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بررسی وضعیت سرمایه ی فکری، یادگیری مادام العمر و ویژگی های 
کارآفرینی کارکنان کارخانه ی کویرتایر شهر بیرجند

nvestigating the Status of Intellectual Capital, Lifelong Learning, and 
Entrepreneurship Characteristics of the Employees of the Kiver Tire Factory 
in Birjand

واژه های کلیدی: سرمایه ی فکری، یادگیری مادام العمر، ویژگی های کارآفرینی

مقدمه: 
از  یکی  به عنوان  کارآفرینی  امروزه 
مباحث مهم در زمینه ی اقتصادی کشورها 
مطرح است. در ایران نیز در چند سال 
ایجاد  لحاظ  به  هم  کارآفرینی  اخیر، 
اشتغال و هم به لحاظ نقش آن در 
توسعه ی اقتصادی کشور و همچنین به 
خاطر بحث خصوصی سازی و مدیریت 
بهینه ی منابع کشور موردتوجه قرارگرفته 

مبتکر  و  نوآور  خالق،  افراد  است. 
به عنوان کارآفرینان منشأ تحوالت بزرگی 
در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی 
شده اند و از آن ها نیز به عنوان قهرمانان 
ملی یاد می شود. چرخ های توسعه ی 
اقتصادی همواره با توسعه ی کارآفرینی 
به حرکت درمی آید. همان طور که اقتصاد 
بیشتر به سمت دانش و دانایی درحرکت 
است، پارامترهای رشد اقتصادی نیز، از 

چکیده:

کارآفرینی محور توسعه ی اقتصادی ست و کارآفرینان با تخریب روش های کهن و ناکارآمد پیشین و جایگزینی آن ها با 
شیوه های کارآمد و نوین، به نظام اقتصادی پویایی و حیات می بخشند. از عواملی که در کارآفرینی دخیل اند، مسئله ی 
سرمایه ی فکری و یادگیری مادام العمر است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی وضعیت سرمایه ی فکری، یادگیری مادام العمر 
و ویژگی های کارآفرینی کارکنان کارخانه ی کویرتایر شهر بیرجند است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه ی 
آماری شامل کارکنان کارخانه ی کویرتایر شهر بیرجند است )1160 نفر(، که از بین آن ها 291 نفر به منزله ی نمونه ی 
آماری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ی ویژگی های کارآفرینی نگ ننه 
]2011[ با آلفای کرونباخ 0/74، سرمایه ی فکری بونتیس ]1998[ با آلفای کرونباخ 0/90 و یادگیری مادام العمر ویلکویچ 
و میوویزن ]2014[ با آلفای کرونباخ 0/82 استفاده شده است. نتیجه های پژوهش نشان می دهد که وضعیت ویژگی های 

کارآفرینی و مؤلفه های آن، سرمایه ی فکری و مؤلفه های آن و یادگیری مادام العمر در سطح مطلوبی قرار دارد.
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مدیریت کارایی به سوی مدیریت دانش در تغییرند، ازاین رو، 
به منظور مدیریت اثربخش سازمان ها در محیط امروزی، نیاز 
به به کارگیری سرمایه ی فکری بیش ازپیش احساس می شود. 
مدیریت سرمایه ی فکری برای رسیدن به اهداف عملکرد 
سازمانی )بهره وری باال( و حفظ سطح باالی رتبه ی سازمان 
برای رقابت بهتر با رقبا، الزم و ضروری ست؛ بنابراین به 
رسمیت شناختن نقش سرمایه ی فکری در فرآیند ایجاد ارزش 
برای سازمان و دیدن آن به عنوان یک منبع نامشهود برای 
سازمان امری ضروری ست. به عالوه، سرمایه ی فکری یکی از 
ارزش گذارترین منابع شرکت ها و سرمایه ی کلیدی در رشد 
کارآفرینی ست. افراد واحدهای تشکیل دهنده ی تیم ها و سازمان ها 
هستند. یادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان، گسترش 
و توسعه ی قابلیت های محوری و آماده سازی همگان برای آینده ی 
نامشخص ضروری ست، بنابراین توجه به یادگیری مداوم 

کارکنان برای توسعه و پیشرفت سازمان امری الزم است.
شرکت کویرتایر به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی و تولیدی 
استان خراسان جنوبی زمینه ی اشتغال مستقیم و تمام وقت 
1160 نفر و اشتغال غیرمستقیم 2000 نفر را فراهم کرده 
است، به این دلیل برای تحقیق و بررسی انتخاب شده است. 
از سوی دیگر لزوم و ضرورت ارتباطی مستمر و محکم میان 
صنعت و دانشگاه در هر جامعه ای احساس می شود. صنایع 
کشور در صورتی به رشد و توسعه ی واقعی دست خواهند 
یافت که از طرح های تخصصی و مبتکرانه ی دانشجویان و 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها به طور جدی استفاده کنند و از 
دانشگاه ها درراه تولید صنعتی خود یاری گیرند. دانشگاه ها 
نیز وقتی در راه توسعه و پویایی قرار می گیرند که دانش و 
تخصص خود را در تولید صنعتی صنایع متجلی سازند و در 
راه تحقیق و پژوهش برای پاسخگویی به نیازهای صنایع و 
نیازهای جامعه گام هایی جدی بردارند. اساساً دانشگاه ها جایگاه 
تولید علم و دانش اند و این علم باید درجایی به مصرف برسد. 

یکی از ضروری ترین و مهم ترین مکان هایی که نیازمند مصرف 
این علم و دانش اند صنایع هستند.

پژوهش حاضر درصدد این است که به بررسی وضعیت 
سرمایه ی فکری، یادگیری مادام العمر و ویژگی های کارآفرینی در 

میان کارکنان کارخانه ی کویرتایر شهر بیرجند بپردازد.

مروری بر ادبیات موضوع
پیشرفت های سریع در علم و فّناوری، تحول ها و دگرگونی های 
زیادی در نظام های اجتماعی- اقتصادی به وجود آورده و 
موجب رویارویی سازمان ها با تحول های گسترده یی شده 
است. این تحول ها، فرصت ها و تهدیدهایی را پدید آورده که 
مواجهه با آن ها نیازمند راه حل های خالقانه است ]ناظم، 1386[. 
کارآفرینی قابلیتی ست که می تواند نظام های امروزی را در 
این برهه ی حساس نجات داده و بقای آن ها را تضمین کند 
]پرداختچی و شفیع زاده، 1385[. امروزه توسعه ی اقتصادی 
متکی بر وجود منابع طبیعی فراوان، ذخایر زیرزمینی و نظام 
سیاسی و اجتماعی خاصی نیست و گواه این ادعا، کشورهای 
کمتر توسعه یافته یی هستند که صاحبان منابع غنی اند ولی در 
توسعه ی اقتصادی گامی برنداشته اند. تحقق هدف های توسعه ی 
کنونی درگرو کارآفرینان است و نه طبیعت که منابع اصلی 
را فراهم می سازد. عامل اصلی همه ی توسعه ها از ذهن 
انسان کارآفرین و خالق برمی خیزد ]الوانی، 1390[. کارآفرین 
فردی ست پیشرو که خود را عامل و مسئول اتفاق ها می داند 
و می تواند راه های جدید پیشنهاد کند. او هرگونه مخاطره در 
فرایندهای کاری را مدیریت می کند ]جهانگیری و ثقفی، 1387[. 
کارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش بهره وری شده، 
ارزش کار را افزایش می دهند و روحیه ی تالش را در بدنه ی 
جامعه باال می برند. آنان موجب تشویق جامعه به کارهای خالق 
و کارآفرینانه می شوند و همین امر سبب رشد اجتماع می شود 

]سعیدی کیا، 1388[.

Managementمدیریت



73

تقریباٌ همه ی نویسندگانی که درباره ی کارآفرینی و کارآفرینان 
قلم زده اند اذعان داشته اند که کارآفرینان ویژگی های خاصی دارند 

که آن ها را از بقیه متمایز می سازد ازجمله:
1. خالقیت: شامل توانایی خلق ایده ها و پاسخ های جدید و 

غیرعادی است ]فورنهام و بچتیر، 2008[.
2. کانون کنترل: عبارت است از عقیده ی فرد نسبت به این که 
رویدادها و وقایع زندگی اش، نتیجه ی مهارت ها، ویژگی ها 
و رفتارهای خودش است و نه عوامل محیطی همچون 

شانس و تقدیر ]ارسالن، دیلماک و هامارتا، 2009[.
3. تحمل ابهام: به معنای پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی 
از زندگی، توانایی ادامه ی حیات بادانشی ناقص از محیط 
و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل بدون اطمینان از موفقیت 

است ]احمدپور و عزیزی، 1383[.
4. ریسک پذیری: به تمایل فرد در نشان دادن ریسک یا 
دوری از ریسک هنگام مواجه با موقعیت های ریسکی 

اشاره دارد ]گریول و اتسن، 2006[.
5. توفیق طلبی: توفیق طلبی به معنای تمایل به انجام کار 
در سطح استانداردهای عالی و قصد و جهت موفقیت 

در موقعیت رقابتی است ]مک کللند، 1962[.
6. فرصت طلبی: کارآفرینان فرصت ها را به راحتی شناسایی 

می کنند و سبب وقوع آن ها می شوند ]حسینی خواه، 
.]1387

7. رهبری: رهبری کارآفرینی را به معنای خلق چشم انداز 
و انگیزه های کارآفرینی در یک گروه می دانند که به 
انجام عملکرد و سرعت باال در شرایط نامشخص منجر 

می گردد ]گرین برگ و بارون، 2000[.
8. تعهد، عزم و اراده: به این معناست که وقتی کارآفرینان 
تصمیم می گیرند کاری را انجام دهند، بالفاصله و در 
نخستین فرصت ممکن آن را انجام دهند ]اپلیگیت و 

کوالرا، 2000[.

حوزه ی  در  فراوانی  پژوهش های  اخیر،  سال های  طی 
ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در داخل و خارج کشور 

انجام شده است که برخی از آنان عبارت است از:
کردنائیج، زالی، هومن و شمس در تحقیقی بانام سنجش 
ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در پنج منطقه ی شمال، 
جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران در سال 1386، قادر 
گشتند پنج ویژگی اصلی کانون کنترل درونی، انگیزه ی 
پیشرفت، خالقیت زیاد، ریسک پذیری متعادل و تحمل ابهام 
را به عنوان ویژگی های اصلی شخصیتی کارآفرینانه شناسایی 
کنند. همچنین در پژوهشی دیگر، به بررسی ویژگی های 
کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه های ترکیه پرداخته شد 
که نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویانی که تمایل خود 
را برای راه اندازی کسب وکار مستقل نشان داده بودند، در 
همه ی ویژگی های کارآفرینی به جز تحمل ابهام و اعتمادبه نفس، 
نمره هایی باالتر داشتند ]یونگا و نورای، 2000[. لیتونن در 
پژوهشی تحت عنوان کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی 
کارآفرینانه در سال 2000، ویژگی های کارآفرینی را شامل 
توانایی خطرپذیری، نوآوری، اشتراک مساعی، دانش فنی، 
بازار و بازاریابی، مهارت های مدیریت کسب وکار، نگرش مثبت 
به کسب وکار و توانایی برای شکار فرصت ها شناسایی کرده 
است. همچنین در تحقیق دیگری که با نام توسعه ی قابلیت های 
کارآفرینی در جوانان در سال ]2008[ توسط هوارد انجام شد، 
نتایج نشان داد که رابطه ی مستقیمی میان پرورش ویژگی های 
استقالل طلبی، ریسک پذیری، انگیزه ی پیشرفت، کنترل درونی، 
اعتمادبه نفس، جسارت و خالقیت با توسعه ی قابلیت ها و 

توانایی کارآفرینی وجود دارد.
رشد شتابنده ی تغییرات و رقابت در عرصه ی جهانی 
در هزاره ی جدید عنصری نیست که بتوان به راحتی از آن 
چشم پوشی و از کنار آن گذر کرد. تنها زمانی سازمان ها و 
ارگان های جامعه می توانند به حیات و بقای خود ادامه دهند 
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و ادعای برتری کنند که توان بهره برداری از قابلیت ها و 
ظرفیت های یادگیری در سازمان خود را داشته باشند. ازاین رو 
مدیران در هزاره ی جدید، باید سازمان هایی طراحی کنند که 
اعضای آن پیوسته یاد بگیرند و به مشکالت فراروی سازمان 
و مهم تر از همه حل آن بپردازند ]ابزری و عباسی، 1384[. 
در چنین سازمانی ست که در آن هر فردی خالق و کارآفرین 
است. درواقع استعدادهای خالق و کارآفرین، در محیط های 
مطلوب شکوفا و متبلور می شود، بنابراین یکی از الزام ها 
و روش های مهم متبلور کردن کارآفرینی، به وجود آوردن 

سازمانی پویا و مستعد است ]سعیدی کیا، 1388[.
با افزایش اطالعات و هم راستایی آن با تغییرات گسترده و 
سریع، اتکا به انباشته های دانش و اطالعات دوره ی مشخصی از 
زندگی با عنوان دوره ی آموزش رسمی برای گذراندن مابقی عمر 
کافی نیست و نبود یادگیری پیوسته و تطبیق فعال آموخته ها با 
شرایط پویای زندگی، موجب غیر روزآمد شدن سریع داده های 
موجود خواهد شد. در چنین شرایطی تأکید از نظام آموزش 
رسمی به یادگیری مادام العمر در کل چرخه ی زندگی فرد از 
گهواره تاگور تغییریافته است ]افضل نیا، اشکوه وکلوی، 1389[.
یادگیری مادام العمر، فرایندی ست که طی آن افراد از طریق 
فرصت های یادگیری، دانش، مهارت ها و عالقه های خود را 
در زندگی توسعه می دهند ]محمدی مهر، ملکی، عباس پور و 
خوش دل، 1390[. در یادگیری مادام العمر، شخص پیوسته در 
حال یادگیری ست و مسئولیت مدیریت یادگیری به عهده ی وی 
محول شده است ]کروثر، 2004[. نوآوری در فکر و عمل که 
امروز در مکان کار و توسط محل کار، شامل هر محل کاری 
اتفاق می افتد، نشان دهنده ی یادگیری مادام العمر است. هر سازمانی 
که تالش برای ارزش گذاری، استفاده، ترغیب و توسعه ی یادگیری 

نکند، شکست می خورد ]بیات، قلی پور و پور عزت، 1392[.
مفهوم دانش با رویکردهای مختلفی در یک سازمان به کاربرده 
می شود. در مطالعات انجام شده، منابع دانشی سازمان به عنوان 

سرمایه ی فکری آن سازمان شناخته می شود ]اندرسون، 2007[. 
سرمایه ی فکری نوعی سرمایه ی ارزشمند است که دارایی نامشهود 
یک سازمان شناخته می شود ]استوارت، 1997[. اگر درگذشته 
بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بوده اند امروزه قسمت اعظم 
دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ]سالیوان و سالیوان، 2000[.
سرمایه ی فکری مجموعه یی از دارایی های دانش محور است 
که به یک سازمان اختصاص دارد و به بهبود وضعیت رقابتی 
سازمان کمک می کند، همچنین هر فرآیندی که از قدرت بشری، 
دانش، اطالعات، تجربه، نوآوری، توانایی یادگیری سازمانی، 
ارتباط با مشتریان و ساختار سازمانی ریشه می گیرد، می تواند 
به عنوان سرمایه ی فکری طبقه بندی شود، به شرط آنکه بتواند 
دانش را در آینده ذخیره سازی یا ارزش گذاری کند یا دانش 
ضمنی کارکنان را به دانش صریح ترجمه کند. نکته ی اخیر به 
این موضوع اشاره دارد که سرمایه ی فکری حرکت از دانش 
به سمت استفاده از دانش است، یعنی روابط و فرآیندها برای 
این که به عنوان سرمایه ی فکری محسوب گردند باید دانش را 
به محصول یا خدمتی تبدیل کنند که برای سازمان ارزشمند 
باشد ]نورعلی زاد و رضایی، 1393[. اندازه گیری و مدیریت 
سرمایه ی فکری به مدیران سازمان ها اجازه ی خلق، پرورش، 
کنترل یک منبع مستحکم مزیت رقابتی را می دهد، چیزی که 
به سادگی به تصرف رقبا درنخواهد آمد. این در حالی ست که 
صاحب نظران، سرمایه ی فکری را به سه حوزه تقسیم می کنند:

1. سرمایه ی انسانی: 

کارکنان سرمایه ی فکری را از طریق شایستگی، نگرش و 
چاالکی فکری شان ایجاد می کنند، مهم ترین عناصر تشکیل دهنده ی 
سرمایه ی انسانی سازمان، مجموعه ی مهارت های نیروی کار، 
عمق و وسعت تجربه ی آن هاست. سرمایه ی انسانی می تواند 
به منزله ی روح و فکر سرمایه ی فکری باشد. این سرمایه در 
پایان روز کاری با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت 
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خارج می شود ]روس و روس، 1997[.

2. سرمایه ی ساختاری: 

شامل همه ی مخازن دانش غیرانسانی در یک سازمان است 
که دربرگیرنده ی پایگاه داده ها، چارت های سازمانی و فرآیندها و 
استراتژی ها و ... است که به سازمان ارزشی فراتر از مواد 
آن می دهد، به طورکلی هر آن چه که ارزش آن برای سازمان 

باالتر از ارزش مادی اش باشد ]مهرمنش و امینی، 1391[.

3. سرمایه ی ارتباطی: 

شامل همه ی روابطی ست که بین سازمان با هر فرد یا 
سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمان ها می توانند 
شامل مشتریان، واسطه های کارکنان، تأمین کنندگان، مقام های 
قانونی، جامعه ی اعتباردهندگان و سرمایه گذاران باشد ]روس 

و روس، 1997[.
به طورکلی، می توان گفت که مهم ترین جزء اصلی و اساسی 
سرمایه ی فکری، سرمایه ی انسانی ست و دو سرمایه ی دیگر 
تابعی از سرمایه ی انسانی هستند. درواقع بدون سرمایه ی 
انسانی امکان رشد و توسعه ی آن ها محدود است ]چن و 

همکاران، 2004[.
ابوالحسنی، عنابستانی و صفری ]1391[ در بررسی رابطه ی 
سرمایه فکری و کارآفرینی درون سازمانی در سازمان امور 
اقتصادی و دارایی استان تهران نشان دادند با سرمایه گذاری در 
سرمایه ی فکری سازمان در ابعاد انسانی، ساختاری و رابطه یی، 
کارآفرینی سازمان می تواند بهبود یابد. همچنین در مطالعه یی، 
آثار سرمایه ی فکری بر بهبود کارآفرینی سازمانی اداره ی کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارمحال و بختیاری را بررسی 
کردند. بر اساس نتایج، سرمایه ی فکری بر کارآفرینی سازمانی 
تأثیر مثبت دارد ]طالبی و بهامیر، 2012[. در پژوهشی ایرنا 
وگیدری ]2011[ تأثیر سرمایه ی فکری را بر کارآفرینی مطالعه 

کردند. بر اساس نتایج هر سه مؤلفه ی ساختاری، انسانی و 
رابطه یی، سرمایه ی فکری تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی 
دارد. همچنین در پژوهشی با عنوان رابطه ی سرمایه ی فکری 
و راهبرد و کارآفرینی که توسط سادودین و قداف ]2011[ 
انجام شد نتایج نشان داد بین کارآفرینی شرکتی در بنگاه های 
صنعتی یوگسالوی با ابعاد سرمایه ی فکری می تواند رابطه ی 

مثبت و معناداری وجود داشته باشد.
بنابراین، با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم و مؤثر در 
سرعت بخشی و اثربخشی تحقق هدف های سازمان ها وجود 
نیروهای کارآمد و خالق است، برای این که سازمان نسبت 
به موفقیت خود اطمینان حاصل کند الزم است که اختیار 
تصمیم گیری را به دست افرادی بسپارد که به نتایج موفقیت آمیز 
در کارهایشان نائل می شوند و با متحمل شدن ریسک های 
حساب شده، بیشتر در پی کسب نتیجه ی موفقیت آمیز هستند. 
این ها ویژگی های یک کارآفرین موفق است، درواقع سازمان 
باید به دنبال افرادی باروحیه ی کارآفرینی باشد تا به هدف های 
خود برسد ]ابوالحسنی و همکاران، 1391[. همچنین، یکی از 
راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید بر یادگیری مستمر 
کارکنان به منظور نیل به هدف های سازمانی است؛ بنابراین 
سازمان ها باید بستر و زمینه ی یادگیری را فراهم کنند تا نسبت 
به رقبا سریع تر و بهتر گام بردارند. از طرف دیگر، امروزه 
بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد تا سازمان ها از طریق 
دارایی های نامشهود خود بتوانند خود را متمایز کنند. بدین 
لحاظ سرمایه ی فکری مانند سرمایه های دیگر بستر مناسب 
برای دسترسی به فرصت ها و هدف ها را آماده ساخته، یکی 
از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می شود.
 با توجه به مطالب یاد شده در بخش های پیشین و در 
قالب هدف اصلی پژوهش، وضعیت سرمایه ی فکری و یادگیری 
مادام العمر و ویژگی های کارآفرینی کارکنان کارخانه ی کویرتایر 

شهر بیرجند موردبررسی قرار گرفته است.
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روش شناسی
پژوهش حاضر ازنظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و 
ازلحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی- همبستگی 
به حساب می آید. جامعه ی آماری موردنظر در این پژوهش، 
شامل کلیه ی کارکنان کارخانه ی کویرتایر شهر بیرجند است 
که در سال 1395 در کارخانه اشتغال داشته اند. برابر آمار 
موجود، در زمان پژوهش، مجموع این کارکنان 1160 نفر 
بوده است. حجم نمونه ی موردمطالعه با استفاده از جدول 
کرجسی و مورگان تعداد 291 نفر بوده است. از بین این 
تعداد از نمونه، 7% افت آزمودنی داشته و پرسشنامه های ناقص 
)20 عدد( بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود، 
بدین صورت که افرادی انتخاب شدند که سطح تحصیالت آن ها 
دیپلم به باال باشد T تا درک درستی از پرسشنامه داشته 
باشند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ی ویژگی های 
کارآفرینی نگ ننه ]2011[ دارای 37 پرسش با مقیاس پنج 
درجه یی لیکرت و آلفای کرونباخ 0/74، سرمایه ی فکری 
بونتیس ]1998[ دارای 42 پرسش با مقیاس پنج درجه یی 
لیکرت و آلفای کرونباخ 0/90، و یادگیری مادام العمر ویلکویچ 
و میوویزن ]2014[ دارای 16 پرسش با مقیاس پنج درجه یی 

لیکرت و آلفای کرونباخ 0/82 استفاده شده است.

یافته ها
متغیرهای مطالعه شده در این پژوهش شامل سرمایه ی 
فکری، یادگیری مادام العمر و ویژگی های کارآفرینی ست که 
تحلیل های آماری بر مبنای آن ها انجام شده و از این طریق به 

پرسش های پژوهشی پاسخ داده می شود.
پرسش اول پژوهش: وضعیت ویژگی های کارآفرینی در میان 

کارکنان کارخانه ی کویرتایر بیرجند چگونه است؟
جدول )1(، وضعیت میانگین و انحراف معیار ویژگی های 
کارآفرینی و مؤلفه های آن را نشان می دهد. بر اساس جدول 

فوق، مؤلفه ی خالقیت با میانگین 3/91 بیشترین و مؤلفه ی 
رهبری با میانگین 3/46 کمترین میانگین را احراز کرده است. 
برای مقایسه ی میانگین نمرات ویژگی های کارآفرینی و مؤلفه های 
آن با میانگین نظری 3، از آزمون تی تک نمونه یی استفاده 
شده است. همان طور که در جدول )2( نشان داده شده است، 
نتیجه ی این آزمون معنادار است؛ یعنی اختالف معناداری 
بین میانگین نظری و میانگین محاسبه شده برای ویژگی های 
کارآفرینی و مؤلفه های آن وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت 
که میانگین ویژگی های کارآفرینی و مؤلفه های آن باالتر از حد 

متوسط است و در وضعیت مطلوب قرار دارد.
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باید  ها سازمان؛ بنابراین است یسازمان های هدف به لین منظور به کارکنان مستمر یریادگی بر دکیدار، تأیپا یرقابت تیمز سبک
امروزه بیش از هر زمان  دیگر، طرف . ازبردارند گام بهتر و تر عیسر رقبا به نسبت تا کنندا فراهم ر یریادگی ی زمینهو  بستر

فکری  ی سرمایههای نامشهود خود بتوانند خود را متمایز کنند. بدین لحاظ  ها از طریق دارایی دیگری ضرورت دارد تا سازمان
را آماده ساخته، یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی  ها هدف ها و تهای دیگر بستر مناسب برای دسترسی به فرص مانند سرمایه

 شود. و اجتماعی محسوب می
فکری و یادگیری  ی سرمایه وضعیتهای پیشین و در قالب هدف اصلی پژوهش،  شده در بخش با توجه به مطالب یاد 
 قرار گرفته است. موردبررسی شهر بیرجند کویرتایر ی کارخانهکارآفرینی کارکنان  های ویژگی و العمر مادام

 
 شناسی روش

 همبستگی -پژوهشی توصیفی ،ها داده یگردآور ی نحوه ازلحاظو  یاربردک یها هدف جزء پژوهش ازنظرپژوهش حاضر 
شهر بیرجند است که در  کویرتایر ی کارخانهکارکنان  ی کلیهدر این پژوهش، شامل  موردنظرآماری  ی جامعه د.یآ یم حساب به

است. حجم بوده  نفر 6611برابر آمار موجود، در زمان پژوهش، مجموع این کارکنان . اند داشتهدر کارخانه اشتغال  6891سال 
افت  %7 ،بین این تعداد از نمونه از است. بوده نفر 196تعداد  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان موردمطالعه ی نمونه

صورت که افرادی  هدفمند بود، بدین صورت گیری به نمونه عدد( بودند. روش 11) های ناقص آزمودنی داشته و پرسشنامه
 ها گردآوری دادهبرای  تا درک درستی از پرسشنامه داشته باشند. Tباشد ها دیپلم به باال  انتخاب شدند که سطح تحصیالت آن

کرونباخ  و آلفایلیکرت  یی درجه نجبا مقیاس پپرسش  81دارای  (1166ننه ) نگ کارآفرینی یها ویژگی ی پرسشنامهاز سه 
یادگیری و ، 0.90کرونباخ  و آلفای لیکرت یی درجه پنجبا مقیاس  پرسش 21دارای  (6991بونتیس ) فکری ی سرمایه، 0.74
شده  استفاده 0.82کرونباخ  و آلفای لیکرت یی درجه پنج مقیاسبا  پرسش 61دارای ( 1162ویلکویچ و میوویزن ) العمر مادام
 است.
 

 ها افتهی
 یها لیتحلکه  ست کارآفرینیهای  العمر و ویژگی امفکری، یادگیری ماد ی سرمایهمتغیرهای مطالعه شده در این پژوهش شامل 

 .شود یپاسخ داده م یپژوهش های پرسشق به ین طریو از ا شده انجامها  آن یبر مبنا یآمار
 بیرجند چگونه است؟ کویرتایر ی کارخانهکنان کار میانهای کارآفرینی در  اول پژوهش: وضعیت ویژگی پرسش

 

 های آن کارآفرینی و مؤلفه یها یژگیزان ویمربوط به م یفیتوص آمار -جدول
میانگین خطای 
 انحراف استاندارد

انحراف 
 متغیر تعداد میانگین معیار

161/1  11/1  11/8 های  ویژگی 116 
 کارآفرینی

111/1  28/1  18/8  توفیق طلبی 116 
118/1  81/1  11/8  کانون کنترل 116 
161/1  11/1  21/8  رهبری 116 
119/1  21/1  11/8  تحمل ابهام 116 
119/1  21/1  96/8  خالقیت 116 
181/1  11/1  18/8 طلبی فرصت 116   

جدول 1- آمار توصیفی مربوط به میزان ویژگی های کارآفرینی و مؤلفه های آن

 

7 
 

 

 های آن های کارآفرینی و مؤلفه ویژگی یی نمونهآزمون تی تک  - 1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهد. بر اساس جدول فوق،  های آن را نشان می های کارآفرینی و مؤلفه ، وضعیت میانگین و انحراف معیار ویژگی6جدول 
کمترین میانگین را احراز کرده است. برای  3.46ی رهبری با میانگین  بیشترین و مؤلفه 3.91با میانگین  خالقیتی  مؤلفه

شده  استفاده یی آزمون تی تک نمونهاز  ،8های آن با میانگین نظری  های کارآفرینی و مؤلفه میانگین نمرات ویژگی ی مقایسه
اختالف معناداری بین میانگین  ؛ یعنیاین آزمون معنادار است ی تیجهنشده است،  نشان داده 1جدول طور که در  است. همان

توان نتیجه گرفت که میانگین  های آن وجود دارد. پس می های کارآفرینی و مؤلفه شده برای ویژگی محاسبهنظری و میانگین 
 د.ط است و در وضعیت مطلوب قرار دارهای آن باالتر از حد متوس های کارآفرینی و مؤلفه ویژگی

 نام متغیر

 = میانگین نظری3

 مقدار
 t 

درجه 
 آزادی

 df 

سطح 
معناداری 

sig 

تفاوت 
 میانگین

 حدود اطمینان
 59/0 
 باال پایین

های  ویژگی
 کارآفرینی

91/81 111 116/1 11/1 18/11  19/1 

 11/1 11/1 18/1 116/1 111 12/18 طلبیتوفیق 
 11/1 11/1 11/1 116/1 111 26/11 کانون کنترل

 11/1 21/1 21/1 116/1 111 81/11 رهبری
 11/1 12/1 11/1 116/1 111 11/12 ابهام تحمل

 91/1 11/1 96/1 116/1 111 91/86 خالقیت
 11/1 11/1 18/1 116/1 111 11/69 طلبی فرصت

جدول 2- آزمون تی تک نمونه یی ویژگی های کارآفرینی و مؤلفه های آن
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پرسش دوم پژوهش: وضعیت سرمایه ی فکری در میان 
کارکنان کارخانه ی کویرتایر شهر بیرجند چگونه است؟

جدول )3(، وضعیت میانگین و انحراف معیار سرمایه ی فکری 
سازمان و مؤلفه های آن را نشان می دهد. طبق این جدول، 
سرمایه ی انسانی با میانگین 3/92 به طور معناداری از بقیه ی 
مؤلفه های سرمایه ی فکری باالتر است. بعدازآن سرمایه ی ارتباطی با 
میانگین 3/90 و در انتها سرمایه ی ساختاری با میانگین 3/40 قرار 
دارد. برای مقایسه ی میانگین نمرات سرمایه ی فکری و مؤلفه های 
آن با میانگین نظری 3 از آزمون تی تک نمونه یی استفاده شده است. 
همان طور که در جدول )4( نشان داده شده است، نتیجه ی آزمون 
معنادار است یعنی، سرمایه ی فکری و مؤلفه های آن از میانگین باالتری 
 نسبت به میانگین نظری برخوردارند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که سرمایه ی فکری و مؤلفه های آن در وضعیت مطلوب قرار دارد.

پرسش سوم پژوهش: وضعیت یادگیری مادام العمر در میان 
کارکنان کارخانه ی کویرتایر شهر بیرجند چگونه است؟

با توجه به جدول )5(، میانگین محاسبه شده برای یادگیری 
مادام العمر 3/18 است. در جدول )6(، نتایج آزمون تی تک 
نمونه یی برای متغیر یادگیری مادام العمر ارائه شده است. بر 
اساس این جدول که با میانگین نظری 3 مقایسه شده است، 
میزان آزمون معنادار بوده، یعنی تفاوت معناداری بین میانگین 
نظری و مقدار محاسبه شده برای متغیر یادگیری مادام العمر 
وجود دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که یادگیری مادام العمر 

در وضعیت مطلوب قرار دارد.

بحث و نتیجه گیری
در عصر کنونی، برای آنکه سازمان ها بتوانند در اقتصاد 
دانش محور امروزی به حیات خود ادامه دهند، باید به کارآفرینی 
به منزله ی راهبردی ضروری، به طور ویژه توجه کنند و برای 
تقویت و توسعه ی آن، عوامل و مؤلفه های مختلف تأثیرگذار بر 
آن را شناسایی و واکاوی دقیق نمایند. در این میان با توجه به 
افزایش روزافزون نقش دانش و سرمایه های دانشی، سازمان ها 
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 شهر بیرجند چگونه است؟ کویرتایر ی کارخانهکارکنان  میانفکری در  ی سرمایهدوم پژوهش: وضعیت  پرسش

 

 

 

 

 فکری ی سرمایههای  های توصیفی مؤلفه شاخص - 8جدول 
میانگین خطای 
 انحراف استاندارد

انحراف 
 معیار

 متغیر تعداد میانگین

 ی سرمایه 116 19/8 81/1 111/1
 فکری

181/1 11/1 21/8  116 
 ی سرمایه

 ساختاری

119/1 21/1 91/8 116 
 ی سرمایه

 انسانی

111/1 28/1 91/8 116 
 ی سرمایه

 ارتباطی

 های آن فکری و مؤلفه ی سرمایه یی نمونهآزمون تی تک  - 2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول،  این . طبقدهد میآن را نشان  های مؤلفهفکری سازمان و  ی سرمایهاف معیار ، وضعیت میانگین و انحر8جدول 
ارتباطی  ی سرمایهفکری باالتر است. بعدازآن  ی سرمایه های مؤلفه ی بقیهطور معناداری از  به 3.92انسانی با میانگین  ی سرمایه

فکری و  ی سرمایهمیانگین نمرات  ی مقایسهار دارد. برای قر 3.40ساختاری با میانگین  ی سرمایهو در انتها  3.90با میانگین 
شده است،  نشان داده 2طور که در جدول  شده است. همان استفاده یی نمونهتک  از آزمون تی 8 آن با میانگین نظری های مؤلفه
انگین نظری برخوردارند؛ آن از میانگین باالتری نسبت به می های مؤلفهفکری و  ی سرمایهآزمون معنادار است یعنی،  ی نتیجه

 د.آن در وضعیت مطلوب قرار دار های مؤلفهفکری و  ی سرمایهتوان نتیجه گرفت که  بنابراین می

 نام متغیر

 = میانگین نظری3

 مقدار
t 

درجه 
 آزادی

df 

سطح 
 معناداری

sig 

تفاوت 
 میانگین

ن حدود اطمینا
59/0 

 باال پایین
 18/1 12/1 19/1 116/1 111 11/81 فکری ی سرمایه

 21/1 88/1 1 /21 116/1 111 66 /16 ساختاری ی سرمایه

 91/1 11/1 91/1 116/1 111 12/86 انسانی ی سرمایه

 91/1 11/1 91/1 116/1 111 11/82 ارتباطی ی سرمایه

جدول 3- شاخص های توصیفی مؤلفه های سرمایه ی فکری
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 شهر بیرجند چگونه است؟ کویرتایر ی کارخانهکارکنان  میانفکری در  ی سرمایهدوم پژوهش: وضعیت  پرسش

 

 

 

 

 فکری ی سرمایههای  های توصیفی مؤلفه شاخص - 8جدول 
میانگین خطای 
 انحراف استاندارد

انحراف 
 معیار

 متغیر تعداد میانگین

 ی سرمایه 116 19/8 81/1 111/1
 فکری

181/1 11/1 21/8  116 
 ی سرمایه

 ساختاری

119/1 21/1 91/8 116 
 ی سرمایه

 انسانی

111/1 28/1 91/8 116 
 ی سرمایه

 ارتباطی

 های آن فکری و مؤلفه ی سرمایه یی نمونهآزمون تی تک  - 2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول،  این . طبقدهد میآن را نشان  های مؤلفهفکری سازمان و  ی سرمایهاف معیار ، وضعیت میانگین و انحر8جدول 
ارتباطی  ی سرمایهفکری باالتر است. بعدازآن  ی سرمایه های مؤلفه ی بقیهطور معناداری از  به 3.92انسانی با میانگین  ی سرمایه

فکری و  ی سرمایهمیانگین نمرات  ی مقایسهار دارد. برای قر 3.40ساختاری با میانگین  ی سرمایهو در انتها  3.90با میانگین 
شده است،  نشان داده 2طور که در جدول  شده است. همان استفاده یی نمونهتک  از آزمون تی 8 آن با میانگین نظری های مؤلفه
انگین نظری برخوردارند؛ آن از میانگین باالتری نسبت به می های مؤلفهفکری و  ی سرمایهآزمون معنادار است یعنی،  ی نتیجه

 د.آن در وضعیت مطلوب قرار دار های مؤلفهفکری و  ی سرمایهتوان نتیجه گرفت که  بنابراین می

 نام متغیر

 = میانگین نظری3

 مقدار
t 

درجه 
 آزادی

df 

سطح 
 معناداری

sig 

تفاوت 
 میانگین

ن حدود اطمینا
59/0 

 باال پایین
 18/1 12/1 19/1 116/1 111 11/81 فکری ی سرمایه

 21/1 88/1 1 /21 116/1 111 66 /16 ساختاری ی سرمایه

 91/1 11/1 91/1 116/1 111 12/86 انسانی ی سرمایه

 91/1 11/1 91/1 116/1 111 11/82 ارتباطی ی سرمایه

جدول 4- آزمون تی تک نمونه یی سرمایه ی فکری و مؤلفه های آن
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 شهر بیرجند چگونه است؟ کویرتایر ی کارخانهکارکنان  میانالعمر در  مادام سوم پژوهش: وضعیت یادگیری پرسش

 العمر های توصیفی یادگیری مادام شاخص - 1جدول 
انگین خطای می

 انحراف استاندارد
انحراف 

 معیار
 متغیر تعداد میانگین 

111/1 28/1 61/8 116 
یادگیری 

 العمر مادام

 
 العمر یادگیری مادام یی نمونهآزمون تی تک  - 1جدول 

 
 
 
 
 
 

 یی ، نتایج آزمون تی تک نمونه1جدول است. در  3.18العمر  شده برای یادگیری مادام ، میانگین محاسبه1با توجه به جدول 
میزان آزمون  ،شده است مقایسه 8نظری  شده است. بر اساس این جدول که با میانگین العمر ارائه مادام یادگیریبرای متغیر 
العمر وجود دارد؛  مادام یادگیریبرای متغیر  شده یعنی تفاوت معناداری بین میانگین نظری و مقدار محاسبه ،معنادار بوده
 العمر در وضعیت مطلوب قرار دارد. توان نتیجه گرفت که یادگیری مادام بنابراین می

 
 یریگ جهیبحث و نت

 د به کارآفرینییمحور امروزی به حیات خود ادامه دهند، با ها بتوانند در اقتصاد دانش برای آنکه سازمان در عصر کنونی،
های مختلف تأثیرگذار بر آن  آن، عوامل و مؤلفه ی توسعهطور ویژه توجه کنند و برای تقویت و  راهبردی ضروری، به ی منزله به

ها  های دانشی، سازمان ن با توجه به افزایش روزافزون نقش دانش و سرمایهرا شناسایی و واکاوی دقیق نمایند. در این میا
د یجد یکردیرو یتنهایی مفید نیست، بلکه بر مبنا های مالی و فیزیکی به گذاری و تأکید بر سرمایه اند سرمایه خوبی دریافته به

منابع سازمانی و  افزاترین ارزشی از کیعنوان  به یفکر ی سرمایهد بر یخود، با ینی و درنتیجه تضمین بقایکارآفر ی توسعهدر 
ها  سازمان ی دهنده تشکیلواحدهای  ،افراد ها تمرکز کنند. از سوی دیگر، شاخص کلیدی در ایجاد مزیت نسبی برای سازمان

ن ی همگاساز های محوری و آماده قابلیت ی توسعههستند. یادگیری مداوم کارکنان برای تحول مستمر سازمان، گسترش و 
 ی سرمایه اصلی بررسی وضعیت باهدف پژوهشبا در نظر گرفتن اهمیت موضوع؛ این  .ست ضرورینامشخص  ی آیندهبرای 

 پژوهشهای  شهر بیرجند انجام گرفت. یافته کویرتایر ی کارخانهکارآفرینی کارکنان  های ویژگیو  العمر مادامفکری و یادگیری 
؛ های آن باالتر از سطح میانگین نظری قرار دارد های کارآفرینی کارکنان و تمام مؤلفه میانگین ویژگی ،در گروه نمونه نشان داد
های  باال بودن میانگین ویژگی در وضعیت مطلوب قرار دارد. کویرتایر ی کارخانه های کارآفرینی کارکنان ویژگیبنابراین 

های موجود، استقبال و  شده، استفاده از فرصت ریزی های دقیق و برنامه کارآفرینی در کارخانه ممکن است به علت فعالیت
و  یج با پژوهش آراستین نتایاپذیری در حل مشکالت، تمایل به انجام کارهای سخت و غیره باشد.  پذیرش تغییر، مسئولیت

 نام متغیر

 = میانگین نظری3

 مقدار
 t 

 درجه
 آزادی 

 سطح
 معناداری 

تفاوت 
 میانگین

حدود اطمینان 
59/0 

 باال پایین
یادگیری 

 العمر مادام
18/1 111 116/1 61/1 68/1 18/1 

جدول 5- شاخص های توصیفی یادگیری مادام العمر

 

9 
 

 

 شهر بیرجند چگونه است؟ کویرتایر ی کارخانهکارکنان  میانالعمر در  مادام سوم پژوهش: وضعیت یادگیری پرسش

 العمر های توصیفی یادگیری مادام شاخص - 1جدول 
انگین خطای می

 انحراف استاندارد
انحراف 

 معیار
 متغیر تعداد میانگین 

111/1 28/1 61/8 116 
یادگیری 

 العمر مادام

 
 العمر یادگیری مادام یی نمونهآزمون تی تک  - 1جدول 

 
 
 
 
 
 

 یی ، نتایج آزمون تی تک نمونه1جدول است. در  3.18العمر  شده برای یادگیری مادام ، میانگین محاسبه1با توجه به جدول 
میزان آزمون  ،شده است مقایسه 8نظری  شده است. بر اساس این جدول که با میانگین العمر ارائه مادام یادگیریبرای متغیر 
العمر وجود دارد؛  مادام یادگیریبرای متغیر  شده یعنی تفاوت معناداری بین میانگین نظری و مقدار محاسبه ،معنادار بوده
 العمر در وضعیت مطلوب قرار دارد. توان نتیجه گرفت که یادگیری مادام بنابراین می

 
 یریگ جهیبحث و نت

 د به کارآفرینییمحور امروزی به حیات خود ادامه دهند، با ها بتوانند در اقتصاد دانش برای آنکه سازمان در عصر کنونی،
های مختلف تأثیرگذار بر آن  آن، عوامل و مؤلفه ی توسعهطور ویژه توجه کنند و برای تقویت و  راهبردی ضروری، به ی منزله به

ها  های دانشی، سازمان ن با توجه به افزایش روزافزون نقش دانش و سرمایهرا شناسایی و واکاوی دقیق نمایند. در این میا
د یجد یکردیرو یتنهایی مفید نیست، بلکه بر مبنا های مالی و فیزیکی به گذاری و تأکید بر سرمایه اند سرمایه خوبی دریافته به

منابع سازمانی و  افزاترین ارزشی از کیعنوان  به یفکر ی سرمایهد بر یخود، با ینی و درنتیجه تضمین بقایکارآفر ی توسعهدر 
ها  سازمان ی دهنده تشکیلواحدهای  ،افراد ها تمرکز کنند. از سوی دیگر، شاخص کلیدی در ایجاد مزیت نسبی برای سازمان

ن ی همگاساز های محوری و آماده قابلیت ی توسعههستند. یادگیری مداوم کارکنان برای تحول مستمر سازمان، گسترش و 
 ی سرمایه اصلی بررسی وضعیت باهدف پژوهشبا در نظر گرفتن اهمیت موضوع؛ این  .ست ضرورینامشخص  ی آیندهبرای 

 پژوهشهای  شهر بیرجند انجام گرفت. یافته کویرتایر ی کارخانهکارآفرینی کارکنان  های ویژگیو  العمر مادامفکری و یادگیری 
؛ های آن باالتر از سطح میانگین نظری قرار دارد های کارآفرینی کارکنان و تمام مؤلفه میانگین ویژگی ،در گروه نمونه نشان داد
های  باال بودن میانگین ویژگی در وضعیت مطلوب قرار دارد. کویرتایر ی کارخانه های کارآفرینی کارکنان ویژگیبنابراین 

های موجود، استقبال و  شده، استفاده از فرصت ریزی های دقیق و برنامه کارآفرینی در کارخانه ممکن است به علت فعالیت
و  یج با پژوهش آراستین نتایاپذیری در حل مشکالت، تمایل به انجام کارهای سخت و غیره باشد.  پذیرش تغییر، مسئولیت

 نام متغیر

 = میانگین نظری3

 مقدار
 t 

 درجه
 آزادی 

 سطح
 معناداری 

تفاوت 
 میانگین

حدود اطمینان 
59/0 

 باال پایین
یادگیری 

 العمر مادام
18/1 111 116/1 61/1 68/1 18/1 

جدول 6- آزمون تی تک نمونه یی یادگیری مادام العمر

مدیریت:  بررسی وضعیت سرمایه ی فکری، یادگیری ... 
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هماهنگی دارد. از طرف دیگر نتایج پژوهش نشان می دهد 
میانگین سرمایه ی فکری و تمام مؤلفه های آن و همچنین میانگین 
یادگیری مادام العمر کارکنان نیز از میانگین نظری باالتر و در 

وضعیت مطلوب قرار دارد.

پیشنهادها
بر اساس یافته های پژوهشی و مبانی نظری، پیشنهادهایی 

ارائه می شود:
_ ویژگی های مرتبط با کارآفرینی بسیار زیاد و متنوع اند. پیشنهاد 
می شود عالوه بر ویژگی هایی که در این پژوهش مطالعه شده، 

قابلیت های دیگری نیز شناسایی و بررسی شود.
_ به دلیل اینکه کارآفرینی یک مقوله ی فردی و از راه تجربه و انتقال 
آن قابل یادگیری و آموزش است، افزایش مهارت، تخصص و 
توان فردی افراد سازمان از طریق برگزاری دوره های آموزش 
کارآفرینی و ارائه ی آموزش ها الزم متناسب با نیازها، 
می تواند در درجه ی اول به تقویت کارآفرینی و در ادامه 
به تسهیل و به کارگیری ویژگی های آن در سازمان منجر 

شود.
_با انجام دادن پژوهش های بیشتر و گسترده تر، می توان مدلی جامع 
 و بومی به منظور سنجش قابلیت های کارآفرینی در ایران ارائه

کرد 

Managementمدیریت

به خوبی دریافته اند سرمایه گذاری و تأکید بر سرمایه های مالی 
و فیزیکی به تنهایی مفید نیست، بلکه بر مبنای رویکردی جدید 
در توسعه ی کارآفرینی و درنتیجه تضمین بقای خود، باید بر 
سرمایه ی فکری به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع سازمانی 
و شاخص کلیدی در ایجاد مزیت نسبی برای سازمان ها تمرکز 
کنند. از سوی دیگر، افراد، واحدهای تشکیل دهنده ی سازمان ها 
هستند. یادگیری مداوم کارکنان برای تحول مستمر سازمان، 
گسترش و توسعه ی قابلیت های محوری و آماده سازی همگان 
برای آینده ی نامشخص ضروری ست. با در نظر گرفتن اهمیت 
موضوع؛ این پژوهش باهدف اصلی بررسی وضعیت سرمایه ی 
فکری و یادگیری مادام العمر و ویژگی های کارآفرینی کارکنان 
کارخانه ی کویرتایر شهر بیرجند انجام گرفت. یافته های پژوهش 
نشان داد در گروه نمونه، میانگین ویژگی های کارآفرینی کارکنان 
و تمام مؤلفه های آن باالتر از سطح میانگین نظری قرار دارد؛ 
بنابراین ویژگی های کارآفرینی کارکنان کارخانه ی کویرتایر در 
وضعیت مطلوب قرار دارد. باال بودن میانگین ویژگی های 
کارآفرینی در کارخانه ممکن است به علت فعالیت های دقیق 
و برنامه ریزی شده، استفاده از فرصت های موجود، استقبال 
و پذیرش تغییر، مسئولیت پذیری در حل مشکالت، تمایل 
به انجام کارهای سخت و غیره باشد. این نتایج با پژوهش 
آراستی و همکاران )1392( و محمدی و همکاران )1390( 
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Abstract: Entrepreneurship is the centerpiece of economic development, and the entrepreneurs, 
through	the	destruction	of	the	old	and	inefficient	methods	of	the	past	and	replacing	them	with	efficient	
and modern methods, give rise to economic system, dynamism and life. Among the factors involved 
in entrepreneurship is the issue of intellectual capital and lifelong learning. Therefore, the purpose 
of	this	study	was	to	investigate	the	status	of	intellectual	capital,	lifelong	learning	and	entrepreneurial	
characteristics of the employees of the Kavir Tire factory in Birjand city. The research method 
was	descriptive-correlational	 and	 the	 statistical	 population	 consisted	of	 employees	of	 the	Kavir	
Tire	factory	in	Birjand	city	(1160	people),	291	of	them	were	selected	as	a	sample	by	purposeful	
sampling.	Data	were	gathered	by	using	three	questionnaires;	entrepreneurial	characteristics	of	Neg	
Neneh	(2011)	with	Cronbach's	alpha	of	0.77,	Intellectual	Capital	of	Bontis	(1998)	with	Cronbach's	
alpha	of	0.90,	and	life-long	learning	of	Wielkiewicz	and	Meuwissen		(2014)	with	Cronbach's	alpha	
of	0.82.	The	results	of	the	research	show	that	the	status	of	entrepreneurial	characteristics	and	its	
components, intellectual capital and its components, and lifelong learning are in a desirable level.

Keywords: Intellectual capital, Lifelong learning, Entrepreneurial characteristics.
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