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ABSTRACT

Article type:

Corporate entrepreneurship is an important source of competitive advantage for
organizations, because it enables them to take advantage of new opportunities.
Meanwhile, top management support for technology has a significant impact. In
this research, the effect of top management support on creating distinctive
technological competence, absorption capacity and organizational learning has
been investigated. Also, the effects of absorption capacity and organizational
learning in the development of distinct technological competencies were
examined and finally, the effect of these variables on corporate entrepreneurship,
which leads to improved performance, was shown. The present study has been
applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The statistical
population of the study included 124 knowledge-based companies active in the
field of medical equipment based in Tehran province. Using simple random
sampling method and Cochran's formula, 94 companies were considered for the
sample size and data analysis was performed using pls method. The results of our
empirical analysis indicate that: (1) top management support has a positive effect
on the development of distinctive technological competencies and organizational
learning. (2) Distinctive technological competencies, organizational absorption
and learning capacity, have a positive effect on corporate entrepreneurship.

Research Article
Article history:
Received: 2021.09.11
Received in revised Form:
2021.12.14
Accepted: 2022.01.17

Keywords:
Corporate Entrepreneurship,
Top Management Support,
Distinctive Technological
Competence, Absorption
Capacity, Organizational
Learning

Cite this article: Mozhgan Danesh, Seyed Reza Hejazi, Ayatollah Momayez (2022). The Effect of Top Management
Support on Corporate in Knowledge-Based Companies in The Field of Medical Equipment). Journal of
Innovation Ecosystem, 1 (4), 1-23. DOI:10.22111/INNOECO.2022.39717.1019
© The Author(s).

Publisher: University of Sistan and Baluchestan

تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر کارآفرینی سازمانی (با نقش میانجی شایستگی متمایز فناورانه،
ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی )( شرکتهای دانشبنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی)
مژگان دانش ،1سیدرضا حجازی ،2آیتاله

ممیز3

 .1دانشجوی دکتری کارآفرینی ،دانشکدۀ کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،ایرانMozhgan.Danesh@ut.ac.ir .
 .2استادیار ،دانشکدۀ کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)rehejazi@ut.ac.ir .
 .3استادیار ،دانشکدۀ کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،ایرانamomayez@ut.ac.ir .

اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقالۀ پژوهشی

کارآفرینی سازمانی منبع مهمی از مزیت رقابتی سازمانها را شکل میدهد ،زیرا بهرهبرداری از فرصتتتهای جدیتد را
امکانپذیر میسازد .در این بین ،حمایت مدیریت ارشد از فناوری ،دارای تأثیر بسزایی است .در این تحقیق ،چگونگی
تأثیرگذاری حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی متمایز فناورانتته ،ظرفیتت جتتذب و یتادگیری ستتازمانی بررستی

تاریخ دریافت1400/06/20 :
تاریخ ویرایش1400/9/23 :
تاریخ پذیرش1400/10/26 :

شدهاست .همچنین اثرات ظرفیت جذب و یادگیری ستتازمانی در توست ۀ شایستتتگیهای متمتتایز فناورانتته بررستی و
درنهایت تأثیر این متغیرها بر کارآفرینی سازمانی که منجر به بهبود عملکرد میشود ،نشان داده شدهاستتت .پتتژوه
حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ماهیت آن از نوع توصیفی -همبستگی است .جام ۀ آماری پژوه

شامل  124شرکت

دان بنیان ف ال در حوزۀ تجهیزات پزشکی مستقر در استان تهران است که با استفاده از روش نمونهگیری تصتتادفی
واژههای کلیدی:

ساده و فرمول کوکران 94 ،شرکت برای حجم نمونه درنظر گرفتتته شتتده و دادههتتا بتتا استتتفاده از روش  plsتحلیتل

کارآفرینی سازمانی ،حمایت
مدیریت ارشد ،شایستگی
متمایز فناورانه ،ظرفیت جذب،
یادگیری سازمانی

شدهاست .برپایۀ نتایج حاصل از تحلیل تجربی در این پژوه  )1 :حمایت مدیریت ارشتتد بتتر ایجتتاد شایستتتگیهای
متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی تأثیر مثبت میگذارد )2 .شایستگیهای متمایز فناورانه ،ظرفیت جذب و یتادگیری
سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت میگذارد.

استناد :مژگان دان  ،سیدرضا حجازی ،آیتاهلل ممیز ( .)1400تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی.
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مقدمه

یکی از مهمترین تصمیمات استراتژیکی که مدیریت در محیط رقابتی امروز با آن روبهرو شدهاست ،مسئلۀ بهکارگیری و توس ۀ
فناوری در سازمان است (جونز و همکاران .)2001 ،1فناوری یکی از ارزشمندترین داراییهای سازمان محسوب میشود ،زیرا
فناوری رشد و سودآوری را تسهیل میکند (زهرا و کیرچف .)2005 ،2بنابراین ،درک چگونگی استفادۀ سازمانها از منابع فناوری
خود برای دستیابی به مزیت رقابتی ،به یک موضوع مهم در تحقیقات ف لی تبدیل شدهاست (هانگ .)2011 ،3تمام متغیرهای
فناوری به ت هد حمایت مدیریت ارشد برای هدایت ابتکارات با هدف بهبود توس ۀ فناوری در سازمانها نیاز دارند (گوش و
همکاران .)2001 ،4مدیریت ارشد ،به مدیرعامل (مدیر اجرایی) و زیردستان مستقیم او اشاره دارد که مسئول سیاستهای
سازمانها هستند (بلیوار راموس و همکاران .)2012 ،5از دیدگاه مبتنی بر منابع ،مدیریت عالی نمایانگر منبع خاصی از سرمایۀ
انسانی است که ممکن است سازمانهای پیشگام را متمایز کند .درواقع ،مدیریت ارشد ،استراتژی فناورانه را ت ریف میکند که
هدف از این امر نیز کسب مزیت رقابتی ازطریق سوق دادن سازمان بهسمت شناسایی ،دستیابی ،توس ه و استفاده از فناوری است
(النکتات و سوان .)2000 ،6چگونگی تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر رشد مهارتهای فناورانه ،شایستگیهای متمایز فناورانه و
ظرفیت جذب موضوعی مهم برای سازمانها است ،زیرا سازمانها دائم در فشار قرار میگیرند تا مهارتها و قابلیتهای جدید را
توس ه دهند؛ بنابراین به بهرهمندی از جریان دان

بهمنظور ماندن در عرصۀ رقابت نیاز دارند (مارتین روجز.)2011 ،7

مهارتهای فناورانه ،سازمان را قادر میسازد توانایی پویایی و یکپارچهسازی را جهت پیکربندی مجدد
شایستگیهای داخلی خود تقویت کند و تغییر سازمانی مورد نیاز برای پاسخگویی به خواستههای محیطی را ترویج دهد (مارتین
روجز و همکاران .)2011 ،شایستگیهای متمایز فناورانه توانایی یا تخصص سازمان در بهکارگیری دان

علمی و فنی ازطریق

یکسری جریانات و رویهها جهت توس ه و بهبود محصوالت و فرایندها ت ریف شدهاست (نیوبرت و همکاران .)2007 ،8تقویت
این جنبهها بسیار مهم است ،چراکه منابع واق ی مزیت در «توانایی مدیریت» برای ادغام فناوری و مهارتها یافت میشود که
درنتیجه فرایندهای کارآفرینی سازمانی را تقویت خواهد کرد (پراهالد و همل .)1990،9در طی فرایند کارآفرینی ،ظرفیت جذب
عاملی استراتژیک محسوب میشود که نق

آن باید در اولویت قرار دادن سازمان در بهدست آوردن ،جذب و استفاده از دان

جدید بهصورت پویا و پیوسته باشد (روبر و فیشر .)1993 ،10ظرفیت جذب توانایی سازمان برای استفاده از دان

خارجی ازطریق

یادگیری اکتشافی و تحولگراست (الن و همکاران )2006 ،11که میتواند یک قابلیت مهم در تقویت کارآفرینی سازمانی باشد

1. Jones et al.
2. Zahra & Kirchhoff
3. Huang
4. Ghosh et al.
5. Bolívar-Ramos et al.
6. Lanctot & Swan
7. Martín-Rojas
8. Newbert et al.
9. Prahalad & Hamel
10. Reuber & Fischer
11. Lane et al.
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(زهرا و همکاران .)2009 ،1همچنین یادگیری سازمانی توانایی جم ی مبتنی بر فرایندهای تجربی و شناختی ت ریف شدهاست که
شامل کسب دان  ،اشتراک دان

و استفاده از دان

است (زولو و وینتر.)2002 ،2

درنتیجه ،حمایت مدیریت ارشد ممکن است عاملی ت یینکننده در افزای

سطح مهارتهای فناورانه باشد ،زیرا

مدیریت ارشد مسئول تأمین بودجه و ت هد کافی برای برنامههای آموزش فناورانه با محوریت ارتقای تخصص کارمندان در یک
زمینه خاص فناوری است (بلیوار راموس و همکاران .) 2012 ،عالوهبر این ،حمایت مدیریت ارشد بر توس ۀ شایستگیهای
فناورانه تأثیر میگذارد ،زیرا مدیریت ارشد نق

رهبری را در حمایت از نوآوری و توس ۀ فناوری در محیطهای پویا و رقابتی ایفا

میکند (هانگ .)2011 ،حمایت مدیریت ارشد ممکن است سازمانها را به دستیابی ،جذب و استفاده از دان
تجاری قادر سازد .این افزای

جهت اهداف

در ظرفیتِ جذب سازمان میتواند به نوبۀ خود بر ایجاد شایستگیهای متمایز فناورانه تأثیر بگذارد،

چراکه این شایستگیها ریشه در پایگاه دان

سازمان دارند (رئال و همکاران .)2006 ،3همچنین هرچه ت هد مدیریت ارشد برای

اجرای فناوریهای جدید بیشتر باشد و منابع بیشتری به این منظور اختصاص دهد ،یادگیری سازمانی بیشتر تشویق خواهد شد
(بلیوار راموس و همکاران .) 2012 ،تأثیر مهارتهای فناورانه ،شایستگی متمایز فناورانه ،ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی در
کارآفرینی سازمانی موارد دیگری هستند که تحقیق حاضر آنها را تجزیه و تحلیل خواهد کرد (مارتین روجز و همکاران.)2011 ،
سازمانهایی که کارآفرینی سازمانی را نمای

میدهند ،بهطور م مول ،بهمثابۀ سازمانهای پویا و ان طافپذیری شناخته میشوند

که آمادگی بهرهبرداری از فرصتهای کسبوکار جدید را جهت کسب مزایای رقابتی دارند (پن و همکاران2009 ،4؛ اکبری و
همکاران .)2019 ،5کارآفرینی سازمانی شامل سرمایهگذاری خطرپذیری جدید ،نوآوری محصول  /خدمات  /فرایند ،نوسازی
استراتژیک و پیشگامی است (وی و لینگ .)2015 ،6مهارتهای فناورانه و شایستگیهای متمایز فناورانه بر کارآفرینی سازمانی
تأثیر مثبت میگذارد ،زیرا بهعنوان بستر دان  ،آنها باعث توس ۀ سیستمها و فرایندهای جدید و تجدیدنظر در دامنۀ ف الیتهای
سازمان میشوند (زهرا و همکاران .)1999 ،7از سویی ،ظرفیت جذب میتواند توانایی سازمان را در شناسایی فرصتهای جدید به
میزان قابلتوجهی بهبود بخشد ،بنابراین ظرفیت جذب بر کارآفرینی سازمانی تأثیر میگذارد (زهرا و همکاران .)2009 ،از سوی
دیگر ،یادگیری سازمانی ،ف الیتهای کارآفرینانه را با قادرساختن سازمان برای نوآوری ،ایجاد مشاغل جدید و تجدید استراتژیک
ف الیتهای خود تقویت میکند (زهرا .)2008 ،این تحقیق همچنین تأثیر کارآفرینی سازمانی را بر عملکرد سازمانی در حوزۀ
سازمانهای فناورانه میسنجد (بوجیکا و فوینتز.)2011 ،8
در ادبیات پیشین نشان داده شدهاست که مهارتها ،تواناییها و قابلیتهای فناورانه و همچنین کسب و بهره
برداری از دان

(ی نی ظرفیت جذبکننده) ،در بهبود عملکرد سازمان نق

مهمی ایفا میکند (مارتین روجز و همکاران.)2011 ،

با این حال )1( ،چگونگی تأثیر حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر ارتقای این شایستگیها ،ظرفیت جذب و یادگیری سازمان و
1. Zahra et al.
2. Zollo & Winter
3. Real, et al.
4. Phan et al.
5 Akbari et al.
6. Wei & Ling
7. Nielsen & Bogner
8. Bojica & Fuentes
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( )2تأثیر توس ۀ چنین عواملی بر متغیرهای مهم سازمانی مانند کارآفرینی سازمانی ،که امری ضروری برای بهبود عملکرد
سازمانی است ،در مطال ات اندکی تحلیل شدهاست .ازاینرو ،برای دستیابی به این هدف ،تحقیق پی ِرو ضروری بهنظر میرسد.
ادبیات و مبانی نظری پژوهش
حمایت مدیریت ارشد از فناوری و ظرفیت جذب  /یادگیری سازمانی  /شایستگی متمایز فناورانه
حمایت مدیریت ارشد از فناوری و ظرفیت جذب

ظرفیت جذب توانایی شرکتها در تشخیص ارزش اطالعات جدید و خارجی ،جذب و استفاده از آن در اهداف تجاری
مفهومسازی شدهاست (کوهن و لونتال .)1990،1حمایت مدیریت ارشد از فناوری دسترسی به منابع خارجی دان

و ایجاد

کانالهای ارتباطی جدید با سازمانهای همکار را تسهیل میکند .همچنین وجود ظرفیت جذب قوی ،محرک توانایی ،ابتکار
عمل و ان طافپذیری سازمان خواهد بود (کارسو و همکاران .)2003 ،2حمایت مدیریت ارشد سازمان را بهسمت بهبود ظرفیت
جذب و ابتکاری بودن و ف التر بودن سوق میدهد .عالوهبر این ،حمایت مدیریت ارشد فرهنگ سازمانی دان محور را ترغیب
میکند که به سازمانها اجازه دهند ارزش اطالعات جدید را بشناسند ،آنچه را که مرتبط است ،جذب کنند و این اطالعات را
برای اهداف تجاری بهکار گیرند (هارینگتون و گوییماراس .)2005 ،3مدیران باید از فناوری پشتیبانی کنند تا فراتر از شایستگی و
روالهای جاری جستجو کنند ،از ظرفیت جذب برای شناسایی روندها ،رقبا و تحوالت مربوط استفاده کنند و مزیت رقابتی را
برای شرکت بهدست آورند .حمایت مدیریت ارشد فرایندهای یادگیری سازمانی را برای بهدست آوردن دان

استراتژیک ازطریق

ان طافپذیری و سازگاری توس ه میدهد و ظرفیت جذب را ارتقا میبخشد (کامیسون و فورس.)2010 ،4
فرضیۀ  :1حمایت مدیریت ارشد بر ظرفیت جذب تأثیر معنادار و مثبت دارد.
حمایت مدیریت ارشد از فناوری و شایستگی متمایز فناورانه

شایستگی مجموعهای از تواناییها ،ت هدات ،دان

و مهارتهای مرتبط است که فرد (یا سازمان) را قادر میسازد که بهطور مؤثر

در هر کار یا وض یتی عمل کنند (راجادیاکشا .)2005 ،5به عبارت دیگر ،شایستگیها شامل یکسری مدلهای رفتاری هستند که
برای دستیابی به عملکرد سازمانی مؤثر نیاز است .آنها نهتنها داللت بر مهارتها ،بلکه بر نحوۀ بهکارگیری این مهارتها در یک
منطقۀ خاص برای دستیابی به عملکرد موفق دارند (اسگوبی .)2002 ،6در بین این شایستگیها و مرتبط با حوزۀ فناوری،
شایستگیهای اساسی و حیاتی بهنام شایستگیهای متمایز فناورانه وجود دارد که باعث تقویت رقابت سازمان در بازار جهانی
میشود (لی و همکاران .)2001 ،7شایستگیهای متمایز فناورانه را میتوان تخصص سازمان در بسیج منابع مختلف علمی و فنی

1. Cohen & Levinthal
2. Corso et al.
3. Harrington & Guimaraes
4. Camisón & Forés
5. Rajadhyaksha
6. Sgobbi
7. Lee, Lee & Pennings
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ازطریق یکسری روال و رویههایی ت ریف کرد که باعث توس ه و طراحی محصوالت و فرایندهای تولیدی جدید میشوند
(مارتین روجز و همکاران .)2011 ،محققان حمایت مدیریت ارشد را یکی از مهمترین عوامل تضمینکنندۀ موفقیت مهارتها و
شایستگیهای متمایز م رفی کردهاند (گوش و همکاران .)2001 ،ادبیات نوآوری فناورانه حمایت مدیریت ارشد را ابزاری قدرتمند
برای ترویج شایستگیهای متمایز فناورانه میداند (مارتین روجز و همکاران .)2011 ،این دیدگاه از این واق یت ناشی میشود که
فرصتهای نوآوری در فناوری برخاسته از اکتشافات علمی است و مدیران ارشد اعطاکنندۀ این فرصتهای علمی هستند (فونتز،1
 .)2001عالوهبر این ،حمایت مدیریت ارشد فرصتی را برای توس ه و بهرهبرداری از فناوری نوپا جهت ایجاد شایستگیهای
متمایز فناورانۀ جدید در سازمان مهیا میسازد (گیارانتا و توروسی.)2010 ،2
فرضیۀ  :2حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر شایستگی متمایز فناورانه تأثیر معنادار و مثبت دارد.
حمایت مدیریت ارشد و یادگیری سازمانی

ازآنجاکه پیشرفتهای علمی و فناوری بهطور مداوم اتفاق میافتد و همچنین نیازهای بازار بهطور مداوم تغییر میکند ،سازمانها
باید یاد بگیرند که بهسرعت و رضایتبخشانه به محیطهای آشفته و نامشخص پاسخ دهند (لین ،و همکاران .)2003 ،3یادگیری
سازمانی فرایندی پیچیده مرتبط با توس ۀ دان

جدید ت ریف شدهاست (بلیوار راموس و همکاران .)2012 ،حمایت از م رفی

فناوریهای جدید نمونۀ بارز آن را نشان میدهد .در سطح سازمانی ،چنین مقدماتی عامل مهمی برای طراحی سازمانهای
یادگیرنده در تأمین زیرساختهای الزم برای ذخیره و دسترسی برخی عناصر تشکیلدهندۀ حافظۀ سازمانی است (روبی ،و
همکاران .)2000 ،4حمایت مدیران ارشد از اجرا ،استفاده و موفقیت فناوریها در سطح سازمانی بسیار مهم است (آرمسترانگ و
سمبامورتی .)1999 ،5اینگونه حمایتها ،به سطح باالتری از یادگیری سازمانی منجر میشود .مدیریت میتواند از مجموعۀ
دیگری از اقدامات برای تسهیل در یادگیری سازمانی ،مانند تقویت پروژههای انتقال فناوری ،حمایت کند .چنین پروژههایی
میتوانند بر ایجاد ،کسب و حفظ دان  ،ی نی فرایندهایی که یادگیری سازمانی را یکپارچه میکنند ،تأثیرگذار باشند .حمایت
مدیریت ارشد این پتانسیل را دارد که دان

و یادگیری سازمانی را با ارتقای فناوری بهطرز چشمگیری ارتقا دهد (آندراوینا، 6

.)2009
فرضیۀ  :3حمایت مدیریت ارشد بر یادگیری سازمانی تأثیر معنادار و مثبت دارد.
ظرفیت جذب ،یادگیری سازمانی ،شایستگی متمایز فناورانه ،حمایت مدیریت ارشد از فناوری و کارآفرینی سازمانی
ظرفیت جذب و کارآفرینی سازمانی

1. Fontes
2. Giarratana & Torrisi
3. Lynn et al.
4. Robey et al.
5. Armstrong & Sambamurthy
6. Andrawina

تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر کارآفرینی سازمانی
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ظرفیت جذب امری مهم در فرایند کارآفرینی است ،زیرا باعث میشود سازمان فرصتهای جدید را با ایجاد قابلیتهای جدید،
خلق ارزش و حفظ مزیت رقابتی شناسایی و کشف کند (زهرا و همکاران .)2009 ،ظرفیت جذب این امکان را به یک سازمان
میدهد که دان

جدید داخلی و خارجی را درهم آمیزد که این نیز شرط مهمی برای ایجاد کارآفرینی سازمانی است (فوز 1و

همکاران .)2013 ،دان

خارجی منتقل و منتشرشده ازطریق ظرفیت جذب سازمان میتواند دان

موجود را در سازمان بهبود

بخشد و مدیران را بهسمت بررسی استراتژیهای مختلف کارآفرینی که رشد شرکت را ترغیب میکنند سوق دهد (زهرا و
همکاران .)2009 ،بنابراین دان  ،بهویژه ظرفیت جذب ،عاملی استراتژیک در کارآفرینی بهشمار میرود (بارنی و همکاران،2
 .)2001سازمانهایی با ظرفیت جذب زیاد توانایی بیشتری برای یادگیری نحوۀ توس ه و استفاده از دان

جدید در ف الیتهای

کارآفرینانه دارند (زهرا و جورج .)2002 ،3در صورتی که سازمان ظرفیت جذب و توس ه نداشته باشد ،گرفتار بیتحرک برای
پیشرفت در تکنولوژی و محصوالت جدید و ...میشود ،که درنهایت ممکن است فرصتهایی را که محیط ارائه میدهد تشخیص
نداده و رقابت را ازدست بدهد (مارتین روجز و همکاران.)2011 ،
فرضیۀ  :4ظرفیت جذب بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار و مثبت دارد.
شایستگی متمایز فناورانه و کارآفرینی سازمانی

وال

و لینتون )2002( 4اظهار داشتند که شایستگیها مربوط به یک صن ت خاص است و ممکن است یک استراتژیک در

شرکت تلقی شود .در بین این صالحیتها ،شایستگیهای متمایز فناورانه سازمان بهعنوان یکی از عناصر مهم صالحیتهای
اصلی سازمانی پذیرفته شدهاست .شایستگیهای متمایز فناورانه برای دستیابی به یک مزیت رقابتی در صن ت با تطبیق سریع
فرصتهای درحال تغییر بسیار مهم هستند (پراهالد و همل .)1990 ،مطابق با تئوری قابلیتهای پویا ،شایستگیهای متمایز
فناورانه ممکن است مجموعهای از منابع نامشهود و ارزشمندی که در طول زمان جمع میشوند ،مشاهده شوند (درجر.)2001 ،5
اقدامات کارآفرینی درون سازمان مبتنی بر پرورش شایستگیهای متمایز فناورانه سازمان است ،زیرا این امر ایجاد و انتشار دان
جدید را امکان پذیر میسازد و بهدنبال آن باعث کارآفرینی سازمانی میشود .کارآفرینان باید فرصتهای خالقانهای را که با
شایستگیهای متمایز فناورانه ایجاد میشود ،کشف کنند .ازآنجاکه کارآفرینان موفق چنین فرصتهای خالقانهای را ازطریق
فناوری شناسایی میکنند ،شایستگیهای متمایز فناورانه باعث افزای

کارآفرینی سازمانی در شرکتهای فناورانه میشوند

(مارتین روجز  ,و همکاران.)2011 ،
فرضیۀ  :5شایستگی متمایز فناورانه بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار و مثبت دارد.
یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی

1. Foss & Lyngsie
2. Barney et al.
3. George
4. Linton
5. Drejer
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امروزه بسیاری از سازمانها برای توس ه و تنوع در محصوالت و خدمات خود به کارآفرینی سازمانی متکی شدهاند .کارآفرینی
سازمانی رفتارهای نوآورانه در سازمان تثبیت شدهاست (سیمسک2007 ،1؛ اکبری و همکاران .)2020 ،2مفاهیم یادگیری و خلق
دان

نیز از آن جهت که اغلب برای توصیف فرایند نوآوری استفاده میشوند ،اهمیت ویژهای دارند (نوناکا و تاکیچی.)1995 ،3

یادگیری سازمانی بیشتر یک نیاز است و نه یک انتخاب (سنگ 4و همکاران .)1994 ،برخی از نویسندگان مانند (چاستون و
همکاران )1999 ،5اظهار داشتهاند که یادگیری سازمانی راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی و کمک به سازمانها برای ابتکار
بیشتر و بهبود عملکرد آنهاست (رئال و همکاران .)2006 ،یادگیری سازمانی پی نیاز اساسی برای آگاهی استراتژیک کارآفرینانه
و توس ۀ مؤثر استراتژی است .یادگیری دان

جدید ،ابتکارات کارآفرینی در آینده را محتملتر میکند و چنین ابتکاراتی یکی از

اصلیترین راهها برای ایجاد تغییرات تکنولوژیکی و تسریع در رشد پایدار است (کارایانیس و همکاران .)2006 ،6کارایانیس و
همکاران ( )2006یادگیری سازمانی را عاملی مهم برای توس ۀ اقتصادی ،اجتماعی و بهخصوص توس ۀ اقتصادی درنظر گرفتهاند.
این امر افراد و کارآفرینان را در سراسر جهان توانمند میسازد تا از فرصتها و شانسهای ناشناخته و کشف نشده بهرهبرداری
کنند .اگر یک سازمان بخواهد کارآفرینی سازمانی را بهخوبی اجرا کند ،کارآفرینان باید این فرصتها را کشف و از آنها سودآوری
کنند (بارکر_هلمکن .)2009 ،7عالوهبر این ،فرایندهای یادگیری سازمانی برای جلب دان

جدید نیاز خواهد بود تا کارآفرینان

بتوانند از این فرصتها بهرهبرداری کنند .آنها بهطور م مول در دورههای مختلف رشد به دان
بنابراین باید بهطور مداوم دان

خود را افزای

و یادگیری متفاوتی نیاز دارند و

دهند تا بتوانند کارآفرینی سازمانی را حفظ کنند (اومرزل و آنتونیک.)2008 ،8

فرضیۀ  :6یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار و مثبت دارد.
حمایت مدیریت ارشد و کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سهم مهمی در رساندن سازمان به موفقیت دارد و مدیران ارشد سازمان نیز با استفاده از قابلیتها و اجرای صحیح
مدیریت منابع انسانی به آن کمک میکنند .ازاینرو ،سازمانها باید شرایطی را برای مدیران ارشد ایجاد کنند تا با تقویت رویکرد
کارآفرینی در آنها ،بتوانند خالقیت را در تمام ارکان سازمان بنیان گذارند (حسنی صدرآبادی .)1396 ،منظور از حمایت مدیران
ارشد ،حمایت مدیران ارشد سازمان از ایدهپردازی در پروژههای فناورانه ،حمایت از تحقیقات و توس ۀ فناوری ،سازماندهی مجدد
نیروهای کاری و تسهیل انتقال فناوری است .براساس بررسیها ،حمایت مدیران از کارکنان فناوری اجازه میدهد تا کارکنان
دان

خود را برای تحریک نوآوری منتشر کنند و به شرکت اجازه میدهد تا فرصتهای رشد را شناسایی کرده و به این ترتیب

کارآفرینی سازمانی و سایر ف الیتهای ایجاد ثروت را تولید کند (زهرا و همکاران .)2009 ،ازاینرو ،هرچه حمایت مدیران از
1. Simsek
2. Akbari, Sakhdari, & Danesh
3. Nonaka & Takeuchi

Senge

4

5. Chaston, Badger & Sadler-Smith
6. Carayannis, Popescu, Sipp, & Stewart
7. Burger-Helmchen
8. Omerzel & Antončič
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فناوری بیشتر باشد ،پیشرفت مهارتهای فناوری بهدستآمده و بهدنبال آن ،عملکرد و کارآفرینی سازمانی بیشتر خواهد بود (میاو،
و همکاران .)2019 ،درنهایت ،حمایت مدیران ارشد برای ارتقای کارآفرینی ،فناوری و دان

خارجی بسیار تأثیرگذار است (پارک

و گاووری .)2015 ،1ازاینرو ،فرضیههای ذیل شکل میگیرد:
فرضیۀ  :7حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار و مثبت دارد.
فرضیۀ  9 ،8و  :10ظرفیت جذب ،شایستگی متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی ،میانجی رابطه بین حمایت مدیریت
ارشد و کارآفرینی سازمانی است.

طبق گفتههای بسانت و همکاران )1996( 2اجماعنظری در اینکه نوآوری فناورانه یک فرایند یادگیری پیچیده است وجود دارد که
به موجب آن سازمانها شایستگیهای متمایز فناورانه را بهدست میآورند و توس ه میدهند .ترکیبی از دان

و فناوری جدید

اکتسابی به سازمانها کمک میکند تا شایستگی متمایز فناورانه را توس ه دهند و مزیت رقابتی ایجاد کنند (رئال و همکاران،
 .)2006هرچه ظرفیت جذب بیشتر باشد ،ایجاد شایستگی متمایز فناورانه مؤثرتر خواهد بود .این روند با نوآوری در بازارها ،شرکت
را رقابتی نگه میدارد (پارک و هی .)2012 ،3درحقیقت ،توانایی استفاده از شایستگی متمایز فناورانه در یک سازمان به ظرفیت
جذب دان

قبلی فناوریِ مربوط و شدت تالش استفادهشده برای درک و آگاهی از این دان

بستگی دارد (مارتین روجز و

همکاران .)2011 ،عالوهبر این ،سازمانها در جریان همکاری با شرکای پیشرفتهتر فنی و با جذب دان

فناورانۀ بیشتر از آنها

شایستگی متمایز فناورانه را با موفقیت بیشتری ایجاد میکنند .ظرفیت جذب غالباً منجر به نوآوریهای فناورانه ،پیشرفتهای
عملیاتی و بهرهوری ،افزای

قابلیت اطمینان و انطباقپذیری شرکتها میشود ،که این نیز سطوح باالتر تواناییهای فناورانه

سازمانی و رقابتپذیری را بهدنبال خواهد داشت (گوپتا و توماس.)2001 ،4
فرضیۀ  :11ظرفیت جذب بر شایستگی متمایز فناورانۀ جذب تأثیر معنادار و مثبت دارد.
یادگیری سازمانی و شایستگی متمایز فناورانه

شایستگی متمایز فناورانه با فرایند یادگیری ایجاد میشود ،که این روند بههمراه نتایج آن تشکیل یک سیستم «متالرنینگ»
میدهد .این سیستم توانایی یادگیری مداوم است که بهویژه در محیطهای پیچیده و آشفته برای توس ۀ شایستگی متمایز فناورانه
و پویا ،ضروری بهنظر میرسد (لی و همکاران .)1996 ،لئونارد بارتون ( )1992بیان میکند که شایستگی متمایز فناورانه ممکن
است در یک دورۀ زمانی طوالنی نهادینه شود و بدین ترتیب بخشی از سیستمِ خلقِ دان ِ شرکت باشد .نویسندگانی چون پراهالد
و هامل ( )1990اظهار داشتند که صالحیتهای متمایز مبتنی بر یادگیری جم ی سازمان است .همچنین هالفت و

روبیچک5

( )2000یک الگوی مفهومی برای تولید محصوالت جدید ارائه دادهاند که توضیح میدهد چگونه سازمانها میتوانند با ایجاد و
1. Park & Ghauri
2. Bessant et al.
3. Park, Rhee
4. Gupta & Thomas
5. Helfat & Raubitscheck
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و شایستگیهای سازمانی ازطریق یک سیستم یادگیری موفق شوند .دیگر محققان بیان کردهاند که یادگیری
ایجاد میکنند و شایستگی متمایز فناورانه بهدست میآورند (رئال و همکاران،

سازمانی روشی است که با آن سازمانها دان
.)2006

فرضیۀ  :12یادگیری سازمانی بر شایستگی متمایز فناورانه تأثیر معنادار و مثبت دارد.

با توجه به پیشینۀ پژوه  ،در این تحقیق تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت فناورانه ،شایستگی متمایز فناورانه ،ظرفیت جذب
و یادگیری سازمانی بررسی میشود .همچنین تأثیر مهارت فناورانه ،شایستگی متمایز فناورانه ،ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی
بر کارآفرینی سازمانی و نیز تأثیر بر عملکرد سازمانی بررسی میشود .درنهایت سن سازمان و اندازۀ سازمان نیز بهعنوان متغیر
کنترل درنظر گرفته شدهاست .بنابراین مدل مفهومی پژوه

حاضر بهصورت شکل شمارۀ  1مطرح میشود.
H7

ظرفیت جذب

H4

H1
H11
شایستگی متمایز
فناورانه

کارآفرینی سازمانی

H5

حمایت مدیریت ارشد

H2
H12
H3

H6
یادگیری سازمانی

شکل  .1چارچوب نظری پژوهش

روششناسی پژوهش
این پژوه از نظر هدف ،کاربردی و از منظر روش گردآوری اطالعات ،توصیفی -همبستگی است .جام ۀ آماری ایتن پتتژوه

شامل  124شرکت دان بنیان ف ال در حوزۀ تجهیزات پزشکی مستقر در استان تهران میشود که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی ساده و فرمول کوکران 94 ،شرکت برای حجم نمونه درنظر گرفته شدهاند .در این پژوه

جهت گردآوری اطالعتتات از

پرس نامههای استاندارد استفاده شدهاست .پاسخدهندگان شامل مدیران ارشد سازمانها هستند؛ زیرا آنها اطالعتتاتی را از طیتف
گستردهای از بخ ها دریافت و متغیرهای مختلف سازمان را ارزیابی میکننتتد (بلیتوار رامتتوس و همکتتاران .)2012 ،بتته همتین
ترتیب ،مدیران ارشد درنهایت مسئول ترسیم جهت و برنامتتههای ستتازمان هستتتند (وستتتپال و فریدیکستتون .)2001 ،1همچنتین
1. Westphal & Fredrickson

تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر کارآفرینی سازمانی

پرس نامه شامل سؤاالتی برای سنج
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متغیرهای مستقل و وابسته اعم از پرس نامۀ حمایت مدیریت ارشد ،مهتتارت فناورانتته،

شایستگی متمایز فناورانه ،ظرفیت جذب ،یادگیری سازمانی ،کارآفرینی سازمانی و عملکتترد ستتازمانی بودهاستتت .بتترای ستتنج
میزان حمایت مدیریت ارشد از پرس نامه (برد و دیویدسون ،)2003 ،1سنج
همکاران ،)2006 ،سنج

شایستگی متمایز فناورانه از پرست نامه (رئتتال و

ظرفیت جتتذب از پرست نامه (جیمنتتز بتتاریونیو و همکتتاران ،)2011 ،ستتنج

پرس نامه (کارسیا مورالز و همکاران ) 2008 ،و سنج

یتادگیری ستتازمانی از

کارآفرینی ستتازمانی از پرست نامه (زهتترا1996 ،؛ زهتترا و همکتتاران،2

 )2000استفاده شدهاست .تمامی گویهها نیز در مقیاس هفت درجهای لیکرت ،در طیفی بین کامالً موافق تا کامالً مخالف ت ریتف
شدهاند.
آزمون فرضیههای پژوهش
برازش مدل اندازهگیری
روایی پرس نامه عالوهبر روایی محتوا با دو م یار روایی همگرا و واگرا و با استفاده از روش حداقل مرب ات جزئتی بررستی شتتد.
برای ت یین روایی محتوایی ،پرس نامه بین استادان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران توزیع و پیشنهادها بررسی شد.

شاخصها

حمایت

مدیریت

ارشد
شایستگی

متمایز

فناورانه
ظرفیت

جذب

کارآفرینی

سازمانی

4

0.844

0.857

0.528

4

0.960

0.974

0.552

11

0.883

0895

0.509

4

0.717

0.738

0.637

16

0.715

0.816

0.544

تعداد

یادگیری

0.583

0.603

0.541

0.623

0.764

پرسشها

سازمانی

0.430

0.859

0.766

0.665

آلفا

0.644

0.808

0732

پایایی

0.538

0.691

ترکیبی

حمایت
مدیریت
ارشد
شایستگی
متمایز
فناورانه
ظرفیت
جذب
یادگیری
سازمانی
کارآفرینی
سازمانی

0.730

AVE

جدول  .1پایایی و روایی ابزار اندازهگیری پژوهش

روایی همگرا نشاندهندۀ میزان توانایی شاخصهای یک بُ د در تبیین آن بُ د است و بهمنظور روایی واگرای قابلقبول ،سازههای
مدل پژوه

باید همبستگی بیشتری با پرس های خود داشته باشند تا با سازههای دیگر (هولند .)1999 ،3روایی همگرا با م یار

(( ) AVEمیانگین واریانس استخراجشده) بررسی میشود که درصورت بیشتر شتتدن ایتن م یتار از  ،0/4روایتتی همگتترای ابتتزار
1. Byrd & Davidson
2. Neubaum & Huse
3. Hulland
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اندازهگیری تأیید میشود .طبق جدول  ،1تمام مقادیر روایی همگتترای مناستتب پرست نامه را نشتتان میدهنتتد .فورنتتل و

الکتتر1

( )1981برای بررسی روایی واگرا ،مقایسۀ جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستتتگی بتین ستتازهها را پیشتتنهاد کردهانتتد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقادیر قطر اصلی ماتریس (جذر ضرایب  AVEهر سازه) از مقتتادیر پتتایین (ضتترایب
همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر) بیشتر است که این موضوع بیانگر قابلقبول بودن روایی واگرای سازههاست.
نتایج مربوط به دو م یار دیگر پایایی پرس نامه ،ی نی آلفتتای کرونبتتاو و پایتایی ترکیبتی نیتز در جتتدول  1آمدهاستتت و پایتایی
قابلقبول اب اد مشهود است .با توجه به نوع تحقیق و آزمون همزمان رابطه متغیرهای پژوه

و همبستتتگی بتین آنهتتا از روش

تحلیل م ادالت ساختاری برای آزمون فرضیهها و تحلیل دادهها استفاده شد.همچنین با استفاده از نرمافزارهای SPSSدر بخت
آمار توصیفی و  PLSدر بخ

آمار استنباطی ،تأثیر بین متغیرها برر سی و فر ضیههای فوق مورد آزمون قرار گرفت.

برازش مدل ساختاری
اساسیترین شاخص برازش مدل ساختاری ،ضرایب مسیر و م ناداری آن استتت .بررستی الگتتوی ستتاختاری  PLSو فرضتیههای
با بررسی ضرایب مسیر و مقادیر م ناداری امکانپذیر است .برای بررسی م نادار بودن روابط باید بتته مقتتادیر()T-Value

پژوه

توجه کرده و مقدار استاندارد باالی قدر مطلق  1.96م نادار بودن رابطه را میرساند .نتایج م ناداری متتدل پتتژوه

در جتتدول 2

آورده شدهاست:
جدول  .2روابط معناداری متغیرهای پژوهش
شمارۀ
فرضیه
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12

روابط
حمایت مدیریت ارشد  -ظرفیت جذب
حمایت مدیریت ارشد  -شایستگی متمایز فناورانه
حمایت مدیریت ارشد  -یادگیری سازمانی
ظرفیت جذب  -کارآفرینی سازمانی
شایستگی متمایز فناورانه  -کارآفرینی سازمانی
یادگیری سازمانی  -کارآفرینی سازمانی
حمایت مدیریت ارشد  -کارآفرینی سازمانی
حمایت مدیریت ارشد  -ظرفیت جذب  -کارآفرینی
سازمانی
حمایت مدیریت ارشد  -شایستگی متمایز فناورانه -
کارآفرینی سازمانی
حمایت مدیریت ارشد  -یادگیری سازمانی  -کارآفرینی
سازمانی
ظرفیت جذب  -شایستگی متمایز فناورانه
یادگیری سازمانی  -شایستگی متمایز فناورانه

ضریب مسیر

مقادیر معناداری

نتایج معناداری یا رد

() β
0/363
0/529

(آمارۀ )t
1/355
8/852

فرضیه
رد
تأیید

0/297
0/394
0/497
0/125
0/640
0/399

5/417
7/334
9/272
1/764
10/170
0/082

تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
رد

0/408

8/997

تأیید

0/095

2/483

تأیید

0/437
.0/614

7/109
9/089

تأیید
تأیید

1. Fornell & Larcker

تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر کارآفرینی سازمانی

با توجه به خروجیهای مدل ،ضریب م ناداری مربوط به مسیر متغیرهای پژوه
بیشتر از  1/96بودهاست (حد استاندارد) و درنتیجه ،مدل پژوه
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همگی بهجز فرضتیۀ  ،1فرضتیۀ  ،6فرضتیۀ 8

دارای سطح مناسبی از م ناداری استتت ،بنتتابراین بتترازش متتدل

ساختاری تأیید میشود .همچنین ضریب ت یین ( )R2نشانگر واریانس تبیینشدۀ متغیر مالک توستتط متغیرهتتای پیشتین استتت.
چون ( )1998سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67مقدار مالک برای مقادیر ض یف ،متوسط و قوی م رفی شدهاند.
در تحقیق حاضر ،مقدار ضریب ت یین برای شایستتتگی متمتتایز فناورانتته ( ،)0/758ظرفیتت جتتذب ( ،)0/539یتادگیری ستتازمانی
( ،)0/501کارآفرینی سازمانی ( )0/739بهدست آمدهاست .همچنین شاخص برازش کلتی الگتتو در  PLSشتتاخص  GOFاستتت و
برای بررسی اعتبار یا کیفیت الگوی  PLSبهصورت کلی بهکار گرفته میشود .این شاخص بین صفر تا یتک قتترار دارد و مقتتادیر
نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل است .وتزلس و همکاران ( )2009سه مقتتدار  0/25 ،0/01و  0/36را مقتتادیر ضت یف،
متوسط و قوی برای  GOFم رفی کردهاند .با توجه به  GOFمدل تحقیق حاضر از برازندگی مناسبی برخوردار است.
GOF = √average (Commonality) × average (R2) =√ 0.5284 × 0.6195= 0.572

از آزمون سوبل که برای م ناداری تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر بهکار متیرود ،استتفاده

در این پژوه

شدهاست .در آزمون سوبل ،یک مقدار  value–Zازطریق رابطۀ زیر بهدست میآید که درصورت بیشتر شدن این مقتتدار از ،1/96
میتوان در سطح اطمینان  95درصد م نادار بودن تأثیر میانجی یک متغیر را تأیید کرد.
در این فرمول:
 = aمیزان اثر متغیر مستقل بر میانجی
 = Saمیزان خطای استاندارد اثر مستقل بر میانجی
 = bمیزان اثر میانجی بر وابسته
 = sbمیزان خطای استاندارد اثر میانجی بر وابسته
مقدار  value–Zحاصل از آزمون سوبل برابر با  2/271شدهاست که بهدلیل بیشتر بتتودن از مقتتدار  1/96میتتتوان
گفت در سطح اطمینان  95درصد ،تأثیر متغیر میانجی شایستگی متمایز فناورانه در رابطه میان حمایت مدیریت ارشد و کارآفرینی
سازمانی م نادار است .همچنین برای تأیید متغیر میانجی یادگیری سازمانی مقدار  value–Zحاصتتل از آزمتتون ستتوبل برابتتر بتتا
 2/148شدهاست که بهدلیل بیشتر بودن از مقدار  1/96میتوان گفت در سطح اطمینان  95درصد ،تأثیر متغیر میتانجی یتادگیری
سازمانی در رابطه میان حمایت مدیریت ارشد و کارآفرینی سازمانی م نادار است .برای ت یین شدت اثر غیرمستقیم ازطریق متغیتر
میانجی ،از آمارۀ  VAFاستفاده شدهاست که مقداری بین  0و  1را اختیار میکند و هرچه این مقدار به  1نزدیکتر باشد ،نشان از
قویتر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد .درواقع ،این مقدار نسبت اثر غیرمستقیم در اثر کل را میسنجد VAF .از رابطه زیر بهدست
میآید.
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مقدار  VAFبرای ت یین شدت اثر غیرمستقیم متغیر میانجی شایستگی متمایز فناورانه 0/221 ،و برای متغیر یتادگیری ستتازمانی
 0/245است.
یافتهها و نتایج
هدف از پژوه

حاضر ،بررسی اثرات حمایت مدیریت ارشد ،بر شایستگی متمایز فناورانه ،ظرفیت جذب و یتادگیری ستتازمانی در

شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی مستقر در استان تهران است .همچنین در این پژوه  ،تأثیر متغیرهای شایستگی
متمایز فناورانه ،ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی سنجیده شد که این امر در بهبود عملکرد سازمان متتؤثر
بودهاست .نتایج این پژوه

تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر ظرفیت جذب در شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی را در

فرضیۀ اول نشان میدهد .طبق آمارۀ  tکه در داخل بازۀ  -1/96تا  1/96است ( ،)1/355برخالف محققانی که رابطۀ مثبتی میان
حمایت مدیریت ارشد از ظرفیت جذب یافتهاند ،حمایت مدیریت ارشتتد در ستتطح اطمینتتان  95درصتتد بتتر ظرفیتت جتتذب تتتأثیر
ال بیتوجهی شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی به ظرفیتت جتتذب بودهاستتت.
م ناداری ندارد .علت این مسئله احتما ً
درنتیجه ،فرضیۀ اول تحقیق رد میشود.
در فرضیۀ دوم ،تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر شایستگیهای متمایز فناورانه در شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیتزات پزشتتکی
بررسی شد .طبق آمارۀ  tکه در خارج بازۀ  -1/96تا  1/96است ( ،)8/852حمایت مدیریت ارشد در سطح اطمینان  95درصتتد بتر
شایستگیهای متمایز فناورانه تأثیر م ناداری دارد .مدیران شایستگیهای متمایز فناورانه را بهصتتورت شتتهودی درک میکننتتد و
بهعنوان شاخصهای شایستگی و پویایی به آنها شکل قدرتمندی میبخشند (بانرجی .)2003 ،1شرکتها میتوانند شایستگیهای
متمایز فناورانه ،ازجمله شایستگی در جذب فناوری جدید ،حفظ جایگاه خود در فناوری پیشرو ،یتتا بهروزرستتانی دادههتتای ختتود و
نوآوریهای مبتنی بر فناوری اطالعات را پرورش دهند که بدون حمایت مدیریت ارشد ،این امتتر میستتر نخواهتتد شتتد (تتتیس 2و
همکاران .)1994 ،این پدیده به نق

مهمی که مدیران ارشد در دستیابی به حداکثر پتانسیل فنتتاوری ایفتتا میکننتتد ،تأکیتتد دارد

(مارینو .)1996 ،3بنابر آنچه ذکر شد ،حمایت مدیران ارشد میتواند ،با شناسایی پروژههای فناوری (پرنستتی  )1997 ،4بتته ایجتتاد
منابع شایستگیهای متمایز فناورانه مرتبط باشد که هم اکتشاف و هم بهرهبرداری از فرصتهای فناوری را دربر میگیتترد (متتک
اولی و همکاران .)2004 ،5همچنین میزان حمایت مدیریت ارشد (کاردرو و همکاران )2004 ،6و شایستتتگیهای متمتتایز فناورانتته،
موجب تحریک سازمانها میشود .این موارد بر اقلیم کاری تحقیق و توس ه (که خود منب ی برای شایستگیهای فناورانه استتت)،
قابلیت ارتباط با طرح تحقیق و توس ه در راهبرد رقابتی ،قابلیت دستیابی به همکاری متتؤثر بتتا ستتازمانهای دیگتتر در تحقیتتق و
توس ه و نصب مؤثر برنامهها در جهت توس ۀ شایستگیهای فناورانه اثر میگذارد (رئال و همکاران.)2006 ،
1. Banerjee
2. Teece
3. Marino
4. Prencipe
5. McEvily, Eisenhardt & Prescott
6. Cordero, Farris & DiTomaso
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در فرضیۀ سوم تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر یادگیری سازمانی در شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی بررستی شتتد.
آمارۀ  tدر خارج بازۀ  -1/96تا  1/96است ( ،)5/417حمایت مدیریت ارشد در سطح اطمینان  95درصد بر یتتادگیری ستتازمانی در
شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی تأثیر م ناداری دارد .درنتیجه ،فرضیۀ سوم تحقیق تأیید میشود .طبتق تحقیقتتات
انجامشده در این زمینه ،مدیریت ارشد نهتنها به این دلیل که مسئولیت تأمین منابع مالی و پرسنلی الزم را برعهده دارد( ،تانگ ،و
همکاران )1996 ،1بلکه همچنین بهدلیل اینکه در ارتقا تغییرات در سطح سازمانی و یادگیری سازمانی بستیار مهتتم استتت ،نقت
اساسی ایفا میکند (دانگ .)2008 ،2درواقع هرچه ت هد مدیریت سازمان به اجرای فناوری جدید بیشتر باشد و منابع بیشتتتری بتته
این مهم اختصاص دهد ،درواقع آن مدیریت فرایندهای بیشتری که یادگیری سازمانی را یکپارچه میکند ،ایجاد کردهاست .مثتتال
بارز در این زمینه حمایت از م رفی فناوری جدید است .در سطح سازمانی ،این م رفی ،عامل مهتتم بتترای طراحتتی یادگیریهتتای
سازمانی را به ایجاد زیربنا برای ذخیره ،دستیابی و بازنگری برخی از عناصری که موفقیت سازمانی را رقم میزنند ،پیوند میدهتتد
(روبی و همکاران .)2000 ،در سطح سازمانی ،حمایت مدیران اجرائی ارشد از اجتترا ،استتتفاده و موفقیتتت فناوریهتتا ،کلیتتد جتتذب
فناوریها به شرکتهای آنهاست .بهعالوه ،چنین حمایتی از جانب مدیریت ارشد منجر به دستیابی بتته ستتطوح بتتاالتر یتتادگیری
سازمانی میشود؛ همانطور که روزمرکادر و همکاران ( )2006نشان دادهاند ،شرکتهای کوچک از فناوریهای فردی و گروهتتی
استفادۀ بیشتری میکنند (لین و همکاران .)2003 ،حمایت مدیریت ارشد دارای پتانسیل اثرگذاری بر دان

ستتازمانی و یتتادگیری

به روش م ناداری ازطریق ارتقای فناوری است (آندراوینا.)2009 ،
در فرضیۀ چهارم تأثیر ظرفیت جذب بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی بررسی شد و چون
آمارۀ  tدر خارج بازۀ  -1/96تا  1/96است ( ،)7/334ظرفیت جذب در سطح اطمینتتان  95درصتتد بتتر کتتارآفرینی ستتازمانی تتتأثیر
م ناداری دارد ،درنتیجه ،فرضیۀ چهارم تحقیق تأیید میشود .با توجه به این فرضتیه و طبتتق تحقیقتتات قبلتی هرچقتتدر توانتتایی
سازمان در استفاده از دان

خارجی بیشتر باشد ،گرای

به ارتقای رفتارهای پیشگامانه برای تقویت جستجوی ف ال فرصتتتهای

جدید (بهجای انتظار برای شکست) و ایجاد مشاغل جدید و نوسازی سازمان بیشتر استتت (هتتوی و سیمستتک .)2013 ،3ظرفیتتت
جذب درحقیقت ،پایگاه دان

موجود شرکت را بهبود میبخشد و ف الیتهای خلقِ دان ِ جدید را تشتتویق میکنتتد کتته ایتتن بتتر

موفقیت کارآفرینی سازمانی تأثیر میگذارد (بوجیکا و فوینتز .)2011 ،عالوهبر این ،ظرفیتتت جتتذب امکتتان بهرهبتترداری و ادغتتام
دان

خارجی را فراهم میکند که احتمال دستیابی به درک بهتر از کارآفرینی ستتازمانی را افتتزای

میدهتتد (زهتترا و همکتتاران،

 .)1999ظرفیت جذب بر مزیت رقابتی ازطریق توست ۀ محصتتوالت ،فراینتتدها ،سیستتتمها و اشتتکال ستتازمانی جدیتتد متترتبط بتتا
ف الیتهای کارآفرینی سازمانی تأثیر میگذارد (مارتین روجز و همکاران.)2011 ،
در فرضیۀ پنجم تأثیر شایستگی متمایز فناورانه بر کارآفرینی سازمانی نشان داده شدهاست که چون آمارۀ  tدر خارج بتتازۀ -1/96
تا  1/96است ( ،)9/273شایستگی متمایز فناورانه در ستتطح اطمینتتان  95درصتتد بتتر کتتارآفرینی ستتازمانی تتتأثیر م نتتاداری دارد.

1. Thong, Yap & Raman
2. Dong
3. Heavey & Simsek
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درنتیجه ،فرضیۀ پنجم تحقیق تأیید میشود .همانگونه که پژوه ها نشتتان دادهاستتت و مطتتابق بتتا تئتتوری قابلیتهتتای پویتا،
شایستگیهای متمایز فناورانه مجموعهای از منابع نامشهود و ارزشمندی است که در طول زمان جمتتع میشتتوند (درجتتر.)2001 ،
اقدامات کارآفرینی درونسازمان مبتنی بر پرورش شایستگیهای متمایز فناورانه سازمان است؛ زیرا این امر ایجاد و انتشار دانت
جدید را امکانپذیر میسازد و بهدنبال آن باعتتث کتتارآفرینی ستتازمانی میشتتود (متتارتین روجتتز و همکتتاران .)2011 ،استتتفاده از
شایستگیهای متمایز فناورانه برای هدایت نوآوری ،کارآفرینی سازمانی را ارتقا میدهد؛ زیرا این فرایند شامل اشکال مختلفتتی از
جدید بودن است ،مانند بازسازی پایدار و جوانسازی سازمانی (دس و همکاران .)2003 ،شرکتهایی کتته شایستتتگیهای متمتتایز
فناورانه را با اجرای استراتژی فناوری مناسب تجدید میکنند و توس ه میدهنتتد ،از مزیتتت متتالکیتی بهرهمنتتد میشتتوند کتته بتته
کارآفرینان کمک میکند تا فرصتهای جدید را دنبال کنند (گیاراتانا و توریسی.)2010 ،
درخصوص فرضیۀ ششم مبنی بر تأثیر مثبت یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیتزات
پزشکی ،ازآنجاکه آمارۀ  tدر داخل بازۀ  -1/96تتتا  1/96استتت ( ،)1/764یتادگیری ستتازمانی در ستتطح اطمینتتان  95درصتتد بتتر
کارآفرینی سازمانی تأثیر م ناداری ندارد .درنتیجه ،فرضیۀ ششم تحقیق رد میشود .در فرضیۀ هفتم کتته تتتأثیر حمایتت متتدیریت
ارشد بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی بررسی شدهاست ،با توجتته بتته مقتتدار آمتتارۀ  tبتته
میزان  10/170این فرضیه تأیید شدهاست .تأیید این فرضیه در راستای تحقیقات قبلی است که بیان کردهاند حمایتت متتدیران از
کارکنان فناوری اجازه میدهد تا کارکنان دان

خود را بتترای تحریتک نتتوآوری منتشتتر کننتتد و بتته شتترکت اجتتازه میدهتتد تتتا

فرصتهای رشد را شناسایی کرده و به این ترتیب کارآفرینی سازمانی و سایر ف الیتهتتای ایجتتاد ثتتروت را تولیتد کنتتد (زهتترا و
همکاران .)2009 ،مشخص شدهاست که حمایت مدیریت ارشد رابطۀ مثبت مستقیمی با نتایج نوآورانه یک سازمان دارد .همچنین
برپایۀ تحقیقات ،هر سطح از مدیریت نق

کلیدی در تسهیل کارآفرینی شرکت ایفا میکنتتد (کوراتکتتو و همکتتاران .)2014 ،1بتتا

توجه به فرضیات  9 ،8و  10مشخص شدهاست که ظرفیت جذب متغیر میانجی حمایتت متتدیریت ارشتتد از کتتارآفرینی ستتازمانی
نیست و برعکس شایستگی متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی متغیر میانجی حمایت مدیریت ارشد و کارآفرینی سازمانی درنظتتر
گرفته میشود.
در فرضیۀ یازدهم تأثیر ظرفیت جذب بر شایستگی متمایز فناورانه نشان داده شدهاست که چون آمارۀ  tدر خارج بتتازۀ  -1/96تتتا
 1/96است ( ،)7/109ظرفیت جذب در سطح اطمینان  95درصد بر شایستتتگی متمتتایز فناورانتته تتتأثیر م نتتاداری دارد .درنتیجتته،
فرضیۀ یازدهم تحقیق تأیید میشود .ظرفیت جذب غالباً منجر به نوآوریهای فناورانه ،پیشرفتهای عملیاتی و بهرهوری ،افزای
قابلیت اطمینان و انطباقپذیری شرکتها میشود ،که این نیز ستتطوح بتتاالتر تواناییهتتای فناورانتۀ ستتازمانی و رقابتپتتذیری را
بهدنبال خواهد داشت (گوپتا و توماس .)2001 ،در زمینه فناوری ،ترکیب دان

و فناوری جدید بهدستآمده به ستتازمانها کمتتک

میکند تا شایستگی متمایز فناورانه را توس ه دهند و مزیت رقابتی ایجاد کنند (رئال و همکتتاران .)2006 ،هرچتته ظرفیتتت جتتذب
بیشتر باشد ،ساخت شایستگی متمایز فناورانه مؤثرتر است .این فرایند شرکت را با شیوۀ نوآوری در بازارهای

رقابتی نگه میدارد

1. Kuratko, Hornsby & Covin
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(پارک و هی .)2012 ،درواقع ،توانایی استفاده از شایستگی متمایز فناورانه در یک سازمان به ظرفیت جتتذب دانت
قبلی و شدت تالش برای درک و یادگیری درمورد این دان

فنتتی متترتبط

بستگی دارد (کوهن و لونتال1990 ،؛ گارسیا متتورالس و همکتتاران،

.)2007
در فرضیۀ دوازدهم تأثیر یادگیری سازمانی بر شایستگی متمایز فناورانه سنجیده شدهاست که چون آمارۀ  tدر خارج بازۀ  -1/96تا
 1/96است ( ،)9/089یادگیری سازمانی در سطح اطمینان  95درصد بر شایستگیهای متمتتایز فناورانتته شتترکتهای دان بنیتان
حوزۀ تجهیزات پزشکی تأثیر م ناداری دارد .درنتیجه ،فرضیۀ دوازدهم تحقیق تأیید میشتتود .براستتاس مطال تتات انجامشتتده نیتز
یادگیری سازمانی موجب ایجاد شایستگیهای متمایز فناورانه میشود (پراهالد و همل .)1990،دیگر محققتتان بیتان کردهانتتد کتته
یادگیری سازمانی روشی است که با آن سازمانها دان

ایجاد میکنند و شایستگی متمایز فناورانه را بهدستتت میآورنتتد (رئتتال و

همکاران .)2006 ،برخی از نویسندگان ازجمله (چاستون و همکاران )1999 ،م تقدند که یادگیری سازمانی مسیری برای دستیابی
به مزیت رقابتی و کمک به سازمانها برای نوآوری بیشتر و بهبود عملکردشان استتت .شایستتتگیهای متمتتایز فناورانتته ازطریتتق
فرایند یادگیری سازمانی ایجاد میشوند .با این فرایند ،همراه با نتایج آن ،یک سیستم «فرایادگیری» تشکیل میشود .این سیستم
قابلیت یادگیری مستمر است که بهویژه در محیطهای پیچیده و آشفته بهمنظور توس ۀ شایستگیهای متمایز پویا ضروری استتت
(لی و همکاران .)1996 ،از نگاه لئونارد -بارتون ( ،)1992شایستگیهای متمایز فناورانه ممکتتن استتت در طتتی یتتک دورۀ زمتتانی
طوالنی نهادینه شوند و درنتیجه ،بخشی از سیستم خلق دان

شرکت را تشکیل دهند .نویسندگانی مانند همل ( ،)1991پراهالد و

همل ( )1990پیشنهاد میکنند که شایستگیهای متمایز فناورانه مبتنی بر یادگیری جم ی سازمان است.
پیشنهادهای پژوهشی
با توجه به یافتههای پژوه

و بهمنظور کاربرد نتایج در شرکتهای دان بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی ایتتن پیشتتنهادها مطتترح

میشود :حضور مدیران ارشدی که از اجرای فناوریهای جدید حمایت میکنند و نگرش فناورانه را در شرکتهای مدنظر ترغیب
میکنند ،میتواند رویکرد سازمان را بهسمت نوآوری بیشتر ببرد .وجود مدیران با چنین نگرشی در شرکتهای دان بنیتان حتتوزۀ
تجهیزات پزشکی کمک میکند تا از فرصتهای جدید و مداومِ محیطهتتایی کتته در م تتر

تغییتر شتتدید فنتتاوری قتترار دارنتتد،

بهرهبرداری شود .همچنین حضور مدیران ارشد با روحیه و تمایل یتادگیری فتتراوان در شتترکتهای متتذکور پیشتترفت یتادگیری
سازمانی را تسهیل میکند .پیشنهاد میشود مدیران ارشد هزینه و مناب ی را جهت دستیابی به دان

بیرونتی و جدیتد تخصتیص

دهند .همچنین اقدام مدیران درجهت حضور پرسنل ماهر و دارای اطالعات فنی در شتترکت توصتیه میشتتود .ارائتۀ فراینتتدهای
آموزشی ممکن است به کارکنان در توس ۀ تواناییهای آنها کمک کند و زمینههای سازمانی را ایجاد کند که افراد و تیمهتتا قتتادر
باشند اطالعات کارآفرینی جدیدی را بهدست آورند .یادگیری سازمانی ممکن است با آمادهسازی ذهن افراد و افزای

توانایی آنها

در شناسایی فرصتهای بالقوۀ کارآفرینی از محیط ،به کارمندان کمک کند .ازآنجاکه ممکتتن استتت ایجتتاد جوامتتع و کانالهتتای
ارتباطی همچون شبکههای اجتماعی برای سازمانها مناسب باشد ،این افراد باید تشویق شوند تا دانت
یکدیگر به اشتراک بگذارند.

و تخصتتص ختتود را بتتا

1400 ،4  شمارۀ،1  دورۀ،زیستبوم نوآوری
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