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چکیده
بیشک ،شرکتهای دانشبنیان نقش مهمی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایفا میکنند .نوآوری
و کارآفرینی در این شرکتها میتواند عامل مهمی برای توسعة پایدار آنها باشد .کارآفرینی سازمانی
و عوامل تأثیرگذار بر آن جایگاه ویژهای در تحقیقات امروزی دارد؛ از این رو این پژوهش به بررسی
روابط میان بازارگرایی ،کارآفرینی سازمانی و مهارت اجتماعی کارآفرینان در شرکتهای دانشبنیان
میپردازد .این تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر حسب روش جمعآوری
اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است .سازههای تحقیق در نمونة آماری مورد مطالعه با
روش تحقیق توصیفی توصیف شدند .روابط بین سازههای تحقیق نیز از طریق روش تحقیق همبستگی
و مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شد .با استفاده از پرسشنامه نظرات  292نفر از کارآفرینان و
مدیران شرکتهای دانشبنیان شهر تهران جمعآوری شد .روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از
آزمونهای مرتبط سنجیده و تأیید شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی
پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد مهارت اجتماعی کارآفرینان بر
بازارگرایی سازمانی تاثیر معنادار دارد ولی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار ندارد؛ همچنین نتایج
تحقیق نشان داد که سازۀ بازارگرایی بر کارآفرینی سازمانی شرکتهای دانشبنیان دارای تأثیر معنادار
است.
واژههای کلیدی :بازارگرایی ،کارآفرینی سازمانی ،مهارت اجتماعی
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مقدمه
کارآفرینی سازمانی ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقای تمام شرکتها از جمله شرکتهای
کوچک و متوسط است که نیاز بیشتری به رشد دارند .شرکتها برای رشد و بقا ناگزیرند که
عملکرد خود را به طور مستمر بررسی کنند ،کسبوکارهای جدید راهاندازی کنند و به سمت
نوآوری پیش روند .از عواملی که میتواند بر روند رشد شرکتها و نوآورشدن آنها تأثیر
بگذارد بحث توجه دائم به بازار و مشتری و الگوگرفتن از آن برای پیشرفت محصوالت بر
اساس نیاز بازار و خواستة مشتری است .بازارگرایی شیوهای را شکل میدهد که در آن
کارکنان با اطالعات مواجه میشوند و به محیط واکنش نشان میدهند و محیطی داخلی را به
وجود میآورند که در آن افراد مشتاق حمایت و تشویق میشوند ( Atuahene-Gimma and
 .)Ko, 2001در بازارگرایی ،شرکتها برای شناسایی و تشخیص مشتریان و نیازهایشان و سپس
هدایت منابع شرکت در جهت برآورد آنها حرکت میکنند .بازارگرایی مقولة آگاهبودن از
اربابرجوع و مشتری و مراقبت از مشتری است .بازارگرایی به تغییر واقعی و درست فلسفه و
شیوۀ کسبوکار بیشتر مدیران ارشد سازمان نیاز دارد (.)Fisher, 1986کسبوکاری که
بازارگراییاش را افزایش میدهد عملکرد بازارش را بهبود میبخشد .بازارگرایی قلب مدیریت
بازاریابی مدرن است (.)Narver and Slater, 1990
هر کسبوکاری برای موفقیت ،رشد و نوآوری به افراد متخصص و کارآمدی نیاز دارد که
ویژگیهایشان با ویژگیهای آن کسبوکار تناسب داشته باشد .کارآفرینی و ایجاد
کسبوکارهای مخاطرهآمیز راهی پر ابهام و پرخطر است که افراد برای فائقآمدن بر مشکالت
این راه باید ویژگیهایی متمایز از سایر افرادی داشته باشند که کارکردن در شرکتهای
تثبیتشده را ترجیح میدهند .در موقعیتهای پر خطر و پر ابهام ،این ویژگیهای افراد است
که تعیینکنندۀ موفقیت یا شکست شرکتهای مخاطرهآمیز است .کارآفرینی و الزامات
راهاندازی کسبوکارهای پرخطر نیازمند افرادی است که بتوانند با این شرایط و الزامات خود
را وفق دهند و بین این الزامات و ویژگیهای شخصیتیشان تناسب وجود داشته باشد .مارکمن
و بارون ( )2221معتقدند که یکی از مؤلفههای این تناسب مهارت اجتماعی کارآفرینان است.
شرکتهای دانشبنیان پایة اصلی ارتباط صنعت و دانشگاه هستند .بدیهی است که در
شرایط کنونی کشور این شرکتها نقش مهمی در تولید محصوالت نوآور و در نتیجه رشد
اقتصادی و خودکفایی کشور ایفا میکنند .با توجه به اهمیت این شرکتها و عوامل تأثیرگذار
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بر نوآوری و توسعة آنها ،در این تحقیق به بررسی رابطة بین عامل بسیار مهم بازارگرایی
سازمانی و همچنین مهارت اجتماعی ،که یکی از ابعاد تأثیرگذار ویژگیهای کارآفرینان این
شرکتهاست ،با عامل مهم کارآفرینی سازمانی ،که بیشک یکی از معیارهای تعیینکنندۀ
توسعة شرکتهای دانشبنیان است ،پرداخته شده است.
مروری بر ادبیات تحقیق
کارآفرینی سازمانی

آنتونیک و هیسریچ )2223(3کارآفرینی سازمانی را فرایندی معرفی میکنند که در داخل شرکت
اتفاق میافتد و صرفنظر از اندازۀ آن نهتنها به ایجاد کسبوکار جدید منجر میشود ،بلکه
گرایشها و فعالیتهای نوآورانة دیگری مانند توسعة محصول یا خدمت جدید ،تکنولوژی
جدید ،تکنیکهای اجرایی جدید ،استراتژیها و جایگاه رقابتی جدید را در پی دارد .کارآفرینی
سازمانی در سازمانهای تأسیسشده با هدف بهرهوری ،نوشوندگی استراتژی ،تقویت نوآوری،
کسب دانش آینده و موفقیت جهانی شکل گرفته است (.)Horensby et al., 2002
کارآفرینی سازمانی میتواند سازمانها را از نو احیا کند ( .)Horensby et al., 2002این
فرایند نوشوندگی از طریق فعالیتهای نوآورانهای رخ میدهد که باعث دستیابی سازمان به
مهارتها ،قابلیتها و منابع جدید میشود ( .)Zahra and Gravis, 2000نوآوری در این مورد
ایجاد ،توسعه و پیادهسازی ایدهها و رفتارهای جدید است.
کارآفرینی سازمانی قابل طبقهبندی در چهار فعالیت است :راهاندازی کسبوکارهای
جدید ،نوآوری ،خودبازسازی 2و کنشگرایی ( .)Zahra and Garvis, 2000صرفنظر از
اندازۀ سازمان ،راهاندازی کسبوکار جدید به ایجاد کسبوکارهای جدید در یک سازمان
موجود با تعریف دوبارۀ محصوالت و خدمات شرکت اشاره دارد .سطوح مختلف استقالل در
ایجاد کسبوکارهای جدید شامل ایجاد کسبوکارهای داخلی ،1ایجاد واحدهای کسبوکار
مستقل ،شرکتهای زایشی 9و جریانهای نو است .5نوآوری 7به نوآوری محصول و خدمت با
تأکید بر توسعه و نوآوری در تکنولوژی اشاره دارد .در این بعد ،وابستگی به تکنولوژی از
1. Antoncic and Hisrich
2. Self-renewal
3. coprporate start-ups
4. spin-off
5. new streams
6. Innovativeness
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اهمیت زیادی برخوردار است .از طریق توسعه یا خرید تکنولوژیهای جدید ،محصوالت و
خدمات میتوانند توسعه یابند .تکنولوژی اساسیترین قسمت این بعد است .بعد خودبازسازی
به تغییر سازمان از طریق بازسازی ایدههای کلیدی اشاره دارد که سازمان بر اساس آنها شکل
گرفته است .این بازسازی بر تعریف مجدد مفاهیم سازمانی و سازماندهی مجدد و بازطراحی
سیستمهایی برای پرورش نوآوری داللت دارد .آخرین بعد به دیدگاه تهاجمیبودن در برابر
رقبا اشاره میکند ) .(Ibidکنشگرایی به محدودهای اشاره دارد که سازمان در آن برای رهبر
بودن نسبت به رقبایش در فعالیتهای کلیدی مانند معرفی محصول یا خدمت جدید،
تکنولوژیها یا تکنیکهای اداری تالش میکند (.)Covin and Slevin, 1988
در این تحقیق ،سازۀ کارآفرینی سازمانی با استفاده از مقیاسهای توسعهیافتة زهرا)3331( 3
سنجیده میشود که عبارتند از :راهاندازی کسبوکار جدید ،نوآوریگرایی ،خودبازسازی و
کنشگرایی.
بازارگرایی
کوهلی و جاورسکی ( )3332بازارگرایی را ایجاد هوشمندی بازار با توجه به نیازهای جاری و
آیندۀ مشتریان در تمام سطوح سازمان ،توزیع هوشمندی در میان بخشها و پاسخگویی به این
هوشمندی تعریف کردهاند .هوشمندی بازار نهتنها به نظارت بر مشتری مربوط است ،بلکه به
تجزیهوتحلیل این نکته میپردازد چگونه آنها تحت تأثیر عواملی مانند قوانین دولتی،
تکنولوژی ،رقبا و دیگر نیروهای محیطی قرار میگیرند .فعالیتهای بررسی محیط زیرمجموعة
تولید هوشمندی بازار است .توزیع هوشمندی به ارتباط و انتقال اطالعات بازار به همة بخشها
و افراد درون سازمان از طریق کانالهای رسمی و غیر رسمی وابسته است .در نهایت،
پاسخگویی فعالیتی در پاسخ به هوشمندیای است که تولید و توزیع میشود .اگر سازمانی به
این هوشمندی پاسخ ندهد ،هیچچیز اتفاق نمیافتد.
نارور و اسالتر )3332( 1بحث میکنند که بازارگرایی شامل سه بعد رفتاری مشتریگرایی،
2

رقابتگرایی و هماهنگی بین بخشها و دو معیار تصمیمگیری تمرکز بلندمدت و تمرکز بر

1. Zahra
2. Kohli and Jaworski
3. Narver and Slater
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سوددهی است .روکرت )3332(3بازارگرایی را به همین صورت تعریف میکند اما تمرکز
واضح واحدهای کسبوکار بر برنامهریزی استراتژیک را به آن میافزاید .وی معتقد است که
بازارگرایی درجهای است که در آن واحدهای کسبوکار اطالعات را از مشتریان کسب و از
آن استفاده میکنند ،استراتژی رویارویی با نیازهای مشتریان را توسعه میدهند و با پاسخگویی
به مشتریان آن استراتژیها را پیاده میکنند.
برای مفهوم تئوریکی بازارگرایی دو رویکرد وجود دارد :رویکرد رفتاری و رویکرد
فرهنگی .طرفداران رویکرد رفتاری ( )Kohli and Jaworsky, 1990بازارگرایی را مجموعه
فعالیتهای مستمر برای ارتقای رضایت مشتری تعریف میکنند .این در حالی است که
طرفداران رویکرد فرهنگی ( )Narver and Slater,1990بر ارزشها و باورهای مشترک
شرکتی که عالیق مشتری را از همهچیز مهمتر میداند تأکید دارد .در هر دو روش ،مشتری
عنصر کلیدی بحث است .بازارگرایی شیوهای را شکل میدهد که در آن کارکنان با اطالعات
مواجه میشوند ،به محیط واکنش نشان میدهند و محیطی داخلی را به وجود میآورند که در
آن رفتارهای مشتاق حمایت و تشویق میشود (.)Atuahene-Gimma and Ko, 2001
برای سنجش سازۀ بازارگرایی در این تحقیق بر اساس نظر کوهلی و جاورسکی ( )3332از
ابعاد تولید هوشمندی ،توزیع هوشمندی و پاسخگویی در گسترۀ سازمان استفاده شده است.
مهارت اجتماعی
تحقیقات در روانشناسی اجتماعی و کاربردی به طور مکرر نشان داده است که قابلیتها و
مهارتهای اجتماعی ،که افراد را قادر به تعامل با دیگران میسازد ،نقشی کلیدی در تعامالت
حرفهای و اجتماعی ایفا میکند ()Baron and Markman, 2000؛ برای مثال واین و همکاران

2

( )3337در مطالعهای در سطح وسیع شامل بیش از  3922کارمند در یک بازۀ وسیع شغلی ،دریافتند
که مهارتهای اجتماعی به تنهایی بهترین پیشبینیکنندۀ عملکرد شغلی و میزان پیشرفت هستند.
مهارت اجتماعی همچنین بر نتایج مذاکرات و درگیریهای افراد در تعارضات و حتی شادیهای
افراد تأثیر میگذارد .بیشتر وظایفی که کارآفرینان به منظور موفقیت باید انجام دهند شامل عناصر
اجتماعیشدن است .افزایش سرمایة خارجی ،ایجاد اشتیاق و تعهد در کارکنان ،ارتباط مؤثر با افراد،
1. Ruekert
2. Wayne et al.
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جذب شریک و کارمندان مؤثر ،توسعة شبکهها و روابط کسبوکار ،ایجاد اطمینان و مشروعیت و
مذاکره با دیگران در مباحث مختلف تنها بخشی از تعامالتی است که کارآفرینان باید به کار گیرند
و اداره کنند .به دلیل اینکه ایجاد شرکت جدید مستلزم توانایی کار مؤثر در زمینههای متعدد است،
مهارت ارتباط با دیگران میتواند کلید موفقیت کارآفرینان باشد (.)Baron and Markman, 2000
در این تحقیق ،برای سنجش مهارت اجتماعی از مقیاسهای درک اجتماعی ،تطابق اجتماعی،
خودگشودگی و مدیریت تأثیرگذاری توسعهیافتة مارکمن و بارون ( )2221استفاده شده است.
مهارت اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
تحقیقات کارآفرینی پیشنهاد میکنند که دسترسی به اطالعات اغلب عاملی تعیینکننده و مهم
برای موفقیت کسبوکارهای پرخطر است ()Shane, 2000؛ افزون بر این شواهد موجود نشان
میدهند که دسترسی به اطالعات مربوط عاملی کلیدی در عملکرد شرکتهای مخاطرهپذیر
نوپا در سراسر فرایند کارآفرینیشان است ( .)Baron, 2006اگرچه برای کسب مداوم
اطالعات راههای زیادی وجود دارد ،شواهد نشان میدهند که شبکههای اجتماعی کارآفرینان
در این زمینه نقشی اساسی ایفا میکنند؛ به همین دلیل گسترۀ کیفیت ارتباطات کارآفرینان با
افراد دیگر بهشدت بر دستیابی به اطالعات مورد نیاز تأثیر گذار است ( Sedikides & Gregg,

 .)2003تحقیقات اخیر نشان میدهند که کارآفرینان با شبکههای اجتماعی گستردهتر در
تشخیص فرصتهای ناب کسبوکار بهتر عمل میکنند (.)Ozgon and Baron, 2007

تحقیقات علمی زیادی وجود دارند که از تأثیر ویژگیهای انسانی بر کارآفرینی سازمانی
حمایت میکنند ( .)Baum & Locke, 2004تحقیقات ویژگیهای کارآفرینان نشان دادهاند
که این ویژگیها به شناسایی فرصتها و راهاندازی کسبوکارهای جدید کمک میکنند
()McClel-Land,1961؛ برای مثال مارکمن ،بارون و بالکین ( )2225خودکارآمدی و
مقاومت و پشتکار را عوامل مؤثری بر کارآفرینی میدانند .برخی از ویژگیهای شخصیتی
مانند خوشبینی و خودکارآمدی و مهارتهای اجتماعی زمینههای کارآفرینی سازمانی را به
وجود میآورند (.)Baron & Markman, 2000
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فرضیة  :1مهارت اجتماعی کارآفرینان بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد.
مهارت اجتماعی و بازارگرایی
مفهوم مهارت اجتماعی بر توانایی کارکنان برای در اختیار داشتن دیدگاه مشتریان در
تعامالتشان با آنها تأکید دارد ( .)Flavell et al.,1968; Mead,1934به ویژه ،این جمعآوری
دیدگاهها میتواند به صورت بصری (برای مثال کارمندان آنچه مشتریان میبینند و درک
میکنند ،میفهمند) ،شناختی (کارکنان آنچیزی را که مشتریان فکر میکنند درک میکنند)
و احساسی (کارکنان آنچه را مشتریان احساس میکنند درک میکنند) باشد ( Flavall et
 .)al.,1968همة این سه جنبه کارکنان را قادر میسازد که نیازهای مشتریان را درک کنند و
بنابراین برای برطرفکردن نیازهای آنها تمهیدات الزم را در نظر بگیرند.
اثر تعامالت اجتماعی بر رضایت مشتریان در طول زمان و از طریق تعامل با ارائهدهندگان
خدمات تکامل مییابد ( .)Hausman, 2004مطالعات اخیر نشان میدهد که ارتباط مثبتی بین
تعامالت بین فردی و اجابت خواستة مشتریان وجود دارد (.)Say and Thompson, 2003
مهارت اجتماعی کارکنان برای رفتار مشتریگرایی بسیار مهم است ( & Hennig-Thurau
 .)Thurau, 2002مهارتهای اجتماعی اساساً شامل درگیرشدن کارمندان در "درک دیدگاه
مشتریان" است ( .)Mead,1934درک دیدگاه مشتریان بدین معناست که زمانی که باید راه
حلهای مناسب برای نیازها و مشکالت مشتریان ارائه شود ،کارمندان قادر به دریافت و درک
دیدگاههای مشتریان هستند .درک دیدگاه مشتریان یک بعد بصری -فیزیکی (مانند درک
آنچه مشتریان میبینند و مشاهده میکنند) ،یک بعد شناختی (آنچه مشتریان فکر میکنند) و
یک بعد عاطفی (مانند درک احساس مشتریان) دارد (.) Hennig-Thurau & Thurau,2002
فرضیة  :2مهارت اجتماعی کارآفرینان بر بازارگرایی سازمان تأثیر دارد.
بازارگرایی و کارآفرینی سازمانی
اسکیاسیکا و همکارانش )2227(3تأثیر کارآفرینیگرایی بر بازارگرایی در ایجاد مزیت رقابتی
پایدار را در مطالعات صورتگرفته در  2522سازمان کوچک و متوسط کشور سوئد تأیید
کردند .لی و تسای )2225(2از تأثیر اجزای بازارگرایی شامل تولید هوشمندی ،توزیع
هوشمندی و پاسخگویی در گسترۀ سازمان بر نوآوری حمایت میکنند .وجود رابطة قوی بین
1. Sciascia and Naldi
2. Lee and Tsai
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کارآفرینیگرایی و بازارگرایی مورد حمایت گنزالز-بینتو و همکارانش )2223(3است .در
نهایت ،سان و پن )2233(2با مطالعة  391شرکت صنعتی در کشور چین به این نتیجه رسیدند که
رابطة معناداری میان بازارگرایی و رفتار کارآفرینانه در این شرکتها وجود دارد.
فرضیة  :3بازارگرایی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد.
چارچوب نظری پژوهش
با استفاده از ادبیات تحقیق مدل مفهومی تحقیق (نمودار  )3استخراج شد .همانطور که در
نمودار  3مشاهده میشود ،شاخص مهارت اجتماعی کارآفرینان با چهار بعد درک اجتماعی،1
تطابقپذیری اجتماعی ،9خودگشودگی 5و مدیریت تأثیرگذاری 7به عنوان متغیر مستقل،
شاخص بازارگرایی با سه بعد تولید هوشمندی ،7توزیع هوشمندی 8و پاسخگویی در گسترۀ
سازمان به عنوان متغیر میانجی و شاخص کارآفرینی سازمانی با پنج بعد راهاندازی کسبوکار
جدید ،نوآوریگرایی ،خودبازسازی و کنشگرایی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدهاند.

نمودار  .6چارچوب نظری پژوهش
1. González-Benito et al.
2. Sun and Pan
3. Social perception
4. Social adaptability
5. Expressiveness
6. Impression management
7. Intelligenece generation
8. Intelligenece dissemination

رابطة بین مهارت اجتماعی کارآفرینان و کارآفرینی سازمانی…

157

روششناسی
این تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر حسب روش جمعآوری اطالعات از
نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است .از طریق روش تحقیق توصیفی ،سازههای تحقیق در
نمونة آماری مورد مطالعه توصیف میشود.
جامعة آماری در این تحقیق پرسنل و کارآفرینان شرکتهای زیرمجموعة پارکهای علم
و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناوری دارای مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
شهر تهران هستند که محصولشان وارد بازار شده است و در حال رقابتند .این شرکتهای
زیرمجموعه «شرکتهای دانشبنیان» نامیده میشوند.
با توجه به معدودبودن شرکتهای کارآفرین (دانشبنیان) زیرمجموعة مراکز رشد و
پارکهای علم و فناوری (پردیس ،تهران ،شریف ،علم و صنعت ،امیرکبیر ،عصر انقالب،
رویش ،زیستفناوری ،پلیمر ،تجهیزات پزشکی و دارویی) از روش نمونهبرداری در دسترس
برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .روش نمونهگیری در دسترس از روشهای
نمونهگیری غیر احتمالی است که در آن پاسخدهندگان بر اساس دردسترسبودن انتخاب
میشوند .بر این اساس پرسشنامة تحقیق در اختیار مدیران و کارآفرینان شرکتهای دانشبنیان
تا جایی که مقدور بود و افراد حاضر به همکاری بودند قرار گرفت .بر اساس تخمینها جامعة
آماری این تحقیق (یعنی مدیران و کارآفرینان شرکتهای دانشبنیانی که محصوالتشان وارد
بازار شده است و در حال رقابتند) حدود  722نفر تخمین زده شد که بر اساس جدول مورگان
حجم نمونه  219نفر تعیین شد .در این پژوهش ،حدود  232پرسشنامه توزیع شد که از این
تعداد حدود  252پرسشنامه جمعآوری و  292پرسشنامه تحلیل شد.
پرسشنامة تحقیق به دو صورت پرسشنامة کارآفرینان و پرسشنامة مدیران طراحی شد که
تفاوت آنها در پرسشهای مربوط به مهارت اجتماعی است .در پرسشنامة کارآفرینان ،افراد
ویژگیهای خود را میسنجند و در پرسشنامة مدیران ،افراد ویژگیهای کارآفرینان خود را
بررسی میکنند .اعتبار پرسشنامة تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین شد که این
میزان برای همة سازههای تحقیق باالتر از  2/7بود برای تعیین روایی سازه نیز از روش تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد که خالصة نتایج این تحلیل در جدول  3آورده شده است .مقدار
شاخصهای برازش تحلیل عاملی نیز در جدول  2خالصه شده است.
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جدول  .6نتایج تحلیل عاملی مرتبة دوم و آلفای کرونباخ سازههای تحقیق
شاخص

بازارگرایی

کارآفرینی سازمانی

مقدار عدد معناداری

گویه

بار عاملی

تولید هوشمندی

0/8

8/88

تولید6

0/88

-

تولید1

0/18

8/81

تولید3

0/80

8/68

توزیع هوشمندی

0/11

-

توزیع6

0/11

8/13

توزیع1

0/11

8/11

توزیع3

0/88

8/11

پاسخگویی در گسترة سازمان

0/81

1/38

پاسخگویی6

0/38

-

پاسخگویی1

0/11

1/11

پاسخگویی 1

0/81

1/06

راهاندازی کسبوکار جدید

0/81

1/83

راهاندازی6

0/18

-

راهاندازی1

0/80

1/10

راهاندازی 3

0/88

1/83

راهاندازی 1

0/16

1/61

نوآوریگرایی

0/18

8/18

نوآوری 6

0/86

-

نوآوری 1

0/86

1/13

نوآوری 3

0/81

1/11

نوآوری1

0/11

8/68

نوآوری 8

0/16

1/18

نوآوری1

0/83

8/31

خودبازسازی

0/11

1/68

خودبازسازی6

0/81

-

خودبازسازی1

0/18

8/08

خودبازسازی3

0/88

1/11

خودبازسازی1

0/88

8/16

خودبازسازی8

0/81

1/13

کنشگرایی

0/13

1/03

کنشگرایی6

0/11

-

کنشگرایی 1

0/88

8/18

کنشگرایی3

0/80

8/01

آلفای کرونباخ

0/818

0/811
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ادامة جدول  .6نتایج تحلیل عاملی مرتبة دوم و آلفای کرونباخ سازههای تحقیق
شاخص

مهارت اجتماعی*

بار عاملی

مقدار عدد معناداری

گویه
درک اجتماعی

0/80

8/11

درک اجتماعی6

0/11

-

درک اجتماعی1

0/86

1/68

درک اجتماعی3

0/10

1/18

درک اجتماعی1

0/18

1/13

درک اجتماعی8

0/18

1/18

تطابقپذیری اجتماعی

0/88

8/81

تطابق 6

0/80

-

تطابق1

0/81

8/86

تطابق3

0/11

8/68

تطابق1

0/11

8/81

تطابق8

0/11

8/81

خودگشودگی**

0/38

1/68

خودگشودگی6

0/81

-

خودگشودگی1

0/81

1/11

خودگشودگی3

0/31

1/11

خودگشودگی1

0/81

8/66

آلفای کرونباخ

0/818

* بعد مدیریت تأثیرگذاری به دلیل آنکه نتوانست سازۀ مهارت اجتماعی را تبیین کند حذف شد و تحلیل عاملی بدون
حضور این بعد انجام گرفت ** .عامل پنجم بعد خودگشودگی به دلیل اینکه نتوانست این بعد را تبیین کند حذف و
تحلیل عاملی بدون حضور این عامل انجام شد.

نتایج جدول  2نشان می دهد که شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی دارای RMSEA

کمتر از میزان استاندارد  2/28و حاصل تقسیم کای دو به درجة آزادی کمتر از  1هستند.
همچنین سایر شاخصهای برازش مانند  NFI , CFIبیشتر از میزان استاندارد  2/3هستند .به طور
کلی ،نتایج این جدول نشان میدهد که تمامی سازهها بهخوبی ابعادشان خود را تبیین میکنند.
جدول  .1مقادیر شاخصهای برازندگی (تحلیل عاملی تأییدی)
سازه

RMSEA

CHI-SQUARE/DF

NFI

CFI

IFI

GFI

بازارگرایی
کارآفرینی سازمانی

0/011
0/013

1/03
6/11

0/13
0/16

0/11
0/18

0/11
0/18

0/11
0/10

مهارت اجتماعی

0/088

1/31

0/11

0/18

0/18

0/16
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در این تحقیق ،روابط بین سازههای تحقیق از طریق روش تحقیق همبستگی و مدلسازی
معادالت ساختاری بررسی شد .برای محاسبة میانگین ،انحراف معیار و همبستگی پیرسون بین

شاخصها از نرم افزار اس پی اس اس  373و لیزرل  2 8882و برای آزمون فرضیهها از مدل
معادالت ساختاری بهره گرفته شد و نتایج تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شد.

یافتهها
نتایج بهدستآمده نشان داد که از مجموع  328نفر محقق مورد مطالعه  71/2درصد از
پاسخدهندگان مرد و  28/8درصد باقیمانده زن بودند 39/7 .درصد از پاسخدهندگان کمتر از
 27سال 13/5 ،درصد بین  27تا  23 ، 12درصد بین  13تا  8 ،15درصد بین  17تا 7/3 ،92
درصد بین  93تا  95و 3/7درصد بزرگتر از  95سال سن داشتند 5/9 .درصد از پاسخدهندگان
تحصیالت کمتر از کارشناسی 95 ،درصدکارشناسی 15/9 ،درصد کارشناسی ارشد و39/2
درصد دکتری داشتند 72/7 .درصد از افراد پاسخدهنده کارآفرینان و  17/1درصد مدیران
بودند.
برای سنجش فرضیهها از روش ضریب همبستگی پیرسون و همچنین مدل معادالت
ساختاری استفاده شد .نتایج انحراف معیار ،میانگین و همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین
سازههای تحقیق در جدول  1خالصه شده است .این نتایج نشان میدهد که بین سازههای
تحقیق در سطح معناداری  2/23همبستگی معناداری با مقدار  2/923تا  2/797وجود دارد.
جدول  .3میانگین ،انحراف معیار و آزمون همبستگی پیرسون سازههای تحقیق
سازه

میانگین

انحراف معیار

بازارگرایی

کارآفرینی سازمانی

مهارت اجتماعی

بازارگرایی

3/86

0/11

-

0/118

0/131

کارآفرینی سازمانی

3/81

0/88

0/118

-

0/116

مهارت اجتماعی

3/10

0/86

0/131

0/116

-

مدل معادالت ساختاری برای سنجش فرضیات تحقیق نشان داد که سازۀ بازارگرایی بر
کارآفرینی سازمانی ( p<2/23و  t=5/91و  )B=2/83و مهارت اجتماعی بر بازارگرایی
1. SPssWin16
2. Lisrel8
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( p<2/23و  t=8/23و  )B=2/79تأثیر معنادار دارد؛ بنابراین فرضیة  2و 1تأیید شد؛ ولی سازۀ
مهارت اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی ( p<2/25و  t=2/23و  )B=2/21تأثیر معنادار ندارد و
بنابراین فرضیة  3تأیید نشد .نتایج آزمون فرضیات با استفاده از مدل معادالت ساختاری در
نمودار  2نشان داده شده است .میزان شاخصهای برازش نیز در جدول  9خالصه شده است.

نمودار  .1مدل معادالت ساختاری برای سنجش فرضیهها در حالت تخمین استاندارد

همانطور که در نمودار  2دیده میشود ،کای دو  58/85است که حاصل تقسیم آن بر
درجة آزادی  3/8است که کمتر از  1است و میزان خوبی را نشان میدهد .میزان RMSEA

 2/253است که کمتر از  2/28است نشانگر میزان کم و مناسبی است؛ همچنین میزان
شاخصهای برازش  GFI IFI, NFI،CFIطبق جدول  9از  2/3بیشتر است که در مجموع
مقدار خوبی را نشان میدهند.
جدول  .1مقادبر شاخصهای برازندگی مدل تحقیق
RMSEA

CHI-SQUARE/DF

NFI

CFI

IFI

GFI

0/081

6/8

0/18

0/18

0/18

0/18

جدول  .8نتایج فرضیههای تحقیق
فرضیه

تأثیر مهارت اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی
تأثیر مهارت اجتماعی بر بازارگرایی
تأثیر بازارگرایی بر کارآفرینی سازمانی

ضریب تأثیر

ضریب معناداری

نتیجةآزمون

0/03
0/81
0/86

0/16
8/16
8/13

رد
تأیید
تأیید

172

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان 3131

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ،به بررسی رابطة میان دو عامل سازمانی به نام بازارگرایی و کارآفرینی سازمانی
و یک عامل شخصیتی به نام مهارت اجتماعی کارآفرینان در شرکتهای دانشبنیان شهر تهران
پرداخته شد .از حیث اهمیت تحقیق باید عنوان کرد که مطالعة صورتگرفته اولین تحقیقی
است که در ایران به بررسی رابطة دو عامل مهم رشد در شرکتهای دانشبنیان یعنی
بازارگرایی و کارآفرینی سازمانی پرداخته است؛ همچنین از بین ویژگیهای کارآفرینان در
تحقیقات صورتگرفته به سازۀ مهارت اجتماعی کمتر توجه شده است .مهارت اجتماعی
کارآفرینان بیشک میتواند عاملی بسیار تأثیرگذار در فرایند راهاندازی و رشد شرکتهای
دانش بنیان باشد .با توجه به اهمیت شرکتهای دانشبنیان در توسعة اقتصادی کشور و
همچنین موانع و مشکالتی که کارآفرینان این شرکتها در رشد و توسعة شرکتهایشان با آن
مواجهند ،نتایج این تحقیق میتواند به تقویت بخش بازاریابی این شرکتها و در نتیجه رشد و
نوآوری هرچه بیشتر آنها کمک کند .نتایج تحقیق نشان داد که بین مهارت اجتماعی با
بازارگرایی سازمانی رابطة معناداری وجود دارد .هنیگ تورا و تورا )2222( 3معتقدندکه
مهارت اجتماعی به باالرفتن مهارت بازاریابی آنها کمک میکند .در واقع ،کارآفرینان با
داشتن مهارت اجتماعی قادر به درک اجتماعی باال هستند و از این طریق میتوانند دیدگاههای
مشتریان را نسبت به محصوالت جاری و نیازهای آنها را نسبت به محصوالت جدید سریعتر
درک کنند و در نتیجه اطالعات بازار را راحتتر از رقبای خود جمعآوری کنند و با استفاده
از ویژگی خودگشودگی آن را در دسترس سایر اعضای سازمان قرار دهند و از این طریق تمام
اعضای سازمان خود را با مسائل مربوط به بازار و نیازهای مشتری و پاسخگویی به آنها درگیر
کنند که این به نوبة خود میتواند گام بزرگی در راستای پیشرفت سازمان از طریق نوآوری
محصوالت و در نتیجه توسعة سازمان باشد.
نتیجة دیگر تحقیق نشان داد که مهارت اجتماعی کارآفرینان بر کارآفرینی سازمانی به طور
مستقیم تأثیر ندارد ولی از طریق بازارگرایی تأثیر گذار است .این نتیجه اهمیت بازارگرایی در
شرکتهای دانشبنیان را نشان میدهد .و بیانگر این است که مهارت اجتماعی کارآفرینان از
طریق درک نیازهای مشتریان میتواند به نوآوری محصوالت و کنشگرایی نسبت به رقیبان
منجر شود و از این طریق میتوان به کارآفرینی سازمانی دست یافت.
1. Hennig-Thurau & Thurau
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همچنین ،نتایج تحقیق نشان داد که بازارگرایی سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار
دارد .بازارگرایی عاملی بسیار مهم در شرکتهای کوچک است که توجه به آن میتواند به
نوآوری و پیشرفت شرکتها بسیار کمک کند .هوشمندی در مورد بازار باعث میشود که
اطالعات بازار و رقیبان در بین اعضای شرکت وجود داشته باشد و با دردستداشتن اطالعات
بازار میتوان برای پاسخگویی به آن اعضای سازمان را به تولید ایده برای ارائة راهکارهای
مناسب تشویق کرد و در نتیجه سازمانی خالق و نوآور ایجاد کرد که بتواند با ایجاد تغییرات
در استراتژیها و نوآوری در محصوالت و راهاندازی کسبوکارهای جدید در ارتباط با
محیط کنشگرا عمل کند و به سازمانی کارآفرین تبدیل شود .جذب اطالعات بازار از طریق
هوشمندی و قراردادن بهموقع اطالعات در اختیار دیگران حس تعهد مشترک را در بین اعضای
سازمان ایجاد میکند و این امر باعث میشود که افراد سازمان با رویآوردن به نوآوری به
نیازهای بازار بیشتر پاسخ دهند .برانگیختن افراد شرکت در جهت کسب و توزیع بهموقع
اطالعات بازار موجب میشودکه آنها با درک نیازهای بازار در برابر رقبا متحد شوند و از این
رو به جای واکنش نشاندادن به اقدامات آنها با نوآوری بیشتر کنشگر باشند و در بازار جایگاه
مناسبی را برای ارائة محصوالت خود بیابند .اسالتر و نارور ( )3333معتقدند که به دلیل تمرکز
بیرونی بر توسعة اطالعات دربارۀ بازار سازمانهای بازارگرا برای پیشبینی نیازهای رو به توسعة
مشتری و پاسخگویی به آنها از طریق نوآوری به خوبی عمل میکنند .دراکر ( )3359اظهار
میدارد که مشتریان تعیین میکنند که کسبوکار چگونه باشد و یکی از عملکردهای اساسی
سازمان ایجاد نوآوری برای تأمین نیازهای مشتری است.
پیشنهادها
با درنظرگرفتن یافتههای پژوهش و مباحث انجامشده پیشنهادهای زیر ارائه میشوند:
 .3با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر تأثیر مهارت اجتماعی بر بازارگرایی پیشنهاد میشود که
کارآفرینان شرکتهای دانشبنیان عالوه بر تقویت مهارتهای ارتباطی خود در استخدام
نیروهای شرکت ،بهویژه در بخش بازاریابی ،به مهارتهای ارتباطی آنان توجه ویژه داشته
باشند؛ همچنین الزم است که کارآفرینان شرکتهای دانشبنیان با استفاده از مهارتهای
ارتباطی خود با مشتریان ارتباطات بیشتری برقرار کنند و از این طریق نیازهای آنان را شناسایی
و این نیاز را به تمام نیروهای سازمانی انتقال دهند تا بتوانند نیروی محرکهای در سطح سازمان
برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان ایجاد کنند؛
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 .2با توجه به نتایج بهدستآمده ،که تأثیر مثبت بازارگرایی بر کارآفرینی سازمانی را نشان
میدهد ،پیشنهاد میشود کارآفرینان شرکتهای دانشبنیان عالوه بر استفاده از دانش خود در
امر تولید ،از مهارتهای ارتباطی خود در امر تحقیقات بازاریابی استفاده کنند و با جمعآوری
اطالعات مناسب و بهموقع و گسترش آن اطالعات در سازمان خود در پرسنل شرکت انگیزۀ
پاسخگویی مناسب به این اطالعات را ایجاد کنند و از طریق کنشگرایی و تولید محصوالت
نوآورانه در پاسخ به نیازهای بالقوۀ مشتریان نسبت به رقبای خود در بازار پیشی بگیرند و در
نتیجه باعث توسعة پایدار کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خود و رشد سریع سازمانشان
شوند.
با توجه به این مهم که بازارگرایی نقش بسزایی در ایجاد کارآفرینی سازمانی دارد ،الزم
است که مدیران پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد زمینة کالسها و مشاورههای مناسب
در مورد بازاریابی با هزینههای پایین را مهیا سازند تا از این طریق به تحقق ارتباط بیشتر بین
دانشگاه و صنعت کمک کنند .به دلیل اینکه کارآفرینان شرکتهای دانشبنیان به طور عمده
افرادی تحصیلکرده در رشتههای فنی -مهندسی و پزشکی هستند برگزاری کالسهای
آموزشی در زمینة مدیریت و بازاریابی و همچنین قراردادن افراد تحصیلکرده و متخصص در
امر بازاریابی در تیم مدیریت شرکتهای کارآفرین از سوی مراکز رشد و پارکهای فناوری
میتواند اقدامی مؤثر در امر بازارگرایی و در نتیجه کارآفرینی سازمانی شرکتهای
مخاطرهآمیز باشد؛
 .1یکی از پیشنهادهای این تحقیق برای تحقیقات آینده بررسی رابطة دیگر ویژگیهای
کارآفرینان مانند خودکارآمدی و مقاومت و پشتکار با عوامل سازمانی مانند کارآفرینی
سازمانی و بازارگرایی سازمانی است؛ همچنین با توجه به اهمیت بازارگرایی و بازاریابی در
شرکتهای دانشبنیان ،تحقیقات در زمینة بازاریابی کارآفرینانه را که رشتة نوپایی در
کارآفرینی است میتوان به پژوهشگران آینده توصیه کرد.
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