
 10.22059/IJAEDR.2017.62014 :(DOI)                                                تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران مجله
 )136-123( 1396، 1, شماره 48-2دوره 

 E-mail: m.samian92@basu.ac.ir  مسعود سامیان نویسنده مسئول: *

 تاثیر سرمایه فکري بر رفتارهاي نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه
 

 3صحرا محمدي مهر ، *2مسعود سامیان، 1رضا موحدي
 ، دانشیار گروه ترویج و اموزش کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا همدان1

 ، دانشجوي دکتري ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان2
 شجوي کارشناسی ارشد ترویج و اموزش کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دان3 

 )27/7/95تاریخ تصویب:  -2/10/94(تاریخ دریافت: 

 
 

 چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکري بر رفتارهاي نوآورانه کارکنان جهاد 

، از لحاظ روش . تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردياستکشاورزي استان کرمانشاه 
. جامعه آماري پژوهش استها میدانی همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوري داده -توصیفی 

این سازمان در  1393شامل کلیه کارکنان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه بودند که در سال 
ري اند. نمونه آماري با توجه به جامعه آمانفر بوده 300 در حدودند که مشغول به فعالیت بود

نفر  انتخاب  170و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 
-هاي استانداردي بود که روایی و پایایی آن تایید شد. نتایج بگیري پرسشنامهشد. ابزار اندازه

داري دارد. دست آمده در کل نشان داد که سرمایه فکري بر رفتارهاي نوآورانه تاثیر معنی
اي سبب افزایش ابعاد سرمایه فکري از جمله سرمایه انسانی، ساختاري و رابطه ،چنینهم

اي بیشترین تاثیر را مولفه سرمایه رابطه ،شوند. از طرفیرفتارهاي نوآورانه از سوي کارکنان می
. در رابطه با تاثیر سرمایه فکري بر رفتارهاي نوآورانه داردبر ارتقاي رفتارهاي نوآورانه 

. /680) برابر با Rنان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه، مقدار ضریب همبستگی چندگانه (کارک
درصد تغییرات متغیر  45 عبارت دیگر،. بهدست آمد. به/453)  برابر با 2Rو ضریب تعیین (

به عواملی است که  وابستهگردد و بقیه تغییرات وابسته توسط متغیرهاي مستقل تحقیق تبیین می
 اند. حقیق مورد مطالعه قرار نگرفتهدر این ت

 

 اي،سرمایه فکري، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري، سرمایه رابطه :يکلیدهاي واژه

 رفتارهاي نوآورانه

 
 مقدمه

که بتوانند در دنیاي تجارت و ها براي اینسازمان
رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول 

رغم اینکه دانش به ت کنند. علیمحور علم و دانش فعالی
ها ضروري است و شرط عنوان منبعی براي بقاي سازمان

ها در گرو دستیابی به دانش و فهم موفقیت سازمان
عمیق آن در تمامی سطوح است، رقابت اصل اول بقاء و 
دانش، پیش شرط ورود به عرصه رقابت است. اگر 

الن از ها در ابعاد کها در ابعاد خرد و ملتسازمان
پیشرفت غافل شوند، اقتصاد و تولید ثروت را به رقبا 
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هاي اخیر، در سال ).Mavridis, 2004( خواهند باخت
هاي رقابتی قرار گرفته و مزیت رقابتی محور استراتژي

 ,Tsai et al( هاي زیادي درباره آن مطرح شده استبحث

 ها براي بهبود عملکرد و مقابله با رقباء،سازمان ).2008
باید داراي مزایاي رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط 
پیچیده و متحول، عملکردي برتر داشته و خود را در 

هاي اخیر نه فقط حساسیت بازار حفظ نمایند. در سال
رقابت افزایش یافته، بلکه ماهیت آن نیز، تغییر کرده 

ها، براي کسب عملکرد است. چرا که توجه به سازمان
گذاري در منابع ي رقابتی، از سمت سرمایهبرتر و مزایا

گذاري در منابع نامشهود، تغییر مشهود به سمت سرمایه
از  )Ramaswami & Srivastava, 2009( یافته است

است  ١جمله منابع نامشهود در سازمان، سرمایه فکري
که سرمایه نوآوري و سرمایه دانایی زیرگروه آن هستند. 

کنند که در آن جربه میاي را تمدیران امروز دوره
 است ٢»دانایی و هوشمندي«ها سرمایه واقعی سازمان

)Tsai et al, 2008.( تواند برگرفته سرمایه فکري می ،لذا
از نوآوري، دانش و دانایی در سازمان باشد که این امر 

. استناشی از رفتارها و اعمال نوآورانه از سوي کارکنان 
آن شده است تا به  در این پژوهش سعی بر ،بنابراین

بررسی تاثیر سرمایه فکري بر رفتارهاي نوآورانه کارکنان 
 پرداخته شود.  جهاد کشاورزي استان کرمانشاه

ها به انبوهی تولید، ذخایر در عصر ما دیگر سازمان
بلکه بالندگی  ؛بالندمالی و فزونی نیروي انسانی خود نمی

-ست. بهو دانش آنها ها در گروه سرمایه فکريسازمان
ها و هاي پیشرو در عرصه رقابتسازمان ،عبارت دیگر

هاي هوشمند و هاي فرارویشان، تنها به مدد انسانچالش
ها پیشی توانند بر دیگر سازمانآفرین است که میدانش
سرمایه فکري، سرمایه دانش ). Chan, 2004(  گیرند

عنوان موضوعی ارزشمند و ها است که بهمحور سازمان
است بررسی و مملو از مفاهیم کاربردي بوده قابل 

)Maditinos et al, 2010.( اي از سرمایه فکري مجموعه
هاي فکري، تجربه، رقابت و دانش، اطالعات، دارایی

-تواند براي ایجاد ثروت بهیادگیري سازمانی است که می
کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکري تمامی کارکنان، 

                                                                                  
1. Intellectual Capital 
2. Knowledge & Intelligence 

هاي آن را براي ایجاد ارزش ناییدانش سازمانی و توا
-گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میبر میزوده دراف

رو، ). از این Ghelich Lee & Moshabaki, 2006شود (
کارگیري دانش و امروزه مدیران، توانایی ایجاد و به

ترین منبع مزیت رقابتی هوشمندي را به عنوان مهم
-دانش و هوشمندي بهآورند. چرا که پایدار به شمار می

-عنوان یک دارایی تلقی شده و تالش در جهت آن و به
هاي فکري و هوشی با موفقیت قابل کارگیري دارایی

ها همراه بوده اي در راستاي هدایت سازمانمالحظه
است. در عصر حاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا 

ها و سرمایه هاي نامشهود شرکتدانش محور، دارایی
ي آنها کلیدي براي دستیابی به مدیریت رقابتی فکر

در جوامع  ،). همچنینTase et al, 2008پایدار هستند (
کار گرفته به دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکري

کار گرفته هاي مالی بهشده بسیار بیشتر از بازده سرمایه
تواند شده اهمیت یافته است. زیرا سرمایه فکري می

را در  ٣خالقیت و رفتارهاي نوآورانه هاي بروززمینه
صورت سازمان و کارکنان فراهم آورد و کارکنان به

 ). Shahaei, 2006خالقانه اقدام به فعالیت نمایند (
هاي سنجش، ها و روشبا شناخت ماهیت، اجزا، مدل

هاي فکري و تاثیر آن گذاري سرمایهگیري و ارزشاندازه
ریزي و بهینه امکان طرح بر رفتارهاي نوآورانه کارکنان،

هاي سازي، کنترل و نظارت مستمر بر آن در سازمان
دولتی و نیز جهاد کشاورزي که وظیفه مهمی در توسعه 

شود. با طرح مفهوم بخش کشاورزي را دارد، مهیا می
ارزش سرمایه فکري شاید بتوان چنین ادعا نمود که 

 هاي دولتیهاي سازمانبخش عظیمی از تفاوت سیستم
هاي دولتی کشور ما کاهش جوامع پیشرفته با سازمان

یابد. سازمان جهاد کشاورزي نقش بسیار مهمی را در می
ل اجتماعی، فرهنگی، یتمامی جهات از جمله مسا

کند. نا گفته در جامعه روستایی ایفا می غیرهاقتصادي و 
هاي پیداست که رشد و گسترش و پیشرفت سازمان

الیلی چند، همپا و به موازات دولتی در کشور ما به د
هاي پیشرفته روز دنیا نبوده است و باید بپذیریم سیستم

که متاسفانه از این حیث، فاصله بزرگی با آن پیدا نموده 
تر، با توجه به ایم که ضروري است هرچه سریع

                                                                                  
3. Innovative behavior 
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ترین هاي قابل دسترس که سرمایه فکري از مهمسرمایه
تحوالت روز و مدرن آنها بوده، نسبت به همگام شدن با 

و کم کردن فاصله مذکور با افزایش سطح رفتارهاي 
نوآورانه و ایجاد محیط خالقانه در بین کارکنان، اقدام 

 یم. ینما
 سرمایه فکري به جهت ماهیت آن به ساختارهایی

پذیر، خالق و نوآور باشند که این به نیاز دارند که انعطاف
مسئله در  خودي خود اهمیت و ضرورت توجه به این

 نظر این پژوهش از ایننماید. ید مییپژوهش حاضر را تا
 برداشتن عنوانبه که گردد واقع مفید و ضروري تواندمی

فکري سرمایه  زمینه در پژوهش کمبود جهت در گامی
 تحقیقاتی پایه یک عنوان به تواندمی آن نتایج و بوده

هاي حکومتی هاي دولتی و دستگاهسازمان مدیریت براي
ایجاد  زمینه ،فکريکارگیري سرمایه به ضمن و باشد

 آورد. فراهم جدید هاينظریه هیارا با رفتارهاي نوآورانه را
بر فکري تاثیر سرمایه  تا دارد سعی پژوهش این ،لذا

 رارق ارزیابی و رفتارهاي نوآورانه کارکنان را مورد بررسی
 استفاده مورد را آن از آمده دست به نتایج بتواند تا دهد

 مسئوالن سازمان قرار داده تا گامی سایر و متخصصان
 در ایجاد محیطی خالقانه در سازمان باشد. موثر

 
 چهارچوب نظري تحقیق

در رابطه با سرمایه فکري تعاریف  سرمایه فکري:
مایه فکري شامل حاصل ه شده است. سریمختلفی ارا

جمع دانش اعضاي یک سازمان و کاربرد عملی دانش 
). سرمایه Rus & Rus, 1997اعضاي سازمان است (

فکري عبارت است از مواد فکري از قبیل دانش و 
ی) معنوي و تجریه که باعث یاطالعات و مالکیت (دارا

). سرمایه فکري Stevart, 1997شوند (ایجاد ثروت می
ارزش بازاري یک سازمان و هزینه جایگزینی تفاوت بین 

هاي فکري داراي اجزایی سرمایه .هاي آن استدارایی
بندي ساده شامل سه نوع هستند که در یک طبقه

سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه مشتري است 
)Bontis et al, 2000.(  سرمایه انسانی: شامل ذخیره

ها و مل شایستگیدانش اعضاي یک سازمان است که شا
طرز تفکر کارکنان است. سرمایه ساختاري: شامل همه 
مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است که شامل 

 هاي سازمانی و فرآیندها و استراتژيها، چارتپایگاه داده

 فراتر از مواد آن را است که به سازمان ارزشی ها و غیره
گرفته  شدهد. سرمایه مشتري: عبارت است از دانمی

هاي بازاریابی و روابط مشتریان یک شده در کانال
 ).Bontis et al, 2000سازمان (

ترین جز اصلی و توان گفت که مهممی ،طور کلیبه
اساسی سرمایه فکري، سرمایه انسانی است و دو سرمایه 

بدون  ،دیگر تابعی از سرمایه انسانی هستند. در واقع
ها محدود است عه آنامکان رشد و توس سرمایه انسانی

 ).2004(چن و همکاران، 
ها براي رشد و بقاء همه سازمان :رفتارهاي نوآورانه

 ،به عبارتی نظرات بدیع و  ،هاي نو نیازمند اندیشه
هاي ذهنی کارگیري تواناییباشند. نوآوري بهمی نوآوري

براي ایجاد یک فکر یا یک مفهوم جدید است. در 
د نوآوري به معنی توانایی شوتعریفی دیگر گفته می

ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد ترکیب ایده
هاست. نوآوري به فرآیند ادراك یا پیوستگی بین ایده

ایجاد دانش مربوط و تبدیل آن به محصوالت و خدمات 
بهبود یافته و یا جدید، براي افرادي که خواهان آن 

افکار و  .)& Koontz, 1990 weihrich( باشدهستند، می
نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده 

دهد. در عصر شود و آن را از نیستی و فنا نجات میمی
-ان تازهما براي بقاء و حتی حفظ وضع موجود باید جری

اي را در سازمان تداوم بخشید و از رکود و نابودي آن 
براي آن که بتوان در دنیاي  ،جلوگیري کرد. همچنین

و متغیر امروز به حیات ادامه داد، باید به نوآوري متالطم 
ها یک برنامه شکل روي آورد. از تجمع انواع ایده

گیرد و برنامه ریزي را براي کسب هدف معنی می
رفتارهاي  ).Khodada Hoseini, 2008بخشد (می

ساز تولید ایده، نوآورانه فردي در محیط کار، زمینه
به ایده است. رفتارهاي پشتیبانی از ایده و عمل کردن 

 باشندهاي بدیع و سودمند مینوآورانه زمینه ساز ایده
)Amabile et al, 1996(.  به اعتقادHamel (2006)  
هاي الزم را به منظور دیریت سازمان باید عالیم و نشانهم

تسهیل در تغییر تفکر و رفتار کارکنان فراهم نماید. 
ات واکنش نشان کارکنان باید به این تغییر ،همچنین

هاي پیش آمده بهره جویند. از این نظر دهند و از فرصت
محرز است که وجود جو سازمانی حامی پیاده سازي 

کلیۀ افراد به اندازه  تا رفتارهاي نوآورانه موجب می گردد
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ریزي راهبردي مشارکت داده شوند. وجود کافی در برنامه
هایی ريسترده و مبتنی بر صداقت از برتگ روابط باز،

است که با اجراي رفتارهاي نوآورانه شاهد آن خواهیم 
  .)Burningham & West, 1995( بود

رفتار نوآورانه در  تعریف مفهومی رفتار نوآورانه:
 اي است که شامل سه زمینههمحیط کار، رفتار پیچید

ولید سازي ایده است. تتولید ایده، ترویج ایده و پیاده
پردازد و هاي نو میي ایدههیزي و اراپرداایده، به ایده

هاي جدید را میزانی است که یک فرد ایده دهندهنشان
کند. ترویج ایده به تالش افراد براي جلب تولید می

هاي جدید سازي ایدهپشتیبانی و تعهد دیگران در پیاده
تر براي  هاي عملیسازي ایده به تالشاشاره دارد. پیاده

سازي کارهاي عملی و پیادهو به راههاي نتبدیل ایده
 Deاش اشاره دارد ( ها در فعالیت کاري سازمانیآن

Jong & Den Hartog, 2010) و (Mura, 2013.(  براي 
 هاایده سازيپیاده و ترویج تولید، بعد سه نوآورانه رفتار

 .است شده گرفته نظر در
تعریف عملیاتی رفتار نوآورانه (بعد تولید 

کارمندي داراي رفتار نوآورانه در بعد تولید  ها):ایده
هاي ل مشکل و دشوار ایدهیها است که براي مساایده

ها و ها، تکنیکطور مرتب روشکند؛ بهجدید خلق می
ابزارهاي جدید کاري را در جهت ایجاد نوآوري جستجو 

هاي ابتکاري و بدیع براي مسائل کاري حلکند؛ و راهمی

که به ین توضیح، این متغیر بر اساس اینکند. با اپیدا می
ل کاري خالقیت دارد و یچه میزان، کارمند در مسا

 ).Mura, 2013( شودکند، سنجیده میپردازي میایده
تعریف عملیاتی رفتار نوآورانه (بعد ترویج 

ویج کارمندي داراي رفتار نوآورانه در بعد ترها): ایده
و پشتیبانی از  ها است که به دنبال جلب حمایتایده
بال دن هاي نوآورانه بههاي نوآورانه باشد؛ براي ایدهایده

ا رکسب تأیید و توجیه الزم است؛ و اعضاي مهم سازمان 
نماید. در پژوهش هاي نوآورانه مشتاق میبراي ایده

ند که به چه میزان، کارمحاضر، این متغیر بر اساس این
ان و توجیه دیگربه دنبال جلب حمایت، پشتیبانی، تأیید 

 شودهاي نوآورانه خود است، سنجش میبراي ایده
 .(همان)

سازي تعریف عملیاتی رفتار نوآورانه (بعد پیاده
کارمندي داراي رفتار نوآورانه در بعد تولید ها): ایده
کند؛ هاي نوآورانه را کاربردي میها است که ایدهایده
 محیط کاري مند بههاي نوآورانه را با روشی نظامایده

کند؛ و سودمند و کاربردي بودن خود معرفی می
کند. بنابراین، این اش را ارزیابی میهاي نوآورانهایده

هاي که به چه میزان، کارمند، ایدهمتغیر بر اساس این
نماید، مورد سازي مینوآورانه خود را کاربردي و پیاده

 ).Mura, 2013گیرد(سنجش قرار می
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 پیشینه تحقیق
تحقیقات زیادي تاکنون در نقاط مختلف جهان 

ها انجام شده است درباره نقش سرمایه فکري در سازمان
 Ghelichشود. ترین آنها اشاره میکه به برخی از مهم

Lee & Moshabaki,  (2006)  نقش سرمایه به بررسی
سازمان پرداختند.  فکرياجتماعی در ایجاد سرمایه 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در این دو 
شان رابطه فکريشرکت بین سرمایه اجتماعی و سرمایه 

تر، با عبارت واضحوجود دارد. به داريمثبت و معنی
افزایش یافته  فکريمایه اجتماعی، سرمایه افزایش سر

 .است
Monavarian et al  (2006)  به بررسی نقش

در بقا یا  هاي نامشهودفکري به عنوان دارییهاي سرمایه
هاي دارایی به اعتقاد آنهاها پرداختند. فناي سازمان

نامشهود تاثیر مهمی روي عملکرد و پیاده سازي 
-شناسایی، اندازه ،رواز این .هاي سازمانی دارنداستراتژي

ها داراي اهمیت خاصی گیري و مدیریت این دارایی
دار هاي پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنیاست. یافته

بین متغیرهاست. براي بهبود روابط بین متغیرها استفاده 
هاي استراتژي پیشنهاد از کارت امتیازي متوازن و نقشه

 .شودمی
Shojae & Baghbanian  (2009)  ارتباط به بررسی

 و عملکرد سازمانی صنعت بانکداري ایران فکريسرمایه 
بیانگر اثرگذاري مثبت هر یک از  نتایج آنهاپرداختند. 

اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد سازمانی صنعت 
بانکداري است که به ترتیب سرمایه انسانی، سرمایه 
ساختاري و سرمایه مشتري داراي باالترین میزان 

 .رگذاري هستنداث
Zangirch et al  (2010)  به بررسی ارتباط بین

سازمانی و خالقیت پرداختند. نتایج نشان  فکريسرمایه 
طور مستقیم و موثر بر خالقیت به فکريدهد سرمایه می

مشخص شد که بعد انسانی بر  ،تاثیرگذار است. همچنین
و  طور مستقیم تاثیرگذار بودهاي بهبعد ساختاري و رابطه

نیز به طور  فکريابعاد مختلف سرمایه  ،همچنین
در حقیقت گذارد. مستقیم و موثر بر خالقیت اثر می

سرمایه فکري زمینه ایجاد خالقیت و نوآوري را در 
الزم به ذکر است که نتایج این آورد. سازمان فراهم می

پژوهش بخشی از نتایج یک پژوهش گسترده و جامع 

طوالنی و با استفاده از است که در طول مدت زمان 
 . ها حاصل گردیده استپرسشنامه

Yazadani & Molodi  (2010)  به بررسی و مطالعه
و عدالت سازمانی پرداختند.  فکريرابطه بین سرمایه 

و عدالت سازمانی را  فکرياین مطالعه رابطه بین سرمایه 
دهد. نتایج در دو اداره دولتی مورد بررسی قرار می

تحلیل نشان داد که بین عدالت سازمانی و  حاصل از این
هاي انسانی، و ابعاد آن به ترتیب: سرمایه فکريسرمایه 

درصد  99مشتري و ساختاري در سطح اطمینان 
همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون 

دهد که متغیرهاي ( سرمایه مشتري و سرمایه نشان می
واریانس عدالت  بینی کنندهدرصد پیش 5/62انسانی) 

ها براي بالندگی سازمان ،طورکلیهباشند. بسازمانی می
چه از نظر ساختاري و چه از نظر محتوایی باید عدالت را 

اي رعایت کنند و اي، ساختاري و رابطهدر همه ابعاد رویه
هاي پذیر خواهد بود که ما به سرمایه-این زمانی امکان

 .یمسازمان توجهی ویژه داشته باش فکري
Sinaei et al  (2011)  به بررسی ارتباط بین سرمایه

پرداختند.  کارکنان بانک ملی ایران و نوآوري فکري
فکري و ابعاد آن از جمله نتایج نشان داد که سرمایه 
داري با رابطه مثبت و معنی ساختاري، انسانی و مشتري

 تواند نوآوري را در سازمان ارتقاء دهد. و می دننوآوري دار
Ghyori Moghadam et al  (2012)  به بررسی تأثیر

بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد  فکريسرمایه 
 فکريتجاري پرداختند. در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه 

و اجزاي آن شامل سرمایه انسانی (مهارت و خالقیت و 
 توانایی انفرادي کارکنان واحد تجاري)، سرمایه ساختاري

گرفته  کارواحد تجاري) و سرمایه بهساختار داخلی (
شده (همه منابع پیوند یافته با روابط خارجی) بر عملکرد 

نتیجه این تحقیق نشان داد که (کارایی) ارزیابی شد. 
سرمایه انسانی در سطح هر سه صنعت مورد بررسی 

 بر عملکرد (کارایی) است؛  مثبتداراي تأثیر 
Kamalian et al  (2012) عنوان  در تحقیقی با

 سازمانی (مطالعه نوآوري بر فکري سرمایه اثرات بررسی

 رفسنجان) بیانگر سرچشمه مس مجتمع موردي:

 برنوآوري سرمایه فکري اجزاي از یک هر مثبت اثرگذاري

 سرمایه ترتیب به که است مزبور صنعتی مجتمع سازمانی
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داراي  انسانی سرمایه و مشتري سرمایه ساختاري،
 .هستند رگذارياث میزان باالترین

Chopani et al  (2012) در تحقیقی با عنوان بررسی 

سازمانی به این ترتیب  نوآوري با فکري سرمایه بین رابطه
 بود آن از حاکی پیرسون همبستگی آزمون بود که نتایج

 مثبت و سازمانی رابطه نوآوري با فکري سرمایه بین که

 ستگیهمب آزمون نتایج ،دارد. همچنین وجود معناداري

 (مشتري، فکري هاي سرمایه مؤلفه تمامی که داد نشان

 و مثبت رابطه سازمانی نوآوري با ساختاري) و انسانی

 آن از حاکی نیز رگرسیون نتایج تحلیل دارد. معناداري

 سرمایه بعد دو فکري، سرمایه هايمؤلفه بین از که بود

 معیار بین،پیش متغیرهاي عنوان به و مشتري انسانی

 تغییرات توضیح براي رگرسیون نهایی معادله به ورود
 مؤلفه و هستند دارا را مالك)،  سازمانی (متغیر نوآوري

پیش  معنادار در سهم نداشتن دلیل به ساختاري سرمایه
 .حذف گردید معادله از سازمانی نوآوري بینی

Nasiripour et al  (2013)  رابطه فرهنگ به بررسی
ستاد معاونت سالمت کمیته سازمانی و سرمایه فکري در 

پرداختند. بین فرهنگ سازمانی و  امداد امام خمینی (ره)
سرمایه فکري در کل مدیران مورد مطالعه رابطه 

با توجه به وجود رابطه معنادار  .معناداري مشاهده شد
بین فرهنگ سازمانی و سرمایه فکري، بهبود مدیریت 

ا هاي هوشمند ضروري است و در این راستسرمایه
فرهنگ سازمانی به عنوان زیر ساخت اساسی مطرح 

کارگیري مفیدتر و کاراتر نیروي انسانی هاست که باعث ب
  .می گردد

Doaei et al  ،(2014)  در تحقیقی با عنوان
توانمندسازي کارکنان به عنوان حلقه میانجی بین 
سرمایه فکري و کیفیت زندگی کاري به این نتیجه 

ي و ابعادش (سرمایه انسانی، رسیدند که سرمایه فکر
ساختاري و مشتري) از طریق توانمندسازي تاثیر مثبت 

 داري بر کیفیت زندگی کاري کارکنان دارد.و معنی
Dastgiri et al  (2014)  در تحقیقی با عنوان تاثیر

سرمایه فکري بر عملکرد مالی شرکت به این نتیجه 
دو  داري بین سرمایه فکريرسیدند که ارتباط معنی

شاخص عملکرد مالی (نسبت قیمت به درآمد و نرخ 
 باشد.رشد) می

Ghasemi & Solgei  (2014)  در تحقیقی با عنوان
ه نوآوران محصوالت توسعه بر فکري سرمایه تأثیر بررسی
 دفاعی) صنعتی تحقیقاتی مراکز از یکی :مطالعه (مورد

 سرمایه مختلف هايبه این نتیجه رسیدند که مولفه
 نبه ای ؛هستند موثر نوآورانه محصوالت توسعه رب فکري
 انسانی سرمایه مستقیم، ساختاري سرمایه که صورت

 بر غیرمستقیم، و مستقیم سرمایه مشتري و غیرمستقیم
 قابلیت ؛همچنین دارند. تاثیر محصوالت این توسعه

 مشتري و انسانی هايسرمایه بر اثرگذاري در سازمان
 دارد. میانجی نقش

Chand  (2004) اي را بر روي ارتباط بین مطالعه
سرمایه فکري و عملکرد کسب و کار و چابکی کسب و 

ق حقیکار در صنعت بیوتکنولوژي تایوان انجام داد. این ت
ط تبااین موضوع را که آیا سرمایه انسانی بر ار ،همچنین

د ورم ،بین سرمایه نوآوري و عملکرد سازمانی تاثیر دارد
جزاي اداد که هاي این تحقیق نشان تهتوجه قرار داد. یاف

و میزان چابکی در  هاسرمایه فکري بر عملکرد شرکت
  .گذاردآنان تاثیر می

Chen et al  (2005)  در تحقیق خود تحت عنوان
مدل جدید سنجش سرمایه فکري مبتنی بر لوجستیگ «

یک مدل جدید براي ارزیابی عملکرد سرمایه فکري به 
فازي با روش تکنیک تصمیم وسیله ترکیب رویکرد 

در شرکت هاي داراي فناوري  ١گیري چند متغیره
که ارتباط معناداري بین  ندنشان داد» پیشرفته در تایوان

اجزاي سرمایه فکري با عملکرد و چابکی سازمانی وجود 
 .دارد

Kamath  (2008)  در پژوهشی به بررسی رابطه بین
کرد مالی، اجزاي سرمایه فکري با معیارهاي سنتی عمل

خت. وري و ارزش بازار پرداشامل سودآوري، چابکی، بهره
وي براي سنجش سرمایه فکري از مدل پالیک استفاده 

شرکت مربوط به صنعت داروسازي را  25کرد و تعداد 
ن هاي پژوهش حاکی از آن بود که بیبررسی کرد. یافته

اجزاي سرمایه فکري و معیارهاي عملکرد مالی رابطه 
 ري،ي وجود دارد، اما در میان اجزاي سرمایه فکمعنادار

  سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارد
                                                                                  
1. Multiple criteria decision making method(MCDM) 
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Enzo Dia  (2009)  در تحقیق خود تحت عنوان
» بررسی تاثیر اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد مالی«

پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که یک رابطه 
بر عملکرد مالی معناداري بین اجزاي سرمایه فکري 

وجود دارد و این امر نشان دهنده تاثیر باالي سرمایه 
ارتباطی در مقایسه با سایر اجزاي سرمایه فکري بر 

  .باشدل مالی مییعملکرد و چابکی در مسا
Bontis  (2010)  در صنایع خدماتی و غیرخدماتی

بررسی رابطه بین «کشور مالزي تحقیقی را با عنوان 
انجام داد که این نتیجه »وآوري تجاريسرمایه فکري و ن

را به همراه داشت، میان اجزاي سرمایه فکري روابط 
متقابلی وجود داشته است و سرمایه فکري بر روي 

 25متوسطی در حدود  نوآوري تجاري داراي اثر نسبتاً
 .درصد داشته است 30الی 

Mura et al  (2012)   در ایتالیا در تحقیقی با عنوان
ري و رفتارهاي کاري نوآورانه: بازگشایی جعبه سرمایه فک

ها اند که سرمایه فکري در سازمانسیاه اظهار داشته
نقش هدایتگر و سازنده رفتارهاي نوآورانه کارکنان را با 

  Chang et al کنند.استفاده از تسهیم دانش ایفا می
در پژوهشی با عنوان مطالعه بر روي سرمایه  (2012)

هاي زیست فناوري، رکت در شرکتفکري و عملکرد ش
هاي زیست به بررسی عملکرد سرمایه فکري بر شرکت

فناوري پرداختند. در این پژوهش سرمایه انسانی توسط 
عوامل و فاکتورهاي مختلف اندازه گیري و به این نتیجه 
رسیدند که ارتباط مثبتی بین نوآوري تکنولوژي و 

 عملکرد مالی وجود دارد.
Rahmani et al  (2013)    در مالزي در تحقیقی با

به ، عنوان مروري بر ارتباط بین سرمایه فکري با نوآوري
که سرمایه فکري به عنوان یکی از  رسیداین نتیجه 

ها ها نه تنها به ایحاد ارزشهاي حیاتی در سازمانسرمایه
در جهت جهش اقتصادي کمک می کند بلکه باعث بروز 

نها شده و این امر به نوبه خود رفتارهاي نوآورانه در سازما
 شود.باعث افزایش عملکرد کارکنان می

Kakan et al  (2014)  در تحقیق پیرامون بررسی
تاثیر سرمایه فکري، نوآوري و راهبرد سازمانی بر عملکرد 

داري بین سرمایه ها به وجود ارتباط مثبت معنیشرکت
در  فکري، نوآوري و راهبرد سازمانی با عملکرد شرکتها

 برند.این کشور پی می

داري ) رابطه مثبت معنیHihan & Li  )2015یافته 
-را بین سرمایه فکري و عملکرد نوآورانه افراد نشان می

 دهد. 
 هاي پژوهشفرضیه

سرمایه فکري بر رفتارهاي نوآورانه کارکنان  -1
 تاثیر معناداري دارد. جهاد کشاورزي استان کرمانشاه

رفتارهاي نوآورانه کارکنان  سرمایه انسانی بر -2
 تاثیر معناداري دارد. جهاد کشاوررزي استان کرمانشاه

سرمایه رابطه اي بر رفتارهاي نوآورانه کارکنان  -3
 تاثیر معناداري دارد. جهاد کشاورزي استان کرمانشاه

سرمایه ساختاري بر رفتارهاي نوآورانه کارکنان  -4
 عناداري دارد.تاثیر م جهاد کشاورزي استان کرمانشاه

 
 هامواد و روش

تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردي 
براي جامعه مورد مطالعه بوده و از لحاظ روش جزء 

باشد که به تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می
جامعه آماري پردازد. بررسی همبستگی بین دو متغیر می

 جهاد کشاورزي استان کرمانشاهپژوهش کلیه کارکنان 
در این سازمان مشغول به  1393که در سال  بودند

حجم نمونه باشند. نفر می 300اند که تقریبًا بودهفعالیت 
با برآوردي از جامعه آماري و با استفاده از جدول مورگان 

گیري از روش و براي نمونهنفر  170به تعداد و کرجسی 
هاي متداول در انتخاب شد. یکی از روش سادهتصادفی 

اي است که ري اطالعات میدانی روش پرسشنامهگردآو
امر گردآوري اطالعات را در سطح وسیع، امکان پذیر 

). در این پژوهش از Hafeznia, 2008سازد (می
رفتارهاي نوآورانه پرسشنامه پرسشنامه سرمایه فکري و 

 استفاده شد. 
سرمایه فکري که به عنوان متغیر مستقل در پژوهش 

 Bontisسشنامه سرمایه فکري حاضر می باشد با پر

سوال است،  مورد سنجش قرار  17که داراي  (2010)
ترین و پرکاربردترین مدل، مدل بونتیس . مطلوبگرفت

ریزي راهبردي و باشد که به علت کاربرد در برنامهمی
در این  ،لذا .گیري عملکرد مقبولیت باالیی دارداندازه

-دهی به گزینهگیري شد. جهت نمرهپژوهش از آن بهره
=خیلی 1اي لیکرت (هاي پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه

 شد.=خیلی زیاد) استفاده 5کم تا 
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ه گیري رفتارهاي نوآورانه از پرسشنامبراي اندازه
ستفاده سوال  ا 8شامل   Kanter (1998)رفتار نوآورانه 

الزم به ذکر است پرسشنامه مذکور براساس طیف شد. 
=خیلی 5=خیلی کم تا 1(ه استشدگذاري لیکرت نمره

پرسشنامه پژوهش حاضر داراي سه بخش  زیاد).
مشخصات فردي، سواالت سرمایه فکري و سواالت 

متغیرهاي  1رفتارهاي نوآورانه می باشد که در جدول 
طور پژوهش به کدام و تعداد سواالت اصلی، ابعاد هر

 .کامل بیان شده است
 

 متغیرهاي پژوهش -1جدول 
 سواالتتعداد  ابعاد صلیمتغیرهاي ا

 سرمایه فکري
 5 سرمایه انسانی

 3 سرمایه ساختاري
 9 سرمایه رابطه اي

رفتارهاي 
 نوآورانه

اندیشه هاي 
 نوآورانه

4 

 4 اعمال نوآورانه
 

طور که اشاره شد، براي سنجش سرمایه فکري همان
و رفتارهاي نوآورانه کارکنان در این پژوهش از 

ها دلیل اینکه این پرسشنامهه شد و بهپرسشنامه استفاد
کار هباشند و در چندین پژوهش و تحقیق باستاندارد می

دهنده این است که روایی (ظاهري) اند، نشانگرفته شده
ولی براي  .ها در سطح قابل قبولی استاین پرسشنامه

ها در اختیار تعدادي از اساتید اطمینان بیشتر پرسشنامه
نا قرار گرفت و روایی آن تایید شد. دانشگاه بوعلی سی

 1پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ
.، /69. (سرمایه انسانی /88براي سواالت سرمایه فکري 

.) و براي /83اي . و سرمایه رابطه/75سرمایه ساختاري 
 هاي نوآورانه. (اندیشه/92سواالت رفتارهاي نوآورانه 

 .) اندازه گیري شد./89. و اعمال نوآورانه /87
                                                                                  
1. Cronbach's Alpha 

 نتایج و بحث
درصد  6/80ها نشان داد که از نظر جنسیت یافته

درصد را زنان  4/19جامعه مورد مطالعه را مردان 
درصد جامعه  9/12تشکیل می دهند. از نظر سن نیز 

 تا 31درصد بین  5/26سال،  30مورد مطالعه کمتر از 
درصد 8/11سال و  50تا  41بین  درصد 8/48سال،  40

بیشتر  ،اند. همچنینسال سن داشته 51نیز بیشتر از 
درصد جامعه مورد  9/25جامعه مورد مطالعه یعنی 

ز ا. بودندسال  25تا  21مطالعه داراي سابقه کاري بین 
درصد داراي تحصیالت دیپلم،  1/14نظر تحصیالت 

رصد د 8/48درصد داراي تحصیالت فوق دیپلم،  7/14
درصد داراي  4/22داراي تحصیالت لیسانس و 

 ،همچنین .ندسانس و باالتر بودتحصیالت فوق لی
 صورتوضعیت پست سازمانی جامعه مورد مطالعه به 

درصد  1/64درصد کارمند،  9/25باشد: ذیل می
 ند.س و معاون بوددرصد مدیر، رئی 10کارشناس و 

یه توصیف متغیرهاي مربوط به سرمایه فکري (سرما
 اي)انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه رابطه

بندي متغیرهاي مربوط به سرمایه در خصوص اولویت
انسانی نتایج به این ترتیب بود که کارکنان سازمان ما 

-شوند با میانگین رتبهخالق و باهوش در نظر گرفته می
.) /3. (ضریب تغییرات /886و انحراف معیار  95/2اي 
در  .ا به خود اختصاص داده استترین اولویت رمهم

خصوص سرمایه ساختاري، سیستم اطالعاتی ما 
-دستیابی به اطالعات مربوطه را ساده ساخته است مهم

و انحراف معیار  95/2اي ترین اولویت با میانگین رتبه
-در خصوص اولویتاست. .) /33. (ضریب تغییرات /993

-سازماناي گویه نسبت به رابطه هبندي مربوط به سرمای
ما به سازمان ما وفادار هاي دیگر، ارباب رجوع هاي

. /98و انحراف معیار  19/3اي هستند با میانگین رتبه
ترین اولویت و رتبه اول را .) مهم/307(ضریب تغییرات 

 به خود اختصاص داده است.
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 اي)یه ساختاري و سرمایه رابطه: اولویت بندي متغیرهاي مربوط به سرمایه فکري (سرمایه انسانی، سرما2جدول
 متغیرهاي مربوط به سرمایه انسانی

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه
 1 ./3 ./886 95/2 شوند.کارکنان سازمان ما خالق و باهوش در نظر گرفته می

 2 ./314 ./886 82/2 ترین سطح شایستگی است.آلدر کل سطح شایستگی کارمندان ما برابر با ایده
 3 ./337 03/1 05/3 آموزند.کارکنان سازمان از یکدیگر می

 4 ./365 ./955 61/2 شوند.کارکنان به ابراز نظرات و عقاید خود در بحث هاي گروهی تشویق می
کند، ما برنامه تربیتی جانشین پروري هنگامی که کارمندي سازمان را ترك می

 براي جایگزینی اش نداریم.
86/2 14/1 398/. 5 

 متغیرهاي مربوط به سرمایه ساختاري
 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه

 1 ./336 ./993 95/2 سیستم اطالعاتی ما دستیابی به اطالعات مربوطه را ساده ساخته است.
 2 ./340 ./986 90/2 بخش است.جو و فرهنگ سازمان حمایتی و آرام

را آنگونه که باید در درون سازمان  ایدهکند، ما را خلق میوقتی کسی ایده اي 
 کنیم.تسهیم و تقسیم نمی

94/2 01/1 343/. 3 

 ايمتغیرهاي مربوط به سرمایه رابطه
 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه

 1 ./307 ./980 19/3 ما به سازمان ما وفادار هستند. ارباب رجوع هاينسبت به سازمان هاي دیگر، 
را درك و شناسایی  هدف مورد نظر سازمان دستگاه هاي اجرایی ،اکثر کارکنان

 کنند.می
02/3 938/. 310/. 2 

 3 ./333 ./985 95/2 عمومًا از سازمان ما راضی هستند.ها ارباب رجوع
ما را ها ارباب رجوعکند، هنگامی سازمان کسب و کار جدیدي را شروع می

 نند.کانتخاب می
13/3 05/1 335/. 4 

، بوسیله دیگران مورد ارباب رجوع هایمانروابط مستمر، پایا و بلند مدت ما با 
 گیرد.تحسین قرار می

07/3 03/1 335/. 5 

خود بازخورد  ارباب رجوعما تحت هر شرایطی، تا جایی که امکان دارد از 
 کنیم.دریافت می

90/2 986/. 340/. 6 

 7 ./342 05/1 07/3 را کاهش داده ایم.ها ارباب رجوعن حل مشکل ما تا حد زیادي زما
کنیم تا بفهمیم آنها از ما چه ارتباط برقرار می ارباب رجوع هایمانما دائمًا با 

 خواهند.می
17/3 09/1 343/. 8 

کنیم تا آنها را سرمایه گذاري می ارباب رجوعها و نیازهاي ما بر روي خواسته
 زیم.خشنود و راضی سا

97/2 05/1 353/. 9 

 
توصیف متغیرهاي مربوط به رفتارهاي نوآورانه (اندیشه 

 هاي نوآورانه، اعمال نوآورانه)
بندي متغیرهاي مربوط به در خصوص اولویت

کارکنان هاي نوآرانه نتایج به این ترتیب بود که اندیشه
با  دهنده مییدر حین کار اندیشه هاي خالقانه را ارا

(ضریب   /927انحراف معیار   81/2اي تبهمیانگین ر

ترین اولویت را به خود اختصاص داده .) مهم/32تغییرات 
تجربه نشان داده است در خصوص اعمال نوآورانه،  .است

آوري توانند از امکانات موجود در جهت نوکه کارکنان می
 20/3ترین اولویت با میانگین رتبه اي مهم استفاده کنند
 باشد..) می/31(ضریب تغییرات   02/1یار و انحراف مع
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 هاي نوآورانه، اعمال نوآورانه)بندي متغیرهاي مربوط به رفتارهاي نوآورانه (اندیشهاولویت  -3 لجدو
 هاي نوآورانهمتغیرهاي مربوط به اندیشه

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه
 1 ./329 ./927 81/2 دهند.قانه را ارائه میکارکنان در حین کار اندیشه هاي خال

 2 ./361 03/1 85/2 دهند. سازمان ترویج میدر کارکنان اندیشه هاي جدید را 
ها و فنون جدید در انجام دادن کار به دنبال استفاده از فن آوري، روشکارکنان 

 دهند. هستند و اندیشه هاي مفید و سازنده اي را ارائه می
92/2 07/1 366/. 3 

کارکنان در جستجو و تامین بودجه و امکانات الزم براي اجراي اندیشه هاي 
 باشند. جدید می

65/2 09/1 411/. 4 

 متغیرهاي مربوط به اعمال نوآورانه
 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه

آوري نو د از امکانات موجود در جهتنتوانمی داده است که کارکنانتجربه نشان 
 د.ناستفاده کن

20/3 02/1 318/. 1 

 2 ./344 04/1 02/3 کارکنان به طور کلی، به خالقیت و نوآوري، بسیار عالقه مند هستند. 
هاي مناسب را به کار هاي خویش، طرح و برنامهکارکنان براي اجراي اندیشه

 گیرند.می
79/2 978/. 350/. 3 

 4 ./355 1 81/2 آور هستند. کارکنان تا حدود زیادي خالق و نو 
 

سرمایه فکري و رفتارهاي توصیف وضعیت کلی 
 نوآورانه

کلی به بررسی اطالعات آماري  4جدول شماره 
متغیرهاي سرمایه فکري و رفتارهاي نوآورانه در  درباره

نتایج  پردازد.می سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه
سرمایه فکري  ايرتبه دهد که میانگیننشان می جدول

 جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاهدر بین کارکنان 
بیشتر از رفتارهاي نوآورانه آنان است. به طوري که 

و سطح رفتارهاي  2/58میزان سرمایه فکري آنها حدود 
میزان  ،است. همچنین 4/54نوآورانه کارکنان تقریباً 

پراکندگی نمرات رفتارهاي نوآورانه به مراتب بیشتر از 
 مایه فکري است.سر

 
هاي آماري مربوط به سرمایه فکري و شاخص  -4جدول 

 رفتارهاي نوآورانه
متغیرهاي 

 پژوهش
 درصد میانگین

انحراف 
 معیار

 واریانس

 ./374 ./611 2/58 98/2 سرمایه فکري
 ./696 ./834 4/54 88/2 رفتارهاي نوآورانه

 
 
 

به بررسی اطالعات آماري مربوط به  5جدول شماره 
جهاد کشاورزي استان بعاد سرمایه فکري کارکنان ا

دهد که در بین نشان می 5پردازد. جدول می کرمانشاه
اي بیشترین ابعاد سرمایه فکري مولفه سرمایه رابطه

میانگین و مولفه سرمایه انسانی کمترین میانگین را به 
کمترین و بیشترین  ،اند. از طرفیخود اختصاص داده
رات به ترتیب مربوط به سرمایه میزان پراکندگی نم

 اي است.انسانی و رابطه
 

 هاي آماري مربوط به ابعاد سرمایه فکريشاخص -5جدول 
ابعاد سرمایه 

 فکري
 درصد میانگین

انحراف 
 معیار

 واریانس

 ./413 ./642 4/57 86/2 سرمایه انسانی
 ./425 ./651 9/61 93/2 سرمایه ساختاري
 ./538 ./733 6/65 07/3 سرمایه رابطه اي

 
به بررسی اطالعات آماري مربوط به ابعاد  6جدول 

جهاد کشاورزي استان رفتارهاي نوآورانه کارکنان 
طور که پیداست، مولفه اعمال می پردازد. همان کرمانشاه

هاي نوآورانه نوآورانه میانگین بیشتري نسبت به اندیشه
میزان پراکندگی نمرات  ،کسب کرده است. از طرفی

 باشد.ال نوآورانه کمتر از اندیشه هاي نوآورانه میاعم
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شاخص هاي آماري مربوط به ابعاد رفتارهاي  -6 جدول
 نوآورانه

ابعاد رفتارهاي 
 نوآورانه

 درصد میانگین
انحراف 

 معیار
 واریانس

اندیشه هاي 
 نوآورانه

81/2 4/57 878/. 771/. 

 ./744 ./862 8/59 95/2 اعمال نوآورانه

 
 ال بودن متغیرهابررسی نرم

هاي پژوهش الزم است، نرمال قبل از بررسی فرضیه
 –بودن متغیرهاي تحقیق با آزمون کولموگروف 

جدول  ،مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین ١اسمیرنف
-به بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق می 6شماره 

 پردازد.  
نرمال  هاي متغیرهاي پژوهشداده: 0Hفرض

 .نیستند
هاي متغیرهاي پژوهش نرمال داده: 1Hفرض 

 .هستند
 نرمال بودن متغیرها :7جدول 

 سطح معناداري Zآماره  متغیرها
 ./485 ./837 سرمایه فکري

 ./128 173/1 رفتارهاي نوآورانه
 ./173 106/1 سرمایه انسانی

 ./094 957/1 سرمایه ساختاري
 ./346 ./935 ابطه ايسرمایه ر

 
توان نتیجه گرفت که با توجه به جدول فوق می

-می 05/0تمامی متغیرها بیشتر از  سطوح معناداري
رد شده و  0Hید و فرض یتا 1Hفرض  ،باشند. لذا

ال نرم ،بنابراین .هاي فوق نرمال هستندهاي متغیرداده
مذکور استفاده کردن از آزمون هاي  بودن متغیرهاي

هاي پژوهش توجیه پارامتریک را جهت استنباط فرضیه
 نمایند.می

 
 همبستگی بین متغیر وابسته و مستقلتحلیل 

به بررسی میزان همبستگی بین متغیر  8جدول 
پردازد. براي این بخش از آزمون وابسته و مستقل می

                                                                                  
1. Kolmogrov-Smirnov (KS) 

 8ود. جدول شپارامتریک همبستگی پیرسون استفاده می
-می 01/0دهد که سطح معناداري کمتر از نشان می

بین متغیر وابسته و مستقل ارتباط معناداري  ،لذا .باشد
شرط اول پیشو  وجود دارد درصد 99با سطح اطمینان 
 گردد.آزمون رعایت می

 
بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در فرضیه    - 8جدول 

 اصلی پژوهش
متغیر 
 مستقل

سطح 
 نجشس

متغیر 
 وابسته

سطح 
 سنجش

ضریب 
همبستگی 

 پیرسون

سطح 
معنی 
 داري

سرمایه 
 فکري

فاصله 
 اي

رفتارهاي 
 نوآروانه

فاصله 
 اي

679/. 000/. 

 
تحلیل رگرسیون تاثیر سرمایه فکري بر رفتارهاي 

 نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه
اي به منظور تحلیل تاثیر سرمایه فکري بر رفتاره

نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه از 
آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه روش توام استفاده شد. 
در این روش ابتدا کلیه متغیرهاي مستقل که رابطه 

داري با متغیر وابسته داشته باشند، هم زمان وارد معنی
 شوند. معادله می

 
مبستگی و مدل خالصه مقدار ضریب ه ANOVA -9جدول 

 و تعیین
ضریب 

 همبستگی
 معنی داري F ضریب تعیین

680/. 453/. 59/47 000/. 

 
در رابطه با تاثیر سرمایه فکري بر رفتارهاي نوآورانه 
کارکنان جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه، مقدار 

. و ضریب /680) برابر با Rضریب همبستگی چندگانه (
) به 9(جدول  دست آمد. به/453) برابر با تعیین (
درصد تغییرات متغیر وابسته توسط  45 ،عبارتی

گردد و بقیه متغیرهاي مستقل تحقیق تبیین می
تغییرات منوط به عواملی است که در این تحقیق مورد 

 اند. مطالعه قرار نگرفته
عوامل تاثیرگذار بر رفتارهاي نوآورانه که در این 

عامل تحقیق تبیین گردیدند شامل عامل انسانی و 
داري با متغیر وابسته باشند که رابطه معنیاي میرابطه
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انه دارند که میزان عامل رونوآ تحقیق یعنی رفتارهاي
. یعنی یک واحد تغییر در /356انسانی تبیین شده 

شود تا انحراف معیار متغیر انحراف معیار آن باعث می
. تغییر کند و میزان عامل رابطه /356وابسته به اندازه 

باشد نتایج حاصل از ضرایب به دست آمده . می/364اي
 آمده است. 10در جدول 

 
میزان ضرایب به دست آمده مربوط به متغیرهاي  -10جدول 

 تاثیرگذار بر رفتارهاي نوآورانه
ضریب غیر  متغیر

استاندارد 
)B( 

ضریب 
استاندارد 

)Beta( 

t  معنی
 داري

 ./005 ./651 - 290/1 ضریب ثابت
 ./000 51/4 ./356 ./739 عامل انسانی
عامل رابطه 

 اي
367/. 364/. 06/4 000/. 

عامل 
 ساختاري

098/. 029/. 367/. 714/. 

 
داري با عامل   نتایج حاصل از رگرسیون رابطه معنی

 ساختاري نشان نداد.
، معادله خطی حاصل از رگرسیون با توجه به نتایج

 باشد:به شکل زیر می
Y =1/290+ .+./367 ./739 

 
= عامل رفتارهاي نوآورانه،  =Yکه در آن:     

 باشد.= عامل رابطه اي می انسانی، 
رسیم که با توجه به از تابع فوق به این نتیجه می

متغیرهاي سرمایه انسانی و ثابت بودن عوامل خارجی، 
را رفتارهاي نوآورانه  توانند میزانمیاي سرمایه رابطه

که مولفه سرمایه ساختاري بینی نمایند. در حالیپیش
باشد. قادر به پیشگویی متغیر رفتارهاي نوآورانه نمی

-رابطهسرمایه با توجه به ضریب بتا در متغیر  ،همچنین
بیشترین  ايرابطهسرمایه توان گفت که متغیر ، میاي

کنان جهاد کشاورزي کارتاثیر را بر رفتارهاي نوآورانه در 
 انسانیداشته و بعد از آن متغیر سرمایه  استان کرمانشاه

 قرار دارد.
 گیري و پیشنهادهانتیجه
با توجه به فرضیه اصلی پژوهش که به بررسی  -
سرمایه فکري بر رفتارهاي نوآورانه کارکنان جهاد تاثیر 

توان گفت که ، میپردازدمی کشاورزي استان کرمانشاه
کري کارکنان بر میزان رفتارهاي نوآورانه آنان سرمایه ف

سرمایه فکري سبب افزایش  ،موثر است. در حقیقت
، سرمایه فکري قادر شود. به عبارتیرفتارهاي نوآورانه می

از جمله  زمینه را براي بروز رفتارهاي نوآورانه است تا
-ه اندیشهیها و فنون جدید، ارااستفاده از فناوري، روش

نه از سوي ه راهکارهاي خالقایو نوین، اراهاي نوظهور 
ها و افکار جدید در سازمان، کارکنان، ترویج اندیشه

تالش کارکنان در جهت تامین بودجه و امکانات الزم 
ریزي منظم ریزي و برنامهبراي اجراي افکار خالقانه، طرح

کارگیري خالقیت در هاي نوین، بهدر جهت خلق ایده
کارکنان به رفتارهاي خالقانه و  کارهاي روزمره، عالقه

 فراهم آورد. غیره
هرچه سرمایه فکري در نزد فرد بیشتر باشد، به  -

هاي نوین و خالقانه بیشتر مبادرت کرده و خلق ایده
سازمان را به سوي موفقیت، کارایی و عملکردي مناسب 

دهد. در همین راستا، غیوري مقدم و همکاران سوق می
-تأثیر سرمایه فکري بر کارایی به) که به بررسی 1391(

اي عنوان معیار عملکرد واحد تجاري پرداختند، به نتیجه
تواند همسو رسیدند که نشان داد سرمایه فکري می

سطح عملکرد و کارایی را افزایش دهد. زیرا کارایی و 
عملکرد باال در سازمان برگفته از سرمایه ذهن و فکر 

عملکرد مناسب در  برخورداري ازکلیه کارکنان است. 
یت سرمایه هاي فکري در شرکت نیازمند استفاده و مدیر

هاي گردد که جنبهباشد و این امر باعث میسازمان می
 مختلف شرکت بر پایه دانش و علم کارکنان استوار باشد. 

با توجه به فرضیه فرعی اول پژوهش که به بررسی  -
ارکنان جهاد سرمایه انسانی بر رفتارهاي نوآورانه کتاثیر 

توان گفت که ، میپردازدمی کشاورزي استان کرمانشاه
سرمایه انسانی کارکنان بر میزان رفتارهاي نوآورانه آنان 

سبب افزایش سرمایه انسانی  ،موثر است. در حقیقت
توجه به عامل  ،شود. به عبارتیرفتارهاي نوآورانه می

سرمایه انسانی از جمله خالق و باهوش فرض کردن 
تشویق به اظهار رکنان، توجه به آموختن از یکدیگر، کا

ل شدن براي ینظر و شرکت در بحث و در کل اهمیت قا
 کارمندان منجر به بروز رفتارهاي نوآورانه خواهند شد.

با توجه به فرضیه فرعی دوم پژوهش که به بررسی  -
سرمایه ساختاري بر رفتارهاي نوآورانه کارکنان تاثیر 

توان گفت ، میپردازدمی تان کرمانشاهجهاد کشاورزي اس
که سرمایه ساختاري کارکنان بر میزان رفتارهاي نوآورانه 
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آنان موثر است. در حقیقت سرمایه ساختاري سبب 
سرمایه  ،شود. به عبارتیافزایش رفتارهاي نوآورانه می

 هاي نوظهور وساختاري از جمله تسهیم و تقسیم ایده
کارگیري افکار خالقانه ن، بهرفتارهاي خالقانه در سازما

در سازمان، عملی نمودن دانش و تجربه کارکنان در 
سازمان، کم نمودن فاصله بروز خالقیت و پیاده سازي 
آن در سازمان، دستیابی ساده به اطالعات مورد نیاز 

هاي فکري کارکنان، حمایت مدیران و سازمان از سرمایه
 غیرهسازمان و کارکنان، وجود فرهنگ ابراز خالقیت در 

قادر است، زمینه را براي بروز رفتارهاي نوآورانه فراهم 
 آورد.
با توجه به فرضیه فرعی سوم پژوهش که به  -

ه اي بر رفتارهاي نوآورانسرمایه رابطهبررسی تاثیر 
-ی، مپردازدمی کارکنان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه

 اي کارکنان بر میزانتوان گفت که سرمایه رابطه
ه سرمای ،رفتارهاي نوآورانه آنان موثر است. در حقیقت

 شود. بهسبب افزایش رفتارهاي نوآورانه میاي رابطه
 ربابااي از جمله باال بودن رضایت عبارتی سرمایه رابطه

رجوع ها از سازمان، کاهش زمان حل مشکالت ارباب 
ب ربارجوع ها، ایجاد روابط مستمر، پایا و بلندمدت با ا

 ن، ا، باال بودن سطح وفاداري مراجعان به سازمارجوع ه

 ایجاد ارتباط با ارباب رجوع در جهت شناخت نیازهاي
اي ها و نیازهریزي سازمان بر پایه خواستهوي، برنامه
 ومان ها، دریافت بازخورد از مراجعین به سازارباب رجوع

ه رانقادر است، زمینه را براي بروز رفتارهاي نوآو غیره
 ورد.فراهم آ

رسد با توجه به نتایج فرضیه اصلی به نظر می -
دار سرمایه فکري بر پژوهش و تاثیر مثبت و معنی

د رفتارهاي نوآورانه، به کلیه مسئوالن و مدیران جها
یی شود که با شناساکشاورزي استان کرمانشاه توصیه می

دهی دانش موجود در ریزي و در کل سازمانو برنامه
ز ااده گیري از افکار کارکنان و استفرهسازمان، زمینه به

نی ارزش را در جهت پیشبرد اهداف سازما این سرمایه با
از  انهبه ارتقاي رفتارهاي نوآورانه و خالق ،که در نهایت

 شود، فراهم آورند.سوي کارکنان منجر می
در نزد سرمایه فکري بهتر خواهد بود که همواره  -

ل و بررسی قرار گیرد کارکنان بصورت ادواري مورد تحلی
تا هر گونه انحراف از این مسیر، سریعًا مورد توجه 

قرار گیرد تا  جهاد کشاورزي استان کرمانشاهمسئولین 
سازمان همواره بتواند با بهره گیري از چنین سرمایه 
موثر و مفیدي در جهت افزایش خالقیت و به تبع 

 عملکرد سازمانی قدم بردارد.
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