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چکیده
هدف اصلی این تحقیق توصیفی ـ همبستگی ،بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی ،در سازمان جهاد
کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود ()104=N
که با استفاده از جدول کرجسی ـ مورگان 86 ،نفر از آنان ،به روش نمونه گیری ساده تصادفی برای بررسی انتخاب شدند .ابزار
گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن توسط نظرسنجی متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
تأیید شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل داده ها از نرمافزار  20 Spssاستفاده گردید .نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت
و معنی داری بین مؤلفههای سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به شیوه
توأم ،حاکی از آن است که  32درصد از تغییرات واریانس کارآفرینی سازمانی توسط دو مؤلفهی سرمایه فکری شامل سرمایه
ساختاری و سرمایه انسانی تبیین می گردد و در مورد میزان تأثیر مؤلفههای سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی مشخص شد،
بیشترین تأثیر را مؤلفه ساختاری بر کارآفرینی سازمانی دارد.
واژههای کلیدی :سرمایه فکری ،کارآفرینی ،کارآفرینی سازمانی ،جهاد کشاورزی.
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مقدمه
در عصر حاضر كه با افزايش جمعيت ،جوامع و سازمانها
بهسرعت در حال گسترش و پيشرفت هستند و در پي آن،
پيچيدگي آنها نيز رو به فزوني است ،كارآفريني در يك تعامل
چند سويه يعني هم در مفهوم ايجاد اشتغال ،هم در مفهوم
ايجاد تحول از راه نوآوري ها و بهبود فرايندها و هم بهعنوان
عامل كليدي در رشد و توسعه اقتصادي ،بهشدت موردنیاز
است؛ حتي مي توان بحث كارآفريني را در عصر مدرن امروزي
يكي از اصلي ترين راهبردهاي بنيادي هر كشور محسوب
كرد (ناهید .)1388 ،موقعیت اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی
و فرهنگی امروز کشور ما بهگونهای است که حل مشکالت
و تنگناها ،راهحلهای جدید و متفاوتی را می طلبد .ترکیب
جمعیت جوان کشور ،ضرورت ایجاد فرصت هاي شغلی و نیز
نوسان بهاي نفت ازجمله عوامل عمده اي هستند که موجب
می شوند سیاستگذاران و تصمیم گیران کالن کشور به منبع
درآمد قابلدسترس دیگري بهجز نفت بیندیشند و بی شک
آن منبع جز ابتکار ،خالقیت و نوآوري چیز دیگري نیست.
اکنون در عرصه جهانی ،افراد خالق و نوآور بهعنوان کارآفرینان
منشأ تحوالت بزرگی در زمینه هاي صنعتی ،تولیدي و
خدماتی شده اند (حیدری و همکاران .)1390 ،در مطالعات
سازمانی نیز ،مفهوم کارآفرینی تحقیقات بی شماری را به خود
اختصاص داده است .بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که،
کارآفرینی بهطور مستقیم با عملکرد سازمانها بهویژه عملکرد
مالی ،تجاری و کسب سهم بازار توسط آنها ،در ارتباط است
 1995 ,Zahra & Covinكارآفريني سازماني تالشی براي
واردکردن طرز فكرهاي موجود در نزد كارآفرينان به درون
شركت هاي بزرگ و نهادينه كردن اين ويژگي ها در فرهنگ
اين شرکتها است و پادزهر قدرتمندي است كه مي تواند
براي درمان معايبي همچون قدمت سازمان هاي بزرگ ،فقدان
نوآوري ،افول رشد طبقات بااليي و ايستايي كه اغلب سازمان
هاي بزرگ و بالغ دچار آن می گردند ،مؤثر واقع شوند (ناهید
و همکاران .)1392 ،سازمانهایی كه گرايش كارآفرينانه ي
باالتري دارند ،منابع خود را به بهترین شکل ممکن برای بهبود
عملكرد به كار خواهند برد (.)2007 ,Hughes & Morgan
همچنین نتيجه مطالعه ( Gartner )1990نشان مي دهد
كه كارآفريني از چهار عامل فرد ،محيط ،سازمان و فرايند تأثیر
مي پذيرد كه در اين بین سازمانها نقش بسيار مهمي در
توسعه كارآفريني دارند (باباشاهی و همکاران .)1392 ،پينكات
پایهگذار كارآفريني سازماني معتقد است ،كارآفريني سازماني
يك انتخاب نيست بلكه نگرش و وضعيتي براي ادامه ی حيات
سازمان بوده و اين بدين معنا است كه پديده اي نيست كه
برحسب سليقه بتوان با آن برخورد كرد (علم بیگی و ملک
محمدی .)1388 ،امروزه اصطالح کارآفريني در مباحث بخش
دولتي ورود پیدا کرده ،که بخش عمده آن ناشی از اهميت
نقش دولت در جوامع و تالش براي ايجاد تحول در سازمان
هاي دولتي و بهبود عملکرد آنها بوده است (چیذری و
همکاران .)1392،از سوی دیگر ،در اقتصاد دانشی کسبوکارها،
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نيازمند بهکارگیری رويكردي است كه از دارايي هاي ملموس
به همراه داراییهای ناملموس سازمانی (سرمایه فکری ) ،بهره
برداری بیشتری به عمل آورند ( .)1999 ,Bontisسرمايه
فکري شامل دانش افراد ،خالقيت ،شهرت سازمان ،ظرفيت
هاي سازماني ،روابط با مشتريان ،عرضهکنندگان ،فناوري
اطالعاتي و غيره مي باشد (مهدی وندی و زالی.)1390 ،
درواقع کارآفرینان با خلق دانش بدیع و تبدیل آن به نوآوري،
یک زنجيره ارزشي خلق مي كنند كه به ثروت اندوزي و
اشتغال نيروي انساني منتهي مي شود .ازاینرو ،يكي از عواملي
كه مي تواند نقش بسيار مهمي در افزايش قابليت هاي منابع
انساني و گرايش سازمانها به سمت كارآفريني داشته باشد،
ارزيابي دقيق و استفاده ي مناسب از سرمايه هاي فكري است
(مهدی وندی و زالی .)1390 ،سرمایه فکری براي سازمانها
منبعي پر ارزش در رشد كارآفريني و نوآوري بهحساب مي
آيد ( )2008 ,Michalski & Javier Vazquezو باوجود
اهمیت دارایی های مشهود در تولید کاال و خدمات ،در اقتصاد
جدید ،ارزش اقتصادی و ثروت اغلب از ایجاد و کاربرد سرمایه
فکری و نه از مدیریت دارایی مشهود ناشی می شود (دعایی و
همکاران .)1393 ،انجمن بینالمللی حسابداران ( )1998بیان
میکند که  10تا  50درصد سهم ارزش شرکتها از مدیریت
منابع سنتی حاصل می گردد درحالیکه بین  50الی  90درصد
ارزش شرکتها از مدیریت سرمایه هاي فکري ناشی می شود
(عباسپور و همکاران.)1392،
در مورد مفهوم کارآفرینی سازمانی میتوان گفت فرایندی
است که در آن محصوالت یا فرایندهای نوآوری شده از
طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل
تأسیسشده ،به ظهور می رسند (احمدپورداریانی و همکاران،
 .)1391به عقیده ی ( Heinonen)2005کارآفرینی سازمانی
عبارت است از شناسایی و بهره برداری از یک فرصت که به
موفقیت و تحقق اهداف سازمانی می انجامد.
در خصوص مفهوم سرمایه فکری و مؤلفههای آن امروزه
مي توان شاهد به وجود آمدن اقتصادي بود كه در آن دانش
بهعنوان مهم ترين سرمايه ،جايگزين سرمايه هاي مالي و
فيزيكي شده است ( .) 2004 ,.Chen et alدرباره مؤلفه
هاي سرمایه فکري ،بهطورمعمول اين مؤلفهها در قالب سه
بخش سرمایه انسانی  ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای
در نظر گرفته میشوند (.)2012 ,Abdullah & Sofiana
سرمایه انسانی ،بهعنوان مبناي سرمايه ي فكري محسوب
میشود ( ،)2008 ,.Wu et alکه شامل همه ظرفيت هاي
افراد ،دانش ،مهارت ها (موسوی و همکاران ،)1392،قابليت
ها و تخصص اعضاي انساني شرکت يا سازمان مي باشد
( .)2009 ,.Maditinos et alبه عبارتی ،سرمایه های رابطه
ای و ساختاری بهطور عمده جزء مشهود و ملموس سازمان
هستند ،درصورتیکه سرمایه انسانی جزء سرمایه ی نامشهود
و ضمنی سازمان است (.)2012 ,Mavridis & Vatalis
شرکت هايي که از سرمایه انساني مناسبي برخوردارند ،قادر
هستند شمار زيادي از ايده هاي نو را خلق کنند و خدمات
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نوآورانه و متفاوتي را به مشتريان ارائه دهند (.)2011 ,Verda
سرمايه ساختاري بعد ديگري از ابعاد اصلي سرمايه فکري مي
باشد که شامل همه ذخاير غيرانساني دانش در سازمان مي
شود که دربرگیرنده پايگاه هاي داده ،نمودارهاي سازماني،
دستورالعمل ها و برنامه هاي اجرايي ،فرايندها ،راهبردها و
بهطورکلی هر آنچه ارزش آن براي سازمان باالتر از ارزش مادي
اش باشد (موسوی و همکاران .)1392 ،بهاینترتیب سازمان با
بهبود سرمایه ساختاری می تواند باعث شکل گیری فعالیت
کارآفرینانه شود .ازنظر بونتیس ،سرمایه انسانی مجموعه ای از
دانش ،توانایی و تجارب کارکنان یک سازمان است که بهطور
گذرا و کوتاهمدت در ساعات اداری در اختیار سازمان است،
اما سرمایه ساختاری توانایی و دانش موجود در سازمان است
که در کنترل سازمان بوده و بعد از خروج کارکنان سازمان
در آنجا باقی می ماند (.)2000 ,Bontis & Richardson
سرمايه رابطه اي یکی ديگر از ابعاد سرمايه فکري مي باشد.
( )2004 Chen et alسرمایه مشتری (رابطه ای) را در قالب
قابلیت بازاریابی ،شدت ،بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می
کنند .این نگرش بر نقش خدمات و تأثیر آن بر روابط علی بین
رضایت کارکنان ،رضایت مشتریان ،وفاداری مشتریان و عملکرد
مالی تأثیر دارد.
با توجه به هدف و محدوده موضوع پژوهش ،نتایج برخی
از مهمترین مطالعات تجربی مرتبط انجام گرفته در داخل و
خارج از کشور در اینجا مرور میشود .مهدی وندی و زالی
( )1390در بررسی تأثیر سرمایه فکری بر گرایش کارآفرینانه
و عملکرد سازمانی در کسبوکارهای نانو نشان دادند که
مؤلفههای سرمایه فکری بر گرایش کارآفرینانه تأثیرگذار
هستند و سرمایه ساختاری بیشترین تأثیرگذاری را دارد.
چوپانی و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان رابطه بین
سرمایه فکری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی شرکت
سهامی بیمه توسعه) نشان دادند که هر سه مؤلفهی سرمایه
فکری شامل مشتری ،انسانی و ساختاری با نوآوری سازمانی
رابطه مثبت و معنی داری دارد .یافته های حسین پور و آهوپای
( )1392در بررسی تأثیر سبک رهبری خدمتگزار و سرمایه
فکری بر کارآفرینی سازمانی نشان داد که بین سرمایه فکری
و کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد و
همچنین سرمایه فکری قادر به پیشبینی کارآفرینی سازمانی
می باشد .رضایی ( )1393در مطالعه ای تأثیر مؤلفههای
سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکتهای خدمات
مشاوره ای ،فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان را بررسی
کرد و نشان داد که ،هر یک از مؤلفههای سرمایه فکری،
شامل مؤلفههای انسانی ،ساختاری و رابطه ای ،رابطه مثبت
و معناداری با کارآفرینی سازمانی دارند و از بین مؤلفههای
مختلف سرمایه فکری ،مؤلفهی انسانی بیشترین تأثیر را بر
کارآفرینی سازمانی دارد .در تحقیقی دیگر طوطی فر طهران
پور و ضیاء ( )1393در بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری
کسبوکارهای کوچک ورزشی استان تهران نشان دادند که
بیشترین تأثیر را ابعاد سرمایه ی انسانی و سرمایه ی رابطه

ای (مشتری) بر نوآوری کسبوکارهای کوچک ورزشی داشته
اند و متغیر سرمایه ی ساختاری پیشبینی کننده ی معنی
داری نیست .در پژوهش رضایی و مغانلو ( )1393درباره ی
تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکتهای خدمات
کشاورزی استان زنجان مشخص شد که سه مؤلفه سرمایه
فکری شامل انسانی ،ساختاری و رابطه ای اثر مثبت و معنی
داری بر متغیر وابسته داشتند و مؤلفهی رابطه ای مهمترین
عامل تأثیرگذار بر نوآوری سازمان تشخیص داده شد .معظم
باباشیخعلی و همکاران ( )1393در مطالعه ی رابطه ساده
و چندگانه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در اعضای
هیأتعلمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،نشان دادند که بین
سرمایه ی فکری و نوآوری سازمانی همبستگی معنی دار وجود
دارد و سرمایه ی فکری قابلیت پیشبینی نوآوری سازمانی را
دارد و سرمایه انسانی را مهترین عامل تأثیرگذار بر کارآفرینی
سازمانی معرفی کردند Hayton)2005( .در مطالعه ی رقابت
در اقتصاد جدید ،اثر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در
تکنولوژی باالی کارهای مخاطره آمیز جدید ،یک چارچوب
سهبعدی برای توصیف سرمایه ی فکری یک شرکت پیشنهاد
کرد که شامل سرمایه ی انسانی ،مالکیت معنوی و سرمایه
ی شهرت است و به این نتیجه رسید که سرمایه ی انسانی و
سرمایه ی شهرت (رابطه ای) بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی
سازمانی دارند .در مطالعهی (subramaniam & )2005
 Youndtبا عنوان تأثیر سرمایه ی فکری بر روی انواع قابلیت
های نوآوری ،سه مؤلفه برای سرمایه فکری در نظر گرفته
شد ،شامل سرمایه ی انسانی ،سازمانی و اجتماعی (رابطهای)؛
نوآوری نیز به دو نوع نوآوری افزایشی و نوآوری بنیادی تقسیم
گردید .نتایج حاصلشده نشان داد که سرمایه ی انسانی تأثیر
متقابل روی نوآوری بنیادی در سازمان داردhsu & )2009( .
 fangدر بررسی سرمایه فکری و عملکرد توسعه ی محصول
جدید با نقش واسطه ای قابلیت یادگیری سازمانی ،به این
نتایج رسیدند که سرمایه ی انسانی و رابطه ای ،توسعه ی
محصول جدید را از طریق قابلیت یادگیری سازمانی بهبود می
بخشند .chen et al)2014( .در مطالعه ی سرمایه ی فکری
و توسعه ی محصول جدید ،عنوان کردند که سرمایه ی فکری
شامل ابعاد انسانی ،سازمانی و مشتری می باشد و به این نتیجه
دست یافتند که سرمایه ی انسانی و سرمایه ی سازمانی در
توسعه ی محصوالت جدید مؤثرتر هستند.
با توجه به اینکه ،کشاورزی بعد از نفت مهمترین منبع
اقتصادی کشور به شمار می آید (پزشکی راد و همکاران،
 ،)1389همچنین ازآنجاییکه شهرستان کرمانشاه با دارا بودن
ویژگی های مناسب توسعه ی بخش کشاورزی (ازنظر ظرفیت
های منطقه) می تواند بهعنوان قطب مهم کشاورزی کشور در
آینده ،نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی ایران داشته باشد
(پورجاوید و همکاران ،)1390 ،و از طرف دیگر مزایای باالی
کارآفرینی سازمانی در دنیای امروز که با تحوالت گسترده ای
همراه است ،لذا بسیاری از محققان و صاحب نظران بر سرمایه
فکری و مؤلفههای آن به منزله ی یکی از ارزش افزاترین منابع
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سازمانها و سرمایه های کلیدی در رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی تأکید کرده اند (.)2012 ,Talebi & Bahamir
همچنین با مدنظر قرار دادن پایین بودن نرخ شاخص کارآفرینی سازمانی در ایران ،به ویژه در سازمان های دولتی (,.Kelly et al
)2012؛ ضروری است که مؤلفههای تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های مختلف شناسایی شود و زمینه های الزم
برای بهبود و توسعه آن فراهم گردد .این پژوهش نیز به مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه نشان می دهد که آیا
مؤلفههای سرمایه ی فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارند؟ و آنها بر این اساس می توانند تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.
با توجه به مطالب یادشده در بخش های پیشین تحقیق و در قالب هدف اصلی تحقیق ،یعنی بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه
فکری بر کارآفرینی سازمانی جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه ،و بر اساس مرور متون نظری و مطالعات تجربی مرتبط ،در این
بخش مدل مفهومی تحقیق ترسیم شده است .همانطور که در شکل مشاهده میشود سرمایه فکری شامل سه مؤلفه :انسانی،
ساختاری و رابطه ای می باشد و سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی رابطه مستقیم با یکدیگر دارند (نگاره.)1
نگاره ا .مدل مفهومی پژوهش (تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی)

اهداف تحقیق
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود .بر اساس
هدف کلی اشاره شده ،اهداف اختصاصی این تحقیق شامل موارد زیر بودند؛
شناسایی ویژگی های فردی و حرفه ای کارکنان؛
بررسی رابطه بین مؤلفههای سرمایه فکری (انسانی ،ساختاری و رابطه ای) با کارآفرینی سازمانی؛
بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه فکری (انسانی ،ساختاری و رابطه ای) بر کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان سازمان جهاد
کشاورزی شهرستان کرمانشاه.
روش پژوهش
کمی و از لحاظ هدف کاربردی است؛ همچنین ،مطالعۀ حاضر از لحاظ میزان و
این پژوهش ازنظر ماهیت از نوع پژوهشهای ّ
درجۀ کنترل متغیرها ،جزء مطالعات میدانی به شمار می رود و به لحاظ گردآوری و تحلیل دادهها نیز ،جزء پژوهشهای توصیفی-
همبستگی می باشد .جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود ()104=N
که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  86 ،نفر از آنان ،به روش نمونه گیری ساده تصادفی برای بررسی انتخاب شدند .ابزار
اصلی جمعآوری داده ها در این پژوهش ،پرسشنامهای مشتمل بر سه بخش ویژگیهای فردی و حرفهای کارکنان جهاد کشاورزی،
سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بود .مقیاس سنجش بخش دوم و سوم طیف لیکرت پنج سطحی از ( -1کام ً
ال مخالفم تا
 -5کام ً
ال موافقم) می باشد .پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس که سرمایه فکری را توسط سه مؤلفهی ،انسانی ( 20گویه) ،ساختاری
(16گویه) و رابطه ای (17گویه) با استفاده از  53گویه می سنجد مبنای کار قرار گرفت (مقیمی و رمضان .)1390 ،برای سنجش
کارآفرینی سازمانی ،مدل کورنوال و پرلمن که بهمنظور ارزیابی کارآفرینی در سازمانها طراحی شده است و دارای  15گویه است،
استفاده شد (مقیمی و رمضان .)1392 ،جهت بررسی روایی صوری ابزار پژوهش ازنظر استادان محترم گروه مدیریت و کارآفرینی
دانشگاه رازی و به جهت اطمینان از پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ نیز بهره گرفته شد .با توجه به این که مقدار
آلفای کرونباخ تمام سازههای پژوهش در بخش پیشآزمون باالتر از  0/70بود ،لذا می توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش از قابلیت
اعتماد باالیی برای انجام این پژوهش برخوردار است .بهمنظور تجزیهوتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل
همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه) از نرمافزار  Spsswin20بهره گرفته شد.
یافته ها

ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان

با توجه به آمار توصیفی بهدستآمده ،بیشتر افراد موردمطالعه در این تحقیق را مردان تشکیل می دهند که  69/9درصد (58
نفر) از نمونه آماری مرد و  30/1درصد ( 25نفر) آنها زن بودند .سن بخش اعظم پاسخگویان بین  31تا  40سال بود که 40/5
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درصد ( 34نفر) را به خود اختصاص داده اند .از لحاظ سابقه خدمت37/2 ،درصد ( 32نفر) از اعضای نمونه آماری ،داری سابقه
کاری بیش از  20سال هستند.
ازنظر سطح تحصیالت بیشترین فراوانی متعلق به مدرک کارشناسی ارشد بود که  41/9درصد ( 36نفر) را به خود اختصاص
داده اند .در مورد وضعیت استخدامی  85/8درصد ( 72نفر) از پاسخگویان رسمی بودند .همچنین ازنظر پست سازمانی 6/1درصد
(5نفر) از پاسخگویان مدیر و  93/9درصد ( 77نفر) کارشناس بودند (جدول .)1
جدول  .1ویژگیهای فردی و حرفه ای پاسخگویان ()86=N
متغیر

جنسیت

سن

سابقه خدمت

سطح تحصیالت

وضعیت استخدامی

پست سازمانی

سطح متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد فراوانی تجمعی

مرد

58

67/4

69/9

69/9

زن

25

29/1

30/1

100

عدم پاسخ

3

3/5

-

-

جمع

86

100

100

-

30-20

7

8/1

8/3

8/3

40-31

34

39/5

40/5

48/8

50-41

30

34/9

35/7

84/5

بیشتر از  50سال

13

15/2

15/5

100

عدم پاسخ

2

2/3

-

-

جمع

86

100

100

-

5-1

5

5/8

5/8

5/8

10-6

14

16/3

16/3

22/1

15-11

12

14

14

36/0

20-16

23

26/7

26/7

62/8

 20سال و باالتر

32

37/2

37/2

100

جمع

86

100

100

-

دیپلم و پایینتر

2

2/3

2/3

2/3

کاردانی

14

16/3

16/3

18/6

کارشناسی

34

39/5

39/5

58/1

کارشناسی ارشد

36

41/9

41/9

100

جمع

86

100

100

-

رسمی

72

83/7

85/8

85/8

پیمانی

6

7/0

7/1

92/9

قراردادی

6

7/0

7/1

100

عدم پاسخ

2

2/3

-

-

جمع

86

100

100

-

مدیر

5

5/8

6/1

6/1

کارشناس

77

89/5

93/9

100

عدم پاسخ

4

4/7

-

-

جمع

86

100

100

-
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رابطه بین مؤلفههای سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
بهمنظور بررسی رابطۀ بین مؤلفه های سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان
کرمانشاه با توجه به اینکه نوع مقیاس اندازهگیری مؤلفه های سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی از طیف لیکرت پنج سطحی
استفاده گردید ،فاصلهای میباشد و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده به عمل آمد .برای
بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون یک متغیره کلموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد .زمانی که میانگین ،میانه،
نما با هم برابر باشد توزیع داده ها نرمال است .در این آزمون فرض صفر مبنی بر نرمال بودن آزمون و فرض یک مبنی بر نرمال
نبودن آن است .در اینجا سطح معناداری باالتر از  0/05است بنابراین فرض تحقیق رد میشود و فرض صفر پذیرش می شود که
به معنی نرمال بودن توزیع داده هاست.
نتایج ارائه شده در جدول  2نشان داد که رابطۀ مثبت و معنیداری در سطح خطای یک درصد بین سرمایه فکری و کارآفرینی
سازمانی وجود دارد .بنابراین با اطمینان  99درصد می توان گفت با افزایش و یا کاهش میزان سرمایه فکری کارکنان جهاد
کشاورزی ،میزان کارآفرینی سازمانی نیز در میان آنها افزایش و یا کاهش می یابد .همچنین بین مؤلفهی انسانی و مؤلفهی
ساختاری ،سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی نیز در سطح خطای یک درصد رابطه ی مثبت و معنی دار شده است؛ اما بین مؤلفه
رابطه ای سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در سطح خطای  5درصد این رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .بهعبارتدیگر،
میتوان اظهار کرد که با افزایش و یا کاهش میزان مؤلفه های سرمایه فکری در بین کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه،
میزان کارآفرینی سازمانی در میان آنها نیز افزایش و یا کاهش مییابد .همچنین ،میزان ضریب همبستگی بین سرمایه ی فکری
با کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه برابر با  0/470میباشد که نشاندهندۀ ارتباط مثبت
و معنادار بین سرمایه فکری کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با کارآفرینی سازمانی در میان آنان است.
جدول  .2رابطه بین مؤلفههای سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
مؤلفههای سرمایه فکری

نوع ضریب

کارآفرینی سازمانی

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

انسانی

پیرسون

0/488

**0/00

ساختاری

پیرسون

0/533

**0/00

رابطه ای

پیرسون

0/180

*0/04

پیرسون
سرمایه فکری
*معنی داري در سطح  5درصد** ،معنی داري در سطح  1درصد

0/470

**0/00

تأثیر مؤلفههای سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی
در این تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد که روش مناسبی برای بررسی روابط خطی بین یک متغیر وابسته و
تعدادی متغیر مستقل می باشد ( .)2008 ,.Dong et alبهاینترتیب با استفاده از ترکیب خطی چند متغیر مستقل به پیش بینی
تغییرات متغیر وابسته پرداخته شد .رگرسیون خطی به شیوه ی توأم یکی از شیوههای رگرسیون خطی چندگانه می باشد ،این
روشی است که در آن کلیه متغیرهای مستقل هم زمان وارد تحلیلشده و اثر کلیه آنها بهطورکلی بر روی متغیر وابسته بررسی
می شود (صادقی )1385 ،و شدت یا ضعف وابستگی متغیر وابسته به این متغیرها اثری در شکل نهایی مدل نخواهد داشت و در
نهایت تمامی متغیرهای مستقل به مدل وارد می شوند .در تحلیل رگرسیون باید بین متغیرهای مستقل هم خطی (هم بستگی)
زیاد وجود نداشته باشد .برای بررسی میزان هم خطی از عامل تورم واریانس و شاخص تحمل استفاده می شود .مقدار عامل تورم
واریانس باالتر از یک و مقدار شاخص تحمل کوچکتر از یک می باشد .هرچه این دو آماره به یک نزدیک باشند نشاندهندهی این
است که بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود ندارد و این متغیرها برای انجام تحلیل رگرسیون مناسب هستند .ولی اگر عامل
تورم واریانس باالتر از  10و شاخص تحمل نزدیک به صفر باشد بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود دارد و مدل رگرسیون بی
ارزش است ( .)1980 ,.Belsley et alهمچنین برای بررسی مناسب بودن آزمون رگرسیون می توان از آزمون تحلیل واریانس
( )Fاستفاده کرد ،که اگر معنی دار شود نشاندهندهی مناسب بودن آزمون رگرسیون است .بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
 3عامل تورم واریانس و شاخص تحمل از مقادیر مناسبی برخوردار است و همچنین مقدار آماره ی تحلیل واریانس در سطح یک
درصد معنادار شد .بنابراین ،رابطه ی هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و مدل رگرسیون از برازش خوبی برخوردار
است .عالوه بر این ها ،نتایج ارائه شده در جدول  3نشان دهندۀ این است که مقدار  tبرای مؤلفه انسانی و ساختاری در سطح
یک درصد معنی دار شده است و برای مؤلفه رابطه ای معنی دار نشده است .این امر نشاندهندهی آن است که مؤلفه انسانی
و ساختاری سرمایه ی فکری تأثیر قوی و معناداری در پیشگویی کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان سازمان جهاد کشاورزی
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شهرستان کرمانشاه دارند .بنابراین ،معادلۀ خطی حاصل از رگرسیون در این تحقیق بهصورت زیر می باشد:
Y= 382/0 +070/1Hc+ 258/0 Sc
مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( )Rبین مؤلفههای سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی برابر با  0/586است .و مقدار
ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2adjبرابر با  0/320است که این امر حاکی از آن میباشد که  32درصد از تغییرات متغیر وابسته
(کارآفرینی سازمانی) توسط مؤلفههای سرمایه فکری (انسانی ,ساختاری) تبیین می گردد .و بقیه تغییرات یعنی  68درصد از
تغییرات ناشی از متغیرها و عوامل غیر از سرمایه فکری هستند .معنی دار بودن آزمون  Fو  tنشاندهندهی معنی دار بودن
معادله رگرسیون است .برای تعیین اهمیت نسبی متغیرهای مستقل باید به مقدار  Betaتوجه نمود .این آماره تأثیر هر متغیر
مستقل را بهصورت جدا از سایر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بررسی می کند .بنابراین می توان گفت که مؤلفه ساختاری
سرمایه فکری در پیشگویی کارآفرینی سازمانی با مقدار  0/395تأثیرگذارتر است .زیرا یک واحد تغییر در انحراف معیار آن باعث
میشود تا انحراف معیار متغیر وابسته تحقیق (کارآفرینی سازمانی) بهاندازۀ  0/395واحد تغییر کند .بنابراین سایر مؤلفههای
سرمایه فکری به ترتیب تأثیرگذاری بر متغیر وابسته به ترتیب شامل؛ سرمایه انسانی با مقدار بتا  0/320و سرمایه رابطه ای با
مقدار بتا  0/130می باشند.
جدول  .3تأثیر مؤلفههای سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی
متغیرها

B

Std Error

Beta

t

Sig

Tolerance

VIF

ضریب ثابت

1/070

0/342

-

**3/133

0/002

-

-

مولفه انسانی ()HC

0/382

0/141

0/320

**2/701

0/008

0/570

1/755

مولفه ساختاری ()SC

0/258

0/073

0/395

**3/537

0/001

0/643

1/556

مولفه رابطه ای ()RC

-0/066

0/053

-0/130

-1/248

0/215

0/743

1/345

**معنی داري در سطح 1درصد
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه باهدف کلی بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان
کرمانشاه انجام شد .بنابراین ،یکی از مهمترین اهداف آن بررسی رابطه همبستگی بین مؤلفههای سرمایه فکری بر کارآفرینی
سازمانی در جامعه آماری موردمطالعه بود .بر اساس یافته های حاصل از تحلیل همبستگی مشخص شد که رابطۀ مثبت و
معناداری در سطح یک درصد بین سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی وجود دارد و رابطه ی مثبت و معنی داری در سطح خطای
یک درصد بین مؤلفه ساختاری و مؤلفه انسانی با کارآفرینی سازمانی وجود دارد .اما بین مؤلفه رابطه ای و کارآفرینی سازمانی
این رابطه در سطح خطای پنج درصد مثبت و معنی دار شده است .مؤلفهی ساختاری باالترین ضریب همبستگی و مؤلفه رابطه
ای کم ترین ضریب همبستگی با کارآفرینی سازمانی دارد .این یافته ها با نتایج تحقیق معظم بابا شیخعلی و همکاران (،)1393
چوپانی و همکاران ( ،)1391رضایی ( )1393و حسین پور و آهوپای ( )1392همخوانی دارد .بنابراین ،میتوان اظهار کرد که
سرمایه فکری و مؤلفه های آن در میان کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه رابطۀ مثبت و معنادار با کارآفرینی سازمانی
در میان آنها دارد ،بهطوریکه با افزایش و یا کاهش سرمایه فکری و مؤلفه های آن کارآفرینی سازمانی نیز در میان آنها افزایش
و یا کاهش مییابد.
بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به شیوۀ توأم مشخص شد که مؤلفه های ساختاری و انسانی سرمایه فکری
تأثیرات مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه دارند ،بهطوریکه
ضریب تعیین تعدیلشده کارآفرینی سازمانی برابر با  0/320بود ،بدین معنی که  32درصد از تغییرات واریانس کارآفرینی
سازمانی توسط مؤلفه های ساختاری و انسانی سرمایه فکری در میان آنها قابل تبیین و پیش بینی می-باشد و مؤلفه ساختاری
در پیشگویی کارآفرینی سازمانی با مقدار  0/395تأثیرگذارتر است .این یافتهها با نتایج تحقیقات ،مهدی وندی و زالی (،)1390
رضایی و مغانلو ( ،)1393طوطی فر طهران پور و ضیا ( Hayton )2005( ،)1393و ( .chen et al)2014همخوانی دارد .البته
در پژوهش های طوطی فر طهران پور و ضیا ( ،)1393رضایی و مغانلو ( )1393و ( Hayton )2005سرمایه انسانی و رابطه ای
بیشترین تأثیرگذاری را داشتند که در این پژوهش این موضوع تأیید نشد .بهطورکلی می توان گفت که هرگونه بهبود در سرمایه
فکری و مؤلفههای آن به بهبود در کارآفرینی سازمانی منجر می شود و برعکس هرگونه کاهش در سرمایه فکری و مؤلفههای
آن منجر به کاهش کارآفرینی در سازمان می گردد .بنابراین باید اذعان داشت که سرمایه فکری در میان کارکنان سازمان جهاد
کشاورزی شهرستان کرمانشاه نقش مهمی در بهبود و توسعه کارآفرینی سازمانی در میان آنها دارد و یافته های این تحقیق
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راهکار مناسبی برای سازمانهایی که در جستجوی ایجاد و
تقویت مزیت رقابتی هستند ،ارائه می دهد .لذا می توان از این
سرمایه در جهت بهبود و ارتقای کارآفرینی سازمانی در میان
کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه استفاده
کرد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهادهای زیر
در جهت توسعۀ کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان سازمان
جهاد کشاورزی با ارتقای سرمایه فکری ارائه میگردد:
با توجه به نتایج تحقیق و تأثیر مؤلفه ساختاری سرمایه
فکری بر کارآفرینی سازمانی بهعنوان مهمترین عامل ،پیشنهاد
می شود مدیران فرصت های یادگیری را برای کارکنان از
طریق برگزاری کالسها و دوره های کوتاه مدت فراهم آورند
و اطالعات موردنیاز را در اختیار کارکنان قرار دهند و به
امر شفاف سازی در سازمان بهای بیشتری بدهند؛ در جهت
توانمندسازی کارکنان بر استقالل عمل و آزادی کارکنان و حق
تصمیم گیری تأکید کند .همچنین مدیران کارکنان را به انجام
خالقیت و نوآوری در انجام کارها سوق دهند .از طرف دیگر
مدیران تحمل شکست را داشته باشند و روحیه خطرپذیری را
در کارکنان تقویت کنند .مدیریت می تواند ،ارتباطات افقی
و عمودی را در سازمان گسترش دهد و زمینه دسترسی به
اطالعات را برای تمام کارکنان در سازمان فراهم آورد .همچنین
انجام کارهای تیمی و گروهی را تقویت کند ،بهطورکلی امروزه
تغییر ساختار سازمانی از ساختار هرمی که مبتنی بر کنترل
شدید است به ساختار شبکهای که در آن درگیری عاطفی
و ذهنی کارکنان در حد باالیی است و همچنین کنترل در
حداقل است آغاز شده است و مدیران باید سعی در ایجاد
چنین سازمانی داشته باشند.
با توجه به تأثیر مؤلفه انسانی سرمایه فکری بر کارآفرینی
سازمانی پیشنهاد می شود که مدیران برای توانمندسازی
سرمایه انسانی به کارکنان سازمان قدرت تصمیم گیری و
اختیار بدهند و در سازمان جو اعتماد را ایجاد کنند ،اعتماد و
اطمینان کمک می کند تا تردید ،عدم امنیت و ابهام ،در روابط
بین کارکنان و مدیر از بین برود .کارکنان را برای مطرح کردن
ایده های نو تشویق کنند و از نوآوری در سازمان پشتیبانی به
عمل آورند ،کارکنان سازمان را به انجام کار تیمی و گروهی
تشویق کنند ،چراکه افراد در گروه با فکرهای دیگران آشنا
می شوند و همین باعث خلق نوآوری در سازمان می گردد.
همچنین در سازمان بخشی را بهعنوان تحقیق و توسعه ایجاد
کنند ،که به این شکل خود سازمان متولی ایده های نو باشد.
الزم به ذکر است مدیریت باید از سطح رضایت کارکنان آگاهی
داشته باشد و هرکس را متناسب با تخصصش در جایگاه
مناسب قرار دهد و بهطور منظم سطح شایستگی افراد سازمان
را مورد سنجش قرار دهد و با استفاده از ترغیب های کالمی
بهطور مداوم از عملکرد کارکنان قدردانی کند.
بر اساس نتایج تحقیق و معنی دار شدن رابطه همبستگی
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مؤلفه رابطه ای سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی ،پیشنهاد
می شود که سطح رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده
تقویت گردد ،به بهبود ارتباط سازمان با مشتریان از طریق
دریافت نظرها و پیشنهادهای اربابرجوع و مشتریان و تالش
در راستای پاسخگویی به نیازهای آنها توجه شود ،سازمان
از میزان سطح رضایت مشتریان بهطور مستمر اطالع یابد و
از ایده ها و نظرات مشتریان در جهت چگونگی ارائه خدمات
استفاده شود ،همچنین دوره ها و کالسهایی در راستای
آموزش کارکنان برای تقویت ارتباط کارشناسان با اربابرجوع
و تکریم آنان تدارک دیده شود چراکه اگر به سرمایه رابطه ای
توجه نگردد دانشی که حاصل از بازخورد از اربابرجوع است از
دست می رود و وفاداری مشتریان و رضایت آنان به حداقل می
رسد .سازمانهایی که به مؤلفه رابطه ای توجه ویژه دارند به
ارائه اقدامات نوآورانه و خدمات متمایز از سایر رقبا ترغیب می
شوند و این خود باعث ایجاد مزیت رقابتی می گردد.
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