بررسی رابطه بین قابلیت های دانش و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی در کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان گلستان
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین قابلیت های دانش و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی بود.
این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شد .جامعه آماری شامل کارکنان کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان گلستان با حجم  057نفر و روش نمونه گیری،تصادفی ساده بود ،حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی _
مورگان 52 ،نفر تعیین شد .روش جمع آوری داده ها به دو صروت کتابخانه ای و میدانی بود و از پرسشنامه های قابلیت های
دانش پاتریک و سونیا( ،) 772گرایش به کارآفرینی آنتونیک و هیسریچ ( ) 772و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال () 221
جهت گردآوری داده ها استفاده شد .روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی
تأییدی و پایایی نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد .سپس ،داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار
اسمارت پی ال اس و از طریق ماتریس همبستگی ،آزمون معادالت ساختاری و برازش مدل تحلیل شدند .نتایج نشان داد بین
اکتساب دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد .بین ایجاد دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین ذخیره کردن دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد .بین توزیع دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری
وجود دارد .بین نگهداری از دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد .بین سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی
رابطه معنی داری وجود دارد .بنابراین توجه ویژه به قابلیتهای دانش و سرمایه اجتماعی به عنوان یک مزیت رقابتی در قرن
سازمان را جهت رسیدن به اهداف خود و سوق دادن به سمت افزایش ظرفیت های کارآفرینی بیش از پیش موفق خواهد نمود.
کلید واژگان
قابلیت های دانش  ،گرایش به کارآفرینی  ،سرمایه اجتماعی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان ،معادالت ساختاری
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مقدمه
در عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی لقب گرفته است  ،اطالعات ،دانش و آگاهی به عنووان اساسوی تورین
دارایی ها برای انسان و جوامع بشری به حساب می آیند (شکرالهی و کریمی  .) 225: 2 ،امروزه دانش به عنووان دارایوی ارزشومندی
است که مبنای رشد پایدار و رمز ماندگاری یک سازمان به شمار می رود(رئیسی و همکواران .)52: 22 ،جواموع روز بوه روز بوه سووی
دانش محور بودن در حرکت اند(رمضان : 7 ،

) .سازمانهای امروزی هم از بیرون و هم از درون در معرض فشارهای سختی قورار

دارند  .در این میان وجه تمایز سازمان ها ،بی شک دانش سازمانی یا همان دارایی های نامشهود آنهاست ،اینجاست که مفهومی بوه نوام
قابلیت های دانش به وجود می آید (دامغانیان و همکاران  .)22: 22 ،قابلیتهای دانش عبارتند از  :اکتساب دانش ،ایجاد دانش ،ذخیوره
کردن دانش ،توزیع دانش و نگهداری از دانش(جانگ و همکاران  .)527: 772،با افزایش سریع تحوالت جهانی و گذر از جامعوه سونتی
به جامعه اطالعاتی،توجه به استراتژی های جدید برای استفاده بهینه از فرصت ها و ارزشهای جدید ،سازمانها را بیش از پیش ملوزم بوه
تحول نمووده اسوت و اموروزه گورایش بوه کوارآفرینی ،یکوی از اسوتراتژی هوای جدیود در سوازمان هوا محسووب موی شوود(اکبوری و
همکاران .)12: 228،میلر( ) 212معتقد است سازمان هایی که استراتژی گرایش به کارآفرینی دارند ،دارای ویژگی هایی نظیر نووآوری
در خدمت ،ریسک پذیری و ابتکار عمل می باشند .گرایش به کارآفرینی ضمن پشتیبانی از فعالیتهای کارآفرینانه بوهعنووان اواراوب
ذهنی و یک دورنما ،نیروی محرکه کارآفرینی است(حسینی مقدم و حجازی .) 5: 222،
از سویی  ،در سال های اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود سازمانی ،مورد توجه عالقه مندان مباحث سوازمان و
مدیریت قرار گرفته است .پرداختن اغلب محققان به این مقوله و نیز شواهد کمی ،بیانگر نقش انکار ناپذیر سرمایه اجتماعی در موفقیوت
سازمان هایی است که می خواهند در محیط های متالطم امروزی به موجودیت خود اداموه دهنود(عسوگری و همکواران  .)5: 227،از
دیدگاه سازمانی ،ناهاپیت و گوشال ،) 221( 2سرمایة اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوة موجود در درون ،قابل دسترس از
طریق و ناشی شده از شبکة روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند (ارجلو و همکاران.) 22 ،
با توجه به اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان سازمانی که هدف مقدس حمایت از محرومین جامعه را دنبال موی کنود و
اجرای طرح های خود اشتغالی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های نیازمند ،با اتخاذ سیاست هوای مور ر و کارآمود ،در
رأس اهداف و برنامههای کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارد و ارمغان آن تأمین عزت و کرامت خانوادهها و نیل به استقالل اقتصادی
است،این سازمان در پی آنست تا در کنار سایر ارگان ها و نهادها خود را با تحووالت جواری کشوور هماهنوگ سوازد  ،ایون همواهنگی ،
مستلزم ایجاد تغییراتی در روش ها  ،فن شناسی  ،وظایف  ،ساختار و کیفیت نیروی انسانی اسوت،تغییر در سواختار کمیتوه اموداد اموام
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خمینی در سال  227و تفکیک شدن گروهی از همکاران در این سازمان از یک سو و از سوی دیگر ،مودیریت نهواد بوا آرزوی داشوتن
سازمانی پویا و متعالی و با اعتماد قلبی به اینکه بزرگترین سرمایه سازمان ،سرمایه انسوانی اسوت ،بور آن شود توا مودیریت دانوش را در
سازمان ارتقاء و بالتبع آن گرایش به کارآفرینی سازمان را افزایش دهد لذا با توجه به اینکوه انتظوار موی رود سورمایه اجتمواعی بتوانود
سازمان را در این امر مهم یاری رساند و تاکنون تحقیقی با این عنوان در کمیته امداد امام خمینوی(ره) اسوتان گلسوتان انجوام نشوده
است،ضرورت پرداختن به این موضوع احساس می شود بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :آیا بوین قابلیوت هوای دانوش و
گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان رابطه معنی داری وجود
دارد؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
قابلیت های دانش
دوهان ( ) 221مدیریت دانش را به عنوان یک رویکرد یکپاراه در شناسوایی ،ضوبط ،ارزیوابی ،بازیوابی و بوه اشوتراگ گذاشوتن تموام
اطالعات تعریف کرد .این اطالعات می تواند در قالب پایگاه داده ،سند ،سیاست ،روش و تخصص و تجربه فردی کارکنان باشد .همچنین
مدیریت دانش به عنوان فرایندی از ایجاد ،به دست آوردن و انتقوال دانوش اسوت کوه در رفتوار سوازمانی مونعکس شوده اسوت(لویم و
همکاران  .)2 7: 7 0،مدیریت دانش ،عبارت است از مدیریت و بسترسازی الزم برای تبدیل دانش (نهان به عیان و بالعکس) در داخل
یک سازمان از طریق گردآوری ،اشتراگ گذاری و استفاده از دانش به عنوان یک سورمایه سوازمانی و بورای اهوداف سوازمانی .مودیریت
دانش شامل همه روش هایی است که سازمان ،دارایی های دانشی خود را اداره می کند ،یعنوی اگوونگی جموع آوری ،ذخیوره سوازی،
انتقال ،به کارگیری ،به روزرسانی و ایجاد دانش(موغلی و همکواران .)8 : 228،قابلیتهوای دانوش عبارتنود از  :اکتسواب دانوش ،ایجواد
دانش ،ذخیره کردن دانش ،توزیع دانش و نگهداری از دانش(جانگ و همکاران.)527: 772،
گرایش به کارآفرینی
شومپیتر ،کارآفرینی را عامل محرگ رشد اقتصادی می دانود و سووتو از آن بوه عنووان پایوه و اسواس توسوعه یواد موی کنود(رضوایی و
همکاران .)80: 220،گرایش به کارآفرینی به مجموعه اقدامات و سیاست هایی اشاره دارد که اسواس بوروز تصومیمات و فعالیوت هوای
کارآفرینانه را در سازمان ها موجب می شوند .به همین سبب بسیاری از محققان آن را نوعی جهت گیری راهبردی برای تحقوق مزیوت
رقابتی در سازمانها می دانند که طی آن سازمانها با طراحی ،تدوین و اجرای اهداف و راهبردهای خود بر اساس اصوول کارآفرینانوه ،بوه
این مهم دست می یابند .همچنین گرایش به کارآفرینی ،نوعی فلسفه مدیریتی و مجموع رفتارهای سازمان است که هموراه بوا ماهیوت
کارآفرینانه است(راچ و همکاران .)00 : 772،2گرایش به کارآفرینی مسیری را برای سازمانها ایجاد موی نمایود توا بتواننود بوا اسوتفاده
صحیح از عوامل درونی (قوت ها و ضعف ها) و عوامل بیرونی(فرصت ها و تهدیدها) در عرصوه رقابوت در محویط پویوای اموروزی موفوق
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شوند(اکبری و همکاران.)12-15 : 228،
سرمایه اجتماعی
سرمایة اجتماعی عبارتی است که در سال های اخیر وارد حوزة علوم اجتماعی و اقتصادی شد و از ایون منظور دریچوه ای در تحلیول و
علت یابی مسائل اجتماعی و اقتصادی گشود(سالجقه و اشورف زاده .)82: 222،گوشوال و ناهاپیوت سورمایة اجتمواعی را جموع منوافع
بالفعل و بالقوة موجود در درون و ناشی شده از شبکة روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریوف موی کننود .از دیودگاه آنهوا سورمایة
اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که می تواند به سازمان ها در خلق و تسوهیم دانوش کموک بسویار کنود و
برای آن ها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت سازمانی پایدار به وجود آورد .به طور خالصه ،فهم سرمایة اجتمواعی سوه کلموه بیشوتر
نیست؛ ارتباطات مهم اند(صابری و همکاران.)5: 222،
پیشینه تحقیق
رجبی فرجاد و معدن کار( ) 221در مطالعه خود دریافتند که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ظرفیوت
سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تا یر دارند .محمدی و همکاران( ) 225در مطالعه خود دریافتند که بین مودیریت دانوش بوا کوارآفرینی
سازمانی و سرمایة اجتماعی کارکنان رابطه وجود دارد .فرخی و گرجی( ) 222در مطالعه خود دریافتند که بوین ابعواد مودیریت دانوش
شامل فرهنگ  ،فن آوری  ،فرآیند عمل و سیاست های مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی  ،رابطه مثبت و معناداری برقورار موی باشود.
محمد داودی و سروش(  ) 22در مطالعه خود دریافتند که بین سرمایه اجتماعی (بعد ساختاری ،ارتبواطی ،شوناختی ) بوا کوارآفرینی
سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .عسوگری و همکواران( ) 227در مطالعوه خوود دریافتنود کوه بوین سورمایه اجتمواعی و
کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .تسلیمی و دیگران( ) 215در مطالعه خود دریافتنود کوه بوین ابعواد سورمایه
اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .رفیعی و همکاران( ) 7 1در مطالعه خود دریافتند که بین سرمایه
اجتماعی و رفتار کارآفرینی رابطه وجود دارد .محرابی ( ) 7 2در مطالعه خود دریافت که بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه
وجود دارد .آقامیرزایی 2و همکاران( ) 7 8در مطالعه خود دریافتند که بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجوود
دارد .با توجه به بررسی های صورت گرفته و مرور پیشینة نظری پژوهشی ،مدل مفهومی این پژوهش به صورت شکل ترسیم شد.
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محدوده و قلمرو مورد مطالعه
از نقطه نظر قلمرو تحقیق می توان به سه قلمرو موضوعی ،قلمرو مکانی و قلمرو زمانی اشاره نمود .قلمرو موضوعی این تحقیق
شامل مباحث مربوط به قابلیت های دانش ،گرایش به کارآفرینی و سرمایه اجتماعی می شود .از نظر قلمرو مکانی ،تحقیق حاضر در
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان و از نقطه نظر قلمرو زمانی ،تحقیق حاضر در سال تحصیلی  221انجام شده است.
روش و ابزار تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کمی محسوب موی شوود .از نظور هودف از نووع کواربردی اسوت .ایون تحقیوق
توصیفی– همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است .به منظور ارزیابی روابط بین متغیرها در مدل مفهومی پیشنهاد شوده از
روش معادالت ساختاری استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شاغل در کمیته اموداد اموام خمینوی(ره)
استان گلستان در سال  221است .تعداد آنها با توجه به اطالعات گرفته شده از واحد کارگزینی 057 ،نفر بوود .روش نمونوه گیوری از
نوع تصادفی ساده بود ،حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی _ مورگان 52 ،نفر تعیین شد .در این پژوهش جهت جمع آوری داده هوا
از پرسشنامه استاندارد قابلیت های دانش پاتریک و سونیا ( ) 772دارای  5بعد و  5گویه (اکتساب دانش( تا  -)5ایجاد دانوش( 2توا
 -) 7ذخیره کردن دانش(
هیسریچ ( ) 772دارای

تا -) 5توزیع دانوش( 2توا  -) 7نگهوداری از دانوش(

توا  ، )) 5گورایش بوه کوارآفرینی آنتونیوک و

گویه و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( ) 221دارای

گویه ،استفاده شد .داده ها از طریق تحلیول

آماری توصیفی و تحلیل آماری استنباطی با کمک نرم افزار های  Spssو  Smart PLSبررسوی شودند .همچنوین ،روایوی محتووایی
پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی و پایوایی نیوز از طریوق آزموون آلفوای کرونبواخ و
پایایی ترکیبی تأیید شد.
تجزیه و تحلیل داده ها
آماره های توصیفی
در جدول زیر ،نمونه از منظر جمعیت شناختی به طور خالصه آورده شده است.
جدول .1اطالعات جمعیت شناختی نمونه
ویژگی های جمعیت شناختی
جنسیت

تحصیالت

سابقه کار

طبقه

فراوانی

درصد

زن

28

2
10

مرد
دیپلم

5

فوق دیپلم

5

لیسانس

2

فوق لیسانس و باالتر

22

7
5
0

تا  7سال

52

تا  7سال

2

81

سال به باال

00

27

آمار توصیفی نشان داد که از بین کلیه کارکنان که به عنوان جامعه آزمودنی انتخواب گردیوده اسوت  10درصود مورد و  2درصود زن
هستند ،همچنین تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس تحصیالت آنها نشان می دهد که بویش تورین درصود از افوراد موورد مطالعوه دارای
مدرگ لیسانس هستند.
جدول .2شاخص های توصیف داده های تحقیق
انحراف معیار

واریانس

متغیر
آماره

انحراف خطا

آماره

آماره

2/1512

7/72282

7/158 7

7/027

8/7

7/78725

7/5572

7/278

ذخیره کردن دانش

2/2 27

7/75120

7/01222

7/ 2 2

توزیع دانش

2/0881

7/72221

7/15 02

7/0 0

نگهداری از دانش

2/212

7/75851

7/02827

7/522

گرایش به کارآفرینی

2/8170

7/7521

7/02820

7/518

سرمایه اجتماعی

2/2 87

7/782 8

7/2 71

7/210

اکتساب دانش
ایجاد دانش

میانگین

آماره های استنباطی
در پژوهش حاضر جهت دستیابی به میزان اعتبار همگرا و همبستگی داده های جمع آوری شوده از آزموون هوای پایوایی مرکوب و
میانگین واریانس استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه همراه تعداد پرسش های پژوهش ،پایایی مرکب ،و میانگین واریوانس در
جدول  2به تفکیک برای هر یک از متغیرها آمده است .در جدول  2ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هر یک از متغیرها باالی
 7/0و میانگین واریانس بیش از  7/5و در حد قابل قبول است .نتایج تحلیل عاملی تأییدی گویه های پرسشونامة پوژوهش در جودول 8
خالصه شده اند .بارهای عاملی مربوط به هر یک از گویه ها در سطح اطمینان  25درصد معنادار(مقادیر باالی  )7/8بووده انود .بنوابراین
سازه های مورد مطالعه از جهت روایی دارای اعتبار باالیی هستند .به کمک بار عاملی می تووان گفوت کودام گویوه در سونجش متغیور
پنهان خود سهم بیشتری دارد .جدول  5ماتریس همبستگی میان متغیرهای پنهان پژوهش را نشان می دهد .با توجه به نتایج می توان
گفت همة متغیرهای فرضیات پژوهش در سطح اطمینان  25درصد رابطة معناداری با یک دیگر دارند .برای ارزیابی روایی واگورا نیوز از
روش فورنل و الکر استفاده شده است .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر سوازه بیشوتر از واریوانس
اشتراکی آن سازه و سازه های دیگر )مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه ها( در مدل باشد(فورنل و الرکر  .)210: 21 ،بور اسواس
یافته های جدول  ( 2بخش  AVEکه ریشة دوم آن در قطر جدول  5ذکر شده) روایی واگرا وجود دارد .اون اعداد قطر اصولی ،یعنوی
ریشوة دوم مقووادیر  ،AVEبووزرت توور از اعووداد زیوورین خووود ،یعنووی مقووادیر ضوورایب همبسووتگی بوین سووازه هووا ،هسووتند(رضووازاده و
داوری .)2 : 222،در نهایت می توان گفت مدل اندازه گیری از برازش خوبی برخوردار است.

Fornell & Larcker

جدول .3پایایی ابزار پرسشنامه
شاخص
متغیر

آلفای
کرونباخ

CR

Communality AVE

اکتساب
دانش

7/1 2

7/510 7/102

7/510

ایجاد
دانش

7/182

7/2 2 7/127

7/ 2 2

ذخیره
کردن
دانش

7/181

7/2 2 7/12

7/ 2 2

توزیع
دانش

7/172

7/512 7/10

7/512

نگهداری
از دانش

7/172

7/525 7/125

7/525

R
-

-

گرایش
به
کارآفرینی

7/272

7/572 7/2 8

7/572

7/ 2

سرمایه
اجتماعی

7/2 8

7/581 7/225

7/581

7/288

جدول .4نتایج تحلیل عاملی تأییدی(ضرایب مسیر)
متغیر

قابلیت های دانش

شاخص

بارعاملی

Q

7/0 8

Q

7/1 2

Q2

7/02

Q8

7/120

Q5

7/212

Q2

7/02

Q0

7/1

Q1

7/178

Q2

7/015

Q 7

7/02

Q

7/120

Q

7/018

Q 2

7/182

Q 8

7/027

Q 5

7/08

Q 2

7/172

Q 0

7/055

7/272

Q 1

7/082

Q 2

7/1

Q 7

7/85

Q

7/182

Q

7/1

Q 2

7/18

Q 8

7/02

Q 5

7/088

Q 2

7/072

Q 0

7/222

Q 1

7/22

Q 2

7/052

Q27

7/25

Q2

7/020

Q2

7/021

Q22

7/170

Q28

7/211

Q25

7/0 2

Q22

7/801

Q20

7/278

Q21

7/000

Q22

7/051

Q87

7/005

Q8

7/021

Q8

7/1 2

Q82

7/1

Q88

7/228

Q85

7/00

Q82

7/028

Q80

7/202

Q81

7/225

Q82

گرایش به کارآفرینی

سرمایه اجتماعی

جدول .5ماتریس همبستگی متغیرهای پنهان و روایی واگرا
اکتساب
دانش

ایجاد
دانش

توزیع
دانش

ذخیره کردن
دانش

سرمایه
اجتماعی

نگهداری از
دانش

اکتساب دانش

7/022

ایجاد دانش

7/0 0

7/010

توزیع دانش

7/217

7/071

7/025

ذخیره کردن
دانش

7/02

7/078

7/0 1

7/012

سرمایه اجتماعی

7/222

7/222

7/057

7/202

7/087

نگهداری از دانش

7/20

7/05

7/212

7/02

7/ 2 7

7/05

گرایش به
کارآفرینی

7/281

7/21

7/082

7/225

7/02

7/222

گرایش به
کارآفرینی

7/0

برای بررسی برازش کلی مدل نیز از معیار  GOFاستفاده شد .این معیار طبق اعداد مندرج در جدول  2به دست آمده و از دو شاخص
میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم ضرایب همبستگی بین سازه ها در این معیار استفاده می شود.
GOF  communalities  R 2

حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل برابر با  7/222بود .از آنجا که حداقل مقدار قابل قبول برای این شاخص 7/22
است(هالند  ) 2: 222،می توان ادعا کرد مدل پژوهش برازش باال و قوی دارد.
پس از بررسی و تأیید مدل ،برای آزمون معناداری فرضیه ها از دو شاخص جزئی ضریب مسیر و  t-valueاستفاده شد .در سطح
اطمینان  25درصد انانچه مقادیر آمارة  tباالتر از  /22باشد فرضیه تائید و در صورت کمتر بودن فرضیه رد می شود
(هالند.) 2: 222،
در شکل های و  ، 2دو حالت تخمین ضرایب مسیر و معناداری نشان داده شده است.

Hulland

شکل .2ضرایب مسیر

شکل .3ضرایب آمارة t-value
با توجه به شکل های یادشده می توان نتیجه گرفت همة فرضیه ها تأیید می شوند .جدول  2این ادعا را منعکس می کند.

جدول .6یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
فرضیه های پژوهش

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

بین اکتساب دانش و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد

7/522

8/2 2

تائید

بین ایجاد دانش و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد

7/0 8

1/ 2

تائید

بین ذخیره کردن دانش و سرمایه اجتماعی رابطه وجود
دارد

7/22

5/020

بین توزیع دانش و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد

7/522

8/12

بین نگهداری از دانش و سرمایه اجتماعی رابطه وجود
دارد

7/2 0

5/

بین سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی رابطه
وجود دارد

7/18

2/218

تائید
تائید
تائید
تائید

فرضیة نشان دهندة رابطه مثبت و معنادار بین اکتساب دانش و سرمایه اجتماعی است .با توجوه بوه ضوریب مسویر  7/522و آموارهt
 8/2 2به دست آمده،فرضیه تائید می شود .نتیجه به دست آمده بوا تحقیقوات محمودی و دیگوران( ،) 225فرخوی و گرجوی(،) 222
محرابی ( ) 7 2و آقامیرزایی و دیگران( ) 7 8مطابقت دارد.
فرضیة نشان دهندة رابطه مثبت و معنادار بین ایجاد دانش و سرمایه اجتماعی است .با توجه به ضریب مسیر 7/0 8و آمواره1/ 2 t
به دست آمده،فرضیه تائید می شود .نتیجه به دست آمده با تحقیقات محمودی و دیگوران( ،) 225فرخوی و گرجوی( ،) 222محرابوی
( ) 7 2و آقامیرزایی و دیگران( ) 7 8مطابقت دارد.
فرضیة  2نشان دهندة رابطه مثبت و معنادار بین ذخیره کردن دانش و سرمایه اجتماعی است .با توجه به ضریب مسیر  7/22و آموارهt
 5/020به دست آمده،فرضیه تائید می شود .نتیجه به دست آمده بوا تحقیقوات محمودی و دیگوران( ،) 225فرخوی و گرجوی(،) 222
محرابی ( ) 7 2و آقامیرزایی و دیگران( ) 7 8مطابقت دارد.
فرضیة  8نشان دهندة رابطه مثبت و معنادار بین توزیع دانش و سرمایه اجتماعی است .با توجه به ضریب مسیر 7/522و آمواره8/12 t
به دست آمده،فرضیه تائید می شود .نتیجه به دست آمده با تحقیقات محمودی و دیگوران( ،) 225فرخوی و گرجوی( ،) 222محرابوی
( ) 7 2و آقامیرزایی و دیگران( ) 7 8مطابقت دارد.
فرضیة  5نشان دهندة رابطه مثبت و معنادار بین نگهداری از دانش و سرمایه اجتماعی است .با توجه به ضریب مسویر  7/2 0و آموارهt
5/به دست آمده،فرضیه تائید می شود .نتیجه به دست آموده بوا تحقیقوات محمودی و دیگوران( ،) 225فرخوی و گرجوی(،) 222
محرابی ( ) 7 2و آقامیرزایی و دیگران( ) 7 8مطابقت دارد.
فرضیة  2نشان دهندة رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی است .با توجه به ضریب مسیر 7/18و آماره
 2/218tبه دست آمده،فرضیه تائید می شوود .نتیجوه بوه دسوت آموده بوا تحقیقوات رجبوی فرجواد و معودن کوار( ،) 221محمودی و
دیگران( ،) 225محمد داودی و سروش(  ،) 22عسگری و همکاران( ، ) 227تسلیمی و دیگران( ) 215و رفیعوی و دیگوران() 7 1
مطابقت دارد.

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیتهای دانش و گرایش به کارآفرینی با توجه بوه نقوش میوانجی سورمایه اجتمواعی بوود.
همچنین با تأیید نقش سرمایة اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) ،اهمیت این مفهوم نشوان داده شود .نتوایج بوه وضووح نشوان
می دهد قابلیتهای دانش و گرایش به کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری دارند .همچنین سرمایه اجتماعی در این رابطه نقوش میوانجی
ایفا می کند.
ضرورت توجه بیشتر به سرمایة اجتماعی در سطح سازمانی یکی از انگیزه های اصلی نگارش این پوژوهش بوود .بنوابراین ،الزم اسوت بوا
توجه به ا رگذاری مفهوم سرمایة اجتماعی بر رابطه بین قابلیتهای دانش و گرایش به کارآفرینی  ،بدان توجوه بیشوتری شوود .در واقوع،
سرمایة اجتماعی از طریق کانال های متعدد موجب تقویت و رشد گرایش به کارآفرینی خواهد شد .به هموین دلیول نبایود در سیاسوت
گذاری ها و برنامه ریزی های کالن سازمانی از آن غفلت شود .بنابراین پیشنهادهایی برای تقویت گرایش به کارآفرینی در کمیته اموداد
امام خمینی(ره) ارائه می شود.
پیشنهادات
پیشنهاد می شود کمیته ای متخصص و مجرب برای کسب دانش جدید در زمینه خالقیت های متناسب نیازمندی هوای سوازمان و بوه
منظور انتقال دانش و اطالعات بدست آمده به کارکنان در زمان مناسب تعیین گردد و این کمیته با ذخیره نموودن  ،طبقوه بنودی و در
دسترس قرار دادن کلیه اطالعات و ایجاد بانک مستندات در خصوص تجربیات بدست آمده در زمینه سرمایه اجتماعی کارکنان فعالیت
نمایند.
مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان بایستی به سمت اعتمادسازی ،تسهیل جریان دانش ،انعطواف سواختاری ،و توسوعه
روابط غیر رسمی و گروه های مشارکتی گام بردارند.
مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان بایستی به روحیه کارکنان خود توجه کنند ،ارتباطات اجتماعی و روابوط دوسوتانه
را حفظ و ارتقا بخشند ،در کار تیمی مشارکت کنند ،موانع فعالیت ها را از میان برداشوته و شورایط و امکانوات و محویط مناسوب بورای
انین کارکنانی فراهم آورند.
پیشنهاد می شود مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان منابع جدید دانش را شناسایی و ذخیوره نمووده و زمینوه هوای
ایجاد واحد های جداگانه با تفویض اختیارات الزم برای توسعه سرمایه اجتماعی کارکنان به صورت کار تیمی را فراهم نمایند.
پیشنهاد می شود با جابجایی دوره ای افراد در پست ها و بخش های مختلف امکان توزیع دانش در بین کارکنان و در نتیجه توانمندی
افراد را فراهم سازند تا در نتیجه زمینه بروز سرمایه اجتماعی در بین کارکنان ایجاد شود.
پیشنهاد می شود کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان بوا شورکت دادن کارکنوان در دوره هوای آموزشوی خالقیوت و سورمایه
اجتماعی امکان کسب دانش از بیرون سازمان و در نتیجه نگهداری دانش و توسعه سرمایه اجتماعی را برای کارکنان فراهم آورد.
تالش به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستم های تشویقی و انگیزشی برای تقویوت و توسوعه منوابع انسوانی و

تسهیل راه های افزایش شایستگی های اجتماعی و گرایش به کارآفرینی و استفاده از برنامه های بهبود کارکنان در کمیته اموداد اموام
خمینی(ره) استان گلستان.
انجام اصالحات ساختاری ،اصالح فرایندها ،اجرای برنامه های عملیاتی ،تقویت راهبرد ها ،اصالح زیرساخت ها و بهبود تشکیالت و روش
های کاری و گرایش به کارآفرینی کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان صورت گیرد.
پیشنهاد می شود برای تقویت گرایش به کارآفرینی  ،قوانین و مقررات کم شود و موانع ارتباطات و تبادل اطالعات به حداقل برسد و بوا
به کارگیری ساختارهای ارگانیک و پویا ،آزادی عمل بیشتری به متخصصان و افراد حرفه ای داده شود .
منابع

.ارجلو ،آتنا ؛ فرشیدپور ،علیرضا و قائم مقامی ،مهدی (  .) 22بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مرلفه هوای مودیریت دانوش
پژوهشی موردی در شعب بانک ملی اراگ ،اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ،حسابداری و مهندسوی صونابع
در سازمانها ،گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران.
.اکبری ،محسن؛ ابراهیم پور ازبری ،مصطفی و هوشمند اایجانی ،میالد( .) 228بررسی توا یر گورایش بوه کوارآفرینی و دو سووتوانی
نوآوری بر عملکرد صادراتی محصوالت جدید با تعدیلگری شدت نوآوری محصول در صنعت خودروسازی ،مودیریت نووآوری-1 :)8(8،
. 72
 .2تسلیمی ،محمد سعید؛ منوریان ،عباس و آشنا ،مصطفی(.) 215بررسی رابطه بوین سورمایه اجتمواعی و کوارآفرینی درون سوازمانی،
مدیریت فرهنگ سازمانی52.- 0:)8(8،
.5حسینی مقدم  ،سید محمد رضا و حجازی ،سید رضوا( .) 222توأ یر گورایش کارآفرینانوه بور عملکورد بانوکهوا بوا متغیور میوانجی
بازارگرایی،نشریه توسعه کارآفرینی:) (0،

. 2-

.2دامغانیان ،حسین ،زارعی ،عظیم و روزبان ،فرناز (  .) 22بررسوی توأ یر تکنولووای اطالعوات بور مودیریت دانوش بوا میوانجی گوری
توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران ،مدیریت فناوری اطالعات. 7 -15:)8(5،
 .0رجبی فرجاد ،حاجیه و معدن کار ،رزیتا( .) 221تأ یر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سوازمانی بوا نقوش میوانجی ظرفیوت سوازمانی
(مورد مطالعه :شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد) ،مدیریت استاندارد و کیفیت28.- 2:)22(2،
.1رضازاده ،آرش و داوری ،علی( .) 222مدل سازی معادالت ساختار ی با نرم افزار  ،plsتهران ،انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.2 ،

 .2رضایی،حمید و همکاران( .) 220طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی ،فصلنامه پژوهش
اجتماعی.25-85:)21( 7 ،
. 7رئیسی ،مجتبی و دیگران(  .) 22برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و ا ربخشی سازمانی در سوازمان هوای ورزشوی منتخوب
کشور ،مدیریت ورزشی.25-80:)8(5،
.سالجقه ،سنجر و اشرف زاده ،الهام( .) 222بررسوی رابطوه سورمایه اجتمواعی بوا ا ربخشوی سوازمانی در مرکوز آموزشوی درموانی

بیمارستان شفا شهر کرمان ،مدیریت سرمایه اجتماعی.28-82:) ( ،
.شکرالهی ،االه وکریمی ،فریبا ( .) 225الگوی روابط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بوا گورایش هوای کارآفرینانوه کارکنوان
شرکت صنایع کاشی اصفهان ،فصلنامه مدیریت بهره وری. 87- 5:)22(2،
. 2صابری ،علی؛ گودرزی ،صمد و عباسی ،سلیم( .) 222تأ یر فعالیت بدنی بر افسردگی سالمندان با تأکید بور نقوش میوانجی سورمایة
اجتماعی ،مدیریت سرمایة اجتماعی. 2- :) (0،
. 8عسگری  ،محمدهادی ؛ کاظم پور  ،اسماعیل و حاتمیان  ،محرم علی ( .) 227بررسی ارتباط بوین سورمایه اجتمواعی و کوارآفرینی
سازمانی در موسسه مهندسی جواد االئمه ،ماهنامه مهندسی مدیریت .2- :)87(8 ،
 . 5فرخی ،طیبه و گرجی ،محمدباقر( .) 222بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی ،سومین همایش ملی سوالیانه علووم
مدیریت نوین،علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول.
 . 2محمد داودی  ،امیر حسین و سروش ،سعیده(  .) 22ارتباط سرمایه اجتماعی باکارآفرینی سوازمانی ازدیودگاه مودیران و معواونین
دبیرستانهای شهرستان ساوه ،پژوهشهای برنامه ریزی آموزشی و درسی.17-55:) (2 ،
. 0محمدی ،فروغ و دیگران( .) 225تدوین مدل ارتباطی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی بوا میوانجیگوری سورمایة اجتمواعی در
وزارت ورزش و جوانان ،رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی.52-22:) 5(8،

. 1موغلی ،علیرضا و دیگران( .) 228بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،مجله میان رشته
ای آموزش مجازی در علوم پزشکی.5 -87:) (2،
References
.Aghamirzaee.T, Tabari , M and Paydar. F.( 7 8). The relationship between social capital and
Science

Management

Organizations.

knowledge-based

in

management

knowledge

Letters.8( ): 822- 801.
.Antonic, B and Hisrich, R.D. ( 772). Clarifying the intrapreneurship concept, Journal of Small
Business and Enterprise Development, 7( ): 0- 8.
2.Fornell, C. and Larcker, D. F. ( 21 ). Evaluating structural equation models with unobservable
variables and measurement error. Journal of marketing research, 1( ): 22-57.
8.Hulland, J. ( 222). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review
of four recent studies. Strategic management journal, 7( ): 25- 78.
5.Jung, D.I., Chow, C. and Wu, A. ( 772). The role of transformational leadership in enhancing
organizational innovation: hypotheses and some preliminary findings, The Leadership Quarterly,
8( 7):5 5-588.

2.Lim, Ming K, Ming-Lang Tseng, Kim Hua Tan, Tat Dat Bui ( 7 0), Knowledge Management in
Sustainable Supply Chain Management: Improving Performance Through an Interpretive Structural
Modelling Approach, Journal of Cleaner Production, 2 : - 0.
0.Mehrabi. G.( 7 2). Investigating the relationship between social capital and establishment of
knowledge management in Allameh Tabataba’i University. International Journal Of Humanities
and Cultural Studies.2( ):1 0-18 .
1.Nahapiiet, J., and Ghoshal, S. ( 221). Social capital, Intellectual capital & the organizational
advantage, Academy of management Review, 2( ): 8 - 22.
2.Patrick S.W and Sonia K.Y.( 772).The processes of Knowledge of management in professional
services firms in the construction industry:a critical assessment of both theory and practice,Journal
of Knowledge Managment, 2( ): 7- 2.
7.Rafiei, S and et al.( 7 1). The study of the Relationship between Social Capital and
Entrepreneurship Behavior of Faculty Members of Qazvin University of Medical Sciences.
Evidence Based Health Policy, Management & Economics. (8): 05- 17.
.Ramezan, M. ( 7 ). Examining the impact of knowledge management practices on knowledgebased results. Journal of Knowledge based Innovation in China, 2( ): 72- 1.
.Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G.T. & Frese, M.( 772), Entrepreneurial Orientation and
Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future.
Entrepreneurship Theory and Practice,22(2): 02 –010.

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 KrejcieMorgan 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.

Keywords
Knowledge Management, Orientation Entrepreneurship, Social Capital, Imam Khomeini Relief
Committee Golestan Province, Structural Equations.

