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 گذاری جدیدتجارب ناشی از شکست، بر بهبود عملکرد سرمایه بررسی تاثیر

 )نقش میانجی یادگیری و تعدیلگر هوشیاری کارآفرینانه(

 

 2*، معصومه عربشاهی1مریم نجفی مود 

 )مالی(، دانشگاه بین المللی امام رضا، مشهد، ایران ارشد مدیریت کسب وکار دانشجوي کارشناسی 0

 وه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه بین المللی امام رضا، مشهد، ایراناستادیار گر 2

 

 چکیده

ها غلبه هایی که بتوانند سریعتر از رقبا بر چالش وکار کسب بنیان در توسعه اقتصادي جایگاهی حیاتی دارند.هاي دانششرکت

رداري کنند موفق خواهند بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بها نیستند بهره که دیگران قادر به دیدن آن هاییواز فرصت

شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر   گذاري جدید انجام وکار بر بهبود عملکرد سرمایه تجارب ناشی از شکست کسب

 061شهد با تعداد بنیان پارک علم و فناوري م هاي دانش پیمایشی است.جامعه آماري مدیران ارشد شرکت -روش توصیفی

گیري در دسترس انتخاب شدند. ابزار  مدیر ارشد با روش نمونه 001باشد. حجم نمونه با جدول مورگان تعداد  شرکت می

( بوده که، جهت سنجش روایی ابزار گردآوري داده ها از 2102سازي شده ناتانیل بوسو و همکاران ) پژوهش پرسشنامه بومی

استفاده شده است و مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با آلفاي کرونباخ تائید شد. براي روایی صوري، همگرا و واگرا 

ي شکست  استفاده گردید. نتایج نشان داد تجربه 1اس  ال افزار اسمارت پی تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیات از نرم

ي شکست نیز بر  است. تجربه ري جدید تأثیر معناداري داشتهگذا وکار و یادگیري ناشی از شکست بر بهبود عملکرد سرمایه کسب

گذاري جدید با نقش  یادگیري ناشی از شکست تأثیر معناداري نشان داد. همچنین، یادگیري ناشی از شکست بر عملکرد سرمایه

ي شکست  بین تجربه تعدیلگر هوشیاري کارآفرینانه تأثیر معناداري داشت ولی نقش میانجی یادگیري ناشی از شکست بر رابطه

 گذاري جدید مورد تایید قرار نگرفت. و عملکرد سرمایه

 

 وکار، هوشیاري کارآفرینانه، یادگیري، بهبود عملکردسرمایه گذاري تجربه شکست کسبهای کلیدی:  واژه
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