محصول  آن توسط  که است  فرایندي جدید

شتریان  ضه  م سعه . ]3[شود می عر صول  تو   به تبدیل جدید مح

ست  شده  هاشرکت  براي رقابتی مزیت مهم منبع . در واقع، ]15[ا

هان              هاي پن یاز ند تمرکز بر ن یازم ید ن جد ــوالت  عه محصـ ــ توسـ

6 Covin and Slevin 
7 Competitive aggressiveness 
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سرمایه     ست و  شتریان ا ستلزم پذیرش  م گذاري روي این نیازها، م

ــتمخــاطره پــذیري یکی از . این مخــاطره]2[هــاي بزرگ اســ

هاي اصلی گرایش کارآفرینانه است که انرژي و انگیزه الزم   ویژگی

ــول جدید فراهم می  ــعه محص و   13[کندرا براي موفقیت در توس

سفندیاري و نائیجی ( ]15 ) مؤید  1396. همچنین نتایج پژوهش ا

  .]1[محصول جدید است همثبت گرایش کارآفرینانه و توسع هرابط

گرایش بازار در بعضــی از شــرایط، هنگامی که در ارتباط با   

ــتگرایش کارآفرینی  ــت مزیتاس هایی را فراهم کند، ؛ ممکن اس

همچنین احتمال دارد در موارد دیگر به شــرکت آســیب برســاند. 

صول  یک ایجاد براي شف  به باید هاشرکت  نوآورانه، واقعا مح  ک

شند،  متکی علمی صیف کنند   را آنچه اینکه نه با شت  کهتو ریان م

ــف  نیاز یا خواهندمی ــرکتی که داراي فلس گرایش بازار  هدارند. ش

ست،  ست بیش از حد متکی به جمع  ا آوري اطالعات براي ممکن ا

صوالت      ایده شد که این منجر به تولید مح صول جدید با هاي مح

شتري، در   سه با محصوالت نوآورانه می  تقلیدي بی  یلشود. دل مقای

صلی  ست  از را صنعت  در رهبري هايموقعیت هاشرکت  اینکه ا  د

کنند. می زیادي توجه مشــتریان به نهاآ که اســت این ،دندهمی

عنوان محرکی از توسعه محصول هایی که گرایش بازار را بهشرکت

ــتفاده قرار می    ت در بازار را  توانند موفقیمی ،دهندجدید مورد اسـ

جایی  .کاهش دهند   ت  ازآن ــعه و نوآوري    اکه  کید بر تحقیق و توسـ

تاه      ــودآوري کو ید و تمرکز بر سـ جد ــوالت  کاهش    محصـ مدت 

بد  می عث       . ]21[یا با ند و  بازار تمرکز ک ــرکتی بر گرایش  اگر شـ

 گرایش مثبت اثر کننده شــود، ســپستوســعه محصــول مصــرف

 جدید، محصــول  توســعه  عملکرد در یک شــرکت  کارآفرینانه

شان داده 1998و همکاران( 8هان .شد  خواهد ترکمرنگ اند که ) ن

ــت براي ارتقاي تالش    هب  بازار ممکن اسـ هاي  طور خاص گرایش 

ازار گرایش ب .توسعه محصول جدید و عملکرد شرکت کافی نباشد    

صول جدید      هبر رابط سعه مح بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد تو

حث مطرح        از این .]13[گذارد ثیر منفی میات  با به م جه  با تو رو، 

  هاي زیر را پیشنهاد نمود:توان فرضیهشده، می

ضی  � سع  هفر صول جدید   هچهارم: گرایش کارآفرینانه بر تو مح

 ثیر مثبت دارد.ات

ــی  � بین گرایش کارآفرینانه و     هپنجم: گرایش بازار رابط   هفرضـ

  کند.محصول جدید را تعدیل می هتوسع

  

  شناسی پژوهشروش -3

پژوهش حاضـــر براســـاس هدف کاربردي، براســـاس ماهیت 

ــاس روش گردآوري داده ــت.  دادهها کمی و براس ــیفی اس ها توص

بنیان هاي دانشمدیران و معاونان شــرکت ،جامعه آماري پژوهش

صــورت نفر به 208اي به تعداد هســتند که براي این منظور نمونه

نه  ند و داده   نمو خاب شــــد ــترس انت ها از طریق   گیري در دسـ

شد.       شنامه گردآوري  س ساس نظر خبرگان از روایی    پر سپس برا

شد. همچنین براي    مقیاسصوري و محتوایی   سی و تأیید  ها برر

یایی مقیاس      پا نان از  باخ      اطمی فاي کرون قدار آل ــنجش م هاي سـ

شد که در جدول   سبه  ست. همانطور که    1شماره   محا شده ا ارائه 

ــریب آلفاي کرونباخ براي تمام مقیاسمشــاهده می ــود ض هاي ش

هاي پژوهش در ســطح مطلوب اســت که نشــان از اعتبار ســنجه 

  دارد.پژوهش 

 هاتجزیه و تحلیل داده 3-1

ــازي ها در این تحقیق از طریق مدل  تجزیه و تحلیل داده   سـ

ساختاري   ساس نرم معادالت  ست.    Smart-Pls افزاربرا شده ا انجام 

ــخبا توجه به اطالعات مربوط به ویژگی دهندگان هاي عمومی پاس

آوري و پرسشنامه جمع   230پرسشنامه، تعداد    250پس از توزیع 

هاي آنها مورد تجزیه داده پرسشنامه کامل بود که   208در نهایت 

صد مرد و   84و تحلیل قرار گرفت که از این تعداد،  صد    16در در

درصد   65بنیان یعنی  هاي دانشزن بودند. بیشتر مدیران شرکت  

سنی    سخگویان در رده  صیالت    40تا  30پا سطح تح قرار دارند و 

کارشــناســی و کارشــناســی ارشــد بیشــترین فراوانی را در میان  

 شــناختیکســب کردند. در حقیقت، ترکیب جمعیت پاســخگویان

شناختی جامعه ایران است؛ در   بدست آمده شبیه ترکیب جمعیت  

سانس یا اخذ      جامعه ایران اکثریت جوانان در صیل لی ضعیت تح و

سی مدل ابتدا به برازش بیرونی و در       ستند. جهت برر سانس ه لی

پرداخته مرحله دوم به برازش درونی و درآخر به برازش کلی مدل 

  شده است.

8 Han 
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سرمایۀ اجتماعی

ساختاري��

شناختی��

ارتباطی��

گرایش کارآفرینانه توسعه محصول جدید

گرایش بازار

H4

  
  مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

  

  هاي سنجشنتایج پایایی و منابع مقیاس :1جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  هاي سنجشمنبع مقیاس  متغیرهاي پژوهش

  سرمایه اجتماعی

Rodrigo-Alarcon et al., 2017 4  780/0  ساختاري  

Rodrigo-Alarcon et al., 2017 6  859/0 شناختی  

Rodrigo-Alarcon et al., 2017 5  806/0 ارتباطی  

Morgan et al., 2015 5  789/0 گرایش کارآفرینانه  

Morgan et al., 2015 4  908/0 گرایش بازار  

Rodrigo-Alarcon et al., 2017 3  926/0  توسعه محصول جدید  

  

  هاي پایایی و روایی ) شاخص2جدول 

 AVE آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش
Composite 
Reliability 

CR>AVE communality 

  6894/0  � 886/0 540/0 830/0 اجتماعی هسرمای

  5427/0 � 875/0 680/0 847/0 شناختی

  8578/0 � 962/0 677/0 944/0 ساختاري

  6864/0 � 911/0 775/0 889/0 ارتباطی

  5097/0 � 839/0 508/0 734/0 گرایش کارآفرینانه

  7783/0 � 913/0 790/0 857/0 محصول جدید هتوسع

  

هاي هاي سنجش و اعتبار مدل از شاخصبراي ارزیابی شاخص

شده،     ستخراج  ستفاده  میانگین ا پایایی ترکیبی و آلفاي کرونباخ ا

ــماره شــود. همانطور که ذکر شــد نتایج جدول می نشــان  2 ش

  الذکر از حد مطلوب باالتر است.دهد تمام مقادیر فوقمی
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  پژوهش مدل نهایی عاملی بارهاي و مسیر ضرایب :2شکل

  

شکل  سیر     2شماره   در  شده    ضرایب م شخص  که بیانگر م

عداد روي مسیرها نشان دهنده ضریب مسیر،     . اشدت رابطه است  

هاي درون     خل دوایر براي متغیر عداد دا قدار  2R زاا ــان از  (م نشـ

گذارند) و  متغیر وابسـته می ثیري که متغیرهاي مسـتقل بر یک  ات

هاي متغیرهاي پنهان بیانگر بارهاي عاملی اســت. اعداد روي فلش

دار بودن ضــرایب مســیر و بارهاي شــده ابتدا معنیدر مدل آزمون

 2 شـماره   بررسـی شـد که مطابق شـکل    95/0عاملی در سـطح  

ســطح اطمینان شــود که تمام بارهاي عاملی در این مشــاهده می

باشد  0,7در واقع بارهاي عاملی بایستی باالتر از  .هستند دارمعنی

در  د؛گردباشــد حذف می 0,7و اگر زیر  واقع شــود بولموردقتا 

س به ناچار  ،نتیجه سرمای 10و  9ل(وادو  شناختی،   ه) از  اجتماعی 

)  16ال(و) و یک س12و  11اجتماعی ارتباطی( هال از سرمایودو س

  حذف گردید. هابهبود شاخصمنظور از گرایش کارآفرینانه به

ــامل کلی مدل  برازش  و گیرياندازه مدل بخش دو هر شـ

 دلم یک در برازش بررسی آن برازش ییدات با و شودمی ساختاري

  هب معیار یک از تنها کلی مدل برازش بررسی  براي. شود می کامل

ــتفاده GOF نام ــودمی اس ــه. ش   36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار س

 معرفی معیار این براي قوي و متوســط ضــعیف، مقادیر عنوانبه

  مدل قوي برازش GOF براي 448/0 مقدار حصول  با و است  شده 

ــودمی یید ات  آن کلی ــبه   زیر ترتیب به  GOF معیار . شـ   محاسـ

  :گرددمی

GOF �

�Communalıty����������������� � 	R����=0.677*0.297=0.448

  

  ها) نتایج آزمون فرضیه3جدول 

  نتیجه  آزمون هآمار  ضریب استاندارد  مسیر ساختاري  فرضیه
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  تأیید  596/2  -131/0  گرایش کارآفرینانه ←سرمایه اجتماعی ساختاري  1

  رد   365/1  160/0  گرایش کارآفرینانه ←سرمایه اجتماعی شناختی  2

  رد  068/1  059/0  گرایش کارآفرینانه ←سرمایه اجتماعی ارتباطی  3

  تأیید  577/11  742/0  توسعه محصول جدید ← گرایش کارآفرینانه  4

  

صلی پژوهش، از مدل مفهومی پژوهش    براي آزمون فرضیات ا

بنابر نتایج داري اســتفاده شــده اســت.  و در حالت ضــرایب معنی

اول برابر  ه، ضریب مسیر فرضی3 شماره در جدول هاآزمون فرضیه

ــان    -131/0( ــت آمد که نشـ ــرمای  تا  دهنده ) بدسـ  هثیر منفی سـ

سرمای     ست. اثر منفی  ساختاري بر گرایش کارآفرینانه ا  هاجتماعی 

ماره                به آ جه  با تو نه  نا کارآفری تاري بر گرایش  ــاخ ماعی سـ اجت

t)596/2  سطح دار بود. ضریب مسیر فرضیه     درصد معنی  95) در 

سوم به  و  365/1ترتیب بهt و آماره  059/0و  160/0ترتیب دوم و 

دار  اســت و معنی هبدســت آمد که نشــان از رد دو فرضــی 068/1

ض بودن رابطه بین متغیرها را رد می ضریب    یهکند. در فر چهارم، 

ــیر  ــت آمد 742/0مس ــان که بدس ثیر مثبت گرایش  ادهنده تنش

ست و آماره     صول جدید ا سعه مح ) در t )577/11کارآفرینانه بر تو

   یید فرضیه است.ادار بود که نشان از تدرصد معنی 95 سطح

  گرتعدیل هآزمون فرضی -3-2

ــی ت -Smartافزار گر در نرمثیر متغیرهاي تعدیلاقابلیت بررس

PLS       ــوب حاظ یک مزیت براي آن محسـ که از این ل وجود دارد 

گر مدل از روش براي تحلیل متغیرهاي تعدیل ،روینا ازشــود. می

مربعات جزئی استفاده شده است. براي نمونه نتایج حاصل   حداقل 

ــی فرض تعدیل Pls-Smartافزار از نرم گر گرایش بازار براي بررسـ

شکل  ست. در روش     3 شماره  در  شده ا سی  PLSارائه  ، براي برر

عدیل     عاملی بین      یک متغیر ت جدید در نقش اثر ت یک متغیر  گر، 

د. شــودل اضــافه میگر به ممتغیر مســتقل اصــلی و متغیر تعدیل

ــماره در جدولکه  همانگونه ــکل 4 ش ــماره و ش ــاهده  3 ش مش

ــودمی ــریب شـ جدید گرایش  متغیر به مربوط t داريمعنی ضـ

 -045/0و ضریب مسیر برابر با    089/2گرایش بازار  * کارآفرینانه

 دهد درنشـان می  96/1که به دلیل بیشـتر بودن از   شـده اسـت  

 را گرایش بازار متغیر تأثیر منفین توامی 95/0 اطمینان ســطح

ــعه     تعدیل   متغیر عنوان یک به  گر بین گرایش کارآفرینانه و توسـ

   .نمود ییدات محصول جدید

  

  گرنتایج آزمون فرضیات تعدیل :4جدول

  نتیجه  آزمون هآمار  ضریب مسیر  تعدیلگر هفرضی

بین گرایش کارآفرینانه و توسعه محصول جدید    هگرایش بازار رابط

  کند.را تعدیل می
  ییدات  089/2  -045/0
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  گر گرایش بازار* گرایش کارآفرینانهنتایج آزمون متغیر تعدیل :3شکل

  

  گیريبحث و نتیجه -4

 اجتماعی هبین ابعاد سرمای  ههدف تحقیق حاضر، بررسی رابط  

شرکت      صول جدید در  سعه مح ر کید باهاي دانش بنیان با تبر تو

نقش میانجی گرایش کارآفرینانه اســت. نتایج بدســت آمده باعث 

سایی         ،شود می شنا شده در ادبیات  شخص  و اثرات شده  شکاف م

ــرمایه اجتماعی در گرایش کارآفرینانه مورد            متقابل هر بعد از سـ

ایه اجتماعی شـناختی و ارتباطی  . اگرچه، سـرم گیردبررسـی قرار  

ــرمای         ات   هثیر مثبت و معناداري بر گرایش کارآفرینانه دارد، اما سـ

ــاختاري ت ثیري منفی ناچیزي دربردارد که نتایج این ااجتماعی س

ضی  سوم) با یافته  هپژوهش(فر آالرکن و  -هاي رودریگواول، دوم و 

ــت 2017همکاران(  به  ) همخوانی دارد. این اثر منفی ممکن اسـ

سرمای  شد.     هدلیل ترکیبی از مزایا و معایب  ساختاري با اجتماعی 

هاي ســریع اطالعات را  جریان تواندمی نینو يهايفناور، بنابراین

ــت ارتقاء دهد ــبت به کارآفرینان جدا   و فرص ــتري را نس هاي بیش

سایی کند. براي     شنا   اهشرکت  خود، کارآفرینی رفتار حفظ شده 

خود  بازیگران دیگر با ايســودمندانه در جســتجوي روابط باید

اجتماعی شـناختی و ارتباطی گرایش کارآفرینی   سـرمایه  باشـند. 

ساختاري مانع از    ها را ارتقاء میشرکت  سرمایه اجتماعی  دهد و 

  کارآفرینی گرایش ارتباطی، اجتماعی سرمایه  شود. بهبود آن می

  هاينوآوري توسعه جدید و هايفرصت درک طریق از را هاشرکت 

ــدمی جدید بهبود   ــرمایه  ات  .بخشـ هاي اجتماعی    ثیرات منفی سـ

توان برطرف کرد که شرکت بتواند ساختاري را تنها در صورتی می

ه     قابلیت   عه د ــ نامیکی را توسـ یت  د. هاي دی هاي دینامیک،     قابل

سعه      سرمایه  ستاي تو شناختی و ارتباطی را در را هاي اجتماعی 

 هســرمای . توســعهکندیت میهاي کارآفرینی باالتر هداگیريجهت

 است. شرکتی که   ضروري  گرایش کارآفرینی ایجاد براي اجتماعی

سرمای  شد، می   هداراي  سبی با شکوفایی  اجتماعی منا تواند موجب 

شود و این ایده ایده هاي جدید باعث خالقیت هاي جدید در افراد 

جب نوآوري و         در افراد می یت مو یت این خالق ها گردد و در ن

ه ســرمای که شــرکتی پسکارآفرینی در شــرکت خواهد شــد.  

ــبی  اجتماعی  ــورتبه تواندمید، دار مناسـ ــرکتی ،بالقوه صـ  شـ

 . این یافته نشـــان از اهمیت برجســـته و نمایانباشـــد کارآفرین

ــرمایه ــرکتاجتماعی در اقدامات و فعالیت س هاي هاي نوآورانه ش

شنهاد می   دانش ست. بنابراین پی سان      بنیان ا س شود مدیران و مو

شرکت  سرمای این  اجتماعی در  هها توجه عمیقی بر افزایش میزان 

  هایشان بین کارکنانشان داشته باشند.شرکت

ضاي  بتوانند هاي دانش بنیانشرکت  مدیران اگر بنابراین،   ف

ــمیمیت با توأم کاري  طریق این از و نمایند ایجادو اعتماد  صـ

ــرمایه ــاززمینه توانندمی دهند، بهبود را اجتماعی س  گرایش س

شند  شرکت  در درنهایت و کارکنان در کارآفرینانه . مدیران باید با
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پذیر ناشـــی از تراکم تمایل خود را براي حفظ رفتارهاي ریســـک

ــبکه ــنهاد معنا، این به کنترل کنند. اي باالش ــودمی پیش  هک ش

ــرکت اجتماعی  هســـرمای کنند ســـعی باید هاي دانش بنیانشـ

سعه، قابلیت    ین ا هاي دینامیکی را ارتقاء دهند کهساختاري را تو

ــعه گرایش کارآفرینی را تواندمی خود نوبه امر به   افزایش و توس

باید بین       ربعالوه .دهد  بازیگران  ــترک  هداف و فرهنگ مشـ این، ا

 وقوع لاحتما هاارزش و اهداف بین ها ارتقاء یابد. تجانسشرکت 

 تا شـــودمی باعث و دهدمی کاهش را هاســـوءتفاهم و تعارض

  اشـتراک  به را مفیدتري و ترمفصـل  اطالعات و دانش هاشـرکت 

  اعتماد خود، تا کنیممی تشــویق را مدیران همچنین مابگذارند. 

  از خارج عوامل جدید روابط کشف  با را فرهنگ مشترک  و اهداف

ــبکه ــیکنند.  تکمیل خود فعلی ش ــتاي  هنتایج فرض دوم در راس

ته    نائیجی(      یاف یاري و  ند ــف گان  ،)1396هاي تحقیق اسـ و  9مور

دهد گرایش  ) نشــان می2017و همکاران( 10مو ،)2015همکاران(

گذار است.  ثیرات درصد بر توسعه محصول جدید    5/35کارآفرینانه 

شود، درجه بهبود     شتر  بدین معنی، هر چه گرایش کارآفرینانه بی

 هدیگر، فرضــیعبارتشــود. بهل جدید بیشــتر میتوســعه محصــو

ست آمده، گرایش   شود.  یید میاچهارم تحقیق ت ساس نتایج بد برا

ــت که به رویکرد     راهبرديگیري کارآفرینانه یک جهت      فعال اسـ

ــول    ــعه محص ــول تمایل دارد و از توس تهاجمی در نوآوري محص

یت می     ما یادین ح کت     بن ــر به شـ ند. این رویکرد، بویژه  هاي  ک

ــریع  بنیان کمک می  دانش ــد سـ تري را تجربه کنند و با    کند رشـ

بري براي کســب موفقیت هاي میانپذیرش مخاطرات بیشــتر، راه

شفته که معموال  پیدا کنند. گرایش کارآفرینا صادهاي آ ز ا نه در اقت

قابتی پیروي نمی       هاي ر بازار عد  ند قوا هد و  بهتر جواب می ،ک د

هاي بنیادین طره باالي نوآوريدر این بازارها، پذیرش مخا اصــوال 

ــر گرایش کارآفرینانه،  نظر میتر بهمنطقی رســد. در مطالعه حاض

ــت ــتري براي بهره فرصـ ــعه  مندي از فعالیت   هاي بیشـ هاي توسـ

مهم  هعنوان یک نیروي محرککند و بهمحصــول جدید فراهم می

  نماید. در محیط اقتصاد سنتی عمل می

ناپذیر موفقیت، براي انکارمحصوالت جدید جزء عوامل حیاتی  

ــرکت  ــتهایی  شـ که در یک محیط رقابتی و در حال تغییر      اسـ

سایی عوامل م    فعالیت می شنا سیاري در پی  ر بر وثکند. محققان ب

هاي دانش بنیان باید به . شرکت موفقیت محصوالت جدید هستند  

صول           سعه مح شند که براي بهبود تو شته با سئله توجه دا این م

آفرینی سودمندتر است و مدیران ارشد و اجرایی  جدید رویکرد کار

ــرکت ــیها باید خطاین ش هایی براي بهبود کارآفرینی تدوین مش

ــرمایه    کنند. مدیران می   هاي نوین و  گذاري در فناوري  توانند با سـ

ــگامی در ارائه ایده ــوالت جدید، تاپیش کید و تشــویق ها و محص

د  ه به بهبود عملکرهاي مســتقل فردي یا تیمی در ارائه ایدفعالیت

ــول جدید خود کمک کنند.  ــده  درمحص نهایت در مدل آزمون ش

بین  رابطه -045/0مشــاهده شــد گرایش بازار با ضــریب مســیر  

سعه محصول جدید را تعدیل می   گر کند. اگرایش کارآفرینانه و تو

ــول     ــعه محصـ ــرکتی بر گرایش بازار تمرکز کند و باعث توسـ شـ

ــرف ــپس مص ــود، س  یک کارآفرینانه گرایش تمثب اثر کننده ش

 .شد  خواهد ترکمرنگ جدید، محصول  توسعه  عملکرد در شرکت 

ــت براي ارتقاي تالش    هب  بازار ممکن اسـ هاي  طور خاص گرایش 

ي هانوآوري توسعه محصول جدید و عملکرد شرکت کافی نباشد.     

ط ها باید ریسک مرتب بر هستند و شرکت  اصلی براي توسعه هزینه  

نه      با آن را تحمل    ــا یب، اگر نشـ به این ترت ند.  یا     کن بازار  هاي 

شرکت مبتنی بر بازار ممکن  ،کنندگان قابل مشاهده نباشدمصرف

هاي مرتبط با آن را رهبري کند. ها و ریسک است این نوع نوآوري 

نه مطالعه               بازار و گرایش کارآفرینا بل گرایش  به اثر متقا با توجه 

ر یک شرکت بر عملکرد هاي گرایش بازاحاضر نشان داد که آسیب

صول جدید، نمایانگر ابعاد رقابتی در گرایش     سعه مح ي راهبردتو

  کارآفرینی گرایش هفلســف داراي هاشــرکت که. هنگامیاســت

که نیباشند و زما  آگاه گرایش بازار بالقوه ثیرات از باید هستند، آنها 

طور همزمان با فلسفه گرایش کارآفرینی اجرا شود، هاین گرایش، ب

هد.            می کاهش د ید را  جد ــول  عه محصـ ــ ند عملکرد توسـ توا

سی  سازمانی و  اینر  اثر گرایش کارآفرینانه بر تواندمی فناورانههاي 

که شرکتی  . هنگامیکرد توسعه محصول جدید را کاهش دهد  عمل

ــفه گرایش بازار قوي   ــت، ب اي داراي فلسـ ــود که  اعث می اسـ شـ

  د.یافته را بپذیرنکنندگان محصوالت توسعهمصرف
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