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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گرایش بهه کهارآفرینی بهر عملرهرد کسه

و کهار بها نقهش میهانجی یرفیهت

نوآوری است .پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پهژوهش
شامل مدیران و کارشناسان شرکتهای تابعه سایپا در استان مازندران است که  616نفر از بهین مهدیران و کارشناسهان ایهن
شرکتها برای ترمیل پرسشنامه در این پژوهش همراری کردنهد .ابهزار گهردآوری اعالعهات ،پرسشهنامه مشهتمل بهر 96
گویه است که پایایی آن با استفاده از ضری

آلفای کرونباخ تأیید شد .برای تجزیه تحلیل دادهها از ترنیه

مهدس سهازی

معادالت ساختاری استفادهشده است .نتایج حاصل از بررسی دادههها و آزمهون فرضهیههها نشهان مهیدههد کهه گهرایش بهه
کارآفرینی بر عملررد بنگاه تأثیر معنیدار و متوسطی دارد و همچنین یرفیت نهوآوری مهیتوانهد بهه عنهوان مت یهر تعهدیل
کننده در رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملررد بنگاه نقشی قوی داشته باشد.
واژههای کلیدی :گرایش به کارافرینی ،عملررد بنگاه ،یرفیت نوآوری ،یرفیت خالقیت.
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مقدمه

یرفیت نوآوری در سازمان خود انجام می دهنهد .ایجهاد

سازمانها از ی

سهو در صهنایگ گونهاگون بهه عهور

یرفیت نوآوری نیهاز بهه یه

مجموعهه قهوی از دانهش

فزایندهای بها چهالشهها و ت ییهرات محیطهی و اجتمهاعی

سازمانی ،توانایی و انگیزه دارد تا اعمینهان حاصهل شهود

روبههرو هسههتند (هههاکرت )2003 ،؛ و از سههوی دیگههر

که فعالیتهای نوآوری منجر به تهأمین نیازههای بهازار و

رقابهت شهدیدی بههین سهازمانهها وجههود دارد کهه نقههش

اهداف سازمانی شود ).(Olimpia, 2014

خالقیت و نوآوری را جهت موفقیت بلند مدت سهازمان

پژوهشهای قبلی نشان میدهد که جهت گیریهای

روشن میسازد (ژانگ .)2002 ،همچنین سازمانها بایهد

استراتژی

تأثیر مستقیم بر عملررد شرکت ندارد ،بلره

برای ارتقای عملررد و محصوالتشان همهواره بهه دنبهاس

اثرات آن ها توسط رفتارهای یهادگیری شهرکت تعهدیل

فرصتهای کارآفرینانه باشند (کلرک)2060 ،؛ که ایهن

مهیشهود (Zhou et al, 2007) .بها توجهه بهه ضهرورت

رفتهارههای خالقانههه و کارافرینانهه ،سههازمان را در مقابههل

گرایش به کارآفرینی و نوآوری در شهرکتهای امهروزی

ت ییرات مداوم محیط محافظت میکند (ژانهگ)2002 ،

در این پژوهش به بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بهر

پژوهشها نشهان داده کهه بهین رشهد اقتصهادی و تعهداد

عملرههرد بنگههاه بهها نقههش میههانجی یرفیههت نههوآوری

کارآفرینان در ی

کشور همبستگی مثبهت وجهود داد،

زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشهد از
محرکهای تجاری و قویتری برخهوردار اسهت (وارث،
.)6912
جهانی شدن و افزایش رقابت در بازار ،شرکتهها را
در راستای افهزایش نهوآوری در عملیهاتههای بهرای بهه
دسهت آوردن مزیههت رقههابتی پایهدار ،مههیرانههد (ورمهها و
جایاسیما .)601 :2061 ،در آینده نزدیه

 ،قابلیهتههای

خالقیت و نوآوری عوامل حیهاتی بهرای شهرکت ،بهرای
ایجاد و حفظ مزیهت رقهابتی اسهت ،بهه خصهو

بهرای

شههرکتهههایی کههه در محههیط بههازارهههای در حههاس ت ییههر
هسههتند (Olimpia, 2014) .قابلیههتهههای خالقیههت و
نههوآوری بههه شههرکتههها بههرای توسههعه اسههتراتژیهههای
بازاریههابی منحصههر بههه فههرد و دیگههر فراینههدهای متمههایز
سازمانی کمه

مهیکنهد .عهالوه بهر ایهن ،قابلیهتههای

خالقیت و نوآوری تصمیم گیرندگان شرکت را قادر به
مقابلهه بهتههر بها ت ییههرات اجتمههاعی و فنهاوری مهیسههازد.

میپردازیم.
ادبیات مفهومی پژوهش
گرایش کارآفرینی
کارآفرینی راهی برای ایجاد ارزش برتر در بهازار بها
اهههرم کههردن نههوآوری بههرای ایجههاد محصههوس ،فراینههد و
استراتژیهایی است که نیاز مشتریان را بهتر پاسخ دههد.
توانایی مهار کارا و اثربخش کهارآفرینی بهرای ایجهاد و
پیشنهاد ارزش برتر برای مشتریان ،تعیینکننهده موفقیهت
6

شههرکتههها در بههازار اسههت (میلههز و داروخ .)2001 ،
شرکتها میباید دائماً به دنباس فرصتهایی برای ایجهاد
ارزش افزوده برای مشتریان خهود از عریه نهوآوری در
ذهنیت ،فرایندها و ساختار ارایهه محصهوس باشهند (زههرا
وگهههاروی  .)2000،2هیسهههه )2001( 9ویژگهههیههههای
کارآفرینههان را چنههین بههر مهیشههمارد -6 :خههوشآینههدی
موفقیهههت  -2فشهههار بهههرای رلبهههه بهههر مشهههرالت -9
سختکوشی  -1خوشآیندی کار  -1پهرورش کیفیهت

( )Nelson,D. L. & Quick, J. C., 2006بسهیاری از
شرکت های سرمایه گهااری قابهل تهوجهی بهرای ایجهاد

1 Miles and Darroch
2 Zahra & Garvis
3 John G. Burch
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 -1پایرش مسئولیت  -1پهاداشمهداری  -2خهوشبینهی
 -3تعالیمداری  -60سودمداری.
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فرضیه اصلی دوم :یرفیت نوآوری ،تأثیر گرایش بهه
کارآفرینی بر عملررد بنگاه را تعدیل میکند.

درجه کارآفرینی عبارتست از حدی که ههر رویهداد
در نههوآوری ،پههایرش مخههاعره و بههیش فعههالی درگیههر

ظرفیت نوآوری

مههیشههود (کههوین و اسههلیون91-10 :6330 ،؛ کههوین و

یرفیت نوآوری ،یرفیهت بهالقوه بنگهاه بهرای انجهام

همرهههاران .)611 :2000 ،در واقهههگ مفههههوم گهههرایش

فعالیتهای نوآورانهه اسهت کهه از جملهه آن مهیتهوان بهه

را

معرفی و عرضه محصوالت و خدمات جدید ،رویههها و

مهینمایهد تها بهه

فرایندهای نو و یا ایدهههای جدیهد در رابطهه بها سهازمان

مزیت رقابتی دست یابد .از منظهر زات و امیهت ()2001

اشاره کهرد ) (Koc& Ceylan, 2007یرفیهت نهوآوری

ایفای مؤثر نقش بنگاه کارآفرینانه مسهتلزم سهازماندهی

عامل واسطهای است که عوامهل محهرک و انگیهزهههای

منهابگ مشههود و نامشههود در درون مرزههای بنگهاه و

نوآورانه آر به خروجیهایی مثل نوآوری در محصوس و

همچنین در گستره مرزهای آن است.

فراینهد تبهدیل مهیکنهد )(Prajogo & Ahmed, 2006

کارآفرینانههه مجموعهههای از فراینههدهای اسههتراتژی
شناسایی میکند که به شرکت کمه

فرضیه اصلی اوس :گرایش به کارآفرینی بر عملررد
بنگاه تأثیر معناداری دارد.
برخههی پههژوهشههها رابطههه مسههتقیم بههین گههرایش بههه

نوآوری ی

منبگ کلیدی مزیت رقابتی برای سازمانهها

است که سب

میشود آنهها توانهاییهایشهان را توسهعه

دهند ،به گونهای که از عملررد بلندمدت کس

و کهار

کههارآفرینی و عملرهههرد شههرکت را نشهههان مههیدهنهههد

پشهتیبانی کننهد (چهن و همرهاران.)612 -612 ،2003 ،

( ،)Thoumrungroje, A. & Racela, O. C., 2013بها

نوآوری در ایجاد بازار جدید برای محصهوالت موجهود

این وجود مطالعات اخیر ،اثرات ریر مستقیم گهرایش بهه

و محصوالت جدید برای بازارهای موجود نقهش دارد و

کارآفرینی بر عملررد شرکت از عری دیگر فرایندهای

کاربرد فناوریهها را افهزایش مهیدههد (متیهو و سهالمن،

سههازمانی ،از جملههه فرآینههدهای مربههوب بههه نههوآوری را

 .)292 :2001رالباً نهوآوری از جسهتجوههای آگاهانهه و

مورد بررسی قهرار دادهانهد (Olimpia, 2014) .مفههوم

هدفمند به دنباس فرصتهای جدید حاصهل مهیشهوند و

نوآوری میتواند به عنوان اجرای موفقیت آمیز ایدههای

این فرآیند با تحلیل این فرصت ها آراز میشود ),2001

مفیههد خههال در شههرکت تعریههد شههود .پیههاده سههازی

 .(Kuratkoواژه نههوآوری بههه ت ییههرات جزیههی در عههرز

نوآوری می تواند در زمینه هایی از قبیهل بهبهود عراحهی،

تفرههههر ،اشههههیا ،فرآینههههدها و خههههدمات اشههههاره دارد.

بهبود فرایند ،وبهبود فهن آوری صهورت گیهرد .قابلیهت

) (Mckeown, 2008فرآینههد نههوآوری شههامل مراحههل

نوآوری اشاره به توانایی این شرکت در تبدیل دانهش و

مختلفی است کهه بنگهاه در زمینهه جسهتجوی ایهدهههای

ایدهها بهه محصهوالت جدیهد ،فراینهدهای سهازمان (فهن

جدیههد و دارای یرفیههت تجههاری شههدن عههی م هیکننههد

آوری ،اداری ،ارتباعههات و ریههره) بههه نفههگ شههرکت و

) .(Laursen et al, 2004شرکتهای نوآور ،با ارایه راه

سههامداران آن دارد ( Lawson, B. & Samson, D.,

حل های جدید برای روابط با مشتری ،روشهای توزیهگ

 )2001بنابراین فرضیه اصلی دوم پژوهش بر این اسهاس

جدیههد و بهبههود فههن آوری در فراینههد خههدمات ،اشههراس

پیشنهاد میشود:

جدیدی زنجیره تأمین و یا راههای جدید برای مهدیریت
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خههدمات ،بههه مزیههت رقههابتی پایههدرا دسههت مههییابنههد

و بهره برداری بازار اسهت .همچنهین شهامل فرآینهدهای

) .(Miles, 2008امهههروزه سهههازمانهههها بایهههد بهههرای

افزایش تولید ایده در میهان اعضهای سهازمان

پاسخگویی به تقاضا و سب

که موج

زنهدگی مت یهر مشهتریان و

اسهت (Kogut, B. & Zander, U., 1992).خالقیهت

همچنین به منظور بهره برداری از فرصتهای ایجاد شده

شرکت مربوب به فرایند یادگیری کهه شهامل اسهتفاده از

توسهههط فنهههاوری و ت ییهههرات بهههازار ،نهههوآور باشهههند

اعالعات گاشته و فعلی در جههت انطبها بهتهر و بههره

) .(Rowley, 2011نوآوری بطور فزایندهای بهه عنهوان

بههرداری از حههوادث آینههده اسههت .چنههین اعالعههاتی را

یری از عوامل اصلی موفقیت بلند مهدت شهرکتهها در

می توان از محیط داخلهی و خهارجی شهرکت بهه دسهت

بهازار رقهابتی بهدس شهده اسهت(Jimens et al, 2008).

آورد (Olimpia, 2014).اگههر چههه مفهههوم خالقیههت

مطالعههات زیههادی نتههایج نههوآوری را بررسههی کههردهانههد،

متمایز از نوآوری است ،هر دو وابسته هسهتند ،چهرا کهه

بخهش عمهدهای از شهواهد تجربهی نشهان مهیدهنهد کههه

"ایدهها بی فایده اسهت مگهر اینرهه اسهتفاده شهود" و "

و کهار نسهبت بهه

همههه نههوآوری بهها ایههدههههای خالقانههه آرههاز مهیشههود"

نوآوری منجر به عملررد برتهر کسه

رقبا خواهد شد و به عبارتی نوآوری و عملررد شهرکت

) ،(Amabile et al, 1996بنابراین یرفیتهای خالقیهت

ارتبهاب مثبهت و معنهی داری دارنهد(Rubera, G. & .

بنگاه منجر به نوآوریهای باالتر در سازمان مهیگهردد.

Kirca A. H., 2012, Verma et al, 2014, Olimpia,
) 2014بنابراین بر این اساس فرضیه زیر پیشنهاد میشود:

) (Sohn et al,2010بر این اسهاس فرضهیه زیهر پیشهنهاد

یرفیت نوآوری بر عملررد بنگاه تأثیر معنیداری دارد.

امروزه سازمانها بطور فزایندهای مشتا و عالقه مند
هستند تها خهال تهر شهوند و بهر روی خالقیهت سهرمایه
گههااری کننههد و شههرایطی را کههه موج ه خالقیههت در
درون محیط کارشان مهیشهود را درک کننهد و توسهعه
دهنهههد (Andriopoulos ,2001).بهههه عبهههارت سهههاده،
فرآیند شناختی تولید ایده و یا حل مسهائل

است (Olimpia, 2014).خالقیت میتوانهد یه

منبهگ

قدرتمنههد رقههابتی و مزیتههی در کههار باشههد .در حقیقههت
خالقیههت ،نههوآوری و توانههایی ت ییههر سههاختار سههازمانی
میتواند ی

واکنش مناس

یرفیتهای خالقیت بنگاه بر یرفیت نهوآوری تهأثیر
معناداری دارد.

ظرفیت خالقیت

خالقیت ی

میگردد:

به محیط رقهابتی کسه

و

کههار باشههد (Bowen ,2004).یرفیههت خالقیههت نشههان

گرایش به کارآفرینی و نوآوری و خالقیت
کارآفرینی ،نوآوری و مخاعرات جدید ،در مواجهه
بهها مح هیطهههای مههتالعم بههرای سههازمان انههرژی زاسههت
(هربیگ و دیگران .)6331،6علیررم همبسهتگی موجهود
بین کارآفرینی و نوآوری ،بنظر می رسد این دو عبهارت
کمی تفاوت داشته باشند .در این زمینه ،کارآفرینی ی
تازه وارد فرض میشود؛ یعنی کاالها یا خدمات موجود
یا جدیهد را وارد بهازار جدیهد یها موجهود کنهیم (هرلهی
وهالههههت6332 ،2؛ المپرههههین و دس2006 ،9؛ اسههههلتر و
نارور.)6331 ،1

دهنده توانایی شهرکت بهرای تولیهد ایهده ههای جدیهد و
هدفمند برای حل مسأله ،روند بهبود ،ت ییر ترنولوژیری

1 Herbig
2 Hurley & Hult
3 Lumpkin
4 Slater & Narver
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و کار با نقش میانجی یرفیت نوآوری 691 /

از عرفی ،نوآوری بر پیاده سهازی عقایهد ،کاالهها یها

تاثیراسههتراتژیهههای رقههابتی رهبههری هزینههه و تمههایز بههر

فرایند جدید تمرکز دارد و احتماس میرود در پهی ورود

عملررد شرکتهای تولیدی متوسط و بهزر

بها نقهش

بههه بههازار جدیههد نباشههد (هرلههی وهالههت .)6332 ،توصههیه

واسههط گههرایش بههه بههازار و رفتارکارآفرینانههه پرداخههت.

مهیشهود کههه فرهنهگ سهازمانی پایرفتههه شهده در یه

بههرای تجزیههه و تحلیههل دادهههها از نههرم افههزار PLS

سههازمان ،اعضههای آن سههازمان را بهها توجههه بههه نیازهههای

استفادهشده و تحلیل دادههای مربوب به  23شهرکت کهه

پهایری در

به سؤاالت پژوهش پاسخ دادند نشان میدهد کهه نقهش

ارزش دادن به مشتریان رار تهر مهیشهوند (ناسوشهن و

واسههط رفتارکارآفرینانههه دررابطههه بههین اسههتراتژیهههای

ماوندو .)2002 ،6مطالعات انجام شده نشان میدههد کهه

بازرگانی و عملررد سهازمانی معنهادار بهوده ولهی نقهش

کارآفرینی گرایی بر نوآوری اثهر گهاار اسهت .بهر ایهن

واسههط گههرایش بههه بههازار دررابطههه بههین اسههتراتژیهههای

اساس فرضیه زیر پیشنهاد میگردد:

بازرگانی و عملررد سازمانی تأیید نشد.

مشتری اثرگاارتر ساخته و نسبت بهه ریسه

گرایش به کارآفرینی بر یرفیت نوآوری بنگاه تأثیر
معنی داری دارد.

خان محمدی و همراران ( )6932پژوهشی با عنهوان
بررسههی رابطههه بههین گ هرایش بههه کههارآفرینی و عملرههرد

همچنین گرایش به کارآفرینی ،عوامل سهازمانی کهه

سازمانی (مورد مطالعهه :صهنعت مهواد رهاایی در اسهتان

موج

تولید ایدهها میشود را بهبود میبخشهد .نهه تنهها

اصفهان) انجام دادند ،نتایج پژوهش نشهان مهیدههد کهه

موج

ایجاد ایدههای مفید تر میشود ،بلره با مشهخ

گرایش به کارآفرینی (آمهاره T 5/76و وابعهاد تشهریل

کردن نیازهای سازمان برای نهوآوری منجهر بهه افهزایش
انگیزه و کاهش ریس

ادراک شده سازمان می گهردد.

بههه عبههارتی گههرایش بههه کههارافرینی بههرای تولیههد ایههده
محصهوس جدیهد اسهتفاده مهیشهود . (Spanjol et al,

) 2011بر این اساس فرضیه زیر پیشنهاد میگردد:
گرایش به کارآفرینی بر یرفیت خالقیت بنگاه تأثیر

دهنده آن شامل رقابت تههاجمی  11/2ریسه

پهایری

 11/2اسههتقالس گرایههی  10/2و نههوآوری  11/60رابطههه
مثبت و معناداری با عملررد سازمانی دارند.
زمههانی ( )6936در پژوهشههی بههها عنههوان" رابطهههه
شایسههتگیهای کههارآفرینی اعضهها ،گههرایش کارآفرینانههه
شرکتها و عملررد شرکتهای خدمات مشاورهای ،فنی
و مهندسی کشاورزی استان اصهفهان"بهه بررسهی رابطهه

معنی داری دارد.

شایستگیههای کهارآفرینی اعضها ،گهرایش کهارآفرینی
پیشینه پژوهش

شههرکتهههای خههدمات مشههاورهای ،فنههی و مهندسههی

پیشینه داخلی پژوهش

کشههاورزی اسههتان اصههفهان و عملرههرد ایههن شههرکتههها

کایمی ( )6932در پژوهشی با عنوان" بررسی نقش

پرداخت .یافتهها نشان داد که بین گرایش کارآفرینانه و

واسط گرایش بهه بهازار ورفتارکارآفرینانهه بررابطهه بهین

عملررد شهرکتهها همبسهتگی مثبهت و معنهادار وجهود

اسههتراتژیهههای بازرگههانی وعملرههرد سههازمانی (مههورد

دارد ،همچنین بین میزان شایستگیهای کارآفرینی اعضا

مطالعهههه :شهههرکتههههای تولیهههدی متوسهههط و بهههزر

و عملرهرد شهرکتهها رابطهه مثبهت و معنهاداری وجههود

شهههرکهههای صههنعتی شهرسههتان مشهههد)" بههه بررسههی

دارد .در پایهههان بهههه منظهههور ارتقهههای شایسهههتگیههههای
کارآفرینی اعضا و گرایش کارآفرینانهه شهرکتهها کهه

1 Nasution & Mavondo
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تأثیر مستقیم بهر عملرهرد دارنهد پیشهنهاداتی ارایهه شهده

آکههار و همرههاران ( )2069پژوهشههی تحههت عنههوان
"بررسههی تهههأثیر گههرایش بهههه مشههتری و گهههرایش بهههه

است.

کنعههانی و همرههاران ( )6936پژوهشههی بهها عنههوان

کارآفرینی بر عملررد فردی در بخش خدمات " انجهام

بررسی تأثیر رویررد کارآفرینانهه بهر عملرهرد سهازمانی

دادند .این پژوهش به بررسی تأثیر جهت گیری مشهتری

شهرسهتان یهزد انجهام دادنهد

و جهت گیری کارآفرینی ،بر عملرهرد خهدمات فهردی

هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر رویررد کارآفرینانهه و

کارکنان بان

ها ،پرداخت برای رسیدن بهه ایهن ههدف

پنج بعد اصلی آن بر عملررد سهازمانی (رشهد فهروش و

پرسشنامه انجام شده است .جامعه آماری شامل  911نفر

شهرسهتان

بود که با استفاده از نهرم افهزار SPSS

و کارهای کوچه

کس

رشد استخدام )در کس

و کارهای کوچه

از کارکنان بان

یزد است .برای انجام پژوهش ،اعالعات الزم بهه وسهیله

15تجزیهه و تحلیهل شهد .یافتههههای ایهن مطالعهه نشهان

و کارهههای

میدهد که جهت گیری کارآفرینی ارتباب بهین مشهتری

پرسشههنامه از  220نفههر از مههدیران کسهه
کوچ ه

جمههگآوری گردیههد .روش پههژوهش حاضههر،

مداری و عملررد خدمات کارکنان را تعدیل میکند.

مهالتی نومیهاس

نوبرت و همراران ( )2002پژوهشی با عنوان" فراتهر

است .نتایج پژوهش نشان میدهد که تمامی ابعاد مثبهت

از جستجوی منابگ :بررسی اهمیت کارآفرینی بهه مزیهت

و معناداری با عملررد سازمانی دارند.

رقابتی در سطح شرکت فنآوری صنایگ فشرده" را ارئهه

مبتنی بر متهدولوژی رگرسهیون لجسهتی

پیشینه خارجی پژوهش
المپیهها ( )2061پژوهشههی بهها عنههوان " گههرایش بههه
مشتری ،عملررد بنگاه و یرفیتههای نهوآوری " انجهام
داد .این مقاله بیان میکند ،سنجش بازار ،قابلیت ارتبهاب
با مشتری و پاسخگویی به مشتری ،نیهاز بهه یرفیهتههای
نوآوری بیشتری دارد .جهت توصید نهوآوری ،در ایهن
مقاله از دو مفهوم مجزا اما مرتبط ،یعنی خالقیت (ایجهاد
ایههده و حههل مسههأله) و نههوآوری (اجههرای ایههدهههها)
استفادهشده است .مدس مفههومی ارایهه شهده ،بهر اسهاس
پایگاه نظری دیدگاه قابلیهتههای پویها و تئهوری مزیهت
منابگ ،ارتباب میان ،گرایش به مشتری مشتری ،خالقیهت،
نوآوری و عملررد شرکت را بیان میکند .نتایج بیهانگر
تأثیر گرایش به مشهتری و نهوآوری بهر عملرهرد اسهت.
همچنین یرفیت خالقیت نیز بهر یرفیهت نهوآوری تهأثیر
دارد.

نمودند .دیدگاه مبتنهی بهر منهابگ شهرکت ( )RBVنشهان
میدهد که شهرکت بهه منظهور دسهتیابی و حفهظ مزیهت
رقابتی بایهد دارای منهابگ بها ارزش ،کمیها  ،بهینظیهر و
ریرقابل جایگزینی باشد .با وجود تمرکز بر بهرهبرداری،
کار تجربی در این زمینه در درجه اوس در اختیار داشهتن
منابگ است .با القاء دیدگاه سنتی  RBV6بها ایهده گهرفتن
از رویررد قابلیتههای پویها و ادبیهات کهارآفرینی ،ایهن
پژوهش در مورد مباحث بهرهبهرداری از منهابگ از عریه
توسعه یرفیهتههای خها

اسهت .نتهایج تجربهی نشهان

میدهد یرفیتهای کهارآفرینی و مهدیریت کهارآفرینی
قابلیتهای مهمی هستند که در ایجاد مزیت رقابتی برای
شرکت در صنایگ فنآوریهای فشرده کم

میکند.

ایرلنههههد و و ( )2001پژوهشههههی بهههها عنههههوان "
استراتژی

کهارآفرینی :ایجهاد مزیهت رقهابتی از عریه

جریان نهوآوری" را ارایهه نمودنهد .نتهایج حهاکی از آن
است که در محیط رقهابتی سهریگ امهروز ،شهرکتهها بهه
1 resource-based view

بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملررد کس

عور فزایندهای نیازمند زیرکی و تطاب میباشهند .سهپ
کارآفرینی استرتژی

با دو جزء اکتشاف و بهرهبرداری

مههورد بررسههی قههرار گرفههت .ایههن پههژوهش تفههاوت در

و کار با نقش میانجی یرفیت نوآوری 693 /

فعالیههتهههای عملیههاتی ،سههاختار سههازمانی و فرهنههگ
سازمانی که به کارآفرینی استراتژی

منجر مهیشهود را

مورد بحث قرار میدهد.

مدل مفهومی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

فرضیات پژوهش
فرضیات اصلی

 -1یرفیت نهوآوری بهر عملرهرد بنگهاه در شهرکت
سایپا استان مازندران تأثیر معنی داری دارد.

 -6گههرایش بههه کههارآفرینی بههر عملرههرد بنگههاه در
شرکت سایپا استان مازندران تأثیر معنی داری دارد.

روش پژوهش

 -2یرفیت نوآوری ،تأثیر گرایش به کهارآفرینی بهر

پژوهش حاضر از حیهث ههدف ،پژوهشهی کهاربردی

عملررد بنگاه در شرکت سایپا استان مازندران را تعدیل

است و ماهیت این پژوهش ،توصیفی -پیمایشی به شمار

میکند.

میآیهد و از حیهث ارتبهاب بهین مت یرههای پهژوهش ،بهر
نوعی رابطه علی داللت دارد .جامعه آماری این پژوهش

فرضیات فرعی
 -6گرایش بهه کهارآفرینی بهر یرفیهت خالقیهت در
شرکت سایپا استان مازندران تأثیر معنی داری دارد.
 -2گرایش بهه کهارآفرینی بهر یرفیهت نهوآوری در
شرکت سایپا استان مازندران تأثیر معنی داری دارد.
 -9یرفیت خالقیت بر یرفیت نهوآوری در شهرکت
سایپا استان مازندران تأثیر معنی داری دارد.

شامل مدیران و کارشناسان شرکت ههای تابعهه سهایپا در
اسههتان مازنههدران اسههت کههه  616نفههر از بههین مههدیران و
کارشناسان این شرکتها برای ترمیل پرسشنامه در ایهن
پههژوهش همرههاری کردنههد .رو ش نمونههه گیههری نیههز،
تصههادفی سههاده اسههت .جهههت گههرد آوری دادهههها از
پرسشنامه اسهتفادهشهده اسهت .ایهن پرسشهنامه دارای 96
گویه اسهت کهه از نهوع مقیهاس لیرهرت پهنج درجههای
است.
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جدول  -1جدول تناظر سؤاالت پژوهش با سؤاالت پرسشنامه

برای تأییهد روایهی ابهزار انهدازه گیهری از سهه نهوع

کرونباخ» و «ضری

پایایی مرک » بر عب نظر فورنل و

روایی محتوا ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شهد.

الرکههر ( )6326اسههتفادهشههده اسههت .ضههرای

روایی محتوا توسهط نظرسهنجی از اسهاتید حاصهل شهد.

کرونبههاخ تمههامی مت یرههها در ایههن پههژوهش ،از حههداقل

روایهههی همگهههرا از عریه ه بررسهههی همبسهههتگی میهههان

بههر خههالف

شاخ

مقههدار ( )0/01بیشههتر اسههت .پایهایی مرکه

آلفههای

های هر سازه حاصل میگردد .عب نظر فورنر و

آلفای کرونباخ که به عهور ضهمنی فهرض مهیکنهد ههر

الرکر ( ،)6326معیار روایی همگرا بودن این اسهت کهه

شههاخ

وزن یرسههانی دارد ،مترههی بههر بارهههای عههاملی

میانگین واریان ههای خروجهی ( )AVEبیشهتر از 0/01

حقیقی هر سهازه اسهت؛ و معیهار بهتهری را بهرای پایهایی

باشد .روایی واگرا نیهز از عریه مقایسهه جهار  AVEبها

ارایه میهد .پایایی مرک

باید مقدار بیش از  0/01را به

همبستگی بین مت یرهای مرنون (جدوس  )9سنجیده شده

دست آورد تا بیانگر ثبات درونی سهازه باشهد (فورنهل و

و برای هر کدام از سازههای انعراسی جهار  AVEبایهد

الرکر .)6326 ،در جدوس  6و  2نتهایج پایهایی و روایهی

بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهها در مدس باشد

ابزار سنجش بهه عهور کامهل آورده شهده اسهت .جههت

(چههوا و چههن .)2003 ،همچنههین در ایههن پههژوهش بههرای

تجزیههه و تحلیههل دادهههها از نههرم افههزار SMART-PLS

تعیههین پایههایی پرسشههنامه از دو معیههار «ضههری

آلفههای

استفاده شد.

جدول  -2روایی همگرا و پایایی ابزار اندازه گیری

بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملررد کس

و کار با نقش میانجی یرفیت نوآوری 616 /

جدول  -3ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا

تجزیه و تحلیل یافتهها

 1تا  60ساس 13/1( ،درصد)  60تها  61سهاس60/1( ،

آمار توصیفی

درصههد)  61تهها  20سههاس و ( 1درصههد)  20تهها  21سههاس

نتایج حاصهل از بررسهی ویژگهیههای دموگرافیه

تجربه کاری داشتند.

نمونه مورد مطالعه نشان داد که ( 31درصد) مرد بودنهد.
( 22/1درصد) متأههل بودنهد 60/6( .درصهد) در گهروه

آمار استنباطی

سههنی  20تهها  90سههاس 19/2( ،درصههد)  90تهها  10سههاس و

بههر اسههاس مطال ه عنههوان شههده و نتههایج حاصههل از

( 61/2درصد)  10تا  10ساس قرار داشهتند 11( .درصهد)

خروجیهای نرم افهزار  SMART-PLSدر جهداوس  2و

دارای مههدرک تحصههیلی دیههپلم 22/2( ،درصههد) فههو

 9نشان دهنده این است که ابزار اندازه گیهری از روایهی

دیپلم و ( 90/2درصد) لیسهان

داشهتند 60/6( .درصهد)

تجربه کاری کمتر از  1ساس 21/1( ،درصد)

و پایهایی مناسه

برخوردارنههد .در ادامهه ،شههاخ

سنجش عوامل و ضری
قرار میگیرند.

شکل  -1ضرایب مسیر مدل

هههای

تعیین عوامل نیز مهورد بررسهی

 / 612ویژهنامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ،خوانسار 61 ،و  61اردیبهشت 6931

شکل  -2نتایج آزمون t

قابل ذکر است کهه ارزش  )t-value( tیها معنهی دار

ارتباعی قوی میان دو مت یر وجود دارد ،اگر بهین  0/9تها

بودن اثر مت یرها را بر هم نشهان مهیدهنهد .اگهر مقهدار t

 0/1باشند ،ارتباب متوسط و اگر زیر  0/9باشند ،ارتبهاب

بیشتر از  6/31باشد؛ یعنی ،اثر مثبت وجود دارد و معنهی

ضعیفی وجهود دارد (چهین .)2009 ،تحلیهل ههر یه

از

دار اسههت .اگههر بههین  -6/31تهها  +6/31باشههد ،اثههر معنههی

روابط که در واقگ نشان دهنده فرضیههای پژوهش است

تهر از  -6/31باشهد؛

به صورت خالصه شده در جهدوس ( )1نشهان داده شهده

داری وجود ندارد و اگهر کوچه

یعنههی ،اثههر منفههی دارد ،ولههی معنههیدار اسههت .همچنههین
ضرای

است.

مسیر اگر باالی  0/1باشند؛ بهدین معناسهت کهه
جدول  -4خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
ارزش آزمون t

سطح معنی داری

میزان تأثیر

فرضیات

0/112

9/311

معنی دار

متوسط

0/111

1/191

معنی دار

قوی

گرایش به کارآفرینی >-یرفیتخالقیت

0/262

62/311

معنی دار

قوی

گرایش به کارآفرینی >-یرفیتنوآوری

0/100

2/119

معنی دار

متوسط

یرفیتخالقیت >-یرفیتنوآوری

0/120

9/011

معنی دار

متوسط

یرفیتنوآوری >-عملررد بنگاه

0/911

9/021

معنی دار

متوسط

گرایش به کارآفرینی >-عملررد بنگاه
گرایش به کارآفرینی *یرفیت نوآوری -
>عملررد بنگاه

ضری

مسیر

با توجه به جدوس ( )1که بر پایه نتایج حاصل از آزمهون

که گرایش به کارآفرینی بر عملرهرد بنگهاه تهأثیر معنهی

فرضیات پژوهش بدست آمده است میتوان عنوان کرد

دار و متوسطی دارد .نتایج حاصل از آزمون فرعی اوس با

که :نتیجه حاصل از آزمون فرضهیه اصهلی اوس بها توجهه

مسههیر  0/262و مقههدار  )62/311( tبیههانگر ایههن

ضری

مسیر  0/112و مقهدار  )9/311( tنشهان مهیدههد

ضههری

است که گرایش به کارآفرینی تأثیر معنی دار و قوی بهر

بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملررد کس
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یرفیههت خالقیههت دارد .بررسههی آزمههون فرعههی دوم بهها

مدار نمایند .در نتیجه بایسهتی بها توجهه بهه رقهابتی شهدن

مسهیر  0/100و مقهدار  )2/119( tنشهان داد کهه

شهرکت

ضری

گههرایش بههه کههارآفرینی تههأثیر معنههی دار و متوسههطی بههر
یرفیههت نههوآوری دارد .بررسههی آزمههون فرعههی سههوم بهها
ضری

بازار در تعیهین جههت گیهریههای اسهتراتژی
مورد توجه قرار گیرد.
در بررسی فرضیه اصلی دوم پهژوهش مشهخ

شهد

مسهیر  0/120و مقهدار  )9/011( tنشهان داد کهه

که یرفیت نهوآوری بهه عنهوان مت یهر تعهدیل کننهده در

یرفیت خالقیت تأثیر معنهی دار و متوسهطی بهر یرفیهت

رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملررد بنگهاه نقشهی

نوآوری دارد .بررسی آزمهون فرضهیه فرعهی چههارم بها

قوی دارد؛ که این نتیجه با نتایج مطالعات المپیا (،)2061

مسهیر  0/911و مقهدار  )9/021( tنشهان داد کهه

ایرلند و و ( )2001مطابقت دارد .در نتیجهه فعالیتههای

یرفیت نوآوری تأثیر معنی دار و متوسهطی بهر عملرهرد

شرکت کارآفرینی مدار در صورتیره منجر بهه نهوآوری

ضری

بنگاه دارد .در آزمون فرضیه اصلی دوم با ضری

مسهیر

 0/111و مقدار  )1/191( tنقش تعدیل کنندگی یرفیت

شود ،باعث افزایش بیشتر عملررد سازمانی میگردد.
در بررسههی فرضههیه فرعههی اوس مشههخ

شههد کههه

نههوآوری در رابطههه گههرایش بههه کههارآفرینی و عملرههرد

گرایش به کارآفرینی تأثیر معنی دار و قوی بهر یرفیهت

بنگههاه بررسههی شههد و نشههان داد کههه یرفیههت نههوآوری

خالقیت دارد .این نتیجه با نتایج مطالعات المپیها ()2061

می توانهد بهه عنهوان مت یهر تعهدیل کننهده در رابطهه بهین

هم خوانی دارد .به عبارتی کهارآفرینی مهداری ،عوامهل

گرایش به کارآفرینی و عملررد بنگاه نقشی قوی داشته

سهازمانی کهه موجه تولیهد ایههدههها مهیشهود را بهبههود

باشد.

مههیبخشههد .در نتیجههه کههارآفرینی مههداری در سههازمان
موج

نتیجه گیری

در این پژوهش پ

از تشریح مت یرهای گهرایش بهه

کارآفرینی ،یرفیت نوآوری و یرفیت خالقیت ،بها ارئهه
مدلی تئوریری به بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بهر
عملررد بنگاه با نقش میانجی یرفیت نهوآوری پرداختهه
شده است .جهت تجزیه تحلیل دادههها از ترنیه

مهدس

سازی معادالت ساختاری استفاده شهده اسهت کهه نتهایج
پژوهش حاضر بیانگر تأثیر معنی دار و متوسهط گهرایش
به کهارآفرینی بهر عملرهرد بنگهاه اسهت کهه ایهن نتیجهه
مطالعههات کنعهههانی ( ،)6936زمههانی ( ،)6936کهههایمی
( )6932و خان محمدی ( ،)6932المپیها ( ،)2061آکهار
وهمرهههاران ( ،)2069نهههوبرت ( )2002و ایرلنهههد و و
( )2001را تأیید مهیکنهد .بهه عبهارتی شهرکتهها بهرای
افزایش عملررد خود باید اقدام به فعالیتهای کهارآفرینی

افزایش خالقیت در سازمان میگردد.

در بررسههی فرضههیه فرعههی دوم مشههخ

شههد کههه

گههرایش بههه کههارآفرینی تههأثیر معنههی دار و متوسههطی بههر
یرفیههت نههوآوری دارد؛ کههه ایههن نتیجههه مطالعههات المپیهها
( )2061و ایرلنههد و و ( )2001را تأییههد مههیکنههد .در
نتیجه شرکتها برای افزایش میزان نوآوری خود باید به
کههارآفرینی مههداری روی آورنههد .چراکههه کههارآفرینی
مداری مسهتلزم ارایهه خهدمات و محصهوالت جدیهد بهه
مشتریان و واکنش به نیازهای مشتریان است که منجر بهه
نوآوری میشود.
در بررسههی فرضههیه فرعههی سههوم مشههخ

شههد کههه

یرفیت خالقیت تأثیر معنهی دار و متوسهطی بهر یرفیهت
نوآوری دارد .این نتیجه با نتایج مطالعات المپیها ()2061
هههم خههوانی دارد .از آنجههایی کههه نههوآوری برههارگیری
ایدههای نوین ناشی از خالقیت است و خالقیت فعالیهت
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ایده است ،یرفیتههای

 -افزایش روحیه جسارت ،انتقادگری و انتقادپایری

ذهنی و عقالنی برای ایجاد ی

خالقیت کارکنان بر میزان نوآوری آنهها مهؤثر اسهت و

برای حمایت از جو خالقیت

هرچه اندیشه خال کارکنان بیشتر باشهد ،امرهان عملهی
شدن آنها و در نتیجه خل نوآوری بیشتر است.
در بررسی فرضهیه فرعهی چههارم مشهخ

یرفیت نوآوری تأثیر معنی دار و متوسهطی بهر عملرهرد
بنگههاه دارد؛ کههه ایههن نتیجههه مطالعههات المپیهها ( )2061و
ایرلند و و ( )2001را تأیید مهیکنهد .نهوآوری باعهث
افههزایش توانمنههدی سههازمان در مواجهههه بهها تالعمههات
محیطی و پیچیدگیهای فزاینده محهیط رقهابتی امهروز و
پاسخگویی سریگ به چهالشههای محیطهی و ارئهه موفه
محصوالت جدید میشود.

کاربردی در زمینه بهبود روند نوآوری در سازمان
منابع
 -6خهههان محمهههدی ،مرضهههیه؛ علهههی نصراصهههفهانی؛
شررچیزاده ،احمدرضا .)6932( .بررسی رابطه بهین
گرایش به کهارآفرینی و عملرهرد سهازمانی (مهورد
مطالعههه :صههنعت مههواد رههاایی در اسههتان اصههفهان)،
دومین همایش ملی علوم و صنایگ رهاایی ،قوچهان،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.
 -2زمههانی ،ناصههر؛ رضههاییمقههدم ،کههوروش.)6936( .

پیشنهادات
 اجههرای برنامههههههای تههوجیهی و آموزشههی مناسهبههرای کارکنههان ،جهههت نهادینههه کههردن گههرایش بههه
کارآفرینی در بین کارکنان سازمان
بهرای

کارکنان ،جهت سو دادن آنها بهه سهمت کهارآفرینی
گرایی
 ارتقای مهارت کارکنان و توانایی آنهها در زمینههکارآفرینی
 اعماس تفاوت در پاداش و مزایای مهادی و معنهویسازمانی بین کسانی که با تفرر و خالقانه کار میکننهد،
با کسانی که شیوههای متداوس را در انجهام کارهها پهیش
میگیرند.
 برگهههزاری کارگهههاهههههای آمهههوزش خالقیهههت وترنیرهههای آن در سههازمان و اعمههاس فعالیههتهههایی کههه
اهمیت این دورهها را برای کارکنان شفاف نماید.
 تعیهههین گهههروهههههایی جههههت انجهههام پژوهشههههایکاربردی در زمینه بهبود روند نوآوری در سازمان

و نوآوری در سازمان
 -تعیههین گههروههههایی جهههت انجههام پههژوهشهههای

شهد کهه

 -اجرای برنامههای تشویقی و تنبیههی مناسه

 -ایجاد ساختار مناس

رابطههه شایسههتگیهههای کههارآفرینی اعضهها ،گههرایش
کارآفرینانههه شههرکتههها و عملرههرد شههرکتهههای
خههدمات مشههاورهای ،فنههی و مهندسههی کشههاورزی
اسهههتان اصهههفهان" ،دانشهههگاه شهههیراز  -دانشهههرده
کشاورزی.
 -9کهههایمی ،مصهههطفی؛ مههههارتی ،یعقهههو )6932( .
بررسههههی نقههههش واسههههط گههههرایش بههههه بههههازار
ورفتارکارآفرینانههه بررابطههه بههین اسههتراتژیهههای
بازرگهههانی و عملرهههرد سهههازمانی( مهههورد مطالعهههه:
شرکتهای تولیدی متوسط و بزر

شههرکههای

صنعتی شهرستان مشهد) ،دانشگاه فردوسی مشهد -
دانشرده اقتصاد و علوم اداری.
 -1کنعانی ،انسهیه؛ مالحسهینی ،علهی .)6936( .بررسهی
تههأثیر رویرههرد کارآفرینانههه بههر عملرههرد سههازمانی
کس
کنفههران

و کارهای کوچه

شهرسهتان یهزد ،دومهین

دانشههجویی کههارآفرینی کشههور ،تهههران،

دانشگاه شاهد.
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