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چکیده
هدف  :بررسی تاثیر گذاری جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بوده است .روش تحقیق  :پژوهش حاضر
ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات ،تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه آماری ده
شرکت بزرگ بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی که حجم نمونه  186نفر از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد
که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها جمعیت شناختی و استخراج
شاخصهای مرکزی از آمار توصیفی و نرمافزار SPSS 24و برای تجزیهوتحلیل آمار استنباطی از مدل معادالت ساختاری و
از نرمافزار Smart PLS2استفادهشده است .یافته های تحقیق :بیانگر نقش مثبت و معنی دار متغیرهای حمایت نهادی ،
روابط تجاری و کشف فرصت بر تاثیر گذاری رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید است .نتیجه گیری :نتایج
تحقیق نشان می دهد ،که تأثیر حمایت نهادی  ،روابط تجاری و کشف فرصت نقش معنی دار و مثبت رویکردکارآفرینی بر
عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش اقدامات کارآفرینی بوده است.
واژههای کلیدی :رویکردکارآفرینی ،عملکرد سرمایه گذاری جدید ،اقدامات کارآفرینی ،حمایت نهادی ،روابط تجاری ،کشف فرصت
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مقدمه
امروزه عملکرد سرمایه گذاری های جدید همچنان در ادبیات کارآفرینی توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده
است) .(Alvarez and Busenitz,2016در حالی که تحقیقات چندین عامل تعیین کننده برای عملکرد جدید را نشان داده
است  ،شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری های جدید با محدودیت های عمده ای روبرو هستند (به عنوان مثال  ،مسائل
جدید  ،کوچک بودن  ،محدودیت های مالی و شناخت محدود) که می تواند بقای آنها را تضعیف کند(Acosta, Crespo .

 and Agudo, 2018).در حالی که گرایش کارآفرینی عامل اصلی تعیین کننده عملکرد جدید است  .سو الت مهم تحقیقاتی
که باقی می ماند این است که چگونه و در چه شرایطی سرمایه گذاری های جدید مزایای عملکرد را از رویکرد کارآفرینی به
حداکثر می رسانند .از زمان کارهای اولیه که توسط ) Covin and Wales (2019و( ، Lumpkin and Dess )1996در
ارتباط با چندین چارچوب رویکرد کارآفرینی را مورد بررسی قرار داده اند و بیشتر آنها بر نتایج عملکرد آن متمرکز بوده است .
با وجود پیشرفت های انجام شده تا به امروز  ،مجموع تحقیقات رویکرد کارآفرینی موجود شواهد تجربی مختلط و بی نتیجه ای
را نشان می دهد .به عنوان مثال  ،در حالی که برخی از مطالعات نشان می دهد که رویکرد کارآفرینی پیش بینی کننده قوی
عملکرد با گذشت زمان است  ،برخی دیگر شواهدی ارائه می دهند که رویکرد کارآفرینی به طور کلی بر عملکرد تأثیر نمی
گذارد .این فقدان شواهد تجربی قانع کننده در مورد پیوند عملکرد رویکرد کارآفرینی

 ،محققان را بر آن داشته است تا

تحقیقات بالقوه عدم تجربی آشکار را آغاز کنند) . (Covin and Wales, 2019از این نظر محققان  ،مطالعات مفهوم سازی و
عملیاتی سازی رویکرد کارآفرینی

 ،نوع شرکت و پویایی پیکربندی را به عنوان منابع احتمالی ناسازگاری های تجربی

شناسایی کرده اند.تحقیقات بیشتر استدالل می کند که فقدان مشخصات نظری سازوکارهای علی بینابینی ممکن است زمینه
ای شواهد تجربی متناقض موجود را به حساب آورد .در حالی که اقدامات کارآفرینی مانند رفتار کشف فرصت ممکن است
مکانیسم های احتمالی باشد  ،بیان نظری در مورد فرآیندهای اقدامات کارآفرینی که رویکرد کارآفرینی را با عملکرد متصل
می کند  ،هنوز توسعه نیافته است .بر این اساس  ،این مطالعه از مدل قصد-رفتار برای توضیح سازوکار اقدام کارآفرینی استفاده
می کند که رویکرد کارآفرینی

را به عملکرد متصل می کند (Mahrous and Genedy, 2019) .در حالی که رویکرد

کارآفرینی تمایل کارآفرینان به ابتکار عمل در زمینه ریسک پذیری برای بهره برداری از فرصت های بازار  -محصول را به
دست می آورد  ،فعالیت های کارآفرینی اقدامات کارآفرینان برای کشف و بهره برداری از فرصت های ورود جدید را به تصویر
می کشد .بنابراین در حالی که رویکرد کارآفرینی وضعیت کلی استراتژیک کارآفرینان را نسبت به یک فعالیت کارآفرینی
منعکس می کند  ،اقدامات کارآفرینی مظاهر واقعی فعالیت کارآفرینی را دربرمی گیرد .این تمایز منعکس کننده مدل قصد-
رفتار است  ،که ادعا می کند یک قصد مقدمه ای برای تجلی یک عمل است .از این منظر  ،ما استدالل می کنیم که تمایل به
انجام فعالیت های کارآفرینانه تعیین کننده واقعی تجلی عمل کارآفرینی است .با استفاده از مدل قصد  -رفتار  ،تحقیقات قبلی
در مورد جهت گیری های استراتژیک  ،و )Covin and Lumpkin, (2011برای تحقیقاتی که روابط علی بین رویکرد کارآفرینی
و رفتار ورود جدید را بررسی می کن.د  .مطالعه حاضر مرزهای تحقیق رویکرد کارآفرینی را با محاسبه فرآیندهای کارآفرینی
از طریق که رویکرد کارآفرینی عملکرد جدید سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد .از استدالل های فوق  ،و با اشاره به
مفهوم سازی در حال ظهور رویکرد کارآفرینی به عنوان "یک فرایند استراتژی سازی که پایه و اساس تصمیمات و اقدامات
کارآفرینی را با هدف ایجاد یک مزیت رقابتی برای سازمان ها فراهم می کند"
لذا در این تحقیق ما برآنیم که به این پرسش اساسی یعنی  :نقش حمایت نهادی  ،روابط تجاری و کشف فرصت در تاثیر
گذاری جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید از دیدگاه سطوح مدیریت و کارشناسان ده شرکت بزرگ
بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی چگونه است؟ پاسخ دهیم.
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پیشینه نظری فرضیه های تحقیق
رویکرد کارآفرینی " روش ها  ،شیوه ها و سبک های تصمیم گیری را که مدیران برای اقدام کارآفرینانه استفاده می کنند"
ضبط می کند .از زمان کار اساسی )Miller, (1983رویکرد کارآفرینی به یکی از بیشترین موضوعات مورد تحقیق و کاربرد
پدیده های سطح شرکت در ادبیات کارآفرینی تبدیل شده است  ،بنابراین به یک جهت گیری استراتژیک قابل توجه برای رشد
و بقای شرکت تبدیل شده است .با استفاده از رویکرد کارآفرینی به عنوان یک ساختار کانونی  ،تحقیقات عمدتاً بر مفهوم
سازی و پیامدهای آن متمرکز شده است.دو مفهوم سازی اصلی از رویکرد کارآفرینی در ادبیات کارآفرینی و استراتژی ظاهر
شده است  ،که هر یک از نظر تئوری و تجربی به روش خود کمک قابل توجهی می کند .اولین مفهوم سازی  ،دیدگاه یک
بعدی ) Miller, (1983است که تأثیر مشترک ابعاد رویکرد کارآفرینی را توضیح می دهد.طبق گفته های Covin and

)" ،Lumpkin (2011رویکرد کارآفرینی را می توان به عنوان یک ویژگی پایدار در سطح شرکت درک کرد که با کیفیت
واحدی ارائه می شود که رفتارهای ابتکاری و پیشگیرانه مشترک است".مفهوم سازی دوم  ،رویکرد کارآفرینی را به عنوان یک
سازه چند بعدی ارائه می دهد که در آن ابعاد رویکرد کارآفرینی به گونه ای مدل سازی می شود که به طور مستقل تأثیر می
گذارد تا بر عملکرد تجاری تأثیر بگذارد .علیرغم تفاوت در مفهوم سازی  ،رویکرد کارآفرینی در سطح شرکت ویژگی های
کارآفرینی و گرایش های عمیق فلسفی شرکت ها را نشان می دهد .عواقب رویکرد کارآفرینی نیز در ادبیات موجود بسیار
مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات عالوه بر متغیرهای نتیجه گذشته مانند تاثیر رویکرد کارآفرینی بر بخشهای حسابداری
مالی و اقدامات عملکردی مبتنی بر بازار  ،تحقیقات رویکرد کارآفرینی را برای تأثیر سایر نتایج مانند تولید دانش  ،اتحاد های
استراتژیک  ،یادگیری استراتژیک  ،تجاری سازی فناوری و اخیراً تصمیمات مالی شرکت ها  ،مدلسازی کرده است .مطالعات
بررسی تأثیر رویکرد کارآفرینی

بر عملکرد تجاری  ،با این حال ادعا می کنند که رابطه ممکن است توسط سازوکارهای

احتمالی و مداخله گر احاطه شده باشد .به عنوان مثال Wang, Thornhill and De Castro,( 2017) ،استدالل می کنند
که تأثیر رویکرد کارآفرینی بر عملکرد به سطوح مشروعیت شناختی  ،نظارتی و هنجاری سرمایه گذاری های جدید بستگی
دارد .کار کالسیک ) )Miller, (1983در مورد رویکرد کارآفرینی استدالل می کند که "یک شرکت کارآفرین شرکتی است
که به نوآوری در بازار محصول روی می آورد  ،فعالیت هایی تا حدودی خطرناک انجام می دهد  ،و اولین بار است که با نوآوری
های" فعال " ،شکست دادن رقبا می انجامد .اخیراً  ،رویکرد کارآفرینی

جهت گیری یک شرکت را برای تصمیم گیری

کارآفرینانه در نظر گرفته است که می تواند منجر به ورود جدید شود  ،با ورود جدید  ،کشف آشکار شرکت و بهره برداری از
فرصت های بازار محصول .با این حال  ،به عنوان یک سازه نگرشی  ،جذب اهداف مدیران ارشد  ،رویکرد کارآفرینی ممکن
است همیشه مستقیماً بر عملکرد تأثیر نگذارد McGee and Peterson ,2019.در گرفتن نشانه ای از مدل قصد-رفتار  ،که
قصد را به عنوان پیشینی فوری عمل رفتاری می داند  ،ما برای یک مدل میانجیگری بحث می کنیم که در آن رویکرد
کارآفرینی به عنوان یک پیش درآمد برای کشف فرصت های کارآفرینی عمل می کند و سپس کشف فرصت کارآفرینی بر
عملکرد تأثیر می گذارد.ما دراین تحقیق دو توضیح برای حمایت از این بحث ارائه می دهیم.در راستا موضوع تحقیق یعنی
تأثیر رویکردکارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش اقدامات کارآفرینی مطالعات نزدیک صورت گرفته که
چند مورد خواهد آمد - :آقابابایی  ،جعفری و پیک فلک  ")1398(،بررسی تاثیر رویکرد کارآفرینی بر عملکرد شرکت با در نظر
گرفتن نقش میانجی استراتژی تمایز" نتایج حاکی از این است که رهبری و جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد شرکت از
طریق استراتژی تمایز تاثیر دارد .رویکرد کارآفرینی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد .پیری سرآسیابی )1397( ،
" اثر سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر روبکرد کارافرینی پایدار در سرمایه گذاری کسب و کارهای کوچک ومتوشط نتایج نشان
داد که ریسک پذیری ،رفتار پیشگامانه و نوآوری بر رویکرد کارآفرینی کسب و کارهای کوچک بر سرمایه گذاری کسب و
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کارهای کوچک ومتوشط ر است " Donbesuura, Bosob and Hultman, (2020) .جهت گیری کارآفرینی با تأثیر باال:
برخی از رهنمودها را پیشنهاد می دهند"

ایشان بیان می کنند که رویکرد کارآفرینی جهت گیری یک شرکت را برای

تصمیم گیری کارآفرینانه در نظر گرفته می شودکه می تواند منجر به ورود شرکت جدید شود  ،با ورود تازه وارد  ،کشف فرصت
آشکار شرکت و بهره برداری از فرصت های بازار محصول ایجاد می شود " Covin and Wales (2019) .جهت گیری
کارآفرینی با تأثیر باال :برخی از رهنمودها را پیشنهاد می دهند"

ایشان بیان می کنند که رویکرد کارآفرینی جهت گیری

یک شرکت را برای تصمیم گیری کارآفرینانه در نظر گرفته می شودکه می تواند منجر به ورود شرکت جدید شود  ،با ورود تازه
وارد  ،کشف فرصت آشکار شرکت و بهره برداری از فرصت های بازار محصول ایجاد می شود.
همانطور که مشخص است با توجه به چارچوب نظری تحقیق می توان ارتباط میان متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی
زیر مشاهده نمود .با تجزیه و تحلیل و بررسی انواع مدلهای ارائه شده در حوزه مبنانی نظری تحقیق Donbesuura, Bosob

) and.Hultman, (2020بدلیل جامعیت و در برداشتن کلیه متغیرهای تحقیق و نزدیکی به اهداف اصلی تحقیق " تأثیر
رویکردکارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش اقدامات کارآفرینی " از مقاله نامبردگان اقتباس گردید است
فرضیه های اصلی:
فرضیه اول  :رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید تاثیر مثبت و معناداری می گذارد.فرضیه دوم :رویکرد کارافرینی
بر عملکرد سرمایه گذاری جدید با نقش میانجی کشف فرصت تاثیر مثبت و معناداری می گذارد..فرضیه سوم :حمایت نهادی
نقش تعدیلی و تاثیرگذار غیرمستقیم مثبت و معنادار بر رویکرد کارافرینی از طریق کشف فرصت بر عملکرد جدید سرمایه
گذاری دارد .و فرضیه چهارم :روابط تجاری نقش تعدیلی تاثیر گذار غیرمستقیم مثبت و معنادار در رویکرد کارافرینی از
طریق کشف فرصت بر عملکرد جدید سرمایه گذاری دارد .

شکل:1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر داده های گردآوری شده از نوع کمی و در کل یک تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد.
جامعه آماری پژوهش شامل سطوح مدیریت عالی ( مدیر عامل و معاونین )ده شرکت بزرگ بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی
در تهران که تعداد جامعه آماری  361نفر که با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه  186نفر انتخاب شده است .برای
تجزیه و تحلیل آمار توصیفی (استخراج شاخص های مرکزی ،جمعیت شناختی ) نرم افزار  Spssنسخه  24و برای آمار
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استنباطی از معادالت ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Smart-Plsنسخه  3استفاده شده است .برای ارزیابی
پرسشنامه از مقیاس لیکرت پنج گزینه ای روی پیوستار کامال موافقم تا کامال مخالفم ،استفاده شده است .پایایی پرسشنامه
پژوهش در هریک از مولفه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردیده و در همه موارد در سطح مناسبی مورد تایید قرار
گرفته است .به منظورتعیین روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی وتحلیل عاملی تاییدی (روایی سازی) استفاده شده
است .در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از تحلیل عاملی و مدل بندی معادالت ساختاری ()SEM
استفاده شده است .در پایان برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSو  Smart PLSاستفاده می شود .جامعه آماری
پژوهش شامل سطوح مدیریت عالی ( مدیر عامل و معاونین )ده شرکت بزرگ بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی در تهران
بوده است  .حجم نمونه تقریب ًا برابر است 186نفر است .با توجه به اینکه ممکن است برخی پرسشنامه ها پاسخ داده نشود یا
برگشت داده نشود ما در این تحقیق  10درصد بیشتر از حجم نمونه محاسبه شده ،پرسشنامه توزیع خواهیم کرد تا این
مساله منجر به کمتر شدن حجم نمونه نهایی محاسبه شده نگردد .بااین وجود  204پرسشنامه توزیع ولی فقط  189پرسشنامه
سالم برای آنالیز آماری بدست آمد
یافته های
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری در جدول  1آمده است .مشخصات شامل وضعیت جنسیت ،سن , ،تحصیالت
میباشند که چگونگی توزیع آنها در بین پاسخگویان به پرسشنامه برحسب فراوانی ،درصد فراوانی طبقهبندی و ارائه شدهاند.
آمار توصیفی ،شاخص های مرکزی و پراکندگی از جمله میانگین ،انحراف معیار و واریانس مربوط به هر متغیر از طرف پاسخ-
دهندگان مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
حاصل از آن در جدول ( )1گزارش گردیده است.
یکی از پیش فرضهای اصلی استفاده از آمار
پارامتری و رگرسیون نرمال بودن توزیع است.
جهت بررسی نرمال بودن داده ها از روش آزمون
کولموگروف اسمیرنوف کولموگروف اسمیرنوف
استفاده گردید که نتایج حاصل از آنها در پیوست
( )2گزارش گردیده است .نتایج نشان داد که
تمامی متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال
هستند .لذا می توان از روش معادالت ساختاری با
رویکردحداقل مربعات جزئی ،استفاده کرد.
آزمودن فرضیهها
برای بررسی فرضیه های تحقیق ابتدا باید ضرایب مسیر مربوط به هریک از فرضیات محاسبه گردد .ازاینرو در شکل 2و
 3خروجی ضرایب مسیر مدل معادالت ساختاری جهت آزمون فرضیات پژوهش که در مراحل قبل برازش آن نیز مورد تأیید قرار
گرفته ،ارائه گردیده است.
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شکل  :2مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد شده (ارزیابی مدلهای ساختاری)

شکل : 3مدل پژوهش در حالت معناداری تی (ارزیابی مدلهای ساختاری)
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تحلیل یافتهها
جدول)  :)2نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

:






×



×



𝛃

T_value

𝟐𝑹

𝟐𝑸

𝟐𝒇

VIF

0.594

9.722

0.00

0.352

0.182

-

-

0.291

5.337

0.00

0.659

0.366

0.150

1.663

0.378

6.363

0.00

0.659

0.366

0.268

1.564

0.183

3.419

0.001

0.659

0.366

0.074

1.321

0.116

2.015

0.044

0.659

0.366

0.03

1.315

0.196

3.476

0.001

0.659

0.366

0.073

1.442

0.150

3.510

0.00

0.659

0.366

0.052

1.315

فرضیه اول :رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید تأثیر معنی داری دارد .همانطور که در جدول  2آمده
است  .،مقدار آماره تی و ضریب مسیر بین رویکرد کارافرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید بترتیب برابر  5.337و 0.291
بدست آمده است .)β=0.291, t=5.337>1.96, P<0.05(.در واقع با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری ( )t-valueبیشتر
از  1.96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05
معنادار است؛ یعنی رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید تأثیر مثبت و معناداری دارد .یعنی با افزایش یک انحراف
استاندارد در نمرات رویکرد کارافرینی ،شاهد افزایش در نمرات عملکرد سرمایه گذاری جدید به اندازه  0.291انحراف استاندارد
خواهیم بود .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود اثرگذاری رویکرد کارافرینی
بر عملکرد سرمایه گذاری جدید با احتمال  95درصد تایید می شود.در راستای این فرضیه میتواند گفت که نتایج این فرضیه با
مطالعاتDonbesuura, Bosob and Hultman, (2020) -1 :تحت عنوان جهت گیری کارآفرینی با تأثیر باال Mahrous -2

) and Genedy (2019تحت عنوان رابطه بین محیط درون سازمانی  ،گرایش کارآفرینی  ،بازارگرایی و عملکرد سازمانی”
همخوانی نزدیک دارد.
فرضیه دوم :رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید با نقش میانجی کشف فرصت تاثیر مثبت و معناداری

می گذارد .همانطور که در جدول  2آمده است ،تاثیر متغیر رویکرد کارآفرینی بر کشف فرصت با ضریب مسیر  0.594و مقدار
آماره تی  9.722مورد قبول واقع شد .همچنین تاثیر کشف فرصت بر عملکرد سرمایه گذاری جدید نیز با ضریب مسیر 0.378
و مقدار آماره تی  6.363تایید گردید .با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل میتوان استنباط کرد که متغیر کشف
فرصت نقش واسطه ای را در تاثیر گذاری رویکرد کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید ایفا می نماید .از طرفی با توجه به
اینکه مقدار قدر مطلق آماره سوبل ( )Sobelبرابر با  5.281و از  1/96بیشتر محاسبه شده و سطح معناداری آزمون()0.00
کمتر از سطح خطای  0/05بدست آمده است ،می¬توان در سطح اطمینان  95درصد تاثیر میانجی¬گری کشف فرصت را در
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رابطه بین رویکرد کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید را بار دیگر تایید کرد .مقدار تاثیر مستقیم رویکرد کارآفرینی بر
عملکرد سرمایه گذاری جدید( ،)0.291تاثیر غیر مستقیم رویکرد کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید( )0.224و تاثیر
کل رویکرد کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید( )0.515برآورد شده است .لذا اینگونه استنباط می شود که با افزایش
یک انحراف استاندارد در نمرات رویکرد کارآفرینی ،نمرات عملکرد سرمایه گذاری جدید بصورت مستقیم به اندازه 0.291
انحراف استاندارد ،بصورت غیر مستقیم و از طریق کشف فرصت به اندازه  0.224و بصورت کلی به اندازه  0.515انحراف
استاندارد افزایش پیدا خواهد کرد ..در راستای این فرضیه میتواند گفت که نتایج این فرضیه با مطالعاتDonbesuura, -1 :

)Bosob and Hultman, (2020تحت عنوان جهت گیری کارآفرینی با تأثیر باال  Mahrous and Genedy (2019) -2تحت
عنوان رابطه بین محیط درون سازمانی  ،گرایش کارآفرینی  ،بازارگرایی و عملکرد سازمانی” همخوانی نزدیک دارد.
فرضیه سوم :روابط تجاری در رابطه بین رویکرد کارافرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید نقش تعدیلگری ایفا می

کند.همانطور که در جدول 2آمده است ،مقدار آماره تی و ضریب مسیر استاندارد شده بین جمله تعاملی (کشف فرصت × روابط
تجاری) و متغیر وابسته عملکرد سرمایه گذاری جدید بترتیب برابر با  3.476و  0.196محاسبه شده است .با توجه به اینکه
مقدار آماره تی محاسبه شده بیشتر از حد مرزی  1.96و سطح معناداری( )0.001کمتر از سطح خطای  0.05بدست آمده،
اینگونه استنباط می گردد که فرضیه سوم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود .بعبارتی دیگر نقش تعدیلگری روابط
تجاری در ارتباط بین رویکرد کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید تایید می شود.ضریب مسیر بین جمله تعاملی و متغیر
وابسته( )0.196نشان می دهد که روابط تجاری موجب افزایش شدت تاثیر رویکرد کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید
خواهد شد .پرواضح است که با افزایش میانگین نمرات روابط تجاری روابط بین رویکرد کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری
جدید قویتر خواهد شد.

بنابراین فرضیه سوم تحقیق تایید می شود .در راستای این فرضیه میتواند گفت که نتایج این فرضیه با مطالعات-1 :
)Donbesuura, Bosob and Hultman, (2020تحت عنوان جهت گیری کارآفرینی با تأثیر باال -2

Mahrous and

) Genedy (2019تحت عنوان رابطه بین محیط درون سازمانی  ،گرایش کارآفرینی  ،بازارگرایی و عملکرد سازمانی” همخوانی
نزدیک دارد.
فرضیه چهارم :حمایت نهادی در رابطه بین رویکرد کارافرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید نقش تعدیلگری ایفا می

کند.همانطور که در جدول 2آمده است ،مقدار آماره تی و ضریب مسیر استاندارد شده بین جمله تعاملی (کشف فرصت ×
حمایت نهادی) و متغیر وابسته عملکرد سرمایه گذاری جدید بترتیب برابر با  3.510و  0.150محاسبه شده است .با توجه به
اینکه مقدار آماره تی محاسبه شده بیشتر از حد مرزی  1.96و سطح معناداری( )0.00کمتر از سطح خطای  05.0بدست آمده،
اینگونه استنباط می گردد که فرضیه چهارم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود .بعبارتی دیگر نقش تعدیلگری حمایت
نهادی در ارتباط بین رویکرد کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید تایید می شود.ضریب مسیر بین جمله تعاملی و متغیر
وابسته( ) 0.150نشان می دهد که حمایت نهادی موجب افزایش شدت تاثیر رویکرد کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید
خواهد شد .پرواضح است که با افزایش میانگین نمرات حمایت نهادی روابط بین رویکرد کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری
جدید قویتر خواهد شد.
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بحث و برسی و نتیجه گیری کلی:

این تحقیق با عنوان تأثیر رویکردکارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش اقدامات کارآفرینی بوده
است .ازآنجاییکه در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص و مقیاس دادهها از نوع کمی هستند از فرمول کوکران جامعه محدود
برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است جامعه آماری تحقیق سطوح مدیریت عالی ( مدیر عامل و معاونین )ده شرکت
بزرگ بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی در تهران که تعداد جامعه آماری یا  N 162نفر بوده است .که تعداد حجم نمونه
برای جامعه معلوم هم در جدول مورگان وکریستی و هم فرمول کوکران  115نفر را نشان داده است .نتایج آمار توصیفی
بدینصورت بوده که  -1:توزیع فراوانی جنسیت  :تعداد پاسخگو 118 ،نفر( 62.4درصد) مرد و  71نفر( 48.6درصد) زن -2
توزیع فراوانی تحصیالت  :بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت فوق لیسانس هست که  70درصد از وزن کل را به خود
اختصاص داده است و کمترین فراوانی مربوط به دکتری بوده که  21.7درصد از وزن کل نمونه را شامل میشود -3توزیع
فراوانی سن پاسخدهندگان  :بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی  41تا  50سال هست که  37درصد از وزن کل را شامل
میشود .کمترین فراوانی مربوط به رده  18تا  30سال بوده که 14.8درصد از حجم کل را به خود اختصاص داده است.

پیشنهاد در راستای فرضیه اول تحقیق ( :تعامل کاری نقش میانجی کامل در تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی حمایتی بر رضایت
شغلی ایفا می کند .با توجه به یافته تحقیق (جدول  )2به سازمان جهاد کشاورزی البرز پیشنهاد میشود-1:توسعه فرهنگ
سازمانی جهت فراهم کردن بستر سازمانی مناسب جهت ارتباط خوب کارکنان با سرپرسشتان -2حمایت سطوعالی سازمانی
جهت فراهم کردن بستر سازمانی مناسب جهت ارتباط خوب کارکنان سازمان با همدیگر -3فراهم کردن بستر سازمانی
مناسب جهت زمینه رشد و پیشرفت کاری کارکنان سازمان.پیشنهاد در راستای فرضیه اول تحقیق ( :رویکرد کارافرینی بر
عملکرد سرمایه گذاری جدید تأثیر معنی داری دارد) با توجه به یافته تحقیق (جدول  )2به شرکتهای مرتبط با محیط
پژوهش پیشنهاد میشود-1:شرکت باید با سرمایه گذاری جدید حود اقداماتی را آغاز کند که رقبا را تحت تاثیر قرار دهد.
بطور مثال توسعه و تجاری سازی محصول یا روش تولید یا یک تکنولوژی سطح باال  -2شرکت باید محصوالت  /خدمات جدید
را به بازار معرفی کند .بطور مثال در این راستا میزان شکاف های تقاضا و عرضه در بازار را شناسایی و برای پرکردن این
شکاف برروی ایجاد محصول و خدمات جدید یا بهبود محصوالت موجود سرمایه گذاری کند -3شرکت با سرمایه گذاری رو
ایده های جدید محصوالت و خدمات نواور به بازار معرفی کند تا در بازار پیشرو باشد .در این راستا شرکت بطور مثال فرصت
هایی را در بازارهایی که تجربه شخصی ندارد کشف و سرمایه گذاری کند.
پیشنهاد در راستای فرضیه دوم تحقیق ( :رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید با نقش میانجی کشف فرصت
تاثیر مثبت و معناداری می گذارد ).با توجه به یافته تحقیق (جدول  )2به شرکتهای مرتبط با جامعه اماری پیشنهاد
میشود-1 ::شرکت با سرمایه گذاری روی فرصت های پرخطر در حوزه فعالیت خود تمرکز دهد تا پیشگامی و مزیت رقابتی
خود نسبت به رقبا تحکیم و توسعه دهد بطور مثال تشکیل واحد رصد محیط برای استفاده از فرصت های جدید تجاری در
دستور کار قرارد می دهد -2.مدیریت شرکت در زمان عدم اطمینان و تصمیمات جسورانه بگیرد تا پیشگامی و مزیت رقابتی
خود نسبت به رقبا تحکیم و توسعه دهد .در این راستا شرکت هوشیاری ویژه ای نسبت به فرصت های محیطی داشته باشد.
پیشنهاد در راستای فرضیه سوم و چهارم تحقیق ( :روابط تجاری و نهادی در رابطه بین رویکرد کارافرینی و عملکرد
سرمایه گذاری جدید نقش تعدیلگری ایفا می کند) با توجه به یافته تحقیق به جامعه اماری پیشنهاد میشود -1:مدیریت
شرکت باید اقدامات گسترده برای دستیابی به اهداف ضروری در روابط تجاری مد نظر قرار دهد -2.توسعه توانمندی شرکت
در نحوه برقراری ارتباط خوب با شرکت های تأمین کننده -3توسعه توانمندی شرکت در نحوه برقراری ارتباط خوب با با
شرکت های رقیب -4توسعه توانمندی شرکت در نحوه برقراری ارتباط خوب با با مشتریان
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