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 چکیده

خلق مزیت رقابتی کارآفرینی است. در دیدگاهی  سازکارهایترین در اقتصادهای نوین یکی از اساسی
جدید،کارآفرینی انعکاسی از کسب، ترکیب و استفاده از دانش معرفی شده است. سرمایه فکری نیز به عنوان 

از سوی دیگر موفقیت سازمانها  ت بر کارآفرینی سازمانی موثر باشد.بایسهای دانشی سازمان مییکی از دارایی
در عرصه رقابت امروز نیازمند پارادایم جدیدی در رهبری است. گرین لیف این پارادایم جدید را رهبری 

های آن تامین کننده ضروریات کارآفرینی در سازمان است. هدف این کند که ویژگی معرفی می گزار خدمت
باشد. روش تحقیق این گزار بر ارتقای کارآفرینی سازمانی میبررسی تاثیر سرمایه فکری و رهبری خدمتمقاله 

گیری همبستگی و جامعه آماری کارکنان اداره تعاون است که با استفاده از روش نمونه ـپژوهش توصیفی 
امه بود که پایایی آن با استفاده از ها پرسشننفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده 801تصادفی 

ها از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه، استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تحلیل داده
گزار و کارآفرینی سازمانی، سرمایه فکری و کارآفرینی نتایج تحقیق ارتباط مثبت و معنادار بین رهبری خدمت

سرمایه فکری را تایید کرد. همچنین مشخص شد که هر دو متغیر سرمایه  و گزار خدمتسازمانی و رهبری 
 بینی کارآفرینی سازمانی هستند.قادر به پیش گزار خدمتفکری و رهبری 

 .، سرمایه فکری، کارآفرینی سازمانیگزار خدمترهبری  گان کلیدی:ژوا
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 مقدمه

شماری را به خود امروزه در مطالعات سازمانی، مفهوم کارآفرینی تحقیقات بی 
اختصاص داده است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، کارآفرینی به طور مستقیمی با 

ها به ویژه عملکرد مالی، تجاری و کسب سهم بازار توسط آنها، در عملکرد سازمان
از این رو شناسایی، ایجاد و تقویت عوامل .  (Zahra& Covin,1995:45)ارتباط است

 ها داشته باشد. تواند نقش بسزایی در موفقیت سازمان می نیموثر بر کارآفری

در ادبیات حوزه کارآفرینی عوامل مختلفی چون ساختار، استراتژی، فرهنگ، عملکرد   
اند. اما در  معرفی شدهها  منابع و ... به عنوان عوامل موثر بر کارآفرینی سازمان گذشته،

شود. در این حوزه دیگری بررسی می دیدگاهی نسبتاً جدید کارآفرینی سازمانی از
دیدگاه کارآفرینی سازمانی انعکاسی از کسب، ترکیب و استفاده از دانش توسط 

 .(Floyd & Wooldridge, 1999) اعضای سازمان است
توان انتظار داشت که سرمایه فکری به عنوان یکی از مطابق با این دیدگاه می 

قابل توجهی بر کارآفرینی سازمانی باشد. سرمایه های دانشی سازمان دارای تاثیر  دارایی
فکری مانند کارآفرینی سازمانی یکی از عوامل اساسی در خلق مزیت رقابتی برای 

ها در عرصه رقابت امروز منوط به مدیریت و رهبری ها است و موفقیت سازمانسازمان
 صحیح این مفاهیم است.

های امروز خگوی نیازسازمانهای رهبری گذشته پاسدر این راستا شاید سبک 
ترین ویژگی که مهم 18های قرن ( معتقد است که در سازمان1008نباشند. پیتر دراکر)
های دانشی است، اعتماد به کارکنان برای ایجاد و توسعه دانش، آنها اتکا به دارایی

سازی پیروان طلبد که تمرکز اصلی آن بر توانمند می پارادایم جدیدی را در رهبری
گزار نامیده است.  ( این پارادایم جدید را سبک رهبری خدمت8790لیف )باشد.گرین

 و دادن ارزش موجب رهبری، ساختن اثربخش مسیر در گزار خدمت رهبری اصول
 خدمت گزار خدمت رهبر اولیة هدف .شود می انسانی روابط فضای به اولویت بخشیدن

 اهداف که است معتقد گزار خدمت رهبری اما بدون توجه به نتیجه خدمت. است

 سالمتی و بهبود رشد، که زمانی تنها آنهم شد خواهد مدت تأمین دراز در سازمانی

 نخستین و اصلی شود. مسؤولیت تأمین دهند می را تشکیل سازمان که افرادی عمومی

 مقدم سازمانی تولید و کار بر رابطه این که واین است مردم با گزار، رابطة خدمت رهبر
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از طرف دیگر به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران عامل اساسی توفیق   مدیریت . است
تفاهم و اعتماد میان اعضای آن ، عامل دوستیها  دانش و سرمایه فکری در سازمان

هایی که ذخیره ارزشمندی از اعضای فرهیخته و دانش چه بسا سازمان. سازمان است
ها دقیق اند. اگر به این سازمان اری آن ناتوانآموخته دارند اما از بکارگیری و بهره برد

در ساز و کارهای مدیریت دانش نیست بلکه در ها  تر بنگریم درمی یابیم که مشکل آن
( این در حالی است که رهبران 011،8870)الوانی، هاست نحوه ارتباط میان اعضای آن

 دهند زمانیمیپرورش  سازمان در را انسانی مقام و احترام شان فرهنگ گزار خدمت

 ،دهد می ترویج کاری محیط در را کارکنان های مشارکتارزش گزار خدمت رهبر که
از این رو  دهد. ترویج کارکنانش بین را در جمعی روح که دارد قصد او واقع در

گزار و سرمایه فکری بر کار آفرینی  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سبک رهبری خدمت
گزار با سرمایه فکری  همچنین رابطه سبک رهبری خدمتسازمانی خواهد پرداخت و 

کند  همانطور که در ادامه ارائه خواهد شد با مقایسه ادبیات حوزه  را نیز بررسی می
های رهبران توان اشتراکات بسیاری را در ویژگیگزار می کارآفرینی و رهبری خدمت

توان فرض  می این رو گزار و ضروریات ایجاد کارآفرینی در سازمان، یافت. از خدمت
گزار هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از طریق  کرد که سبک رهبری خدمت

 تاثیر بر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی موثر است.
که ضمن ارائه روابط متغیرهای تحقیق از منظر مبانی نظری  است آن بر حاضر مقاله  

گزار و سرمایه  بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتبررسی تجربی این روابط در غالب  به
 فکری بر کارآفرینی سازمانی در جامعه آماری واقعی بیپردازد.

 مبانی نظری

ها، ابزارها و سازماندهی، عناصر پر اهمیتی در تقویت مدیریت دانش به فناوری 
آیند. اما پیش از آن که سازمانی بخواهد از یک فناوری برای رسیدن به حساب می

باید مسائل فرهنگی اطراف خود را به دقت ، موفقیت در مدیریت دانش استفاده کند
های به عمل آمده، بیان گر این واقعیت است که یکی مورد شناسایی قرار دهد. بررسی

مدیریت دانش نبود یک قالب های  بروز مشکالت در پروژههای  ترین محدوده از اصلی
 فرهنگی مناسب است.
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های مدیریت دانش ایجاد فرهنگ مناسب از ضروریات  فقیت پروژهاز این روجهت مو
( در کتاب 8819و وظایف اساسی مدیران و رهبران آن سازمان است. خاوندکار)
ی دوستان کاری، سرمایه فکری خود ویژگی هایی چون: احترام به افراد، ایجاد حلقه

نوآوری، پشتیبانی از  اعتماد، تشویق به کار گروهی، اهل ابتکار بودن، تحمل اشتباه،
کارکنان و آرامش و ... را درایجاد بستر مناسب برای موفقیت مدیریت دانش موثر 

توان دریافت که گزار می های مختلف رهبری خدمتکند. با نگاهی به مدلمعرفی می
های مورد نیاز برای ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای مدیریت دانش  بسیاری از ویژگی

ها  به مقایسه برخی از این ویژگی 8شوند. جدول  گزار ایجاد می خدمتتوسط رهبران 
 پردازد.می

 های رهبران خدمت فرهنگی موثر بر مدیریت دانش و ویژگیهای  مقایسه ویژگی .3 جدول

 های رهبران خدمتویژگی های فرهنگی  موثر بر مدیریت دانشویژگی

 )مدل پترسون( اعتماد اعتماد

 )مدل لب( ارزش قائل شدن برای افراد احترام به افراد

 خدمت رسانی )مدل پیچ و ونگ( پشتیبانی از کارکنان

 )مدل پیچ و ونگ( تیم سازی ایجاد حلقه دوستان کاری

 )مدل پیچ و ونگ( توجه به زیر دستان امنیت کارکنان

 بنیس(، پیش قدمی)مدل راسل و استون به دست گرفتن ابتکار عمل

 )لب( ارزش قائل شدن برای تفاوت میان افراد و تمایزاتها  توجه به تفاوت

 )مدل راسل و استون( حمایت و تشویق تشویق و پاداش دهی

 روابط دوستانه )مدل راسل و استون( امکان ارتباطات غیر رسمی

 صداقت و راستگویی)راسل و استون( رعایت انصاف

 )بنیس( کسب تجربه از شکست تحمل اشتباه

 )بنیس( نوآوری و خالقیت نوآوری

  

هایی چون اعتماد، تعهد و گسترش فضای با ایجاد ویژگی گزار خدمترهبران  
دوستی و مهرورزی میزان ارتباطات میان اعضای سازمان را گسترش داده و روابط 

ها که منجر به ارتقاءرضایت کنند. عالوه بر این ویژگیاجتمایی سازمان را تقویت می
با توسعه و آموزش پیروان همچنین تالش  گزار خدمتشغلی در سازمان است رهبران 

های جهت توانمند سازی آنها و توجه به مسئله یادگیری و یاددهنگی باعث تسهیل گام
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 .(Laub, 1999,pp:83-85 شوند )سازمان به سوی سازمان دانشی می
که مهمترین ویژگی آنها اتکا  18قرن های  ( در سازمان1008اعتقاد پیتر دراکر ) به 

به سرمایه فکری و دانشی است، اعتماد به کارکنان برای ایجاد و توسعه دانش پارادایم 
 طلبد که تمرکز اصلی آن بر توانمندسازی پیروان باشد. می جدیدی را در رهبری

روابط سنتی رهبر و پیرو دانش محور های  دهد که در سازمان می چنین وی ادامههم 
تعاملی پویا بین رهبر و کارکنان دانشی به ها  دگرگون شده است، امروزه در سازمان

و استفاده از دانش خود مورد نیاز ها  منظور تشویق و برانگیختن آنها جهت انجام فعالیت
این تعامل پویا و روابط نزدیک بین پیروان و رهبر  گزار خدمتدر سبک رهبران . است

 (.Drucker, 2001,pp:1-5) شود می به خوبی ایجاد
وجود اعتماد در سازمان موجب پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت دانش است بدین  

شوند زیرا مطمئن هستند که در های نو میطریق که کارکنان تشویق به طرح ایده
فقدان شود. اما در حالت عکس صورت موفقیت ایده، نقش آنها نادیده گرفته نمی

تواند برای سازمان مفید شود تا کارکنان، دانشی را که میاعتماد در سازمان باعث می
 (.DeHaven,2007,p:43باشد، پنهان دارند )

( نیز وجود فضای امن، سالم، توام با اعتماد و تعهد را در 1002) نوناکو و تویوما 
. دانند می دانش ضروری سازمان به منظورتسهیل فرآیندهای ایجاد، تسهیم و استفادهاز

 گزار خدمتوجود چنین ویژگیهای فرهنگی را در رهبران  گزار خدمتادبیات رهبری 
 .کندتایید می

رشد و استقالل ، ( نقطه قوت رهبری خدمت را در تمرکز بر یادگیری1000باس ) 
دهد که سبک رهبری ا پیشنهاد میکند و مبتنی بر این ویژگی زیر دستان معرفی می

 های یادگیرنده نقش موثری داشته باشدتواند در ایجاد و توسعه سازمان می گزار تخدم
(DeHaven,2007,p:50.) 

 معتقد او یافت  دست شهرت به یادگیرنده سازمان معرفی ( با8770سنجه ) پیتر 

 ادعا او. گردندمی ایجاد گزار خدمت رهبران کمک با پویا یادگیرنده هایاست سازمان
 و جمعی صورت به مراتبی سلسله رهبری برخالف ،رهبری از شکل این که کند می

 خطراتی با توان می دوستی و بصیرت ،پشتیبانی ،حمایت با تنها باشد زیرامی مشارکتی

  (.Laub,1999,17-30)گردید مواجه دارند همراه به های یادگیریموقعیت که
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 گزار و کارآفرینی سازمانی رهبری خدمت

های مختلفی که در حوزه کارآفرینی صورت پذیرفته محققان ویژگیدر تحقیقات  
توانند با تقویت چنین ها میاند که مدیران سازمانچندی را برای کارآفرینان برشمرده

هایی در کارکنان خود به ارتقاء روحیه کارآفرینی در میان آنها نائل شوند. با ویژگی
توان دریافت که یات این حوزه میدر ادب گزار خدمتهای رهبران بررسی ویژگی

هایی در سازمان هستند که با ضروریات بر اشاعه دهنده ویژگی گزار خدمترهبران 
 شمرده شده برای کارآفرینان دارای همسویی و همپوشانی است.

های کارآفرینانه موفق هستند نیاز به توفیق دارند. برای نمونه افرادی که در فعالیت 
کند تا کارآفرین شوند. نیاز شدید به توفیق طلبی افراد را تحریک میدر واقع این نیاز 

در ادبیات کارآفرینی توسط محققان بسیاری به عنوان ویژگی اساسی کارآفرینی معرفی 
 نیز از توفیق زیر دستان لذت گزار خدمت(. رهبران 11،ص8897شده است )احمدپور،

کنند. عالوه بر این  می هدافشان تشویقبرند و آنها را در جهت رسیدن به موفقیت و ا می
چه را که در راه رسیدن به موفقیت و توفیق در اهداف مورد نیاز است از منابع تا هرآن

  .(Winston,2003,6) کننداختیارات و قدرت برای آنها تامین می

ریسک پذیری نیز وجه اشتراک دیگری است. به اعتقاد چنیگز، کاکس و کوپر  
کارآفرینان سازمانی ترسی از شکست ندارند و ریسک شکست اولویت ( 8771)

گیری هایشان ندارد، اما این به این معنا نیست که کارآفرینان قمار چندانی در تصمیم
 کنندنمایند. کارآفرینان در پذیرش خطر حساب شده و با دقت عمل میمی

که قادرند قدم در نیز کسانی هستند  گزار خدمت(. رهبران 10ص ،8897)احمدپور،
 چنین به پیروان خود اجازهکنند هم می بگذارند و دیگران را نیز به آن تشویقها  ناشناخته

کنند تا دهند که در مسیر خود حرکت کنند و شکست بخورند و به آنها کمک می می
 . (Russel & Stone,2002,150) ها درس بگیرنداز این شکست

شود کارآفرینان به  می استقالل عاملی است که سبب در ادبیات کارآفرینی نیاز به  
اهداف و رویاهای خود دست یابند. تمایل به استقالل یک نیروی انگیزشی برای 

پردازند اما کارآفرینان امروز است. بیشتر کارآفرینان ساعات بسیاری را به فعالیت می
یطی، خود شود که علی رغم مشکالت اقتصادی و مح می رضایت آنها زمانی حاصل

 .(Jennings et al, 1994, 118) تصمیم گیری کنند و کارها رابه شیوه خود انجام دهند
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اعطای  گزار خدمترهبران های  ترین  ویژگی این در حالی است که یکی از مشخص
پس از ارائه چشم انداز  گزار خدمتاستقالل و تفویض اختیار به دیگران است. رهبران 

 کنندو جهت حرکت برای اعضای سازمان برای رسیدن به آن هدف تفویض اختیار می
(Russel & Stone,2002, 150) . 

شود. به گفته پیتر دراکر در مورد خالقیت و نوآوری نیز این اشتراکات دیده می  
توان که می ( وجود خالقیت و نوآوری در کارآفرینی به قدری ضروری است8712)

ادعا نمود که کارآفرینی بدون آن وجود ندارد. هم نوآوری و هم خالقیت از اجزای 
اعتقاد دارد که رهبری   (8779بنیس)  .(Fry,1993, 93) باشند می الینفک کارآفرینی

از بین بردن روحیه های  شامل نوآوری، خالقیت و پیش قدمی است و یکی از راه
 رار آنها به مدیریت بدون خالقیت و نوآوری است.خدمت گذاری در رهبران اجب

در ادبیات حوزه کارآفرینی داشتن چشم انداز از دیدگاه نظریه پردازان بسیاری  
( یکی از عوامل موثر در موفقیت 1000( و برایانت )8779(، ایر)8770چون گودمن )

مستقیم با  به طور، کارآفرینان است. داشتن چشم انداز مشخص و الهام بخش در ابتدا
 رهبری که است معتقد لیف گرین بعدی کارآفرینان در ارتباط استهای  موفقیت

ها  بینی پیش غیرقابل بتواند و داشته باشدها  نادانسته از حسی که دارد نیاز گزار خدمت
 انداز چشم یک ،ایجادگزار خدمت رهبر محوری نقش نتیجتاً .کند بینی پیش را

.از سوی دیگر راسل و استون (Greenleaf,1977:128)  است سازمان برای استراتژیک
معرفی  گزار خدمتکارکردی رهبران های  انداز را از ویژگی ( ایجاد چشم1001) 

های ( نیز داشتن چشم انداز برای آینده سازمان را جزء ویژگی8777اند. لب ) کرده
اهداف روشن و پیش داند و این عامل را همراه با داشتن  می گزار خدمتاساسی رهبران 

 کند.قدمی سه زیر مجموعه عامل ایجاد بستر برای رهبری معرفی می

 سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی

( مدلی را ارائه داده اند که در آن فرآیند کارآفرینی شامل 8777) فلوید و وودریج 
صورت که اعضای باشد. بدینکسب مداوم دانش جدید توسط اعضای سازمان می

ای را که دارای سازگاری با شرایط ها نوآورانههای نو، ایدهان با کسب آگاهیسازم
. این دیدگاه ) P;131)  Floyd & Wooldridge, 1999,دهند سازمان است ارائه می
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( نیز به صورت دیگری 8777جدید از سوی صاحبنظرانی چون الزهرا، نلسون و بوگنر )
ی تاثیر فرآیند کارآفرینی را در بهبود مطرح شده است. این صاحبنظران چرایی نظر

 دانند.های  ادغام دانش و یادگیری میعملکرد سازمانها ناشی از وجود فرآیند

-الزهرا و همکارانش اعتقاد دارند که کارآفرینی به طور مستقیمی با عملکرد سازمان 

اط است ها به ویژه عملکرد مالی، تجاری و کسب سهم بازار بیشتر توسط آنها، در ارتب
Zahra& Covin,1995,P;45)) همانطور که گفته شد به نظرآنها دلیل این امر ناشی از .

 وجود فرآیندهای ادغام دانش و یادگیری در کارآفرینی است.
های این رویکرد جدید به کارآفرینی را در دیدگاه مبتنی بر منابع شاید بتوان ریشه 

، مزیت رقابتی پایدار ناشی از کنترل منابع جستجو کرد. بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع
( اعتقاد 8770) منحصر به فردی است که قابل تقلید برای دیگران نباشد. گرین و براون

ها به منابع بیشتری احتیاج دارند. های کارآفرین نسبت به سایر سازماندارند که سازمان
رقابتی برای سازمان شود بنابراین کارآفرینی سازمانی برای اینکه منجر به کسب مزیت 

های دانشی به نیاز به اتکا بر منابعی دارد که منحصر به فرد و غیر قابل تقلید باشد. دارایی
های منحصر به فرد و غیر قابل تقلید ویژه سرمایه فکری یک سازمان از مهمترین دارایی

د کارآفرینی توان نتیجه گرفت که به دلیل اتکا فرآیندر آن سازمان است. بنابراین می
های دانشی سازمان است که این فرآیند منجر به بهبود عملکرد سازمانی به دارایی

توان از سوی دیگر می .(Hayton,2005,139) شود.سازمان و کسب سهم بازاربیشتر می
های دانشی از جمله سرمایه فکری، منجر به گونه نیز تفسیر کرد که مالکیت داراییاین

 .شود می ورد نیاز برای کارآفرینی در سازمان نیزکسب سایر منابع م

 شناسی تحقیق روش

روابط بین متغیرها وهمچنین با عنایت به موضوع اصلی  با توجه به مطالعات نظری و 
و سرمایه فکری را بر کارآفرینی سازمانی در  گزار خدمتتوان تاثیر رهبری  می تحقیق

  زیر بررسی کرد:های  فرضیهغالب سوال و 
بینی  و سرمایه فکری قادر به پیش گزار خدمتهای رهبری آیا مولفه سوال تحقیق:

 کارآفرینی سازمانی هستند؟ 
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 ها فرضیه

و سرمایه فکری رابطه مثبت و  گزار خدمتبین استفاده از سبک رهبری  :8فرضیه 
 .معناداری وجود دارد

و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و  گزار خدمتبین استفاده از سبک رهبری  :1فرضیه 
 معناداری وجود دارد.

بین استفاده از سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری : 8فرضیه
 وجود دارد.

تاثیر  بر مبنی (8777) وودریج و فلوید نظر اساس بر حاضر تحقیق پایه مدل 
این  بر باشد عالوه می سازمانی کارآفرینی بر فکری سرمایه جمله من دانشی داراییهای

-سازمان مدیریت در خدمت رهبری سبک اثربخشی بر مبنی تحقیق ادبیات به توجه با

 با حوزه این ادبیات مقایسه و بررسی از حاصل نتایج همچنین امروزی بنیاد های دانش

و  خدمت رهبران ویژگیهای بین همپوشانی وجود بر مبنی سازمانی عامل کارآفرینی
پذیرفت  نیز توسط محقق  صورت محقق توسط که سازمانی کارآفرینی نیازمندیهای

 در مدل لحاظ شده است.

 (3222مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل فلوید و وودریج ) .3نمودار 

 توصیفی ها داده گردآوری نحوه حیث از و کاربردی هدف، حیث از حاضر تحقیق 
بین  ارتباط حیث از و آید می شمار به میدانی مطالعات شاخه از و )غیرآزمایشی(

 از که بوده پیمایشی صورت به تحقیق انجام روش .است علی نوع از تحقیق متغیرهای

 رهبری: از عبارتند تحقیق های متغیر. است نتایج تعمیم قابلیت آن مهمترین مزایای

H3 

 سرمایه فکری

 H2 کارآفرینی سازمانی گزارخدمترهبری 

H1 
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 متغیر مثابه به و کارآفرینی سازمانی مستقل مثابه متغیر به و سرمایه فکری گزار خدمت

 و است بوده شامل کارکنان اداره کل تعاون استان تهران آماری وابسته. جامعه

 براساس آماری نمونه اندازه. است گرفته ساده صورت تصادفی روش به گیری   نمونه

ها  داده گردآوری اصلی ابزار. است برآورد شده نفر 801حدود حدود،م جامعه فرمول
برای اطمینان از اعتبار واعتماد پذیری ابزارسنجش از روش آزمون  .است بوده پرسشنامه

  آلفای کرونباخ استفاده شده است.
ضریب آلفای ، 0979 گزار خدمتکه ضریب آلفای کرونباخ مقیاس رهبری  

-بود. هم 0978و  0970فکری و کارآفرینی سازمانی به ترتیب  کرونباخ مقیاس سرمایه 

چنین جهت آزمون روایی سئواالت از اعتبار محتوا استفاده شد که با توجه به نظر 
مورد نظر در تحقیق را دارا های  توانایی سنجش ویژگیها  اساتید دانشگاه، پرسشنامه

 هستند.

 ها تحلیل داده

سنجش میزان همبستگی بین متغیرها از آزمون و ها  به منظور آزمون فرضیه   
ضرایب  spssبا توجه به خروجی نرم افزار  .همبستگی اسپیرمن استفاده شده است

و  گزار خدمت، رهبری 0289و سرمایه فکری  گزار خدمتهمبستگی بین رهبری 
به دست   09111و بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی  09918 کارآفرینی سازمانی

 باشد. می معنادار( P<0.01درصد) 77آمد که در سطح اطمینان 
 گزار خدمتجهت پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق مینی بر توانایی سبک رهبری  

و سرمایه فکری در پیش بینی کارآفرینی سازمانی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده 
شود در مدل اول متغیری که  ( مشاهده می8همان طور که در جدول شماره ). ده استش

باشد که وارد معادله شده است. ضریب  بیشترین تخمین را داشته متغیر سرمایه فکری می
بوده است. که این متغیر توانسته است  111/0همبستگی این متغیر با کارآفرینی سازمانی 

و  > P/ 02بینی کند. که این مقدار ) ی سازمانی را پیشاز تغییرات کارآفرین 912/0
 ( معنادار است. F(8و  801= )29/81

وارد معادله شده  گزار خدمتدر مدل دوم، پس از سرمایه فکری، متغیر رهبری   
شده است  172/0است که ضریب همبستگی چند متغیری این دو با کارآفرینی سازمانی 
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 معنادار است. ( F(1و  802= )20/81و  > P/ 000) که این مقدار
درصد از  10دهد که این دو متغیر توانسته اند مقدار ضریب تعیین مدل دوم نشان می 

درصد باقیمانده مربوط به  10بینی کنند و  تغییرات متغیر کارآفرینی سازمانی را پیش
 باشد.  بینی می خطای پیش

همچنین مقدار  
2

adjR شده است که این  979/0یا ضریب تعیین تصحیح شده برابر
کند. یعنی در جامعه، متغیرهای  بینی مدل را در جامعه بررسی می ضریب قدرت پیش

بینی کارآفرینی سازمانی را  درصد قدرت پیش 97 گزار خدمتسرمایه فکری و رهبری 
 باشد. بینی می درصد باقیمانده مربوط به خطای پیش 18دارند و 

 و سرمایه فکری گزار خدمترگرسیون کارآفرینی بر رهبری  .1دولج

 F R R2 sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  مدل

1 

 1711 17.00 17003 2037612 122.27231 1 122.27231 رگرسیون

     267260 113 .2361742 باقیمانده

      .11 134127243 کل

2 

 1711 17011 17040 2117114 27620..3 2 120667034 رگرسیون

     227101 110 .2230762 باقیمانده

      .11 134127243 کل

 
همچنین نتایج حاصل از محاسبه ضرایب استاندارد سرمایه فکری و رهبری    

شوند  برای سرمایه  می ( زمانی که هر دو متغیر هم زمان وارد معادلهBeta) گزار خدمت
 817/0با  گزار خدمتو برای  متغیر رهبری  > P 08/0و در سطح  B=  190/0فکری  با 

 =B  08/0در سطح P <  معنادار است و مثبت بودن این ضرایب رگرسیون، در واقع
با کارآفرینی سازمانی  گزار خدمتنشانگر یک رابطه مثبت بین  سرمایه فکری ورهبری 

 باشد.  می

 گیری بحث و نتیجه

امروز در کسب مزیت رقابتی های  انی از عوامل حیاتی سازمانکارآفرینی سازم 
ارتقای این مفهوم در سازمان های  از این رو مدیران همواره در جستجوی راه ،است

خود هستند. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی 
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ن مقدار نشان دهنده شدت این ( که ای= 09111r) دارای رابطه مثبت و معناداری است
شود. در خصوص  می رابطه نیز است. بنابراین فرضیه اول تحقیق به طور کامل تایید

( بین سرمایه فکری و = 0918rفرضیه دوم نیز با توجه به مقدار ضریب همبستگی )
توان وجود رابطه مثبت و معنادار را تایید کرد.  مقدار ضریب  می گزار خدمترهبری 

 و سرمایه فکری  فرضیه سوم را نیز تایید گزار خدمت( بین رهبری = 09288r) همبستگی
توان وجود رابطه مستقیم و معنادار را بین دو متغیر را تایید کرد. بیان  می کند. بنابراین می

رابطه مستقیم در فرض بدین معنا است که  با افزایش میزان استفاده از سبک رهبری 
توسط مدیران سازمان میزان کارآفرینی سازمانی نیز  و سرمایه فکری گزار خدمت

 . افزایش خواهد یافت

( برای رهبری B=  817/0در خصوص سئوال تحقیق نیز با مقادیر ضرایب استاندارد ) 
توان گفت که این دو متغیر قادر به  می ( برای سرمایه فکریB=  190/0و ) گزار خدمت

( سهم سرمایه B=  190/0بته با توجه به مقدار )بینی کارآفرینی در سازمان هستند ال پیش
های  توان صحت دیدگاه جدید مبنی بر تاثیر دارایی می فکری بیشتر است. از این رو

همچنین با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین . دانش بر کارآفرینی سازمانی را تایید کرد
با  گزار خدمتتوان نتیجه گرفت که رهبری  می و سرمایه فکری گزار خدمترهبری 

ایجاد فضای فرهنگی مناسب به تسهیل فرآیندهای مدیریت دانش و افزایش سرمایه 
و  گزار خدمتفکری کمک خواهد کرد.رابطه مثبت و معنادار موجود بین رهبری 

کارآفرینی سازمانی در تحقیق حاضر گواه مناسبی بر صحت ارتباط مفاهیم موجود در 
ت دو متغیر است که در قسمت مبانی نظری استخراج شده بود.  و نهایتاً با توجه به ادبیا

و سرمایه فکری بر  گزار خدمتهدف اصلی تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر سبک رهبری 
متغیر  yشود که در آن کارآفرینی سازمانی معادله رگرسیون استاندارد زیر ارائه می

 گزار خدمتبه ترتیب سرمایه فکری و رهبری  x2 و x1وابسته کارآفرینی سازمانی و 
 باشد. می

1 2
ˆ 0.874 0.169Y X X    

رهبران های  به استفاده از ویژگیها  تر مدیران سازمان بدین معنا که با  توجه افزون 
های دانشی سازمان بستر مناسب جهت ارتقای و با تقویت دارایی گزار خدمت

ها با به شود مدیران سازمان می بنابراین توصیه. خواهد شدکارآفرینی سازمانی نیز ایجاد 
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به تولید دانش بیشتر و  افزایش  گزار خدمترهبران های  کارگیری هر چه بیشتر ویژگی
با تسهیل فرآیندهای ها  ها در سازمان خود برسند. مدیران سازمانابتکارات و نوآوری

های  خود را جهت انجام فعالیتکسب تسهیم و استفاده دانش میزان خالقیت کارکنان 
کارآفرینانه ارتقاء دهند. همچنین جهت تسهیل تبادل دانش  بین کارکنان در سازمان با 

به ایجاد هر چه بیشتر اعتماد در  گزار خدمترهبران های  استفاده هر چه بیشتر از ویژگی
 و صداقت گزار خدمت رهبری هایویژگی از مهمترین سازمان بپردازند. یکی

 و صفات این دادن نشان وسیله به توانند می رهبران و مدیران .است ستگوییرا

 بایستیها  آن .دهند توسعه سازمان را در اعتماد جو آن، به کارکنان تشویق وها  ویژگی

 خود کارکنان به سو یک از دادن کارکنان مشارکت وسیله به تا کنند سعی همواره

 دهند؛ گسترش سازمان در را و مساعدت همکاری روحیه دیگر سوی از و کنند کمک

 های فعالیت انجام و گیری تصمیم ،جریان هدفگذاری در کارکنان مشارکت زیرا

خواهد شد.  توانمندسازی و تجهیز کارکنان برای  اعتماد جو تقویت باعث سازمان،
است به  گزار خدمتدیگر رهبران های  جدید که یکی از ویژگیهای  پذیرش مسئولیت

چنین با  ایجاد محیط کارکنان جرات و توانایی اقدامات کارآفرینانه را خواهد داد. هم
دوستانه و صادقانه همزمان با تاکید بر روحیه کار تیمی و گروهی تبادل دانش بین 

که از این راه نه تنها سرمایه فکری سازمان افزایش خواهد . کارکنان را تشویق نمایند
 شود.  می ابع دانشی الزم جهت کارآفرینی در سازمان نیز  افزودهیافت چه بسا من

تحقیق حاضر راهکار مناسبی را برای های  در انتها باید اذعان داشت که یافته  
هایی که در جستجوی  ایجاد و تقویت کارآفرینی برای کسب مزیت رقابتی  سازمان

تر، ساده تر ر بسیار کم هزینهدهد. راهکاری که نسبت به راهکارهای دیگ می هستند ارائه
عالوه بر ایجاد  گزار خدمترهبری های  و در ضمن انسانی تر است. استفاده از ویژگی

جو صمیمانه در سازمان همانطور که در این تحقیق ارائه شد منجر به ایجاد فضای 
مناسبی برای کارآفرینی سازمانی همچنین تقویت تبادل دانش و افزایش سطح سرمایه 

 سازمان خواهد شد.  فکری
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