
 

 

 

امداد امام  یتهدر کم یاجتماع یهسرما یانجیبا توجه به نقش م ینیبه کارآفر یشدانش و گرا یها یتقابلبین بررسی رابطه 

 استان گلستان( ره)ینیخم

  ، مهسا زمانی *حمید رضائی

 چکیده

. بود یاجتماع یهسرما یانجیبا توجه به نقش م ینیبه کارآفر یشدانش و گرا یها یتقابل ینرابطه ب یبررسهدف از پژوهش حاضر، 

امداد امام  یتهکمکارکنان شامل  یجامعه آمار .انجام شد یمایشیاست که به صورت پ یهمبستگ _ یفیپژوهش از نوع توص ینا

 _ یجدول کرجس بر اساسساده بود، حجم نمونه  یتصادف،یریروش نمونه گو نفر  057با حجم  استان گلستان( ره)ینیخم

 قابلیت های های از پرسشنامهبه دو صروت کتابخانه ای و میدانی بود و  هاداده  یجمع آور روش. شد تعییننفر  52 مورگان، 

 (221 )و گوشال  یتناهاپسرمایه اجتماعی و ( 772 ) گرایش به کارآفرینی آنتونیک و هیسریچ، (772 )پاتریک و سونیا دانش

 یعامل یلبر اساس تحل یزسازه ن ییواپرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و ر ییمحتوا ییروا .استفاده شد جهت گردآوری داده ها

شده به کمک نرم افزار  یگردآور یسپس، داده ها .شد ییدتأ ترکیبی و پایایی کرونباخ یآزمون آلفا یقاز طر یزن یاییپا و ییدیتأ

 نیبنشان داد  یجنتا .شدند یلو برازش مدل تحل یساختار معادالت آزمون ی،همبستگ یسماتر یقاز طر ال اس و یاسمارت پ

 .وجود دارد یدار یرابطه معن یاجتماع یهایجاد دانش و سرما ینب .وجود دارد یدار یرابطه معن یاجتماع یهاکتساب دانش و سرما

 یدار یرابطه معن یاجتماع یهتوزیع دانش و سرما ینب .وجود دارد یدار یرابطه معن یاجتماع یهذخیره کردن دانش و سرما ینب

 ینیبه کارآفر یشو گرا یاجتماع یهسرما ینب .وجود دارد یدار یرابطه معن یاجتماع یهانش و سرمانگهداری از د ینب .وجود دارد

،    در قرن  یرقابت یتک مزیعنوان  به و سرمایه اجتماعی دانش قابلیتهایبه  یژهتوجه و بنابراین .وجود دارد یدار یرابطه معن

 .موفق خواهد نمود یشپ از شیب کارآفرینی یها تیظرف یشافزارا جهت رسیدن به اهداف خود و سوق دادن به سمت  نسازما

 کلید واژگان

 ، معادالت ساختاریاستان گلستان( ره)ینیامداد امام خم یتهکم، سرمایه اجتماعی،  گرایش به کارآفرینی،  دانش قابلیت های
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 مقدمه

است ، اطالعات ،دانش و آگاهی به عنووان اساسوی تورین     عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی لقب گرفته در

 یارزشومند  یوی امروزه دانش به عنووان دارا (.  2 :225 ، یمیو کر یشکراله)آیند  یبشری به حساب م وامعدارایی ها برای انسان و ج

 یروز بوه روز بوه سوو    واموع ج (. 22 :52،همکواران و  رئیسی)رود یسازمان به شمار م یک یو رمز ماندگار یداررشد پا یاست که مبنا

سازمانهای امروزی هم از بیرون و هم از درون در معرض فشارهای سختی قورار  (.   7 :   ، رمضان)حرکت اند  دانش محور بودن در

 اینجاست که مفهومی بوه نوام   ،بی شک دانش سازمانی یا همان دارایی های نامشهود آنهاست در این میان وجه تمایز سازمان ها،. دارند 

ذخیوره   ،ایجاد دانش ،اکتساب دانش :از  نددانش عبارت قابلیتهای(.  22 :22و همکاران ، یاندامغان)دانش به وجود می آید  قابلیت های

 یو گذر از جامعوه سونت   یتحوالت جهان یعسر یشبا افزا (.772 :527، جانگ و همکاران)نگهداری از دانش و توزیع دانش ،کردن دانش

ملوزم بوه    یشاز پ یشسازمانها را ب ید،نه از فرصت ها و ارزشهای جدیبرای استفاده به یدبه استراتژی های جد توجهی،به جامعه اطالعات

و  اکبوری )شوود  یدر سوازمان هوا محسووب مو     یود از اسوتراتژی هوای جد   یکوی  ینی،بوه کوارآفر   یشتحول نمووده اسوت و اموروزه گورا    

نووآوری   یرنظ ییها یژگیو ارایدارند، د ینیبه کارآفر یشکه استراتژی گرا ییمعتقد است سازمان ها( 212 )یلرم(. 228 :12،همکاران

عنووان اواراوب    بوه  ینانهکارآفر های یتاز فعال یبانیضمن پشت ینیکارآفر یش بهگرا.باشند  یو ابتکار عمل م یریپذ یسکدر خدمت، ر

 (.222 :5  ، و حجازی مقدم ینیحس)است ینیمحرکه کارآفر یرویدورنما، ن یکو  یذهن

سال های اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود سازمانی، مورد توجه عالقه مندان مباحث سوازمان و   در ، ییسو از

بیانگر نقش انکار ناپذیر سرمایه اجتماعی در موفقیوت   ،پرداختن اغلب محققان به این مقوله و نیز شواهد کمی. مدیریت قرار گرفته است

از (. 227 :5، همکواران  و یعسوگر )که  می خواهند در محیط های متالطم امروزی به موجودیت خود اداموه دهنود   استی سازمان های

، سرمایة اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوة موجود در درون، قابل دسترس از (221 ) 2دیدگاه سازمانی، ناهاپیت و گوشال

 (. 22 ،همکارانارجلو و )می کنند  یک واحد اجتماعی تعریف افرد ی طریق و ناشی شده از شبکة روابط یک

که هدف مقدس حمایت از محرومین جامعه را دنبال موی کنود و    یبه عنوان سازمان( ره)کمیته امداد امام خمینی  ینکهبا توجه به ا     

ازمند، با اتخاذ سیاست هوای مور ر و کارآمود، در    های نی  اجرای طرح های خود اشتغالی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده

ها و نیل به استقالل اقتصادی  قرار دارد و ارمغان آن تأمین عزت و کرامت خانواده( ره)امداد امام خمینی کمیتههای  رأس اهداف و برنامه

هماهنوگ سوازد ، ایون همواهنگی ،      سازمان در پی آنست تا در کنار سایر ارگان ها و نهادها خود را با تحووالت جواری کشوور    یناست،ا

اموداد اموام    یتوه در سواختار کم  ییر، وظایف ، ساختار و کیفیت نیروی انسانی اسوت،تغ  ناسیمستلزم ایجاد تغییراتی در روش ها ، فن ش
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تن داشو  ینهواد بوا آرزو   یریتمود  یگر،د یسو و از سو یکسازمان از  یناز همکاران در ا یشدن گروه یکو تفک 227 در سال  ینیخم

دانوش را در   یریتاسوت، بور آن شود توا مود      یانسوان  یهسرما سازمان، یهسرما ینبزرگتر ینکهبه ا یو با اعتماد قلب یو متعال یاپو یسازمان

بتوانود   یاجتمواع  یهرود سورما  یانتظوار مو   ینکوه دهد لذا با توجه به ا یشسازمان را افزا ینیبه کارآفر یشسازمان ارتقاء و بالتبع آن گرا

اسوتان گلسوتان انجوام نشوده     ( ره)ینوی امام خم مدادا یتهعنوان در کم ینبا ا یقیرساند  و تاکنون تحق یاریامر مهم  یندر ا سازمان را

دانوش و   یهوا  یوت قابل ینبو  یاآ: عبارت است از یقتحق ینا یسوال اصل ینشود بنابرا یموضوع احساس م یناست،ضرورت پرداختن به ا

وجود  یدار یمعن رابطهاستان گلستان ( ره)ینیامداد امام خم یتهدر کم یاجتماع یهسرما یانجیش مبا توجه به نق ینیبه کارآفر یشگرا

 دارد؟

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 دانش قابلیت های

و بوه اشوتراگ گذاشوتن تموام      یوابی، بازیوابی  ضوبط، ارز  یی،در شناسوا  یکپاراه یکردرو یکدانش را به عنوان  یریتمد( 221 ) دوهان

 ینهمچن. کارکنان باشد یروش و تخصص و تجربه فرد یاست،سند، س یگاه داده،تواند در قالب پا یاطالعات م ینا. کرد یفتعر اطالعات

لویم و  )اسوت  شوده  مونعکس  یبه دست آوردن و انتقوال دانوش اسوت کوه در رفتوار سوازمان       یجاد،از ا یندیعنوان فرا به دانش یریتمد

در داخل ( و بالعکس یاننهان به ع)دانش  یلو بسترسازی الزم برای تبد یریتارت است از مددانش، عب یریتمد(. 0 7 :7 2، همکاران

 یریتمود . یو بورای اهوداف سوازمان    یسوازمان  یهسورما  یکگذاری و استفاده از دانش به عنوان  گردآوری، اشتراگ یقسازمان از طر یک

سوازی،   یوره ذخ آوری، جموع  یاگوونگ  یعنوی  ی کند،ا اداره مخود ر یدانش یی هایاست که سازمان، دارا ییها دانش شامل همه روش

ایجواد   ،اکتسواب دانوش   :قابلیتهوای دانوش عبارتنود از      (.228 : 8،همکواران موغلی و )دانش یجادو ا یبه روزرسان یری،انتقال، به کارگ

 (.772 :527جانگ و همکاران،)نگهداری از دانش و توزیع دانش ،ذخیره کردن دانش ،دانش

 کارآفرینیگرایش به 

رضوایی و  )کنود  یمو  یواد و اسواس توسوعه    یوه دانود و سووتو از آن بوه عنووان پا     یم یرا عامل محرگ رشد اقتصاد ینیکارآفر یتر،شومپ

ی هوا  تیو و فعال یماتاشاره دارد که اسواس بوروز تصوم    ییها تیاسبه مجموعه اقدامات و س ینیبه کارآفر یشگرا(. 220 :80همکاران،

 یوت تحقوق مز  یبرا یری راهبردیگ جهت یاز محققان آن را نوع یاریسبب بس ینبه هم. ی شوندموجب م ان هاسازمرا در  کارآفرینانه

بوه   ینانوه، خود بر اساس اصوول کارآفر  یو راهبردها ی اهدافو اجرا ینتدو ی،با طراح سازمانهاآن  یکه ط ی دانندم سازمانهادر  یرقابت

 یوت است که هموراه بوا ماه   سازمان یو مجموع رفتارها یریتیفلسفه مد ینوع رینی،کارآف به یشگرا ینهمچن. ی یابندمهم دست م ینا

توا بتواننود بوا اسوتفاده      ی نمایود مو  یجادا ی سازمانهارا برا یریمس ینیبه کارآفر یشگرا (.772 : 2،00راچ و همکاران)است ینانهکارآفر

موفوق   یاموروز  یوای پو یطدر عرصوه رقابوت در محو    (یدهاهدها و ت فرصت)یرونیو عوامل ب (ها ها و ضعف قوت) یاز عوامل درون یحصح
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 (.12-15: 228 ،همکاراناکبری و )شوند

 سرمایه اجتماعی

و  یول در تحل یا یچوه منظور در  یون شد و از ا یو اقتصاد یوارد حوزة علوم اجتماع یراخ یاست که در سال ها یعبارت یاجتماع یةسرما

را جموع منوافع    یاجتمواع  یةسورما  یوت گوشوال و ناهاپ . (222 :82،اشورف زاده  و هسالجق)گشود یو اقتصاد یمسائل اجتماع یابیعلت 

یة آنهوا سورما   یودگاه از د. کننود  یمو  یوف تعر یواحد اجتماع یک یافرد  یکشده از شبکة روابط  یبالفعل و بالقوة موجود در درون و ناش

کنود و   یاردانوش کموک بسو    تسوهیم  ازمان ها در خلق وتواند به س یاست که م یمهم سازمان یها ییها و دارا یتاز قابل یکی اجتماعی

 یشوتر سوه کلموه ب   یاجتمواع  یةبه طور خالصه، فهم سرما. آورد وجود به یدارپا یسازمان یتمز یگرد یبا سازمانها یسهآن ها در مقا یبرا

 (.222 :5،همکارانصابری و )ارتباطات مهم اند یست؛ن

 پیشینه تحقیق

 یوت ظرف یقاز طر یرمستقیمو غ یمبه صورت مستق یاجتماع یهسرمادر مطالعه خود دریافتند که  ( 221 )و معدن کارفرجاد  یرجب     

 ینیدانوش بوا کوارآفر    یریتمود  ینبدر مطالعه خود دریافتند که ( 225 )همکارانمحمدی و  .دارند یرتا  یسازمان ینیبر کارآفر یسازمان

دانوش   یریتابعواد مود   ینبو در مطالعه خود دریافتند که ( 222 )رخی و گرجیف. وجود دارد رابطه کارکنان یاجتماع یةو سرما یسازمان

 .باشود  یبرقورار مو   ی، رابطه مثبت و معنادار یاجتماع یهدانش با سرما یریتمد یاست هایعمل و س یند، فرآ یفن آور شامل فرهنگ ،

 ینیبوا کوارآفر  (  یشوناخت  ی،اختاری، ارتبواط بعد س) یاجتماع یهسرما ینبدر مطالعه خود دریافتند که (  22 )و سروش محمد داودی

و  یاجتمواع  یهسورما  ینبو  در مطالعوه خوود دریافتنود کوه    ( 227 )عسوگری و همکواران    .داری وجود دارد یمعن مثبت رابطه یسازمان

اد سورمایه  در مطالعه خود دریافتنود کوه بوین ابعو    ( 215 )تسلیمی و دیگران. وجود دارد یدار یرابطه مثبت و معن یسازمان ینیکارآفر

در مطالعه خود دریافتند که بین سرمایه ( 1 7 )همکارانو   رفیعی .اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد

در مطالعه خود دریافت که بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه ( 2 7 ) محرابی. اجتماعی و رفتار کارآفرینی رابطه وجود دارد

در مطالعه خود دریافتند که بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجوود  ( 8 7 )همکارانو  2آقامیرزایی .اردوجود د

 .شد یمترس  پژوهش به صورت شکل  ینا یمدل مفهوم ی،پژوهش ینظر یشینةصورت گرفته و مرور پ یها یبا توجه به بررس .دارد
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 قلمرو مورد مطالعه محدوده و

 یقتحق ینا یقلمرو موضوع .اشاره نمود یو قلمرو زمان یقلمرو مکان ی،توان به سه قلمرو موضوع یم یقاز نقطه نظر قلمرو تحق     

حاضر در  یقتحق ،یقلمرو مکان از نظر .شود یم یاجتماع یهو سرما ینیبه کارآفر یشدانش ،گراقابلیت های شامل مباحث مربوط به 

 .انجام شده است 221  یلیحاضر در سال تحص یقتحق، یاز نقطه نظر قلمرو زمان و تاناستان گلس (ره)ه امداد امام خمینیکمیت

 یقروش و ابزار تحق

 یوق تحق یون ا. اسوت  یاز نظور هودف از نووع کواربرد    . شوود  یمحسوب مو  یکم یاز نوع پژوهش ها یتپژوهش حاضر به لحاظ ماه     

شوده از   یشنهادپ یدر مدل مفهوم یرهامتغ ینروابط ب یابیبه منظور ارز. انجام شده است یدانیه روش ماست که ب یهمبستگ –یفیتوص

 (ره)کمیته اموداد اموام خمینوی   شاغل در  کارکنان یهپژوهش حاضر شامل کل یآمار امعهج .استفاده شده است یمعادالت ساختار روش

از  یوری روش نمونوه گ . نفر بوود  057 ینی،اطالعات گرفته شده از واحد کارگز تعداد آنها با توجه به. است 221 استان گلستان در سال 

داده هوا   یپژوهش جهت جمع آور یندر ا. شد تعییننفر  52 مورگان،  _ یکرجس بر اساس جدولحجم نمونه  د،ساده بو ینوع تصادف

توا   2)ایجاد دانوش  -(5تا   )اکتساب دانش)گویه  5 بعد و  5دارای  (772 ) یاو سون یکدانش پاتر قابلیت های استاندارد از پرسشنامه

و  یوک آنتون ینیبوه کوارآفر   یشگورا  ،(( 5 توا     )نگهوداری از دانوش   -(7 توا   2 )توزیع دانوش -(5 تا    )ذخیره کردن دانش -(7 

 یول تحل یقها از طرداده .  استفاده شد گویه،   دارای  (221 )و گوشال  یتناهاپ یاجتماع یهو سرما گویه   دارای  (772 ) یسریچه

 ییمحتووا  یوی روا ین،همچنو . شودند  یبررسو  Smart PLS  و Spssی با کمک نرم افزار ها یاستنباط یآمار یلو تحل یفیتوص یآمار

کرونبواخ و   یآزموون آلفوا   یوق از طر یوز ن یوایی و پا ییدیتأ یعامل یلبر اساس تحل یزسازه ن ییپرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و روا

  .شد ییدتأ یبیترک یاییپا

 تجزیه و تحلیل داده ها

 آماره های توصیفی

 .آورده شده است خالصه به طور یشناخت تینمونه از منظر جمع ر،یدر جدول ز

 نمونه یشناخت تیاطالعات جمع .1جدول

 درصد فراوانی طبقه ویژگی های جمعیت شناختی

 

 جنسیت

 2  28 زن

 10     مرد

 

 

 تحصیالت

   5 دیپلم

 7   5 فوق دیپلم

  5  2  لیسانس

 0  22 فوق لیسانس و باالتر

 

 سابقه کار

    52 سال 7 تا   

 81 2   سال 7 تا    

 27 00 سال به باال   



درصود زن   2 درصود مورد و    10اسوت   دهیو انتخواب گرد  یکه به عنوان جامعه آزمودن کارکنان هیکل نینشان داد که از ب یفیآمار توص

 یدرصود از افوراد موورد مطالعوه دارا     نیتور  شیدهد که بو  یآنها نشان م التیپاسخ دهندگان بر اساس تحص کیتفک نیهستند، همچن

 .هستند سانسیمدرگ ل

 یقداده های تحق یفشاخص های توص .2جدول

 واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

 آماره آماره انحراف خطا آماره

 027/7 7/7 158 72282/7 1512/2 اکتساب دانش

 278/7 7/ 5572 78725/7 8/   7 ایجاد دانش

 2/7 2 01222/7 75120/7 27/2 2 ذخیره کردن دانش

 0/7 0 02/7 15 72221/7 0881/2 توزیع دانش

 522/7 02827/7 75851/7 2/ 212 نگهداری از دانش

 518/7 02820/7 7/ 7521 8170/2 ینیبه کارآفر یشگرا

 210/7 71/7  2 8/7 782 87/2 2 یاجتماع یهسرما

 آماره های استنباطی

مرکوب و   یوایی پا یهوا  آزموون  شوده از  یجمع آور یداده ها یاعتبار همگرا و همبستگ یزانبه م یابیدر پژوهش حاضر جهت دست     

در  انسیو وار یانگینمرکب، و م یاییپژوهش، پا یپرسش ها تعداد کرونباخ پرسشنامه همراه یآلفا یبضر. استفاده شد یانسوار یانگینم

ی باالیرها از متغ یکهر  یمرکب برا یاییکرونباخ و پا یآلفا یبضر 2در جدول . آمده است یرهامتغ یک ازهر  یبرا یکبه تفک 2جدول 

 8پرسشونامة پوژوهش در جودول     یها یهگو ییدیتأ یعامل یلتحل یجنتا .و در حد قابل قبول است 5/7 از یشب یانسوار یانگینو م 0/7

 ینبنوابرا . بووده انود  ( 8/7مقادیر باالی )درصد معنادار 25 ینانها در سطح اطم یهاز گو یکمربوط به هر  یعامل یبارها. خالصه شده اند

 یور در سونجش متغ  یوه تووان گفوت کودام گو    ی میبه کمک بار عامل. هستند ییاعتبار باال یدارا ییمورد مطالعه از جهت روا یسازه ها

توان  یج میبا توجه به نتا. دهد یپنهان پژوهش را نشان م یرهایمتغ یانم یهمبستگ یساترم 5جدول  .دارد یشتریپنهان خود سهم ب

از  یوز واگورا ن  ییروا یابیارز یبرا. دارند یگرد یک با یدرصد رابطة معنادار 25 ینانپژوهش در سطح اطم یاتفرض یرهایگفت همة متغ

 یوانس از وار یشوتر هر سوازه ب  برای AVE  یزانقابل قبول است که م در سطح یواگرا وقتیی روا. روش فورنل و الکر استفاده شده است

بور اسواس   (.  21 :210، فورنل و الرکر)در مدل باشد) سازه ها ینب یهمبستگ یبمربع مقدار ضرا( یگرد یآن سازه و سازه ها یاشتراک

 یعنوی  ی،اون اعداد قطر اصول . د داردواگرا وجو ییروا (ذکر شده 5دوم آن در قطر جدول  یشةکه ر AVE بخش)  2جدول  یها یافته

و  رضووازاده)سووازه هووا، هسووتند ینبوو یهمبسووتگ یبضوورا یرمقوواد یعنوویخووود،  یوورینبووزرت توور از اعووداد ز، AVEیر دوم مقوواد یشوة ر

 .برخوردار است یاز برازش خوب یریتوان گفت مدل اندازه گ یم یتدر نها (.222 : 2،داوری

 

 

                                                 
 
 Fornell & Larcker 



 ابزار پرسشنامه یاییپا .3جدول

 شاخص

 غیرمت

آلفای 

 کرونباخ
CR AVE Communality R

  

اکتساب 

 دانش
1 2/7  102/7  510/7  510/7  

- 

ایجاد 

 دانش
182/7  127/7  2 2/7  2 2/7  

- 

ذخیره 

کردن 

 دانش

181/7  12 /7  2 2/7  2 2/7  

- 

توزیع 

 دانش
172/7  10 /7  512/7  512/7  

- 

نگهداری 

 از دانش
172/7  125/7  525/7  525/7  

- 

 یشگرا

به 

 ینیرکارآف

272/7  2 8/7  572/7  572/7  2  /7 

 یهسرما

 یاجتماع
2 8/7  225/7  581/7  581/7  288/7 

 (یرمس یبضرا)ییدیتأ یعامل یلتحل یجنتا .4جدول

 بارعاملی شاخص متغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 قابلیت های دانش

Q  0 8/7  

Q  1 2/7  

Q2 02 /7  

Q8 120/7  

Q5 212/7  

Q2 02 /7  

Q0 1  /7  

Q1 178/7  

Q2 015/7  

Q 7 02 /7  

Q   120/7  

Q   018/7  

Q 2 182/7  

Q 8 027/7  

Q 5 08 /7  

Q 2 172/7  

Q 0 055/7  



Q 1 272/7  

Q 2 082/7  

Q 7 1  /7  

Q   85 /7  

Q   182/7  

Q 2 1  /7  

Q 8 18 /7  

Q 5 02 /7  

 

 

 

 

 

 گرایش به کارآفرینی

 

 

 

 

Q 2 088/7  

Q 0 072/7  

Q 1 222/7  

Q 2 22 /7  

Q27 052/7  

Q2  25 /7  

Q2  020/7  

Q22 021/7  

Q28 170/7  

Q25 211/7  

Q22 0 2/7  

Q20 801/7  

 

 

 

 

 

 

 سرمایه اجتماعی

Q21 278/7  

Q22 000/7  

Q87 051/7  

Q8  005/7  

Q8  021/7  

Q82 1 2/7  

Q88 1  /7  

Q85 228/7  

Q82 00 /7  

Q80 028/7  

Q81 202/7  

Q82 225/7  

 

 

 

 

 



 

 واگرا ییپنهان و روا یرهایمتغ یهمبستگ یسماتر .5جدول

اکتساب  

 دانش

ایجاد 

 دانش

توزیع 

 دانش

ذخیره کردن 

 دانش

سرمایه 

 اجتماعی

نگهداری از 

 دانش

گرایش به 

 کارآفرینی

022/7 اکتساب دانش        

0/7 0 ایجاد دانش  010/7       

217/7 توزیع دانش  071/7  025/7      

ذخیره کردن 

 دانش

02 /7  078/7  0 1/7  012/7     

222/7 سرمایه اجتماعی  222/7  057/7  202/7  087/7    

7/ 20 نگهداری از دانش  05 /7  212/7  02 /7  2 7/7  05 /7   

گرایش به 

 کارآفرینی

281/7  21 /7  082/7  225/7  02 /7  222/7  0  /7  

 

به دست آمده و از دو شاخص  2طبق اعداد مندرج در جدول  یارمع ینا. استفاده شد GOFیار از مع یزمدل ن یبرازش کل یبررس یبرا

 .شود یاستفاده م یارمع ینسازه ها در ا ینب یب همبستگیتوان دوم ضرا یانگینو م یشاخص تجمع یانگینم

2RiescommunalitGOF  

 22/7 شاخص ینا یآنجا که حداقل مقدار قابل قبول برا از .بود 222/7 شاخص برازش مدل برابر با یحاصل آزمون برا

 .دارد یتوان ادعا کرد مدل پژوهش برازش باال و قو یم (222 :2  ، هالند)است

در سطح . استفاده شد t-valueیر و مس یبضر یها از دو شاخص جزئ یهفرض یآزمون معنادار یمدل، برا ییدو تأ یپس از بررس

 شود یرد م یهدر صورت کمتر بودن فرضباشد فرضیه تائید و   /22باالتر از  t آمارة یرددرصد انانچه مقا 25 یناناطم

 (.222 :2  هالند،)

 .است نشان داده شده یو معنادار یرمس یبضرا یندو حالت تخم ، 2و   در شکل های 

                                                 
 
 Hulland 



 

 یرمس یبضرا .2شکل

 

 



 

 t-value  آمارة یبضرا .3شکل

 .کند یرا منعکس م ین ادعاا 2جدول . شوند یم ییدها تأ یهگرفت همة فرض یجهنتتوان  یم یادشده یبا توجه به شکل ها

 

 

 

 

 

 

 



 پژوهش یها یهمربوط به فرض یها یافته .6جدول

 نتیجه  tآماره  ضریب مسیر فرضیه های پژوهش

 تائید 2/8 2 522/7 رابطه وجود دارد یاجتماع یهاکتساب دانش و سرما ینب

 تائید 2/1   8/7 0 رابطه وجود دارد یجتماعا یهایجاد دانش و سرما ینب

رابطه وجود  یاجتماع یهذخیره کردن دانش و سرما ینب

 دارد
22 /7 020/5 

 تائید

 تائید 8/ 12 522/7 رابطه وجود دارد یاجتماع یهتوزیع دانش و سرما ینب

رابطه وجود  یاجتماع یهنگهداری از دانش و سرما ینب

 دارد
2 0/7    /5 

 تائید

رابطه  ینیبه کارآفر یشو گرا یاجتماع یهسرما ینب

 وجود دارد
18 /7 218/2 

 تائید

 tو آمواره  522/7با توجوه بوه ضوریب مسویر     . است یاجتماع یهاکتساب دانش و سرمابین معنادار  و مثبت رابطهنشان دهندة    یةفرض

 ،(222 )یو گرجو  یفرخو  ،(225 )یگوران و د یدمحمو  نتیجه به دست آمده بوا تحقیقوات  . به دست آمده،فرضیه تائید می شود 2/8 2

 .مطابقت دارد (8 7 )یگرانو د یرزاییآقام و (2 7 ) یمحراب

 t   2/1و آمواره 8/7 0با توجه به ضریب مسیر . است یاجتماع یهایجاد دانش و سرمابین معنادار  و مثبت رابطهنشان دهندة    یةفرض

 یمحرابو  ،(222 )یو گرجو  یفرخو  ،(225 )یگوران و د یمحمود  آمده با تحقیقاتنتیجه به دست . به دست آمده،فرضیه تائید می شود

 .مطابقت دارد( 8 7 )یگرانو د یرزاییآقام و (2 7 )

 tو آمواره  7/ 22با توجه به ضریب مسیر . است یاجتماع یهذخیره کردن دانش و سرمابین معنادار  و مثبت رابطهنشان دهندة  2 یةفرض

 ،(222 )یو گرجو  یفرخو  ،(225 )یگوران و د یمحمود  نتیجه به دست آمده بوا تحقیقوات  . ئید می شودبه دست آمده،فرضیه تا 020/5

 .مطابقت دارد( 8 7 )یگرانو دیرزایی آقام و (2 7 ) یمحراب

 t 12 /8و آمواره  522/7با توجه به ضریب مسیر. است یاجتماع یهتوزیع دانش و سرمابین معنادار  و مثبت رابطهنشان دهندة  8 یةفرض

 یمحرابو  ،(222 )یو گرجو  یفرخو  ،(225 )یگوران و د یمحمود  نتیجه به دست آمده با تحقیقات. ه دست آمده،فرضیه تائید می شودب

 .مطابقت دارد( 8 7 )یگرانو د یرزاییآقام و (2 7 )

 tو آمواره  0/7 2یر با توجه به ضریب مسو . است یاجتماع یهنگهداری از دانش و سرمابین معنادار  و مثبت رابطهنشان دهندة  5 یةفرض

 ،(222 )یو گرجو  یفرخو  ،(225 )یگوران و د یمحمود  نتیجه به دست آموده بوا تحقیقوات   . به دست آمده،فرضیه تائید می شود5/   

 .مطابقت دارد( 8 7 )یگرانو دیرزایی آقام و (2 7 ) یمحراب

 و آماره7/ 18با توجه به ضریب مسیر . است ینیبه کارآفر یشو گرا یاجتماع یهسرمابین معنادار  و مثبت رابطهنشان دهندة  2 یةفرض

t218/2  و  یمحمود  ،(221 )فرجواد و معودن کوار    یرجبو  نتیجوه بوه دسوت آموده بوا تحقیقوات      . به دست آمده،فرضیه تائید می شوود

  (1 7 )یگوران و د  یعوی رف و (215 )یگرانو د یمیتسل ،( 227 )و همکاران یعسگر ،( 22 )محمد داودی و سروش ،(225 )یگراند

 .مطابقت دارد

 



 گیری بحث و نتیجه

. بوود  سورمایه اجتمواعی   میوانجی با توجه بوه نقوش    دانش و گرایش به کارآفرینی قابلیتهایرابطه بین  یهدف پژوهش حاضر بررس     

                  نشوان  وضووح  بوه  یجنتوا . مفهوم نشوان داده شود   ینا یتاهم ،(ره)کمیته امداد امام خمینیدر  یاجتماع یةنقش سرما ییدتأ با ینهمچن

 میوانجی همچنین سرمایه اجتماعی در این رابطه نقوش   .دارند یمثبت و معنادار دانش و گرایش به کارآفرینی رابطه قابلیتهایدهد  یم

 .ایفا می کند

الزم اسوت بوا    ،ینبنوابرا . پوژوهش بوود   این نگارش یاصل یها یزهاز انگ یکی یدر سطح سازمان یاجتماع یةبه سرما یشترضرورت توجه ب

در واقوع،  . شوود  یشوتری بدان توجوه ب  دانش و گرایش به کارآفرینی ، قابلیتهایرابطه بین  بر یاجتماع یةمفهوم سرما یتوجه به ا رگذار

 یاسوت در س یود نبا یول دل ینبه همو . خواهد شدگرایش به کارآفرینی و رشد  یتتقو موجب متعدد یکانال ها یقاز طر یاجتماع یةسرما

کمیته اموداد  در گرایش به کارآفرینی  یتتقو یبرا یشنهادهاییپ ینبنابرا. از آن غفلت شود یکالن سازمان یها یزیر برنامه وها  یگذار

 .شود یم ارائه (ره)امام خمینی

 اتپیشنهاد

بوه   سوازمان و  یهوا  یازمندیمتناسب ن یها یتخالق ینهدر زم یدکسب دانش جد یمجرب برا متخصص و یا یتهشود کم یم یشنهادپ

در  و ینموودن ، طبقوه بنود    یرهبا ذخ یتهکم ینگردد و ا یینمنظور انتقال دانش و اطالعات بدست آمده به کارکنان در زمان مناسب تع

 یتکارکنان فعال  یاجتماع یهسرما ینهبدست آمده در زم یاتبانک مستندات در خصوص تجرب یجاداطالعات و ا یهدسترس قرار دادن کل

 .یندنما

و توسوعه   ی،دانش، انعطواف سواختار   یانجر یلتسه ی،به سمت اعتمادساز یستیاستان گلستان با( ره)ینیامداد امام خم تهمدیران کمی

 .گام بردارند یمشارکت یو گروه ها یرسم یرروابط غ

و روابوط دوسوتانه    یکارکنان خود توجه کنند، ارتباطات اجتماع یهبه روح یستیاستان گلستان با( ره)ینیامداد امام خم یتهکم یرانمد 

 یمناسوب بورا   یطو امکانوات و محو   یطبرداشوته و شورا   یانها را از م یتمشارکت کنند، موانع فعال یمیرا حفظ و ارتقا بخشند، در کار ت

 .فراهم آورند یکارکنان ینان

 یهوا  ینوه نمووده و زم  رهیو و ذخ ییدانش را شناسا یداستان گلستان منابع جد( ره)ینیامداد امام خم یتهکم یرانشود مد یم یشنهادپ 

 .یندرا فراهم نما یمیکارکنان  به صورت کار ت  یاجتماع یهتوسعه سرما یالزم برا یاراتاخت یضجداگانه با تفو یواحد ها یجادا

کارکنان و در نتیجه توانمندی  یندانش در ب یعمختلف امکان توز یافراد در پست ها و بخش ها یدوره ا ییشود با جابجا یم یشنهادپ 

 .شود یجادکارکنان ا یندر ب  یاجتماع یهبروز سرما ینهزم یجهافراد را فراهم سازند تا در نت

 یهو سورما  یوت استان گلستان  بوا شورکت دادن کارکنوان در دوره هوای آموزشوی خالق     ( ره)ینیامداد امام خم یتهمی شود کم پیشنهاد

 .را برای کارکنان فراهم آورد یاجتماع یهدانش  و توسعه سرما ینگهدار یجهدر نت امکان کسب دانش از بیرون سازمان  و یاجتماع

و  یو توسوعه منوابع انسوان    یوت برای تقو یزشیو انگ یقیهای تشو یستمس  یطراح یقاز طر یتیفرهنگ حما یک یجادتالش به منظور ا



اموداد اموام    یتهبهبود کارکنان در کم یو استفاده از  برنامه ها ینیبه کارآفر یشو گرا  یاجتماع یها یستگیشا یشافزا یراه ها یلتسه

 .استان گلستان( هر)ینیخم

و روش  یالتها و بهبود تشک یرساختراهبرد ها، اصالح ز یتتقو یاتی،اجرای برنامه های عمل یندها،انجام اصالحات ساختاری، اصالح فرا

 .صورت گیرد گلستان استان( ره)ینیامداد امام خم یتهکارکنان  در کم ینیبه کارآفر یشگرا های کاری  و

و مقررات کم شود و موانع ارتباطات و تبادل اطالعات به حداقل برسد و بوا   ین، قوان ینیبه کارآفر ایشگر یتشود برای تقو یم یشنهادپ

 .به متخصصان و افراد حرفه ای داده شود  یشتریآزادی عمل ب یا،و پو یکساختارهای ارگان یریبه کارگ

 منابع

دانوش   یریتمود  یو مرلفه هوا  یاجتماع یهابعاد سرما ینرابطه ب یبررس(.  22 ) یمهد ی،قائم مقام یرضا وعل یدپور،رشف ؛ارجلو، آتنا . 

صونابع   یو مهندسو  یحسابدار یریت،ارتقاء مباحث مد یراهکارها یبررس یمل یشهما ین، اولاراگ یدر شعب بانک مل یمورد یپژوهش

 .واحد گچساران یگچساران، دانشگاه آزاد اسالم ،در سازمانها

 یو دو سووتوان  ینیبوه کوارآفر   یشگورا  یرتوا   یبررس (.228 )یالدم یجانی،هوشمند ااو   یمصطف ی،پور ازبر یمابراه ؛محسن ی،اکبر. 

- 1 :(8)8،ینووآور  یریتمود  ی،محصول در صنعت خودروساز نوآوری شدت یلگریبا تعد یدمحصوالت جد یصادرات عملکرد بر ینوآور

 72. 

بررسی رابطه بوین سورمایه اجتمواعی و کوارآفرینی درون سوازمانی،      (.215 )یمصطف ،آشنا و عباس یان،؛ منوریدمحمد سع یمی،تسل .2

 .52-0 (:8)8،مدیریت فرهنگ سازمانی

 یوانجی م یور هوا بوا متغ   بور عملکورد بانوک    ینانوه کارآفر یشگورا  یرتوأ   (.222 )رضوا  یدس ی،حجاز و  محمد رضا یدس ،مقدم  ینیحس.5

 .2  -   :( )0،نشریه توسعه کارآفرینی،ییبازارگرا

بررسوی توأ یر تکنولووای اطالعوات بور مودیریت دانوش بوا میوانجی گوری           (.  22 )روزبان، فرناز  وزارعی ،عظیم  ،دامغانیان ،حسین.2

 . 7 -15:(8)5،اطالعات یفناور یریتمد توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران،

 یسوازمان  یوت ظرف یوانجی بوا نقوش م   یسوازمان  ینیبر کارآفر یاجتماع یهسرما یرتأ  (.221 )یتارز ،معدن کار یه وحاج د،فرجا یرجب .0

 .28-2 (:22)2،مدیریت استاندارد و کیفیت، (و استاندارد یفیتک یشرکت بازرس: مورد مطالعه)

 . 2ی،سازمان جهاد دانشگاهشارات ، انتتهران، plsر با نرم افزا یمعادالت ساختار  یمدل ساز (.222 )یعل ی،داور و رضازاده، آرش.1

فصلنامه پژوهش ، یفاز یدلف یکبا استفاده از تکن ییروستا ینیکارآفر یدارتوسعه پا یالگو یطراح (.220 )رضایی،حمید و همکاران. 2

 .25-85(:21)7 ، اجتماعی

ورزشوی منتخوب    در سوازمان هوای   برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و ا ربخشی سازمانی (. 22 )و دیگران مجتبی ،رئیسی.7 

 .25-80(:8)5،مدیریت ورزشی ،کشور

درموانی   آموزشوی  اجتمواعی بوا ا ربخشوی سوازمانی در مرکوز      یهبررسوی رابطوه سورما    (.222 )الهام ،اشرف زاده و  سنجر ،سالجقه.  



 .28-82:( ) ،یاجتماع یهسرما یریتمد ،شفا شهر کرمان یمارستانب

کارکنوان   ینانوه هوای کارآفر  یشدانش بوا  گورا   یریتو مد یاجتماع یهسرما ینالگوی روابط ب(. 225 ) بایفر یمی،کرو االه ی،شکراله.  

 .87 -5  :(22)2،یبهره وریریت فصلنامه مداصفهان،  یکاش یعشرکت صنا

 یوانجی سورمایة  بور نقوش م   یدسالمندان با تأک یبر افسردگ یبدن یتفعال یرتأ  (.222 )یمسل ی،عباس و ، صمدیگودرز ؛یعل ی،صابر.2 

 .2 - :( )0،یاجتماع یةسرما یریتمد ی،اجتماع

بررسی ارتباط بوین سورمایه اجتمواعی و کوارآفرینی     (. 227 )حاتمیان ، محرم علی  وکاظم پور ، اسماعیل  ؛عسگری ، محمدهادی .8 

 .2- :(87)8مدیریت ،  ماهنامه مهندسیسازمانی در موسسه مهندسی جواد االئمه، 

علووم   یانهسوال  یمل یشهما ینسوم ،یاجتماع یهدانش با سرما یریتمد ینرابطه ب یبررس (.222 )محمدباقر ی،گرج ویبه ط ی،فرخ .5 

 .آباد کتول یواحد عل یدانشگاه آزاد اسالم ،علی آباد کتول،یننو یریتمد

 ینو معواون  یرانمود  یودگاه ازد یسوازمان  ینیباکارآفر یاجتماع یهارتباط سرما (. 22 )یدهسع ،سروش ین وحس یرام ،محمد داودی  .2 

 .17-55(: )2 ،یو درس یآموزش یریز برنامه یپژوهشها ،ساوه یرستانهای شهرستاندب

در  یاجتمواع  یةسورما  گوری  یوانجی بوا م  یسازمان ینیدانش و کارآفر یریتمد یمدل ارتباط ینتدو (.225 )و دیگران فروغ ی،محمد.0 

 .52-22(:5 )8،ریت ورزشیرویکردهای نوین در مدی، وزارت ورزش و جوانان

رشته  یانمجله م ی شیراز،دانش در دانشگاه علوم پزشک یریتو مد یاجتماع یهرابطه سرما یبررس (.228 )یرضا و دیگرانعل ی،موغل.1 

 . 5-87(: )2،یدر علوم پزشک یآموزش مجاز یا
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Investigating the Relationship between Knowledge capabilities and Orientation 

Entrepreneurship with Considering the mediating role of social capital in the Imam Khomeini 

Relief Committee of Golestan Province 

 

 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge capabilities and 

entrepreneurial orientation with Considering the mediating role of social capital. This is a 

descriptive-correlational study that was conducted as a survey. The statistical population included 

the staff of Imam Khomeini Relief Committee in Golestan province with a volume of 057 people 

and the sampling method was simple random. The sample size was  52 based on the Krejcie-

Morgan table. To collect data, Knowledge Capabilities Questionnaires Patrick and Sonia ( 772), 

Entrepreneurial Orientation Antonik and Hisrich ( 772) and Social Capital Nahapit and Gushal 

( 221) were used. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and the 

construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis and the reliability was confirmed 

by Cronbach's alpha test and combined reliability. Then, the collected data were analyzed using 

Smart PLS software through correlation matrix, structural equation testing and model fit. The 

results showed that there is a significant relationship between knowledge acquisition and social 

capital. There is a significant relationship between knowledge creation and social capital. There is a 

significant relationship between knowledge storage and social capital. There is a significant 

relationship between knowledge distribution and social capital. There is a significant relationship 

between knowledge retention and social capital. There is a significant relationship between social 

capital and entrepreneurship orientation. Therefore, special attention to the capabilities of 

knowledge and social capital as a competitive advantage in the   st century, will make the 

organization more successful in achieving its goals and leading to increase entrepreneurial capacity. 
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