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چکیده 
نوپا بودن شرکتهاي دانش بنیان و مقوله کـارآفرینی و همچنـین نیـاز جامعـه و تاکیـد      با توجه به 

مسوولین کشور براي گسترش این دو مقوله،پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر سرمایه انسانی بر 
هاي دانش بنیان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهـران در  بروز رفتار کارآفرینانه در شرکت

هاي دانـش بنیـان بـود    نفر از مدیران شرکت64جامعه آماري تحقیق شامل . انجام گرفت1393سال 
روش جمع آوري داده ها بر اساس دو . نفر برآورد شد56که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 

تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش . پرسشنامه استاندارد براي سنجش متغیرهاي پژوهش می باشد
گیـري ویژگـی هـاي فنـی     در بخش مدل انـدازه . ندازه گیري و بخش ساختاري انجام پذیرفتمدل ا

پرسشنامه شامل پایایی، روایـی همگـرا و روایـی واگـرا بررسـی گردیـد و اصـالحات الزم صـورت         
پذیرفت و در بخش ساختاري، ضرایب سـاختاري مـدل بـراي بررسـی فرضـیه هـاي پـژوهش مـورد         

پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی و ابعـاد آن بـر بـروز    نتایج . استفاده قرار گرفت
هم چنین نتیجه گرفته شد که سـرمایه انسـانی یـک منبـع بـالقوه بـراي مزیـت        . رفتار کارآفرینانه بود

ها شده و بـه  هاي دانش بنیان می باشد که نهایتاً باعث رشد و توسعه این گونه شرکترقابتی شرکت
.کندها کمک میکارآفرینی در این شرکتبهبود وضعیت

هاي دانش بنیان، پارك سرمایه انسانی، رفتار کارآفرینانه، شرکت: واژگان کلیدي
علم و فناوري
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مقدمه 
رقابت روزافزون و عدم اطمینان شرایط محیطی در دهه هاي اخیر، تغییر و تحوالت در زمینه

دهند، ها و ساختار خود میات اندکی در روشهاي بزرگ که تغییرباعث شده است تا سازمان
هاي کوچک که از انعطاف پذیري، سرعت و نوآوري باالتري برخوردار هستند، نتوانند با شرکت

هایی که کارآفرینی را ترغیب و استعداد هاي افراد را شکوفا می جامعه براي سازمان. رقابت کنند
ها به طور فزاینده اي در موقعیت هایی سازمانامروزه. اي قائل استکنند، اهمیت قابل مالحظه

هاي کارآفرینانه براي آنها امري ضروریست قرار می گیرند که گرایش داشتن به سمت فعالیت
ها باید شرایطی را فراهم کنند که در کل سازمان جو و روحیه سازمان). 2008، 1شپرد و همکاران(

طور فردي و گروهی، در سازمان به فعالیت کارآفرینی حکم فرما شده و افراد بتوانند به 
داند که فرصتی را تشخیص داده ، کارآفرین را شخصی می)1994(2بایگرو. کارآفرینانه بپردازند

رفتار ) 1985(3استیونسون و همکاران. اندازي می کندو براي پیگیري آن یک سازمان را راه
اند، که قلب و کانون اصلی آن جه قرار دادهکارآفرینانه را به عنوان یک رویکرد مدیریتی مورد تو

. پیگیري و بهره برداري از فرصت ها بدون توجه به میزان منابع در دسترس و تحت کنترل است
سرمایه انسانی نه تنها بر . یکی از عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه، سرمایه انسانی است

فرصت تاثیر می گذارد، بلکه بر قصد و رفتار توانایی افراد در کشف، ارزیابی و بهره برداري از 
معتقدند که فرایند توسعه ) 2009(هیندل و همکاران ).4هیندل و همکاران(افراد نیز مؤثر است 

. رفتار کارآفرینانه، فرایندي است که به وسیله سرمایه انسانی و اجتماعی افراد شکل می گیرد
دهد و برداري از فرصت ها را افزایش میبهرهسرمایه انسانی توانایی کارآفرینان براي کشف و

به کارآفرینان کمک می کند تا سایر منابع مفید از قبیل سرمایه فیزیکی و مالی را راحت تر 
آنگر، راچ، فریس و روسنبوچ، (کسب کنند و دانش و مهارت هاي جدید به دست آورند 

). 1998، 5چاندلر و هانکس(همچنین سرمایه انسانی درتاسیس کسب و کار مؤثر است) 2011
ي فیزیکی و مالی کند تا سایر منابع مفید از قبیل سرمایهسرمایه انسانی به کارآفرینان کمک می

). 2011، 6آنگر وهمکاران(هاي جدید بدست آورند را راحت ترکیب کنند و دانش و مهارت
رداري افراد از فرصت ها تاثیر سرمایه انسانی نه تنها بر توانائی افراد براي کشف، ارزیابی و بهره ب

).2009هیندل و همکاران، (گذارد، بلکه بر قصد و رفتار افراد کارآفرینانه نیز مؤثر است می
از طرف دیگر، اقتصاد دانش محور بسیاري از کشورها را بر آن داشته تا به توسعه کسب و 

کشورهاي پیشرفته اجازه ها بهاین نوع شرکت. کارهاي کوچک با فناوري پیشرفته روي بیاورند
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پذیري خود را در مقابل اقتصادهاي در حال رشد که در آنها هزینه نیروي دهد تا رقابتیم

پان و (زایی دست یابند انسانی و تولید کمتر است حفظ کنند و نیر به سطح مطلوبی از اشتغال
پارك هاي علم و . دانهاي علم و فناوري شکل گرفتهبه همین منظور، پارك). 2005، 1همکاران

هاي باالیی که در آنها براي بروز رفتار کارآفرینانه وجود دارد، فناوري با توجه به ظرفیت
هاي مختلفی زمینه را براي بروز رفتار شرایطی را فراهم کرده است تا با ایجاد شرکت

سسه ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت یا مؤاز آنجاییکه شرکت. کارآفرینانه مهیا نماید
خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، 

سازي و تجاري) شامل گسترش و کاربرد اختاراع و نوآوري(تحقق اهداف علمی و اقتصادي 
هاي برتر و با در حوزه فناوري) شامل طراحی و تولید کاال و خدمات(نتایج تحقیق و توسعه 

اللهیاري فرد و (راوان به ویژه در تولید نرم افزارهاي مربوط تشکیل می شوند ارزش افزوده ف
هاي دانش بنیان مستقر در این مراکز، با تکیه ، می توان نتیجه گرفت که شرکت)1390عباسی، 

.بر سرمایه انسانی سازمان، پیشرو در بروز رفتار کارآفرینانه می باشند
هاي افراد در نیان که تاکید بر علم و دانش و مهارتهاي دانش ببا توجه به ماهیت شرکت

سازمان دارند، به مطالعه و بررسی تأثیر عامل سرمایه انسانی سازمان به عنوان عامل مهمی در 
بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناسایی تأثیر . شودراستاي بروز رفتار کارآفرینانه پرداخته می

هاي دانش بنیان مستقر در روز رفتار کارآفرینانه در شرکتسرمایه انسانی سازمان و ابعاد آن بر ب
به همین منظور در ادامه به اختصار به بررسی ادبیات . پارك علم و فناوري دانشگاه تهران است

. شودمربوط به سرمایه انسانی، رفتار کارآفرینانه و تأثیر بین این دو پرداخته می

ادبیات پژوهش 
سرمایه انسانی
رقابتی امروز که مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است، دانش و سرمایه انسانی سازمان در محیط 

ساتنوس و 2009ماسا و تستا، (ها شناخته می شود به عنوان مزیتی رقابتی براي سازمان
هاي دانشی ضمنی در یک سازمان دارایی). 2011، 3، دي کاسترو و همکاران2010، 2همکاران

با این . ترین اجزایی است که بر عملکرد سازمان تاثیر بسزایی دارد کارکنان یکی از حیاتی
هدف، . وجود تنها ، وجود دانش ضمنی براي عملکرد خوب در یک سازمان کافی نیست

تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار در تمامی سطوح سازمان است، بدین ترتیب ایجاد 
ایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه اي کارکنان، سرم. ارزش در سازمان امکان پذیر خواهد بود
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سرمایه انسانی ). 2004ا، 1بوزبور(پذیري و توانایی حل مسئله است هاي رهبري، ریسکتوانایی
ها، و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان تحت عنوان دانش فردي، مهارت ها، توانایی

). 2006، 2جوما و مک گی(براي خلق ارزش و حل کردن مسائل سازمان تعریف شده است 
سرمایه انسانی منبع مهمی از نوآوري و بازسازي استراتژي هر سازمان است و شرکت با استفاده 

در این بین شایستگی . تواند در اقتصاد مبتنی بر دانش به تولید و شناسائی ارزش بپردازداز آن می
گرش و تلقی آن به بخش و توانایی کارکنان به بخش سخت افزاري سرمایه انسانی و طرز ن

). 2004، 3شن و همکاران(انسانی مشهور هستند افزاري سرمایهنرم
افراد در واقع سرمایه هاي انسانی با ارزشی می باشند که داراي کیفیت هاي متفاوتی هستند، و 

). 2011، 4دونگ و همکاران(ها باعث می شوند تا عملکرد سازمان افزایش یابد این کیفیت
ایی که داراي سرمایه انسانی باالیی می باشند، نوآورانه تر عمل کرده و مشکالت مشتریان هسازمان

همچنین کارآفرینانی که سطح ).2010، 5آلپکان و همکاران. (تر حل میکندرا به صورت سریع
باالیی از سرمایه انسانی و دانش و تجربه دارند، توانایی شروع کسب و کار خود و به موفقیت 

تعریف بکر از سرمایه انسانی دو مفهوم متمایز از ویژگی هاي سرمایه انسانی را . آن را دارندرساندن 
گذاري در سرمایه انسانی و گذاري در سرمایه انسانی در مقابل نتایج سرمایهسرمایه: ارائه می کند

ي سرمایه گذارسرمایه. سرمایه انسانی مربوط به کار در مقابل سرمایه انسانی غیر مرتبط به کار
انسانی شامل تجربیاتی از قبیل آموزش و تجربه کاري می شود که ممکن است منجر به دانش و 

. گذاري سرمایه انسانی همان دانش و مهارت کسب شده استنتایج سرمایه. مهارت شود یا نشود
آن به یک گذاري در سرمایه انسانی و نتایج مرتبط یودن به یک کار نیز بیان می کند که آیا سرمایه

). 2011آنگر و همکاران، (کار خاص مثل یک کسب و کار جاري مرتبط است یا خیر 
. سرمایه انسانی را دانش، تجربه و یادگیري عملی می دانند) 2003(6دیویدسون و هونیگ

هاي نتایج مطالعات آنان نشان می دهد که سرمایه انسانی از طریق تجربه و دانش، توانایی
راي تشخیص فرصت را با متصل کردن مؤثرتر نقاط بین نیروهاي مختلف بازار، شناختی افراد ب

نشان داده است ) 2002(7به عنوان مثال، تحقیقات یوسی باساران و وست هد. کنندتقویت می
. که کارآفرینان با تجربه، فرصت هاي بیشتري نسبت به کارآفرینان تازه کار شناسائی می کنند

هاي نوپاي کارآفرینی باشد، همواره با بازده مثبت ه به دنبال فعالیتهمچنین آموزش، زمانی ک
در ) 2003(هاي دیویدسون و هونیگ پژوهش) دیویدسون و هونیگ(اقتصادي همراه است 

1. Bozbura
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سوئد، نشان می دهد افرادي که پدر و مادرشان، یا دوستان نزدیک و یا همسایه هاي آن ها 
.شوندکارآفرینان نوپا تبدیل میکسب و کار دارند به احتمال بیشتري به 

رفتار کارآفرینانه
ساري و (هاي امروزي بوده کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خالقیت و نوآوري در سازمان

ها در اکثر کشورهاي توسعه یافته، در حال انتقال از حالت و سازمان) 2010، 1همکاران
در کارآفرینی . ان می باشندبوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی در کسب و کارهاي خودش

بایستی فرصت هاي کارآفرینانه وجود داشته باشند و افراد باید آن ها را شناسایی و بهره برداري 
رفتار . سنجش و درك رفتار کارآفرینانه مشکل است).2000، 2شین و ونکاتارامن(نمایند 

بر . ویژه هدایت می شودکارآفرینانه به طور کلی رفتاري است که به منظور انجام یک رویداد 
اي از مجموعه: رفتار کارآفرینانه درون سازمانی فعلی عبارتند از ) 2002(3اساس نظریات مایر

ها و کارهایی که به وسیله افراد در سطوح چندگانه، به طور مستقل تولید می شود و با فعالیت
رفتار کارآفرینانه در درون یک .استفاده از منابع متداول به شناسایی و تعقیب فرصت ها می پردازد

ها و عملیات تعریف می شوند که توسط هر یک از افراد در سازمان سنتی، مجموعه اي از فعالیت
سطوح مختلف و به صورت خودکار انجام می شوند که در آن ها از ترکیب منابع نوآور براي 

و برانگیزاننده ي دو فاکتور اصلی که محرك. تشخیص و تعقیب فرصت ها استفاده می کنند
اول خود سازمان و بافت ساختاري آن می باشد ، دوم افراد : کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه است 

، )2007(زامپتاکیس و موستاکیس ).2007، 4زامپتاکیس و موستاکیس(و تعامالت آنها با یکدیگر 
ط کاري پرتحرك، رفتار کارآفرینانه را با شاخص هایی هم چون آینده نگري کارکنان، محی

:زمینه حمایتی، توانایی کاهش کاغذ بازي و گرایش به تغییر بیان کرده اند

)2007(ابعاد رفتار کارآفرینانه زامپتاکیس و موستاکیس : 1شکل 

1. Sarri et al
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ــازي   ــذ ب ــاهش کاغ ــایی ک ــت، در    : توان ــه اس ــار کارآفرینان ــع رفت ــی از موان ــی یک بوروکراس
جبور هستند از سیستم موجود پیروي کنند تا بـا آن بـه   هاي بوروکرات کارکنان سازمان مسازمان

).40. 1384سلجوقی ،(کارمند خوب در نظر گرفته شوند و از خطر دور گردند عنوان
مقصود از تغییر در افراد این است که می توان در نگرش ،مهـارت  : گرایش به تغییر کارکنان

، 2003رابینــز، (راد تغییراتـی ایجـاد کـرد    ، انتظـارات ، پنداشـتها و برداشـت هـا و یـا در رفتــار افـ      
).543-542ص

. سـاختار بعـدي اسـت کـه بـه کارمنـد آزادي و حـق ابتکـار عمـل مـی دهـد            : زمینه حمایتی
همچنین از حمایت رده باالي سازمان و دسترسی به اطالعات مدیریتی مورد نیاز برخوردار است 

زمان بـه گونـه اي باشـد کـه رفتـار      یک فرد زمانی مـی توانـد کـارآفرین شـود کـه سـاختار سـا       . 
).2007:24زامپتاکیس و موستاکیس ، (کارآفرینانه را حمایت و تشویق کند 

مدیریت استراتژیک به کارکنان این امکان را مـی  ): بینش استراتژیک(آینده نگري کارکنان 
الی دهد به صورت خالق و نوآورانه عمل کند و براي شکل دادن به آینده خود بـه صـورت انفعـ   

هـایش بـه   عمل نکند ، این شیوه مدیریت باعث می شود که سازمان ابتکار عمل داشـته و فعالیـت  
.گونه اي درآید که اعمال نفوذ نماید

کار تیمی اثربخشـی از طریـق تشـریک مسـاعی ، اعتمـاد و انسـجام       : محیط کاري پر تحرك
ی محیط سازمانی افـراد  تغییرات و تحرك و پویای). 273: 1383سیدجوادین ،(صورت می پذیرد 

.سبب بروز خالقیت و نوآوري در افراد می شود
هـا و شـیوه هـایی اطـالق مـی شـود کـه فـرد در سـطوح          رفتار کارآفرینانه به مجموعه فعالیت

مختلف مسئولیت، به طـور مسـتقل، بـا هـدف ایجـاد و بهـره گیـري خالقانـه از منـابع، در جهـت           
راك قـوي از کارآمـدي خـود، بـه راه انـدازي و توسـعه       هـا و بـا اد  شناسائی و استفاده از فرصت

در تحقیقات کارآفرینی مشخص گردید که فاکتورهـاي  ). 2002، 1مایر(کسب و کار می پردازد 
ــد از   ــد کــه عبارتن ــه مؤثرن ــار کارآفرینان ــف: مختلفــی روي رفت ــردي) ال ــر روي : فاکتورهــاي ف ب

ک انگیزه اي را براي کارآفرینـان  ها ینگرش و ارزش. هاي شخصیتی افراد متمرکز استویژگی
) زمینه شخصی و خـانوادگی، تجربیـات زنـدگی و رشـد محـیط ج     : اجتماعی) ب. کندایجاد می
ارزش و ثــروت، کــاهش مالیــات و ســودهاي نادرســت، تغییــر در شــرایط بــازار،        : محیطــی
).2007، 2کولیرگر و همکاران(هاي اجتماعی و فرهنگ اقتصادي اغتشاش

پیشینه پژوهش
در پژوهش هاي متعددي بیان شده که عوامل مختلفی بر بـروز رفتـار کارآفرینانـه تـأثیر دارد     
1.Mair
2.Koellirger et al
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به بررسی تـأثیر سـرمایه   ) 2003(دکلرك و آرینوس . که یکی از این عوامل سرمایه انسانی است
یافته هاي این پژوهش نشـان مـی   . انسانی و اجتماعی بر راه اندازي یک کسب و کار پرداخته اند

سرمایه انسانی خاص افراد که به وسیله مهارت هاي ضروري شروع یـک کسـب و کـار    دهد که
هـاي کارآفرینانـه اسـت و از طرفـی     اندازه گیري می شوند، مهترین عامل افزایش احتمال فعالیت

هاي کارآفرینانه ارتبـاط  بین سرمایه انسانی عام که با سطح تحصیالت سنجیده می شود و فعالیت
همچنین نتایج ایـن پـژوهش قویـاً از بحـث خودکارآمـدي حمایـت مـی کنـد         .منفی وجود دارد

عوامل مـؤثر بـر رفتـار کارآفرینانـه سـازمانی در      «در پایان نامه خود با عنوان) 2004(لیندي کامفر
هـاي  که تمرکز ایـن مطالعـه بـر رفتـار کارآفرینانـه مـدیران میـانی در سـازمان        » هاي خردسازمان

ساختن مـدیران از مفهـوم کـارآفرینی سـازمانی جهـت تشـخیص       و هدف آن آگاه. بزرگ است
نتایج این تحقیق نشـان داد عوامـل سـازمانی    . عوامل بروز رفتار کارآفرینانه در یک سازمان است

چون حمایت مـدیر، سـیتم پـاداش، دسترسـی زمـانی مرزهـاي سـازمانی و آزادي عمـل کـاري،          
.ینانه در داخل سازمان می باشندهمگی جزء عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار کارآفر

در مقاله اي با عنوان عوامل تعیین کننده رفتار کارآفرینانه، نقـش  ) 2008(گالسر، وونتر و تام
تعاملی مدیران میانی با روش توصیفی پیمایشی به این نتیجه رسیدند که مجموعه عوامل بـر روي  

شـهود، موقعیـت   : مـوارد زیـر مـی باشـد    گذارد که شاملرفتار کارآفرینانه مدیران میانی تاثیر می
همچنـین نتـایج   . واسطه گري، سرمایه سیاسی، زمینه اجتمـاعی کسـب وکـارو متغیرهـاي کنتـرل     

گـري در سـازمان دارنـد شـهود فـردي      تحقیق نشان می دهد که مدیران میـانی کـه نقـش واسـطه    
عملیـاتی در واحـدهاي   برند در حالیکه مدیران میانی زیادي را در بستر اجتماعی سازمان بکار می

، در ) 2010(1باگـاواتوال و همکـارانش  . . باشـند اصلی و متراکم در این زمینه نسـبتاً ضـعیف مـی   
پژوهش خود به بررسی تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصت و بسـیج منـابع   

ی و بـا اسـتفاده از   آنهـا بـا اسـتفاده از مطالعـات کمـی و کیفـ      . در صنایع بافندگی هند، پرداختنـد 
هاي رگرسیون نتیجه گرفتند که سرمایه انسـانی هـم بـه طـور مسـتقیم و هـم بـه طـور غیـر          آزمون

. هـا و بسـیج منـابع تاثیرگـذار خواهـد بـود      مستقیم از طریق سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصـت 
زمانی ، به بررسی حمایت هاي سازمانی براي تشویق کـارآفرینی سـا  )2010(الپکان و همکارانش 

کارخانجــات 184و همچنــین تعامــل بــین ســرمایه انســانی و افــزایش عملکــرد نوآورانــه در بــین 
اند و نتیجـه گرفتنـد کـه سـرمایه انسـانی بـه عنـوان عامـل مهمـی بـراي           تولیدي در ترکیه پرداخته

، در پـژوهش خـود بـا    )2012(2بـارنیر . افزایش رفتارهاي نوآورانه در سـازمان شـناخته مـی شـود    
دالیـل سـرمایه انسـانی و جنسـیت را بـا اسـتفاده از       : روع کسب و کارهاي نوآور فناورانهشعنوان

1.Bhagavatula et. al
2.Barnir
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روش پانل دیتا، نتیجه گرفت که سرمایه انسانی بر راه اندازي کسب و کار تـاثیر معنـا داري دارد   
و تفاوت مردان و زنان در راه اندازي کسب و کارشان سـرمایه انسـانی خـاص و سـرمایه انسـانی      

.دنشان است عام بو
:اند با بررسی هر یک از دو سازه اصلی، فرضیه هاي پژوهش این گونه تدوین شده

.سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد: فرضیه اصلی 
.دانش سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد: 1فرضیه فرعی 
.ایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه تأثیر مثبت داردمهارت سرم: 2فرضیه فرعی 
.خودکارآمدي سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد: 3فرضیه فرعی 

چارچوب نظري پژوهش
با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسـی تـأثیر سـرمایه انسـانی و ابعـاد آن بـر بـروز رفتـار         

نشـان داده شـده اسـت، تلفیقـی از مـدل      2مدل تحقیق که در شکل شـماره  .باشدکارآفرینانه می
و رفتـار کارآفرینانـه   ) 2002(، مـارك مـن   )2003(، شـین  )2005(هاي سرمایه انسـانی آرینـوس   

می باشد که توسط مؤلفین مقاله حاضر ترکیب، و مـدل نهـایی   ) 2007(زامپتاکیس و موستاکیس 
.تدوین شده است

ري پژوهشچارچوب نظ: 2شکل 
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روش شناسی پژوهش 
پژوهش حاضر بر مبناي هدف از نوع کاربردي و از لحاظ نحـوه گـردآوري داده هـا از نـوع     

عالوه بر این داده هایی از نـوع کمـی بـراي آزمـودن فرضـیه هـا       . همبستگی می باشد–توصیفی 
هـاي  شـرکت گردآوري شده است که در این راستا پرسشنامه هایی براي دریافت نظرات مدیران

دانش بنیان مستقر در پارك علـم و فنـاوري دانشـگاه تهـران توزیـع شـده و نتـایج درج گردیـده         
بـا رویکـرد روش حـداقل    1در قسمت تحلیل داده ها از فن مدل سازي معادالت ساختاري. است

بـراي بررسـی همـه جانبـه مـدل مفهـومی       Smart PLS 2و با استفاده از نرم افـزار  2مربعات جزئی
در پژوهش حاضر متغیرهاي سرمایه انسانی و رفتار کارآفرینانـه دو  . یق بهره گرفته شده استتحق

از این سازه ها بر اساس مدل مفهـومی پـژوهش، از ابعـاد مختلفـی     سازه اصلی هستند که هر یک
. تشکیل شده اند و همچنین هر یک از ابعاد توسط تعدادي گویـه یـا سـؤال سـنجیده شـده اسـت      

هـاي دانـش بنیـان مسـتقر در پـارك علـم و فنـاوري        پژوهش شامل مدیران شرکتجامعه آماري 
نفر می باشد و با توجه به جدول مورگان حجم نمونه برابـر  65دانشگاه تهران می باشد که شامل 

پرسشنامه پژوهش حاضر شـامل دو بخـش مـی باشـد؛ بخـش اول حـاوي سـؤاالت        . تعیین شد56
و بخـش دوم  )2002(و مـارك مـن   ) 2003(، شـین  )2005(مربوط به سرمایه انسانی از آرینوس

.است) 2007(پرسشنامه رفتار کارآفرینانه از زامپتاکیس و موستاکیس 

روایی همگرا و واگرا
روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگـرا و واگـرا کـه مخـتص مـدل سـازي معـادالت        

شاخص هـاي یـک بعـد در تبیـین آن     روایی همگرا به میزان توانایی. ساختاري است، بررسی شد
بعد اشاره دارد و روایی واگرا نیز بیانگر این مطلب اسـت کـه سـازه هـاي مـدل پـژوهش بایسـتی        

بـراي  ). 1999، 3هالنـد (همبستگی بیشتري با سؤاالت خود داشـته باشـند تـا بـا سـازه هـاي دیگـر        
مربـوط بـه متغیرهـاي    ) یـانگین واریـانس اسـتخراج شـده    م(4AVEارزیابی روایی همگرا از معیار 

:نشان داده شده است) 1(مرتبه اول استفاده شد که نتایج این معیار در جدول شماره 

نتایج میانگین واریانس استخراج شده متغیرها جهت بررسی روایی همگرا: 1جدول 

آینده نگري خودکارآمديمهارتدانشمتغیر
کارکان

محیط کاري 
توانایی کاهش زمینه حمایتیتحركپر 

کاغذ بازي
گرایش به 

تغییر
AVE0,800,770,640,590,610,710,860,63

1.Structural Equation Modeling (SEM)
2.Partial Least Squares
3.Hulland
4.Average Variance Extracted
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همان گونـه  ). 1996، 1منگز و همکاران(می باشد AVE ،0,4مقدار مالك براي سطح قبولی 
ایـن  بیشـتر بـوده و  0,4مربـوط بـه سـازه هـا از     AVEآمده است، تمامی مقـادیر  1که در جدول 

.مطلب، مؤید این می باشد که روایی همگراي پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است
در قسمت روایی واگرا، میزان تفاوت بین شاخص هاي یک سازه با شاخص هاي سازه هـاي  

براي این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصـلی  . دیگر در مدل مقایسه می شود
هر سازه می باشد و مقادیر پایین قطر اصلی ضرایب همبسـتگی بـین   AVEماتریس جذر ضرایب 

:، نشان داده شده است)2(این ماتریس در جدول شماره . هاي دیگر استهر سازه با سازه

و ضرایب همبستگی سازه هاAVEماتریس مقایسه جذر : 2جدول 

گرایش
تغییربه

کاهش
کاغذ
بازي

زمینه
حمایتی

پرمحیط
تحرك

هآیند
نگري

خود
ابعاددانشمهارتکارآمدي

متغیرها

دانش0,894
مهارت0,8780,592

خود0,80,3650,294
کارآمدي

آینده0,7680,3180,5940,445
نگري

پرمحیط0,7810,4140,4560,4130,504
تحرك

زمینه0,8420,3370,2120,1300,3090,356
ایتیحم

0,9270,5570,4730,4480,4010,8280,381
کاهش
کاغذ
بازي

گرایش0,7930,4760,4820,3790,4480,3590,4590,541
تغییربه

هـر سـازه از ضـرایب همبسـتگی آن     AVEمشخص مـی باشـد، جـذر    2همان گونه که از جدول 
از قابل قبول بودن روایـی واگـراي   هاي دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی سازه با سازه

.سازه ها می باشد
1.Magner et al
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پایایی مدل
نتـایج در  . ، و آلفاي کرونباخ پرداخته شـد 1براي سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی

.، آورده شده است)3(جدول شماره 

بررسی پایایی شاخص مدل پژوهش: 3جدول

از . اسـت 0,7پایایی ترکیبی و ضریب آلفاي کرونبـاخ در مـورد همـه متغیرهـا بـاالتر از      
نشـان دهنـده ي بـرازش    0,7آنجایی که باالتر بـودن آلفـاي کرونبـاخ و پایـایی ترکیبـی از      

ژوهش حاضر در مورد این دو معیار نیز نتایج پ). 1996، 2چن و همکاران(مناسب مدل است 
. برازش مناسب را تایید می کنند

یافته هاي پژوهش
رابطه علت و معلـولی بـین سـرمایه انسـانی و بـروز رفتـار کارآفرینانـه در قالـب بخـش مـدل           

، نمایـان اسـت، رابطـه بـین دو     )3(همان طور که در شـکل شـماره   . ساختاري سنجیده شده است
معنــادار و مســتقیم اســت؛ بــدین ترتیــب ســرمایه انســانی بــر بــروز رفتــار   ســازه اصــلی پــژوهش 

درصـد از  62که طبق ضرایب اسـتاندارد، ) فرضیه اصلی(کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداري دارد 
ضرایب علـی مسـیرهاي بـین    . تغییرات رفتار کارآفرینانه توسط سرمایه انسانی پیش بینی می شود

.از تاثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه دارددو سازه ي اصلی پژوهش نشان

1.Composite Reliability
2.Chin et al

پایایی ترکیبیآلفاي کرونباخابعاد
(CR)

آلفاي ابعاد مدل پژوهش
کرونباخ

پایایی ترکیبی
(CR)

سرمایه انسانی

0,800,75
0,850,89دانش

0,780,87مهارت
0,760,814خودکارآمدي

رفتار کارآفرینانه

0,790,86

0,850,75آینده نگري کارکنان
0,770,85محیط کاري پر تحرك

0,740,88زمینه حمایتی
0,810,92توانایی کاهش کاغذ بازي

0,710,77به تغییرگرایش 
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ضرایب استاندارد مدل پژوهش: 3شکل

استفاده شـد کـه   Smart PLSنرم افزارBootstrappingبراي تایید فرضیه اصلی پژوهش از فرمان 
+ 1,96در بازه بیشـتر از  tوقتی مقادیر ). 4شکل شماره (را نشان می دهد tخروجی حاصل ضرایب 

و 1وینـزي (باشند، بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و متعاقبـاً تاییـد فرضـیه اصـلی پـژوهش اسـت       
بـین دو سـازه ي   tمشـخص اسـت، ضـرایب    ) 4(همانگونه که در شـکل شـماره   ). 2010همکاران، 

. هستند که مبین پذیرش فرضیه ي اصلی پژوهش هستند1,96اصلی پژوهش، همگی باالي 

ضرایب معناداري براي بررسی فرضیه اصلی: 4شکل 

دانـش ،  ( براي بررسی فرضیه هاي فرعی پژوهش کـه بیـانگر تـاثیر سـه بعـد سـرمایه انسـانی        
، بر بروز رفتار کارآفرینانه می باشد، مدل حاوي این سازه ها ترسـیم و  )مهارت و خودکارآمدي 

1.Vinzi et al
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از تغییـرات رفتـار کارآفرینانـه    درصـد  24، بـه ترتیـب   )5(طبق شـکل شـماره   . روابط آزموده شد

37درصد از تغییرات توسط متغیر مهارت سرمایه انسانی، و25توسط متغیر دانش سرمایه انسانی، 
.درصد تغییرات نیز توسط متغیر خودکارآمدي سرمایه انسانی، تبیین می شود

ضرایب استاندارد شده براي بررسی میزان تاثیر سازه ها: 5شکل 

بررسی معناداري فرضیه هاي فرعـی پـژوهش نیـز از نتـایج ضـرایب معنـاداري       همچنین براي
نیز مشاهده ) 6(همان گونه که در شکل شماره . مربوط به هر یک از نمودارها استفاده شده است

باالتر شـدن ایـن ضـرایب از    . 3,653؛2,803؛ 2,317: می شود، این ضرایب به ترتیب برابرند با 
.ري تمامی فرضیه هاي فرعی پژوهش دارد؛ نشان از معنادا1,96

ضرایب معناداري براي بررسی فرضیه هاي فرعی: 6شکل 
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نتیجه
همان طور که اشاره شد محیط هاي کسب و کار نسبت به گذشته پیچیـده تـر و پویـاتر شـده     

عـالتر  ها به منظور بروز رفتار کارآفرینانه براي عملکرد باالتر و پیش فبه همین منظور، شرکت. اند
عمل کردن نسبت به رقبا، باید به عواملی توجه داشته باشند که بـر بـروز رفتـار کارآفرینانـه تـاثیر      

هایی به وجود آیـد کـه بتواننـد رفتـار کارآفرینانـه از      براي اینکه در افراد، ویژگی. گذار می باشد
هـاي  توانـد از دارایـی  ها باید تمرکز بیشتري بر افراد خود داشته باشند تا بخود بروز دهند، شرکت

نامشهود خود در راستاي دستیابی به بروز رفتارهاي کارآفرینانـه بـاالتر و همچنـین ایجـاد مزیـت      
هـا دارایـی هـاي    در ایـن راسـتا نیـاز اسـت تـا شـرکت      . رقابتی نسبت به سایر رقبا بهره مند گردند

ند زیرا به طور گسـترده اي  نامشهود یا به عبارتی دیگر همان سرمایه انسانی را مورد توجه قرار ده
اتفاق نظر در مورد اینکه سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل کلیدي و مهمی کـه بـر موفقیـت    

. شرکت و بروز رفتار کارآفرینانه تاثیر دارد، وجود دارد
هـا بـر بـروز رفتـار     با تایید فرضیه اصلی پـژوهش مشـخص شـد کـه سـرمایه انسـانی شـرکت       

توجـه بـه دارایـی هـاي نامشـهود در شـرکت و پـرورش دادن ایـن         . مثبـت دارد کارآفرینانه تاثیر 
هایی سوق می دهد کـه در آن افـراد را نسـبت بـه فرصـت      دارایی ها، شرکت را به سمت فعالیت

نهایتاً . ها می شودهاي کارآفرینانه موجود برانگیخته و منجر به بروز رفتار کارآفرینانه در شرکت
نتیجـه ي ایـن فرضـیه بـا نتـایج      . شود تا عملکرد سازمان نیز افـزایش یابـد  ها منجر میاین فعالیت

ــارانش  ــونتس و همک ــات ف ــگ )2010(تحقیق ــارانش  )2010(، تن ــاواتوال و همک و ) 2010(، باگ
که بیان می کنند سرمایه هاي انسانی سـازمان از قبیـل   ) 1391(همچنین یداللهی فارسی و رضوي 
فرصت هاي کارآفرینانه و نهایتاً بـروز رفتارهـاي کارآفرینانـه    دانش و تجربیات افراد بر شناسایی

همچنـین نتـایج و یافتـه هـاي ایـن پـژوهش بـا نتـایج تحقیقـات          . تاثیر مثبت دارد، همسو می باشد
آنها اشـاره کـرده   . هم خوانی دارد) 2010؛ الپکان و همکارانش، 2010؛ پوهاکو، 2005هایتون، (

یـک منبـع بـالقوه بـراي     ) رمایه انسـانی، سـاختاري و ارتبـاطی   س(هاي فکري اند که وجود سرمایه
مزیت رقابتی سازمان می باشـد کـه باعـث رشـد و توسـعه سـازمان شـده و نهایتـاً تسـهیل کننـده           

. شوندهاي کارآفرینی در سازمان میفعالیت
تایید فرضیه هاي فرعی پژوهش روشن می سازد که دانش، مهارت و خودکارآمدي سـرمایه  

سـرمایه انسـانی تحـت    . هاي دانش بنیان بر بروز رفتار کارآفرینانه آن ها تاثیر داردشرکتانسانی 
عنوان دانش فردي، مهارت ها، و خودکارآمدي موجود در کارکنـان یـک سـازمان بـراي خلـق      

بنـابراین بـا تائیـد فرضـیه هـاي فرعـی       . ارزش و حل کـردن مسـائل سـازمان تعریـف شـده اسـت      
هـاي انسـانی بـه عنـوان ورودي هـایی کـه در       د کـه وجـود سـرمایه   پژوهش، مـی تـوان بیـان کـر    
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کارآفرینان وجود دارد منجربـه سـتاده هـایی از قبیـل تصـمیم بـه خوداشـتغالی، بقـاي شـرکت و          
یافتـه هـاي تحقیـق سـارد شـمخ و      ). 2008آکباسـاران و همکـاران،   . (عملکرد شرکت می گردد

ه فرصت هاي جدید را درك کرده و کسـب  ، نیز که نتیجه گرفتند جانشینانی ک)2011(کوربت 
در داخـل شـرکت ترکیـب مـی     ) سرمایه انسانی خـاص (و کار خانوادگی شان را از طریق تجربه 

کنند و سرمایه انسانی عمومی را از طریق آموزش و تجربیـات کـاري بـه دسـت مـی آورنـد، بـه        
ي بـر یافتـه هـاي پـژوهش     هاي جدیدتر و رفتار هاي کارآفرینانه نائل می شـوند، تائیـد  تولید ایده

. حاضر می باشد
بدین ترتیب با توجه به تایید فرضیه اصلی پژوهش که بیانگر تـاثیر معنادارسـرمایه انسـانی بـر     
بروز رفتار کارآفرینانه است، پیشنهاد می شود شاخص سرمایه انسانی نیز در گـزارش هـاي مـالی    

ورد ارزیابی قرار داد تا راحـت تـر بتـوان    هاي دانش بنیان گنجانده شودتا بتوان آن ها را مشرکت
به ارزیابی این شاخص هـا پرداخـت و نقـاط قـوت و ضـعف خـود را در رابطـه بـا ایـن شـاخص           

هم چنین تایید فرضیه هاي فرعی پژوهش نیـز  . مشخص کرده و در جهت بهبود آن ها عمل کرد
د مـی تواننـد در   هاي دانش بنیان به منظور تقویت سرمایه انسانی خـو مشخص ساخت که شرکت

: حوزه هاي زیر اقداماتی را انجام دهند
ها را شناسائی و سازماندهی کننـد و بمنظـور   ها، باید دانش موجود در شرکتمدیران شرکت

قابلیت دستیابی و استخراج بهتر باید با ایجاد زمینه گسترش تعامالت انسانی و روابـط بـین شـبکه    
ان ذهن دانشـگران را کشـف و اسـتخراج نماینـد تـا در      ها، دانش ضمنی موجود در الیه هاي پنه

هـا بـا انـدازه    همچنـین مـدیران شـرکت   . تمامی سطوح شرکت بتوانند از این دانش استفاده کننـد 
گیري مستم، سطح شایستگی کارکنان را بـاال بـرده و بـا اسـتفاده از برنامـه هـاي بهبـود افـراد در         

و ترغیب کارکنان جهت دسـتیابی بـه دانـش روز    تشویق . جهت بهره دهی بهتر آنان تالش نمایند
با استفاده از شیوه هایی همچـون ایجـاد گـروه هـا و تـیم هـاي دانشـی در شـرکت بـا اسـتفاده از           
اقداماتی از قبیل تشویق و تنبیه، تهیه برنامه غنی سازي و توسعه شغلی و همچنین مسیرهاي شـغلی  

.پایداري کارکنان مهم استو جدول جانشینی براي مشاغل سازمان، در جهت حفظ و



94پاییز،78، شماره چهارمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی124

منابع
، بررسی الگوي مناسب ساختار سازمانی )1390(اللهیاري فرد، نجف؛ عباسی، رسول 

، 29، سال هشتم، شماره فصلنامه تخصصی پارك ها و مراکز رشدهاي دانش بنیان، شرکت
.54- 47: صص

(http://www.irphed.ir/FA/Pajoohesh/shahrak.aspx)وبگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوري، 

نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه ،)1391(یداللهی فارسی، جهانگیر؛ رضوي، سید مصطفی
، شماره پژوهش هاي جغرافیاي انسانیانسانی در کارآفرینی جوانان در روستاهاي بخش کربال، 

.115-103، صص 79
، PLSمدل سازي معادالت ساختاري با نرم افزار ،)1392(داوري، علی؛ رضازاده، آرش 

.تهران انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول

Alpkan, L., Bulut, C., Gundday, G ., Uiusoy, G. (2010). Organizational support for
entrepreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative
performance management decision, 48(5), 732-755.

BarNir, A. (2012). Starting technologically innovative ventures: reasons human
capital, and gender management decision, 50(3), 399-419.

Bhagavatula, S., Elfringg, T., Van Tilburg, A ., & Van De Bunt, G.G. (2010). How
social and human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in
India's handloom industry. Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260.

Bontis , N., Serenko, A (2009). A Causal model of human capital antecedents and
consequents in the financial services industry Journal of Intellectual capital, 10(1), 53-
69.

Bozbura, F. T. (2004). Measurement and application of intellectual capital in Turkey.
The learning organization, 11(4/5), 357-367.

Bygrave, W.D. (1994), The Portable MBA in entrepreneurship, john Wiley, New
York, NY.

Chandler ,G., and Hanks, S . (1998). An examination of the substitutability of
founders human and financial capital in emerging business ventures Journal of business
venturing, 18(3), 301-331.

Davidsson, P., and Honig, B. (2003) the role of social and human capital among
nascent entrepreneurs Journal of Business Venturing, 18(3), 301-331.

De- Castro, M., Delgado- varde, G . Lopez-Saezm, and Navas- lopez., J.E. (2011).
Toward an intellectual capital – based view of the firm origins and nature Journal of
business ethics, 98(4), 649-662.

Doong, S.C., Fung, H. G ., & Wu, J. Y. (2010). Are social, financial, and human
capital value enhancing? Evidence from Taiwanese firmes. International Review of
Economics & Finance, 20(3), 395-405.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluation structureal equation models with
unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.

Fuentes, M. D. M. F., Arroyo, M. R., Bojica, A.M., & Perez, V. F. (2010). Prior
Knowledge and social networks in the explotion of entrepreneurial opportunities.
International Entrepreneurship and Management Journal, 6(4), 481-501.

Giju, G .C., Badea, L. Ruiz, V.R.L., and pena, D.N (2010) knowledge. Management
the key resorce in the knowledge Economy. Theoritical and Applied Economics, 6(6), pp



125تاثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه
27-36.

Hayton, J. C. (2005). Competing in the new economy : the effect of intellectual
capital on corporate entrepreneurship in high-technology new venture, R&D
Management, 35(2),pp: 137-155.

Hindle, k., Klyvor and Jennings, p. f(2009). An "in formed" intent model:
Incorporating human capital, social capital, and gender variables into the theorical,
model of entrepreneurial intentions . In A.L carsrud and M. Brannback (Eds).
Understanding the entrepreneurial mind: opening the blhck Box (pp.35-50). New York:
Spring

Harris, R.,MC Adam, R., McCausland, I., and Reid, R .(2013). Knowledge
management as a source of innovation and competitive advantage for SMEs in
peripheral regions. The International Journal of entrepreneurship and Innovation, 14(1),
49-61.

Hulland, J. (1999). Use of partial least square (PLS) in strategic management
research: a review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.

Juma, N., & Mcgee, j. (2006). The relationship between intellectual capital and new
venture performance: an empirical investigation of the moderation role of the
environment. International Journal of Innovation and Technology Management, 3(4),
379-405.

Kline, R. B. (2010). Principles and Practices of structural equation modeling. The
Guilford Press. New York.

Massa, S., and Testa, S. (2009). A knowledge management approach to
organizational competitive advantage: Evidence from the food sector. European
management Journal, 27(2), 129-141.

Mair, I. (2002) Entrepreneurial behavior in a large traditional firm Exploring key
drivers IESE Business schole, university of navara, Research paper no 466.

Phan, P.H., Siegel, D. S., & Wright, M. (2005). Science parks and incubators:
observation, synthesis and future research. Journal of business venturing, 20(2), 165-
182.

Santos, R. H., Dorrego ,P. f., and jardong . F. (2010) the influences of human capital
on the innovativeness of firms. Intantional business and Economics Research Journal
(IBER). 9(9).

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of
research. Academy of management review, 25(1), pp: 217-226.

Shepherd, D . A., and Detienne , D.R. (2005). Prior knowledge, potential financeial
reward, and opportunity identification. Entrepreneurship theory and practice, 29, 91-
112.

Stevenson, H.H., Jarillo, J.C. (1990) AParadigm of entrepreneurship:
Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal, Vol. 11, Issue 5, PP. 17-
27.

Tang, J, Kacmar, K.M. & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the
pursuit of new opportunities, Journal of Business Venturing, 27. 77-94.

Ucbasaran, D., Westhead ,P., & Wright, M. (2009). The extent and nature of
opportunity identification by experienced entrepreneurs. Journal of Business Venturing,
24(2)99-115.

Unger, J. M., Rauch, A., Frese, M., & Rosenbusch, N. (2011). Human captal and
entrepreneurial success: A meta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3),
341-358.

Westhead, P, Ucbasaran ,D., and Wright, M. (2009). Information search and
opportunity Idenifiation the importance of prior. Business ownership Experience .
international small business Journal , 27(6), 659-680

Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS path modeling: from
foundations to recent developments and open issues for model assessment and



94پاییز،78، شماره چهارمو، سال بیست)بهبود و تحول(ریتمطالعات مدی126

improvement. In Handbook of partial least square (pp. 47-82). Springer Berlin
Heidelberg.

Zahra, S., Dess, G.G. (2001) Entrepreneurship as a field of research: Encouraging
dialogue and debate. Academy of Management Review, 23(1), 8-20.

Zampetakiz, L. A., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T., Moustakis, V. S. (2009)
On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial Behaviour &
Research, (15), 595-618.

Zampetakis LA, Beldekos P, M oustakis VS. "Day-to-day" entrepreneurship within
organizations: The role of trait emotional intelligence and perceived organizational
support Eur Manag. 2009, 27(3): 165- 75.


