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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مطالعۀ تأثیر سرمایه فکری بر قابلیتهای پویا ،گرایشهای کارآفرینانه و نوآورانه در شرکتهای
دانشبنیان است .همچنین در این پژوهش سعی بر بررسی نقش میانجی قابلیتهای پویا شده است .این پژوهش از لحاظ
هدف انجام ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای دانشبنیان مستقر
در پارکهای علم و فناوری استان خراسان رضوی (تعداد  170شرکت) هستند .روش نمونهگیری از نوع تصادفی ساده و
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه استاندارد است که روایی آن از سوی خبرگان و پایایی آن از طریق روش پایایی ترکیبی
و آلفای کرونباخ تأیید شده است .آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش با استفاده مدلیابی معادالت ساختاری
به وسیله نرمافزار اسمارت پیالاس انجام گرفته است .یافتهها نشان داده که سرمایه فکری بر قابلیتهای پویا ،گرایش
کارآفرینانه و گرایش نوآورانه تأثیرمعناداری دارد .همچنین سرمایه فکری بهصورت غیرمستقیم و از طریق قابلیتهای پویا
بر گرایش کارآفرینانه و گرایش نوآورانه تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :نوآوری ،سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،شرکت دانش بنیان
تاریخ دریافت1398/06/05 :
تاریخ پذیرش1398/08/13 :

مقدمه
با توجه به اینکه تغییرات در محیط کسبوکار ،از مشخصههای
اصلی قرن حاضر است (سینگ ،)2008 5،امروزه شرکتها و
بهخصوص شرکتهای دانشبنیان به دلیل تغییرات کسبوکارشان

همواره با چالشهایی مواجه هستند .دورانی که در آن آینده هر
روز کمتر از دیروز قابل استنتاج از گذشته است .بنابراین آنچه
برای یک سازمان اهمیت دارد ،تنها داشتن مزیت رقابتی در
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کشورهای در حال توسعه بر عهده دارند .از طرفی باتوجه به اینکه
کشور ما در حوزه اقتصادی با محدودیتهایی مواجه است ،نقش
شرکتهای دانشبنیان در جهت توسعه اقتصادی و کارآفرینی بیش
از پیش ضرورت دارد .براین اساس بررسی چگونگی بهرهگیری
شرکتهای دانشبنیان از منابع و توانمندیهای درونی(سرمایه
فکری و قابلیت پویا) خود در جهت توسعه اقتصادی و انتخاب
جهتگیری استراتژیک مناسب حائز اهمیت است .بنابراین با
عنایت به مطالب فوق پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به
پرسشهای زیر است:
 آیا سرمایه فکری بر قابلیتهای پویا و جهتگیریهایاستراتژیک در شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و
فناوری استانخراسان رضوی تأثیرگذار است؟
 آیا قابلیتهای پویا بر رابطه سرمایه فکری و جهتگیرهایاستراتژیک نقش میانجی دارد؟

یک لحظه از زمان نیست؛ بلکه داشتن مزیت رقابتی مداوم در
گذر زمان است (صادق .)1393 ،این شرکتها به دلیل نوآور و
کارآفرین بودن ،نقش زیادی در رقابتپذیری اقتصادهای ملی و
بینالمللی دارند (قاضینوری و همکاران .)1395 ،برونرفت از
این چالشها نیازمند توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتهای
1
درونی است که این هدف با مبانی دانشسازمانی و سرمایه فکری
به دست میآید (چوپانی و همکاران .)1391 ،سرمایه فکری برای
سازمانها منبع باارزشی در رشد کارآفرینی و نوآوری بهحساب
میآید (مهدیوند و زالی .)1390 ،از سوی دیگر جوامع تحقیقاتی
به اهمیت قابلیتهای پویا 2برای رویایی با محیطهای متغیر تأکید
میکنند (سینگ و راو ،2016 3،تیس و همکاران1997 4،؛ اکبری
لزاده .)1392 ،در طول مفهومسازی اولیه پویایی سینگ
و اسماعی 
و راو ( )2016معتقدند که تیس و همکاران در سال  1997دانش
را در مرکز قابلیتهای پویا قرار داده و آن را بهعنوان یک عامل مهم
و معنادار مشخص کردهاند .بهدنبال این خط فکری ،بسیاری از
مقاالت پژوهشی به ایجاد قابلیتهای پویا در شرکتها ،تأکید
کردهاند .با این حال ،یافتههای پیشین به دلیل عدم توجه به ابعاد
ً
دانش ،کافی نیست .دانشمندان اخیرا ،بهدنبال نظریه پردازیهای
یک دیدگاه مبتنی بر منابع ( ،5)RBVزاویه پژوهشی خود را اصالح
کرده و دانش را از نظر سرمایه فکری مورد توجه قرار دادهاند .آنها
بر این باورند که پیکربندی مناسب منابع به شکل سرمایه فکری،
قابلیت سازمان را برای نوسازی پایگاه منابع آن ارتقاء داده و آنها
میتوانند قابلیتهای پویای خود را برای برنده شدن در رقابت با
شرکتهای رقیب توسعه دهند .ازسوی دیگر ،در اقتصاد دانشی،
کسبوکارها نیازمند بهکارگیری رویکردی هستند که از داراییهای
ملموس مانند سرمایههای فیزیکی و مالی به همراه داراییهای
ناملموس سازمانی از قبیل دانش و شایستگیهای منابع
انسانی(سرمایه فکری) ،بهرهبرداری بیشتری کنند (مهدیوند
و زالی .)1390 ،در بین داراییهای نامحسوسی که شرکتها
مالک آنها هستند جهتگیری استراتژیک 6سازمانی از مهمترین
منابع به شمار میآید .زیرا بهطور عمیقی در فعالیتهای روزانه و
یکنواخت سازمان عجین شده و تقلید از آنها برای رقبا مشکل
است (دهدشتیشاهرخ و بیابانی .)1393 ،امروزه شرکتهای
دانشبنیان با تولید و ارائه محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش،
نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کارآفرینی کشورها و ب ه ویژه در

موضوع سرمایه فکری مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته
و آن را بهعنوان ابزاری برای تعیین ارزش سازمان ،مورد استفاده
قرار میدهند (پیو تنگ و همکاران .)2007 7،با وجود تحقیقات
متعدد در این خصوص ،تاکنون یک تعریف مورد توافق ،از این
واژه ارائه نشده است .یکی از کاملترین تعاریف ،سرمایه فکری
را دانش ،اطالعات و تجربه با ماهیت نامشهود میداند .در واقع
سرمایه فکری ،دارایی انسان محور سازمان است که در ترکیب
با سایر منابع تولیدی  ،منجر به خلق ارزش میشود (دیانتی
دیلمی .)1391 ،در تعریف دیگر سرمایه فکری ،مجموع دانشها
و تواناییهای کلیه کارکنان است که منجر به ایجاد ثروت برای
سازمان میشود (چن  8و همکاران .)2004 ،استورات 9،سرمایه
فکری را ثروتآفرینی از راه سرمایهگذاری در دانش ،اطالعات،
دارایی فکری و تجربه تعریف میکند (کنگ .)2007 10،با مرور
ً
ادبیات ،سه وجه کامال متمایز برای سرمایه فکری در نظر گرفته
شده است :سرمایه انسانی 11،اجتماعی 12و سازمانی( 13صالحی
و داناییفرد .)1394 ،سرمایه انسانی ،عناصری همچون نگرش،
شایستگیها ،تجربهها ،مهارتها ،نوآوربودن ،استعداد و دانش
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ضمنی ذهن افراد را در سازمانها در برمیگیرد (کنگ.)2007 ،
سرمایه اجتماعی به روابط ،نگرشها ،ارزشها ،هنجارها و اعتماد
اجتماعی مربوط میشود .سرمایه اجتماعی در پرتو ارتباطات
متقابل انسانها ،موجب نزدیکی به یکدیگر شده و همکاری
متقابل را تسهیل میکند .همچنین شبکههای قوی ،روابط مبتنی بر
اعتماد و مشارکت را در گروهها آشکار میکند (افخمی اردکانی،
 .)1394سرمایه سازمانی شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش
میشود که دربرگیرنده پایگاههای داده ،نمودارهای سازمانی،
دستورالعملهای اجرایی فرایندها ،راهبردها ،برنامههای اجرائی
و بهطور کلی هرآنچه که ارزش آن برای سازمان باالتر از ارزش
مادی آن باشد ،است (صالحی و داناییفرد.)1394 ،
 .2-1قابلیتهای پویا

قابلیت پویا «توانایی سازمان برای یکپارچهسازی و ساخت
مجدد تواناییهای داخلی و خارجی درجهت ارزیابی محیطهای
متغیر» تعریف شده است (سینگ و راو .)2016 ،این قابلیتها،
قابلیتهای سطح باالی سازمانی هستند که داراییهای ملموس،
غیرملموس ،دانش و فرآیندهای الزم برای تشخیص فرصتهای
جدید کسب وکار و هماهنگ نمودن پورتفولیوی 1منابع سازمان
را در شرایط متغیر در بر میگیرند (الونن 2و همکاران.)2009 ،
قابلیتهای پویا ،زیرمجموعه منابعی است که به شرکت اجازه
میدهد فرآیندها و محصوالت جدیدی را ایجاد کند .این دیدگاه،
الگوهایی را نشان میدهد که سازمان به واسطه آنها منابع خود را
ً
دائما تولید کرده و مورد ارزیابی قرار میدهد و میتواند اثربخشی
خود را در رویارویی با نیازهای بازار افزوده و بهبود بخشد (تیس
و همکاران1997 ،؛ زالو و وینتر .)2002 3،در این پژوهش برای
قابلیتهای پویا ،ابعاد قابلیت هماهنگی ،قابلیت یادگیری و
قابلیت جذب در نظر گرفته شده است .قابلیت هماهنگی ،توانایی
هماهنگی و بهکارگیری نقشها ،منابع و فعالیتها در قابلیتهای
عملیاتی جدید تعریف میشود .قابلیت یادگیری به عنوان توانایی
نوسازی قابلیتهای عملیاتی موجود با دانش جدید تعریف
میگردد .قابلیت جذب ،به توانایی یک شرکت جهت تشخیص
ارزش دانش بیرونی جدید و نیز ترکیب و تجاریسازی آن اشاره
یزاده و همکاران.)1392،
دارد (نق 
 .3-1گرایش کارآفرینانه
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و فرهنگ سازمانی منعکس شده است .محققان متعددی
تاکنون ،گرایش کارآفرینانه را به عنوان نوعی جهتگیری راهبردی
5
تعریف کردهاند (رحیمنیا و سجاد .)1394 ،میلر و فریزن
( )1982نخستین کسانی بودند که مفهوم گرایش کارآفرینانه را
پیشنهاد کردهاند (ریتاال 6و همکاران .)2013 ،از نظر کویین و
سلیوین ،)1991( 7گرایش کارآفرینانه ،بهقابلیت سازمانی اشاره
دارد که بر مبتکر و ریسکپذیر بودن ،متمرکز است (عباسزاده
و همکاران .)1390 ،مطابق نظر کاندوال 8سبک مدیریت
کارآفرینانه به روش تهاجمی و مخاطرهآمیز در تصمیمگیری در
9
مقابل روش محافظهکارانهتر اشاره میکند .تحقیقات مینتزبرگ
و کاندوال گرایش کارآفرینانه را یک گرایش مدیریتی که ریشه در
تصمیمگیری دارد ترسیم مینماید که این دیدگاه بهطور گسترده در
تحقیقات پژوهشگران بعدی پذیرفته شده است (دهدشتی شاهرخ
و بیابانی.)1393 ،
 .4-1گرایش نوآورانه

10

گرایش نوآورانه رفتاری راهبردی است که به تمایل سازمان برای
پذیرش ایدههای جدید و گرایش به تغییر به سبب دریافت منابع،
مهارت و فناوریهای جدید اشاره دارد (زو 11و همکاران2005 ،؛
تدوسیو 12و همکاران .)2012 ،جهتگیری نوآوری ،عامل اصلی
برای غلبه بر موانع و افزایش توانایی شرکت در زمانی که گرفتن یک
ایده جدید در داخل با مقاومت شدیدی روبهرو میشود است (زو
و همکاران .)2005 ،آساها و انچا کیت )2008( 13معتقدند که
گرایش نوآورانه نوعی ایدئولوژی یادگیری است که راهنمای اقدام
و عمل در کل سازمان است .آنها معتقدند گرایش به نوآوری
نیروی حاضری است که اقدام و عمل سازمان را که در نهایت
منجر به نوآوری میشود را هدایت و رهبری میکند .همچنین
توانایی سازمان بهمنظور برآوردن نیازهای مشتریان و پاسخ سریع
به تغییرات محیطی ،بهطور عمدهای مبتنی بر این گرایش است
(رضوانی و طغرایی.)1390 ،

 .2پیشینه پژوهش
یکی از عواملی که میتواند نقش بسیار مهمی در افزایش
5. Miller and Friesen

گرایش کارآفرینانه ،نه تنها یک قالب ذهنی بلکه یک دورنما
در مورد کارآفرینی ارائه میدهد که در فرآیندهای جاری شرکت
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7. Covin and Slevin
8. Kandwalla
9. Mintzberg

 .1مجموعهای از طرحها ،پروژهها یا عملیاتها میباشند که بهصورت گروهی جهت
تحقق اهداف استراتژیک مدیریت استفاده میشوند.
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سرمایه انسانی و سرمایه رابطهای ،تأثیر معناداری بر نوآوری دارد
و سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر نوآوری ندارد .مهدیوند
و زالی ( )1390در پژوهش خود تأثیر سرمایه فکری بر گرایش
کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسبوکارهای نانو را بررسی
کردند .نتایج نشان داد که ابعاد سرمایه فکری (انسانی ،ساختار
و رابطهای) بر گرایش کارآفرینانه تأثیر گذارند .صالحی و
داناییفرد ( )1394در پژوهشی نقش تسهیم دانش را در رابطه
اجزای سرمایههای فکری و رفتار نوآورانه در بیمارستانهای
شهر تهران بررسی کردند .نتایج نشان داد که سرمایههای فکری
بهطور مستقیم رفتار نوآورانه را تحت تأثیر قرار نمیهد اما به
واسطه تسهیم دانش این رابطه تقویت میشود .ماسرینسکین و
النانویست )2011( 3در پژوهشی اثر سرمایه فکری را بر گرایش
کارآفرینانه بررسی کردند .نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر
گرایش کارآفرینانه اثر معناداری دارد .یدالهی فارسی و همکاران
( )2013در پژوهشی اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی
با نقش واسط گرایش به کارآفرینی در تولیدکنندگان قطعات
خودرو بررسی کردند .نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بر
نوآوری سازمانی و گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی دارد .گرایش به
کارآفرینی نیز بر نوآوری سازمانی مؤثر است ،همچنین نتایج نشان
داد که گرایش کارآفرینانه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی
بهعنوان واسط عمل میکند .سلطانیه و حاجیپور ( )1393در
پژوهش خود تأثیر قابلیتهای پویا بر قابلیتهای نوآوری در بین
شرکتهای فعال در صنایع غذایی استان تهران را بررسی کردند.
نتایج نشان داد که قابلیتهای پویا بر قابلیت نوآوری تأثیرگذار
یزاده و همکاران ( )1392در پژوهشی تأثیر قابلیتهای
است .نق 
پویا بر توانمندی نوآوری محصول در بنگاههای بخش دارویی
ایران را بررسی کردند .نتایج نشان داد که قابلیتهای پویا تأثیر
قابل مالحظهای برنوآوری محصول دارد .رودریگو-آالرکان 4و
همکاران ( )2017در پژوهشی اثرسرمایه اجتماعی بر گرایش
کارآفرینانه باتوجه به نقش میانجی قابلیت پویا را در شرکتهای
فعال در صنعت کشاورزی اسپانیا بررسی کردند .نتایج نشان داد
که ابعاد سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه و قابلیت پویا
تأثیرگذار است و همچنین قابلیت پویا نیز اثرمعناداری بر گرایش
کارآفرینانه دارد.

قابلیتهای منابع انسانی و گرایش سازمانها به سمت کارآفرینی
داشته باشد ،ارزیابی دقیق و استفاده مناسب از سرمایههای
فکری است (مهدیوند و زالی .)1390 ،سرمایۀ فکری بهعنوان
مجموعۀ دانشی که سازمانها برای کسب مزیت رقابتی استفاده
میکنند ،در عملکرد نوآورانه نقش مهمی ایفا میکند (صالحی و
داناییفرد .)1394 ،به عقیده پیزارو و همکاران )2009( 1سرمایۀ
انسانی یکی از عوامل مؤثر بر نوآوری شرکت است .سرمایۀ
اجتماعی مفهوم زیربنایی در درک نوآوری ،خالقیت و پویایی
سازمان بهشمار میآید ،زیرا از یک سو فرآیند نوآوری ،خالقیت
و یادگیری را تحت تأثیر قرار میدهد و از سوی دیگر تحقق آنها
را آسان میکند (دهقانان و هرندی .)1393 ،رویهمرفته میتوان
گفت افزایش سرمایه فکری منجر به افزایش منابع دانش ،آمادگی
سازمان در شرایط نبود اطمینان برای تصمیمگیری مناسب ،افزایش
تولید محصوالت جدید و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه خواهد
شد (مهدیوند و زالی .)1390 ،ادبیات در مورد فرضیه مبادالت
اجتماعی تأکید دارد .چرا که اتحادهای قدرتمند ،نقش حیاتی را
در توسعه یکپارچهسازی و ترکیب قابلیتهای شرکت ایفا میکنند.
به این معنا که روابط شرکت ،به فرآیندهای مرسوم کمک میکند
و این روابط نقش اساسی و ضروری برای انتشار ،فراهم کردن و
یکپارچهسازی منابع که یک عامل استراتژیک برای قابلیت پویایی
هستند ایفا میکنند (سینگ و راو .)2016 ،اسو و وانگ)2012( 2
معتقدند که سرمایه انسانی اگر با شبکههای اجتماعی یکپارچه
نگردد و نشانگر تأثیر سرمایه اجتماعی بر قابلیت پویا نباشد در
توسعههای جدید منابع ،تحقق نخواهد یافت .قابلیتهای پویا
سازمان را برای مواجهه با سناریوهای متغیر آماده میکنند و
همچنین درک تغییراتی را که به انجام رفتار نوآورانه کمک میکنند،
گسترش میدهند (سلطانیه و حاجیپور .)1394،پژوهشهایی
در این زمینه انجام شده است که به برخی از آنها اشاره میشود:
سینگ و راو ( )2016در پژوهشی اثر سرمایههای فکری
(سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی) را بر
قابلیتهای پویا در بین  241نفر از مدیران دولتی بانکهای هند
بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه انسانی
و اجتماعی بر همه ابعاد قابلیتهای پویا تأثیر دارند .سرمایه
سازمانی بر ابعاد قابلیت یادگیری و یکپارچهسازی تأثیر معناداری
دارد اما بر ابعاد پیکرهبندی و اتحاد مدیریت تأثیرگذار نیست.
در پژوهشی دیگر که طوطیفر طهرانپور و ضیاء در سال 1393
انجام دادند ،تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسبوکارهای کوچک
ورزشی استان تهران را بررسی کردند .نتایج نشان داد که سرمایه
فکری بر نوآوری تأثیردارد و از میان ابعاد سرمایه فکری ،ابعاد

با توجه به مبانی نظری و پژوهشهای گذشته و با در نظر
گرفتن هدف تحقیق حاضر مبنی بر مدلسازی اثر سرمایه فکری
بر قابلیتهای پویا و جهتگیریهای استراتژیک کارآفرینانه و

1. Pizarro et al

3. Mačerinskienė and Aleknavičiūtė

2. Hsu and Wang

4. Rodrigo-Alarcon et al

 .3مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
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گرایش نوآورانه
قابلیت پویا

سرمایه فکری

گرایش کارآفرینانه
شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

نوآورانه در شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری استان خراسان
رضوی ،مدل مفهومی تحقیق حاضر در قالب شکل  1ترسیم شده
است .رویکرد پژوهشگران در ارائه مدل با توجه به پژوهشهای
گذشته است .به این صورت که باتوجه به پژوهشهای مطرح شده
در پیشینه تجربی ،سرمایه فکری میتواند بر قابلیتهای پویا و
گرایشهای کارآفرینانه و نوآورانه اثرگذار باشد و قابلیتهای
پویا نیز بر گرایشهای کارآفرینانه و نوآورانه اثر معناداری داشته
باشد .عالوه براین ،قابلیتهای پویا میتواند بهعنوان میانجی
بین سرمای ه فکری و گرایشهای کارآفرینانه و نوآوارنه باشد.
بررسی تأثیرگذاری همزمان سرمایه فکری و قابلیتهای پویا
بر گرایشهای کارآفرینانه و نوآورانه ،که در پژوهشهای گذشته
بیشتر بهصورت جداگانه ارائه شده است ،نوآوری مدل ارائه شده
توسط پژوهشگران است.
با توجه به مطالب باال ،فرضیههای تحقیق را میتوان به این
صورت بیان کرد:
فرضیه .1سرمایه فکری بر قابلیتهای پویا تأثیر معناداری دارد.
فرضیه .2سرمایه فکری بر گرایش کارآفرینانه تأثیرمعناداری دارد.
فرضیه .3سرمایه فکری بر گرایش نوآورانه تأثیرمعناداری دارد.
فرضیه .4قابلیتهای پویا بر گرایش کارآفرینانه تأثیرمعناداری
دارد.
فرضیه .5قابلیتهای پویا بر گرایش نوآورانه تأثیرمعناداری دارد.
فرضیه .6سرمایه فکری از طریق قابلیتهای پویا بر گرایش
کارآفرینانه تأثیرمعناداری دارد.
فرضیه .7سرمایه فکری از طریق قابلیتهای پویا بر گرایش
نوآورانه تأثیرمعناداری دارد.

 .4روششناسی
تحقیق حاضر با توجه به هدف آن ،تحقیقی کاربردی است
و از نظر ماهیت جزء تحقیقهای توصیفی از نوع همبستگی به
شمار میرود و از طریق مدلسازی معادالت ساختاری ،اجرا

شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی است .طبق آمار
بهدست آمده تعداد شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری
استا ن خراسان رضوی  170شرکت است .از آنجا که در این
نوع شرکتها ،مدیران نسبت به موضوعهای راهبردی آگاهی
بیشتری دارند ،جامعه این پژوهش مدیران شرکتها هستند .روش
نمونهگیری در تحقیق حاضر تصادفی ساده است و تعداد نمونه با
استفاده از فرمول کوکران  118شرکت بهدست آمد .پرسشنامهها
به صورت الکترونیکی برای شرکتها ارسال شدند و در نهایت
 114پرسشنامه قابل تحلیل ،برگشت داده شد .ابزار گردآوری
دادهها ،پرسشنامههای معتبر برمبنای طیف پنجتایی لیکرت
(خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلیزیاد) است .به این ترتیب
که برای سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه سینگ و راو با ابعاد
سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی با  14گویه،
برای سنجش قابلیتهای پویا از پرسشنامه نقیزاده و همکاران
با ابعاد قابلیت هماهنگی ،قابلیت یادگیری و قابلیت جذب با
 8گویه ،برای سنجش گرایش کارآفرینانه از پرسشنامه ریتاال
و همکاران )2013( 1با  9گویه و برای سنجش گرایش نوآورانه
از پرسشنامه تئودیوس و همکاران )2012( 2با  4گویه استفاده
شده است .بهمنظور ارزیابی روایی پرسشنامه از نظر خبرگان و
معیار روایی همگرا ( 3)AVEو برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی ( 4)CRاستفاده
شده است .برای تأیید روایی پرسشنامه باید مقدار معیار ()AVE
بیشتر از  0/5باشد .همچنین برای تأیید پایایی پرسشنامه مقدار
ضریب آلفای کرونباخ و مقدار شاخص پایایی ترکیبی باید بیشتر
از  0/7باشد (جدول.)1
نتایج بررسیها نشان میدهد که ضریب آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی سازهها بیشتر از مقدار  7درصد ،و مقدار ()AVE
1. Ritala et al
2. Theodosiou et al
3. Average Variance Extracted
4. Composite Reliability
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جدول :1مقدار روایی همگرای سازههای تحقیق وضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

سرمایه فکری

0/910

0/925

0/510

قابلیتهای پویا

0/887

0/910

0/563

گرایش کارآفرینانه

0/882

0/908

0/589

گرایش نوآورانه

0/771

0/897

0/813

سازهها بیشتر از مقدار  5درصد است ،بنابراین میتوان بیان داشت
پایایی و روایی سازههای تحقیق مطلوب است .بارهای عاملی
مربوط به سؤاالت پرسشنامه پس از حذف سؤاالتی که بارعاملی
آنها کمتر از مقدار  0/5بود در جدول 2آمده است.

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها و برای بررسی روابط مطرح شده
فرضیههای پژوهش و آزمون مدل نهایی از نرم افزار Smart PLS
(مدلسازی معادالت ساختاری) استفاده شده است.

جدول :2بارهای عاملی مربوط به سازههای تحقیق
قابلیتهای پویا

سرمایه فکری

گرایش نوآورانه

گرایش کارآفرینانه

گویه

بارعاملی

گویه

بارعاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

1

0/674

1

0/643

1

0/748

3

0/819

2

0/662

2

0/766

2

0/789

4

0/912

3

0/753

3

0/745

3

0/849

4

0/792

4

0/817

4

0/808

5

0/757

5

0/863

6

0/630

6

0/833

6

0/593

7

0/699

7

0/841

7

0/763

8

0/825

8

0/578

8

0/776

9

0/735

11

0/553

13

0/685

14

0/643

سؤاالت  10و  12مربوط به سرمایه فکری ،سؤاالت  5و  9مربوط به گرایش کارآفرینی و سؤاالت  1و 2مروط به گرایش نوآورانه حذف شدند.

 .5یافتهها
برازش مدل :مدل ساختاری مدلی است که در روابط بین
متغیرهای مستقل و وابسته مورد توجه قرار میگیرد .از آنجا که
مدل ساختاری ،مدل برآمده از رابطه بین مدلهای اندازهگیری
موجود در مدل است ،بعد از ارزیابی پایی و روایی مدلهای
اندازهگیری ،نوبت به ارزیابی مدل ساختاری میرسد (محسنین و

اسفیدانی .)1393 ،ضریب تعیین ( )R2یکی از معیارهای برازش
است که معیار ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا (وابسته) است.
چین ،)1998( 1ارزشهای  R2را در مدل مسیر  ،PLSمعادل
 0/33 ،0/67و  0/19به ترتیب قابل توجه ،قابل قبول و ضعیف
1. Chin
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جدول :3آزمون فرضیهها

فرضیهها

ضریب مسیر(بتا)

مقدار T

نتایج آزمون

.1سرمایه فکری← قابلیتهای پویا

0/916

70/162

تأیید فرضیه

.2سرمایه فکری← گرایش کارآفرینانه

0/787

11/105

تأیید فرضیه

 .3سرمایه فکری ← گرایش نوآورانه

0/629

9/256

تأیید فرضیه

.4قابلیتهای پویا← گرایش کارآفرینانه

0/176

2/274

تأیید فرضیه

 .5قابلیتهای پویا ← گرایش نوآورانه

0/267

3/508

تأیید فرضیه

فرضیه

از طریق

مقدار اثر

نتایج آزمون

.6سرمایه فکری← گرایش کارآفرینانه

قابلیتهای پویا

0/161

تأیید فرضیه

.7سرمایه فکری← گرایش نوآورانه

قابلیتهای پویا

0/244

تأیید فرضیه

توصیف میکند .مقدار  R2برای قابلیتهای پویا  ،0/840گرایش
کارآفرینانه  0/904و گرایش نوآورانه  0/776بهدست آمده است.
1
از دیگر معیارهای برازش ،معیار برازش مدل کلی ()GOF
است .این معیار توسط تننهاوس و همکاران )2005( 2پیشنهاد
شد و بهعنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار
میرود (محسنین و اسفیدانی .)1393 ،فرمول محاسبه GOF
بهصورت زیر است:

در مطالعهای دیگر سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان
ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی شد (وتزلس 3و
همکاران .)2009 ،میزان بهدست آمده برای معیار  GOFدر
تحقیق حاضر  0/720است که نمایانگر مناسب بودن برازش
مدل است .برای آزمون فرضیههای پژوهش باید ضرایب مسیر
و معناداری این ضرایب را در مدل ساختاری بررسی کنیم .معیار
تأیید فرضیهها ،مقدار معناداری ضرایب مسیرها است که باید
بیشتر از مقدار  1/96باشد .جدول ،3نتایج بررسی فرضیههای
پژوهش را نشان میدهد.
براساس نتایج مندرج در جدول ،3مقدار معناداری ()T
فرضیههای  1تا  5بیشتر از مقدار  1/96است و بیانگر صحت
و معناداری رابطه بین سازههاست ،در نتیجه میتوان بیان کرد
که فرضیههای  1تا  5این پژوهش در سطح اطمینان  95درصد
تأیید میشوند .از سوی دیگر نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد
که سرمایه فکری عالوه بر اثر مستقیم ،بهصورت غیرمستقیم و از
طریق قابلیتهای پویا بر گرایشهای کارآفرینانه و نوآورانه تأثیر
1. Goodness Of Fit
2. Tenenhaus Et Al
3. Wetzels

دارد (تأیید فرضیههای  6و  .)7مقدار اثرگذاری برای فرضیه 6
از حاصلضرب مسیر سرمایه فکری بر قابلیتهای پویا و مسیر
قابلیتهای پویا بر گرایش کارآفرینانه بهدست میآید که این
مقدار برابر با  0/161و کمتر از مسیر مستقیم( )0/787است .در
این مورد میتوان بیان نمود که قابلیتهای پویا بر رابطه سرمایه
فکری و گرایش کارآفرینانه اثر میانجی جزئی دارد ( تأیید فرضیه
 .)6همچنین مقدار اثرگذاری برای فرضیه  7از حاصلضرب
مسیر سرمایه فکری بر قابلیتهای پویا و مسیر قابلیتهای پویا
بر گرایش نوآورانه بهدست میآید که این مقدار برابر با 0/244
و کمتر از مسیر مستقیم ( )0/629است .در نتیجه میتوان بیان
نمود که قابلیتهای پویا بر رابطه سرمایه فکری و گرایش نوآورانه
اثر میانجی جزئی دارد ( تأیید فرضیه  .)7در ادامه مدل پژوهش
در حالت معناداری آمده است (شکل.)2

3.508

dc

70.162

2.274
9.256

oi

11.105

ic

oe

شکل  :2مدل تحقیق در حالت معناداری

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی پژوهش ،ارائه و برازش مدلی از روابط بین
سازههای سرمایه فکری ،قابلیتهای پویا ،گرایشهای کارآفرینانه
و نوآورانه در شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری
استان خراسان رضوی است .با توجه به مطالب مطرح شده در
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ادبیات پژوهش ،امروزه در اقتصادهای دانشمحور و درحال
توسعه ،ضرورت توجه به سرمایههای فکری (سرمایه انسانی،
اجتماعی و سازمانی) شرکتهای دانشبنیان برای بهرهگیری از
قابلیتهایشان در جهت رفتارهای کارآفرینانه و نوآورانه ،احساس
میشود .براساس یافتههای پژوهش حاضر ،وجود سرمایه
فکری در شرکتهای دانش بنیان منجر به بهرهگیری مناسب از
قابلیتهای درونی شرکتها شده و رفتارهای کارآفرینانه و نوآورانه
را افزایش میدهد .نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فکری بر
قابلیتهای پویا تأثیرمعناداری دارد؛ نتایج حاصل از فرضیه  1با
1
پژوهشهای سینگ و راو ( )2016و رودریگوآالرکان وهمکاران
( )2017همسو است .این نشان میدهد که شرکتهای
دانشبنیان از دانش و تجربیات افراد در کنار هنجارها و شبکه
ارتباطی مناسب در جهت بکارگیری اثربخش منابع درونی خود
به خوبی عمل میکنند.
نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر گرایش کارآفرینانه
تأثیرمعناداری دارد؛ این نتیجه با یافته پژوهشهای مهدیوند
و زالی در سال ،1390ماسرینسکین و النانویست،)2011( 2
یدالهی فارسی و همکاران در سال  2013و رودریگو آالرکان
و همکاران همسو است .این نتیجه نشاندهنده آن است که
شرکتهای دانشبنیان ادراک مناسبی از داراییهای نامشهود خود
و بهکارگیری آنها باتوجه به شرایط و اقتضائات محیط پیرامون
و نیاز بازار در جهت ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه دارند.
پیشنهاد میشود که مدیران شرکتهای دانشبنیان از مزایای
سرمایه فکری به کمک آگاهسازی و برگزاری دورههای آموزشی
به بهبود و توسعه روشهای خالقانه و بدیع در جهت رفتار
کارآفرینانه شرکت بهره گیرند .نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر
گرایش نوآورانه تأثیرمعناداری دارد؛ این نتیجه با یافته پژوهشهای
بورقانیفراهانی و همکاران در سال  ،1395طوطیفر طهرانپور و
ضیاء در سال  ،1393یدالهی فارسی و همکاران در سال ،2013
چوبانی و همکاران در سال  ،1391قربانی و همکاران در سال
( 2012به نقل از بورقانیفراهانی و همکاران  )1395همسو است
و با یافته پژوهش صالحی و داناییفرد در سال  1394همسو
نیست .امروزه نوآوری ،مزیت رقابتی و اساسی برای شرکتها به
شمار میآید ،براین اساس توجه به ایدههای نو در سازمان ،پرورش
و تشویق خالقیت افراد و همسو نمودن دانش و تجربیات افراد در
جهت رفتار نوآورانه دارای اهمیت است.
نتایج نشان داد که قابلیتهای پویا بر گرایش کارآفرینانه و
گرایش نوآورانه تأثیر معناداری دارد؛ این موضوع نشاندهنده آن
است که جامعه هدف پژوهش در بهرهگیری از قابلیتهای خود در
1. Rodrigo-Alarcon et al
2. Mačerinskienė et al

راستای توسعه کسبوکار و خدمات جدید به خوبی عمل میکند.
یزاده و همکاران در سال ،1392
این نتایج با یافت ه پژوهشهای نق 
سلطانیه و حاجیپور در سال  1393و رودریگو و آالرکاندر در
سال  2017همسو است .همچنین نتایج پژوهش در خصوص
نقش میانجی قابلیتهای پویا نشان داد که قابلیتهای پویا
بهعنوان میانجی بر رابطه سرمایه فکری و گرایشهای کارآفرینانه
و نوآورانه مؤثر است؛ این نتیجه با یافته پژوهش رودریگو و
آالرکاندر سال در  2017همسو است .با توجه به یافتههای این
پژوهش پیشنهادهایی به شرکتهای دانشبنیان به شرح زیر ارائه
میشود:
 ایجاد سازوکاری برای تشویق و توسعه خالقیت و رفتارهاینوآورانه افراد حاضر در شرکت در راستای بازارسازی و تأمین
نیازهای مشتریان و بازار؛
 توجه به استعداد و شایستگی افراد ،پرورش و تقویت آنها ازطریق برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی هدفمند در راستای
جهتدهی اثربخش به دانش و توانایی افراد برای ارائه ایدههای
بدیع و نوآورانه؛
 ایجاد فرهنگ حامی توسعه همکاریهای گروهی و یادگیریو شبکه ارتباطی اثربخش در راستای دستیابی به مزیت رقابتی و
تحقق اهداف شرکت؛
 توجه و تشویق افراد به درک صحیح از محیط کسبوکار ویادگیری مستمر جهت بهکارگیری مناسب قابلیتها و تواناییهای
شرکت در راستای بهبود عملکرد و دستیابی به مزیت رقابتی؛
 بها دادن به کارکنان و سرمایه انسانی خود از طریق فراهم کردنمحیط کار هماهنگ؛
 تخصیص درست منابع بین کارکنان و هماهنگی در توسعهخدمات ،جهت دریافت ایدههای نوآوارنه و خالقانه از طرف
کارکنان و گرایش به کارآفرینی در کسبوکار؛
 انجام فعالیتهای تیمی در شرکت و مشارکت در تمامیً
زمینهها مخصوصا دانش جهت فراهم کردن زمین ه برای قابلیت
یادگیری مشارکتی و باال بردن قابلیت کارکنان و همچنین خلق و
جذب دانش جدید؛
 -تعبیه و ذخیرهسازی دانش در ساختار و فرآیندها.
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The Effect of Intellectual Capital on Entrepreneurial
Orientation and Innovation Orientation:
The Mediating Role of Dynamic Capabilities
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Abstract

The purpose of this study was to study the effect of Intellectual Capital on dynamic capabilities,
entrepreneurial orientation and Innovation orientation in knowledge-based companies. In
addition, the mediating role of dynamic capabilities was also examined. This research is an applied
research in terms of its purpose and uses descriptive-correlative methodology. The statistical
population of the study, knowledge societies based in science and technology parks of Khorasan
Razavi Provinces (170 companies). The method of sampling in this research is simple random
sampling. The data gathering tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by
the experts and its reliability was confirmed by the Composite Reliability and Cronbach›s alpha.
The conceptual model and research hypotheses were tested using Structural Equation Modeling
(SEM) in Smart PLS software. Findings show that intellectual capital has a effect on dynamic
capabilities, entrepreneurial orientation and innovative orientation. In addition, intellectual capital
indirectly influences the entrepreneurial orientation and innovative orientation through dynamic
capabilities.
Keywords: Innovation, Human Capital, Social Capital, Knowledge-Based Firms
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