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چكیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نگرش کارآفرینانه بر اساس سرمایه فکری و اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی
انجام شد .این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش کارکنان
دانشگاههای جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی  1397-98به تعداد  600نفر بودند .با توجه
به حجم جامعه و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  234نفر با روش نمونهگیری طبقهای بر اساس شهرستان
محل خدمت بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای نگرش کارآفرینانه (رابینز و کالتر،
 ،)1989س��رمایه فکری (بونتیس ،)1996 ،س��رمایه اجتماعی (پاژاک )2006 ،و تعهد س��ازمانی (آلن و مایر)1990 ،
استفاده شد .دادهها با روش معادالت ساختاری در سطح معناداری کوچکتر از  0/05تحلیل گردید .یافتهها نشان داد
که سرمایه فکری بر تعهد سازمانی و نگرش کارآفرینانه ،سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و نگرش کارآفرینانه و
تعهد سازمانی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر مستقیم و معنادار داشتند .همچنین ،سرمایه فکری و اجتماعی با میانجی تعهد
سازمانی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشتند ( .)P<0/05تعهد سازمانی میانجی مناسبی بین سرمایه
فکری و اجتماعی با نگرش کارآفرینانه بود .بر اساس نتایج ،برنامهریزی برای بهبود سرمایه فکری و اجتماعی و تعهد
سازمانی جهت بهبود نگرش کارآفرینانه ضروری است.
واژه های کلیدی :نگرش کارآفرینانه ،سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی ،تعهد سازمانی
 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزش ،گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران

 .2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران (نویسنده مسئول) r.vahdat_77@yahoo.com

 .3استاد ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
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مقدمه
کارآفرین��ی ب��ه معنای تعه��د انجام دادن ک��اری است و کارآفری��ن شخصی است ک��ه سازماندهی،
برنامهری��زی و مدیری��ت میکن��د و خطرهای یک توسع��ه را برعهده میگیرد (بین��ان ،جونز و پیکرنل
 .)2020 ،کارآفرین��ی فرایند ایجاد چیزی بیش��تر از ارزش تالشها و زمان��ی است که صرف آن شده و
کارآفری��ن رضایت مالی و رضای��ت درونی را بهعنوان پاداش منتج از تالشهای کارآفرینانه خود دریافت
میکن��د (گ�لاس ،پ��والک و وارد .)2017 ،نگ��رش یک حالت درون��ی و آمادگی و نگ��رش کارآفرینانه
جهتگیریه��ای شخصی به سمت فعالیتهای ارزشمن��د در آینده و خوداستخدامی در کسبوکارهای
کوچک تعریف شده که دارای انگیزه پیشرفت ،کنترل درونی ،عزت نفس و خالقیت نیز میباشد (مهفود،
تریون��و ،سادی��را و مالیانی .)2020 ،نگرش کارآفرینانه نگرشی است که اجزای انگیزه پیش��رفت ،کنترل
درون��ی ،عزتنفس و خالقیت را با ترکیبی از ابع��اد سهگانه نگرش شناختی ،عاطفی و رفتاری را در پی
دارد (دراگیسی ،البولیسکو و تاماسیال .)2014 ،نگرش کارآفرینانه فرد را درگیر فرایند کارآفرینی میکند
و ای��ن نوع نگرش ،ترکیبی از سه نوع واکنش شناختی ،عاطفی و رفتاری درباره یک موضوع کارآفرینانه
است (دو و دادواری.)2017 ،
یک��ی از عوامل مرتبط ب��ا کارآفرینی ،سرمایه فکری است که به دانش و اطالع��ات کاربردی اشاره دارد
و میتوان��د برای سازمان خلق ارزش کند (یون��گ ،یاسلیزا ،رامایاه و فاویهینمی .)2019 ،سرمایه فکری را
میتوان اساسیترین دارایی نامش��هود و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری را اساسیترین دارای مشهود
ی��ک سازمان دانست (ساردو ،سراسکوئیرو و آلوز .)2018 ،این سازه بیش��تری مبتنی بر دانش و اطالعات
است و میتواند شامل هر چیزی از وفاداری مشتری گرفته تا مهارتهای تکنولوژیکی باشد که تاثیر مهمی
بر فرایندهای نوآوری سازمانی دارند (نیلسن ،راسلندر و شاپر .)2016 ،به عبارت دیگر ،سرمایه فکری یک
دان��ش سازمانی وسیع و گسترده است که ب��رای هر سازمان منحصر به فرد میباشد و به سازمانها اجازه
میدهد تا به طور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر انطباق دهند (لی و لیو.)2018 ،
یک��ی دیگر از عوامل مرتبط با کارآفرینی ،سرمایه اجتماعی است (مهفود و همکاران .)2020 ،سرمایه
اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادینهشده
بی��ن افراد یا گروه است (اتش��ان ،بیکلر ،ری و اسپرینگر .)2020 ،این س��ازه به آن دسته از ویژگیهای
زندگ��ی اجتماع��ی ،شبکهه��ا ،هنجارها و اعتماد اش��اره دارد که از طریق رواب��ط اجتماعی و پیوستگی
اجتماع��ی امکان دسترس��ی به منابع تحقق مییابد (ل��و و پنگ .)2019 ،سرمای��ه اجتماعی به معنای
مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی است که اعضای گروهی که با هم همکاری میکنند
در آن سهی��م هستند (رحیمی ،مدنی و افتخار .)1396 ،سرمایه اجتماعی مفهومی چندوجهی و منبعی
است که میراث روابط اجتماعی میباشد و باعث تسهیل فعالیتهای جمعی میشود .این سازه از طریق
اجتماعیش��ده ایجاد و شامل اعتماد ،هنجارهای مش��ارکتی و شبکههایی از پیوندهای اجتماعی است و
باعث دورهم جمعشدن افراد به صورت مسنجم و باثبات در داخل گروه معین با هدف مشترک میشود
(عبدالهی ،پیرزاد ،روانبخش ،شیرکوند و عاشوری.)1395 ،
یک��ی از متغیرهایی که میتواند بی��ن سرمایه فکری و اجتماعی با نگ��رش کارآفرینانه نقش میانجی
داشت��ه باش��د ،تعهد سازمانی اس��ت .تعهد سازمانی وضعیت��ی است که در آن کارکن��ان خود را با یک
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سازم��ان خ��اص و هدفهای آن تعیین هوی��ت میکنند و آرزوی عضویت و باقیمان��دن در آن را دارند
(وانگ ،کیل ،اه و شن .)2017 ،این سازه دارای سه بخش تعهد عاطفی (نش��اندهنده وابستگی عاطفی
ف��رد به سازم��ان و پذیرش هدفه��ای آن) ،تعهد مستمر (تالش مستمر و مش��تاقانه ب��رای دستیابی
ب��ه اه��داف سازم��ان) و تعهد هنجاری (ال��زام و احساس تکلیف ب��ه ماند در سازم��ان) است (وو و چن
 .)2018 ،تعه��د سازمان��ی میزان تطابق و تعل��ق فرد به سازمان را منعکس و با س��ه عامل اعتقاد قوی
و پذی��رش ارزشهای سازم��ان ،تمایل و نگرش مثبت به سازمان و میل به ماندن در سازمان مش��خص
میشود (اینوالندر.)2015 ،
پژوهشه��ای اندکی روابط سرمایه فکری و اجتماعی ،تعهد سازمان��ی و نگرش کارآفرینانه را بررسی
کردند .برای مثال نتایج پژوهش چن ،وانگ و سان ( )2012نشان داد که سرمایه فکری و تعهد سازمانی
رابط��ه مثبت و معنادار داشتند .توکلی ،نصراصفهانی ،شیرویهزاد و جعفری ( )1394ضمن پژوهش��ی به
ای��ن نتیجه رسیدند که مدیریت سرمایه انسانی (سرمایه فکری) بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار
داشت .در پژوهش��ی دیگر رضای��ی و رضایی ( )1392گزارش کردند که کارای��ی سرمایه فکری و تعهد
سازمانی رابط��ه مثبت و معنادار داشتند .نتایج پژوهش سانچز ،فرناندز-سیرانو و رامیرو ( )2018حاکی
از رابطه مثبت و معنادار ارزشهای شخصی ،نگرش کارآفرینانه ،سرمایه فکری و نوآوری بود .خلیلنژاد،
یوسف��ی طبس ،گلمحم��دی و محمدی ( )1398ضمن پژوهش��ی به این نتیج��ه رسیدند که سرمایه
فک��ری بر گرایشهای کارآفرینان��ه و نوآورانه تاثیر مستقیم و معنادار داشت .در پژوهش��ی دیگر نادری
و رستم��ی ( )1395گ��زارش کردند که سرمای��ه فکری بر کارآفرینی سازمانی تاثی��ر مستقیم و معنادار
داشت .همچنین ،نتایج پژوهش اکوزام و تان ( )2014نش��ان داد ک��ه سرمایه اجتماعی ،رضایت شغلی
و تعه��د سازمانی رابطه مثبت و معن��ادار داشتند .سجادی ،عبودی ،زارع و علیدوست قهفرخی ()1397
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی تاثیر معنادار مثبت داشت.
در پژوهش��ی دیگر اردالن ،قنبری ،بهش��تیراد و نویدی ( )1394گزارش کردند که سرمایه اجتماعی بر
تعهد سازمانی تاثیر مستقیم و معنادار داشت .نتایج پژوهش مهفود و همکاران ( )2020حاکی از رابطه
مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی ،نگرش کارآفرینانه و تمایل به کارآفرینی بود .در پژوهشی دیگر ویس،
انیسیم��وا و شیروک��وا ( )2019گزارش کردند که سرمایه اجتماعی و تمای��ل به کارآفرینی رابطه مثبت
و معن��ادار داشت .رستگ��ار ،اکبرزاده صفوئی و حسنپور امیری ( )1397ضمن پژوهش��ی به این نتیجه
رسیدن��د که سرمایه انسان��ی و سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیم و معنادار بر قصد کارآفرینانه داشتند .در
پژوهش��ی دیگر یادگار ،معماریانی و صدقآمیز ( )1393گزارش کردن��د که سرمایه اجتماعی بر نگرش
کارآفرینان��ه تاثیر معنادار داشت .عالوه بر آن ،نتایج پژوهش سینگ و اناهرینگ ( )2019نش��ان دد که
تمای��ل کارآفرینان��ه ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معن��ادار داشتند .طغرایی ،شریفی و
دارابیان ( )1395ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رسیدند ک��ه تعهد سازمانی بر گرایش کارآفرینانه تاثیر
مستقیم و معنادار داشت .در پژوهشی دیگر بصیرت ،اکبری ،ایمانی و دهقان نجمآبادی ( )1395گزارش
کردند که تعهد سازمانی و گرایش کارآفرینانه رابطه مثبت و معنادار داشتند.
کارآفرین��ی و نگرش کارآفرینانه نقش مهمی در موفقی��ت و عملکرد سازمانها و از آنجایی که برخی
پژوهشه��ا تاثی��ر تعدادی از متغیرها از جمل��ه سرمایه اجتماعی را بر روی نگ��رش کارآفرینانه بررسی
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کردند ،اما این پژوهشها کمتر به نقش سرمایه فکری و تعهد پرداختند .پس یکی از خألهای پژوهشی
عدم توجه پژوهشهای قبلی به تاثیر مستقیم و غیرمستقیم سرمایه فکری و اجتماعی و تعهد سازمانی
بر نگرش کارآفرینانه است .با توجه به مطالب باال و از آنجایی که برای بهبود نگرش کارآفرینانه ابتدا باید
عوامل مرتبط و موثر بر آن را شناسایی کرد ،لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نگرش کارآفرینانه بر
اساس سرمایه فکری و اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی انجام شد .بنابراین ،مدل مفهومی پژوهش در
شکل  1ارائه شد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوه��ش حاضر از نظر ه��دف کاربردی و از نظر شی��وه اجرا توصیفی از ن��وع همبستگی بود .جامعه
پژوهش کارکنان دانشگاههای جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1397-98
به تعداد  600نفر بودند .با توجه به حجم جامعه و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  234نفر به
دلی��ل تفاوت در تعداد کارکنان شهرستانهای مختلف با روش نمونهگیری طبقهای بر اساس شهرستان
مح��ل خدمت بهعن��وان نمونه انتخاب شدند .برای این منظور ابتدا حجم جامعه در هر شهرستان استان
آذربایج��ان غرب��ی تهیه و سپس نسبت آن بر اساس تقسیم حجم هر شهرستان به کل نمونه ( 600نفر)
بدس��ت آم��د و در نهایت به همان نسبت از شهرستانها به روش تصادف��ی نمونهگیری شد .برای انجام
این پژوهش پس از هماهنگی با مسئوالن دانش��گاههای جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی و
نمونهگیری از نمونهها خواسته شد تا با دقت پرسشنامههای زیر را تکمیل کنند.
2
پرسش�نامه نگرش کارآفرینانه :1پرسش��نامه نگرش کارآفرینانه را رابین��ز و کالتر ( )1989با  23گویه
ساختن��د که بر اس��اس مقیاس پنج گزینهای لیک��رت از یک تا پنج نمرهگذاری میش��ود .نمره ابزار با
میانگین گرفتن از نمره گویهها محاسبه و نمره باالتر نشاندهنده نگرش کارآفرینانه بیشتر است .رابینز
و کالت��ر ( )1989روایی سازه ابزار را ب��ا روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ
 0/88گ��زارش کردند .همچنین ،در پژوه��ش بیگینیا ،صفری و محمدی ( )1389پایایی با روش آلفای
کرونباخ  0/87بدست آمد .در پژوهش حاضر پایایی این ابزار با روش آلفای  0/927محاسبه شد.
1. entrepreneurial attitude questionnaire
2. Robbins & Coulter
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پرسش�نامه س�رمایه فکری :1پرسش��نامه سرمایه فکری را بونتیس )1996( 2با  24گویه ساخت که بر
اس��اس مقیاس پنج گزینهای لیکرت از یک تا پن��ج نمرهگذاری میشود .نمره ابزار با میانگین گرفتن از
نمره گویهها محاسبه و نمره باالتر نشاندهنده سرمایه فکری بیشتر است .بونتیس ( )1996پایایی ابزار
را با روش آلفای کرونباخ  0/92گزارش کردند .همچنین ،در پژوهش مهدویخو ،محمود ترابی و ختنلو
( )1394پایای��ی با روش آلف��ای کرونباخ  0/97بدست آمد .در پژوهش حاض��ر پایایی این ابزار با روش
آلفای  0/876محاسبه شد.
پرسش�نامه سرمایه اجتماعی :3پرسش��نامه سرمایه اجتماعی را پاژاک )2006( 4با  12گویه ساخت که
بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری میشود .نمره ابزار با میانگین گرفتن از
نمره گویهها محاسبه و نمره باالتر نشاندهنده سرمایه اجتماعی بیشتر است .پاژاک ( )2006روایی ابزار
را با مفاهیم اعتماد اجتماعی تعمیمیافته و تساهل اجتماعی تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ
 0/86گ��زارش کرد .همچنین ،در پژوهش عبدالهی و همک��اران ( )1395پایایی با روش آلفای کرونباخ
 0/84بدست آمد .در پژوهش حاضر پایایی این ابزار با روش آلفای  0/811محاسبه شد.
پرسشنامه تعهد سازمانی :5پرسشنامه سرمایه اجتماعی را آلن و مایر )1990( 6با  24گویه ساختند که
ب��ر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت از ی��ک تا پنج نمرهگذاری میشود .نمره ابزار با میانگین گرفتن
از نمره گویهها محاسبه و نمره باالتر نشاندهنده تعهد سازمانی بیشتر است .آلن و مایر ( )1990روایی
س��ازه ابزار را ب��ا روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن را با روش آلف��ای کرونباخ  0/91گزارش کردند.
همچنین ،در پژوهش عسگری و پورتراب ( )1387پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/82و با روش تنصیف
 0/87بدست آمد .در پژوهش حاضر پایایی این ابزار با روش آلفای  0/965محاسبه شد.
دادهه��ا در دو سط��ح توصیفی و استنباطی با کمک نرمافزاره��ای  19-SPSSو  3-Smart PLSدر
سط��ح معن��اداری کوچکتر از  0/05تحلیل شدند .در سطح توصیف��ی از شاخصهای گرایش مرکزی و
پراکندگ��ی ب��رای توصیف نحوه توزیع متغیرها و در سطح استنباط��ی از روش معادالت ساختاری برای
آزمون فرضهای آماری استفاده شد.
يافتههای پژوهش
آزمودنیه��ای پژوه��ش حاضر  63م��رد و  171زن (جمعا  234نفر) بودند ک��ه از نظر تحصیالت 13
نف��ر دیپلم 57 ،نف��ر کاردانی 72 ،نفر کارشناسی 82 ،نفر کارشناس��ی ارشد و  10نفر دکتری تخصصی
بودن��د .میانگین ،انحراف معیار و ضرای��ب همبستگی سرمایه فکری و اجتماعی ،تعهد سازمانی و نگرش
کارآفرینانه در جدول  1ارائه شد.

1. intellectual capital questionnaire
2. Bontis
3. social capital questionnaire
4. Pajak
5. organizational commitment questionnaire
6. Allen & Meyer
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جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
سرمایه فکری سرمایه اجتماعی تعهد سازمانی

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

سرمایه فکری

3/068

0/570

1

سرمایه اجتماعی

3/130

0/816

**0/610

1

تعهد سازمانی

2/973

0/777

**0/564

**0/498

1

نگرش کارآفرینانه

3/253

0/851

**0/552

**0/476

**0/613

نگرش
کارآفرینانه

1
P>0/01

**

همانطور که در جدول  1مشخص است ،سرمایه فکری و اجتماعی ،تعهد سازمانی و نگرش کارآفرینانه
همبستگی مثبت و معنادار دارند ( .)P>0/01فرض همبستگی کافی بین متغیرها برای انجام مدلیابی
مع��ادالت ساخت��اری برقرار است .همچنین ،ف��رض نرمال بودن بر اساس مقادی��ر آزمون کولموگروف-
اسمیرن��وف برای همه متغیرهای به دلی��ل بزرگتر بودن مقدار معناداری از  0/05برقرار است .بنابراین،
مفروضهه��ای روش تحلیل وج��ود دارد .مدل برازششده نگرش کارآفرینانه ب��ر اساس سرمایه فکری و
اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی به همراه ضرایب استاندارد مسیرها در شکل  2ارائه شد.

شکل  .2مدل برازششده نگرش کارآفرینانه بر اساس سرمایه فکری و اجتماعی با میانجی تعهد
سازمانی به همراه ضرایب استاندارد مسیرها

نتایج شاخصهای برازندگی مدل برازششده نگرش کارآفرینانه بر اساس سرمایه فکری و اجتماعی با
میانجی تعهد سازمانی در جدول  2ارائه شد.
جدول  .2نتایج شاخصهای برازندگی مدل برازششده
شاخصها

df/χ2

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

آماره

2/09

0/01

0/97

0/96

0/99

0/99

حد پذیرش

کوچکتر از  3کوچکتر از  0/05بزرگتر از  0/95بزرگتر از  0/95بزرگتر از  0/95بزرگتر از 0/95
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همانط��ور که در جدول  2مش��خص است ،مدل برازششده به دلی��ل مقادیر شاخص مجذور کای به
درج��ه آزادی ( ،)df/χ2شاخص ریش��ه میانگین مربعات خطای ب��رآورد ( ،)RMSEAشاخص نیکویی
برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش اصالحشده ( ،)AGFIشاخص برازش تطبیقی ( )CFIو شاخص
برازش هنجارشده ( )NFIدارای برازشی مناسبی است .نتایج تاثیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای
پژوهش در جدول  3ارائه شد.
جدول  .3نتایج تاثیرهای مستقیم و غیرمستقیم
ضریب مسیر

آماره t

معناداری

فرضیهها
سرمایه فکری بر تعهد سازمانی تاثیر مستقیم دارد.

0/366

8/788

>0/05

سرمایه فکری بر نگرش کارآفرینانه تاثیر مستقیم دارد.

0/327

7/277

>0/05

سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی تاثیر مستقیم دارد.

0/352

8/416

>0/05

سرمایه اجتماعی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر مستقیم دارد.

0/291

6/515

>0/05

تعهد سازمانی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر مستقیم دارد.

0/398

9/098

>0/05

سرمایه فکری با میانجی تعهد سازمانی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر غیرمستقیم دارد.

0/145

11/215

>0/05

سرمایه اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر غیرمستقیم دارد.

0/140

10/671

>0/05

همانطور که در جدول  3مشخص است ،سرمایه فکری بر تعهد سازمانی و نگرش کارآفرینانه ،سرمایه
اجتماع��ی بر تعهد سازمانی و نگرش کارآفرینان��ه و تعهد سازمانی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر مستقیم و
معن��ادار دارند .همچنین ،سرمایه فکری و اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر
غیرمستقیم و معنادار دارند (.)<0P/05
بحث و نتیجهگیری
نتایج نش��ان داد سرمایه فکری بر تعهد سازمانی و نگرش کارآفرینانه تاثیر مستقیم و معنادار داشتند.
ای��ن نتای��ج در زمینه تاثیر سرمای��ه فکری بر تعهد سازمانی ب��ا نتایج پژوهشه��ای توکلی و همکاران
( ،)1394رضایی و رضایی ( )1392و چن و همکاران ( )2012و در زمینه تاثیر سرمایه فکری بر نگرش
کارآفرینان��ه با نتایج پژوهشهای خلیلنژاد و همک��اران ( ،)1398نادری و رستمی ( )1395و سانچز و
همک��اران ( )2018همسو بود .در تبیین این نتایج بر مبنای پژوهش نادری و رستمی ( )1395میتوان
گف��ت که یکی از داراییهای ناملم��وس سازمانی سرمایه فکری است که شام��ل دانش افراد ،خالقیت،
شه��رت سازمان ،ظرفیتهای سازمانی ،روابط با مش��تریان ،عرضهکنندگان ،فن��اوری اطالعاتی و غیره
میباش��د .در واقع کارکنان با خلق دانش بدیع و تبدیل آن به نوآوری یک زنجیره ارزشی خلق میکنند
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که به ثروتاندوزی و اشتغال نیروی انسانی منتهی میشود .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه سرمایه فکری
شام��ل سه مولفه سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای است که سرمایه انسانی بهعنوان
مبن��ای سرمایه فکری محسوب و شامل همه ظرفیتهای افراد ،دان��ش ،مهارتها ،قابلیتها و تخصص
اعض��ای انسانی سازمان میباشد .سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان است
ک��ه دربرگیرنده پایگاهه��ای داده ،نمودارهای سازمانی ،دستورالعملها و برنامهه��ای اجرایی ،فرایندها،
راهبرده��ا و هر آن چیزی است ک��ه ارزش آن برای سازمان باالتر از ارزش مادی باشد .سرمایه رابطهای
یا سرمایه مش��تری در قالب قابلیت بازیابی ،شدت ،بازار و وفاداری مش��تری طبقهبندی میشود و این
سرمای��ه ب��ر نقش خدمات و تاثیر آن بر رواب��ط علی بین رضایت کارکنان ،رضایت مش��تریان ،وفاداری
مش��تریان و عملکرد مالی تاثیر دارد .پس ،سرمایههای ساختاری و رابطهای جزء سرمایههای ملموس و
سرمایه انسانی جزء سرمایههای ناملموس هستند .افراد دارای سرمایه فکری قادر هستند شمار زیادی از
ایدههای نو را خلق کنند و خدمات نوآورانه و متفاوتی را به مشتریان ارائه دهند .بنابراین ،سرمایه فکری
میتواند تعهد سازمانی و نگرش کارآفرینانه را افزایش دهد.
دیگر نتایج نش��ان داد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و نگرش کارآفرینانه تاثیر مستقیم و معنادار
داشتن��د .ای��ن نتایج در زمینه تاثیر سرمای��ه اجتماعی بر تعهد سازمانی با نتای��ج پژوهشهای سجادی
و همک��اران ( ،)1397اردالن و همک��اران ( )1394و اک��وزام و تان ( )2014و در زمین��ه تاثیر سرمایه
اجتماع��ی بر نگرش کارآفرینانه ب��ا نتایج پژوهشهای رستگار و همک��اران ( ،)1397یادگار و همکاران
( ،)1393مهف��ود و همک��اران ( )2020و وی��س و همک��اران ( )2019همسو ب��ود .در تبیین این نتایج
ب��ر مبن��ای پژوهش اردالن و همک��اران ( )1394میتوان گفت که سرمایه اجتماع��ی در بازتولید دیگر
سرمایهه��ا نقش دارد و موجبات رشد فک��ری و نیز پویایی جامعه را فراهم میآورد .بدون شک موفقیت
از آن سازمانهای��ی است که به جای دارایهای��ی مثل ماشینآالت که به طور مستمر نوآوری دارند ،به
دان��ش ،مهارت و شایستگیهای کارکن��ان اعتماد میکنند .ارزش تولیدشدهه ب��ا داراییهای ناملموس
همیشه در صورتهای مالی منعکس نمیشوند ،اما سازمانهای پیشرو درباره این موضوع که دارایهای
ناملم��وس جزء اصلی عملکردهای مربوط به سازمان هستند را درک کردند .از سوی دیگر تعهد یکی از
مهمتری��ن عوامل در ارتباط با مسائل رشد و توسعه اقتصادی هر کش��ور محسوب میشود .به طور کلی
توسع��ه اقتصادی هر کش��ور را میت��وان در گرو ظرفیت و توان تولیدی آن کش��ور دانست .این ظرفیت
نی��ز به انباشت سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی وابسته اس��ت .پس سازمانهایی که سطوح باالیی از
سرمایه اجتماعی را دارند ،با القای دانش و ایدههای جدید و افزایش توانایی فهم و بکارگیری آنها مزیت
رقابت��ی پایدار ایجاد میکنند .به بیان دیگ��ر تعامل ابعاد سرمایه اجتماعی با مسئولیتپذیری اجتماعی،
سازم��ان را ق��ادر به خلق ارزش و نوآوری میسازد و این خود منجر به تعهد و در نهایت بهرهوری نیروی
انسانی (کارآفرینی) میشود .در نتیجه ،میتوان انتظار داشت که با افزایش سرمایه اجتماعی میزان تعهد
سازمانی و نگرش کارآفرینانه افزایش یابد.
همچنین ،نتایج نشان داد تعهد سازمانی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر مستقیم و معنادار داشت .این نتایج
ب��ا نتای��ج پژوهشهای طغرایی و همکاران ( ،)1395بصیرت و همک��اران ( )1395و سینگ و اناهرینگ
( )2019همس��و بود .در تبیین این نتای��ج بر مبنای پژوهش طغرایی و همکاران ( )1395میتوان گفت
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که افراد متعهد غالبا اهداف و ارزشهای سازمان را بهعنوان و اهداف و ارزشهای خود در نظر میگیرند،
ل��ذا این افراد به راحتی ایجاد تغییر و ن��وآوری در سازمان را میپذیرند و مدیران عالی سازمان مطمئن
هستند که در ارائه پروژههای نوآورانه در سازمان با واکنش منفی چنین کارکنانی مواجه نمیشوند و این
افراد به راحتی پذیرای اهداف سازمان هستند و از هیچ تالشی برای موفقیت سازمان فروگذار نمیکنند.
بنابراین ،افزایش تعهد سازمانی نقش موثری در ارتقای نگرش کارآفرینانه دارد.
عالوه بر آن ،سرمایه فکری و اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی بر نگرش کارآفرینانه تاثیر غیرمستقیم
و معنادار داشت .پژوهش��ی در زمینه تاثیر سرمایه فکری و اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی بر نگرش
کارآفرینانه یافت نشد ،اما در تبیین این نتایج میتوان گفت که تاثیر سرمایه فکری و اجتماعی بر نگرش
کارآفرینان��ه به واسطه مکانیسمهای شناختی و اجتماعی صورت میپذیرد که از مهمترین مکانیسمهای
شناخت��ی میتوان به باورهای منطقی درباره خود ،خودکارآمدی ،خودرهبری ،برنامهریزی و خودگردانی
در زمین��ه شغ��ل و از مهمترین مکانیسمهای اجتماعی میتوان به تمای��ل به برقراری روابط اجتماعی و
توانمندی ارتباط مثبت و سازنده با دیگر کارکنان اشاره کرد .از آنجایی که تعهد سازمانی وضعیتی است
که در آن کارکنان خود را با یک سازمان خاص و هدفهای آن تعیین هویت میکنند و آرزوی عضویت
و باقیمان��دن در آن را دارن��د ،لذا هم دارای ابعاد شناختی و ه��م دارای ابعاد اجتماعی است .پس تعهد
سازمانی میتواند بین سرمایه فکری و اجتماعی با نگرش کارآفرینانه نقش میانجی را داشته باشد و این
سازه میانجی مناسبی بین سرمایه فکری و اجتماعی با نگرش کارآفرینانه بود .در نتیجه ،سرمایه فکری
و اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی میتوانند باعث افزایش نگرش کارآفرینانه شوند.
مهمتری��ن محدودیتهای ای��ن مطالعه شامل محدودیت ذاتی پرسش��نامهها ،دشواری انجام به دلیل
پراکندگی دانش��گاههای جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی و محدودشدن جامعه به کارکنان
دانش��گاههای جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی اشاره کرد .پس ،پیشنهاد میشود در صورت
امک��ان برای جمعآوری داده از مصاحبه استفاده ،پژوهشهای بیش��تری درب��اره زوایای مختلف نگرش
کارآفرینانه و حتی رفتار کارآفرینانه انجام و این مطالعه بر روی دانشگاههای جامع علمی کاربردی سایر
استانها و حتی سایر دانش��گاههای دولتی ،غیرانتقاعی و آزاد انجام شد .این مطالعه برای برنامهریزان و
مدیران دانش��گاه جامع علمی کاربردی و حتی سایر دانش��گاهها تلویحات کاربردی دارد .بر اساس نتایج
این مطالعه ،جهت افزایش نگرش کارآفرینانه میتوان از طریق کارگاههای آموزشی میزان سرمایه فکری
و اجتماعی و تعهد سازمانی را بهبود بخشید.
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