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چکیده
تحقیقات بیانگر آن است که فرایند اثرگذاری کارآفرینی شرکتی بر عملکرد از مجرای مکانیسم همای
دانش بنیانِ صورت میگیرد .هدف تحقیق حاضر تبیین رابطة کارآفرینی شمرکتی و عملکمرد بما متغیمر
میانجی سرمایه دانش بنیان شرکتهای تکنولوژی محمورِ پذیرفتمهشمده در بمورس اوراق بهمادار تهمران
است .این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی -همبستگی و از نظر همدف ،کماربردی اسمت .جامعمة
آماری تحقیق چهار صنعت خودرو ،دستگاههای برقی ،شیمیایی و مواد دارویی را شمام ممیشمود کمه
تعداد آن  55شرکت است .برای انتخاب شرکتها از روش سرشمماری اسمتفاده شمد کمه دادههمای 21
شرکت مورد بررسی قرار گرفت .برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامة استاندارد و دادههای دست
دوم (مستندات مربوط به عملکرد شرکتها) استفاده شد .برای تحلی دادهها از تحلی عاملی تأییدی و
مدلسازی معادالت ساختاری به روش کمترین توان دوم جزئی ( )PLSاستفاده شده است .نتایج نشمان
میدهد که سرمایة دانشبنیان در سه بعمد سمرمایة انسمانی ،سمرمایة سمازمانی و سمرمایة اجتمماعی نقمش
میانجی را در رابطة کارآفرینی شرکتی و عملکرد دارد .به این معنا که پرداختن به کمارآفرینی شمرکتی
توسعة سرمایة دانشبنیان را در پی دارد و این توسعة سرمایه به بهبود عملکرد شرکت منجر میشود.
واژههای کلیدی :سرمایة اجتماعی ،سرمایة انسانی ،سرمایة سازمانی ،عملکرد ،کارآفرینی شرکتی
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مقدمه
نقش و جایگاه شرکتها در توسعة اقتصادی و اجتماعی به اثبات رسمیده اسمت .در سمناریوهای
اقتصممادی جدی مد ،کممه مشخص مة آن پوی مایی و پیچی مدگی اسممت ،شممرکتهمما بای مد پاسممخهمما و
واکنشهای جدیدی را برای بقا و موفقیمت بیابنمد .در چنمین وضمعیتی ،فعالیمتهمای ممرتب بما
کارآفرینی شمرکتی بسمیار اهمیمت ممییابنمد ()Ana et al., 2011, p.397؛ بمه عبمارتی دیگمر،
همچنان که محی پیچیدهتر و پویاتر میشود سازمان ها به منظور شناسمایی فرصمتهمای جدیمد
بمرای دسمتیابی بمه عملکمرد عمالی پایمدار بایمد کمارآفرینتمر شموند (.)Hayton, 2005, p.21
کممارآفرینی شممرکتی در شممرکتهممای از قب م تأسممیسشممده بمما هممدف سممودآوری ،نوسممازی
استراتژیک ،ترویج نوآوری ،کسب دانش به منظور جریان درآمدها در آینمده و موفقیمتهمای
بینالمللی ظهور یافته است ( .)Hornsby et al., 2002, p.255به طور کلی ،کارآفرینی شرکتی
عنصری مه در سازمانهای موفق به شمار آمده و مورد توجه قرار گرفته اسمت ( Ozdemirci,

.)2011, p.613
همبسمتگی بمین گمرایش کارآفرینانمة سمازمان و عملکمرد آن بمه طمور گسمترده هم از نظمر
مفهومی و ه از نظر تجربی بحث شمده اسمت امما نتمایج مطالعمات تجربمی چنمدان بما یکمدیگر
همخوانی ندارند .برخی پژوهشها نشان میدهمد کمه بما درنظرگمرفتن متغیرهمای میمانجی بهتمر
میتوان رابطة بین گرایش کارآفرینانه و عملکمرد سمازمان را تشمریح کمرد .ویکلونمد و شمفرد

1

( )1331معتقدند با اینکه محققان گرایش کارآفرینانه ه اثر مستق این گمرایش بمر عملکمرد و
ه اثر وابسته به همراه متغیرهای محی خارجی را بررسی کردهاند ،در عین حال بر اسماس نظمر
المپکین و دس )1335( 1نقش میانجیگرانة متغیرهای داخلی سازمان در تبیین رابطة بیانشمده را
نادیده گرفتهاند (سنجقی و همکاران ،1131 ،ص  .)8همانطور که ذکر شد ،رابطة مستقی میمان
کارآفرینی شرکتی و عملکرد به طمور گسمترده بررسمی شمده اسمت ()Dess et al., 2003؛ امما
مطالعات اندکی به منظور شناسایی عواملی 1که ممکن اسمت ایمن رابطمه از طریمق آنهما شمک
بگیرد انجام شده است .به عالوه تئوریها و شواهد اندکی در مورد مکانیس های ویژهای که بر
1. Wiklund and Shepherd
2. Lumpkin and Dess
3. contingencies
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فرایند کمک کارآفرینی شرکتی بمه بهبمود عملکمرد حماک اسمت وجمود دارد ( Simsek and

.)Heavey, 2011, p.81
در تالش برای تقویت مبانی نظری در مورد رابطة میان کارآفرینی شرکتی و عملکمرد ،ایمن
تحقیق به تشریح این فرض میپردازد که کارآفرینی شرکتی قابلیتی پویاسمت کمه توسمعة منمابع
دانمشبنیمان را بمه همممراه دارد؛ بمه عبممارتی دیگممر ،ایمن تحقیمق بمه روشممنسماختن ایمن دیمدگاه
میپردازدکه چگونه پرداختن به کمارآفرینی شمرکتی از طریمق تقویمت و نوسمازی قابلیمتهمای
دانش بنیان شرکت به بهبود عملکرد شرکت منجر میشود؛ بنابراین هدف تحقیمق حاضمر تبیمین
رابط مة کممارآفرینی شممرکتی و عملکممرد بمما متغی مر می مانجی سممرمایة دانممشبنی مان شممرکتهممای
تکنولوژیمحور پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .از آنجا که دانمش و کارکنمان
دانشی در شرکتهای دارای تکنولوژی پیشرفته موضوعی محوری به شمار میآینمد ،بمر مبنمای
نتایج این تحقیق میتوان پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد شرکتهای مورد مطالعه ارائه کرد.
مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
کارآفرینی شرکتی

پدیدۀ کارآفرینی سازمانی در قالب عبارات گوناگونی از قبی کارآفرینی شمرکتی ،کمارآفرینی
1

درون شرکتی و سرمایهگذاری مخاطرهآمیز شرکتی شرح داده شده است ( Antoncic, 2007,

 .)p.310برای کارآفرینی شرکتی تعاریف متعددی ارائه شده است که در این مقاله به برخمی از
آنها اشاره میشود .میلر )1381( 1یمک شمرکت کمارآفرین را شمرکتی ممیدانمد کمه اقمدام بمه
نوآوری محصول -بازار کرده ،تا اندازهای سمرمایهگمذاریهمای مخماطرهآمیمز را پذیرفتمه و در
ارائة نوآوریهای پیشگامانه برای غلبه بر رقبایش پیشرو است ( .)Lau et al., 2010, p.8کموین
و مایلز ( )1333اظهار کردند که کارآفرینی شرکتی یمک جهمتگیمری اسمتراتژیک اسمت کمه
شام بازسازی محصوالت ،فرایندها ،خدمات ،استراتژیها یا حتی ک سازمان میشمود .گما
و گینسبرگ ( )1333اظهار کردند که کارآفرینی شرکتی فرایندی است که شرکت ها از طریمق
آن اقدام به نوآوری میکنند ،کسبوکار جدیدی را شک میدهند یا به واسطة تغییر در قلممرو
1. Corporate venturing
2. Miller
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یا فرایندها خود را دگرگون ممیسمازند ( .)Romero-Martinez et al., 2010, p.5عمومما ،بمه
کارآفرینی شرکتی به شک گزینهای استراتژیک برای بهسازی و اصالح مدل تجماری سمازمان
به منظور برآوردهساختن نیازهای در حال تغییر مشتری و نیز بهبود موقعیمت رقمابتی آن در بمازار
نگریسته میشود ( .)Lau et al., 2010, p.6میتوان در سه حالت در مورد موضوع کمارآفرینی
شرکتی به عنوان یک عام خارجی یا داخلی سازمان بحث کرد .1 :زمانی که یک سمازمان بمه
کسبوکاری جدید وارد میشمود  .1زممانی کمه یمک فمرد یما یمک تمی در سمازمان محصمول
جدیدی را طراحی میکند  .1زممانی کمه یمک تغییمر پمارادای کارآفرینانمه در کم عملیمات و
چش انداز یک سازمان رسوخ میکند (.)Ozdemirci, 2011, p.612
در میان محققان حوزۀ کارآفرینی استراتژیک ،مطالعة رفتار و دستاوردهای کارآفرینانمه در
سطح شرکت یا به اصطالح کارآفرینی شمرکتی ،بمه شمک سمازۀ اصملی بمرای تشمریح تفماوت
عملکرد میان شرکتها مورد توجه بوده است .هرچند که محققان به شیوههای مختلف محتوا و
اجزای کارآفرینی شرکتی را مفهومسمازی کمردهانمد امما اغلمب آن بمه صمورت مجموعمهای از
فعالیتهای سطح -شرکت تعریف شده است کمه بمر کشمف و تعقیمب فرصمتهمای جدیمد از
طریق اقدامات نوآوری ،سرمایهگذاری مخاطرهآمیز شرکتی و نوسازی متمرکز است ( Simsek

)and Heavey, 2011, p.81؛ به عبارتی دیگر کارآفرینی شرکتی مشتم بمر سمه مؤلفمة عممده
1

1

اسممت :نمموآوری ،سممرمایهگممذاری مخمماطرهآمی مز شممرکتی  ،نوسممازی اسممتراتژیک (Romero-

 .)Martinez et al., 2010, p.5نموآوری بمه رفتارهمایی از قبیم خلمق و معرفمی محصموالت،
فرایندهای تولید و سیست های سازمانی جدید اشاره دارد .سرمایهگذاری مخماطرهآمیمز شمرکتی
به رفتارهایی از قبی ورود به کسبوکارهای جدید از طریق راهاندازی یما خریمد سمازمانهمای
تجمماری جدیممد اشمماره دارد ،در حممالی کممه نوسممازی اسممتراتژیک بیممانگر رفتارهممایی از قبیمم
دگرگونساختن شرکت یما احیمای عملیماتش از طریمق تغییمر در قلممرو فعالیمتهما یما تغییمر در
رویکرد رقابتیاش است (.)Zhang et al., 2008, p.130

1. Venturing
2. Strategic renewal
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سرمایة دانشبنیان

سرمایة دانش بنیان تحت عنوان ک دانشی که یک شرکت برای کسمب مزیمت رقمابتی بمه کمار
میگیرد تعریف شده است .آن همچنین یک مکانیس یا کانال مولدی محسوب میشود کمه از
طریق آن کارآفرینی شرکتی ،عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار میدهمد .هرچنمد کمه عناصمر
سرمایه ی دانشبنیان یک شرکت ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد یما موضموعات ممورد
تأکید آنها متفاوت باشد اما آنها اساسا از این منظر که چگونه دانش را جمع آوری یما توزیمع
می کنند -یا به عبارتی به واسطة افراد (سرمایة انسانی) ،مجماری ارتبماطی(سمرمایة اجتمماعی) و
سیست های سازمانی(سرمایة سازمانی) -قاب تمییز هستند .این واقعیمت کمه سمرمایة دانمش بنیمان
یک شرکت ریشه در افراد ،رواب و سیست ها /رویهها دارد بمهوفمور در ادبیمات شمام دیمدگاه
مبتنی بر منابع /دانش ،یمادگیری سمازمانی و قابلیمتهمای پویما ممورد تأکیمد قمرار گرفتمه اسمت
( .)Simsek and Heavey, 2011, p.82از دیدگاه نظریهپمردازان منبمع -محمور ،یمک شمرکت
مجموعهای از تعهدات نسبت به سیست ها ،منابع انسانی و فرایندهای اجتماعی اسمت کمه همگمی
تحت پوشش دانش ویژه شرکت قمرار دارنمد)Alvarez and Busenitz, 2001( 1؛ همچنمین از
دیدگاه نظریهپردازان یادگیری سازمانی ،هریک از سمرمایههمای انسمانی ،اجتمماعی و سمازمانی
نقشی اساسی در خلق ،توسعه ،و نوسازی دانش دارنمد .سمرانجام ،محققمانی کمه دارای دیمدگاه
قابلیتهای پویا هستند بر محوریبودن نقش سرمایههای انسانی ،اجتماعی و سمازمانی بمه عنموان
منشأ اصلی تفاوتهای مشاهدهشده در عملکرد در میان شرکتها تأکیمد دارنمد .بمر مبنمای ایمن
اساس دانش بنیان سه بعدی ،استدالل میشود که تعقیب کارآفرینی شرکتی توس یک شرکت
به نوسازی و تقویت هر سه نوع سرمایه -از طریمق ارتقما/توسمعة دانمش و مهمارتهمای اعضمای
سازمان (یا سرمایة انسانی) ،تقویت /بهسازی الگوهای مبادالت اجتماعی در سراسر شمرکت (یما
سرمایة اجتماعی) و ایجاد/تعدی دانش موجود در سیسمت هما ،رویمههما و فراینمدها (یما سمرمایة
سازمانی) -کمک میکند (.)Simsek and Heavey, 2011, p.82

1. All blanketed by firm-specific knowledge
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کارآفرینی شرکتی و عملکرد
1

مهم تمرین پیاممد کمارآفرینی شمرکتی عملکمرد شمرکت اسمت ( Antoncic and Hisrich, 2004,

 .)p.519این عقیده وجمود دارد کمه بهبمود نتمایج سمازمانی بمر حسمب رشمد و سمودآوری در نتیجمة
کارآفرینی در سازمانهمای اسمتقراریافته حاصم ممیشمود .کمارآفرینی شمرکتی بخشمی الینفمک از
سازمانهای موفق به شممار ممیآیمد و نتمایج تحقیقمات بیمانگر آن اسمت کمه بما رشمد و سمودآوری
شمرکتهمای بمزرگ رابطمه دارد ( Covin and Slevin,1986; Zahra,1991,1993a; Zahra and

)Covin,1995؛ همچنین نتایج بیانگر آن است که کمارآفرینی شمرکتی پمیشبینمیکننمدهای خموب

1

برای رشد شرکتهای کوچک ،عملکرد شمرکتهمای کوچمک در محمی همای متخاصم و رشمد
شرکتهای مراقبمت بهداشمت ایماالت متحمده بمه شممار ممیآیمد .یافتمههما حماکی از آن اسمت کمه
کارآفرینی شرکتی با رشد در شمرکتهمای اسمتقراریافتة اسملوونی و ایماالت متحمده در انمدازههمای
مختلف و نیز از صمنایع مختلمف و همچنمین بما سمودآوری در شمرکتهمای اسملوونیایی رابطمه دارد
( .)Antoncic and Hisrich, 2001سمایر مطالعمات بیمانگر آن اسمت کمه جهمتگیمری کارآفرینمان
شرکتها دارای آثار پایدار (بلندمدت) بر رشد و عملکرد مالی و به عالوه آثمار کوتماهممدت اسمت.
انتظار میرود سازمانهایی کمه ممدیریت ارشمد آنهما گمرایش بمه فعالیمتهمای کارآفرینانمه دارد در
مقایسه با سازمانهایی که کمتر به کارآفرینی شرکتی اهتمام میورزنمد بمه سمطوح بماالتری از رشمد،
سودآوری و خلق ثروت جدید دست یابند (.)Antoncic and Hisrich, 2004, p.524
کارآفرین شرکتی و سرمایة دانشبنیان

کارآفرینی شرکتی و سرمایة انسانی :دانش به طور عمده ریشه در سمرمایة انسمانی دارد .سمرمایة
انسانی تحت عنوان دانش ،مهارتها و تجربة کارکنان و مدیران در سراسر شرکت تعریف شده
اسممت ( .)Subramaniam and Youndt, 2005اگرچممه سممرمایة انسممانی ممکممن اسممت بممه
کارآفرینی شرکتی کمک کند ،کارآفرینی شرکتی نیز بمه عنموان یمک بنیمان مهم بمرای خلمق
دانش جدیمد و یمادگیری از طریمق تمرویج فراینمدهایی از قبیم بهسمازی و بروزرسمانی مسمتمر
مهارتها ،تجربهاندوزی ،کسب شایستگی و مرزگستری ایفای نقش میکند یا چنان که هایتون
1. consequence
2. A good predictor
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و کلی ( ،1335ص  )237بیان میکنند کارآفرینی شرکتی موفقیتآمیمز ،شمام توجمه همزممان
به هردوی نوآوری (اکتشاف) و بهرهبرداری 1میشود و از این رو طیفی از فعالیتها و فراینمدها
را در بر میگیرد .از آنجا که فعالیت 1به افراد در درک کام تر فرایندها و توسمعة مهمارتهمای
اثربخش کمک میکند ،پرداختن به فعالیتهای کارآفرینی شرکتی زمینمه را بمرای جممعآوری
بنیانهای دانش ضمنی و صریح در میان کارکنان فراه ممیسمازد ()Zollo and Singh,1998؛
همچنین زمانی که شرکت به سمت مسیرهای فنماوری ،تجماری و کماال -خمدمت جدیمد تغییمر
جهمت ممیدهمد ،فعالیمتهمای کمارآفرینی شممرکتی بمه طمور مممداوم فراینمدهای جسمتوجممو و
آزمونگری را ایجاب ممیکنمد کمه هممین اممر باعمث ایجماد دانمش و بصمیرت جدیمد در میمان
کارکنان میشود ( .)Simsek and Heavey, 2011, p.84از دیدگاه نظریمهپمردازان یمادگیری،
تجربیات و دیدگاههای جدید به مثابة مبنایی برای یادگیری فردی و گروهی عم ممیکنمد .بمه
طور خاص ،کارآفرینان شرکتی یادگیری فردی و گروهی را از طریق تحریک افراد بمرای زیمر
سؤال بردن مفروضات ،جستوجوگربودن و پذیرش ریسکهای هوشمندانه و نیز پمرداختن بمه
مشاهدات خالق ترویج میکنند (.)Vera and Crossan, 2004
کارآفرینی شرکتی و سرمایة اجتماعی :دانش نمهتنهما در مهمارت هما و تجربیمات کارکنمان،
بلکه در شبکة روابطی که کارکنان و مدیران سطوح مختلف شرکت را به ه متص میکند نیز
وجود دارد ( .)Nahapiet and Ghoshal, 1998ادبیات نوسازی سازمانی بیمانگر آن اسمت کمه
شرکتهایی که به فعالیتهای کارآفرینی شرکتی میپردازند به احتمال زیاد به یمک سلسمله از
اقممدامات کارآفرینان مة یکپارچممه در سممطوح بمماال ،می مانی و پممایین مممدیریت متوس م م میشمموند
( .)Hornsby et al., 2009, p.238آن همچنمین نشمان ممیدهمد کمه پمرداختن بمه کمارآفرینی
شرکتی باعث ایجاد طیفی پیچیده و چندسطحی از مبادالت اجتماعی در شمرکت ممیشمود کمه
مبادلة اطالعات بنیادی ،هماهنگی ،همکاری و تصمی گیری مشترک میان واحدهای مختلف را
در پی دارد ( .)Simsek and Heavey, 2011, p.84از آنجا کمه ممدیریت در سمطوح مختلمف
شرکتها نقشهای مجزا ولی وابسته به هم را ایفما ممیکنمد پمرداختن بمه کمارآفرینی شمرکتی
1. Innovation(exploration) and exploitation
2. practice
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فرصت و انگیزه برای مبمادالت اجتمماعی میمان سمطوح مختلمف ممدیریتی را فمراه ممیآورد
( .)Adler and Kwon, 2002جدا از مبادالت عممودی ایمن اسمتدالل وجمود دارد کمه تعقیمب
کارآفرینی شرکتی مبادالت افقی و جانبی میان اعضای سازمان را نیز تقویت ممیکنمد؛ بمهویمژه
کارآفرینان شرکتی نیاز خواهند داشت به منابع دانش مختلف سراسمر سمازمان دسترسمی داشمته
باشند و آن را یکپارچه کنند و برای انجام چنین کاری رواب اجتماعی را با فعاالن و واحمدهای
مجزا ایجاد میکنند و از این طریق سرمایة اجتمماعی شمرکت را افمزایش ممیدهنمد .در مقابم ،
شرکتهایی که کمتر به کارآفرینی شرکتی میپردازند از فرصتهای کمتمری بمرای مبمادالت
اجتماعی افقی و عممودی برخوردارنمد و ایمن اممر حموزۀ محمدودتری را بمرای توسمعة سمرمایة
اجتماعی فراه میسازد (.)Simsek and Heavey, 2011, p.85
کارآفرینی شرکتی و سرمایة سازمانی :سمرمایة سمازمانی بمه دانمش نهادینمهشمده و تجربمة ممدونِ
موجود در سازمان اشاره دارد کمه در پایگماههمای داده ،مسمتندات ،دفترچمههمای راهنمما ،سماختارها،
سیست ها و فرایندها به کار گرفته شمده اسمت ( .)Subramaniam and Youndt, 2005پمرداختن بمه
فعالیتهای کارآفرینی شرکتی ابزار ارزشممندی را بمرای بمهروز رسمانی و اصمالح سمرمایة سمازمانی
فراه میکند .هرچند که دانش به طور وسیع و در اشکال مختلف در سراسر شمرکت گسمترده شمده
است اما بخش عظیمی از این دانش در فعالیتهای روزانه نهفته است .از آنجا که فعالیتهمای روزانمه
و دانش نهفته در آن در پاسخ به تجربمه تغییمر ممییابمد ،پمرداختن بمه کمارآفرینی شمرکتی ،از طریمق
متنوعساختن و نوسازی تجربیات ،ابزاری را برای بروز رسانی ،اصمالح و بهسمازی دانمش موجمود در
فعالیتهمای روزانمة سمازمان فمراه ممیسمازد ( .)Simsek and Heavey, 2011, p.85پمرداختن بمه
فعالیتهای کارآفرینی شرکتی عالوه بر فراه کمردن زمینمه بمرای کسمب تجربیمات جدیمد بمه ارائمة
دیدگاهها و ایدههای جدیدی منجر میشود که این امر خمود نوسمازی سماختارهای دانشمی فعلمی در
اشکال مختلف در سراسر سازمان را در پی دارد .کارآفرینی شرکتی همچنین شمرکت را در معمرض
خطاهای کارآفرینانه قرار میدهد که این امر تجدید نظر در مفروضات ،عقاید و دیمدگاههمای فعلمی
موجود در فعالیتهمای روزانمه را بمه هممراه دارد .یمادگیری از اشمتباهات (خطاهما) در شمرکتهمای
کارآفرین اممری رایمج اسمت و نشمانهای از تجربمهانمدوزی ،یمادگیری و پیشمرفت بمه شممار ممیرود
( .)Morris et al., 2008آنچنان که زهرا و همکارانش ( )1333مشاهده کردند ،کارآفرینی شمرکتی

تبیین رابطة کارآفرینی شرکتی و عملکرد با میانجی...

151

فرصتهایی را به منظور تزریق دانش کسبشدۀ جدیمد در فرهنم  ،سیسمت هما و عملیاتشمان بمرای
شرکتها فراه میکند (.)Simsek and Heavey, 2011, p.85
سرمایة دانشبنیان و عملکرد

این استدالل وجود دارد که کارآفرینی شرکتی ،توسعه و نوسازی سرمایة موجود در افمراد ،روابم و
سیست ها را در پی دارد .همانطور که پیش از ایمن ذکمر شمد ،نتمایج تحقیقمات بیمانگر آن اسمت کمه
تعقیب کارآفرینی شرکتی بر عملکمرد شمرکت ،کمه بمه طمور عممده بمر حسمب رشمد و سمودآوری
اندازهگیری شده است ،تأثیر میگذارد .میتوان پیشبینی کرد که هریک از اشکال سرمایه به عنموان
گذرگاهی جزئی 1که از طریق آن کارآفرینی شرکتی به بهبود عملکرد کمک میکنمد ایفمای نقمش
ممیکنمد ( .)Simsek and Heavey, 2011, p.86نظریمة سمرمایة انسمانی ممدعی اسمت کمه افمزایش
دانش ،مهارت و تجربة کارکنان با بهبود عملکرد شرکت رابطه دارد .کارکنانی که از دانمش بیشمتری
برخوردارند میتوانند عملکرد شرکت را از طریق افزایش منافع مشتری و کاهش هزینههمای تولیمد و
ارائة خدمات بهبود ببخشند .از دیدگاه یونت و اسن ( ،1332ص  ،)122سمرمایة انسمانی ممیتوانمد از
طریق توسعة نوآوریهای فرایندی جدید ،که باعمث حمذف مراحم هزینمهبمر و افمزایش بهمرهبمری
میشوند ،به کاهش هزینهها (و بهبود عملکمرد شمرکت) کممک کنمد .نتیجمة کلمی تحقیقمات نشمان
میدهد که سرمایة انسمانی از طریمق ارتقمای مزیمت رقمابتی و خلمق ارزش بمرای مالکمان بمه افمزایش
بازدهی استراتژیهای مختلف شرکت کمک میکند.

بمه طممور مشممابه ،شممرکتهممایی کممه دارای سممرمایة اجتممماعی بیشممتری هسممتند در مقایسممه بمما
شرکتهایی که از سرمایة اجتماعی کمتری برخوردارند شانس بیشمتری بمرای ارتقما و حصمول
دستاوردهای عملکردی ناشی از دانش موجود در بخشهمای مختلمف شمرکت دارنمد؛ بنمابراین
شرکتهایی که سرمایة اجتماعی قدرتمنمدتری دارنمد بهتمر ممیتواننمد دانششمان را در راسمتای
دستیابی به مزیت رقابتی ارتقا بخشند.
سرانجام ،سرمایة سمازمانی ممیتوانمد عملکمرد را از طریمق افمزایش ظرفیمت شمرکت بمرای
پردازش اثربخش ،ارتقا و تجاریسازی دانش بهبود ببخشد؛ برای مثال سرمایة سازمانی میتواند
1. Partial conduit
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هزینههای عملیاتی را از طریق بمهحمداق رسماندن اشمتباهات تکمراری ،افمزایش بهمرهبمرداری از
دانش و تسهی پردازش اطالعات و حسگری کاهش دهد (.)Youndt and Snell, 2004
به طور مشابه ،هر دو دیدگاه منبع -محور و دانمش بنیمان دربمارۀ شمرکت ممدعی هسمتند کمه
داشتن پایههای دانشبنیان عالی برای دستیابی بمه عملکمرد پایمدار در بلندممدت ضمرورت دارد؛
بنابراین از آنجا که سرمایة موجود در افراد ،رواب و سیست های شرکت ارزشمند ،کمیاب ،غیر
قاب کپیبرداری و بدون جایگزین است ،پیشبینی میشود که تعقیمب کمارآفرینی شمرکتی بمه
بهبود عملکرد متعاقب آن به واسطة ارتباط سودمند آن با هریک از اجمزای سمرمایه منجمر شمود
(.)Simsek and Heavey, 2011, p.86
پیشینة تحقیق
در جدول  ،1خالصة نتایج برخی از تحقیقات انجامشده در ممورد رابطمة کمارآفرینی شمرکتی و
عملکرد ارائه شده است:
جدول  .1خالصة نتایج تحقیقات انجامشده
نویسندگان
Simsek and
Heavey
)(2011

Antoncic and
Hisrich
)(2001
Yang et al.
)(2007

سنجقی و
همکاران
()1931
ایمانیپور و
زیودار ()1931
ابراهیمپور و
همکاران
()1931

نتایج تحقیق

نتایج تحقیق حاکی از آن است که پیگیری کارآفرینی شرکتی باعث ارتقاای ساراایة
دانش بنیان شرکت در سه بخش افراد (سراایة انسانی) ،روابط (سراایة اجتمااعی) و
سیستمها (سراایة سازاانی) ایشود و از این طریق بار عملکارد شارکت تأثیرگااار
است.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطة اثبات و اعناادار ایاان کاارآفرین ساازاانی و
عملکرد وجود دارد.
نتایج تحقیق حاکی از آن اسات کاه ایاان ساه بُعاد کاارآفرینی شارکتی (ناوآوری،
پیشگاای و نوسازی خود) و عملکرد بازار شرکت رابطة اثبت و اعنادار وجود دارد.
نتایج نشان ایدهد ارتباط استقیم و بهشدت قوی بین عاداتت و عملکارد ساازاانی
وجود دارد؛ همچنین رابطاة اساتقیم و قاوی باین گارایش کارآفریناناه و عملکارد
سازاانی وجود دارد.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرایش باه کاارآفرینی شارکتی همبساتگی اثبات و
اعناداری با عملکرد دارد.
نتایج این تحقیق نشان داد که بین اؤتفههاای کاارآفرینی ساازاانی شااا ناوآوری،
ریسکپایری ،پیشگاای و رقابت تهاجمی با عملکرد تجاری رابطة اثبات و اعنای-
داری وجود دارد.
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مدل مفهومی تحقیق
در شک  ،1مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.

سرمایة انسانی
کارآفرینی شرکتی

سرمایة سازمانی

عملکرد شرکت

سرمایة اجتماعی

شک  .1مدل مفهومی تحقیق )(Simsek and Heavey, 2011,p.84

مدل فوق نشان میدهد که تعقیب کارآفرینی شرکتی از سوی شمرکت بمه طمور مسمتقی بما
عملکرد در ارتباط است و نیز به طور غیر مستقی  ،از طریق سرمایة دانش بنیان با عملکمرد رابطمه
دارد؛ بنابراین فرضیههای تحقیق به شرح ذی است:
 .1بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد شرکت رابطة معنیداری وجود دارد.
 .1بین کارآفرینی شرکتی و سرمایة انسانی شرکت رابطة معنیداری وجود دارد.
 .1بین کارآفرینی شرکتی و سرمایة سازمانی شرکت رابطة معنیداری وجود دارد.
 .2بین کارآفرینی شرکتی و سرمایة اجتماعی شرکت رابطة معنیداری وجود دارد.
 .5بین سرمایة انسانی و عملکرد شرکت رابطة معنیداری وجود دارد.
 .5بین سرمایة سازمانی و عملکرد شرکت رابطة معنیداری وجود دارد.
 .7بین سرمایة اجتماعی و عملکرد شرکت رابطة معنیداری وجود دارد.
روششناسی
این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر حسمب ماهیمت و روش توصمیفی -همبسمتگی اسمت.
جامعه آماری تحقیق شرکت های تکنولوژیمحور پذیرفتهشمده در بمورس اوراق بهمادار تهمران
در صنایع خودرو ،دستگاههای برقی ،شیمیایی و ممواد دارویمی اسمت .شمرکتهمایی کمه سمابقه
حضور آنها در بورس کمتر از  1سال است و نیز هلدین

هما و شمرکتهمایی کمه بمه صمورت

گروهی اداره میشوند حذف شدند و مابقی آنها که شام  55شرکت است جامعمة آمماری را
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تشکی میدهند .برای انتخماب شمرکتهما از روش سرشمماری اسمتفاده شمد کمه در نهایمت 21
شرکت به پرسشنامهها پاسخ دادند.
برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامة استاندارد و دادههای دسمت دوم (مسمتندات مربموط بمه
عملکرد شرکتها) استفاده شد .از پرسشنامة استاندارد سنجش کارآفرینی شمرکتی روممرو ممارتینز و
همکاران )1313( 1با  15گویه و پرسشنامة استاندارد سنجش سرمایة دانمش بنیمان سیمسمک و هیموی

1

( )1311با  3گویه استفاده شد که بین مدیران شرکتها توزیع شد .برای سنجش عملکمرد نیمز از سمه
شاخص بازدهی نسبت به فروش ( ،)ROSبازدهی کم دارایمیهما( ،)ROAبمازدهی حقموق صماحبان
سرمایه ( )ROEمربوط به سالهای  33، 83و  31استفاده شد.
برای سنجش روایی پرسشمنامه از نظمر صماحبنظمران و بمرای سمنجش پایمایی پرسشمنامه از
شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد که مقمدار آن بمرای متغیرهمای کمارآفرینی شمرکتی ،3/31
سرمایة انسانی ،3/81سرمایة سازمانی 3/71و سرمایة اجتماعی 3/77است .بمرای آزممون ممدل از
تحلی عاملی تأییدی ( )CFAو برای پاسخ به فرضیات تحقیق از مدلسازی معمادالت سماختاری
( )SEMبه روش کمترین تموان دوم جزئمی ( )PLSبما بهمرهگیمری از نمرمافمزار SMARTPLS

( )Version 2.0استفاده شده است.
یافتهها
بخش اول :آمار توصیفی

تعداد پاسخدهندگان  87نفر از مدیران بودند .به لحاظ جنسیت  88درصد مرد و  11درصمد زن
بودند .به لحاظ سن  5درصد زیر  13سال 25 ،درصد بین  13تا  23سمال 11 ،درصمد بمین  21تما
 53سال و  13درصد باالی  53سال بودند .به لحاظ تحصیالت  11درصد فوق دیپل  55 ،درصد
لیسانس و  11درصد فوق لیسانس و باالتر بودند .به لحاظ سابقة کار  11درصد کمتر از  5سمال،
 18درصد بین  5تا  3سال 21 ،درصمد بمین  13تما  12سمال 15 ،درصمد بمین  15تما  13سمال و 2
درصد بیشتر از  13سال سابقه داشتند.

1. Romero-Martinez et al
2. Simsek and Heavey
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بخش دوم :آمار استنباطی

اعتبارسنجی مدل های اندازه گیری :معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازه گیری در جدول  1به
طور خالصه آورده شده است .این جدول شاخص های روایی ،پایایی و توصیفی را برای تمامی
متغیرهای تحقیق نشان میدهد.
جدول  .1شاخصهای روایی ،پایایی و توصیفی
متفیرهای پنهان

متوسط واریانس

1

سازگاری ترکیبی

آلفا

)(CR
1/391

کرونباخ )(CA
1/319

9/9153

1/311

9/3199

1/199
1/113

9/1931
9/1351

2

کارآفرینی شرکتی

استخراجی )(AVE
1/953

سرمایة انسانی

1/191

1/335

سرمایة سازمانی
سرمایة اجتماعی

1/991
1/933

1/395
1/319

2

3

3

میانگین

عالوه بر روایی سازه ،که برای بررسی اهمیت نشانگر های انتخمابشمده بمرای انمدازهگیمری
سازهها به کار میرود ،روایی تشخیصی 2نیز در تحقیق حاضر مورد نظر است؛ بمه ایمن معنما کمه
نشانگر های هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت به سازه های دیگر
مدل فراه آورند؛ به عبارت سادهتر ،هر نشانگر فق سازۀ خود را اندازهگیری کنمد و ترکیمب
آنها به گونهای باشد که تمام سازه ها بهخوبی از یکمدیگر تفکیمک شموند .بما کممک شماخص
میانگین واریانس استخراجشده ( 5)AVEمشخص شد که تممام سمازههمای ممورد مطالعمه دارای
5

میانگین واریانس استخراجشدۀ باالتر از  3/5هستند .شاخص سازگاری ترکیبمی در واقمع نسمبت
مجموع بارهای عاملی متغیرهای مکنون به مجموع بارهای عاملی به عمالوه واریمانس خطاسمت.
مقادیر آن بین  3تا  1است و جایگزینی برای آلفای کرونباخ اسمت .مقمدار ایمن شماخص نبایمد
کمتر از  ./7باشد .شاخص آلفای کرونباخ میزان بارگیری همزمان متغیرهای مکنون یما سمازه را
در زمان افزایش یک متغیر آشکار اندازه گیری ممیکنمد .مقمدار ایمن شماخص از  3تما  1اسمت.
)1. Average Variance Extracted (AVE
)2. Composite Reliability (CR
)3. Cronbach’s alpha (CA
4. Discriminant Validity
5. Average Variance Extracted
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مقدار این شاخص نباید کمتر از  ./7باشد .ستون آخر این جدول متوس نمرههای مشاهدهشمده
برای هر متغیر را به تفکیک نشمان ممیدهمد .بما توجمه بمه انتخماب طیمف لیکمرت 5تمایی بمرای
پرسشهای تشکی دهندۀ متغیرهای تحقیق باید مقادیر حاص از نظرات پاسمخگویان را بررسمی
کرد تا ارزیابی پاسخدهندگان از وضعیت موجود متغیرهای تحقیق مشخص شود .همانطور کمه
در جدول باال مشاهده میشود ،تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از حمد متوسم ارزیمابی شمدهانمد
که نشان از وضعیت مطلوب در سازمان دارند.
شاخص نیکویی برازش مدل( :)GOFاین شاخص سازش بین کیفیمت ممدل سماختاری و
مدل اندازهگیری شده را نشان میدهد و برابر است با:
GOF  AVE  R2

که در آن  AVEو  R2میانگین  AVEو  R2می باشد .باالبودن شماخص مقمدار  GOFاز
 3/5برازش مدل را نشان میدهد .برای این ممدل مقمدار شماخص نیکمویی بمرازش  3/551شمده
است و نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر ،داده های این پژوهش با ساختار عاملی
و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیمانگر همسموبودن پرسمشهما بما سمازه همای
نظری است .شک  1مدل تحلیلی تحقیمق را در حالمت تخممین ضمرایب اسمتاندارد و معنماداری
( )t-valueنشان میدهد .متغیرهای پنهان به نوبة خود بمه دو نموع متغیرهمای درونمزا یما جریمان-
گیرنده و متغیرهای برونزا یا جریاندهنده تقسی میشوند .همر متغیمر در سیسمت ممدل معمادالت
ساختاری میتواند ه به شک یک متغیر درونزا و ه یک متغیمر برونمزا در نظمر گرفتمه شمود.
متغیر کارآفرینی شرکتی برونمزا و متغیرهمای سمرمایة انسمانی ،اجتمماعی و سمازمانی و عملکمرد
شرکت درونزا هستند .تمامی ضرایب با استفاده از آمارۀ  tآزمون می شوند .بر طبمق ایمن ممدل،
ضریب مسیر در سطح اطمینان  %35معنادار است ،اگر مقدار آمارۀ  tاز  1/35بیشتر باشد.
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t=10.522
=0.527
R2=0.278

t=12.435
=0.538
R2=0.290

کارآفرینی شرکتی

157
t=8.637
=0.551
R2=0.504

سراایة انسانی

سراایة سازاانی

t=3.797
=0.214
R2=0.504

t=2.301
=0.157
R2=0.504

t=9.945
=0.494
R2=0.244

عملکرد شرکت
t=3.452
=0.195
R2=0.504

سراایة اجتماعی

شک  .1ادل تحقیق در حاتت تخمین و اعناداری ضرایب

نتایج فرضیههای تحقیق :در جدول  ،1نتایج آزمون فرضیههای تحقیق ارائه شده است.
جدول .9ضرایب اسیر ،آاارة  ، tسطح اعناداری و نتیجة فرضیة تحقیق
فرضیات تحقیق

ضریب
تأثیر

آمارة t

ضریب
تعیین

سطح
معناداری

سرمایة اجتماعی  عملکرد شرکت

1/135

9/951

سرمایة انسانی  عملکرد شرکت

1/551

3/919

سرمایة سازمانی  عملکرد شرکت

1/119

9/131

کارآفرینی شرکتی  عملکرد شرکت

1/939

1/911

کارآفرینی شرکتی  سرمایة اجتماعی

1/151

3/395

1/199

کارآفرینی شرکتی  سرمایة انسانی

1/511

11/511

1/113

P<1/11

کارآفرینی شرکتی  سرمایة سازمانی

1/593

11/995

1/131

P<1/11

|t|>2.58 Significant at P<0.01

1/519

نتیجه

P<1/11

تأیید

P<1/15

تأیید

P<1/11

تأیید

P<1/15

تأیید

P<1/11

تأیید
تأیید
تأیید

|t|>1.96 Significant at P<0.05

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،همة فرضیههای تحقیمق تأییمد شمدند .در
کنار تأثیر مستقی  ،کارآفرینی شرکتی به طور غیر مستقی نیمز بمر عملکمرد تمأثیر ممیگمذارد.
ضریب تأثیر کارآفرینی شرکتی بر عملکرد از مسیر سمرمایة انسمانی  ،3/13سمرمایة سمازمانی
 3/115و سرمایة اجتماعی  3/335است .در مجموع میتوان گفت کارآفرینی شرکتی هم بمه

158

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1131

طور مستقی و ه به طور غیر مستقی از طریق سرمایة دانمش– بنیمان بمر عملکمرد تمأثیر ممی-
گذارد.
بحث و نتیجهگیری
همانطور که پیش از این ذکر شد ،تحقیقات زیادی در مورد رابطة مستقی کارآفرینی شمرکتی
و عملکرد انجام شده است و نتیجة ایمن تحقیقمات حماکی از آن اسمت کمه تعقیمب کمارآفرینی
شمرکتی بهبمود عملکمرد شمرکت را در پمی دارد ( Zahra and Gravis, 2000; Yang et al.,

 .)2007; Antoncic and Hisrich, 2001; Simsek and Heavey, 2011اما آنچه کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است مکانیس هایی است که از طریق آنها کارآفرینی شمرکتی بمر عملکمرد
تأثیر میگذارد .هدف این تحقیق تبیین مدلی میانجی است که در آن سرمایة دانمش بنیمان نقمش
میانجی را در رابطة این دو ایفا میکند .نوآوری ،سرمایهگذاری مخاطرهآمیز شرکتی و نوسازی
استراتژیک مؤلفههای کارآفرینی شرکتی را در این تحقیمق شمک ممیدهنمد؛ همچنمین سمرمایة
دانش بنیان شرکت در سه شمک سمرمایة انسمانی ،سمرمایة اجتمماعی و سمرمایة سمازمانی ممورد
بررسی قرار گرفت .برای سنجش عملکرد نیز از سه شاخص بازدهی نسبت بمه فمروش ،بمازدهی
ک داراییها ،بازدهی حقوق صاحبان سرمایه استفاده شد.
نتایج حاص از تحلی دادههای تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار کارآفرینی شرکتی بمر
عملکرد شرکت است .این یافته بما نتمایج تحقیقمات سیمسمک و هیموی ( ،)1311آنتونسمیک و
هسیریچ ( ،)1331یان

و همکاران ( ،)1337سنجقی و همکاران ( ،)1131ایمانیپور و زیمودار

( )1187و ابراهی پور و همکاران ( )1133همخوانی کام دارد؛ همچنین نتایج این تحقیق نقمش
میانجی سرمایة دانش بنیان را در رابطة کارآفرینی شرکتی -عملکرد تأیید کرد .بمدین معنما کمه
پرداختن به کارآفرینی شرکتی باعث توسعة و نوسازی سرمایة دانش بنیان شرکت ممیشمود و از
این طریق عملکرد شرکت را بهبود میبخشد؛ البته این بدین معنا نیست که سمرمایة دانمش بنیمان
تنها متغیر میانجی این رابطه است .این یافته با نتایج تحقیق سیمسک و هیموی ( )1311همخموانی
دارد .از دیگر یافتههای این تحقیق آن است که کارآفرینی شرکتی میتواند بمه عنموان یکمی از
پیشنیازهای توسعههای سرمایههای انسانی ،اجتماعی و سازمانی ایفمای نقمش کنمد (جمدول .)1
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این یافته با نتایج تحقیق سمسیک و هیوی ( )1311اندکی تفاوت دارد .این تفماوت از آنجاسمت
که در تحقیق آنها پرداختن به کارآفرینی شرکتی تنهما بمه توسمعة سمرمایة انسمانی و اجتمماعی
کمک میکند و در مورد سرمایة سازمانی صدق نمیکند.
پرداختن به فعالیتهای کارآفرینی شرکتی شرکت را در مسمیرهای جدیمد قمرار ممیدهمد و
فرایندهای جستوجو و آزمونگری را ایجماب ممیکنمد کمه هممین اممر باعمث ایجماد دانمش و
بصیرت جدید در میان کارکنان میشود .کارکنانی که از دانش بیشتری برخوردارند ممیتواننمد
عملکرد شرکت را از طریق افزایش منافع مشتری و کماهش هزینمههمای تولیمد و ارائمة خمدمات
بهبود ببخشند؛ همچنین پرداختن به کارآفرینی شرکتی باعث ایجاد طیفمی گسمترده از مبمادالت
اجتماعی در شرکت میشود که مبادلة اطالعات ،هماهنگی ،همکاری و تصمی گیری مشمترک
میان واحدهای مختلف را در پی دارد .شرکتهایی که دارای سرمایة اجتماعی بیشمتری هسمتند
در مقایسه با شرکتهایی که از سرمایة اجتماعی کمتری برخوردارند شانس بیشتری برای ارتقما
و حصول دستاوردهای عملکردی ناشی از دانش موجود در بخشهای مختلف شمرکت دارنمد.
در نهایت ،پرداختن به کارآفرینی شرکتی ،از طریق متنوعساختن و نوسازی تجربیات ابمزاری را
برای بروزرسانی ،اصالح و بهسازی دانش موجود در فعالیتهای روزانة سازمان فراه میکنمد.
آن همچنین شرکت را در معرض خطاهای کارآفرینانه قرار میدهد که این امر تجدیمد نظمر در
مفروضات ،عقاید و دیدگاههای فعلی موجود در فعالیتهای روزانمه را بمه هممراه دارد .سمرمایة
سازمانی میتواند هزینههای عملیاتی را از طریق بهحداق رسماندن اشمتباهات تکمراری ،افمزایش
بهرهبرداری از دانش ،و تسهی پردازش اطالعات کاهش دهد.
بر مبنای ادبیات موجود ،شرکتهمای تکنولموژیمحمور شمرکتهمایی هسمتند کمه گمرایش
شدیدی به تحقیق و توسعه دارند و بر نوآوری و کارآفرینی تأکید میکننمد؛ همچنمین دانمش و
کارکنان دانشی در این دسته از شرکتها از اهمیت باالیی برخوردار هستند .نتمایج ایمن تحقیمق
میتواند به بهبود عملکرد شرکتهای مذکور کمک کند.
پیشنهادها
یافتههای تحقیق بیانگر آن هستند که پمرداختن بمه کمارآفرینی شمرکتی (در سمه بععمد نموآوری،
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سرمایهگذاری مخماطرهآمیمز شمرکتی و نوسمازی اسمتراتژیک) بمه تقویمت سمرمایة دانمش بنیمان
شرکت (در سه بععد سرمایة انسانی ،سرمایة سازمانی و سرمایة اجتماعی) منجر میشمود و از ایمن
طریق عملکمرد شمرکت بهبمود ممییابمد .بمر پایمة یافتمههمای تحقیمق ،توصمیه ممیشمود ممدیران
شرکتهای مورد مطالعه موارد ذی را مد نظر داشته باشند:
 .1فراه کردن زمینه برای کسب تجربیات جدید و به تبمع آن دانمش جدیمد از طریمق ورود
به حوزههای کاری جدید؛
 .1ایجاد فضا برای جستوجوگری ،ریسمکپمذیری هوشممندانه و پمرداختن بمه مشماهدات
خالق از طریق اهتمامورزیدن به نوآوری در محصوالت ،فرایندها و ساختارها؛
 .1ایجاد زمینه برای توسمعة شمبکههمای ارتبماطی و بمه تبمع آن مبمادالت اجتمماعی از طریمق
نوسازی ساختارهای سازمانی؛
 .2ایجاد زمینه برای بهروز رسمانی دانمش موجمود در فعالیمتهمای روزممره و تزریمق دانمش
جدید در ساختار و عملیات شرکت از طریق ایجاد تنوع در عملیات روزانة شرکت.
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