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چکیده
پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و از 
نظر رویکرد کمی می باشد، به بررسی نقش میانجی کارآفرینی فناورانه بر ارتباط بین سرمایه های فکری 
سازمان و مزیت رقابتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل 190 شرکت مستقر در مراکز رشد 
ش��هر تهران قرار می باش��د. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری 
)SEM( و نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش از یکسو حاکی از تأثیر مستقیِم مثبت 

و معنادار س��رمایه های فکری بر کارآفرینی فناورانه و مزیت رقابتی و از سویی دیگر، تاثیر غیرمستقیم 
سرمایه های فکری بر مزیت رقابتی از طریق متغیر میانجی کارآفرینی فناورانه می باشد. یافته های این 
پژوهش بیانگر آن اس��ت که بهبود س��رمایه های فکری سازمان و ابعاد آن می تواند زمینه را برای ایجاد 
کارآفرینی فناورانه چه در داخل سازمان و چه در خارج سازمان فراهم سازد و از این طریق مزیت رقابتی 

را برای سازمان فراهم آورد.
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مقدمه
مراکز رش��د، ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوری ها و دس��تاوردهای پژوهش��ی به محصوالت و نیز 
ترغیب کارآفرینی و توسعه فناوری به ویژه در حوزه فناوری های پیشرفته هستند )فرامرزپور، 1389(. 
شرکت های مستقر در این مراکز عمدتاً شرکت هایی هستند که در مراحل اولیه کسب و کار خود قرار 
دارند و با چالش های زیادی در این مرحله روبرو می شوند. آن ها ضمن اینکه باید به مسائلی توجه داشته 
باشند که این چالش ها را کم کند باید به مسائلی تمرکز کنند که مزیت رقابتی را نیز برای آن ها ایجاد 
کند. در این راس��تا، پژوهش های مرتبط با موضوع مدیریت استراتژیک نیز به موضوع مزیت رقابتی به 
عنوان عامل تعیین کننده موفقیت و شکست شرکت ها تاکید قابل توجهی دارند )سولودوچو1، 2014(. 
از اینرو، شرکت ها جهت بقا و دستیابی به موفقیت های رقابتی به استراتژی های مناسبی نیاز دارند که 
از مزیت رقابتی پایدار برخوردار بوده و در نهایت عملکرد بهتری نسبت به رقبا را برای آن ها به ارمغان 

بیاورد )طالبی و همکاران، 2015(. 
از س��ویی دیگر، ش��رایط پیچیده و پویای محیط امروزی، اهمیت بکارگی��ری فناوری های نوین و 
کارآمد در ش��رکت ها را انکارناپذیر می نماید. شرکت ها می باید از منابع داخلی و خارجی خود استفاده 
کنند تا با بکارگیری موثر و به موقع در تجاری س��ازی فناوری های جدید به مزیت های رقابتی بهتری 
دس��ت یابند )زهرا و نیلس��ن2، 2002(. در این می��ان توجه محققان به مفه��وم کارآفرینی، به عنوان 
راهکاری برای حفظ و تعالی ش��اخص های پایداری مزیت های رقابتی در س��ازمان ها و کس��ب و کارها 
معطوف ش��ده اس��ت )تاج الدینی3، 2010(. این مفهوم پس از گذش��ت چند ده��ه از پیدایش آن، در 
بس��یاری از ش��اخه های فکری و علمی ورود پیدا کرده اس��ت که یکی از مهمترین حوزه های مرتبط با 
علم و فناوری، کارآفرینی فناورانه است. کارآفرینی فناورانه را می توان یک انتخاب راهبردی مهم برای 
افراد و بنگاه ها جهت ورود به بازار جدید یا حوزه های کس��ب و کار نو دانس��ت )پنگ و ژانگ4، 2008(. 
از دیدگاه درف و بایرز5 )2005(، کارآفرینی فناورانه، س��بکی از رهبری کس��ب و کار اس��ت که شامل 
شناسایی فرصت های اقتصادی به شدت فناورانه و با قابلیت رشد باال، جمع آوری منابع همچون نیروی 
متخصص و سرمایه، مدیریت رشد سریع و ریسک قابل مالحظه با استفاده از مهارت های تصمیم گیری 

1 . Soloducho, 2014
2 . Zahra & Nielsen, 2002
3 . Tajeddini, 2010
4 . Peng & Zhang, 2008
5 . Dorf & Byers, 2005



43 بررسی نقش میانجی کارآفرینی فناورانه بر ارتباط بین سرمایه های فکری ...

می باشد. در مجموع کارآفرینی فناورانه، شامل چهار دسته فعالیت های اصلی است که شامل 1. کشف 
و توسعه فناوری های جدید یا شناسایی فناوری های موجود که قباًل مورد بهرهبرداری قرار نگرفته اند، 
2. تشخیص فرصت ها، 3. توسعه محصول و کاربردهای آن، 4. و در نهایت ایجاد و توسعه کسب و کار 

می باشد )پتی و ژانگ1، 2011(.
در این میان یکی از عواملی که بر مزیت رقابتی و کارآفرینی فناورانه تاثیرگذار اس��ت، دارایی های 
ناملموس یا به عبارت دیگر، سرمایه های فکری سازمان است )پتی و ژانگ، 2011؛ یاسین و همکاران2، 
2016(. سرمایه فکری که اصطالحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و 
دارایی زیرساختاری است؛  فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند 
به رقابت بپردازد و س��ازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند س��ازد )بنتیس و س��رنکو3، 2009(. 
س��رمایه فکری دیدگاهی دانش محور اس��ت که با ابعادی از قبیل س��رمایه انس��انی )دانش و مهارت(، 
سرمایه ساختاری )دارایی های غیرانسانی(، سرمایه ارتباطی )مجموعه روابط بیرونی سازمان( و سرمایه 
اجتماعی )مجموعه روابط درونی سازمان(، منجر به توسعه کارآفرینی فناورانه، بهبود عملکرد و مزیت 
رقابتی سازمان می گردند. از این رو با توجه به مباحث مطرح شده، هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش 
سرمایه های فکری سازمان بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی فناورانه در مراکز 

رشد مستقر در شهر تهران می باشد.

پیشینه پژوهش

سرمایه های فکری

در محی��ط رقابت��ی امروزه که مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان اس��ت، س��رمایه های فکری س��ازمان به 
عنوان مزیتی رقابتی برای س��ازمان ها شناخته می شود )دی کاس��ترو و همکاران4، 2011(. مدیریت 
س��رمایه هاي فکري، سازمانها و نهادها را به موفقیت هاي بیشتري در افق هاي آینده بازارهاي رقابتي 
خواه��د رس��اند و به عنوان یک محرك بس��یار حیاتي براي پایداري اعتبار یک سیس��تم در محیط 
رقابتي مطرح می ش��ود )ناظم و مطلبی، 1390(. استوارت5 )1997(، سرمایه فکري را داشتن دانش، 

1 . Petti & Zhang, 2011
2 . Yaseen et al, 2016
3 . Bontis & Serenko, 2009
4 . De-Castro et al, 2011
5 . Stewart, 1997
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اطالعات، تکنولوژي س��ازماني، تجربه، یادگیری س��ازمانی، ارتباط با مشتري و در کل مجموعه ای از 
دارایی های فکری ناملموس تعریف می کنند که منجر به خلق ارزش می ش��وند )کلکن و همکاران1، 
2014(.  بنتیس و سرنکو )2009(، سرمایه فکری  را عبارت از کارکنان، مدیران، رهبران، سرپرستان، 
کارکنان اجرایی، و بطور کلی، نیروی  انسانی شرکت می دانند. در تعریفی دیگر، سرمایه فکری اشاره 
ب��ه تفاوت ارزش بازار ش��رکت و دارایی جایگزین ش��رکت دارد که منجر به عملکرد باالتر ش��رکت 

می شود )نوریامان2، 2015(.
مون و کیم3 )2006( و ناهاپیت و گوش��ال4 )1998(، س��رمایه های فکری را به چهار نوع س��رمایه 
انس��انی، سرمایه ساختاری، س��رمایه ارتباطی و سرمایه اجتماعی تقس��یم کرده اند. سرمایه انسانی یا 
شایستگی های کارکنان اشاره به مهارت، آموزش، تجربه، و ویژگی های ارزشی نیروی کاری دارد )لینگ5، 
2013(. مون و کیم )2006(، سرمایه انسانی را با شاخص هایی همچون قابلیت، رضایتمندی و پایداری 
کارکنان تعریف نموده اند. لینگ )2013(، س��رمایه س��اختاری را جزو س��اختار درونی شرکت تعریف 
می کند که اشاره به دانش دربرگرفته شده در ساختارها و فرآیندهای سازمانی دارد که توسط کارکنان 
ایجاد می ش��ود و عمدتاً متعلق به سازمان می باشد. از نظر نوریامان )2015(، سرمایه ساختاری شامل 
نوآوری های س��رمایه، نوآوری سازمان برای خلق محصوالت و خدمات جدید و فرآیندهای سازمانی از 
قبیل مهندسی، سیستم ها، فرآیندها و تجهیزات و سایر دارایی های متعلق به شرکت می باشد. از دیدگاه 
مون و کیم )2006(، س��رمایه س��اختاری شامل شاخص هایی از قبیل فرهنگ س��ازمانی، فرآیندهای 
س��ازمانی، سیستم های اطالعاتی و مالکیت فکری است. سرمایه ارتباطی، در برگیرنده کلیه دانش قرار 
گرفته ش��ده در روابط یک س��ازمان با محیط خود شامل مشتریان و شرکا است )مون و کیم، 2006(. 
سرمایه اجتماعی نیز شامل مجموع منابع و ارزشی است که در شبکه ای از روابط فردی و درون سازمانی 
نهفته است و در سه قسمت ساختاری )الگوی کلی روابط بین افراد را نشان می دهد(، شناختی )تفاسیر 
و سیس��تم های معنادار در بین گروه ها را به اش��تراك می گذارد( و رابطه ای )روابط ویژه ای که افراد با 

یکدیگر دارند( قابل بررسی است )ناهاپیت و گوشال، 1998(.

1 . Kalkan et al, 2014
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کارآفرینی فناورانه
کارآفرینی، همانند راهبردی برای توسعه پایدار شناخته می شود که می تواند از ظرفیت ها و قابلیت های 
فناوری های جدید بهره بگیرد. هم افزایی جریان راهبردی کارآفرینی و ظرفیت های توس��عه ای فناوری، 
در کارآفرینی فناورانه متبلور می ش��ود )شریف زاده و اسدی، 1389(. کارآفرینی فناورانه شامل فرآیند 
خلق، بهره برداری و توس��عه فرصت های  فناورانه جدید در بازار می باش��د )ماچنیک و کردل1، 2016(. 
کارآفرینی فناورانه می تواند به عنوان امکانات ایجاد محصوالت جدید، معرفی این محصوالت به بازار و 
ف��روش آن ها به قیمتی بیش از هزینه های تولی��د تعریف گردد. این امکانات از اختالف عقاید در مورد 
آینده فناوری های جدید یا موجود )ولی بهره برداری نش��ده(، با توجه به یک یا چند کاربرد ویژه نشات 
می گیرند )پتی و ژانگ، 2013(. در کل، کارآفرینی فناورانه اشاره به ادغام توانایی فناوری و دانش همراه 
با مهارت ها و شایس��تگی های کارآفرینانه دارد که متش��کل از چهار عنصر فناوری، کارآفرین، ش��رکت 
)ساختار و مدیریت( و زمینه می باشد تا با بهبود و یا ایجاد قابلیت ها در ارتباط با هریک از این عوامل، 

به مزیت رقابتی دست یابد.
نقش اصلی کارآفرینی فناورانه، یکپارچه کردن ترکیب افراد منحصر به فرد و دارایی های ناهمگون 
و نامتجانس یا به عبارت دیگر، ایجاد و تسخیر ارزش برای شرکت از طریق تجربیات و کشف مشترك 
اس��ت )بایلتی2، 2012(. پتی و ژانگ )2011(، نیز در رابطه با نقش کارآفرینی فناورانه بیان می کنند 
که کارآفرینی فناورانه قصد دارد با س��رعت بخش��یدن به روند تبدیل علوم و دانش جدید به فناوری، 
نیازهای جامعه را حل کند و همچنین به دنبال آن است که با به کارگیری این فناوری ها و کاربردها، به 
ایجاد یا توسعه و مدیریت بهتر سازمان ها بپردازد. در مجموع کارآفرینی فناورانه، در سیستمی منعکس 
شده است که بازیگران آن در حال تعامل در مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با: 1. شناسایی و توسعه 
فناوری، 2. تشخیص فرصت های فناورانه، 3. توسعه محصوالت، 4. توسعه و ایجاد کسب و کار فناورانه 
هستند که این چهار نوع ذکر شده، فعالیت های اصلی کارآفرینانی فناورانه هستند )پتی و ژانگ، 2011(. 
در نهایت می توان بیان کرد که کارآفرینی فناورانه به نوعی مدیریت کارآفرینانه شباهت دارد که تمام 
فعالیت های مدیریتی و تصمیمات مرتبط با خلق کس��ب و کارهای جدید و توس��عه نوآوری ها از منابع 
جدید یا بهبودیافته، صرف نظر از حوزه این فعالیت ها را شامل می شود )احمدیان و همکاران، 1391(.

1 . Machnik & Kordel, 2016
2 . Bailetti, 2012
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مزیت رقابتی
با توجه به افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی و عدم اطمینان در محیط سازمان ها، نیاز روز 
افزون به اتخاذ راهبردی بلندمدت و تفهیم آن به مجموعه، ایجاد تفکر سیستمی و بینش مشترك در 
س��ازمان و همچنین  برقراری مزیت رقابتی احساس می شود. مزیت رقابتی به مجموعه ای از قابلیت ها 
اش��اره دارد که به طور دائم س��ازمان ها را قادر می سازد تا از رقبا عملکرد بهتری داشته باشند )بوبیلو1، 
2010(. مزیت رقابتی هنگامی وجود دارد که یک شرکت قادر به ارائه همان مزایای رقبا با هزینه کمتر 
)مزیت هزینه(، یا ارائه محصوالتی با مزایایی بیش از رقبا )مزیت تمایز( باشد. در تعریفی دیگر، مزیت 
رقابتی به عنوان کاری که ش��رکت بهتر از رقبایش انجام می دهد و این امر زمینه خدمت رس��انی بهتر 
به مش��تریان، تامین نیازها یا حفظ روابط رضایت بخش دو جانبه با ذینفعان را برایش فراهم می آورد، 

شناخته می شود )دیریسو همکاران2، 2013(.
طبرس��ا و همکارانش )1391(، مزیت رقابتی را با توجه به س��ه شاخص هوشمندی نسبت به رقبا 
)تالش در جهت شناس��ایی حرکات رقیبان و درك کلی از سازمان های رقیب، بررسی اطالعات مرتبط 
با قابلیت ها، نقاط قوت و ضعف رقبا(، هوشمندی نسبت به بازار )توجه به رفتار مشتری و درك نیازها و 
ارزش های او، استفاده از تکنیک های روز بررسی بازار جهت کسب اطالعات جدید( و هوشمندی مبتنی 
بر فناوری )پیش بینی روندهای تکنولوژی از طریق تحقیقات سازمانی، تمرکز بر ایجاد تیم های تخصصی 
پویش تکنولوژی( مورد بررس��ی قرار داده اند. براي دستیابي به این شاخص ها، یک سازمان هم باید به 
موقعی��ت خارجي خود توجه کند و هم توانمندي هاي داخلي را مورد توجه قرار دهد. از س��رمایه های 
فکری سازمان به عنوان یکی از موضوعات مهم در رابطه با توانمندی های داخلی سازمان یاد می کنند 
که در ارتباط با مزیت رقابتی پایدار، نقش عمده ای را ایفا می کند )یاسین و همکاران، 2016(. از اینرو، 
در مس��یر ایجاد مزیت رقابتي دو نکته مهم قابل تعمق است: نخست این که، سازمان بتواند به واسطه 
قابلیت های سازمانی خود، مزیت رقابتي پایداري خلق کند که براي مشتریان ارزشمند بوده، همواره برتر 
از رقبا باش��د. دوم، به خاطر افزایش پیچیدگي هاي محیطي و شدت رقابت، مزیت رقابتي یا به راحتي 
توس��ط رقبا تقلید می ش��ود یا از نظر مش��تریان به زودي رنگ می بازد و بایستي با مزیت هاي جدیدي 
جایگزین شوند؛ بر این اساس سازمان باید به فکر پیدا کردن مزیت هاي رقابتي پایدار براي خود باشد 

1 . Bobillo, 2010
2 . Dirisu et al, 2013
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)انصاری و همکاران، 1392(. 
مطالعات مختلفی به بررس��ی تاثیر سرمایه فکری با کارآفرینی فناورانه و مزیت رقابتی پرداخته اند 
که در ادامه به صورت مختصر به برخی از آنها اش��اره می ش��ود. ال طبا و انکرا1 )2016(، در پژوهشی به 
بررس��ی نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یعدی از سرمایه فکری بر انتقال فناوری پرداخته اند و نتیجه 
گرفتند که س��رمایه های اجتماعی س��ازمانی که بین شرکا و مشتریان در سازمان برقرار است بر انتقال 
فناوری س��ازمان ها تاثیر مثبتی دارند. اس��ترین و همکارانش2 )2016(، به بررسی تاثیر سرمایه انسانی 
بر کارآفرینی فناوری در بین کش��ورهای عضو جم، پرداخته و نتیجه گرفتند که س��رمایه انس��انی بر 
کارآفرینی فناوری در بین این کش��ورها، تاثیر دارد. ماتیجان3 )2016(، در پژوهش��ش به اهمیت نقش 
کارآفرینی فناورانه در توسعه نوآوری کسب و کارها پرداخته و بیان می کند که کسب و کارهای کوچک 
به دلیل محدودیت های مالی و منابعی که دارند با شناس��ایی فرصت های فناورانه س��عی در توس��عه 
نوآوری و رشد خودشان دارند. فان4 )2015(، در پژوهشی دیگر با بررسی ارتباط سرمایه فکری با رشد 
ش��رکت های کارآفرینانه فناورمحور چین، به این نتیجه رس��ید که دارایی های نامشهود و سرمایه های 
فکری دارای ارتباط مثبتی با رش��د چنین شرکت هایی می باشند. پیرسون و همکاران5 )2015(، تاثیر 
مناب��ع نامش��هود بر مزیت رقابتی را در خطوط هوایی آس��یایی مطالعه کردن��د. نتایج مطالعات آن ها، 
نشان داد که منابع نامشهود سازمانی بر مزیت رقابتی شرکت های هواپیمایی تاثیرگذار هستند. کالزا و 
همکاران6 )2014(، در تحقیقی با عنوان سرمایه های فکری مراکز رشد، با ارائه یک مدل مفهومی برای 
تحلیل س��رمایه های فکری نسل جدید مراکز رش��د که تکنولوژی محور هستند، نقش سه بعد سرمایه 
فکری ش��امل سرمایه ساختاری، انسانی و رابطه ای در موفقیت مراکز رشد تکنولوژی محور را برجسته 
کرده اند. چاهال و باکشی7 )2014(، در بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی و عملکرد و نقش 
میانجی نوآوری و یادگیری بیان کردند که س��رمایه فکری با تأثیر بر نوآوری منجر به مزیت رقابتی و 
بهبود عملکرد می ش��ود. در پژوهش��ی دیگر فن و ژو8 )2012(، به بررسی نقش سرمایه فکری بر ایجاد 

1 . Al-Tabbaa & Ankrah, 2016
2 . Estrin et al, 2016
3 . Matejun, 2016
4 . Fan, 2015
5 . Pearson et al, 2015
6 . Calza et al, 2014
7 . Chahal & Bakshi, 2014
8 . Fan & Xue, 2012
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و اس��تقرار کسب و کارهای تکنولوژی محور پرداخته اند و نتیجه گرفتند که به ترتیب، سرمایه نوآوری، 
س��رمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه انس��انی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. رمضانپور 
نرگسی و همکاران )1394(، در پژوهشی با عنوان عوامل کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در 
ش��رکت های دانش بنیان مستقر در پارك های علم و فناوری در ایران نتیجه گرفتند که عناصری نظیر 
دولت، دانش��گاه، سرمایه، زیرساخت، بازار/مش��تریان، مشاوران و کارآفرین فناور مهمترین عوامل موثر 
بر توس��عه کارآفرینی فناورانه محسوب می ش��وند. در نهایت، وظیفه دولت ابادی )1392(، در پژوهشی 
با عنوان شناس��ایی عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینی فناورانه س��ازمانی در کریدور فناوری نانو، نشان 
داد که 5 گروه عوامل س��ازمانی، محیطی، فردی، نهادی و فناورانه بر کارآفرینی فناورانه س��ازمانی در 
شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو در ایران موثر هستند. اولویت هر یک از آن ها هم به ترتیب زیر 

است: عوامل فردی؛ محیطی؛ فناورانه؛ نهادی و سازمانی.
بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری، کارآفرینی فناورانه 
و مزیت رقابتی وجود دارد. با بررسی ارتباط هر یک از متغیرها، فرضیه های پژوهش به شرح زیر است.

فرضیه 1: سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی دارد.
فرضیه 2: سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی فناورانه دارد.
فرضیه 3: کارآفرینی فناورانه تاثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی دارد.

فرضیه 4: س��رمایه فکری بر مزیت رقابتی تاثیر غیرمس��تقیم از طریق متغیر میانجی کارآفرینی 
فناورانه دارد.

ب��ا توجه ب��ه هدف اصلی و همچنین فرضیه های پژوهش، مدل مفهومی پژوهش )ش��کل 1( تهیه 
گشته که در نمای زیر نشان داده شده است:
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شکل )1(: مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
پژوه��ش حاض��ر برمبنای ه��دف از نوع کارب��ردی اس��ت و از لحاظ نحوة گ��ردآوری داده ه��ا از نوع 
توصیفی پیمایشی از نوع تحلیل همبستگی است که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق 
تحلیل ش��ده است و به طور مشخص مبتنی بر معادالت س��اختاری است. برای گردآوری اطالعات در 
زمین��ه مبانی نظ��ری و ادبیات موضوع از منابع کتابخانه ای و براي جم��ع آوري داده ها از روش میداني 
به کمک پرسش��نامه استفاده شده است. در پایان براي س��نجش و مدل سازي روابط میان متغیرها از 
معادالت س���اختاري و Smart PLS استفاده شده اس��ت. جامعه آماری پژوهش شامل 190 شرکت 
مس��تقر در مراکز رش��د شهر تهران قرار داشته اند، بود که با اس��تفاده از روش نمونه گیری سرشماری، 
پرسش��نامه بین همه آنها توزیع گردید. این ش��رکت ها در مراکز رش��د دانش��گاه تهران )46 شرکت(، 
مرکز رش��د فناوری های پیشرفته دانشگاه شریف )42 شرکت(، مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس )40 
ش��رکت(، مرکز رشد دانشگاه شهید بهش��تی )30 شرکت(، مرکز رشد دانش��گاه الزهرا )25 شرکت(، 
مرکز رشد دانشگاه شاهد )7 شرکت(، مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی )21 شرکت( بود. 
فعالیت های این ش��رکت ها در 5 دس��ته فناوری اطالعات، زیست فناوری، خدمات مهندسی، تجهیزات 
پزش��کی و نانوفناوری قابل دس��ته بندی بود. ابزار اصلی گردآوری داده ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه 
است. پرسشنامه ها با مشارکت مدیران عامل این شرکت ها تکمیل گردید )هر شرکت یک پرسشنامه(. 
در پژوهش حاضر برای س��نجش س��رمایه فکری، از پژوهش مون و کیم )2006( و ناهاپیت و گوشال 
)1998(، استفاده شده است. آنها چهار بعد سرمایه انسانی )11 سوال(، سرمایه ساختاری )18 سوال(، 
سرمایه ارتباطی )10 سوال( و سرمایه اجتماعی )6 سوال( را برای این بعد مطرح کرده اند. برای سنجش 
فرآیند کارآفرینی فناورانه، از ابعاد مدل پتی و ژانگ )2011( استفاده شده است. آن ها فرآیند کارآفرینی 
فناورانه را در چهار بعِد شناسایی و توسعه فناوری )3 سوال(، تشخیص فرصت های فناورانه )4 سوال(، 
توسعه محصوالت جدید )3 سوال( و توسعه و ایجاد کسب و کار )3 سوال( مطرح نمودند. برای سنجش 
بعد مزیت رقابتی نیز از ابعاد مدل طبرس��ا و همکاران )1391(، اس��تفاده شده است که آن ها سه بعد 
هوشمندی رقبا )2 سوال(، هوشمندی بازار )2 سوال( و هوشمندی فناوری )2 سوال( را برای سنجش 

مزیت رقابتی مطرح کرده اند.
ب��رای حص��ول اطمینان از روایی محتوایی و ظاهری پرسش��نامه، ویرایش اولیه آن مورد بررس��ی 
متخصصان و صاحبنظران در این زمینه قرار گرفت و با توجه به نظرات و پیشنهادهای آن ها، اصالحات 
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الزم بر روی سواالت انجام شد و پس از تایید مورد استفاده قرار گرفت. برای برازش و آزمودن فرضیه ها 
با استفاده از مدل های ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. 
این روش بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی است که روابط بین متغیرها پیچیده و حجم نمونه اندك 
باش��د. برای تحلیل مدل ها در روش معادالت س��اختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، ابتدا باید به 
بررس��ی برازش مدل و س��پس آزمودن فرضیه های پژوهش پرداخت. بررسی برازش مدل در دو بخش 

برازش مدل های اندازه گیری و برازش مدل ساختاری انجام می شود )داوری و رضازاده، 1392(.
برای بررس��ی برازش مدل اندازه گیری، از س��ه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا اس��تفاده 
می شود. برای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ پرداخته شده است. نتایج 

در جدول )1(، آورده شده است.

جدول )1(: نتایج پایایی سازه های پژوهش

ضریب پایایی ترکیبیضریب آلفای کرونباخمتغیرهای پژوهش

0/930/91سرمایه فکری

0/710/84کارآفرینی فناورانه

0/760/86مزیت رقابتی

همانطور که در جدول )1(، مشخص است همه متغیرها از پایایی باالیی برخوردارند. پایایی ترکیبی 
و ضریب آلفای کرونباخ در مورد همه متغیرها باالتر از 0/7 است و نشان می دهد که ابزار پژوهش حاضر، 

برازش مناسبی دارند.
روایی پرسشنامه توس��ط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدل سازی معادالت ساختاری 
اس��ت، بررسی ش��د. معیار AVE1 )میانگین واریانس استخراج ش��ده(، میزان همبستگی یک سازه با 
شاخص های خود را نشان می دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. مقدار 
AVE مربوط به سازه های پژوهش در جدول )2(، آمده است. در قسمت روایی واگرا، میزان همبستگی 

یک س��ازه با ش��اخص هایش در مقابل همبس��تگی آن سازه با سایر سازه ها مقایس��ه می شود )هالند2، 
1999(. نتایج روایی واگرا نیز در جدول )2(، آمده است.

1 . Average Variance Extracted
2 . Hulland, 1999



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره پنجم/ شماره 1/  تابستان 1396 52

جدول )2(: نتایج روایی همگرا و روایی واگرای سازه های پژوهش

123456سازه ها

AVE0/500/530/590/670/540/54

10/71. سرمایه انسانی

20/560/73. سرمایه ساختاری

30/460/620/77. سرمایه ارتباطی

40/520/520/510/82. سرمایه اجتماعی

50/550/600/310/570/73. کارآفرینی فناورانه

60/370/460/540/440/470/73. مزیت رقابتی

با توجه به نتایج جدول )AVE ،)2 همه س��ازه ها باالتر از 0/5 اس��ت و در نتیجه روایی همگرای 
مدل و مناسب بودن برازش مدل های اندازه گیری تایید می شود. همچنین نتایج به دست آمده از روایی 
واگ��رای متغیرهای پژوهش ک��ه در خانه های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته اند، نیز نش��ان 
می دهد که س��ازه های پژوهش، تعامل بیش��تری با ش��اخص های خود دارند تا با سازه های دیگر و این 

نشان دهنده این است که روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.

تجزیه و تحلیل یافته ها
در مرحله بعدی روابط میان متغیرها با استفاده از مدل ساختاری در روش PLS بررسی شد که در دو 
حالت اعداد معناداری1 و تخمین اس��تاندارد2 نتایج درج ش��د. در ابتدا، برای تأیید فرضیه های پژوهش 
از فرمان Bootstrapping نرم افزار Smart PLS اس��تفاده ش��د که خروجی حاصل ضرایب t را نشان 
می دهد )شکل 2(. وقتی مقادیر t در بازة بیشتر از 1.96+ و کمتر از 1.96-  باشند، بیانگر معنادار بودن 
پارامتر مربوطه و متعاقباً تأیید فرضیه های پژوهش اس��ت. همانگونه که در ش��کل شماره )2( مشخص 
می باشد، ضرایب t بین سه سازة اصلی پژوهش همگی باالی 1.96 هستند که مبین پذیرش فرضیه های 

پژوهش است.

1 . T-values 
2 . Standardized Estimation
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شکل )2(: اجرای مدل در حالت اعداد معناداری

بعد از تخمین استاندارد، با استفاده از نرم افزار Smart PLS رابطه علت و معلولی بین سازه های 
پژوهش س��نجیده ش��د. همانطور که در شکل ش��ماره 3 )اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد( 
نمایان اس��ت، رابطه بین س��ه س��ازة اصلی پژوهش معنی دار و مستقیم اس��ت؛ بدین ترتیب سرمایه 
فکری بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معنی داری دارد )فرضیه 1( که طبق ضرایب استاندارد خروجی 
نرم افزار، 25 درصد از تغییرات مزیت رقابتی توسط سرمایه فکری پیش بینی می شود. تأثیر سرمایه 
فک��ری بر کارآفرینی فناورانه )فرضی��ه 2( و همچنین کارآفرینی فناورانه ب��ر مزیت رقابتی )فرضیه 
3( نیز مثبت و معنی دار اس��ت. ضرایب علی مس��یرهای بین سه س��ازة اصلی پژوهش نشان از تأثیر 
مس��تقیم و غیرمستقیم )از طریق متغیر میانجی کارآفرینی فناورانه( سرمایه فکری بر مزیت رقابتی 
دارد. بطوری که تأثیر مس��تقیم به میزان 25 درصد، تأثیر غیر مس��تقیم به میزان 11 درصد )%66 × 

17%( تبیین گشته است.
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شکل )3(:  اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد

نتایج اجرای مدل در دو حالت اعداد معناداری و تخمین استاندارد در جدول شماره )3( آمده است:

جدول )3(: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

ضرایب فرضیه ها
استاندارد شده

مقدار آماره 
t-valueنتیجه

تأیید 0/253/56سرمایه فکری ← مزیت رقابتی

تأیید 0/6617/65سرمایه فکری ← کارآفرینی فناورانه

تأیید 0/172/52کارآفرینی فناورانه ← مزیت رقابتی

تأیید -0/11سرمایه فکری ← کارآفرینی فناورانه ← مزیت رقابتی

در نهایت، برازش کلی مدل باال توسط معیار GOF نیز بررسی گشت که فرمول آن در زیر آمده است:
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2R نیز مقدار میانگین مقادیر com نشانه  میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه بوده و به طوری که 
2R سازه  درون زای مدل را نشان مي دهد که در شکل شماره )3( داخل دایره ها نمایش داده شده اند. 
وتزلس و همکاران )2009(، سه مقدار 0/01؛ 0/25؛ و 0/36 را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 
برای GOF معرفی نموده اند. در پژوهش حاضر، حاصل شدن مقدار 0/584 برای GOF، نشان از برازش 

کلی قوی مدل پژوهش حاضر دارد.

نتیجه گیری
در پژوهش حاضر، نش��ان داده ش��د که س��رمایه های فکری س��ازمانی به عنوان عامل مهم و موثر در 
توس��عه کارآفرینی فناورانه و دستیابی به مزیت رقابتی، ش��ناخته می شوند. تأیید فرضیه اول پژوهش 
بیانگر این مطلب اس��ت که س��رمایه های فکری ب��ر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معن��اداری دارند. این 
نتیجه به این معنی اس��ت که در صورت توجه به س��رمایه ها و دارایی های نامشهود از قبیل دارایی های 
انسانی، دارایی های ساختاری، دارایی های ارتباطی و دارایی های اجتماعی، می توان این انتظار را داشته 
باش��یم که سازمان نسبت به رقبایش، مزیت رقابتی را ایجاد نماید. همانطور که گفته شد سرمایه های 
فکری ش��رکت ها از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر مزیت رقابتی ش��ناخته می شود که در بسیاری از 
تحقیقات به آن ها اشاره شده است )یاسین و همکاران، 2016(. سرمایه فکری نشان دهندة مجموعه ای 
از دارایی های دانش محور اس��ت که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی های آن محسوب 
می شود و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به طور قابل مالحظه ای به بهبود وضعیت 
رقابتی س��ازمان کمک می کند. توجه به دارایی های نامش��هود در شرکت و پرورش دادن این دارایی ها، 
کارکنان شرکت را به سمت فعالیت هایی سوق می دهد که اثربخشی بیشتری را به همراه داشته باشد و 
نهایتاً این فعالیت ها، مزیت رقابتی را برای سازمان به همراه داشته باشد. نتایج و یافته های این فرضیه 
با نتایج تحقیقات پیرس��ون و همکاران )2015( و چاهال و باکش��ی )2014( همخوانی دارد. آنها اشاره 
کرده اند که وجود سرمایه فکری یک منبع بالقوه ای برای مزیت رقابتی سازمان می باشد که باعث رشد 

و توسعه سازمان شده و نهایتاً منجر به بهبود عملکرد سازمان می شوند. 
نتایج به دس��ت آمده از فرضیه دوم پژوهش، نش��ان می دهد که س��رمایه های فکری بر کارآفرینی 
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فناورانه تاثیر مثبت و معناداری دارند. همانطور که در ادبیات پژوهش بیان شد، یکی از عناصر کلیدی 
تاثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه با توجه به اقتصاد دانش محور امروزی؛ دانش، مهارت، توانایی کارکنان 
و بصورت کلی دارایی های نامش��هود س��ازمان هس��تند که از آن به عنوان سرمایه های فکری سازمان، 
یاد می ش��ود. بر این اساس، سرمایه فکری که متش��کل از دانش و مهارت های مفید است، یک دارایی 
با ارزش برای ش��رکت ها محسوب می شود که قادر است عالوه بر ایجاد ایده هایی برای توسعه محصول 
و نوآوری های فناورانه، راه حلی برای مش��کالت اجتناب ناپذیر در این زمینه ها را نیز فراهم کند )فان، 
2015(. عالوه بر این، نتایج پژوهش فن و ژو )2012(، نیز تاییدی بر یافته فرضیه حاضر می باشد. آن ها 
بیان کردند که س��رمایه های فکری سازمان در تنظیم استراتژی هایی که به کشف فرصت های کسب و 

کار جدید و کارآفرینی فناورانه منجر می شوند، کمک می کنند.
تاثی��ر کارآفرین��ی فناورانه بر مزی��ت رقابتی در فرضیه س��وم مورد تایید قرار گرف��ت. این نتیجه 
نش��ان دهنده این اس��ت که کارآفرینی فناورانه که اش��اره به یک انتخاب راهبردی مه��م برای افراد و 
بنگاه ها جهت ورود به بازارهای جدید یا حوزه های کسب و کار نو و روش و فرآیند کشف، بهره برداری و 
کاوش فرصت بازار برای فناوری ها را دارد؛ بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و مهمی دارد. امروزه کارآفرینی 
بخصوص کارآفرینی فناورانه را به این دلیل که س��ازمان ها را قادر می س��ازد تا بهتر و س��ریع تر نسبت 
به رقبا به چالش هاي محیطي و فناوری های پیچیده پاس��خ دهند، به عنوان یکي از کلیدهاي محرك 
در طول دوره موفقیت س��ازمان یاد می کنند. در راس��تای این نتیجه تاج الدینی )2010(، بیان کرد که 
مفه��وم کارآفرینی، به عنوان راهکاری برای حفظ و تعالی ش��اخص های پایداری مزیت های رقابتی در 
س��ازمان ها ش��ناخته می ش��ود. پتی و ژانگ )2013(، نیز معتقدند، تاکید کارآفرینی فناورانه و ایجاد و 
کشف فرصت های فناورانه به توسعه و تجاری سازی محصوالت جدید و تکنولوژی محور، به دلیل بهبود 
عملکرد و کس��ب مزیت رقابتی ش��رکت های تکنولوژی محور از طریق تاثیر بر قابلیت ها و پیکربندی 
شبکه/س��رمایه اجتماعی اس��ت. عالوه بر این، نتایج پژوهش های ماتیجان )2016( و زهرا و نیلس��ن 
)2002(، که بیان کردند در واقع سازمان ها با گرایش داشتن به کارآفرینی فناورانه و توسعه محصوالت 
فناورانه، در پاسخ به محیط های متغیر و توسعه قابلیت های جدید رقابتی به موفقیت خواهند رسید، نیز 

همسو با یافته حاضر می باشد.
در نهایت در فرضیه چهارم این نتیجه به دست آمد که کارآفرینی فناورانه به عنوان نقش میانجی 
بین س��رمایه های فکری و مزیت رقابتی عمل می کند. در این راس��تا می توان بیان کرد که سرمایه های 
فکری سازمانی یعنی سرمایه های ساختاری، انسانی، رابطه ای و اجتماعی، به عنوان حمایت کننده های 
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کارآفرینی فناورانه ش��ناخته می ش��وند و از این طریق منجر به دس��تیابی به مزیت رقابتی می ش��وند 
)اس��ترین و هم��کاران، 2016؛ ماتیجان، 2016(. فن و ژو )2012(، نیز در این راس��تا بیان کردند که 
سرمایه فکری سازمان در تنظیم استراتژی هایی که به کشف فرصت های کسب و کار جدید و کارآفرینی 
فناورانه منجر می شوند، کمک کرده و در نهایت باعث مزیت رقابتی در بازار می شوند. از اینرو با توجه 

به نتایج به دست آمده از فرضیات پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
مدی��ران مراکز رش��د به منظور ارتقا رقابت پذیری ش��رکت های موجود در ای��ن مراکز، به ارتقای 
دانش فنی ش��رکت های مستقر کمک نمایند. ارتقا دانش تواند از طریق ایجاد یک سیستم گریدبندی 
شرکت ها انجام گردد. بر اساس این سیستم، شرکت ها دارای گریدهای پایین تر برای ماندن در مراکز 
رشد بایستی به ارتقای خود از طریق آموزش یا ارتقا تکنولوژی توجه کنند. همچنین شبکه سازی این 
شرکت ها  می تواند به شناسایی بهتر روندهای کسب و کار  و یا سرریز دانشی کمک کند. بروزرسانی 
سیس��تم های دانشی شرکت، در جهت شناسایی بهتر فرصت های کارآفرینانه فناورانه هم می تواند در 
این زمینه راهگشا باشد. با توجه به وابستگی مراکز رشد به دانشگاه ها، می توان مخزنی از استعدادهای 
دانش��گاهی فراهم کرد تا مدیران ش��رکت ها بتوانند با جذب متخصصین و پژوهشگران فضای مناسبی 
برای فعالیت های علمی و مهندس��ی ایجاد کنند. اطالع رس��انی در  زمینه ها بازارها،  تامین کننده ها، 
نمایشگاه ها  و برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در داخل این مراکز و یا مراکز صنعتی می تواند به توسعه 

فرصت های فناورانه کمک کند.
پژوهش حاضر با محدودیت هایی مواجه بود. محدودیت نخس��ت این بود که برخی از شرکت ها به 
دالیلی حاضر به همکاری در پژوهش نبودند. محدودیت دیگر در رابطه با تعمیم نتایج به دس��ت آمده 
از پژوهش حاضر اس��ت. واضح اس��ت که نتایج پژوهش هایي که در مقطع خاصي از زمان و مکان و در 
یک شرکت خاص انجام مي شوند، را نمي توان با اطمینان کامل به سایر شرایط زماني و مکاني و دیگر 
صنای��ع تعمیم داد. براي اینکه نتایج حاص��ل از این پژوهش از قابلیت تعمیم و به بیان دقیق تر، روایي 
بیروني باالتري برخوردار باشد، الزم است که این برنامه پژوهشي را در گستره زماني و مکاني وسیع تري 
به اجرا گذاشت که محققان آتی می توانند با بررسی آن، نتایج را با یافته های این پژوهش مقایسه کنند. 
همچنین با توجه به متغیرهای مورد بررس��ی پیش��نهاد می گردد تا محققان بعدی تحقیقات طولی در 
این زمینه برای بررس��ی اثرات دقیق تر متغیرها بر یکدیگر را انجام دهند. در نهایت پیش��نهاد می گردد 
که محققان بعدی به بررسی سایر متغیرهای میانجی و تعدیل گر تاثیرگذار بر رابطه بین سرمایه فکری 

و مزیت رقابتی بپردازند.
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