
 257-276 ص، از 1395تابستان  ،2 ةشمار ،9 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 

 سازمانفناورانه در  کارآفرینی فرایند بر سازمان یفکر های یهسرما تأثیر

 یرانا یو صنعت یعلم یها پژوهش

 
 3یآباد نجمعامر دهقان  ،2مقدمجهانشاه چرختاب  ،1دهقان حسین

 تهران اشتر مالک صنعتی دانشگاه ،نفت یها یو فناور یریتدانشکده مد یار. دانش1

 یدفاع مل یدانشگاه عال ی،راهبرد یریتمد یدکتر ی. دانشجو2

  یرانتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران مرکز. 3
 

 12/03/1395 :دریافت تاریخ

 03/07/1395 :پذیرش تاریخ

 

 چکیده
 تأثیر و است همبستگی -توصیفی نوع از ها داده یآور جمع روش نظر از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش
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 مقدمه
 یریکارگ به فراوان اهمیتدهندة  نشان امروزی محیط پویای و پیچیده شرایط در تغییر

استفاده  یو خارج یاز منابع داخل باید  ها سازمان. ستها سازمانو کارآمد در  یننو های یفناور

 یرقابت های یتمزبه  یدجد های یفناور سازی یتجاردر  موقع بهو  مؤثر یریکارگ بهکنند تا با 

 ینی،توجه محققان به مفهوم کارآفر یانم ین(. در اZahra & Nielsen, 2002) یابنددست  یبهتر

 ها سازماندر  یرقابت های یتمز یداریپا یها شاخص یحفظ و تعال یبرا یراهکار عنوان به

آن، در  یدایشمفهوم پس از گذشت چند دهه از پ ین(. اTajeddini, 2010) است شده معطوف

 یها حوزه ینتر مهماز  یکیکرده است که  یداورود پ یو علم یفکر یها شاخهاز  یاریبس

 فناورانه است. ینیکارآفر ی،مرتبط با علم و فناور

گزارش سازمان  طبق. است یافته بسیاری اهمیت یراخ یها سال در فناورانه کارآفرینی ةمقول

و رشد  ینوساز در فناورانه ینیکارآفر مهم نقشموضوع  این یلاز دال یکی ی،توسعة اقتصاد

 حالدر سرعت به یفناور بر مبتنی یعصنا زیرا ،دارد ضرورتفناورانه  کارآفرینی. است یاقتصاد

به  یدانش، گاه بر مبتنی های یتفعالو  ییرتغ ینهستند و ا یسنت یعبا صنا یگزینگسترش و جا

 کردل و ماکنیک دیدگاه از(. Dahlstrand, 2007) دشو یم یرتعب یانقالب صنعت یبزرگ

 جدید فناورانة یها فرصت توسعةو  یبردار بهرهخلق،  فرایندفناورانه شامل  ینی(، کارآفر2016)

 منظور به ها بنگاهافراد و  یمهم برا یانتخاب راهبرد یکفناورانه را  کارآفرینی توان یم. است

 (.Peng & Zhang, 2008نو دانست ) وکار کسب یها حوزه یا یدبه بازار جد ورود

 های گذاری یهسرما دادن انجام ،به کشور یننو های یفناورگذشت چند سال از ورود  برخالف

از نظر چاپ مقاله و ثبت  یژهو به یمقطع های یتموفق یبه برخ یابیحوزه و دست ینعمده در ا

 است یینپا یرانفناورانه در ا کارآفرینی میزان متعدد مسائل وجود دلیل به هنوزاختراع، 

(، 2008) ینیکارآفر یجهان بان یدهدگزارش دفتر  اساسبر(. 1389 ،و همکاران فارسی یداللهی)

نوپا و  ینیکارآفر ةاز توسع یناش یدجد یبازارها یریگ شکلمحصوالت و  یدتول یزانم

نسبت به کل محصوالت  یراندر ا یدجد های یفناوربا استفاده از  شده یتتثب یوکارها کسب

متوسط  کهحالیدر ،استدرصد  16/0و  8/0 ترتیببه گرفته شکل یو بازارها یدشدهتول یدجد

 (.1392و همکاران،  یی)رضا استدرصد  05/1و  80/4 المللی ینبشاخص در سطح  ینا یزانم
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 یشافزا برمؤثر  عوامل باید ،است یینفناورانه پا ینیکارآفر های یتفعال میزان آنجا کهاز

 ییشناسا یمختلف، عوامل گوناگون یها پژوهش. در شود شناساییفناورانه  کارآفرینی میزان

 ینیکارآفر افزایش موجب نحوی بهو  دراگذ یم یرتأثفناورانه  ینیشده است که بر کارآفر

 یها مهارتو  یزشاز: انگ اند عبارتعوامل  ینا زا برخی. دشو یمآن  یها شاخصفناورانه و 

منابع توسعه  ی،سازمان های یمتارشد و  یریتتعهد مد یلاز قب یانسان منابع ،وکار کسب یریتمد

 آغاز قبیل زا یانداز راهمحصول و منابع  یشآزما یلاز قب یبازار، منابع سنجش یقاتتحق یلاز قب

 Chen etسازمان ) یفکر های یهسرما(، Estrin et al., 2016سازمان ) یانسان های یهسرما تولید،

al., 2014 ،)ران،مشاو دولت، مشتریان، و بازار سرمایه، ،ها شرکتو  ها سازمان ،ها دانشگاه 

 نظیر هاییفرایند ی،فرهنگ سازمان یلاز قب یو عوامل سازمان یدجد بنیان یفناور یها شرکت

 ,Petti & Zhang) ییرتغ یریتدانش و مد یریتمد یه،سرما یبند بودجهفرصت،  جویو جست

2011.) 

فناورانه با توجه  ینیبر کارآفر یرگذارتأث یدیاز عناصر کل یکیمشخص است  کهطور همان

نامشهود  های ییدارا کلدرکارکنان و  ییمهارت، توانا دانش، ،یامروز محور دانشبه اقتصاد 

 یبرا محرکی یفکر های یهسرما. شود یم قلمداد سازمان یفکر های یهسرماکه  استسازمان 

 در شرکت رقابتی مزیت کلیدی عامل و ندا تحول حالدر یدر بازارها ها شرکت یرقابت و بقا

اطالعات،  دانش، به یهسرما ین(. اDelgado-Verde et al., 2016) هستند دانش برمبتنی اقتصاد

 (Ozkan et al., 2016) دشو یم استفادهدر خلق ثروت  که دارد اشاره یا تجربهو  یفکر ییدارا

 مادة) اطالعات مقابل در( نهایی)محصول  دانش از مؤثر استفادة برای تالش افزایش موجب و

 یفکر ةسرمای مختلف ابعاد ،(2010) پوهاکانظر  از(. Bontis & Serenko, 2009) دشو یم( خام

و  ها فرصت دشو یم موجب یساختار ةیو سرما یارتباط ةیسرما ی،انسان ةیسرما یلاز قب

تا  ندشو بازبینیو  یبررس خوبیبه ینانهکارآفر یها فرصت ةدر کشف و توسع یندهآ یروندها

 ینانکارآفر یبرا یفکر ةسرمای اساس،ینا بر. دشو یبردار بهره ها فرصت بهتریناز  ترتیب این به

و  ی)طالب شود یمو مهم محسوب  یضرور یامر یدجد وکار کسب یها فرصت یصدر تشخ

 (.1392همکاران، 
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 فرایند موفقیت رب یرگذارتأث یدیعوامل کل ینتر مهم بررسیگفت  توان یم ،یتدرنها

فناور  یها سازمان ویژه بهفناور و  ینانکارآفر روی  یشپ ییها چالشاز  یکی فناورانه ینیکارآفر

. گیرد یمکار صورت  ینسازمان ا یفکر ةیسرمابر عامل  یدتأکاست که در پژوهش حاضر با 

 سازمان یفکر های یهسرما یرتأث تعییناز:  عبارت استپژوهش حاضر  یهدف اصل ،رو ینا از

 .یرانا یو صنعت یعلم یها پژوهش سازمانفناورانه در  ینیکارآفر فرایندبر 

 

 قیتحق ةیشینپ و نظری مبانی رب یمرور
 یفکر ةسرمای

که در آن دانش و  یاقتصاد ؛بر دانش هستندیمبتنبه اقتصاد  رودحال ودر ها سازمان امروزه

شناخته شده  یدعامل تول ینتر مهم سازمان یفکر های یهسرما عبارتیبه یانامشهود  های ییدارا

 یدانش های ییداراتمام  مجموع یفکر ةسرمای همچنین، (.De-Castro et al., 2011است )

استفاده  ها آناز  یرقابت یتبه مز یابیدست یبرا ها شرکتکه  شود میگرفته  نظرشرکت در

 .(Delgado-Verde et al., 2016) کنند یم

تمام منابع  شامل عبارتیبه و یدمف یها مهارتمتشکل از دانش و  فکری ةسرمای

 یفیتعر در (.Chen et al., 2014) دکن یم دیسازمان، ارزش تول یبرا هکاست  یمحور دانش

و  ییرهبران، سرپرستان، کارکنان اجرا یران،از کارکنان، مد عبارت است یفکر ةیرماس یگر،د

 (.Bontis & Serenko, 2009) ...شرکت و یانسان یروین کلدر

 سرمایة انسانی، سرمایةبه سه نوع بعد  (2006) یممون و ک ی،فکر ةیابعاد سرما زمینة در

و آشکار  ضمنیدانش  ،یانسان ةسرمای. منظور از اند کردهاشاره  ارتباطی سرمایةو  ساختاری

 یا یادگیری های یتقابل ،ها ییتواناشامل تجربه،  ودارد  تعلقسازمان  نکارکنا بهکه  است افراد

 یانسان ةیسرما (2006) کیم و مون(. Delgado-Verde et al., 2016) شود میخلق دانش  ییتوانا

افراد و  یها مهارت ی،فرد های یستگیشاکارکنان ) یتهمچون قابل ییها شاخصرا با 

 یو احساس یعاطف یانکارکنان )ب یتمندی(، رضایانسان سرمایةسازمان در  گذاری یهسرما

 .اند کرده یفو حفظ کارکنان( تعر یکارکنان )نگهدار یداریکارکنان( و پا

 یاست که برا یسازمان های یتقابل یرانسانیغ های ییدارا تمام ساختاری سرمایةاز  منظور
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 ةسرمای ،(2012) گادو از نظر (.Bontis, 1998) دشو یم استفادهبازار  یازهاین شدنبرآورده

انطباق با  یسازمان برا های ییتوانااست و شامل  یانسان ةیسرما یرساختارز ةدهند نشان یساختار

 های ییدارا یرو سا یمعنو یتمالک ی،فرهنگ شرکت، عالئم تجار یریتی،مد ةالزامات بازار، فلسف

 یلاز قب ییها شاخصرا با توجه به  یساختار ةیسرما (2006) کیم و مون .شود میمتعلق به شرکت 

 هایفرایند(، یسازمان یدرون واحدها یسازمان های یوهش)ادراکات مشترک از  یفرهنگ سازمان

استفاده  یکار یطدانش موجود در مح یا یکه در آن افراد از منابع اطالعات رفتارهایی) سازمانی

 فکری مالکیت و( سازمان در شدهگرفتهکار بهاطالعات  یورافن) یاطالعات های یستمس(، کنند یم

 .اند کرده یف( تعرحفظ شده است یقانون طور بهکه  فکری سرمایةملموس و آشکار  دارایی)

خود  یطسازمان با مح یکدر روابط  گرفتهقرار دانش تمام نیز تباطیار سرمایةاز  منظور

جزء  ینتر مهم (1998) یسبنت ةعقیدبه که( Moon & Kym, 2006) ستو شرکا یانشامل مشتر

 یمشتر ةیسازمان در گرو سرما یک یتموفق زیرا ،است یمشتر ةیسرما ی،ارتباط ةیسرما یک

 آن است.

 

 فناورانه ینیکارآفر فرایند

 های یتقابلو  ها یتظرف ازکه  شود یمشناخته  یدارپا ةتوسع برای راهبردی ،کارآفرینی

 یا توسعه های یتظرفو  ینیکارآفر یراهبرد یانجر ییافزا هم. گیرد میبهره  یدجد های یفناور

 بودننوظهور(. 342: 1389 ی،و اسد زاده یفشر) شود یمفناورانه متبلور  ینیدر کارآفر یفناور

 یکیاز ابهام و تار یا هالهدانش در  یناز ا یمهم زوایایفناورانه موجب شده است  ینیکارآفر

 حالدر فناورانه کارآفرینی به عالقه و اهمیت هرچند(. Peng & Zhang, 2008) یردقرار بگ

دانش  ،اند کرده معطوف خود به را زیادی توجه فناورمحور یها شرکتاست و  یشافزا

 (.Bailetti et al., 2012آن هنوز محدود است ) محور پژوهش

در  جدید فناورانة یها فرصت توسعةو  یبردار بهرهخلق،  فرایندفناورانه شامل  کارآفرینی

 یجادا امکاناتاست  ممکنفناورانه  کارآفرینی(. Machnik & Kordel, 2016) شود میبازار 

 های ینههزاز  یشب یمتیبه ق ها آنمحصوالت به بازار و فروش  ینا یمعرف ید،محصوالت جد

 -موجود یا یدجد های یفناور آیندة مورددر عقاید اختالف از امکانات این. شود یفتعر یدتول
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 ,Petti & Zhang) دگیر یم تئنش یژهچند کاربرد و یا یکبا توجه به  -نشده یبردار بهره ولی

کردند  یانب (2013) ژو ( به نقل از1394و همکاران ) یانرضائ ،یگرد یفیدر تعر (.2013

با هدف خلق  یزن گمانه برمبتنی اقدام یک در شدنیناز عج عبارت استفناورانه  کارآفرینی

 .جدید فنی دانش یقطر ازکاالها و خدمات 

 آن بازیگران که است شده منعکس سیستمی در فناورانه ینیکارآفر فرایند ،درمجموع

 یص. تشخ2 ی،فناور ةو توسع یی. شناسا1 مرتبط با های یتفعالاز  یا مجموعهتعامل در  حالدر

 چهار .هستند فناورانه کاروکسب یجاد. توسعه و ا4محصوالت،  ة. توسع3فناورانه،  یها فرصت

 (.Petti & Zhang, 2011فناورانه هستند ) ینانیکارآفر فرایند یاصل های یتفعال ،شدهیاد وردم

 ادامهکه در است گرفتهپژوهش حاضر صورت  موضوع ینةزم در یمختلف تحقیقات

 خود در پژوهش (2016) همکاران و استرین. شود یماشاره  ها آناز  یمختصر به برخ صورت به

 ها آن اند. کرده یبررس جم عضو کشورهای بین در را فناوری ینیبر کارآفر انسانی سرمایة یرتأث

 (2015) فان دارد. یرتأث کشورها ینا یندر ب یتجار ینیبر کارآفر یانسان ةیسرما ندا هگرفت نتیجه

 ینفناورمحور چ ةینانکارآفر یها شرکترشد  با را فکری سرمایة ارتباط خود در پژوهش

با رشد  یمثبت ارتباط یفکر های یهسرمانامشهود و  های ییدارا است گرفته یجهنت وکرده  یبررس

 محصول توسعةو  فکری سرمایة بررسی در (2014) همکاران و نچ .دارند ییها شرکت ینچن

 یارتباط مثبت یسازمان ةیو سرما یانسان ةسرمای ندا هگرفت یجهنت ییوانتا شرکت 93 بیندر  یدجد

 .گذارند یم یدمحصول جد ةتوسعبر  یمثبت اثر ترتیب این بهو  دندار یمشتر ةیبا سرما

یفناور یوکارها کسبو استقرار  ایجاد در فکری سرمایة نقش یدر پژوهش (2012) ژو و فن

 ةیسرما ی،مشتر ةیسرما ی،نوآور ةسرمای ترتیببه ندا هگرفت نتیجه و اند کرده یبررس را محور

 (2011) همکاران و هرمیگا یگر،د یدر پژوهش .نددار یشتریب اهمیت یانسان ةیو سرما یساختار

 ها آن .اند کرده یرا بررس یاییاسپان یوکارها کسب آمیز یتموفق یانداز راهبر  ارتباطی سرمایة یرتأث

 از حمایت بیرونی، ارتباطات ،کنندگان ینتأمو  یانارتباط با مشتر اعتبار، مانند عواملی ندا هگرفت نتیجه

 .ندیرگذارتأث وکارها کسب آمیز یتموفق یانداز راهبر  فیزیکی تصور و موقعیت غیررسمی، ارتباطات

 .شود می مشاهده ها آن یجهمراه با نتا تحقیقات ینتر مهماز  یگرد برخی ،1 جدول در
 



 ...یفناورانه در سازمان ینیکارآفر یندسازمان بر فرا یفکر های یهسرما یرتأث

  

263  

 یشینپ یقاتتحق یجاز نتا یا خالصه. 1 جدول

 نتایج موضوع محققان

Calza et al. 
(2014) 

 های یهسرما یلتحل یبرا یمدل مفهوم ةارائ
 محوریفناورمراکز رشد  یفکر

 محدودة تعریف بر یمهم یرتأث ساختاری سرمایة
. داردورود به بازار  های یاستسمراکز رشد و  فعالیت
 یادگیریبر آموزش و  یرینقش چشمگ انسانی سرمایة
مراکز کمک  اینبه  ارتباطی سرمایةدارد.  یسازمان

 ،کنندگان ینتأم یان،با مشتر یساز شبکهتا در  کند یم
 .ندنکموفق عمل  یو توسعه و منابع مال یقمراکز تحق

Fuller 
(2010) 

 یها شبکهو  ها یاستسقانون،  چگونه
 یرتأثفناورانه  ینیبر کارآفر چندملیتی

 ؟گذارند یم

در  آمده دست بهمختلف  یاتتجرب ی،قانون محیط
 یاسیمختلف و عوامل س یاتیعمل های یطمح زمینة

فناورانه  ینیبر کارآفر ی،منابع مال یعاثرگذار بر توز
 .ندیرگذارتأث

Hsu & Fang 
(2009) 

 یادگیری یتقابل یانجینقش م بررسی
و  فکری سرمایة یندر ارتباط ب یسازمان

 تایوان جدید محصول توسعةعملکرد 

 یتقابل یقاز طر یا رابطه سرمایةو  انسانی سرمایة
 توسعةبهبود عملکرد  به ی،سازمان یادگیری
 .شوند یم منجر یدجد محصول

Wright et al. 
(2007) 

 کارآفرینی در انسانی سرمایةنقش  بررسی
 فناورانه

و  یفناوراز علم و  یبیترک یدانشگاه یها برنامه اگر
 یبرا نص ییها فرصت ،باشد کار و کسب یریتمد

 های گذاری یهسرما ها آنبا توجه به  که کند میسازمان 
 .دهند می انجامرا  یفناوربر  یمبتن یدجد

 و اکبراحمدی
 همکاران

(2012) 

 توسعةو عملکرد  فکری سرمایة یرتأث
 شرکت 109 یاندر م یدجد محصول

 کرمانشاه یدیتول

 توسعةو عملکرد  فکری سرمایة یانم یمثبت ارتباط
 ةسرمای ،همچنینوجود دارد.  یدجد محصول
دارد و  یادگیری یتبا قابل یارتباط منف یساختار

 دارد. ییرتغ یتبا قابل یارتباط مثبت یزجذب ن یتقابل
و  حجازی

 راد پاک
(1390) 

 توسعة یبرا یمفهوم چارچوب ارائة
 ایران در فناورانه کارآفرینی

 چهارفناورانه شامل  ینیاثرگذار بر کارآفر یها مؤلفه
. عوامل 2(؛ ی)سازمان یداخل هایفرایند. 1 یاصل مؤلفه

 .شود یم . نهادها4و  یخارج یها شبکه. 3 ی؛فرد
 

 پژوهش نظری چارچوب
 را الزم زمینةمرتبط با پژوهش حاضر،  یمطالعات قبل ینو همچن یشینپ ینظر یبر مبان مروری

پژوهش  یبرا یرز های یهفرض ،اساساینبر. ساخت فراهم یقتحق ینظر وبچارچ ةارائ برای

 :است شده گرفته نظرحاضر در
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 .دارد مثبت یرتأث فناورانه ینیکارآفر فرایندبر  فکری سرمایة: (Ha) اصلی یةفرض

 مثبت دارد. یرفناورانه تأث ینیکارآفر فرایندبر  انسانی سرمایة: (Hb1) 1 یفرع فرضیة

 .مثبت دارد یرفناورانه تأث ینیکارآفر فرایندبر  ساختاری سرمایة(: Hb2) 2 یفرع یةفرض

 مثبت دارد. یرفناورانه تأث ینیکارآفر فرایندبر  ارتباطی سرمایة: (Hb3) 3 یفرع یةفرض

 چارچوب ،اند شده ینتدو یشینپ ینظر یمبان مرور براساسپژوهش که  یاتتوجه به فرض با

 :است شده ترسیم زیر شکلبه نظری

 

 
 

 یقتحق روش
 -توصیفی نوع از ها داده گردآوری نظر از و کاربردی نوع از هدف مبنای بر حاضر پژوهش

( و 2006) یماستاندارد مون و ک ةپرسشنام اساسبر فکری سرمایة ةساز .است همبستگی

و  یپت ةیافت توسعهاستاندارد و  یها پرسشنامه یقطر ازفناورانه  ینیکارآفر فرایند ةساز ینهمچن

 یها سازه، 2 جدول در. اند شده سنجیده (1993) کوین و زهرا و( 2009) پتی (،2011ژانگ )

 375 شاملپژوهش  آماری جامعة .دیآ می یکهربه  مربوط های پرسشبا تعداد  همراهپرسشنامه 

 یرانا یو صنعت یعلم یها پژوهش سازمانفناور  یها شرکتو کارشناسان  یراننفر از مد

 

 فناوری توسعةو  شناسایی

 فناورانه یهافرصت تشخیص

 محصوالت توسعة

 فناورانه کاروکسب توسعةو  ایجاد

 فناورانه کارآفرینی فرایند

Hb2 (+) 

Hb3 (+) 

Ha (+) 

Hb1 (+) 

 پژوهش نظری چارچوب. 1 شکل

 انسانی سرمایة

 ارتباطی سرمایة

 ساختاری سرمایة فکری سرمایة
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 یآمار ةنموننفر  190فرمول کوکران،  و یتصادف یا طبقه یریگ نمونهبا استفاده از  که شود می

 .اند شده گرفته درنظر

روش  یکردبا رو 1یمعادالت ساختار یساز مدل یکاز تکن پرسشنامه یها داده یلتحل برای

 یساز مدل .است شده استفاده Smart PLS 2 افزار نرم( و PLS-SEM) 2یجزئ  مربعات  حداقل

شده است و  یلتشک یو مدل ساختار یریگ اندازهاز دو بخش مدل  یمعادالت ساختار

سطوح  درپنهان  یرهایکه متغ شوند یم یبند طبقهو آشکار  پنهان دستةمدل در دو  یرهایمتغ

هر بعد، همراه با آن بعد  یها پرسششامل  یریگ اندازه. بخش مدل روند می کار بهمختلف 

 یزن ی. بخش مدل ساختارشود یم یلبخش تحل ینو ابعاد در ا ها پرسش یانو روابط م شود یم

 یانو روابط م یهمبستگ یزانپژوهش است و م یدر مدل اصل شده مطرح یها سازهتمام  یحاو

 (.Kline, 2010) شود یم یابیمرحله ارز یندر ا ها آن

. استفاده شد جزئی مربعات حداقل روش معیارهایپرسشنامه از  یاییپا یزانم یبررس برای

 یآلفا .2 ی،عامل یسنجش بارها .1: دشو یم یدهسنج یارمع سه یقطر از یاییپا ،روش این در

 .3(CR) یبیترک یاییپا .3کرونباخ، 

باشد.  4/0از  باالتر ها یهگو همة یعامل بارهای باید عاملی بار سنجش برایذکر است  شایان

پایین دلیلبه 52 و 51، 49، 48، 8، 5 های پرسشکه  شد اجرا پرسش 52ابتدا مدل پژوهش با 

 یعامل یمدل دوباره اجرا شد و بارها ،ها پرسش ینحذف شدند. با حذف ا یبار عامل بودن

 .شود می مشاهده 2 جدول در عاملی بارهای نتایج. استخراج شد قبول قابل

نتایج مربوط به دو معیار دیگر پایایی پرسشنامه یعنی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز در 

 .استابعاد، مشهود  قبول قابلآید و پایایی  می 3جدول 

 

 
 

 

                                                      
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. Partial Least Squares 
3. Composite Reliability 
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 ها یهگو یعامل یبارها یج. نتا2 جدول
  گویه عاملی بار گویه عاملی بار گویه عاملی بار

81/0 Q9 57/0 Q4 62/0 Q1 

 Q10 52/0 Q6 69/0 Q2 72/0 یانسان یةسرما .1
78/0 Q11 78/0 Q7 76/0 Q3 
82/0 Q24 79/0 Q18 78/0 Q12 

 یساختار یةسرما .2

61/0 Q25 57/0 Q19 80/0  Q13 

65/0 Q26 75/0 Q20 79/0 Q14 

59/0 Q27 77/0 Q21 79/0 Q15 

66/0 Q28 66/0 Q22 77/0 Q16 

67/0 Q29 78/0 Q23 77/0 Q17 

83/0 Q38 82/0 Q34 64/0 Q30 

 یارتباط یةسرما .3
76/0 Q39 80/0 Q35 72/0 Q31 

  78/0 Q36 75/0 Q32 
  70/0 Q37 79/0 Q33 
79/0 Q46 76/0 Q43 87/0 Q40 4. ینیکارآفر یندفرا 

 فناورانه
00/1 Q47 86/0 Q44 87/0 Q41 
00/1 Q50 83/0 Q45 70/0 Q42 
 

و واگرا و با استفاده  گراهم روایی معیار دو یقطر از محتوا روایی بر عالوه پرسشنامه روایی

استادان  ینپرسشنامه ب یی،محتوا روایی تعیین برای. شد یبررس یمربعات جزئ حداقلاز روش 

 دهندة نشانهمگرا  رواییشد.  یبررس یشنهادهاو پ یعدانشگاه تهران توز کارآفرینی دانشکدة

 ،قبول قابل یواگرا روایی منظور به و است عدب آن تبیین در عدب یک یها شاخص ییتوانا یزانم

 یها سازهداشته باشند تا با  خود های پرسشبا  یشتریب یهمبستگ دیمدل پژوهش با یها سازه

AVE یارمع یقهمگرا از طر یی(. رواHulland, 1999) یگرد
( شده استخراج یانسوار یانگین)م 1

 یریگ اندازهابزار  همگرای روایی ،4/0 از معیار این شدنبیشتر صورتکه در شود یم یبررس

 .دهند یمنشان  رامناسب پرسشنامه  یهمگرا ییروا یرمقاد تمام ،3 جدول بقط .شود یم ییدتأ

 یرهر سازه با مقاد AVEجذر  ةیسواگرا، مقا ییروا یبررس یبرا (1981فورنل و الرکر ) 

                                                      
1. Average Variance Extracted 
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( 3)جدول  یرز یسدر ماتر کهطور همان. اند دهکر یشنهادرا پ ها سازه ینب یهمبستگ ضرایب

 یینپا یر( از مقادهر سازه AVE یب)جذر ضرا یسماتر یقطر اصل یرمقاد ،شود می مشاهده 

قبول قابل بیانگر موضوع یناست که ا یشتر( بیگرد یها سازههر سازه با  ینب یهمبستگ یب)ضرا

 .ستها سازه یواگرا ییروا بودن
 

 پژوهش یریگ اندازهابزار  ییو روا یایی. پا3 جدول

 تعداد
 ها پرسش

 آلفا
 پایایی
  AVE 4 3 2 1 ترکیبی

 یانسان یهسرما .1 707/0    500/0 898/0 871/0 11
 یساختار یهسرما .2 563/0 725/0   527/0 951/0 945/0 18
 یارتباط یهسرما .3 464/0 621/0 768/0  590/0 934/0 922/0 10
 فناورانه ینیکارآفر یندفرا .4 594/0 639/0 637/0 691/0 478/0 846/0 797/0 13

 

 ها یافته
 شناختی جمعیت توصیف

درصد از  27 ،سنی نظر از بودند. درصد زن 35درصد مرد و  65 ،نمونه افراد میان از

 ها آندرصد از  25و  سال 40تا  30 ینب ها آندرصد از  48سال،  30کمتر از  دهندگان پاسخ

 .است بودهارشد  کارشناسی ها آندرصد  46 یالتتحص و اند بودهسال  40از  بیشتر
 

 ها یهفرض آزمون

 از فناورانه ینیکارآفر فرایند ردآن  ابعادو  فکری ةیسرما ینب یعلت و معلول ةرابط ،ادامهدر

 یاصل یةفرض آزمودن یبرا ابتدا ،ترتیب ینا بهشده است.  بررسی Smart PLS 2افزار  نرم یقطر

 عنوان بهفناورانه  ینیکارآفر فرایند یرو متغ زا برون ةساز عنوان به فکری ةسرمای متغیر ،پژوهش

 یبضرا حاوی مدل اجرای از حاصل خروجی. شد یممدل ترس یک در زا درون ةساز

 t مقدار وقتی. دیآ می 2 شکل درداخل پرانتز(  یر)مقاد t معناداری یبو ضرا استانداردشده

بر  یرمشخص در آن مس یها سازه تأثیر د،+ باش96/1از  یشترب بازهدر  یرمس یکبه  مربوط

 ینب t یبضر ،2 شکل بقط .شود یم تأییدپژوهش  یاصل فرضیة بنابراین، ؛است معنادار یکدیگر
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پژوهش  یاصل یةفرض یرشپذ ینمب که است 96/1 از بیشتر( 34/16)پژوهش  یسازة اصل دو

 یکدیگرتوسط  ها سازه ییراتتغ یینتب یزانم ةدهند نشان استانداردشده ضرایب ،همچنین .است

 یقطر از فناورانه ینیکارآفر فرایند یرمتغ ییراتدرصد از تغ 73 حدود کند می بیان که است

 .شود یم یینتب فکری ةسرمای

 بار ةاستانداردشد یباز دو نوع هستند. ضرا ها سازه یانم یرهایمس یرو مقادیر ،2شکل  در

 یهستند که رو t یرهستند. نوع دوم مقاد یونیرگرس ضرایبکه مشابه  ها سازه یانم یعامل

 .اند شدهداخل پرانتز نشان داده  یرهامس

 

ینا نا هیامرس

 ی یر آراک د یآر  ر   هیامرس
)44   ( هنار ا  

ی ابترا هیامرس

 رات اس هیامرس

   ک دا یا   هعسوت
 هنار ا   راک  

)   43(

  و حم هعسوت
 )  3  (

  اه   ر   ی  ت
)1    ( هنار ا  

 هعسوت   ییاسا  
)12   (  ر ا  

   3
)11 21(

   3
)3    (

   1
)1    (

   3
)1  34(

   2
) 4 34(

   2
)1    (

    
)2   2(

    
)4  13(

 
 ا لی  رضیة یبررس برا  Smart PLS ا زار نرم  ر جی. 2   ل

 

 :آید می ادامهکه فرمول آن در شد یبررس یزن GOF یارمع طریق ازمدل باال  یبرازش کل

GoF com R / / /    2 0 41 0 649 0 515  
مقدار  یزنR2 و استهر سازه  یاشتراک یرمقاد یانگینم ةدهند نشان com که یطور به

 یرهداداخل  2 شکلکه در  دهد یم نشان رامدل همراه ابعاد  یزا درون ةساز R2یرمقاد یانگینم

(، Aiken et al., 2008) 36/0 از GOFشدن مقدار تریش. با توجه به باند شدهداده  یشنما ها مربعو 

 .شود یم ییدمدل پژوهش تأ یبرازش کل
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 ینا یکه برا رسد یمپژوهش  یفرع های یهفرضنوبت به سنجش  ی،اصل فرضیة تأیید از بعد

فناورانه  ینیکارآفر فرایندو  زا برون یها سازه عنوان به فکری سرمایةمتشکل از ابعاد  یکار مدل

 ینا یحاصل از اجرا خروجی. شداجرا  افزار نرم یقطر از و شد یمترس زا درون ةساز عنوان به

 این از کهگونه همان. شود می مشاهده  3در شکل  t یبو ضرا استانداردشده یبضرا یمدل حاو

و  ساختاری سرمایة انسانی، سرمایة بعد سهمبدأ  با یرسه مس t ضرایبمشخص است،  کلش

 سرمایة عدب ،فکری سرمایةابعاد  یانم از. 19/3 ،63/2 ،70/2 با برابرند ترتیب به ارتباطی سرمایة

 فرایند( بر 33/0مربوط به آن ) یراستاندارد مس یببا توجه به ضر تری یقو تأثیر ارتباطی

 دارد. فناورانه ینیکارآفر
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 یفرع های یهفرض یبررس برای Smart PLS افزار نرم ی. خروج3 شکل

 

 گیری یجهنتو  بحث
 ینیکارآفر فرایند توسعةدر  مؤثرمهم و  عامل یسازمان فکری های یهسرما حاضر، پژوهش در

 فرایندبر  فکری ةیسرما یرتأثکه  یاصل ةیفرض ییدتأ برعالوه ،همچنین. اند شده شناخته فناورانه

 ةیسرما ی،انسان ةسرمای یرتأث یلپژوهش از قب یفرع فرضیات ،داد نشان را فناورانه ینیکارآفر

 .نددش ییدتأ نیز فناورانه ینیکارآفر فرایندبر  یارتباط ةیو سرما یساختار
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 یرتأث فناورانه کارآفرینی فرایند بر فکری سرمایة کند می بیانپژوهش  اصلی فرضیة تأیید

فناورانه را  کارآفرینی توان یمشد،  یانپژوهش ب یاتدر ادب کهطور همان. دارد معناداری و مثبت

 یها حوزه یا یدبه بازار جد ورود منظور به ها بنگاهافراد و  یمهم برا یانتخاب راهبرد یک

فناورانه با توجه به اقتصاد  ینیبر کارآفر یرگذارتأث یدیاز عناصر کل یکی .دانست نو کاروکسب

نامشهود سازمان  های ییدارا کلدرکارکنان و  ییدانش، مهارت، توانا ،یامروز محور دانش

 معتقدند یزن (2014) همکاران و چن. شود یم محسوب سازمان یفکر های یهسرما که است

اینمرتبط با محصول است. بر یددانش جد یریکارگ بهکسب و  یازمندن ید،محصول جد یجادا

 یبرا یارزشبا داراییاست،  یدمف یها مهارتکه متشکل از دانش و  یفکر ةسرمای اساس،

 های ینوآورمحصول و  ةتوسع یبرا هایی یدها یجادا برعالوهکه  شود یممحسوب  ها شرکت

 ژو و فن. کند می فراهم ها ینهزم یندر ا یرناپذ اجتنابمشکالت  برای را یحل راهفناورانه، 

 یها فرصت کشف منظور به ییهاراهبرد تنظیم به سازمان فکری ةسرمای گرفتند نتیجه (2012)

 در رقابتی مزیت موجب یتدرنها و دنک می کمک فناورانه کارآفرینی و جدید کاروکسب

 .کند یم ییدتأ را حاضر پژوهش ةیافت نیزها  آن نتایج که دشو یم بازار

 کارآفرینی فرایند بر فکری سرمایة یانسان بعد دهد یم نشاناول پژوهش  یفرع ةفرضی تأیید

 خود انسانی ةسرمای به خاصی توجه دارند نیاز ها سازمان. دارد معناداری و مثبت یرتأث فناورانه

 انسانی ةسرمای که دارد وجود نکته این مورددر نظر اتفاق یا گسترده طور به زیرا ،باشند داشته

 یرتأث سازمان در نوآورانه رفتارهای افزایش و سازمانی بقای رشد، بر دیگری عامل هر از بیش

 تشخیص و سازمان موفقیت برو مؤثر  مهم ،کلیدی عوامل از یکی و (Fan, 2015) رددا

و  استرین همچنین،(. 1392 همکاران، و طالبی) شود یم شناخته کارآفرینانه یها فرصت

 ةسرمای از باالیی سطح داشتن با کارآفرینانگرفتند  نتیجه (2012) ژو و فنو  (2016) همکاران

 و دارند را آن رساندن موفقیت به و خود کاروکسب شروع توانایی تجربه، و دانشو  یانسان

 یشافزا یلنقش از قب یالگوها جایگزیناست  ممکن ینیخاص و عام کارآفر یانسان ةسرمای

کسب یها فرصتاز  آگاهی ،کاروکسب یانداز راه فرایندحل مسائل در طول  یبرا ییتوانا

 و رایت. ندک یم ییدتأپژوهش حاضر را  یافتة ها آن نتایج. شود نفس اعتمادبهپرسود و  کارو
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 یزآم مخاطره یوکارها کسب ایجاد  بهکه  یعامل ینتر مهم اند کرده یانب یزن (2007) همکاران

است که  ییها گروهافراد و  انسانی سرمایة های یژگیو ،شود می منجر آن پایدار رشد وفناورانه 

 یدازی یانسان ةسرمایکه  افرادی ،یگرد  عبارت به ؛کنند یم ایفا نقش یچیدهپ فرایند یندر ا

 ییراتتطابق با تغ یباال ییو آسان و توانا یعسر طور بهحل مشکالت  ییتوانا دلیلبه دارند،

به  کارآفرینانه یها شرکتو  محوریفناور یها شرکت یرا برا یادیز یایمزا یرونی،ب یطمح

 .آورند یمارمغان 

 فرایند بر فکری سرمایة یساختار بعد دهد می نشاندوم پژوهش  یفرع ةفرضی تأیید

 یساختار های یهسرمااشاره شد،  کهطور همان. دارد معناداری و مثبت یرتأث فناورانه کارآفرینی

استفاده  ها آندارد که کارکنان از اشاره سازمان  یکدرون موجود  یهایندفرابه ساختارها و 

 های یهسرما چههر درنتیجه،. گیرند یمکار بهرا  یشانها مهارتدانش و  یقطر ینو از ا کنند می

سازمان  یاطالعات های یستمس ی،سازمان هایفرایند ی،فرهنگ سازمان یلاز قب یسازمان یساختار

موجود در  یها فرصت باشند، داشته بیشتری کاراییسازمان  یفکر یتمالک های یستمسو 

از  یبردار بهره راستایو در  دوش می ییکشف و شناسا سازمان یسو از سرعت به وکارها کسب

 یفتعر رب یمهم یرتأث یساختار ةیمعتقدند سرما (2014) همکاران و کالزا .شود می تالش ها آن

دارد. چن و  ها آنورود به بازار  های یاستسو  محور فناوریمراکز رشد  فعالیت محدودة

 یسازمان ةیسرما معتقدند ها آن. ننددا یم یسازمان ةسرمای را یساختار ةسرمای (2014همکاران )

از  یشتریتا درک ب کند یمبه سازمان کمک  یاناطالعات از مشتر یآور جمعبا استفاده از 

 اطالعات دهد یمبه سازمان اجازه  یتدرنهاکسب کند و  یانمشتر یحاتو ترج یازهان

 های یستمس ی،در ساختار سازمان ینی،و کارآفر یدمحصول جد ةتوسع فرایندرا در  آمده دست به

 ییدتأضمن  (2012) ژو و فن. گیرد کارکند و به یرهو مطابق با فرهنگ سازمان ذخ یاطالعات

امروزه،  یربازار متغ یطوجود مح با اند کرده یانب ،فناورانه کارآفرینی بر فکری سرمایة یرتأث

کسب  ییراتتغ ینبا ا تطبیق منظور به یاییپو های یتقابل دبای فناوری بریمبتن یوکارها کسب

 است. یرپذ امکان فکری سرمایة یعناصر ساختار یقطر از موضوع ینکنند و ا

فناورانه  ینیبر کارآفر فکری سرمایة یبعد ارتباط دهد می نشانسوم پژوهش  فرعی فرضیة تأیید
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 عنوان بهسازمان است که  یا بالقوه یةسرما ةدهند نشانسازمان  ارتباطی یةسرمامثبت دارد.  تأثیر

 کارآفرینانة یها فرصت یصتشخ یریگ شکل برو  دخارج دار یطنامشهود در مح های ییدارا

که  یسازمان ،رو ینا. از گذارد می تأثیرفناورانه  ینیکارآفر فرایند برآن،  دنبال بهسازمان و  اعضای

را  ها فرصت دیگرانبهتر از  ،دارد (شرکاو  یان)مشتر خود بیرون محیط با وسیع و گسترده ارتباطات

 و چننظر  از. کند می وارد بازار بهو  یخود را معرف ةنوآوران محصوالت و کند میکشف 

 ،یگرد  عبارت به ؛شود یممحسوب  فکری سرمایةبعد  ینتر مهم یارتباط ةسرمای ،(2014) همکاران

 یحاتو ترج یازهادرک ن یدکسب دانش مرتبط با محصول جد یمنابع برا ینتر مهماز  یکی

 محصول توسعة یها پروژه این،بر عالوه. آید یم دستبه ارتباطی سرمایة یقاست که از طر یانمشتر

و  کند می یبترک هافرایندبازار را با  دانش ی،ارتباط یةسرما یقطر از ینیو کارآفر یدجد

 همکاران و کالزا. رساند می اجرا مرحلةو نوآورانه را به  یدمحصول جد یمرتبط با معرف های یتفعال

را عامل  (کلیدی نفعانذی با مستقیم ارتباط و کارو کسب یها شبکه) یا رابطه سرمایة یزن (2014)

 یان،با مشتر یساز شبکهتا در  کند یمکمک  محوریفناورکه به مراکز رشد  دانند یم یمهم

 توسعةو  پایداری همچنینو  دنکموفق عمل  یو توسعه و منابع مال یقمراکز تحق ،کنندگان ینتأم

 ینوآور ییمعتقدند توانا (2012) همکاران و احمدیاکبر. کند می ینرا تضم یدجد یها شرکت

 این توسعة منظور بهو  است یکدیگربا  ها سازمانو  ها گروهکارکنان،  ینارتباط ب بر مبتنیسازمان 

 هستند. یو اطالعات متک ها داده یآور جمع ییبر توانا یعو صنا ها سازمانارتباطات، 
 

 پیشنهادها
و  یپژوهش یشنهادهایمهم در پژوهش حاضر، پ های یافتهو حصول  ینظر یتوجه به مرور مبان با

 :شود یمارائه  یرشرح ز به ییاجرا
 

 :پژوهشی پیشنهادهای

را  ها آنگنجانده شود تا بتوان  ها شرکت یمال یها گزارشدر  فکری سرمایة یها شاخص. 1

و  مشخص کرد ها شاخص ینا زمینةخود را در  های و ضعف ها قوت و و دکر ارزیابی

 فناورانه عمل کرد. ینیکارآفر یها فرصت شناسایی منظور به ها آن بهبود راستایدر 
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و  ها گروه یجادهمچون ا هایی یوهشبه دانش روز با استفاده از  دستیابی برای کارکنان. 2

 .شوند یبو ترغ یقتشو در شرکت یدانش های یمت

کارکنان شرکت  یتسنجش رضا منظور بهدر شرکت  یشغل یترضا یریگ اندازه سیستم. 3

 .شود یجادا یرفاه یتحقوق و دستمزد و وضع ی،کار یطاعم از مح ها جنبه از تمام

بهتر  شناسایی منظور به ها شرکت یرو سا یانارتباط با مشتر یبرا ای یانهرا یها شبکه. 4

 .شود یجادا فناورانه ةینانکارآفر یها فرصت

 حمایت راستایدر  ییها بخش یجادو ا یکاربرد ةتوسعو  تحقیقبه  یبیشتر زمان و بودجه. 5

 .اختصاص داده شود شرکت کارکنان فکری مالکیت حقوق از
 

 :اجرایی پیشنهادهای

 ؛مستمر طور بهبه کارشناسان شرکت  مداری یمشتر زمینةالزم در  یها آموزش ارائة. 1

 و انتظارات راستایدر  یعو سر موقع به ییپاسخگو یجامع برا یستمیس آوردن فراهم. 2

 ؛شرکا و نمشتریا شکایات

 یها فرصت یصمحصول و تشخ یتوسعه و طراح فرایند یلاز قب ییها بحثبه  توجه. 3

 ؛کارکنان شرکت ینآن در ب یشافزا یبرا ییراهکارها یجادفناورانه و ا

 .محصوالت شدن تجاری یدر شرکت در راستا یمال یتیحما یها صندوق آوردنوجود به. 4
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