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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطة بین قابلیت شبکهسازی شرکتها و میزان رفتار کارآفرینانة سازمانی و
تبیین نقش تعدیلگر گرایش راهبردی (استراتژیک) سازمانی است .این پژوهش از نظر هدف،
کاربردی و از لحاظ جمعآوری دادهها ،توصیفی -همبستگی است .پیمایش  126شرکت ارائهکنندة
تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی در ایران ،از طریق پرسشنامة بسته
(پاسخدهندة مدیران) صورت گرفت و نتایج از طریق رگرسیون و نرمافزار  SPSSتحلیل شد .با توجه
به نتایج ،قابلیت شبکهسازی سازمانی شامل پیشفعالی در ایجاد ارتباطات بین سازمانی ،قابلیت ارتباطی
در ایجاد رابطه براساس اعتماد و تعهد متقابل و توانایی ایجاد هماهنگی در مجموعه پیوندهای سازمانی،
عملکرد کارآفرینانة شرکتها را افزایش میدهد .بهعالوه ،نتایج نشان میدهد شرکتها با گرایش
راهبردی کارآفرینانة بهتر میتوانند از قابلیت شبکهسازی خود برای اهداف کارآفرینانه استفاده کنند.
این پژوهش با ارائة مدلی اجتماعی از کارآفرینی سازمانی ،مرتبطکردن قابلیت شبکهسازی با عملکرد
کارآفرینانة شرکت و نیز بررسی نقش تعدیلگر گرایشهای راهبردی سازمانی ،موجب فهم بیشتری از
چگونگی عملکرد بهتر کارآفرینانة برخی از شرکتها میشود.
واژههای کلیدی :عملکرد کارآفرینانة سازمانی ،قابلیت شبکهسازی ،گرایشهای راهبردی کارآفرینانه.
 نویسندة مسئول:

Email: ksakhdari@gmail.com
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مقدمه
پژوهشها نشان میدهد کارآفرینی سازمانی ،نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانی ( Simsek,
 ،)2007رشد ( )Zahra, 1993و مزیت رقابتی ( )Irland & Webb, 2009شرکتها دارد؛
بنابراین ،محققان بسیاری به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان رفتار کارآفرینانه در شرکتها
پرداختند و به اهمیت نقش دانش در افزایش فعالیت کارآفرینانه در شرکتها اشاره کردند
( .)Teng, 2007; Zahra et al., 2009درحقیقت ،فعالیت کارآفرینانه و نوآورانه بر دانش
جدید در زمینة انجام کارهای متفاوت یا انجام فعالیتها بهنحو متفاوت تمرکز دارد که در
قالب محصوالت و خدمات ،فرایندها و راهبردهای (استراتژیهای) جدید در شرکتها بروز
میکنند ( .)Teng, 2007پژوهشهای اولیه بر توسعة درونی دانش در شرکتها متمرکز شدند
) ،(Hoskisson & Hitt, 1988; Brouwer Kleinkcht & Reijnen, 1993اما توسعة درونی
دانش ،مسائلی را بههمراه دارد؛ مانند هزینههای باالی تحقیقات و توسعه ،ریسک باال و ازدست
دادن زمان برای عملکرد مناسب ،پیش از بستهشدن پنجرة فرصتها ( ;Teng, 2007

 .)Eisenhardt & Schoonhoven, 1996درنتیجه ،بهتازگی محققان ،کسب دانش از طریق
مرزهای خارجی سازمان و عامالن دیگر مانند مشتریان ،عرضهکنندگان مواد و تجهیزات ،رقبا،
دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی و شرکتهای دیگر را یکی از مهمترین راهبردهای رشد
سازمانها قلمداد میکنند ( .)Simsek et al., 2003; Zahra et al., 2009با وجود این ،کسب
دانش از محیط خارجی شرکتها ،مستلزم قابلیتهای سازمانی برای ایجاد ارتباط با دیگران و
مدیریت این ارتباطات (قابلیت شبکهسازی) برای بهرهبرداری بهینه از دانش خارجی است .در
ادبیات کارآفرینی سازمانی ،به این قابلیتها کمتر توجه شده است؛ بهویژه اطالعات درمورد
چگونگی استفادة بهتر شرکتها از قابلیت شبکهسازی برای اهداف کارآفرینانه ،اندک است.
این پژوهش با درنظرگرفتن شکاف پژوهشی باال و با تکیه بر دیدگاه مبتنیبر دانش ،به
بررسی رابطة بین قابلیت شبکهسازی شرکتها و کارآفرینی سازمانی در آنها میپردازد.
دیدگاه مبتنیبر دانش ،فعالیتهای نوآورانه در شرکتها را نتیجة قابلیتهای آنها در زمینة
ترکیب دانش داخلی و خارجی میداند ( ;Kogut & Zander, 1992; Grant, 1996

 .)Chesbrough, 2003این پژوهش به ادبیات کارآفرینی سازمانی ،دو کمک مهم میکند:
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نخست آنکه پژوهشهای قبلی ،عوامل محیطی ،ساختاری و تیم مدیریت عالی را بررسی
کردند ( Zahra, 1996; Zahra et al., 2000; Hayton, 2005; Ling et al., 2008; Burgers,

 ،)Jansen et al., 2009; Heavey & Simsek, 2013اما این پژوهش گامهای پژوهشی
جدیدی در راستای تأکید بیشتر بر نقش قابلیتهای سازمانی در ادبیات کارآفرینی سازمانی
برمیدارد .دوم آنکه این پژوهش نشان میدهد چگونه گرایشهای راهبردی کارآفرینانه ،تأثیر
قابلیت شبکهسازی بر کارآفرینی سازمانی را تقویت میکنند؛ بنابراین ،این پژوهش به بررسی
رابطة بین قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی سازمانی و تبیین نقش تعدیلگر گرایشهای راهبردی
سازمانی میپردازد.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
کارآفرینی سازمانی به فعالیتهای کارآفرینانه در شرکتها اشاره دارد .این فعالیتها شامل
نوآوری در محصوالت و خدمات ،ایجاد واحدهای کسبوکار در شرکتها (زایش) و تحول
راهبردی میشود ( .)Zahra, 1996نوآوری ،به توسعة محصوالت و خدمات جدید در شرکت
اشاره دارد .زایشها ،ایجاد کسبوکارهای جدید از طریق توسعة عملیات در بازارهای کنونی
یا جدید را درنظر میگیرد .درنهایت ،تحول راهبردی ،به تعریف دوبارة حوزة سازمانی یا
تغییرات اساسی در راهبرد شرکتی اشاره دارد ،بهطوریکه موجب تغییر جایگاهیابی شرکت در
بازار شود .این فعالیتها مکملاند و یکدیگر را تقویت میکنند؛ برای مثال ،تعریف مجدد
راهبرد سازمانی موجب تقویت مزایای زایشها میشود و توسعة محصوالت و خدمات جدید،
فعالیتهای تحول راهبردی را تقویت میکند ()Simsek & Heavey, 2011؛ بنابراین ،در
ادبیات کارآفرینی سازمانی ،مجموع نوآوری ،زایش 1و تحول راهبردی بهعنوان کارآفرینی
سازمانی یا عملکرد کارآفرینانة سازمانی درنظر گرفته شده است.
محققان بهتازگی به اهمیت شبکهها و اتحادهای راهبردی در پرکردن شکافهای دانشی
شرکتها پی بردهاند .ایسنهاردت و اسچونهون )1996( 2معتقدند دلیل اصلی ایجاد ارتباطات
1. Venturing
2. Eisenhardt and Schoonhoven
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بینسازمانی ،نیاز است؛ یعنی شرکتها به منابع اطالعاتی دیگر سازمانها برای پرکردن
شکافهای دانش خود نیاز دارند ،زیرا توسعة درونی همة دانش مربوط به فعالیتهای نوآورانه
با ریسکها ،هزینهها و نیز مسائل مربوط به زمانبندی دقیق برای بهرهبرداری از فرصتها همراه
است .درنتیجه ،شرکتها اغلب شکافهای دانشی خود را از طریق ایجاد ارتباط با دیگر
شرکتها پر میکنند ( .)Teng, 2007درحقیقت ،پیوندهای بینسازمانی ،کانالی برای دریافت
دانش خارجی است.
دیدگاه مبتنیبر دانش ،آن را راهبردیترین منبع سازمانی میداند .بدینترتیب ،شرکتهایی
که بهتر دانش خارجی را به فرایندهای ایجاد ارزش خود تزریق کنند ،بیشتر با فعالیتهای
نوآورانه ارتباط دارند ( .)Kogut & Zander, 1992; Grant, 1996همچنین ،این دیدگاه مورد
توجه گروهی از محققان است که بر بازکردن مرزهای سازمانی برای جذب دانش خارجی یا
نوآوری باز تأکید دارند ( .)Chesbrough, 2003از آنجاکه گرههای شبکه ،کانالهایی برای
کسب دانش خارجی بهشمار میروند ( Rodam & Galunic, 2004; Zaheer & Bell,

 ،)2005شرکتها با قابلیت شبکهسازی بهتر ،باید از دانش خارجی برای فعالیتهای
کارآفرینانة خود استفاده کنند.
سارکار و دیگران )2009( 1قابلیت شبکهسازی را قابلیتهای یک شرکت برای ایجاد،
توسعه و ترکیب روابط با شرکای مختلف مانند مشتریان ،عرضهکنندگان ،رقبا و سازمانهای
پژوهشی میدانند .این قابلیت شامل پیشفعالی در ایجاد ارتباط سازمانی ،قابلیت ارتباطی و
توانایی ایجاد هماهنگی در مجموعهپیوندهای سازمانی است .قابلیت پیشفعالی ،قدرت یک
شرکت برای کشف و قبضهکردن فرصتهای همکاری جدید و امیدبخش است .قابلیت
ارتباطی ،توانایی شرکتها برای ایجاد ارتباط با دیگر سازمانها براساس اعتماد و تعهد متقابل
است .درنهایت ،قابلیت هماهنگی به توانایی شرکت برای ادغام ،هماهنگی و جریان اطالعات
بین شرکا اشاره دارد .این سه قابلیت درمجموع ،بهعنوان قابلیتهای شبکهسازی شرکتها
درنظر گرفته میشوند.
همچنین ،در دیدگاه مبتنیبر دانش ،گرایشهای راهبردی سازمانی ،شدت و نحوة استفاده
1. Sarkar, Aulakh and Madhok
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از قابلیتهای سازمانی را هدایت میکنند ( .)Liao et al., 2003; Wales et al., 2012در این
زمینه ،استیونسن و جاریلو )1990( 1گرایشهای راهبردی کارآفرینانه را با اداری مقایسه
میکنند و معتقدند شرکتها با گرایش راهبردی کارآفرینانه ،راهبرد خود را براساس
فرصتهای موجود در محیط تعریف میکنند ،درحالیکه سازمانها با گرایش راهبردی
اداری ،راهبردهای خود را براساس منابع دردسترس شرکتی تدوین میکنند.
قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی سازمانی :قابلیت شبکهسازی ،شامل توانایی برای
شناسایی و ایجاد ارتباط با دیگران زودتر از رقبا (پیشفعالی) ،ایجاد ارتباط براساس اعتماد متقابل
(مهارت ارتباطی) و هماهنگی و ادغام مجموعهارتباطات سازمانی و مدیریت آنها بهعنوان یک
پورتفولیو (هماهنگی) است .محققان معتقدند بازار عوامل برای شرکا کامل نیست و تعداد شرکا با
دانش جدید و مکمل در بازار محدود است .درنتیجه ،شرکتهای پیشفعال در ایجاد ارتباط با
دیگر شرکتها ،از مزیت پیشتازبودن استفاده میکنند و میتوانند فرصتهای ایجاد اتحاد با
شرکای بالقوه و جدید را پیش از رقبا قبضه کنند ( Sarkar et al., 2001; Schilke & Goerzen,

 .)2010برایناساس ،امکان دسترسی شرکتهای پیشفعال به دانش جدید و مکمل بیشتر است و
فعالیتهای کارآفرینانة آنها افزایش مییابد .همچنین ،مهارتهای ارتباطی شرکت موجب میشود
احتمال رفتار فرصتطلبانه بین شرکا کاهش یابد .تحقیقات نشان میدهد ایجاد اعتماد یکی از
کاتالیزورهای اصلی ارائة دانش و اطالعات در همکاریهاست که در رفتار فرصتطلبانة دوطرف
وجود دارد ( .)Aulakh et al., 1996; Das & Teng, 1998درنتیجه ،شرکتهایی که توانایی
ایجاد روابط غیررسمی و مبتنیبراعتماد و تعهد متقابل با دیگران را دارند ،در روابط همکاری خود
از دانش بیشتری بهره میبرند .این دانشها در شناسایی و بهرهبرداری از ایدههای جدید برای
فعالیتهای کارآفرینانة سازمانی و پرکردن شکاف اطالعاتی شرکتها مؤثرند (.)Teng, 2007
درنهایت ،هماهنگی و مدیریت ارتباطات سازمانی بهعنوان یک پورتفولیو موجب میشود شرکتها
بهتر شکافهای دانشی خود را شناسایی کنند و هریک از پیوندهای بین سازمانی را بهعنوان کانالی
برای پرکردن شکاف اطالعاتیشان درنظر بگیرند .این امر نهتنها احتمال دوبارهکاری و ایجاد

1. Stevenson and Jarillo
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گرههای غیرضروری را کاهش میدهد ،بلکه امکان استفاده از تمام پتانسیل موجود در مجموعة -
پورتفلیوی پیوندهای بینشرکتی را در اختیار شرکت مادر میگذارد .درنتیجه ،مجموعة قابلیتهای
شبکهسازی شرکت ،امکان دسترسی به دانش جدید و مکمل را افزایش میدهند که منبع اصلی
شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای جدید کارآفرینانهاند؛ بنابراین ،پیشبینی میشود بین قابلیت
شبکهسازی و میزان وقوع رفتار کارآفرینانه در شرکتها ،رابطهای مثبت وجود داشته باشد.
فرضیة  :1قابلیت شبکهسازی ،فعالیتهای کارآفرینانة سازمانی را افزایش میدهد.
نقش تعدیلگر گرایش راهبردی کارآفرینانه :همچنین ،دیدگاه مبتنیبر دانش بیان
میکند گرایشهای راهبردی سازمانی ،شدت و نحوة استفاده از قابلیتهای سازمانی را هدایت
میکنند .لیائو و دیگران ( )2003معتقدند گرایش راهبردی کارآفرینی موجب میشود
شرکتها با شدت بیشتری از قابلیتهای خود برای پیمایش محیط کسبوکار استفاده کنند؛
بنابراین ،تأثیر این قابلیتها بر میزان پاسخگویی شرکت به انتظارات و خواستههای محیطی
بیشتر است .به عقیدة والز و دیگران ( ،)2013گرایش راهبردی کارآفرینانه ،بهطور مثبت تأثیر
ظرفیت جذب سازمانی و عملکرد شرکتی را تعدیل میکند .ما نیز انتظار داریم گرایشهای
کارآفرینانة مبتنیبر فرصت ،اثر مثبت قابلیت شبکهسازی را بر کارآفرینی سازمانی تقویت
کنند .شرکتها با گرایش کارآفرینانة مبتنیبر فرصت ،راهبردهای خود را براساس فرصتهای
محیطی -و نه منابع تحت کنترل -تعریف میکنند؛ بنابراین ،این شرکتها با احتمال بیشتری با
شکاف منابع مواجه میشوند و درنتیجه برای فعالیتهای کارآفرینانه ،بیشتر از قابلیت
شبکهسازی خود استفاده میکنند .پیشبینی میشود گرایش راهبردی کارآفرینانه ،رابطة بین
قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی سازمانی را بهطور مثبت تعدیل کند.
فرضیة  :2گرایش راهبردی کارآفرینی مبتنیبر فرصت ،اثر قابلیت شبکهسازی بر
کارآفرینی را تقویت میکند.
چارچوب نظری
با توجه به بررسیها درمورد پیشینه و مبانی نظری تحقیق ،مدل مفهومی پژوهش در شکل 1
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نشان داده میشود .همانطورکه در باال توضیح داده شد ،پیشبینی میشود گرایش راهبردی
کارآفرینانه ،رابطة مثبت قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی سازمانی را تقویت کند.

کارآفرینی سازمانی

گرایش راهبردی کارآفرینانه

قابلیت شبکهسازی
پیشفعالی

نوآوری
زایش

ارتباطی

تحول راهبردی

هماهنگی

شکل  .1چارچوب نظری پژوهش

روششناسی
هدف و رویکرد :این پژوهش از نظر هدف کاربردی است ،زیرا نظریههای موجود برای
حل مشکالت سازمانی را بهکار میگیرد و آنها را میآزماید .همچنین ،روش جمعآوری
دادههای این پژوهش ،توصیفی -همبستگی است.
نمونه و جمعآوری دادهها :نمونههای آماری پژوهش ،شرکتهای ارائهکنندة
تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی در ایران هستند .دادهها از
طریق پرسشنامة بسته جمعآوری شدند .پرسشنامه به حدود  600شرکت ارائهکنندة تجهیزات و
خدمات فنی و مهندسی بخش معدن و صنایع معدنی ارسال شد 126 .پرسشنامة تکمیلشده از
شرکتها شامل شرکتهای تولیدی ( 63/9درصد) ،مشاوره ( 1/6درصد) ،مهندسی و
پیمانکاری ( 18درصد) ،عرضهکننده و مصرفی ( 13/1درصد) و پشتیبانی و خدماتی (3/3
درصد) دریافت شد .میزان پاسخدهی  21درصد بود که در این پژوهشها متداول است ،زیرا
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مدیران اجرایی سطح باالی شرکتها برای پاسخ به پرسشها درنظر گرفته میشوند
(.)Hambrick et al., 1993
برای سنجش متغیرهای تحقیق ،از پرسشنامه و سنجههای موجود در ادبیات پژوهش بهشرح
زیر استفاده شد :کارآفرینی سازمانی از طریق پانزده آیتم و همچنین سنجة زهرا )1996( 1با
طیف پنجنقطهای لیکرت ( =1کامالً مخالف تا  =5کامالً موافق) بهکار گرفته شد .آلفای
کرونباخ برای این سنجه  0/91است که سازگاری درونی آیتمها و پایایی قابل قبول آن را نشان
میدهد .برای سنجش قابلیت شبکهسازی ،از سنجة سارکار و دیگران ( )2009استفاده شد که
شامل ده آیتم با طیف پنجنقطهای لیکرت ( =1کامالً مخالف تا  =5کامالً موافق) است .آلفای
کرونباخ برای این سنجه  0/81است که سازگاری درونی آیتمها و پایایی قابلقبول آن را نشان
میدهد .گرایش راهبردی نیز با استفاده از سنجة براون و دیگران ( )2001شامل سه آیتم با
طیفی افتراقی تعیین شد .آلفای کرونباخ برای این سنجه  0/82است که بیانگر سازگاری درونی
آیتمها و پایایی قابلقبول آن است .خبرگان و صاحبنظران این حوزه ،روایی ظاهری و
صوری تمام سنجهها را تأیید کردند .همچنین ،با توجه به اینکه سنجههای استاندارد مورد
استفاده در ادبیات پژوهش و سازههای مورد استفاده ،متغیرها و ابعاد مختلف دارند ،روایی
محتوا در سنجهها وجود دارد .برای تأیید روایی همگرا و واگرا ،از آزمون تفاوت مجذور
کای )Gerbing & Anderson, 1988( 2استفاده شد که در آن ،تفاوت مجذور کای برای هر
جفت از متغیرها باالتر از ( 10ارزش بحرانی مجذور کای برای یک درجة آزادی در سطح
 )0/001بود که مؤید روایی سازة متغیرها در مدل است.
متغیرهای کنترل :برای کنترل آثار خارجی بر واریانس ،متغیر وابستة اندازة شرکت
(برحسب تعداد کارکنان) و نیز نوع فعالیت شرکت شامل تولیدکنندة تجهیزات ،مشاوره،
مهندسی و پیمانکاری ،آموزش و پژوهش و درنهایت عرضهکننده کنترل شد .متغیرهای مربوط
به نوع فعالیت شرکت بهصورت متغیر دامی یا مجازی (صفر و یک) وارد تحلیل رگرسیون
شدند و شرکتهای تولیدی در آن بهعنوان متغیر پایه درنظر گرفته شد .روش تجزیه و تحلیل
1. Zahra
2. Chi-square difference test
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دادهها رگرسیون سلسلهمراتبی است و برای ترسیم الگوی ارتباطات متغیرها در مدل تعدیلی از
روش پیشنهادی  )1991( West & Aikenاستفاده شد.
یافتهها
 85درصد پاسخگویان ،مرد و  15درصد آنها زن هستند 20 .درصد پاسخگویان ،کمتر از 30
سال 63 ،درصد آنها بین  31و  50سال و  17درصد پاسخگویان باالی  51سال دارند.
تحصیالت  18درصد آنها دیپلم و زیردیپلم 28 ،درصد آنها فوقدیپلم 41 ،درصد آنها
لیسانس و  13درصد آنها فوقلیسانس و باالتر است.
برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون سلسلهمراتبی و نرمافزار  SPSSاستفاده شد .از آنجاکه
همبستگی بین متغیرها کمتر از  0/7و عامل تورم واریانس کمتر از  10است ،احتمال همخطی بین
متغیرها و درنتیجه تورم واریانس متغیر وابسته ،بسیار کم است (.)Tabanchnick & Fidell, 1996
جدول  1نتایج تحلیل رگرسیون را نشان میدهد .مدل  1شامل تأثیر متغیرهای کنترل بر متغیر وابسته
(کارآفرینی سازمانی) است .مدل  2تأثیر متغیر اصلی (قابلیت شبکهسازی) بر کارآفرینی سازمانی و
مدل  3اثر تعدیلی گرایش راهبردی بر روابط بین قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی سازمانی را نشان
میدهد .همانطورکه در مدل  2مشاهده میشود ،قابلیت شبکهسازی بهطور مثبت بر کارآفرینی
سازمانی تأثیر میگذارد ( .)β = 0/29, p < 0/01درنتیجه ،فرضیة اول تأیید میشود .بهعالوه ،مدل 3
نشان میدهد واریانس تبیینشده با تعامل قابلیت شبکهسازی و گرایشهای راهبردی ،از لحاظ
آماری معنادار است ( .)β = 0/19, p < 0/05برای فهم اینکه الگوی تأثیرگذاری مطابق انتظار است
یا خیر ،از روش پیشنهادی  )1991( West & Aikenاستفاده شد که در آن ،اثر متغیر مستقل
(قابلیت شبکهسازی) بر متغیر وابسته (کارآفرینی سازمانی) در سطوح باال و پایین (یک انحراف
معیار باال و یک انحراف معیار پایین میانگین) متغیر تعدیلگر (گرایش راهبردی) رسم میشود.
نمودار  2نشان میدهد با افزایش سطوح گرایش راهبردی کارآفرینانه ،تأثیر قابلیت شبکهسازی بر
کارآفرینی سازمانی افزایش مییابد .درواقع ،همبستگی بین قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی
سازمانی ،برای شرکتهای با گرایش راهبردی کارآفرینی ،قویتر از شرکتهای با گرایش
راهبردی اداری است؛ بنابراین فرضیة دوم پژوهش نیز تأیید میشود.
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جدول  .1نتایج رگرسیون تعدیلی برای کارآفرینی سازمانی
مدل 3

مدل 2

مدل 1

0/09
0/20
0/11
-0/12
0/08

0/011
0/03
0/08
-0/10
0/60

0/149
0/074
0/098
-0/133
0/049

-0/11
*0/26

0/14
**0/29

-0/11

*0/19
**0/20
*0/13
**0/03

**0/16
**0/10
**0/10

متغیرهای کنترل
متغیرهای نوع کسبوکار
مهندسی و پیمانکاری
عرضهکننده
آموزش و پژوهش
مشاوره
اندازة شرکت
اثر متغیرهای اصلی
گرایش راهبردی
قابلیت شبکهسازی
اثر تعدیلی
قابلیت شبکهسازی ،گرایش راهبردی
1

*0/06
**0/02
0/06

R2
Adj R2
Change R2

 .1شرکتهای تولیدی بهعنوان پایه درنظر گرفته شد.
ضریبهای رگرسیون استاندارد در جدول نمایش داده شد.
)* P < 0/05 (two-tailed), (n= 126

** P < 0/01

*** P < 0/001

4
3.5
3
گرایش راهبردی کارآفرینانه

2.5

کارآفرینی سازمانی

گرایش راهبردی اداری

2
باال

قابلیت شبکهسازی

پایین

شکل  .2نمودار تأثیر تعدیلی گرایش راهبردی بر روابط قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی سازمانی
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بحث و نتیجهگیری
درحالیکه بر اهمیت کسب دانش خارجی در ادبیات کارآفرینی سازمانی تأکید شده است،
تأثیر قابلیت شبکهسازی شرکتها برای شکلگیری و مدیریت مؤثر ارتباطات بینشرکتی بر
فعالیتهای کارآفرینانة سازمانی بررسی نشده است .بهویژه ،درمورد شرایطی که شرکتها بهتر
میتوانند قابلیت شبکهسازی خود را در راستای اهداف کارآفرینانه کانالیزه کنند ،بینش اندکی
وجود دارد؛ بنابراین ،این پژوهش به بررسی تأثیر قابلیت شبکهسازی بر فعالیتهای کارآفرینانة
سازمانی و اثر تعدیلکنندة گرایشهای راهبردی کارآفرینانه میپردازد.
دادهها فرضیة اول این مطالعه مبنیبر رابطة مثبت بین قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی
شرکت را تأیید میکنند و نشان میدهند شرکتهای دارای قابلیت شبکهسازی باالتر،
فعالیتهای کارآفرینانة سازمانی بیشتری دارند .از آنجاکه انجام فعالیتهای کارآفرینانه بر
ایجاد دانش جدید در شرکتها متکی است ،قابلیت شبکهسازی احتماالً از طریق ایجاد
اتحادهای بهتر با شرکایی با دانش و مهارتهای مکمل و جدید و نیز وجود جریان بیشتر دانش
بین شرکا ،موجب شناسایی و بهرهبرداری از ایدههای جدید برای فعالیتهای کارآفرینانة
سازمانی میشود .بهویژه ،ادبیات کارآفرینی بر اهمیت توانایی شرکتها برای پرکردن
شکافهای دانشی خود هنگام بهرهبرداری از فرصت تأکید میکند ( .)Teng, 2007تحقیقات
پیشین نشان میدهد تعداد اتحادهای راهبردی سازمانی ( )Yiu & Lau, 2007و شبکة اجتماعی
تیم مدیریت عالی ( ،)Heavey & Simsek, 2013میزان وقوع رفتار کارآفرینانه را در
شرکتها افزایش میدهند ،اما این پژوهشها دیدگاهی استاتیک را اتخاذ میکنند و
قابلیتهای شکلدهی و مدیریت روابط بینسازمانی شرکتها را تبیین نمیکنند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد قابلیت شبکهسازی شامل پیشفعالی ،مهارت ارتباطی و هماهنگی و
مدیریت ارتباطات بهعنوان یک پورتفولیو ،رفتار کارآفرینانة شرکتها را افرایش میدهد.
پژوهشها در ایران نیز به بررسی هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکتهای تولیدی استان
گیالن (علیپور شیرسوار و مرزبان مقدم ،)1392 ،سبک رهبری خدمتگزار و سرمایة انسانی و
کارآفرینی سازمانی (حسینپور و اهوپای ،)1392 ،فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی
(قهرمانی و دیگران ،)1389 ،ساختار و کارآفرینی سازمانی (یدالهی فارسی و دیگران )1388 ،و
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مهارت و قابلیتهای کارآفرینی مدیران میانی و کارآفرینی سازمانی (عبدالملکی و دیگران،
 )1387پرداختهاند و به تبیین نقش قابلیت شبکهسازی در افزایش رفتار کارآفرینانة سازمانی
کمتر توجه شده است.
همچنین ،نتایج این مطالعه از فرضیة دوم این پژوهش مبنیبر نقش تعدیلگر گرایش
راهبردی کارآفرینانه در رابطة بین قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی سازمانی حمایت میکند؛
یعنی زمانیکه شرکتها گرایش راهبردی مبتنیبر فرصت و کارآفرینانه را اتخاذ میکنند،
میتوانند از قابلیت شبکهسازی ،بهتر استفاده کنند .این نتایج فهم بهتری از تعامل گرایشهای
راهبردی سازمانی و قابلیتهای سازمانی ارائه میدهد که در ادبیات کارآفرینی سازمانی کمتر
به آن توجه شده است.
پیشنهادها
این مطالعه ابتدا بینشهایی را برای مدیران شرکتها ارائه میکند که درصدد افزایش میزان رفتار
کارآفرینانة سازمانی هستند .نتایج نشان میدهد قابلیت شبکهسازی نقش مهمی در بهبود عملکرد
کارآفرینی سازمانی دارد؛ بنابراین ،مدیرانی که میخواهند عملکرد کارآفرینانة خود را افزایش
دهند ،باید سریعتر از رقبا اتحادهای راهبردی را شناسایی کنند و شکل دهند .آنها باید روابط
مبتنیبر اعتماد و تعهد متقابل را با شرکای خود برقرار کنند .مدیریت اتحادهای سازمانی به
صورت یک مجموعه و با درنظرگرفتن دانشی که هریک از شرکا به مجموعة پایگاه اطالعاتی
یک شرکت میافزایند ،اتحادهای بهتر و جریان بهتر دانش را بین دوطرف ایجاد میکند که منشأ
بسیاری از ایدههای کارآفرینانه است .بهعالوه ،نتایج نشان داد گرایش راهبردی کارآفرینانه،
رابطة بین قابلیت شبکهسازی و کارآفرینی سازمانی را بهطور مثبت تعدیل میکند؛ یعنی قابلیت
شبکهسازی همراه با گرایشهای راهبردی کارآفرینانه ،تأثیر مضاعفی بر رفتار کارآفرینانة
شرکتها دارد؛ بنابراین ،مدیران میتوانند با اتخاذ گرایشهای راهبردی کارآفرینانه ،از قابلیت
شبکهسازی سازمانی برای اهداف کارآفرینانه ،بهتر استفاده کنند.
این پژوهش با محدودیتهایی همراه است .برایناساس ،فرصتهایی برای تحقیقات آتی
فراهم میشود .نخست آنکه در این پژوهش ،تنها یک صنعت انتخاب شد تا آثار سایر متغیرها
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بر متغیر وابسته کنترل شود .بههمینسبب ،برای تعمیم نتایج به سایر محیطها و صنایع باید بیشتر
احتیاط کرد؛ بنابراین ،آزمون این مدل در دیگر بخشها و صنایع ،اعتبار بیرونی نتایج را
افزایش میدهد .دوم آنکه با توجه به استنباطهای نظری ،باید انتظار داشته باشیم قابلیت
شبکهسازی ،کارآفرینی سازمانی را افزایش دهد ،اما از آنجاکه این پژوهش تکمقطعی است
ایجاد رابطة علی بین متغیرها صددرصد نیست .درنتیجه ،تحقیقاتی با طرح تحقیق چندمقطعی
ممکن است بینش مطمئنتری از نظر روابط بین متغیرها ایجاد کنند .بهطورکلی ،این پژوهش
گام مهمی در راستای ارائة مدلی مبتنیبر قابلیتهای سازمانی برای افزایش عملکرد کارآفرینانة
سازمانی بهشمار میرود ،اما شناسایی سایر قابلیتها و نحوة تعامل و ارتباط آنها برای
شکلدهی فعالیت کارآفرینانة سازمانی ،منوط به تالشهای آتی است.
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