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 ئلهمس یانقدمه و بم

 یت  آمیتت ارتباط موفق یرسد، برقراریبه نظر م یها ضرورشرکت همة یدر اقتصاد امروز، آنچه برا

 یت   یریپت  رقابتت  یتان، بنمدرن دانش یدر اقتصادها. حفظ رقابت است یدانش با بازار در راستا

 اند موفق ییهاشرکت ی،اقتصاد رقابت ینچن در(. Gunawan et al., 2013)رود یمار شمبه یمنبع اصل

بتا  بته بتازار     یبا توان رقتابت  یاز منابع خلق کنند و بتوانند محصول یدیجد یبترک ی،که با نوآور

از  یتری گبهتره  یتمهم بنا نهاده شده است و اهم ینبر ا یانبندانش یهاشرکت یتماه. عرضه کنند

ها و مراک  رشد مستقر در پارک یانبندانش یهاشرکت ینوآورانه در بازار برا یو عملکرد یورنوآ

بتا   یسته تتر در مقا نییپتا  یبودن و توان رقابتاز کوچ  یامر ناش ینهاست و اشرکت یگراز د یشب

(. 83ص ،9831آراستته و جاهتد،   )در بازار از منظر منتابع متتلتا استت     یبرق یهاشرکت یگرد

 یرونق اقتصتاد  ی،فناور ةکوچ  در توسع یهادهد شرکتیمتتلا نشان م یکشورها های هتجرب

بته   یانبناقتصاد دانش یربناینظران زدارند و به گفتة اکثر صاحب یاشتغال مولد نقش اساس یجادو ا

 (. Silvia & Stefania, 2009, p.129)روند یشمار م

 یتع استت کته درون ستازمان توز    یمتعتدد  رانیگو شتام  بتاز   یتعامل یندیفرا ینوآور یندفرا

ن را آنوآورانته   یجو نتتا  دهدرا شک   ینوآور یهایتآنکه بتواند فعال یبرا یندیفرا ینچن. اند شده

(. Dyer & Nobeoka, 2006, pp.345-367) یابتد توستعه   یتعتامل  یهتا درون شتبکه  یدبا ،منتشر کند

 ژنگ
رشد و گستتر    یبرا یتقابل ینترو مهم یمیقد یترک الگوها یمعنارا به ینوآور( 8003) 

و  یرقتابت  یتت حفتظ م   یاز عوامت  اصتل   یکیعنوان به یسازمان به شمار آورده است و از نوآور

 ,Jimenez & Cegarra, 2008)کترده استت    یتاد  یرقتابت  یمان در بازارهتا زبلندمتد  ستا   یتموفق

pp.389- 412) .بته  یاجتماع یةر را به مفهوم سرماوکاکسب ةنظران حوزصاحب ةعالق یت،واقع ینا

ستازمان   یرقابت یتو خلق م  یتسطح عملکرد، موفق یثر در ارتقاؤم یندآیشو پ اصلیعنوان عام  

 انتتددر ستتطح ستتازمان دانستتته  ینتتوآور یربنتتایرا ز یاجتمتتاع یةجلتتب کتترده استتت و ستترما 

                                                           
1. Zheng  
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(Subramaniam & Youndt, 2005, pp.450- 463 .)قتادر بته    یرومنتد، ن یعاجتما یةبا سرما یسازمان

منظتور خلتق عملکترد    از اطالعتا  بته   یمتنتوع  ةمناسب بته مجموعت   یبندبا زمان یعسر یدسترس

 یتان م یتن و در ا رودیها به شمار مت سازمان یناملموس برا ییدارا ینوع یهسرما ینا. نوآورانه است

زمتان ممکتن    ینتریعرمطلوب و در س طور به یین دارایهستند که از ا ییهاها آنشرکت ینترموفق

مشتترک و تعتامال  و    یاعتماد، هنجارها مانند ییهالفهؤم یقاز طر یاجتماع یةسرما. دکنناستفاده 

ارتقتا و بهبتود عملکترد     یتق طر یتن و از ا شتود  می یدانش مشتر یاعضا سبب ارتقا یانم یهمکار

اگتر   یحتت (. Turkina et al., 2013, pp.108-124)سازمان به همراه خواهد داشتت   ینوآورانه را برا

 یهایانجیم یقآن از طر یت، قو  و ماهشود یبه بهبود عملکرد نوآور یتدر نها ی،ة اجتماعیسرما

 ةسترمای بتر   عتالوه  حاضتر  یتق تحق .قرار نگرفتته استت   یریگآن هنوز مورد مطالعه و اندازه ةبالقو

 یعملکترد نتوآور   بتر را  یدانتش مشتتر   ةو توستع  یمهم، تعهد به نوآور متغیردو  یرتأث اجتماعی،

 یهتا و سنجش عملکرد نوآورانه شرکت یررسبپژوهش،  ینهدف از ا بنابراین،. است کردهمطالعه 

در اقتصتاد و صتنعت    یتوانند نقش مهمیدانشگاه تهران است که م یمستقر در پارک علم و فناور

 .کنند یفاکشور ا یندهآ

 تحقیق ةمبانی نظری و پیشین

 یة اجتماعیسرما

از دانشتگاه    فتان  هتانی توست    ایمقاله در، 9191 سال از بار اولین برای یاجتماع یةسرما اصطالح

 متر  با عنوان ( 9119)  جاکوب جین کالسی  اثر در بار نتستیناما، . مطرح شد یغرب یرجینیایو

(. Alguezaui & Filieri, 2010, pp.891-909) استت  رفتته  کار به آمریکایی ب ر  شهرهای زندگی و

است  یافته کلمن و پوتنام تکام  یو،بورد های نظریه باعم ،  در یاجتماع یةسرما نظریة ،هر حالبه 

                                                           
1. Hanifan 

2. Jacobs 
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(Maurer et al., 2011, pp.157-185 .)مجمتو   »را بته صتور     یاجتمتاع  یةالگار و همکاران سرما

 ییناآشت  ،شتده یرستم  بتیش واز رواب  کتم  یاپا ای هداشتن شبکیاربالقوه که به دراخت یا یقیمنابع حق

 ینتوآور (. Elgar et al., 2011, pp.1044–1053)کرده است  یاتعر «مربوطند شدهیقتصد یامتقاب  

 یستازمان  یة اجتمتاع یدرون سازمان است و سرما یافراد و واحدها همة یجمعتال  دسته یازمندن

 ,Chen et al., 2008)شتود  یدر سازمان منجتر مت   یبه خلق نوآور یکنش جمع ی تسه یقاز طر ی ن

pp.21-34 .)علتت شتناخت،   بته  ییهتا ستازمان  ینهتا در چنت  امر آن است که افراد و گروه ینا ی دل

 یتتته برانگ یتد جد نظرهتای  یت  آمیتت موفق یریکتارگ بته  یرواب  و سطح مشارکت با ، برا ی،آگاه

 یجتاد ا یتق توانتد از طر یم یة اجتماعیو سرما( Brooks & Nafukho, 2006, pp.117-128)شوند  یم

بگت ارد   یرثأبتر عملکترد ستازمان تت     یتره، مبتاد   و غ  یهاینهدانش، کاهش ه  یمو تسه یآورنو

(Zheng, 2008 Brooks & Nafukho, 2006, pp.117-128; .)پوتنتام  یتا حاضتر، تعر  یتق در تحق 
 

 یهنجارهتا  ی،رکن تعام  اجتماع سهرا شام   یة اجتماعیشده است که سرما گرفته کار به( 8000)

 ینبه رواب  موجتود بت   یدنبتشو انسجام ی کارکرد آن را تسه ینترماد، دانسته و مهممشترک و اعت

 . کرده است بیانمتتلا  یهایتافراد در سطوح و موقع

 یتعامل اجتماع

 اجتمتاعی  سترمایة  مهتم  هتای جنبه از ارتباطی هایشبکه در یکدیگر با افراد رواب  کمیت و کیفیت

 تعامت   و ارتباطا  هاآن در که هاییشبکه. شود میعا  و دانش و انتقال اطال تبادل سبب که است

 کتاری  مؤثررواب   یو انتقال دانش و برقرار یکدیگردارد، تعام  اعضا با  یشتریشد  ب اعضا میان

 یا یساختار یهابه شبکه ی،تعام  اجتماع. (Brooks & Nafukho, 2006, pp.117-128) است بیشتر

 کنتد  متی اشتاره   یارتبتاط اجتمتاع   یت  در  ینتوآور  ةکنندیدتول یهاروهو گ یانمشتر ینتعامال  ب

(Zheng, 2008 .)یت  مشتارکت ن د  یقکه از طر یدیدهد محصو   جدیمطالعا  گ شته نشان م 

از تعهتد بته    ییبه سطح بتا   یابند،می توسعه( یتعام  اجتماع یا) ینوآور یدکنندگانو تول یانمشتر
                                                           
1. Putnam 
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 یقاول تحق یةفرض ،ینبنابرا. (Campbell & Cooper, 1999, pp.507-519) خواهد شد منجر ینوآور

 : شود می بیان یرحاضر به صور  ز

 .گ ارد می مثبت ثیرأت یتعهد به نوآور بر یتعام  اجتماع :1 یةفرض

 ینتوآور  یدکننتدگان و تول یاندهد تعام  متعدد مشتتر یمطالعا  گ شته نشان م یجنتا ین،همچن

و  یازهتا هتا، ن یتت را کته دربردارنتدة فعال   یبتوانند دانش مشتتر  یکار یاهاست که گروه ینا یبرا

دستت آورنتد   بته  ،استت  یتد توسعة محصو   جد یکه برا یاطالعات یگرو د یمشتر یهاخواسته

(Gordon et al., 1993, pp.129–139) . بلکتته در عتتو   ،بتتودهتعتتامال  مبتتاد   گسستتته ن

را  ینترنتت ا یهتا حتت  شترکت  یبرخت . هستندو مداوم  تهیوسبر دانش پ یمبتن یندیفرا ةکنند منعکس

. شتود یمت  منجتر  یبه توسعة دانش مشتر یتنها در که گیرند می کار به یتعام  اجتماع ی تسه برای

مشهور دوچرخته استت، تعامت      ةکنندیدتول ی دوچرخه که  یمثال، شرکت قطعا  تتصص رایب

 یت  بته   یابیکترده و دستت   یتت تقو ینترنتت ابه  یدسترس یقرا از طر یانشبا مشتر ینآنال یاجتماع

 یتن از ا. (Nambison, 2002, pp.392–413)استت   کرده یرپ را امکان یتوسعة موفق از دانش مشتر

 ین،بنتابرا . یابتد توستعه   یختوب مناسب بته  یتعام  اجتماع ی بر  یتواند مبتنیم یدانش مشتر ،رو

 :شده است بیان زیر شرح به یقة دوم تحقیفرض

 .گ ارد یم مثبت ثیرأت یدانش مشتر ةبر توسع یتعام  اجتماع: 2 یةفرض

 مشترک یهنجارها

 یت  در  یکننتدگان نتوآور  یدو تول یانمشتتر  ینب یو انتظارا  رفتار ینمشترک، به قوان یهنجارها

استت کته از    یذهنت  ای یتده پد یة اجتمتاع یسترما  یکترد رو یتن طبق ا. کند میاشاره  یشبکة اجتماع

 یگرارتباط با همتد  یجادا ةنحو بارةافراد در ةکنندیینتع یاثر ؤم یهاو نگر ها از ارز  یامجموعه

 یتد کأت یفرهنگت  یهتا ها و نگتر  بر آن ارز  یة اجتماعیسرما یب،ترت ینبه ا. است شده ی تشک

بعتد  (. 9831 ، یتوتن ن) کنتد یمت  ی متما یکدیگربا  یتفاهم و همدل ی،کند که افراد را به همکاریم

                                                           
1. Newton 
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بعتد شتام  ادراک، باورهتا و     یتن ا. شتود یمشترک منعکس م یة هنجارهایلوس هب نیامشتر یشناخت

زبتان   یتا و ختاطرا  مشتترک،    یممفتاه  یلةوست  همشترک است که بت  یو اجتماع یتصورا  فرهنگ

در ( 8001)و همکتاران   هتی . مانتد یمت  یآنان بتاق  یانو م گیرد میافراد قرار  یر مشترک مورد پ 

ارتبتاط   یت  مشتترک بته    یاز هنجارهتا  یابتر مجموعته   یتوانند مبتنیمکه افراد  یافتنددر یقیتحق

 یوجود هنجارهتا  ین،بنابرا(. He et al., 2009, pp.175-180)کنند  یدادست پ ینانقاب  اطم یاجتماع

. شود می منجر یبه نوآور یدکنندگانبه تعهد تول یانو مشتر ینوآور یدکنندگانتول ینب یمشترک قو

 :دشو یم یاتعر یرز شرحبه  یقم تحقة سویفرض بنابراین،

 .گ ارد یم مثبت تأثیر ینوآورمشترک بر تعهد به  یهنجارها :3 یةفرض

 یتن ا. است ینوآور یدکنندگانتول ةشدیرفتهپ  یرفتار یالگوها ةکنندهنجارها منعکس ین،همچن

توستعه  یبترا  ییراهنمتا  یتا  یجتار  هتای   خاص، عتاد  یهایهعنوان روتواند بهیهنجارها م ی قب

تبتاد     یتژه طتور و به(. Dwyer et al., 1987, pp.11-27)د شو یرتفس ینوآور یاندهندگان و مشتر

استت بتا   ( مشتترک  یهنجارهتا )مشتترک   یمخاطرا  و مفاه ،زبان یج،را یمعنادار که شام  کدها

 ی هرا تست  یبهبود و توسعة دانش مشتتر  ی،ان نوآوریو مشتر یدکنندگانتول ینب یهفهم دوسو یجادا

 یهتا یمدهد تت ینشان م یمطالعا  قبل یهایافته(. Johnson & Vahlne, 2006, pp.165-178)د کنیم

 یتوستعة دانتش مشتتر    یتق را از طر یثر نوآورؤطور متوانند بهیبا  م یبا فناور یپروژه در شرکت

انتد  ن داشتته شتا یقبل یانبا مشتر یمنطق یگوهاو و گفت یقعم یهایها همکاریمت یرابهبود دهند، ز

(Kodama, 2005, pp.357-385 .)د، شتتو یمتت یجتتادا یانمشتتابه بتتا مشتتتر یکتته هنجارهتتا یزمتتان

شتفاف   یرا بته علتت بازخوردهتا    یتتر بتاارز   یممکن است دانش مشتر یکنندگان نوآوریدتول

 :شود یانب یرز شرحتواند به یة چهارم میفرض بنابراین،. دست آورد هب یانمشتر

 .گ ارد می مثبت ثیرأت یتوسعة دانش مشتر بر کمشتر یهنجارها :4 یةفرض

 اعتماد

 یکننتدگان نتوآور  یدو تول یانمشتتر  ینانتظار رفتار منظم، صادقانه و همکارانه متاب  کنندة یاناعتماد ب

بتا اطالعتا  نتاق ،     یتا پو ی محت  ی در . یابد میاجتما  براساس هنجارها نمود  ی است که در 
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و تال  در جهتت اهتداف و    یهمکار یری،پ  متاطرهبه  ی صداقت، تما یةة اولیناعتماد برابر با زم

بته   یت  تما( یمثال اعتماد بته مشتتر   برای)اعتماد  (.Weber & Weber, 2007)گروه است  یال تما

کته  ( یدهندگان نتوآور توسعه یاو توسعه  یقتحق یهایمت)و همکار است  ی شر ی کردن به یهتک

یاستتد ل مت   یمطالعا  قبل(. Moorman, 1992, pp.314-328)دارد خاطر وجود  ینانها اطمآن ینب

 ی از قب یمشارکت یهایتبه تعهد به فعال ی دانش و تما یگ اراعتماد به اشتراک یکند که سطح با 

اعتمتاد متردم را بته وقتا     . کنتد یمت  یقرا تشتو  ینوآور یددر تول یو همکار یدر طراح یهمکار

کنتتد یمت  یقتشتتو یبتته نتوآور  یتعهتد شتصت   یشافتت ا یلةوست بتته ینتوآور  یبتترا یشتان ها تتال  

(Savaneviciene & Daraskeviciute, 2011, pp.916-920 .) ة یتتوان فرضت  یمت  ،شتده یادبنابر مطالب

 :دکر یانب شرح این بهپنجم را 

 . گ ارد یم مثبت ثیرأت یاعتماد بر تعهد به نوآور: 5 یةفرض

 یدر ستطح  ینتوآور  یدکنندگانن دانش خود با تولگ اشتاشتراکبه یبرا یاندرخواست از مشتر

اعتمتاد،  . استت  یدکنندگانو تول یانمشتر ینب یداراعتماد پا یجادا یبرا یجد یتالش یازمندن مطلوب

بتا   ی کنند در تماس ن دیاحساس م یانکند، و مشتریم یقرا تشو یدسترس یشثر و اف اؤارتباط م

خواهنتد،  یمت  یتا داننتد  یگ اشتن آنچه ماشتراکبه یها براآن ی تما یجه،در نت. هستند یدکنندگانتول

اعتمتاد رونتد بته    یشر، افت ا یگت عبتار  د بته (. Siau & Shen, 2003, pp.91-94) یابتد یمت  یشاف ا

دانتش   ةتوسع ی و باعث تسه دهد  می یشرا اف ا یدکنندگانو تول یانمشتر یندانش ب یگ ار اشتراک

ة یتوان فرضیم یادشدهبه استناد مطالب  بنابراین،(. Fan & Ku, 2010, pp.203-223)د شو یم یمشتر

 :در نظر گرفت یرز شرح به را تحقیق ششم

 .گ ارد می مثبت تأثیر یاعتماد بر توسعة دانش مشتر :6 یةفرض

 یعملکرد نوآور

نوکردن،  برایگرفته  انجام یهاتال  یجةسازمان در نت یکل یهایتاز موفق یبیترک یعملکرد نوآور

-Gunday et al., 2011, pp.662) استت در ستازمان   یمتتلا نتوآور  یهاجنبه یریکارگهبود و بهب

انتظتارا ،   ةکننتد متنعکس  یتق طتور دق بته  یداست که با ینا ینوآور یتموفق یبرا ی دل ی (. 676
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 ,Joshi & Sharma ) باشتد ( یاز دانش مشتتر  یعنوان بتشبه) یانمشتر های یحو ترج یازهاادراک، ن

2004, pp.47-59 .)یاز منبع نوآور یعنوان بتشبه یدهد دانش مشتریموضو  نشان م نظری متون 

بته حستاب    یعملکترد نتوآور   یبترا  اصلی یعامل یتوسعة دانش مشتر ین،بنابرا. رودیبه شمار م

استت   یانمشتر های یحو ترج یازهادربارة انتظارا ، ادراک، ن یادگیری یتوسعة دانش مشتر. یدآ یم

-Waters, 2000, pp.819)استت   ینوآور یجادکمتر در ا ی استراتژ متاطرةو  ینهبردارندة ه که در

را بتا   یکترده استت تتا نتوآور     یجتاد ا یدانتش مشتتر   ییشناسا یبالقوه برا یهاکه فرصت ،(838

 یافتتة بهبود یحاصت  کنتد کته هتر نتوآور      ینانتا اطم کندهماهنگ  یانمشتر یحا انتظارا  و ترج

 ین،بنتابرا (. Joshi & Sharma, 2004, pp.47-59) شتود  یدر بازار مورد قبول واقتع مت   یخوببه یدجد

 :شودیقرار در نظر گرفته م ینحاضر بد یقهفتم تحق یةفرض

 .گ ارد یم مثبت ثیرأت یعملکرد نوآور بر یتوسعة دانش مشتر :7 یةفرض

شود،  یدت توس  رقبا تقلسرعتواند بهیم یرقابت یتکه م  ییجا ی،در بازار جهان یگرد یاز سو

 یتعهد به نتوآور  .است یرناپ اجتناب یو عملکرد نوآور یرقابت یتحفظ م  یبرا یتعهد به نوآور

 بترای  یتعهتد  ینداشتتن چنت  (. الت ام یاتعهد ) کند میاشاره  ینوآور یکارکنان در کار رو یفةبه وظ

استت   یضترور  ینتده او رقابتت ف   یسازیشدن، خصوصیدر عصر جهان ینوآور یتموفق ی تسه

(Cottam et al., 2001, pp.88-94 .)یطراحت  یدو تجد یحکارمندان به تصح ی،علت تعهد به نوآور هب 

 نجتر موفتق م  ینوآور ی  یبه معرف یت،که در نها دهند میشان ادامه یابیبازار ةمحصو   و برنام

در  یدر نتوآور  ید قتو دهتد عملکتر  ینشان م یمطالعا  قبل(. Slater, 1997, pp.162-167) شود یم

(. Waters, 2000, pp.819-838) شتود حاصت    یتعهتد بته نتوآور    یشة افت ا یلوست  هتواند بت یابتدا م

 :شود می بیان یرز یةفرض ین،بنابرا

 .گ ارد یم مثبت ثیرأت یعملکرد نوآور بر یتعهد به نوآور: 8 یةفرض

 انتد کترده  یتاد د نوآورانته  عملکتر  یشافت ا  یمهم برا یعنوان عاملاز تعهد به یمطالعا  متعدد

(Agarwal, 2014, pp.41-73; Kehoe & Wright, 2013, pp.366-391) .  یبته نتوآور   یتعهتد قتو 

 یتمتتلتا بتازار هتدا    یهتا ق بته بتتش  موفت  یهااز نمونه یامجموعه یرا به معرف یدکنندگانتول
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 یبه نتوآور  یتعهد قوبا  یادگیری، یو حداکثرساز متاطرهکردن حداق  یکنندگان برایدتول. کند یم

 ,Slater, 1997) یابنتد هتا دستت   پنهتان آن  یازهایتوانند به نیم یو با تمرک  بر توسعة دانش مشتر

pp.162-167 .)در  یشترو پ یهتا دهند کته شترکت  یم یشنهادپ یادر مطالعه( 8001) و همکاران  ینل

کننتد  یکمت  مت   یمشتر دانش کارگیری بهو  یدسترس یتبه بهبود و گستر  قابل یتعهد به نوآور

(Li  et al., 2006, pp.446-456 .)ةتوستع  یتت تقو برایمحرک مهم  ی  یرو، تعهد به نوآور یناز ا 

 :در نظر گرفته شده است یرز شرححاضر به  یقتحق یةفرض ینآخر بنابراین،. است یدانش مشتر

 .گ ارد یم مثبت ثیرأت یتوسعة دانش مشتر بر یتعهد به نوآور :9 یةفرض

دادن نقتش و  نشتان  برایشده ییشناسا یرهایبا توجه به متغ یقتحق یمقاله،  مدل مفهوم ینادر 

 یدانتش مشتتر   ةو توسع یتعهد به نوآور یانجیبا اثر م یبر عملکرد نوآور یة اجتماعیطة سرمابرا

 (.9شک  )شد  یمترس

 

 پژوهش نظریمدل . 1 شکل

                                                           
1. Lin  

H4 

 پیامدهای نوآوری توسعة نوآوری سرمایة اجتماعی

H8 

 

H1 

H3 

 تعامال  اجتماعی

 هنجارهای مشترک

 اعتماد

 

 عملکرد نوآوری

 تعهد به نوآوری

توسعة دانش 

 مشتری

H7 

H9 

H6 

H5 

H2 
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 یقروش تحق

هتا  داده یمحسوب شده و از نظر گتردآور  یکاربرد یهانظر هدف ج ء پژوهش ازپژوهش حاضر 

مستقر  یانبندانش یهاشرکت همةشام   یقتحق ینا یجامعة آمار. است یاز نو  همبستگ یفیتوص

آن یشرکت است و همگت  901شام   مجمو ، در، که استدانشگاه تهران  یدر پارک علم و فناور

 یتت حما یحتة   9 ةماد) یانبندانش یهاشرکت ةبارشده دریانب یهایژگیو و یاها با استناد به تعر

 را یتان بندانتش  یهتا مربتوط بته شترکت    ی شرا( 9831مد ، در افق کوتاه یانبندانش یهااز بنگاه

پژوهش  ة، پرسشنامیمستقر در پارک علم و فناور یهاشرکت همةبه  یبا توجه به دسترس. داشتند

 کامت   ةپرسشتنام  11 یتت، رسال شتد کته در نها  ا یآمار ةجامع یهاشرکت ةهم یعال مدیران یبرا

واحتد   33) نیتاز  متورد  نمونتة ، حداق  (9110)و مورگان  یبا توجه به جدول کرجس. شد یافتدر

 کتار  بته اطالعا  اب ار پرسشتنامه   یآورجمع یبرا. شد داده پوشش آماری جامعة ینا یبرا( ی تحل

و  9یدانت  ةپرسشتنام  یجش تعام  اجتماعسن برای، یة اجتماعیسرما ةساز یشد که در آن برا گرفته

 یو برا( 8001)و همکاران  8تراواتانا ةمشترک پرسشنام یسنجش هنجارها ی، برا(8001)همکاران 

تعهتد بته    ةسنجش ستاز  یبرا ین،همچن. شد گرفته کار به( 8001) یتمنس ةسنجش اعتماد پرسشنام

  و شترما  یشت وج ةپرسشنام یدانش مشتر ةسنجش توسع یو برا( 8003) 8ینل ةپرسشنام ینوآور

 یتت، در نها و شتده  گرفتته  کتار  بهاست،  یافتهبهبود ( 8098) 3ناو همکار یکه توس  تسا(  800)

کته در آن   شد گرفته کار به(  800)رما او ش یشوج ةپرسشنام یعملکرد نوآور ةسنجش ساز یبرا

سهم بازار، رشتد   ی،رسودآو ینةرقبا در چهار زم یربا سا یسهشرکت در مقا یدعملکرد محصول جد

 یمرکب برا یاییپا یبپرسشنامه ضر یاییپا ی انم یدر بررس. شودیم یبازار بررس یتبازار و ج اب

 یهتا داده یت  تحل یبترا . استت مناسب پرسشنامه  یاییپا کنندة یانبود که ب 1/0با تر از  یرهامتغ ةهم

 . شد گرفته کار بهاس لایاف ار اسمار  پو نرم یمعاد   ساختار یسازرو  مدل یقتحق

                                                           
1. Doney  
2. Terawatanavong  
3. Lin  
4. Joshi & Sharma 
5. Tsi  
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 یقتحق یهایافته

 یشناختیتاطالعات جمع

پتارک در سته بتتش     یتن ا. شده استت  یسسأت 9830دانشگاه تهران در سال  یپارک علم و فناور

 یوکارهتا کستب  یجتاد ا یدر بتش عمتوم  یکل یکردرو. شده است ی تشک یعو صنا یژهو ی،عموم

و در بتش  ی،پژوهش یدستاوردها یسازیتجار یقاز طر یفناور یجادا یژهمحور، در بتش ودانش

پتارک   یتن شترکت در ا  901اکنتون  هتم . استکشور  یفناور یهاتوسعه و حضور در شبکه یعصنا

 یتتی، و ترب ینینانو، علوم د یفناور یستی،ز یفناور ی،پ شک یادی،علوم بن یهار حوزهبکه  ندمستقر

و  یناقتصتاد نتو   یاسی،حقوق و علوم س ی،رفناو یریتمد ین،نو یها  یانرژ یست،ز ی مح یمهندس

نفتت،  ) یانترژ  یمهندس یعی،و منابع طب یکشاورز یمهندس یستی،علوم ز یفناور، هوافضا و مهندس

 . ندتمرک م یفرهنگ ی، و مهندس(یمیگاز و پتروش

 هایهآزمون فرض

 یارمعتاد   ستاخت   یسازرو  مدل است، یقتحق یهایهکه شام  فرض یآزمون مدل مفهوم یبرا

دو  یج بررست ینتا ادامهدر . شد گرفته کار به SmartPLSاف ار و نرم ییحداق  مربعا  ج  یکردبا رو

 .شده است بیان ی تفصبه یو آزمون مدل ساختار یریگبتش آزمون مدل اندازه

 سته ( 9139) 9کتر ر  و رنت  اف ،ها هساز اعتبار بررسی برای :یریگو آزمون مدل اندازه یبررس

هتا و  از ستازه  یت  هتر   8یبیترک یاییها، پاگویه از هر ی  شام  اعتبار که اندکرده یرفرا مع مالک

 یشترو ب 0/  ی، مقدار بار عاملهایهاز گو ی اعتبار هر  بارةدر. است 8شدهاستتراج یانسمتوس  وار

آن از  یهتا ستازه و شتاخ    ینبت  یتانس است کته وار  ینا ؤیدم أییدیت یعامل ی در تحل یههر گو

قابت  قبتول    یتری گآن مدل انتدازه  بارةدر یاییبوده و پا یشترآن سازه ب یریگاندازه یخطا انسیوار

                                                           
1. Fornell & Larcker  

2. Composite Reliability (CR)  

3. Average Variance Extracted (AVE)  
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. دارنتد  0/ بتا تر از   یهتا بتار عتامل   یهگو ة، هم9جدول  یجبا توجه به نتا (.Hulland, 1999)است 

وم نشتانگر ست  . استت  یشتتر ب 1/0از  هتا  از سازه ی هر  یبیترک یایی، پا9مطابق با جدول  ین،همچن

ستنجش   یرا برا AVE (9139)رن  و  رکر اف. استشده استتراج یانسوار یانگیناعتبار، م یبررس

کته   امعنت  یناستت، بتد   3/0بتا   برابرAVE  یمقدار بحران کردندکرده و اظهار  یهمگرا معرف ییروا

 ةستاز آن استت کته    یمعناامر به یندهد و ایقاب  قبول را نشان م یهمگرا ییروا 3/0 یمقدار با 

 یتق کنتد، کته در تحق  یمت  یتین ختود را تب  ینشانگرها یانسوار یشترب یادرصد  30مورد نظر حدود 

 ییروا ةدهندشده نشانادراک یگوناگون یرمتغ یبرا 381/0اعتماد و  یرمتغ یبرا 313/0 یرحاضر مقاد

  از یت هر  AVEو  یبیترک یایی، پایعامل یبارها  در جدول . استمناسب اب ار پژوهش  یهمگرا

 . استها سازه یاعتبار کاف ةدهندنشان 9جدول  یرمقاد. است شده بیانها سازه
 

 مدل یهاسازه روایي بررسي. 1جدول 

 یتعهد به نوآور یدانش مشتر ةتوسع یعملکرد نوآور
 یاجتماع یةسرما

 اعتماد هنجار مشترک یتعامل اجتماع

 یبار عامل یهگو یبار عامل یهگو یبار عامل یهگو یبار عامل یهگو یبار عامل یهگو یبار عامل یهگو

9 380/0 9 139/0 9 113/0 9 118/0 9 318/0 9 113/0 

8 311/0 8 1 8/0 8 119/0 8 131/0 8 338/0 8 111/0 

8 198/0 8 389/0 8 3 8/0 8 391/0 8 301/0 8 139/0 

  331/0   339/0     309/0   110/0   303/0 

181/0=CR 383/0=CR 3 1/0=CR 313/0=CR 388/0=CR 3 8/0=CR 

119/0=AVE 318/0=AVE 1 1/0=AVE 191/0=AVE 313/0=AVE 313/0=AVE 

 دوم ریشتة  مقایسةبر  یمبن( 9139)  رکر و فارن رو   واگرا روایی بررسی منظور به همچنین،

. کار گرفتته شتد   به مکنون متغیرهای میان باقیمانده های همبستگیبا  شده استتراج یانسوار یانگینم

 یتانگین دوم م ریشتة  اگتر . کترد  ی از هم متمتا  توان یم را ها سازه یاآ که کند می یابیواگرا ارز ییروا

گرفتت   یجته نت توان می باشد، بیشتر دیگر دوحالتة های همبستگیاز هر گونه  شده استتراج یانسوار

 یسقطر ماتر) دهد مینشان  را یادشده نتایج 8جدول . وجود دارد ها سازه ینب یخوب یواگرا ییروا

 . (است AVEج ر 
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 شده استخراج یانسوار یانگینم دوم ریشةبا  یرهامتغ ینب يمربوط به همبستگ نتایج. 2جدول 
  اعتماد هنجار تعامل تعهد دانش توسعه عملکرد

 اعتماد 308/0     

 هنجار 391/0 3/0 3    
 تعامل 309/0 88/0  180/0   
 تعهد 811/0 883/0 833/0 101/0  
 دانش توسعة 308/0 0/ 1  33/0  013/0 118/0 
 عملکرد 381/0 388/0 318/0 913/0 19/0  0/  3

 یبررست  یتق پژوهش از طر یهایهو فرض PLS یساختار یالگو یبررس :یآزمون مدل ساختار

 بیضترا (. 9818و رضتازاده،   یداور)است  یرپ امکانامکان  تعیین ضریب یرو مقاد یرمس یبضرا

 گرفتته  کتار  بته متالک   یرمتغ یانسوار ییندر تب ینبیشپ یرهایاز متغ ی سهم هر  یینتع یبرا یرمس

 ینبت یشپت  یرهتای مالک توس  متغ یرمتغ ةشدیینتب یانسنشانگر وار تعیین ریبض یرو مقاد شود می

 ،یاضتع  یرمقتاد  یعنوان مقدار متالک بترا   هرا ب 11/0و  88/0، 91/0سه مقدار  (9113) 9چن. است

 یتر متغ یبترا  تعیتین  ضتریب حاضر مقدار  یقدر تحق. اندکرده یمعرف یینتع ضریب  یمتوس  و قو

و توستعة دانتش    یتعهد به نتوآور  یزادرون یرهایمتغ یو برا 313/0 یعملکرد نوآور  یزادرون

 PLSالگتو در   یشتاخ  بتراز  کلت    ین،همچنت . دست آمتد  هب 191/0و  333/0 یب،به ترت یمشتر

8شاخ 
GOF یالگو یفیتک یااعتبار  یبررس یو برا است PLS    گرفتته  کتار  بته  یبته صتور  کلت 

مناستب   یفیتت نشتانگر ک  یت  به  ی ن د یرقرار دارد و مقاد ی صفر تا  ینن شاخ  بیا. شود می

، یاضتع  یرعنوان مقتاد را به 81/0و  83/0، 09/0سه مقدار ( 8001)همکاران  و 8وت لس. استمدل 

 یمناسب یحاضر از برازندگ یق، مدل تحقGOFبا توجه به  .کردند یمعرف GOF یبرا یمتوس  و قو

 .دار استربرخو
GOF =                      , GOF =                      

                                                           
1. Chin  

2. Goodness of  Fit  

3. Wetzels  
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 .دهد می نشانها را یهو آزمون فرض یساختار مدلآزمون  یجنتا 8جدول 
 

 یآزمون مدل ساختار. 3جدول 

 شمارة

 فرضیه
 یرمس

 یبضر

 یرمس

 یرمقاد

 یمعنادار

رد / ییدتأ یجنتا

 یهفرض

 أییدت 11/1** 818/0 یتعهد به نوآور  یتعام  اجتماع 9

 أییدت 811/3** 803/0 یدانش مشتر ةتوسع  یتعام  اجتماع 8

 أییدت 30/3 ** 88/0  یتعهد به نوآور  مشترک یهنجارها 8

 رد 1/9 8 983/0 یدانش مشتر ةتوسع  مشترک یهنجارها  

 رد 9/ 33 981/0 یتعهد به نوآور  ماداعت 3

 أییدت 181/8** 0/ 93 یدانش مشتر ةتوسع  اعتماد 1

 أییدت 110/3** 33/0  یعملکرد نوآور  یدانش مشتر ةتوسع 1

 أییدت 098/1** 811/0 یعملکرد نوآور  یتعهد به نوآور 3

 أییدت 111/8** 811/0 یدانش مشتر ةتوسع  یتعهد به نوآور 1

09/0>P 
** 

 . دهدینشان م را تحقیق نهایی مدل 8 شک 

 تحقیق نهایي مدل. 2شکل 

β= 811/0 , 

(T= 098/1 ) 

β= 93 /0 ,  
(T= 110/8 ) 

  

 تعامالت اجتماعی

 

 اعتماد

 

 هنجارهای مشترک

 

β= 818/0 , 

(T= 110/1 ) 
 
β= 803/0 ,  

(T= 811/3 ) 

β=  88/0 , 

(T=  30/3 ) 

β= 983/0 , 

(T= 8 1/9 ) 
 β= 981/0 , 

(T= 33 /9 ) 

 

 

 

 تعهد به نوآوری

 

R2= 333/0  
 عملکرد نوآوری

 

 ش مشتریتوسعة دان

β=  31/0 , 

(T= 110/3 ) 
 

R2= 191/0  
 

R2= 313/0  
 

β= 811/0 , 

(T= 111/8 ) 
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 نتیجه وبحث 

و  یو مالحظتا  دانتش مشتتر    یة اجتمتاع یاست که نقش سرما یحاضر از معدود مطالعات ةمطالع

 انتد،  یاز آنجتا کته افتراد اجتمتاع    . استت  کرده یمدل واحد جامع بررس ی را در  یتعهد به نوآور

 یدر مراح  نوآور یو توسعة دانش مشتر یتعهد به نوآور یریگدر شک  یة اجتماعیسرما احتما ً

 ی،تعتامال  اجتمتاع  ) یة اجتمتاع یکه سه بعتد سترما   یدهد زمانیها نشان میافته. ثر خواهد بودؤم

بته  و تعهتد   یدانتش مشتتر   ةتوستع  همچنتین، . شود می مطالعهبا هم ( مشترک و اعتماد یهنجارها

 یتن حاضتر ا  یتق در تحق بنابراین،. یرندگیمد نظر قرار م یبر عملکرد نوآور یرگ اریثأدر ت ینوآور

دارد کته   یو عملکترد نتوآور   یة اجتماعیسرما ینب یچیدهپ یارتباط یالگو ی  ةدهندموضو  نشان

مطالعته   یتن جالب توجته ا  یهایافتهاز . باشد ی ن د یندةاز مطالعا  در آ یاریتواند موضو  بسیم

 یة اجتمتاع یسترما  یممستتق یرمهتم و غ  یرثأنشتده استت تت    هبته آن توجت   یشتین که در مطالعتا  پ 

 یبر عملکرد نتوآور ( کارکنان ینب یاجتماع یةسرما یجابه)ها آن یانو مشتر یکنندگان نوآوریدتول

 . است

عملکترد   یشافت ا  در داریمعنامثبت و  آفرینینقش اجتماعی سرمایة داد نشان تحقیق هاییافته

 در نتوآوری  اجتمتاعی،  یةسترما  یشبا اف ا دیگر، عبار  به. دارد بنیاندانش هاینوآورانه در شرکت

 واحتدهای  و افتراد  همتة  جمعی دستهتال   یازمندن ینوآور. یابدمی اف ایش بنیاندانش هایشرکت

 منجرازمان در س یخلق نوآور به یکنش جمع یقاز طر ی ن اجتماعی سرمایة و است، سازمان درون

 سترمایة  مثبتت  تتأثیر بتر   یمبنت ( 8003) یونتد  و ستوبرامانیام  تحقیقا  یجبا نتا هایافته ینا. شودمی

 اجتمتاعی  یةسترما  ینکته بتر ا  یمبن( 8003) کاسا سازمان، در نوآوری ظرفیت و قابلیت بر اجتماعی

 یبا نتوآور  اجتماعی سرمایة اینکه بر مبنی، (8001) پی  و لنا و دارد، نوآورانه فعالیت بر مثبت تأثیر

 . ارتباط دارد، همسوست

 در مشتتری  دانش ةتوسعو  نوآوری به تعهد متغیر دو بر اجتماعی سرمایة ثیرأت ةزمیندر  هایافته

 مشتتری  دانش ةتوسع) متغیر دو هر با اجتماعی تعام از آن است که  یحاک بنیاندانش هایشرکت

 ی و ( 9111) کمپب  و کوپر یقا ،تحق یجکه با نتا دارد اریمعناد و مثبت رابطة( نوآوری به تعهد و
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 مشتریان ن دی  مشارکت طریق از که جدیدی محصو   ینکهبر ا یمبن( 8009) همکاران و رینکو

 نتوآوری  بته  تعهتد  از با یی سطح به یابند،می توسعه( اجتماعی تعام  یا) نوآوری تولیدکنندگان و

 .همراستاست( 8008) نمبیسون حقیقا ت نتایج با همچنین، و شد خواهد

بتا   یجنتا ینا که دارد، معناداری و مثبت رابطة نوآوری به تعهد متغیر با فق مشترک  هنجارهای

 تولیدکننتدگان  بتین  قوی مشترک هنجارهای وجود ینکهبر ا یمبن( 8001) همکاران و هی یقا تحق

 نتتایج  بتا  ولتی  استت،  همراستا شود، می منجر نوآوری به تولیدکنندگان تعهد به مشتریان و نوآوری

 مشتریان، با مشابه هنجارهای ایجاد سبب به اینکه بر مبنی( 8003) کادما و( 8001) وهن و جانسون

 شتفاف  بازخوردهتای  نتیجتة  در را تتری  باارز  مشتری دانش است، ممکن نوآوری تولیدکنندگان

 . است تضاد در آوردند، دست به مشتریان

 تتأثیر  نوآورانته  عملکترد  بتر  مشتتری  دانتش  توستعة  متغیر طریق از فق  نی  اعتماد نهایت، در

 و ستای  و ،(8001) وهتن  و جانستون  ،(8090) کو و فان تحقیقا ، نتایج با یافته این که. گ ارد می

 ستطح  اینکته  بتر  مبنتی ( 8001) وی  و آماک و ،(8001) وبر و وبر نتایج با اما همسو،( 8008) شن

 در همکتاری  قبی  از مشارکتی هایفعالیت به تعهد به تمای  و دانش گ اریراکاشتبه اعتماد با ی

 . است تضاد در کند،می تشویق را نوآوری تولید در همکاری و طراحی

حتداق   ینشان داد برا یبر توسعة دانش مشتر یتعهد به نوآور یرثأة تینق در زمیتحق یهایافته

و با تمرکت    یبه نوآور یبا تعهد قو یکنندگان نوآوریدتول یادگیری، یو حداکثرساز متاطرهکردن 

که کارمنتدان   یهنگام بنابراین، یابند،ها دست پنهان آن یازهایتوانند به نیم یبر توسعة دانش مشتر

طتور فعتال   هتا بته  پتس آن  یتن دارنتد، از ا  ینسبت به نتوآور  یقو یتو مسئول یفهوظ ی  یافتنددر

نستبت بته محصتو       یانمشتتر  یقبل یتکرار بازخوردها یقز طرمثال، ا یشوند، برایم یتتهبرانگ

و  یبا مطالعا  جوش یافته ینا. آموزندیم یانمشتر یحا شده به بازار، نسبت به ترجفرستاده یدجد

استت کته    ینپروژه ا یمت ید، اگرچه هدف ب ر  اعضانکنیثابت م که است همسو(  800)شارما 

دانش  ةاز توسع یبانیخواهند اثر مثبت بر پشتیها متر آنکه آنر در بازار شوند اما ب  یرهبر نوآور

بتا   یشترو پ یهاشرکت ینکهبر ا یمبن( 8090) چنو  یمطالعا  ل با ین،همچن. داشته باشند یانمشتر
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کننتد،  یکم  مت  یدانش مشتر کارگیری بهو  یدسترس یتبه بهبود و گستر  قابل یتعهد به نوآور

 .استهمسو 

در  یعملکترد نتوآور   یبترا  اصتلی  یعتامل  یتوستعة دانتش مشتتر   نشان داد  قیتحق یهایافته

 ییشناستا  یبالقوه برا یهاجاد فرصتیا یقاز طر بنابراین،. شود می محسوب یانبندانش یها شرکت

 ینتان تتا اطم  کترد هماهنتگ   یانمشتتر  هتای  یحرا با انتظارا  و ترج یتوان نوآوریم یدانش مشتر

 یجبتا نتتا   یافتته  ینا. شود می پ یرفتهدر بازار  یخوببه یدجد یافتةودبهب یحاص  شود که هر نوآور

مقتدم و   یدانش مشتر ةتوسع ینکهبر ا یمبن(  800)و شارما  یجوش و، (9111) یامافوکا یقا تحق

مثبتت توستعة    یرثأبتر تت   یمبنت ( 9119)و هام  و پاراهالد  ،است یدجد ینوآور ی  یدثر بر تولؤم

 .در بازار همسو است یملکرد نوآورع یتدر موفق یدانش مشتر

بته   یانواکتنش بته بتازخورد مشتتر     ی،دانش مشتتر  ةتوسع یندتازه در فرا یایدهظهور پد یبرا

 یتن ا. استت  یازمنتد ن یورآبه نو یتعهد قو یریپ یتمسئول ینرسد، و ایبه نظر م یضرور ینوآور

توانتد  یدر ابتتدا مت   یدر نتوآور  یعملکرد قتو  ینکهبر ا یمبن( 9111)مطالعا  اسلدر  یجبا نتا یافته

 .، مطابقت داردشودحاص   یتعهد به نوآور یشة اف ایلوس هب

 یشنهادهاپ و یجهنت

ة یسترما  ینمهم بت  یپ  ارتباط ی عنوان به یردهد دو متغینشان م تحقیق یهایافته ،طور خالصهبه

بتر عملکترد    یاعة اجتمت یسته بعتد سترما    ینا یرثأت. شودیمحسوب م یو عملکرد نوآور یاجتماع

 یرا بترا  یفترد منحصتربه  مورد توجه قرار نگرفته است، چالش یکه البته در مطالعا  قبل ی،نوآور

 هتای  فرضیهبا توجه به  ین،بنابرا. کنند می ایجاد یمند به بهبود عملکرد نوآورعالقه یسازمان یرانمد

 نوآورانته  عملکترد  بتر  جتمتاعی ا سترمایة  گانته  سته ابعاد  غیرمستقیم تأثیر بر مبتنی که ششم تا اول

درون  یة اجتمتاع یپترور  سترما   بترای  یرانکه متد  شود یم یشنهاداست، پ بنیان دانش هایشرکت

 یو هنجارهتا  یستازمان، تعامت  اجتمتاع    یآموز  اعضا یقتا از طر کنندشرکتشان فعا نه تال  

 یتوسعة دانش مشتر یای ام ینب یدطور هم مان باکه به ی، در حالکنند یتها تقوآن ینمشترک را ب

 . سازمان ارتباط برقرار کنند یبا اعضا یو تعهد به نوآور
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 یاز آنجتا کته دانتش مشتتر     نوآوری، عملکرد بر مشتری دانش توسعةشگرف  تأثیر به توجه با

 انتظتارا ،  دربتارة  یادگیریبه  یران،مد شود می یشنهادپ رود،می شمار به نوآوری از بتشی عنوان به

 در کمتتر  استتراتژی   متتاطرة  و ه ینته  دربردارنتدة  که است مشتریان های ترجیح و ازهانی ادراک،

 مشتتری،  دانتش  شناستایی  برای بالقوه هایفرصت ایجاد با و کنند ویژه توجه است، نوآوری ایجاد

 نتوآوری  هتر  کته  کند حاص  اطمینان تا کند هماهنگ مشتریان ترجیحا  و انتظارا  با را نوآوری

 .شود می پ یرفته بازار در خوبی به جدید بهبودیافتة

 هتای شترکت  ةنوآورانت  عملکترد  بتر  یتعهد به نتوآور  توجه شایان تأثیربا توجه به  نهایت، در

 قوی تعهد بنیان دانش هایشرکت این کارکنان و مدیران شود می یشنهاد، پ(هشتم فرضیة) بنیان دانش

 یانو به بازخورد مشتتر  باشند داشته تمرک  زمانسا از خارج به کاری هایگروه و داشته نوآوری به

 بپردازنتد  یرا بابت نوآور یکمتر هایه ینهرهگ ر بتوانند  ینواکنش نشان دهند تا از ا یبه نوآور

 .کنندکسب  یرقابت یتم  یدر بازار جهان و

 یبترا  یو تعهد به نوآور یو توسعة دانش مشتر یعملکرد نوآور ی،ة اجتماعیسرما ینارتباط ب

 یکه کارکنتان دانتش بترا    ییاست، جا انگی  و چالش یاتیح یاربس( ینفرآو کار)نوآور  یها رکتش

 یاریبس. یازمندندن یو دانش مشتر یبه نوآور یتعهد قو ی به  یدخدما  و محصو   جد یدتول

توانتد بتدون اطتال  از    یاغلتب نمت   یتد، محصتول جد  یطراحت  یت  از قب یستازمان  یژةو یااز وظا

کارکنان دانتش   ینب یتال  و دانش جمع ی  یازمندن ین،بنابرا. شود ی تکم یانمشتر یها یازمندین

 .است یانشانو مشتر
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