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 چکیده

شهود سازمان است و به عنوان ابزاری ارزشمند برای توسعه های نامترین داراییسرمایه فکری از مهم

ها به منظور حفظ مزیت شود. از طرفی ضروری است که شرکتهای کلیدی سازمان محسوب میدارایی

رقابتی خود در محیط دائما در حال تغییر، نسبت به توسعه کارآفرینی اقدامات مؤثری را انجام دهند.. 

 ینیبر کارآفر ی )انسانی، اجتماعی و ساختاری(فکر هیابعاد سرما ریتاثبررسی  پژوهشاین  اصلی هدف

شرکت سایپا شیشه است که با روش  ی پژوهشجامعه آمار باشد.می شهیش پایدر شرکت سا یسازمان

ها توزیع شده است. ها میان آننفر از خبرگان و کارشناسان انتخاب و پرسشنامه 50گیری تصادفی نمونه

روش ها از به منظور تحلیل داده .است پیماشی و از نوع همبستگی -توصیفی پژوهش این در تحقیق روش

 استفاده شده است. نتایج S-PLSافزار یی و مدلسازی معادالت ساختاری در محیط نرمحداقل مربعات جز

 ست.سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی سازمانی شرکت داشته ا نهایی پژوهش نشان داد که

 

 ، مدلسازی معادالت ساختاری.شهیش پایساشرکت  ی،سازمان ینیکارآفری، فکر هیسرماواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 کلی عملکرد سازمان را به دو دستهطور امروزه مدل جدیدی از عملکرد در عرصه سازمانی مطرح شده است و به
( 1فکریکنند که عموما به راستای )سرمایه میعملکردهای ملموس)مشهود( و عملکردهای ناملموس)نامشهود( تقسیم 

 فکری سرمایه همان که هاعملی سازمان ارزش و دفتری ارزش بین افزایش حال در است. اختالف گرایش یافته

 یک دارایی تریناساسی توانمی را فکری است. سرمایه شده فکری سرمایه اهمیت افزایش باعث شودمی نامیده

 سرمایه انسانی، سرمایه عبارتنداز: دارند نظراتفاق  آن بر اغلب محققین که آن اصلی ءجز سه و دانست سازمان

 بیشتری ارزش و شد ایجاد بزرگی چالش هاسازمان ارزشیابی روند تغییر با 1990از سال  .ساختاریاجتماعی و سرمایه 

شد  گرفته نظر در  ...و اهسیستم تجاری، نام کارکنان، دانش و مهارت عملکردهای نامشهود همانند برای
توجه به نقش  نانه،یکارآفر یهاتیفعال یشروع و ادامه یبرا نیافراد کارآفر ییتوانا شیافزا از طرفی(. 1397)علیزادگان، 

 انیدهنده م به عنوان عامل ارتباط یاجتماع یهیدر نظرگرفتن سرما نیآنها و همچن انیو تعامل م یاجتماع یهاشبکه
از ضرورت  نه،یزم نیمنابع و امکانات الزم در ا نیو تام نانهیکار آفر یهافرصت ییو کار نوآور با شناساکسب  یهاشبکه
سرمایه فکری با کارآفرینی تأثیر بررسی  ،پژوهشهدف اصلی این (.  1396 ،یو علو این ینیحس)برخوردار است یاساس

 ورد ارزیابی قرار گرفته است. شیشه سایپا مکت سازمانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر آن می باشد که در شر

 

 مبانی نظری پژوهش
 

 تاریخچه و مفهوم سرمایه فکری

جان کنت گالبرایت  1969توسط فریتز مچالپ مطرح شد پس از آن در سال  1962سرمایه فکری اولین بار در سال 
نامیده “ سرقفلی”)که اغلب املموس ایده عمومی ارزش ن 1980اصطالح سرمایه فکری را به کار برد در اوایل دهه 

ها و های علمی، مقالههای فکری، موضوع مورد پسند بسیاری از محققان و کنفرانسسرمایه شد( را ایتامی مطرح کرد.می
های مرتیوم، دانمارك و استکهلم، در سطح وسیع انجام گیرد. تعداد زیادی پروژه از جمله پروژههای مختلف قرار مینشریه
انتشار یافت. اولین استانداردهای « های فکریسرمایه»لة معتبر علمی با عنوان اولین مج 2000اوایل دهه  گرفت.

های های فکری به همراه کمیتة سرمایهرا دولت دانمارك منتشر کرد. چشم انداز سرمایه« های فکریسرمایه»حسابداری 
های فکری خود را منتشر کرد و کتاب ، اولین گزارش سرمایهفکری در شرکت اسکاندیا تعیین و تشکیل شد. اتحادیة اروپا

های فکری مراکز اتریش منتشر ها گزارش سرمایهرا موسسة بروکینگ به چاپ رسانید، در آن سال« ثروت نامشهود»
-قالهای کتب و مرالو به همراه حجم گسترده« های نامشهوددهی داراییگیری و گزارشمدیریت، اندازه»شود و کتاب می

-گیری سرمایهرسد. تعداد بسیاری پروژه در راستای مدیریت و اندازههای فکری به چاپ میها، پیرامون مدیریت سرمایه

 درحال حاضر نیز درحال پیگیری است.های مختلف، تعریف و انجام شده و های فکری در سازمان
های متخصص، استفاده از دانش و تگنولوژی روز در ها استفاده و تربیت نیرویکی از عوامل مهم در الگوی رقابتی شرکت

هاست. ادبیات صنعت و مدیریت می باشد، لذا عامل تبدیل منابع به حداکثر ارزش همان حلقه ارزش آفرین در سازمان
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ها به معنای میزان منابع فکری سازمانسنجش کمی سرمایه شناسد.می سرمایه فکریمدیریت این مفهوم را به عنوان 
فکری گیری سرمایهباشد لذا ضرورت اندازهی ارزش سازمان میآفرین در سازمان است و این خود نشان دهندهارزش 

)علیزادگان،  گری آن برای ذینفعان بر اندیشمندان عرصه مدیریت و عرصه مالی پوشیده نیستبرای سازمان و گزارش
1397 .) 

 را دانش از ایذخیره فکری . سرمایهدر مقایسه با اطالعات است سرمایة فکری، جستجو و پیگیری استفادة موثر از دانش،
دهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری در نقطه خاصی از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می که

 .(2000)بونتیس، سازمانی مورد توجه قرار گرفته است 

 
 کارآفرینی سازمانیمفهوم 

 ینیدستاورد کارآفر نیترابعاد توسعه مطرح شده است و مهم یامروزه در تمام ،است یدیعلم جد ینیرآفرکا نکهیبا وجود ا
از جامعه شناسان و  یاعده یمناسب است و حت یهااشتغال و رفاه و ثروت و شناخت فرصت جادیتوسعه کشور ا یبرا

 یبه طور ،در سازمان شود یوربهره شیموجب افزا ،زمیمکان کی  وانبه عن تواندیم ینیروان شناسان معتقدند که کارآفر
اند و نگه داشته ایپو ر،یکامالً متغ طیمح کیخود را در  یهاشرکت دیجد یهیزاو کیاز  افتهیتوسعه  یکه امروزه کشورها

 هاتیبستر موفق جادیو موجب ا کنندیم ینیآفراست که نقش یخاص یهاعلت آن کشف و پرورش انسان
 (.1392و همکاران،  مانیسلی)شوندیم

از طرف دیگر می توان گفت که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزی که با تغییرات و تحوالت سریع بین المللی 
همراه شده و فرایند گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی را سبب ساز گردیده است، از کارآفرینی به عنوان موتور 

تواند در رشد اقتصادی کشورها،ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی  نقش مهمی را بر عهده می شود که میتوسعه اقتصادی یاد 
داشته باشد. بنابراین در حال حاضر ضروری است که بنگاه های اقتصادی و سازمان ها به منظور حفظ مزیت رقابتی خود 

ر بنگاه و سازمان خود نهایت حساسیت را به خرج و همچنین تاثیرگذاری گسترده در محیط، نسبت به توسعه کارآفرینی د
 (.1388 دهند)چگنی،

 جادیرشد و ا یبرا ینیهمه جوامع دارد. امروزه کارآفر داریو پا یدر توسعه اقتصاد یدیکل ارینقش بس ینیکارآفر دیتردیب
شود.  یم یتلق یازمانس یها هیسرما نیامروزه از مهمتر ،یاجتماع هیدر جامعه الزم است. سرما یسالم اقتصاد یفضا

 یدارند، درك بهتر هینوع سرما نیکه از ا یاندوخته ا زانیخود و م یه اجتماعیابعاد سرما ییتوانند با شناسا یها مسازمان
و  تیریرا بهتر مد ینیخود، از جمله کارآفر یسازمان لیداشته باشند و مسا یو گروه یفرد نیب یتعامل ها یاز الگو

موثر  یاز راهکارها یکی ،یجهان دیجد یهاو چالش عیسر راتییتغ ،یطیمح نانیعدم اطم شیبا افزا در واقع .دکنن تیهدا
 شیمنظور، افزا نیاست. به هم ینیبه سمت کارآفر شیسبقت از رقبا گرا یربودن گو در جهت تطابق با تحوالت مداوم و

آنها  انیو تعامل م یاجتماع یهاتوجه به نقش شبکه نه،نایکارآفر یهاتیفعال یشروع و ادامه یبرا نیافراد کارآفر ییتوانا
 ییکسب و کار نوآور با شناسا یهاشبکه انیدهنده م به عنوان عامل ارتباط یاجتماع یهیدر نظرگرفتن سرما نیو همچن
 (.1397 )اکبری،برخوردار است یاز ضرورت اساس نه،یزم نیمنابع و امکانات الزم در ا نیو تام نانهیکار آفر یهافرصت
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 پیشینه پژوهش

 آوری اطالعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تحلیل تأثیر فن( در پژوهشی به 1391اکبری و همکاران )
دار و قوی دارد. سرمایه فکری آوری اطالعات بر سرمایه فکری تأثیر معنیمتغیر فنپرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که 

دار و متوسط آوری اطالعات بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنیدار و ضعیفی دارد، اما، فنیر معنیبر کارآفرینی سازمانی تأث
عنوان متغیر تعدیل کننده اثر مثبت سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی را تواند، بهآوری اطالعات میچنین، فندارد. هم

 .افزایش دهد

 سازمانی کارآفرینی بر فکری سرمایه و گزارخدمت رهبری سبک ثیررسی تأ( در پژوهشی به بر1392پور و آهوپای )حسین
 و فکری سرمایه سازمانی، کارآفرینی و گزارخدمت رهبری میان معنادار و مستقیم ارتباط پژوهش نشان از پرداختند. نتایج

 گزارخدمت رهبری و ریفک سرمایههای سازه همچنینداشت.  فکری سرمایه و گزارخدمت رهبری و سازمانی کارآفرینی
 .هستند سازمانی کارآفرینیسازه  بینیتوانایی پیش

های خدمات های سرمایة فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکتتأثیر مؤلفه(، در پژوهشی به بررسی 1393رضایی )
های ؤلفههر یک از م پژوهش نشان داد کهنتایج پرداخته است.  ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجانمشاوره

 62ای اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته دارند و در مجموع، های انسانی، ساختاری و رابطهسرمایة فکری، شامل مؤلفه
تبیین ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان را های خدمات مشاورهدرصد از واریانس کارآفرینی سازمانی شرکت

 کرد.

گذار لکرد شرکت بر اساس مولفه های اثرتبیین مدل ارتقاء عم تدوین و( در پزوهشی به 1396حسینی و همکاران )
سود خالص در مقایسه با دیگر عوامل ها به این نتیجه رسیدند که پرداختند. آن سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی

ظرفیت نوآوری و حجم معامالت به ترتیب  ،یت رقابتی، حفظ مشتری، ارزش بازار شرکتو سپس مز باالترین رتبه را دارد
باالترین رتبه را دارند و همچنین با توجه به هدف ارتقاء عملکرد شرکت ،کارآفرینی سازرمانی نسبت به سرمایه فکری در 

 .بهبود عملکرد شرکت رتبه باالتری را دارا می باشد
 

 شناسی پژوهشروش

تواند همبستگی و کاربردی  است. توجه به اینکه این پژوهش می -توصیفی از نوع هانظر گردآوری دادهحاضر از پژوهش 
شود. در اجرای مورد استفاده قرار گیرد، نوع پژوهش کاربردی محسوب می مدیران سایپا شیشهگیری در فرایند تصمیم

آورد. بر یا برای وقوع رویدادها شرایطی را به وجود نمی کندطرح پژوهش توصیفی، پژوهشگر متغیرها را دستکاری نمی
اند و به توصیف اطالعات گردآوری بندی به دلیل اینکه هیچ یک از متغیرهای پژوهش دستکاری نشدهاساس این طبقه
هایی است که در های همبستگی شامل پژوهشهمبستگی است. پژوهش -شود، روش پژوهش توصیفیشده بسنده می

شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. در پژوهش ی میآنها سع
پرسشنامه ها به صورت  همبستگی، هدف اصلی مشخص کردن رابطه بین دو یا چند متغیر، اندازه و مقدار آن رابطه است.

روش این پژوهش اند. جمع آوری شدهه، توزیع و نفر از خبرگان شرکت سایپا شیشه به عنوان نمون 50میان تصادفی ساده 
 باشد.نیز تکنیک حداقل مربعات جزئی یا معادالت ساختاری می

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1326822/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1326822/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1326822/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1326822/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1326822/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1326822/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
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 سازی معادالت ساختاریمدل

ی اخیر صورت گرفته است. یکی از دههی بسیاری در هاکوششصورت منسجم ی بین متغیرها بهعلّبرای بررسی روابط 
است. یک مدل  2دل معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنونهای نویدبخش در این زمینه مروش

ها از طریق های غیرقابل مشاهده است. این سازهای از سازهمعادالت ساختاری، یک ساختار علی خاص بین مجموعه
 مؤلفهری کامل از دو شوند. یک مدل معادالت ساختاگیری می( اندازهمشاهدهقابلهای نشانگر )ای از متغیرمجموعه

 (276، 1392)سرمد و همکاران، تشکیل شده است:
 کند.بینی میهای مکنون پیشالف( یک مدل ساختاری که ساختار علی خاصی را بین متغیر

 کند.گیری شده( تعریف میهای نشانگر)اندازههای مکنون و متغیرگیری که روابطی را بین متغیرب( یک مدل اندازه
ها گیری است که از طریق رابطه بین دایرهی اندازههامؤلفهدالت ساختاری کامل، حاوی تعدادی از یک مدل معا

شود. بر اساس منطق شده یا نشانگر( تعریف میگیریهای اندازهها )متغیرهای همراه آنهای مکنون( و مستطیل)متغیر
های نشانگر دهد که عامل مشترك بین متغیررا به ما می تحلیل عاملی، استفاده از چند اندازه از متغیر نظری این امکان

شود )سرمد و متغیر نشانگر داده می 4تا  2مرتبط با متغیر مکنون را استخراج کنیم. معموالً برای هر متغیر مکنون 
 (.279، 1392همکاران،

 

 تکنیک حداقل مربعات جزئی

استفاده خواهد شد. روش معادالت  3حداقل مربعات جزئی در این پژوهش به منظور تحلیل و آزمون فرضیات، از رویکرد
ی ( ابداع  گردید و در ادامه نسخه1997)  4توسط وُلد SEM)-(PLSساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی 

سازی معادالت یکی از رویکرد های نسل دوم مدل SEM-PLS( ارائه گشت. 1998)  5تر این روش توسط لُمولرپیشرفته
(. در 1396های نسل اول که کواریانس محور بودند، مزیت هایی را داراست )آسیم، است و در مقایسه با روشساختاری 

محور که بعداً به روش حدقل های مؤلفهیعنی روش 6سازی معادالت ساختاریاینجا از رویکرد نسل دوم روش مدل
 ( ابداع گردیده است.  روش1997روش توسط وُلد  ) اند، استفاده خواهد شد که اینتغییر نام داده (PLS) مربعات جزئی

PLS  :(1392)داوری،  از دو مرحله اصلی تشکیل شده است 
 گیری، مدل ساختاریهای اندازه( بررسی برازش مدل1 

 ( برازش نیکویی مدل 2  

 

 

                                                             
2 Latent variables 
3 Partial least square 
4 World 
5 Lohmoller  
6 Component-based SEM techniques   



 

 

6 6 

 های پژوهشیافته

توان آزمون فرضیات مربوطه استراپ میبر اساس بوت دهد. (، ضرایب بارهای عاملی میان متغیرها را نشان می1شکل )
که سطح وجود دارد. ازآنجایی tشده آماره های استخراجهای مربوطه، ضریب مسیر به همراه نمرهرا انجام داد. در خروجی

همانطور که در  دهنده پذیرش فرضیه است.نشان 1.96باالتر از  tاست نمرات مقدار  0.05شده در تحقیقات خطای تعریف
برای تک تک روابط آورده شده است و حاکی از پذیرش تمامی فرضیه ها  Tمشاهده می باشد، آماره  قابل( 2شکل )
 است. 

 
 ضرایب همبستگی(: 1شکل )
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 معنی داری بوتستراپینگ آزمون(: 2شکل )

 

 کرد. ( را ارائه1، می توان جدول )بندی متغیرهای موثر بر کارآفرینی سازمانیبه منظور اولویت
 

 کارآفرینی سازمانیموثر بر  ابعاد(: اولویت بندی 1دول)ج

 ضریب مسیر نام متغیر اولویت
 0.441 سرمایه انسانی 1

 0.334 سرمایه اجتماعی 2

 0.233 سرمایه ساختاری 3

 
 اتگیری و پیشنهادنتیجه

شده است. این  سرمایه فکری حوزه در مطالعه به محققان عالقه افزایش به منجر اطالعات و دانش بر مبتنی جدید اقتصاد ظهور
مورد را به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش سازمان  سرمایه فکری ،حوزه که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است

ت هر چه های نامشهود اهمیت کلیدی را در راستای موفقیهای مشهود، داراییها عالوه بر داراییدهند. در سازماناستفاده قرار می
روند. در پایان و از عناصر کلیدی موفقیت هر سازمان به شمار میها بر عهده دارند، چرا که این منابع جزئی از منابع بیبیشتر سازمان



 

8 

های کلیدی های نامشهود سازمان است و آن را ابزاری ارزشمند برای توسعه داراییترین داراییاین میان، سرمایه فکری از مهم
تواند نقش بسیار موثری را در راستای موفقیت مستمر سازمان دانند. سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است و مییسازمان م

باشند)مقیمی و های خویش میها در سرتاسر دنیا، مدیران به دنبال ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانایفا نماید. همواره در بیشتر سازمان
 (.1390همکاران، 

ثیر را بر کارآفرینی أبیشترین ت ،(444/0) سرمایه انسانیتوان اذعان داشت که ها میجه به نتایج پرسشنامهبا تووهش، پژدر این 
 رده سوم قرار دارد. در233/0در رده دوم و سرمایه ساختاری با ضریب  334/0سازمانی دارد. در ادامه سرمایه اجتماعی با ضریب  
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