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 یترویجعلمی نوع مقاله: 

  
 چکیده
 مسائل راهکار عنوان به، کارآفرینی به مسئوالن و ریزان برنامه ویژه توجه با کارآفرینانه گرایش

 نقش روزافزون اهمیت به توجه با، طرفی از. است شده تبدیل مهم موضوعی به، اقتصادي
 توجه مورد متوسط، و کوچک هاي شرکت عملکرد اقتصاد، در متوسط و کوچک هاي شرکت

 شود می مشخص، کشور داخل در کارآفرینی حوزه معتبر ادبیات بررسی با. است شده واقع جدي
عامل  به کمتر و است شده پرداخته رهبران و مدیران شایستگی به عمدتاً، داخلی تحقیقات در که

 موجب کارکنان، مؤثر عملکرد، که آنجا از. است شده توجه کارکنان فردي مهم شایستگی
 میانجی متغیر عنوان به فردي شایستگیدر این پژوهش، ، شود می سازمان پیشرفت و هماهنگی
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 و پژوهش جامعه به مربوط توصیفی اطالعات آوري جمع گرفته است و قرار بررسی مورد
 جامعه .صورت پذیرفته است ساخته، محقق پرسشنامه در پژوهش متغیرهاي ابعاد آماري اطالعات

 و سیستان استان فناوري و علم پارك متوسط و کوچک هاي شرکت کارکنان را تحقیق آماري
و رگرسیون براي  SPSSاطالعات آماري با استفاده از نرم افزار  .دهند می تشکیل بلوچستان

 عملکرد بر کارآفرینانه گرایش مثبت تأثیر تحقیق، نتایج تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفت.
 گرایش توسعه و کارآفرینی مشوق هاي فعالیت. دهد می نشان را متوسط و کوچک هاي شرکت

 به منجر کارکنان، شایستگی ارتقاء با همراه متوسط؛ و کوچک هاي شرکت براي کارآفرینانه
  .شود می باالتر دستیابی به عملکرد

  
  يفرد يها یستگیشا، کوچک و متوسط يها شرکت: گرایش کارآفرینانه، واژگان کلیدي

  
 مقدمه -1

اطالعات مدیران از متغیرهاي مؤثر  در محیط رقابتی کنونی با نوسانات و تغییرات بسیار، دانش و
گذارد. از یک  ها و در نهایت، بر عملکرد شرکت و کارکنان تأثیر می گیري آن محیطی بر تصمیم

ها تبدیل شده  سو، حفظ و نگهداري نیروي انسانی با صالحیت به چالش جدید بسیاري از شرکت
براي بسیاري از کشورها مورد  عنوان عامل توسعه اقتصادي است و از سوي دیگر، کارآفرینی به

ها  توجه قرار گرفته است. در زمینه مسائل و عوامل مؤثر بر نیروي انسانی و کارآفرینی و نقش آن
ها، تحقیقاتی انجام شده است. در جهان، دره سیلیکون ایاالت  ها و سازمان بر عملکرد شرکت

می شود و پس از آن، مطرح  1950عنوان نخستین پارك علمی در دهه  متحده آمریکا به
کشورهاي فرانسه و ژاپن، قدیمی ترین و مشهورترین پارك هاي جهان را دارند. در ایران، 

با همکاري شرکت سهامی ذوب آهن و  1371پیشنهاد ایجاد اولین شهرك علمی و تحقیقاتی در 
  معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح و تصویب شده است.

) و SMEکوچک و متوسط ( يشرکت ها ياقتصاد تیاهمکند که  می) بیان 2013( 1سونینن
هاي  و فعالیت کوچک و متوسط يو شرکت ها افتهی شیافزا ریاخ يدر دهه ها ینیکارآفر

_____________________________________________________ 
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طور  به گرایش کارآفرینانه دارند. یاتیح تیاهم ي،اقتصادو توسعه  شرفتیپ يبرا کارآفرینانه
گرایش اشاره دارد. مطالعات  سکیو ر فعال بودن ،ينوآور يشرکت برا لیبه تما ی،کل

به گرایش کارآفرینی مرتبط با  ینیکارآفر يتا کنون نشان داده اند که اتخاذ رفتارها کارآفرینی
افشارفر، عباس پور، حفظ کنند.  ای جادیاز عملکرد را ا ییکند تا سطح باال یشرکت ها کمک م

ریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی هاي ) در زمینه ساخت و اعتبا2017رحیمیان و غیاثی ندوشن (
 تیاهم انیبن دانش يها امروزه شرکتمنابع انسانی در شرکت هاي دانش بنیان بیان می کنند که 

احتمال  ستهیاصل که افراد شا نیا بر هیخود را با تک یمنابع انسان يهای ستگیشا تیبهبود و تقو
 1فادااند.  عملکرد خود را برآورده کنند درك کرده يها دارد که اهداف و آرمان يشتریب
) در بررسی تاثیرات ابعاد گرایش کارآفرینانه بر عملکرد در بخش توریسم، پنج بعد 2018(

نوآوري، ریسک پذیري، پیشگامی، رقابت پذیري و استقالل طلبی را در نظر می گیرد و نتایج 
و پیشگامی ارتباط معناداري با عملکرد در  تحقیق وي نشان می دهد که نوآوري و استقالل طلبی

  بخش توریسم داشتند.
هاي علم و  از سویی، براساس بررسی هاي محقق، با این وجود که چندین سال از استقرار پارك

فناوري در کشور می گذرد، تحقیقات و مطالعات محدودي در زمینه مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر 
ها و استراتژي هاي منابع انسانی و نقش  مستقر در پارك هاي دانش بنیان رشد و توسعه شرکت

پارك ها در توسعه کارآفرینی انجام شده است. یکی از متغیرهاي اثرگذار در رشد و توسعه این 
هاي فراوان در قلمرو  ها، گرایش کارآفرینانه است که با وجود انجام پژوهش دست شرکت

عاد مختلف عمکرد کسب و کار، پژوهش معتبر موضوعی گرایش کارآفرینانه و تأثیر آن بر اب
عنوان متغیر میانجی،  هاي فردي کارکنان به قابل توجهی با مد نظر قرار دادن عامل مهم شایستگی

انجام نشده است. از این رو در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد 
بلوچستان، با توجه به نقش  و سیستان استان فناوري و علم پارك متوسط و کوچک هاي شرکت

هاي  هاي فردي کارکنان، اهتمام شده است. بر این اساس، فرضیه اصلی و فرضیه میانجی شایستگی
  گیرد: فرعی پژوهش، به شرح ذیل مورد آزمون قرار می

 و علم پارك متوسط و کوچک هاي فرضیه اصلی: گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت

_____________________________________________________ 
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  هاي فردي کارکنان، مؤثر است. بلوچستان، با نقش میانجی شایستگی و سیستان استان فناوري
 علم بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط پارك کارآفرینانه شیگرافرضیه فرعی نخست: 

  .بلوچستان، مؤثر است و سیستان استان فناوري و
 سیستان استان فناوري و علم ي فردي پاركها یستگیشافرضیه فرعی دوم: گرایش کارآفرینانه بر 

  بلوچستان، مؤثر است. و
 و علم فرضیه فرعی سوم: شایستگی هاي فردي بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط پارك

  بلوچستان، مؤثر است. و سیستان استان فناوري
  
 مبانی نظري و پیشینه تحقیق بر روريم -2

انسان مطابقت  میاست که با منطق و عقل سل اي پدیدهاقتصاد  ی،نیصاحبنظران کارآفر دگاهیاز د
ها  از آن یاما فقط تعداد اندک ابندیدست  يدیجد يها دهیتوانند به ا یم افرادتمامی  دارد.

فرآیند کارآفرینی، فعالیتی است که در آن فرد یا . دهند یم برداري قرار را مورد بهرهها  فرصت
برداري از فرصتی پرداخته که منجر به ارائه سازمان کارآفرین به شناسایی، ارزیابی و بهره 

محصول و خدمت جدیدي می شود. در این فرآیند، در سازماندهی ساختار کسب و کار، 
در ). 1390بازاریابی و شناسایی منابع از روند هاي نوین استفاده می شود. (یداللهی و همکاران، 

مخاطره پذیري، استقالل طلبی،  نوآوري،پنج بعد زمینه گرایش کارآفرینی محققان بیشتر بر 
پیشگامی و رقابت تهاجمی تاکید داشتند و هر محقق با توجه به متغیرهاي خود، تاثیر همه یا 

بسیاري از محققان در تحقیق خود  تعدادي از این ابعاد را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
) مد نظر قرار داده اند. 1996( 1دس ابعاد و مفهوم گرایش کارآفرینی را همانند دیدگاه المپکین و

 توانند به عنوان یشود که م یم ییرفتارها ایساختارها و  ندها،یشامل فرا EO در تحقیق آنها
. بعد رقابت توصیف شونداستقالل طلبی  ي وریپذ سکیر ،پیشگامی، ينوآور ،یتهاجم رقابت
نسبت به رقبا و سطح  بلموقعیت مبارزه و تقاشرکت ها به  شیرا به عنوان گرا EO یتهاجم

 يبه تالش برا ي. نوآورندکرد فیرقبا تعر سرکوب ياز شدت رقابت در تالش برا ییباال
 هم در محصوالت و هم در رهیو غ یکیتکنولوژ يرهبر ،ينوآور ش،یآزما ت،یخالق رشیپذ

_____________________________________________________ 
1- Lumpkin and Dess 
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دنبال تالش که به پیشرو مقدم می شود  يایمربوط به مزا امیشگیاشاره دارد. اقدامات پ ندهایفرآ
و همچنین  از رقابت است قبل دیجد يندهایفرآ ایمحصوالت  یبا معرف طیمح يریشکل گ يابر

 يریپذ سکیر از آنجا که پیشگامی بر شروع فعالیت تأکید دارد ارتباط نزدیکی با نوآوري دارد.
 جیبا نتا ییاز منابع به پروژه ها يادیدرصد ز تخصیص، زیاد قرض رینظ ییها تیشامل فعال

اشاره  ییها میت ای. استقالل طلبی به اقدامات افراد می شود ناشناخته ينامشخص و ورود به بازارها
انجام می شود و البته  دیجد کسب و کار دگاهید ای دهیمفهوم، ا کی جادیا با هدفکه  می کند

در ) 2016و همکاران ( 1این بعد به اندازه، سبک مدیریتی و مالکیت شرکت بستگی دارد. عمر
 را با دانش در عملکرد شرکت خلقو  ينوآور ییتوانا ،ینیکارآفر گرایش ریتأثتحقیق خود 

 ینیکارآفرمورد بررسی قرار دادند. آنها پنج بعد گرایش  کوچک اسیمقدر  نانیکارآفر دگاهید
 يریاندازه گ نوآوري، مخاطره پذیري، استقالل طلبی، پیشگامی و رقابت تهاجمی را شامل

 یمثبت ریدانش تاث خلقو  ينوآور تیقابل ،ینیکارآفر گرایشد که دانشان  ي آنهاها افتهی .کردند
  د.نبر عملکرد شرکت دار

 سکیر رشیپذ يبرا یآمادگ تیتقو يبرا يریادگیمنبع  ی، مولد ونیکارآفر قبلیتجارب 
در  یهاست. تجارب اول پیشگامیو  ينوآور نهیدر زم شتریب فعالیتشامل  می شود که يباالتر

 دارند شتریبه درخواست ب لیو تما زهیکه عالقه، انگضروري است  يافراد يبرا ینیپروژه کارآفر
 ینیکارآفر ) در گرایش2016و همکارانش ( 3).  نتایج تحقیق متایس2016و همکاران،  2(جلنک

و  پیشگامیکه نوآوري، نشان داد  4یبنیاایالت کوچک و متوسط در  يو عملکرد شرکت ها
رابطه خوبی با عملکرد مشتري و رقابت تهاجمی  ارتباط دارند.با عملکرد  تهاجمیرقابت 

و ارتباط ضعیف با کارایی  عملکرد مشتري استارتباط با در  پیشگامینوآوري و  .محصول دارد
 ياز شاخص ها کی چیبا ه يا بطهو استقالل را پذیري، در حالی که ریسک دارد محصول

عنوان  ي را بهریپذمخاطره و  یشگامیپ ،ينوآور) نیز 2017کاران (و هم 5مستفا عملکرد ندارد.

_____________________________________________________ 
1- Omar 

2- Jelenc 
3- Matthias  
4- Ebonyi State  
5- Musthofa 
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 ينوآور گرایشدهد که  ینشان مآنها  قیتحق جینتاابعاد گرایش کارآفرینی در نظر گرفتند و 
کارآفرینانه، تاثیر پیشگامی  و گرایش ر عملکرد کسب و کار داردب یقابل توجه ریثأکارآفرینانه ت

بر  یقابل توجه ریکارآفرینانه تأث پذیري گرایش مخاطرهبر عملکرد کسب و کار دارد و  يزیناچ
 ،ینیکارآفر گرایش") در تحقیق خود با عنوان 2018( 1. چو و لیعملکرد کسب و کار دارد

و  یشگامیپ ،ينوآور، براي ارزیابی گرایش کارآفرینی، سه بعد "و عملکرد ینیآموزش کارآفر
بر عملکرد  ينوآور شرفتیپ ها حاکی است که هاي آن نظر گرفتند. یافته یري را درپذ سکیر
 یمال ریو غ یبر عملکرد مال يریپذ سکیر تمایل به و گذارد یم ریکسب و کار تأث یمال ریغ

عملکرد  ای ینیکارآفر گرایش با یارتباط ینیآموزش کارآفر . همچنین،رددان ریثأکسب و کار ت
 شیبازار در گرا یی گرایشتوانا میانجیاثر  )2018و همکاران ( 2کانتالینو کسب و کار ندارد.

ی را بررسی کردند. آنها به تعریف ابعاد گرایش کارآفرینانه شامل خدمات يو نوآور ینیکارآفر
در نظر  EO يبعد ضرور کرا ی ينوآورنوآوري، پیشگامی و ریسک پذیري پرداختند و 

تواند  یدهد که م مینشان را  دیجد اتیها و تجرب دهیفرصت ها، ا يجستجو گرفتند، از آنجا که
ها حاکی از حضور  هاي آن یافته ظاهر شود. ندهایدر محصوالت، خدمات و فرآ يدر قالب نوآور

نقش متغیر میانجی توانایی گرایش بازار در رابطه بین گرایش کارآفرینی و نوآوري خدماتی 
 یانجینقش م را با توجه به و عملکرد شرکت ینیکارآفر ) گرایش2018( 3است. رضایی و اورت

شامل  EOسه بعد  نیارتباط ب ي مورد بررسی قرار دادند. آنها در مطالعه خودکردکارعملکرد 
 قیعملکرد تحقشامل شرکت ها  يکردکار، سه نوع عملکرد نوآوري، مخاطره پذیري، پیشگامی

مورد را شرکت ها  یعملکرد کل همچنین و عملکرد فروش و یابیبازار د،یو توسعه، عملکرد تول
  .دادندقرار  تحلیل

) به بررسی تأثیر سن شرکت و منابع ناملموس در رابطه بین گرایش 2013( 4اندرسون و ایشیما
کارآفرینانه و رشد شرکت در میان کسب و کار هاي کوچک و متوسط ژاپن پرداختند. در این 

اندازه گیري رشد شرکت با نسبت رشد فروش، رشد سهم بازار و  تحقیق، مقیاس عملکرد براي
_____________________________________________________ 

1- Cho and Lee 
2- Cantaleano 

3- Rezaei and Ortt 
4- Anderson and Eshima 
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رشد کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفت و گرایش کارآفرینی با سه مولفه نوآوري، پیشگامی و 
ریسک پذیري مورد بررسی قرار گرفت. آنها مدل تعاملی بین گرایش کارآفرینانه، سن شرکت و 

پیکربندي کارآفرینی پیشنهاد می دهند که به رشد کسب و  منابع ناملموس به منظور شناسایی بهتر
 يعوامل موثر بر عملکرد شرکت ها) 2014( 1کار هاي کوچک و متوسط کمک می کند. کینوا

 ،یتیریمد يمهارت ها ،یمال امور نقشرا مورد بررسی قرار داد و  ایکوچک و متوسط در کن
کوچک  يعملکرد شرکت ها يمهم برا عواملبه عنوان را ها  رساختیو ز یطیعوامل کالن مح

و شرکت بر عملکرد  ینیکارآفر يها یژگیو ریتأث) 2015( 2مسیبی .در نظر گرفتو متوسط 
که  يدوره ا را مورد تحقیق قرار داد. با بررسی ایکوچک و متوسط در پورتور يشرکت ها

SME اندازه شرکت، بخش  ن،یکارآفر یلیها در حال کسب و کار بوده اند، مدرك تحص
بر  قابل توجهی مثبت راتیتاث ،یتیریمد تیو صالح نیشرکت، محل شرکت، تجربه کارآفر

) مطرح می کنند که شرکت هاي 2016( 3روچ و هاتاك .نشان دادند ها SMEعملکرد  يرو
ي نیروي انسانی می و توانمند ساز زه،یمهارت ها، انگ شیتمرکز بر افزاکوچک و متوسط با 

با منابع انسانی  نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که تقویت .بر عمکرد شرکت تاثیر بگذارند توانند
و  نوپا يمربوط به شرکت ها شتریب یمنابع انسان تیتقو يها وهیشارتباط دارد و عملکرد شرکت 

SME است رانهیبا مقررات سختگ ییکشور ها موردباال و در  يبا تکنولوژ عیفعال در صنا يها.  
) اشاره نمود 1387پور و زیودار ( توان به پژوهش ایمانی هلی مرتبط داخلی نیز می جمله پژوهشاز 

که به رابطه میان گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد نمایندگی فروش حقوقی شرکت 
فرهنگ پشتیبان «، »ساختار منعطف و جو سازمانی اثربخش«سهامی بیمه ایران را ارزیابی نمودند. 

به عنوان ابعاد گرایش به » ها و انگیزش فردي کارکنان قابلیت«و » خالقیت و نوآوريو محرك 
و » گذاران) رضایتمندي مشتریان (بیمه«، »رضایتمندي کارکنان«کارآفرینی شرکتی، و میزان 

ها معرفی شده و همبستگی متقابل و دوبدوي هر  عنوان ابعاد عملکرد نمایندگی به» عملکرد مالی«
هاي  هاي انجام شده بر داده  گیري شده است. نتایج تحلیل ها نیز با یکدیگر اندازه مؤلفهیک از این 

_____________________________________________________ 
1- Kinyua 

2- Mothibi  
3- Rauch and Hatak 
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هاي فروش  گردآوري شده از نمونه آماري پژوهش مذکور، متشکل از کارکنان نمایندگی
دهد که بجز دو مورد، تمامی ابعاد گرایش به  نشان می حقوقی بیمه ایران در شهر تهران

بعاد سنجش عملکرد در این پژوهش به شکل دوبدو داراي همبستگی کارآفرینی شرکتی و ا
بندي کلی نیز مشخص شده است که گرایش به  باشند. در یک دسته مستقیم و معنادار می

باشد. از دیگر  ها می کارآفرینی شرکتی داراي همبستگی مثبت و معناداري با عملکرد نمایندگی
هاي کریمی و همکاران  توان به پژوهش وعی، میهاي معتبر داخلی در این قلمرو موض پژوهش

آبادي و  دولت )، رضایی1393مقدم و حجازي ( )، حسینی1392)، داوري و شهبازمرادي (1392(
حال،  ) نام برد؛ که یا این1397) و تقوایی و حجازي (1396)، نائیجی و همکاران (1394علیان (
عنوان یک  هاي فردي کارکنان به شایستگیها به ارزیابی نقش برجسته و مهم  یک از آن در هیچ

 ،یها، به طور کل یستگیشامتغیر میانجی در این قلمرو موضوعی، پرداخته نشده است. و اما 
مؤثر باشد.  فهیوظ ای ماموریت در کار، نقش، عملکرد، تانشان دهد  دیهستند که فرد با عواملی

 یدهد که عملکرد خوب یانجام م ای دیگو یرفتار مربوط به شغل (آنچه شخص م شامل موارد نیا
 تیموقع ایسازمان،  غل،فرد در مورد شکه  احساسی( زهیدهد)، انگ یرا به دست م فیضع ای

، حرفه، روش، اوريفن ،واقعیتفرد در مورد  ي کهزیچ( یمهارت فن یا) و دانش یی داردایجغراف
مطالعه شغل و نقش مشخص  قیاز طر یستگیدهد). شا ینشان م یاداند  یم رهیشغل، سازمان، و غ

). محققان با توجه به فرهنگ، موقعیت و 4(فرهنگ شایستگی دانشگاه هاروارد، ص  شود یم
زمینه تحقیقی خود، تعریف و مولفه هاي متفاوتی براي شایستگی ارائه کرده اند. از نظر لغوي، 

بصورت  ای تیبا موفق يانجام کار ییتوانا"فرهنگ لغت آنالین آکسفورد، شایستگی را 
، مهارت، ییاز دانش، توانا يمجموعه اشایستگی شامل  یبه طور کلتعریف می کند.   "کارآمد

و مشارکت موفق هر فرد در سازمان  یتوسعه شخص يبرا الزم ، نگرش و ارزشزهیصفت، انگ
و  1(مارتینا عملکرد است. ازیبه سطح مورد ن یابیدست يرفتار الزم برا شایستگی به معناياست. 

، "شایستگی هاي فردي در یادگیري فردي") در بررسی 2014( 2ردینگ )2012کاران، هم
چارچوب شایستگی هاي فردي را شامل شایستگی شناختی (یادگیري قبلی که یادگیري جدید را 

_____________________________________________________ 
1- Martina 
2- Redding 
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تسهیل کند)، شایستگی فراشناختی (خود سازماندهی یادگیري و استفاده از استراتژي یادگیري)، 
ارکت و پایداري در پیگیري اهداف یادگیري) و شایستگی احساسی / شایستگی انگیزشی (مش

اجتماعی (حس خود ارزشی، توجه به دیگران، درك احساسی و مدیریت براي تعیین اهداف 
 یهر شغل) 2014( 1ستی و ساکینا مثبت و تصمیم گیري مسئوالنه) مطرح می کند. براساس تحقیق

 يا حرفه براي یا یکل ی تواندها م شایستگی. ی شکل می گیردشخص يها براساس شایستگی
 شایستگی نیشناخت ا دانست. ها مهارت ها و ییتوانا می توان میانگینرا  . شایستگیدنباشخاص 

 کند. یمتبدیل  يریادگیقابل تعمق و  يرفتاررا به  ینیکارآفر ،و مهارت ییعنوان توانا به ها
ارتباط شایستگی شغلی با موفقیت شغلی به  ) در تحقیق خود براي تحلیل2017( 2اکرمنز و تیمز

بررسی مهارت، دانش و توانایی در زمینه شغلی و تعادل در تعامل خانه و کار پرداختند. 
فرآیند عامل تواند  یعمل کند که م یمنبع شخص کیبه عنوان  می تواند یشغل يها یستگیشا
 3باشد. اوبدا ریفراگ ي شغلیمهارت ها جادیا قیاز طر یذهن يحرفه ا تیمرتبط با موفق یزشیانگ

) به تحلیل نقش شایستگی هاي فردي در مدیریت نوآوري براساس روش 2017و همکارانش (
شناسی مثلثی پرداختند. در این مقاله، شایستگی هاي فردي شامل دانش (دانش پیش بینی، فنی، 

)، مهارت ها (دیدگاه تشخیصی)، نتایج (تولید ایده، تجربه و روشن بینی، مدیریت عملکرد
یکپارچه از فرایندها، استفاده از اطالعات و ارتباطات موثر) و نگرش ها (رهبري، کار تیمی و 
مشارکت) مورد بررسی قرار داد. مقاله آنها بر اهمیت اقداماتی تاکید دارد که با توسعه و مدیریت 

ریت نوآوري می شود.  شایستگی هاي فردي منجر به بهبود فعالیت هاي کسب و کار براي مدی
) ترکیبی از شایستگی هاي ارتباطی (ارتباط شفاهی، ارتباط کتبی، مهارت ارائه و 2017( 4باخرو

ارتباط هاي غیر شفاهی) شایستگی مدیریتی (سازگاري، خود انگاره، مسئولیت پذیر، ریسک 
(خود آگاهی،  پذیر، مستقل بودن، داراي ابتکار و توجه به استاندارد)، شایستگی هاي احساسی

پایداري، قدرت خودداري و تحمل تنش) و شخصیت (انعطاف پذیري، روشنفکري، مشتاق 
  بودن، شوخ طبعی، شفاف سازي، خالقیت و صبر) را براي شایستگی فردي مطرح می کند.
_____________________________________________________ 

1- Sethi, Saxena 
2- Akkermans and Tims  
3- Ubeda 
4- Bakhru 
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 شناسی تحقیق روش -3
روش انجام پژوهش براساس هدف اصلی تحقیق مطرح شده است. ابعاد گرایش کارآفرینانه 
شامل نوآوري، مخاطره پذیري، استقالل طلبی، پیشگامی و رقابت تهاجمی در نظر گرفته شد. 
شایستگی فردي شامل ابعاد دانش، مهارت، نگرش و صالحیت هاي کارکنان در نظر گرفته شد. 

امل رضایت مندي کارکنان، رضایت مندي مشتریان و عملکرد مالی در ابعاد عملکرد شرکت ش
از نوع کاربردي است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است و نظر گرفته شد. هدف این تحقیق 

داده هاي الزم از طریق پرسشنامه به روش میدانی جمع آوري شده است. کارکنان شرکت هاي 
اوري شهر زاهدان حجم نمونه این تحقیق را تشکیل کوچک و متوسط مستقر در پارك علم و فن

اطالعات الزم  می دهند که به صورت تصادفی ساده پرسشنامه در بین آنها توزیع شده است.
درباره ادبیات تحقیق موضوع از منابع کتابخانه، مقاالت، کتاب هاي الزم و اینترنت به دست آمد 

رسشنامه محقق ساخته گرد آوري شد.  روایی براي و اطالعات آماري تحقیق با استفاده از ابزار پ
به کار برده می شود و  –در اینجا پرسشنامه  –بررسی اجزاي تشکیل دهنده ابزار اندازه گیري 

پرسش هاي پرسشنامه باید مفهوم مورد سنجش را در برگیرند. به منظور بررسی روایی پرسشنامه، 
موضوع انجام شد، سپس پرسشنامه اولیه تدوین شد در ابتدا تحقیق و تحلیل مطالب موجود درباره 

و توسط اساتید و خبرگان در این زمینه مورد بررسی و اصالح قرار گرفت. ارزیابی پایایی 
پرسشنامه با هدف بررسی پیوند، مفهوم و سازگاري منطقی درونی پرسشنامه انجام شد. به منظور 

تفاده شد. مقدار آلفاي کرنباخ براي متغیرها تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ اس
ها مطلوب باشد و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد،  درصد باشد تا پایایی آن 70باید باالي 

است، لذا پرسشنامه  7/0آزمون داراي پایایی بیشتري است. باتوجه به اینکه مقدار پایایی بیشتر از
  از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار است.

 
  پایایی پرسشنامه - )1ول (جد

  الفاي کرونباخ  تعدادسواالت  پرسشنامه
  82/0  15  گرایش کارافرینانه

  85/0  12  شایستگی فردي
  86/0  9  عملکرد شرکت
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 ها یافته -4
آوري شده ، به تحلیل یافته هاي پژوهش در  هاي جمع در این بخش جهت تجزیه و تحلیل داده

هاي  استنباطی پرداخته شده است. در بخش یافتهدو بخش یافته هاي توصیفی و یافته هاي 
توصیفی جداول و نمودارهاي اولیه در ارتباط با مشخصات (جنسیت، سن، تحصیالت، سابقه 

هاي مطرح  هاي استنباطی به بررسی فرضیه کار) آزمون شونده ها ترسیم می شود و در بخش یافته
نفر از کارکنان  50اي به حجم  ونهشود. الزم به ذکر است که نم شده در پژوهش پرداخته می

شرکت هاي کوچک و متوسط مستقر در پارك علم و فناوري استان سیستان و بلوچستان مد نظر 
هاي افراد مورد مطالعه،  به منظور ارائه دیدگاهی مناسب در مورد ویژگی قرار گرفته شده است.

شناختی ارائه گردیده است.  در این بخش توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیرهاي جمعیت
منظور مقایسه بهتر چگونگی توزیع افراد مورد مطالعه، عالوه بر بیان تعداد افراد بر  همچنین، به

  شناختی، این ارقام به صورت درصدي نیز بیان شده است. حسب متغیرهاي جمعیت
دهندگان  نفر از پاسخ 29جنسیت: نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس نوع جنسیت افراد نشان داد که 

نتایج این توزیع را نشان داده  1-4نمودار درصد) مرد هستند. 242نفر ( 21درصد) زن و  581(
  شده است.

  توزیع فراوانی بر حسب جنسیت - )1نمودار (
  

  
  

درصد) از افراد نمونه را  56.0نفر ( 28سن: نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس سن نشان داد که، 
 35تا  30درصد) را  10.0نفر ( 5سال،  30تا  25درصد) را  34.0نفر ( 17سال،  25افراد کمتر از 

  نتایج این توزیع را نشان داده شده است.  2-4نمودار  سال سن داشتند.
   

0

50

زن مرد
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  توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن -)2نمودار(

  
  

درصد)  3.0نفر ( 3تحصیالت: نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس سطح تحصیالت نشان داد که، 
درصد)  28نفر ( 14درصد) کارشناسی،  48نفر ( 24درصد) دیپلم، 16.0نفر ( 8زیر دیپلم، 

نتایج توزیع را نشان  3-4نمودار درصد) دکتري تخصصی هستند.  2نفر ( 1کارشناسی ارشد و 
  دهد. می

  توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب مدرك تحصیلی -)3نمودار(

  
  

 5درصد) کمتر از  74نفر ( 37نشان داد که سابقه کارسابقه کار: نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس 
 4-4نمودار  سال سابقه کار دارند. 10-5درصد)  بین  20نفر ( 10سال،  5درصد)  6نفر ( 3سال، 

  نتایج توزیع را نشان می دهد.
  

  توزیع فروانی افراد نمونه بر حسب سابقه کار -)4نمودار(

  

0
20
40

سال 25کمتر از  سال  25-30 سال 30-35

0
5
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30

زیردیپلم دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکتري تخصصی

0
10
20
30
40

سال 5کمتر از  سال  5 سال 5-10
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درصد)  50نفر ( 25خوداشتغالی: نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس خوداشتغالی  نشان داد که 
نتایج این توزیع را نشان داده شده  4-4نمودار  درصد )، خیر بودند. 50نفر( 25کمتر از بله و 

  است. 
ي جامعه، پارامترهاي پراکندگی هستند. پارامترهاي اي دیگر از پارامترهاي توصیف کنندهدسته

ها ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنپراکندگی، معیاري براي تعیین میزان پراکندگی داده
ترین پارامترهاي پراکندگی، انحراف معیار است. هرچقدر نسبت به میانگین است. از جمله مهم

ها، داراي دهندة این است که این دادهمیزان انحراف معیار یک توزیع آماري بیشتر باشد، نشان
بیشترین  10.26هاي این پژوهش، عملکرد مالی با مقدار  پراکندگی بیشتري هستند. در میان متغیر

) -2، 2شاهده شده براي متغیرهاي مورد مطالعه نیز در بازه (پراکندگی را دارد. مقدار چولگی م
عالوه،  قرار دارد. یعنی از لحاظ کجی، متغیرهاي پژوهش نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. به

دهد توزیع متغیرها از  ) قرار دارد. این امر نشان می-2، 2مقدار کشیدگی متغیرها در بازه (
 کشیدگی نرمال برخوردار است. 

 شاخص هاي مرکزي، پراکندگی و توزیع عوامل -)2جدول (
   شکل توزیع پراکندگی مرکزي
   کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار  میانگین
 نواوري 570. 765.- 4.910 2.216 11.78

 مخاطره پذیري 1.181 830.- 6.709 2.590 10.84

  استقالل طلبی 2.175 334.- 5.087 2.256 10.88

  پیشگامی 131.- 544.- 6.082 2.466 12.00

  رقابت تهاجمی 1.132- 255.- 3.778 1.944 12.76

 دانش 1.080 966.- 6.857 2.619 11.20

  مهارت 1.122 422.- 4.993 2.235 11.08

 نگرش 688.- 196.- 6.459 2.541 11.30

  روابط عمومی 984. 961.- 5.112 2.261 12.48

  رضایت مندي کارکنان 1.105 1.011- 8.200 2.864 11.44

  رضایت مندي مشتریان 910.- 075.- 5.099 2.258 11.51

  عملکرد مالی 116.- 212.- 9.933 3.152 10.26
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  تحلیل مسیر - 4-1
تحلیل مسیر براي آزمون مدل هاي علی به کار می رود و مستلزم تنظیم مدلی به صورت نمودار 

پی چه چیزي هستیم. در تحلیل مسیر از رگرسیون کند ببینیم در  علی است و به ما کمک می
استفاده می شود، از این رو می توان میزان مناسب بودن مدل را ارزیابی کرد و با استفاده از وزن 
بتا (که در تحلیل مسیر ضریب مسیر خوانده می شود) مقدار اثر هر متغیر را تعیین کرد. بدین 

ساده اي اطالعات زیادي درباره فرآیندهاي علی فراهم ترتیب ، تحلیل مسیر به طریق قابل فهم و 
   ).222، 1383می آورد (دواس، 

 
  گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت هاي الگوي نهایی  -)1مدل (

  کوچک و متوسط با توجه به نقش میانجی شایستگی هاي فردي
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  الگوي نهاییالگوي ساختاري ، مسیرها و ضرایب استاندارد انها در  - )4(  جدول
سطح   بتا    مسیر  

  معناداري
  

  عملکرد شرکت
  
  

  نواوري
  

0.568  0.000  

 مخاطره پذیري    عملکرد شرکت
  

0.330  0.000  

 استقالل طلبی    عملکرد شرکت
  

0.615  0.000  

 پیشگامی    عملکرد شرکت
  

0.328  0.000  

 رقابت تهاجمی    عملکرد شرکت
  

0.430  0.000  

 شایستگی هاي فردي
  

  0.000  0.836  دانش  

 شایستگی هاي فردي
  

  0.000  0.821  مهارت  

 شایستگی هاي فردي
  

  0.000  0.773  نگرش  

 شایستگی هاي فردي
  

  0.000  0.383  روابط عمومی  

 گرایش کارآفرینانه
  

 رضایت مندي کارکنان  
  

0.529  0.000  

 گرایش کارآفرینانه
  

 رضایت مندي مشتریان  
  

0.517  0.000  

 کارآفرینانهگرایش 
  

 عملکرد مالی  
  

0.529  0.000  

  
الگوي ساختاري، مسیرها و ضرایب استاندارد آن ها در الگوي نهایی پژوهش   -)4جدول (

حاضر را نشان می دهد. این جدول نشان می دهد که همه ضرایب مسیرهاي مستقیم در الگوي 
  .نهایی معنی دار هستند
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  مدلخالصه نتایج الگویابی  -)5جدول (
فرض
  یه

روابط متغیرهاي 
  تحقیق

روابط بین 
  متغیرها

  نتیجه  اثرکل  اثرغیرمستقیم  اثرمستقیم tآماره

  تایید  -  -  86/0  85/17  عملکرد شرکت  گرایش کارآفرینانه  1فرعی

  گرایش کارآفرینانه  2فرعی
شایستگی هاي 

  فردي
  تایید  -  -  54/0  96/8

  تایید  -  -  /68  25/13  عملکرد شرکت  شایستگی فردي  3فرعی

  اصلی
- گرایش کارآفرینانه

-شایستگی فردي
  عملکردشرکت

شایستگی 
عملکرد -فردي

  شرکت
  تایید  -  -    

 
  

  شاخص هاي کیفیت مدل و سطح پذیرش آن ها در روش حداقل مربعات -)6جدول (

  شاخص هاي کیفیت مدل  ردیف
سطح 
  پذیرش

گرایش 
  کارآفرینانه

عملکرد 
  شرکت

شایستگی 
  فردي

  056/0  213/0  253/0  <=0  مشترك مقاطعشاخص روایی   1
  951/0  846/0  852/0  <7/0  پایایی مرکب  2
  793/0  840/0  825/0  <5/0  میانگین واریانس استخراج شده  3

 
با توجه به جدول ذیل از آنجا که ساخت روایی مشترك متقاطع متغیرهاي تحقیق مثبت بوده 

 5/0و میانگین واریانس هاي استخراج شده آن ها بیشتر از 0/7 ومیزان پایایی مرکب آن ها بیشتر 
  است. لذا مدل تحقیق از کیفیتی مناسب برخوردار است. 

  
 گیري نتیجه و ثبح

به عنوان نهادي اجتماعی در توسعه اقتصادي مبتنی بر از آنجا که پارك هاي علم و فناوري 
دهد، پارك علم و  قرار میفناوري نقش دارد و شرکت هاي کوچک و متوسط را تحت پوشش 

فناوري، گزینه مناسبی براي تحقیق درباره عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط در نظر گرفته 
(اساسنامه و آیین نامه هاي قانونی در سایت پارك علم و فناوري ارائه شده است).  می شود.

ک و متوسط عملکرد افراد، گرایش کارآفرینی و شایستگی آنها به ویژه در شرکت هاي کوچ
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در رشد و ترقی شرکت ها نقش دارد. با توجه به اهداف پارك علم و فناوري که در اساسنامه آن 
کارآفرینانه بر  شیگرا ریتاثارائه شده است و اهمیت روزافزون کارآفرینی در توسعه کشور، 

شایستگی هاي فردي در پارك  میانجیبا توجه به نقش  کوچک و متوسط يها عملکرد شرکت
 م و فناوري شهر زاهدان مورد بررسی قرار گرفت.عل

% 48نفر معادل  21نتایج آمار توصیفی مربوط به مشخصات نمونه آماري نشان می دهد که آقایان 
تعداد افراد % می باشد. 52نفر معادل  29درصد را تشکیل می دهند در حالی که تعداد خانم ها 

% و تعداد 34نفر معادل  17سال، 30تا  25فراد بین % و تعداد ا56نفر معادل  28سال،  25کمتر از 
سال  35% و  کمترین آمار سنی را افراد باالتر از 10نفر است که معادل  5سال،  35تا  30افراد بین 

% می باشد. بخش خیلی کمی از افراد نمونه مورد نظر 0و معادل  0تشکیل می دهند که عدد 
نفر هستند. درحالی  1و  8و  3ي  هستند که به ترتیب داراي تحصیالت زیر دیپلم، دیپلم و دکتر

نفر  14% و افراد داراي مدرك فوق لیسانس 48نفر و معادل  24که افراد داراي مدرك لیسانس 
% از نمونه را تشکیل می دهند. بیشترین سابقه کار افراد بر اساس سال مربوط به کمتر از 28معادل 

سال سابقه کار  10تا  5% می باشد. پس از آن افرادي که 74نفر و معادل  37سال و برابر با  5
درصد از  6نفر و معادل  3سال سابقه دارند  5% می باشد و افرادي که 20نفر و معادل  10دارند، 

  دهند. حجم نمونه را تشکیل می
 و علم پاركکوچک و متوسط  يکارآفرینانه بر عملکرد شرکت ها شیگرا: فرضیه اصلی

مؤثر است. بر  فردي يها یستگیشامیانجی با توجه به نقش  بلوچستان و سیستان استان فناوري
اساس مطالعات پیشینه تحقیق، درباره این موضوع پژوهش با این متغیرها و این روش تحقیق قبال 

شکل توأم در نظر  پژوهشی انجام نشده بود اما تعدادي از مطالعات، برخی از این متغیرها را به
زاده  هایی نظیر گودرزوند چگینی و تقی نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش گرفته بودند و

  ) سازگاري دارد.2015طالبی و همکاران () و 1394رحمانی و رضایی ()، 1393جورشري (
عنوان متغیر میانجی؛  طور کلی، از آنجا که در این پژوهش، شایستگی فردي کارکنان، به و اما به

ه و عملکرد مد نظر قرار گرفته بود، نتایج پژوهش از این بعد را حدفاصل گرایش کارآفرینان
 توان به عنوان مشارکت اصلی و نوآوري علمی پژوهش معرفی نمود. می

 علم بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط پارك کارآفرینانه شیگرا: فرضیه فرعی اول
مقاالت بسیاري به نقش موثر گرایش کارآفرینی  .بلوچستان مؤثر است و سیستان استان فناوري و
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و  1بر عملکرد سازمانی و شرکت ها پرداخته اند تعدادي از تحقیقات مانند تحقیقات التینی
مثبت  نتایج) 2019( 3النکشوارا و ویجسکارا) و 2017و همکارانش ( 2)، عزیز2015همکاران (

) نشان 2013و همکاران ( 4تحقیق ولز نتایج دهد. در مقابل، را نشان می گرایش کارآفرینانه
کوچک  هاي کاهش عملکرد در شرکت منجر به گرایش کارآفرینانه، يسطوح باال دهد که می
   .شود می

 استان فناوري و علم ي فردي پاركها یستگیشا: گرایش کارآفرینانه بر فرضیه فرعی دوم
و همکارنش  6)، وارگا2013و همکاران ( 5بلوچستان مؤثر است. نتایج تحقیق زئیم و سیستان

) با نتایج تحقیق از منظر 2017و همکارانش ( 8) و اوبدا2016و همکارانش ( 7)، سنت آنا2015(
  این فرضیه سازگاري دارد. 

 : شایستگی هاي فردي بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط پاركفرضیه فرعی سوم
)، 1387پور و زیودار ( ر است. تحقیقات ایمانیبلوچستان مؤث و سیستان استان فناوري و علم

و  12)، وارگا2014( 11)، کولیباکوا2013و همکاران ( 10)، زئیم2013و همکاران ( 9اکرمنز
) با نتایج این 2017( 14) و ویلیو و مانکساري2016و همکاران ( 13)، اباس و امام2015همکارنش (

  پژوهش، مطابقت نسبی دارد.

_____________________________________________________ 
1- Altinay 

2- Aziz 
3- Lankeshwara and Wijesekara 
4- Wales  
5- Zaim  
6- Varga 

7- Sant’Anna 
8- Ubeda 

9- Akkermans 
10- Zaim 

11- Kolibacova 
12- Varga 

13- Abas and Imam 
14- Veliu and Manxhari 
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  پیشنهادها
عنوان میانجی  تأیید فرضیه اصلی پژوهش، توجه به شایستگی فردي کتارکنان بهبا توجه به 

هاي کوچک و متوسط، بالطبع توجه به راهکارهاي  گرایش کارآفرینانه و عملکرد، در شرکت
هاي فردي  منظور ارتقاء شایستگی مدیریت منابع انسانی از ابعاد جذب و آموزش و تربیت، به

تواند تأثیرگذاري چشمگیر گرایش کارآفرینانه  زمانی و شرکتی، میمورد نظر در کارآفرینی سا
  بر عملکرد شرکت را موجب شود.

هاي روزافزون  هاي فردي کارکنان، با توجه به پیشرفت شود که شایستگی همچنین، پیشنهاد می
  فناوري و نیاز ویژه هر سازمان و کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد.

هاي علم و فناوري  توان در پارك گري نیز در این قلمرو موضوعی، میهاي دی عالوه، پژوهش به
ها و  شهري در سایر شهرها، شهرستان هاي صنعتی یا کسب و کارهاي مستقر درون یا شهرك

  ها را مورد ارزیابی قرار داد. هاي یافته ها و مغایرت هاي کشور انجام داد و همسویی استان
  

  منابع 
ابزار  یابیساخت و اعتبار). 2017( دیندوشن، سع یاثیغو  ،دیحم ان،یمیرح ،پور، عباس عباس ،روزیافشارفر، ف - 

 یتیترب يریگ فصلنامه اندازه. انیبن دانش يها در شرکت یمنابع انسان يها یستگیسنجش ابعاد شا
 .147-165، 8)29، (یدانشگاه عالمه طباطبائ

 مطالعه( عملکرد و شرکتی کارآفرینی به گرایش رابطه بررسی). 1387( مهدي زیودار، و نرگس، پور، ایمانی - 
-11 ،)2(1 ،کارآفرینی توسعه). تهران شهر در ایران بیمه سهامی شرکت فروش هاي نمایندگی: موردي

34. 

). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر یادگیري راهبردي: تبیین نقش 1397سیدرضا ( ،حجازيو  ،سمیه ،قواییت - 
 .320- 301)، 2(11، کارآفرینیتوسعه . راهبرد اثرسازي

ها با  ). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک1393سیدرضا ( ،حجازيو  ،سیدمحمدرضا ،مقدم حسینی - 
 .229-211)، 2(7، توسعه کارآفرینی. متغیر میانجی بازارگرایی

سازمانی بر عملکرد ثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل أ). شناسایی ت1392سعید ( ،شهبازمرادي ، وعلی ،داوري - 
-125)، 3(6، توسعه کارآفرینی .شرکت ملی نفت ایران ۀهاي فنی تابع کار (مورد مطالعه: شرکت و کسب

143. 
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 کار و کسب عملکرد بر کارآفرینی به گرایش تأثیر بررسی). 1394العابدین. رضایی، ملیحه ( رحمانی، زین - 

 نامه ویژه .پژوهشی -علمی نوین بازاریابی تحقیقات فصلنامه. نوآوري ظرفیت میانجی نقش با

  خوانسار.  کارآفرینی، و مدیریت ملی همایش چهارمین
). تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی 1394مژده ( ،علیانو  ،حسین ،آبادي دولت رضایی - 

 .100-81)، 1(8، توسعه کارآفرینی .در راستاي بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی پایدار

ثیر فرهنگ أ). ت1392محسن ( ،انصاري ، ومحمود ،احمدپورداریانی ،روح اهللا ،رضایی ،آصف ،کریمی - 
توسعه . سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 .182- 163)، 3(6، کارآفرینی

 عملکرد بر گرایش کارآفرینانه تأثیر). 1393جورشري، محمدرضا ( زاده تقیگودرزوندچگینی، مهرداد، و  - 

). گیالن استان بیمه هاي نمایندگی: مطالعه مورد(بازارگرایی  میانجی بیمه: نقش هاي شرکت مالی
  آبان. و مهر پنجم، و چهارم شماره. حسابداري و مدیریت هاي پژوهش
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