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های فردی وجود مهارت و عملکرد یک شرکت وابسته به بسیاری از عوامل مانند نوآوری در آن شرکت     
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 . مقدمه1

برای بقا در صحنه رقابت نیازمند نوآوری مداوم در محصوالت و  بنیانهای دانش شرکتامروزه      
تغییر نیازهای روزافزون مشتری  :های تغییر محیطی از جمله فرآیندها هستند تا بتوانند به نشانه

بنیان دانشهای  شرکت ،و توسعه اقتصادی سازمان همکاری چونهم علمیمهم  مراکز گو باشند. پاسخ
و  علمی، پژوهشی مراکزدر  کردهتحصیل انسانی های گروهدسته از آناند: گونه تعریف کردهرا این

 ،علمی های نظریهو  نظریعلوم  فراگیریعالوه بر  مراکز اینتوانسته باشند در  که تحقیقاتی
 د.نهمراه داشته باشبه ارزش را تولیدکنندهدرآمدزا و  های فعالیتگرفته به  علوم فرا تبدیل های روش

با  بنابراین، ؛ها شناخته شده استعنوان محرک اصلی پیشرفت و موفقیت در این شرکتنوآوری به
ضرورت وجود  ها در بازارهای داخلی و خارجی،توجه به لزوم افزایش توان رقابتی شرکت

فرآیند نوآوری و بهبود تر شود تا از این طریق انجام سریعهای کارآفرینانه احساس می شایستگی
گویی ها قادر باشند به رشد سریع و سودآور دست یافته و توان پاسخپذیر باشد و شرکتعملکرد امکان

. پیچیدگی محیطی، ضرورت و رقابت در بازارهای به سرعت در حال تغییر امروز را داشته باشند
های  ترین آنها شایستگی کند که مهمیویژه را ایجاب م هایی ها و شایستگیپیدایش مدیرانی با قابلیت

هایی است که  ها و شایستگیها، مهارتهای کارآفرینانه شامل کلیه دانش قابلیت کارآفرینانه است.
کند. بسیاری از کارآفرینان وکار کمک میاندازی و مدیریت کسبافراد را در تشخیص فرصت، راه

های جدید کارآفرینانه را  دانش و تجربه پیشین در یک زمینه خاص و مشخص، فرصت داشتندلیل  به
بنیان از های دانشکه مدیران شرکتبر این اساس و با توجه به این[. 20] دهندتشخیص می

های  ها و شایستگی توجه به قابلیت شوند، ها محسوب می گیری های اصلی و هسته عمده تصمیم مهره
نوآوری یکی از  د.ها تأثیرگذار خواهد بو گیری بر موفقیت این شرکتنها به میزان چشمآ  کارآفرینانه

این پژوهش، هدف اصلی  بنابراین، باشد؛می هاپذیر ساختن شرکتترین منابع سودآور و رقابتاصلی
 است. بر نوآوری و عملکرد های کارآفرینانه تأثیرشایستگی اثبات

 
 پژوهش. مبانی و چارچوب نظری 2

ها خصوصیات زیربنایی هستند که به  شایستگی ،نظرانصاحب به عقیده .شایستگی کارآفرینانه
ای از ها به مجموعه [. شایستگی24] شوندعملکرد موثرتر و باالتر در نقش شغلی مرتبط می

  هایها، نقش پنداری ها، خصایص، خویشتن های ضمنی مانند دانش عمومی و تخصصی، انگیزه ویژگی
ها، شخصیت، خرد، تخصص )اجتماعی، فنی و  ها، توانایی ها، باور ها، ارزش ها، نگرش عی، مهارتاجتما
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ابقا و یا رشد یک  کار، به آغاز  شود که در نتیجههای رفتاری گفته می مدیریتی(، طرز فکر و گرایش
ای در ذهن به  ایده دهد تا ازو این توانایی را به کارآفرین می [5] آمیز بروز کرده استفعالیت مخاطره

آمیز، عملکرد سطح باال و سود حداکثری  کردن یک فعالیت مخاطره ل شود و در مدیریتئخلق ارزش نا
 [.13] ه کندئارا

های کارآفرینانه به سه طبقه شایستگی کارآفرینی، شایستگی مدیریتی و شایستگی  ایستگیش     
تعیین  مانند یهایکارآفرینی اجرای فعالیتدرگیرشدن در نقش  .شوندبندی میتقسیم  ایوظیفه
 ،الزم برای تحقق اهداف یها راهبردتدوین  ،وکار چالشی و قابل حصولکسب انداز و اهدافچشم

کیفیت باال و ارائه محصوالت یا  های باتشخیص فرصت ،یمحیط تحلیل ،ها راهبردارزیابی اثربخشی 
توانایی ادارک  تعهد باال، خالقیت، نوآوری، هشیاری،ها مستلزم وجود باشد. این نقشخدمات عالی می

ها و تبدیل آنها به نتایج سودآور در کارآفرینان درک فرصت ارزیابی، شناسایی، جو،وبرای جست
[. 6] های مدیریتی دارد های کارآفرینانه ارتباط بسیاری با شایستگیشایستگی [.17] باشند می

-برنامه همچونهایی . وظایف مدیریتی فعالیتبه عهده دارندها نقش مدیریتی را SME کارآفرینان در

 این وظایف معطوف به هدف، کند.هدایت و کنترل منابع سازمانی را منعکس می سازماندهی، ریزی،
به  نیازدرگیرشدن در نقش مدیریتی  ،هادر بسیاری از روش باشند.مربوط به هم و وابسته به هم می

گیری،  نفس، خودآگاهی، خودانگیزشی، ثبات قدم در تصمیماعتماد به :فردی، ازجمله یهامهارت
برقراری ارتباطات و  مانندفردی  بینهای اندیشی( و مهارتمدیریتی و تفکرات مثبت )مثبت خود

ای نیز درگیر  در نقش وظیفه SMEکارآفرینان  وکار،کسب صاحبانعنوان به .تعامالت با دیگران دارد
و روش کار مناسب در  خبرگی و دارا بودن دانش فنیعهده گرفتن این نقش مستلزم هب باشند.می

 [.17] است وکاری مربوط به کسبکاربردن ابزارهاهای مشخص و توانایی به حوزه

 

 بسیارها را  رقابت موفق برای سازمان آوری،تغییرات اساسی در قوانین، رقابت جهانی و فن .نوآوری
های جدید  خدمات و روش فرآیند اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول، ،نوآوریمشکل کرده است. 

کننده برای بقا و عملکرد شدن به یک عامل تعییننوآوری به سرعت در حال تبدیلعملیات است. 
 کارگیری[. نوآوری به معنی به23]است تکامل تدریجی یک محیط رقابتی   عنوان نتیجهشرکت به

افزایش اهمیت نوآوری تا حدی به دلیل  ،[. در حقیقت15] باشدهای خالق در یک سازمان می ایده
ها را تحت فشار قرار داده است تا محصوالت و  . رقابت خارجی، شرکتاست شدن بازارها جهانی

 محصوالت جدید وارد کردن[. 3به نوآوری دست یابند ] مستمرطور خدمات متمایزی تولید کنند و به
کند تا حاشیه سود خود را حفظ کنند و این در حالی است که ها کمک میبه شرکت در بازار
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 .های خود را پایین نگه دارند کند تا هزینهها کمک میگذاری در نوآوری فرآیند به شرکت سرمایه
رآیندهای کارگیری فهبو  نوآوری محصوالت() نوآوری در سطح شرکت شامل خلق محصوالت جدید

[. اهمیت نوآوری محصول برای نتایج خوب درازمدت 8] باشد)نوآوری فرآیند( می تولیدی جدید
ها باید به این واقعیت [. شرکت7] طور وسیعی شناخته شده و گسترش پیدا کرده استشرکت اکنون به

عمر  چرخهآگاه باشند که این دو شکل نوآوری به یکدیگر وابسته بوده و یک تأخیر زمانی بین 
 محصول و فرآیند وجود دارد. 

 
کند. یعنی گیری، معنی پیدا می این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم .عملکرد
گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند. اغلب عملکرد با  تصمیم

ست. چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف کارایی و اثربخشی تعریف یا برابر دانسته شده ا
کار هیی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بآبوده و کار

علل داخلی )کارایی( و خارجی هر دو توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست. یعنی اند، میرفته
آمده دستهسطح ب ،روتوانند وجود داشته باشند. از اینعملکرد، میهای خاص )اثربخشی( برای بخش
[. عملکرد 16] گرفته استهای صورت یی و اثربخشی فعالیتآوکار، تابعی از کاراز عملکرد یک کسب

عنوان عمل امروز که مقدمه تولید عبارت دیگر، عملکرد به به ؛هم به عمل و نتیجه عمل اشاره دارد
عملکرد شرکت  پژوهش،[. در این 2]شود می، تعریف باشدمی ارزش خروجی فردامقدار مشخصی از 

مالی شامل عملکرد  عملکرد .باشدمدنظر می عملکرد داخلی و عملکرد فرآیند عملکرد مالی، با ابعاد:
. عملکرد فرآیند استباشد که در برگیرنده عواملی مثل سوددهی، رشد و رضایت مشتری بازار می
باشد که شامل: کارکنان های فردی می کیفیت و کارایی دارد. عملکرد داخلی مربوط به قابلیتاشاره به 

 [.8]است شایسته، راضی و خالق و نوآور 
 

 یمفهومها و مدل  یهفرضتوسعه 

. نوآوری استنوآوری  ،های کارآفرینانه از ابعاد شایستگی ییک .شایستگی کارآفرینانه و نوآوری
کردن دانش و عنوان داشتن بینش خالق در مورد ترکیبفرصت که به )تشخیص( شامل درک

 .، است)مشتری( داشته باشند کنندهتوانند برای مصرفکه آنها چه مفهومی میاطالعات خاص و این
هایی که  کننده ممتاز فرصتعنوان یک قضاوتاست که خودش را به نوآور فردی ،کاسوننظر از 

 هایدورهطور مکرر نیاز به توصیف نوآوری در شناسد. نوآوری بهگیرند، می دیگران آنها را در نظر نمی
تخصصی دارد و بنابراین نیازمند دانش زیاد است. افرادی که منابع بیشتر دارند )مانند توانایی شناختی، 
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تجربه عملی( احتمال بیشتر برای نوآوری دارند. داشتن منابع شناختی بیشتر در  تحصیالت، آموزش و
ها برای ارتقای سطح شرکت. [12] کندبندی و حل مشکل کمک میاسایی مشکل، فرمولهشن

های بهبود عملکرد، تالش و ارزیابی اثربخشی آنها، تدوین برنامه راهبردها باید به تدوین  شایستگی
نشدن از شکست و شروع مجدد، تفکر  ل، تعهد به اهداف بلندمدت و فردی، ناامیدئمداوم در حل مسا

ساختار و  کار، و های کسبها، تحلیل فرصتشهودی و سریع، سطح نوآوربودن، ارزیابی ریسک
خودآگاهی، خودانگیزشی،  الگوهای کنترل ارتباطات سازمانی موثر، قدرت مذاکره، مدیریت تعارض،

های خبرگی در حوزه و وکارکاربردن ابزارهای مربوط به کسبتوانایی به قدم، خودمدیریتی،ثبات
 .توجه داشته باشند و در این راستا قدم بردارند وکارمربوط به کسب

  های کارآفرینانه بر نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد. . شایستگیاول فرضیه
 

شود که به ایجاد عنوان یک توانمندساز قوی برای سازمان شناخته مینوآوری به .نوآوری و عملکرد
شود. محیط با پیچیدگی فزاینده و به سرعت در حال تغییر، منجر میارزش و حفظ مزیت رقابتی در 

دهد به های جدیدی که اجازه می گویی به نیازهای مشتریان و بهبود قابلیتهای نوآور، با پاسخ شرکت
وری  [. نوآوری در دستیابی به بهره19] تر خواهند بودعملکرد برتر یا سودآورتری دست یابند، موفق

عنوان نوآوری به ،به عبارت دیگر؛ [18] زایش کیفیت خدمات، بسیار مهم و حیاتی استاف وعملیاتی 
شود. توان نوآوری محسوب می آنها ها و بهبود عملکردیک نیروی مهم در جهت توسعه شرکت

به تدریج توجه بیشتری را  گرانپژوهشکننده عملکرد است. بر این اساس، ترین مشخصه تعیین مهم
هایی که از اهرم سرعت  شرکت ،[10] اندهای نوآوری بر عملکرد شرکت معطوف داشته به تأثیر جنبه

د نطلباندازی محصوالت جدید، هزینه و زمان کمتر را میراه باگویی به محیط نوآوری و سرعت پاسخ
کیفیت نوآوری عامل کلیدی دیگر است  شود.که این امر در نهایت به عملکرد باالی شرکت منجر می

های وشکه بر عملکرد شرکت موثر است. کیفیت نوآوری مستلزم پذیرش محصوالت، فرآیندها و ر
گانه فعالیت  های چندافزایی بین حوزه هم ،های سازمانی است. الزمه این امر جدید در سراسر فعالیت

تقلید است، تازگی و مشارکت   قابل شود که غیرای ایجاد می افزایی در حوزه ست. چنین هما  ها شرکت
نوآورتر به نسبت  R&Dبرد و های فزاینده سود می کند. سازمان از ایدهبودن را تشویق میبرای رقابتی

R&D [.21] کمتر نوآور در دستیابی به عملکرد شرکت موثر است 
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مقایسه با متوسط صنعت، تعداد مدیران با اولویت قراردادن تعداد محصوالت و خدمات جدید در      
فرآیندهای جدید یا بهبودیافته در مقایسه با متوسط صنعت، کارکنان راضی، شایسته، خالق و نوآور به 

 یابند. بهبود عملکرد و نوآوری دست می
  . نوآوری بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.دوم فرضیه

 

های کارآفرین جهت  مهارت شده،های انجاماساس پژوهشبر  .شایستگی کارآفرینانه و عملکرد
های  بین شایستگی .[14،11،5] کندآمیز و پیشرفت به او کمک میاقدام به عملکرد مخاطره

های سازمانی  های کوچک و متوسط با دو ساختار حوزه رقابتی و توانایی کارآفرینانه و عملکرد شرکت
ها  سه دسته از خصوصیات کارآفرینانه موثر بر عملکرد شرکتبندی ارتباط وجود دارد. در یک تقسیم

نژاد و پیشینه خانوادگی(،  )سن، های جمعیتی ویژگی :اند، این سه دسته شاملشناسایی شده
ها، تمایالت انسانی و خصوصیات شخصی مثل نیاز  )انگیزه، ارزش شناختیهای رفتاری و روان ویژگی

نیروی  عواملو  ها( ذیری، پذیرش ابهام، خالقیت و نوآور و ارزشپبه موفقیت، انگیزه موفقیت، ریسک
 ها و مدیریت، وکار، تمرین مهارتاندازی کسبتجربه کاری، تجربه راه )سطح تحصیالت، انسانی

متغیر اصلی  6دهد کهها نشان می اما یافته ؛های اجتماعی فرد( هستند دانش تخصصی و روابط و شبکه
اند، در درازمدت شناسایی کرده که لو و چانزماندهی، راهبرد و الزام و تعهد فرصت، رابطه، ادراک، سا

 ،های کوچک و متوسط تأثیر خواهند گذاشت. همچنین طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکتبه
مثبتی بین تالش و قابلیت کارآفرین برای غلبه بر موانع محیطی و موفقیت درازمدت   نتایج رابطه

مدیران باید ایجاد این  ،بنابراین ؛[22] دهدشود را نشان میشرکتی که توسط او تأسیس می
ها را در شرکت خود در اولویت قرار دهند و از این طریق به عملکرد بهتر و باالتر دست  شایستگی
رشد  :بنیان با تمرکزکردن بر مواردی از قبیلهای دانششود که شرکتپیشنهاد می ،چنینیابند. هم

سریع، سوددهی بیشتر، رضایت مشتری باال، محصوالت با کیفیت باال، استفاده کارا از منابع، 
 ها منجر شوند.فرآیندهای کاری با کیفیت و تحویل سریع سفارشات به عملکرد بهتر شرکت

  های کارآفرینانه بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. شایستگی. سوم فرضیه
 

شده در کشور انجام پژوهشویژه به مبانی نظریمدل مقاله حاضر بر اساس مرور  پژوهش.مدل 
 [ انتخاب شده است.8شده در کشور اسپانیا ]انجام پژوهشو  [17مالزی بر کشورهای در حال توسعه ]

  



 95                                                               یانبن دانش هایو عملکرد شرکت ینوآور ینانه،کارآفر های یستگیشا

 
 پژوهش مفهومی. مدل 1شکل 

 

 پژوهششناسی روش .3
و  بررسیها و اطالعات و روش  داده آوریجمع حیثاز نظر هدف، کاربردی بوده و از  این پژوهش     

له و پرسش ئتا مس سعی کردهباشد که پژوهشگر توصیفی )غیر آزمایشی( می پژوهشتحلیل یک 
به دنبال  این پژوهشپاسخ دهد. همچنین از آنجاکه  پژوهشفرآیند طی واقعی که در عمل وجود دارد 
 شاملجامعه آماری  .همبستگی است -از نوع توصیفی ؛باشدها می بررسی همبستگی بین متغیر

 130که برابر با  استبنیان مستقر در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران  های دانش شرکت
شرکت بودند که در مرکز  36 هید بهشتی حدودابنیان دانشگاه شهای دانش باشد. شرکتشرکت می
دانشگاه شهید بهشتی مستقر بودند و اکثر قریب به اتفاق تازه  کارآفرینیوری واحدهای آرشد و فن

بنیان دانشگاه تهران های دانش شرکت شان هم بسیار متنوع بود. تأسیس شده بودند و زمینه فعالیت
وری دانشگاه تهران مستقر بودند و اغلب آنها تازه آفنشرکت بودند که در پارک علم و  94 حدودا

های متنوعی  توان از روشگیری میبرای نمونه شان هم متنوع بود. شده بودند و زمینه فعالیت سیسأت
و شانس همه  استکه تعداد جامعه آماری مشخص دلیل اینبه پژوهشکه در این  کرداستفاده 

گیری تصادفی از روش  نمونه بنابراین، ؛شدن با هم یکسان استبنیان برای انتخابهای دانششرکت
با استفاده از  استفاده شد. برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران همچنین،[. 4] ساده استفاده شد
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دو از  ها دادهآوری جهت جمع ،در این پژوهش. شدمحاسبه  97تعداد نمونه آماری برابر  این فرمول،
ها استفاده از پرسشنامه  داده آوریجمعابزار  ،. همچنیناستفاده شده است میدانیای و  روش کتابخانه

قسمت است که شامل سواالت عمومی و سواالت  2 پژوهش نامه اینپرسش یها گویه باشد.می
شناختی باشد که در بخش سواالت عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیتتخصصی می

در بخش سواالت  باشد.سوال می 9 . این بخش حاویشدآوری دهندگان جمعدر رابطه با پاسخ
این  .استسوال  41 تخصصی سعی شده است که سواالت قابل فهم باشد که این بخش شامل

پرسشنامه مورد  72، و در نهایت شدها توزیع  این شرکت خبرگانها در بین مدیران و پرسشنامه
از  دقیقا  استفاده شد. پرسشنامه «لیکرتطیف »ن پرسشنامه از در ای ،همچنیناستفاده قرار گرفت. 
اند، گرفته شده است و مورد توافق متخصصان این  که مبنای کار بوده (1)جدول  متون مقاالت التین

های متعددی برای تعیین  وشر .)روایی( است دارای اعتبار پژوهش  پرسشنامه ،بنابراین ؛باشدحوزه می

این   پرسشنامه پایایی. برای تعیین است یکی از آنها کرونباخ آلفایوجود دارد که روش ضریب  پایایی
 شدهآلفای کرونباخ استخراجاستفاده شده است.  کرونباخ آلفایو روش  Spssافزار از نرم پژوهش،

باشد؛ می 894/0و متغیر عملکرد  840/0متغیر نوآوری، 892/0 برای متغیر شایستگی کارآفرینانه
  که پرسشنامه شودگقته میباشد، درصد )سطح خوب( می 80که ضریب آلفا باالتر از دلیل این هب

 .( استپایایی) حاضر دارای قابلیت اعتماد پژوهش
 

 متغیرهای پرسشنامه و ابعاد آن به همراه منبع .1جدول 
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 هایافته. تحلیل 4

ها بر حسب  فراوانی مدیران شرکتدر این بخش توزیع  .شناختیهای جمعیتتحلیل داده
 نشان داده شده است. 2شناختی در جدول  های جمعیت ویژگی

 
 . جدول توزیع فراوانی مدیران بر حسب جنسیت، سن و سابقه کاری2 جدول

 شناختیمتغیر جمعیت فراوانی درصد

 جنسیت  

 مرد 55 4/76

 زن 17 6/23

 سن  

 سال 29-20 35 6/48

 سال 39-30 20 8/27

 سال 49-40 8 1/11

 سال و باالتر 50 9 5/12

 سابقه کاری  

 سال 5-1 36 50

 سال 6 -10 15 9/20

 سال 20-11 13 18

 سال و باالتر 21 8 1/11

 

معیار در این بخش مقادیر میانگین و انحراف پژوهش.های توصیفی متغیرهای  بررسی شاخص
 نشان داده شده است.  3بررسی شده که نتایج در جدول  پژوهشسواالت و متغیرهای 

 
 . مقادیر میانگین و انحراف معیار سواالت و متغیرهای پژوهش3 جدول

 میانگین سوال
انحراف 

 معیار
 میانگین متغیر

انحراف 

 معیار

شایستگی  83/0 98/1 انداز چالشی. تعیین اهداف و چشم1
 کارآفرینانه

 
 
 
 
 

67/58 
 
 
 
 
 
 

37/11 
 
 
 
 
 
 

 70/0 04/2 های الزم برای تحقق اهدافراهبردتدوین  .2

 85/0 43/2 هاراهبرد . ارزیابی اثربخشی3

 75/0 34/2 های بهبود عملکرد. تدوین برنامه4

 76/0 73/1 وقفه. تالش مداوم و بی5

 80/0 94/1 . تعهد به اهداف بلندمدت6

 81/0 98/1 . تعهد به اهداف فردی7
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  15/1 04/2 . ناامید نشدن از شکست و شروع مجدد8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوآوری
 

 عملکرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63/3 

 
11/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32/1 

 
19/6 

 91/0 37/2 شهودی و سریع . تفکر9

 66/0 75/1 . نوآور بودن10

 89/0 23/2 ها. ارزیابی ریسک11

 85/0 12/2 و کارهای کسبارزیابی و تحلیل فرصت . تشخیص،12

 76/0 11/2 ریزی. برنامه13

 80/0 26/2 . سازماندهی14

 66/0 05/2 . رهبری و قدرت نفوذ15

 87/0 16/2 . تفویض اختیار16

 86/0 63/2 . کنترل17

 86/0 81/1 . داشتن روابط خوب با دیگران18

 81/0 19/2 . ارتباطات سازمانی موثر19

 75/0 98/1 . مذاکره20

 76/0 26/2 . مدیریت تعارض موثر21

 63/0 81/1 . اعتماد به نفس22

 80/0 02/2 . خودآگاهی23

 64/0 02/2 . خودانگیزشی24

 82/0 20/2 قدم. ثبات25

 67/0 00/2 . خود مدیریتی26

 71/0 87/1 . تفکرات مثبت27

 83/0 15/2 وکارکار بردن ابزارهای مربوط به کسبهب .28

 96/0 97/1 وکارهای مربوط به کسب. خبرگی در حوزه29

 96/0 41/2 . باالتر بودن محصوالت در مقایسه با رقبا30

 90/0 44/2 باالتر بودن فرآیندها در مقایسه با رقبا .31

 95/0 01/2 سریعا در حال رشد بودن .32

 96/0 75/2 سوددهی بیشتر داشتن .33

 83/0 97/1 جلب بیشتر رضایت مشتری .34

 92/0 04/2 تولید محصوالت با کیفیت باالتر .35

 89/0 29/2 استفاده کاراتر از منابع .36

 96/0 31/2 فرآیندهای کاری با کیفیت باالتر .37

 13/1 20/2 تر سفارشاتتحویل سریع .38

 83/0 33/2 تر. داشتن کارکنان راضی39

 87/0 00/2 ترداشتن کارکنان شایسته .40

 78/0 80/1 داشتن کارکنان خالق و نوآورتر .41
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مطالعه، در مورد متغیرهای شایستگی کارآفرینانه، نوآوری و   های مورد ، شرکت3 جدول بر اساس     
ها از لحاظ اند که بیانگر آن است که وضعیت شرکت )حد متوسط( کسب کرده 3عملکرد نمره بیشتر از 

 هستند.متغیرهای مورد بررسی در سطح کامال خوب و مناسبی 
یل مسیر استفاده شده است. تحلیل از روش تحل هاضیهها و آزمون فر و تحلیل داده بررسیجهت      

جزئی  مربعاتساختاری به روش حداقل  سازی معادالت افزار مدلمسیر در این پژوهش توسط نرم
(PLS) افزار بدین منظور، با استفاده از نرم. استفاده شده استPLS مدل نهایی پژوهش، مورد آزمون ،

منظور بررسی  به .شودارائه می پژوهشهای  فرضیهگیرد و با استفاده از آن تحلیلی بر کلیه قرار می
از ضریب همبستگی پیرسون  بین متغیرهای شایستگی کارآفرینانه، نوآوری و عملکردهمبستگی 

داری بین شایستگی  اشود، ارتباط مثبت معن مشاهده می 4طور که در جدول هماناستفاده شد. 
، (p ; 630/0=r<01/0) شایستگی کارآفرینانه و عملکرد، (p ; 431/0=r<01/0)کارآفرینانه و نوآوری 

 وجود دارد. (p ; 727/0=r<01/0)نوآوری و عملکرد 
 

 . ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای شایستگی کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد4 جدول
 عملکرد نوآوری شایستگی کارآفرینانه متغیر

   1 شایستگی کارآفرینانه

  1 431/0*** نوآوری

 1 727/0*** 630/0*** عملکرد

 
مقدار معناداری بین  .های کارآفرینانه در نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد : شایستگیاولفرضیه 

. است 96/1 داریو باالتر از شاخص معنا 697/4های کارآفرینانه و نوآوری، برابر با  شایستگی
که باالتر از شاخص  431/0ضریب مسیر استاندارد گرایش کارآفرینانه و عملکرد، معادل  ،همچنین

های کارآفرینانه  شایستگی در نتیجه،[. 9] باشدمی 30/0شده مطابق با نظر چاین معادل آل مطرح ایده
 بر نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

مقدار معناداری بین نوآوری و  .معناداری داردنوآوری بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و  دوم:فرضیه 
ضریب مسیر  ،. همچنیناست 96/1داری و باالتر از شاخص معنا 514/6عملکرد شرکت، برابر با 

نوآوری بر  در نتیجه،باشد. می30/0باالتر از 559/0استاندارد گرایش کارآفرینانه و عملکرد، معادل 
 عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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مقدار معناداری  .آفرینانه بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد های کار شایستگی :سومفرضیه 
 96/1داری و باالتر از شاخص معنا 334/4با  آفرینانه و عملکرد شرکت، برابر های کار بین شایستگی

 30/0باالتر از  389/0آفرینانه و عملکرد، معادل  ضریب مسیر استاندارد گرایش کار ،. همچنیناست
 آفرینانه بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. های کار شایستگی در نتیجه،باشد. می

آفرینانه از طریق نوآوری بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری  های کار شایستگی چهارم:فرضیه 
آفرینانه و  های کار طه بین شایستگینشان داده شده است در بررسی راب 5طور که در جدول همان دارد.

در بررسی  ،است. همچنین 96/1معنادار و باالتر از Tعملکرد از طریق متغیر  میانجی نوآوری مقدار 
در باشد. می2/0باالتر از  240/0معادل،  559/0در 431/0ضرب (، برابر حاصلβاین رابطه مقدار )

 های کارآفرینانه از طریق نوآوری بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.  شایستگی نتیجه،
 

 های پژوهش  داری آنها و بررسی فرضیه اضرایب مسیر و معن .5 جدول
 نتیجه tآماره  ضریب مسیر رابطه مورد بررسی هافرضیه

 تایید 697/4 431/0 نوآوری ←شایستگی کارآفرینانه  1فرضیه 

 تایید 514/6 559/0 عملکرد ←نوآوری  2فرضیه 

 تایید 334/4 389/0 عملکرد ←شایستگی کارآفرینانه  3فرضیه 

 تایید معنادار 240/0 عملکرد←نوآوری←شایستگی کارآفرینانه 4فرضیه 
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 . مقادیر معناداری و ضرایب استاندارد مدل پژوهش2شکل 

 

های پژوهش(، از  تناسب مدل مفهومی و داده)میزان  منظور تعیین برازش مدلبه .برازندگی مدل
 : شوداستفاده میالمللی نیکویی برازش مدل  فرمول بین

 

 
  در این فرمول:

 
 
ρ.برابر با مجموع تعداد مقادیر گمشده در هر سازه است ، 
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𝐆𝐎𝐅 = √ .6122 × .5546  = .5826 

 
است، که بسیار باالتر از حد آستانه پیشنهاد شده از  5826/0، در این مدل برابر با GOFمقدار      

 برازش باالیی است. دارایمدل  ،بنابراین است. 36/0سوی فورنل و الرکر برابر با 

 

 
 . شکل نهایی مدل3 شکل

 

 و پیشنهاد گیری. نتیجه5
آفرینانه بر عملکرد  های کار ، مبنی بر توصیف نقش شایستگی(2001) توماسپژوهش  اساسبر      
الزام و تعهد  متغیر اصلی فرصت، رابطه، ادراک، سازماندهی، راهبرد و 6کنگ،  ها در هنگ SMEبهتر 

های کوچک و  طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکتاند، در درازمدت به که شناسایی شده
برای غلبه بر  آفرین کارابلیت نتایج رابطه مثبتی بین تالش و ق ،متوسط تأثیر خواهند گذاشت. همچنین

که این  [22] دهدشود را نشان میموانع محیطی و موفقیت درازمدت شرکتی که توسط او تأسیس می
دهد که رابطه معناداری نشان می« الدین تاج» پژوهشنتایج  نتایج با پژوهش حاضر همخوانی دارد.
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حاضر پژوهش های زایشی وجود دارد، که با نتایج  آفرینانه و ایجاد شرکت های کار بین شایستگی
که ارتباط را مبنی بر این (2010) همکارانشو  هازلینانور نتایج ، پژوهش[. نتایج این 1] باشدهمسو می

ها در کشورهای در حال توسعه وجود دارد،  SMEآفرینانه و موفقیت  های کار مستقیمی بین شایستگی
در محیط پیچیده و متغیر امروزی به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی  هاسازمان .[17کند ]میتأیید 

سازد محصوالت عنوان عامل مهم و حیاتی نیاز دارند. نوآوری شرکت را قادر میپایدار به نوآوری به
منجر به سطح باالتری از  ،کمیاب، غیرقابل تقلید و متفاوت از دیگران عرضه کند. در نتیجه ارزشمند،
های متغیر و ایجاد و  ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط شود. سازمانرای شرکت میعملکرد ب

تر خواهند بود که  موفق ،های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند توسعه قابلیت
های  یها و شایستگ توجه به قابلیت ،آفرینانه هستند. بنابراین های کار دسته مهمی از آنها، شایستگی

ها، به میزان چشمگیری بر موفقیت  تقویت و ارتقای این شایستگی ،مدیران و همچنین  آفرینانه کار
شده در این پژوهش، در ارزیابی باید از چارچوب تدوین ،همین اساس ها تأثیرگذار خواهد بود. بر شرکت

آفرینانه در  کارساالری های مدیران در راستای ایجاد بستر مناسب شایسته و شناخت شایستگی
 بنیان استفاده شود.های دانش شرکت

شود این اقدامات را برای دستیابی به نوآوری وکارها در این زمینه پیشنهاد میبه مدیران کسب     
های بهبود عملکرد، تالش وکار چالشی، تدوین برنامه انداز کسبانجام دهند: تعیین اهداف و چشم

مدت، تعهد به اهداف فردی، ناامیدنشدن از شکست و شروع  اهداف بلندوقفه، تعهد به مداوم و بی
ها، شهودی و سریع، هدایت کارکنان به نوآوربودن، ارزیابی ریسک مجدد، عدم ترس از شکست، تفکر

ریزی، تفویض اختیار، داشتن روابط خوب با دیگران در داخل و خارج از شرکت، اعتماد به برنامه
، مذاکره، مدیریت تعارض موثر، اعتماد به نفس، خودآگاهی، خود انگیزشی، آنها هایکارکنان و پیشنهاد

 وجودارزیابی ریسک،  گیری، خود مدیریتی، تفکرات مثبت، قدم در تصمیمانگیزه کارآفرینانه، ثبات
ها و  تبدیل آنها به درک فرصت ارزیابی، شناسایی، جو،وتوانایی ادارک برای جست خالقیت، نوآوری،

عنوان یک  توانمندساز قوی برای سازمان نوآوری بههای نوآور و خالق. ، حمایت از طرحنتایج سودآور
شود که به ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیط با پیچیدگی فزاینده و به سرعت در شناخته می

های هبود قابلیتگویی به نیازهای مشتریان و بهای نوآور، با پاسخشرکت شود.حال تغییر، منجر می
نوآوری  .[19تر خواهند بود ]موفق دهد به عملکرد برتر یا سودآورتری دست یابند،جدیدی که اجازه می
به عبارت  ؛[18] افزایش کیفیت خدمات، بسیار مهم و حیاتی است و وری عملیاتیدر دستیابی به بهره

ها و بهبود عملکردشان محسوب عنوان یک نیروی مهم در جهت توسعه شرکتنوآوری به ،دیگر
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به  پژوهشگرانکننده عملکرد است. بر این اساس،  ترین مشخصه تعیینتوان نوآوری مهم شود. می
 [.10] اندهای نوآوری بر عملکرد شرکت معطوف داشتهتدریج توجه بیشتری را به تأثیر جنبه

های کارآفرینانه و مورد توجه قرار دهند: بین شایستگی موارد زیر راشود به مدیران توصیه می     
های سازمانی ارتباط وجود های کوچک و متوسط با دو ساختار حوزه رقابتی و تواناییعملکرد شرکت

ها شناسایی بندی سه دسته از خصوصیات کارآفرینانه موثر بر عملکرد شرکتدارد. در یک تقسیم
های رفتاری نژاد و پیشینه خانوادگی(، ویژگی )سن، های جمعیتیاند، این سه دسته شامل ویژگی شده

ها، تمایالت انسانی و خصوصیات شخصی مثل نیاز به موفقیت، انگیزه شناختی )انگیزه، ارزشو روان
نیروی انسانی )سطح  عواملها( و پذیری، پذیرش ابهام، خالقیت و نوآور و ارزشموفقیت، ریسک

دانش تخصصی و  ها و مدیریت،وکار، تمرین مهارتاندازی کسبربه راهتجربه کاری، تج تحصیالت،
ها را در مدیران باید ایجاد این شایستگی ،بنابراین؛ [22های اجتماعی فرد( هستند ]روابط و شبکه

 شرکت خود در اولویت قرار دهند و از این طریق به عملکرد بهتر و باالتر دست یابند. 
متغیر اصلی فرصت، رابطه، ادراک، سازماندهی، راهبرد و الزام و تعهد که لو و  6 ،هایافته اساسبر      

های کوچک و طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکتاند، در درازمدت بهچان شناسایی کرده
نتایج رابطه مثبتی بین تالش و قابلیت کارآفرین برای غلبه بر  ،متوسط تأثیر خواهند گذاشت. همچنین

 .[22] دهدشود را نشان میع محیطی و موفقیت درازمدت شرکتی که توسط او تأسیس میموان
 نیزهای کارآفرینانه بر نوآوری شرکت تاثیر قابل توجهی داشته است، نوآوری طور که شایستگی همان

 به نوبه خود بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 

 پیشنهادها

 نیزبنیان در دیگر صنایع کوچک و متوسط های دانشوه بر شرکت. این پژوهش می تواند عال1
 بررسی شود.

شود از طریق ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت، پیشنهاد می پژوهشکه این . با توجه به این2
 آتی در کنار ابزار پرسشنامه از مصاحبه نیز استفاده شود. هایپژوهشدر 
که شایستگی کارآفرینانه متغیر تحقیقی را با در نظر گرفتن این پژوهشگران،سایر شود . پیشنهاد می3

، دنبال شودها بررسی عنوان متغیر میانجی باشد و تأثیر آن بر مزیت رقابتی شرکتمستقل و نوآوری به
 کنند.
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