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 29پائیز  ،71شماره  ومسو  سال بیستـ  (بهبود و تحول)مدیریت  ـ پژوهشی مطالعات میفصلنامه عل
 48 تا 12صفحات 

های کارآفرینانه شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت
 بنیان های دانشدر شرکت

 
  کامبیز طالبی
  علی داوری
 آبادیعامر دهقان نجم

 چکیده

، های نامشهودها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و داراییسازمان
پژوهش . ها شناخته شده استترین مزیت رقابتی سازمانمترین عامل تولید و همچنین به عنوان مهمهمبه عنوان 

بنیان های دانشهای کارآفرینانه در شرکتحاضر با هدف شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت
نفر از  57جامعه آماری تحقیق شامل  انجام گرفت. 1931مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد در سال 

اری، برای درنظر گرفتن حجم نمونه از های دانش بنیان بود که با توجه به کم بودن جامعه آممدیران شرکت
(، و 6002ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد مون و کیم )داده آوری روش جمع روش سرشماری استفاده شد.

گیری و بخش دو بخش مدل اندازهدر  تجزیه و تحلیل اطالعات(، انجام گرفت. 6010پرسشنامه پوهاکا )
های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و گیری ویژگیدازهساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل ان

روایی واگرا بررسی گردید و اصالحات الزم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل 
های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه فرضیه برای بررسی

چنین نتیجه گرفته شد که سرمایه فکری یک منبع  های کارآفرینانه بود. همبعاد آن بر تشخیص فرصتفکری و ا
ها گونه شرکت باشد که نهایتاً باعث رشد و توسعه اینبنیان میهای دانشای برای مزیت رقابتی شرکتبالقوه

 ها کمک خواهد کرد.شده و به بهبود وضعیت کارآفرینی در این شرکت
 سرمایه فکری، تشخیص فرصت، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی،  کلیدی: واژگان
 بنیانهای دانششرکت

                                                                                                                       
 دانشیار دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

 دانشگاه تهرانیئت علمی دانشکده کارآفرینی استادیار دانشگاه تهران و عضو ه 
   نویسنده مسئول( دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران( amerdehghan@ut.ac.ir 

 4/3/29 تاریخ پذیرش:                                              3/19/21 تاریخ دریافت:
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 مقدمه

های اخیر، تغییر و تحوالت در زمینه رقابت روزافزون و عدم اطمینان شرایط در دهه 
های بزرگ که تغییرات اندکی در روش و محیطی باعث شده است تا سازمان

پذیری، سرعت های کوچک که از انعطافدهند، نتوانند با شرکتای خود میساختاره
هایی ها در موقعیتو نوآوری باالتری برخوردار هستند، رقابت کنند. امروزه سازمان

های کارآفرینانه برای آنها امری گیرند که گرایش داشتن به سمت فعالیتقرار می
ها باید شرایطی را فراهم آورند که در سازمان (.6002، 1)شپرد و همکاران ضروریست

فرما شده و افراد بتوانند به طور فردی و  کل سازمان، جو و روحیه کارآفرینی حکم
(، کارآفرین را 1331) 6های کارآفرینانه بپردازند. بایگروگروهی، در سازمان به فعالیت

 را داند که فرصتی را تشخیص داده و برای پیگیری آن یک سازمان شخصی می
(، فرصت را به عنوان شکاف بین وضعیت جاری و 1339) 9کند. وسپراندازی میراه

کند که پل زدن روی این شکاف، توسط اقدامات کارآفرینان آینده بالقوه تلقی می
های کارآفرینی هر شکل بالقوه از (، فرصت6007) 1گیرد. از دیدگاه اسچنکلانجام می

پذیر بوده و به دنبال سودآوری از نیازهای شرکت جدید است که مطلوب و امکان
 2چنین راعی ( و هم6000) 7ی بازار است. از نظر شین و ونکاترمنبرآورده نشده

شود که (، تشخیص فرصت به عنوان ویژگی اصلی کارآفرینی محسوب می6005)
 دهد. بدون آن، کارآفرینی رخ نمی

اند تشخیص فرصت، بیان کرده بسیاری از مطالعات صورت گرفته شده در رابطه با  
های فکری یاد گرفته شده و اطالعات تجاری کسب شده، آن دسته از که قابلیت

، 7)وستد و همکاران اندکنند که فرصتی را کشف کردهکارآفرینانی را توصیف می
های کارآفرینانه تاثیر دارند که در این میان عوامل زیادی بر تشخیص فرصت (.6003

فکری ، سرمایه های کارآفرینانهتشخیص فرصتعوامل تاثیرگذار در ین یکی از مهمتر

                                                                                                                       
1- Shepherd et al 
2- Bygrave 
3- Vesper 
4- Schenkel 
5- Shane & venkataraman 
6- Rae 
7- Westhead et al 
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 (.6010، 6؛ راموس و همکاران6010، 1پوهاکا) است افراد سازمان
گیژو و ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند )سازمانامروزه  

ترین  مهمرا به عنوان های نامشهود اقتصادی که در آن دانش و دارایی (،6010، 9همکاران
( و همچنین به عنوان مهمترین منبع 6003، 1ماسا و تستا)مزیت رقابتی  عامل تولید و

های دارایی .شده استشناخته  (6019، 7ها )هاریس و همکاراننوآوری برای سازمان
. آن سرمایه فکری است یشوند که یکی از مهمترین اجزامی نامشهود به دو دسته تقسیم

تواند فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان میسرمایه 
به رقابت بپردازد. این سرمایه موجب افزایش تالش برای استفادة مؤثر از دانش )محصول 

 .(6003، 2)بنتیس و سرنکو گرددنهایی( در مقابل اطالعات )ماده خام( می
ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی  سرمایه فکری اصطالحی برای ترکیب دارایی 

 هایش توانمند انسانی و دارایی زیرساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت
ابعاد مختلف سرمایه فکری از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه  (.6002، 5)بروکینگ سازدمی

ده در تشخیص های آینها و روندگردند تا فرصتشناختی و سرمایه ساختاری باعث می
 فرصت به خوبی بررسی و مورد بازبینی قرار گیرند تا بتوانند بهترین فرصت مورد 

برداری قرار گیرد. بر همین اساس، سرمایه فکری برای کارآفرینان در تشخیص بهره
 (.6010)پوهاکا، شود های کسب و کار جدید، امری ضروری و مهم محسوب میفرصت

به  محور بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تااز طرف دیگر، اقتصاد دانش 
ها به  نوع شرکت نی. ااورندیب یرو شرفتهیپ یکوچک فناور یتوسعه کسب وکارها

در حال  یهاخود را در مقابل اقتصاد یریپذدهد تا رقابتیاجازه م شرفتهیپ یهاکشور
به سطح  زیکمتر است حفظ کنند و ن دیو تول یانسان یروین نهیها هزرشد که در آن

 به همین منظور،  (.6007، 2)پان و همکاران ابندیدست  ییاز اشتغال زا یمطلوب
های علم و فناوری با توجه به پارک اند.ههای علم و فناوری شکل گرفتپارک

ها وجود دارد، شرایطی ها برای کشف و شناسایی فرصتباالیی که در آن های ظرفیت
های مختلفی زمینه را برای کشف و تشخیص این کرده است تا با ایجاد شرکت را فراهم

                                                                                                                       
1- Puhakka 
2- Ramos et al 
3- Giju et al 
4- Massa & Testa 
5- Harris et al 
6- Bontis & Serenko 
7- Brooking 
8- Phan et al 
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 مؤسسه یا شرکت بنیان،دانش موسسات و هاها مهیا نمایند. از آنجاییکه شرکتفرصت

 دانش اقتصاد توسعه ثروت، و افزایی علمهم منظور به که است تعاونی یا خصوصی

 و نوآوری( و اختراع کاربرد و گسترش اقتصادی )شامل و علمی اهداف تحقق محور،

 حوزه در خدمات( و کاال تولید و طراحی توسعه )شامل و تحقیق نتایج سازی تجاری

 تشکیل مربوط افزارهای نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده ارزش با برتر و هایفناوری

  هایتوان نتیجه گرفت که شرکت(، می1930فرد و عباسی، شود )اللهیاریمی
بنیان مستقر در این مراکز، با تکیه بر سرمایه فکری افراد سازمان، پیشرو در کشف دانش

 دهد تحقیقات بسیار اندکی دربارةباشند. بررسی مطالعات پیشین نشان میها میفرصت
انجام شده است، افراد سازمان  فرینانۀتاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت کارآ

های های کارآفرینانه در شرکتگذار بر تشخیص فرصتثیرعوامل تا بنابراین مطالعۀ
بنیان های دانشرو با توجه به ماهیت شرکترسد. از اینبنیان ضروری به نظر میدانش

های افراد در سازمان دارند، به مطالعه و بررسی تاثیر که تاکید بر علم و دانش و مهارت
های مهم در راستای تشخیص فرصت عامل سرمایه فکری افراد سازمان به عنوان عاملی

 کارآفرینانه پرداخته خواهد شد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناسایی تاثیر سرمایه
بنیان های دانشدر شرکت های کارآفرینانهبر تشخیص فرصت و ابعاد آن فکری سازمان

، در آن مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد که با توجه به اقدامات انجام شده
 ، است.  به همین منظور در1شودهای موفق و فعال در کشور محسوب مییکی از پارک

های فکری سازمان، تشخیص به برررسی ادبیات مربوط به سرمایهادامه به اختصار 
 های کارآفرینانه و تاثیر بین این دو پرداخته شده است.فرصت

 ادبیات پژوهش

 سرمایه فکری
های بنیان است، دانش و سرمایهز که مبتنی بر اقتصاد دانشدر محیط رقابتی امرو 

)ماسا و تستا،  شودها شناخته میفکری سازمان به عنوان مزیتی رقابتی برای سازمان
 مدیریت (. 6011، 9کاسترو و همکاران؛ دی6010، 6؛ سانتوس و همکاران6003

                                                                                                                       
1- http://inst.ystp.ac.ir/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1686.1 
2- Santos et al 
3- De-Castro et al 
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های آینده بیشتری در افقهای سازمانها و نهادها را به موفقیت ،های فکریسرمایه
در عصر حاضر سرمایه فکری به یک محرک بسیار  .بازارهای رقابتی خواهد رساند

)ناظم و حیاتی برای پایداری اعتبار یک سیستم در محیط رقابتی امروز تبدیل شده است 
سرمایه فکری جزء فکری سازمانهای قرن بیست و یکم است. این (. 1930مطلبی، 
چنین از آن به عنوان یک  شود و هممحور شناخته میمنبع نظریهیک  به عنوانسرمایه 

ست از ا عبارت  رمایه فکریس (.6010، 1)زیغال و مالول شودی نگریسته میراهبردمنبع 
انسانی   نیروی طور کلی،ه و ب کارکنان اجرایی، سرپرستان، رهبران، مدیران، کارکنان،

ای تعریفی دیگر، سرمایه فکری را مجموعه در .(6003)بنتیس و سرنکو،  شرکت و غیره
دانند که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره های دانش محور میاز دارایی

شوند و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، های آن محسوب میویژگی
 (.6001، 6)مارشود ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میبه طور قابل مالحظه

های مختلفی در رابطه با سرمایه فکری از دید محققین ارائه شده است تا کنون مدل 
؛ مدل 1335، 7؛ مدل روس و همکاران1335، 1؛ مدل استوارت1332، 9)مدل بنتیس

؛ مدل 6001، 2؛ مدل لیم و دالیمور1335، 5؛ مدل بروکینگ1335، 2ادوینسون و مالونه
این پژوهش به دلیل اینکه مدل مون و کیم، تقریباً به و ...(. در  6002، 3مون و کیم

ها را بیان و به صورت جامع آن های موجود پرداختهبررسی ابعاد مشترک بین مدل
ها، به سه گردید. آنهای قبلی هم جدیدتر بوده است، استفاده کرده و نسبت به مدل

اند. منظور از سرمایه ه کردهنوع سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی اشار
باشند که این انسانی، سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می

، سرمایه انسانی یک  10پنینگ و همکاران .باشدصورت ضمنی میه دانش معموالً ب
اند که به منظور های متخصصان آن سازمان دانستهسازمان را عبارت از دانش و مهارت

 (.6002، 11)اسوارت کنندها استفاده میای از آنمات حرفهارائه خد

                                                                                                                       
1- Zeghal & Maaloul 
2- Marr 
3- Bontis 
4- Stewart 
5- Roos et al 
6- Edvinsson & Malone 
7- Brooking 
8- Lim & Dallimore 
9- Moon & Kym 
10- Penning et al 
11- Swart 
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چون قابلیت کارکنان،  هایی هم(، سرمایه انسانی را با شاخص6002مون و کیم ) 
اند. قابلیت کارکنان شامل مندی کارکنان و پایداری کارکنان بیان کردهرضایت

شان سرمایه انسانی های افراد و سرمایه گذاری سازمان درهای فردی، مهارتشایستگی
است. رضایتمندی کارکنان اشاره به بیان عاطفی و احساسی کارکنان دارد. رضایت 

کنندة کلی کارکنان در ارتباط مثبتی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی است که منعکس
اند خواهند و آنچه که آن را درک کردهتفاوت بین آنچه که کارکنان از شغل خود می

اری کارکنان نیز در درجه اول اشاره به نگهداری و حفظ کارکنان دارد. باشد. پایدمی
تواند تهدیدی برای سازمان به عنوان از دست دادن دانش انباشته جابجایی داوطلبانه می

ها باید در کنند، باشد. بر این اساس، سازمانشدة کارکنانی که سازمان را ترک می
 حفظ کارکنان، پیشگام باشند.

های سازمانی است که های غیرانسانی قابلیتز سرمایه ساختاری کلیه داراییمنظور ا 
. ونگ و (1332بنتیس، )گیرد برای برآورده شدن نیازهای بازار مورد استفاده قرار می

کنند که سرمایه ساختاری اشاره به ساختارها و فرایند های (، بیان می6007) 1چانگ
ها استفاده کرده و از این طریق ارکنان از آنموجود در درون یک سازمان دارد که ک

(، سرمایه ساختاری را با 6002گیرند. مون و کیم )کار میه هایشان را بدانش و مهارت
های هایی از قبیل فرهنگ سازمانی، فرآیندهای سازمانی، سیستمتوجه به شاخص

یدار در مزیت اند. فرهنگ سازمانی که منبعی پااطالعاتی و مالکیت فکری تعریف کرده
های سازمانی درون واحدهای سازمانی رقابتی است به عنوان ادراکات مشترک از شیوه

شود. شود، تعریف میو مفروضات مشترکی که اغلب در سطح ناهشیارانه درک می
فرآیندهای سازمانی اشاره به رفتارهایی دارد که در آن افراد از منابع اطالعاتی یا دانش 

ای کنند. فرآیندها به طور مستقیم بر اقدامات روزمرهری استفاده میموجود در محیط کا
آوری اطالعات به های اطالعاتی اشاره به فندهند، تاثیرگذار هستند. سیستمکه رخ می

ای بر های اطالعاتی به تنهایی اثر قویکار گرفته شده در مدیریت دانش دارد. سیستم
ه طور استراتژیک در اتحاد با فرآیندهای کاری عملکرد سازمان ندارند اما موقعی که ب

شوند، منجر به افزایش ارزش سرمایه فکری و توسعه دانش افزایش یافته مدیریت می
شوند. چهارمین عنصر، مالکیت فکری است. مالکیت فکری اغلب کسب و کار می

                                                                                                                       
1- Wang & Chang 
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دارایی ملموس و آشکار سرمایه فکری است زیرا آن به طور قانونی حفظ شده است. 
گذاری از طریق دستیابی به ثبت اختراعات ها در تامین سرمایهمالکیت فکری به سازمان

آبادی و (، به نقل از شاه6005) 1کند. همچنین گلس و ووو عالئم تجاری کمک می
(، حمایت از حقوق مالکیت فکری را عامل اصلی باال رفتن کیفیت 1931همکاران )

 محصوالت تولیدی و خلق محصوالت جدید بیان کردند..

 
  (9002)مون و کیم،  های سرمایه فکری . ابعاد و شاخص1شکل 

منظور از سرمایه ارتباطی، کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط 
(، مهمترین جزء یک 1332خود شامل مشتریان، و شرکا است که به عقیده بنتیس )

سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتری است به خاطر اینکه موفقیت یک سازمان در گرو 
( نیز، خاستگاه سرمایه ارتباطی را روابط میان 6009) 6بونفرت. سرمایه مشتری آن اس

های داند. به طور کلی ابعاد و شاخصافراد موجود در یک گروه یا دسته خاص می
 (، تشریح گردیده است.1سرمایه فکری در شکل شماره )

 های کارآفرینانهتشخیص فرصت

)ساری  های امروزی بودهانکارآفرینی عامل اصلی ایجاد خالقیت و نوآوری در سازم 

                                                                                                                       
1- Glass & Wu 
2- Bounfour 

 سرمایه فکری

 ارتباطی سرمایه سرمایه ساختاری سرمایه انسانی

 پایداری کارکنان های اطالعاتیسیستم

 مالکیت فکری

 

 مشتریان

 شرکا

 فرهنگ سازمانی

 فرآیند سازمانی

 قابلیت کارکنان

 رضایتمندی کارکنان
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یافته، در حال انتقال از حالت ها در اکثر کشورهای توسعهو سازمان (6010، 1و همکاران
باشند. در بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی در کسب و کارهای خودشان می

نظر از اینکه این های کارآفرینانه وجود داشته باشد صرفکارآفرینی بایستی فرصت
ر محیط وجود دارد یا به عنوان یک اقدام خالقیت ظهور پیدا کند و افراد نیاز ها دفرصت

فرصت مفهومی  (. 6000)شین و ونکاترمن،  برداری نماینددارند تا آنها را شناسائی و بهره
های کارآفرینانه شانسی فرصت (.6010، 6)شرت و همکاران اساسی در کارآفرینی است

ش جدیدی را که اغلب با معرفی کاال و خدمات جدید و برای فرد یا گروه است تا ارز
این شرایط با . (6002)لی و ونکاترمن،  گیرد به جامعه ارائه کنندنوآورانه صورت می

کند جایی که انگیزه (، بیان می6002) 9فلچر .ایجاد یک بنگاه جدید صورت می پذیرد
رکیبی از شرایط مطلوب شود، فرصت به معنای حضور تبه برانگیختگی رفتار مربوط می

(، فرصت را 6002) 1استین و همکاران سازد.است که یک راه کار خاص را ممکن می
موقعیت مطلوب آینده که با موقعیت حال متفاوت است و این باور که رسیدن "به عنوان 

 فرآیند به اشاره فرصت تشخیص تعریف کرده اند. "به چنین موقعیتی امکان پذیر است
. تشخیص دارد اشاره سودآور کار و کسب یا محصول، خدمت یک پذیریامکان درک

فرصت یا شناسایی شانسی برای ترکیب منابع، به صورتی که منجر به ایجاد سود شود، 
  (.6001، 7؛ گاگیلو6000)شین و ونکاترمن،  جنبه مهمی از کارآفرینی است

ای جدید که منجر به هتشخیص فرصت فرآیندی است که از طریق آن کارآفرینان ایده 
 ها را در دست گرفته و پاالیش های کسب و می شود را جستجو کرده، آنفرصت

های در حالت کلی بعضی کارآفرینان فرصت (.6005، 2)گاندری و کیکول کنندمی
کند که دیگران ها برای آنها منافع برتری ایجاد میکنند و این فرصتبیشتری را شناسائی می

شوند. وجود ناهمگونی در میان کارآفرینان درچگونگی چنین کاری نمی موفق به انجام
های شناسائی شده شناسائی فرصت، تناوب شناسائی فرصت، ماهیت وکیفیت فرصت

(، تشخیص 6010پوهاکا ). (6003، 5)اکباساران و همکاران موضوع باشدتواند علت این  می
آوری و تجزیه که در رابطه با جمعفرصت را متشکل از ابعادی چون پویش رقابتی محیطی 

                                                                                                                       
1- Sarri et al 
2- Short et al 
3- Fletcher 
4- Austin et al 
5- Gagilo 
6- Gundry & Kickul 
7- Ucbasaran et al 
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های آینده که در رابطه پیشگام فرصت از ارزش وجوی جستباشد؛ و تحلیل اطالعات می
داند که در باشد و ایجاد راهکار نوآورانه خلق فرصت میبا تصویری خالصه از آینده می

 های مختلف اقتصادی است.ارتباط با فعالیت
فرآیند تشخیص و توسعه فرصت را تحت تأثیر قرار عوامل متعددی وجود دارند که  
بندی عبارتند از: هوشیاری کارآفرینانه، دسترسی دهند. این عوامل در یک دستهمی

های اجتماعی،  اطالعاتی و دانش پیشین، تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند، شبکه
 القیتبینی و خودکفایی، خ پذیری، خوش های شخصیتی، شامل مخاطرهویژگی

از عامل دیگری هم که در تحقیقات مختلفی به آن  (.6009، 1)اردیچویلی و همکاران
 (.6010سرمایه فکری است )پوهاکا، اشاره شده است 

دارد که رابطه بین سرمایه فکری و (، در پژوهش خود بیان می6010پوهاکا ) 
شده تصور می تر از آن چیزی است که  قبالً در رابطه با آنتشخیص فرصت، پیچیده

(: دانش 1دهد که کارآفرینان موارد زیر را دارند: است. نتایج پژوهش او نشان می
( تجربه مدیریتی برای دیدن روندهای پیشگام 6ها؛ رسمی برای پویش رقابتی فرصت

روی( آینده و همچنین درک اینکه بر تجربیات مدیریتی خود در رابطه با زمانی )پیش
های ( انگیزش درونی برای ایده9ید نوآور باشند، تکیه نکنند؛ های جدید باکه ایده

( خالقیت به دیدن شکاف در عرصه رقابتی 1بینی پیشگام آینده؛ و نوآور جدید و پیش
گرا برای پر کردن این شکاف. بر اساس این های آیندهبینی پیشگامانۀ فرصتو پیش

ی کارآفرینان در کشف نتایج، بکارگیری منعطف و چندبعدی سرمایه فکری برا
 رسد. های جدید کسب و کار مهم به نظر میفرصت

 پیشینه پژوهش

های ی متعددی بیان شده است که عوامل مختلفی بر تشخیص فرصتها پژوهشدر  
پور و های فکری سازمان است. قلیکارآفرینانه تاثیر دارد که یکی از این عوامل سرمایه

 بر کارآفرین سابق دانش شان با عنوان نقش (، در پژوهش1922کرامتی کریمی )

دانش(،  این توسعه و ایجاد در دانشگاهها نقش بر تکیه کارآفرینانه )با فرصت تشخیص
 روی بر کارآفرین سابق مستقیم دانش نقش به هاپژوهش از بیان کردند که برخی

                                                                                                                       
1- Ardichvili et al 
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 معتقدند شناختی اساس دیدگاه بر جدیدتر مطالعات اما اند،کرده اشاره فرصت تشخیص

 در و اطالعات جدید جذب در آفرین، کار ساختارشناختی تقویت با سابق دانش که

 هایها نتیجه گرفتند که فعالیتکند. همچنین آن می کمک او به فرصت شناخت نتیجه،

کارآفرینانه  هایفرصت تشخیص ها دردانشگاه ایمشاوره و ترویجی آموزشی، پژوهشی،
های (، در پژوهش خود با عنوان نقش شبکه1930همکاران )تاثیر دارند. الیاسی و 

نفر از کارآفرینان مستقر در  101های کارآفرینی، به بررسی اجتماعی در تشخیص فرصت
های علم و فناوری شهر تهران با استفاده از روش پیماشی پرداختند و نتیجه گرفتند پارک

ی مثبت دارد و از بین ابعاد ابطهها ری اجتماعی کارآفرینان با تشخیص فرصتشبکهکه 
اجتماعی، محتوای روابط اجتماعی بیشترین اثرگذاری را بر تشخیص فرصت  یشبکه

(، عوامل فردی و 1931در پژوهشی دیگر عزیزی و همکارانش ) دارد. کارآفرینی
های کارآفرینانه در بین کارآفرینان برتر ملی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت

 خودکارآمدی، و نتیجه گرفتند که خالقیت، رتر استان تهران را بررسی کردهکارآفرینان ب

 دارند، فرصت بر تشخیص مثبتی تاثیر کارآفرینانه هوشیاری و اجتماعی ضعیف پیوندهای

 فرصت بر تشخیص مربیان کمک و قوی پیوندهای پیشین، دانش مانند عواملی تاثیر اما

انسانی  سرمایه و (، نیز تاثیر سرمایه اجتماعی1931)یداللهی فارسی و رضوی  نشد. تایید
کربال، را مورد  بخش برداری از فرصت توسط جوانان روستاییدر شناسایی و بهره

های کارآفرین و اند و نتیجه گرفتند که اندازه شبکه اجتماعی و مهارتبررسی قرار داده
 دارد.  تجربه وی با موفقیت در کارآفرینی، رابطه مثبت و معناداری

(، به بررسی فرآیند تشخیص و توسعه 6009در پژوهش آردیچویلی و همکارانش ) 
های تحقیقات قبلی، به ارائه شده و با توجه به مرور ادبیات و پیشینه فرصت پرداخته

های  اصلی فرآیند تشخیص فرصت )هوشیاری کارآفرینانه، دانش پیشین، شبکه عوامل
بینی، خودکارآمدی و  پذیری، خوش  مخاطرهمل های شخصیتی شا اجتماعی، ویژگی

اند. خالقیت و نوع خود فرصت( و تبیین روابط بین آنها در غالب یک مدل پرداخته
(، نقش یادگیری سازمانی را در فرآیند تشخیص فرصت، 6007) 1المپکین و لیچتنستین

وانایی یک تواند تاند و بیان کردند که یادگیری سازمانی میمورد بررسی قرار داده
ها را به  کند که این تواناییشرکت را برای تشخیص فرصت تقویت کند و کمک می

                                                                                                                       
1- Lumpkin & Lichtenstein 
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ها ابتدا سه رویکرد های جدید تجهیز کند. آن نحو مؤثری برای عملی کردن فرصت
کنند، یعنی رویکردهای رفتاری، ادراکی و اجرایی.  یادگیری سازمانی را معرفی می

کنند که شامل دو فاز  تشخیص فرصت معرفی میسپس یک مدل بر پایه اداراک از 
گیری. پس از آن نشان می دهند که چگونه هرکدام از سه نوع  است: اکتشاف و شکل

(، در 6007) 1یادگیری به دو فاز فرایند تشخیص فرصت مرتبط است. شپرد و دیتین
ین پژوهششان به بررسی ارتباط دانش پیشین، پاداش مالی بالقوه و تشخیص فرصت در ب

نفر از دانشجویان پرداختند و نتیجه گرفتند که دانش پیشین منجر به شناسایی  52
(، در پژوهش خود با عنوان تاثیر سرمایه 6007) 6شود. هایتون های بیشتر میفرصت

آمیز با فناوری باال، نتیجه فکری بر کارآفرینی سازمانی در کسب و کارهای مخاطره
باشد که ای برای مزیت رقابتی سازمان میالقوهگرفت که سرمایه فکری یک منبع ب
محور بیان کرد منبع نظریه گردد. او با استفاده ازنهایتاً باعث رشد و توسعه سازمان می

 و نرخ بازگشت در نوآوری، تسهیل مخاطرهی کاهش که ابعاد سرمایه فکری به وسیله
های مدیریت انسانی تیم ی کارآفرینی هستند. او همچنین نتیجه گرفت که سرمایهکننده

 عالی، بزرگترین نشان برای عملکرد کارآفرینانه در درون سازمان هستند. 
(، در تحقیقی دیگر با عنوان تاثیر منابع اجتماعی اطالعات در 6005) 9ازگن و بارون 

های اجتماعی را به دو شبکه غیررسمی صنعتی و شبکه دوستان  تشخیص فرصت، شبکه
های  قسیم کردند. نتایج تحقیق آنها حاکی از تاثیر مثبت شبکهو افراد خانواده ت

دهد  باشد. نتایج پژوهش این محققین نشان می غیررسمی صنعتی بر تشخیص فرصت می
های غیررسمی صنعتی رابطه مثبت و  که بین تشخیص فرصت و میزان حضور در شبکه

رسمی صنعتی به های غیر دار وجود دارد. سطح باالتر دانش تخصصی در شبکه معنی
ها بر تشخیص فرصت  های عام اجتماعی باعث افزایش تاثیر این نوع شبکه نسبت شبکه

(، در پژوهششان به بررسی تاثیر شناسایی و 6002شود. اکباساران و همکارانش ) می
پیگیری فرصت توسط کارآفرینان پرداختند. آنها نتیجه گرفتند که ابعاد و عناصر 

نان با شدت فرصت هائی که شناسائی شده اند و شدت پیگیری سرمایه انسانی کارآفری
فرصت )به طور مثال: تعداد فرصت هایی که پیگیری شده اند( ارتباط دارد. اکباساران و 

(، در پژوهشی که با عنوان ماهیت شناسایی فرصت توسط تجربیات 6003همکارانش )
                                                                                                                       
1- Shepherd & Detienne 
2- Hayton 
3- Ozgen & Baron 
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های زیادی را جربه فرصتکارآفرینان صورت دادند نتیجه گرفتند که کارآفرینان با ت
کنند و اغلب این فرصت ها نوآور هستند و در ایجاد ثروت شناسائی و بهره برداری می
(، به بررسی چگونگی تشخیص فرصت 6010) 1نمایند. تنگ بالقوه نقش مهمی ایفا می

توسط کارآفرینان در چین پرداخت و با استفاده از دیدگاه نهادی، نتیجه گرفت که 
های اجتماعی باال هایی چون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و مهارتیژگیافراد با و

 کنند.ها را کشف میفرصت
شان به بررسی تاثیر سرمایه انسانی و (، در پژوهش6010) 6باگاواتوال و همکارانش 

سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصت و بسیج منابع در صنایع بافندگی هند، پرداختند. 
های رگرسیون نتیجه استفاده از مطالعات کمی و کیفی و با استفاده از آزمونها با آن

گرفتند که  سرمایه انسانی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از طریق سرمایه 
ها و بسیج منابع تاثیر گذار خواهند بود. فونتس و اجتماعی بر تشخیص فرصت

های اجتماعی ان نقش دانش پیشین و شبکهشان با عنو(، در پژوهش6010) 9همکارانش
های بالقوه های کارآفرینانه بیان کردند که تعداد فرصتبرداری از فرصتدر بهره

 برداری رسیده و قدرت آمیز به بهرههای قبلی موفقیتشناخته شده، تعداد فرصت
شده و به های توسعه داده های اجتماعی کارآفرینانه، تاثیر مثبتی بر تعداد فرصتشبکه
(، در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین سرمایه 6010برداری رسیده دارد. پوهاکا )بهره

پردازد. های کسب و کار میها برای کشف فرصتفکری کارآفرینان و استراتژی آن
دهد که رابطه بین سرمایه فکری و تشخیص فرصت، های پژوهش او نشان مییافته

  شده است. نتایج نشانه  قبالً در رابطه با آن فکر میتر از آن چیزی است کپیچیده
(: دانش رسمی برای پویش رقابتی 1دهند که کارآفرینان موارد زیر را دارا هستند: می

( تجربه مدیریتی برای دیدن روندهای پیشگام آینده و همچنین درک 6ها؛ فرصت
ای جدید باید نوآور باشند، هاینکه بر تجربیات مدیریتی خود در رابطه با زمانی که ایده

بینی پیشگام آینده؛ و های نوآور جدید و پیش( انگیزش درونی برای ایده9تکیه نکنند؛ 
 های بینی پیشگامانۀ فرصت( خالقیت به دیدن شکاف در عرصه رقابتی و پیش1

(، 6010) 1گرا برای پر کردن این شکاف. در پژوهشی دیگر الپکان و همکارانشآینده

                                                                                                                       
1- Tang 
2- Bhagavatula et al 
3- Fuentes et al 
4- Alpkan et al 
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چنین تعامل بین  های سازمانی برای تشویق کارآفرینی سازمانی و همسی حمایتبه برر
اند و نتیجه گرفتند که اهمیت دادن به سرمایه انسانی و افزایش عملکرد نوآورانه پرداخته

سرمایه انسانی به عنوان عامل مهمی برای افزایش رفتارهای نوآورانه در سازمان امری 
شان با عنوان دوگانگی (، در پژوهش6011) 1کوربتباشد. ساردشمخ و ضروری می

توسعه درونی و بیرونی جانشینان و تشخیص فرصت در کسب و کارهای خانوادگی در 
های شرکت تولیدی در آمریکای شرقی، نتیجه گرفتند که جانشینانی که فرصت 217

انی شان را از طریق تجربه )سرمایه انسجدید را درک کرده و کسب و کارخانوادگی
انسانی عمومی را از طریق آموزش   کنند و سرمایهخاص( در داخل شرکت ترکیب می

های های جدیدتر و درک فرصت آورند، به تولید ایدهو تجربیات کاری به دست می
(، نیز در پژوهششان 6019کیا و همکارانش )و در نهایت،  شوند.کارآفرینانه نائل می

های کارآفرینانۀ سازمانی در فکری سازمان بر فعالیتهای اند که سرمایهبیان داشته
 دانشگاه آزاد اسالمی سمنان تاثیر گذاشته است.

 دهد که سرمایه فکری و ابعاد آن بر تشخیص  یمبررسی پیشینه تحقیق نشان  
ها  یهفرضهای کارآفرینانه موثر است. با بررسی ابعاد هر یک از دو سازه اصلی، فرصت

 اند: هشد گونه تدوین این
 ثیر مثبت دارد.أهای کارآفرینانه تفرضیه اصلی: سرمایه فکری سازمان بر تشخیص فرصت

 ثیر مثبت دارد.أهای کارآفرینانه ت: سرمایه انسانی سازمان بر تشخیص فرصت1فرضیه فرعی 
ثیر مثبت أهای کارآفرینانه تسرمایه ساختاری سازمان بر تشخیص فرصت :6فرضیه فرعی 

 دارد.
 ثیر مثبت دارد.أهای کارآفرینانه ت: سرمایه ارتباطی سازمان بر تشخیص فرصت 9فرعی فرضیه 

 2چارچوب نظری پژوهش

با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی تاثیر سرمایه فکری و ابعاد آن بر تشخیص 
های تحقیق، چارچوب مفهومی چنین فرضیه باشد و هم های کارآفرینانه میفرصت

 ( نشان داده ارائه شده است.6شکل شماره )ه در ک شدهتهیه  پژوهش

                                                                                                                       
1- Sardeshmukh & Corbett 

( و تشخیص 2002های سرمایه فکری مون و کیم )نشان داده شده است، تلفیقی از مدل 2شکل شماره مدل تحقیق که در  ـ2
 باشد که توسط مولفین مقاله حاضر ترکیب، و مدل نهایی تدوین شده است.( می2000های کارآفرینانه پوهاکا )فرصت
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 پژوهش شناسی روش

 ها ازنحوة گردآوری داده لحاظو از  کاربردی نوع از هدف برمبنای حاضر پژوهش 
 با نظرسنجی از تحقیق هایفرضیه اثبات زیرا برای باشدمی همبستگی ـ توصیفی نوع

برای آزمودن  کمی نوع از هاییداده بر ایناست. عالوه  شده مسأله استفاده درگیر افراد
 نظرات دریافت برای هاییپرسشنامه راستا این در که ها گردآوری شده استفرضیه

 نتایج و شده بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال توزیعهای دانشمدیران شرکت
با  1ساختاریسازی معادالت مدل فنها از در قسمت تحلیل داده. است گردیده درج

 برای Smart PLS 2افزار و با استفاده از نرم 6رویکرد روش حداقل مربعات جزئی
 ابزار بهترین روش این. است شده تحقیق بهره گرفته مفهومی مدل جانبه همه بررسی

پیچیده است، حجم نمونه  متغیرها بین روابط آنها در که است تحقیقاتی تحلیل برای
. (6016، 9)دیامانتوپلوس و همکاران ها غیر نرمال استدادهباشد و توزیع اندک می

 تشکیل 7ساختاری مدل و 1گیریاندازه مدل بخش دو از ساختاری معادالت سازیمدل
شوند می بندیآشکار تقسیم و پنهان متغیرهای دسته دو در مدل هایمتغیر و است شده

گیری شوند. بخش مدل اندازهکه متغیرهای پنهان نیز در سطوح مختلف به کار برده می
ها( هر بعُد همراه با آن بُعد است و روابط میان سواالت و ابعاد شامل سواالت )شاخص

ساختاری نیز حاوی تمامی گیرد. بخش مدلوتحلیل قرار میدر این بخش مورد تجزیه
ها و روابط میان آنها های مطرح در مدل اصلی پژوهش است و میزان همبستی سازهسازه

  (.6010، 2)کالین شوددر این قسمت مورد تمرکز واقع می
های کارآفرینانه دو در پژوهش حاضر متغیرهای سرمایه فکری و تشخیص فرصت 

مفهومی پژوهش، از ابعاد  ها بر اساس مدلسازة اصلی هستند که هریک از این سازه
یا سوال  اند و همچنین هر یک از ابعاد توسط تعدادی گویهمختلفی تشکیل شده

( ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1اند که در جدول شماره )هسنجیده شد
 بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد های دانشکلیه مدیران شرکت

باشد و با توجه به محدود بودن حجم جامعه، بر اساس نفر می 57باشد که شامل می

                                                                                                                       
1- Structural Equation Modeling (SEM) 
2- Partial Least Squares 
3- Diamantopoulos et al 
4- Measurement Model 
5- Structural Model 
6- Kline 
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 به( بنیاندانش هایشرکت مدیران)کلیه افراد جامعه  ،گیری سرشماریروش نمونه
 مخدوش، هایپرسشنامه حذف از بعد نهایت در که شدند انتخاب نمونه حجم عنوان
پرسشنامه پژوهش حاضر شامل دو  .شد آوری جمع ،شده تکمیل پرسشنامه 22 تعداد

م باشد؛ بخش اول حاوی سواالت مربوط به سرمایه فکری از مون و کیبخش می
( است. 6010( و بخش دوم پرسشنامه تشخیص فرصت کارآفرینانه از پوهاکا )6002)

ها و سواالت مربوط به هر های اصلی پژوهش، ابعاد این سازه(، سازه1جدول شماره )
 دهد:بعد را نشان می

 هاهای پژوهش و ابعاد و گویهسازه .1جدول 

 متغیرهای آشکار متغیرهای پنهان
 هاتعداد گویه

 )سواالت( 

 سرمایه فکری

 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاری

 سرمایه ارتباطی

HC (Human Capital) 
SC (Structural Capital) 
RC (Relational Capital) 

00 

01 

00 

تشخیص فرصت 

 کارآفرینانه

 پویش رقابتی فرصت

 جستجوی پیشگام فرصت

راهکار نوآورانه خلق 

 فرصت

CSO (Competitive scanning of 

opportunities) 
PSO (Proactive searching of 

opportunities) 
ISCO (Innovative solution 

creation of opportunities) 

5 

4 

3 

 روایی همگرا و واگرا

سازی روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدل 
های یک میزان توانایی شاخص. روایی همگرا به شدمعادالت ساختاری است، بررسی 

های بُعد در تبیین آن بُعد اشاره دارد و روایی واگرا نیز بیانگر این مطلب است که سازه
 های دیگرمدل پژوهش بایستی همبستگی بیشتری با سواالت خود داشته باشند تا با سازه

س )میانگین واریان AVEبرای ارزیابی روایی همگرا از معیار  (.1333، 1)هالند
شده( مربوط به متغیرهای مرتبه اول استفاده شد که نتایج این معیار در جدول استخراج
 ( نشان داده شده است:6شماره )

 

                                                                                                                       
1- Hulland 
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 متغیرهای مرتبه اول پژوهش نتایج میانگین واریانس استخراج شده .9جدول 

 متغیر
راهکار نوآورانه خلق 

 فرصت

جستجوی پیشگام 

 فرصت

پویش رقابتی 

 محیطی

سرمایه 

 انسانی

سرمایه 

 ساختاری

سرمایه 

 ارتباطی 

AVE 04240 04554 04443 04533 04432 04404 

 
 (.1332، 1)مگنر و همکاران باشدمی AVE ،0.1مقدار مالک برای سطح قبولی  

 0.1ها از مربوط به سازه AVEاست، تمامی مقادیر آمده  6جدول  درگونه که  همان
باشد که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد میبیشتر بوده و این مطلب، مؤید این 

 قابل قبول است.
های های یک سازه با شاخصدر قسمت روایی واگرا، میزان تفاوت بین شاخص 

هر سازه با  AVEشود. این کار از طریق مقایسه جذر های دیگر در مدل مقایسه میسازه
ها با صورتی که سازهگردد. در ها محاسبه میمقادیر ضرایب همبستگی بین سازه

های دیگر، روایی های مربوط به خود همبستگی بیشتری داشته باشند تا با سازهشاخص
شود. برای این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که واگرای مناسب مدل تأیید می

باشد و مقادیر پایین قطر هرسازه می AVEمقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب 
های دیگر است. این ماتریس در جدول ی بین هر سازه با سازهاصلی ضرایب همبستگ

 (، نشان داده شده است:9شماره )

 هاو ضرایب همبستگی سازه AVEماتریس مقایسه جذر . 3جدول 

راهکار 

نوآرانه خلق 

 فرصت

جستجوی 

 پیشگام فرصت

پویش 

رقابتی 

 محیطی

 سرمایه ارتباطی
سرمایه 

 ساختاری

سرمایه 

 انسانی
 اابعاد متغیره

 سرمایه انسانی 03730     

 سرمایه ساختاری 04340 032.7    

 سرمایه ارتباطی 04453 04251 03730   

 پویش رقابتی محیطی 04441 040.0 045.4 .0322  

 جستجوی پیشگام فرصت 04200 04315 04411 04553 03744 

 راهکار نوآورانه خلق فرصت 04202 04550 .0432 04403 04503 03804

 

                                                                                                                       
1- Magner et al 
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هرسازه از ضرایب  AVEباشد، جذر مشخص می 9گونه که از جدول  همان 
های دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابل قبول همبستگی آن سازه با سازه
 باشد.ها میبودن روایی واگرای سازه

 مدل پایایی

شد.  پرداخته کرونباخ یآلفا و ،1ترکیبی پایایی بررسی به مدل پایایی سنجش برای 
واالت در تبیین مناسب ابعاد مربوط به ئضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانایی س

واالت یک بُعد به ئچنین ضریب پایایی ترکیبی نیز میزان همبستگی س خود است. هم
 & Fornell)کند گیری را مشخص میهای اندازهیکدیگر برای برازش کافی مدل

Larker, 1981.). است شده آورده (،1ماره )جدول ش در نتایج. 

 پایایی مدل .4جدول 

ترکیبی  پایایی

(CR) 

 آلفا

 کرونباخ
 متغیرها

ترکیبی  پایایی

(CR) 

 آلفا

 کرونباخ
 متغیرها

 سرمایه انسانی 03849 03883 پویش رقابتی محیطی 03709 03724

 03879 03827 جستجوی پیشگام فرصت 03730 03839
سرمایه 

 ساختاری

0384. 03794 
راهکار نوآورانه خلق 

 فرصت
 سرمایه ارتباطی ..037 .0389

  
 در باالیی پایایی از متغیرها همه است مشخص (،1جدول شماره ) در که همانطور 

 باالتر متغیرها مورد همه در کرونباخ آلفای ضریب و ترکیبی پایایی. برخوردارند مدل
 نشان 0.5و پایایی ترکیبی از که باالتر بودن آلفای کرونباخ از آنجایی. است 0.5 از

نتایج پژوهش حاضر در  (.1332، 6)چین و همکاران ی برازش مناسب مدل استدهنده
 کنند. مورد این دو معیار نیز برازش مناسب را تأیید می

 های پژوهشیافته

های کارآفرینانه در قالب رابطه علت و معلولی بین سرمایه فکری و تشخیص فرصت 

                                                                                                                       
1- Composite Reliability 
2- Chin et al 
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(، نمایان 9طور که در شکل شماره ) ی و سنجیده شده است. همانبخش مدل ساختار
دار و مستقیم است؛ بدین ترتیب سرمایه اصلی پژوهش معنا است، رابطه بین دو سازة

اصلی( های کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد )فرضیه فکری بر تشخیص فرصت
ص فرصت توسط سرمایه فکری درصد از تغییرات تشخی 59که طبق ضرایب استاندارد، 

شود. ضرایب علی مسیرهای بین دو سازة اصلی پژوهش نشان از تأثیر بینی میپیش
 های کارآفرینانه دارد.سرمایه فکری بر تشخیص فرصت

 
 . ضرایب استاندارد مدل پژوهش3شکل 

 Smart PLSنرم افزار  Bootstrappingبرای تأیید فرضیۀ اصلی پژوهش از فرمان  
(. وقتی 1دهد )شکل شماره را نشان می tاستفاده شد که خروجی حاصل ضرایب 

+ باشند، بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و متعاقباً 1.32ی بیشتر از در بازه tمقادیر 
همانگونه که در شکل  (.6010، 1)وینزی و همکاران تأیید فرضیۀ اصلی پژوهش است

 1.32بین دو سازة اصلی پژوهش، همگی باالی  t( مشخص است، ضرایب 1شماره )
 هستند که مبین پذیرش فرضیۀ اصلی پژوهش هستند.

                                                                                                                       
1- Vinzi et al 
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 ضرایب معناداری برای بررسی فرضیه اصلی .4شکل 

های فرعی پژوهش که بیانگر تاثیر سه بعد سرمایه فکری برای بررسی فرضیه 
های فرصت)سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی(، بر تشخیص 

ها ترسیم و روابط آزموده شد. طبق شکل باشد، مدل حاوی این سازهکارآفرینانه می
درصد از تغییرات تشخیص فرصت توسط متغییر سرمایه  63(، به ترتیب 7شماره )
درصد تغییرات نیز  10درصد از تغییرات توسط متغییر سرمایه ساختاری، و  65انسانی، 

 شود.، تبیین میتوسط متغییر سرمایه ارتباطی

 
 هاتاثیر سازه ضرایب استاندارد شده برای بررسی میزان ..شکل 

های فرعی پژوهش نیز از نتایج ضرایب چنین برای بررسی معناداری فرضیه هم 
گونه که در شکل شماره  . هماننمودارها استفاده شدهمعناداری مربوط به هر یک از 
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. باالتر 1.951؛ 6.913؛ 9.977ترتیب برابرند با: شود، این ضرایب به ( نیز مشاهده می2)
 های فرعی پژوهش دارد.؛ نشان از معناداری تمامی فرضیه1.32شدن این ضرایب از 

 
 های فرعیضرایب معناداری برای بررسی فرضیه .2شکل 

 گیریبحث و نتیجه

اتر تر و پویهای کسب و کار نسبت به گذشته پیچیدهمحیططور که اشاره شد  همان 
های جدید برای عملکرد ها به منظور شناسایی فرصتاند. به همین منظور، شرکتشده

فعالتر عمل کردن نسبت به رقبا، باید به عواملی توجه داشته باشند که بر باالتر و پیش
های کارآفرینانه را شکل ها قلب فعالیتباشد. فرصتها تاثیر گذار میتشخیص فرصت

های هایی به وجود آید که بتوانند فرصتای اینکه در افراد، ویژگیدهند. بنابراین برمی
به وجود آمده را کشف کنند، سازمان باید تمرکز بیشتری بر افراد خود داشته باشد تا 

های های نامشهود خود در راستای دستیابی به تشخیص فرصتبتواند از دارایی
مند گردد. در سبت به سایر رقبا بهرهکارآفرینانۀ باالتر و همچنین ایجاد مزیت رقابتی ن

های نامشهود یا به عبارتی دیگر همان سرمایه ها داراییاین راستا نیاز است تا سازمان
ای اتفاق نظر در مورد اینکه سرمایه فکری را مورد توجه قرار دهند زیرا به طور گسترده

و تشخیص  فکری به عنوان یکی از عوامل کلیدی و مهمی که بر موفقیت سازمان
 های کارآفرینانه  تاثیر دارد، وجود دارد.فرصت

ها بر تشخیص که سرمایه فکری شرکت شدبا تأیید فرضیه اصلی پژوهش مشخص  
های نامشهود در شرکت و های کارآفرینانه تاثیر مثبت دارد. توجه به داراییفرصت
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هد که در آن دهای سوق میها، شرکت را به سمت فعالیتپرورش دادن این دارایی
های کارآفرینانۀ موجود برانگیخته و افراد حساسیت بیشتری افراد را نسبت به فرصت

شود تا عملکرد سازمان ها منجر میها داشته باشند. نهایتاً این فعالیتنسبت به کشف آن
)هایتون،  1 های این پژوهش با نتایج تحقیقاتنیز افزایش یابد. از اینرو نتایج و یافته

اند خوانی دارد. آنها اشاره کرده ( هم6010؛ الپکان و همکارانش، 6010؛ پوهاکا، 6007
باشد که ای برای مزیت رقابتی سازمان میکه وجود سرمایه فکری یک منبع بالقوه

های کارآفرینانه در باعث رشد و توسعه سازمان شده و نهایتاً منجر به کشف فرصت
 شوند.کارآفرینی در سازمان می هایکنندة فعالیتشرکت شده و تسهیل

ها و تجارب موجود در ها، تواناییسرمایه انسانی تحت عنوان دانش فردی، مهارت 
. کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسائل سازمان تعریف شده است

های انسانی به توان بیان کرد که وجود سرمایهبنابراین با تأیید فرضیه فرعی اول، می
هایی از قبیل تصمیم به هایی که در کارآفرینان وجود دارد منجر به ستادهوان ورودیعن

گردد. ستاده ها در حقیقت همان شرکت و عملکرد شرکت میی خود اشتغالی، بقا
(. نتیجۀ Ucbasaran et al, 2008شناسائی و پیگیری فرصت ها را بازگو می نمایند )

(، باگاواتوال و 6010(، تنگ )6010همکارانش ) این فرضیه با نتایج تحقیقات فونتس و
کنند ( که بیان می1931( و همچنین یداللهی فارسی و رضوی )6010همکارانش )

های انسانی سازمان از قبیل دانش و تجربیات افراد بر تشخیص و شناسایی سرمایه
دشمخ و های تحقیق سارهای کارآفرینانه تاثیر مثبت دارد، همسو می باشد. یافتهفرصت

های جدید را درک کرده و (، نیز که نتیجه گرفتند جانشینانی که فرصت6011کوربت )
شان را از طریق تجربه )سرمایه انسانی خاص( در داخل شرکت کسب و کارخانوادگی

انسانی عمومی را از طریق آموزش  و تجربیات کاری به  کنند و سرمایهترکیب می
 های کارآفرینانه نائل ای جدیدتر و درک فرصتهآورند، به تولید ایدهدست می

 باشد.شوند، تاییدی بر یافتۀ پژوهش حاضر میمی
 های ساختاری سازد که داراییتأیید فرضیه فرعی دوم پژوهش روشن می 

بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد بر تشخیص های دانششرکت
های ثبت دارد. همانطور که اشاره شد، سرمایهها تاثیر مهای کارآفرینانۀ آنفرصت

اشاره به ساختارها و فرآیندهای موجود در درون یک سازمان دارد که ساختاری، 
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 هایشان را به کار ها استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارتکارکنان از آن
سازمانی از  های ساختاریشود که هر چه سرمایه. بنابراین این یافته حاصل میگیرندمی

های های اطالعاتی سازمان و سیستمقبیل فرهنگ سازمانی، فرآیندهای سازمانی، سیستم
 شوند تا مالکیت فکری سازمان از کارایی باالتری برخوردار باشند، باعث می

های موجود در کسب و کارها به سرعت توسط سازمان کشف و شناسایی شده فرصت
های پژوهش شپرد و کوشش به عمل آورند. یافته هابرداری از آنو در جهت بهره

های (، که بیان کردند پاداش6010( و پوهاکا )6010(، الپکان و همکاران )6007دیتین )
های نوآور های سازمانی، و فرهنگ انگیزشی سازمان مبنی بر ایجاد ایدهمالی، حمایت
ای پیش روی افراد هبینی پیشگام آینده، تاثیری مثبت بر تشخیص فرصتجدید و پیش

 باشند.های پژوهش حاضر میسازمان دارند، تاییدی بر یافته
های ارتباطی فرضیه فرعی سوم تحقیق حاضر حاکی از آن است که وجود سرمایه 

بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال یزد بر های دانشسازمانی قوی در شرکت
سازد که رد. تأیید این فرضیه مشخص میهای کارآفرینانه تاثیر مثبت داتشخیص فرصت

ها ها به وجود ارتباط قوی با مشتریان و شرکا بر شناسایی فرصتتوجه مدیران شرکت
سرمایه  ةدهند نشان ارتباطی سازمان کهسرمایه باشد. در واقع ها تاثیر گذار میتوسط آن

، ط خارج داراستهای نامشهود در محی دارایی  ای است که یک سازمان به عنوان بالقوه
های کارآفرینانۀ اعضای سازمان موثر است. از اینرو، بر شکل گیری تشخیص فرصت

های اجتماعی سازمانی که دارای ارتباطات گسترده و وسیع یا به عبارتی دارای شبکه
ها را کشف کند. تواند فرصتباشد، بهتر از سایرین میوسیعی با محیط بیرون خود می

؛ (1931(؛ یداللهی فارسی و رضوی )1930با نتایج الیاسی و همکاران )نتیجۀ این فرضیه 
 (6019ماسیس و همکاران )و دی (6010(، فونتس و همکاران )6005ازگن و بارون )

های تشخیص فرصت های اجتماعی افراد را به عنوان مزیتی برایثیر شبکهکه تا
اند که وجود ارتباطات قوی بین این اند و نتیجه گرفتهمورد بررسی قرار دادهکارآفرینانه 

 های کارآفرینانه تاثیرگذار هستند، همسوها بر تشخیص و شناسایی فرصتشبکه
 باشد.می 

اند، پیشنهادهایی ارائه ها حاصل شدههای این مقاله که از تایید فرضیهبر اساس یافته 
گردد. بدین ترتیب با توجه به تایید فرضیۀ اصلی پژوهش که بیانگر تاثیر معنادار می
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شود پیشنهاد میهای کارآفرینانه است، های فکری سازمانی بر تشخیص فرصتسرمایه
بنیان مستقر در های دانشمالی شرکت هایهای سرمایه فکری نیز در گزارششاخص

ها را مورد ارزیابی قرار داد تا تا بتوان آن پارک علم و فناوری اقبال گنجانده شود
ها پرداخت و نقاط قوت و ضعف خود را در تر بتوان به ارزیابی این شاخصراحت

تایید چنین  ها عمل کرد. همها مشخص کرده و در جهت بهبود آنرابطه با این شاخص
 منظوربنیان به های دانششرکتهای فرعی پژوهش نیز مشخص ساخت که فرضیه
 دهند: های زیر اقداماتی را انجامحوزهسرمایه فکری خود می توانند در  تقویت

های با توجه به فرضیه فرعی اول پژوهش که تاثیر سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت 
شود که مدیران برای تقویت سرمایه کارآفرینانه را مورد آزمون قرار داد، پیشنهاد می

مستمری از سطح شایستگی کارکنان داشته باشند، برای های گیریانسانی خود، اندازه
گیری رضایت شغلی گیری رضایت شغلی کارکنان اقدام به ایجاد سیستم اندازهاندازه

 های در سازمان کنند و با استفاده از اقداماتی از قبیل تشویق و تنبیه، تهیۀ برنامه
 کوشند.سازی و توسعه شغلی، در جهت حفظ و پایداری کارکنان بغنی
ساختاری بر تشخیص در راستای تایید فرضیه فرعی دوم مشخص شد که سرمایه  

 شود بنیان تاثیر دارد. از اینرو پیشنهاد میهای دانشهای کارآفرینانه در شرکتفرصت
 ها اقداماتی در رابطه با شناسایی برای تقویت سرمایه ساختاری، مدیران شرکت

های  ایجاد فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستمد، افزا برای افراهای ارزشفعالیت
های کارگیری سیستمه افراد، ب انگیزشی برای تقویت خالقیت و نوآوری تشویقی و

های فکری هر یک از ای که با حفظ حقوق داراییها به گونهاطالعات شرکت
نش در کارکنان، دسترسی آزاد به اطالعات برای افراد سازمان تسهیل شده تا تسهیم دا

ای برای ارتباط با براین استقرار شبکه های رایانه اجزای درونی برقرار گردد. عالوه
های کارآفرینانه از دید تواند به شناسایی بهتر فرصتها، میمشتریان و سایر شرکت

 مشتریان کمک کند.
یافته دیگر پژوهش نیز از تایید فرضیه فرعی سوم حاصل گردید. از اینرو مشخص  

های کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری های ارتباطی بر تشخیص فرصته سرمایهشد ک
برای تقویت سرمایه ارتباطی، مدیران به طور مستمر  شود دارند. در این راستا پیشنهاد می

هایی در رابطه با مشتری و شرکا اقدام کنند، به آموزش به برقراری ارتباط با مشتریان
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های اجتماعی گام برداشته و یاورند، در جهت توسعۀ شبکهمداری در سازمان روی ب
عالوه بر این موارد سیستمی برای پاسخگویی به موقع و سریع در جهت انتظارات و 

 شکایات مشتریان فراهم نمایند. 
شود تا های کارآفرینانه افراد نیز پیشنهاد میتقویت تشخیص فرصت برایچنین  هم 

های کارآفرینانه توسط افراد در چگونگی تشخیص فرصتهایی در رابطه با به آموزش
های پیرامون خود پرداخته شود تا حساسیت افراد نسبت به محیط برانگیخته شده محیط

 تفاوت نگذرند.های پیش رو بیو نسبت به فرصت
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