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Introduction: Nowadays, the global approach can be clearly seen in the movement 

of countries towards a "knowledge-based" economy. Knowledge and technology are 

the main factors in creating wealth in countries and are considered as powerful tools 

in national development. In this regard, science and technology parks support 

companies to develop knowledge and technological ideas and commercialize their 

products. They also span a bridge between academia, industry and government, 

leading to sustainable growth and development based on competitive advantages at 

the national level. Companies in these parks can use the norms and values in the 

environment through institutional factors to improve their performance, increase 

their market share, retain their current customers, attract new customers and 

ultimately improve their market performance. Constant environmental changes and 

the extent of competition have made market performance critical for 

corporate executives. In this context, there are not only tangible but also intangible 

factors involved institutional factors and organizational capabilities; these factors 

have great impacts on the market performance of businesses. Since improving 

market performance requires effective and stable communication with the 

institutional environment of the organization, companies in science and technology 

parks (especially Rasht Science and Technology Park) can make good use of 

institutional factors (i.e., institutional support, political management relations, and 

legal legitimacy). Knowledge and technological capability are considered as 

intangible organizational resources to achieve goals. This study was conducted to 

investigate the effects of institutional factors on market performance, in which the 

mediating role of organizational capabilities (knowledge capability and technology 

capability) is also emphasized. 

Methodology: This research is descriptive in terms of the purpose, a survey in terms 

of strategies and questionnaire-based in terms of data collection. The study 

population consisted of companies located in Rasht Science and Technology Park. 

Cochran's formula was also used to determine the required number of samples. 

According to this formula and the 67 people in the study population, 57 were finally 

selected as the sample. Accordingly, after referring to the companies, 57 

questionnaires were collected. The questionnaires were designed based on seven 
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Likert options (1 = very low to 7 = very high). As for the characteristics of the 

respondents in this research, about 66.7% of them were men, 47.4% were bachelors, 

36.8% were masters, and 12.3% were doctors. Also, 60.9% of the cases were from 

30 to 35 years old. 

Results and Discussion: According to the output of the Smart PLS 2 software, in 

the first model, "institutional support" explains 88%, "management political 

relations" 39% and "organizational legal legitimacy" 74% of the changes in 

institutional factors. Institutional factors explain 67% of the changes in knowledge 

capability and 62% of the changes in technology capability. These relationships are 

significant at the 95% significance level. At the same time, institutional factors 

account for 39% of the changes in market performance. Knowledge and 

technological capability explain 20% and 16% of the changes in market 

performance. These were confirmed at the significant level of 99.9%. According to 

the software output in the second model, "institutional support" explains 10% of the 

changes in market performance, 42% of the changes in knowledge capability, and 

46% of the changes in technology capability. "Management political relations" 

explains 17% of the changes in market performance, 16% of the changes in 

knowledge capability, and 19% of the changes in technology capability. The legal 

legitimacy of the organization also explains 36% of the changes in market 

performance, 34% of the changes in knowledge capability and 17% of the changes 

in technology capability. At the same time, knowledge capability explains 14% and 

technology capability 16% of the changes in market performance. 

Conclusion: The results show that the development and creation of organizational 

capabilities has had a great impact on improving the market performance of the 

companies in the Rasht Science and Technology Park. The research results also 

showed that institutional factors affect the creation of knowledge and technology 

capability, so companies must establish proper relationships with the institutional 

environment and government entities, correctly use this environment and its factors 

and acquire organizational capabilities. It was found that knowledge and technology 

have a mediating role in the relationship between institutional factors and market 

performance. 

Keywords: Market performance, institutional factors, knowledge capability, 

technology capability. 



 

 

 بازرگانی مديريت علمی کاوشهای نشريه            
 11-69، ص: 1041 بهار ،بیست و هفتم شماره ،چهاردهم سالمقاله پژوهشی/                                                                    

 

با  یمستقر در پارک علم و فناور یهابر عملکرد بازار شرکت یعوامل نهاد ریتأث

 یدانش و فناور یهاتینقش قابل

 
 گیالن، رشت، ایران دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، ،محمد حاتمی نژاد

 ه گیالن، رشت، ایراندانشگا ،دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت بازرگانی دانشیار، 1محسن اکبری

دانشگاه گیالن،  ،دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت صنعتیاستادیار مصطفی ابراهیم پور ازبری، 

 رشت، ایران

 19/41/1044تاریخ پذیرش:                                                                                                  22/41/1366تاریخ دریافت: 

 چکیده

امروزه تغییرات مداوم محیطی و گستردگی رقابت سبب شده است تا عملکرد بازار برای 

ها در این امر تنها محدود به عوامل ها امری حیاتی باشد. موفقیت سازمانمدیران شرکت

های سازمانی نیز تأثیرات ملموس نبوده، بلکه عوامل ناملموسی مانند عوامل نهادی و قابلیت

های علم و فناوری های پارکلذا شرکت گذاردهای تجاری میراوانی بر عملکرد بازار بنگاهف

و دستیابی  توانند با استفاده صحیح از عوامل نهادیویژه پارک علم و فناوری رشت( می)به

به قابلیت دانش و قابلیت فناوری به اهداف خود نائل شوند. این پژوهش باهدف بررسی اثر 

های سازمانی بر نقش میانجی قابلیتهمچنین  ،شده استدی بر عملکرد بازار انجامعوامل نها

پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش  )قابلیت دانش و قابلیت فناوری( نیز تأکید شده است.

های مستقر در پارک علم و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت -توصیفی

شرکت مورد بررسی  71ای مشتمل بر ین اساس نمونهگیرد. بر افناوری رشت را در برمی

از  هاداده لیوتحلهیتجزو برای  ای گردآوری شدندها به کمک پرسشنامهقرار گرفت. داده

مدلسازی معادالت ساختاری و تکنیک حداقل مربعات استفاده شده است. مدل پژوهش در دو 

یج حاصل از پژوهش نشانگر آن قرار گرفته است. نتا لیوتحلهیتجزمورد  و دومسطح اول 

دارد. همچنین قابلیت  ریتأثاست که عوامل نهادی بر ایجاد قابلیت دانش و قابلیت فناوری 

 دانش و قابلیت فناوری نقش میانجی در رابطه بین عوامل نهادی و عملکرد بازار دارند.

 .عملکرد بازار، عوامل نهادی، قابلیت دانش، قابلیت فناوری :کلمات کلیدی

 JEL: L10،L78، D83، .O14 یبندطبقه
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 مقدمه

ای و بر اساس نقشه جامع علمی کشور، دستیابی ایران اسالمی به جایگاه معتبر منطقه

وضوح تأکید شده است؛ بنابراین الزم است یا جهانی در حوزه علم و فناوری به

و  ویت شود )آقازادهحول محور کسب توانایی و مهارت در این حوزه تق هاتالش

علم و فناوری جریان دانش و فناوری را در میان  یهاپارک (.1369همکاران،

، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز رشد خصوصی و بازار به حرکت انداخته و هادانشگاه

مختلف را از طریق مراکز رشد تسهیل  یهاشرکتو شکوفایی  کنندیممدیریت 

ها ارزیابی عملکرد شرکت باتواند می مهماین ؛ که (1361صفایی و همکاران،) کنندیم

های دانشی موجود و بررسی جایگاه فناوری در کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت

وکارهای های علم و فناوری و مراکز پژوهشی، در حوزه کسبها، پارکنظیر دانشگاه

 بررسی (.1311)ایران زاده و برقی، به دست آیدهای ملی بنیان و ضرورتدانش

 بوده مدیریت حوزه موضوعات مهم از آن یکی به پرداختن لزوم و هاشرکت کردعمل

های علم و فناوری های حاضر در پارکعملکرد شرکت بررسی دارد ضرورت لذا،

، از جهت دیگر این (1362سریزدی، منطقی،حاجی غالم ) ردیگقرار  بیشتر مورد توجه

 ایفا جامعه یک در پیشرفت همیم نقش علم و فناوری یهاپارکی مستقر در هاشرکت

 ؛شوندیم اقتصادی رشد منجر به در تولید نوآوری و کیفیت در بهبود و با کنندمی

ابراهیم پور و برخوردار است ) اهمیت زیادی از هاآن عملکرد بنابراین بررسی

 (.1360همکاران،

 تیریو مد یابیدر بازار اصل مهم کی گرنشان یبه عملکرد برتر تجار یابیدست

نشان  است که یشاخص ی. عملکرد سازمان(1،2417همکاران توتار واست ) کیاستراتژ

 تیری، مدهاسازمانهمه  یبرا. بخشدیمسازمان چگونه اهداف خود را تحقق  دهدیم

و گزارش عملکرد مربوط به آن  یابیعملکرد و ارز یریگاندازه ییسازمان به توانا

 و کارنامه ماحصل به سازمانی عملکرد (.2،2417ولمحمدی و احمدیدارد ) یبستگ

بوجار دوالبی و ) باشدیم آنف اهدا به دستیابی مسیر در شرکت یهاتیفعال

ها؛ ترین آنگیرد که مهمو در ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار می (1367همکاران،

(. عملکرد بازار سطحی 3،2446و همکاران عملکرد مالی و عملکرد بازار است )ریچارد

                                                           
1. Tutar 
2. Valmohammadi & Ahmadi 
3. Richard 
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عملکرد است که با میزان موفقیت سازمان در ارتباط با بازار و عواملی همچون از 

نرخ جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود، رضایت و وفاداری مشتریان 

کسب از  نانیاطم یبرا هاشرکت رانیمد (.1،2413و همکاران مرتبط است )لئونیدو

مناسب به منظور  یهاکیتکنبه دنبال ابزار و  یدیتول یهاتیفعالدر  یرقابت تیمز

 یهانهیهز، کسب اطالعات بازار، محصوالت یو خارج یداخل یهانهیهز یبررس

عملکرد  یابیو ارز ینیبشیپ، یمشتر یهاخواستهو  ازهاین لیوتحلهیتجزمحصول، 

ها برای انطباق با شرایط متغیر بازار و مقابله شرکت (.2،2417آفونیناهستند )سازمان 

با رقبا همواره به دنبال کسب مزایای رقابتی هسـتند تـا بتواننـد زمینه بقای خود را 

 .(3،2411کیاتو و همکارانکنند )در این محیط پرتالطم فراهم 

دانش و فناوری عامل اساسی ایجاد ثروت، در کشورها بوده و  در عصر حاضر

(. 1316ران،شود )پور سراجیان و همکاابزاری قدرتمند در توسعه ملی تلقی می

های دانشی و ها در جهت توسعه ایدهشرکت های علم و فناوری از طریق حمایتپارک

پلی بین  ها،سازی آنهای فناورانه و تجاریکارگیری دانش و ایدهفناورانه، با به

و سبب رشد و توسعه پایدار مبتنی بر  کنندیمدانشگاه، صنعت و دولت ایجاد 

(. 1362منطقی، و سریزدیحاجی غالم ) گردندیم لیهای رقابتی در سطح ممزیت

توانند عامالن اصلی ایجاد دانش و فناوری می، با کارکرد های علم و فناوریپارک

 با و کنندتوان رقابتی شدن در عرصه تولید را به بدنه بخش خصوصی تزریق 

و  ای برای رسیدن به رشدبنیان، سعی در ایجاد زمینههای دانششرکت حمایت از

 (.1369 )آقازاده و همکاران، داشته باشند هاعملکرد این شرکت توسعه

 هاشرکت عملکرد و استراتژی روی بر را اثر ترینبیش نهادها نهادی، نظریه اساس بر

 اوردیبتواند عملکرد سازمان را پایین انحراف از هنجارهای گروهی میو گذارند می

عوامل که  فشارهای نهادی (2441) 7طبق نظر اسکات (.0،2441پنگ و همکاران)

 نیز و شده شرکت هایقابلیت و منابع به توسعه دهنده نهادها هستند، منتجتشکیل

موجود  فشارهای و هنجاری استانداردهای با انطباق و مشروعیت افزایش موجب

                                                           
1. Leonidou 
2. Afonina 
3. Kianto 
4. Peng 
5. Scott 
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توانند با استفاده از هنجارها و می ها(. شرکت1،2446گردند )آیو و منگاکمی

و  شوندعملکرد ارتقا موفق به کارگیری این عوامل هو ب محیطوجود در های مارزش

بر سهم بازار خود بیفزایند و همچنین مشتریان فعلی خود را حفظ و مشتریان جدید 

به  توانندیم کارگیری نظریه نهادیها با بهدیگر شرکتعبارترا نیز جذب کنند، به

فشار رقابتی حاکم بر بازار و  (.2،2414و همکاران اربانواهداف خود نائل شوند. )

 این با رویارویی جهت هاییاستراتژی به اتخاذ را ناگزیر هاشرکت محیط نهادی،

 (؛1361نیا و همکاران،  رحیم) یابند باالتر دست عملکرد به بتوانند تا است کرده فشار

 هاابلیتق به توجه درگرو را آن محققان که برخی است هدفی بهتر عملکرد به دستیابی

 بیشتری توجه و اهمیت از انیبندانشهای سازمان در امر این و شمارندبرمی

عوامل نهادی یکی از ارکان ایجاد (. 1360و همکاران، ابراهیم پور) است برخوردار

کمک  شرکت هایقابلیت و منابع به توسعه توانندباشند و میها در سازمان میقابلیت

 .(2446)آیو و منگاک، کنند

 فناوری دانش، قابلیت نظیر قابیلت) یسازمان هایها به توسعه و ایجاد قابلیتسازمان

 برای ادامه حیات و سازگاری با تغییرات، نیاز دارند )اندرس و و غیره(

سازمانی  یهاتیقابلتوانند با به دست آوردن ها میواقع آن (؛ در3،2417همکاران

به مزایای رقابتی بیشتری نسبت به رقبا و  باشند کارایی و عملکرد بهتری داشته

درک، جذب و مندنظام ندیدانش فرآ قابلیت (.2417، 0و همکاران دست یابند )مائو

است  بهترو عملکرد  داریپا یرقابت تیبه مز یابیدست یاز دانش برا نهیاستفاده به

 یاتیو منظم دانش ح حیصر تیریدانش عبارت است از مد قابلیت(. 7،2412ندراک)

، انتشار، یدهسازمان، یآورجمع، جادیمرتبط با آن در ا یندهایو فرآ ازمانس

سازمان به اشتراک گذاشته  کیبه طور گسترده در  دانش که یبرداربهرهاستفاده و 

های سازمانی است که قابلیت فناوری نوع دیگری از قابلیت(. 9،2419چنگچا) شودیم

ها فرآیند تولید و درجه نوآوری شرکت نقش مهمی در دستیابی به کارایی بهتر در

از  سازدیمرا قادر  هابنگاهاشاره دارد که  یتیقابلبه  قابلیت فناوری طبق تعریف .دارد

                                                           
1. Auh & Menguc 
2. Urbano 
3. Andrews 
4. Mao 
5. Candra 
6. Chengecha 
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، یشامل توسعه فناور کهتوسعه دهند  را هاآن و کرده استفاده یمختلف یهایورافن

زانگ و ) شودیم یفناور ینیبشیپو  دیتول هی، رودیتول ندیتوسعه محصول، فرا

به رابطه بین بستر و تحوالت نهادی و پیشرفت فناوری  (2441) 2نلسون (.1،2411لی

های اجتماعی معرفی نموده است که به عنوان فناوری پرداخته است و نهادها را به

ازمان در توسعه عملکرد سرا فناوری سازمان نقشی کلیدی  عنوان پشتیبان قابلیت

این پژوهش درصدد پاسخ به  ا با توجه به مطالب مذکوردر این راست .کنندایفاء می

عوامل  -2 ؟دارد بر قابلیت دانش یریتأثعوامل نهادی چه  -1 است که؛ تاین سؤاال

بر عملکرد  یریتأثچه عوامل نهادی  -3و  دارد؟ قابلیت فناوری بر یریتأثنهادی چه 

پاسخ کلیدی به این پاسخ به این سؤاالت پژوهش حاضر به دنبال  پس از دارد؟بازار 

و قابلیت فناوری چه  قابلیت دانش یگریانجیمپرسش است که عوامل نهادی با 

مستقر در پارک علم و فناوری رشت دارند؟  یهاشرکتبر عملکرد بازار  یریتأث

پیامدهایی را در بر خواهد داشت که در صورت کاربردی کردن  سؤالپاسخ به این 

 .دهیم ارتقاها را این شرکت توانیم عملکرد بازارها میآن

 

 پیشینه نظری

، قابلیت دانش در این قسمت به بررسی پیشینه مربوط به عملکرد بازار، عوامل نهادی

 و قابلیت فناوری پرداخته شده است.

 

 عملکرد بازار

توان در آیینه عملکردشان مشاهده کرد، عملکرد یک شرکت ها را میموفقیت سازمان

سد )بوجار رها و اهداف شرکت به انجام میاست که استراتژیدهنده میزانی نشان

مرتبط با  جیشرکت به نتا یابیدست زانیعملکرد بازار به م(. 1367دوالبی و همکاران،

 یهافرصتبه  عیمانند واکنش سر ییارهایخود با توجه به مع یبازار نسبت به رقبا

گوک و دارد )ه اشار دیجد یو کسب مشتر یو وفادار یمشتر تیبازار، رضا

 ترینمهم که گیردمی قرار مورد بررسی مختلفی ابعاد مفهوم در نیا .(3،2411پکر

بوجار دوالبی و (. 2446است )ریچارد و همکاران، بازار و عملکرد مالی عملکرد ها؛آن

                                                           
1. Zang & Lee 
2. Nelson 
3. Gök & Peker 
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از طریق سه شاخص سهم بازار، رشد فروش و  را عملکرد بازار ،(1367)همکاران 

نوآوری را  (1369)همکاران اصلی بیگی و  .دادندگیری قرار سودآوری مورد اندازه

که در پیشرفت عملکرد بازار مؤثر  رندیگیمعامل پویایی و تحرک سازمان در نظر 

نشان داد که تأثیر کیفیت سیستم بر اعتماد الکترونیکی نتایج این پژوهش . است

خشی بازاریابی با مشتری و نیز رضایت الکترونیکی مشتری بر عملکرد بازار و اثرب

 1پژوهش دیگر، اولنی و کیمانی در .دار و مثبتی داردسطح معناداری باالیی اثر معنا

پذیری در کنار ، پیشرفتهای ارائه، مشخصه تولیدمنافع، کارایی فنی، هزینه (2411)

به عنوان ابعاد عملکرد بازار مورد  را ثبات تولید، اثرات خارجی و روابط کارکنان

عملکرد بازار در پژوهشی نشان دادند  (2411) 2کیاتو و همکاران. نددادر بررسی قرا

مداری، نوآوری و بهبود خدمات است و دو مداری، رقیبهای مشتریدارای مؤلفه

 و تعبیر دهد که تفسیرمی ما به این امکان را ،در خدمات و بهبود متغیر نوآوری

 .باشیم داشته بهتری از عملکرد بازار

 

 عوامل نهادی

دنبال  ینهاد یهاتیمحدودخود را در  یمنافع تجار هاسازمان، ینهاد هیطبق نظر

 ریتأثباال  ییبا کارا یهاسازمانشدن به  لیتبد در هاسازمان ییتوانا که بر کنندیم

 هاسازمانکه  دهدیمنشان  ینهاد هینظر (.2410، 3النهوی و همکاران) دارند ییبسزا

باشند ی طیو الزامات مح نیقوان با همراه و سازگار دیبا، تیعجلب مشرو یبرا

 دیتول تیو کم تیفیک با دیگر تنها هاسازمان یبقا به عبارت دیگر؛ (0،2410اسکات)

 نیبا هنجارها، اعتقادات و قوان هاآنندارد، بلکه به انطباق  ارتباط یسازمان یاقتصاد

که از  ییهاسازمان، نیبنابرا؛ (7،2416ناوساقابه و همکارا) است نیز مرتبطقابل قبول 

خواهند  ترموفق، احتماالً کنندیم یرویپ محیط خود یو هنجار یهنگ، فریرسم نیقوان

ها مشتمل بر باورها، رفتارها )عقالنی و خواه غیرعقالنی(، نهاد .(2410اسکات،بود )

ی وعهها، ضوابط و مقررات حقوقی هستند که پیرامون یک هسته اصلی، مجمسنت

توانند میعوامل نهادی مطلوب  (.2410، 9گوا و همکاراندهند )هنگی را شکل میهما

                                                           
1. Olweny & Kimani 
2. Kianto 
3. Elnihewi 
4. Scott 
5. Oseghale  
6. Guo 
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 افزایشرا کاهش داده و موجب  عدم اطمینانیک ساختار انگیزشی خوب ایجاد کنند تا 

، 1ند )مبارکنبازار کمک ک یهاسازمانعملکرد  توسعهنهایت به  و در شوند کارایی

نهادی را در انتخاب استراتژی و سطح  عوامل بسیاری از پژوهشگران(. 2411

(. در 1024، 3و همکاران ؛ گائور2412، 2دانند )سیمپسونها مؤثر میعملکردی شرکت

های تخصیص منابع کشورهای در حال گذار مقامات دولتی قدرت زیادی در سیاست

ز گونه اهایی که در اینشرکت ،(0،2411آیبک براون ودارند )ها و تصویب پروژه

بر روابط سیاسی و مدیریتی، عدم اطمینان سازمانی  اقتصادها مستقر هستند با تکیه

عملکرد را فراهم  پیشرفتدهند و موجبات ایجاد مزیت رقابتی و را کاهش می

دهنده تأثیر (. شواهد زیادی وجود دارد که نشان2410و همکاران،  اسازند )گومی

(. پایتختی اسکویی 2412ها است )سیمپسون، لکرد شرکتمستقیم عوامل نهادی بر عم

های عوامل نهـادی تـأثیر تمامی شاخص نشان دادند یامطالعهدر  (1364)و همکاران 

 (2410)النهوی و همکاران  .بازار دارندعملکرد بر شاخص توسعه  یمثبـت و معنادار

اجباری و ی معنادار و مثبتی بین فشار به این نتیجه رسیدند که رابطه در پژوهشی

 با ارائه مدلی در پژوهشی (2416)و همکاران  اوساقابه عملکرد سازمانی وجود دارد.

حاضر در  یهاشرکتتوسعه عملکرد  بسیاری بر ریتأثعوامل نهادی  نشان دادند

 صحرای جنوبی آفریقا دارند.

 

 حمايت نهادی

 از تیمدیری نهادهای حدی چه تا که است موضوع این دهندهنشان نهادی حمایت

 از که است هاییکمک شامل هاحمایت این .نمایندمی پشتیبانی و حمایت هاشرکت

 د نشومی ناشی شرکت استراتژیک هایگزینه گسترش برای دولت هایسیاست

 چه تا که است موضوع این دهندهنشان نهادی حمایت .(7،2411گازار و همکاران-ال)

 یهافرصتاز  استفاده امکان فعال طوربه و است شرکت یهاتیفعال موافق دولت حد

 هایینگرش ازجمله (.2410)گائور و همکاران، سازدمی میسر شرکت برای را محیطی

 هاشرکت عملکرد توضیح برای خوبی مکمل به عنوان نهادی، نظریه با ترکیب در که

                                                           
1. Mubarak 
2. Simpson 
3. Gaur 
4. Brown & Ibekwe 
5. El-Gazzar 
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 است منبع بر مبتنی دیدگاه گردد،می محسوب گذار حال در اقتصادهای مخصوصاً در

 در هاآنبه  تواندمی زیادی حد تا هاشرکتمحیط بیرونی و درونی  منابع تلفیق با که

 .(2412سیمپسون، باشد ) مؤثر اهدافشان به دستیابی

 مديريت سیاسی روابط

 به که شودمی گفته مدیران هایفعالیت از قسمتی به واقع در مدیریتی سیاسی روابط

(. 1،2441)رائو و همکارانشود می مرتبط تخارجی شرک نهادهای با ارتباط برقراری

 مشروعیت تقویت موجبات توانندمی نهادی منظر نظریه از مدیریت سیاسی روابط

 ها گامآن برای رقابتی مزیت ایجاد منظور به نتیجه در و ساخته فراهم را هاشرکت

 یخوب یهافرصت تیریمد یاسیروابط س (.2410و همکاران، ادارند )گوبرمی مؤثری

 قاتی. تحق(2441رائو و همکاران،کند )یمفراهم  ینهادگسترده  یبانیپشت تیتقو یبرا

 ؛کنندیم یبانیپشت هاشرکتطریق از  دو به یاسیکه روابط س دهدیمنشان  یقبل

متصل به  رانیمد ؛ در واقعدهدیمرا ارائه  یاطالعات یبانیپشت یاسیروابط س -1 

را در مورد مقررات و  یاارزندهاطالعات  ترراحت توانندیم یمقامات دولت

را بهتر درک  یسازمان طیمح توانندیم هاآن نیکسب کنند، بنابرا یصنعت یهااستیس

را منابع روابط سیاسی مدیریت دسترسی به  -2(. 2،2416تسای و همکارانکنند )

وا گدر زمینه روابط سیاسی مدیریت در پژوشی  (.3،2411یان و چانگ) ؛کندیمتسهیل 

سیاسی مدیریت به عنوان یکی از عوامل نهادی  روابطنشان دادند  (2410)و همکاران 

 .شودیم هاشرکتمنجر به بهبود عملکرد 

 

 مشروعیت قانونی سازمان

نحوه رفتار  با تغییر که است یسازمان یینهادگرا یمفهوم اساس ،تیمشروع

(. 0،2411هوس و همکاراندیپ) گذاردیم ریتأث هاآن یبر عملکرد و بقا هاسازمان

 و قوانین جهت در یک شرکت که است یادرجه دهندهنشان قانونی مشروعیت

 حرکت محیطی اطمینان عدم کاهش جهت در عمده طوربه و بوده دولت یهااستیس

 موافق دولت حد چه تا که است موضوع این دهندهنشان نهادی اما حمایت ،کندیم

 هاشرکت برای را محیطی یهافرصتاز  استفاده امکان فعال طوربه و است شرکت

                                                           
1. Rao  
2. Tsai 
3. Yan & Chang 
4. Deephouse 
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 بهبود به واسطه تواندمی مشروعیت سازمان(. 2410و همکاران، اگو) سازدیم میسر

 فراهم را هاآن عملکرد توسعه موجبات ها،شرکت برای مورد نیاز منابع به دسترسی

از  یاگسترده فیط یبرا توانیمرا  تیمشروع(. 2411دیپهوس و همکاران،سازد )

 یهازمیمکان، هاوهیش، هاروال، ساختارها، یاشکال سازمان جمله ازموضوعات، 

که بر رفتار  رهیبرتر و غ تیریمد یهامیت، هاشرکت گذارانانیبن، هادسته، یحکمران

 را تیمشروع (.1،2424شیرودکار و همکارانبرد )به کار  گذارندیم ریتأثسازمان 

 نهادی با رویکرد سازمانی مشروعیت قرارداد؛ بررسید مور با دو رویکرد توانمی

 از منظر وانتظارات  و هنجارها قوانین، به پایبندی و پذیرش اجتماعی نتیجه به عنوان

شود )رائو و می بیان خارجی ذینفعان و شرکت بین تعامل به عنوان محورمنبع نظریه

در پژوهشی نشان دادند  (2424)شیرودکار و همکاران در این راستا (. 2441همکاران،

 مثبت دارد. ریتأث هاشرکتبر عملکرد  سازمانمشروعیت قانونی 

 

 قابلیت دانش

 طیشرکت و مح نیشرکت در مورد رابطه ب کیدرک و اعتقادات »به  یدانش سازمان

دانش  قابلیت. (2446 ،2آلبرتزاست ) یو ضمن حیشامل دانش صر که اشاره دارد «آن

با  توانندیمچگونه  سازمانکارکنان  ریو سا رانیارد که مددموضوع اشاره  نیبه ا

 یدانش فرصت قابلیت. (3،2416گارسیا پرز و همکارانکنند ) دانشو تبادل  بیهم ترک

 شیدر عملکرد و افزا ریچشمگ شرفتی، پدانش قابل توجه اکتساببه  یابیدست یبرا

 قابلیتکه  کنندیستدالل ما (2447)و همکاران  تیاسم (.2446 آلبرتز،باشد )یمرقابت 

و جو  یا، ارتباطات رابطهیدارد: دانش فرد یبه سه نوع منبع بستگ یدانش سازمان

بر  یو خدمات مبتن محصوالتکه  ییهاسازمان(. 2441گل و همکاران،) یسازمان

دانش  یهاتیقابلاساساً  هاآن یاصل یهاتیقابلتمام  باًی، تقردهندیمدانش ارائه 

 نیمشترک ا یهاجنبه شتریب کدانش نه تنها به در تیقابل. (2412را،ندکهستند )

 تیتوسعه و تقو یابتکارات برا ی، بلکه در طراحکندیمکمک  دیگر سازمان یهاتیقابل

مؤلفان بسیاری (. 2416گارسیا پرز و همکاران،است )ارزشمند  اریبس هاتیقابل نیا

های مبتنی بر منابع ارائه دیدگاه برمبتنی پیرامون قابلیت دانش، تعاریف خود را 

                                                           
1. Shirodkar 
2. Alberts 
3. Garcia-Perez 
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قابلیت دانش را باید  در تعریفی بیان کردند ،(2447) 1پاراشار و سین .اندداده

 به)هم صریح و هم ضمنی( یک شرکت دانست که  یدانش منابعاز تمام  یامجموعه

در  (2441)و همکاران  2گل .(2412کندرا،کند )یمجدید کمک جذب و ایجاد دانشی 

در  را های روابط بین قابلیت دانش، تغییرات استراتژیک و عملکرد شرکتپژوهش

نشان از اثر ها آنی هاافتهمتحده مورد بررسی قرار دادند. ی صنعت هوایی ایاالت

ها بر عملکرد شرکت مستقیم قابلیت دانش بر تغییرات استراتژیک و متعاقباً اثر آن

تواند اثر مثبت و هد که قابلیت دانش میددر پژوهشی نشان می (2412) ندراک دارد.

ها و در نتیجه عملکرد ریزی منابع در شرکتمعناداری بر موفقیت اجرای برنامه

 داشته باشد. هاشرکت

 

 قابلیت فناوری

 یهایفناوراز  دسازیمرا قادر  هابنگاهاشاره دارد که  یتیقابلبه  یفناور تیقابل

، توسعه یشامل توسعه فناور کهوسعه دهند ت را هاآن و کرده استفاده یمختلف

به ؛ (2411زانگ و لی،) شودیم یفناور ینیبشیپو  دیتول هی، رودیتول ندیمحصول، فرا

 یهاوری به توانایی توسعه و طراحی محصوالت و فرآینداقابلیت فن عبارت دیگر

 دارد هاشارفرد، های منحصربهراه از طریقروزسازی دانش پیرامون جهان جدید و به

 وری نقش مهمی را در دستیابی به کارایی دراقابلیت فن. (2442، 3و تومینن توروکلی)

، 0کند )دیموری و همکارانی نوآور بودن یک شرکت بازی میروند تولید و درجه

ی بردارو بهره یاکتشاف یهاینوآور در اکتساب دتوانیم یفناور تیقابل (.2419

 (.2411زانگ و لی،)د. کمک کن باال فناوریسطح  با یاهبه سازمان ،هاآنمناسب از 

 منجر بهکه  دآوریمرا به وجود  یفناور دیمنابع جد هاسازمان یفناور قابلیت

به  صورت فعالبه  یفناور تیقابل (.7،2419سرانو و کاراهانا) دشویماکتشافات 

پاسخ  ،دشویمارائه  دیجد یکه توسط بازارها ییهافرصت ای یخارج یهاچالش

 دیتول یرا برا هاسازمان دنتوایم این قابلیت، نی. عالوه بر ا(9،2411کداما) دهدیم

                                                           
1. Parashar & Singh 
2. Goll 
3. Torkkeli & Tuominen 
4. De Mori 
5. Serrano & Karahanna 
6. Kodama 
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که به سرعت در  ییهاطیمحکمک کند تا در  هاآنکرده و به  بیترغ دیمحصوالت جد

دیموری و همکاران  (.2411زانگ و لی،باشند )عملکرد بهتری داشته هستند  رییحال تغ

توان از روند ن دادند که تغییر فناوری یک شرکت را میدر پژوهشی نشا (2419)

ها امکانی برای پیشنهاد هایی دانست که به شرکتدائمی جذب یا تولید فناوری

 (2419)سرانو و کاراهانا  دهد.محصول و خدمات رقابتی در نتیجه عملکرد بهتر می

و  کارهاهیل در پژوهشی نشان دادند قابلیت فناوری و قابلیت کاربر در امر تس

در پژوهشی نشان دادند قابلیت  (2411)زانگ و لی . کندیمعملکرد نقش مهمی ایفا 

موجب افزایش عملکرد سازمان  توانندیمفناوری و قابلیت بازاریابی به صورت مکمل 

دهد که ارتباط معناداری بین عوامل نهادی، بررسی پیشینه پژوهش نشان می شوند.

اوری و عملکرد بازار وجود دارد. با بررسی ارتباط هر یک از قابلیت دانش، قابلیت فن

 های پژوهش به شرح زیر است؛متغیرها، فرضیه

مستقر در پارک علم و  یهاشرکتعوامل نهادی بر عملکرد بازار : 1فرضیه اصلی 

 .گذاردیم ریتأثفناوری رشت 

 .گذاردیم ریتأثنهادی بر عملکرد بازار  تیحما :1-1فرضیه فرعی 

 .گذاردیم ریتأثبر عملکرد بازار  مدیریت : روابط سیاسی2-1رضیه فرعی ف

 .گذاردیم ریتأث: مشروعیت قانونی سازمان بر عملکرد بازار 3-1فرضیه فرعی 

مستقر در پارک علم  یهاشرکت: عوامل نهادی در ایجاد قابلیت دانش 2فرضیه اصلی 

 رشت نقش دارد. یو فناور

 هادی در ایجاد قابلیت دانش نقش دارد.: حمایت ن1-2فرضیه فرعی 

 در ایجاد قابلیت دانش نقش دارد. مدیریت : روابط سیاسی2-2فرضیه فرعی 

 : مشروعیت قانونی سازمان در ایجاد قابلیت دانش نقش دارد.3-2فرضیه فرعی 

مستقر در پارک  یهاشرکت: عوامل نهادی در ایجاد قابلیت فناوری 3فرضیه اصلی 

 رشت نقش دارد. یو فناورعلم 

 : حمایت نهادی در ایجاد قابلیت فناوری نقش دارد.1-3فرضیه فرعی 

 در ایجاد قابلیت فناوری نقش دارد. مدیریت : روابط سیاسی2-3فرضیه فرعی 

 : مشروعیت قانونی سازمان در ایجاد قابلیت فناوری نقش دارد.3-3فرضیه فرعی 

مستقر در پارک علم و  یهاشرکتقابلیت دانش بر عملکرد بازار  :0فرضیه اصلی 

 .گذاردیم ریتأث فناوری رشت
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مستقر در پارک علم و  یهاشرکت: قابلیت فناوری بر عملکرد بازار 7فرضیه اصلی 

 .گذاردیم ریتأثفناوری رشت 

 یهاشرکتاز طریق قابلیت دانش بر عملکرد بازار : عوامل نهادی 9 یاصلفرضیه 

 گذارند.تأثیر می تمستقر در پارک علم و فناوری رش

حمایت نهادی از طریق قابلیت دانش بر عملکرد بازار تأثیر  :1-9فرضیه فرعی 

 گذارند.می

از طریق قابلیت دانش بر عملکرد بازار  مدیریت روابط سیاسی: 2-9فرضیه فرعی 

 گذارند.تأثیر می

تأثیر مشروعیت سازمانی از طریق قابلیت دانش بر عملکرد بازار  :3-9فرضیه فرعی 

 گذارند.می

 یهاشرکت: عوامل نهادی از طریق قابلیت فناوری بر عملکرد بازار 1فرضیه اصلی 

 .گذارندیم ریتأثمستقر در پارک علم و فناوری رشت 

حمایت نهادی از طریق قابلیت فناوری بر عملکرد بازار تأثیر  :1-1 یفرعفرضیه 

 گذارند.می

از طریق قابلیت فناوری بر عملکرد بازار  مدیریت روابط سیاسی :2-1فرضیه فرعی 

 گذارند.تأثیر می

مشروعیت سازمانی از طریق قابلیت فناوری بر عملکرد بازار  :3-1فرضیه فرعی 

 گذارند.تأثیر می

آیو و حوزه ) این در انجام شده یهایبررس و نهادی عوامل اهمیت به توجه با

 عوامل این پژوهش این در (،2410و همکاران، گائور ؛2412،مپسونیس ؛2446منگوک،

 با .در نظر گرفته شده است مفهومی مدل در وابسته متغیر به صورت و شده مطالعه

 زیر، الگوی مفهومی اهداف پژوهش مطالب مذکور وپیشین،  یهاپژوهش توجه به

 شده است:( زیر نشان داده1)نمودار شده است که در  تهیه

 
 مدل مفهومی پژوهش -1نمودار 

 عوامل نهادی

 قابلیت دانش

 قابلیت فناوری

 عملکرد بازار

 حمایت نهادی

 روابط سیاسی مدیریت

 مشروعیت قانونی
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 پژوهش شناسیوشر

های پژوهش، توصیفی، از لحاظ استراتژی ،این پژوهش از لحاظ هدف پژوهش

ای است. جامعه پژوهش ها پرسشنامههای گردآوری دادهپیمایشی و از لحاظ شیوه

بیان  مطالب به توجه باهای مستقر در پارک علم و فناوری رشت است. حاضر شرکت

در این پژوهش از فرمول کوکران برای  ی،بررس مورد جامعه بودن محدود و شده

با توجه  و مورد نیاز استفاده شده است. مطابق فرمول کوکران یهانمونهتعیین تعداد 

این  برنمونه محاسبه گردیده است.  71تعداد  تایی جامعه مورد بررسی، 91به تعداد 

سالم  شرکت با پرسشنامه کامل و 71ها تعداد اساس پس از مراجعه به این شرکت

رت های نمونه به صوها به هر یک از شرکتآوری گردید. نحوه توزیع پرسشنامهجمع

 سؤال 0 )شامل سؤال 32از  پرسشنامه پژوهش هر شرکت یک پرسشنامه بوده است.

مشروعیت قانونی » سؤال 3، «روابط سیاسی مدیریت» سؤال 0، «حمایت نهادی»

کونسا و -مارتینز«)قابلیت دانش» سؤال 6( و 2410 ،همکاران )گائور و« سازمان

 سؤال 1( و 2،2449همکاران )کومبز و« قابلیت فناوری» سؤال 7( و 2411 ،1همکاران

شده است. ضمن آنکه این  تشکیل( (2413،)لئونیدو و همکاران« عملکرد بازار»

= بسیار زیاد( 1= بسیار کم تا 1ای لیکرت )گزینه 1ها بر اساس طیف پرسشنامه

دهندگان در های پاسخهمچنین برای تبیین و تشریح برخی از ویژگی د.طراحی شدن

درصد  0/01ها مرد، درصد از آن 1/99این پژوهش باید بیان نمود که حدود 

از نمونه  درصد 6/94دکتری و  درصد 3/12و ارشد  کارشناسی 1/39، کارشناسی

 .سال هستند 37تا  34 افراد

 

 پژوهش یهاافتهيو  هادادهتحلیل 

( به 1قبل از هر چیز توصیفی از وضعیت هر یک از متغیرهای پژوهش در جدول )

گیری، ساختاری عمل آمده است. در ادامه تحلیل معادالت ساختاری در سه مدل اندازه

 و کلی گزارش شده است.

 

 

 

                                                           
1. Martinez-Conesa 
2. Coombs 
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 تحلیل  آماری متغیرهای پژوهش -1 جدول

 متغیر )ابعاد(
عالمت 

 اختصاری
 عیارانحراف م واریانس میانگین

 عوامل نهادی
(IF) 

 IS 66/0 13/2 97/1 حمایت نهادی

 MPT 11/7 42/2 74/1 روابط سیاسی مدیریت

 ORL 21/7 19/1 33/1 مشروعیت قانونی سازمانی

 KC 1/7 64/4 63/4 قابلیت دانش

 TC 26/7 97/1 21/1 قابلیت فناوری

 MP 71/7 12/1 30/1 عملکرد بازار

 

با  (SEM) ها از فن مدلسازی معادالت ساختاریداده تحلیل ادامه در قسمتدر 

برای  Smart PLS 2افزار رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم

مدل پژوهش  ،شده است. برای این منظور مفهومی پژوهش بهره گرفته یبررسی الگو

ر سطح د یپژوهش در دو مدل )مدل اول عوامل نهاد یهاهیفرضآزمون  یبراحاضر 

از  کیو مدل دوم که هر  شودیم یمستقل در پژوهش بررس ریاول به عنوان متغ

در دو و ( رندیگیمقرار  یمستقل مورد بررس یرهایبه عنوان متغ یابعاد عوامل نهاد

بینی، گیری و مدل ساختاری )ضریب تعیین، ضریب قدرت پیشسطح؛ مدل اندازه

 شوند.های پژوهش آزمون می( مورد برازش قرارگرفته و سپس فرضیهtآماره 

از آلفای  هامعرفبه منظور برآوردی برای پایایی بر اساس همبستگی درونی 

 در هر دو مدل که مقدار آن است 1/4کرونباخ استفاده شد که مقدار مناسب برای آن 

منظور محاسبه پایایی از . همچنین بهاست 1/4پژوهش باالتر از  یرهایمتغبرای همه 

که  باشدیم 1/4 معیار پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار مناسب برای این معیار نیز

 دیتائپژوهش این موضوع را  دو مدل یرهایمتغمقادیر مربوط به این معیار در 

معیاری برای  را  (AVE)شده استفاده از متوسط واریانس استخراج همچنین. کندیم

نمایش داده  AVEاند. معیاری که برای مطلوب بودن را پیشنهاد کردههمگ روایی

برای این  دهنده مقادیر مناسبنشان پژوهش یرهایمتغاست.  7/4شود باالتر از می

است  0/4های متغیرهای مختلف نیز باالتر از بارهای عاملی سنجه. باشدیممعیار نیز 

باشند. جهت بررسی روایی واگرای ها دارای بار عاملی مناسبی میهمه سنجه که 

گیری، از معیار فورنل و الرکر استفاده شده است که نتایج نشان داد همه مدل اندازه

نتایج تحلیل مدل ساختاری در رابطه با  معیارها از سطح مطلوبی برخوردار هستند.

دهد که این پژوهش نشان می اول زای مدلبرای تمامی متغیرهای درون 2Rمعیار 

و برای متغیر  00/4مقدار « عملکرد بازار»در رابطه با متغیر  در مدل اول ارمعی
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همچنین است.  09/4مقدار « قابلیت دانش»و برای متغیر  36/4مقدار « قابلیت فناوری»

« قابلیت فناوری»، برای 74/4مقدار  «عملکرد بازار»در مدل دوم در رابطه با  2Rمقدار 

نتایج این معیار  . به ترتیبباشدیم 01/4« لیت دانشقاب»و برای متغیر  04/4مقدار 

و در حد  خوبیزای مدل از برازش دهد که ضرایب تعیین متغیرهای دروننشان می

 قابل قبولی برخوردارند.

است. شده استفاده  2Qبینی مدل از معیاری تحت عنوان منظور بررسی قدرت پیشبه

عملکرد بازار، قابلیت »زای تغیرهای درونمالحظه نتایج این معیار در رابطه با م با

باشند، را دارا می 06/4و  71/4، 91/4که به ترتیب مقادیر؛ « فناوری و قابلیت دانش

همچنین برخوردار است.  خوبیبینی از قدرت پیشاول توان نتیجه گرفت که مدل می

به  «لیت دانشعملکرد بازار، قابلیت فناوری و قاب»در رابطه با  2Qدر مدل دوم نتایج 

گیری و ساختاری مدل پس از برازش بخش اندازهاست.  23/4 و 21/4، 34/4ترتیب؛ 

 GoFمنظور کنترل برازش کلی مدل، از معیاری تحت عنوان پژوهش حاضر، به

به دست  70/4و در مدل دوم مقدار  73/4مقدار  مدل اول برایاین معیار  استفاده شد.

« قوی»ق مطالعات انجام شده، برازش کلی مدل در حد برای این معیار و مطاب آمد که

 های پژوهشبررسی و آزمون فرضیه گیرد. در ادامه بهمورد تائید قرار می

 شده است. ( ارائه2جدول ) که نتایج آن در پردازیممی

 11به میزان « حمایت نهادی»؛ در مدل اول Smart PLS 2 افزارنرمطبق خروجی 

 10« مشروعیت قانونی سازمانی»درصد و  36« یریتروابط سیاسی مد»درصد، 

درصد  91. عوامل نهادی به میزان دینمایمدرصد از تغییرات عوامل نهادی را تبیین 

درصد از تغییرات قابلیت فناوری را تبیین نموده و این  92از تغییرات قابلیت دانش و 

که عوامل نهادی به  باشند. ضمن ایندرصد معنادار می 67روابط در سطح معناداری 

 24کند. قابلیت دانش به میزان درصد از تغییرات عملکرد بازار را تبیین می 36میزان 

درصد از تغییرات عملکرد بازار را تبیین نموده که در  19درصد و قابلیت فناوری 

در مدل  افزارنرمدرصد مورد تائید قرار گرفتند. طبق خروجی  6/66سطح معناداری 

درصد از تغییرات  02درصد از تغییرات عملکرد بازار،  14« نهادی حمایت»دوم، 

روابط سیاسی ». کندیمدرصد از تغییرات قابلیت فناوری را تبیین  09قابلیت دانش و 

درصد از تغییرات قابلیت دانش و  19درصد از تغییرات عملکرد بازار،  11« مدیریت

. مشروعیت قانونی سازمان نیز کندیمدرصد از تغییرات قابلیت فناوری را تبیین  16
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درصد  11درصد از تغییرات قابلیت دانش و  30درصد از تغییرات عملکرد بازار،  39

درصد و  10. ضمن این که قابلیت دانش کندیماز تغییرات قابلیت فناوری را تبیین 

 .کنندیمدرصد از تغییرات عملکرد بازار را تبیین  19قابلیت فناوری 

 
 ی پژوهشهاهیفرضيج آزمون نتا -8جدول 

 مدل دوم مدل اول 

 فرضیه
متغیر 
 مستقل

 متغیر وابسته اثر
ضریب 

 مسیر
ضریب 

 معناداری
ابعاد متغیر )مستقل( 

 عوامل نهادی
ضریب 

 مسیر
ضریب 

 معناداری

H1 
عوامل 
  نهادی

 *** 61/0 367/4 عملکرد بازار

 *** 26/2 149/4 حمایت نهادی
روابط سیاسی 

 تمدیری
112/4 16/0 *** 

 *** 93/9 390/4 مشروعیت قانونی

H2 
عوامل 
  نهادی

 * 93/11 911/4 قابلیت دانش

 * 01/10 022/4 حمایت نهادی
روابط سیاسی 

 مدیریت
197/4 14/0 * 

 * 01/1 302/4 مشروعیت قانونی

H3 
عوامل 
  نهادی

قابلیت 
 فناوری

926/4 
20/19 

*** 

 090/4 یحمایت نهاد
27/11 

*** 
روابط سیاسی 

 مدیریت
161/4 02/7 *** 

 *** 77/0 111/4 مشروعیت قانونی

H4 
قابلیت 

  دانش
نتایج دو فرضیه  *** 30/2 166/4 عملکرد بازار

چهارم و پنجم در قالب 
 مدل دوم

106/4 32/2 *** 

H5 
قابلیت 
  فناوری

 *** 14/0 197/4 *** 16/2 194/4 عملکرد بازار

(ns = no significant, *p <.05, **p <.01, ***p <.001) 

 

از آزمون سوبل پژوهش با حضور متغیر میانجی  یهاهیفرض معناداری برای بررسی

مقدار آماره آزمون  شودیممالحظه  (3)که در جدول  طورهمان. استفاده شده است

 .گرددیم دیتائ هاهیفرضبوده لذا تمامی  69/1سوبل باالتر از 

 

 پیشنهادهاو  گیرینتیجه

ها، عوامل نهادی و ها و شرکتبین سازمان در عصر حاضر، به دلیل رقابت شدید

ها به شمار وضعیت عملکرد شرکت ارتقاهای سازمانی از مباحث مهم برای قابلیت

پارک علم و فناوری رشت به سبب قرار گرفتن در اقتصادی در حال گذار آید. می

د بر گونه که مالحظه گردیاین امر همان .گیردیماز محیط نهادی خود  تأثیر شدیدتری

ها نوعی وابستگی آندرواقع بهو های مستقر در آن نیز تأثیرگذار بوده روی شرکت
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از سوی دیگر توسعه، ایجاد دهد. را به ساختار دولت و نهادهای دولتی نشان می

 .ها داردعملکرد بازار این شرکت بهتر شدنهای سازمانی نیز تأثیر بسزایی در قابلیت

 

 با استفاده از آزمون سوبل یانجیم رینقش متغ یبررس -8جدول 

 مدل دوم مدل اول

-Z فرضیه اصلی

Value 
 اثر متغیر مستقل نتیجه

متغیر 

 میانجی
 اثر

متغیر 

 وابسته
Z-

Value 
 نتیجه

بین  در رابطهقابلیت دانش 

عوامل نهادی و عملکرد بازار 

 نقش میانجی دارد.

 تائید 321/2

 ایت نهادیحم
 

قابلیت 

  دانش

عملکرد 

 بازار
 تائید 261/2

روابط سیاسی 

  مدیریت

قابلیت 

  دانش
عملکرد 

 بازار
 تائید 420/2

مشروعیت 

  قانونی سازمان

قابلیت 

  دانش
عملکرد 

 بازار
 تائید 221/2

بین  در رابطهقابلیت فناوری 

عوامل نهادی و عملکرد بازار 

 نقش میانجی دارد.

 تائید 107/2

 حمایت نهادی
 

قابلیت 

  فناوری
عملکرد 

 بازار
 تائید 177/3

روابط سیاسی 

  مدیریت
قابلیت 

  فناوری
عملکرد 

 بازار
 تائید 212/3

مشروعیت 

  قانونی سازمان

قابلیت 

  فناوری
عملکرد 

 بازار
 تائید 401/3

 

یجاد ارتباط صحیح با محیط نهادی و اشخاص دولتی و ها باید به الذا این شرکت

 هاییتقابلاز این محیط و عوامل آن و همچنین ایجاد و کسب صحیح استفاده 

هدف بررسی تأثیر عوامل نهادی بر  این پژوهش باسازمانی همواره کوشا باشند. 

علم  کهای مستقر در پارگری قابلیت دانش و فناوری شرکتعملکرد بازار با میانجی

در آغاز فرآیند انجام پژوهش حاضر،  .و فناوری شهرستان رشت صورت گرفت

 شناسییبآسبررسی و  ییجهنتحوزه و موضوع مورد مطالعه در این پژوهش در 

کلی وضعیت کنونی صنعت کشور، مباحثه با برخی از متخصصین صنعت استان، 

 ان پژوهش حاضرشگرپژوه هاییشگرانیازسنجی مطالعاتی و تلفیق این موارد با 

 ترگستردهمورد مطالعه با انجام مطالعات  یحوزهشکل گرفت. دیدگاه کلی نسبت به 

چارچوب  آن،در ادبیات پژوهشی مربوطه عمق بیشتری به خود گرفت و پس از 

موضوع  زمینه پژوهش حاضر شکل گرفت. در گام بعد با بررسی مطالعات پیشین در

مرتبط و معتبر با نظر اساتید و خبرگان حوزه  یهاسنجهو  هاشاخصمورد مطالعه، 

 .مورد نیاز به کار برده شد یهاداده یآورجمعتعیین و در قالب پرسشنامه جهت 
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نهادی بر عملکرد  حمایتمعناداری تأثیر پژوهش  تا سوم فرضیه اولحاصل  نتایج

در پارک علم های مستقر شرکت .کندرا مطرح می ، قابلیت دانش و قابلیت فناوریبازار

و فناوری به سبب قرار گرفتن در اقتصاد در حال گذار ایران دارای محیطی با 

ها، عقاید، مشروعیت، عوامل های خاصی است. این هنجارها، ارزشهنجارها و ارزش

شوند که محیط نهادی سیاسی و غیره همگی تحت عنوان عوامل نهادی محسوب می

های پیشین آمده با پژوهشدستمایند. نتیجه بهنها را ایجاد میپیرامون این شرکت

 3یائوژراسیا و  ،(2419) 2همکاران، راسیا و (2411) 1همکارانژانگ و  همچون؛

چهارم تا  هاییهفرضنتایج . باشدیم همراستا (2449)و نینگ و همکاران  (2419)

 ،«عملکرد بازار»بر تأثیر معناداری مدیریت روابط سیاسی  دهدیمنشان ششم 

 یهاپژوهشبا  هایهفرضدارد. نتایج حاصل از این  «قابلیت فناوری»و « قابلیت دانش»

 (2411) 7همکارانو کوتابه و  (2410) 0همکارانژو و ، (2410)گوا و همکاران 

مشروعیت  دهدیمهفتم تا نهم پژوهش نشان  هاییهفرضنتایج حاصل از  .باشدیم

دارد و با  یرتأث« قابلیت فناوری»و « قابلیت دانش»، «ارعملکرد باز»قانونی سازمان بر 

 وگائور ، (2410)النهوی و همکاران  ،(2416) و همکاران اوساقابه یهاپژوهش

و همراستا است.  (2446)آیو و منگیوک و  (2412) سیمپسون ،(2410)همکاران 

ابلیت فناوری به معناداری تأثیر دو متغیر قابلیت دانش و ق یازدهمو  دهمهای فرضیه

های این موضوع است که شرکت گرنتایج  نشان .پردازدها میبر عملکرد بازار شرکت

با استفاده از منابع درونی این امکان را  رشتهای علم و فناوری مستقر در پارک

. دهندارتقا و توسعه  ی خود راهاها و توانمندیآورند تا قابلیتبرای خود فراهم می

 ،(2411) لی، زانگ و (2419)سرانو و کاراهانا  هایبا پژوهش نتایج دست آمده

و  1موریرا (2412) 9ندراک ،(2413)لئونیدو و همکاران  ،(2419)دیموری و همکاران 

مطابقت دارد.  (2447) 6و پاراشار و سین (2441) 1گل و همکاران ،(2446)همکاران 

                                                           
1. Zhang  
2. Rasih  
3. Rasiah & Xiao 
4. Zhou  
5. Kotabe  
6. Candra 
7. Moreira 
8. Gol  
9. Parashar & Sin 
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مدیریت ، نهادی قل حمایتسه متغیر مستدهد نشان میسیزدهم تا هفدهم  هاییهفرض

بر عملکرد بازار  یرمستقیمغبه صورت  روابط سیاسی و مشروعیت قانونی سازمان

که با  داشته و رابطه معناداری دارند یرتأثاز طریق قابلیت دانش و قابلیت فناوری 

 (2443) 3و کرنز و لدرر (2449) 2، شوئن و مینگ(2410) 1پائلوفرناندو و  یهاپژوهش

 .ستا همراستا

های مستقر در پارک علم و فناوری رشت برای شرکت شودیمپژوهش پیشنهاد 

گیری از منابع درونی خود و عملکرد بازار خود بهتر است بیشتر به بهره توسعه

ها از ارکان اساسی های سازمانی تأکید ورزند زیرا شناسایی این قابلیتتقویت قابلیت

هاست. تقویت از منابع درونی شرکت مندیی عطف بهرهعملکرد و نقطه توسعه

ها و از سو نیازمند افزایش تجارب افراد یا شرکتها از یکتوانایی تشخیص این قابلیت

های دانشی و هایی است که امکان رصد فرصتسوی دیگر حضور مستمر در محیط

حضور در مجامع و  هاشرکتاین  شودیمپیشنهاد  لذا .کندمیفناوری را فراهم 

 ؛ کهرا به صورت جدی دنبال کنندالمللی های تخصصی و خدمات ملی و بینگاهنمایش

های مالی و قانونی دولت و نهادهای مرتبط با آن دارد. حمایت این مهم خود نیاز به

کارگیری قابلیت دانش به ایجاد روندی توانند از طریق بههای مذکور میشرکت

تسهیم و توزیع دانش عملکردی خود در سامانمند در فهم دانش مبادرت ورزند و به 

ها این امر های مختلف شرکت بپردازند. از سوی دیگر برای شرکتبین بخش

چرخه  ضرورت دارد تا توجه و تمرکز بیشتری بر فعالیت فناورانه کرده و همچنین به

زمانی فناوری در صنعت خود توجه بیشتری داشته باشند تا ضمن ایجاد رضایت در 

فظ مشتریان فعلی به دنبال جذب مشتریان بالقوه برای محصوالت و مشتری و ح

شود. ها میخدمات خود باشند که این مهم منتج به عملکرد بازار بهتر برای شرکت

 یهاشرکت عملکرد بازار ءارتقاکارهای چنانچه پژوهش حاضر نشان داد، یکی از راه

 ءهادی در جهت ارتقاهای محیط ناستفاده از فرصت پارک علم و فناوری رشت

ها باید از عملکرد بازارشان است. در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که؛ شرکت

کند استقبال کنند، همچنین ها پیشنهاد میهای فنی و پشتیبانی که دولت به آنآموزش

به ایجاد ارتباط با نهادها و افراد دولتی مبادرت ورزند و موازی با الگوهای صنعتی 

                                                           
1. Fernando & Paulo 
2. Shuen & Ming 
3. Kearns & Lederer 
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کیفیت به بهبود نهایت منجر  شده از سوی دولت گام بردارند که این مسائل در یهتوص

 خواهد شد.شده به مشتریان  محصوالت و خدمات ارائه

ضرایب مسیر در مدل دوم پژوهش و تفکیک اثرات  وتحلیلیهتجزهمچنین با توجه به 

 این چنین استنباط نمود؛ توانیمهر یک از ابعاد 

دانش و  هاییتقابلرا بر ایجاد  یرتأثبیشترین « حمایت نهادی»هادی از میان عوامل ن

پارک علم  یهاشرکتمدیران  که نتیجه گرفت گونهینا توانیماز این رو  .فناوری دارد

 هاییتقابلکسب و توسعه  نهادی دولت در جهت هاییتحمااز  بایستیمو فناوری 

 یراتتأث ین پس از تفکیک و بررسیدانش و فناوری خود بهره کامل را ببرند. همچن

مشروعیت قانونی »نتایج نشانگر این موضوع است که بر عملکرد بازار  عوامل نهادی

مستقر در پارک علم  یهاشرکتبیشترین نقش را در تغییرات عملکرد بازار « سازمان

ضمن  بایستیماقتصادی  یواحدهاو فناوری شهرستان رشت دارد. لذا مدیران این 

 یالگوها ینهمچن، قوانین و مقررات دولت و هایاستسخود با  هاییتفعال مطابقت

 ، به توسعه و بهبود عملکرد خود نیز کمک کنند.پیشنهادی توصیه شده از سوی دولت

هایی همراه است این پژوهش نیز با دو با توجه به اینکه هر پژوهشی با محدودیت

های آتی برای پژوهش محدودیت عمده درگیر بوده است که بر این اساس

 شده است؛پیشنهادهای مطالعاتی نیز ارائه

 ممکن هاشرکت کالن محیط روزافزون تالطم و پویایی و زمانی محدودیت به توجه با

 نظیر) نهادی عوامل از غیر موضوعاتی دیگر زمان در پژوهش این انجام است

 باشد اهمیت حائز پارک در مستقر هایشرکت برای( غیره و اقتصادی ارزی، مشکالت

 یا و بپردازند پژوهش به مذکور مسائل زمینه در شودمی پیشنهاد پژوهشگران به لذا

 وضعیت ابتدا در مثال برای ،دهند انجام زمانی بازه دو در را حاضر پژوهش

 و گیرد قرار بررسی مورد حال زمان در فناوری و علم پارک در مستقر هایشرکت

 هاشرکت این دیگری زمانی بازه در سپس شوند، راییاج کاربردی صورت به نتایج

 .شود اعمال نیاز مورد اصالحات و قرارگرفته مجدد بررسی مورد
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