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Abstract 
Companies, as one of the most prominent features of today's societies, are 
rapidly changing and evolving, and in the current situation, improving the 
innovation capabilities is one of the main goals of any living and active 
organization. The purpose of this study is to investigate the effect of social 
capital on innovation capabilities in supplier-buyer relationships by of 
opportunistic and intellectual property risks. The statistical sample in this 
study contains 95 of supply chain managers which are active in the escalator 
and elevator industry. The collected data were analyzed by using partial least 
squares method and Smart PLS software. The findings illustrate positive and 
significant effect of social capital on innovation capabilities (and indirectly 
through intellectual property risk). Opportunistic and intellectual property 
risks also have a significant negative impact on innovation capabilities. The 
results of this study for managers reveal the fact that investing in social 
capital in a buyer-supplier relationship not only does not hurt but also 
achieves a competitive advantage through innovation capabilities. 

Keywords: Social Capital, Innovation Capabilities, Buyer-Supplier 

Relationship, Opportunism Risk, Intellectual Property Risk. 
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-داریدر روابط خر ینوآور یهاتیقابلو  یاجتماع هیسرما

 یفکر تیو مالک یطلبفرصت یهاسکیر: نقش کنندهتأمین

 

دانشگاه  ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریاستاد گروه مد  ابوالفضل کزازی

 .رانی. تهران، ایعالمه طباطبائ
  

  فرد یتقو یمحمدتق
دانشگاه  ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریاستاد گروه مد

 .رانی. تهران، ایعالمه طباطبائ
  

 یمأورضا کیانی 
 کوان، تیدانشکده تجارت و حقوق، دانشگاه اد ت،یریگروه مد اریدانش

 .ایاسترال
  

  محسن هوشنگی
و  تیریدانشکده مد ات،یو عمل دیتول تیریمد یدکتر یدانشجو

 .رانی. تهران، ایدانشگاه عالمه طباطبائ ،یحسابدار

 چکیده
و تحول هستند و  رییدر حال تغ سرعتبه یجوامع امروز یهامشخصه نیاز بارزتر یکی عنوانبهها شرکت

از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب  یکی ینوآور یهاتیقابلارتقاء  یکنون طیدر شرا

-داریخر ابطدر رو ینوآور هایتیبر قابل یاجتماع هیسرما ریتأث یپژوهش بررس نی. هدف اگرددیم

نفر  59 قیتحق نیدر ا یاست. نمونه آمار یفکر تیو مالک یطلبفرصت هایسکیدر حضور ر کنندهتأمین

 شدهیآورجمع هایباشد. دادهیو آسانسور م یبرقپلهفعال در صنعت  هایشرکت نیتأم رهیزنج رانیاز مد

 انگریب هاافتهیقرارگرفت.  لیاس مورد تحل آل یاسمارت پ افزارنرمو  یبا استفاده از متد حداقل مربعات جزئ

( یفکر تیمالک سکیر قیاز طر میرمستقیغ)و  ینوآور هایتیبر قابل یاجتماع هیمثبت و معنادار سرما ریتأث

دارند.  یمعنادار یمنف ریتأث ینوآور یهاتیقابلبر  یفکر تیو مالک یطلبفرصت یهاسکیر نیدارد. همچن

در  یاجتماع هیسرما یرو یگذارهیسرماکه با  سازدیرا آشکار م قتیحق نیا رانیمد یبرا قیتحق نیا جینتا
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 زین ینوآور هایتیقابل قیاز طر یرقابت یتیبلکه به مز شوندیمتضرر نم تنهانه کنندهنیتأم -داریارتباط خر

 .کنندیم دایدست پ

 سکی، رکنندهنیتأم -داریروابط خر ،ینوآور هایتیقابل ،یاجتماع هیسرما :هاواژهکلید

 یفکر تیمالک سکیر ،یطلبفرصت
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 مقدمه

تقاضای مشتریان، عدم قطعیت و  نشدهینیبشیپسازی، تغییرات هایی همچون جهانیویژگی

تر و پویاتر های تولیدی شده و آن را پیچیدهشرکت وکارکسبغیره سبب تغییر محیط 

ای به ها باید توجه ویژه(. در این محیط شرکت6102نموده است )هوشنگی و همکاران، 

ترین عامل بقا، کسب کلیدی ینوآورهای قابلیت چراکههای نوآوری داشته باشند قابلیت

(. ماهیت، پیچیدگی 6105و همکاران،  0شود )یشیلمزیت رقابتی و رشد پایدار شناخته می

های رو به رشد نوآوری نیاز به یک ساختاری که همکاری و تسهیم دانش بین و هزینه

(. ادبیات 6102، 6را فراهم آورد را دوچندان نموده است )تامپسون نیتأمشرکا در زنجیره 

دانش صریح  اگرچهاند. تحقیق دو نوع ضمنی و صریح را برای دانش شناسایی نموده

رسمی و با استفاده از مستندسازی انتقال یابد ولی دانش ضمنی ریشه در  صورتبهتواند می

به تبادالت  شدتبهبه خود است و  عمل و تعامالت دارد که مستلزم زمینه مخصوص

 (.6161و همکاران،  3اجتماعی برای انتقال و تسهیم وابسته است )گانگولی

گر برای تبادل دانش صریح و ضمنی و یک تسهیل عنوانبهتواند سرمایه اجتماعی می

(. از سوی دیگر سبب کاهش 6102افزایش همکاری بین شرکا عمل کند )تامپسون، 

 4شود )گلدرمان کنندهتأمین-و مالکیت فکری در ارتباط خریدار یطلبفرصتهای ریسک

(. سرمایه اجتماعی با داشتن هنجارهای اجتماعی همچون اعتماد، 6105و همکاران، 

تر را مستحکم کنندهنیتأمتواند روابط بین شرکت خریدار و مشترک، تعهد می یهاارزش

و همکاران،  9یودوراچو تضادها شود ) طلبانهفرصتنموده و سبب کاهش رفتارهای 

ی و مال موارد بر کمتر کنندهتأمین -خریدارروابط  ،ی ایرانکنون طیدر شرا (. همچنین6102

است و بیشتر بر فرایندهای اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی متکی است. وابسته قانونی 

فرایند قضایی در ایران طوالنی بوده و از سوی دیگر بسیاری از موارد  سوکیاز  چراکه
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کند )فضلی و هوشنگی، ها حمایت نمیهای فکری حاصله از نوآوریقانون از دارایی

0353.) 

کننده تامین-به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتباط خریدار یشماریبهای تحقیق

و  0محدود به بعد ارتباطی )بهاراتیها آن اما تحقیق؛ دانو پیامدهای نوآورانه آن پرداخته

و همکاران،  3)القرشی ( یا ساختاری6102و همکاران،  6؛ الزارزوتی6105همکاران، 

( و 6105، 9( و یا ساختاری و ارتباطی )شنگ و هارتمان6105و همکاران،  4؛ کوری6105

 طوربهتعداد محدودی هر سه بعد سرمایه اجتماعی )شناختی، ارتباطی، ساختاری( را 

ها صورت گرفته بدون در نظر گرفتن اند. همچنین تمامی تحقیقبررسی نموده زمانهم

و ریسک  یطلبفرصتهای ریسک جملهمن کنندهتأمین -های ارتباط خریدارریسک

صورت  افتهیتوسعهها در کشورهای بیشتر این تحقیق تیهادرنمالکیت فکری بوده است. 

در ایران و یا با فرهنگ مشابه انجام نشده است که  یمشابهگونه تحقیق پذیرفته بوده و هیچ

 لزوم انجام تحقیق را دوچندان نموده است.

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

 سرمایه اجتماعی

مجموع منابع و ارزشی که در داخل " عنوانبهسرمایه اجتماعی را  2ناهایپت و قوشال

اند تعریف کرده "گیردای از روابط فردی و سازمانی موجود است و از آن نشأت میشبکه

یک دارایی ارزشمند "(. الوسن و همکارانش سرمایه اجتماعی را 0552، و قوشال پتیناها)

روابط اجتماعی در دسترسی قرار  طریقکه ناشی از دسترسی به منابعی است که از 

 شدهیمعرف(. در این پژوهش از ابعاد 6103اند )فضلی و همکاران، تعریف کرده "گیرندمی

توسط ناهایپت و قوشال که دارای سه بعد شناختی، ارتباطی و ساختاری است، بهره گرفته 
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 شده است.

های بین افراد اشاره دارد، یعنی شما به چه کسانی بعد ساختاری به الگوی کلی تماس

همچون امکان دسترسی،  ییهایژگیو(. 0552، و قوشال پتیناها)و چگونه دسترسی دارید 

مزیت رقابتی برای یک  ینوعبهبودن جهت کسب اطالعات جدید،  موقعبهقابلیت ارجاع و 

ین این بعد تسهیم اطالعات را بنابرا؛ (6102آید )هوشنگی و همکاران، می حساببهسازمان 

نماید که به تولید تسهیل نموده و در جذب، تحلیل و تلفیق دانش جدید کمک شایانی می

بر  عمدتاًسرمایه شناختی (. 0552، و قوشال پتیناها) انجامدیممزیت رقابتی در سازمان 

اشاره دارد )فضلی و  کنندگاننیتأمهای مشترک بین شرکت و ها، دیدگاه، ایدههاارزش

( و درک مشترک، کدگذاری مشترک و یا الگویی از اهداف مشترک در 0353هوشنگی، 

و هنجارها  هاارزش(. این بعد از طریق تسهیم 6102، 0لئوکند )سیستم اجتماعی ایجاد می

تمایل بیشتری در تبادل  شودنموده که سبب می ترکینزدبین شرکا، تبادالت را به هم 

فعلی خواهد شد )فضلی  یهامهارتباشد که همین امر سبب تقویت دانش و تلفیق  تجارب

(. سرمایه ارتباطی نشانگر احترام، اعتماد و وابستگی بین افراد یا 0353و هوشنگی، 

( 6102همکاران،  و 6آید )سانمی به دست مدتیطوالنکه از طریق ارتباط  هاستسازمان

این بعد بر روابط شخصی متمرکز است که مدیران طی همکاری بلندمدت با هم ایجاد 

های نظارت را کاهش و قدرت کند که هزینهاند. این روابط اعتمادی را ایجاد میکرده

 تواند بر رفتارهایبنابراین تعامالت اجتماعی بین شرکا می؛ دهدهمکاری را افزایش می

 (.6102افشار، ماوی و امینبگذارد )کیانی ریتأثتر از مقررات پیمانکاری فراها آن

 یطلبفرصتریسک 

)لومینو و  "جستجوی منافع شخصی با مکر و حیله است"از دیدگاه ویلیامسون  یطلبفرصت

پشییمانی بیرای  گونهچیه(. هاویکنز نیز آن را جستجوی منافع شخصی بدون 6161، 3اولیورا

 درواقیع(. 6105کیه بیرای شیرکا دربیردارد تعرییف کیرده )گلیدرمان و همکیاران،  یریتأث
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در رابطه توسط شرکا اسیت  دشدهییتأبیانگر درک شرکت از نقض هنجارهای  یطلبفرصت

به اشکال آشکار همچون سیرقت و نقیض  ندرتبهگرایی فرصت .(6102، 0و کریگد )ویلنا

اشکال پنهان همچون ارائه اطالعیات نیاق   صورتبهدهد بلکه بیشتر آشکار قراداد رخ می

دهید )لومینیو و های دروغین خود را نشیان مییاطالعات، وعده یکاردست، شدهفیتحرو 

بایید حیداقل یکیی از هنجارهیای  یطلبفرصت عنوانبه(. برای بیان یک رفتار 6161اولیورا، 

عییات، همکییاری، منییافع پییذیری، تبییادل اطالانعطییاف ازجملییهرابطییه )صییریح و یییا ضییمنی( 

مشترک، تناسب اهداف، اعتماد، تعهد، رضایت و اسیتمرار ارتبیاط نقیض شیود )هیارتمن و 

هزینیه  لیوتحلهییتجز(. 6105؛ گلدرمان و همکاران، 6161؛ لومینو و اولیورا، 6104، 6هرب

های تئیوریکی غالیب در جنبه 9، تئوری وابستگی منابع4، تئوری تبادالت اجتماعی3معامالت

بیر  یگذارهیسیرماهزینیه معیامالت،  لیوتحلهیتجزهستند. از دیدگاه  یطلبفرصتطالعات م

گراییی هسیتند. عوامیل اصیلی فرصیت عنوانبیهروی رابطه، عدم اطمینان محیطی و رفتاری 

 درواقعبر روی یک رابطه دارای ارزش ناچیزی در بیرون از این رابطه است.  یگذارهیسرما

مقابیل قیدرت و امکیان کنتیرل داده و سیبب  طرفبیهیکی از طیرفین  یگذارهیسرماحجم 

شیود. از دییدگاه تئیوری شریک می طلبانهفرصتشرکت در مقابل رفتارهای  یریپذبیآس

عامیل اصیلی در پییدایش  کننیدهتأمینتبادالت اجتمیاعی عمیل متقابیل شیرکت خرییدار و 

تیوان بیه درک از هنجارها می ، کاهش و یا افزایش آن است. از دیگر عوامل ویطلبفرصت

های اخالقی، اعتماد و سرمایه اجتماعی یاد نمود. از دیدگاه تئوری وابستگی انصاف، ارزش

مختلفی در ارتباط باشد تا بتواند منابع پایداری داشته باشد.  کنندگاننیتأمهر شرکتی باید با 

و  بیاالبردهرا  کننیدهتأمیننی زقدرت چانه کنندهتأمینبه اعتقاد این دیدگاه وابستگی به یک 

نمایید )گلیدرمان و همکیاران، میی ریپذبیآسی طلبانهفرصیتخریدار را در برابر رفتارهیای 

6105.) 
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 ریسک مالکیت فکری

 هیایفعالیت از وریبهیره حیق آن صاحبان به"شود که مالکیت فکری به حقوقی اطالق می

 موضیوع ولیی دارد دادوسیتد قابلیت و اقتصادی ارزش و دهدمی را انسان ابتکاری و فکری

. این حقوق به سازندگان حق استفاده انحصیاری از چییزی کیه "نیست مادی معین شیء آن

(. مالکییت ایین نیوع 6102و همکیاران،  0دهد )سیاوالاند را برای یک دوره معین میساخته

بیرای سیازنده  توانیدهیا و ... مییبه دیگر شرکت نامهیگواهها از طریق فروش، ارائه دارایی

هیای فکیری را بیه (. داراییی6161و همکاران،  6مزایایی مالی به همراه داشته باشد )مازارول

هیای صینعتی، عالئیم تجیاری، عالئیم شش دسته اصلی شامل گیواهی ثبیت اختیراع، طیر 

سیازمان . (0352شیود )امیین لیو و یعقیوبی، جغرافیایی، اسرار تجاری، حق نشر، تقسییم میی

هیای فکیری و افشیای سیهوی ییا عمیدی فکری دو نگرانی، مالکیت دارایی جهانی مالکیت

های فکیری خیود را در ارتباطیات ها داراییاطالعات محرمانه را اعالم نموده است. شرکت

فکیری  یهاییدارادهند. حتی اگر مالکیت تحت ریسک افشا قرار می کنندهتأمین -خریدار

 طلبانهفرصییتاز رفتارهییای  کننییدگاننیتأمباشیید احتمییال اینکییه  شییدهمشخ در قییرارداد 

مهم شرکت را در اختیار رقبا قرار دهند بسیار زیاد است. همچنین  استفاده نموده و اطالعات

برای ییادگیری فراینید  شدهدادهاز اطالعات  کنندهتأمیناین ریسک وجود دارد که شرکت 

 (.6106، 3وارد بازار نماید )گوپتا یمشابهمحصول  تیدرنهاتولید استفاده کرده و 

 های نوآورانهقابلیت

نگرنید کیه آوردن مزییت رقیابتی میی به دستای برای وسیله عنوانبهها به نوآوری شرکت

در بازارهیای رقیابتی امیری  ژهیوبیهدرک درست و کامل آن برای واکنش به تغییرات بازار 

بسیییاری از محققییین قابلیییت نییوآوری را بییا عملکییرد  .(6105، 4ضیروری اسییت )صییفرینگ

این اقیدامات تصیویر درسیتی از قابلییت  کهیدرحالدانند نوآورانه و یا نوآور بودن یکی می
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کننید. قابلییت نیوآوری بییانگر آمیادگی سیازمان و توسیعه آن از طرییق نوآوری ارائه نمیی

 "قابلییت نیوآوری بییانگر (.0354باشید )حقیقیی کفیاش و همکیاران، نیروهای نوآوری می

های جدید در جهت سیستم و ندهایفرآها به محصول، توانایی در تبدیل مستمر دانش و ایده

 عنوانبیهنییز آن را  0ادریی  .(6105است )یشیل و همکیاران،  "منافع شرکت و سهامداران

و  توانایی شرکت برای تولید نوآوری، از طریق یادگیری مستمر، تبیدیل دانیش، خالقییت"

 (.6102تعرییف نمیوده اسیت ادریی  ) "برداری از منابع داخلی و خارجی در دسیترسبهره

محققان مختلیف بیا توجیه بیه سیطح بررسیی بیرای قابلییت نیوآوری ابعیاد مختلفیی را بییان 

(؛ گیبسون 0352زاده شهری، برداری و اکتشاف )حسینهای بهرهدو قابلیت 6اند. مارچنموده

ازماندهی، فراینیید و ابیزار، انسیان و مهیارت و فرهنییگ و ارزش چهیار قابلییت رهبیری و سی

و  3توسیط لییائو شیدهیمعرفی(. در ایین تحقییق از ابعیاد 0354)حقیقی کفیاش و همکیاران، 

 به علت تطابق بهتر با موضوع تحقیق بهره گرفته شده است. 6102 همکاران،

 گذشتهمطالعات 

نقیش مییانجی سیرمایه اجتمیاعی در  ریتأثدر مقاله خود به بررسی  (0352کرمی و فرهادی )

ایین تحقییق  یهاافتیهیانید. سبز و بهبود عملکیرد پرداختیه نیتأمبین مدیریت زنجیره  ارتباط

مثبیت  ریتیأثنشان داد که هر سه بعد سرمایه اجتماعی )همکاری، تعهد و انتظارات و اعتماد( 

 معناداری بر عملکرد محیطی و اقتصادی دارد.

 یکپیارچگیدر  یاجتمیاع هینقش سیرما "( در مقاله خود با عنوان 0352)رجبی فرجاد 

هر سه بعد سرمایه اجتماعی )شیناختی، سیاختاری و ارتبیاطی(  ریتأثبه بررسی  "نیتأم رهیزنج

 ریتیأثدر شرکت خودرو دییزل بیود. نتیایج ایین تحقییق بییانگر  نیتأمبر یکپارچگی زنجیره 

اسیت. همچنیین هیر سیه بعید  نیتیأمکپارچگی زنجییره مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر ی

 معناداری بر یکپارچگی داشته است. ریتأثسرمایه اجتماعی 

 -سرمایه اجتماعی بیر روابیط خرییدار ریتأث"با عنوان  یامقاله( در 0353فضلی و هوشنگی )
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بیه بررسیی  "استان قزوین( یهاشرکت)مطالعه موردی: های تولیدی در شرکت کنندهنیتأم

مثبیت  ریتیأثبییانگر  هاافتیهیپرداختند.  کنندهتأمین –سرمایه اجتماعی بر روابط خریدار  ریتأث

بیوده اسیت کیه سیبب افیزایش  کننیدهنیتأمبعد ارتباطی و ساختاری بر ارتباطات خریدار و 

امیا ارتبیاط معنیاداری بیین بعید شیناختی و ؛ رضایت و عملکرد شرکت خریدار شیده اسیت

رضیایت شیرکت خرییدار از ارتبیاط بیا  تییدرنهاایی نشیده اسیت. رضایت خرییدار شناسی

 مثبت بر عملکرد شرکت خریدار دارد. ریتأث کنندهتأمین

هیای رقیابتی شیرکت یهاتیمز"( در تحقیق خود با عنوان 6160) 0سولیستیو و عیونی

 و سییرمایه ینیکییارآفر یهییایریگجهییتنییوآوری،  یهییاتیقابلکوچییک و متوسییط: نقییش 

نییوآوری و  یهییاتیقابلسییرمایه اجتمییاعی بییر روی  ریتییأثبییه بررسییی نقییش و  "اجتمییاعی

 طوربیهاین تحقییق نشیان داد کیه سیرمایه اجتمیاعی  یهاافتهیاند. رقابتی پرداخته یهاتیمز

آنکیه  ژهیوبیهبشود  هاشرکترقابتی  یهاتیمزتواند موجب توسعه می میرمستقیغمستقیم و 

 قرارگرفتیه دیییتأنوآوری نیز میورد  یهاتیقابلمثبت معنادار سرمایه اجتماعی بر روی  ریتأث

 است.

بر عملکیرد  ینوآورقابلیت  ریتأث"( در مقاله خود با عنوان 6160و همکاران ) 6پورواتیا

سرمایه اجتمیاعی بیر  ریتأثبه بررسی  "رهبر ینیکارآفر: نقش سرمایه اجتماعی و وکارکسب

این تحقیق نشیان داد کیه سیرمایه اجتمیاعی  یهاافتهیاند. قابلیت نوآوری و عملکرد پرداخته

 ریتیأثآنکه سرمایه اجتماعی  ژهیوبهها بشود تواند موجب توسعه و بهبود عملکرد شرکتمی

 مثبت معناداری بر روی قابلیت نوآوری نیز دارد.

سیرمایه اجتمییاعی، تسییهیم  "مقالییه خیود بییا عنییوان  ( در6161گیانگولی و همکییاران )

بیه  "هنید یداروسیازنوآوری: یک مطالعه تجربی در صنعت  دانش، کیفیت دانش و قابلیت

ها آن یهاافتهیاند. غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر روی قابلیت نوآوری پرداخته ریتأثبررسی 

)از طرییق کیفییت  یمیرمسیتقیغ ریأثتنشان داد که هر سه یعد ساختاری، شناختی و ارتباطی 

 دانش( بر روی قابلیت نوآوری داشته است.
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 ارتبییاطی سییرمایه ایجییاد "( در تحقیییق خییود بییا عنییوان 6161و همکییاران ) 0اونییوفری 

بررسیی  بیه دنبیال "نیوآوری عملکیرد بر مشتری و کنندهتأمین یهااهرم تأثیر: تأمین زنجیره

)از  میرمسیتقیغمسیتقیم و  طوربیهبر عملکرد نوآوری  و مشتری کنندهتأمیناهرم سازی  ریتأث

توانید نشان داد کیه سیرمایه ارتبیاطی مییها آن اند. نتایج تحقیقطریق سرمایه ارتباطی( بوده

و مشتری نیز بر عملکرد  کنندهتأمینسبب بهبود عملکرد نوآوری شود. همچنین اهرم سازی 

 مثبت معناداری دارند. ریتأثنوآوری 

منجر  کنندهتأمین یطلبفرصتآیا "( در مقاله خود با عنوان 6105و همکاران ) 6استینل

هر سه بعید  ریتأثبه دنبال بررسی  "؟ دیدگاه سرمایه اجتماعیشودیمخریدار  یطلبفرصتبه 

و  کننیدهتأمینخرییدار و  یطلبفرصیتسرمایه اجتماعی )ساختاری، ارتباطی و شناختی( بیر 

نشیان داد کیه هیر سیه بعید هیا آن یهاافتهیمزایایی نوآوری و استراتژیک هستند.  تیدرنها

شیده  کننیدهتأمینخریدار و  طلبانهفرصتسبب کاهش رفتارهای  توانندیمسرمایه اجتماعی 

استراتژیک و نیوآوری شیوند. همچنیین سیرمایه  یهاتیمزسبب بهبود  میرمستقیغ طوربهو 

سییبب کییاهش رفتارهییای  کننییدهتأمین -تواننیید بییا تقویییت روابییط خریییداراجتمییاعی مییی

رفتارها از سیوی  گونهنیاشود سبب می تیدرنهاشده که  کنندهتأمیناز سوی  طلبانهفرصت

 شرکت خریدار نیز کمتر بروز نماید.

سیرمایه ارتبیاطی بیر  ریتأثبررسی  "( در مقاله خود با عنوان 6102امین افشار و فضلی )

سیرمایه  ریتأثبررسی درک این هستند که چگونه  به دنبال "و عملکرد نیتأمریسک زنجیره 

هیای زنجییره توانید سیبب کیاهش ریسیکمیی کننیدهتأمین -در ارتباطات خریدار ارتباطی

عملکرد خریدار را بهبیود دهید. نتیایج تحقییق نشیان داد کیه سیرمایه  تیدرنهاو  شدهنیتأم

شیود. از مییان داشته و سبب کاهش آن میی نیتأمزنجیره  یهاسکیرمنفی بر  ریتأثارتباطی 

منفیی معنیاداری داشیته و سیبب کیاهش آن  ریتیأثابعاد سرمایه ارتباطی نییز اعتمیاد و تعهید 

زنجییره  یهاسیکیراطالعیات و قابلییت اطمینیان بیا  اما ارتباط معناداری بین تبیادل اندشده

 یافت نشد. نیتأم
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از  کننیدهتأمینایجیاد مزاییای "( در مقاله خیود بیا عنیوان 6102) 0و همکاران پرستون

 دهندهنشیانفراهم مدلی بودند تا  به دنبال "دانش: دیدگاه سرمایه اجتماعی یسازیغنطریق 

 بیه دسیتمزایایی از طریق ارتباط قوی با خریداران کلیدی  توانندیم کنندگاننیتأمچگونه 

( ارتباط بین سه بعد سرمایه اجتماعی بیه 0بودند:  سؤالال پاسخ به این دو بدنهبها آن آورند.

 بیه هیودسیبب  توانیدیمی کنندهتأمین –( آیا سرمایه اجتماعی بین خریدار 6چه شکلی است 

این تحقییق نشیان داد کیه هیر دو بعید سیرمایه سیاختاری و  جینتا شود. کنندهتأمینعملکرد 

معناداری بر سرمایه ارتباطی دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشیان دادنید کیه  ریتأثشناختی 

را فیراهم آورده کیه منجیر بیه  کننیدهتأمینسرمایه ارتباطی امکان انتقال دانش از خریدار به 

سیرمایه ارتبیاطی بیا  ریتیأث وجودنیبیاا. شیودیمی کنندهتأمینبهبود کارایی هزینه و نوآوری 

 .ابدییمگذشت زمان )افزایش طول رابطه( کاهش 

 مدل مفهومی 

دهد که بیانگر روابط بیین سیرمایه اجتمیاعی بیا شکل زیر مدل مفهومی پژوهش را نشان می

 و مالکیت فکری است. یطلبفرصتهای های نوآوری با نقش میانجی ریسکقابلیت
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 ؛ لیائوو7112 روشیا و یینگ کی ؛7102 کریگد و مدل مفهومی تحقیق برگرفته از ویلنا. 0شکل 

 (7102) ها و ؛ لی(7104) همکاران و ؛ گلدرمان7102 همکاران،

 گیرند:قرار می یموردبررستحقیق  یهاهیفرضبر مبنای مدل مفهومی 

H1 :معناداری دارد ریتأثهای نوآوری سرمایه اجتماعی بر قابلیت 

H2:  معناداری دارد ریتأثسرمایه اجتماعی بر ریسک مالکیت فکری 

H3 : معناداری دارد ریتأث یطلبفرصتسرمایه اجتماعی بر ریسک 

H4 :معناداری دارد ریتأثهای نوآوری ریسک مالکیت فکری بر قابلیت 

H5 : معناداری دارد ریتأثهای نوآوری بر قابلیت یطلبفرصتریسک 

H6 :نوآوری  ریسک مالکیت فکری نقش میانجی در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت

 دارد

H7 : نوآوری  نقش میانجی در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یطلبفرصتریسک

 دارد.
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 ابزار و روش 

ماهییت، تحقیقیی ای و از دییدگاه توسیعه -این تحقیق از دیدگاه هیدف، تحقییق کیاربردی

مییدانی و بیا اسیتفاده از پرسشینامه  صیورتبههیا همبستگی است. گردآوری داده -توصیفی

های تولیدی صینعت آسانسیور شرکت نیتأماست. جامعه آماری این تحقیق مدیران زنجیره 

صنعت شناسایی  این شرکت تولیدی در 002های صورت پذیرفته است. با بررسی یبرقپلهو 

عیدد  56گرفتن تعداد جامعه آماری و جدول مورگیان حیداقل حجیم نمونیه  نظردر شد. با 

فک ، ایمیل، حضوری برای جامعیه آمیاری ارسیال  صورتبهها مشخ  گردید. پرسشنامه

هیای دارای دادههیا آن آوری گردید که از میان دو عدد ازپرسشنامه جمع 52شد که تعداد 

و تحلییل  یموردبررسیپرسشینامه  59تعیداد  تیدرنهازیادی بوده که حذف شدند.  شدهگم

 شیدهاستفاده یریگنمونیهبیرای  دسیترس در احتمالی غیر یریگنمونهقرار گرفتند. از روش 

ای مرکب از چند پرسشنامه استاندارد و سنجش متغیرها از پرسشنامه یریگاندازهاست. برای 

بیا  6102و کریگید  ه ویلناطلبی از پرسشنامبرای متغیر ریسک فرصت که استفاده شده است

، سییؤال 9بییا  6115 0یینییگ و روشیییا ، ریسییک مالکیییت فکییری از پرسشیینامه کیییسییؤال 2

سیرمایه اجتمیاعی از  سیؤال 03بیا  6102 های نوآوری از پرسشنامه لییائوو همکیاران،قابلیت

بهیره گرفتیه شیده  سیؤال 04( بیا 6102) 6( و لی و هیا6102همکاران ) و پرسشنامه گلدرمان

در این تحقیق از متد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. این متید در تحقیقیاتی  است.

 ینییبشیپهیا، مقاصید های غیر نرمال، تعداد کم گوییهنمونه، داده حجمکمکه دارای تعداد 

در این تحقیق به علت حجم نمونه پایین از ایین  .(6102رود )هوشنگی و همکاران، بکار می

اسیتفاده  دواس ورژن  آلاسمارت پی  افزارنرممتد استفاده شده است. برای اجرا این متد از 

 شده است.

 هایافته

، دسته دوم دسته تقسیم شده است. دسته اول به روایی و پایایی سهدر  تحقیقهای این یافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ke-ying & Ruixia 

2. Lee & Ha 
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اند. برای بررسی روایی و ها پرداختهبررسی آزمون فرضیهبه برازش مدل و بخش سوم به 

، شدهاستخراجالرکر، متوسط واریان   -های فرنلپایایی متغیرها و گویه باید از آزمون

(. 6102ضریب ترکیبی، بار عاملی و آلفای کرونباخ استفاده شود )هوشنگی و همکاران، 

 تربزرگ 229/1 و 291/1به ترتیب از  متغیرهاو آلفای کرونباخ همه  ترکیبیضریب مقادیر 

که نشانگر پایایی مناسب متغیرها است. مقادیر بار  است بیشتر 2/1 حد بحرانیاز  است که

 هاست.است که بیانگر پایایی مناسب گویه 2/1ها نیز بیشتر از حد بحرانی عاملی گویه

 9/1 د بحرانیحاست که از  تربزرگ 940/1 از شدهاستخراجهمچنین متوسط واریان  

 .نشانگر روایی و پایایی است( 6. جدول )و روایی متغیرها نیز مناسب است الزم بیشتر است

 متغیرها ها وروایی و پایایی گویهنتایج بررسی  .7جدول 

 پایایی و روایی هایشاخص
 متغیر گویه

AVE > 0.5 CR > 0.7 > 0.7 بارعاملی آلفا 

925201/1 222452/1 200350/1 

291/1 SC 1 

 سرمایه ساختاری

213/1 SC 2 

263/1 SC 3 

222/1 SC 4 

219/1 SC 5 

254123/1 511993/1 296090/1 

212/1 CC 1 

 سرمایه شناختی
229/1 CC 2 

222/1 CC 3 

222/1 CC 4 

940615/1 294132/1 229262/1 

239/1 RC 1 

 سرمایه ارتباطی

252/1 RC 2 

299/1 RC 3 

234/1 RC 4 

244/1 RC 5 

232322/1 252505/1 292524/1 

512/1 IPR 1 
 IPR 2 252/1 ریسک مالکیت فکری

266/1 IPR 3 
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 پایایی و روایی هایشاخص
 متغیر گویه

AVE > 0.5 CR > 0.7 > 0.7 بارعاملی آلفا 

269/1 IPR 4 

202/1 IPR 5 

924096/1 222212/1 290540/1 

231/1 OR 1 

 طلبیفرصتریسک 

226/1 OR 2 

222/1 OR 3 

202/1 OR 4 

254/1 OR 5 

242/1 OR 6 

299022/1 223292/1 269251/1 

260/1 PI 1 

 نوآوری محصول
232/1 PI 2 
222/1 PI 3 

256/1 PI 4 

920359/1 223352/1 202234/1 

261/1 PRI 1 

 نوآوری فرایند

212/1 PRI 2 

222/1 PRI 3 

256/1 PRI 4 

219/1 PRI 5 

922422/1 291912/1 229252/1 

222/1 MI 1 

 نوآوری بازار
221/1 MI 2 

260/1 MI 3 

252/1 MI 4 

جذر در آن  استفاده شده است که 0برای بررسی روایی متغیرها از آزمون فرنل و الرکر

AVE همکاران، و قانی) بیشتر باشد متغیرهاهمبستگی آن با سایر ضریب باید از  متغیرها 

 مناسبکه بیانگر روایی  ارائه شده استبررسی این آزمون ( نتایج 3) در جدول (.6103

 متغیرهاست.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Fornel & Larker 
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 الرکر(-روایی متغیرها )آزمون فرنل .5جدول 
 CC IPR MI OR PI PRI RC SC 

2330/1 سرمایه شناختی         

ریریسک مالکیت فک  3114/1-  2541/1        

9223/1 نوآوری بازار  4211/1-  2525/1       

یطلبفرصتریسک   3942/1-  3330/1  411/1-  2224/1      

4422/1 نوآوری محصول  4126/1-  2532/1  329/1-  2922/1     

4923/1 نوآوری خدمات  3910/1-  2222/1  620/1-  2302/1  2154/1    

2922/1 سرمایه ارتباطی  4990/1-  2022/1  331/1-  4434/1  9062/1  226/1   

4592/1 سرمایه ساختاری  0495/1-  3319/1  032/1-  6331/1  3162/1  4559/1  2392/1  

شود. ( جهت بررسی برازش استفاده میGOFشاخ  )در روش حداقل مربعات جزئی از 

به ترتیب بیانگر مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برازش مدل  1032و  1069، 1010مقادیر 

برازش است که بیانگر  3959/1مدل برابر با  GOF مقدار(. 0355هستند )افشار و همکاران، 

 .است متوسط صورتبه
 برازش مدل .6جدول 

 GOF ضریب تعیین ضریب اشتراکی متغیر

2541/1 سرمایه شناختی  - 

3959/1 

4202/1 نوآوری هایقابلیت  4650/1  

2323/1 ریسک مالکیت فکری  0346/1  

9224/1 نوآوری بازار  - 

9240/1 طلبیفرصتریسک   0012/1  

2990/1 نوآوری محصول  - 

9203/1 فرایند نوآوری  - 

9406/1 سرمایه ارتباطی  - 

9252/1 سرمایه ساختاری  - 

4312/1 سرمایه اجتماعی  - 

 6642/1 9294/1 متوسط
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-استفاده شود که در شکلضریب مسیر ضریب معناداری و  از بایدها فرضیه برای بررسی

ذکر شده است. برای محاسبه  9ها در جدول هستند. نتایج فرضیه مشاهدهقابلهای دو و سه 

 های میانجی از آزمون سویل استفاده شده است.مقادیر معناداری فرضیه

 
 ضرایب معناداری :7شکل 

 
 : ضرایب مسیر5 شکل
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 هانتایج بررسی فرضیه. 3جدول 

 متغیرها
ضریب 

 مسیر

آماره 

 تی
 نتیجه

H1446/1 معناداری دارد تأثیرهای نوآوری : سرمایه اجتماعی بر قابلیت  256/4 دتأیی   

H2 322/1 معناداری دارد تأثیر: سرمایه اجتماعی بر ریسک مالکیت فکری-  051/4 دتأیی   

H3 333/1 معناداری دارد تأثیر طلبیفرصت: سرمایه اجتماعی بر ریسک-  211/3 دتأیی   

H4640/1 معناداری دارد تأثیرهای نوآوری : ریسک مالکیت فکری بر قابلیت-  344/6 دتأیی   

H5 095/1 معناداری دارد تأثیرهای نوآوری بر قابلیت طلبیفرصت: ریسک-  012/6 دتأیی   

H6 های فکری نقش میانجی در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت: ریسک مالکیت

 نوآوری دارد
1226/1  149/6 دتأیی   

H7 های نقش میانجی در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت طلبیفرصت: ریسک

 نوآوری دارد
1965/1  231/0  رد 

 یریگجهینتبحث و 

نقش آن در نوآوری در ارتباطات  ژهیوبهبه سرمایه اجتماعی و  یاژهیوتحقیقات اخیر توجه 

سیرمایه اجتمیاعی بیر  ریتیأثانید. در ایین راسیتا در ایین تحقییق داشیته کننیدهتأمین -خریدار

و مالکییت  یطلبفرصیتهای نوآوری با توجیه بیه نقیش مییانجی متغیرهیای ریسیک قابلیت

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزفکری مورد 

مثبت سرمایه اجتماعی بیر قابلییت نیوآوری اسیت  ریثتأنتایج بررسی فرضیه اول بیانگر 

 6105و یشیل و همکیاران،  6161؛ گانگولی و همکاران، 6102 لیائوو همکاران،که با نتایج 

ها باید فضا و جوی در ارتباط بیا مثبت سرمایه اجتماعی، شرکت ریتأثتطابق دارد. با توجه به 

شییده تییا هییا آن ایجییاد نماینیید کییه سییبب توسییعه سییرمایه اجتمییاعی بییین کنندگانشییاننیتأم

سیرمایه  ریتیأثهای نوآوری شرکت بهبود یابد. نتایج بررسی فرضیه دوم و سوم بیانگر قابلیت

، و کریگید است کیه بیا نتیایج ویلنیا یطلبفرصتهای مالکیت فکری و اجتماعی بر ریسک

هیا در حقیقیت یافتیه. ( تطیابق دارد6119، 6اسیتریوکوا؛ 6102، 0؛ پریانات و پرمیاراتن6102

هییای منفییی کییه بییر روی ریسییک ریتییأثدهیید کییه سییرمایه اجتمییاعی بییا توجییه بییه نشییان مییی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Priyanath & Premaratne 

2. Striukova 
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هیا در ارتبیاط توانید موجیب کیاهش ایین ریسیکو مالکیت فکیری دارد میی یطلبفرصت

هیای منفیی ریسیک ریتیأثشود. نتیایج فرضییه چهیارم و پینجم بییانگر  کنندهتأمین -خریدار

و همکیاران،  0با نتایج پانیدر ؛ کههای نوآوری استو مالکیت فکری بر قابلیت یطلبفرصت

هیای دهد که ریسکنشان می تطابق دارد. در حقیقت یافته 6115 روشیا و یینگ ؛ کی6102

هیا هیای کیه موجیب نیوآوری در شیرکتتواننید قابلییتو مالکیت فکری میی یطلبفرصت

طلبانیه شود. این امر بیشتر از رفتارهیای فرصیتها آن ساخته و سبب کاهش متأثرشود را می

 دهد.مبنای قیمت هستند رخ می که مدتکوتاهاز در ارتباطات  ژهیوبهطرفین 

شش بیانگر نقش میانجی ریسک مالکیت فکیری در ارتبیاط بیین سیرمایه  نتایج فرضیه

ایج ایین فرضییه نشیان داد کیه سیرمایه نتی درواقیعهیای نیوآوری اسیت. اجتماعی و قابلییت

توانید موجیب افیزایش که در کاهش ریسیک مالکییت فکیری دارد میی یریتأثاجتماعی با 

تواند به علت افزایش اعتماد، تعهد شیرکا بیه یکیدیگر های نوآوری شود. این امر میفعالیت

نقیش مییانجی  دکننیدهییتأهفیتم  )که ناشی از سرمایه اجتماعی اسیت( باشید. نتیایج فرضییه

 درواقیعهای نیوآوری نیسیت. در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یطلبفرصتریسک 

در  یطلبفرصیتنتایج این تحقیق نتوانست ارتباط معناداری در زمینه نقش مییانجی ریسیک 

 را نشان دهد. کنندهتأمین -ارتباط خریدار

کاربردهیای تئیوریکی و ق حاضر توان اذعان نمود که تحقیبا توجه به نتایج تحقیق می

 است: شدهپرداختهها آن کاربردی زیادی داشته که در ذیل به تعدادی از

  در ارتبییاطو مالکیییت فکییری  یطلبفرصییتاسییتفاده از متغیرهییای ریسییک 

توانید در بلیوا ادبییات موضوعی جدید اسیت کیه ایین تحقییق میی کنندهنیتأم -خریدار

 کمک نماید.

  نوپیا  یبرقپلیههای فعیال در صینعت آسانسیور و اغلب شرکتبا توجه به اینکه

هیای ایین تحقییق های نوآوری خود وابسته هستند. یافتهبه توسعه قابلیت شدتبهباشند می

بیر  یگذارهیسیرمابا ها آن ها این حقیقت را روشن نمود کهشرکت گونهنیابرای مدیران 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pandher 
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بلکیه بیه ییک مزییت رقیابتی نییز دسیت شیوند متضیرر نمیی تنهانهروی سرمایه اجتماعی 

 یابند.می

  که سرمایه اجتمیاعی بیر روی ریسیک مالکییت فکیری  یریتأثبا توجه به نوع

بر روی سیرمایه اجتمیاعی در  یگذارهیسرماتوانند با دارد، مدیران فعال در این صنعت می

سیوی سبب کاهش ریسک افشای اطالعات محرمانیه خیود از  کنندگانشاننیتأمارتباط با 

 شوند. کنندگاننیتأم

 وابسته قانونی با توجه به اینکه مدیریت روابط در شرایط کنونی کمتر به موارد 

 تعهید و اعتمیاد شیرکا، بیین داوطلبانیه مثل همکاری اجتماعی فرآیندهای بر بیشتر است و

بیا  تواننیدیمی، میدیران فعیال در ایین صینعت (6112 همکاران، و سونهانگ) است وابسته

ریسیک رفتارهیای  کنندگانشاننیتأمبر روی سرمایه اجتماعی در ارتباط با  یگذارهیسرما

 را کاهش دهند. طلبانهفرصتمخرب 

  ژهیوبیه کنندگاننیتأممدیران باید درک درست و کاملی از شیوه همکاری با 

متغیرهیای سیرمایه  ریتیأثهای این تحقیق نقیش و نوآوری داشته باشند. یافته یهاپروژهدر 

هیای نیوآوری را نشیان داده و مالکیت فکیری در قابلییت طلبانهفرصتاجتماعی، ریسک 

 کند.های درست کمک میو اتخاذ تصمیم است که به مدیران در درک بهتر

 گردد:می ارائهتحقیق، پیشنهادهای زیر برای تحقیقات آتی  یهاتیمحدودبا توجه به 

  کیه سیبب  صورت پذیرفتیهبا توجه به اینکه این تحقیق در بازه زمانی تحریمی

و  باشیدبسییاری  یهیاتنشدچیار  کنندگانشیاننیتأمبیا  هاشیرکتگردیده ارتبیاط بیین 

زیادی اسیتفاده نماینید لیذا پیشینهاد  طلبانهفرصتاز رفتارهای  کنندگاننیتأمبسیاری از 

و بیا نتیایج ایین  شیدهیبررسیتحقیق در بازه زمیانی متفیاوتی دوبیاره  یهاهیفرض شودیم

 تحقیق مقایسه گردد.

  رعاییت  هاشیرکتتوسط  یدرستبهبا توجه به اینکه قانون کپی رایت در ایران

در تحقیقات آتی در جامعه آماری متفاوتی کیه در آن قیانون  شودیم، پیشنهاد شودینم

و بیا  شیدهیبررسی هاهیفرضینتیایج  شیودیمرعایت  یخوببهو مالکیت فکری  تیرایکپ

 نتایج این تحقیق مقایسه شود.



 0610 بهار | 46شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 44

 

 

 های تولیدی صورت پذیرفتیه اسیت با توجه به اینکه این تحقیق در بین شرکت

های خدماتی از اهمیت بسییار و با در نظر گرفتن این نکته که مالکیت فکری در شرکت

 کننیدهتأمین -و نقیش سیرمایه اجتمیاعی در ارتباطیات خرییدارباالیی برخیوردار اسیت 

 شییودیمییلییذا پیشیینهاد بییاالیی برخییوردار اسییت،  تیییاز اهمهییای خییدماتی نیییز شییرکت

و بیا نتیایج ایین تحقییق  شیدهیبررسیهای خدماتی نیز تحقیق در بین شرکت یهاهیفرض

 مقایسه گردد.

  اطالعیات و  یآورجمیعبا توجه بیه اینکیه در ایین تحقییق از پرسشینامه بیرای

معاییب و نقیاط  هیاروشآماری برای تحلیل بهیره گرفتیه شیده اسیت و ایین  یهاروش

بیرای  یهیاروشدر تحقیقات آتی از سیایر  شودیمرا دارند پیشنهاد  ضعف خاص خود

با نتایج ایین تحقییق مقایسیه ها آن و نتایج شدهگرفتهاطالعات و تحلیل بهره  یآورجمع

 شود.
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