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 دهیچک
 یهما سم  یمکان یمجرا از عملکرد بر یشرکت ینیکارآفر یاثرگذار ندیافر که است آن انگریب قاتیتحق

 ریم متغ بما  عملکمرد  و یشمرکت  ینیکارآفر ةرابط نییتب حاضر قیتحق هدف .ردیگیم صورت انِیبن دانش

 تهمران  بهمادار  اوراق بمورس  در شمده رفتمه یپذ محمورِ  یتکنولوژ یهاشرکت انیبن دانش هیسرما یانجیم

 ةجامعم . اسمت  یکماربرد  همدف،  نظر از و یهمبستگ -یفیتوص روش و تیماه نظر از قیتحق نیا. است

 کمه  شمود یمم  شمام   را ییدارو مواد و ییایمیش ،یبرق یهادستگاه خودرو، صنعت چهار قیتحق یآمار

 21 یهما داده کمه  شمد  اسمتفاده  یسرشممار  روش از هاشرکت انتخاب یبرا. است شرکت 55 آن تعداد

 دست یهاداده و استاندارد ةپرسشنام ابزار از هاداده یآورجمع یبرا. گرفت قرار یبررس مورد شرکت

 و یدییتأ یعامل  یتحل از هاادهد  یتحل یبرا. شد استفاده( هاشرکت عملکرد به مربوط مستندات) دوم

 نشمان  جینتا .است شده استفاده (PLS) یجزئ دوم توان نیکمتر روش به یساختار معادالت یسازمدل

 نقمش  یاجتمماع  ةیسمرما  و یسمازمان  ةیسمرما  ،یانسمان  ةیسمرما  بعمد  سه در انیبن دانش ةیسرما که دهدیم

 یشمرکت  ینیکمارآفر  به پرداختن که معنا نیا به .دارد عملکرد و یشرکت ینیکارآفر ةرابط در را یانجیم

 . شودیم منجر شرکت عملکرد بهبود به هیسرما ةتوسع نیا و دارد یپ در را انیبن دانش ةیسرما ةتوسع
 

  یشرکت ینیکارآفر ،عملکرد ،یسازمان ةیسرما ،یانسان ةیسرما ،یاجتماع ةیسرما: یدیکل یهاواژه

 

                                                           
 نویسندۀ مسئول:  myarahmadi61@yahoo.com  

 دانشیار



1131 بهار ،1 شمارۀ ،7 دورۀ کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      152 

 مقدمه

 یوهایسمنار  در. اسمت  دهیرسم  اثبات به یاجتماع و یاقتصاد ةتوسع رد هاشرکت گاهیجا و نقش

 و همماپاسممخ دیممبا همماشممرکت ،اسممت یدگیممچیپ و ییایممپو آن ةمشخصمم کممه ،دیممجد یاقتصمماد

 بما  ممرتب   یهما تیم فعال ،یتیوضمع  نیچنم  در. ابنمد یب تیم موفق و بقا یبرا را یدیجد یها واکنش

 ،گمر ید یعبمارت  بمه  ؛(Ana et al., 2011, p.397) دابنم ییمم  تیم اهم اریبسم  یشمرکت  ینیکارآفر

 دیم جد یهما فرصمت  ییشناسما  منظور به ها سازمان شود یم اتریپو و تردهیچیپ  یمح که همچنان

(. Hayton, 2005, p.21) شموند  تمر نیکمارآفر  دیم با داریم پا یعمال  عملکمرد  بمه  یابیدسمت  یبمرا 

 ینوسمماز ،یسممودآور فهممد بمما شممدهسیتأسمم قبمم  از یهمماشممرکت در یشممرکت ینیکممارآفر

 یهما تیم موفق و نمده یآ در درآمدها انیجر منظور به دانش کسب ،ینوآور جیترو ک،یاستراتژ

 شرکتی کارآفرینی کلی، طور هب (.Hornsby et al., 2002, p.255) است افتهی ظهور یالمللنیب

 ,Ozdemirci) اسمت  گرفته قرار توجه موردشمار آمده و  بهموفق  هایسازمان درمه   یعنصر

2011, p.613.) 

 نظمر  از هم   گسمترده  طمور  بمه  آن عملکمرد  و سمازمان  ةنانم یکارآفر شیگمرا  نیبم  یهمبسمتگ 

 گریکمد ی بما  چنمدان  یتجربم  مطالعمات  جینتما  امما  اسمت  شمده  بحث یتجرب نظر از ه  و یمفهوم

 بهتمر  یانجیم م یرهما یمتغ درنظرگمرفتن  بما  کمه  دهمد یم نشان هاپژوهش یبرخ. دنندار یهمخوان

 1شمفرد  و کلونمد یو .کمرد  حیتشمر  را سمازمان  عملکمرد  و نانهیکارآفر شیگرا نیب ةرابط توان یم

 و عملکمرد  بمر  شیگمرا  نیا مستق  اثر ه  نانهیکارآفر شیگرا محققان نکهیا با معتقدند( 1331)

 نظمر  اسماس  بر حال نیع در اند،کرده یبررس را یخارج  یمح یرهایمتغ همراه به وابسته اثر ه 

 را شمده انیب ةرابط نییتب در سازمان یداخل یرهایمتغ ةگرانیانجیم نقش( 1335) 1دس و نیمپکال

 انیم م  یمستق ةرابط شد، ذکر که طورهمان (.8 ص ،1131 همکاران، و یسنجق) اندگرفته دهیناد

 امما  ؛(Dess et al., 2003) اسمت  هشمد  یبررسم  گسمترده  طمور  هب عملکرد و یشرکت ینیکارآفر

 شمک   هما آن قیم طر از رابطمه  نیم ا اسمت  ممکن که 1یعوامل ییشناسا منظور به یاندک مطالعات

 بر که یاژهیو یهاس یمکان مورد در یاندک شواهد و هایتئور عالوه هب  .است شده انجام ردیبگ

                                                           
1. Wiklund and Shepherd 
2. Lumpkin and Dess 
3. contingencies 
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 Simsek and) دارد وجمود  اسمت  حماک   عملکمرد  بهبمود  بمه  یشرکت ینیکارآفر کمک ندیفرا

Heavey, 2011, p.81.) 

 نیم ا عملکمرد،  و یشرکت ینیکارآفر انیم ةرابط مورد در ینظر یمبان تیتقو یبرا تالش در

 منمابع  ةتوسمع  کمه  اسمت یپو یتیقابل یشرکت ینیکارآفر که پردازدیم فرض نیا حیتشر به قیتحق

 دگاهیممد نیمما سماختن روشممن بمه  قیممتحق نیم ا گممر،ید یعبممارت هبم  ؛دارد همممراه بمه  را انیممبن دانمش 

 یهما تیم قابل ینوسماز  و تیم تقو قیم طر از یشمرکت  ینیکمارآفر  به پرداختن چگونه دازدکهپر یم

 نیمی تب حاضمر  قیم تحق هدف نیبنابرا ؛شودیم منجر شرکت عملکرد بهبود به شرکت انیبن دانش

 یهمماشممرکت انیممبن دانممش ةیسممرما یانجیممم ریمممتغ بمما عملکممرد و یشممرکت ینیکممارآفر ةرابطمم

 کارکنمان  و دانمش  که آنجا از .است تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ محور یتکنولوژ

 یمبنما  بمر  ،دنم یآیم شمار به یمحور یموضوع شرفتهیپ یتکنولوژ یدارا یهاشرکت در یدانش

  .دکر ارائه مطالعه مورد یهاشرکت عملکرد بهبود یبرا ییهاشنهادیپ توانیم قیتحق نیا جینتا
 

 قیتحق نةیشیپ و اتیادب بر یمرور

 یشرکت ینیارآفرک

 ینیرکمارآف  ،یشمرکت  ینیکارآفر  یقب از یگوناگون عبارات قالب در یسازمان ینیکارآفر ۀدیپد

 ,Antoncic, 2007) است شده داده شرح 1یشرکت زیآممخاطره یگذارهیسرما و یشرکت درون

p.310 .)از یبرخم  به مقاله نیا در که است شده ارائه یمتعدد فیتعار یشرکت ینیکارآفر یبرا 

1میلر .شود یم اشاره هاآن
بمه   اقمدام  کمه  دانمد ممی ( یمک شمرکت کمارآفرین را شمرکتی     1381) 

 در و تمه پذیرف را آمیمز مخماطره  همای گمذاری سمرمایه  یااندازهتا  ،کردهبازار  -نوآوری محصول

 نیکمو (. Lau et al., 2010, p.8) است برای غلبه بر رقبایش پیشرو نهمااشگیپ هاینوآوری ةارائ

 کمه  اسمت  کیاسمتراتژ  یریم گجهمت  کیم  یشرکت ینیکارآفر که کردند اظهار( 1333) لزیما و

 گما  . شمود  یم سازمان ک  یحت ای هایاستراتژ خدمات، ندها،یفرا محصوالت، یبازساز شام 

 قیم طر از ها شرکت که است یندیافر یشرکت ینیکارآفر که کردند هاراظ( 1333) نسبرگیگ و

 قلممرو  در رییتغ واسطة هب ای دهندیم شک  را یدیجد وکارکسب نند،ک یم ینوآور به اقدام آن

                                                           
1. Corporate venturing 
2. Miller 
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بمه   ،عمومما  (. Romero-Martinez et al., 2010, p.5) سمازند یمم  دگرگون را خود ندهایافر ای

و اصالح مدل تجماری سمازمان    بهسازی یبرااستراتژیک  یاگزینه شک کارآفرینی شرکتی به 

 بمازار  در آن رقمابتی  قعیمت مو بهبود نیز و مشتری تغییر حال رد نیازهای ساختنبرآوردهبه منظور 

 کمارآفرینی  موضوع مورد در حالت سه در توانمی(. Lau et al., 2010, p.6) شودمی نگریسته

یک سمازمان بمه    که زمانی .1: کرد بحث سازمان داخلی یا خارجی عام  یک عنوان هب شرکتی

یمک فمرد یما یمک تمی  در سمازمان محصمول         کمه  یزممان  .1 شمود میجدید وارد  یوکارکسب

و  لیمات عم کم   در کارآفرینانمه  پمارادای   تغییمر  یمک  کمه  زممانی  .1 کندمیجدیدی را طراحی 

 (.Ozdemirci, 2011, p.612) کندمی رسوخ سازمان یک انداز چش 

 در نانمه یارآفرک یدستاوردها و رفتار ةمطالع ،کیاستراتژ ینیکارآفر ۀحوز محققان انیم در 

 تفماوت  حیتشمر  یبمرا  یاصمل  ۀسماز  شمک   هبم  ،یشمرکت  ینیکارآفر اصطالح به ای شرکت سطح

 و محتوا مختلف یهاوهیش به محققان که هرچند. است بوده توجه مورد هاشرکت انیم عملکرد

 از یامجموعمه  صمورت  بمه  آن اغلمب  امما  انمد کمرده  یسماز مفهوم را یشرکت ینیکارآفر یاجزا

 از دیم جد یهما فرصمت  بیم تعق و کشمف  بمر  کمه  است شده فیتعر شرکت -سطح یهاتیفعال

 Simsek) است متمرکز ینوساز و یشرکت زیآممخاطره یگذارهیسرما ،ینوآور اقدامات قیطر

and Heavey, 2011, p.81)عممده  ةلفم ؤم سمه  بمر  مشتم  یشرکت ینیکارآفر گرید یعبارت هب ؛ 

-Romero) 1کیاسممتراتژ ینوسمماز ،1یشممرکت زیممآممخمماطره یگممذارهیسممرما ،ینمموآور: اسممت

Martinez et al., 2010, p.5 .) محصموالت،  یمعرفم  و خلمق   یم قب از ییرفتارهما  بمه  ینموآور 

 یشمرکت  زیم آممخماطره  یگذارهیسرما. دارد اشاره دیجد یسازمان یها ست یس و دیتول یندهایفرا

 یهما سمازمان  دیم خر ایم   یاندازراه قیطر از دیجد یوکارهاکسب به ورود  یقب از ییرفتارها به

  یممقب از ییرفتارهمما انگریممب کیاسممتراتژ ینوسمماز کممه یحممال در ،دارد اشمماره دیممجد یتجممار

 در رییم تغ ایم  هما تیم فعال قلممرو  در رییم تغ قیم طر از اتشیم عمل یایم اح ایم  شرکت ساختن دگرگون

 (.Zhang et al., 2008, p.130) است اشیرقابت کردیرو
 
 

                                                           
1. Venturing  
2. Strategic renewal 
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 انیبن دانش ةیسرما

 کمار  هبم  یرقمابت  تیم مز کسمب  یراب شرکت کی که یدانش ک  عنوان تحت انیبن دانش ةیسرما

 از کمه  شودیم محسوب یمولد کانال ای س یمکان کی نیهمچن آن .است شده فیتعر دریگیم

 عناصمر  کمه  هرچنمد . دهمد یم قرار ریتأث تحت را شرکت عملکرد ،یشرکت ینیکارآفر آن قیطر

 ممورد  موضموعات  ایم  باشد داشته یمختلف اشکال است ممکن شرکت کی انیبن دانش ی هیسرما

 عیم توز ایم  یآور جمع را دانش چگونه که منظر نیا از اساسا  هاآن اما باشد متفاوت هاآن دیتأک

 و( یاجتمماع  ةیسمرما )یارتبماط  یمجمار  ،(یانسان ةیسرما) افراد ةواسط هب یعبارت هب ای -کنند یم

 انیم بن دانمش  ةیسمرما  کمه  تیم واقع نیا. هستند زییتم قاب  -(یسازمان ةیسرما)یسازمان یهاست یس

 دگاهیم د شمام   اتیم ادب در وفمور بمه  دارد هاهیرو/ هاست یس و رواب  افراد، در شهیر شرکت کی

 اسمت  گرفتمه  قمرار  دیم تأک ممورد  ایم پو یهما تیم قابل و یسمازمان  یریادگیم  دانش، /منابع بر یمبتن

(Simsek and Heavey, 2011, p.82 .)شمرکت  کیم  محمور،  -منبمع  پمردازان هینظر دگاهید از 

 یهمگم  کمه  اسمت  یاجتماع یندهایافر و یانسان منابع ها،ست یس به نسبت تعهدات از یامجموعه

 از نیهمچنم  ؛(Alvarez and Busenitz, 2001) 1دارنمد  قمرار  شرکت ژهیو دانش پوشش تحت

 یسمازمان  و یاجتمماع  ،یانسمان  یهما هیسمرما  از کیهر ،یسازمان یریادگی پردازانهینظر دگاهید

 دگاهیم د یدارا کمه  یمحققمان  سمرانجام، . دارنمد  دانش ینوساز و توسعه، خلق، در یاساس ینقش

 عنموان  هبم  یسمازمان  و یاجتماع ،یانسان یهاهیسرما نقش بودنیمحور بر هستند ایپو یهاتیقابل

 نیم ا یمبنما  بمر . دارنمد  دیم تأک هارکتش انیم در عملکرد در شدهمشاهده یهاتفاوت یاصل منشأ

 شرکت کی توس  یشرکت ینیکارآفر بیتعق که شودیم استدالل ،یبعد سه انیبن دانش اساس

 یاعضما  یهما رتمهما  و دانمش  ةتوسمع /ارتقما  قیم طر از -هیسرما نوع سه هر تیتقو و ینوساز به

 ایم ) شمرکت  سراسر رد یاجتماع مبادالت یالگوها یبهساز /تیتقو ،(یانسان ةیسرما ای) سازمان

 ةیسمرما  ایم ) نمدها یافر و هما هیم رو هما، سمت  یس در موجود دانش  یتعد/جادیا و( یاجتماع ةیسرما

 (.        Simsek and Heavey, 2011, p.82) ندکیم کمک -(یسازمان
 
 

                                                           
1. All blanketed by firm-specific knowledge 
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 عملکرد و یشرکت ینیکارآفر

 ,Antoncic and Hisrich, 2004) اسمت  شمرکت  عملکمرد  یشمرکت  ینیکمارآفر  1اممد یپ نیتمر مهم  

p.519 .)جمة ینت در یسمودآور  و رشمد  حسمب  بمر  یسمازمان  جینتما  بهبمود  کمه  دارد وجمود  دهیعق نیا 

 از نفمک یال یبخشم  یشمرکت  ینیکمارآفر  .شمود یمم  حاصم   افتهیاسمتقرار  یهما سازمان در ینیکارآفر

 یسمودآور  و رشمد  بما  کمه  اسمت  آن انگریم ب قمات یتحق جینتما  و دیم آیمم  شممار   به موفق یهاسازمان

 Covin and Slevin,1986; Zahra,1991,1993a; Zahra and) دارد رابطمه  بمزرگ  یهما رکتشم 

Covin,1995)1خموب  یاکننمده ینم یبشیپم  یشمرکت  ینیکمارآفر  که است آن انگریب جینتا نیهمچن ؛ 

 رشمد  و متخاصم   یهما  یمحم  در کوچمک  یهما شمرکت  عملکرد کوچک، یهاشرکت رشد یبرا

 کمه  اسمت  آن از یحماک  هما افتمه ی. دیم آیمم  شممار  هبم  متحمده  تاالیم ا بهداشمت  مراقبمت  یهاشرکت

 یهما انمدازه  در متحمده  االتیم ا و یاسملوون  ةافتیاسمتقرار  یهما شمرکت  در رشد با یشرکت ینیکارآفر

 دارد رابطمه  ییایاسملوون  یهما شمرکت  در یسمودآور  بما  نیهمچنم  و مختلمف  عیصمنا  از زین و مختلف

(Antoncic and Hisrich, 2001) . نمان یکارآفر یریم گجهمت  کمه  اسمت  آن انگریم ب مطالعمات  ریسما 

. اسمت  ممدت کوتماه  آثمار  عالوه هب و یمال عملکرد و رشد بر( بلندمدت) داریپا آثار یدارا هاشرکت

 در دارد نانمه یکارآفر یهما تیم فعال بمه  شیگمرا  هما آن ارشمد  تیریممد  کمه  ییهاسازمان رودیم انتظار

 رشمد،  از یبماالتر  سمطوح  بمه  ورزنمد یم اهتمام یشرکت ینیکارآفر به کمتر که ییهاسازمان با سهیمقا

 (.Antoncic and Hisrich, 2004, p.524) ابندی دست دیجد ثروت خلق و یسودآور
 

 انیبن دانش ةیسرما و یشرکت نیکارآفر 

 ةیسمرما . دارد یانسمان  ةیسمرما  در شهیر هعمد طور به دانش: یانسان ةیسرما و یشرکت ینیکارآفر

 شده فیتعر شرکت سراسر در رانیمد و کارکنان ةتجرب و هامهارت دانش، عنوان تحت یانانس

 بممه اسممت ممکممن یانسممان ةیسممرما اگرچممه(. Subramaniam and Youndt, 2005) اسممت

 خلمق  یبمرا  مهم   انیم بن کیم  عنموان  بمه  زین یشرکت ینیکارآفر کند، کمک یشرکت ینیکارآفر

 مسمتمر  یبروزرسمان  و یبهسماز   یم قب از یینمدها یافر جیتمرو  قیم طر از یریادگیم  و دیم جد دانش

 تونیها که چنان ای دکنیم نقش یفایا یمرزگستر و یستگیشا کسب ،یاندوزتجربه ها،مهارت

                                                           
1. consequence 
2. A good predictor 
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 همزممان  توجمه  شمام   ز،یم آمتیموفق یشرکت ینیکارآفر کنندیم انیب( 237 ص ،1335) یکل و

 نمدها یافر و هاتیفعال از یفیط رو نیا از و شودیم 1یبرداربهره و( اکتشاف) ینوآور یهردو به

 یهما مهمارت  ةتوسمع  و ندهایافر ترکام  درک در افراد به 1تیفعال که آنجا از. ردیگیم بر در را

 یآورجممع  یبمرا  را نمه یزم یشرکت ینیکارآفر یهاتیفعال به پرداختن کند،یم کمک اثربخش

 ؛(Zollo and Singh,1998) دسماز یمم  فراه  کارکنان انیم در حیصر و یضمن دانش یهاانیبن

 رییم تغ دیم جد خمدمت  -کماال  و یتجمار  ،یفنماور  یرهایمس سمت به شرکت که یزمان نیهمچن

 و جممووجسمت  ینمدها یافر مممداوم طمور  هبم  یشممرکت ینیکمارآفر  یهما تیممفعال دهمد، یمم  جهمت 

 انیم م در دیم جد رتیبصم  و دانمش  جماد یا باعمث  اممر  نیهمم  کمه  کنمد یمم  جابیا را یآزمونگر

 ،یریادگیم  پمردازان هیم نظر دگاهید از(. Simsek and Heavey, 2011, p.84) شودیم نکارکنا

 هبم . کنمد یمم  عم  یگروه و یفرد یریادگی یبرا ییمبنا ةمثاب به دیجد یهادگاهید و اتیتجرب

 ریم ز یبمرا  افراد کیتحر قیطر از را یگروه و یفرد یریادگی یشرکت نانیفرکارآ خاص، طور

 بمه  پمرداختن  زین و هوشمندانه یهاسکیر رشیپذ و جوگربودنوجست مفروضات، بردن سؤال

 (. Vera and Crossan, 2004) دننکیم جیترو خالق مشاهدات

 کارکنمان،  اتیم تجرب و هما  مهمارت  در تنهما نمه  دانش: یاجتماع ةیسرما و یشرکت ینیکارآفر

 زین ندکیم متص  ه  به را شرکت مختلف سطوح رانیمد و کارکنان که یروابط ةشبک در بلکه

 کمه  اسمت  آن انگریم ب یسازمان ینوساز اتیادب(. Nahapiet and Ghoshal, 1998) دارد وجود

 از سلسمله  کیم  به ادیز احتمال به پردازندیم یشرکت ینیکارآفر یهاتیفعال به که ییهاشرکت

 شمموندیممم متوسمم  تیریمممد نییپمما و یانیممم بمماال، سممطوح در کپارچممهی ةنانممیکارآفر اقممدامات

(Hornsby et al., 2009, p.238 .)ینیکمارآفر  بمه  پمرداختن  کمه  دهمد یمم  نشمان  نیهمچنم  آن 

 کمه  شمود یمم  شمرکت  در یاجتماع مبادالت از یچندسطح و دهیچیپ یفیط جادیا باعث یشرکت

 را مختلف یواحدها انیم مشترک یریگ یتصم و یهمکار ،یهماهنگ ،یادیبن اطالعات ةمبادل

 مختلمف  سمطوح  در تیریممد  کمه  آنجا از(. Simsek and Heavey, 2011, p.84) رددا یپ در

 یشمرکت  ینیکمارآفر  بمه  پمرداختن  کنمد یمم  فما یا را هم   به وابسته یول مجزا یهانقش هاشرکت

                                                           
1. Innovation(exploration) and exploitation 
2. practice 



1131 بهار ،1 شمارۀ ،7 دورۀ کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      153 

 آوردیمم  فمراه   را یتیریممد  مختلمف  سمطوح  انیم م یاجتمماع  مبمادالت  یبرا زهیانگ و فرصت

(Adler and Kwon, 2002 .)بیم تعق کمه  دارد وجمود  اسمتدالل  نیم ا یعممود  مبادالت از جدا 

 ژهیم وهبم  ؛نمد کیمم  تیتقو زین را سازمان یاعضا انیم یجانب و یافق مبادالت یشرکت ینیکارآفر

 داشمته  یدسترسم  سمازمان  سراسمر  مختلف دانش منابع به داشت خواهند ازین یشرکت نانیکارآفر

 یواحمدها  و فعاالن با را یاجتماع رواب  یکار نیچن انجام یبرا و نندک کپارچهی را آن و باشند

 مقابم ،  در. دهنمد یمم  شیافمزا  را شمرکت  یاجتمماع  ةیسرما قیطر نیا از و نندکیم جادیا مجزا

 مبمادالت  یبمرا  یکمتمر  یهافرصت از پردازندیم یشرکت ینیکارآفر به کمتر که ییهاشرکت

 ةیرماسم  ةتوسمع  یبمرا  را یترمحمدود  ۀحموز  اممر  نیم ا و برخوردارنمد  یعممود  و یافق یاجتماع

 (.Simsek and Heavey, 2011, p.85) سازدیم فراه  یاجتماع

 ممدونِ  تجربمة  و شمده نمه ینهاد دانمش  بمه  یسمازمان  ةیسمرما : یسازمان ةیسرما و یشرکت ینیکارآفر

 سماختارها،  راهنمما،  یهما دفترچمه  مسمتندات،  داده، یهما گماه یپا در کمه  دارد اشاره سازمان در موجود

 بمه  پمرداختن (. Subramaniam and Youndt, 2005) اسمت  شمده  گرفته ارک هب ندهایافر و هاست یس

 یسمازمان  ةیسمرما  اصمالح  و یرسمان  روزهبم  یبمرا  را یارزشممند  ابزار یکتشر ینیکارآفر یهاتیفعال

 شمده  گسمترده  شمرکت  سراسر در مختلف اشکال در و عیوس طور هب دانش که هرچند .ندکیم فراه 

 روزانمه  یهما تیفعال که آنجا از. است نهفته روزانه یهاتیفعال در شدان نیا از یمیعظ بخش اما است

 قیم طر از ،یشمرکت  ینیکمارآفر  بمه  پمرداختن  ،ابمد ییمم  رییم تغ تجربمه  به پاسخ در آن در نهفته دانش و

 در موجمود  دانمش  یبهسماز  و اصمالح  ،یرسان بروز یبرا را یابزار ،اتیتجرب ینوساز و ساختنمتنوع

 بمه  پمرداختن (. Simsek and Heavey, 2011, p.85) سمازد یمم  فمراه   زمانسما  ةروزانم  یهما تیفعال

 ارائمة  بمه  دیم جد اتیم تجرب کسمب  یبمرا  نمه یزم دنکمر فراه  بر عالوه یشرکت ینیکارآفر یهاتیفعال

 در یفعلم  یدانشم  یسماختارها  ینوسماز  خمود  امر نیا که شودیم منجر یدیجد یهادهیا و هادگاهید

 معمرض  در را شمرکت  نیهمچن یشرکت ینیکارآفر. دارد یپ در را مانساز سراسر در مختلف اشکال

 یفعلم  یهما دگاهیم د و دیعقا مفروضات، در نظر دیتجد امر نیا که دهدیم قرار نانهیکارآفر یخطاها

 یهما شمرکت  در( خطاهما ) اشمتباهات  از یریادگیم . دارد هممراه  بمه  را روزانمه  یهما تیفعال در موجود

 ودریمم  شممار  بمه  شمرفت یپ و یریادگیم  ،یانمدوز تجربمه  از یانشمانه  و اسمت  جیم را یاممر  نیآفرکار

(Morris et al., 2008 .)یشمرکت  ینیکارآفر کردند، مشاهده( 1333) همکارانش و زهرا که آنچنان 
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 یبمرا  اتشمان یعمل و هما سمت  یس ،فرهنم   در دیم جد  ۀشدکسب دانش قیتزر منظور به را ییهافرصت

 (.  Simsek and Heavey, 2011, p.85) ندکیم فراه  هاشرکت
 

 عملکرد و انیبن دانش ةیسرما

 و روابم   افمراد،  در موجود ةیسرما ینوساز و توسعه ،یشرکت ینیکارآفر که دارد وجود استدالل نیا

 کمه  اسمت  آن انگریم ب قمات یتحق جینتما  شمد،  ذکمر  نیم ا از شیپ که طورهمان. دارد یپ در را هاست یس

 یسمودآور  و رشمد  حسمب  بمر  عممده  طمور  بمه  کمه  ،شمرکت  کمرد عمل بر یشرکت ینیکارآفر بیتعق

 عنموان  به هیسرما اشکال از کیهر که کرد ینیبشیپ توانیم. گذاردیم ریتأث ،است شده یریگ اندازه

 نقمش  یفما یا کنمد یم کمک عملکرد بهبود به یشرکت ینیکارآفر آن قیطر از که 1یجزئ یگذرگاه

 شیافمزا  کمه  اسمت  یممدع  یانسمان  ةیسمرما  ةیم نظر(. Simsek and Heavey, 2011, p.86) نمد کیمم 

 یشمتر یب دانمش  از که یکارکنان. دارد رابطه شرکت عملکرد بهبود با کارکنان ةتجرب و مهارت دانش،

 و دیم تول یهما نهیهز کاهش و یمشتر منافع شیافزا قیطر از را شرکت عملکرد توانندیم برخوردارند

 از توانمد یمم  یانسمان  ةیسمرما  ،(122 ص ،1332) اسن  و ونتی دگاهید زا. ببخشند بهبود خدمات ارائة

 یبمر بهمره  شیافمزا  و بمر نمه یهز مراحم   حمذف  باعمث  که ،دیجد یندیفرا یهاینوآور توسعة قیطر

 نشمان  قمات یتحق یکلم  ةجم ینت. کنمد  کممک ( شمرکت  عملکمرد  بهبود و) هانهیهز کاهش به ،شوند یم

 شیافمزا  بمه  مالکمان  یبمرا  ارزش خلمق  و یرقمابت  تیم مز یارتقما  قیم طر از یسمان ان ةیسرما که دهد یم

 .کندیم کمک شرکت مختلف یهایاستراتژ یبازده

 بمما سممهیمقا در هسممتند یشممتریب یاجتممماع ةیسممرما یدارا کممه ییهمماشممرکت مشممابه، طممور هبمم

 حصمول  و ارتقما  یبمرا  یشمتر یب شانس برخوردارند یکمتر یاجتماع ةیسرما از که ییها شرکت

 نیبنمابرا  ؛دارنمد  شمرکت  مختلمف  یهما بخش در موجود دانش از یناش یعملکرد یدستاوردها

 یراسمتا  در را دانششمان  تواننمد یمم  بهتمر  دارنمد  یقدرتمنمدتر  یاجتماع ةیسرما که ییهاشرکت

   .بخشند ارتقا یرقابت تیمز به یابیدست

 یبمرا  شمرکت  تیم ظرف شیافمزا  قیم طر از را عملکمرد  توانمد یمم  یسمازمان  ةیسرما سرانجام،

 تواندیم یسازمان ةیسرما مثال یبرا ؛ببخشد بهبود دانش یسازیتجار و ارتقا اثربخش، پردازش

                                                           
1. Partial conduit 
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 از یبمردار بهمره  شیافمزا  ،یتکمرار  اشمتباهات  رسماندن حمداق  بمه  قیطر از را یاتیعمل یهانهیهز

 (. Youndt and Snell, 2004) دهد کاهش یحسگر و اطالعات پردازش  یتسه و دانش

 کمه  هسمتند  یممدع  شمرکت  دربمارۀ  انیم بن دانمش  و محور -منبع دگاهید دو هر مشابه، طور هب

 ؛دارد ضمرورت  بلندممدت  در داریم پا عملکمرد  بمه  یابیدست یبرا یعال انیبن دانش یهاهیپا داشتن

 ریغ اب،یکم ارزشمند، شرکت یهاست یس و رواب  افراد، در موجود ةیسرما که آنجا از نیبنابرا

 بمه  یشمرکت  ینیکمارآفر  بیم تعق که شودیم ینیبشیپ ،است نیگزیجا بدون و یبرداریکپ قاب 

 شمود  منجمر  هیسمرما  یاجمزا  از کیهر با آن سودمند ارتباط ةواسط هب آن متعاقب عملکرد بهبود

(Simsek and Heavey, 2011, p.86.) 
 

 قیتحق نةیشیپ
 و یشمرکت  ینیکمارآفر  ةرابطم در ممورد   شدهانجام قاتیتحقاز  یبرخ جینتا ةخالص ،1 جدول در

 :است شده ارائهعملکرد 
 شدهانجام قاتیتحق جینتا خالصة. 1 جدول

 قیتحق جینتا سندگانینو
Simsek and 

Heavey 
(2011) 

 ةیساراا  یارتقاا  باعث یشرکت ینیکارآفر یریگیپ که است آن از یحاک قیتحق جینتا
 و( یاجتمااع  ةیسراا) روابط ،(یانسان ةیسراا) افراد بخش سه در شرکت انیبن دانش
 رگااار یتأث شارکت  عملکارد  بار  قیطر نیا از و شودیا( یسازاان ةیسراا) هاستمیس

 . است
Antoncic and 

Hisrich 
(2001) 

 و یساازاان  نیکاارآفر  انیا ا اعناادار  و اثبات  رابطة که است آن انگریب قیتحق جینتا
 . دارد وجود عملکرد

Yang et al. 
(2007) 

 ،یناوآور ) یشارکت  ینیکاارآفر  بُعاد  ساه  انیا ا کاه  اسات  آن از یحاک قیتحق جیتان
 .دارد وجود اعنادار و اثبت رابطة شرکت بازار عملکرد و( خود ینوساز و یشگاایپ

 و یسنجق
 همکاران

(1931) 

 یساازاان  عملکارد  و عاداتت  نیب یقو شدت به و میاستق ارتباط دهدیا نشان جینتا
 عملکارد  و ناناه یکارآفر شیگارا  نیبا  یقاو  و میاساتق  ةابطا ر نیهمچن دارد؛ وجود
 .دارد وجود یسازاان

 و پوریمانیا
 (1931) وداریز

 و اثبات  یهمبساتگ  یشارکت  ینیکاارآفر  باه  شیگرا که است آن انگریب قیتحق جینتا
 . دارد عملکرد با یاعنادار

 و پورمیابراه
 همکاران

(1931) 

 ،یناوآور  شااا    یساازاان  ینیکاارآفر  یهاا فهاؤت نینشان داد که ب قیتحق نیا جینتا
-یاثبات و اعنا   ةرابط یتجار عملکرد با یتهاجم رقابت و یشگاایپ ،یریپاسکیر
 وجود دارد.  یدار
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 قیتحق یمفهوم مدل
 .  است شده ارائه قیتحق یمفهوم مدل ،1 شک  در

 

       
 (Simsek and Heavey, 2011,p.84) قیقتح یمفهوم مدل. 1 شک 

 

 بما   یمسمتق  طمور  هبم  شمرکت  یسو از یشرکت ینیکارآفر بیکه تعق دهدیمفوق نشان  مدل

با عملکمرد رابطمه    انیبن دانش ةیسرما قیطر از  ،یمستق ریغ طور هب زین و است ارتباط در عملکرد

 :است  یبه شرح ذ قیتحق یهاهیفرض نیبنابرا ؛دارد

 دارد. وجود یداریمعن ةرابطعملکرد شرکت  و یشرکت ینیفرکارآ نیب. 1

 .دارد وجود یداریمعن ةشرکت رابط یانسان ةیسرماو  یشرکت ینیکارآفر نیب. 1

 .دارد وجود یداریمعن طةرابشرکت  یسازمان ةیسرما و یشرکت ینیکارآفر نیب. 1

 .دارد وجود یداریمعن ةرابطشرکت  یاجتماع ةیسرما و یشرکت ینیکارآفر نیب. 2

 .دارد وجود یداریمعن ةرابطعملکرد شرکت  و یانسان ةیسرما نیب. 5

 .دارد وجود یداریمعن ةرابطعملکرد شرکت  و یسازمان ةیسرما نیب. 5

 .دارد وجود یداریمعن ةرابطعملکرد شرکت  و یاجتماع ةیسرما نیب. 7
 

 یشناسروش

. اسمت  یهمبسمتگ  -یفیتوصم  روش و تیم ماه بسم ح بر و یکاربرد هدف حسب بر قیحقت نیا

 تهمران  بهمادار  اوراق بمورس  در شمده رفتهیپذ محور یتکنولوژ یها شرکت قیتحق یآمار جامعه

 سمابقه  کمه  ییهما شمرکت . اسمت  یمی دارو ممواد  و ییایمیش ،یبرق یهادستگاه خودرو، عیصنا در

 صمورت  بمه  کمه  ییهما شمرکت  و هما ن یهلد زین و است سال 1 از کمتر بورس در هاآن حضور

 را یآممار  جامعمة  است شرکت 55 شام  که هاآن یمابق و شدند حذف شوندیم اداره یگروه

 سازمانی ةسرمای کارآفرینی شرکتی

 اجتماعی ةسرمای

 انسانی ةسرمای

 عملکرد شرکت
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 21 تیم نها در کمه  شمد  اسمتفاده  یسرشممار  روش از هما شمرکت  انتخماب  یبرا. دهندیم  یتشک

 . دادند پاسخ هاپرسشنامه به شرکت

 بمه  مربموط  مسمتندات ) دوم دسمت  یهاداده و استاندارد ةپرسشنام ابزار از هاداده یآورجمع یبرا

 و نزیممارت  روممرو  یشمرکت  ینیکارآفر سنجش استاندارد ةپرسشنام از. شد استفاده( هاشرکت عملکرد

 1یویم ه و مسمک یس انیم بن دانمش  ةیسرما سنجش استاندارد پرسشنامة و هیگو 15 با( 1313) 1همکاران

 سمه  از زیم ن عملکمرد  سنجش یراب. شد عیتوز هاشرکت رانیمد نیب که شد استفاده هیگو 3 با( 1311)

 صماحبان  حقموق  یبمازده  ،(ROA)هما   یمی دارا کم   یبازده ،(ROS) فروش به نسبت یبازده شاخص

   .شد استفاده 31 و 33، 83 یهاسال به مربوط( ROE) هیسرما

 از پرسشمنامه  ییایم پا سمنجش  یبمرا  و نظمران صماحب  نظمر  از پرسشمنامه  ییروا سنجش یبرا

 ،31/3 یشمرکت  ینیکمارآفر  یرهما یمتغ یبمرا  آن مقمدار  که شد ادهاستف کرونباخ یآلفا شاخص

 از ممدل  آزممون  یبمرا  .است 77/3یاجتماع ةیسرما و 71/3یسازمان ةیسرما ،81/3یانسان ةیسرما

 یسماختار  معمادالت  یسازلمد از قیتحق اتیفرض به پاسخ یبرا و( CFA) یدییتأ یعامل  یتحل

(SEM) یئم جز دوم تموان  نیکمتر روش به (PLS)  افمزار نمرم  از یریم گبهمره  بما  SMARTPLS 

(Version 2.0) است شده استفاده. 
 

 هاافتهی
 یفیتوص آمار: اول بخش

 زن درصمد  11 و مرد درصد  88 تیجنس لحاظ به. بودند رانیمد از نفر 87 دهندگانپاسخ تعداد

 تما  21 نیبم  ددرصم  11 سمال،  23 تا 13 نیب درصد 25 سال، 13 ریز درصد 5 سن لحاظ به. بودند

 درصد 55 پل ،ید فوق درصد 11 التیتحص لحاظ به. بودند سال 53 یباال درصد 13 و سال 53

 سمال،  5 از کمتر درصد 11 کار سابقة لحاظ به. بودند باالتر و سانسیل فوق درصد 11 و سانسیل

 2 و سمال  13 تما  15 نیبم  درصمد  15 سمال،  12 تما  13 نیبم  درصمد  21 سال، 3 تا 5 نیب درصد 18

 .  داشتند سابقه سال 13 از شتریب درصد
 

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

 هب 1 جدول در یریگ اندازه مدل یاعتبارسنج یارهایمع: یریگ اندازه یها مدل یاعتبارسنج

 یتمام یبرا را یفیتوص و ییایپا ،ییروا یها شاخص جدول نیا .است شده آورده خالصه طور

 .دهدیم نشان قیتحق یرهایمتغ
 

 یفیتوص و ییایپا ،ییروا یها شاخص .1 جدول

 پنهان یرهایمتف
 انسیوار متوسط

  1 (AVE) یاستخراج

 یبیترک یسازگار
2(CR)2 

 آلفا
3(CA)3کرونباخ

 
 نیانگیم

 9153/9 319/1 391/1 953/1 یشرکت ینیکارآفر

 3199/9 311/1 335/1 191/1 یانسان ةیسرما

 1931/9 199/1 395/1 991/1 یسازمان ةیسرما

 1351/9 113/1 319/1 933/1 یاجتماع ةیسرما

 یگیمر انمدازه  یبمرا  شمده انتخماب  یها نشانگر اهمیت یبررس یبرا که ،سازه یروای بر عالوه

 کمه  معنما  ایمن  بمه  ؛است نظر مورد حاضر تحقیق در نیز 2یتشخیص یروای رود،یم کار به هاسازه

 دیگر یها سازه به نسبت یگیراندازه لحاظ به را یمناسب تفکیک نهایت در سازه هر یها نشانگر

 ترکیمب  و کنمد  یگیراندازه را خود ۀساز فق  نشانگر هر ،ترساده عبارت به ؛آورند فراه  مدل

 شماخص  کممک  بما . شموند  تفکیمک  یکمدیگر  از یخوببه ها سازه تمام که باشد یاگونه به هاآن

 یدارا مطالعمه  ممورد  یهما  سمازه  تممام  که شد مشخص 5(AVE5) شدهاستخراج واریانس میانگین

 نسمبت  واقمع  در یبم یترک یسازگار شاخص. هستند 5/3 از باالتر ۀشداستخراج واریانس میانگین

. سمت خطا انسیم وار عمالوه  هب یعامل یبارها مجموع به مکنون یرهایمتغ یعامل یبارها مجموع

 دیم نبا شماخص  نیم ا مقمدار . اسمت  کرونباخ یآلفا یبرا ینیگزیجا و است 1 تا 3 نیب آن ریمقاد

 را سمازه  ایم  مکنون یرهایمتغ همزمان یریبارگ زانیم کرونباخ یآلفا شاخص. باشد/. 7 از کمتر

. اسمت  1 تما  3 از شماخص  نیم ا رمقمدا . کنمد  یمم  یریگ اندازه آشکار ریمتغ کی شیافزا زمان در

                                                           
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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 شمده همشاهد یهانمره متوس  جدول نیا آخر ستون .باشد/. 7 از کمتر دینبا شاخص نیا مقدار

 بمرای  ییتما 5 لیکمرت  طیمف  انتخماب  بمه  توجمه  بما  .دهمد یمم  نشمان  کیتفک به را ریمتغ هر یبرا

 بررسمی  را پاسمخگویان  نظرات از حاص  مقادیر دبای  قیتحق متغیرهای ۀدهند تشکی  یها پرسش

 کمه  طورهمان. شود مشخص قیتحق یرهایمتغ موجود تیوضع از دهندگانپاسخ یابیارز تا کرد

 انمد شمده  یابیم ارز متوسم   حمد  از باالتر قیتحق یرهایمتغ یتمام شود، یم مشاهده باال جدول رد

 .دارند سازمان در مطلوب تیوضع از نشان که

 و سماختاری  ممدل  کیفیمت  بین سازش شاخص نیا(: GOF)مدل برازش ییکوین شاخص

 :با است برابر و دهدمی نشان را شده گیریاندازه مدل

GOF AVE R  2 

 آن در که

 

AVEو R2 میانگین AVE و R2 مقمدار  شماخص  باالبودن .باشد می GOF از 

 شمده  551/3 بمرازش  ییکمو ین شماخص  مقمدار  ممدل  نیا یبرا. دهدیم نشان را مدل برازش 5/3

 یعامل ساختار با پژوهش این یها داده ،ترساده انیب به. دارد مدل بمناس برازش از نشان و است

 یهما  سمازه  بما  هما پرسمش  همسموبودن  بیمانگر  این و دارد یمناسب برازش تحقیق ینظر یزیربنا و

  یمعنمادار  و اسمتاندارد  بیضمرا  نیتخمم  حالمت  در را قیم تحق یلیتحل مدل 1 شک  .است ینظر

(t-value )جریمان  یما  زانم درو متغیرهمای  نموع  دو بمه  خود ةنوب به نهانپ متغیرهای. دهد یم نشان-

 معمادالت  ممدل  سیسمت   در متغیمر  همر . شوند یم تقسی  دهندهجریان یا برونزا متغیرهای و گیرنده

. شمود  گرفتمه  نظمر  در برونمزا  متغیمر  یک ه  و درونزا متغیر یک شک  به ه  تواند یم ساختاری

 عملکمرد  و یسمازمان  و یاجتمماع  ،یانسمان  ةیسمرما  یارهم یمتغ و برونمزا  یشرکت ینیکارآفر ریمتغ

 ممدل،  نیم ا طبمق  بر. شوند یم آزمون t آمارۀ از استفاده با بیضرا  یتمام. ندهست درونزا شرکت

 . باشد شتریب 35/1 از t ۀآمار مقدار اگر است، معنادار% 35 نانیاطم سطح در ریمس بیضر
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 بیضرا یاعنادار و نیتخم حاتت در قیتحق ادل .1 شک 

 

 .است شده ارائه قیتحق یهاهیفرض آزمون جینتا ،1 جدول در: قیتحق یهاهیفرض جینتا
 

 قیتحق ةیفرض جةینت و یاعنادار سطح ، t آاارة ،ریاس بیضرا. 9جدول

 قیتحق اتیفرض
 بیضر
 ریتأث

 t آمارة

 بیضر
 نییتع

 سطح
 یمعنادار

 جهینت

 951/9 135/1 شرکت عملکرد  یاجتماع ةیسرما

519/1 

11/1P< دییتأ 

 دییتأ >15/1P 919/3 551/1 شرکت عملکرد  یانسان ةیسرما
 دییتأ >11/1P 131/9 119/1 شرکت عملکرد  یسازمان ةیسرما

 دییتأ >15/1P 911/1 939/1 شرکت عملکرد  یشرکت ینیکارآفر
 دییتأ >11/1P 199/1 395/3 151/1 یاجتماع ةیسرما  یشرکت ینیکارآفر
 دییتأ >11/1P 113/1 511/11 511/1 یانسان ةیسرما  یشرکت ینیکارآفر
 دییتأ >11/1P 131/1 995/11 593/1 یسازمان ةیسرما  یشرکت ینیکارآفر

|t|>1.96 Significant at P<0.05          |t|>2.58 Significant at P<0.01 

 در .شمدند  دییم تأ قیم تحق یهاهیفرض همة ،است شده داده نشان 1 جدول در که طورهمان

. گمذارد یمم  ریتمأث  عملکمرد  بمر  زیم ن  یمستق ریغ طور هب یشرکت ینیکارآفر ، یمستق ریتأث کنار

 یسمازمان  ةیسمرما  ،13/3 یانسمان  ةیسمرما  ریمس از عملکرد بر یشرکت ینیکارآفر ریتأث بیضر

 هبم  هم   یشرکت ینیکارآفر گفت توانیم مجموع در. است 335/3 یاجتماع ةیسرما و 115/3

 یشرکت ینیکارآفر

 یسازاان ةیسراا

 یانسان ةیسراا

 یاجتماع ةیسراا

t=9.945 
=0.494 
R2=0.244 

 

t=2.301 
=0.157 
R2=0.504 

t=8.637 
=0.551 
R2=0.504 

 

t=12.435 
=0.538 
R2=0.290 

 

t=10.522 
=0.527 
R2=0.278 

t=3.797 
=0.214 
R2=0.504 

 

t=3.452 
=0.195 
R2=0.504 

 

 شرکت عملکرد
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-یمم  ریتمأث  عملکمرد  بمر  انیم بن –دانمش  ةیسرما قیطر از  یمستق ریغ طور هب ه  و  یمستق طور

 .گذارد
 

 یریگجهینت و بحث
 یشمرکت  ینیکارآفر  یمستق ةرابط مورد در یادیز قاتیتحق ،شد ذکر نیا از شیپ که طورهمان

 ینیکمارآفر  بیم تعق کمه  اسمت  آن از یحماک  قمات یتحق نیم ا ةجینت و است شده انجام عملکرد و

 ,.Zahra and Gravis, 2000; Yang et al) دارد یپم  در را شمرکت  عملکمرد  بهبمود  یشمرکت 

2007; Antoncic and Hisrich, 2001; Simsek and Heavey, 2011). مورد کمتر آنچه اما 

 عملکمرد  بمر  یشمرکت  ینیکارآفر هاآن قیطر از که است ییهاس یمکان است گرفته قرار یبررس

 نقمش  انیم بن دانمش  ةیسرما آن در که است یانجیم یمدل نییتب قیتحق نیا هدف. گذاردیم ریتأث

 ینوساز و یشرکت زیآممخاطره یگذارهیسرما ،ینوآور. ندکیم فایا دو نیا ةرابط در را یانجیم

 ةیسمرما  نیهمچنم  ؛دهنمد یمم  شمک   قیم تحق نیا در را یشرکت ینیکارآفر یهامؤلفه کیاستراتژ

 ممورد  یسمازمان  ةیسمرما  و یاجتمماع  ةیسمرما  ،یانسمان   ةیسمرما  شمک   سه در شرکت انیبن دانش

 یبمازده  ،فمروش  بمه  نسبت یبازده شاخص سه از زین عملکرد سنجش یبرا .گرفت قرار یبررس

  .شد استفاده هیسرما صاحبان حقوق یبازده ،هاییدارا ک 

 بمر  یشرکت ینیکارآفر معنادار و مثبت ریتأث از یحاک قیتحق یهاداده  یتحل از حاص  جینتا

 و کیآنتونسم  ،(1311) یویم ه و مسمک یس قمات یتحق جینتما  بما  افتهی نیا. است شرکت عملکرد

 وداریم ز و پوریمانیا ،(1131) همکاران و یسنجق ،(1337) همکاران و ان ی ،(1331) چیریهس

 نقمش  قیتحق نیا جینتا نیهمچن ؛دارد کام  یهمخوان( 1133) همکاران و پور یابراه و( 1187)

 کمه  معنما  نیبمد . کرد دییتأ عملکرد -یشرکت ینیکارآفر ةرابط در را  انیبن دانش ةیسرما یانجیم

 از و شمود یمم  شرکت انیبن دانش ةیسرما ینوساز و ةتوسع باعث یشرکت ینیکارآفر به پرداختن

 انیم بن دانمش  ةیسمرما  که ستین معنا نیبد نیا البته ؛بخشدیم بهبود را شرکت عملکرد قیطر نیا

 یهمخموان  (1311) یویم ه و کمسیس قیتحق جینتا با افتهی نیا .است رابطه نیا یانجیم ریمتغ تنها

 از یکم ی عنموان  بمه  تواندیم یشرکت ینیکارآفر که است آن قیتحق نیا یهاافتهی گرید از. دارد

(. 1 جمدول ) کنمد  نقمش  یفما یا یسازمان و یاجتماع ،یانسان یهاهیسرما یهاتوسعه یازهاینشیپ
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 آنجاسمت  از تفماوت  نیا .دارد تفاوت یاندک( 1311) یویه و کیسمس قیتحق جینتا با افتهی نیا

 یاجتمماع  و یانسمان  ةیسمرما  ةتوسمع  بمه  تنهما  یشرکت ینیکارآفر به پرداختن هاآن قیتحق  در که

 . کندینم صدق یسازمان ةیسرما مورد در و کندیم کمک

 و دهمد یمم  قمرار  دیم جد یرهایمسم  در را شرکت یشرکت ینیکارآفر یهاتیفعال به پرداختن

 و دانمش  جماد یا باعمث  اممر  نیهمم  کمه  کنمد یمم  جماب یا را یآزمونگر و جووجست یندهایفرا

 تواننمد یمم  برخوردارند یشتریب دانش از که یکارکنان .شودیم کارکنان انیم در دیجد رتیبص

 خمدمات  ةارائم  و دیم تول یهما نمه یهز کماهش  و یمشتر منافع شیافزا قیطر از را شرکت عملکرد

 مبمادالت  از گسمترده  یفم یط جادیا باعث یشرکت ینیکارآفر به پرداختن نیهمچن د؛ببخشن بهبود

 مشمترک  یریگ یتصم و یهمکار ،یهماهنگ ،اطالعات ةمبادل که شودیم شرکت در یاجتماع

 هسمتند  یشمتر یب یاجتماع ةیسرما یدارا که ییهاشرکت. دارد یپ در را مختلف یواحدها انیم

 ارتقما  یبرا یشتریب شانس برخوردارند یکمتر یاجتماع ةیسرما از که ییهاشرکت با سهیمقا در

 .دارنمد  شمرکت  مختلف یهابخش در موجود دانش از یناش یعملکرد یدستاوردها حصول و

 را یابمزار  اتیتجرب ینوساز و ساختنمتنوع قیطر از ،یشرکت ینیکارآفر به پرداختن ت،ینها در

 .نمد کیم فراه  سازمان ةروزان یهاتیفعال در موجود دانش یبهساز و اصالح ،یبروزرسان یراب

 در نظمر  دیم تجد امر نیا که دهدیم قرار نانهیکارآفر یخطاها معرض در را شرکت نیهمچن آن

 ةیسمرما . دارد هممراه  بمه  را روزانمه  یهاتیفعال در موجود یفعل یهادگاهید و دیعقا مفروضات،

 شیافمزا  ،یتکمرار  اشمتباهات  رسماندن حداق به قیطر از را یاتیعمل یهانهیهز تواندیم یسازمان

  .دهد کاهش اطالعات پردازش  یتسه و دانش، از یبرداربهره

 گمرایش  کمه  هسمتند  ییهما شمرکت  محمور  یتکنولموژ  یهما شرکت موجود، اتیادب یمبنا بر

و  دانمش  نیهمچنم  ؛کننمد می تأکیدی و کارآفرین یبر نوآور و دارند توسعه و قیتحق به یدیشد

 قیم تحق نیم ا جینتما برخوردار هستند.  ییباال تیاز اهم هاشرکتدسته از  نیدر ا یکارکنان دانش

 .  ندکمذکور کمک  یهاشرکتبهبود عملکرد  به تواندیم
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 انیم بن دانمش  ةیسمرما  تیم تقو بمه ( کیاسمتراتژ  ینوسماز  و یشمرکت  زیم آممخماطره  یگذارهیسرما

 نیم و از ا شمود یم منجر( یاجتماع ةیو سرما یسازمان ةیسرما ،یانسان ةیسرما بععد سه)در  شرکت

 رانیممد  ودشم یمم  هیتوصم  ق،یم تحق یهما افتمه ی ةیم پا بمر  .ابمد ییمم عملکمرد شمرکت بهبمود     قیطر

 :باشند داشته نظر را مد  یذ موارد مطالعه مورد یها تشرک

ورود  قیم از طر دیم و به تبمع آن دانمش جد   دیجد اتیکسب تجرب یبرا نهیزم کردنفراه  .1

  ؛دیجد یکار یهاحوزهبه 

و پمرداختن بمه مشماهدات     هوشممندانه  یریپمذ سمک یر ،یجوگروجست یبرا فضا جادیا .1

 ؛ساختارها و ندهایفرادر محصوالت،  یآورنو به دنیورزاهتمام قیخالق از طر

 قیم طر از یاجتمماع  مبمادالت  آن تبمع  بمه  و یارتبماط  یهما شمبکه  ةتوسمع  یبرا نهیزم جادیا .1

 ؛یسازمان یهاساختار ینوساز

 دانمش  قیم تزر و روزممره  یهما تیم فعال در موجمود  دانمش  یرسمان  روزهب یبرا نهیزم جادیا .2

     شرکت. ةروزان اتیتنوع در عمل جادیا قیاز طر شرکت اتیعمل و ساختار در دیجد
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