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چکیده
هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی ،سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی برر عملکررد سازمررانی مریباشرد.
جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند .لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشری از نرو همبسرتگی
است .جهت جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه استاندارد ،استفاده شد .جهت بررسی روایری پرسشرنامههرا از روایری محتروایی (تاییرد
پرسشنامهها توسط جمعی از اساتید دانشگاهی) و از روایی همگرا (میانگین واریانسهای خروجی ( ))AVEاستفاده شرد کره خرود
گویای این واقعیت است که پرسشنامهها از روایی مناسبی برخوردار هستند .پایرایی پرسشرنامههرا نیر برا محاسربه ضرری آلفرای
کرونباخ برای پرسشنامهها به ترتی ( 8/08 ،8/08 ،8/08و  )8/88بررسی شد .نتایج حاصل از آزمون فرضررریات توسرط نررمافرر ار
( SMART-PLSورژن )9و با استفاده از آماره آزمون  tو ضرای مسیر ( ،)βنشان داد که نشان داد که مدیریت منابع انسانی برر
سرمایه فکری تأثیر قوی ،مستقیم و معنادار اما بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی به ترتی تأثیری قوی و متوسط ،مستقیم،
غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری برر کرارآفرینی سرازمانی ترأثیر متوسرط ،مسرتقیم و
معنادار اما بر عملکرد سازمانی تأثیری ضعیف ،مسرتقیم ،غیرمسرتقیم و معنرادار دارد ،در نهایرت کرارآفرینی سرازمانی برر عملکررد
سازمانی تأثیر ضعیف ،مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش میرانجیگرری سرمایرره فکرررری و کارآفرینرری سازمررانی در رابطره
مدیریت منابع انسانی بر عملکررد سازمرانی مورد حمایت قرار گرفت.
واژههای کلیدی :مدیریت منابع انسانی ،سرمایره فکررری ،کارآفرینری سازمرانی ،عملکررد سازمرانی.

نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
8

مدیریت منابع انسانی برر مسرلولیت مردیران بررای تجهیر
سازمان با کارکنان توانمند و حصرو اممینران از مطلوبیرت
بهکارگیری استعداد آنها داللت دارد(پیرنیا .)8929 ،نیرروی
انسرانی گررانبرهاترین منربع سرازمان بررای شرکوفراسرازی

استعدادها و دسرتیابی مسرتمر بره عملکررد عرالی محسرو
مرریشررود (اسررردی اف ررم و همکرراران .)8929 ،فررررضیه
بینرابیرن
اقدامات مدیریت منابع انسانی آن است کره کارکنران منرابع
اصلی سازمان هستند و عملکرد سازمانی ،بسیار بهکار آنها
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بستگی دارد .بنابراین ،اگرر میرف مناسربی از سیاسرتهرا و
فرآیندهای منابع انسانی تدوین شود در نهایت منابع انسرانی
اثررری بنیررادین ،بررر عملکرررد سررازمانی خواهنررد داشررت
(ارمسترانگ .)8900 ،از مرفی مرا در حرا ورود بره اقتصراد
دانش محور 9هستیم ،در اقتصاد دانرش محرور سررمایههرای
فکری و به خصوص سرمایه انسانی ج ء مهمترین داراییهای
سررازمان محسررو مرریشرروند و موفقیررتشرران ریشرره در
قابلیتهای فکری آنها دارد .با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش،
به وضوح مشاهده شده که داراییهرای نامشرهود سرازمانهرا
[اندرسون )9888(9که مدیریت منابع انسانی در شکلگیرری
آن نقش دارد] در مقایسه با داراییهرای مشهودشران ،عامرل
مهمتری در حفظ و تحقق م یرت رقرابتی پایردار آنهاسرت.
آنچنان که ،سررمایه فکرری منبرع اصرلی توسرعه اقتصرادی
محسو میشود و سایر عوامل سرنتی تولیرد ماننرد زمرین،
نیروی کرار و سررمایه مرالی در مرتبره بعردی اهمیّرت قررار
میگیرند(واحدی .)8929 ،در چنین شرایطی سرمایه فکری،
به عنوان دارایی راهبردی عملکررد سرازمانی شرناخته شرده
است (بارکات و به .)9880 ،6گوگران و همکراران )9888(0از
آنجا که سرمایه فکری ،محوری برای موفقیت پایدار سرازمان
است و به عنوان دارایی راهبردی عملکرد سرازمانی شرناخته
شده ،باید ایجاد ،تجمیع و خلرق مجردد آن ،از نگرانریهرای
عمده مدیران ارشرد ،برویژه مردیر منرابع انسرانی باشرد کره
مسلو عملکرد کارکنان هسرتند .چررا کره مردیریت منرابع
انسانی در یک محیط با فشار رقابتی زیاد ،نقش کلیدی را در
تسهیل مشارکت افراد با اسرتعداد دارد .همچنرین از سرویی
جهان امروزه با تغییرات محیطی گسرتردهای روبروسرت ،بره
نحوی که موفقیت سازمانها ،در گرو هماهنگی و سازگاری با
چنین محیطی است .که بتواند ضمن حفظ شررایط بره کرار
خود ادامه دهد و این خرود نیازمنرد ایرن اسرت کره نیرروی
انسانی بتواند خالق و نوآور باشرد و مردیریت منرابع انسرانی
میتواند بسرتر سراز ایرن حرکرت عظریم باشرد .بره عبرارتی
مرردیریت منررابع انسررانی مرریتوانررد از مرفرری ضررمن ایجرراد

.Knowledge-based economy
3. Andriessen
4 .Barkat and Beh
5. Gogan et al

سازوکارهایی الزم را جهت خلق نوآوری ،بتواند ایدههای ارائه
شده را به سوی مفهوم کارآفرینی [سازمانی] سوق دهد(سید
نقوی و پور برخرورداری .)8928 ،کرارآفرینی سرازمانی یرک
جنبه مهم در ارزیابی عملکرد سازمان است که انتظار میرود
کرره تحررت ت رأثیر مرردیریت منررابع انسررانی باشررد( .ژانررگ و
همکاران .)9880 ،8آنچنان که در تحقیقاتی ،تأثیر کارآفرینی
بر عملکرد سازمان را میتوان ب وبی مشاهده کرد(احمردی و
همکاران.)8928 ،
برا توجره برره اهمیرت متغیرهررای مردیریت منررابع انسرانی،
کارآفرینی سازمانی و سررمایه فکرری برر بهررهوری و ایجراد
م یتهای رقابتی برای سازمان و توان بالقوه آنهرا در ارتقراء
عملکرد سازمان و با توجره بره اینکره هردف از ایرن تحقیرق
تحلیل ترأثیر مردیریت منرابع انسرانی،کارآفرینی سرازمانی و
سرمایه فکری برر عملکررد سرازمان را مرورد سرنجش قررار
میدهد .لذا محققان در پی پاسخ به این سوا هستند که آیا
مدیریت منابع انسانی ،کارآفرینی سازمانی و سرمایه فکری بر
عملکرد سازمان تأثیرگذار هستند؟ یا خیر.
 -2مبانی نظری پژوهش
مدیریت منابع انسانی
مرردیریت منررابع انسررانی در دهرره  8208ظهررور کرررد و ایررن
مدیریت رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی
سررازمان یعنرری منررابع انسررانی اسررت(فارسرریجانی و عررارف
نرژاد .)8928،برره همرین خررامر اسررت کره امررروزه اصررطالح
مردیریت منرابع انسرانی برهمرور وسریع جرایگ ین اصررطالح
مدیریت پرسنل شرده اسرت .ایرن اصرطالح ،فرآینردهایی را
توصیف میکنند که مدیریت در سازمانها را در بر ،میگیرد.
مدیریت منابع انسانی عنوانی است که در مدیریت نروین بره
فلسفه ،روشها و رویهها و اقدامات مرتبط برا مردیریت افرراد
در سررازمان امررالق مرریشررود( .فقیهرری و آغرراز.)8928 ،
اسررویتلیک و استراکاسررتا  )9888(8مرردیریت منررابع انسررانی
میتواند به عنوان مدیریت سنتی پرسنل ،به عنوان تلفیقی از
مدیریت پرسنل و روابط صنعتی ،به عنوان رابطه اسرت دامی
مبتنی بر منرابع یرا بره عنروان ب شری از عملکررد مردیریت
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استراتژیک تصور شود .ژانگ )9888(0مدیریت منابع انسرانی
معطوف به سیاستها ،اقدامات و سیستمهایی است که رفتار،
مرز فکر و عملکرد کارکنان را تحرت ترأثیر قررار مریدهنرد.
همچنین دیسلر ( )8928معتقرد اسرت کره مردیریت منرابع
انسانی سیاستها و اقدامات موردنیاز برای اجررای ب شری از
وظایف مدیریت است ،که با جنبههرایی از فعالیرت کارکنران
بسررتگی دارد ،بررویژه برررای کارمنرردیابی ،آمرروزش دادن برره
کارکنان ،ارزیابی عملکرد ،دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم
و منصفانه برای کارکنان سازمان .شریفی ( )8929بیان کررد
که اهرداف اساسری مردیریت منرابع انسرانی حصرو نترایج
مطلو از تالش های جمعی کارکنان سازمان از جمله :تأمین
نیروی انسانی با حداقل ه ینه ،پرورش و توسعه استعدادها و
مهارت های افراد ،حفظ و نگهرداری نیروهرای الیرق و ایجراد
روابط مطلو بین آنان و در نهایت تأمین احتیاجات مادی و
معنوی و جل رضایت پرسنل است .لذا ارمسترانگ ()8900
دریافت که دو رویکرد کلی در مدیریت منابع انسرانی وجرود
دارد :رویکرد س ت "بره کارکنران ماننرد دیگرر منرابع نگراه
می شود که باید معادله ورودی -خروجری برقررار شرود و بره
صورت کارآمد اداره شروند" و رویکررد نررم"بیشرتر بره ایرن
حقیقت توجه می کند ،که نمی توان با کارکنران ماننرد دیگرر
منابع رفتار کرد زیرا برخالف دیگر منابع ،منابع انسرانی فکرر
کرده و عکرس العمرل نشران مریدهنرد .در ایرن رویکررد برر
استراتژی هایی برای دستیابی به تعهد از مریق آگاه سراختن
کارکنان از مأموریت ،ارزش ها ،برنامه های سرازمان و شررایط
محیطرری ،مشررارکت کارکنرران در تصررمیمگیررری در مررورد
چگونگی انجام امور و گروه بندی کارکنان در تیم هرای کراری
بدون نظارت رسمی تأکیرد بیشرتری مریشرود .".دیسرن و و
رابین  )9886(2مدیریت منابع انسانی فرایندی شرامل چهرار
وظیفه جرذ  ،توسرعه ،ایجراد انگیر ش و نگهداشرت منرابع
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لین )9882(88مدیریت منابع انسانی فراینردی شرامل شرش
وظیفرره آمرروزش و توسررعه ،89ارزیررابی عملکرررد ،89جبررران
خدمات ،86روابط با کارکنان ،80سالمت و ایمنی 88و است دام
و انت ا  88است .آموزش و توسعه :یعنی اف ایش تواناییهای
ت صصی و مهارت کارکنان در انجام وظایف محوله و به فعل
درآوردن پارهای از تواناییهای بالقوه آنها بره منظرور ایجراد
یک سازمان یادگیرنده و توسعه و تولید کننده علرم .ارزیرابی
عملکرد :یعنی سنجش سیسرتماتیک و مرنظم کرار افرراد در
رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محولره و تعیرین
پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود .جبران خدمات:
نظام پاداشی است که سازمانها در ازای انجام مشاغل م تلف
و وظایف درون سازمان ،برای افراد ایجاد میکننرد .روابرط برا
کارکنان :این وظیفه بره مفراهیم تاری چره روابرط کارکنران،
عوامل موثر بر روابط کارکنان ،رویکردهای روابط کارکنان و...
مرریپررردازد .سررالمت و ایمنرری :سررالمت دارای سرره جنبرره
(جسمی ،روحی و اجتماعی) است و لذا ایمنی یعنی شرایطی
که منابع انسانی را از عوامل خطرسراز برالقوه کره مریتوانرد
سالمتی آنها را به خطر بیاندازد مصون نگه دارد .است دام و
انت ا  :به فرایندی گفتره شرده کره مری آن سرازمانها بره
شناسایی و جذ و انت ا افراد واجرد شررایط بررای احرراز
موفقیتهای شغلی میپردازد.
سرمایه فکری
تاکنون تالشهای بسیاری برای تعریف سرررررمایه فکررررری
انجررام شررده و نویسررندگان زیادی روی پارامترهای اصلی
آن به توافق رسیده اند ن ستین تالشهای مرتبط با مفهرروم
سرمایه فکری مرهون مجرررالت مچرررالپ 80در سررا 8289
میالدی است(دستگیر و همکاران .)8929 ،مررادی و سرادت
( )8929اما به لحاظ تاریخ ابداعی اصطالح سرمایه فکرری در
سا  8282توسط جان گالبریت 82نسبت دادهاند .وی بر این

انسرانی اسرت .ثرابیو و همکراران )9882(88مردیریت منرابع
انسانی را شامل تحلیل و مراحی شغل ،برنامرهریر ی منابررع
انسانی ،است دام ،انت ا  ،آموزش و توسعه ،جبران خردمات،
مرردیریت عملکرررد و روابررط کارکنرران مرریدانررد .یانررگ و
8 .Zhang
9
.DeCenzo and Robbins
10
. Sabiu et al

11

.Yang and Lin
12
.Training and Development
.13 Performance Evaluation
.14 Services Compensation
15
.Relations with employees
16
. Health and Safety
17
.Recruitment and Selection
18
.Machlup
19
.Galbraith
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باور بود که سرمایه فکری فراترر از «تفکرر بره معنرای تفکرر
صرف» است و درجه ای از اقدام فکری را نی شامل میگردد.
در این معنا ،سرمایه فکری نه تنها به خودی خود یک دارایی
نامشهود ایستا است ،بلکه یک فرآینرد ایردئولوژیکی اسرت و
وسرریلهای برررای رسرریدن برره هرردف محسررو مرریگررردد
(قهرمانیاقدم و کهن .)8928 ،وایت من )9888( 98برا توجره
با موارد مطروحه فوق بایستی گفت کره ،تعریرف عمرومیای
دربا سرمایه فکری وجود ندارند اما از آغاز تحقیقات درباره
98
آن تعاریفی به شرح زیر اراده شده است :رنجبر و همکاران
( )9888سرمایه فکری را یک دارائی نراملمو برا پتانسریل
خلررق ارزش برررای سررازمان و کررل جامعرره مرریدانررد .آیررار و
همکاران )9888(99سرمایه فکری را دانش ،امالعات ،دارایری
فکری و تجربهای میداند ،که میتواند در خلق ثرروت مرورد
استفاده قرار گیرد .اسدی و یوخنه القیرانی ( )8929سررمایه
فکری را دانشی تعریف کردهاند که میتواند به ارزش تبدیل
شود .آنچنان که ،موسی خان و همکاران )9882( 99نیروهای
موثری را که در موفقیت کاری سازمان نقش دارنرد سررمایه
فکری مینامند .گاذنر و همکاران )9889( 96سرمایه فکری را
نوعی ماده فکری میدانند که که برای ایجاد دارایی برا ارزش
دیگر شکل گرفته است .حسرنی و میاراقی ( )8929سررمایه
فکری یک جریان دانشی درون یرک سرازمان اسرت .قر و
همکاران ( )8929بهمور کلی میتوان گفت سرمایه فکری به
کلیه داراییهایی نامشهود سازمان گفته شده ،کره منجرر بره
تولید ارزش برای سازمان میشود .لذا برا توجره بره تعراریف
فوق بایسرلی گفرت کره رو و برارونس )9880(90سررمایه
فکری را نوعی دارایی میداند کره توانرایی سرازمان را بررای
ایجاد ثروت اندازهگیری میکند .این دارایی ماهیرت عینری و
فی یکی نردارد و یرک دارایری نامشرهود اسرت کره از مریرق
بهکارگیری داراییهرای مررتبط برا منرابع انسرانی ،عملکررد
سازمانی و روابط خارج از سازمان بدست آمرده اسرت .آنره و
همکراران )9888( 98عنروان کردنرد کره منرابع نامشرهود در
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سرمایه فکری جای گرفته است و در ترکی برا سرایر منرابع
مشهود و نامشهود دیگر ،ارزش زیرادی را بررای سرازمان بره
ارمغان میآورد .این تلروری از ایرن مرورد کره میر ان براالی
سرمایه فکری منجرر بره عملکررد بهترر مریگرردد حمایرت
میکند .ناظم و مطلبی ( )8928سرمایه فکری را به سه قسم
شامل :سررمایه ارتبرامی( 98مشرتری)؛ سررمایه انسرانی 90و
سرمایه ساختاری .92تقسریمبنردی کردنرد .کرک،)9888( 98
چانگ )9888(98سرمایه فکری را به سرمایه انسانی ،سررمایه
سازمانی (ساختاری) و سرمایه ارتبامی تقسیم کررده اسرت
بنتیس )9888(99سررمایه انسرانی یکری مهمتررین بعردهای
سرمایه فکری است چرا که این بعرد منبرع اصرلی خالقیرت
است .تا آنجا که خالقیرت عملیراتی مشرهود را براال بررده و
داراییهای نامشهود را فعا مریکنرد .لرذا آمرین)9880( 99
دریافت که سرمایه انسانی یعنی دانرش فرردی ،مهرارتهرا و
تجار موجود در کارکنان یک سازمان بررای خلرق ارزش و
حل کردن مسایل کس و کار .اسوارت )9888( 96ایرن بعرد
خالقیت سازمان را منعکس و بهبود میب شد .چیتسازان و
همکاران )9888( ،90دریافتند که سرمایه ساختاری اشاره بره
سرراختارها و فراینرردهای موجررود در درون سررازمان دارد کرره
کارکنرران از آنهررا اسررتفاده کرررده و از ایررن مریررق دانررش و
مهارتهایشان را بکار میگیرند .چرن و همکراران)9886( 98
سرمایه ارتبامی را ارزش جاسازی شده و موجرود در کانرا -
های بازاریابی و ارتباماتی میداند که از آن مریق سازمانهرا
98
کس و کارشان را هردایت مریکننرد .مررادی و همکراران
( )9889سرمایه ارتبرامی برا نشرانگرهایی همچرون اعتمراد،
همکاری و ...شناخته میشود.
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کارآفرینی سازمانی
92

صمدی میرکالهی )9880( 90بیان کردند که کرانتیلون در
سررا  8800واژه کررارآفرینی 68را ابرردا کرررد .از دیررد وی،
کارآفرین ،فردی ریسک پذیر است که کاال را با قیمت معلروم
خریداری می کند و با قیمت نرامعلوم مری فروشرد .رضرایی و
صالحی اصفهانی ( )8909به عبارت دیگر ،فردی باید عوامرل
تولید (زمین ،نیروی کار و سرمایه) را جهت تولید ،تجارت یرا
ارائه خدمات ترکی کند که به این ش ص «کارآفرین» و به
کررار او "کررارآفرینی" مرریگفتنررد .لررذا هالررت و همکرراران
 )9889(68کارآفرینی بره عنروان یکری از چهرار عامرل مهرم
اقتصادی :زمین ،نیروی کار ،سرمایه و کارآفرینی مطرح شده
است .باالخره حسینی ( )8908دریافت کره ،ترا دهره 8208
سه موج وسیع ،واژه کارآفرینی را به جلو هدایت کرده اسرت:
موج او  :انفجار عمومی ،مطالعه و تحقیرق در قالر انتشرار
کتا های زندگی کارآفرینان و تاری چه شررکتهرای آنهرا،
چگونگی ایجاد کس وکار ش صی و شیو های سرریع خلرق
ثروت که از اواسط دهه  8208شرو شد .موج دوم :این موج
شامل ارائره رشرتههرای آمروزش کرارآفرینی در حروزههرای
مهندسی و بازرگانی است که از دهه  8288به پرا شرد .مروج
سوم :ایرن مروج شرامل افر ایش عالقرهمنردی دولرتهرا بره
تحقیقات وسیعتر در زمینه کارآفرینی و بنگاههرای کوچرک،
نشر آموزشها به شاخههای دیگر علوم اقتصادی ،روانشناسی
و مرردیریتی ،تشررویق رشررد شرررکتهررای کوچررک و انجررام
تحقیقات در خصوص نوآوریهای صنعتی است کره از اوائرل
دهه  8208آغاز شد .اما قبل از پرداختن به بحث کرارآفرینی
سازمانی باید گفته شود کارآفرینی چیست؟
مقدم و همکراران)9880( 69کرارآفرینی را فرآینرد پویرایی از
تغییر بینش و بصیرت با ابتکار و نوآوری میدانرد .صریادی و
مالبی ( )8928کارآفرینی فرآیندی است که در محیطهرای
م تلف ایجاد میشود و از مریق نوآوری توسط افرادی که به
دنبا فرصتهایی برای خلق ارزش هستند ،باعرث تغییراتری
در سیسررتم اقتصررادی مرریشررود .حیرردری مکرررر و سررارانی

62

( )8926کارآفرینی تالشی است برای خلرق ارزش از مریرق
شناخت فرصتهای کس و کار ،مدیریت ریسک پرذیری بره
فراخور فرصتها و مدیریت برای بسیج منابع مرادی ،مرالی و
69
انسانی ضروری برای انجام یک پروژه اسرت .یر دانشرنا
( )9886کارآفرینی فرایندی از ارائه اندیشههرای ترازه و نرو،
بهرهگیرری از امکانرات و فرصرتهرای موجرود برا تکیره برر
دانش،پیشه و کار مربوط بره آن و پرذیرش خطرر اسرت .برر
همین اسا قاضینوری ( )8909کارآفرینی به دو نو است.
کارآفرینی فردی 66و کرارآفرینی سرازمانی .60اگرر نروآوری و
ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه بره برازار،
حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فرردی و اگرر حاصرل
تالش یک تیم در سازمانی باشد؛ آن را کرارآفرینی سرازمانی
مینامند .در این تحقیق بعرد کرارآفرینی سرازمانی مرد نظرر
است .اسکوییان ( )8928واژه کارآفرینی سرازمانی ن سرتین
بررار پینکررات 68در سررا  8280بکررار برررد .در آن زمرران برره
کارآفرینان سازمانهرای بر ر ،،کرارآفرین سرازمانی امرالق
میشده است .اما با گسترش روزاف ون کارآفرینی در سازمان
و پیشرفتهای شگرفی که سازمانها به دلیل اجرایی کرردن
کرارآفرینی داشرتند مفراهیم و تعراریف آن نیر دسرت وش
تغییرات شده و به مرحلهای از بلرو و تکامرل دسرت یافرت.
بنرابراین در تعریرف کرارآفرینی سرازمانی بایرد گفرت-کره:
کارآفرینی سازمانی فرایندی است که فعالیتهای سازمانی را
به سمت خالقیت ،نوآوری ،م امرهپذیری و پیشتازی سروق
میدهد .ویکتوریا )9880( 68کارآفرین سازمانی ،فردی اسرت
که تحت حمایت یک سازمان محصوالت ،فعالیتها و فنآوری
جدید را کشف و به بهرهبرداری مریرسراند .سریفی سرالده و
همکرراران ( )8929کررارآفرینی سررازمانی برره معنررای توسررعه
شایستگیها و فرصتها در درون سازمان از مریق ترکیبرات
م تلررف منررابع جدیررد اسررت .کررارآفرینی سررازمانی از دیررد
آنتونیک و هیسرری  )9886( 60شرامل :و احردها و کسر و
کارهای جدیرد ،نروآوری در فرآینرد و محصروالت /خردمات،
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تغییررر شررکل سررازمان ،ریسررکپررذیری ،پیشررگامی و رقابررت
تهرراجمی .دیمیترررتیس و همکرراران )9886( 62کررارآفرینی
سازمانی را شامل نوآوری ،ریسکپذیری ،پیشرگامی و رقابرت
تهاجمی میدانند .اوزدمیرسری )9888( 08معتقرد اسرت کره
برای سنجش کرارآفرینی سرازمانی مریتروان ،از چهرار بعرد
سرررمایهگررذاری در کسرر و کررار جدیررد ،08نرروآوری،09
خودتجدیدی 09و پیشگامی 06بهرره گرفرت .هیرل)9889( 00
دریافتند که که کارآفرینی سازمانی دارای شرش بعرد اسرت:
افعا سازمانی ،08انعطاف سازمانی ،08رهبرری کارآفرینانره،00
فرهنگ کارآفرینانره ،02نگررش فرردی ،88سیسرتم پراداش.88
افعا سازمانی :رویکردی است که به سرازمان ایرن امکران را
میدهد در جهت تحقرق و شرکوفایی کرارآفرینی بسرترهای
الزم را فراهم آورده و به ترویج و گسترش نوآوری و خالقیت
در سازمان بپردازد .انعطراف سرازمانی :یعنری توانرایی دسرت
کشیدن از یک قاعده و چارچو ذهنی و داشرتن تمایرل بره
تغییرات منطقری بردون مقاومرت در مقابرل افکرار گذشرته.
رهبری کارآفرینانه :عبارتند از الهام ب شری انگیر ش سرریع
یک گروه صاح ایدههای جدید و هردایت آنهرا در تبردیل
این دیدگاه مشترک به واقعیت .فرهنرگ کارآفرینانره :یعنری
خالقیت و نوآوری مجموعه ارزشهرا نگررشهرا ،هنجارهرا و
رفتارهایی است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل میدهرد.
نگرش فردی :می ان مسلولیت ،آزادی و استقاللی کره افرراد
درون یک فرهنگ دارند .سیسرتم پراداش :حردی اسرت کره
عملکرد خو کارکنان سازمان مورد تشرویق قررار گرفتره و
این نو عملکرد ارتقاء شغلی و پیشرفت آنها را در پی دارد.
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عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی ،به چگونگی انجام مأموریتهررا ،وظررایف و
فعالیرتهرای سررازمانی و نتررایج حاصل از انجام آنها امالق
89
میشود (حقیقرری و همکرراران .)8902 ،میلررر و اسررتیونس
( )9889و هررراو )9880(89عملکررررد سرررازمانی را شررراخص
میدانند که چگونگی تحقق اهداف سرازمان را انردازهگیرری
میکند .به همین دلیل است که مفهروم عملکررد بره عنروان
یکی از مباحث گسترده ،امروزی برای سازمانها تعریف شده
است ،و صاحبنظران بسریاری تعراریف م تلفری را بررای آن
بیرران کررردهانررد .معروفترررین تعریررف عملکرررد توسررط
نیلی )9880(86ارائه شده است که عنروان مریکنرد عملکررد
فرآیند تبیین کیفیت اثرب شری و کرارایی اقردامات گذشرته
است .وی دریافت که در سنجش عملکرد دو رویکررد عمرده
وجد دارد :رویکرد عینی 80و ذهنی 88و هر دو رویکررد دارای
محاسرررن و معایررر خررراص خرررود هسرررتند .آلررررن و
همکاران .)9880(88مقیا عینی بیشتر واقعی هستند ،اما از
نظر پوششی محدود به دادههای مالی هستند .و دیگرر ابعراد
سازمانی را تبیین نمریکننرد .از مررف دیگرر ،مقیرا هرای
ذهنی کمتر واقعگرا هستند ،اما توصریف غنری از اثرب شری
سازمان ارائه میکنند .این مقیا ها اجازه مریدهنرد دامنره
وسیعی از سازمانها در صنایع م تلرف مرورد مقایسره قررار
گیرند .بنابراین ،قابلیت تعمیم یافته بر مبنرای مقیرا هرای
ذهنی بیشتر اسرت .همچنرین مقیرا هرای ذهنری عناصرر
تحلیلی مبتنری برر ادراک را نیر پوشرش مریدهنرد کره در
پژوهشهای علوم اجتماعی جایگاه ویژهای پیدا کررده اسرت.
بهمور سنتی در ارزیابی عملکررد سرازمانی ،بیشرتر رویکررد
مالی بهکار گرفته میشد .اما امروزه دیگر ایرن رویکررد بررای
ارزیابی عملکررد سرازمانی بره تنهرایی کارسراز نیسرت .زیررا
شاخصهای مالی ماهیت ماشین گونره سرازمانهرا و فسرلفه
مدیریتی وقت برود (نیرون[ .)9889 ،80در نهایرت بایرد بایرد
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گفت که در ایرن تحقیرق سرعی شرده اسرت کره از رویکررد
(مقیا ) ذهنی نی استفاده شود] .لذا بر مبق نظر بهارستان
و همکرررراران ( )8928از رضررررایتمنرررردی کارکنرررران،82
رضایتمندی مشتریان 88و عملکرد مرالی 88بره عنروان ابعراد
عملکرد سازمانی در این تحقیق استفاده شده است ،چنانچره
نیرروی انسررانی شرراغل در سررازمان دارای انگیر ه ،رضررایت و
روحیه مناس باشند تمامی ،توان ،استعداد و مهارت خرود را
در سازمان بهکار خواهد گرفت کره فوایرد آن بره سرازمان و
خود ش ص بر میگردد .لذا موفقیت و پیشرفت هر سرازمان
به نیروی انسرانی آن بسرتگی زیرادی دارد .مقیمری ()8988
عنوان کرد که دوسرت داشرتن ،داشرتن احساسرات خرو و
ارزش نهادن برای شغل از مهمترین شاخصهای اندازهگیری
رضررایتمنرردی کارکنرران برره شررمار مرریآیررد .هاشررم و
همکاران )9880(89دریافتند سازمانهایی موفقتر هسرتند و
عملکرد بهتری را
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دارند که رضایت مشتریان خود را بیشتر ترامین کننرد ،چررا
که سازمان به مشتریان خود وابستهاند .می ان رضایتمنردی
مشتری موفقیت یا شکست فعالیرتهرای سرازمان را تعیرین
میکند .شناخت نیاز واقعی مشتریان ،پاس گویی مناس بره
آن تالش در جهت ارائه خدمات جدید بره مشرتریان ،ایجراد
ارتبامررات و مناسرربات بلنررد مرردت بررا آنهررا و در نهایررت
خشررنودی آنهرررا از نحررروه ارائررره خررردمات از مهمتررررین
شاخصهای اندازهگیری رضرایتمنردی مشرتریان بره شرمار
میآید .بیرلی و دلری ،)9888(89عملکررد مرالی را معراد برا
می ان فروش و خریرد مشرتریان ،تعرداد مشرتریان و تعرداد
قراداهررای شرررکت و در نهایررت سررودآوری کرره مهمترررین
شاخصهای اندازهگیری عملکرد مالی هستند ،در نظرگرفتند.
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. Customer Satisfaction
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. Financial Performance
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. Hashima et al
70

. Bierly and Daly
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 -3پیشینه تحقیات داخلی و خارجی درباب متغیرها
جدول  .1پیشینه تحقیق

نام محقق وسال

عنوان پژوهش

نتیجه پژوهش

نادری و رستمی ()8920

تاثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

نتایج نشان داد سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری
دارد.

صفری و همکاران ()8929

بررسی نقش سرمایه فکری و ابعاد آن در توسعه کارآفرینی
سازمانی

نتایج نشان داد سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری
دارد.

رضایی()8929

تأثیر مولفههای سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی
شرکتهای خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی کشاورزی
استان زنجان

اکبری و همکاران()8928

تحلیل تأثیر فناوری امالعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی
سازمانی

نتایج نشان داد سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری
دارد.

میرف رالدینی و همکاران ()8928

بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در
شرکت پیشگامان کویر ی د.

نتایج نشان داد کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان تأثیر معناداری
دارد.

علی پور درویشی و همکاران
()8928

بررسی نقش میانجی سرمایه فکری بر ارتیاط میان وظایف
مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
از مریق سرمایه فکری دارای تأثیر معنادار است.

بررسی و تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود
کارآفرینی سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی در بهبود کارآفرینی سازمانی
نقش موثری دارد.

بهرامی و همکاران
()8902

رابطه چندگانه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و
سرمایه فکری در دانشگاههای دولتی استان اصفهان

نتایج نشان داد که راهبردی منابع انسانی با سرمایه فکری رابطه مابت
دارد.

شجاعی و باغبانیان
()8900

بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت
بانکداری ایران :مطالعه موردی استان کردستان

نتایج نشان داد که سرمایه فکری دارای ارتبامی معنادار با عملکرد
سازمانی است.

)9888( Ahmad et al

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی

نتایج نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی
رابطه معنادار وجود دارد.

سیدتقوی و عبا

زاده()8902

سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری دارد.

)2014( Lu et al

بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه
دارند.

)2013( et al Sayadi

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی

نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی رابطه
معنادار وجود دارد.

بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

نتایج نشران داد کره برین سررمایه فکرری و عملکررد سرازمانی رابطره
معناداری وجود دارد.

بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه
دارند.

)2012( Abdullah and Sofian
Oladipo and Abdulkadir

()2011
)2010( Nemli Çaliskan

بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه
دارند.

)2010( Katou and Budhawar

بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه
دارند.

بررسی مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی و عملکرد
سازمانی

نتایج نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی و
عملکرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

نتایج نشران داد کره برین سررمایه فکرری و عملکررد سرازمانی رابطره
معناداری وجود دارد.

)2008( Macchitella
)2007( Huang C F, Hsueh

تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه

 -4فرضیههای تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق
با توجه به متغیرهای تحقیق فرضیههای تحقیق به شرح
زیر است:
. 8مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر دارد.
. 9سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد.
. 9کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
. 6مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد.
. 0مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
. 8سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
. 8سرمایه فکری در تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر
کارآفرینی سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 0سرمایه فکری در تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر
عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 2کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری مدیریت منابع
انسانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 88کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری سرمایه فکری بر
عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
 .88سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را
دارد.

کارآفرینی سازمانی نقش میانجی
. 0سرمایه فکری در تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی
بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 2کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری مدیریت منابع
انسانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 88کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری سرمایه فکری
بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
 .88سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی
را دارد.

نمودار .1مدل مفهومی تحقیق (نگارنده/محقق)

را دارد.
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 -5روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نو تحقیقات کاربردی اسرت و از نظرر
نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی از نو همبستگی است.
جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان ( )908دانشگاه پیام نور
استان کرمانشاه است 808 .نفر به عنوان نمونه آمراری تحقیرق برا
استفاده از فرمو جدو مورگان و از مریق نمونهگیرری تصرادفی
سررراده انت رررا شررردند :.از پرسشرررنامه  86سررروالی ،یانرررگ و
لرررین)9882(86؛ پرسشرررنامه  98سررروالی برررونتیس)9889(80؛
پرسشنامه  88سروالی هیرل)9889( 88؛ و پرسشرنامه  92سروالی
بهارستان و همکاران ( )8928به ترتی بررای سرنجش مردیریت
منابع انسانی ،سرمایه فکری ،کارافرینی سازمانی و عملکرد سازمانی
استفاده شده است .مقیا اندازهگیری نظریات براسا میف پنج
گ ینهای لیکرت بوده که از"کامالً م رالفم" شررو و بره "کرامالً
موافقم"ختم شده ،نحوه نمره دهی به سواالت نی  ،از نمره  8تا نمره
 ،0محاسبه شرده اسرت .روایی اب ار انرردازهگیرری با اسرتفاده از

شراخص روایی محتوا (استفاده از نظر سه تن از اسراتید) و روایری
همگرا سنجیده شد .اعتبار همگرا به این اصرل برر مریگرردد کره
شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی میانهای داشرته باشرند.
مبق گفته فورنل و الرکر ،)8208(88معیار روایی همگرا بودن ایرن
است که میانگین واریانسهای خروجی )AVE( 80بیشرتر از 8/80
باشد .ضرای  AVEنشان میدهند که چره درصردی از واریرانس
ساختار یا متغیر الگو ،بهوسیله یک مؤلفه مج ا تشریح شده اسرت.
نتایج حاصل از خروجی  SMART-PLSنشان میدهدکه متغیرهرا
دارای ،AVEهمه باالتر از شاخص معیار  8/0مریباشرند ،بنرابراین
نتیجه گرفته میشود که مؤلفهها میتوانند به اندازه کافی واریرانس
متغیرهای الگو پژوهش را تشریح کنند ،بنابراین اب ار اندازهگیری از
روایی مناسبی برخوردار است .پایایی پرسشنامه ،با ضرری آلفرای
کرونباخ نی نشان داد که تمام عوامل ضری باالی  8/8داشرته و از
پایای مناس برخورداند .نتایج در جردو شرماره ( )9آورده شرده
است.

جدول .2روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری
ضری پایایی
مرک

ضری پایایی
آلفای کرونباخ

متغیرهای پژوهش

مدیریت منابع انسانی ()HRM

8/02
-

8/09
8/82
8/86
8/08
8/82
8/86

99/96
89/88
88/80
90/89
90/66
88/88

8/02
-

8/08
-

سرمایه فکری ()IC

8/89
-

8/09
8/08
8/08

68/82
68/98
66/80

8/00
-

8/08
-

کارآفرینی سازمانی ()CE

8/88
-

8/80
8/09
8/88
8/89
8/89
8/09

98/22
99/60
92/98
88/28
89/80
99/09

8/28
-

8/08
-

8/88
-

8/82
8/82
8/00

86/86
82/88
68/96

8/09
-

8/88
-

آموزش و توسعه
ارزیابی عملکرد
جبران خدمات
روابط با کارکنان
سالمت و ایمنی
است دام و انت ا
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه ارتبامی
افعا سازمانی
انعطاف سازمانی
رهبری کارآفرینانه
فرهنگ کارآفرینانه
نگرش فردی
سیستم پاداش
عملکرد سازمانی ()OP
رضایتمندی کارکنان
رضایتمندی مشتریان
عملکرد مالی

بارهای عاملی

ضری میانگین
واریانس است راج شده ()AVE

ضری مسیر

آزمونt

-

74

.Yang and lin
. Bontis
76
. Hill
75

77

.Fornell and Larcker
78
.Average Variance Extracted
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جدول .3ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
متغیر

کارآفرینی
سازمانی
()CE

کارآفرینی
سازمانی
()CE

مدیریت
منابع انسانی
()HRM

سرمایه
فکری ()IC

عملکرد
سازمانی
()OP

جذر
()AVE
8/88

8
8/88

مدیریت
منابع
انسانی
()HRM

8/28

8

سرمایه
فکری
()IC

8/08

8/08

8

عملکرد
سازمانی
()OP

8/08

8/09

8/08

8/06

8

8/80

 -6یافتههای تحقیق
روش آمرراری بررهکررار گرفترره شررده در ایررن تحقیررق روش
«معادالت ساختاری» است .مد سازی معادالت ساختاری،82
یک اب ار پژوهشی رایج در علروم مردیریت ،پ شرکی و علروم
اجتماعی در دو سه دهه اخیرر بروده اسرت .مرد معرادالت
سرراختاری ی رک سرراختار عل ری خرراص ب رین مجموعررهای از
سررازههررای غیرقابررل مشرراهده اسررت .ی رک مررد معررادالت
ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است :یک مد ساختاری
که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مش ص مریکنرد و
یک مد اندازه گیری که روابطری برین متغیرهرای پنهران و
متغیرهای مشاهده شده را تعریف میکند(حبیبی و عدن ور،
 .)8920در این تحقیق سعی شده که از مد سازی معادالت
ساختاری بر اسا نرماف ار اسمارت پری ا ا  ،08اسرتفاده
08
شود .از این نرماف ار برای حل مسائل حداقل مربعات ج ئی
استفاده میشود .این نرماف ار در سا  9880توسط رینگل و
همکارانش 09در دانشگاه هامبور ،آلمان مراحی شده اسرت.
این نرماف ار مبتنی بر جاوا میباشد که باعث میشود کاربران
سیستمهای عامل م تلف از قبیل ویندوز ،اپرل مکینتراش و
لینوکس به راحتی از آن استفاده نمایند .این نرماف ار قابلیت

00

پردازش و تحلیل دادههای خام را داراست .همچنین مراحی
و آزمون مد در آن به صورت کامال گرافیکی انجام میشود.
خروجی نرم اف ار را میتواند در قال صرفحات و  ،اکسرل و
التکس مشاهده نمود .این نرم اف ار دادههای ورودی با فرمت
CSVرا که توسرط  SPSSیرا  Excelایجراد مریشرود را
دارد( .سید عبا زاده.)8928 ،
با توجه به مطال مطروحره در ایرن قسرمت ،برا اسرتفاده از
اسمارت پی ا ا  ،09به بررسی اثرگذاری یا عدم اثرگرذاری
عوامل یاد شده پرداخته میشرود و در ادامره ،شراخصهرای
سنجش عوامل و ضری تعیین عوامل نی مورد بررسی قررار
06
میگیرند .قابل ذکررررررر اسرت کره در  ،PLSارزش T-( t
 )Valueیررا معنرریدار بررودن اثررر متغیرهررا را بررر هررم نشرران
میدهند .اگر مقدار  tبیشتر از  8/28باشد یعنی ،اثرر مابرت
وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +8/28ترا  -8/28باشرد
اثرمعناداری وجود ندارد و اگرکوچکتر از  - 8/28باشد یعنری
اثر منفی دارد ولی ،معنادار است .و همچنین ضررای مسریر
اگر باالی  8/8باشد بدین معناست که ارتبامی قوی میان دو
متغیر وجود دارد ،اگر بین  8/9تا  8/8باشند ارتباط متوسرط
و اگر زیرر  8/9باشرند ارتبراط ضرعیفی وجرود دارد(چرن،00
 .)9889دادههای بدست آمده از تحقیق میدانی در نرم افر ار
 SMART-PLSاجرا گردید و مطرابق نمرودار 9نترایج فروق
بدست آمد .و تحلیرل هریرک از روابرط کره در واقرع نشران
دهنده فرضیههای تحقیق میباشد به صورت مفید و م تصر
در جدو شماره ( )6نشان داده شده است.
باتوجه به جدو شماره ( )6که بر پایه نتایج حاصل از آزمون
فرضیات تحقیق بدست آمده است میتوان عنروان کررد کره:
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه او با توجه به ضرری مسریر
8/08و مقدار ضری معنادراری  ،60/228نشان میدهد کره
مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر معنرادار و قروی
دارد .در آزمون فرضیه دوم برا ضرری مسریر  8/98و مقردار
ضری معنادراری  ،6/868این نتیجه حاصل شد که سررمایه
فکری بر کارآفرینی سازمانی ترأثیر معنرادار و متوسرط دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم با ضرری مسریر  8/98و
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مقرردار ضررری معنررادراری  ،9/608گررواه بررر ایررن دارد کرره
کارآفرینی سرازمانی برر عملکررد سرازمانی ترأثیر معنرادار و
متوسط دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم با ضرری
مسیر  8/86و مقدار ضری معنادراری  ،88/890گواه بر ایرن
دارد که مدیریت منابع انسانی بر کرارآفرینی سرازمانی ترأثیر
معنادار و متوسط دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم با
ضری مسیر  8/68و مقدار ضری معنادراری  ،6/289گرواه

بر این دارد که مدیریت منابع انسرانی برر عملکررد سرازمانی
تأثیر معنادار و متوسط دارد .نتایج حاصل از آزمرون فرضریه
ششرم بررا ضرری مسرریر  8/92و مقردار ضررری معنررادراری
 ،6/980گواه برر ایرن دارد کره سررمایه فکرری برر عملکررد
سازمانی تأثیر معنادار و متوسط دارد .بررای بررسری میر ان
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته الزم
است تا اثرات کل ،مستقیم و غیرمسرتقیم بررای متغیرهرای
درون زای مد ارائه شود (جدو .)0

نمودار .2ضرایب مسیر و ضریب معنادراری  tمدل
جدول. 4خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
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08

جدول .5تفکیک اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم
خطای استاندارد

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

فرضیات
فرضیه او

8/888

8/08

----

8/08

فرضیه دوم

8/896

8/98

----

8/98

فرضیه سوم

8/960

8/98

----

8/98

فرضیه چهارم

8/800

8/86

----

8/86

فرضیه پنجم

----

8/68

----

8/68

فرضیه ششم

8/890

8/92

----

8/92

فرضیه هفتم

----

8/86

8/98

8/28

فرضیه هشتم

----

8/68

8/90

8/80

فرضیه نهم

----

8/68

8/89

8/80

فرضیه دهم

----

8/92

8/88

8/80

فرضیه ی دهم

----

8/68

8/69

8/09
a *b

همانطور که جدو  ،0نشان میدهرد کره مردیریت منرابع
انسانی بر سرمایه فکرری ،کرارآفرینی و عملکررد سرازمانی
تررأثیر مسررتقیم و معنررادار؛ همچنررین سرررمایه فکررری بررر
کارآفرینی سازمانی و عملکررد سرازمانی ترأثیر مسرتقیم و
معنررادار؛ و همچنررین کررارآفرینی سررازمانی بررر عملکرررد
سررازمانی تررأثیر مسررتقیم و معنررادار دارد ،کرره در نهایررت
فرضیات یکم تا ششم مورد تایید قرار گرفتنرد .همچنین با
توجه به تأیید هر شش فرضیه تحقیق مریتروان می ان اثر
غیر مستقیم متغیرهررررررررا را و همچنین معناداری آن را
محاسبه نمود .اثر غیرمستقیم با فرمو زیررررر محاسرررربه
میشود ،که در این فرمو  aاثر متغیر مستقل بر میرانجی
و  bاثر متغیر میانجی بر وابسته است:

B indirect  a *b
عالوه بر محاسبه می ان اثر غیر مستقیم میتوان با استفاده
از آزمون سوبل معناداری اثر غیرمستقیم را نی محاسبه
کرد.
شایان ذکر است که همه نرم اف ارها معناداری اثرات
مستقیم بین متغیرها را محاسبه کرده و در خروجرریهررای
خود ارائه مرریدهنرررد اما معناداری اثر غیرمستقیم را ارائه
نمیکننرد و بعﻀاً می ان اثر غیرمستقیم را بر سا فرمولی
که در باال گفته شد ارائه مرریدهنررد بنابراین معناداری اثر
غیرمستقیم باید دستی حسا شده که در ادامه فرمو
محاسبه آن براسا روش سوبل آورده شده است:

) (b * s a 2 )  (a 2 * s b 2
2

t V alue 

در این فرمو
 : aمی ان اثر متغیر مستقل بر متغیر میانجی
 : saمی ان خطای استاندارد اثر متغیر مسرتقل برر
متغیر میانجی
 : bمی ان اثر متغیر میانجی بر متغیر وابسته
 : sbمی ان خطای استاندارد اثر متغیر میرانجی برر
متغیر وابسته
همانگونه که در نمودار ( )9و جدو ( )0مالحﻀره گردیرد
مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میرانجی سررمایه فکرری
در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی برر کرارآفرینی سرازمانی
برابر (فرض هفتم)

B indirect  a *b  0.869*0.302  0.26
باید یرادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری برابر است برا ()8/888
و می ر ان خطررای اسررتاندارد برررای ترراثیر سرررمایه فکررری بررر
کارآفرینی سازمانی برابر است ( .)8/896حا با توجه به نتایج
بدسرت آمده ( )8/98در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد
بررسرررررررررررری قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار
 t Valueاز  8/28بیشتر اسرت ،مریتروان گفرت کره اثرر
غیرمستقیم مردیریت منرابع انسرانی برر کرارآفرینی سرازمانی
معنادار میباشد .و فرضیه هفتم مورد تایید قرار میگیرد.
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00

 2.372

0.87*0.30
) (0.302 *0.0662 )  (0.872 *0.1242

t Value 

همچنررین در بررا توجرره برره نمررودار ( )9و جرردو ( )6نتررایج
فرضیات هشتم تا یازدهم در ادامه آورده شده است:
مالحﻀه گردید مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میانجی
سرررمایه فکررری در تاثیرگررذاری مرردیریت منررابع انسررانی بررر
عملکرد سازمانی برابر (فرض هشتم)

B indirect  a *b  0.869*0.291  0.25
باید یادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری برابر است با ()8/888
و میر ان خطررای اسرتاندارد برررای تراثیر سرررمایه فکرری بررر
عملکرد سازمانی برابر اسرت ( .)8/890حا با توجه به نتایج
بدست آمده ( )8/90در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد
بررسررررررررررری قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار
 t Valueاز  8/28بیشتر است ،مریتروان گفرت کره اثرر
غیرمسررتقیم مرردیریت منررابع انسررانی بررر عملکرررد سررازمانی
سازمانی معنادار میباشد .و فرضیه هشتم مرورد تاییرد قررار
میگیرد.
 2.102

0.87*0.29
) (0.29 *0.0662 )  (0.872 *0.1352
2

t Value 

مالحﻀه گردید مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میانجی
کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسرانی برر
عملکرد سازمانی برابر (فرض نهم)

B indirect  a *b  0.64*0.200  0.128
باید یادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی سرازمانی برابرر اسرت برا
( )8/800و می ان خطای اسرتاندارد بررای تراثیر کرارآفرینی
سازمانی بر عملکررد سرازمانی برابرر اسرت ( .)8/960حا با
توجه به نتایج بدسرررررت آمده ( )8/89در ادامه معناداری اثر
غیر مستقیم مورد بررسررررری قرار گرفته است که با توجه به
اینکه مقدار  t Valueاز  8/28بیشتر است ،میتوان گفت
که اثر غیرمستقیم مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
سازمانی معنادار میباشرد .و فرضریه نهرم مرورد تاییرد قررار
میگیرد.

 2.560

0.64*0.20

t Value 

) (0.202 *0.0882 )  (0.642 *0.3452
مالحﻀه گردید مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میانجی
کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری سرمایه فکری بر عملکررد
سازمانی برابر (فرض دهم)

B indirect  a *b  0.30*0.202  0.06
باید یادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی برابر است با ( )8/896و
میر ان خطررای اسررتاندارد برررای ترراثیر کررارآفرینی سررازمانی
عملکرد سازمانی برابر اسرت ( .)8/960حا با توجه به نتایج
بدست آمده ( )8/88در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد
بررسررررررررررری قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار
 t Valueاز  8/28بیشتر است ،مریتروان گفرت کره اثرر
غیرمسررتقیم مرردیریت منررابع انسررانی بررر عملکرررد سررازمانی
سازمانی معنادار میباشد .و فرضریه دهرم مرورد تاییرد قررار
میگیرد.
0.30*0.20
t Value 
 5.454
) (0.202 *0.1242 )  (0.302 *0.3452
مالحﻀه گردید مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میانجی
سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مردیریت
منابع انسانی بر عملکرد سازمانی برابر (فرض یازدهم)

B indirect  a *b  0.87*0.30*0.20*0.64*0.20*0.87*0.29  0.43

باید یادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
برابر است با ( 8/888و  )8/800و میر ان خطرای اسرتاندارد
برای تاثیر سرمایه فکری و کارآفرینی برر عملکررد سرازمانی
برابر است ( 8/890و .)8/960
حا با توجه به نتایج بدست آمده ( )8/69در ادامه معناداری
اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به
اینکه مقدار  t Valueاز  8/28بیشتر است ،میتوان گفت
که اثر غیرمستقیم مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
سازمانی معنادار میباشد .و فرضیه یازدهم مرورد تاییرد قررار
میگیرد.
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)(0.87*0.29)*(0.64*0.20
) (0.292 *0.0662 )  (0.872 *0.1352 )  (0.202 *0.0882 )  (0.292 *0.3452

t  Value 

 2.102  2.560  4.662

معناداری در

با توجه به گفتههای فوق در با ضری
خصوص اثر غیر مستقیم میتوان گفت که:
در نتیجه نقش میرانجیگرری سررمایه فکرری و کرارآفرینی
سازمانی در تأثیرگذاری مدیریت منرابع انسرانی برر عملکررد
سررازمانی مررورد حمایررت قرررار گرفتنررد برره عبررارتی ،تررأثیر
غیرمستقیم مدیریت منابع انسرانی برر عملکررد سرازمانی برا
حﻀور نقش کارآفرینی سازمانی و سررمایه فکرری روی هرم
(تأثیر غیرمستقیم = )8/69ب رگتر از تأثیر مستقیم مردیریت
منابع انسانی بر عملکررد سرازمانی (ترأثیر مسرتقیم= )8/68
است ،به عبارتی دیگر با توجه برا اثرر کرل ( )8809مردیریت
منابع انسانی بر عملکرد سازمانی ،میتوان نتیجه گرفرت کره
مدیریت منابع انسانی با کمک متغیرهای میانجی (کارآفرینی
سازمانی و سرمایه فکری) دارای اثر کل بهترری برر عملکررد
سازمانی ( )8/80است؛ بنابراین فرضیات هفتم تا یازدهم این
تحقیق نی مورد تایید واقع شدند.
برازش مدل :در مد های  PLSدو مد آزمرون مریگرردد.
مد بیرونی 08که هم ارز مد اندازهگیری  08یرا سرنجش ،و
مد درونی 00که مشابه مد ساختاری 02در نررمافر ار هرای
دیگررر ماررل ( )LISREL, EQS and AMOSاسررت .مررد
بیرونی (اندازهگیری) مدلی است که رابطره برین متغیرهرای
مکنررون را بررا متغیرهررای آشررکار و مشرراهده شررده مشر ص
میکند .برای برازندگی این مرد از شراخص وارسری اعتبرار
اشررتراک( 28شاخصرری اسررت برررای بررسرری برررازش مررد
اندازهگیری یک بلوک "متغیر مکنرون") اسرتفاده مریشرود.
همچنین مد درونی (ساختاری) مدلی است که رابطه برین
متغیرهای مکنون را مش ص میکند و برای برازندگی مرد
ساختاری از شاخص حشرو یرا اف ونگری( 28ضرری اسرتون-
گیسر  )Q2که کرار ایرن شراخص ایرن اسرت ترا نشرانگرهای
86
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02

متغیرهای مکنون درون زا ( )R2را پیش بینی کند ،اسرتفاده
شده اسرت .اگرر ایرن دو شراخص (شراخص وارسری اعتبرار
اشتراک و شاخص حشو یا اف ونگی) مابت باشد نشان دهنده
کیفیت مناس مد ساختاری است .با ایرن حرا  ،همرانطور
که در جدو  8دیده میشود شاخص اشتراک و حشو مابت
هستند که نشان دهنده کیفیت مناس مد میباشد .مقدار
 R2نی که نشان دهنده توانایی مد در توصیف سرازه اسرت
برای سرمایه فکری ،کارآفرینی سرازمانی و بره ترتیر برابرر
 8/80و  8/09اسررت و همچنررین مقرردار  R2برررای عملکرررد
سازمانی هنگامی که نقش میانجی سرمایه فکری ،کرارآفرینی
سازمانی بررسی میشود برابر  8/89است .نتایج بدست آمرده
زیر نشان دهنرده آن اسرت کره مرد ارائره شرده از بررازش
مناس برخوردار است.
جدول . 6برازش مدل
متغیر

2

R

مد
اندازهگیری

مد ساختاری

شاخص
اشتراک

شاخص حشو

مدیریت منابع
انسانی

8/68

8/68

-

سرمایه فکری
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 -7بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق ،پاسخ به سوا بود کره آیرا مردیریت منرابع
انسانی ،کارآفرینی سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سرازمانی
تأثیر دارند؟ یا خیر.
نتایج فرضیه اول تحقیق حاکی از آن است که مردیریت منرابع
انسانی بر سرمایه فکری تأثیر دارد .لذا نتایج این فرضریه نیر  ،در
راستای پژوهش علی پرور درویشری و همکراران ( )8928انجرام
شده میباشد .مشرابهت دارد .بنرابراین پیشرنهاد مریشرود کره
سازمان مربومه (دانشگاه) به ابعاد مدیریت منرابع انسرانی توجره
شایانی داشته باشد چرا که در توسعه سررمایه فکرری ،کره ایرن
خود باعث م یت رقابتی برای سرازمان و خلرق ارزش مریباشرد
مدیریت منابع انسانی میتواند مامرر ثمرر باشرد .همرانطور کره
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کیانتو و همکاران )9888( 29دریافتند کره کره مردیریت منرابع
انسانی باعث خواهد شد که کارکنان ماهر ،متعهد و با انگیر ه بره
منظور دستیابی به م یت رقابتی ،بهتر تربیت شوند .در فرضییه
دوم این نتیجه حاصرل شرد کره سررمایه فکرری برر کرارآفرینی
سازمانی تأثیر دارد .نتایج این فرضیه ،در راستای تحقیقرات نرادری
و رستمی ( ،)8920صفری و همکاران ( ،)8929رضرایی (،)8929
اکبررری و همکرراران ( )8928و سرریدی و همکرراران)9889(29
میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود کره سرازمان مربومره بره ابعراد
سرمایه فکری توجه شایانی را مبرذو دارد چررا کره رسریدن بره
کارآفرینی سازمانی مطلو در گروه توجه کردن به ابعراد سررمایه
فکری است .آنچنان که صفری و همکراران ( )8929دریافرت کره
سرمایه فکری به عنوان یکی از قابلیرتهرا و دارایریهرای سرازمان
میتواند جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی کمک شایانی کند.
در فرضیه سوم این نتیجه حاصل شد که کارآفرینی سازمانی برر
عملکرد سازمانی تأثیر دارد .نتایج این فرضیه ،با همراستا برا نترایج
میرف رالدینی و همکاران ( ،)8928مریباشرد .بنرابراین پیشرنهاد
میشود که سازمان مورد نظر (دانشگاه) برای اینکه بتواند عملکررد
خود را اف ایش دهد باید به کرارآفرینی توجره کنرد .همرانطور کره
ایمانی پور و زیودار ( )8908نی به بره کرارآفرینی سرازمانی توجره

برررودوار ،)9888(28اولررردیپو و ابدولقررردیر )9888(28و نمیلررری
کالیشکن )9888(20انجام شرده مطابقرت دارد .بنرابراین پیشرنهاد
میشود که برای اینکه عملکرد سازمانی اف ایش بایرد بره مردیریت
منررابع انسررانی توجرره شررایانی شررود ،یویسررار و کوکررا)9882( 22
دریافتند یکی از عوامل اصلی در تعیرین عملکردسرازمان ،افررادی
هستند که انت ا شدهاند .لذا بایرد توسرط یرک مردیریت منرابع
انسانی خو مدیریت شرود بره عبرارتی منرابع انسرانی ،بهررهوری
کارکنان ،گرایش به کار ،تعهد به هدف را از مریق اعمرالی از قبیرل
است دام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد ،جبران خدمات و ارتقا افر ایش
میدهد و از این مریق بر عملکرد سازمان اثر مریگرذارد .فرضییه
ششم این نتیجه حاصرل شرد کره سررمایه فکرری برر عملکررد
سازمانی تأثیر دارد .نتایج این فرضیه نی  ،با تحقیقراتی کره توسرط
شررجاعی و باغبانیرران ( ،)8900هوانررگ و هیوئرره )9888( 888و
عبداهلل و سوفیان ،)9889(888انجام شرده مطابقرت دارد .بنرابراین
پیشنهاد میشود که هر سازمانی بررای اینکره بره عملکررد خرو
سررازمانی دسررت یابررد حسررین پررور و آذر ( )8928و غفوریرران
شاگردی و همکاران )8920( ،باید به سرمایه فکری توجره داشرته
باشند .چرا که همانطور که گفته شده عملکرد سرازمانی موفرق در
گروه افراد آن سازمان است و باید افرادی انت ا شوند از هروش و

مبرمی داشتهاند .فرضیه چهیارم ایرن نتیجره حاصرل شرد کره

ذکاوت باالیی در این زمینه برخوردارباشند .فرضییه هفیتم ایرن

مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد .نترایج ایرن
فرضرریه نی ر  ،بررا تحقیقرری کرره توسررط سرریدتقوی و عبررا زاده
( ،)8902احمد و همکاران )9888( 26انجرام شرده مطابقرت دارد.
بنابراین پیشنهاد میشود که برای اینکه کارآفرینی سازمانی خرو
اجرایی شود باید کیا کجوری و جعفریان ( )8928مردیریت منرابع
انسانی در سازمان به نحو احسن بکار گرفته شود .چرا که مردیریت
منابع انسانی میتواند افرادی که از لحراظ خالقیرت درجره براالیی
دارند ،بتوانند انت ا و آموزش داد تا بوانند هتر خرود را در زمینره

نتیجه حاصل شد که سرمایه فکری در تأثیرگذاری مدیریت منرابع
انسانی بر کارآفرینی سازمانی نقش میانجی را دارد .مدیریت منرابع
انسرانی نقرش بسر ایی را در کمرک بره مشرارکت افرراد در تمرام
ب شهای سازمانی به منظور حداکار کرردن م یرتهرای رقرابتی
(که یکی از شرایط کرارآفرینی) اسرت ،ایفرا مریکنرد .الل صروص
مدیریت منابع انسانی میتوانرد از مریرق مشرکل سراختن رقابرت
برای رقبا به سازمانها کمک کند که موقیت رقابتی خود را حفرظ
کنند .این امر اینگونه اتفاق میافتد که مردیریت منرابع انسرانی برا
ارتقاء داراییهای نامشرهود و غیرر قابرل تقلیرد همچرون سررمایه
فکری ،سازمان را در برابرر رقبرا از مصرونیت برخروردار مریسرازد.
مطابقت دارد .به همین خرامر پیشرنهاد مریشرود اگرر ب رواهیم

کارآفرینی نشان دهند .فرضیه پنجم این نتیجه حاصل شرد کره
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سرازمانی ترأثیر دارد .نترایج ایرن
فرضیه ،با تحقیقاتی که توسرط لرو و همکراران )9886( 20کراتو و
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تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه

مدیریت منابع انسانی در دانشرگاه پررنرگ شرود و تراثیرش را برر
کارآفرینی سازمانی داشته باشد باید به نقشی کره سررمایه فکرری
دارد توجه کرد .فرضیه هشتم این نتیجه حاصل شد که سررمایه
فکری در تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی برر عملکررد سرازمانی،
نقش میانجی را دارد .تایید این فرضیه نشان میدهد که با حﻀرور
مدیریت منابع انسانی تأثیر سررمایه فکرری برر عملکررد سرازمانی
ارتقرراء مررییابررد .برررای گسررترش مفهرروم موجررود منررابع انسررانی،
تحقیقات سرمایه فکری به ما اجازه میدهرد کره تمرکر مردیریت
منابع انسانی از رویکررد جرامع مبتنری برر دانرش بره اسرتفاده از
داراییهایی برا ارزش نامشرهود شررکت تغییرر کنرد(دیرویس،889
 .)9888چرا که سرمایه فکری برا حﻀرور مردیریت منرابع انسرانی
مناس تأثیر بیشتری را بر عملکرد سرازمانی برجرای مریگرذارد.
سازمانها با توجه به منابع خود باید با تأکیرد و توجره بره عناصرر
کلیدی مدیریت منابع انسرانی ،راه ،را بررای ترأثیر بیشرتر سررمایه
فکری سازمان در جهت رسریدن بره اهرداف عملکرردی سرازمان
هموارتر سازند .بنابراین مدیریت منابع انسانی یک تسرهیل کننرده
برای رسیدن سرازمان بره اهرداف خرود اسرت .در جهران رقرابتی
کنونی موفقیت دراز مدت سازمانها تنها وابسته به عملکررد مرالی
مناس نیست بلکه این افراد سازمان هستند که نقرش اساسری را
در این امر بر عهده دارند .هرگونه مساله مدیریتی در سرازمان بایرد
توسط افراد سازمان حل گردد از این رو داشرتن افرراد مناسر در
جای مناس و زمان دخالت مناس آنها عاملی کلیدی در رشرد
اقتصادی یک سازمان است (نقندی .)8208 ،889به همرین خرامر
پیشنهاد میشود اگر ب واهیم مدیریت منرابع انسرانی در دانشرگاه
پررنگ شود و تاثیرش را بر عملکرد سازمانی داشته باشرد بایرد بره
نقشی که سرمایه فکری دارد توجه کرد .نتایج این فرضریه نیر  ،برا
تحقیقی که توسط علی پور درویشی و همکراران ( )8928و حراج
کریمی و رحیمی ( ،)8908انجام شده مطابقرت دارد .فرضیه نهم
این نتیجه حاصرل شرد کره کرارآفرینی سرازمانی در تأثیرگرذاری
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سرازمانی ،نقرش میرانجی را دارد
886
نتایج ایرن فرضریه نیر  ،در راسرتای تحقیقری کره مراکچیتتال
( ،)9880انجام داده مطابقت دارد .همانطور که گفته شد مردیریت
منابع انسانی بر عملکرد سازمانی نقش بس ایی دارد ،اما یک جنبره
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مهم در عملکرد سازمانی ،که میتواند آن را تحت ترأثیر قررار داده
و عملکرد سازمانی را بهتر نشان دهرد ،کرارآفرینی اسرت کره ایرن
خود میتواند از مریق تحرت ترأثیر قررار گررفتن مردیریت منرابع
انسانی با این متغیر (کارآفرینی سرازمانی) بهترر نتیجره دهرد .بره
همین خامر پیشنهاد میشود بره نقرش سررمایه فکرری در ایرن
زمینه توجه شود .فرضیه دهم نی تایید گردید و نشران داده شرد
که کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری سرمایه فکرری برر عملکررد
سازمانی میانجی را دارد .آنچنران کره اکبرری بورنرگ و همکراران
()8929دریافتند که سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی میتواند برا
کارآفرینی تأثیر بهتری داشته باشد .به همین خامر پیشنهاد مری-
شود به نقش سرمایه فکری در این زمینه توجره شرود .در پایران و
با عنایت به نتایج حاصل از مرد معرادالت سراختاری (نررم افر ار
 (PLSمیتوان گفت که نتایج پژوهش گویای ایرن واقعیرت اسرت
که برر اسرا

فرضییه ییازدهم :سررمایه فکرری و کرارآفرینی

سازمانی به عنوان نقش میرانجی تواسرتند ،تراثیر مردیریت منرابع
انسانی بر عملکرد سازمانی را اف ایش دهند ،و با تأیید این فرضریه،
از مد مفهومی این پژوهش ،میتوان آن را بهعنوان مد تجربری
که مبنایی برای پژوهشهای علمی و عملی آینرده قررار گیررد ،در
نظر گرفت.
محدودیتهاى پیژوهش :هرر چقردر در یرک تحقیرق عوامرل
ایجادکننده محدودیت کمتر باشند ،نه تنهرا متغیرررها پرژوهش
قابلیت کنتر بیشتر خواهند داشت بلکه بررسى تاثیر و ارتبراط
بین این متغیررها ،نتایج دقیرق و علمرىترر بره همرراه دارد .بره
همین خامر ،الزم است که این محدودیتها بره امرال محققرین
بعد رسانده شود تا بتوانند در آینده اثر منفى این محردودیتهرا
را بر تحقیق خود لحاظ کنند ،بنابراین مهمتررین محردودیت ایرن
تحقیق به شرح زیر است :با توجه به اینکه این پرژوهش در مرورد
تحلیررل نقرررش میانجیگررررری سرمایرره فکررررری و کارآفرینررری
سازمرانی در تأثیرگرذاری مدیریررت منرابع انسانرری برر عملکرررد
سازمرانی مى باشد و پرسشها اب ار پژوهش نیر ایرن عوامرل را
مورد ارزیابى قرار مرىدهنرد؛ بنرابراین کارکنران سرازمان از ترر
اینکه مبادا پاسخها که آنها قررار اسرت بره سرواالت پرسشرنامه
بدهند اثر سویی از یک مرف بر نترایج تحقیرق ،داشرته باشرد و از
سویی دیگر این نتایج تأثیر سوء بر وضع خدمتى ،حقوق و م ایرا
آنان و نی آینده شغلى شان داشته باشد ،لرذا امکران دارد تعرداد
از پرسشها را با دید محافظه کارانه پاسخ داده باشند.
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