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 چکیده
 و سازمانی ةکارآفرینان رفتار میزان و ها شرکت سازی شبکه قابلیت بین ةرابط بررسی ،پژوهش این هدف

 ،هدف نظر از پژوهش این. است سازمانی (استراتژیک) راهبردی گرایش تعدیلگر نقش تبیین

 ةکنند ارائه شرکت 126 پیمایش .است همبستگی -توصیفی ،ها داده آوری جمع لحاظ از و کاربردی

 بسته ةپرسشنام طریق از ،ایران در معدنی صنایع و معدن بخش به مهندسی و فنی خدمات و تجهیزات

 توجه با. شد تحلیل SPSS افزار نرم و رگرسیون طریق از نتایج و گرفت صورت( مدیران ةدهندپاسخ)

 ارتباطی قابلیت سازمانی، بین ارتباطات ایجاد در فعالیپیش شامل سازمانی سازی شبکه قابلیت نتایج، به

 سازمانی، پیوندهای مجموعه در هماهنگی ایجاد توانایی و متقابل تعهد و اعتماد براساس رابطه ایجاد در

 گرایش با ها شرکت دهد می نشان نتایج ،عالوهبه. دهد می افزایش را ها شرکت ةکارآفرینان عملکرد

 .نندک استفاده کارآفرینانه اهداف برای خود سازی شبکه قابلیت از توانند می بهتر ةکارآفرینان راهبردی

 عملکرد با سازی شبکه قابلیت کردنمرتبط ،سازمانی کارآفرینی از اجتماعی مدلی ارائة با پژوهش این

 از بیشتری فهم موجب ،سازمانی راهبردی های گرایش تعدیلگر نقش بررسی نیز و شرکت کارآفرینانة

 .شود می ها شرکت از برخی کارآفرینانة بهتر عملکرد چگونگی

  

 . کارآفرینانه راهبردی های گرایش ،سازی شبکه قابلیت سازمانی، ةکارآفرینان عملکرد :کلیدی یها واژه

                                                            
 مسئول نویسندة:   Email: ksakhdari@gmail.com 
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 مقدمه 
 ,Simsek) سازمانی عملکرد بهبود در مهمی نقش ،سازمانی کارآفرینی دهد می نشان ها پژوهش

 ؛دارد ها شرکت (Irland & Webb, 2009) رقابتی مزیت و (Zahra, 1993) رشد ،(2007

 ها شرکت در کارآفرینانه رفتار میزان افزایش بر مؤثر عوامل بررسی به یاریبس محققان بنابراین،

 کردند اشاره ها شرکت در کارآفرینانه فعالیت افزایش در دانش نقش اهمیت به و پرداختند

(Teng, 2007; Zahra et al., 2009) .دانش بر نوآورانه و کارآفرینانه فعالیت ،تدرحقیق 

 در که دارد تمرکز متفاوت نحو به ها فعالیت انجام یا متفاوت کارهای انجام زمینة در جدید

 بروز ها شرکت در جدید( های استراتژی) راهبردهای و یندهاافر خدمات، و محصوالت قالب

 شدند تمرکزم ها شرکت در دانش درونی ةتوسع بر اولیه هایپژوهش .(Teng, 2007) کنند می

(Hoskisson & Hitt, 1988; Brouwer Kleinkcht & Reijnen, 1993)، درونی توسعة اما 

ازدست و باال ریسک توسعه، و تحقیقات باالی های هزینه مانند دارد؛ همراه به را مسائلی ،دانش

 ;Teng, 2007) ها فرصت پنجرة شدنبسته از پیش ،مناسب عملکرد برای زمان دادن

Eisenhardt & Schoonhoven, 1996) .،طریق از دانش کسب ،محققان تازگی به درنتیجه 

 رقبا، تجهیزات، و مواد کنندگان عرضه مشتریان، مانند دیگر عامالن و سازمان خارجی مرزهای

 رشد راهبردهای ترین مهم از یکی را دیگر یها شرکت و پژوهشی های سازمان و ها دانشگاه

 کسب این، وجود با. (Simsek et al., 2003; Zahra et al., 2009) کنند می قلمداد ها سازمان

 و دیگران با ارتباط ایجاد برای سازمانی های قابلیت مستلزم ،ها شرکت خارجی محیط از دانش

 در. است خارجی دانش از بهینه برداری بهره برای( سازی شبکه قابلیت) ارتباطات این مدیریت

 درمورد اطالعات ویژه به ؛است شده توجه کمتر ها قابلیت این به ،سازمانی کارآفرینی ادبیات

 .است اندک ،کارآفرینانه اهداف برای سازی شبکه قابلیت از ها شرکت بهتر استفادة چگونگی

 به ،دانش بر مبتنی دیدگاه بر تکیه با و باال پژوهشی شکاف درنظرگرفتن با پژوهش این

. پردازد می ها آن در سازمانی کارآفرینی و ها شرکت سازی شبکه قابلیت بین ةرابط بررسی

 زمینة در هاآن های قابلیت نتیجة را ها شرکت در نوآورانه های فعالیت ،دانش بر مبتنی دیدگاه

 ;Kogut & Zander, 1992; Grant, 1996) داند می خارجی و داخلی دانش ترکیب

Chesbrough, 2003). کند می مهم کمک دو ،سازمانی کارآفرینی ادبیات به پژوهش این: 
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 بررسی را عالی مدیریت تیم و ساختاری محیطی، عوامل ،قبلی های پژوهش آنکه نخست 

 ,Zahra, 1996; Zahra et al., 2000; Hayton, 2005; Ling et al., 2008; Burgers) کردند

Jansen et al., 2009; Heavey & Simsek, 2013)، یپژوهش یها گام پژوهش این اما 

 سازمانی ینیکارآفر یاتدر ادب یزمانسا های یتقابلبر نقش  یشترب یدتأک راستایدر  یدیجد

 یرتأث ،کارآفرینانه راهبردی های یشگراچگونه  دهد یمپژوهش نشان  ینا آنکه دوم .دارد یمبر

 یبررس به پژوهش ینا ،بنابراین ؛دنکن یم یترا تقو یسازمان ینیبر کارآفر یساز شبکه یتقابل

 راهبردی های یشگرا یلگرنقش تعد یینو تب یسازمان ینیو کارآفر یساز شبکه یتقابل ینب ةرابط

 .پردازدمی سازمانی

 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی
 شامل ها فعالیت این. دارد اشاره ها شرکت در کارآفرینانه های فعالیت به سازمانی کارآفرینی

 تحول و( زایش) ها شرکت در وکارکسب واحدهای ایجاد خدمات، و محصوالت در نوآوری

 شرکت در جدید خدمات و محصوالت توسعة به ،نوآوری. (Zahra, 1996) شود می راهبردی

 کنونی بازارهای در عملیات توسعة طریق از جدید هایوکار کسب ایجاد ،ها زایش .دارد اشاره

 یا سازمانی حوزة دوبارة تعریف به ،راهبردی تحول ،نهایتدر .گیرد می درنظر را جدید یا

 در شرکت یابی جایگاه تغییر موجب کهطوریبه ،دارد اشاره شرکتی راهبرد در اساسی تغییرات

 مجدد تعریف ،المث برای ؛کنند می تقویت را یکدیگر و اند مکمل ها فعالیت این. شود بازار

 ،جدید خدمات و محصوالت توسعة و شود می ها زایش مزایای تقویت موجب سازمانی راهبرد

 در ،ینبنابرا(؛ Simsek & Heavey, 2011) کند می تقویت را راهبردی تحول های فعالیت

 کارآفرینی عنوان به راهبردی تحول و 1زایش نوآوری، مجموع ،سازمانی کارآفرینی ادبیات

 .است شده گرفته درنظر سازمانی ةکارآفرینان عملکرد یا سازمانی

 دانشی های شکاف پرکردن در راهبردی اتحادهای و ها شبکه اهمیت به تازگی به محققان

 ارتباطات ایجاد اصلی دلیل معتقدند (1996) 2اسچونهون و ایسنهاردت .اند برده  پی ها شرکت

                                                            
1. Venturing 

2. Eisenhardt and Schoonhoven 
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  پرکردن ایبر ها سازمان دیگر اطالعاتی منابع به ها شرکت یعنی ؛است نیاز ،سازمانی بین 

 نوآورانه های فعالیت به مربوط دانش همة درونی توسعة زیرا ،دارند نیاز خود دانش های شکاف

 همراه ها فرصت از برداری بهره برای دقیق بندی زمان به مربوط مسائل نیز و ها هزینه ،ها ریسک با

 دیگر با ارتباط ایجاد طریق از را خود دانشی های شکاف اغلب ها شرکت ،نتیجهدر .است

 دریافت برای کانالی ،سازمانیبین پیوندهای ،درحقیقت (.Teng, 2007) کنند می پر ها شرکت

 .است خارجی دانش

 هایی شرکت ترتیب،بدین. داندیم سازمانی منبع ترینراهبردی را آن ،دانش بر مبتنی دیدگاه

 های فعالیت با بیشتر ،کنند تزریق خود ارزش ایجاد هایفرایند به را خارجی دانش بهتر که

 مورد دیدگاه این همچنین، (.Kogut & Zander, 1992; Grant, 1996) دارند ارتباط نوآورانه

 یا خارجی دانش جذب برای سازمانی مرزهای دنکرباز بر که است محققان از گروهی توجه

 برای هایی لکانا شبکه، های گره آنجاکه از (.Chesbrough, 2003) دارند تأکید باز نوآوری

 ,Rodam & Galunic, 2004; Zaheer & Bell) روندمی شماربه خارجی دانش کسب

 های فعالیت برای خارجی دانش از باید ،بهتر سازی شبکه قابلیت با ها شرکت ،(2005

 .کنند استفاده خود ةفرینانکارآ

 ایجاد، برای شرکت یک های قابلیت را سازی شبکه قابلیت( 2009) 1دیگران و سارکار

 های سازمان و رقبا ،کنندگان عرضه مشتریان، مانند مختلف یشرکا با روابط ترکیب و توسعه

 و ارتباطی قابلیت سازمانی، ارتباط ایجاد در فعالی پیش شامل قابلیت این. دانند می پژوهشی

 یک قدرت ،فعالی پیش قابلیت. است سازمانی پیوندهایمجموعه در هماهنگی ایجاد توانایی

 قابلیت. است امیدبخش و جدید همکاری های فرصت دنکر قبضه و کشف برای شرکت

 متقابل تعهد و اعتماد براساس ها سازمان دیگر با ارتباط ایجاد برای ها شرکت توانایی ،ارتباطی

 اطالعات جریان و هماهنگی ادغام، برای شرکت توانایی به هماهنگی قابلیت ،نهایتدر .است

 ها شرکت سازی شبکه هایقابلیت عنوان به ،مجموعدر قابلیت سه این. دارد اشاره شرکا بین

 .دنشو می گرفته درنظر

 استفاده ةنحو و شدت ،سازمانی راهبردی های گرایش ،دانش بر مبتنی دیدگاه در همچنین،

                                                            
1. Sarkar, Aulakh and Madhok 
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 این در (.Liao et al., 2003; Wales et al., 2012) کنند می هدایت را سازمانی های قابلیت از 

 مقایسه اداری با را کارآفرینانه راهبردی های گرایش (1990) 1جاریلو و استیونسن زمینه،

 براساس را خود راهبرد ،کارآفرینانه راهبردی گرایش اب ها شرکت معتقدند و کنند می

 راهبردی گرایش با ها سازمان کهدرحالی ،کنند می تعریف محیط در موجود های فرصت

 .کنند می تدوین شرکتی دردسترس منابع براساس را خود راهبردهای ،اداری

 برای یتوانای شامل ،سازی شبکه قابلیت :سازمانی کارآفرینی و سازی شبکه بلیتقا

 متقابل اعتماد براساس ارتباط ایجاد ،(فعالی پیش) رقبا از زودتر دیگران با ارتباط ایجاد و شناسایی

 یک عنوان به هاآن مدیریت و سازمانی ارتباطاتمجموعه ادغام و هماهنگی و( ارتباطی مهارت)

 با شرکا تعداد و نیست کامل شرکا برای عوامل بازار معتقدند محققان. است( هماهنگی) پورتفولیو

 با ارتباط ایجاد در فعالپیش های شرکت ،درنتیجه. است محدود بازار در مکمل و جدید دانش

 با اتحاد ایجاد های فرصت توانند می و ندکن می استفاده ودنپیشتازب مزیت از ،ها شرکت دیگر

 ,Sarkar et al., 2001; Schilke & Goerzen) کنند قبضه رقبا از پیش را جدید و بالقوه یشرکا

 و است یشترب مکمل و جدید دانش به فعال پیش های شرکت دسترسی امکان اساس، براین. (2010

 شود می موجب شرکت ارتباطی های مهارت ،همچنین. دیاب می افزایش هاآن کارآفرینانة های فعالیت

 از یکی اعتماد ایجاد دهد می نشان تحقیقات. یابد کاهش شرکا بین طلبانه فرصت رفتار احتمال

 طرفدو ةطلبان فرصت رفتار در که ستها همکاری در اطالعات و دانش ارائة اصلی کاتالیزورهای

 توانایی که هایی شرکت ،درنتیجه .(Aulakh et al., 1996; Das & Teng, 1998) دارد وجود

 خود همکاری روابط در دارند، را دیگران با متقابل تعهد و براعتماد مبتنی و غیررسمی روابط ایجاد

 رایب جدید های ایده از برداری بهره و شناسایی در ها دانش این. برند می بهره بیشتری دانش از

(. Teng, 2007) ندمؤثر ها شرکت اطالعاتی شکاف پرکردن و سازمانی کارآفرینانة های فعالیت

 ها شرکت شود می موجب پورتفولیو یک عنوان به سازمانی ارتباطات مدیریت و هماهنگی ،تنهایدر

 کانالی عنوان به را ازمانیس بین پیوندهای از یکهر و کنند شناسایی را خود دانشی های شکاف بهتر

 ایجاد و کاری دوباره احتمال تنها نه امر این. بگیرند درنظر شان اطالعاتی شکاف پرکردن برای

                                                            
1. Stevenson and Jarillo 
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- ةمجموع در موجود انسیلتپ تمام از استفاده امکان بلکه ،دهد می کاهش را غیرضروری های گره 

 هایقابلیت ةمجموع ،درنتیجه .دگذار می مادر شرکت یاردر اخت را شرکتیبین پیوندهای پورتفلیوی

 اصلی منبع که دنده می افزایش را مکمل و جدید دانش به دسترسی امکان ،شرکت سازی شبکه

 قابلیت بین شود می بینی پیش ،بنابراین ؛اندکارآفرینانه جدید های فرصت از برداری بهره و شناسایی

  .باشد داشته وجود مثبت ایهرابط ،ها شرکت در کارآفرینانه رفتار وقوع میزان و سازی شبکه
 

 .دهد می افزایش را سازمانی کارآفرینانة های فعالیت ،سازی شبکه قابلیت :1 فرضیة
 

 بیان دانش بر مبتنی دیدگاه همچنین،: کارآفرینانه راهبردی گرایش تعدیلگر نقش

 هدایت را سازمانی های قابلیت از استفاده ةنحو و شدت ،سازمانی راهبردی های گرایش کند می

 شود می موجب کارآفرینی راهبردی گرایش معتقدند (2003) راندیگ و لیائو .کنند می

 ؛کنند استفاده وکار کسب محیط پیمایش برای خود های قابلیت از بیشتری شدت با ها شرکت

 محیطی های خواسته و انتظارات به شرکت پاسخگویی میزان بر ها قابلیت این تأثیر ،بنابراین

 تأثیر مثبت طور به ،کارآفرینانه راهبردی گرایش ،(2013) دیگران و والز یدةبه عق .است بیشتر

 های گرایش داریم انتظار نیز ما .کند می تعدیل را شرکتی عملکرد و سازمانی جذب ظرفیت

 تقویت سازمانی کارآفرینی بر را سازی شبکه قابلیت مثبت اثر ،فرصت بر مبتنی ةکارآفرینان

 های فرصت براساس را خود های راهبرد ،فرصت بر مبتنی ةکارآفرینان گرایش با ها شرکت. ندنک

 اب بیشتری احتمال با ها شرکت این ،بنابراین ؛کنند می تعریف -کنترل تحت منابع نه و -محیطی

 قابلیت از بیشتر کارآفرینانه، های فعالیت برای درنتیجه و شوند می مواجه منابع شکاف

 بین ةرابط ،کارآفرینانه راهبردی گرایش شود می بینی پیش. کنند می استفاده خود سازی شبکه

 .ندک تعدیل مثبت طور به را سازمانی کارآفرینی و سازی شبکه قابلیت
 

 بر سازی شبکه قابلیت اثر ،فرصت برمبتنی کارآفرینی راهبردی گرایش: 2 ةفرضی

 .کند می تقویت را کارآفرینی
 

 نظری چارچوب
 1 شکل در وهشپژ مفهومی مدل تحقیق، نظری مبانی و پیشینه درمورد ها بررسی به توجه با
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 راهبردی گرایش شود می بینی پیش شد، داده توضیح باال در طورکههمان. شود می داده نشان 

 .ندک تقویت را سازمانی کارآفرینی و سازی شبکه قابلیت مثبت ةرابط ،کارآفرینانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش نظری چارچوب. 1 شکل

 

 شناسی روش

 برای موجود های نظریه زیرا است، کاربردی هدف نظر از پژوهش این: رویکرد و هدف

 آوری جمع روش همچنین، .آزماید می را ها آن و گیرد می کار به را سازمانی مشکالت حل

 .است همبستگی -توصیفی ،پژوهش این یها داده

 ةکنندارائه های شرکت پژوهش، یآمار های هنمون :ها داده آوری جمع و نمونه

 از ها داده. هستند ایران در معدنی صنایع و معدن بخش به مهندسی و فنی خدمات و تجهیزات

 و تجهیزات ةکنند ارائه شرکت 600 حدود به هپرسشنام. ندشد آوری جمع بسته پرسشنامة طریق

 از شده تکمیل پرسشنامة 126. شد ارسال معدنی صنایع و معدن بخش مهندسی و فنی خدمات

 و مهندسی ،(درصد 6/1) مشاوره ،(درصد 9/63) تولیدی های شرکت شامل ها شرکت

 3/3) خدماتی و پشتیبانی و( درصد 1/13) مصرفی و کننده عرضه ،درصد( 18) پیمانکاری

 زیرا ،است متداول ها پژوهش این در که بوددرصد  21 دهیپاسخ میزان. شد دریافت( درصد

 فعالیپیش

 ارتباطی

 سازیشبکهقابلیت 
 راهبردی کارآفرینانهگرایش 

 نوآوری

 هماهنگی

 زایش

 تحول راهبردی

 سازمانیکارآفرینی 
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 شوندمی گرفته درنظر ها پرسش به پاسخ برای ها شرکت یباال سطح اجرایی مدیران 

(Hambrick et al., 1993). 

 شرحبه پژوهش ادبیات در موجود های سنجه و پرسشنامه از ،تحقیق متغیرهای سنجش برای

 با (1996) 1زهرا ةسنج همچنین و آیتم پانزده طریق از سازمانی کارآفرینی: شد استفاده زیر

 آلفای. شد گرفته کاربه (موافق کامالً =5 تا مخالف کامالً= 1) لیکرت ای نقطه پنج طیف

 نشان را آن قبول قابل پایایی و ها آیتم درونی سازگاری که است 91/0 سنجه این برای کرونباخ

 که شد استفاده (2009) دیگران و سارکار سنجة از ،سازی شبکه قابلیت سنجش برای .دهدمی

 آلفای. است( موافق کامالً =5 تا مخالف کامالً =1) لیکرت ای نقطهپنج طیف با آیتم ده شامل

 نشان را آن قبولقابل پایایی و ها آیتم درونی اریگساز که است 81/0 سنجه این برای کرونباخ

 با آیتم سه شامل (2001) دیگران و براون سنجة از استفاده با نیز راهبردی گرایش .دهد می

 درونی سازگاری بیانگر که است 82/0 سنجه این برای کرونباخ آلفای. شد یینتع افتراقی طیفی

 و ظاهری روایی ،حوزه این نظران صاحب و خبرگان .است آن قبولقابل پایایی و ها آیتم

 مورد استاندارد های سنجه اینکه به توجه با ،همچنین. دکردن تأیید را ها سنجه تمام صوری

 روایی ،دارند مختلف ابعاد و متغیرها ،استفاده مورد های سازه و پژوهش ادبیات در استفاده

 مجذور تفاوت آزمون از ،واگرا و همگرا روایی تأیید برای. دارد وجود ها سنجه در محتوا

 هر برای کای مجذور تفاوت ،آن در که شد استفاده (Gerbing & Anderson, 1988) 2یکا

 سطح در آزادی درجة یک برای کای مجذور بحرانی ارزش) 10 از باالتر متغیرها از جفت

 .است مدل در متغیرها سازة روایی مؤید که بود( 001/0

 شرکت ةانداز وابستة متغیر ،واریانس بر خارجی آثار کنترل برای :کنترل متغیرهای

 مشاوره، تجهیزات، ةتولیدکنند شامل شرکت فعالیت نوع نیز و( کارکنان تعداد برحسب)

 مربوط متغیرهای .شد کنترل کنندهعرضه نهایتدر و پژوهش و آموزش پیمانکاری، و مهندسی

 رگرسیون تحلیل وارد( یک و صفر) مجازی یا دامی متغیر صورتبه شرکت فعالیت نوع به

 تحلیل و تجزیه روش .شد گرفته درنظر پایه متغیر عنوان به آن در تولیدی های شرکت و شدند

                                                            
1. Zahra 

2. Chi-square difference test 
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 از تعدیلی مدل در متغیرها ارتباطات الگوی ترسیم برای و است مراتبی سلسله رگرسیون ها داده 

 .شد استفادهAiken & West (1991 ) پیشنهادی روش

 

 ها یافته

 30 از کمتر ،پاسخگویان درصد 20 .هستند زن هاآن درصد 15 و مرد ،پاسخگویان درصد 85

 .ندردا سال 51 باالی پاسخگویان درصد 17 و سال 50 و 31 بین ها آن درصد 63 سال،

 ها آن درصد 41 دیپلم،فوق ها آن درصد 28 زیردیپلم، و دیپلم ها آن درصد 18 یالتتحص

 .است باالتر و لیسانسفوق ها آن درصد 13 و لیسانس

 آنجاکه از .شد استفاده SPSS افزار نرم و مراتبی سلسله رگرسیون روش از ها فرضیه آزمون برای

 بین همخطی احتمال است، 10 از کمتر واریانس تورم عامل و 7/0 از کمتر متغیرها بین همبستگی

. (Tabanchnick & Fidell, 1996) است کم بسیار ،وابسته متغیر واریانس تورم درنتیجه و متغیرها

 وابسته متغیر بر نترلک متغیرهای تأثیر شامل 1 مدل. دهد می نشان را ونیرگرس تحلیل نتایج 1 جدول

 و سازمانی کارآفرینی بر( سازی شبکه یتقابل) اصلی متغیر تأثیر 2 مدل. است( سازمانی کارآفرینی)

 نشان را سازمانی کارآفرینی و سازی شبکه بلیتقا بین روابط بر راهبردی گرایش تعدیلی اثر 3 مدل

 کارآفرینی بر مثبت طور به سازی شبکه قابلیت ،شود می مشاهده 2 مدل در طورکههمان. دهد می

 3 مدل ،عالوه هب. شود می تأیید اول فرضیة ،نتیجهدر. (β = 0/29, p < 0/01) دگذار می تأثیر سازمانی

 لحاظ از ،راهبردی های گرایش و سازی شبکه قابلیت تعامل با شدهتبیین انسواری دهد می نشان

 است انتظار مطابق تأثیرگذاری الگوی اینکه فهم برای. (β = 0/19, p < 0/05) است رمعنادا آماری

 مستقل متغیر اثر ،آن در که شد استفادهAiken & West (1991 ) پیشنهادی روش از خیر، یا

 انحراف یک) پایین و باال سطوح در( سازمانی کارآفرینی) وابسته متغیر بر( سازی شبکه قابلیت)

. شود می رسم( راهبردی گرایش) تعدیلگر متغیر (میانگین پایین معیار انحراف یک و باال یارمع

 بر سازی شبکه لیتقاب تأثیر ،کارآفرینانه راهبردی گرایش سطوح افزایش با دهد می نشان 2 نمودار

 کارآفرینی و سازی شبکه قابلیت بین همبستگی درواقع، .یابد می افزایش سازمانی کارآفرینی

 گرایش با یها شرکت از ترقوی ،کارآفرینی راهبردی گرایش با های شرکت برای ،سازمانی

 .دشو می تأیید نیز پژوهش دوم فرضیة بنابراین ؛است اداری راهبردی
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 سازمانی کارآفرینی برای تعدیلی رگرسیون نتایج. 1 جدول 
 3 مدل 2 مدل 1 مدل 

 کنترل متغیرهای
  

 

    1 وکار کسب نوع متغیرهای

 09/0 011/0 149/0 پیمانکاری و مهندسی
 20/0 03/0 074/0 کننده عرضه

 11/0 08/0 098/0 پژوهش و آموزش
 -12/0 -10/0 -133/0 مشاوره

 08/0 60/0 049/0 شرکت اندازة
 اصلی متغیرهای اثر

   
 -11/0 14/0 -11/0 راهبردی گرایش
 سازی شبکه قابلیت

 
**29/0 *26/0 

 تعدیلی اثر
   

 راهبردی گرایش ،سازی شبکه قابلیت
  

*19/0 
R2 

*06/0 **16/0 **20/0 

Adj R2 
**02/0 **10/0 *13/0 

Change R2 06/0 **10/0 **03/0  

 .شد گرفته درنظر پایه عنوان به تولیدی های شرکت. 1

 .شد داده نمایش جدول در استاندارد رگرسیون های ضریب

*** P < 0/001        ** P < 0/01       * P < 0/05 (two-tailed), (n= 126) 

  

 
 سازمانی کارآفرینی و سازی شبکه قابلیت روابط بر راهبردی گرایش تعدیلی تأثیر نمودار .2 شکل

2

2.5

3

3.5

4

نی
زما

سا
ی 

رین
رآف

کا
 

سازی شبکه قابلیت  پایین باال 

راهبردی اداری گرایش  

راهبردی کارآفرینانه گرایش  
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 گیری نتیجه و بحث 
 است، شده تأکید سازمانی کارآفرینی ادبیات در خارجی دانش کسب اهمیت بر کهدرحالی

 بر شرکتیبین ارتباطات مؤثر مدیریت و گیریشکل برای ها شرکت سازی شبکه قابلیت تأثیر

 بهتر ها شرکت که شرایطی درمورد ،ویژه به. است شدهن بررسی سازمانی ةکارآفرینان های فعالیت

 اندکی  بینش ،کنند کانالیزه کارآفرینانه اهداف راستای در را خود سازی شبکه قابلیت توانندمی

 کارآفرینانة های فعالیت بر سازی شبکه قابلیت تأثیر بررسی به پژوهش این ،بنابراین ؛دارد وجود

 .پردازد می کارآفرینانه راهبردی های گرایش ةکنندتعدیل اثر و سازمانی

 کارآفرینی و سازی شبکه قابلیت بین مثبت رابطة بر مبنی مطالعه این اول فرضیة ها داده

 ،باالتر سازی شبکه قابلیت دارای یها شرکت دهند می نشان و کنند می تأیید را شرکت

 بر کارآفرینانه های فعالیت انجام آنجاکه از. دندار بیشتری سازمانی ةکارآفرینان های فعالیت

 ایجاد طریق از احتماالً سازی شبکه قابلیت است، متکی ها شرکت در جدید دانش ایجاد

 دانش بیشتر جریان وجود نیز و جدید و مکمل های مهارت و دانش با شرکایی با بهتر اتحادهای

 ةکارآفرینان های فعالیت برای جدید های ایده از برداری بهره و شناسایی موجب ،شرکا بین

 پرکردن برای ها شرکت توانایی اهمیت بر کارآفرینی ادبیات ،ویژه به. شود می سازمانی

 تحقیقات. (Teng, 2007) کند می تأکید فرصت از برداری بهره هنگام خود دانشی های شکاف

 اجتماعی شبکة و (Yiu & Lau, 2007) سازمانی راهبردی اتحادهای تعداد دهد می نشان پیشین

 در را کارآفرینانه رفتار وقوع میزان ،(Heavey & Simsek, 2013) عالی مدیریت تیم

 و کنند می اتخاذ را استاتیک دیدگاهی ها پژوهش این اما ،دنده می افزایش ها شرکت

 این نتایج. ندنک نمی تبیین را ها شرکت سازمانیبین روابط مدیریت و دهیشکل های قابلیت

 و هماهنگی و ارتباطی مهارت فعالی،پیش شامل سازی شبکه قابلیت دهد می نشان پژوهش

 .دهد می افرایش را ها شرکت کارآفرینانة رفتار ،پورتفولیو یک عنوان به ارتباطات مدیریت

 استان تولیدی های شرکت در کارآفرینی و سازمانی هوش ررسیب به نیز ایران در ها پژوهش

 و انسانی سرمایة و ارخدمتگز رهبری کسب ،(1392 مقدم، مرزبان و شیرسوار علیپور) گیالن

 سازمانی کارآفرینی و سازمانی فرهنگ ،(1392 اهوپای، و پور حسین) سازمانی کارآفرینی

 و( 1388 ،دیگران و یفارس یدالهی) سازمانی کارآفرینی و ساختار ،(1389 ،یگرانو د قهرمانی)
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 ،دیگران و عبدالملکی) سازمانی کارآفرینی و میانی مدیران کارآفرینی های قابلیت و مهارت 

 سازمانی کارآفرینانة رفتار افزایش رد سازی شبکه قابلیت نقش تبیین به و اند پرداخته( 1387

 .است شده توجه کمتر

 گرایش تعدیلگر نقش برمبنی پژوهش این دوم ةفرضی از مطالعه این نتایج ،همچنین

 ؛دکن می حمایت سازمانی کارآفرینی و سازی شبکه بلیتقا بین رابطة در کارآفرینانه راهبردی

 ،کنند می اتخاذ را کارآفرینانه و فرصت بر مبتنی راهبردی گرایش ها شرکت که زمانی یعنی

 های گرایش تعامل از بهتری فهم نتایج این. کنند استفاده بهتر ،سازی شبکه قابلیت از توانند می

 کمتر سازمانی کارآفرینی ادبیات در که دده می ارائه سازمانی های قابلیت و سازمانی راهبردی

 .است شده توجه آن به

 

 پیشنهادها
 رفتار میزان زایشاف درصدد که کند می ارائه ها شرکت مدیران برای را هایی بینش ابتدا مطالعه این

 عملکرد بهبود در مهمی نقش سازی شبکه قابلیت دهد می نشان نتایج .هستند سازمانی ةکارآفرینان

 افزایش را خود کارآفرینانة عملکرد خواهند می که یمدیران ،بنابراین ؛دارد سازمانی کارآفرینی

 روابط دبای  ها آن. دهند شکل و کنند شناسایی را راهبردی اتحادهای رقبا از تریعسر باید ،دهند

به سازمانی اتحادهای مدیریت. کنند برقرار خود شرکای با را متقابل تعهد و اعتماد بر مبتنی

 اطالعاتی پایگاه ةمجموع به شرکا از هریک که دانشی گرفتندرنظر با و مجموعه یک صورت

 منشأ که کندیم یجادا طرفدو بین را دانش بهتر جریان و بهتر اتحادهای ،افزایندمی شرکت یک

 ،کارآفرینانه راهبردی گرایش داد نشان نتایج عالوه، به .است کارآفرینانه های ایده از بسیاری

 قابلیت یعنی ؛کند می تعدیل مثبت طور به را سازمانی کارآفرینی و سازی شبکه بلیتقا بین رابطة

 کارآفرینانة رفتار بر مضاعفی تأثیر ،کارآفرینانه راهبردی های گرایش با همراه سازی شبکه

 قابلیت از ،کارآفرینانه راهبردی های گرایش اتخاذ با توانند می مدیران ،بنابراین ؛دارد ها شرکت

 .کنند استفاده بهتر ،کارآفرینانه اهداف برای سازمانی سازی شبکه

 آتی تحقیقات برای هایی فرصت ،اساس براین. است همراه هایی محدودیت با پژوهش این

 امتغیره سایر آثار تا شد انتخاب صنعت یک تنها ،پژوهش این در نخست آنکه .دشو می فراهم
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 بیشتر یدبا صنایع و ها محیط سایر به نتایج تعمیم برای سبب،همینبه. شود کنترل وابسته متغیر بر 

 را نتایج بیرونی اعتبار ،صنایع و ها بخش دیگر در مدل این آزمون ،بنابراین ؛ردک احتیاط

 قابلیت باشیم داشته انتظار یدبا نظری، های استنباط به توجه با آنکه دوم. هدد می افزایش

 است مقطعیتک پژوهش نای آنجاکه از اما ،دهد  افزایش را سازمانی کارآفرینی ،سازی شبکه

 چندمقطعی تحقیق طرح با تحقیقاتی درنتیجه،. نیست صددرصد متغیرها بین علی ةرابط ایجاد

 پژوهش این ،طورکلی به .دننک ایجاد متغیرها بین روابط نظر از تری مطمئن بینش است ممکن

 ةکارآفرینان عملکرد یشافزا برای سازمانی های قابلیت بر مبتنی مدلی ةارائ راستای در یمهم گام

 برای هاآن ارتباط و تعامل ةنحو و ها قابلیت سایر شناسایی اما رود،می شماربه سازمانی

 .است آتی های تالش به منوط ،سازمانی کارآفرینانة فعالیت دهی شکل
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 منابع 
 کارآفرینی بر فکری سرمایة و خدمتگزار رهبری سبک تأثیر(. 1392) مریم اهوپای و داود پورحسین

 .149-135 صص ،(70) 22 ،تحول و بهبود مدیریت مطالعات .سازمانی

 های مهارت ةرابط بررسی(. 1387) مهرداد محمدی،پیر و مجید افراشته، یوسفی جمال، عبدالملکی،
 ةفصلنام (.خودرو ایران شرکت میانی مدیران: موردی مطالعة) سازمانی کارآفرینی با کارآفرینی

 .129-103 صص ،(2) 1 ،کارآفرینی ةتوسع

 و سازمانی هوش بین رابطة بررسی(. 1392) عفت مقدم، مرزبان و رضا حمید رسوار،شی علیپور
 36 ،رشد مراکز و ها پارک تخصصی فصلنامة. گیالن استان تولیدی های شرکت در کارآفرینی

 .55-47 صص ،(پائیز)

 با آن رابطة و سازمانی فرهنگ(. 1389) طاهر زاده،حسین و محمدحسن پرداختچی، محمد، قهرمانی،
 .39-25 صص ،(بهار) 1 ،دولتی مدیریت اندازچشم .سازمانی کارآفرینی

 و ساختار بین رابطة بررسی(. 1388) مزهح خواستار، و امید زیارت، عزیزی جهانگیر، فارسی، یدالهی
 توسعة فصلنامة(. تهران شهر سطح خصوصی های بانک: موردی مطالعة) سازمانی کارآفرینی
 .80-55 صص ،(5) 1 ،کارآفرینی
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