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 چکیده
قا   یساازمان ینیبر کارآفر یارابطه هیو سرما یانسان هیسرما ریاین تحقیق با هدف تاث باه ن هاه  باا تو

تاورت  در بانک صادرات شهرستان کرمان انجام یشغل یفرسودگ یانجیم یاق ب ساتر روش تحق شاده ا

صاادرات  هیشامل کل قیتحق آماری همعها بوده، همبستگی -توصیفی ناک  ماان  شاهرکارکنان با  درکر

باا  169برابر با  باشد، حجم نمونه طبق هدول مورگانینفر م 297به تعداد  1399سال  کاه  باوده  نفر 

ماعساده انتخاب شده یگیری تتادفروش نمونه بارای ه شانامهادهآوری داندر   هیسارما یهااهاا از پرس

 ییایاو پا یایکاه روا دیااستفاده گرد یشغل یو فرسودگ یسازمان ینیو کارآفر یاطهراب هیسرما ،یانسان

نارم ها باتجزیه و تحلیل داده نیشده است و همچن دییها تاآن فازار استفاده از   SPSSو  AMOS22ا

کاارآفر یاو رابطه یانسان هینشان داد سرما قیتحق جیصورت گرفته استر نتا 25  ریتااث ساازمان ینیبر 

طاه یانسان هیداردر سرما یداریمعن ساودگ یاو راب نایتااث یشاغل یبار فر نا یداریر مع  نیدارد و همچ

گااهی  یداریمعن ریتاث یسازمان ینیبرکارآفر یشغل یفرسودگ پاژوه  و آ داردر با استفاده از نتایج این 

ماع یهاایزیرتوان برنامهیم سازمان، ینیو کارآفر یارابطه هیسرما ،یانسان هیاز سرما قا یل در  یو منط

 دادر جامان شهر کرمان صادراتبانک  در بخ  خدمات الکترونیک و تحول ینوآور  یت افزاهه

 

فرسودگی شغلی، ، کارآفرینی سازمانی، )مشتری( ایسرمایه رابطه انسانی،سرمایه  واژگان کلیدی:

 بانک صادرات

 

 قدمهم -1
کای کمبود سرمای عه را عمدتاًوست ماندگی کشورهای در حال، عامل اصلی عقب1950ی هل دهاوای  ماالی و فیزی هاای  ه 

سارمایه پنداشتندر در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راهمی ساب  باه ک شامن  های مختلف و با توسل به دوست و د

مایپرداختندر این امر، موهب تشدید وابستگی و تخریب بنیانمی شاورها  یال ک ماهای اقتتادی و سیاسی این قب ماا ا ، زهروشادر ا

ساعهیر مشابهی از سرمایهه تزریق مقادروشن شده ک پای های فیزیکی و مالی لزوماً تسریع روند رشد و تو شاورها را در  یان ک ی ا

ماد 1400ندارد )رنگریز و همکاران،  هاای اداری کارآ سارمایه (ر بلکه کشورهایی که از سازمانهای قوی و نهاد حاال از  عاین  و در 
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ناد ی فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسبسرمایه نندتواارند، میردخوهای انسانی کارا و متختص بر تری هذب و در تسریع رو

مای -رشد وتوسعه به کار گیرندر در اقتتاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتتادی عمدتاً از دارایی های نامشهود )فکری( سرچشمه 

هاای نامبیشتر به دا زشارتاد هدید تاکیدی بر این واقعیت است که خلق شرفت اقتگیردر پی باه رایی  تاا  سات  ساته ا شاهود واب

شود و سایر عوامل سنتی ی فکری منبع اصلی توسعه ی اقتتادی محسوب میهای مشهود )فیزیکی و مالی(ر لذا، سرمایهدارایی

ماماسرگیرندر در چنین شرایطی ی بعدی اهمیت قرار میمرتبهی مالی در تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه ل یه فکری، عا

 (ر1389رود )فطرس و بیگی، ای عملکرد سازمانی به شمار میکلیدی ارتق

راروری رو هستند؛ آنها فاقاد مهارتها و تختص بیشتر کشورهای در حال توسعه با مشکل دوگانه و متمایزی روبه هاای 

باه  یروی کار، تاوهود مازاد نر ندعت هستند، در حالی که مازاد نیروی کار غیرماهر دارنصتجارت و برای رشد بخ   یاادی  حد ز

جااد ر دلیل کمبود مهارتهای رروری اسات یاق ای شاکطت از طر یان م حال ا بارای  ساانی  سارمایه ان پژوهشنامه اقتتادی تمرکز 

نار گذاری دل پردرآمد برای آنها استر نیاز برای سرمایههای الزم در انساانهاا باه مثابه منابع تولیدی و ایجاد مشاغمهارت اابع م

یان های فیزیکی استر علیرغم واردات و یا ایجاد سرمایها به مراتب بیشتر از سرمایهدر این کشورهانسانی  ناوز ا کای، ه های فیزی

سادی و )بنی مانده استنیافته باقی کشورها قادر به تسریع رشد اقتتادی خود نیستند؛ زیارا هناوز منابع انسانی در آنها توسعه ا

 ر(1400همکاران، 

لاد و ها امری اهتنابو کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانتفکر و نوآوری در ههان امروز  کاه تو ناپذیر استر همانطور 

یار تو عاواملی نر باه  یات و مرگ سازمانها به بین ، بتیرت و توانایی های موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنها  ناایی، خطق ا

تامیمیراگر برنامهر ستنوآوری منابع انسانی آنها وابسته ا صاتزان، ت شاند، فر کاارآفرین با ساازمان  ناان  نادگان و کارک هاای گیر

کارده و  شاد  اقتتادی را بهتر درک کرده و قادرند از منابع موهود به منرور نوآوری استفاده بیشتری نمایند و در نتیجه سریع ر

یاآغاز فعالیت م گاتواند در هنباقی بمانندر در حقیقت کارآفرینی هم میدر صحنه رقابت  فاا  اقتتادی یک  فاراد ات های از ا ا گرو

مای ساازمانی  کاه افتد و هم درون یک سازمان در حال فعالیت رخ دهدر که این نوع کارآفرینی را کارآفرینی  جاایی  نادر از آن گوی

ساتفادهرشد بهره تواند به تغییر فناوری وکارآفرینی سازمانی می باالقوهز ا وری منجر شود و توان سازمان برای ا ناابع  خاود را  م

  (ر1400ی  دهد، استفاده از سازوکارهایی که به افزای  آن بیانجامد، از اهمیت باالیی برخوردار است )کاکایی و همکاران، افزا

یان مهای اخیر مورد توهه قفرسودگی شغلی از همله خطرات شغلی است که در سال بار رار گرفته استر ا عاطوه  ضال  ع

هاای وانی متعددی سمی، عوارض ره وببروز اثرات نامطل ساخ  صایف پا بارای تو نیز به همراه داشته استر واژه فرسودگی شغلی 

 (ر1398انسان در برابر فشار روانی تجربه شده استفاده می شود )صابری و همکاران، 

ال گیردر حنمی رتصویت کافی از کارآفرینان قوله کارآفرینی ندارند و حماها در کشورمان نگاه هدی به مامروزه سازمان

کنند و این تغییر و تحوالت به قدری زیاد است که برای های امروزی در محیطی پویا، پر ابهام و متحول فعالیت میسازمان آنکه

ها نیازمند و تداوم حیات و بقا سازمان ین رو تضمینگذاردر از اآنها چاره ای هز انطبا  و پاسخگویی به این تغییرات را باقی نمی

تاوان های هدید بستگی دارد میفرایندها و روش کطت است که به نوآوری، برای خلقهای هدید با مشو روشن راه حل ها فتیا

هاا آن تحولی در دنانوتمیهای مهم در امر کارآفرینی سازمان، رویکرد عنوان بهای کارکنان سرمایه انسانی و رابطه بررسی ،گفت

و  کارکنان آن، در که شود شرایطی سازنماید تا زمینه مرتفع را ردهای سنتییکرو بر وارده تاالاشک و رعف نقاط و نموده ایجاد

 ندگیر کار به ،و آرام  اشتیا  خودآگاهی، نهایت در را خود های مهارت و ، ابتکار عمل هااستعدادها ها،توانایی تمامیمدیران  

و شرایطی را برای بروز  رسانند حداکثر بهی فرینی و نوآوربه ویژه کارآ اهدر همه زمینه را خود و عملکرد بازدهی وسیله بدین تا

(ر از 1400وسیله از مجرای کارآفرینی سازمانی، مزیت رقابتی خود را ارتقا بخشد )کاکایی، رفتار کارآفرینانه فراهم نمایندتا بدین

خایم و درطرفی با توهه به  قاب و ساارادت آن، درک اما ازافزای  فرسودگی شغلی در محیط کار و عوا یات و خ فاردی و هم ت 

تواند در محیط کار به همراه داشته باشد، رروری استر در نتیجه با توهه به مزیت سازمانی و اهتماعی که فرسودگی شغلی می
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گارش و ر کنندها ایجاد میرقابتی که موروع کلیدی و اساسی برای سازمان یات، ن فازای  کیف بارای ا صاطحاتی  جاام ا رورت ان

ناک  ب ررایت ارباب رهوعان،و هل شغلی انگیزش ی،غلش لاه در با هاار مقو یان چ تااثیر ا سای  باه برر باعث شد که تحقیق حارر 

شای وان و صادرات شهرستان کرمان که نیاز به تحول و نوآوری در محتوالت و سازمان و همچنین رقابت دارد بپردازد )هلیلی ش

 (ر1397همکاران، 

قا  یه رابطهانسانی و سرماتاثیر سرمایه  دفبر این اساس تحقیق حارر با ه باه ن هاه  باا تو ساازمانی  کاارآفرینی  بار  ای 

 انجام شده استر میانجی فرسودگی شغلی در بخ  خدمات الکترونیک بانک صادرات شهر کرمان

 

 پیشینه تحقیق     -2
سای ( در تح2019) 1لینلی و کایچی شارکتهای قیق به برر کارد  بار عمل کاری  سارمایه ف ساتااثیر  تاایوابح ان داری در 

سارمایه پرداخته ساانی،  اندر این تحقیق سعی دارد عملکرد عملیاتی شرکتهای حسابداری تایوان را در چهار بعد، یعنی سرمایه ان

هایی که دارای عملکرد شرکت برای شرکت نتایج حاکی از آن است که .فرآیندی، سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری ارزیابی کند

مادیریت انی، هزینه کار با سرمایهکارمندان میدتند، اکثریت هسن کارمندان هوا گذاری باال، سن کار طوالنی، شرکتهای مشاوره 

عااد های انسانی، فرایندی و طور کلی، سرمایهبه  .بیشتر، نسبت هزینه بازاریابی باال و ارائه خدمات در چین بهتر است شاتری اب م

 .گذاردتأثیر میعملیاتی خوب د کردر حفظ عمل CPA ای است که بر صنعتعمده

جااری"( در تحقیقی تحت عنوان 2017) 2زو و هان  حاد ت کارد وا بار عمل جاه  "بررسی تاثیر سرمایه فکری  یان نتی باه ا

بات رسیدند  که رابطه بین سرمایه به کار گرفته شده و سرمایه ساختاری با کارایی منفی  کاارایی مث باا  ساانی  و رابطه سرمایه ان

 و سرمایه انسانی با کارایی معنادار نبودرر گرفته شده سرمایه به کان بیاست و رابطه 

ساازمانی  IT هایقابلیت "در پژوهشی تحت عنوان( 2015چن و همکاران ) و عملکرد نوآوری محتول: نق  کارآفرینی 

تام ی خود منجر به بهبود عملکرد نوآوریسازمانی به نوبه اند که کارآفرینینشان داده "و شدت رقابت عاح شاودر م ادالت ول می

هاایروش مدل PLS یساختار باین قابلیت بات  بااط مث شادت ارت کاارآفرینی  IT سازی مورد استفاده در این مطالعه است که  و 

یاه کازمت هاایسازمانی را نشان میدهدر به طور کلی این مقاله به توسعه کارآفرینی قوی تر و نرر ماا از ارزش  IT مر باه درک  و 

قارار در پژوه  در ر در حالیکه ندیککمک م IT کسب و کار حال انجام رابطه هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی مورد بررسی 

 .میگیرد

( تحقیق با عنوان طراحی مدل ساختاری تاثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه 1398) محمدی و اخوان  

کاه ارزش اپژوه  نشان دی هارینی سازمانی در یک واحد صنعتی انجام دادندر یافتهکارآف یاک و اد  جاارت الکترون ساتراتژیک ت

 تواند بر توسعه کارآفرینی سازمانی موثر باشدرابعاد آن، پشتیبانی شرکت، هره وری مدیریتی و کمک به تتمیمات می

باابر رشد اقتتادی با در نرار گچگونگی تأثیر سرمایه انسانی ( 1382) نیلی و نفسی  مااوزش  یااع آ نای معه ارفتن توز

قا   کندگی سالهایمیزان پرا تحتیل در بین شاغطن در مقاله ای با عنوان »رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتتادی با تأکید بر ن

شاان داده  سات و ن کااردن و توزیع تحتیطت نیروی کار )مورد ایران ساالهاای، مورد بررسی قرار گرفته ا بااا وارد  کااه  شااده 

یجه این مقالاه نت ریابدشده، به میزان قابال تاوههی بهباود میه تخمین زده ریح دهی رابطتوت وریح تحتیطت، قدرتمتغیار 

ماوزش  یاع آ چناین اسات کاه در ایاران، سارمایه انساانی دارای تاأثیر مثبات و معناداری بر رشد اقتتادی است؛ ولی باید توز

شااود، ت سطوح ابتداوزشی بر تقویآمی هانرر قرار گیاردر در رامن، در ایران چنانچه سیاستنیز مد کااز  یی و راهنمایی متمر

 فتررشاد اقتتادی بیشتر افزای  خواهد یا

 
1 Chi Lee & Kai Lin 
2 Zou & Huan 
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 چارچوب نظری-3
مای تاطش  کاه  یاری  سات، متغ تاه ا  شاوددر این تحقیق کارآفرینی سازمانی به عنوان متغیر مطک مورد توهه قرار گرف

یاانجی   بین و متغیوان متغیر پیعنه ای بییرات آن توسط متغیر سرمایه انسانی و رابطهتغ ر فرسودگی شغلی به عنوان متغیر م

 مورد تفسیر و تشریح قرار گیردر

 به اهداف  به دستیابی برای را آن تواندمی شرکت که فرد یک هایمهارت و دان  شامل است ایدارایی انسانی سرمایه

یازی هر به یابیدست ایبر که است اهمیت دارای ههت آن از انسانی سرمایهر یردگب خدمت  از ساطحی باه ساازمان یاک در چ

باد)اوزر می روزافزون اهمیت انسانی سرمایه بنیان،دان  اقتتاد شدن گیرهمه موازات بهر است نیاز انسانی هایمهارت و دان  یا

 ر(2015و همکاران، 

بااق یااات ط شااتری ساارمایه هاااچارچوب و نرر رااایت شااامل م شااتری، ر شااتری، شااناخت م فااادا م شااتری، ریو  م

 ر(1400شود )نیکوفر و آقاداوود، می مشتریان از حمایت و مشتری به خدمتمداری،مشتری

ناان همه تا کند،می طی سازمان که است کارآفرینی در فرآیندی سازمانی، کارآفرینی ناد کارک قا  در بتوان  کاارآفرین ن

حات و سریع ر،مستم طوربه را گروهی یا فردی هایفعالیت تمام و ندکن وظیفه انجام کازی ساازمان رد را مار باه مر ساانند ث ر بر

ناد سازمانی کارآفرینی آن به بگیرد، انجام سازمان یک داخل در کارآفرین گروه یا فرد توسط کارآفرینی فعالیت که هنگامی  رگوی

جاام نانریآفکار نق  در بتوانند کارکنان یهمه تا کندمی طی مانساز که فرآیندی یعنی سازمانی کارآفرینی واقع در فاوظ ان  هی

سات بعد سه دارای سازمانی کارآفرینی رشد مطرح کانتیلون ریچارد توسط سازمانی کارآفرینی مفهوم بار اولین برایر کنند  کاه ا

نادی ساازمانی کارآفرینی ر"پذیر ریسک و هدید فرآیندهای یا خدمات و محتوالت توسعه نوآوری،": از عبارتند سات فرآی  کاه ا

 (ر1396)تیموری و همکاران،  دهدمی سو  پیشتازی و پذیریمخاطره نوآوری، ،قیتخط سمت به را انسازم هایفعالیت

ساودگی است، شده مطرح سازمانی رفتار و شناسیهامعه روانشناسی، ادبیات در که استرس هایسازه از یکی  شاغلی فر

قای ساتدرخوا گونه هر برابر در بدن اختتاصی غیر پاسخ استرس (2010، 1الور )است ساخ هادف و شاودمای تل یار هاای پا  غ

یااد کاار میزان از ناشی استرس که اندداده نشان تحقیقاتر باشدمی فیزیولوژیک سازگاری و تعادل ایجاد اختتاصی نادمای ز  توا

هادمای کااه  را زندگی کیفیت داشته ثیرات افراد سطمتی بر شغلی هایاسترسر شود شغلی رفتگیتحلیل موهب ماال و د  احت

 ر(2014، 2رحیمی و همکاران) دهدمی افزای  را کار از شیان هایمتدومیت عوقو

شای کار محیط با فرد شختیت یگانه و متقابل من  از که است فراگیر و عمومی ایپدیده شغلی فرسودگی  شاودمای نا

 ر(1982 وانگینز،)

 رنج تن  از نقطه نبدا تا یغلش موقعیت در که رودمی کار به افرادی توصیف برای که است یاصططح شغلی، فرسودگی

 و شاوند بدبین افراد است ممکن ورعیت این درر ندارند باروری و مؤثر عملکرد دیگر و است بیرون آنها تحمل حد از که برندمی

  ر(1991 استات،) ورزندمی مبادرت اشارات و حرکات به فقط کنند مقابله تن  منابع با نتوانند اگر

نای سطمت کاه  و کار یک به نسبت شدن گدلنس و بدبین با شغلی فرسودگی سامی و ذه ناان ه ماراه کارک سات ه  ا

 ر(2003، 3تنگ و هان)

فاه و شختی بزرگ بسیار اهداف به رسیدن در ناکامی مستقیم نتیجه فرسودگی شغلی است معتقد( 1989) لیال  ایحر

 راست
 

 
1 Law 
2 Rahimi et al. 
3 Tang & Yan 
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 پژوه  مفهومی مدل: 1شکل 

 

 

 های تحقیق:فرضیه -1-3

 اصلی: فرضیه

 سترتاثیرگذار اسرمایه انسانی و رابطه ای بر کارآفرینی سازمان با توهه به نق  میانجی فرسودگی شغلی کارکنان 

 

 های فرعی:فرضیه

 (H1) استر گذاررسرمایه انسانی بر کارآفرینی سازمان تاثی .1

  (H2) ای( بر کارآفرینی سازمان تاتیرگذار استر)رابطه سرمایه مشتری .2

 (H3)  سرمایه انسانی بر فرسودگی شغلی تاثیرگذار استر  .3

  (H4) ای( بر فرسودگی شغلی تاثیرگذار استرسرمایه مشتری)رابطه .4

 (H5)ر ی شغلی بر کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار استودگفرس .5

 

 گیری و جمع آوری اطالعاتر اندازهزاابتحقیق،  وشر-4
مای همبستگی است و هامعه آماری این تحقیق کلیه -روش این پژوه  توصیفی ماان  -کارکنان بانک صادرات شهر کر

گاانین تحقیق از حجم نمونه در ا برای بدست آوردننفر استر  297 باشد که آمار تقریبی آنها حدود شاده  هدول مور ساتفاده  ا

ساابقه نفر  169تعداد نمونه برابر با  ولده اس ایناسر که ب سایت و  سان، هن تایطت،  یازان تح هاای م است که بر اساس معیار

 زیر استفاده شده است: پرسشنامه چهارهای مورد نیاز از آوری دادهمنرور همعبه  خدمت انتخاب شده اند و

 

 
 

 
                              H1 

 
   H1 

              H2 
     

 H3   
                 H5 

 H4 

 

سانینسرمایه ا  

ه مشتری)رابطه  سرمای

 ای(

 کارآفرینی سازمانی

 

 

 

 

 فرسودگی شغلی
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 نی سشنامه سرمایه انسارپ

شاامل حی و اعتبرا( ط1391) پرسشنامه سرمایه انسانی توسط امیری ساته  23اریابی شده است، این پرسشنامه  یاه ب گو

مای باشد، پرسشنامهای لیکرت میپاسخ بر اساس طیف پنج درهه قارار  سانج   ماورد  هاارت را  یان دان ، تختص و م هاد، ا د

 .تباریابی شده است( اع1393پرسشنامه توسط شاهرویی )

 

 ای()رابطه پرسشنامه سرمایه مشتری

ناه 18سنجیده شده است که شامل  (1990بارتون ) ا پرسشنامهطه ای بابایه ررمس تغیر هات سوال پنج گزی ساتر ه ای ا

خا کاامطً از آن هایگزینه که است شده استفاده ای لیکرتهای پرسشنامه از مقیاس پنج گزینهدهی به گزینهنمره تاا  1= فمالم

یاخ ای سهارد گذاری شده استر این آزموننمره 5کامطً موافقم= شاهرت اسرده مق باار و  شاتری ،اعت بااب و م باط ار هاوع، روا  ر

 .نیز به دست آمده است پرسشنامه ی می باشد همچنین روایی و پایاییسازمان بین همکاری

 

 پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

، السو 30در  و 1396پرسشنامه کارآفرینی سازمانی کوین و اسلوین، از سازمان کارآفرینیدر این تحقیق ههت سنج  

ناه کاه است شده استفاده ای لیکرتهای پرسشنامه از مقیاس پنج گزینهدهی به گزینهاستفاده شده استر ههت نمره  هاایگزی

 گذاری شده استرنمره 5تا کامطً موافقم= 1= مخالفم کامطً از آن

 

 ودگی شغلیپرسشنامه فرس

سا طچ و هاسغلی مش گیبه منرور بررسی فرسودگی شغلی از پرس  نامه فرسود ماه از مکاران  استفاده شدر پر  22نا

 باشدرای از خیلی کم تا خیلی زیاد میسوال تشکیل شده است و به صورت طیف لیکرت پنج درهه

 

 هایافته-5
 ذار استر: سرمایه انسانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیرگ1 فرریه

0Hردرتاثیر ندان ی سازما: سرمایه انسانی بر کارآفرین 

1Hداردر  : سرمایه انسانی بر کارآفرینی سازمان تاثیر 

 

است، لذا در  05/0دار ( کمتر از سطح معنی001/0محاسبه شده از آزمون ) pبر اساس نتایج حاصل از رگرسیون مقدار  

سرمایه انسانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر  یعنید، باشدار میه مدل رگرسیون خطی معنیشود و در نتیجرد می 0Hاین سطح، 

adjداری داردر با توهه به اینکه مقدار معنی
2R  تعدیل شده(2R برابر با ،)ساانیمی 279/0 سارمایه ان یار  پا  متغ  279/0 باشد، 

  (ر1شکل و  1کند )هدول را تبیین می واریان  کارآفرینی سازمان
 

 ر سرمایه انسانی بر کارآفرینی سازمانیاثیررایب مدل رگرسیون ت  - 1هدول 

adj متغیر
2R  برآوردB  خطای

 معیار

برآورد استاندارد 

β 

 pمقدار  tمقدار 

 001/0 15/10 531/0 29/0 94/2 279/0 سرمایه انسانی
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 بر کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار استر ای: سرمایه رابطه2فرریه 

0Hبر کارآفرینی سازمانی تاثیر نداردر ای: سرمایه رابطه 

1Hداردر  بر کارآفرینی سازمانی تاثیر ای: سرمایه رابطه 

لاذا در  05/0دار ( کمتر از سطح معنی001/0محاسبه شده از آزمون ) pصل از رگرسیون مقدار بر اساس نتایج حا است، 

طاهدار مین خطی معنیسیوشود و در نتیجه مدل رگررد می 0Hاین سطح،  ساازمانی  ایباشد، یعنی سرمایه راب کاارآفرینی  بار 

adjداری داردر با توهه به اینکه مقدار تاثیر معنی
2R تعدیل ش( 2دهR برابر با ،)طاهمی 182/0 سارمایه راب یار  پا  متغ شاد،  ای با

  (ر2و نمودار  2کند )هدول واریان  کارآفرینی سازمان را تبیین می 182/0

 
 بر کارآفرینی سازمان ایررایب مدل رگرسیون تاثیر سرمایه رابطه - 2دوله

adj متغیر
2R  برآوردB  خطای

 معیار

برآورد استاندارد 
β 

 pقدار م tمقدار 

 001/0 96/7 441/0 355/0 82/2 191/0 سرمایه رابطه ای

 

 لی تاثیرگذار استر: سرمایه انسانی بر فرسودگی شغ3فرریه فرعی

0H تاثیر نداردر انی بر فرسودگی شغلیانس: سرمایه 

1Hداردر  : سرمایه انسانی بر فرسودگی شغلی تاثیر 

لاذا در  05/0دار ( کمتر از سطح معنی001/0ده از آزمون )محاسبه ش pبر اساس نتایج حاصل از رگرسیون مقدار  است، 

شاغلیی سباشد، یعندار میون خطی معنیشود و در نتیجه مدل رگرسیرد می 0Hاین سطح،  ساودگی  تااثیر  رمایه انسانی بر فر

adjداری داردر با توهه به اینکه مقدار معنی
2R  تعدیل شده(2R برابر با ،)پا  متمی 123/0 ساانی باشد،  سارمایه ان یار   123/0غ

  (ر3 کند )هدولواریان  فرسودگی شغلی را تبیین می

 
 شغلیگی ودن تاثیر سرمایه انسانی بر فرسررایب مدل رگرسیو - 3 هدول

adj متغیر
2R  برآوردB  خطای

 معیار

برآورد استاندارد 

β 

 pمقدار  tمقدار 

 001/0 -17/6 -355/0 064/0 -394/0 123/0 سرمایه انسانی

 

 ای بر فرسودگی شغلی تاثیرگذار استر: سرمایه رابطه4فرریه فرعی

0Hاثیر نداردرای بر فرسودگی شغلی ت: سرمایه رابطه 

1Hداردر  ر فرسودگی شغلی تاثیری با: سرمایه رابطه 

لاذا در است،  05/0دار ( کمتر از سطح معنی001/0محاسبه شده از آزمون ) pبر اساس نتایج حاصل از رگرسیون مقدار 

تااثیر ای بر فباشد، یعنی سرمایه رابطهدار میشود و در نتیجه مدل رگرسیون خطی معنیرد می 0Hاین سطح،  رسودگی شغلی 

adjر با توهه به اینکه مقدار اردد داریمعنی
2R  تعدیل شده(2R برابر با ،)طاهمی 219/0 سارمایه راب  219/0ای باشد، پ  متغیر 

 (ر 4کند )هدول تبیین می واریان  فرسودگی شغلی را
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 ای بر فرسودگی شغلیررایب مدل رگرسیون تاثیر سرمایه رابطه - 4 هدول

dja متغیر
2R  برآوردB  خطای

 معیار

استاندارد رد وبرآ
β 

 pمقدار  tمقدار 

 001/0 -65/8 -471/0 07/0 -604/0 219/0 ایسرمایه رابطه

 

 ازمانی تاثیرگذار استر: فرسودگی شغلی بر کارآفرینی س5فرریه فرعی

0Hفرسودگی شغلی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر نداردر : 

1Hداردر  ازمانی تاثیر: فرسودگی شغلی بر کارآفرینی س 

است، لذا در  05/0دار ( کمتر از سطح معنی001/0محاسبه شده از آزمون ) pنتایج حاصل از رگرسیون مقدار اس سبر ا 

ساازمانی دار مییجه مدل رگرسیون خطی معنیشود و در نترد می 0Hاین سطح،  کاارآفرینی  بار  باشد، یعنی فرسودگی شغلی 

adjتوهه به اینکه مقدار داری داردر با تاثیر معنی
2R تع( 2دیل شدهR برابر با ،)شاغلی می 304/0 ساودگی  یار فر پا  متغ باشد، 

  (ر5ل کند )هدوواریان  کارآفرینی سازمان را تبیین می 304/0

 
 ررایب مدل رگرسیون تاثیر فرسودگی شغلی بر کارآفرینی سازمان - 5هدول

adj متغیر
2R  برآوردB  خطای

 معیار

ارد برآورد استاند
β 

 pمقدار  tمقدار 

 001/0 -77/10 -553/0 257/0 -76/2 304/0 دگی شغلیرسوف

 

 گیرینتیجه -6
نا  انشان سرمایه انسانی کارکنان طبق نتایج تحقیق نا  دهنده موهودی دا ناوان دا باه ع سات و  ساازمان ا یاک  فاراد 

خاصی تعلق نداردر ان مرمایه متحرک است و به سازشودر این سترکیبی، مهارت، تجربه و توانایی یکایک افراد سازمان مطرح می

شاشوندر مولفه انسانی به عنوان مهمزیرا کارکنان، مالکان سرمایه انسانی محسوب می ساازمان  کاری در  امل ترین رکن سرمایه ف

بااطی ارتها، قدرت خطقیت و نوآور بودن افراد، مههای آنهای فنی و دانشی کارکنان و سطح تجربهها، قابلیتصطحیت های ارت

باه روشرکنان، نگرش شغلی و انگیزش کارکنان در سازمان میکا یو کارتیم یاک  هار  کاه  بار شاود  ناد  مای توا لاف  هاای مخت

بااال ور نمونه زمانی که میزان انگیزش به منزله یکی از شاخصکارآفرینی سازمانی تاثیر بگذاردر به ط ساانی  سارمایه ان های اصلی 

مایینی سازمانی به طور قابل مطحرهآفررکنان و در نتیجه میزان کارود، قدرت نوآوری کارمی یانای افزای   بار ا بادر  سااس  یا ا

ساتفاده  های خودوقتی که در سازمان کارکنان تشویق شوند که از تمام توانایی ساازمان ا در انجام بهتر وظایف و امور محوله در 

باه ای هاور تبدیل شود، از سیستمرسانی به شهروندان در بین کارکنان به یک بکنند، خدمت سای  ساهیل دستر اططعاتی برای ت

بارااططعات استفاده شود، به خواسته هاارت الزم  ساازمان از م شاود،کارکنان  یات داده  عاان اهم هاا های ارباب رهو جاام کار ی ان

ساتگی های کاری، کار کنند، برای واگذبرخوردار باشند، کارکنان ترغیب شوندکه با میل خود بی  از ساعت باه شای اری وظایف 

ناد و توهه شود، کارکنان از ماهیت وظایف نانککار ماک کن شان در سازمان خشنود باشند و در زمان نیاز کارکنان به همدیگر ک

بار ن را به رعایت حقو  شهروندان تشویق کنند؛ در آنتورت سازمان و نیروی انسانی آن میمسئولین سازمان کارکنا تواند در برا

مایگار کند، در برابر مشکطت مقاومت میساز د را سریع با موقعیت هدیدتغییرات خو باه کند و تسلیم آنها ن سایدن  تاا ر شاود، 

 تمیم مناسب و منطقی بگیردرتواند تمی دهد ونتیجه فعالیت و تطش خود را ادامه می
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مایدر سازمان بیشتر می وقتی سرمایه مشتری شاتر  ساب  شاودرشود، کارآفرینی سازمانی نیز بی ساتم منا کاارگیری سی ب

جااد و شود که این امر موهب ها میاططعات و ارتباطات موهب یکپارچه شدن اططعات در تمامی سازمان وریافن ساهیل در ای ت

مایمدیریت سرمایه مشتری د ناان  کاارآفرینی در کارک ناابراین ر سازمان بشود و مدیریت سرمایه مشتری باعث افزای   شاودر ب

باه زمان را در بر گیرد، از سیستمسا ناططعاتی نیازهای کارکنا هایوقتی که سیستم سای  ساهیل دستر بارای ت عااتی  هاای اطط

ساب روشاططعات استفاده شود، کارکنان با نمودار سازمانی آشنا باشند، از  شاود، از ک ساتفاده  های مناسب برای ارائه خدمات ا

ساآمیز گذشته ثبت دان  هدید حمایت شود و اقدامات موفقیت ماورد ا ناده  تاا در آی باه فادتشوند  ساازمان  ناد، در  قارار بگیر ه 

باه های اساسی سازمان باشهای ذینفعان و مشتریان اهمیت داده شود، ررایت ذینفعان و شهروندان اولویتخواسته ناان  د، کارک

خاو تاه  بیانجام به موقع وظایفشان در قبال ذینفعان و شهروندان متعهد باشند، انتقادات و پیشنهاد به  کاار گرف باه  ساازمان  در 

 ودرش

شاغلی هرچقدر که فرسودگی شغلی کارکنان کمتر باشد، کارآفرینی کارکنان بیشتر می ساودگی  کاه فر شود و هر چقدر 

شاته فعالیت تر خواهد شدر هنگامی که کارکنانینی کمکارکنان بیشتر باشد کارآفر یاادی ندا هایی انجام می دهند که عطقه ی ز

شاند، شوار باشد، احساس پوچی و ناکارآمدی کنند و ن دابرایش های کارطت و سختیباشند، تحمل مشک به آینده خوش بین نبا

همکاران و مدیران گریزان باشند، در آنتورت کارآفرینی کارکنان  با هیجان نیاورد، از گفتگو و ارتباطچیزی در زندگی آنها را به 

باه عه ها میهام عرصه رقابت و تحوالت سریعکمتر می شود، سازمان راکد می شود و کم کم از  ناان  ماندر اما بالعک  اگر کارک

مال دهند عطقه داشته باشند مسئولیت، اختیار و تعهد در شغلشان احساهایی که انجام میفعالیت عاال ع صاورت ف باه  س کنند 

مایخواهند کرد و سختی نادهای کارشنان را به عنوانی چال  برای بهتر شدن و پیشرفت  کا نگر باا هم بااط  جااد ارت و  راناو ازای

 های تیمی و گروهی موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد ربرند و در فعالیتمدیران در سازمان لذت می

 

 پیشنهادات -7

ئاه قهطدست آمده و سایر مسائل مطرح شده در تحقیق، برای ع توهه به نتایج به با شانهادات ارا ناه پی مندان در این زمی

 شد:بامی شده به شرح زیر
و  یساتگیو سنج  مستمر و منرم سطح شا یابیهمچون ارز یدر بانک صادرات به موارد یانسان یهیسرما تیتقو یبرا

باود نراماثربخ  یزیربرنامه یسازمان برا یاعضا تیصطح ناد آنتار در به شات ،هاام هاا یبانیپ ضاا و ا دیاهد یاز نرر  جاادیاع

شاونگه ایخدمات سازمان فعال و پوود بنحوه توسعه و به بارهدر ،اهدگاهیمطرح کردن د یفکر برا یهاکانون  قیداشتن اعتاب و ت

ضاا یشغل تیررا قیدق یابینو سنج  و ارز یها به طرح نرم و فکرهاآن فا یاع قاا یهاناهیراهم آوردن زمساازمان و  آن  یارت

باا  یهوصورت گرکارها به جامبه اناعضا  قیآنان و تشو یکار یهاو اعضا متناسب با تختص و تجربه فیوظا یواگذار و هماهنگ 

 هم توهه کنند

 یشاآموز یهاادوره یبرگزار قیاز طر ژهیوسازمان به یاعضا یبرا یریادگی یهابا فراهم کردن فرصت رانیمد چنینهم

شاو یهاانرام یزیرهیامارتبط پا یهانهیمدت در زمکوتاه ساب در  یقیت و  یناوآور تیاساطح خطق تیاتقو یبارا ساازمانمنا

عاات یهاساتمیسو استفاده از  یسازمانرونت داارتباط تیتقو ی،ریخطرپذ ساب در  یاطط سا ساازمانمنا باه  یکاه دستر ضاا  اع

ها یمیت یهاتیاز فعال رانیمد تیو حما قیتشو لیو تسه عیاططعات مختلف را تسر جاام دادن گرو ظاا یباه ان هاا و و در  فیکار

ساازمان  شاتریعمل و استقطل ب یآزاد  یاافز یان و رفع موانع موهود براسازم یمراتبدر ساختار سلسله دنرریشرکت تجد در 

 رکنند دیتاک

لای پیشنهاد میهمچنین  راایت ک یال، ر عاانشود به مواردی از قب بااب رهو سارمایهباانکیخادمات از  ار گاذاری روی ، 

ناا انجام خدمات ارباب رهوعان، کاه  زمان ارباب رهوعانهای خواسته یااد، اطمی باا تا حد ز طاه  تاداوم راب باابن از  هاو ار ، عر
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باه دسترسی آسان سرمایه ،انهف، مقررات منتارباب رهوعاندسترسی به مشتریان وفادار، ارائه بهترین خدمات ارزشمند به  گذار 

ساتفاهمچنین  رگذار از سوی منابع آگاه توسط دیگران وررر توهه شودت سرمایهالورد نیاز، پاسخ صادقانه به سواات مطعاط ده از ا

کننده نوآوری، فرهنگ های سازمانی تسهیلری، رویه ها و سیستمالده و عدم وهود فاهعه دیوان ساز شوهای مجهز و برسیستم

 نیز مورد توهه واقع شوندر ازمانو هو سازمانی حمایت و تسهیل کننده در س
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of human capital and 

relational capital on organizational entrepreneurship with regard to the 

mediating role of burnout in Saderat Bank of Kerman. The research 

method is descriptive-correlational. The statistical population of the study 

includes all employees of Bank Saderat Bank in Kerman in 1399 to 297 

people. The sample size according to Morgan table is 169 people who 

were selected by simple random sampling method. For data collection, 

questionnaires of human capital, relationship capital and organizational 

entrepreneurship and burnout were used, the validity and reliability of 

which were confirmed, and also data analysis was performed using 

AMOS22 and SPSS 25 software. The results showed that human capital 

and relationship have a significant effect on organizational 

entrepreneurship. Human capital and a relationship have a significant 

effect on burnout and also burnout has a significant effect on 

organizational entrepreneurship. Using the results of this research and 

knowledge of human capital, relational capital and entrepreneurship of the 

organization, scientific and logical planning can be done to increase the 

innovation and transformation of Bank Saderat. 
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