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الگوي روابط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با گرایش هاي 

  کارآفرینانه کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان
   

  
   1ژاله شکرالهی

  * 2فریبا کریمیدکتر 
  

 چکیده
هاي کارآفرینانه  روابط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با گرایش«ژوهش حاضر به بررسی پ

. است همبستگیاز نوع  توصیفی روش پژوهش.  پرداخته است»ایع کاشی اصفهانکارکنان شرکت صن
 نفر بودند که با استفاده از جدول 420جامعه مورد مطالعه، کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان به تعداد 

.  نفر با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب گردید200تعداد ) 1970(گیري کرجسی و مورگان  نمونه
، مدیریت دانش فونگ )1998( پرسشنامه هاي سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ،ارهاي اندازه گیريابز

داده ها از ضریب همبستگی   براي تجزیه و تحلیل.بودند) 1378 (یی، کارآفرینی صمد آقا)2009(و چوي 
جتماعی و ابعاد  نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه ا.پیرسون و مدل معادالت ساختاري استفاده شد

 مدیریت بین. دارد وجود دار معنی و مثبت رابطه کارآفرینانه هاي شناختی، ساختاري، ارتباطی با گرایشآن 
 رابطه کارآفرینانه هاي گرایش با دانش توزیع ذخیره، خلق، کسب، ابعاد آن از جمله تعدادي از و دانش
 هاي گرایش بر اجتماعی سرمایه که داد اننش ساختاري معادالت نتایج. دارد وجود دار معنی و مثبت

داشته  19/0با ضریب مستقیم از طریق مدیریت دانش ر و غی52/0 با ضریب ممستقی تأثیر کارآفرینی
  .است

   :واژه هاي کلیدي
  سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، گرایش هاي کارآفرینی، صنایع کاشی اصفهان

   

                                                           
  )خوراسگان (اصفهان دانشگاه آزاد اسالمی واحدکارشناس ارشد مدیریت آموزشی،  - 1
  faribakarimi2005@yahoo.com) نویسنده مسؤول ()خوراسگان(عضوهیأت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه آزادا سالمی، واحداصفهان - 2

 » بهره وريمدیریت«
  1395 بهار _36 شماره _سال نهم 
  125 - 140  صص

  12/07/93: تاریخ دریافت مقاله
 21/06/94: تاریخ پذیرش نهایی مقاله
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  مقدمه
 ابعاد در شدن جهانی پدیده به خصوص مع،جوا در سریع تحوالت و تغییر امروزه

 دنبال به همواره سازمان ها که است شده باعث امر این که می شود مشاهده آن مختلف
 این در گردد توسعه از جدیدي مرحله وارد نیز جامعه طرفی از و باشند سازمانی تحول
 از تري مهم بسیار نقش آفرین توفیق اهرم یک عنوان به اجتماعی سرمایه موضوع راستا،
 براي مناسب بستري می تواند و دارد جامعه و سازمان در انسانی و فیزیکی سرمایه
 که است شریانی همچون اجتماعی سرمایه .آورد به وجود سازمان ها بودن اثربخش
 تحقق سبب رهگذر این از و می دهد، انتقال سازمان درون به را اجتماعی شبکه اعتماد
 سرمایه). 2006 ،1دانچو (شود می آن بقاي و رقابتی تمزی خلق و سازمان اهداف

 اجتماعات از بسیاري گذشته، در. است مهم بسیار اجتماعات استحکام براي اجتماعی
 سرمایه و بودند پذیرفته خود سازمانهاي در اصل و شالوده عنوان به را اجتماعی سرمایه
 اجتماعی حمایت عنوان به هبلک اجتماعی، امنیت شبکه تنها عنوان به تنها نه اجتماعی

 شده داده نشان اقتصادي کفایت با اجتماعات در آشکاري صورت به که کردمی عمل نیز
 شبکه هاي ارزش اجتماعی سرمایه اصلی هسته). 2012 ،2پیمیات و امورسیرفونگ (است

   ).2011 ،3همکاران و الگار (می باشد جامعه و اشخاص براي اجتماعی
       گرفته نظر در شناختی و اي رابطه ساختاري، بعد سه اجتماعی سرمایه براي

 سیستم وجود به اجتماعی سرمایه ساختاري عوامل). 1385 فیضی، و فقیهی (شود می
. دارد اشاره مختلف امور در افراد مناسب انتخاب کاري، گروههاي تشکیل کاري، مطلوب
 باال سازمان، در فروتنی صداقت، رازداري، همدلی، چون هایی مؤلفه اي رابطه عوامل
 شناختی عوامل. گیرد می بر در را نیکوکاري به نهادن ارج و افراد در تحمل آستانه بودن
 و قوي سازمانی فرهنگ وجود سازمان، اهداف به توجه گیرنده بر در نیز اجتماعی سرمایه
 سرمایه با افراد). 1390 همکاران، و نصراصفهانی (است افراد بین در کاري تجارب انتقال

 که آنهایی تا شوند نزدیک اعتماد قابل همکاران به که دارد احتمال بیشتر باال اجتماعی
 طلب دیگران از که دارد احتمال دوم گروه از بیشتر اول گروه. هستند سرمایه این فاقد
 مهارت آوردن دست به براي را آموزش هزینه هاي نتیجه در و کرده دانش و کمک

   زمان در را خود شغلی مهارت و دانش نهایتاً و دهند کاهش کار زمینه در تخصصی
                                                           

Danchev - 1  
2 - Aiemmornsiriphong & Piemyat 
3 - Elgar et al .  
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 وابستگی هاي یا و اشخاص) رفتار (برخورد طرز بر امر، این. بخشند بهبود کوتاه تري
). 2011 ،1پنلین (گذارد می تأثیر) اعتماد سازمانی، تعهد مثل، (سازمان به نسبت آنها روانی
 مدیریت اقتصاد، این در. است محور دانش صاداقت به ورود حال در امروز، جهان طرفی از

 و می شوند محسوب سازمانی دارایی هاي مهم ترین جزو فکري سرمایه هاي و دانش
). 2008 ،2ترگایر و فاین (دارد آنها فکري قابلیتهاي در ریشه عمدتاً ها سازمان موفقیت
 و گروهها داخل در خویش کارکنان میان در را اثربخش تعامالت بتواند سازمانی چنانچه
 تبادل و انتقال سازمان، در جدید دانش خلق احتمال دهد، افزایش سازمانی واحدهاي
 خواهد بیشتر نیز سازمانی دانش اثربخش مدیریت نتیجه در و سازمان افراد میان دانش
   ).3،2008همکاران و چوي (شد

 به و انتقال تسهیم، کسب، خلق، براي ساختارمند، فرآیند یک دانش مدیریت
 است نوآوري تشویق براي سازمانی دارایی عنوان به عینی و ضمنی دانش کارگیري

 را روزمره و عادي عملیات و عادتها سازمانی، دانش مدیریت). 2008 ،4چونگ و کینگ(
 با. می کند ایجاد فرهنگ و افکار در تحصیل که تغییري مانند درست است، کرده متحول
 جریان و مهارت ها ضمنی، دانش توان می دانش یریتمد فرآیند سازماندهی و طراحی
 بستري و کرد منتقل شده مستندسازي محتواي تحلیل و استانداردها رویه ها، به را کاري
 ).2009 ،5همکاران و چنگ (نمود فراهم پایدار توسعه و رقابتی مزیت رقابت، ایجاد براي

 نظر در جدید محصول توسعه فرآیند کننده تسهیل عنوان به می توان را دانش مدیریت
 کار و کسب موفقیت در بازار به محصوالت تحویل سرعت و نوآوري امروزه. گرفت
 دارایی هاي. بود خواهد حیاتی سازمان آینده در فزاینده اي طور به و است ضروري
 محور دانش دارایی هاي کنند، می اضافه فعالیت ها این به زیادي ارزش که ناملموسی
 بر متمرکز فرآیند یک عنوان به را جدید محصول توسعه محققان از يبسیار. هستند
 فرآیند فناورى ها و محصوالت پیچیدگی فزاینده رشد با که کرده اند معرفی دانش
 مبرم احتیاج دانشها این مدیریت و مؤثر عینی و ضمنی دانش به جدید محصول توسعه
 تاه شدن چرخه حیات محصوالت،تغییر سریع فناوري و کو). 2006 ،6لیو و یانگ (دارد

                                                           
1  - Peng Lin 
2  -  Finn & Torgeir  
3  - Choi et a  
4  -  King & chung  
5 - Chang et al.  
6  - Yang & Liu   
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 را جدیدي فرآیندهاي و محصوالت ایده ها، و بوده نوآور شرکت ها تا است شده باعث
 بومی، و جهانی فزاینده رقابت. کنند ریسک سریع تغییرات با مقابله براي و دهند توسعه
 ترکردهبیش باشند، داشته نیز تهاجمی رقابت و باشند پیشتاز اینکه براي را شرکتها نیاز
 قرار سازمان کار و کسب محیط در فراوانی فرصتهاي همواره). 2010 الدینی، تاج (است
 و شناسایی را فرصتها این موقع به که موفق هستند آنهایی رقابت پر بازار این در و دارد
 می توانند دارند بیشتري کارآفرینانه گرایش که شرکت هایی. کنند بهره برداري آن از

 و هاگز (گیرند به کار شکل بهترین به عملکرد بهبود منظور به را شاندرونی  منابع
 فرآیندهاي یا محصوالت آن، در که است فرآیندي سازمانی، کارآفرینی). 2007 ،1مورگان
 تأسیس قبل از سازمان یک در کارآفرینانه فرهنگ ایجاد و القاء طریق از شده نوآوري
 و منابع از که باشد می هاییفعالیت جموعهم دیگر، عبارت به یا ظهورمی رسد به شده

  ).1378 صمدآقایی، (است برخوردار نوآورانه نتایج به دستیابی منظور به سازمانی حمایت
 رقابتی مزیت تحقق و شرکت ها نوآورانه ظرفیت افزایش کلیدي عنصر کارآفرینی

 توسط ها زمانسا درون کارآفرینانه فعالیتهاي). 2011 ،2همکاران و کاستروگیوانی (است
 فعالیت طریق از می تواند سازمان نتیجه در. می یابد تداوم و می شود آغاز افراد

 و ریسک پذیري نوآوري، مستعد کارکنان. باشد ریسک پذیر و فعال نوآور، اعضایش،
). 2011 ،3سوریانو و مونترو (هستند مطرح ضرورت یک عنوان به سازمان در دانش تبادل
 شکلی به کار و کسب گرایش یا فرهنگ جاي به دارد تمایل رآفرینیکا به گرایش دیدگاه
 و پونال (کند تمرکز حاصله عملکرد و مدیریت سبک سازمان، ساختار بین ارتباط روي

 فرد شخصی هاي شایستگی که شد باعث لند له مک علمی  تالشهاي).2011 ،4الوسان
شود و افراد  کارآفرینی تحقیقاتی حوزه وارد دائمی ویژگی یک عنوان به کارآفرین

 :کارآفرین با ویژگی هاي زیر شناخته شوند
 عالیترین از اي مجموعه اساس بر هدف کسب به فرد تمایل  بیانگر:موفقیت به نیاز

  .دارند شکست احتمال که کارهایی انجام به تمایل: خطرپذیري به تمایل.معیارها است
 تالشهاي و ریزي ها برنامه نتایج رابه یدهاي زندگ رویدا  این افراد:درونی کنترل مرکز
 داراي اغلب کارآفرینان: بینی خوش. دهند می  نسبت)محطیی عوامل نه (خود پیگیر

                                                           
1  - Hughes &, Morgan 
2- castrogiovanni et al  
3  - Montoro & Soriano 
4  - Powhnall & Lowson 
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 از و دارند استقالل به شدید نیاز کارآفرینان: طلبی استقالل .هستند بینی خوش ویژگی
به ).  1386زالی و همکاران، (کنند  می اجتناب شدت به دیگر افراد شدن توسط کنترل

یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، سرمایه ) 1387(زعم الوانی و عبداله پور 
از بین ابعاد سرمایه اجتماعی بعد سرمایه ساختاري از سایر ابعاد مهم تر . اجتماعی است

سازمانها براي این که بتوانند روح کارآفرینی را در سازمان خود بیافرینند ابتدا باید . است
. بوروکراسی و کارآفرینی در تقابل با یکدیگرند. ه ساختار مناسب کارآفرینی توجه کنندب

بعد رابطه اي سرمایه . ساختار مناسب کارآفرینی، شبکه اي با شکاف ساختاري زیاد است
اعتماد باعث شکل گیري پیوندهاي . اجتماعی، به روابط توأم با اعتماد اطالق می شود

طالعات را تسهیل می کنند، بنابراین سازمان هاي کارآفرین به قوي می شود که تبادل ا
  .بعد رابطه اي سرمایه اجتماعی نیز توجه خاصی مبذول دارند

و  اجتماعی سرمایه رابطه در پژوهشی با عنوان بررسی) 1385(تسلیمی و همکاران 
ی شناختی آن یعن ابعاد اجتماعی و سرمایه بین نتیجه گرفتند که سازمانی درون کارآفرینی

   .دارد وجود معناداري و مثبت کارآفرینی درون سازمانی رابطه و ساختاري و
 مدیریت بین رابطه بررسی عنوان تحت پژوهشی در) 1389(همکاران و قادري

 بین دریافتند اجتماعی تامین سازمان در کارکنان کارآفرینی با سازمانی سالمت و دانش
  . دارد وجود داري معنی و مثبت رابطه کارآفرینی و دانش مدیریت

 بین معناداري و مثبت نشان داد که رابطه) 1390(مطالعات ربیعی و صادق زاده 
 که می دهد نشان تحقیق یافته هاي. دارد وجود کارآفرینی با آن ابعاد و اجتماعی سرمایه

کارآفرینی  بر را تاثیر کمترین ارتباطی شاخص و تاثیر بیشترین روابط شاخص ساختار
 شاخصهاي از یک هیج تاثیر تحت کارآفرینی از  استقالل و شاخص خالقیت و ته اندداش

  .ندارد قرار اجتماعی سرمایه
 دانش مدیریت فرآیند اثرگذاري بررسی به پژوهشی در) 1390 (ساداتی و مدهوشی

 شرق متوسط و کوچک کارهاي و کسب: موردي مطالعه (سازمانی کارآفرینی بر
) 0,46 (مستقیم صورت به دانش تسهیم که داد نشان پژوهش نتایج. پرداختند) مازندران

 فرآیند روي بر) 0,59 (مستقیم صورت به دانش کارگیري به و) 0,38 (غیرمستقیم و
 تایید دانش گردآوري مستقیم اثرگذاري اما. دارند معناداري اثرگذاري سازمانی کارآفرینی

 با سازمانی کارآفرینی بر دانش گردآوري رمستقیمیغ اثرگذاري دیگر، سوي از. نشد
 اثرگذاري دیگر، سوي از. شد تایید) 0,12 (دانش کارگیري به و) 0,15 (تسهیم
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 تأیید دانش کارگیري به و تسهیم با سازمانی کارآفرینی بر دانش گردآوري غیرمستقیم
 کارآفرینی و دانش مدیریت عنوان با پژوهشی در) 2011 (همکاران و  طالقانی.شد

 مثبت رابطه  دریافتند)مازندران استان پرورش و آموزش سازمان موردي مطالعه (سازمانی
 1همکاران و  سوگوان.دارد وجود سازمانی کارآفرینی و دانش مدیریت بین معناداري و

 و مثبت رابطه دریافتند کارآفرینی با اجتماعی سرمایه رابطه عنوان با پژوهشی در) 2011(
 وجود کارآفرینی و) شناختی، رابطه اي، ساختاري(اجتماعی  ابعاد سرمایه بین معناداري

  .دارد
 کار و کسب فضاي در آمده به وجود تحوالت و تغییر به توجه با کشور در امروزه

 شرکتهاي است آمده به وجود کارخانجات میان فشرده اي و سنگین رقابت داخلی، صنایع
 خود ظرفیتهاي تمامی از که ناچارند آور سود بخش یک به شدن تبدیل براي صنعتی
 بوده، پاسخگو را بازار مختلف سالیق و کنند تولید جدید محصوالت و کنند استفاده

 در نفوذ باعث نهایتاً و کند ارائه کیفی استانداردهاي باالترین با بازار به مستمر نوآوریهاي
 هاي سرمایه از استفاده سایه در مهم این شود ایده آل انتخاب یک عنوان به اذهان

هدف پژوهش حاضر . می آید به دست کارآفرینی نهایتاً و دانش مدیریت و افراد اجتماعی
هاي کارآفرینانه در  الگوي روابط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با گرایش

ها و سوال  کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان بوده است، لذا با هدف پژوهش فرضیه
  :زیر مطرح می باشد

  
 وجود رابطه کارکنان کارآفرینانه گرایش هاي اجتماعی و ابعاد آن با سرمایه بین -1

  .دارد
  .دارد وجود رابطه کارکنان کارآفرینانه گرایش هاي دانش و ابعادآن با مدیریت بین -2
 کارآفرینی گرایش هاي دانش، مدیریت اجتماعی، سرمایه بین روابط علّی مدل -3

 است؟ چگونه
  

  . نشان داده شده است1اي پژوهش مدل مفهومی پژوهش در شکل با توجه به فرضیه ه

                                                           
1- Soogwan et al. 
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 مدل مفهومی پژوهش : 1شکل 

 
 

  ابزار و روش
با در نظر گرفتن هدف پژوهش، که رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش 

د، روش با گرایش هاي کارآفرینانه در بین کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان بو
 نفر از کارکنان شرکت 420جامعه مورد مطالعه . پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است

صنایع کاشی اصفهان با مدرك تحصیلی فوق دیپلم به باال بودند که با استفاده از جدول 
 نفر به روش نمونه گیري تصادفی 200تعداد ) 1970(نمونه گیري کرجسی و مورگان 

 سرمایه پرسشنامه سه اطالعات از آوري جمع براي . گردیدساده از بین آنها انتخاب
 و شناختی ساختاري، بعد سه شامل گویه 17  با)1998 (گوشال و ناهاپیت اجتماعی
 کسب (ابعاد شامل گویه 42  با)2009 (چوي و فونگ دانش اي، پرسشنامه مدیریت رابطه
 کارآفرینی سشنامهپر باشدمی) دانش حفظ و ذخیره بکارگیري، توزیع، خلق، دانش،

 مورد است شده تشکیل لیکرت درجه اي پنج طیف در گویه که 54 با )1378 (صمدآقایی
 توسط تعدادي از پرسشنامه سه هر محتوایی و صوري روایی. گرفت قرار استفاده

 آلفاي توسط محاسبه ها پرسشنامه پایایی. گردید تأیید پاسخگویان و صاحب نظران
 گرایشهاي ،)79/0 (دانش مدیریت ،)81/0 (اجتماعی هسرمای ترتیب به کرونباخ

 دانش کسب

 کاربرد

 حفظ و ذخیره

 توزیع

 دانش خلق

 سرمایه ساختاري

 سرمایه ارتباطی

 سرمایه شناختی
 سرمایه
 اجتماعی

گرایشات 
 کارآفرینانه

مدیریت 
 دانش

 درونی کنترل مرکز

 توفیق طلبی

 طلبی استقالل

 پذیري ریسک

 خالقیت
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هاي پژوهش از ضریب  براي تجزیه و تحلیل داده .گردید تأیید) 83/0 (کارآفرینانه
براي تجزیه و تحلیل . همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاري استفاده شده است

 . است استفاده شده8,5. و لیزرل 19 نسخه spssیافته ها از نرم افزارهاي 
  

  نتایج
اسمیرنف مورد  با آزمون کلوموگروف آن هاي مؤلفه ابتدا نرمال بودن متغیرها و

  .ذکر شده است) 1(بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 
  

آزمون کلوموگروف اسمیرنف نمرات مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی و مؤلفه هاي  :)1( جدول
  آن و گرایشهاي کارآفرینانه

  سطح معنی داري  درجه آزادي   رهآما  متغیرها
  200/0  129  053/0  مدیریت دانش
  164/0  129  074/0  کسب دانش
  154/0  129  081/0  خلق دانش
  137/0  129  085/0  توزیع دانش

  087/0  129  097/0  به کارگیري دانش
  200/0  129  051/0  حفظ و ذخیره دانش
  157/0  190  65/0  سرمایه اجتماعی

  200/0  190  049/0  ارتباطی
  087/0  190  76/0  شناختی
  200/0  190  047/0  ساختاري

  189/0  129  064/0  گرایش هاي کارآفرینانه
 

حاکی از آن است که نمرات مدیریت دانش سرمایه اجتماعی و ) 1(نتایج جدول 
 .مؤلفه هاي آن و گرایش کارآفرینانه نرمال است

Arc  .دارد وجود رابطه کارآفرینانه هاي گرایش با آن ابعاد و اجتماعی سرمایه بین: اول فرضیه
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  2جدول 
 کارآفرینانه متغیر مالك     هاي گرایش با آن ابعاد و اجتماعی سرمایه بین همبستگی  ضریب

       شاخص آماري گرایش هاي کارآفرینانه
 سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی متغیر پیش بین          

  231/0  481/0٭٭ سرمایه اجتماعی
  136/0  369/0٭٭ ارتباطی
  107/0  327/0٭٭ شناختی
  125/0  354/0٭٭ ساختاري

001/0  

 
دهد ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد نشان می) 2(یافته هاي جدول 

 یعنی بین سرمایه. ارتباطی، شناختی و ساختاري با گرایش هاي کارآفرینانه معنادار است
 بر اساس. رابطه معنادار وجود دارد) r=481/0(هاي کارآفرینانه اجتماعی با گرایش 

هاي کارآفرینانه   درصد واریانس سرمایه اجتماعی با گرایش2r (1/23(ضریب تعیین
لذا فرضیه اول مبنی بر این که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با . مشترك بوده است

 .ی گرددگرایش هاي کارآفرینانه رابطه وجود دارد، تأیید م
  

 .بین مدیریت دانش و ابعاد آن با گرایش هاي کارآفرینانه رابطه وجود دارد: فرضیه دوم
  

 کارآفرینانه هاي گرایش با آن ابعاد و دانش مدیریت بین همبستگی ضریب -3 جدول
 متغیر مالك                                                      گرایش هاي کارآفرینانه

شاخص آماري         
 سطح معناداري مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی متغیر پیش بین  
201/0٭ مدیریت دانش  040/0  021/0  
  001/0  088/0  297/0٭٭ کسب دانش
  008/0  046/0  214/0٭٭ خلق دانش
  001/0  097/0  264/0٭٭ ذخیره دانش
  048/0  026/0  162/0٭ توزیع دانش

  057/0  024/0  156/0 به کارگیري دانش
  053/0  025/0  157/0 حفظ دانش

  
نشان می دهد ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و ابعاد  ) 3(یافته هاي جدول 

کسب دانش، خلق دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش با گرایش هاي کارآفرینانه معنی دار 
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 دار رابطه معنی) r=201/0(یعنی بین مدیریت دانش با گرایش هاي کارآفرینانه . است
 درصد واریانس مدیریت دانش با گرایش هاي 2r (4(بر اساس ضریب تعیین. وجود دارد

لذا فرضیه دوم مبنی بر این که بین مدیریت دانش با . کارآفرینانه مشترك بوده است
رابطه بین ابعاد به کارگیري .گرایش هاي کارآفرینانه رابطه وجود دارد، تأیید می گردد

  .یریت دانش با گرایش هاي کارآفرینانه معنی دار نیستدانش و حفظ دانش از مد
  

 کارآفرینانه گرایشهاي و دانش مدیریت و اجتماعی سرمایه بین روابط علّی مدل :سوال
  است؟  چگونه

  

  
 مدل نهایی روابط بین متغیرهاي پژوهش: 2شکل 

  
  غیرمستقیم و مستقیم اثرات - )4 (جدول

 ضریب بررسی اثر
 تاثیر

 مقدار 
یآماره ت  نتیجه 

مدیریت دانش- سرمایه اجتماعی  52/0  53/4  سرمایه اجتماعی برمدیریت دانش تاثیردارد 
-مدیریت دانش- سرمایه اجتماعی  

19/0 گرایشهاي کارآفرینانه  47/3  
 سرمایه اجتماعی از طریق مدیریت دانش
.بر گرایشهاي کارآفرینانه تاثیر دارد  

گرایشهاي کارآفرینانه- سرمایه اجتماعی  52/0  46/4 کارآفرینانه تاثیر دارد سرمایه اجتماعی بر گرایشهاي   
گرایشهاي کارآفرینانه- مدیریت دانش  37/0  26/3  مدیریت دانش برگرایشهاي  کارآفرینانه تاثیر دارد 
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 بر اجتماعی سرمایه که نشان می دهد )4(ساختاري در جدول  معادالت نتایج
 مدیریت طریق از غیرمستقیم و 52/0 بضری با مستقیم تاثیر کارآفرینی هاي گرایش
  .است داشته19/0 ضریب با دانش

  
  مدل بودن مناسب هاي شاخص بررسی )5(جدول 

 نتیجه گیري مقدار شاخص در مدل مورد نظر مقدار استاندارد شاخص نام شاخص
X2 - 98/65  برازش مدل مناسب است 

X2/DF 3 -1  064/1  برازش مدل مناسب است 
P-VALUE 05/0 بیشتر از  341/0  برازش مدل مناسب است 

G.F.I  9/0بیشتر از  95/0  برازش مدل مناسب است 
A.G.F.I  9/0بیشتر از  92/0  برازش مدل مناسب است 
N.F.I  9/0بیشتر از  94/0  برازش مدل مناسب است 
C.F.I  9/0بیشتر از  99/0  برازش مدل مناسب است 
I.F.I 9/0 از شتریب  99/0 ستبرازش مدل مناسب ا   

R.M.R 038/0  به صفرکینزد  برازش مدل مناسب است 
RMSEA  1/0کمتر از  019/0  برازش مدل مناسب است 

  
 که معنا بدین است برخوردار مناسبی برازش از مدل) 5(جدول  نتایج براساس

  RMSEA شاخص. باشد  می064/1برابر عددي ارزش بیانگر) کاي مجذور(شاخص 
 شاخص بعدي شاخص. باشد  می/019برابر که) ریبتق خطاي واریانس ریشه شاخص(

 95/0 شاخص این حاضر مدل در که است) برازندگی نیکویی شاخص( G.F.I مطلق
 برازندگی شاخص( C.F.Iنسبی شاخص. باشد می برخوردار خوبی برازش از و است

 از مدل باشد، نزدیکتر صفر به هرچه به  کهR.M.R شاخص و  است99/0 برابر)تطبیقی
 برازش از و باشد می038/0 شاخص این حاضر مدل در است برخوردار بهتري برازش
  .باشد  می99/0برابر ) فزاینده برازندگی شاخص( I.F.I شاخص  .است برخوردار خوبی

 
  بحث و نتیجه گیري

 ابعاد و اجتماعی سرمایه بین همبستگی ضریب داد که فرضیه اول نشان ها یافته
 یافته ها این. است معنادار کارآفرینانه گرایشهاي با تباطیار ساختاري، آن یعنی شناختی،

 همکاران و سوگوان ،)1390 (زاده صادق و ربیعی ،)1385 (همکاران و تسلیمی نتایج با
   و مثبت رابطه کارآفرینی با آن ابعاد و اجتماعی سرمایه بین اینکه بر مبنی) 2011(
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 باشد، خوبی اجتماعی سرمایه داراي که  سازمانی.است هماهنگی دارد، وجود دار معنی
 دارد، صریح و ضمنی دانش انتقال و اطالعات تبادل روي بر که تأثیري با می تواند
 در خالقیت باعث جدید ایده هاي این و .شود افراد در جدید ایده هاي شکوفایی موجب
 هدخوا سازمان در کارآفرینی و نوآوري موجب خالقیت این نهایت در و گردد می افراد
 سازمانی بالقوه صورت به می تواند دارد خوبی اجتماعی سرمایه که سازمانی پس. شد

 دانش مدیریت بین همبستگی ضریب داد که فرضیه دوم نشان ها  یافته.باشد کارآفرین
    کارآفرینانه گرایش هاي با دانش توزیع ذخیره، خلق، دانش، آن یعنی کسب ابعاد و

 با دانش مدیریت از دانش حفظ و دانش کارگیري به عاداب بین رابطه. است معنی دار
) 1389 (همکاران و قادري نتایج با ها یافته  این.نیست دار معنی کارآفرینانه هاي گرایش
 وجود دارمعنی و مثبت رابطه کارآفرینی با دانش توزیع و خلق ابعاد بین اینکه بر مبنی
 و مثبت رابطه اینکه بر مبنی) 2011 (نهمکارا و طالقانی نتایج با. دارد هماهنگی دارد
 نتایج با. دارد هماهنگی دارد وجود سازمانی کارآفرینی و دانش مدیریت بین داري معنی

 کارآفرینی فرآیند بر دانش کارگیري به اینکه بر مبنی )1390 (ساداتی و مدهوشی
 می تواند دجدی دانش کسب و ایجاد .ندارد هماهنگی دارد، داري معنی اثرگذاري سازمانی
 ایجاد منظور به را موجود دانش کیفی و کمی مقدار و دهد تغییر را سازمانی دانش ذخیره
 سازمان بیرون و درون از را دانش که توانمندتر شرکت هاي دهد افزایش نوآوري و ایده
 و کنند کشف بیشتري فرصتهاي دهند کاهش را اطمینان عدم می توانند کنند،می کسب
 نوآوري خدمات و محصوالت در و کنند پیدا دست بیشتري ن آورانهف مزیت هاي به

 هاي بینش و ها ایده افراد دارد، وجود دانش توزیع فرهنگ که سازمانی  در.کنند ایجاد
 این نه اند، پذیرفته ذاتی وظیفه یک عنوان به را آن زیرا گذارند می اشتراك به را خود
 راستاي سؤال پژوهش نشان داد که سرمایهها در   یافته.کند مجبور را آنها کسی که

 طریق از غیرمستقیم و 52/0 ضریب با مستقیم تأثیر کارآفرینی هاي گرایش بر اجتماعی
ها با نتایج مدهوشی و ساداتی  این یافته .است داشته19/0 ضریب با دانش مدیریت

 در را اثرگذاري ارتباطی شبکه هاي سازمان یک اگر بنابراین. هماهنگی دارد) 1390(
 به مسیر کوتاه ترین از بتوانند دانش گیرندگان و فرستندگان آن با که کند ایجاد سازمان
 ایجاد پیشبرد، سبب امر این یقین به یابند، دسترسی خود نیاز مورد دانش و اطالعات
 متعهد طریق از اجتماعی سرمایه واقع در. شود می سازمان در دانش انتقال و دانش
 باال با. کند می تسهیل سازمان در را کارآفرینی فرآیند یادگیري، به وههاگر و افراد نمودن
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 اعضاي بین در اطالعات گردش و جریان همکاري، و روابط کیفی و کمی سطح رفتن
 همچنین. می نماید تسهیل را نوآوري خود نوبه به این که می یابد افزایش نیز سازمان
 آزادي مدیران که شود می سبب سازمان نمدیرا و کارکنان بین در باال اعتماد وجود
  .کنند حمایت نیز آنان ابتکار و خالقیت استقالل، از و داده کارکنان به بیشتري عمل

  

  : شود می ارائه زیر پیشنهادهاي بر اساس نتایج مذکور
 توانایی به افراد، تخصص عالوه بر توجه به در که استخدامی هاي رویه گیري به کار -

توجه  نیز کارگروهی، به مندي فرد عالقه و دیگران با کردن رقرارب ارتباط در فرد
  .شود

 کاهش بروکراسی سازمانی به منظور افزایش بعد ساختاري سرمایه اجتماعی -
 جدیدترین از استفاده براي دیگر علمی مراکز و دانشگاه با مستمر ارتباط برقراري -

  .حوزه این در دانشگاهی مندتوان نیروهاي کارگیري به و فناوري با مرتبط فنی دانش
الگوهاي مناسب  هاي آموزشی جهت افزایش تعامل بین کارکنان، برگزاري دوره -

 رابطه اي سرمایه اجتماعی  بعد ارتباطی به منظور افزایش
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