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 مبسوط چکیده

 که است شده باعث و شده پویاتر قبل به ها نسبتسازمان پیرامون محیط. ستا آورده همراهبه خود با را تغییر از ایتازه امواج امروزی، محیط :مقدمه و هدف
ای مالحظه ابلق نقش امروزه کارآفرینی، بنابراین،. نندبز رقم خود برای را باالتر عملکرد و موفقیت تا پویایی باشند این برای هاییپاسخ یافتن در پی هاسازمان

 دقادر باشن باید سازمان، در نوآوری و خالقیت جو کردن نهادینه برای امروزی متحول و متغیر با دنیای طباقان جهت هاسازماندارد.  محیط سازمانی در
 گیریو جهت یاجتماع هیسرما تأثیری کنند. هدف این پژوهش بررس ایجاد سازمانی هایسرمایه مدد به تغییرات این کنترل و هدایت برای را راهبردهایی

 . است شناختیرواننقش میانجی سرمایه  با کارآفرینید قصنگرش کارآفرینانه بر 
 شامل تمامی این پژوهش پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری :هامواد و روش

. در ارش گردیدنفر گز 560 ین کارکناناد اعمل آمده تعدهای بهکه طی بررسی هکارکنان شرکت خدمات بیمه کشاورزی دامون سبز چهار محال بختیاری بود
رهای متغیدر این مدل گیری در دسترس انتخاب شدند. نفر برآورد شد که به روش نمونه 229وجه به جدول گرجسی و مورگان این پژوهش حجم نمونه با ت

عنوان متغیر فرینی بهغیر قصد کارآان متغیر میانجی و متوعنبه شناختیروان عنوان متغیر مستقل، متغیر سرمایهگیری کارآفرینانه بهسرمایه اجتماعی و جهت
نظران و احبند نفر از صوا توسط چشد. روایی محت استفاده یصوراز دو روش روایی محتوا و  پژوهش ییروابرای تعیین وابسته در نظر گرفته شده است. 

 آزمون مورد خکرونبا آلفای وشر از استفاده با رحاض پژوهشپرسشنامه  رد تائید قرار گرفت. پایاییاز پاسخگویان مو تعدادیها توسط روایی صوری پرسشنامه
 جزیه وتحلیل گردید.ت  PLSو  SPSSافزار با استفاده از نرم های آماری توصیفی و استنباطیهای حاصله با استفاده از روشداده گرفت. قرار

د. همچنین سرمایه نردات معناداری مثب تأثیری نگرش کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرین که نشان داد هانتایج حاصل از آزمون فرضیه ها:یافته
 نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دارد. تأثیرگذارینقش میانجی در  شناختیروان

آفرینی شرکت های کارلیتتر در فعاهرچه یک جامعه بیش ی مردم دارد.ادی و اجتماعمستقیمی بر روی توسعه اقتص تأثیرنگرش کارآفرینانه  :گیرینتیجه
دالت اجتماعی، عسوی ایجاد گامی به توانیممنزلة یک راهکار عملی،  استفاده از کارآفرینی، بهیابد. به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می ترسریعکند، 

ی از اهمیت آگاه همچنین. دارد کارآفرینانه هایفعالیت در مهمی اجتماعی نیز نقش یسرمایهت. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداش توسعهمبارزه با فقر و 
 واحدهای قویتت همیت است.اار حائز ها در بازعملکرد آن ءهای تحقیق و توسعه برای توسعه کسب و کارها و ارتقاشناختی و تقویت فعالیتسرمایه روان

 اثربخشی از ها، جهت آگاهی کارکناندستاورد آگاهی از همچنین طرح ها و برنامه ریزی در کارکنان مشارکت ت، افزایشصنع با ارتباط و کارآفرینی در شرکت
زمان از سوی جدید در سا ه و فکریدنوآورانه حائز اهمیت است. پیشنهاد می شود سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان براساس میزان مطرح کردن ا طرح های

 ارآفرینان برتر، انتخابکهای شنوارهجرگزاری بقرار گیرد. همچنین  مورد توجهو مبتکر و ارائه راهکارهای نوین و حتی تالیف کتب و مقاالت افراد توانا، خالق 
ده و حس نوع راهم کرا فجتماعی رفرینی اتواند موجبات تقویت فرهنگ کارآکارآفرینان برتر ملی از میان کارآفرینان و معرفی آنان در رسانه های جمعی می

 دوستی در جامعه را القا کند.
 

  .سازمانی آفرینیکار، یکارآفرینقصد کارآفرینی،  سازمان، عملکرد شناختی،سرمایه روانسرمایه اجتماعی،  کلیدی: هایهواژ
 

 مقدمه 

 محیط سازمانی در یامالحظهقابل نقش امروزه کارآفرینی،  
 امروزی متحول و غیرمت با دنیای انطباق جهت هاسازماندارد. 
 باید سازمان، در نوآوری و خالقیت جو کردن نهادینه برای

 به تغییرات این کنترل و هدایت برای را راهبردهایی قادر باشند
 با مدیران کنند. در واقع، ایجاد سازمانی هایسرمایه مدد

 آنان نوآور افکار تحریک و پیروانشان ذهنی ترغیب از استفاده
 آورندمی وجودبه پذیریانعطاف سازمانی جو سازمان، در کل

 در را هاآن و به چالش کشیده را کارکنان احساس که
. مشتاق نماید شغلشان در نوآورانه جدید هایدیدگاه جستجوی
 یاجتماع توسعه اصلی هایمحرک از یکی کارآفرینی

ترکیب  طریق از سود کسب فرآیند است. کارآفرینی یاقتصاد
 با همراه محیطی منابع، در ارزشمند و فرد به منحصر جدید،
شرکت  یک رشد یا آغاز معنایبه و است قطعیت عدم و ابهام
 .(8) است پذیرریسک و نوآورانه مدیریت طریق از نوپا

 نقش اقتصادی، رشد در خود عظیم سهم دلیلبه کارآفرینان

 اندداده نشان محققان .کنندمی ایفا اقتصادی توسعه در مهمی
و  شروع برای گیریتصمیم در مهمی نقش ینید کارآفرقص که

 اهمیت و کندمی ایفا جدید کارآفرینانه فعالیت توسعه یک
 را کارآفرینی توسعه در روانی و اجتماعی هایجنبه نگرش،
 ترینمهم عنوانبه کارآفرینی . قصد(7) است کرده برجسته

 رنظ در جدید هایکار و کسب آینده گیریشکل برای جنبه
 (.25) شودمی گرفته

 گرفت. نظر در شدهریزیبرنامه رفتار توانمی را کارآفرینی 
 تواندمی که است یاچندمرحله فرآیند یک کارآفرینی بنابراین،

قصد در این فرآیند  شود، وکار کسب ایجاد و توسعه به منجر
 حالت کارآفرینانه قصد .شودمیمحسوب  گام اولین ینیکارآفر
 رفتار به را او شخصی تجربه و توجه که ستا فرد ذهنی

 عامل عنوانکند و بهمی هدایت شدهریزیبرنامه کارآفرینانه
 که شودمی بیان گذارند،می تأثیر رفتار بر که انگیزشی

رفتار  انجام برای فرد یک پیشنهادی تالش دهندهنشان
 در کارآفرینی به نگریستن(. 18) است شده یزیربرنامه

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
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 اندازچشم یک برای را راه اجتماعی اختارهایس چارچوب
 را توجه کهطوریبه سازدمی هموار کارآفرینی مورد در وسیع

 اجتماعی جنبه یعنی شده پرداخته رتکمو  مبهم نکات سمتبه
 باعث اجتماعی سرمایه اخیراً. کندمی جلب کارآفرینی دهیپد

 العاتمط سایر برای ایپایه کهاست  شده هاییتئوری ایجاد
 نقشی که است نوینی مفاهیم از سرمایهاین . باشدمی مدیریتی

 و هاسازماندر  انسانی و فیزیکی سرمایه از مهمتر بسیار
 در و اقتصاد ،شناسیجامعه در امروزه و کندمی ایفا جوامع

 قرار استفاده مورد گسترده صورتبه هاسازمان مدیریت و
 شبکه یک اعضای میان ارتباطات و پیوندها به و گرفته

 اجتماعی، سرمایه غیاب در. دارد اشاره ارزش با منابع عنوانبه
 پیمودن و داده دست از را خود اثربخشی هاهیسرماسایر 

 دشوار و ناهموار ،یو اقتصاد فرهنگی تکامل و توسعه هایراه
 (.2)گردد می

 التتعام طریق از افراد که است ارزشی اجتماعی سرمایه  
 .آورندمی دستبه خود اجتماعی ظرفیت توسعه ایبر اجتماعی

 عمنب یک را اجتماعی سرمایه محققان مطالعات، برخی در
 دیگر ختلفم منابع به دسترسی که گیرندمی نظر در ارزشمند

 (.27) کندمی باز را مشتریان و بازار، اطالعات مالی، مانند
 اعیجتما و فرهنگی عوامل بر مبتنی عمدتاً اجتماعی سرمایه 

 طحس در چه ،سرمایه نوع یک عنوانبه آن شناسایی و بوده
 ها،و بنگاه هاسازمانمدیریت  سطح در چه و کالن مدیریت

 یاجتماع-اقتصادی هایسیستم از جدیدی شناخت تواندمی
. ساندر یاری سیستم بهتر هدایت در به مدیران و کند ایجاد

 دارد رینانهکارآف هایفعالیت در مهمی نقش سرمایه نوع این
 از هک است اقتصادی اجتماعی فرآیند یک کارآفرینی که چرا
 کهنای اول است، اجتماعی بافت و شرایط به طریق متکی دو

 دخو اجتماعی محصول محیط که هستند افرادی کارآفرینان
 در و است اجتماعی فعالیت یک کارآفرینی کهآن دوم و بوده

 بر یاجتماع رتباطاتا و پیوندها وجود عدم یا نتیجه وجود
 (.26گذارد )می تأثیر کار و کسب ماهیت

 یاکنندهنییتعهای روحی و روانی نقش از طرفی توانمندی   
ن ده ایدارد. عم کارآفرینانهی گیری و پرورش روحیهدر شکل
ه خالص شناختیرواندر مفهوم سرمایه  توانمیها را توانمندی

 بر رمؤث عوامل از یکی که داد ( نشان30) تورس پژوهش کرد.
رمایه س. است 1شناختیروان یسرمایه قصد کارآفرینی،

، بهبود عنوان نیروی در جهت ترقی فردبه شناختیروان
مورد توجه  یاحرفهت فردی و به موفقی یابیدستعملکرد و 

 زایش قدرتاف برای مهم روشی شناختیروان یهیسرمااست. 
 روزمره زندگی هایچالش با مقابله در که است افراد مقاومت

 درواقع شناختیروان یسرمایه .کندمیایفا  مهمی نقش

و چه کسی  "چه کسی هستید )خود واقعی("مفهوم به
 و ایتوسعه مبنای یک خواهید بشوید )حد ممکن( برمی

 ستا شده توصیف وضعیتی عنوانبه گردد ورشدیابنده بازمی
و  ینیبخوشمیدواری، خودکارآمدی، ا یمؤلفه چهار که شامل

 در جدید میپارادا یک شناختیروان . سرمایهآوری استتاب
 یک آن که ستا این بر اعتقاد اما است، یافتهتوسعه کشورهای

 (.32) باشدمی کارآفرینی هایفعالیت برای ضروری عامل

 توانیم، منزلة یک راهکار عملیبا استفاده از کارآفرینی، به
عة توس عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر وسوی ایجاد گامی به

عنوان ها، بهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشت. دولت
من د ضقدرتمندترین عامل اقتصادی و اجتماعی، باید بتوانن

 فاییبرای رشد و شکو الزمبسترسازی مناسب و ایجاد فضای 
ز عم ا، ااستعدادهای انسانی از توان کل جمعیت فعال اقتصادی

ای هرد، بهره جسته و آن را اثربخش کنند. پژوهشزن و م
کرد های سازمانی بر عملسرمایه تأثیرمتعددی در زمینه 

 همزمان تأثیرپژوهشی که  تاکنونصورت گرفته است اما 
 را هکارآفرینانهای اجتماعی و روانشناسی و نگرش سرمایه

 تمطالعا برخی مورد سنجش قرار دهد، صورت نگرفته است.
 سرمایه و اجتماعی سرمایه نقش جداگانه صورتبه

 جدید وکارکسب یک شروع قصد توسعه برای را شناختیروان
 این بین املتع محدودی، تجربی مطالعات اما اند،کرده بررسی
ایه که سرمینابا توجه به ،از طرفی .اندکرده بررسی را عوامل

رت ندهاع است و بفراتر از سرمایه انسانی و اجتم شناختیروان
ده ه شیک متغیر تبیینی در مطالعه کارآفرینی در نظر گرفت

ر قق ده محپژوهشی در این زمین خألاست، بنابراین با توجه به 
مایه سراست که آیا  سؤالدنبال پاسخ به این به پژوهشاین 

رکت در ش کارآفرینی قصدبر  کارآفرینانهاجتماعی و نگرش 
یه میانجی سرما نقش خدمات بیمه کشاورزی دامون سبز با

 دارد؟ تأثیر شناختیروان
ع دی جوامترین ابزار اقتصاامروزه کارآفرینی به راهبردی   

 ع بهدر واقع رشد و توسعه اقتصادی جوام تبدیل شده است.
 وه توسعه وابسته است. الزم هاآنهای کارآفرینانه فعالیت

 یروحیه(. 28پیشرفت اقتصادی، توسعه کارآفرینی است )
ب ازتابعی فرینی هر ساله در خلق هزاران سازمان غیرانتفاکارآ

نه رینارآفداشته است. کارآفرینی سازمانی، پرورش رفتارهای کا
طور خالصه، در یک سازمان قبالً تأسیس شده است. به

 وانندتیها مکارآفرینی سازمانی به این معنی است که سازمان
 نر کردفکبرای های مفید را از طریق تشویق کارکنان نوآوری

برای تعقیب  هاآن ههمانند کارآفرینان، توسعه دهند و ب
ن عالوه، سازمابدهند. به پذیریانعطاف، آزادی و شانیهابرنامه

ای د برسازی افراعنوان نظام توانمندبه توانمیکارآفرینانه را 
کار هرا ب هاآناستفاده از فرآیندهای خالقی در نظر گرفت که 

، شده ریزیبرنامهطور نوآفرینی فنون بهافراد را به ند و اهگرفت
مطلوب  ینوآورانهسنجیده و پرمعنی در سطحی از فعالیت 

 (.4) سازدقادر می
های سود در آینده از که جریان در محیط پویای کسب و کار  

صورت نیاز دارند که به هاشرکتعدم اطمینان برخوردارند، 
برداری از جدید و بهره هایو جوی فرصتمستمر در جست

گیری کارآفرینانه، نوعی استراتژی است که باشند. جهت هاآن
گیرندگان در جهت تحقق فرایندهایی را برای استفاده تصمیم

انداز و خلق امتیاز رقابتی ایجاد اهداف سازمان، حفظ چشم
های بازاریابی برای عملکرد کارآفرینانه و قابلیت(. 6کند )می

المللی ضروری است تا رقابتی در بازارهای بین ایجاد مزیت
مند شوند و بر بتوانند از مقادیر اقتصادی بهره هاشرکت

 (.5) محدودیت اندازه بازار داخلی غلبه کنند

1- Psychological Capital 

 و فروغ رهبریان ساناز شفیعی
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

18
.5

7 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

14
01

.9
.1

8.
6.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.18.57
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.18.6.6
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-315-fa.html


  59........... ......................................................................................................... 1401پاییز و زمستان  /18راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال نهم/ شماره 

موزشی های آبرنامه دهد کهنشان می ی پیشینهاپژوهش   
به  هاآنجهیز تبا تغییر بینش و نگرش افراد و  تواندمیخاص 

ه بخاص، یک کارآفرین بالقوه را  هایهارتمدانش و 
 فتارمتغیر نگرش در خصوص ر. کارآفرین بالفعل تبدیل کند

اه یک متغیر فردی و شخصی است که طی آن رفتار از دیدگ
قیقات کارگیری نگرش در تح. بهشودمیخود فرد ارزیابی 

 رین تا چهاست که از نظر شخص کارآف صورتنیبدکارآفرینی 
 هانگرش. آیدمی نظرد کسب و کار جدید جذاب بهه ایجازاندا
ه عنوان بهترین وسیله و توصیف کننده برای اقدام ببه

داشتن  و عقیده بر این است که اندشدهکارآفرینی بیان 
ر ینی منجخاص به فعالیت بیشتر در زمینه کارآفر هاینگرش

خاص  هاینگرشبه صرف داشتن این  توانمیخواهد شد و 
تقاد بر اع .اشتدرینان انتظار بروز اعمال کارآفرینانه را از کارآف

که و زمانی شوندمیآموخته  هانگرشاین است که باورها و 
د اساس تعلیمات خانوادگی و محیط اجتماعی ایجاحتی بر

 هاآنری در با آموزش و یادگی توانمیباز هم  ،اندشده
رشی نگکارآفرینانه،  در خصوص نگرش. تغییراتی ایجاد کرد

ز رفت، مرککه اجزای انگیزه پیش شودمیه محسوب کارآفرینان
ا ابعاد ت را در ترکیبی بو خالقی نفسعزتکنترل درونی، 

 (.23) دریبرگنگرش )شناخت، احساس و رفتار( در  گانهسه
 و نهکارآفرینا نگرش ارتباط تشریح به متعددی هایپژوهش  

 که اندادهد ها نشانپژوهش این .اندپرداخته سازمانی عملکرد
 تا شودمی باعث که هاییانگیزه و کارآفرینانه تمایالت وقتی

 اشتهد وجود سازمان آن کند، در عمل ترکارآفرینانه سازمان
 هایداشت. فعالیت خواهد باالتری عملکرد سازمان آن باشد،

 داشته زمانسا عملکرد روی ایعمده تأثیر توانندمی کارآفرینانه
 هایسرمایه از گیریبهره وسیلهبه تواندمی آفرینیباشند. کار
 سد و بخشد. المپیکن بهبود را سازمانی عملکرد اجتماعی،

 و زهرا .اندهداد ارتباط عملکرد به را کارآفرینی های( فعالیت17)
 ،رقابتی محیط در ،دریافتند (، در تحقیقاتشان33کوین )
 کنند،یم تأکید کارآفرینانه هایفعالیت روی که ییهاموسسه

 هکارآفرینان ند. گرایشنکمی پیدا دست عملکرد عالی به
 و کاالها توسعه بیرونی و هایفرصت شناسایی وسیلهبه

 .(33) شودمی باال سازمانی عملکرد به منجر جدید، خدمات
مشخص  یافته، توسعه کشورهای اقتصادی رشد بررسی با   

 اقتصادی و رشد در کارآفرینان و کارآفرینی یروحیه شودمی
 در رو، همین است. از داشته بسزایی نقش هاآن زاییاشتغال

 سهم دلیلبه اجتماعی ی کارآفرینیمطالعه اخیر هایسال
 نقش و نوپا یکارآفرینانه هایاجتماعی فعالیت-اقتصادی
 کاربردی اهمیت بازار و نوآوری بین ایجاد پل در آن یبرجسته

 آن، از بیش و ملی درآمد افزایش در نقش هم این. است یافته
 از دهدمی مطالعات نشان .دارد اهمیت مشاغل پویا ایجاد در

 حرکت موتور مدیریت، نظرانصاحب و اقتصاددانان برخی نظر
 محیطی در که هستند یکارآفرینان ،جامعه یک اقتصاد رشد و

 آورندمی در حرکتبه را جامعه عدم تعادل شرایط در و رقابتی
 اقتصادی -اجتماعی یندیفرآ کارآفرینی .بخشندمی عهتوس و

. است متکی اجتماعی بافت و شرایط به دو طریق از که است
 و هستند خود اجتماعی محیط محصول که کارآفریناناین اول
 یا نبود بود یدرنتیجه و است اجتماعی فعالیتی کارآفرینی ،دوم

 تأثیر رو کا کسب ماهیت بر اجتماعی ارتباطات و پیوندها
اجتماعی  یسرمایه کرد اذعان توانمی رو،این از. گذاردمی

ی همه زیرا. دارد کارآفرینانه هایفعالیت در مهمی نقش
 :نیاز دارد سرمایه دو کمینه شروع برای کارآفرینی هایفعالیت
 وریافزایش بهره برای انسانی؛ یسرمایه و فیزیکی یسرمایه
 .اجتماعی است یسرمایه نام به دیگری یسرمایه نیازمند

ارزشی است که از فلسفه و نظام زیربنایی  1سرمایه سازمانی  
را در ارائه  های سازمانقابلیتگیرد و شرکت سرچشمه می

های بخشد. توجه به سرمایهمحصوالت و خدمات بهبود می
مدیریت نی برای موفقیت در دنیای رقابتی و بهبود سازما

است  ختهیفرورهای جامعه صنعتی الزامی است. ستون عملکرد
. عصر شودمیتر اطالعاتی محکم های جامعهپایه کمکمو 

است که در  یهایچالشاطالعات حاصل رویارویی انسان با 
مسیر پیشرفت او قد علم کرده بودند، اما انسان با اهرم دانایی 
و خرد خود توانست این موانع را از سر راه بردارد و دوران 

ها نیز با نوینی را برای خود طراحی نماید. در این بین، سازمان
گذر از شرایط جامعه صنعتی خود را با الزامات جامعه اطالعاتی 

های سازمانی در عصر ند. توجه به سرمایهاتطبیق داده
ی انسانی سرمایه (.14) اطالعات ضرورتی غیرقابل انکار است

 تواندمیهای افراد است که سازمان مجموعه دانش و مهارت
 هایتعریفاهداف خود از آن استفاده کند.  شبردیپبرای 

 هایفعالیتگوناگون برای سرمایه بیان شده است. گروهی از 
سطح  باال بردنوکار و رونق یک کسب خاطربهدی اقتصا

 . شودمیعنوان سرمایه سازمانی تعریف زندگی افراد سازمان به
 زیر هایبخشبه  توانمیهای یک سازمان را سرمایه 

سرمایه  ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه فکری :بندی کردتقسیم
 سرمایه فرهنگیو  سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی، فیزیکی

م سرمایه انسانی واشتراکات آشکاری با مفه سرمایه اجتماعی
دارد. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی مکمل 
هم هستند. سرمایه انسانی شامل افرادی است که در برخی 

د باشند، اما سرمایه دنبال منافع فردی خوموارد ممکن است به
ورزد. می تأکیدها و تعلقات گروهی اجتماعی بر جمع، ارزش

ریکایی نیز سرمایه اجتماعی را شناس آمجیمز کلمن، جامعه
داند که توسط عنوان نمونه کامل یک کاالی عمومی میبه

گردد و نیازمند تعاون بین افرادی است که ای ایجاد میعده
 (.3( کنندپیگیری می حتی سود شخصی خود را نیز

تنها برای کسب اعتبار، بلکه برای رشد سرمایه اجتماعی نه   
یابی نیز دارای ارزش شناختی، تکامل خودشناسی و هویت

است. سرمایه اجتماعی عامل مهمی است که به افراد و 
کند تا در جهت دستیابی به هدف مشترک کمک می هاگروه

ایه اجتماعی مشکل است، گیری سرماندازه. همکاری نمایند
به اعتقاد فوکویاما  .باشندمیهای آن نسبی زیرا اکثر شاخص

ترین راه برای تولید سرمایه اجتماعی آموزش است زیرا آسان
های اجتماعی و متعهد شدن به افراد را در ایجاد مهارت

 (.31) دهدهنجارهای مشترک و نیز قوانین یاری می
در انباشت  تواننمیها را زمانتوفیق سا ،در شرایط حاضر  

های اطالعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. ثروت مادی و فناوری
های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه زیرا سرمایه

ها . اگرچه وجه اجتماعی سازمانمؤثرند ییکارااجتماعی فاقد 

1- Organizational Capital 

 و فروغ رهبریان ساناز شفیعی
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هاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار سال
روابط اجتماعی و موضوع سرمایه اجتماعی  گرفته، اما اهمیت

استفاده بهینه از  کهیطورهم قرین است. به سازمان با
مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه  هایسرمایه

اجتماعی، یعنی بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان 
ها که توأم با اعتماد و محبت و دوستی و در جهت حفظ ارزش

سرمایه . نیست پذیرامکانجارهای سازمانی باشد، و هن
عد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی اجتماعی سازمان یا بُ

است که از طریق تشویق افراد به همکاری و مشارکت در 
تعامالت اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از 

سوی معضالت موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به
را  غیرهه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و رشد و توسع

در کنار  توانمیسازد. در واقع سرمایه اجتماعی را  پذیرامکان
های اقتصادی، بخشی از ، انسانی، فرهنگی و سرمایهفکری

از  برداریبهرهحساب آورد که بستر مناسبی برای ثروت ملی به
و راهی برای نیل به موفقیت  (مادی) سرمایه انسانی و فیزیک

 هایی در حوزههای گذشته پژوهشدر سال. شودمیقلمداد 
حبیبی و انجام شده است.  انهکارآفرین گیریجهتکارآفرینی و 

 گیریجهت تأثیرپژوهشی به بررسی میزان در ( 10همکاران )
. جامعه ندتماعی پرداختکارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اج

مجموعه افرادی که در  کارآفرینانآماری پژوهش از 
 1397الی  1395 یهاسالطی  کارآفرینی هایجشنواره

اند، تشکیل شده است. نتایج این پژوهش نشان شرکت کرده
اجتماعی بر نوآوری اجتماعی،  کارآفرینی گیریجهتداد که 

صوالت و نوآوری همچنین نوآوری اجتماعی بر نوآوری در مح
مثبت و معناداری دارد. الزم به ذکر است که  تأثیردر خدمات 

درست و صحیح  گیریتصمیمنتایج این تحقیق برای 
دنبال ارتقاء نرخ نوآوری در محصوالت و کارآفرینانی که به

حاجی کریمی و  .باشدمی، مفید به فایده باشندمیخدمات 
 گذاریسرمایه أثیرتبا هدف شناسایی  ی( پژوهش11رحیمی )

در منابع انسانی بر مزیت رقابتی و با لحاظ نمودن سرمایه 
. نتایج حاصل از دادندعنوان متغیر میانجی انجام انسانی به

در منابع انسانی  گذاریسرمایهنشان داد که  پژوهشمدل 
طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده بر مزیت رقابتی  تواندمی

در پایان جهت دستیابی به مزیت  گذارد. تأثیر هاشرکتاین 
در منابع انسانی  گذاریسرمایهرقابتی از طریق افزایش سطح 

 و سرمایه انسانی پیشنهاداتی برای مدیران ارائه شده است.
( به بررسی رابطه سرمایه فکری، 12) حسینی و همکاران   

یادگیری سازمانی با عملکرد نوآورانه و اثر آن بر عملکرد 
داروسازی استان تهران پرداخته و  هایشرکتسازمانی در 

در  گریواسطهعنوان متغیر همچنین یادگیری سازمانی به
ارتباط با سرمایه فکری و عملکرد نوآورانه مورد مطالعه قرار 

. نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر یادگیری سازمانی دادند
کری مؤثر بوده و از آن پشتیبانی کرده، همچنین اثر سرمایه ف

بر عملکرد نوآورانه رد شده است. یادگیری سازمانی روی 
یادگیری  گریواسطهعملکرد نوآورانه مؤثر بوده و نقش 

سازمانی رد شده است. عملکرد نوآورانه نیز در عملکرد 
 سازمانی مؤثر بوده است.

بررسی اثرات سرمایه  جهت( پژوهشی 1عبدی و همکاران )   
رمایه اجتماعی در کنار دیگر فیزیکی، سرمایه انسانی و س

 انجام بر سطح کارآفرینی فعاالن اقتصادی  مؤثرعوامل 
که سرمایه  دهدمی. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان اندداده

مثبت و  تأثیرانسانی )سطح تجربه( و سرمایه اجتماعی 
و متغیرهای سرمایه انسانی )سطح تحصیالت( و  دارمعنی

بر سطح کارآفرینی  دارمعنیو  منفی تأثیرسرمایه فیزیکی 
افراد داشته است. همچنین متغیرهای نگرش به کارآفرینی، 

مثبت و  تأثیرباور به خودکارآمدی و منفعت انتظاری نیز دارای 
 .بر سطح کارآفرینی افراد بوده است دارمعنی

( حاکی از آن است که 9دهقانان و همکاران )نتایج پژوهش   
شرکت نوآورانهال دانش بر عملکرد اجتماعی و انتق هسرمای

گری . همچنین نقش میانجیمؤثرندبنیان ایرانی های دانش
 نوآورانهانتقال دانش در اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر عملکرد 

 .قرار گرفت تائیدبنیان ایرانی نیز مورد های دانششرکت
هدف تجزیه و تحلیل رفتار  با( 22پیکازو و همکاران )مندزو   

روه در مورد کارآفرینی عمومی و کارآفرینی اجتماعی، دو گ
هر  ،نشان داد هاداده. تجزیه و تحلیل دست به پژوهشی زدند

دو نوع فعالیت کارآفرینی، عمومی و اجتماعی، توسعة پایدار را 
کارآفرینی عمومی بیش از  تأثیرکنند، اگرچه تقویت می

ف تی با هدکارآفرینی اجتماعی است. از این دیدگاه، اقداما
طور غیرمستقیم از دستیابی به های کارآفرینی بهترغیب فعالیت

دست آمده نشان . نتایج بهکنندوسعة پایدار بیشتر حمایت میت
دهند هر دو گروه عوامل رابطة مثبتی با هر دو نوع می

بیشتری  تأثیراجتماعی  -کارآفرینی دارند، اما عامل فرهنگی 
 . دهدشان مینسبت به عامل اقتصادی را ن

پژوهشی به تجزیه و تحلیل در ( 21و همکاران ) تینرما
پیچیدگی درونی که مشخصه نوآوری فناوری در 

. این مقاله فراتر از روابط مستقیم بین پرداختند ست،هاشرکت
 رودمیدانش فناوری و نوآوری محصول  هایداراییانسان و 

را پیشنهاد کننده فرهنگ نوآوری بر این روابط و نقش تعدیل
. پس از تحلیل رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری دهدمی

، نتایج وجود نقش هاشرکتیافته توسط محصول توسعه
کننده فرهنگ نوآوری در یک الگوی نوآوری محصول تعدیل
 .سازندمیرا آشکار  محوردانش

مدل  کیبا هدف توسعه  ایمطالعه( 19مهفود و همکاران )  
انجام  انیدانشجو ینیقصد کارآفر یدهشکل یبرا یساختار

متقابل  تأثیرشامل ها فرضیات پژوهش آنکه  دادند
 هیو سرما یاجتماع هیسرما نانه،ینگرش کارآفر یریگجهت
 گیریجهتپژوهش نشان داد که  جیاست. نتا شناختیروان

 شناختیروان هیو سرما یاجتماع هیسرما نانه،ینگرش کارآفر
 انیدانشجو ینیبر قصد کارآفر یتعامل و یصورت مشارکتبه

 گذاشته است. تأثیر
 ارانمهفود و همک پژوهشدر این پژوهش مدل مفهومی از     

 عی وست. در این مدل متغیرهای سرمایه اجتمااگرفته شده 
یه تغیر سرماعنوان متغیر مستقل، مبه کارآفرینانه گیریجهت
ی صد کارآفرینقمیانجی و متغیر به عنان متغیر  شناختیروان

ی هافرضیهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. به
 باشد:پژوهش حاضر به شرح ذیل می

 60......... ............................................... یشناختروان نقش میانجی سرمایه با کارآفرینیقصد کارآفرینانه بر  گیری نگرشاجتماعی و جهت تأثیر سرمایهبررسی 
 و فروغ رهبریان ساناز شفیعی
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 دارد. تأثیربر قصد کارآفرینی  کارآفرینانه: نگرش 1فرضیه 
 تأثیرگذاری نقش میانجی در شناختیروان: سرمایه 2فرضیه 
 دارد. کارآفرینانهبر قصد  کارآفرینانهنگرش 
 ارد.د تأثیرسرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی  :3فرضیه 

 تأثیرگذارینقش میانجی در  شناختیروان: سرمایه 4فرضیه 
  دارد. کارآفرینانهسرمایه اجتماعی بر قصد 

مدل مفهومی این پژوهش و ارتباط بین متغیرهای پژوهش 
 خواهد بود. 1مطابق شکل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (19) ز مهفود و همکارانفهومی برگرفته امدل م -1شکل 
Figure 1. Conceptual model from Mahfood (19) 

 
 ها مواد و روش

مبنای هدف از نوع بر بندیطبقهاز نظر  پژوهشاین   
مبنای بر بندیطبقهکاربردی است. از لحاظ  هایپژوهش

جامعه همبستگی است. های پژوهشروش و ماهیت از نوع 
 و کارکنان شرکت بیمه تمامی مدیران شاملآماری آن 

آمده عملبههای کشاورزی دامون سبز بود که طی بررسی
. در این پژوهش حجم شدنفر گزارش  560تعداد این کارکنان 

نفر برآورد  229 ،نمونه با توجه به جدول گرجسی و مورگان
جهت  در دسترس انتخاب شدند. گیرینمونهشد که به روش 

های مطالعات ز روشا بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش
 دانشگاهی، مقاالت  هاینامهپایانکتب،  ،ایکتابخانه

 .شداینترنتی استفاده  هایپایگاهمجالت و ، پژوهشی -علمی

جامعه منظور تحلیل کمی اطالعات و نیز آگاهی از نگرش به
 .ه استفاده شدناماز ابزار پرسش

وایی از دو روش ر پژوهش ییروادر این پژوهش برای تعیین   
شد. روایی محتوا توسط چند نفر از  استفاده یصورمحتوا و 

 تعدادیها توسط نظران تائید و روایی صوری پرسشنامهصاحب
پرسشنامه  پایایی از پاسخگویان مورد تائید قرار گرفت.

 آزمون مورد کرونباخ آلفای روش از استفاده با حاضر پژوهش
آمده از  دستبههای هبدین منظور با استفاده از داد گرفت. قرار
میزان ضریب  SPSSافزار آماری و به کمک نرم پرسشنامه 30

اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضرایب پایایی 
 هایمؤلفهها و ابعاد آن به همراه برای ابزارهای گردآوری داده

 باشد.می 1پرسشنامه به شرح جدول 
 

 نامهضریب آلفای کرونباخ پرسش -1جدول 
Table 1. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire 

 آلفای کرونباخ منبع سؤاالتشماره  مؤلفه

 847/0 (1998ناهاپیت و گوشال ) 8-1 (Q1-Q8) سرمایه اجتماعی
 75/0 (2007هاگس و مورگان ) 14-9 (Q1-Q8) گیری کارآفرینانهجهت

 797/0 (2011و همکاران )لینان  20-15(Q15-Q20) قصد کارآفرینی

 812/0 (2007لوتانز ) 28-21(Q21-Q28) شناختیروانسرمایه 
 

 ضرایب پایایی برای پرسشنامه های جدولطبق یافته  
بوده و نشان  7/0از  باالترپژوهش محاسبه گردید که همگی 

مورد استفاده در این پژوهش  گیریاندازهاز دقت باالی ابزار 
های آماری پژوهش حاضر، زیه و تحلیل دادهمنظور تجبهدارد.

سپس کلیه  ها استخراج وابتدا اطالعات حاصل از پرسشنامه
 SPSSافزارهای اطالعات با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  EXCELو  PLSو 
های تحقیق از روش ها و آزمون فرضیهظور تحلیل دادهمنبه

یابی معادالت مدل ی معادالت ساختاری استفاده شد.ابیمدل
های آماری برای بررسی روابط خطی ساختاری از جمله مدل

 بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار است. 
 

 نتایج و بحث
در پژوهش  کنندگاناز مجموعه شرکت در پژوهش حاضر  

 درصد مرد بودند.  74/70زن و  دهندگانپاسخدرصد  26/29
سال  50تا  41 رده سنیرا افراد  دهندگانپاسخترین بیش

بیشترین  از نظر مدرک تحصیلی،اند. تشکیل داده
در  بودند.کارشناسی دارندگان مدرک تحصیلی  دهندگانپاسخ
 دستبه PLS افزارنرممدل استاندارد که با استفاده از  2 شکل

 آمده، نشان داده شده است.
 
 
 

  61.......... .......................................................................................................... 1401پاییز و زمستان  /18راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال نهم/ شماره 
 و فروغ رهبریان ساناز شفیعی
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 PLSافزار مدل ضرایب استاندارد شده تحقیق با استفاده از نرم -2شکل 

Figure 2. Model of standardized research coefficients using PLS software 
 
شود در این مدل مشاهده می 2شکل که در  طورهمان  

به روشنی  هاآنگیری های اندازهمتغیرهای مکنون و شاخص
 نشان داده شده است.

 سؤالو تخمین پارامترهای آن، اولین  سازیمدلبعد از   
گیری، شود این است که آیا مدل اندازهاساسی که مطرح می

 سؤال. پاسخ به این ریخ ایباشد گیری مناسبی میمدل اندازه
است. منظور از برازش  پذیرامکانتنها از طریق بررسی برازش 

 است. گیریزهاندا هایمدلمعیارهای ارزیابی برازش بخش 

، با استفاده از PLSگیری در روش های اندازهکیفیت مدل
دهد شود. این معیار نشان میمعیار مقادیر اشتراکی ارزیابی می

( توسط سؤاالت) هاشاخص یریرپذییتغکه چه مقدار از 
شود. معیار مقادیر اشتراکی ی مرتبط با خود تبیین میسازه

ی دوم گین مقادیر مرتبهمربوط به هر شاخص از طریق میان
رابطه بین آن شاخص و سازه مربوط به خود که همان بارهای 

 . (24) شودمیعاملی هستند حاصل 

 
 مقادیر اشتراکی و پایایی ترکیبی متغیرها -2جدول

Table 2. Common values and combined reliability of variables 
 AVE پایایی ترکیبی تراکیمقادیر اش )نام انگلیسی در مدل( نام متغیر

 791/0 819/0 328/0 (EJTEMAEI)سرمایه اجتماعی

 932/0 774/0 343/0 (KARAFARINI) نگرش کارآفرینانه

 901/0 814/0 543/0 (GHASD) قصد کارآفرینی

 941/0 935/0 831/0 (RAVANSHENAKHTI) شناختیروان سرمایه
 

 3/0 از شتریبکه AVE و مقدار 2جدول با توجه به نتایج    
 ها )متغیرهای مکنون( درداشت که سازه بیانتوان می ،است
 های دیگر تعاملهای خود نسبت به سازهبا شاخص مدل
 ر حدبه بیان دیگر، روایی همگرای مدل د تری دارند.بیش

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار مناسبی است. 
اسبه های یک متغیر با آن متغیر محهمبستگی پرسش

 باشد 4/0ز مقدار که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر ا شوندمی
های آن از دهد که واریانس بین متغیر و سازهنشان می (،13)

دل ایی مگیری آن متغیر بیشتر بوده و پایواریانس خطای اندازه
این مفهوم  انگربی 2باشد. شکل گیری قابل قبول میاندازه

 های پژوهش، ازمتغیرها و سازهاست که تمامی روابط بین 
در  آمده دستبهبا توجه به مقادیر استاندارد بیشتر است.  4/0

ه ده کمعنادار بو سؤاالتتمامی ضرایب بارهای عاملی  2شکل 
 نشان از مناسب بودن این معیار دارد. 

مدل باالتر  هایسازهبرای  آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی   
 پایایی مناسب مدل دارد. است که حاکی از 7/0از 

های ارائه شده و مقایسه آن با مقدار مطلوب برای یک شاخص
مدل برازش یافته، نشان از برازش مناسب مدل دارد. مطابق با 
الگوریتم، برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از 

معیار،  نیتریاساسشود که اولین و چندین معیار استفاده می
 ا همان مقادیری zضرایب معناداری 

 t-value  .برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایباست t 

باشد،  120به این صورت است که اگر تعداد نمونه بیشتر از 
 %95در سطح اطمینان  -96/1تا  96/1مقادیر بیشتر از بازه 

آمده  دستبهاعداد  3(. در شکل 24) گرددمعنادار تلقی می
توان به بررسی روابط علّی و می معنادار هستند tبرای آزمون 

گیری با متغیر مکنون( و اثرات )متغیرهای های اندازه)شاخص
با توجه به موارد ذکر شده در جداول و  مکنون با هم(

های تناسب در وضعیت نمودارهای باال، مدل از نظر شاخص
 مناسبی قرار دارند. 

 و فروغ رهبریان ساناز شفیعی
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 PLSافزار ده از نرم( تحقیق با استفاt-value) zمدل مقادیر  -3شکل 

Figure 3. Model of Z-Values (T-Value) Of the Research Using PLS Software 
 
آمده  به دستدر این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد   

آورده  3نتایج آزمون فرضیات در جدول  .شودمیمدل پرداخته 
 شده است.

 

 ت پژوهشو ضرایب مسیر فرضیا t-valueمقادیر  -3جدول 
Table 3. T-Value Values and Path Coefficients of Research Hypotheses 

 نتیجه tمقدار  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل هارضیهف

 تائید 11/2 172/0 قصد کارآفرینی - نگرش کارآفرینانه 1فرضیه 
 تائید 551/3 145/0 کارآفرینانهقصد  شناختیروانسرمایه  نگرش کارآفرینانه 2فرضیه 
 تائید 99/2 237/0 قصد کارآفرینی - سرمایه اجتماعی 3فرضیه 
 تائید 074/4 191/0 قصد کارآفرینانه شناختیروانسرمایه  سرمایه اجتماعی 4فرضیه 

 
مثبت  تأثیر: نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی 1فرضیه 

 دارد. معناداری 
 ندارد. تأثیرآفرینانه بر قصد کارآفرینی : نگرش کارH0فرضیه 
 دارد. تأثیر: نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی H1فرضیه 

و شکل  3با توجه به اطالعات جدول  1نتیجه آزمون فرضیه 
. ضریب مسیر متغیر مکنون گرفتمورد بررسی قرار  3

ی قصد زادرونی نگرش کارآفرینانه بر متغیر زابرون
سطح در  11/2برابر با  tبا ارزش  β=172/0کارآفرینی 

بنابراین فرضیه  .آماره مورد نظر معنادار است 95/0اطمینان 
. نتایج این فرضیه با نتایج شودمی دیتائاول محقق مورد 

 بود.  راستاهم( 19مهفود و همکاران ) پژوهش
 تأثیرگذارینقش میانجی در  شناختیروانسرمایه  :2فرضیه 

  ر قصد کارآفرینانه دارد.نگرش کارآفرینانه ب
 تأثیرگذارینقش میانجی در  شناختیروان: سرمایه 0Hفرضیه 

 نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه ندارد.
 تأثیرگذارینقش میانجی در  شناختیروان: سرمایه 1Hفرضیه 

 نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دارد.

و شکل  3جدول ات با توجه به اطالع 2نتیجه آزمون فرضیه   
. ضریب مسیر متغیر مکنون گرفتمورد بررسی قرار  3

بر متغیر  شناختیروانسرمایه × زای نگرش کارآفرینانه برون
رابر با ب tبا ارزش ،β=145/0 ،زای قصد کارآفرینانهدرون
آماره مورد نظر معنادار  95/0در سطح اطمینان است.  551/3

م وجود ضریب مربوطه است در نتیجه فرض صفر مبنی بر عد
 .گرفتقرار  تائیدشود. بنابراین فرضیه دوم محقق مورد رد می

  دارد. تأثیر: سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی 3فرضیه 
 ندارد. تأثیر: سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی 0Hفرضیه 
 .دارد تأثیر: سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی 1Hفرضیه 

زای سرمایه اجتماعی بر مکنون برون ضریب مسیر متغیر  
برابر  tبا ارزش  ،β= 237/0 ،زای قصد کارآفرینیمتغیر درون

آماره مورد نظر معنادار  95/0در سطح اطمینان است.  99/2با 
در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود ضریب مربوطه  ،است

قرار  تائیدشود. بنابراین فرضیه سوم محقق مورد رد می
 گیرد.می

 و فروغ رهبریان ساناز شفیعی
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 64........................................ ................ یشناختروان نقش میانجی سرمایه با کارآفرینیقصد گیری نگرش کارآفرینانه بر اجتماعی و جهت تأثیر سرمایهبررسی 

 تأثیرگذارینقش میانجی در  شناختیروان: سرمایه 4فرضیه 
  سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دارد.

 تأثیرگذارینقش میانجی در  شناختیروان: سرمایه 0Hفرضیه 
 سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه ندارد.

 تأثیرگذارینقش میانجی در  شناختیروان: سرمایه 1Hفرضیه 
 عی بر قصد کارآفرینانه دارد.سرمایه اجتما

 زای سرمایهضریب مسیر متغیر مکنون برون 
زای قصد بر متغیر درون شناختیروانسرمایه ×اجتماعی

در سطح  074/4برابر با  tبا ارزش  ،β=191/0کارآفرینانه 
است در نتیجه دار معنیآماره مورد نظر  95/0خطای اطمینان 

شود. بوطه رد میفرض صفر مبنی بر عدم وجود ضریب مر
 .گرفتقرار  تائیدفرضیه چهارم محقق مورد  ،بنابراین

 

 نتایج و بحث
عه اقتصادی، و مستقیمی بر روی توس تأثیرنگرش کارآفرینانه  

های هرچه یک جامعه بیشتر در فعالیت اجتماعی مردم دارد.
به توسعه اقتصادی و اجتماعی  ترسریعکارآفرینی شرکت کند، 

منزلة یک راهکار استفاده از کارآفرینی بها بیابد. دست می
سوی ایجاد عدالت اجتماعی، مبارزه با گامی به توانمیعملی، 

 فقر و توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشت. 
 کارآفرینانه هایفعالیت در مهمی اجتماعی نیز نقش یسرمایه

 اثربخشی از کارکنان که کنند رفتار ایگونهبه باید مدیران. دارد
 طریق از امر این باشند. داشته خودآگاهینوآورانه  هایطرح

 همچنین و هاطرح ریزیبرنامه در کارکنان مشارکت افزایش
 .است پذیرامکان هاطرح دستاوردهای آگاهی از

 هیسرما نانه،یپژوهش نشان داد که نگرش کارآفر جینتا  
 یتعامل و یصورت مشارکتبه شناختیروان هیو سرما یاجتماع

 شناختیروانسرمایه . گذاشته است تأثیر ینیبر قصد کارآفر
نگرش کارآفرینانه بر قصد  تأثیرگذارینقش میانجی در 

که  کندیم تیرا تقو هینظر نیامذکور  افتهی .کارآفرینانه دارد
و  یاجتماع ،ینگرش یهاجنبه تأثیرتحت  نانهیمقاصد کارآفر

اندرکاران که دست شودیم شنهادیپ لذا. هستند شناختیروان
و  یاجتماع هیسرما نانه،یکارآفر یهانگرش ،یاآموزش حرفه

 ،سازمانیدرون  یهاتیفعال قیرا از طر شناختیروان هیسرما
با توسعه  دیبا ینیکارآفر یریادگیکنند.  لقاإ خود کارکنانبه 

 کنانارک نیخاص هماهنگ شود، بنابرا یاحرفه یهامهارت
 ،کسب و کارهاکار در انجام  یبودن برا طیراعالوه بر واجد ش

با استفاده از تخصص  دیجد یتجار یهافرصت بتوانند باید
 .(19) ایجاد کنندخود  یاحرفه

نقش  شناختیروانسرمایه مطالعه نشان داد این نتایج   
نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه  تأثیرگذاریمیانجی در 

 ،یمثبت مانند خودکارآمد شناختیروان یهایژگیو وجود .دارد
 ینیکارآفر اهداف شیباعث افزا یآورو تاب دیام ،ینیبخوش

که  (15) کندمی تیرا تقو یقبل اتمطالع جینتا نی. اشودمی
طور به یو خودکارآمد پذیریانعطاف د،یام نددادمینشان 

، اما گذاردمی تأثیر کسب و کار کیمثبت بر قصد شروع 
و  لیبه م ینیقصد کارآفر نیندارد. همچن یریتأث بینیخوش

 ینیدارد که در نگرش مثبت نسبت به کارآفر ازین انگیزه قوی
که  دهدمیپژوهش نشان  نیا جینتا .نشان داده شده است

ندارد.  ینیبر قصد کارآفر یمیمستق تأثیر یاجتماع هیسرما

طور کامل از به یاجتماع طیکه مح دهدمینشان  همچنین
 یتعامالت اجتماعو بسیاری از  کندمین تیحما ینیکارآفر
و کمتر  است، غیرهو  شانهمکارانبا خانواده، دوستان،  افراد

 نتایج نشان داد. اگرچه گیردشکل می نانیکارآفر تعامالتی با
ندارد،  ینیبر قصد کارآفر یمیمستق تأثیر یاجتماع هیکه سرما

نجی در نقش میا شناختیروانسرمایه  دهدمینشان  نتایج
عدم  سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه دارد. تأثیرگذاری

 کیشروع  یبرا یتیحما طیمح کیدر  افراد یتعامل اجتماع
متعادل شود.  شناختیروان گذاریسرمایهبا  دیکار باوکسب

در توسعه  یشتریب تیو اهم تأثیر افراد یاجتماع تیحما یعنی
 تأثیر کارکنان ینیفردارد و بر کارآ شناختیروان هیسرما

سنجی کارآفرینی باید توسط درک اجتماعی از امکان .گذاردیم
بینی، امید و ، خوشهای شخصی مانند خودکارآمدیویژگی
های اصلی برای تحقق یک که محرک پذیریانعطاف
وکار جدید هستند، پشتیبانی شود. این یافته با نتایج کسب

ت دارد که نشان ( مطابق29) برخی پژوهشگرانمطالعات 
بینی، امید و داد افرادی که خودکارآمدی، خوشمی

پذیری خوبی دارند، انگیزه، شناخت و اقدامات را برای انعطاف
 کنند.اند، ادغام میریزی کردهدستیابی به موفقیتی که برنامه

قصد  شیافزا یبرا ییامدهایپژوهش پاین  جینتا ت،یدر نها
 هیو سرما نانهیکارآفر گیریتجهبا توجه به نقش  ینیکارآفر
طور به دیسه جنبه با نیدارد. ا شناختیروانو  یاجتماع

 اندازیراهبتوانند کسب و کار  افرادشوند تا  ریمشترک درگ
شروع  یالزم برا هیسرما بسیار کارکنان و افرادکنند. اگرچه 

 یکاف نیخود را دارند، اما ا یکسب و کار در حوزه تخصص
 هاینگرش دیبا ایحرفهکاران آموزش اندر. دستستین

را با  یاجتماع هایشبکهد، دهن جیمثبت را ترو ینیکارآفر
لقا إ افرادمثبت را به  شناختیروان هیبسازند و سرما نانیکارآفر
 یریادگی یندهایفرآ قیاز طر توانمیسه جنبه را  نیکنند. ا

 تیریدر مد افرادمشارکت  قیبر تجربه از جمله از طر یمبتن
مانند  گرید هایفعالیت ایجاد ای محل کارکسب و کار 

 قرار داد. یموفق، مورد بررس یآزاد با افراد تجار هایبحث
 :شودمی های پژوهش پیشنهاداساس یافتهبر
 تقویتاز کارآفرینی  یاجتماع طیمح منظور پشتیانی بیشتربه  

 با ارتباط بهبود و کارآفرینی در شرکت واحدهایو توسعه 
 که کنند رفتار یاگونهبه باید مدیران گردد.پیشنهاد می تصنع

 داشته یخودآگاهنوآورانه  یهاطرح اثربخشی از کارکنان
 در کارکنان مشارکت افزایش طریق از امر این. باشند
 هاطرح دستاوردهای آگاهی از همچنین و هاطرح یزیربرنامه
 هاآن که ار شودرفت یاگونهبه  باید کارکنان است. با ریپذامکان

 را هاآن موفقیت و بدانند هابرنامه و هاطرح مالک را خود
 .قلمداد کنند خود موفقیت

بر قصد  نانهیکارآفر گیریجهتکه با توجه به اینهمچنین   
 باال، نوآوری دارای یهاسازمان دردارد  تأثیرکارآفرینی 

زمان . بنابراین ساکنندحمایت  نوآوری از باید عالی مدیریت
و  انتقادات کند، درک را نوآوری فرآیند باید ،نوآور بودن برای

 برای را ممکن یهاقدم تمام و کند تحمل را عقیده اختالف
 شنهادیپ بردارند. موفقیت موانع و رفع نوآوری جریان حفظ

مانند کارگروهی را  ییهادورهبرای کارکنان  گرددیم

 و فروغ رهبریان ساناز شفیعی
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  65........................ ............................................................................................ 1401پاییز و زمستان  /18راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال نهم/ شماره 

 از منافع یترمناسبکنند تا کارکنان درک  یزیربرنامه
 کارگروهی نسبت به کار انفرادی داشته باشند.

نه بر قصد کارآفرینا شناختیروانسرمایه  تأثیربا توجه به    
ی مدیران سازمان از طریق سازوکارها گرددیمپیشنهاد 

کنان، از بین کار مسئلهحل  یهاگروهمختلف مانند تشکیل 
حلقه  یهاگروهنظام پیشنهادی و تشکیل  یهاگروهتشکیل 

رهنگ ف .ندشوساز همکاری بیشتر بین کارکنان کیفیت زمینه
 هانسازماعنوان ابزار اصلی نوآوری در سازمانی مناسب به

 مناسب در مدیریتابزار  این از بایدآید و همیشه شمار میبه
 ستفادها سازمانی، درازمدت یهایزیربرنامه و هاسازمان
هستند که  ییهاآن، هاسازمان نیترموفقامروزه  نمود. مناسب

 تا محیط کنندیمبه کارمندان خود احترام گذاشته و تالش 
. کاری مثبت و رو به رشدی را برای آنان فراهم سازند

زمان به اهداف سا یابیدستکارمندانی که راضی باشند در 
 شودمیاد . به مدیران ارشد پیشنهندینمایمنقش بیشتری ایفا 
 راهمب فمحیطی مناس ،استعدادتوانمند و بابرای افراد خالق، 

 و با داده بهاءپرسنل  بخشالهامخالقانه و  هایایدهکنند و به 
 هانآرد نیاز ارائه شده به پرسنل زمینة مو هایآموزشپیگیری 

 زمانپیشرفت عملکرد سا آگاهی، ارتقاء ورا برای افزایش 
 فراهم کنند.

بر سرمایه  نانهیکارآفر گیریجهت تأثیربا توجه به   
محیط  در بیشتر چه هر نوآوری جهت است الزم شناختیروان

 پرسنل در مورد را شانیذهن یهافرضشیپ مدیران سازمان،
کار عنوان یک نیروینه بهو  انسان یک عنوانبه و دهند تغییر

سنجش و  شودمیپیشنهاد همچنین . به کارکنان توجه کنند
کردن ایده و  میزان مطرح ساسابرارزیابی عملکرد سازمان 

از سوی افراد توانا، خالق و مبتکر و ارائه  فکر جدید در سازمان
برگزاری  کتب و مقاالت، فیتألراهکارهای نوین و حتی 

کارآفرینان برتر، انتخاب کارآفرینان برتر ملی از  یهاجشنواره
 تواندمیجمعی  یهارسانهمیان کارآفرینان و معرفی آنان در 

تقویت فرهنگ کارآفرینی اجتماعی را فراهم کرده و موجبات 
 در جامعه را القا کند. یدوستنوعحس 

 جتماعیا کارآفرینی هایانجمن و هاشبکه ،هاگروه ایجاد  
 بیشتری یهاتیفعال گروه بتوانند قالب در افراد کهطوریبه

 یابد، افزایش آنان یهاتیفعال تأثیرگذاری دامنه و باشند داشته
 ،محلی شوراهای و هاانجمن مانند محلی ل اجتماعاتتشکی

 کهآن و جز مذهبی هایهیئت و همساالن هایگروه تشکیل
 جلسات و شوند تقویت باشند،می مهمی اجتماعی سرمایه

 . شود برگزار هامحله در یشیاندهم
صورت مقطعی انجام بهحاضر پژوهش با توجه به اینکه،   

 .سازدیمدرباره علیت را دشوار گیری نتیجه لذاشده است. 
محققان آتی در پژوهشی به بررسی  گرددمیپیشنهاد 

و نقش آن در توسعه  مؤثرکارآفرینی اجتماعی و عوامل 
کوچک و متوسط بپردازند. همچنین  هایبنگاهاقتصادی 
فرهنگ نوآورانه  هایشاخصو  هامؤلفه گرددمیپیشنهاد 

به روش  هاسازمانو  هاشرکتمزیت رقابتی در  برای کسب
 تحلیل قرار گیرد. کیفی مورد بررسی
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Extended Abstract  
Introduction and Objective: Today's environment has brought new waves of changes. The 
environment around organizations has become more dynamic than before and has caused 
organizations to achieve higher success and performance by using this dynamism. To adapt to 
today's changing world and to create an atmosphere of creativity and innovation, organizations 
must be able to create strategies to guide and control these changes with the help of 
organizational capital. The purpose of this study was to investigate the effect of social capital 
and the orientation of entrepreneurial attitude on the entrepreneurial intention with the 
mediating role of psychological capital.  
Material and Methods: The present research is descriptive-correlational and method and 
applied in terms of purpose. The statistical population of this study included all employees of 
Damon Sabz Chaharmahal Bakhtiari Agricultural Insurance Services Company, during which 
560 employees were reported. In this study, the sample size was estimated to be 229 according 
to the Georgian and Morgan table, which were selected by the available sampling method. In 
this model, the variables of social capital and entrepreneurial orientation are independent 
variables, the psychological capital is a mediating variable and entrepreneurship intention is a 
dependent variable. In this study, two methods of content and face validity were used to 
determine the validity of the research. The validity of the content was confirmed by several 
experts and the face validity of the questionnaires was confirmed by several respondents. The 
reliability of the present research questionnaire was tested using Cronbach's alpha method. The 
obtained data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods using SPSS 
and PLS software. 
Results: The results of hypothesis testing showed that entrepreneurial attitude and social capital 
affect entrepreneurial intention. Psychological capital also plays a mediating role in influencing 
the entrepreneurial attitude on entrepreneurial intention. 
Conclusion: Entrepreneurial attitude has a direct impact on the economic and social 
development of the people. The more a society participates in entrepreneurial activities, the 
faster it achieves economic and social development. Using entrepreneurship as a practical 
solution, we can take a step towards creating social justice, fighting poverty and economic, 
social and cultural development. Social capital also plays an important role in entrepreneurial 
activities. Also, awareness of the importance of psychological capital and strengthening research 
and development activities to develop businesses and improve their performance in the market 
is important. It is important to strengthen the entrepreneurial units in the company and to 
connect with the industry, to increase the participation of employees in the planning of projects, 
as well as to be aware of the achievements, and to make employees aware of the effectiveness of 
innovative projects. It is suggested to measure and evaluate the performance of the organization 
based on the number of new ideas and thoughts presented in the organization by capable, 
creative and innovative people and providing new solutions and even authoring books and 
articles. Also, holding festivals of top entrepreneurs, choosing the top national entrepreneurs 
from among entrepreneurs and introducing them in mass media can strengthen the culture of 
social entrepreneurship and instill a sense of altruism in society. 
 
Keywords: Entrepreneurial, Entrepreneurial Intention, Organizational Entrepreneurship,  
                       rganizational Performance, Psychological Capital, Social Capital 
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