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 چکیده 

 

اداره کل ورزش و  و کارکنان یرانمد یسازمان ینیبا کارآفر یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرماهدف تحقیق حاضر تعیین رابطه 

نفر از  061جامعه آماری این تحقیق شامل . فی از نوع همبستگی انجام گردیدجوانان فارس بود که با روش تحقیق توصی

. نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند 001مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود که 

و اسچیپرز، ( 1110)نی آنتونسیک و هیسریچکارآفرینی سازماپرسش نامه استاندارد سه  جهت جمع آوری اطالعات و داده ها از 

یس بونت و پرسش نامه سرمایه فکری (0992)ناهاپیت و گوشالنامه استاندارد سرمایه اجتماعی  ، پرسش( 1112)هاگ و بلوم

جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار . استفاده گردید( 0992)

نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین .باطی از ضریب همستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است استن

و مولفه  همچنین بین سرمایه اجتماعی.رابطه مثبت و معناداری وجود داردکارآفرینی سازمانی با  و مولفه های آن سرمایه فکری

از بین مولفه های سرمایه فکری، مولفه های همچنین . و معناداری وجود دارد  رابطه مثبتکارآفرینی سازمانی با  های آن

قدرت  ساختاریسرمایه شناختی و سرمایه ه های سرمایه اجتماعی مولفه های سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی و از بین مولف

 .دارند کارآفرینی سازمانیپیش بینی قویتری برای 

 کارآفرینی سازمانیسرمایه اجتماعی ، سرمایه فکری ،  :کلید واژه ها
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 مقدمه 

 خود های هدف تا کنند می استفاده آن از جامعه کل نهایتا و اجتماعی های گروه و افراد اجتماع که است کلی منبع یک سرمایه،

 سرمایه کند، می تفادهاس ها آن از هایش هدف به رسیدن برای ای جامعه یا نهاد گروه، فرد، که ابزارهایی یعنی. بخشند تحقق را

، سرمایه (ثروت)سرمایه اقتصادی : های متنوعی دارد یر بوردیو سرمایه شکل به نظر پی (.0126موسوی ،).شود می نامیده

سیدمن )(.پیوندهای اجتماعی و اعتماد)و سرمایه اجتماعی ( افتخار، پرستیژ)، سرمایه نمادین (صالحیت، دانش)فرهنگی 

به طور کلی دارایی های سازمان را به دو . یدی از دارایی ها در عرصه سازمانی مطرح شده است امروزه  مدل جد (.0122،

تقسیم می کنند که عموما دارایی های نامشهود را ( نامشهود)و دارایی های ناملموس( مشهود)دسته دارایی های ملموس 

اختالف در حال افزایش بین . گسترش یافته است( سرمایه فکری)سرمایه فکری می نامند و ارزیابی  دارایی های نامشهود 

. ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها که همان سرمایه فکری نامیده می شود ، باعث افزایش اهمیت سرمایه فکری شده است

 :به طور کلی ، دارایی های سازمانی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود(. 0191احمدیان و قربانی ، )

این دارایی ها شامل دارایی های فیزیکی و مالی هستند که به صورت کامل در ترازنامه شرکت ها : ی های مشهوددارای( الف

از ارزش آن ها  ،این دارایی ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کنند، یعنی با استفاده بیشتر از آن ها . منعکس می شود

 .کاسته می شود

یکی دارایی های نامشهودی که تحت حمایت :  ی ها به  دو دسته کلی تقسیم می شوند این دارای: دارایی های نامشهود( ب

قانون قرار داشته و با عنوان مالکیت معنوی شناخته می شوند و این دارایی ها شامل حق امتیازها ، کپی رایت،حق 

و دیگری سایر دارایی . منعکس می شوندبرخی از موارد آن در ترازنامه . اختراع،فرانشیز و ثبت عالئم و مارک های تجاری است

های نامشهود که شامل سرمایه فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کتنند ؛ یعنی با استفاده بیشتر از آن ها ، 

انی به نقل از احمدیان و قرب 1111تایلس و همکاران ،)از ارزش آن ها کاسته نمی شود و معموال در ترازنامه منعکس نمی شوند 

 ،0191.) 

گالبرایت  0969مترادف دارایی نامشهود در نظر گرفته شده است و در سال ( 0990)اصطالح سرمایه فکری توسط استیوارت 

در اقتصاد قدیم ، ارزش بازاری متکی بر دارایی فیزیکی بوده . یک فرایند ارزش آفرین و دسته ای از دارایی ها معرفی کرده است

د ، ارزش از کاربرد سرمایه فکری شرکت و دانش بوده است که ظهور اقتصاد دانشی منجر به پایان است ولی در اقتصاد جدی

بخشیدن دوران اهمیت نسبی دارایی های مشهود گردیده است  و پارادایم جدیدی که توجه زیادی به دانش و سرمایه فکری در 

تا کنون از سرمایه فکری تعاریف  (.1111حمد رضایی ،، به نقل از نور علی زاد و م1111ژائو،)آن دیده می شود پدید آمد

در سال های اخیر افراد و گروه های زیادی از رشته های گوناگون سعی کرده اند تا تعریفی استاندارد از . متنوعی ارائه شده است

آن اتفاق نظر وجود دارد نکته ای که در مورد (. 1112نظری و هرمانس ،) سرمایه فکری که مورد توافق همه باشد را ارائه دهند

بنتیس و هالند ، سویبی، استوارت ، ادوینسون و : این است که پیش گامان تحقیق و عمل در زمینه سرمایه فکری عبارتند از 

شامل دانش ،  یفکر یهباور است که سرما ینبرا(0992)استوارت  (.1112آرناس و الواندروس،) مالون ، سالیوان ،بروکینگ و رز 

 یذهن ییتوانا یفکر یهسرما. مورد استفاده واقع شود ینیثروت آفر یتواند برا یو تجربه است که م یفکر ییدارااطالعات، 

را به عنوان مجموعه  یفکر یهسرما( 0992) یسبنت (.0992استوارت ،. )مجموعه است یکبه صورت  یدیدانش کل یا یجمع

 یارزش به دست م یجادو ا یکند که از عملکرد سازمان یم یفعرت( ها ، رقابت ییمنابع،توانا)نامشهود یها ییاز دارا یا

در مقاله خود،  بیان کرده اند که سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در ( 1111)بنتیس و هالند . (0992یس،بنت.)یندآ

ری و یادگیری سازمانی در این تعریف ارتباط بین سرمایه فک. نقطه خاصی از زمان در یک سازمان وجود دارد ، نشان می دهد 

، اطالعات و دانش مورد  یفکر یهسرما یندگو یو مالون م  ینسونادو (.1111بنتیس و هالند ،.) مورد توجه قرار گرفته است

 یاصطالح یفکر یهباور است که سرما ینهم بر ا ینگبروک(.1112، یلواس.)ارزش است یجادا یکار کردن ، برا یاستفاده برا

 یتانجام فعال یاست که سازمان را برا یساختار یرز ییو دارا  یانسان یی، دارا یفکر ییناملموس بازار ، دارا ییدارا یبترک یبرا

 یسازمان را برا ییاست که توانا ییدارا یفکر یهکه سرما یندگو یم( 1112)رز و بارنز  (.0191یازی،ن.) سازد یتوانمند م یشها
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به کار  یقنامشهود است که از طر ییدارا یکندارد و  یزیکیو ف ینیع یتماه ییدارا ینا. کند یم یریثروت اندازه گ یجادا

ها  یژگیو ینهمه ا. و روابط خارج از سازمان به دست آمده است ی، عملکرد سازمان یمرتبط با منابع انسان یها ییدارا یریگ

 (.1112رز و بارنز،.) و فروش ندارد یدخر یتلاست ، قاب یکامال داخل یدهپد یککه  ینا یلارزش به دست آمده به دل یجادباعث ا

 یهسرما ی،انسان یهسرما: شده است یلاز سه عنصر تشک یفکر یهاتفاق نظر دارند که سرما ی،فکر یهنظران حوزه سرما صاحب

 .پردازیم یعناصر م ینا یشترب یحبخش به توض یندر ا. یا رابطه یهو سرما یساختار

کنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چاالکی  ، بحث می(0992)رس و همکارانش : سرمایه انسانی

مهمترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان، مجموعه (. 0121قلیچ لی و مشبکی، )کنند  فکریشان ایجاد می

این . وح و فکر منابع سرمایه فکری باشندتوانند به منزله ر منابع انسانی می. مهارتهای نیروی کار، عمق و وسعت تجربه آنهاست

ای  شود، اما سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می

آنها در  دانش های نیروی کار، مهارتها و شایستگی :سرمایه انسانی شامل. مانند حتی با ترک سازمان هم، بدون تغییر باقی می

  .استعدادها و اخالق و رفتار آنهاست هایی که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند و زمینه رشته

اگر در . بروکینگ معتقد است که دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسئله و سبکهای رهبری است

کن است بدین معنی باشد که سازمان این جزء مهم از سرمایه فکری را از یک سازمان، سطح گردش کارکنان باال باشد، این مم

   .دست داده است

این افراد و . ای، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد سرمایه رابطه: ای سرمایه رابطه

گذاران  کنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایهها، کارکنان، تأمین  توانند شامل مشتریان، واسطه سازمانها می

  :شوند روابط براساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم می. باشند.... و

شوند، گروه  کنندگان یا شرکای اصلی، رسمی می گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تأمین

   .غیررسمی است دوم، بیشتر شامل روابط

اند که  ای توسعه داده کند که تعاریف جدید، مفهوم سرمایه مشتری را که قبالً وجود داشت، به سرمایه رابطه بنتیس بیان می

کنندگان، انجمنهای تجاری و دولت برقرار  شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان و رقبا، تأمین

  .کند می

 عریف سرمایه فکری سازمانشناسایی و ت

 ریزی محرکهای کلیدی ارزش برنامه

 گیری سرمایه فکری اندازه

 گزارشگری سرمایه فکری

 مدیریت و اداره سرمایه فکری

شود و یک عامل تعیین کننده در تبدیل  سرمایه مشتری به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی می

ستایش و کاظم نژاد، )این سرمایه، شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط مشتری است . ر استسرمایه فکری به ارزش بازا

0122.) 

بیان داشتند که سرمایه ساختاری ، ساختار داخلی واحد ( 0992)، ادوینسون و ملون( 0992)ساویبای : سرمایه ساختاری 

سرمایه ساختاری را می توان به . ی اداری است را در بر می گیردتجاری که شامل حق امتیازها ، ایده ها ، الگوها و سیستم ها

این نوع سرمایه به عنوان یک زیر . هر چیزی که در سازمان وجود دارد  و از کارکنان در کارشان حمایت می کند اطالق کرد

 یهسرما (.0191هی ، قاسمیه و نعمت ال.)بنای حمایت کننده ، سرمایه انسانی را قادر می سازد تا به وظایفش عمل کند

 یفاست که با بازده مورد انتظار تعر یدر روابط اجتماع گذاری یهسرما یعام، نوع یمعنا یکدر  یاجتماع

و بهداشت  یاست که در تجارت، اقتصاد، علوم انسان یشناس در جامعه یمفهوم یاجتماع یهسرما(. 0121ی،توسل.)شود یم
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مفهوم وجود  ینا یبرا یمختلف یفاگرچه تعار. شود یاستفاده م ناز آ یگروه نیجهت اشاره به ارتباطات درون و ماب یعموم

 یدها(. 0992پورتس،.)شده است یجامعه مدرن تلق” عالج همه مشکالت“ یبه عنوان نوع یاجتماع یهدارد، اما در کل سرما

 یالتتحص یا( یزیکیف هیسرما) یگوشت یچهمان طور که پ. ارزش هستند یدارا یاجتماع یها شبکه“است که  ینا یاصل

شوند، ارتباطات  یبهره ور یشموجب افزا توانند یم یو هم در شکل جمع یهم به صورت فرد( یانسان یهسرما) یدانشگاه

 یتوان حاصل روابط مبتن یرا م یاجتماع سرمایه(.    1111 پوتنام،.)گذارند یم یرافراد و گروه ها تأث یهم بر بهره ور یاجتماع

 یاجتماع یو زندگ یندآ یبه وجود م یکه در ذات روابط سازمان اجتماع یامعه دانست و آن را به مجموع منابعبر اعتماد در ج

با   وداتبرخوردار است که مردمان در مرا یاجتماع یهاز سرما یجامعه ا.  سازند اطالق کرد یتر و مطلوب تر م ینرا دلنش

از جامعه شناسان  یرو برخ ینبرخوردار باشند و از ا ییباال یارو انعطاف بس یو در ارتباط با سازمان ها از سهولت ، سادگ یکدیگر

را که  یدانسته اند که روابط و تعامالت افراد یساخت اجتماع یکاز  یرا شامل جنبه ا یاجتماع یهسرما( 0921)مانند کلمن 

را  ینیبه اهداف مع یابیاست و دست  دهینمولد و زا یه،سرما یشکل ها یگرکند و مانند د یم یلتسه تنددر درون ساختار هس

 یبهره ور یبرا ی، بستر مناسب یاجتماع سرمایه(. 0122ی،الوان.)سازد یم  یرنبودند ، امکان پذ یافتنیکه در نبود آن دست 

 یهکه بتوانند در سازمان، سرما یو کسان یرانمد. قلمداد شده است یتبه موفق یلن یبرا یو راه یزیکیو ف یانسان یهسرما

فرد  دگیبه زن یاجتماع یهسرما یگر،د یاز سو. سازند یخود را هموار م یو سازمان یشغل یابیکنند ، راه کام یجادا یاجتماع

 .( 0191و همکاران ، ینقو ید، به نقل از س 1111یکر،ب.)سازد یرا ساده تر و لذت بخش تر م یبخشد و زندگ یمعنا و مفهوم م

معاصر در سطوح مختلف  یاسیو محافل س یمدرن است که در گفتمان علوم اجتماع یماهاز جمله مف یاجتماع یهسرما مفهوم

سو در تزها و مقاالت  ینبه ا0991 هاز ده یجندارد اما کاربرد ان به تدر یطوالن یشینهمفهوم پ ینهر چند ا.استفاده شده است 

 یریوردیوکلمن ، پ یمزچون ج یافراد یکارها و آموزش با یاستاقتصاد ، س اسی،جامعه شن یدر رشته ها یژهبه و یدانشگاه

گوناگون  یها مفهوم در عرصه ینمختلف ا یایزوا یکهدر حال(. 0992وال ،.)است یافته یشافزا یامافوکو یس،رابرت پاتنام و فرانس

 یم 0961جاکوبز در سال  ینج یقاتکاربرد مدرن آن را در تحق های یشهر یمورد بحث قرار گرفته است، بعض یعلوم اجتماع

ها استفاده کرده  با ارجاع به ارزش شبکه ینکرده، اما از آن در مقاله ا یفرا تعر یعبارت ینچن یمبه طور مستق یاگرچه و. دانند

در  ”نفع یذ یداد و ستد در گروه ها یهنظر“با عنوان  0969در سال  یدر مقاله ا یسبریرابرت سل یاسی،دانشمند علوم س. است

 یجزئ یاجتماع یهبسط داده است که سرما ینعبارت را چن ینا یمعن Midwest Journal of Political Science یهنشر

عمل  یهطرح نظر“در کتاب  0921عبارت در سال  یناز ا یوبورد یرجامعه شناس پ. سودآور است یگروهها یلدر تشک یاتیح

جامعه شناسان  .(0921یو،بوارد) .ساخت یزمتما ینو نماد یاقتصاد ی،فرهنگ یهآن را از سرما عداستفاده کرد و چند سال ب

 اند یرفتهرا پذ( 0922) یگلن لور یفمفهوم تعر ینا یساز یدر بسط و عموم یولمن و اسکات ورتل یکلمن، بر یمزج

چند  یو موضوع اصل انیبانک جه یقاتیو موضوع برنامه تحق یافت یتمفهوم عموم ین، ا0991در اواخر دهه (. 0922گلمن،)

 .( 1111پوتنام ،. )شد ینفلداشتا ییسنوشته لو” با هم بهتر است“نفره اثر رابرت پوتنام و  یک ینگبول“م از جمله کتاب مه

 یدگاهاز د. سازد یرا در اجتماعات آشکار م یبر اعتماد و همکار یروابط مبتن ی،قو یشبکه ها یاساس یتاهم یاجتماع سرمایه

روابط  یرا به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون شبکه ها یاعاجتم یهسرما "و گوشال  یتناهاپ " یسازمان

از . کنند یم یفتعر یواحد اجتماع یک یافرد  یکشده از شبکه روابط  یشبکه ها ، و ناش ینهم یقافراد،قابل دسترس از طر

تواند به سازمان ها در خلق و  یکه ماست  یمهم سازمان یها ییها و دارا یتاز قابل یکی یاجتماع یهن ها ، سرماآ یدگاهد

و  یتناهاپ. ) یدنما یجادا( یدارپا یسازمان مزیت) یگرد یبا سازمان ها یسهآن ها در مقا یو برا یدنما یاردانش کمک  بس یمتسه

سه مولفه  یدارا یاجتماع یهسرما "و گوشال  یتناهاپ "از نظر (. 0191و همکاران ، ی، به نقل از محمد 0992گوشال ،

  ..باشد یرابطه ای و ساختاری م ی،شناخت
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 یهای معان یستمو س یرهاتفس یرها،دارد که فراهم کننده مظاهر، تعب یاشاره به منابع یاجتماع یهسرما یمولفه شناخت( الف

.مشترک یتهایزبان ، کدها و حکا: بعد عبارت اند از ینجنبه های ا ینمهمتر. گروه ها است یانمشترک در م  

 یو چگونه دسترس یشما به چه کسان یعنی،افراد دارد  ینتماسهای ب یاشاره به الگوی کل یاجتماع یهختاری سرمامولفه سا( ب

مولفه رابطه ای ندی شبک های و ( ب یکرافراد ، پ ینروابط شبکه ای ب: عنصر عبارت اند از ینجنبه های ا ینمهمتر. یددار

.سازمان مناسب  

. کنند یسابقه تعامال تشان برقرار م یلبه دل یکدیگراست که افراد با  یروابط شخص یکننده نوع یفتوص یاجتماع یهسرما ج

رودس و همکاران .)یتاعتماد، هنجارها، الزامات ، انتظارات و هو: عبارت اند از یاجتماع یهبعد از سرما ینجنبه های ا ینمهمتر

،1112 .)  

 یناقتصاددانان نخست .است گرفته نشأت «  شدن متعهد» یمعنا به  (Entreprendre)فرانسوی کلمه از کارآفرینی واژه

مشخص  یفتعر یک یهارا. پرداختند( یسازمان) ینیو کارآفر ینکارآفر یحهای اقتصادی خود به تشر یهبودند که در نظر یکسان

 یاری است و حتکار دشو ی،واژه های مطرح در علوم انسان یرهمگان باشد، همانند سا ییدکه مورد تأ ینیبرای واژه کارآفر

 یندرا فرآ ینیکارآفر یفتعر ینیحوزه، برای کارآفر یناگر گفته شود، به تعداد صاحب نظران ا یست،ن قاست و اغرا یرممکنغ

ژوزف »بار  ینرا اول یدر معنا و مفهوم فعل ینیاصطالح کارآفر (.0121و نوری، یصادق)وجود دارد   ینشب ییراز تغ یاییپو

باور بود که رشد و  ینبر ا نامند، یم ینیکه او را پدر علم کارآفر یکاساکن امر االصل یشیاقتصاددان اتر ینا. به کار برد «یترشومپ

دست  یبه نوآور یریبا خطرپذ معهآحاد جا یگرد یاندر م یخواهد بود که افراد یسرم ینظام، زمان یکدر  یتوسعه اقتصاد

 یتر،شومپ. کنند یبهره قبل ناکارآمد و کم یراهکارها یگزینارآمد را جاو ک یدجد یها حل ها و راه کار، روش ینبزنند و با ا

 ارینامگذ «یرانگرو یتخالق» یا« خالق یبتخر»برهم زننده اقتصاد به کار برد و آن را با عنوان  یرویرا به عنوان ن ینیکارآفر

باشد  یشانا ییمحتوا یا یس از تحول شکلها پ ها و نظام روش ینیو بازآفر ینشعنصر فعال در آفر ینا یهوجه تسم یدشا. کرد

و کارآمد  یحخالقانه و مبتکرانه آن ها به روش صح ینیو بازآفر ینشدر چ یناکارآمد، سع یها زدن نظام و برهم یکه با فروپاش

یری از امروزه از دید دانشمندان علوم اجتماعی، کارآفرینی فرایندی است که در شبکة متغ(.   0120،  یرانینژاد ا) کند یم

ة کارآفرین با منابع و فرصتها را محدود یا آسان کنند روابط اجتماعی ، می توانند رابط روابط اجتماعی واقع شده است و این

درواقع، نگاه به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاط هشدة اجتماعی، راه را برای (.  0122مقیمی و احمدپور داریانی، )

در حوزة کارآفرینی هموار کرده و توجه را به سوی نکات مبهم و کمتر پرداخته شده، یعنی جنبة  ترسیم چشم انداز ی گسترده

 (. 0122قلی پور، مدهوشی و جعفریان،)کند  اجتماعی کارآفرینی سازمانی، جلب می

ها،  ز سازمانکارآفرینی سازمانی از مفاهیم بسیار مهمی است که اهمیت و مزایای آن در سالهای اخیر برای شمار زیادی ا

فر  رضائی، قلی)های تجاری در زیر بخش های مختلف صنعتی کشاورزی و خدماتی کامالً محسوس شده است  شرکتها و بنگاه

گیری در توفیق و تعالی  امروزه، کارآفرینی سازمانی که یکی از شاخههای اصلی کارآفرینی است ، سهم چشم(.  0191و صفا، 

و توانسته است پویایی سازمانی را با ارائة روش های جدید و ایجاد مزیت نسبی ، ( 0121اریانی، احمدپور د)سازمان ها داشته  ،

را وارد ادبیات  "کارآفرینی سازمانی "پینکات برای اول ین بار واژه ی  (. 0122جهانگیری و مبارکی،)به ارمغان بیاورد 

 واژه Entrepreneurshipو  Coporateو  Intraترکیب واژه هایاز 0921کارآفرینی کرد وی در سال 

Interpreneurship  کارآفرین سازمانی را فردی تعریف کرد که در واحدهای جدید در سازمان، ارایه ی  و را ابداع کرده

(.   0122احمدپور،)محصوالت، خدمت ها و فرایند های جدید بوده و شرکت را به سوی رشد و سودآوری سوق می دهد 

تواند  یسازمان م یک ایت، تحت حم یندانند که کارآفر یم یندیرا فرا یسازمان ینی،کارآفر( 1111) یسریچو ه یکآنتون

 ید،کسب و کار جد: آن برشمردند که عبارتنداز  یرا برا یرو ابعاد ز. خود را به ثمر رساند ینیبر کارآفر یمبتن یها یتفعال
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ارتباط  ینهدر زم .(1111، یسریچو ه یکآنتون. ) یو رقابت تهاجم یگام یش، پ یریپذ یسکر یدی،، خود تجد ینوآور

 :یمپرداز یاز آن ها م یبرخ  یانتوسط محققان انجام شده که به ب ییپژوهش ها یکدیگرشده با  یاد یرهایمتغ

مورد مطالعه )بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی"در تحقیقی تحت عنوان ( 0191)پیران نژاد و همکاران

 و مثبت تأثیر سازمانی، کارآفرینی بر آن سه گانه ابعاد و اجتماعی سرمایه :به این نیجه دست یافتند که "(اری شهر قدسشهرد:

بررسی نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی در کارآفرینی "تحت عنوان  یقیدر تحق( 0191)ینیو در ییرضا .دارد معناداری

هر سه فرضیه اصلی : که  یافتنددست  یجهنت ینبه ا"شهرستان زاهدان:مورد مطالعه  یسازمان در سازمان جهاد کشاورز

شامل شناختی، رابطه های و ساختاری، اثر مثبت و  یپژوهش مورد پذیرش قرار گرفته و هر یک از مؤلفه های سرمایه  اجتماع

ر سازمان جهاد کشاورزی درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی د 11بر متغیر وابسته داشته اند و درمجموع  یمعنا دار

اجتماعی درسازمان،  یهبا توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت افزایش سرما. شهرستان زاهدان را تبیین کردند

 یقیدر تحق( 0191) کاظم پور وحاتمیان  .منجر به تقویت و توسعة کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی می شود

دست  یجهنت ینبه ا"بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی را در مؤسسه مهندسی جواداالئمه ارتباط "تحت عنوان

مختلف سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری از تأثیر بیشتری بر کارآفرینی سازمانی  ینتایج از بین ابعاد و مؤلفه ها: یافتندکه

ررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ب "در پژوهشی با عنوان(  0190) عسگری و قانع  .برخوردار بود

صنعت فوالد ایران، به این نتیجه رسیدند که مؤلفه ساختاری سرمایه اجتماعی، قوی ترین متغیر در تبیین تغییرات متغیر 

 بر اجتماعی هسرمای مؤلفه های تأثیر "بررسی در(  1101)  زمانی و علیپور چگینی، گودرزوند .کارآفرینی سازمانی است

 متغیر تغییرات پیش بینی در متغیر ترین مهم ساختاری مؤلفه که دادند نشان ، رشت صنعتی شهرک در سازمانی کارآفرینی

 "بررسی به(  0191)  حسینی.کند می پیش بینی را آن تغییرات از درصد 16 حدود در و است سازمانی کارآفرینی وابسته

به دست  نتایج اساس بر و است پرداخته "کردستان استان صنعتی شرکتهای در سازمانی یکارآفرین و اجتماعی سرمایه رابطه

 تغییرات پیش بینی در نقش بیشترین دارای اجتماعی سرمایه رابط های مؤلفه که شد مشخص رگرسیونی، تحلیل از آمده

 سرمایه مؤلفه شناختی ارتباط بین "درپژوهشی تحت عنوان (  1101)  الله شفاعتی .است سازمانی کارآفرینی وابسته متغیر

به این نتیجه دست یافت که بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی  "تبریز اسالمی آزاد دانشگاه در سازمانی کارآفرینی با اجتماعی

 کل اداره در کارآفرینی و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی در (1101)بهنوش. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه سازمانی 

 پیشگامی،) سازمانی کارآفرینی ابعاد تمامی و اجتماعی سرمایه شناختی مؤلفه بین که دریافت خراسان، استان بدنی تربیت

در پژوهشی تحت عنوان (  1101)  رستمی و حیدری. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه( ریسکپذیری و نوآوری نوسازی،

به این  اند "کرمانشاه استان در سنقر شهرستان کشاورزی جهاد درسازمان زمانیسا کارآفرینی و اجتماعی سرمایه بین رابطه"

 فرصت شناسی، نوآوری،) سازمانی کارآفرینی مختلف ابعاد با اجتماعی سرمایه شناختی مؤلفه بین :نتیجه دست یافتند که

)  عبداله پور و سیدنقوی. داشت ودوج معناداری و مثبت رابطه(  خالقیت و سازمانی یادگیری توانمندسازی، پذیری، انعطاف

 به "ایران نفتی فرآورده های پخش و پاالیش ملی شرکت در سازمانی کارآفرینی و اجتماعی سرمایه رابطه" بررسی در ،( 0129

 خطرپذیری در پیشگامی نوآوری،) سازمانی کارآفرینی مؤلفه سه با اجتماعی سرمایه ای رابطه مؤلفه بین :که رسیدند نتیجه این

بررسی و تبیین  "تحت عنوان  یقیدر تحق( 0191)یادتو س یعل یرپ دارد وجود معناداری و مثبت رابطه ،(جدید بوکار کس و

بین سرمایه های اجتماعی و : که  یافتنددست  یجنتا ینبه ا"نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقاء کارآفرینی سازمانی در ناجا

از این روی می توان چنین نتیجه گرفت که با افزایش سرمایه اجتماعی . وجود دارد یادارکارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معن

رابطه  یبررس"تحت عنوان  یقیدر تحق(0191) یمدد .در ابعاد ساختاری و رابطه ای کارآفرینی سازمانی نیز افزایش می یابد

 ینیو ابعاد آن  با کارآفر یاجتماع یهسرما ینب:که  یافتدست  یجهنت ینبه ا"یسازماندرون  ینیبا کارآفر یاجتماع یهسرما

نقش سرمایه اجتماعی در "در تحقیقی تحت عنوان ( 0122)الوانی و عبداهلل پور. وجود دارد یرابطه مثبت و معنادار یسازمان

 وجود معناداری رابطه  سازمانی کارآفرینی و اجتماعی سرمایه ابعاد بین :به این نتیجه دست یافتند که  "کارآفرینی سازمانی

 یتدر اداره کل ترب یسازمان ینیو کارآفر یاجتماع یهارتباط سرما"تحت عنوان  یقیدر تحق( 0129)محرم زاده و همکاران .دارد
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 یمثبت ومعن یسازمان ینیو کارآفر یاجتماع یهسرما ینارتباط ب:که  یافتنددست  یجهنت ینبه ا"یغرب یجاناستان آذربا یبدن

ارتباط  یببه ترت یسازمان ینیو کارآفر( یو بعد ساختار یبعد شناخت) جتماعیا یهسرما یمولفه ها نیب ینهمچن. دار است

 یریپذ یدی،ریسک،خود تجد ی،نوآور یدکسب و کار جد) یسازمان ینیکارآفر یمولفه ها یندار وجود دارد و ب یمثبت و معن

 یقاز طر)در سازمان  یاجتماع یهسرما ین،افزایشبنابرا.وجود دارد یمثبت و معنادار یهمبستگ(( ی،رقابت تهاجم یشگامی،پ

 یشرا ارتقاء دهد و باعث افزا یسازمان ینیکارآفر یتواندم...(و مشارکت و یافراد ،کار گروه ینروابط ب یش،افزا یاعتماد ساز

   "حت عنوانت یقیدر تحق(0121)آشنا .و رقابت  در سازمان شود یشگامی،پ یریپذ یسک،ر یدی،خودتجد ینوآور یتخالق

 یشافزا یابا کاهش :که  یافتدست  یجهنت ینبه ا"در واگن پارس اراک  یسازمان ینیو کارآفر یاجتماع یهرابطه سرما یبررس

 یقتواند از طر یباشد م یخوب یاجتماع یهسرما یکه دارا یو سازمان یابد یم یشافزا یزن یسازمان ی،کارآفرینیاجتماع یهسرما

مانند اقدام بر اساس  یریتیمد یندهایساختارها و فرآ ین،همچن یستمت،مشارکت،و اعتماد موجود در س،نگرش ها،تعهدا ارزشها

تحلیل رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی  "در تحقیقی تحت عنوان ( 0122)قلی پور و همکاران.باشد ینکارآفر ی،سازمانیکار گروه

بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن :به این نتیجه دست یافتند که " بر کار آفرینی سازمانی مطالعه موردی در گروه صنعتی شدید

همچنین با استفاده از آزمون تحلیل مسیر داده های پژوهش ،بر .با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد 

تحلیل "ت عنوان در تحقیقی تح( 0191)موحد محمدی و همکاران .ارزش بسیار خوبی با مدل مفهومی مشاهده شده است

به  "میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر

رابطه مثبت و معناداری بین مولفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد :این نتیجه دست یافتند که 

درصد از واریانس متغییر وابسته کارآفرینی توسط سه  11ون چندگانه حاکی از آن است که همچنین نتایج حاصل ازرگرسی.

در (0191) یوبهشت یانعطار .تبیین می گردد"انسجام و همبستگی جمعی"و"شبکه ها و هنجارهای مشترک". "هویت "مولفه 

 یجهنت ینبه ا"بارز یگروه صنعت یوردمطالعه م یسازمان ینیو کارآفر یفکر یهسرما یرابطه  یبررس"تحت عنوان  یقیتحق

 یکارکنان گروه صنعت یسازمان ینیو ابعاد آن با کارآفر یفکر ی یهسرما ینب یدار یمثبت و معن یرابطه "که  یافتنددست 

و  ی،ساختار یسازمان در ابعاد انسان یفکر یهدر سرما یگذار یهاست که با سرما یمعن ینن بدیا.بارز وجود دارد

 "تحت عنوان  یقیدر تحق( 0191) ییرضا .کند یداکارکنان بهبود پ یسازمان ینیانتظار داشت کارآفر یتوانمرابطه،/یمشتر

ا ستان  یکشاورز یو مهندس یفن یی،مشاوره  یشرکتها یسازمان ینیبر کارآفر یفکر ی یهسرما یمؤلفه ها یرتأث یبررس

 یسازمان ینیکارآفر یو توسعه  یتر شرکتها، به تقود یفکر ی یهسرما یشا فزا "که  یافتدست  یجهنت ینبه ا"زنجان

تأثیر فناوری اطالعات و "و همکاران در تحقیقی تحت عنوان ( 0190)اکبری.شود یمنجر م کشاورزیخدمات  یشرکتها

 متغیر فناوری ا طالعات بر سرمایه ی فکری تأثیر: به این نتیجه دست یافتند که  "سرمایه ی فکری بر کارآفرینی سازمانی

معنی دار و قوی دارد و می تواند به عنوان متغیر تعدیل کننده، اثر مثبت سرمایه ی فکری بر کارآفرینی سازمانی را افزایش 

بررسی رابطه ی سرمایه ی فکری و کارآفرینی درون سازمانی در  "در تحقیقی تحت عنوان ( 0190)دهدابوالحسنی و همکاران 

رابطه ی مثبت و معناداری بین سرمایه ی فکری : به این نتیجه دست یافتند که  "تهران سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

در تحقیقی تحت (  0129) نگهداری و مقصودی (.0191عطاریان و بهشتی ،)و ا بعاد آ ن با کارآفرینی سازمانی وجود دارد

به این نتیجه دست یافتند   "دانشگاه پیام نور بررسی رابطه بین سرمایه فکری و روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان "عنوان 

اما بین بعد ساختاری و بعد رابطه ای . بین سرمایه فکری و بعد انسانی آن با روحیه کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد: که

که سرمایه فکری هم چنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد . سرمایه فکری و روحیه کارآفرینی رابطه ای مشاهده نشده است

و بعد انسانی و بعد رابطه ای آن بر روحیه کارآفرینی تأثیرگذار بوده، اما ابعاد ساختاری تأثیری بر روحیه کارآفرینی 

در  واکاوی ابعاد سرمایه فکری و ارتباط آنها با کارآفرینی سازمانی  "در تحقیقی تحت عنوان ( 0191)سلطانی و همکاران.ندارد

سرمایه فکری به طور مستقیم و مؤثر بر سطح : به این نتیجه دست یافتند که "جتماعی استان اصفهاناداره کل تأمین ا

همچنین نتایج نشان می دهد که بعد انسانی دارای تأثیرگذاری بیشتری بر سطح کارآفرینی . کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار است
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امید است که این . پیشنهادها در انتهای مقاله ارائه شده استسازمانی بوده است الزم به ذکر است که نتایج این پژوهش و 

 .نتایج بتواند مدیران سازما نها را در امر هدایت و رهبری سازمان یاری رساند

آیا بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی است که  ینبا توجه به مطالب ذکر شده محقق به دنبال ا

 یهچند فرض ،سوال ینپاسخ ا یافتن یبرا داره کل ورزش و جوانان فارس رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ مدیران و کارکنان ا

 :مطرح شده است یلبه شرح ذ و سوال

 :فرضیه ها 

 .وجود دارد یرابطه معنادار ین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانیب-0

 .وجود دارد یمعنادار یطهراینی سازمانی ین ابعاد سرمایه فکری با کارآفرب -1

 .وجود دارد یمعنادار یطهراین ابعاد سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی ب -1

 .قادر به پیش بینی کارآفرینی سازمانی می باشد به طور معنادار  ابعاد سرمایه فکری -1

 .رینی سازمانی می باشدقادر به پیش بینی کارآفبه طور معنادار  ابعاد سرمایه اجتماعی  -1

 .باشند یم یسازمان  ینیکارآفر ینیب یشبه طور معنادار قادر به پ یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما -6

 :سواالت

 را دارد؟ یسازمان ینیکارآفر یبرا یشتریب ینیب یشقدرت پ یفکر یهاز ابعاد سرما یککدام  -0

 را دارد؟ یسازمان ینیکارآفر یبرا یشتریب ینیب یشقدرت پ یاجتماع یهاز ابعاد سرما یککدام  -1

 

 روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف پژوهش بررسی رابطه بین متغیر های سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی  با کارآفرینی سازمانی بوده 

پژوهش های است،از این رو ، این طرح به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطالعات جزء

جامعه آماری . توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که در آن به توصیف رابطه بین متغیر ها با یکدیگر پرداخته شده است

 061پژوهش حاضر،تمامی مدبران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشد که در زمان انجام پژوهش تعداد 

استفاده شده است و از جامعه آماری مورد ( 0921)نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان برای تعیین حجم . نفر بوده است

ابزار اندازه گیری متغیر ها ،پرسش . نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند001مطالعه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده 

اجتماعی  و کارآفرینی سازمانی استفاده گردیده ر از سه پرسش نامه سرمایه فکری ، سرمایه ضدر پژوهش حا.نامه می باشد

 یپنج درجه ا یاسبا مق (0992)از پرسش نامه سرمایه فکری  بونتیسو مولفه های آن  برای ارزیابی سرمایه فکری . است

یه ، سرما( گویه 2)فه های سرمایه انسانیلگویه است که مو 11مولفه و  1این پرسش نامه دارای . استفاده شده است یکرتل

پرسش نامه به  ینبا توجه به استاندارد بودن ا. را مورد سنجش قرار می دهد( گویه 2)و سرمایه ارتباطی ( گویه 6)ساختاری

پرسش  ییمحتوا ییروا یینتع یبرا.مجدد قرا گرفت یآن مورد بررس یپرسش ها یاییو پا ییمحتوا ییآن،روا یساز یبوم یلدل

پرسش  ییمحتوا رواییقرار گرفت و  یریتمحترم دانشگاه ،صاحب نظران و متخصصان مد یداسات یاردر اخت  یفکر یهنامه سرما

 یهسرما یبو ابعاد آن به ترت%( 91)کرونباخ  یآلفا یبپرسش نامه بر اساس ضرکل  یییاپا یبضر.قرار گرفت یدد تائرنامه مو

 ژوهشاعتماد ابزار پ یتو قابل یاییه نشانه پابه دست آمد ک ،%(26)سرمایه ارتباطی  ،%(29) سرمایه ساختاری ،%(22) یانسان

پنج  یاسبا مق(  0992) از پرسش نامة استاندارد ناهاپیت و گوشال  ی آنمولفه هاو  یاجتماع یهسنجش سرما یبرا .باشد یم

 و( یهگو2)یرابطه ا یه،سرما(یهگو6) یشناخت یهاست که سه مولفه سرما یهگو 11استفاده شد که شامل  یکرتل یدرجه ا

براساس  ییو محتوا یصور ییپرسش نامه از روا ییروا یبررس یبرا .دهد یرا مورد سنجش قرار م( یهگو 2) یساختار یهسرما

 یکل پرسش نامه بر حسب آلفا یاییپا یبوضر یداستفاده گرد یریتدانشگاه،صاحب نظران و متخصصان مد یدنظرات اسات

آمد که نشانه  تبه دس%( 21) یساختار یهو سرما%( 21) یرابطه ا یه، سرما%(22) یشناخت یهو ابعاد آن سرما%( 90)کرونباخ 

آن از پرسش نامه های، استاندارد  یبرای سنجش کارآفرینی سازمانی و مولفه ها .باشد یاعتماد ابزار پژوهش م یتو قابل یاییپا
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 10استفاده شد که شامل  یکرتل یپنج درجه ا یاسبا مق(   1112) و اسچیپرز، هاگ و بلوم (  1110) آنتونسیک و هیسریچ 

را مورد سنجش ( یهگو 1)یگام یشو پ( یهگو 1)ی، نوآور( یهگو2)ی، نوساز(یهگو1) یریپذ یسکاست که چهار مولفه ر یهگو

دانشگاه،صاحب نظران و  یدبراساس نظرات اسات ییو محتوا یصور ییپرسش نامه از روا ییروا یبررس یبرا. دهد یقرار م

 یریپذ یسکو ابعاد آن ر%( 90)کرونباخ  یکل پرسش نامه بر حسب آلفا یاییپا یبوضر یداستفاده گرد یریتان مدمتخصص

 یاعتماد ابزار پژوهش م یتو قابل یاییبه دست آمد که نشانه پا%( 21) یگام یشو پ%( 21) ی، نوآور%(22) ی، نوساز%(21)

و آمار (و انحراف استاندارد یانگینم) یفیدر دوسطح آمار توص یآمار یداده ها از روش ها یلو تحل یهبه منظور تجز. باشد

و  یهمورد تجز SPSS یکه به کمک نرم افزرها ریانسوا یلچندگانه،تحل یون،رگرس یرسونپ یهمبستگ یبضر) یاستنباط

 .قرار گرفته است یلتحل

 

 
 یافته ها 

 .رابطه معناداری وجود دارد یانسازم کارآفرینیبا  سرمایه فکری و سرمایه اجتماعیبین : 0فرضیه 

 

 . جهت بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

 

 یسازمان ینیبا کارآفر یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرماهمبستگی بین : 0جدول

 

  

 یسطح معنا دار                               تعهد سازمانیمتغیر                                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     110/1                                                1/ 10                                                           سرمایه فکری

                                  110/1                                                10/1                                                       سرمایه اجتماعی   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

با  یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرمادست آمده بین دو متغیر  با توجه به جدول فوق مشاهده می گردد که ضرایب همبستگی به

 . دار وجود داردمعنا دار است ،لذا بین این متغیر ها  رابطه مثبت و معنی ( ≥10/1P)در سطح  یسازمان ینیکارآفر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رابطه معناداری وجود داردی سازمان ینیبا کارآفر یفکر یهابعاد سرمابین : 1فرضیه 
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 .جهت بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

 

 یسازمان ینیکارآفربا  یفکر یهسرماهمبستگی بین ابعاد : 1جدول

       ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یسطح معنادار                                     ضریب همبستگی                      ها                                  ریمتغ

 110/1                                            12/1                                                                 سرمایه انسانی

 110/1                                              11/1                                                            سرمایه ساختاری

 /110                                               11/1                                                              سرمایه ارتباطی

 

معنا دار  شده  لذا بین (  ≥10/1P)دست آمده در سطح مشاهده می گردد ضرایب همبستگی به 1همان طور که در جدول 

 . یید می گرددوجود دارد و فرض فوق تا یسازمان ینیبا کارآفر یفکر یهسرماابعاد 

 

 .وجود دارد یرابطه معنادارسازمانی کارآفرینی با  سرمایه اجتماعیابعاد  نیب: 1 هیفرض

 . استفاده شده است رسونیپ یهمبستگ بیضر یاز روش آمار هیفرض نیا یبررس جهت

 یسازمان ینیبا کارآفر یاجتماع یهسرماابعاد  نیب یهمبستگ: 1جدول

 یسازمان ینیبا کارآفر یاجتماع یهسرماابعاد  نیب یهمبستگضریب :  1جدول                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یسطح معنادار       گی                           ضریب همبست                                                   سرمایه اجتماعیابعاد 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               110/1                                        1/ 10سرمایه شناختی                                                                    

 110/1                                          11/1                                                                  سرمایه رابطه ای

 110/1                                         12/1                                                                  سرمایه ساختاری

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یینبا کارآفر یاجتماع یهابعاد سرمادست آمده بین تمامی توان متوجه شد که ضرایب همبستگی بهبا توجه به جدول فوق می

 .رابطه معناداری وجود داردو فرض فوق تایید می گردد لذا بین این متغیر هامعنادار شده (  ≥10/1P)در سطح ی سازمان

 . باشند یم سازمانیکارآفرینی  ینیب شیقادر به پ به طور معنا دار   سرمایه فکری  ابعاد : 1هیفرض

قرار  یها در فرض فرعی اول مورد بررس ریمتغ نیا یکه همبستگ دیچند گانه استفاده گرد ونیاز رگرس هیفرض نیا یبررس یبرا

از ( سرمایه فکریابعاد )نیب شیپ ریتوسط متغ( سازمانی کارآفرینی)مالک  ریمتغ ینیب شیپ نییگرفت و سپس به منظور تع

 .استآمده  ریآن در جدول ز جهیاست که نت دهیاستفاده گرد نییب تعیو ضر انسیوار لیتحل
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                R                 F                        P                     T                B                P ²                            ی پیش بینمتغیرها                    

 110/1           9/1               121/1                                                                                                         ارتباطات                

 0/1               6/0               111/1         110/1         6/0       16/1         1/ 102                                             یرهبر               

 1/1 1             -10/1            -120/1                                                                                   ساختار                                       

 

 میریگی م جهینت نی، بنابرا( 10/1P)دهیمعنادار گرد( 110/1)در سطح ( 6/00)برابر با  Fمقدار  شود یگونه که مشاهده م همان

. کنند ینیب شیرا پ( یسازمان کارآفرینی)مالک  ریتوانند متغ یم(  سرمایه فکریابعاد )نیب شیهای پ ریکه حداقل یکی از متغ

 سرمایه ارتباطیو  سرمایه انسانی ا های مولفه یگرفت که، مقدار بتا جهینت توان یها م همولف یرو با توجه به سطوح معنادا

 یمقدار بتا یول ند،ینما ینبی شیرا پ یسازمان کارآفرینی توانند می ها مولفه نیا نکهیا یعنی(  .  11/1P)معنادار شده است

 .است دهیمولفه ها معنادار نگرد گرید

 . سازمانی می باشندکارآفرینی به طور معنا دار قادر به پیش بینی  مایه اجتماعیسرابعاد :  1فرضیه 

قرار  یها در فرض فرعی دوم مورد بررس ریمتغ نیا یکه همبستگ دیچند گانه استفاده گرد ونیاز رگرس هیفرض نیا یبررس یبرا

( یاجتماع یهسرماابعاد )نیب شیپ ریط متغتوس(  یسازمان ینیکارآفر)مالک  ریمتغ ینیب شیپ نییگرفت و سپس به منظور تع

 .آمده است  ریآن در جدول ز جهیاست که نت دهیاستفاده گرد نییتع بیو ضر انسیوار لیاز تحل

 یسازمان ینیکارآفرو ی اجتماع یهسرماجدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد  -1جدول 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 R ² R  F  ›P   B   T   ›p                             متغیر های پیش بین

 

 110/1          1/1      100/1                                                                                     سرمایه شناختی

 1/1   - 2/1     -192/1    110/1     0/01       09/1      111/1                                    سرمایه رابطه ای

 11/1  1/1 160/1                                                                                        اریسرمایه ساخت

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 میریگی م جهینت نی، بنابرا( 10/1P)دهیمعنادار گرد( 110/1)در سطح ( 0/01)برابر با  Fمقدار  ی شودکه مشاهده م همانگونه

 ینیب شیرا پ( یسازمان کارآفرینی)مالک  ریتوانند متغ یم ( سرمایه اجتماعیابعاد )نیب شیهای پ ریکه حداقل یکی از متغ

سرمایه و  سرمایه شناختی های مولفه یگرفت که، مقدار بتا جهینت ی توانمولفه ها م یو با توجه به سطوح معنادار. کنند

 یول ند،ینما ینبی شیرا پ یسازمان کارآفرینی می توانند ها مولفه نیا نکهیا یعنی(  .  11/1P)معنادار شده است ساختاری

 .تاس دهیمولفه ها معنادار نگرد گرید یمقدار بتا

 .باشند یم یسازمان کارآفرینی  ینیب شیبه طور معنادار قادر به پ سرمایه اجتماعیو  سرمایه فکری :6فرضیه 

قرار  یرد بررسمو یها در فرض اصل ریمتغ نیا یکه همبستگ دیچند گانه استفاده گرد ونیاز رگرس هیفرض نیا یبررس یبرا

و عدالت  یارکتمش رتیمد)نیب شیپ ریتوسط متغ( یتعهدسازمان)مالک  ریمتغ ینیب شیپ نییگرفت و سپس به منظور تع

 .آمده است  ریآن در جدول ز جهیاست که نت دهیرداستفاده گ نییتع بیو ضر انسیوار لیاز تحل( یسازمان
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             P      T          B              P           F         ² R          R                  نیب شیپ یرهایمتغ

                            

              

 11/1          1/1     112/1                                                                              سرمایه فکری                

  11/1       111/1    102/1              110/1           1/09     09/1        1/ 112                    سرمایه اجتماعی  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 میریگی م جهینت نی، بنابرا( 10/1P)دهیمعنادار گرد( 110/1)در سطح ( 1/09)برابر با  Fمقدار  ی شودهمانگونه که مشاهده م

را ( یسازمان ینیکارآفر)مالک  ریتوانند متغ یم( یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما)نیب شیهای پ ریکه حداقل یکی از متغ

سرمایه و  سرمایه فکری یگرفت که، مقدار بتا جهینت ی توانمولفه ها م یادارو با توجه به سطوح معن. کنند ینیب شیپ

 .ندینما ینبی شیرا پ یسازمانکارآفرینی  می توانند ها مولفه نیا نکهیا یعنی(  .  11/1P)معنادار شده است اجتماعی

 را دارد؟ یسازمان ینیکارآفر یبرا یشتریب ینیب شیقدرت پ یفکر یهسرمااز ابعاد  کیکدام : سوال اول

ها در فرض فرعی اول  ریمتغ نیا یکه همبستگ دیرداستفاده گ یچند گانه به روش مرحله ا ونیسوال از رگرس نیا یبررس یبرا

ابعاد )نیب شیپ ریتوسط متغ(  یسازمان ینیکارآفر)مالک  ریمتغ ینیب شیپ نییقرار گرفت و سپس به منظور تع یمورد بررس

 .آمده است  ریآن در جدول ز جهیاست که نت دهین استفاده گردییتع بیو ضر انسیوار لیاز تحل( یفکر یهسرما

 یسازمان ینیکارآفرو  یفکر یهسرماابعاد  نیب ونیرگرس یآمار یو مشخصه ها انسیوار لیجدول تحل  -2جدول

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         P             T           B              P             F           ² R          R       تغیر ها     گام ها          م

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 110/1         19/2       121/1       110/1       1/11       1 /11       1 /121     سرمایه انسانی         0    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دهد که  ینشان م جدول فوق یرفته است و  داده ها شیگام پ کیتا  ونیتوان متوجه شد که رگرس یبا توجه به جدول فوق م

مرحله  نیدر ا. است ونیدر معادله رگرسی انسان یهسرما ریاثر معنادار متغ انگریآن در مرحله اول ب یو سطح معنادار Fنسبت 

محاسبه شده بر  نییتع بیباشد، و ضر یمعنادار م( 110/1) یمعنادار طحبه دست آمده که در س= ( F 1/11)ونیاثر رگرس

 .کند یم ینیب شیرا پ یسازمان ینیکارآفر ریمتغ انسیدرصد وار 11 ریمتغ نیا یعنیاست، (  11/1)  ریمتغ نیاساس ا

 را دارد؟ یسازمان ینیکارآفر یبرا یشتریب ینیب شیقدرت پ یاجتماع یهسرمااز ابعاد  کیکدام : دوم سوال

ها در  ریمتغ نیا یکه همبستگ دیداستفاده گر( یمرحله ا)چند گانه به روش گام به گام  ونیسوال از رگرس نیا یبررس یبرا

توسط ( یسازمان ینیکارآفر)مالک  ریمتغ ینیب شیپ نییسپس به منظور تع. قرار گرفت یفرض فرعی دوم مورد بررس

آن در  جهیاست که نت دهیاستفاده گرد نییتع بیو ضر انسیارو لیاز تحل( یاجتماع یهسرما یمولفه ها)نیب شیپ یرهایمتغ

 .آمده است ریجدول ز
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 R²        R          F            ›P               β               T                 ›P                      ها ریمتغ         گام ها

 111/1             1/1        126/1        110/1       9/11        06/1        119/1                   شناختی سرمایه     0

 11/1        1/1        11/1    110/1    1/09    09/1       119/1   ه شناختی و ساختاری  سرمای    1 

 شیتا دوگام پ یسازمان ینیکارآفربا  یاجتماع یهسرما یمولفه ها نیب ونیتوان متوجه شد که رگرس یبا توجه به جدول فوق م

 ریاثر معنادار متغ انگریآن در مرحله اول ب یو سطح معنادار Fدهد که نسبت  یجدول فوق نشان م یرفته است و  داده ها

 یه که در سطح معناداربه دست آمد= ( F 9/11)ونیاثر رگرس رحلهم نیدر ا. است ونیدر معادله رگرس یشناخت یهسرما

درصد  06 ریمتغ نیا یعنیاست، (  06/1)  ریمتغ نیمحاسبه شده بر اساس ا نییتع بیباشد، و ضر یمعنادار م( 110/1)

 ردوا یساختارسرمایه و  یشناخت یهسرما یها ریدر مرحله دوم متغ. کند یم ینیب شیسازمانی را پ کارآفرینی ریمتغ انسیوار

 یبرا ینیب شیپ نییتع بیضر. باشد یمعنادار م( 110/1)به دست آمده که در سطح = ( 1/09F) ونیرگرساثر . معادله شده اند

سازمانی کارآفرینی  ریمتغ انسیوار ریدرصد متغ 09هم   یبر رو ریدو متغ نیا یعنی. به دست آمده است( 09/1)ها  ریمتغ نیا

 .کند یم ینیب شیرا پ

 
 بحث و نتیجه گیری

ال بررسی رابطه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و این پژوهش به دنب

جهت بررسی این رابطه ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، واریانس ، . جوانان فارس بوده است

ت که ارتباط معنی داری بین سرمایه فکری و سرمایه نتایج پژوهش حاکی از آن اس. رگرسیون چندگانه استفاده گردید

 سرمایه های مولفه بین از و. اجتماعی با کارآفرینی سازمانی مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس وجود دارد

 وسرمایه شناختی های سرمایه مولفه اجتماعی سرمایه های مولفه بین از و ارتباطی سرمایه و انسانی سرمایه های مولفه فکری،

 این نتایج .بنابراین فرضیه های پژوهش تایید می گردد .دارند سازمانی کارآفرینی برای تری قوی بینی پیش قدرت ساختاری

، سید (0191)، کاظم پور و حاتمیان(0191)، رضایی و درینی(0191)پیران نژاد و همکاران های پژوهش نتایج با ها فرضیه

موحد ،(0122)،قلی پور و همکاران(0121)،آشنا(0122)، الوانی و عبداله پور(0191)، مددی(0129)نقوی و عبداله پور 

، (0190)، ابوالحسنی و همکاران(0190)،اکبری(0191)، رضایی(0191)، عطاریان و بهشتی(0191)محمدی و همکاران

 .دارد هم خوانی ، (0129)نگهداری و مقصودی

 و ورزش کل اداره کارکنان و مدیران سازمانی کارآفرینی و مولفه های آن با فکری نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه

و سرمایه فکری به عنوان یک دارایی نا مشهود و دانشی و ابعاد سه گانه آن شامل  دارد فارس رابطه معناداری وجود جوانان

نتایج حاصل از تحلیل . ا کارافرینی سازمانی دارندرابطه مثبت و معناداری بمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای سرمایه انسانی، سر

رگرسیون بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی ، وجود این رابطه را گزارش می کنند به این معنا که با سرمایه گذاری در 

به عبارت . ش یابدسرمایه فکری سازمان در ابعاد انسانی، ارتباطی و ساختاری می توان انتظار داشت که کارآفرینی سازمانی افزای

دیگر ، سرمایه فکری به عنوان یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمان می تواند به اداره کل ورزش و جوانان جهت ارتقای 

از این رو هم سازمان از مزایای ناشی از سرمایه فکری و هم از مزایای کارآفرینی بهره .زمینه های کارآفرینی کارکنان کمک کند

همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان مولفه های سرمایه فکری ، مولفه سرمایه انسانی دارای . رددگمی مند 

 تشکیل عناصر مهمترین .بیشترین قدرت پیش بینی برای کارآفرینی سازمانی دارد و بقیه مولفه ها در رده های بعدی قرار دارند
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 توانند می انسانی منابع. آن هاست تجربه وسعت و عمق ، کار نیروی ت هایمهار مجموعه ، سازمان شامل انسانی سرمایه دهنده

، (0191)یو بهشت یانعطارتحقیق با نتایج تحقیقات نتایج این .باشند فکری سرمایه منابع فکر و روح منزله به

 .دارد ی،  هم خوان(0129)یو مقصود ی، نگهدار(0190)و همکاران ی، ابوالحسن(0190)ی،اکبر(0191)ییرضا

 اداره کارکنان و مدیران سازمانی کارآفرینی با آن های مولفه و اجتماعی سرمایه بین که دهد می نشان تحقیق نتایج همچنین 

، (0191)نژاد و همکاران یرانپ یقاتتحق یجبا نتا یقتحق ینا یجنتاکه  دارد وجود معناداری رابطه فارس جوانان و ورزش کل

و عبداله  ی، الوان(0191)ی، مدد(0129)و عبداله پور  ینقو ید، س(0191)یانو حاتم، کاظم پور (0191)ینیو در ییرضا

در بین سه عامل  .هم خوانی دارد، (0191)و همکاران ی،موحد محمد(0122)پور و همکاران ی،قل(0121)،آشنا(0122)پور

نقش در کارآفرینی سازمانی بود و  استانداردشده، مؤلفة شناختی دارای بیشترین شده، براساس میزان ضرایب رگرسیوناشاره 

در این زمینه، وجود ارزشها و فرهنگ سازمانی مشترک . پس از آن نیز، به ترتیب مؤلفه های ساختاری و رابطه ای قرار داشتند

ی بین مدیران و کارکنان سازمان در قالب مؤلفة شناختی سرمایة اجتماعی، میتواند از طریق انعطافپذیری و مشارکت دادن تمام

کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، توانمندسازی کارکنان و اعتمادسازی و ایجاد انسجام بیشتر میان کارکنان، نقش 

پذیری که حلقه های اصلی توسعة کارآفرینی در سازمان به شمار  اساسی را در القا و تقویت روحیة نوآوری، خالقیت و ریسک

د زبان و مفاهیم مشترک بین کارکنان و مدیران سازمان برای ارتباط با یکدیگر که از به همین منوال، وجو. می روند، ایفا کند

واسطة تسهیل جریان های اطالعاتی و ارتباطی، انتقال دانش و فراهم  هتواند ب یگر مؤلفة شناختی است، میمتغیرهای اصلی د

های جدید و درنتیجه تقویت و توسعة  یی ایدهکردن منابع اطالعاتی بیشتر برای کارکنان، منجر به بروز خالقیت و شکوفا

 فعالیت های کارآفرینانه در سازمان شود نتایج این بخش از پژوهش و نقش مؤلفة شناختی در کارآفرینی سازمانی در پژوهش

 نیبا توجه به ا. مورد تأیید قرار گرفته است(  1101) و حیدری و رستمی (  1101) ، شفاعتی الله ( 1101) های بهنوش 

 یارتباط یهو سرما یانسان یهبر بعد سرما یشترب یگذار یهکرد  که اداره کل ورزش و جوانان فارس با سرما یانتوان ب یموضوع م

دهد که سازمان در  ینشان م  یجنتا ینهمچن. نائل شود یسازمان رینیدر کارآف یبهتر یجتواند به نتا یم یساختار یهو سرما

 یلاز قب یاجتماع یهسرما ینهدر زم ینکارکنان خود و همچن یها یستگیدانش ، مهارت و شا یلاز قب یانسان یهسرما ینهزم

که  یساختار یهسرما ینهدر زم وانجام داده  یشتریب یسازمان ها و نهادها ، تالش ها یرتوجه به ارباب رجوع ، ارتباط با سا

 ییاجرا یها دستورالعمل ی،سازمان یداده، نمودارها یها یگاه، پا یکار یو روش ها یندها، فرا یاطالعات یها یستمشامل س

باشد است  اش یسازمان باالتر از ارزش ماد یهر آن چه که ارزش آن برا یو به طور کل ییاجرا یها برنامه ها، یاستراتژ یندها،فرا

 .برداشته است یموثر یگام ها هم
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 : منابع 

رمایه فکری و عملکرد سازمانی  در وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مجله ، بررسی رابطه بین س(0191) .احمدیان،م، قربانی، ر

 .01و  00اقتصادی، سال سیزدهم ، شماره های 

 .چاپ سی و هفتم. نشر نی: ، مدیریت عمومی ، تهران( 0122).الوانی ، م

 پردیس کتشر انتشارات: تهران. الگوها نظریات، تعاریف،: کارآفرینی(.  0121. ) م داریانی، احمدپور

اول  چاپ پردیس، نشر ا.الگوه نظریات، تعاریف،: کارآفرینی ،( 0122)  محمود احمدپور داریانی،  

پایان نامه کارشناسی "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفزینی سازمانی در واگن پارس اراک"،(0121) .آشنا ،م

 .ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه تهران

 ،ص0122 ،تابستان12 شماره مدیریت، سازمانی،پیام کارآفرینی و اجتماعی سرمایه نقش(.0122).م ، پور ،عبداهلل.،م الوانی

 .1-16ص

 ینیبر کارآفر یفکر ی یها طالعات و سرما یفناور یرتأث یلتحل، ( 0190 ) .ح ی،آباد تدول ییرضا ؛.بهارستان، ا  ؛.پ اکبری،

 1 - 61ص : یسوم، دانشگاه آزاد سار یسال دوم، شماره  یتی،لوم ترباطالعات و ارتباطات در ع یفناور یفصلنامه  ی،سازمان

 شهر شهرداری: مطالعه مورد سازمانی کارآفرینی بر اجتماعی سرمایة تأثیر بررسی(. 0191) .ع ع،کولیوند،ا،غفاری، پیران نژاد،

 .10-11 ،ص0191 شمارة،بهار ،2 دولتی،دورة مدیریت قدس،

 ناجا،فصلنامه در سازمانی کارآفرینی ارتقاء در اجتماعی های سرمایه نقش تبیین و بررسی( .0191) .،س ،ع،سیادت پیرعلی

 011-21 صص ،  0191 زمستان ،12 شماره نهم، سال ناجا، انسانی منابع

، 112گیری و گزارشگری خارجی سرمایه فکری، ماهنامه حسابدار، شماره  های اندازه ، روش(0122) .، کاظم نژاد، م.ستایش، م

 .12 ص

 .092نی، ص نشر شناسی، هادی جلیلی، تهران، ؛ کشاکش آراء در جامعه،(0122).سیدمن، ا

های سرمایه اجتماعی، نامه علوم اجتماعی،  ؛ سرمایه در نظریات کالسیک و جدید با تاکید بر نظریه.و موسوی، م .توسلی، غ

 .6، ص16، شماره 0121زمستان 

 توسعة فصلنامة دولتی بخش در کارآفرینی از مناسب ادراکی چارچوب ة ارائ. ( 0122. ) ح.م مبارکی، ؛.ع جهانگیری،

.11-61،(1) کارآفرینی،   

 پایان. کردستان صنعتی استان شرکتهای: موردی مطالعه کارآفرینی و اجتماعی سرمایه رابطه تعیین(.  0191. ) ع.س حسینی،

  .کردستان سنندج، حدوا اسالمی آزاد دانشگاه.  نشده منتشر ارشد کارشناسی نامه

خدمات شرکتهای در شرکتی کارآفرینی توسعة موانع شناسایی(.  0191. ) ل صفا، ؛.ا قلیفر، ؛.ر رضائی،  

1 کارآفرینی، توسعة فصلنامة. زنجان استان کشاورزی مهندسی و فنی مشاورهای، (01): 16 -12.  

 مورد کشاورزی جهاد سازمان در سازمانی کارآفرینی در عیاجتما سرمایه  های مؤلفه نقش بررسی(. 0191).،درینی،ر.رضائی،ر

11-61،ص91،پاییز1 ،شماره1 ،دوره دولتی زاهدان،مدیریت شهرستان:مطالعه . 

 سوم، سال کارآفرینی، توسعه  011019-   کارآفرینی و اجتماعی ی سرمایه بین ی رابطه(. 0129).پور،م ،عبداله .نقوی،م سید

 . 0129 پاییز نهم، شماره
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اداره : یمطالعه مورد یسازمان ینیو ارتباط آنها با کارآفر یفکر یهابعاد سرما یواکاو( 0191) ،م ،خبوشانی،ا،فرقانی.،ا لطانیس

 استان اصفهان، یاجتماع ینکل تأم

چاپ . انتشارات مهکامه: ، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تهران(0190) سید نقوی ، م ، رفعتی آالشتی، ک ، خان زاده ، زی 

 .دوم

 گستر سخن انتشارات: مشهد ت اطالعا وری فنا و الکترونیک جهانی تجارت(.  0121. ) ز نوری،، م صادقی،

فصلنامه برنامه  ی،سازمان ینیو ابعاد آن در توسعه کارآفر یفکر یهنقش سرما یبررس( 0191) .،شمس،ف،م ،آهوپای،س یصفر

  91ان، تابست 09ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 

 موردی مطالعة) سازمانیکارآفرینی بر اجتماعی سرمایة تأثیر و رابطه تحلیل(.  0122. ) و جعفریان، ؛.م مدهوشی، ؛.ر پور، قلی

،(02:) 019-000.مدیریت فرهنگ فصلنامة(. سدید صنعتی گروه در  

 

 خودروسازی شرکت دو مطالعه ی زمانسا فکری سرمایه ی ایجاد در جتماعی ا سرمایه نقش ،( 0121) .ا مشبکی، ب؛ لی، قلیچ

2 ه ی شمار مدیریت، دانش فصل نامه ی ایرانی  

 مؤسسة در سازمانی کارآفرینی و اجتماعی سرمایة بین ارتباط بررسی(.  0191. ) ع.م حاتمیان، ؛.ا پور، کاظم ،.ه. م عسگری،

 .0-9مدیریت، مهندسی ماهنامة. االئمه جواد مهندسی

(. ایران فوالد صنعت: ی مورد مطالعة) سازمانی کارآفرینی و اجتماعی سرمایة بین رابطه(.  0190)  .م قانع، ؛.ه. م عسگری،

 .1-2مدیریت، مهندسی ماهنامة

 یهبارز،نشر یگروه صنعت یمطالعه مورد یسازمان ینیو کارآفر یفکر یهسرما یرابطه  یبررس(0191).،م ی،غ،بهشت عطاریان

 .22ی یران،شمارها یکصنعت الست

در توسعه  یو اطالعات یاثرات مؤلفه های فن آوری ارتباط یرمس یلتحل(.  0122. ) م یمی،مق ،ملک محمدی، ا  ،ا یگی،م بعل

علوم کشاورزی ) یراناقتصاد و توسعه کشاورزی ا یقاتتحق. یرانکشاورزی ا یجدر سازمان ترو یسازمان ینیکارآفر

 .011-1،001(11)،(یرانا

 درگروه موردی مطالعه سازمانی کارآفرینی بر اجتماعی سرمایه تاثیر و رابطه تحلیل(0122) .ریان،و،م،جعف ،مدهوشی ر پور، قلی

 .000-019،ص0122 تابستان و ،بهار هفدهم ،شماره ششم ،سال مدیریت شدید،فرهنگ صنعتی

 –ایران، فصل نامه علمی ، تاثیر سرمایه فکری  بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ( 0190) .قاسمیه ، ر ، نعمت اللهی، ز

 .011-021، صص 01پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی ، سال پنجم، شماره 

 

 .چاپ اول. انتشارات کتاب آوا: ، مدیریت رفتار سازمانی ، تهران( 0191) .محمدی ،ح ، ریگی، ب، سلیمانی کلهرودی، ا

 تحول و توسعه مدیریت سازمانی،فصلنامه  درون کارآفرینی و اجتماعی سرمایه بین رابطه(.0191)،حمید مددی

01(0191)19-19. 
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 استان بدنی تربیت کل اداره در سازمانی کارآفرینی با اجتماعی سرمایه ارتباط( 0129).،ش ،بهنوش ،م ،م،کاشف زاده محرم

 .009-011،ص0129 ،بهار16 ورزشی،شماره علوم در پژوهش غربی، آذربایجان

 کارآفرینی بر اجتماعی سرمایه های مولفه اثرگذاری میزان تحلیل(0191).،کرمی،ر.،رمحمدی،ح،شیری،ن،شیری،عربی موحد

-1 ،دوره ایران کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات شهر،مجله دره شهرستان کشاورزی جهاد سازمان کارکنان سازمانی

 .111-011)،0،0190 ،شماره11

و نیازها: متوسط و کوچک بوکارهای کس در رینیکارآف آموزش(.  0122. ) م داریانی، احمدپور ؛.م مقیمی،  

  کارآفرینی، توسعه فصلنامة. راهکارها (0): 111- 112.

، سال 0126پژوهشی رفاه اجتماعی، -های سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی ؛ مشارکت اجتماعی یکی از مولفه(0126)موسوی، م

 .21، ص11ششم، شماره 

 یناول. نور یامدانشگاه پ یاندانشجو یندر ب ینیکارآفر یهفکری و روح یهسرما ینابطه بر(.  0129. ) مقصودی، ف،س  نگهداری،

 .یو نوآور یریتمد یالملل ینکنفرانس ب

  11ع رسانی،شماره طال ا و بداری کتا فکری، یه ی سرما شاخص های رتبه بندی ،( 0191).ا بونوری، ا ع؛ نیازی،

، سرمایه فکری در سازمان ، نشریه تخصصی مدیریت ، سال سوم ، ( 0191)  نور علی زاد ، رحمان ، رضایی ، علی محمد 

 11شماره 

 012ها، نشر پیک سبحان،  ژاد ایرانی، ف، مدیریت خالقیت و نوآوری سازمانن

 یشرکت ها یو ارزش بازار و عملکرد مال یفکر ی یهسرما ینارتباط ب ی، بررس( 0129).م ی،م؛ شمس ین،نالد یح؛ مع ی،همت

 2 یشمار ه  ی،مال یحسابدار یفصل نامه  الی،یرمغ
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