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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران

(تاریخ دریافت5931/20/20 :؛ تاریخ پذیرش)5931/29/02 :

چکیده
امروزه بهدلیل ظهور سه روند عمدة رقابت شدید بینالمللی ،بازارهای گسسته و فناوری در حال تغییر ،شاهد طرر بریشازپریش موضرو
نوآوری هستیم .روندهای یادشده ،عالقة صاحبنظران حوزة کسبوکار را به توجه شگرف و جستوجو در مفهرو سررمایة اجتمراعی بره
مثابة عامل حیاتی در ارتقای سطح عملکرد سازمان و مقدمة خلق مزیت رقابتی مبتنی بر نوآوری جلب کرده است .بنابراین ،غایت مطالعة
حاضر ،بررسی چگونگی تبیین نقش سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآوریهای فناورانه است .روش پژوهش از نرو توصریفی -همبسرتگی
بوده و جامعة آماری این پژوهش شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند که با توجه به دسترسری بره
همة شرکتهای مورد مطالعه ،پرسشنامة پژوهش برای همة شرکتهای جامعة آماری ارسرال شرد کره در نهایرت 31 ،پرسشرنامة قابرل
تحلیل دریافت شد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان ،حداقل نمونه مورد نیاز ( 21واحد تحلیل) برای این جامعة آمراری را پوشرش
داد .نتایج مطالعه نشان داد از بین ابعاد سرمایة اجتماعی ،دو بعد تعامل اجتماعی و اعتماد ،بر تعهد به نوآوری و توسعة دانش مشتری تأثیر
مثبت میگذارند ،اما تأثیر مثبت بعد هنجارهای مشترک بر متغیرهای تعهد به نوآوری و توسعة دانش مشتری ثابت نشد .تعهد به نروآوری
بر توسعة دانش مشتری بهطور مثبت تأثیرگذار است .همچنین ،تأثیر مثبت دو متغیر تعهد به نوآوری و توسعة دانش مشرتری برر عملکررد
نوآوری تأیید شد .در انتها پیشنهادهای مدیریتی در ارتباط با یافتههای تحقیق بیان شد.

کلیدواژگان
تعهد به نوآوری ،توسعة دانش مشتری ،سرمایة اجتماعی ،شرکتهای دانشبنیان ،عملکرد نوآوری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmaryam.ghaedi12@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
در اقتصاد امروز ،آنچه برای همة شرکتها ضروری به نظر میرسد ،برقراری ارتباط موفقیتتآمیت
دانش با بازار در راستای حفظ رقابت است .در اقتصادهای مدرن دانشبنیتان ،رقابتتپت یری یت
منبع اصلی بهشمار میرود

(al., 2013

 .)Gunawan etدر چنین اقتصاد رقابتی ،شرکتهایی موفقاند

که با نوآوری ،ترکیب جدیدی از منابع خلق کنند و بتوانند محصولی با توان رقتابتی بتا بته بتازار
عرضه کنند .ماهیت شرکتهای دانشبنیان بر این مهم بنا نهاده شده است و اهمیت بهترهگیتری از
نوآوری و عملکردی نوآورانه در بازار برای شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکها و مراک رشد
بیش از دیگر شرکتهاست و این امر ناشی از کوچ بودن و توان رقابتی پتایینتتر در مقایسته بتا
دیگر شرکتهای رقیب در بازار از منظر منتابع متتلتا استت (آراستته و جاهتد ،9831 ،ص.)83
تجربههای کشورهای متتلا نشان میدهد شرکتهای کوچ

در توسعة فناوری ،رونق اقتصتادی

و ایجاد اشتغال مولد نقش اساسی دارند و به گفتة اکثر صاحبنظران زیربنای اقتصاد دانشبنیان بته
شمار میروند (.)Silvia & Stefania, 2009, p.129
فرایند نوآوری فرایندی تعاملی و شتام بتازیگران متعتددی استت کته درون ستازمان توزیتع
شدهاند .چنین فرایندی برای آنکه بتواند فعالیتهای نوآوری را شک دهد و نتتایج نوآورانته آن را
منتشر کند ،باید درون شتبکههتای تعتاملی توستعه یابتد (.)Dyer & Nobeoka, 2006, pp.345-367
ژنگ ( )8003نوآوری را بهمعنای ترک الگوهای قدیمی و مهمترین قابلیت برای رشد و گستتر
سازمان به شمار آورده است و از نوآوری بهعنوان یکی از عوامت اصتلی حفتظ م یتت رقتابتی و
موفقیت بلندمتد

ستازمان در بازارهتای رقتابتی یتاد کترده استت (

Jimenez & Cegarra, 2008,

 .)pp.389- 412این واقعیت ،عالقة صاحبنظران حوزة کسبوکار را به مفهوم سرمایة اجتماعی بته
عنوان عام اصلی و پیشآیند مؤثر در ارتقای سطح عملکرد ،موفقیت و خلق م یت رقابتی ستازمان
جلتتب کتترده استتت و ستترمایة اجتمتتاعی را زیربنتتای نتتوآوری در ستتطح ستتازمان دانستتتهانتتد
1. Zheng

806

تبیین نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد نوآوری در شرکتهای دانشبنیان

( .)Subramaniam & Youndt, 2005, pp.450- 463سازمانی با سرمایة اجتماعی نیرومنتد ،قتادر بته
دسترسی سریع با زمانبندی مناسب بته مجموعتة متنتوعی از اطالعتا

بتهمنظتور خلتق عملکترد

نوآورانه است .این سرمایه نوعی دارایی ناملموس برای سازمانها به شمار متیرود و در ایتن میتان
موفقترین شرکتها آنهایی هستند که از این دارایی بهطور مطلوب و در سریعترین زمتان ممکتن
استفاده کنند .سرمایة اجتماعی از طریق مؤلفههایی مانند اعتماد ،هنجارهای مشتترک و تعتامال

و

همکاری میان اعضا سبب ارتقای دانش مشتری میشتود و از ایتن طریتق ارتقتا و بهبتود عملکترد
نوآورانه را برای سازمان به همراه خواهد داشتت ( .)Turkina et al., 2013, pp.108-124حتتی اگتر
سرمایة اجتماعی ،در نهایت به بهبود عملکرد نوآوری شود ،قو

و ماهیت آن از طریق میانجیهای

بالقوة آن هنوز مورد مطالعه و اندازهگیری قرار نگرفتته استت .تحقیتق حاضتر عتالوه بتر سترمایة
اجتماعی ،تأثیر دو متغیر مهم ،تعهد به نوآوری و توستعة دانتش مشتتری را بتر عملکترد نتوآوری
مطالعه کرده است .بنابراین ،هدف از این پژوهش ،بررسی و سنجش عملکرد نوآورانه شرکتهتای
مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است که میتوانند نقش مهمی در اقتصتاد و صتنعت
آینده کشور ایفا

کنند.

مبانی نظری و پیشینة تحقیق
سرمایة اجتماعی

اصطالح سرمایة اجتماعی برای اولین بار از سال  ،9191در مقالهای توست هتانیفتان از دانشتگاه
ویرجینیای غربی مطرح شد .اما ،نتستینبار در اثر کالسی

و زندگی شهرهای ب ر

جین جاکوب ( )9119با عنوان متر

آمریکایی بهکار رفتته استت (.)Alguezaui & Filieri, 2010, pp.891-909

به هر حال ،نظریة سرمایة اجتماعی در عم  ،با نظریههای بوردیو ،کلمن و پوتنام تکام یافته است

1. Hanifan
2. Jacobs
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( .)Maurer et al., 2011, pp.157-185الگار و همکاران سرمایة اجتمتاعی را بته صتور

«مجمتو

منابع حقیقی یا بالقوه که به دراختیارداشتن شبکهای پایا از رواب کتموبتیش رستمیشتده ،آشتنایی
متقاب یا تصدیقشده مربوطند» تعریا کرده است ( .)Elgar et al., 2011, pp.1044–1053نتوآوری
نیازمند تال

دستهجمعی همة افراد و واحدهای درون سازمان است و سرمایة اجتمتاعی ستازمانی

نی از طریق تسهی کنش جمعی به خلق نوآوری در سازمان منجتر متیشتود

( Chen et al., 2008,

 .)pp.21-34دلی این امر آن است که افراد و گروههتا در چنتین ستازمانهتایی بتهعلتت شتناخت،
آگاهی ،رواب و سطح مشارکت با  ،برای بتهکتارگیری موفقیتتآمیت نظرهتای جدیتد برانگیتتته
میشوند ( )Brooks & Nafukho, 2006, pp.117-128و سرمایة اجتماعی میتوانتد از طریتق ایجتاد
نوآوری و تسهیم دانش ،کاهش ه ینههای مبتاد

و غیتره ،بتر عملکترد ستازمان تتأثیر بگت ارد

( .)Brooks & Nafukho, 2006, pp.117-128; Zheng, 2008در تحقیتق حاضتر ،تعریتا پوتنتام
( )8000بهکار گرفته شده است که سرمایة اجتماعی را شام سه رکن تعام اجتماعی ،هنجارهتای
مشترک و اعتماد ،دانسته و مهمترین کارکرد آن را تسهی و انسجامبتشیدن به رواب موجتود بتین
افراد در سطوح و موقعیتهای متتلا بیان کرده است.
تعامل اجتماعی

کیفیت و کمیت رواب افراد با یکدیگر در شبکههای ارتباطی از جنبههتای مهتم سترمایة اجتمتاعی
است که سبب تبادل و انتقال اطالعا
میان اعضا شد

و دانش می شود .شبکههایی که در آنها ارتباطا

و تعامت

بیشتری دارد ،تعام اعضا با یکدیگر و انتقال دانش و برقراری رواب مؤثر کتاری

بیشتر است ( .)Brooks & Nafukho, 2006, pp.117-128تعام اجتماعی ،به شبکههای ساختاری یا
تعامال

بین مشتریان و گروههای تولیدکنندة نتوآوری در یت

( .)Zheng, 2008مطالعا

گ شته نشان میدهد محصو

ارتبتاط اجتمتاعی اشتاره متیکنتد

جدیدی که از طریق مشتارکت ن دیت

مشتریان و تولیدکنندگان نوآوری (یا تعام اجتماعی) توسعه مییابند ،به سطح بتا یی از تعهتد بته
1. Putnam
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نوآوری منجر خواهد شد ( .)Campbell & Cooper, 1999, pp.507-519بنابراین ،فرضیة اول تحقیق
حاضر به صور

زیر بیان میشود:

فرضیة  :1تعام اجتماعی بر تعهد به نوآوری تأثیر مثبت میگ ارد.
همچنین ،نتایج مطالعا

گ شته نشان میدهد تعام متعدد مشتتریان و تولیدکننتدگان نتوآوری

برای این است که گروههای کاری بتوانند دانش مشتتری را کته دربردارنتدة فعالیتتهتا ،نیازهتا و
خواستههای مشتری و دیگر اطالعاتی که برای توسعة محصو
(et al., 1993, pp.129–139

 .)Gordonتعتتامال

مبتتاد

جدیتد استت ،بتهدستت آورنتد
گسستتته نبتتوده ،بلکتته در عتتو

منعکسکنندة فرایندی مبتنی بر دانش پیوسته و مداوم هستند .برختی شترکتهتا حتتی اینترنتت را
برای تسهی تعام اجتماعی بهکار میگیرند که در نهایت به توسعة دانش مشتری منجتر متیشتود.
برای مثال ،شرکت قطعا

تتصصی دوچرخه که ی

تولیدکنندة مشهور دوچرخته استت ،تعامت

اجتماعی آنالین با مشتریانش را از طریق دسترسی به اینترنتت تقویتت کترده و دستتیابی بته یت
توسعة موفق از دانش مشتری را امکانپ یر کرده استت
رو ،دانش مشتری میتواند مبتنی بر ی

(2002, pp.392–413

 .)Nambison,از ایتن

تعام اجتماعی مناسب بتهختوبی توستعه یابتد .بنتابراین،

فرضیة دوم تحقیق به شرح زیر بیان شده است:
فرضیة  :2تعام اجتماعی بر توسعة دانش مشتری تأثیر مثبت میگ ارد.
هنجارهای مشترک

هنجارهای مشترک ،به قوانین و انتظارا

رفتاری بین مشتتریان و تولیدکننتدگان نتوآوری در یت

شبکة اجتماعی اشاره میکند .طبق ایتن رویکترد سترمایة اجتمتاعی پدیتدهای ذهنتی استت کته از
مجموعهای از ارز ها و نگر های مؤثر یا تعیینکنندة افراد دربارة نحوة ایجاد ارتباط با همتدیگر
تشکی شده است .به این ترتیب ،سرمایة اجتماعی بر آن ارز ها و نگتر هتای فرهنگتی تأکیتد
میکند که افراد را به همکاری ،تفاهم و همدلی با یکدیگر متمای متیکنتد (نیتوتن  .)9831 ،بعتد
1. Newton
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شناختی مشتریان بهوسیلة هنجارهای مشترک منعکس میشتود .ایتن بعتد شتام ادراک ،باورهتا و
تصورا

فرهنگی و اجتماعی مشترک است که بتهوستیلة مفتاهیم و ختاطرا

مشترک مورد پ یر

مشتترک ،یتا زبتان

افراد قرار میگیرد و میان آنان بتاقی متیمانتد .هتی و همکتاران ( )8001در

تحقیقی دریافتند که افراد میتوانند مبتنی بتر مجموعتهای از هنجارهتای مشتترک بته یت

ارتبتاط

اجتماعی قاب اطمینان دست پیدا کنند ( .)He et al., 2009, pp.175-180بنابراین ،وجود هنجارهتای
مشترک قوی بین تولیدکنندگان نوآوری و مشتریان به تعهد تولیدکنندگان به نوآوری منجر میشود.
بنابراین ،فرضیة سوم تحقیق به شرح زیر تعریا میشود:
فرضیة  :3هنجارهای مشترک بر تعهد به نوآوری تأثیر مثبت میگ ارد.
همچنین ،هنجارها منعکسکنندة الگوهای رفتاری پ یرفتهشدة تولیدکنندگان نوآوری است .ایتن
قبی هنجارها میتواند بهعنوان رویههای خاص ،عتاد هتای جتاری یتا راهنمتایی بترای توستعه
دهندگان و مشتریان نوآوری تفسیر شود ( .)Dwyer et al., 1987, pp.11-27بهطتور ویتژه تبتاد
معنادار که شام کدهای رایج ،زبان ،خاطرا

و مفاهیم مشتترک (هنجارهتای مشتترک) استت بتا

ایجاد فهم دوسویه بین تولیدکنندگان و مشتریان نوآوری ،بهبود و توسعة دانش مشتتری را تستهی
میکند ( .)Johnson & Vahlne, 2006, pp.165-178یافتههای مطالعا

قبلی نشان میدهد تتیمهتای

پروژه در شرکتی با فناوری با میتوانند بهطور مؤثر نوآوری را از طریتق توستعة دانتش مشتتری
بهبود دهند ،زیرا تیمها همکاریهای عمیق و گفتوگوهای منطقی با مشتریان قبلیشتان داشتتهانتد
(2005, pp.357-385

 .)Kodama,زمتتانی کتته هنجارهتتای مشتتابه بتتا مشتتتریان ایجتتاد م تیشتتود،

تولیدکنندگان نوآوری ممکن است دانش مشتری بتاارز تتری را بته علتت بازخوردهتای شتفاف
مشتریان بهدست آورد .بنابراین ،فرضیة چهارم میتواند به شرح زیر بیان شود:
فرضیة  :4هنجارهای مشترک بر توسعة دانش مشتری تأثیر مثبت میگ ارد.
اعتماد

اعتماد بیانکنندة انتظار رفتار منظم ،صادقانه و همکارانه متابین مشتتریان و تولیدکننتدگان نتوآوری
است که در ی

اجتما براساس هنجارها نمود مییابد .در ی

محتی پویتا بتا اطالعتا

نتاق

،
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اعتماد برابر با زمینة اولیة صداقت ،تمای به متاطرهپ یری ،همکاری و تال
تمایال

در جهتت اهتداف و

گروه است ( .)Weber & Weber, 2007اعتماد (برای مثال اعتماد بته مشتتری) تمایت بته

تکیهکردن به ی

شری

و همکار است (تیمهای تحقیق و توسعه یا توسعهدهندگان نتوآوری) کته

بین آنها اطمینان خاطر وجود دارد ( .)Moorman, 1992, pp.314-328مطالعا

قبلی استتد ل متی

کند که سطح با ی اعتماد به اشتراکگ اری دانش و تمای به تعهد به فعالیتهای مشارکتی از قبی
همکاری در طراحی و همکاری در تولید نوآوری را تشتویق متیکنتد .اعتمتاد متردم را بته وقتا
تتال هایشتان بتترای نتوآوری بتتهوستیلة افت ایش تعهتد شتصتی بتته نتوآوری تشتتویق متیکنتتد
( .)Savaneviciene & Daraskeviciute, 2011, pp.916-920بنابر مطالب یادشتده ،متیتتوان فرضتیة
پنجم را به این شرح بیان کرد:
فرضیة  :5اعتماد بر تعهد به نوآوری تأثیر مثبت میگ ارد.
درخواست از مشتریان برای بهاشتراکگ اشتن دانش خود با تولیدکنندگان نتوآوری در ستطحی
مطلوب نیازمند تالشی جدی برای ایجاد اعتماد پایدار بین مشتریان و تولیدکنندگان استت .اعتمتاد،
ارتباط مؤثر و اف ایش دسترسی را تشویق میکند ،و مشتریان احساس میکنند در تماس ن دی

بتا

تولیدکنندگان هستند .در نتیجه ،تمای آنها برای بهاشتراکگ اشتن آنچه میداننتد یتا متیخواهنتد،
اف ایش متییابتد ( .)Siau & Shen, 2003, pp.91-94بتهعبتار

دیگتر ،افت ایش اعتمتاد رونتد بته

اشتراکگ اری دانش بین مشتریان و تولیدکنندگان را اف ایش میدهد و باعث تسهی توسعة دانتش
مشتری میشود ( .)Fan & Ku, 2010, pp.203-223بنابراین ،به استناد مطالب یادشده میتوان فرضیة
ششم تحقیق را به شرح زیر در نظر گرفت:
فرضیة  :6اعتماد بر توسعة دانش مشتری تأثیر مثبت میگ ارد.
عملکرد نوآوری

عملکرد نوآوری ترکیبی از موفقیتهای کلی سازمان در نتیجة تال های انجامگرفته برای نوکردن،
بهبود و بهکارگیری جنبههای متتلا نتوآوری در ستازمان استت
 .)676ی

(Gunday et al., 2011, pp.662-

دلی برای موفقیت نوآوری این است که باید بتهطتور دقیتق متنعکسکننتدة انتظتارا ،
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ادراک ،نیازها و ترجیحهای مشتریان (بهعنوان بتشی از دانش مشتتری) باشتد
pp.47-59

( Joshi & Sharma,

 .)2004,متون نظری موضو نشان میدهد دانش مشتری بهعنوان بتشی از منبع نوآوری

به شمار میرود .بنابراین ،توسعة دانش مشتری عاملی اصلی بترای عملکترد نتوآوری بته حستاب
میآید .توسعة دانش مشتری یادگیری دربارة انتظارا  ،ادراک ،نیازها و ترجیحهای مشتریان استت
که دربردارندة ه ینه و متاطرة استراتژی

کمتر در ایجاد نوآوری استت

(Waters, 2000, pp.819-

 ،)838که فرصتهای بالقوه برای شناسایی دانتش مشتتری ایجتاد کترده استت تتا نتوآوری را بتا
انتظارا

و ترجیحا

مشتریان هماهنگ کند تا اطمینان حاصت کنتد کته هتر نتوآوری بهبودیافتتة

جدید بهخوبی در بازار مورد قبول واقتع متیشتود ( .)Joshi & Sharma, 2004, pp.47-59بنتابراین،
فرضیة هفتم تحقیق حاضر بدین قرار در نظر گرفته میشود:
فرضیة  :7توسعة دانش مشتری بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت میگ ارد.
از سوی دیگر در بازار جهانی ،جایی که م یت رقابتی میتواند بهسرعت توس رقبا تقلید شود،
تعهد به نوآوری برای حفظ م یت رقابتی و عملکرد نوآوری اجتنابناپ یر است .تعهد به نتوآوری
به وظیفة کارکنان در کار روی نوآوری اشاره میکند (تعهد یا الت ام) .داشتتن چنتین تعهتدی بترای
تسهی موفقیت نوآوری در عصر جهانیشدن ،خصوصیسازی و رقابتت ف اینتده ضتروری استت
( .)Cottam et al., 2001, pp.88-94بهعلت تعهد به نوآوری ،کارمندان به تصحیح و تجدید طراحتی
محصو

و برنامة بازاریابیشان ادامه میدهند که در نهایت ،به معرفی ی

میشود ( .)Slater, 1997, pp.162-167مطالعا

نوآوری موفتق منجتر

قبلی نشان میدهتد عملکترد قتوی در نتوآوری در

ابتدا میتواند بتهوستیلة افت ایش تعهتد بته نتوآوری حاصت شتود (.)Waters, 2000, pp.819-838
بنابراین ،فرضیة زیر بیان میشود:
فرضیة  :8تعهد به نوآوری بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت میگ ارد.
مطالعا

متعددی از تعهد بهعنوان عاملی مهم برای افت ایش عملکترد نوآورانته یتاد کتردهانتد

(2014, pp.41-73; Kehoe & Wright, 2013, pp.366-391

 .)Agarwal,تعهتد قتوی بته نتوآوری

تولیدکنندگان را به معرفی مجموعهای از نمونههای موفتق بته بتتشهتای متتلتا بتازار هتدایت
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میکند .تولیدکنندگان برای حداق کردن متاطره و حداکثرسازی یادگیری ،با تعهد قوی به نتوآوری
و با تمرک بر توسعة دانش مشتری میتوانند به نیازهای پنهتان آنهتا دستت یابنتد

( Slater, 1997,

 .)pp.162-167لین و همکاران ( )8001در مطالعهای پیشنهاد میدهند کته شترکتهتای پیشترو در
تعهد به نوآوری به بهبود و گستر
(et al., 2006, pp.446-456

قابلیت دسترسی و بهکارگیری دانش مشتری کمت

 .)Liاز این رو ،تعهد به نوآوری ی

متیکننتد

محرک مهم برای تقویتت توستعة

دانش مشتری است .بنابراین ،آخرین فرضیة تحقیق حاضر به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
فرضیة  :9تعهد به نوآوری بر توسعة دانش مشتری تأثیر مثبت میگ ارد.
در این مقاله ،مدل مفهومی تحقیق با توجه به متغیرهای شناساییشده برای نشتاندادن نقتش و
رابطة سرمایة اجتماعی بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی تعهد به نوآوری و توسعة دانتش مشتتری
ترسیم شد (شک .)9
توسعة نوآوری

پیامدهای نوآوری

سرمایة اجتماعی

تعامال

H1

H8

تعهد به نوآوری

اجتماعی

H2
H3

عملکرد نوآوری

H9
H7

H4

توسعة دانش

هنجارهای مشترک

H5

مشتری

اعتماد
H6

شکل  .1مدل نظری پژوهش

1. Lin
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روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ج ء پژوهشهای کاربردی محسوب شده و از نظر گتردآوری دادههتا
توصیفی از نو همبستگی است .جامعة آماری این تحقیق شام همة شرکتهای دانشبنیان مستقر
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است ،که در مجمو  ،شام  901شرکت است و همگتی آن
ها با استناد به تعریا و ویژگیهای بیانشده دربارة شرکتهای دانشبنیان (مادة  9یحتة حمایتت
از بنگاههای دانشبنیان در افق کوتاهمد  )9831 ،شرای مربتوط بته شترکتهتای دانتشبنیتان را
داشتند .با توجه به دسترسی به همة شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری ،پرسشنامة پژوهش
برای مدیران عالی همة شرکتهای جامعة آماری ارسال شتد کته در نهایتت 11 ،پرسشتنامة کامت
دریافت شد .با توجه به جدول کرجسی و مورگان ( ،)9110حداق نمونتة متورد نیتاز ( 33واحتد
تحلی ) برای این جامعة آماری پوشش داده شد .برای جمعآوری اطالعا

اب ار پرسشتنامه بتهکتار

گرفته شد که در آن برای سازة سرمایة اجتماعی ،برای سنجش تعام اجتماعی پرسشتنامة دانتی 9و
همکاران ( ،)8001برای سنجش هنجارهای مشترک پرسشنامة تراواتانا 8و همکاران ( )8001و برای
سنجش اعتماد پرسشنامة سیتمن ( )8001بهکار گرفته شد .همچنین ،برای سنجش ستازة تعهتد بته
نوآوری پرسشنامة لین )8003( 8و برای سنجش توسعة دانش مشتری پرسشنامة جوشتی و شترما
(  )800که توس تسای و همکاران )8098( 3بهبود یافته است ،بهکتار گرفتته شتده و در نهایتت،
برای سنجش سازة عملکرد نوآوری پرسشنامة جوشی و شارما (  )800بهکار گرفته شد کته در آن
عملکرد محصول جدید شرکت در مقایسه با سایر رقبا در چهار زمینة سودآوری ،سهم بازار ،رشتد
بازار و ج ابیت بازار بررسی میشود .در بررسی می ان پایایی پرسشنامه ضریب پایایی مرکب برای
همة متغیرها با تر از  0/1بود که بیانکنندة پایایی مناسب پرسشنامه استت .بترای تحلیت دادههتای
تحقیق رو

مدلسازی معاد

ساختاری و نرماف ار اسمار

پیالاس بهکار گرفته شد.
1. Doney
2. Terawatanavong
3. Lin
4. Joshi & Sharma
5. Tsi
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یافتههای تحقیق
اطالعات جمعیتشناختی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سال  9830تأسیس شده استت .ایتن پتارک در سته بتتش
عمومی ،ویژه و صنایع تشکی شده است .رویکرد کلی در بتش عمتومی ایجتاد کستبوکارهتای
دانشمحور ،در بتش ویژه ایجاد فناوری از طریق تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی ،و در بتش
صنایع توسعه و حضور در شبکههای فناوری کشور است .هتماکنتون  901شترکت در ایتن پتارک
مستقرند که بر حوزههای علوم بنیادی ،پ شکی ،فناوری زیستی ،فناوری نانو ،علوم دینی و تربیتتی،
مهندسی محی زیست ،انرژیهای نوین ،مدیریت فناوری ،حقوق و علوم سیاسی ،اقتصتاد نتوین و
فناور ،هوافضا و مهندسی علوم زیستی ،مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،مهندسی انترژی (نفتت،
گاز و پتروشیمی) ،و مهندسی فرهنگی متمرک ند.
آزمون فرضیهها

برای آزمون مدل مفهومی که شام فرضیههای تحقیق است ،رو
با رویکرد حداق مربعا

مدلسازی معتاد

ستاختاری

ج یی و نرماف ار  SmartPLSبهکار گرفته شد .در ادامه نتایج بررستی دو

بتش آزمون مدل اندازهگیری و آزمون مدل ساختاری بهتفصی بیان شده است.
بررسی و آزمون مدل اندازهگیری :برای بررسی اعتبار سازهها ،فارنت و رکتر )9139( 9سته
مالک را معرفی کردهاند که شام اعتبار هر ی

از گویهها ،پایایی ترکیبی 8هتر یت

متوس واریانس استتراجشده 8است .دربارة اعتبار هر ی

از ستازههتا و

از گویهها ،مقدار بار عاملی  0/و بیشتر

هر گویه در تحلی عاملی تأییدی مؤید این است کته واریتانس بتین ستازه و شتاخ

هتای آن از

واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی دربارة آن مدل انتدازهگیتری قابت قبتول
1. Fornell & Larcker
)2. Composite Reliability (CR
)3. Average Variance Extracted (AVE
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(1999

 .)Hulland,با توجه به نتایج جدول  ،9همة گویههتا بتار عتاملی بتا تر از  0/دارنتد.
از سازههتا از  0/1بیشتتر استت .نشتانگر ستوم

همچنین ،مطابق با جدول  ،9پایایی ترکیبی هر ی

بررسی اعتبار ،میانگین واریانس استتراجشده است .فارن و رکر ( AVE )9139را برای ستنجش
روایی همگرا معرفی کرده و اظهار کردند مقدار بحرانی

AVE

برابر بتا  0/3استت ،بتدین معنتا کته

مقدار با ی  0/3روایی همگرای قاب قبول را نشان میدهد و این امر بهمعنای آن استت کته ستازة
مورد نظر حدود  30درصد یا بیشتر واریانس نشانگرهای ختود را تبیتین متیکنتد ،کته در تحقیتق
حاضر مقادیر  0/313برای متغیر اعتماد و  0/381برای متغیر گوناگونی ادراکشده نشاندهندة روایی
همگرای مناسب اب ار پژوهش است .در جدول بارهای عاملی ،پایایی ترکیبی و  AVEهر یت

از

سازهها بیان شده است .مقادیر جدول  9نشاندهندة اعتبار کافی سازهها است.
جدول  .1بررسي روایي سازههای مدل

عملکرد نوآوری توسعة دانش مشتری تعهد به نوآوری
گویه بار عاملی گویه

سرمایة اجتماعی
تعامل اجتماعی

اعتماد

هنجار مشترک

بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی

9

0/380

9

0/139

9

0/113

9

0/118

9

0/318

9

0/113

8

0/311

8

0/1 8

8

0/119

8

0/131

8

0/338

8

0/111

8

0/198

8

0/389

8

0/3 8

8

0/391

8

0/301

8

0/139

0/331

0/339

CR=0/181

CR=0/383

AVE=0/119

AVE=0/318

0/309
1
1

0/110

CR=0/3

CR=0/313

CR=0/388

AVE=0/1

AVE=0/191

AVE=0/313

همچنین ،بهمنظور بررسی روایی واگرا رو

0/303
8

CR=0/3

AVE=0/313

فارن و رکر ( )9139مبنی بر مقایسة ریشتة دوم

میانگین واریانس استتراجشده با همبستگیهای باقیمانده میان متغیرهای مکنون بهکار گرفتته شتد.
روایی واگرا ارزیابی میکند که آیا سازهها را میتوان از هم متمتای کترد .اگتر ریشتة دوم میتانگین
واریانس استتراجشده از هر گونه همبستگیهای دوحالتة دیگر بیشتر باشد ،میتوان نتیجته گرفتت
روایی واگرای خوبی بین سازهها وجود دارد .جدول  8نتایج یادشده را نشان میدهد (قطر ماتریس
ج ر  AVEاست).
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جدول  .2نتایج مربوط به همبستگي بین متغیرها با ریشة دوم میانگین واریانس استخراجشده

عملکرد

0/3

توسعه دانش تعهد

تعامل

اعتماد

هنجار

0/308

اعتماد

0/3 3

0/391

هنجار

0/180

0/ 88

0/309

تعامل

0/101

0/833

0/883

0/811

تعهد

0/118

0/013

0/ 33

0/ 1

0/308

توسعة دانش

0/ 19

0/913

0/318

0/388

0/381

عملکرد

آزمون مدل ساختاری :بررسی الگوی ساختاری  PLSو فرضیههای پژوهش از طریتق بررستی
ضرایب مسیر و مقادیر ضریب تعیین امکان امکانپ یر است (داوری و رضتازاده .)9818 ،ضترایب
مسیر برای تعیین سهم هر ی

از متغیرهای پیشبین در تبیین واریانس متغیر متالک بتهکتار گرفتته

میشود و مقادیر ضریب تعیین نشانگر واریانس تبیینشدة متغیر مالک توس متغیرهتای پتیشبتین
است .چن )9113( 9سه مقدار  0/88 ،0/91و  0/11را بهعنوان مقدار متالک بترای مقتادیر ضتعیا،
متوس و قوی ضریب تعیین معرفی کردهاند .در تحقیق حاضر مقدار ضتریب تعیتین بترای متغیتر
درونزای عملکرد نوآوری  0/313و برای متغیرهای درونزای تعهد به نتوآوری و توستعة دانتش
مشتری به ترتیب 0/333 ،و  0/191بهدست آمتد .همچنتین ،شتاخ
شاخ

بتراز

 8GOFاست و برای بررسی اعتبار یا کیفیت الگوی  PLSبته صتور

میشود .این شاخ

بین صفر تا ی

قرار دارد و مقادیر ن دی

به یت

کلتی الگتو در

PLS

کلتی بتهکتار گرفتته

نشتانگر کیفیتت مناستب

مدل است .وت لس 8و همکاران ( )8001سه مقدار  0/83 ،0/09و  0/81را بهعنوان مقتادیر ضتعیا،
متوس و قوی برای  GOFمعرفی کردند .با توجه به  ،GOFمدل تحقیق حاضر از برازندگی مناسبی
برخوردار است.
= , GOF

= GOF
1. Chin
2. Goodness of Fit
3. Wetzels
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جدول  8نتایج آزمون مدل ساختاری و آزمون فرضیهها را نشان میدهد.
جدول  .3آزمون مدل ساختاری

شمارة

مسیر

فرضیه

ضریب

مقادیر

نتایج تأیید /رد

مسیر

معناداری

فرضیه

**

1/11

9

تعام اجتماعی

تعهد به نوآوری

0/818

8

تعام اجتماعی

توسعة دانش مشتری

0/803

**

3/811

8

هنجارهای مشترک

تعهد به نوآوری

0/ 88

**

3/ 30

تأیید
تأیید
تأیید

هنجارهای مشترک

توسعة دانش مشتری

0/983

9/8 1

رد

9/33

رد

3

اعتماد

تعهد به نوآوری

0/981

1

اعتماد

توسعة دانش مشتری

0/93

**

8/181

1

توسعة دانش مشتری

عملکرد نوآوری

0/ 33

**

3/110

3

تعهد به نوآوری

عملکرد نوآوری

0/811

**

1/098

1

تعهد به نوآوری

توسعة دانش مشتری

0/811

**

8/111

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
**

P >0/09

شک  8مدل نهایی تحقیق را نشان میدهد.
تعامالت اجتماعی
تعهد به نوآوری
عملکرد نوآوری

β=0/811,
)(T=1/098

R2=0/333

β=0/818,
)(T=1/110
β=0/803,
)(T=3/811
β=0/ 88,
)(T=3/ 30

β=0/811,
)(T=8/111

R2=0/313

β=0/ 31,
)(T=3/110

2

R =0/191

β=0/983,
)(T=9/8 1

توسعة دانش مشتری

شکل  .2مدل نهایي تحقیق

هنجارهای مشترک

β=0/981,
) (T=9/33

β=0/93 ,
)(T=8/110

اعتماد
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بحث و نتیجه
مطالعة حاضر از معدود مطالعاتی است که نقش سرمایة اجتمتاعی و مالحظتا
تعهد به نوآوری را در ی

دانتش مشتتری و

مدل واحد جامع بررسی کرده استت .از آنجتا کته افتراد اجتمتاعیانتد،

احتما ً سرمایة اجتماعی در شک گیری تعهد به نوآوری و توسعة دانش مشتری در مراح نوآوری
مؤثر خواهد بود .یافتهها نشان میدهد زمانی که سه بعتد سترمایة اجتمتاعی (تعتامال

اجتمتاعی،

هنجارهای مشترک و اعتماد) با هم مطالعه میشود .همچنتین ،توستعة دانتش مشتتری و تعهتد بته
نوآوری در تأثیرگ اری بر عملکرد نوآوری مد نظر قرار میگیرند .بنابراین ،در تحقیتق حاضتر ایتن
موضو نشاندهندة ی

الگوی ارتباطی پیچیده بین سرمایة اجتماعی و عملکترد نتوآوری دارد کته

میتواند موضو بسیاری از مطالعا
که در مطالعتا

در آیندة ن دی

باشد .از یافتههای جالب توجته ایتن مطالعته

پیشتین بته آن توجته نشتده استت تتأثیر مهتم و غیرمستتقیم سترمایة اجتمتاعی

تولیدکنندگان نوآوری و مشتریان آنها (بهجای سرمایة اجتماعی بین کارکنان) بر عملکرد نتوآوری
است.
یافتههای تحقیق نشان داد سرمایة اجتماعی نقشآفرینی مثبت و معناداری در افت ایش عملکترد
نوآورانه در شرکتهای دانشبنیان دارد .به عبار

دیگر ،با اف ایش سترمایة اجتمتاعی ،نتوآوری در

شرکتهای دانشبنیان اف ایش مییابد .نوآوری نیازمند تال

دستهجمعی همتة افتراد و واحتدهای

درون سازمان است ،و سرمایة اجتماعی نی از طریق کنش جمعی به خلق نوآوری در سازمان منجر
میشود .این یافتهها با نتایج تحقیقا

ستوبرامانیام و یونتد ( )8003مبنتی بتر تتأثیر مثبتت سترمایة

اجتماعی بر قابلیت و ظرفیت نوآوری در سازمان ،کاسا ( )8003مبنی بتر اینکته سترمایة اجتمتاعی
تأثیر مثبت بر فعالیت نوآورانه دارد ،و لنا و پی ( ،)8001مبنی بر اینکه سرمایة اجتماعی با نتوآوری
ارتباط دارد ،همسوست.
یافتهها در زمینة تأثیر سرمایة اجتماعی بر دو متغیر تعهد به نوآوری و توسعة دانش مشتتری در
شرکتهای دانشبنیان حاکی از آن است که تعام اجتماعی با هر دو متغیر (توسعة دانش مشتتری
و تعهد به نوآوری) رابطة مثبت و معناداری دارد که با نتایج تحقیقا  ،کمپب و کوپر ( )9111و ی
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رینکو و همکاران ( )8009مبنی بر اینکه محصو

جدیدی که از طریق مشارکت ن دی

مشتریان

و تولیدکنندگان نوآوری (یا تعام اجتماعی) توسعه مییابند ،به سطح با یی از تعهتد بته نتوآوری
خواهد شد و همچنین ،با نتایج تحقیقا

نمبیسون ( )8008همراستاست.

هنجارهای مشترک فق با متغیر تعهد به نوآوری رابطة مثبت و معناداری دارد ،که این نتایج بتا
تحقیقا

هی و همکاران ( )8001مبنی بر اینکه وجود هنجارهای مشترک قوی بتین تولیدکننتدگان

نوآوری و مشتریان به تعهد تولیدکنندگان به نوآوری منجر میشود ،همراستا استت ،ولتی بتا نتتایج
جانسون و وهن ( )8001و کادما ( )8003مبنی بر اینکه به سبب ایجاد هنجارهای مشابه با مشتریان،
تولیدکنندگان نوآوری ممکن است ،دانش مشتری باارز

تتری را در نتیجتة بازخوردهتای شتفاف

مشتریان بهدست آوردند ،در تضاد است.
در نهایت ،اعتماد نی فق از طریق متغیر توستعة دانتش مشتتری بتر عملکترد نوآورانته تتأثیر
میگ ارد .که این یافته با نتایج تحقیقا  ،فان و کو ( ،)8090جانستون و وهتن ( ،)8001و ستای و
شن ( )8008همسو ،اما با نتایج وبر و وبر ( ،)8001و آماک و وی ( )8001مبنتی بتر اینکته ستطح
با ی اعتماد بهاشتراکگ اری دانش و تمای به تعهد به فعالیتهای مشارکتی از قبی همکتاری در
طراحی و همکاری در تولید نوآوری را تشویق میکند ،در تضاد است.
یافتههای تحقیق در زمینة تأثیر تعهد به نوآوری بر توسعة دانش مشتری نشان داد برای حتداق
کردن متاطره و حداکثرسازی یادگیری ،تولیدکنندگان نوآوری با تعهد قوی به نوآوری و با تمرکت
بر توسعة دانش مشتری میتوانند به نیازهای پنهان آنها دست یابند ،بنابراین ،هنگامی که کارمنتدان
دریافتند ی

وظیفه و مسئولیت قوی نسبت به نتوآوری دارنتد ،از ایتن پتس آنهتا بتهطتور فعتال

برانگیتته میشوند ،برای مثال ،از طریق تکرار بازخوردهای قبلی مشتتریان نستبت بته محصتو
جدید فرستادهشده به بازار ،نسبت به ترجیحا

مشتریان میآموزند .این یافته با مطالعا

شارما (  )800همسو است که ثابت میکنند ،اگرچه هدف ب ر

جوشی و

اعضای تیم پروژه این استت کته

رهبر نوآوری در بازار شوند اما ب ر تر آنکه آنها میخواهند اثر مثبت بر پشتیبانی از توسعة دانش
مشتریان داشته باشند .همچنین ،با مطالعا

لی و چن ( )8090مبنی بر اینکه شرکتهای پیشترو بتا

816

تبیین نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد نوآوری در شرکتهای دانشبنیان

تعهد به نوآوری به بهبود و گستر

قابلیت دسترسی و بهکارگیری دانش مشتری کم

متیکننتد،

همسو است.
یافتههای تحقیق نشان داد توستعة دانتش مشتتری عتاملی اصتلی بترای عملکترد نتوآوری در
شرکتهای دانشبنیان محسوب میشود .بنابراین ،از طریق ایجاد فرصتهای بالقوه برای شناستایی
دانش مشتری میتوان نوآوری را با انتظارا

و ترجیحهتای مشتتریان هماهنتگ کترد تتا اطمینتان

حاص شود که هر نوآوری بهبودیافتة جدید بهخوبی در بازار پ یرفته میشود .این یافتته بتا نتتایج
تحقیقا

فوکایاما ( ،)9111و جوشی و شارما (  )800مبنی بر اینکه توسعة دانش مشتری مقتدم و

مؤثر بر تولید ی

نوآوری جدید است ،و هام و پاراهالد ( )9119مبنتی بتر تتأثیر مثبتت توستعة

دانش مشتری در موفقیت عملکرد نوآوری در بازار همسو است.
برای ظهور پدیدهای تازه در فرایند توسعة دانش مشتتری ،واکتنش بته بتازخورد مشتتریان بته
نوآوری ضروری به نظر میرسد ،و این مسئولیتپ یری تعهد قوی به نوآوری نیازمنتد استت .ایتن
یافته با نتایج مطالعا

اسلدر ( )9111مبنی بر اینکه عملکرد قتوی در نتوآوری در ابتتدا متیتوانتد

بهوسیلة اف ایش تعهد به نوآوری حاص شود ،مطابقت دارد.
نتیجه و پیشنهادها
بهطور خالصه ،یافتههای تحقیق نشان میدهد دو متغیر بهعنوان ی

پ ارتباطی مهم بتین سترمایة

اجتماعی و عملکرد نوآوری محسوب میشود .تأثیر این سته بعتد سترمایة اجتمتاعی بتر عملکترد
نوآوری ،که البته در مطالعا

قبلی مورد توجه قرار نگرفته است ،چالش منحصتربهفتردی را بترای

مدیران سازمانی عالقهمند به بهبود عملکرد نوآوری ایجاد میکنند .بنابراین ،با توجه به فرضیههتای
اول تا ششم که مبتنی بر تأثیر غیرمستقیم ابعاد سته گانته سترمایة اجتمتاعی بتر عملکترد نوآورانته
شرکتهای دانشبنیان است ،پیشنهاد میشود که متدیران بترای پترور
شرکتشان فعا نه تال

کنند تا از طریق آموز

سترمایة اجتمتاعی درون

اعضای ستازمان ،تعامت اجتمتاعی و هنجارهتای

مشترک را بین آنها تقویت کنند ،در حالی که بهطور هم مان باید بین م ایای توسعة دانش مشتری
و تعهد به نوآوری با اعضای سازمان ارتباط برقرار کنند.
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با توجه به تأثیر شگرف توسعة دانش مشتری بر عملکرد نوآوری ،از آنجتا کته دانتش مشتتری
به عنوان بتشی از نوآوری به شمار میرود ،پیشنهاد میشود مدیران ،به یادگیری دربتارة انتظتارا ،
ادراک ،نیازها و ترجیح های مشتریان است که دربردارنتدة ه ینته و متتاطرة استتراتژی

کمتتر در

ایجاد نوآوری است ،توجه ویژه کنند و با ایجاد فرصتهای بالقوه برای شناستایی دانتش مشتتری،
نوآوری را با انتظارا

و ترجیحا

مشتریان هماهنگ کند تا اطمینان حاص کند کته هتر نتوآوری

بهبودیافتة جدید بهخوبی در بازار پ یرفته میشود.
در نهایت ،با توجه به تأثیر شایان توجه تعهد به نتوآوری بتر عملکترد نوآورانتة شترکتهتای
دانش بنیان (فرضیة هشتم) ،پیشنهاد میشود مدیران و کارکنان این شرکتهای دانشبنیان تعهد قوی
به نوآوری داشته و گروههای کاری به خارج از سازمان تمرک داشته باشند و به بازخورد مشتتریان
به نوآوری واکنش نشان دهند تا از این رهگ ر بتوانند ه ینههای کمتری را بابت نوآوری بپردازنتد
و در بازار جهانی م یت رقابتی کسب کنند.
ارتباط بین سرمایة اجتماعی ،عملکرد نوآوری و توسعة دانش مشتری و تعهد به نوآوری بترای
شرکتهای نوآور (و کارآفرین) بسیار حیاتی و چالشانگی است ،جایی که کارکنتان دانتش بترای
تولید خدما

و محصو

جدید به ی

تعهد قوی به نوآوری و دانش مشتری نیازمندند .بسیاری

از وظایا ویژة ستازمانی از قبیت طراحتی محصتول جدیتد ،اغلتب نمتیتوانتد بتدون اطتال از
نیازمندیهای مشتریان تکمی شود .بنابراین ،نیازمند ی
و مشتریانشان است.

تال

و دانش جمعی بین کارکنان دانتش
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