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 چکیده
تأثیر گرایش کارافرینانه، سرمایه های هدف اصلی این تحقیق بررسی 

ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین با میانجی متغیر 
ای کوچک و متوسط تولید کفش در تهران نوآوری کارکنان شرکته
می باشد. مؤلفه های گرایش کارآفرینانه « 9911طی نیمسال دوم سال 

)پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری(، سرمایه ساختاری و انسانی به 
عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته می 

عدیل گر در نظر گرفته باشد. نوآوری کرکنان نیز به عنوان متغیر  ت
 شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ستادی شرکتهای

متوسط تولید کفش در تهران می باشد که با استفاده از  و کوچک
نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده  842جدول مورگان تعداد 

است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و روش 
العات از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه است. گردآوری اط

روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون 
چندگانه می باشد. نتایج تحقیق نشان داد مؤلفه های گرایش 
کارآفرینانه )پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری(، سرمایه های 

تقیم و معناداری دارند ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتها تأثیر مس
و نوآوری کارکنان موجب تقویت تأثیر مستقیم مؤلفه های گرایش 
کارآفرینانه )پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری(، سرمایه های 

 ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتها می گردد.
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Abstract 
The main purpose of this study was to investigate the effect 
of entrepreneurial orientation, structural and human capital 
on the performance of entrepreneurial companies through 
the variable mediation of employees of small and medium-
sized shoe companies in Tehran .During the second half of 
1399 ". The components of entrepreneurial orientation 
(pioneering, innovation and risk-taking) are structural and 
human capital as independent variables and company 
performance as a dependent variable. Kirkan's innovation is 
also considered as a moderating variable. The statistical 
population of the study includes all staff members of small 
and medium-sized shoe manufacturing companies in 
Tehran. Using Morgan table, 248 people were selected as a 
statistical sample. The research method is descriptive 
survey and the method of data collection is library method 
and questionnaire distribution. The method of data analysis 
is through correlation test and multiple regression .The 
results showed that the components of entrepreneurial 
orientation (pioneering, innovation and risk-taking), 
structural and human capital have a direct and significant 
impact on the performance of companies and employee 
innovation strengthens the direct impact of components of 
entrepreneurial orientation (pioneering, innovation and 
risk-taking). Structural and human capital depends on the 
performance of companies 
Keywords 
Entrepreneurial orientation, Structural capital, 

Human capital, Company performance.
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 مقدمه
امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی می شود و 
تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن؛ از ابزار 
پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه 

، پیدایش قلمرو شمرده می شود. نیاز سازمان ها به پدیده کارآفرینی
خاصی از این مفهوم به نام کارآفرینی شرکتی را منجر شده است. 
از دیگر سو استفاده از سرمایه های ساختاری و انسانی سازمان؛ به 
عنوان راهکاری برای افزایش کیفیت محصوالت و خدمات تولیدی 
در نظر گرفته می شوند. شرکتهای کارافرین؛ با تالش در جهت 

محصوالت و خدمات خود؛ باید ضمن حفظ سهم خود  ارتقاء کیفیت
در بازار ، به فکر دسترسی به بازارهای جدید نیز باشند. بنابراین 

 (. 1914باید به بهبود عملکرد خود بیاندیشند )مقیمی، 

از طرفی زیربنای نیاز به ارزیابی عملکرد شرکتها، اهمیت بازار 
ورها نقش حیاتی ایفا باشد. بازار سرمایه در اقتصاد کشسرمایه می

های راکد را از طریق ها و سرمایهکند. این بازار نه تنها پولمی
اندازد، بلکه خود به عنوان شاخص رونق ها به فعالیت میشرکت

کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اقتصادی کشورها عمل می
گیری در آن ضروری است. مسلماً هدف سرمایه اساسی تصمیم

اران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با گذ
شان است. اگر شرکت در ایجاد ارزش، موفق باشد نه گذاریسرمایه

ها، بلکه در سطح وسیعتر، گذاران و افراد داخلی شرکتتنها سرمایه
مند خواهد شد. سنجش عملکرد در جامعه از ایجاد ارزش بهره

اهمیت نقش بازار سرمایه از  گیری با توجه بهفرایند تصمیم
مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است؛ پس کارکرد 

ها معیارهای مالی و اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت
 (.6012، 1ضروری است )ژانگ و ژانگ

هدف اصلی تحقیق حاضر؛ تعیین تأثیر گرایش کارافرینانه، سرمایه 
تهای کارآفرین با میانجی های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرک

متغیر نوآوری کارکنان در شرکتهای کوچک و متوسط بخش 
 صنعت مواد غذایی در تهران می باشد.

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق:
در محیط رقابتی امروز پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان و 
عملکردی مناسب در میان رقبا در گرو داشتن اطالعات صحیح و 

های  محیط .باشدها میر آفرینی در سطح شرکتتوجه به کا
محور و همچنین  رقابتی و متغیر امروزی، ناپایداری، رقابت دانش

                                                                         
1  .Zhang  and Zhang 

گیری  وکارها؛ لزوم بهره ی عمر کوتاه محصوالت و کسب چرخه
از رویکرد کارآفرینانه و قابلیت یادگیری سازمانی را هر چه بیشتر 

 .(1912و نوروززاده،  کند)کوثریآشکار می 
توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده 
است. به عالوه، شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و 
تقاضای فزاینده برای محصوالت متنوع باعث شده است که توجه 
به این صنایع بیشتر شود. هر چند صنایع بزرگ به جهت داشتن 

انبوه، دامنه تولید، تجربه و اثر مزیتهای ناشی از اثر مقیاس 
سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی هستند؛ 
اما مزیتهای صنایع کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل و 
نقل، اندازه بازار، موثر بودن انتخاب و کنترل، این صنایع را در 

ن تولید اغلب کاالها به انتخاب اول مبدل ساخته است. به همی
ای نسبت به صنایع سابقهدلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی

کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. بررسی ها نشان 
داده است که صنایع کوچک و متوسط از چهار راه مجرای 
کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد 

ر اقتصاد جهانی تاثیر گذارند فرصتهای شغلی و افزایش درآمد ب
 (.1912)عزیزی و داریونی، 

دستیابی به آرمانهای توسعه پایدار در کشور؛ که جایگاه شایسته ای 
در اقتصاد جهانی برای اقتصاد کشور فراهم می کند و همین طور 
حل مشکالت فعلی جامعه و دولت فقط با اجرای راهبرد توسعه 

فرینی به عنوان پدیدهای نوین در کارافرینی امکان پذیر است. کارآ
اقتصاد، نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا 
می کند. امروزه کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، دارای 
نقش کلیدی است، به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، 

د و در این محصوالت و خدمات همواره در حال تغییر می باشن
میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط 
جدید را به ارمغان می آورد. بنابراین در یک گستره وسیع و در یک 
تعامل چند سویه، کارآفرینی نقش تعیین کنندهای را در زندگی 

 (.1913نوین بشر ایفا می کند )صمدآقایی، 
توسعه اقتصادی و اجتماعی  کارآفرینی به عنوان موتور محرك 

نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارد. کسب و کارهای کوچک 
بهترین مأمن برای فعالیتهای کارآفرینانه است. تعدادی از 
دانشمندان بر این عقیده اند که ساختار مدیریتی حاکم بر 
شرکتهای کوچک و متوسط باعث حداقل مقاومت در برابر نوآوری 

آنها را برای تولید مبتکرانه ارتقا می دهد و به همین می شود. توان 
دلیل نرخ نوآوری در این صنایع باالتر است )خسروی پور و 

 (. 1913احمدی، 
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سیستمهای اطالعاتی از مشخصه های مهم در تسهیل نوآوری 
شرکت هستند، در سالهای اخیر اتصال بین تکنولوژی اطالعات و 

اطالعاتی مطرح شده است و  نوآوری شرکت در ادبیات سیستمهای
اطالعات به عنوان یک نیروی پیش برنده در نوآوری شرکتها هم 
در بخش محصول و هم در فرایند تولید مطرح گردیده است. 
بنابراین نوآوری نقش کلیدی را در شکل دهی قابلیتهای سازمانی 
به منظور بهبود عملکرد برای شرکتها ایجاد می نماید )حجازی، 

1912.) 
کتهایی که از میزان باالی گرایش به کارآفرینی بهره می برند شر

همواره در حال بررسی و نظارت بر محیط عملیاتی خود هستند تا 
بتوانند موقعیت های جدیدی به دست آورند و بتوانند از اطالعات 
مربوط به مشتریان و شرکتهای رقیب خود استفاده کنند و به گونه 

ه خود را در بازار متمایز از دیگر ای موثر، محصوالت و جایگا
عالوه بر به دست آوردن اطالعات، شرکتهای  . شرکتها نمایند

کارآفرین نیاز دارند تا از این اطالعات برای کمک به تصمیم گیری 
(. با توجه به مطالب بیان 1913های خود استفاده کنند )ایمانی، 

شده در خصوص افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری 
ها، توجه محققان را برای توضیح ارزش نامرئی که در این رکتش

است. ارزشی که ما شده، جلب کرده  های مالی حذفبین از صورت
بریم و در تمامی ابعاد از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام می

سازمان همچون یک پیکره دانش حضور دارد، اما نادیده گرفته 
شرکت تایوانی،  000گرفته بین شود. بر اساس تحقیقات صورتمی

ها به ارزش دفتری آنها به تدریج نسبت ارزش بازار )واقعی( شرکت
افزایش یافته  6001تا  1111های برابر بین سال 0تا بیش از  1از 

درصد ارزش بازار  30اند که در حدود است. تحقیقات نشان داده
میت و است. اههای مالی آنها منعکس نشده ها در گزارششرکت

ای است که این ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت و فزاینده
شده )سرمایه فکری( در ارزش واقعی سرمایه کمتر شناخته

ها و عملکرد مالی آنها و به تبع آن موفقیت و شکست آنها شرکت
امروزی دارد.در این راستا؛پژوهش در محیط رقابتی و پیچیده 

افرینانه، سرمایه های ساختاری و حاضر به بررسی تاثیر گرایش کار
بنابراین سؤال  .انسانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین می پردازد

اصلی تحقیق اینست که گرایش کارافرینانه، سرمایه های 
ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین چه تأثیری بر 

 عملکرد شرکتهای کارافرین دارند؟
گرایشهایی مانند گرایش به  تحقیقات اخیر نشان دهنده وجود

استراتژی و بازارگرایی و گرایش به تکنولوژی بر ایجاد عملکرد 
برتر شرکت در زمینه نوآوری می تواند تاثیر مثبت داشته باشد. ولی 

به نظر می رسد که گرایش کارآفرینانه جامع تر از همه گرایشهای 
ت تاثیر اشاره شده باشد و عملکرد و نوآوری منابع انسانی را تح

قرار دهد؛ زیرا این گرایش تمامی جنبه های یک شرکت مانند 
تصمیم گیری های سازمانی، فرایندها، فرصتهای به دست آمده 
برای خلق نوآوری و خالقیت را تحت تاثیر قرار خواهد داد 

 (. 1912و حجازی،  مقدم)حسینی
صنایع کوچک و متوسط نقش مهم و ضروری اقتصاد هر کشوری 

یل می دهد. صنایع کوچک و متوسطی که مایل به بهره را تشک
برداری از گسترش بازار هستند؛ باید زیر ساختهای الزم را به وجود 
آورند. افزایش تغییرات بازار منجر به نیاز به نوآوری بیشتر و به تبع 
آن برنامه های نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط شده است. 

که نتوانند خود را با روند تغییر کسب و کارهای کوچک و متوسطی 
و تحوالت پرشتاب در عصر حاضر همگام کنند، دچار حالت 
ایستایی؛ توقف و سکون شده، بی شک در آینده حضور فعالی 
نخواهند داشت و سرانجام دچار اضمحالل می شوند )آراسته، 

1914 .) 
شرکت های کارافرین با توجه به ماهیت  خود احتیاج به ایجاد 

ی و بهبود همیشگی و ریسک پذیری باالیی دارند تا انتظارات نوآور
بازار را برآورده کرده و از رقبا عقب نیافتند؛ ولی بیشتر این شرکتها 
به دلیل کمبود منابع انسانی و کل منابع دردسترس و مالی آنها؛ 
ایجاد یک نوآوری رادیکال و اکتشافی غیر ممکن می باشد و تنها 

و نوآوری تدریجی و استثماری در محصوالت  می توانند به بهبود
خود اکتفا کرده که آنها نیز یا سریعا توسط رقبا تقلید می شود و 
انتظارات بازار و مشتریان را کامل براورده نخواهد کرد. اما ایجاد 
گرایش کارآفرینی و افزایش ریسک پذیری و تشویق به نوآوری 

و سطوح نوآوری را  می تواند این مشکل را تا حدودی برطرف کند
در این شرکت ها چند سطح باالتر ببرد. به همین دلیل به نظر می 
رسد نوآوری دو جانبه راه میانبری برای استفاده این شرکتهای 
کارافرین و دانش بنیان است تا هم از نوآوری کارکنان در خدمات 
و هم نوآوری کارکنان در بخش تولید در یک زمان بتوانند استفاده 

ه و عملکرد شرکت های خود را بهبود بخشند )جنسن و مک کرد
 (.6013،  6لینگ

متاسفانه در ایران در حوزه های علمی چندان به اهمیت و جایگاه 
 11این بخش پرداخته نشده و این در شرایطی است که بیش از 

درصد بنگاههای اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط 

                                                                         
6   . Jensen  & Mcling 
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درصد از کل جمعیت  29حد بیش از تشکیل می دهند. این تعداد وا
شاغل در بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهم آنها در 

 (. 1910درصد می باشد )بدری و عبدالهی،  06تا  01اقتصاد کشور 
( در تحقیقی به  بررسی تأثیر گرایش 6060)  9چانگ و همکاران

کارآفرینانه و ابعاد آن بر عملکرد شرکت های قطعه سازی خودرو 
پرداخته اند. ابتدا با مرور مطالعات پیشین و مصاحبه با صاحب 
نظران خبره، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی 

شرکت فعال در صنعت  10گردید. سپس نمونه پژوهش با حجم 
قطعه سازی انتخاب و از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مدیران 

دید. آلفای کرانباخ ارشد آنها، داده های مورد نیاز جمع آوری گر
بدست آمد. در  0،10و برای عملکرد  0،30برای گرایش کارآفرینانه 

مرحله بعد با استفاده از مدل معادالت ساختاری، رابطه ساختاری 
بین متغیرها بررسی گردید که نتایج لیزرل محاسبه شده بزرگتر از 

نشان داد ضریب مسیر بین گرایش کارآفرینانه و  tبوده و  6
می باشد. مقدار نشان دهنده معنادار بودن تأثیر  0،3رد، عملک

گرایش کارآفرینانه بر عمکرد می باشد. همچنین نتایج تحلیل 
و  0،934رگرسیون چندگانه حاکی از تأثیر بعد نوآوری با ضریب 

 بر عملکرد دارد. 0،610رقابت تهاجمی با ضریب 
ثیر گرایش ( در تحقیقی به بررسی تأ6011)  4الدرسون و همکاران

های آشفته شرکت کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در محیط
کوچک و متوسط پرداخته اند. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع 

ها از نوع توصیفی کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده
وسیله شده که بههای گردآوریهمبستگی و از نظر نوع داده

ز نوع کمی است. برای سنجش ابعاد اند، اآمدهدستپرسشنامه به
عملکرد از پرسشنامه استاندارد ورهیز و مورگان، گرایش کارآفرینانه 
از پرسشنامه استاندارد کوین و المپکین، ظرفیت جذب، پرسشنامه 
استاندارد جانسن و آشفتگی بازار از پرسشنامه استاندارد جاووسکی 

شده با استفاده از و کوهلی استفاده شد. تحلیل داده های گردآوری 
مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد که ظرفیت جذب رابطه بین 
عملکرد و گرایش کارآفرینانه را در بازار آشفته تقویت می کند. 
یافته های این پژوهش می تواند به مدیران و تحلیلگران شرکتها 
در شناسایی شرایط بازار و عوامل تأثیر گذار بر عملکرد 

 مک کند.شرکتهایشان ک
( در تحقیقی به بررسی تاثیر گرایش 6013)  0جنسن و مک لینگ

                                                                         
9   . Chang a 

4 . Elderson  And Et al 

0 . Jensen  & Mcling 

کارآفرینانه و پنج بعد اصلی آن بر عملکرد سازمانی در کسب و 
کارهای تولید کننده محصوالت نانویی پرداخته اند. برای انجام 

( %3381تحقیق، اطالعات الزم به وسیله پرسشنامه)ضریب آلفای 
کسب وکارهای نانویی جمع آوری گردید. نفر از مدیران  6060از 

روش تحقیق حاضر، مبتنی بر متدولوژی مدل یابی معادالت 
ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گرایش 

( و ابعاد تشکیل دهنده آن شامل، 0809کارآفرینانه)ضریب تاثیر،
(، 0893(، ریسک پذیری )0890(، استقالل گرایی )0800نوآوری)

(، تاثیر مثبت و معنی داری 0801( و رقابت تهاجمی)0840)پیشگامی
 بر عملکرد سازمانی دارند.

( در تحقیقی به بررسی تاثیر گرایش 1911کریمی و رحمانی )
کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط با 

گری فرآیند خلق دانش در استان قزوین پرداخته اند. -میانجی
، کاربردی و دارای رویکرد کمی، و از پژوهش حاضر از نظر هدف

نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این 
نفر از مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط  916تحقیق را 

استان قزوین تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 
 690نفر انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی  112نمونه 
آوری شد. به منظور -پرسشنامه جمع 601مه توزیع و پرسشنا

گردآوری داده ها از سه نوع پرسشنامه استاندارد: خلق دانش، 
گرایش کارآفرینانه و عملکرد، استفاده شد. داده های گردآوری 

تجزیه و   LISRELو SPSSشده با به کارگیری نرم افزارهای 
ش )اجتماعی تحلیل شدند. یافته ها، نقش میانجی گری خلق دان

سازی، بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی دانش( را در تاثیر 
نوآوری، ریسک پذیری،  "گرایش کارآفرینانه با مولفه های

بر عملکرد رشد،  "پیشگامی، کسب وکار جدید، نوسازی راهبردی
 بهره وری و سودآوری کسب و کارها نشان داد.

ناسایی و تبیین ( در تحقیقی به ش1913مختارزاده و همکاران )
تاثیر متغیرهای بازارگرایی، نوآوری مدیریت، نوآوری فناورانه و 
عملکرد سازمانی پرداخته اند. یافته ها نشان می داد بازارگرایی و 
نوآوری مدیریت، اثر معنادار و مثبتی بر نوآوری فناورانه می گذارد. 
 همچنین نتایج مشخص کرد که هر سه متغیر بازارگرایی، نوآوری

مدیریت و نوآوری های فناورانه در محصوالت و فرایندها، می 
 تواند به عملکرد برتر بنگاه منجر شود.

 فرضیه ها و مدل تحقیق

 . گرایش کارافرینانه بر عملکرد شرکتهای کارآفرین تأثیر دارد.1
 . خالقیت سازمانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین تأثیر دارد.1-1
 رد شرکتهای کارآفرین تأثیر دارد.. ریسک پذیری بر عملک1-6
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 . پیشگامی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین تأثیر دارد.1-9
 . سرمایه ساختاری بر عملکرد شرکتهای کارآفرین تأثیر دارد.6
 . سرمایه انسانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین تأثیر دارد.9
. نوآوری کارکنان بر رابطه بین گرایش کارافرینانه با عملکرد 4

 شرکتهای کارآفرین تأثیرگذار است.
. نوآوری کارکنان بر رابطه بین سرمایه ساختاری با عملکرد 0

 شرکتهای کارآفرین تأثیرگذار است.
. نوآوری کارکنان بر رابطه بین سرمایه انسانی با عملکرد 2

 شرکتهای کارآفرین تأثیرگذار است.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ((61۱6، 6گمدل مفهومی تحقیق )ژنگ و ژان .۱شکل

 متغیرهای تحقیق
 الف: متغیرهای مستقل:

 ( گرایش کارافرینانه1
فراگیرترین تعریفی که از گرایش کارآفرینانه وجود دارد توسط 

( ارائه شد، وی معتقد بود که اگر یک شرکت دائماً 1139) 1میلر
نوآوری هایی در محصوالت خود ارائه نموده، ریسک پذیر باشد و 

ای از خود بروز دهد؛ این شرکت گرایش هنیز رفتار فعاالن
کارآفرینانه دارد. برخی پژوهشگران نیز گرایش کارآفرینانه را به 
عنوان تمایل مدیریت ارشد به پذیرش ریسک های محاسبه شده، 

اند. گرایش کارآفرینانه هم نوآوری و پیشگام بودن تعریف کرده
ته می شود چنین به عنوان یک فرآیند مهم سازمانی در نظر گرف

که منجر به بقا و بهبود عملکرد شرکت ها می شود. به عنوان یک 

                                                                         
2   . Zhang and Zhang 

1 .Miller 

عنصر از جهت گیری استراتژیک، گرایش کارآفرینانه نشان دهنده 
ی نوع تصمیم گیری شرکت ها و سبک خالق در عمل است. از 
جمله شاخص های اصلی گرایش کارآفرینانه، پیشگامی و سیاست 

د به شرکت ها در شناسایی و های مخاطره پذیری، می توانن
تصرف بر فرصت های کسب و کار جدید و نیز در پیش بینی و 

 (.1914کشف پتانسیل بازارها کمک کند )آرشید و زارعی، 
( شامل ابعاد زیر می 1139گرایش کارافرینانه براساس مدل میلر )

 باشد:
( اولین 1146و  1192الف: خالقیت سازمانی:  شومپیتر )

ـود کـه از نـوآوری بـه عنـوان موتـور رشـد اقتصادی اقتصاددانی ب
( هم به این نتیجه رسید که مهـمتـرین 6000) 3یاد کرد. همل

بخش راهبرد شرکت، نوآوری می باشد. نوآور بودن از اصلی ترین 
مشخصات سـازمانهـای کارآفرین بوده و برای انعکاس میزان 

اسـتفاده می شود. حمایت سـازمان از فعالیـت هـای کـارآفرینی 
( 1111) 1ایـن اهمیـت بـه حـدی اسـت کـه کـووین و مـایلز

اظهـار کـرده انـد کـه کارآفرینی بدون نوآوری وجود ندارد. دمانپور 
( نوآوری سازمانی را این گونه تعریف 6002) 10و ویسچنفسکی

ایجاد و استفاده از ایده هـا یـا رفتارهـای جدیـد در "کرده اند: 
ایده جدید می تواند محصول یا خدمتی جدید، یا  ." نسـازما

روشـی در سـاخت )نـوآوری فنـی(، یـا یک نظام سازمانی نوین 
 (.1912باشد )رضایی، 

ب( ریسک پذیری: همواره به ریسک پذیری به عنوان مشخصه 
اصلی کارآفرینی توجه شده است؛ ریـسک پـذیری بـه معنـی 

در طـرح هـایی بـا نتـایج اشـتیاق بـرای سـرمایه گـذاری 
نـامعین در بستر تصمیم گیری نـامطمئن با احتمال قابل توجه 
شکستهای پرهزینه است. به ریسک پذیری به عنوان امکان ضرر، 
می توان به عنوان یک ویژگی ذاتی نو آوری، شکل گیری کسب و 
کار جدید واقدامات کنشی یا تهاجمی سازمان موجود نگریست. در 

مان به ایجاد مخاطره جدید به منظور رشد و سودآوری واقع ساز
شرکت از طریق تحمل خسارات احتمالی گرایش دارد )احمد 

 (.1910پورداریانی، 
ج(پیشگامی: از پیشگامی به عنوان جزء مهمی از کارآفرینی نام 
مـی بـرد. محققـان مختلف، تعاریف متفاوتی از پیشگامی ارایه 

درجه اول یعنـی در معرفـی محـصول، کرده اند. پیشگام بودن در 

                                                                         
3 .Hamel 

1 .Kevin and Mayelse 

10 . Damanpour and Wischnevsky 
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خـدمت یـا روش مدیریت جدید؛ اولـین بـودن ودر درجه دوم، 
الزمه وجود این صفت  رهبرو پیشرو بودن در آن زمینه است.

داشتن ابتکار در پیش بینـی فرصت هـای جدید و تقاضـای 
آینـده، بـرای خلـق تغییـرو شکل دهی به محیط می باشد. 

یا اندازه ای است که سازمان ها در مواردی ، مانند  پیشگامی میزان
حوزه های کلیدی تجاری، هنگام معرفی محصوالت و خدمات، به 
کار گیری فناوری ها و روش های اداری سعی در رهبری رقبا 
دارند تا پیروی آنها. رویکرد پیشگامی، در پیش بینی و اقدام بر 

پیشگامی تالش  اساس نیازهای آینده مطرح شده است. در واقع
شرکت از طریق موضع تهاجمی برای واکنش به اقدام های رقبا 
است. که به افزایش قدرت رقابت منجر می شود )هزار جریبی و 

(. به منظور سنجش گرایش کارافرینانه شرکتهای 1911نیکومرام، 
کوچک و متوسط از پرسشنامه استاندارد گرایش به کارافرینی 

 0ستفاده می شود که برای هر بعد ( ا6001هاکس و مورگان )
 (.1912سؤال در نظر گرفته شده است )کوثری و نوروززاده، 

( سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایرغیرانسانی 6
های داده، شود که دربرگیرنده پایگاهدانش در سازمان می

های اجرایی فرآیندها، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل
های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش ا، برنامههاستراتژی

سرمایه  .آن برای سازمان باالتر از ارزش مادی اش باشد، است
ساختاری عبارت است از کلیه موجودی دانش غیر انسانی در 

ها، نمودارهای سازمانی، سازمان که در برگیرنده پایگاه داده
ش آن برای شرکت ها و هر چیزی است که ارزها، روالاستراتژی

به  .(6011، 11بیشتر از ارزش مادی آن است )ادوینسون و مالون
منظور سنجش سرمایه ساختاری از پرسشنامه استاندارد سرمایه 

سؤال  11( استفاده می شود که برای شامل 1133فکری بونیتس )
 می باشد.

های ها، دانش، ویژگی( سرمایه انسانی: موجودی شایستگی9
یتی شامل خالقیت، تجسم در توانایی برای انجام اجتماعی و شخص

کاری جهت تولید ارزش اقتصادی کارکنان یک سازمان را سرمایه 
ها، انسانی می نامند. سرمایه انسانی یک سازمان شامل مهارت

سرمایه  .شودهای رهبری میتخصص، توانایی حل مساله وسبک
عملکرد و  انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری منتج به بهبود

شود. به گونه ساده، سرمایه انسانی ایجاد سود برای شرکت می
بیانگر موجودی دانش هریک از کارکنان سازمان است 

                                                                         
11   . Edvinsson and Malone 

به منظور سنجش سرمایه انسانی از  .(6011، 16)ویراواردنا
( استفاده می 1133پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونیتس )

 سؤال می باشد. 10شود که برای شامل 
 متغیر وابسته: عملکرد شرکتهای کارافرین ب:

( 6019، )19مون-عملکرد شرکت براساس تحقیق بیونگ جون
شامل رضایت مشتریان، سودآوری و رشد کیفیت خدمات و 
محصوالت می باشد. عملکرد شرکت در این پژوهش با استفاده از 

( که شامل 6019) 14پرسشنامه عملکرد شرکت بیونگ جون مون
 سنجیده می شود. سؤال می باشد 0

ج: متغیر میانجی گر: نوآوری کارکنان: از مقیاس جدید اسکات 
( برای سنجش قابلیت نوآوری 6001)10گراو و همکارانجی

خدمات استفاده خواهیم کرد. این محققان اعالم کردند برای 
سنجش قابلیت نوآوری خدمات هیچ ابزاری در دسترس نیست.آنها 

ش فراهم کردند و قابلیت نوآوری یک مقیاس جدید برای این سنج
بعد برنامه ریزی نوآوری، تاکید استراتژیک مدیریت  0خدمات را در 

ارشد، جستجوی خدمات جدید، توانایی اصالح یا تغییر خدمات و 
رقابت در خدمات مطرح کردند. جهت سنجش نوآوری کارکنان از 

( 6001گراو و همکاران  )پرسشنامه استاندارد نوآوری کارکنان جی
 (.6011، 12سؤال می باشد )کاتز 0استفاده می شود که شامل 

 و نمونه آماری جامعه
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان ستادی شرکتهای 
کوچک و متوسط در بخش صنعت مواد غذایی شهر تهران 

 1000باشند که با اخذ آمار از اتاق بازرگانی تهران تعداد افراد می
جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم، از جدول   نفر می باشد.

نفر به  902مورگان استفاده می گردد که براساس این جدول تعداد 
عنوان نمونه آماری انتخاب می شوند. روش نمونه گیری به روش 

 نمونه گیری در دسترس می باشد.

 نتایج آماري
 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نیز در زیر آمده است:1جدول  

 : آماره توصیفی متغیرهاي تحقیق۱دول ج
 متغیر
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16   . Weerawardena 

19   . Byeong-Joon Moon 

14 . Byeong-Joon Moon 

10Scott J. Grawe et al. 

12   . Katz 
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 آماره  

 614/1 619/0 63/0 10/6 خالقیت 

 114/9 903/1 11/0 93/6 ریسک پذیری

 429/6 931/1 90/0 00/6 پیشگامی

 461/1 649/6 16/0 11/9 عملکرد کارکنان

 141/6 926/6 12/0 04/1 سرمایه ساختاری

 612/1 019/9 11/0 62/9 سرمایه انسانی

 296/9 131/4 61/0 11/6 نوآوری کارکنان

با توجه به جدول آماره توصیفی متغیرهای تحقیق، باالترین 
میانگین مربوط به متغیر عملکرد کارکنان می باشد و کمترین 
میانگین مربوط به متغیر سرمایه ساختاری می باشد. گرایش به 

قیت و نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی(، نوآوری کارآفرینی )خال
کارکنان و سرمایه ساختاری از نظر کارکنان در حد ضعیفی ارزیابی 
شده است زیرا میانگین پاسخ اعضای نمونه آماری به سؤاالت 

می باشد.  عملکرد کارکنان و  9مربوط به این متغیرها پائین تر از 
ی شده چرا که میانگین سرمایه انسانی نیز در حد مطلوبی ارزیاب

پاسخ اعضای نمونه آماری به سؤاالت مربوط به این متغیرها باالتر 
 می باشد.  9از 

 آزمون نرمال بودن متغیرها
جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای این تحقیق از آزمون 

 استفاده شده است.« 11اسمیرنوف-کولموگروف»
ن داده شده در جدول زیر نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها نشا

 است:
 آزمون نرمال بودن متغیرها .6جدول 

 سطح معناداری اسمیرنوف-کولموگروف Z متغیرها

 613/0 131/1 خالقیت 

 912/0 149/1 ریسک پذیری

 612/0 911/1 پیشگامی

 104/0 141/1 عملکرد کارکنان

 426/0 191/0 سرمایه ساختاری

 039/0 294/1 سرمایه انسانی

 149/0 011/1 نوآوری کارکنان

شود از آنجایی که سطح معناداری در همه همانطور که مالحظه می
 باشد؛ بنابراین متغیرهای تحقیق دارایمی 00/0متغیرها بیش از 

باشند و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توزیع نرمال می
گرسیون چندگانه( استفاده می پارامتریک )آزمون همبستگی و ر

                                                                         
 

 شود.

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، بین متغیرهای راساس ب 
گرایش به کارآفرینی )نوآوری، پیشگامی و ریسک پذیری( با 
عملکرد کارکنان همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. 
همچنین همبستگی بین فرهنگ فرهنگ سلسله مراتبی با عملکرد 

فه ای و کارکنان معکوس و معنادار، و همبستگی بین فرهنگ طای
 کنان مستقیم و معنادار می باشد.بازار با عملکرد کار

 خطی. آزمون هم4جدول 
 شاخص وضعیت ژهمقدار وی متغیرها

 98396 68161 خالقیت

 48611 68101 ریسک پذیری

 48611 68614 پیشگامی

سرمایه 
 ساختاری

68203 08119 

 28149 68134 سرمایه انسانی

نوآوری 
 کارکنان

98011 18910 
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 خطیآزمون هم 4جدول   خطی میان متغیرهای تحقیقبررسی هم
نمایید؛ مقادیر ویژه نزدیک به صفر گونه که مشاهده میهمان 

همبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در 
مقادیر داده ها، منجر به تغییرات بزرگ در برآورد ضریب معادله 

ی احتمال دهندهنشان ژهویرگرسیون منجر می شود. مقادیر 
باشد. شاخص وضعیت با بیشتر از همبستگی داخلی بین متغیرها می

نشاندهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل است و  10
بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در  90مقادیر بیش از 

 (. از 1933وضعیت موجود می باشد )حساس یگانه و دیگران، 
 

باشند که می 10های وضعیت کوچکتر از امی شاخصطرفی تم
 خطی بین متغیرهای مستقل است.وجود همی عدم دهندهنشان

 
 

 آزمون فرضیه اصلی اول و دوم و سوم

 نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم تحقیق  .5جدول 
 تأثیر .t Sigآماره  ضریب متغیر 

 - 0009/0 2010/6 2134/1 جزء ثابت

 مستقیم 0620/0 6111/6 1046/0 خالقیت

 مستقیم 0000/0 9034/9 9301/0 ریسک پذیری

 مستقیم 0000/0 1329/9 4921/0 پیشگامی

 مستقیم 0014/0 0426/6 6111/0 سرمایه ساختاری

 مستقیم 0000/0 4021/9 9911/0 سرمایه انسانی

 2624/0 ضریب همبستگی

 9164/0 ضریب تعیین مدل

 611/6 آماره دوربین واتسون

 Fآماره

(ValueP ) 

143/1 
(0000/0) 

دار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال در بررسی معنی
 %10( با اطمینان 0000/0باشد )تر میکوچک 00/0از  Fآماره 
شود. ضریب تعیین مدل نیز دار بودن کل مدل تایید میمعنی

 درصد از نوسانات عملکرد شرکت 64/91است که  گویای آن
 گردد.توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

( که این 611/6قرار گرفته ) 0/6تا  0/1آماره دوربین واتسون بین  
نشاندهنده عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا در معادالت 

 رگرسیون می باشد.

 اول(نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول )فرضیه اصلی 

داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول  از در بررسی معنی
برای ضریب متغیر خالقیت سازمانی  tجایی احتمال آماره آن

دار ن (، در نتیجه تأثیر معنی0620/0باشد )می 00/0تر از کوچک
درصد  10خالقیت سازمانی بر عملکرد شرکت در سطح اطمینان 

 . گیردمورد تأیید قرار می
( حاکی از وجود تأثیر 1046/0مثبت بودن ضریب این متغیر )

طوری که باشد؛ بهمستقیم خالقیت سازمانی بر عملکرد شرکت می

واحدی خالقیت سازمانی، عملکرد شرکت به میزان  1با افزایش 
یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و واحد افزایش می 1046/0
ا تایید فرضیه فرعی اول های صورت گرفته در ارتباط بتحلیل

توان نتیجه گرفت که خالقیت سازمانی بر عملکرد تحقیق می
 شرکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم )فرضیه اصلی اول(
داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول از در بررسی معنی

سک پذیری برای ضریب متغیر ری tجایی احتمال آماره آن
دار (، در نتیجه تأثیر معنی0000/0باشد )می 00/0تر از کوچک

درصد  10ریسک پذیری بر عملکرد شرکت در سطح اطمینان 
 گیرد. مورد تأیید قرار می

( حاکی از وجود تأثیر 9301/0مثبت بودن ضریب این متغیر )
طوری که با باشد؛ بهمستقیم ریسک پذیری بر عملکرد شرکت می

واحدی ریسک پذیری شرکت، عملکرد نیز به میزان  1ش افزای
یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و واحد افزایش می 9301/0
های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه فرعی دوم تحلیل
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توان نتیجه گرفت که ریسک پذیری بر عملکرد شرکت تحقیق می
 خودرو تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

 زمون فرضیه فرعی سوم )فرضیه اصلی اول(نتیجه آ 
داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول  از در بررسی معنی

تر از برای ضریب متغیر پیشگامی کوچک tجایی احتمال آماره آن
دار پیشگامی بر (، در نتیجه تأثیر معنی0000/0باشد )می 00/0

یید قرار درصد مورد تأ 10عملکرد شرکت در سطح اطمینان 
 گیرد. می

( حاکی از وجود تأثیر 4921/0مثبت بودن ضریب این متغیر )
طوری که با باشد؛ بهمستقیم پیشگامی بر عملکرد شرکت می

واحد  4921/0واحدی پیشگامی، عملکرد نیز به میزان  1افزایش 
های صورت یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلافزایش می

توان نتیجه با تایید فرضیه فرعی سوم تحقیق میگرفته در ارتباط 
گرفت که پیشگامی بر عملکرد شرکت تأثیر مستقیم و معناداری 

 دارد.

 فرضیه اصلی دوم: 
داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول  از در بررسی معنی

برای ضریب متغیر سرمایه ساختاری  tجایی احتمال آماره آن
دار (، در نتیجه تأثیر معنی0014/0باشد )می 00/0تر از کوچک

درصد  10سرمایه ساختاری بر عملکرد شرکت در سطح اطمینان 
 گیرد. مورد تأیید قرار می

( حاکی از وجود تأثیر 6111/0مثبت بودن ضریب این متغیر )

طوری که باشد؛ بهمستقیم سرمایه ساختاری بر عملکرد شرکت می
تاری شرکت، عملکرد نیز به واحدی سرمایه ساخ 1با افزایش 

یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و واحد افزایش می 6111/0میزان 
های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اصلی دوم تحلیل

توان نتیجه گرفت که سرمایه ساختاری بر عملکرد تحقیق می
 شرکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

 فرضیه اصلی سوم: 
داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول  از معنیدر بررسی 

برای ضریب متغیر سرمایه انسانی  tجایی احتمال آماره آن
دار (، در نتیجه تأثیر معنی0000/0باشد )می 00/0تر از کوچک

درصد  10سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت در سطح اطمینان 
 گیرد. مورد تأیید قرار می

( حاکی از وجود تأثیر 9911/0این متغیر )مثبت بودن ضریب 
طوری که با باشد؛ بهمستقیم سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت می

واحدی سرمایه انسانی شرکت، عملکرد نیز به میزان  1افزایش 
یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و واحد افزایش می 9911/0
لی سوم های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اصتحلیل

توان نتیجه گرفت که سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت تحقیق می
 تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

 آزمون فرضیه اصلی چهارم
شده معادله رگرسیون فوق نشان در جدول زیر ضرائب تخمین زده 

 داده شده است:

 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق .6جدول 
 رتأثی .t Sigآماره  ضریب متغیر

 - 0000/0 1123/9 4920/1 جزء ثابت

 مستقیم 0000/0 2039/9 6492/0 خالقیت

 مستقیم 0960/0 0691/6 0016/0 ریسک پذیری

 مستقیم 0000/0 1112/4 0133/0 پیشگامی

 مستقیم 0000/0 1949/9 416/0 نوآوری کارکنان

 مستقیم 0000/0 1121/4 111/0 نوآوری کارکنان* خالقیت

 مستقیم 0000/0 2619/4 609/0 ن * ریسک پذیرینوآوری کارکنا

 مستقیم 0000/0 3119/9 133/0 نوآوری کارکنان * پیشگامی

 1311/0 ضریب همبستگی

 2101/0 ضریب تعیین مدل

 149/1 آماره دوربین واتسون

 Fآماره

(ValueP ) 

2013/9 
(0000/0) 

بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال دار در بررسی معنی
 %10( با اطمینان 0000/0باشد )تر میکوچک 00/0از  Fآماره 

شود. ضریب تعیین مدل نیز دار بودن کل مدل تایید میمعنی
 درصد از نوسانات عملکرد شرکت 01/21گویای آن است که 
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 گردد. توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می
( که این 149/1قرار گرفته ) 0/6تا  0/1دوربین واتسون بین آماره 

نشاندهنده عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا در معادالت 
 رگرسیون می باشد.

-4داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول در بررسی معنی
برای ضریب متغیرهای خالقیت،  tجایی احتمال آماره ، از آن10

 00/0تر از ی و نوآوری کارکنان کوچکپیشگامی، ریسک پذیر
دار خالقیت، پیشگامی، ریسک باشد؛ در نتیجه تأثیر معنیمی

 10پذیری و نوآوری کارکنان بر عملکرد شرکت در سطح اطمینان 
 گیرد. درصد مورد تأیید قرار می

مثبت بودن ضریب این متغیرها )خالقیت، پیشگامی، ریسک 
از وجود تأثیر مستقیم متغیرهای پذیری و نوآوری کارکنان( حاکی 

خالقیت، پیشگامی، ریسک پذیری و نوآوری کارکنان بر عملکرد 
 باشد.شرکت می

با توجه به ضرایب به دست آمده برای متغیرهای خالقیت، 
( از 0133/0( و )0016/0(، )6492/0پیشگامی و ریسک پذیری؛ )

آمده ( و مقایسه آن با  ضرایب به دست 4-10جداول رگرسیونی )
(، 1046/0برای متغیرهای خالقیت، پیشگامی و ریسک پذیری؛ )

(؛ چون با ورود 4-1( از جداول رگرسیونی )4921/0( و )9301/0)
متغیر نوآوری کارکنان به مدل، ضریب تأثیر مؤلفه های کارآفرینی 
بر عملکرد شرکت افزایش یافته است؛ بنابراین با توجه به تجزیه و 

ه در ارتباط با تایید فرضیه اصلی چهارم های صورت گرفتتحلیل
توان نتیجه گرفت که نوآوری کارکنان موجب افزایش تحقیق؛ می

 تأثیر مؤلفه های کارآفرینی بر عملکرد شرکت می شود.

 آزمون فرضیه اصلی پنجم
شده معادله رگرسیون فوق نشان در جدول زیر ضرائب تخمین زده 

 داده شده است:

 ن فرضیه پنجم تحقیقنتایج آزمو .6جدول  
 تأثیر .t Sigآماره  ضریب متغیر

 - 0000/0 1141/4 0964/0 جزء ثابت

 مستقیم 0000/0 1094/4 4113/0 سرمایه ساختاری

 مستقیم 0000/0 2120/9 9610/0 نوآوری کارکنان

 مستقیم 0000/0 6120/9 9304/0 نوآوری*سرمایه ساختاری

 4209/0 ضریب همبستگی

 6120/0 دلضریب تعیین م

 361/1 آماره دوربین واتسون

 Fآماره

(ValueP ) 

1104/2 
(0000/0) 

دار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال در بررسی معنی
 %10( با اطمینان 0000/0باشد )تر میکوچک 00/0از  Fآماره 
شود. ضریب تعیین مدل نیز دار بودن کل مدل تایید میمعنی

 درصد از نوسانات عملکرد شرکت 20/61گویای آن است که 
 گردد. توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

( که این 361/1قرار گرفته ) 0/6تا  0/1آماره دوربین واتسون بین 
نشاندهنده عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا در معادالت 

 رگرسیون می باشد.
-4داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول ی معنیدر بررس

برای ضریب متغیرهای سرمایه  tجایی احتمال آماره ، از آن11
باشد؛ در نتیجه می 00/0تر از ساختاری و نوآوری کارکنان کوچک

دار سرمایه ساختاری و نوآوری کارکنان بر عملکرد تأثیر معنی
 گیرد. تأیید قرار می درصد مورد 10شرکت در سطح اطمینان 

مثبت بودن ضریب این متغیرها )سرمایه ساختاری و نوآوری 

کارکنان( حاکی از وجود تأثیر مستقیم متغیرهای سرمایه ساختاری 
 باشد.و نوآوری کارکنان بر عملکرد شرکت می

با توجه به ضریب به دست آمده برای متغیر سرمایه ساختاری؛ 
( و مقایسه آن با  ضرایب 4-11) (، از جداول رگرسیونی4113/0)

(، از جداول 6111/0به دست آمده برای متغیر سرمایه ساختاری؛ )
(؛ چون با ورود متغیر نوآوری کارکنان به مدل، 4-1رگرسیونی )

ضریب تأثیر متغیر سرمایه ساختاری بر عملکرد شرکت افزایش 
ته های صورت گرفیافته است؛ بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل

توان نتیجه گرفت در ارتباط با تایید فرضیه اصلی پنجم تحقیق؛ می
که نوآوری کارکنان موجب افزایش تأثیر سرمایه ساختاری بر 

 عملکرد شرکت می شود.

 آزمون فرضیه اصلی ششم
شده معادله رگرسیون فوق نشان در جدول زیر ضرائب تخمین زده 

 داده شده است:
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 ه ششم تحقیقنتایج آزمون فرضی  .7جدول 
 تأثیر .t Sigآماره  ضریب متغیر

 - 0000/0 0111/9 1123/0 جزء ثابت

 مستقیم 0000/0 9314/4 4116/0 سرمایه انسانی

 مستقیم 0000/0 6620/9 6142/0 نوآوری کارکنان

 مستقیم 0000/0 1194/4 1169/0 نوآوری*سرمایه ساختاری

 0946/0 ضریب همبستگی

 6309/0 ضریب تعیین مدل

 611/6 آماره دوربین واتسون

 Fآماره

(ValueP ) 

1104/2 
(0000/0) 

دار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال در بررسی معنی
 %10( با اطمینان 0000/0باشد )تر میکوچک 00/0از  Fآماره 
ب تعیین مدل نیز شود. ضریدار بودن کل مدل تایید میمعنی

 درصد از نوسانات عملکرد شرکت 09/63گویای آن است که 
 گردد. توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

( که این 611/6قرار گرفته ) 0/6تا  0/1آماره دوربین واتسون بین 
خطا در معادالت نشاندهنده عدم خودهمبستگی بین جمالت 

برای ضریب  tل آماره جایی احتمااز آنرگرسیون می باشد.
 00/0تر از متغیرهای سرمایه انسانی و نوآوری کارکنان کوچک

دار سرمایه انسانی و نوآوری کارکنان باشد؛ در نتیجه تأثیر معنیمی
درصد مورد تأیید قرار  10بر عملکرد شرکت در سطح اطمینان 

مثبت بودن ضریب این متغیرها )سرمایه انسانی و نوآوری گیرد. می
رکنان( حاکی از وجود تأثیر مستقیم متغیرهای سرمایه انسانی و کا

 باشد.نوآوری کارکنان بر عملکرد شرکت می
با توجه به ضریب به دست آمده برای متغیر سرمایه انسانی؛ 

( و مقایسه آن با  ضرایب 4-16(، از جداول رگرسیونی )4116/0)
از جداول (، 9911/0به دست آمده برای متغیر سرمایه انسانی؛ )

(؛ چون با ورود متغیر نوآوری کارکنان به مدل، 4-1رگرسیونی )
ضریب تأثیر متغیر سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت افزایش یافته 

های صورت گرفته در است؛ بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل
توان نتیجه گرفت ارتباط با تایید فرضیه اصلی ششم تحقیق؛ می

موجب افزایش تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد  که نوآوری کارکنان
 شرکت می شود.

 گیريبحث و نتیجه 

نتایج آمار توصیفی تحقیق نشان داد گرایش به کارآفرینی 
)خالقیت و نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی(، نوآوری کارکنان و 
سرمایه ساختاری از نظر کارکنان در حد ضعیفی ارزیابی شده است 

سخ اعضای نمونه آماری به سؤاالت مربوط به این زیرا میانگین پا

می باشد.  عملکرد کارکنان و سرمایه انسانی  9متغیرها پائین تر از 
نیز در حد مطلوبی ارزیابی شده چرا که میانگین پاسخ اعضای 

می  9نمونه آماری به سؤاالت مربوط به این متغیرها باالتر از 
 باشد. 

د گرایش کارافرینانه بر عملکرد نتایج آزمون فرضیه اول نشان دا
شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر مستقیم و معناداری دارد و این 
نتیجه به این مهم اشاره دارد که هرچه ریسک پذیری، پیشگامی و 
خالقیت در شرکتها بیشتر باشد؛ عملکرد شرکت نیز ارتقا می یابد.  

نموده،  اگر یک شرکت دائماً نوآوری هایی در محصوالت خود ارائه
ای از خود بروز دهد؛ این ریسک پذیر باشد و نیز رفتار فعاالنه

شرکت گرایش کارآفرینانه دارد. گرایش کارآفرینانه به عنوان یک 
فرآیند مهم سازمانی در نظر گرفته می شود که منجر به بقا و 
بهبود عملکرد شرکت ها می شود. به عنوان یک عنصر از جهت 

کارآفرینانه نشان دهنده ی نوع تصمیم  گیری استراتژیک، گرایش
گیری شرکت ها و سبک خالق در عمل است که می تواند به 
شرکت ها در شناسایی و تصرف بر فرصت های کسب و کار جدید 

 و نیز در پیش بینی و کشف پتانسیل بازارها کمک کند.
 11(، ندال و تویت6019) 13نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات نگون

( مطابقت دارد و با نتایج تحقیقات 1910نامقی )می( و قاس6016)
 ( متناقض می باشد. 1916فرد و ذاکری )( ودانش1919موغلی )

نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد سرمایه ساختاری بر عملکرد 
شرکتهای کارآفرین تأثیر مستقیم و معناداری دارد. سرمایه 

سانی در ساختاری عبارت است از کلیه موجودی دانش غیر ان
ها، نمودارهای سازمانی، سازمان که در برگیرنده پایگاه داده

                                                                         
13 . Nguyen 

11- Ndlela&Toit 



 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (39-101) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4ره ،  شما1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (83-101) 

 

ها و هر چیزی است که ارزش آن برای شرکت ها، روالاستراتژی
ها و اگر یک سازمان دارای نظام .بیشتر از ارزش مادی آن است

های کاری ضعیفی باشد، سرمایه فکری کلی به حداکثر رویه
هایی با هد یافت. در حالی که، سازماناش دست نخواتوانایی بالقوه

سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند شد که 
دهند تا دست به کارهای جدیدی بزنند، با به افراد امکان می

شوند و یاد بگیرند. همچنین، سرمایه ساختاری  روشکست روبه
بهینه تواند به کارکنان در پشتیبانی برای تحقق عملکرد فکری می

و همچنین عملکرد کسب وکار سازمان کمک کند.  نتایج تحقیق 
( و 6010) 61(، کامیا6012) 60با نتایج تحقیقات کانریدی

( مطابقت دارد و با نتایج تحقیقات آقازاده و 1910رنانی )انصاری
 ( متناقض می باشد. 1919( و مهدوی )1914اسفیدانی )

انسانی بر عملکرد  نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد سرمایه
شرکتهای کارآفرین تأثیر مستقیم و معناداری دارد. موجودی 

های اجتماعی و شخصیتی شامل ها، دانش، ویژگیشایستگی
خالقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش 
اقتصادی کارکنان یک سازمان را سرمایه انسانی می نامند. سرمایه 

ها، تخصص، توانایی حل مساله مل مهارتانسانی یک سازمان شا
سرمایه انسانی به عنوان مبنای  .شودهای رهبری میوسبک

سرمایه فکری منتج به بهبود عملکرد و ایجاد سود برای شرکت 
شود. به گونه ساده، سرمایه انسانی بیانگر موجودی دانش می

 هریک از کارکنان سازمان است.
اد نوآوری کارکنان موجب نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان د

تقویت ارتباط بین گرایش کارافرینانه با عملکرد شرکتهای 
 کارآفرین می گردد. 

نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان داد نوآوری کارکنان موجب تقویت 
ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد شرکتهای کارآفرین می 

 گردد.
کنان موجب تقویت نتایج آزمون فرضیه ششم نشان داد نوآوری کار

 ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد شرکتهای کارآفرین می گردد.

 پیشنهادهاي کاربردي
با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، مبنی بر تأثیر مستقیم گرایش 
به کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط تولید کفش؛ 

 به مدیران این شرکتها توصیه می شود: 

                                                                         
60- Conradie 

61- Kamya 

روشهای موفقیت در کارآفرینی گسترش فضای کاری و  * یکی از
تبلیغات است. با آگاهی از اطالعات، مشتریان روزبه روز راغب تر 

 ازقبل به سوی شرکت بازمی گردند.
* هرکسی تنها قادر به اجرای کارهایی است که درآن رشته و 
حرفه، مهارت و استعداد داشته باشد، بنابراین متناسب با تواناییها و 
مهارتهای مورد نیاز شرکت اقدام به جذب نیروی خالق و نوآور 

 کنید. 
* کارکنان را تشویق به خالقیت و نوآوری کرده و از پتانسیل و 

 استعدادهای درون شرکتی به خوبی استفاده شود.
( با توجه به نتایج آزمون فرضیه دوم مبنی بر تأثیر مستقیم 6

چک و متوسط تولید سرمایه ساختاری بر عملکرد شرکتهای کو
کفش؛ به مدیران این شرکتها توصیه می شود به تقویت سرمایه 
ساختاری توجه کنند و انجام اصالحات ساختاری، اصالح فرایندها، 
رعایت مقررات، اجرای برنامه های عملیاتی، تقویت راهبردها، 
اصالح زیر ساخت ها، بهبود تشکیالت و روش های کاری و کسب 

از عالئم تجاری ابداع ها و نوآوری ها در تقویت امتیازهای ناشی 
سرمایه ساختاری موثر بوده و در نتیجه می توان به بهبود شاخص 

 های عملکرد شرکتها در آینده کمک کند.
( با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم مبنی بر تأثیر مستقیم 9

سرمایه انسانی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط تولید کفش؛ 
دیران این شرکتها توصیه می شود در هنگام جذب منابع به م

انسانی؛ افرادی که دارای خالقیت، مهارت و اطالعات علمی 
باالیی دارند در اولویت جذب نیروی انسانی قرار گیرند. همچنین 
آموزش و بازخورد عملکرد نیروی انسانی نیز می تواند موجب بهبود 

 عملکرد آنان گردد.
یج آزمون فرضیه چهارم مبنی بر اینکه نوآوری ( با توجه به نتا4

کارکنان موجب تقویت ارتباط بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد 
شرکتهای  کوچک و متوسط تولید کفش؛ به مدیران این شرکتها 
توصیه می شود از ایده های کارکنان حمایت کرده و برای ایده 

ا به مرحله های جدید بودجه هایی تدوین کنند و این ایده ها ر
عمل برسانند. مزایای ویژه برای افراد خالق قرار داده و بسترهای 

 مناسب جهت نوآوری کارکنان را فراهم سازند.
( با توجه به نتایج آزمون فرضیه پنجم مبنی بر اینکه نوآوری 0

کارکنان موجب تقویت ارتباط بین سرمایه ساختاری و عملکرد 
؛ به مدیران این شرکتها شرکتهای  کوچک و متوسط تولید کفش

توصیه می شود نوآوری به هنجار جدیدی در سازمان تبدیل شود 
بدینگونه که مدیران در تعامل با کارکنان، نوآوری را به عنوان یکی 
از ارزشهای شرکت تبدیل کنند تا کارکنان اقدام به طرح ایذه های 
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 خالقانه نمایند.
ی بر اینکه نوآوری ( با توجه به نتایج آزمون فرضیه ششم مبن2

کارکنان موجب تقویت ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد 
شرکتهای  کوچک و متوسط تولید کفش؛ به مدیران این شرکتها 
توصیه می شود جهت ارتقای نوآوری؛ بروکراسی اداری کاهش، 
تفویض اختیار افزایش و شایسته ساالری یک اصل مهم در 

 شرکت باشد.

 پژوهش هاي آتیپیشنهادهایی براي 
. بررسی مقایسه ای رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد 1

 شرکتهای تولیدی و خدماتی
. بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر رابطه بین گرایش به کارآفرینی 6

 و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط تولید کفش
. بررسی نقش بازارگرایی بر رابطه بین گرایش به کارآفرینی با 9

 عملکرد مالی و غیرمالی شرکت 
. بررسی نقش توانمندسازی کارکنان و گرایشهای کارآفرینانه بر 4

 کسب مزیت رقابتی شرکتهای کوچک و متوسط تولید کفش

 فهرست منابع 
ها (. آموزش کارآفرینی در دانشگاه1913ایمانی، محمد تقی )

 های)چهارچوبی برای برنامه ریزی، اجراء و ارزیابی برنامه
کارآفرینی(، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره اول، 

 .41 -61ص 
های فرهنگ سازمانی با  (. بررسی رابطه  ویژگی1912حجازی، اسد )

پژوهشی رهپویه هنر، دوره سوم،  –کارآفرینی، فصلنامه علمی 
 .66شماره 

بررسی تأثیر گرایش  (. ،1912) مینا حجازی، و هاشم حسینی مقدم،
گرفتن بازارگرایی نظرها با درنانه بر عملکرد بانککارآفری

(، 6)90 بازرگانی، انداز مدیریت چشم عنوان متغیر میانجی،به
 .149 -111صص 

 دیداری، و محمود رشیدی، و محمدرضا زالی، و مصطفی حسینی،

بررسی تاثیر بازار مداری و فرهنگ سازمانی بر  (،1910جاوید)
 مدیریت پژوهشنامه تهران، عملکرد شرکت های غذایی بورس

 .112-10صص ،5 شماره سوم، سال اجرایی،

(. سازمانهای موفق کارآفرین. تهران، مرکز 1913صمدآقایی، جلیل. )
 .آموزش مدیریت دولتی

(. بررسی وضعیت آموزش 1912عزیزی، محمد. داریونی، مهری )
های دولتی شهر تهران و ارایه الگوی کارآفرینی در دانشگاه

عالی، کارآفرینی. رساله دکترا در مدیریت آموزشآموزش 
 .دانشکده علوم تربیتی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر گرایش  (،1910مهدی) رحمانی، و آذر کریمی،
کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط با 

 نامه پژوهش گری فرآیند خلق دانش در استان قزوین،-میانجی

 ..113-100 ،6 شمارۀ سال اول، حول؛ت مدیریت

 ، (1913) سیدسجاد حسینی، و حمید مهر، رامین اکرم، ، مختارزاده
شناسایی و تبیین تاثیر متغیرهای بازارگرایی، فرهنگ سازمانی، 

 دوره اول، کارآفرینی، توسعه نوآوری فناورانه و عملکرد سازمانی،

 .191-126 ، صص4 شماره
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