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Abstract 
The aim of this study was to investigate the role of social capital in organizational and 

social entrepreneurship of Shiraz University staff with emphasis on the mediating role of 

knowledge management in the second semester of 2019-2020. The present study is applied 

in terms of purpose and nature and in terms of data collection is a descriptive correlation 

based on structural equation modeling. The statistical population of the study included all 

employees of Shiraz University, 558 people. The sample size was 200 according to the 

statistical population and using simple random sampling method and Morgan 

table.Standard questionnaires of social capital, organizational entrepreneurship, social 

entrepreneurship and knowledge management were used to collect data. The face and 

content validity of the questionnaires were confirmed by researchers and experts. The 

reliability of the questionnaires was calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient 

of 0.94, 0.71, 0.94 and 0.87, respectively. The obtained data were analyzed using 

correlation method and structural equation modeling using SPSS and Lisrel software. The 

results showed that social capital has a direct, positive and meaningful effect on 

organizational entrepreneurship and social entrepreneurship, social capital on knowledge 

management, knowledge management on organizational entrepreneurship and social 

entrepreneurship, Shiraz University staff. Social capital with the mediating role of 

knowledge management has an impact on organizational entrepreneurship and social 

entrepreneurship of Shiraz University staff. Also, most of the total effect is related to the 

effect of social capital on organizational entrepreneurship.Social capital has had a direct 

positive effect on organizational and social entrepreneurship of Shiraz University staff. 

Social capital can also have a positive and significant effect on organizational and social 

entrepreneurship of employees through knowledge management. Therefore, employee 

knowledge management can strengthen the effect of social capital on organizational and 

social entrepreneurship. Therefore, in order to achieve organizational and social 

entrepreneurship, it seems necessary to pay attention to social capital and knowledge 

management. 
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 یو اجتماع یسازمان ینیکارآفر در یاجتماع ه یسرمای نقش  بررس

   مدیریت دانش شیراز: سهم متغیر  دانشگاه کارکنان

 چکیده

کارکنان دانشگاه    ی و اجتماع  ی سازمان  ی نیکارآفر  در   ی اجتماع  هیسرما  نقش  ی هدف بررس  حاضر با  پژوهش

ی کاربردماهیت،  از نظر هدف و  پژوهش حاضر  انجام شد.  مدیریت دانش  ی متغیرانج ینقش م  بر  دیبا تأک  شیراز

. جامعه  بود  یابی معادالت ساختاریی مبتنی بر مدلهمبستگاز نوع    ی فیتوص  ها،و از لحاظ گردآوری داده

با توجه به جامعه آماری مونه  . حجم ننفر بود  558  به تعداد  شیراز  گاهکارکنان دانش  هیکلشامل    ی پژوهشآمار

  ی گردآور یبرا شد.در نظر گرفته نفر  200 جدول مورگانگیری تصادفی ساده و و با استفاده از روش نمونه

مدیریت  و    ی اجتماع  ی نیکارآفر  ،ی سازمان  ی نی، کارآفری اجتماع  هیاستاندارد سرما  یهانامهاز پرسش  هاداده

یید محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی  أها مورد تنامهپرسشو محتوایی  شد. روایی صوری  دانش استفاده  

.  برآورد گردید    87/0و    94/0/ . ،  71،  94/0به ترتیب  از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ     هاپرسشنامه 

و  داده همبستگی  روش  از  استفاده  با  آمده  بدست  ساختاریهای  معادالت  از   مدل  استفاده  با 

قرار گرفت  Lisrelو     SPSSافزارهای،نرم تحلیل  که   پژوهش  جینتا  .مورد  داد    بر   ی اجتماع  هیسرما  نشان 

ی، سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش، مدیریت دانش بر کارآفرینی  اجتماع  ی نیو کارآفر  ی سازمان  ی نیکارآفر
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اجتماعی، و کارآفرینی  دانشگاه    سازمانی  معن  ،میمستق  ریتأث  شیرازکارکنان  و  سرمایه    .داشت  یداری مثبت 

و کارآفرینی اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز   مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی   نقش میانجی اجتماعی با  

سرما  اثر  نیشتریب  نیچنهم.  داشتثیر  أت اثر  به  مربوط  کارآفر  ی اجتماع   هیکل  سرمایه  .بود  ی سازمان   ی نیبر 

به شیراز  دانشگاه  اجتماعی کارکنان  و  سازمانی  بر کارآفرینی  است. اجتماعی  داشته  مثبت  اثر  مستقیم  طور 

ثیر  أواسطه مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان تتواند بهاجتماعی می چنین سرمایه  هم

می  کارکنان  دانش  مدیریت  بنابراین  بگذارد.  معناداری  و  کارآفرینی  مثبت  بر  اجتماعی  سرمایه  اثر  تواند 

عی، توجه به سرمایه  سازمانی و اجتماعی را تقویت نماید. لذا برای دستیابی به کارآفرینی سازمانی و اجتما

 رسد.اجتماعی و مدیریت دانش ضروری به نظر می 

 .  مدیریت دانش ،یسازمان ی نیکارآفر  ،یاجتماع ینی، کارآفریاجتماع   هیسرما :ید یکل ایهه واژ
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 مقدمه

هایی مانند  های اخیر دچار چالشکه در سال  هستندهای خدماتی  ها یکی از سازماندانشگاه

که هدف از بررسی  اند. با توجه به این آموختگان شدهشدن دانشجو و بیکاری دانش پدیده کم  

  ، ی ن یبش ی پ  ها اگردر مورد هریک از پدیده  ؛هاستریزی و کنترل آنبینی، برنامهها پیش پدیده

ترین مرکز تولید  که مهم . با عنایت به این دمقابلش خطا خواهد بو  ،نباشد  و کنترل  یزیربرنامه

 اند. بر دانش و نیروی انسانی متمرکز شده  لذا اکثر کشورها بدین منظور   ،دانش دانشگاه است

 ید، آیبه شمار م   ایرانروز در    یهاچالش   ین تراز مهم  یکیتنها    نه  یکارب  یتامروزه جمع

  ی چالش اجتماع  ین ترتوان آن را مهمیم  اخیر در دو دهه    یترشد جمع   یزانبلکه با توجه به م 

نقش   ینانه،کارآفر یشغل یکردگذشته، رو دههبه شمار آورد. در طول دو  یزن یندهآ دههچند 

  ایفا»شغل«    یتبه ذهن   « یی»کارآ  ییرتغ   یبرا  ی شغل  یردر مس  یاجتماع   ییراتتغ  یابیدر باز  مهمی

در    یکمتر  های یشرفتکنند که پیاشاره م  یزن   یراخ  یهاحال، گزارش  ین کرده است. در هم

  یان در م  ینیکارآفر  یاقو اشت  یش گرا  جودعدم و  ،آن  نتیجه صورت گرفته است و    ینهزم   ین ا

  عه چه جامرسد که آنیبه نظر م  (.2017زاده،  نژاد و شریف)محمدی  است   یرانیشهروندان ا

  یان از دانشجو  یتجوانان و حما  یانتفکر اشتغال در م  تعریف نو ازدارد،    یاز ن ایران    یدانشگاه 

بر کارآفر  یاصل  یلاز دال  است. برا  فزاینده  یاز ن  ینی، تمرکز  افراد  یریگرهبه  یجوامع    ی از 

تبد  ین نو  ی هایدها  یقاز طر  تاخالق است   به فعالیدها  ین ا  یلو  سودبخش، روند    ی هایتها 

تسر  یاقتصاد  توسعه راه  یکی  (.Kuratko, 2016)کنند    یعرا  بس  ییهاحلاز  از    یاری که 

اند، یده برگز  یاقتصاد   توسعهبه    یدنو رس   یچالش اجتماع   ینحل ا  یبرا  ،جهان  یکشورها

ارتقا  ینی کارآفر سطح  یو  همه  در  ب   یهاآن  و  دانشگاهه  جامعه  سطح  در  و    یخصوص 

در سطح   (.Nabi, Liñán, Fayolle, Krueger, & Walmsley, 2017)   ستا  یاندانشجو

دانش   یاز ن  یدانشگاه  کارکناندانشجو  ،آموختگانبه  و  و    است  افته یش یافزا  ین کارآفر  یان 

آموختگان  دانش   جهینت   و در  یانمعتبر جهان، پرورش دانشجو  یهااز دانشگاه  یاریهدف بس

افراد کارآزموده    زمرهدانشگاه در    النیالتحصفارغ  نکهیا  وجود  بااز سویی،  است.    ین کارآفر

  ی چالش بزرگ  ،کارندی که ب   یالن ی التحص فارغ  یزانم  یش افزا  آیند،یحساب مبهدر بازار کار  
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و شریفمحمدی)  است  یرانا  بازارکار   یبرا ا  (.2017زاده،  نژاد  به  پاسخ  و    یازهان  ین برای 

موجود اکتفا کرد.  هایبه فرایند توانینم یگرمزبور، د هاییبا تحوالت و دگرگون یهمراه

  گردد، می  بلندمدت  رشد  و   اشتغال  نوآوری،   باعث   که   فعالیتی   مثابه  بهکارآفرینی    رو ن یازا

شود  می  مطرح  اجتماعی  و   اقتصادی  مشکالت  برای  یحل راه  عنوان  به  هادولت  توسط

(Brancu et al, 2015).  که    هستند  یبه عنوان موتور حرکت توسعه اقتصاد  ن یافراد کارآفر

  ی کی  .(116، ص  1389غفاری، یونسی،  ) دارند  ی و نوآور  ت ی خالق   جاد یرا در ا  ی نقش اصل

  ی مفهوم   ی اجتماع  هیسرما  کهن یبا توجه به ا  .است  یسازشبکه  ،ینیاز عوامل مؤثر بر کارآفر

  ش یافزا  یتواند برایم  یاجتماع  هیسرما  ش ی افزا  یهاروش  ، است  یزاساز شبکه   یشدنن  جدا

برده شود   زی ن  یسازشبکه باش   ییباال  یساز از شبکه  کهی  افراد  رایز  ؛  به کار    ،ندبرخوردار 

ب   زدان ی)  خواهند داشت  یشتری ب  نانه یکارآفر  تّیکنند و نیبرقرار م  گرانیبا د  یشتری ارتباط 

بهاجتماع   هیرماس  (.124، ص  1396  ،یدی زب و    پناه   ی منبع اجتماع   کیعنوان  ه ب  جیطور رای 

دنبال کردن    یها را برادهد و آنیم   وندی پ  گریشده است که شهروندان را به همد  یساز مفهوم

( سرمایه اجتماعی را  1999بانک جهانی )  (.Stoll, 2003, P. 19)  سازدیمقاصدشان توانا م

آمدن   پایین  موجب  را  آن  و  دانسته،  گروهی  هنجارهای  و  تعامالت  سطح  نتیجه  جدی 

هزینه هزینه و  جامعه  اداره  سازمانهای  عملیاتی  میهای  تعریف  )ها  ایزدی کند  و  جاوید 

اعتماد  ؛  تعامل باشد  بر  ینگاه مبتن   دیبا  یآموزش عال  تیرینگاه به مد.  (14، ص  1389جیران،  

هم  یمعنبه  یاجتماع  به  افراد  متقابل  مهم   گری داعتماد  سرما  نیتراز  عناصر  و    ه یمحورها 

است  یاجتماع  تخصص   کی  ،دانشگاه.  دانشگاه  جامعه    یعلم  تیهدا  ی متول،  یاصل  ینهاد 

  نی اندرکاران ارا به دست  ی موردنیاز های مشپرداخته و خطو دانش   علم   دی که به تول  است

رشد و توسعه    ندیها در فراه بهتر است دانشگا  .(75، ص  1396  ، یهاشمدهد )مینهاد ارائه  

  ت یهدا  «ن ی دانشگاه کارآفر»  دانشگاه پژوهش محوربه طرفمرحله    طی کردن  بعد از خود

های توسعه اقتصادی کشورها  ؛ زیرا یکی از ابزار(134، ص1389غفاری و یونسی،  )  شوند

  هستند . همگان بر این اعتقاد  استخصوص کشورهای در حال رشد کارآفرینی سازمانی  به

ها دارد،  که دستیابی به درجات متعالی کارآفرینی سازمانی تأثیر مستقیمی در عملکرد سازمان

سازمانبه از  زیادی  تعداد  در  سازمانی  کارآفرینی  امروزه  که  به طوری  از  ها  یکی  عنوان 
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شود  اال انتخاب می های چشمگیر و عملکرد بهای راهبردی برای دستیابی به موفقیترویکرد

آباد،   ا(.  61، ص  1395)صفری و سلطانی  ما در سال  نکهیبا وجود  به    ری اخ   یهادر کشور 

کمّ گسترش  تحص دانشگاه  یلحاظ  رشد  و  بوده   یانسان  هیسرما  یبسترها   التی ها    ارزشمند 

متخص   یاری بس،  است سرماصاز  کاهش  مورد  در  نگران  یاجتماع   هیان    ؛  ندینمایم  یاظهار 

به سرما  ن یبنابرا مربوط  مطالعات  به  توجه  و کارآفرینی  هیعدم  نت   اجتماعی  دانشگاه    ج یادر 

ها طوری است  . وضعیت محیطی سازمانخواهد داشت سازمان دانشگاه در بر یبرا ینامطلوب

های جدید و منبع متفاوت نیاز دارند و بدون شک حل ها و مشکالت به راهکه برای حل تنگنا

ترین منابع  واملی مانند ابتکار، خالقیت، نوآوری و کارآفرینی سازمانی از مهم استفاده از ع

ها  چنین کارآفرینی سازمانی در تقویت موقعیت رقابتی سازمان. هماستبرای حل مشکالت 

که  (. از طرفی با توجه به این91، ص  1396نقش مهمی دارد )زیویار، فراهانی و کشاورز،  

-های اجتماعی سازمانشود، در این رابطه سرمایهمشکالت فراوانی مواجه میامروزه جامعه با  

نیازمند کارآفرینی اجتماعی هستند. از نظر جانسون   ک ی  یاجتماع  ین یکارآفر(  2000)  1ها 

برا  کردیرو اجتماع   و  سر  ینوآورانه  مشکالت  با  داشتن  همچنین    ،است  دهی چ ی پ  یکار 

  ی ن یکارآفر  کی  که در  دانسته  ینقش مرکز  را دارای  یاجتماع  نانیکارآفر  (2007)  2بوریستن

   (.Basu, 2012, P. 389)  دارند یدی نقش کل زی آمتیموفق 

چنین یکی از الزامات رقابت در دنیای فعلی، کارآفرینی سازمانی است. البته بحث  م ه 

باش رزگاه و  فیض، ملکی مین  )  استهای ایرانی تازه و نو  کارآفرینی سازمانی در سازمان

(. در واقع کارآفرینی سازمانی فرایندی است که در آن تولیدات یا  151، ص  1392زنگیان،  

به ظهور  فرایند ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان  از  استفاده  با  نوآوری شده  های 

کند تا همه  رسد. به عبارت دیگر کارآفرینی سازمانی فرایندی است که سازمان طی میمی

های فردی یا  نان آن بتوانند در نقش کارآفرین وظیفه خود را انجام دهند و همه فعالیت کارک 

، ص  1393پیر علی و سیادت،  طور سریع و راحت در سازمان به ثمر برسانند )گروهی را به

محور است. در این اقتصاد، مدیریت از طرفی جهان امروز، در حال ورود به اقتصاد دانش (.  84

 

1. Johnson 

2. Bornstein 
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شوند و موفقیت  های سازمانی محسوب میترین دارایی های فکری جزء مهمدانش و سرمایه

چنانچه    .( 2008Finn&Torgeir ,ها دارد )های فکری آنها عمدتاً ریشه در قابلیت سازمان

ها و واحدهای  سازمانی بتواند تعامالت اثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل گروه

احتمال خلق دانش جدید در سازمان، انتقال و تبادل دانش میان افراد  سازمانی افزایش دهد،  

(.  et al Choi . 2008,) سازمان و در نتیجه مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیز بیشتر خواهد

مدیریت دانش یک فرآیند ساختارمند برای خلق، کسب، تسهیم، انتقال و به کارگیری دانش  

به عینی  و  است  ضمنی  نوآوری  تشویق  برای  سازمانی  دارایی   ,King & Chung)عنوان 

  ؛ ها و عملیات عادی و روزمره را متحول کرده استمدیریت دانش سازمانی، عادت  (.2008

کند. با طراحی و سازماندهی  درست مانند تغییری که تحصیل در افکار و فرهنگ ایجاد می

می دانش  مدیریت  مهفرآیند  ضمنی،  دانش  رویهارتتوان  به  را  کاری  جریان  و  ها،  ها 

استانداردها و تحلیل محتوای مستندسازی شده منتقل کرد و بستری برای ایجاد رقابت، مزیت 

عنوان  توان بهمدیریت دانش را می  (.Chang et al  .(2009 ,رقابتی و توسعه پایدار فراهم نمود

گرفت. امروزه نوآوری و سرعت تحویل  کننده فرآیند توسعه محصول جدید در نظر تسهیل 

کسب موفقیت  در  بازار  به  بهومحصوالت  و  است  ضروری  فزایندهکار  آینده طور  در  ای 

بود. دارایی فعالیت سازمان حیاتی خواهد  این  به  ارزش زیادی  ناملموسی که  ها اضافه  های 

عنوان  محصول جدید را به محور هستند. بسیاری از محققان توسعه  های دانش کنند، داراییمی

معرفی کرده دانش  بر  متمرکز  فرآیند  و  یک  پیچیدگی محصوالت  فزاینده  با رشد  که  اند 

ها  ها، فرآیند توسعه محصول جدید به دانش ضمنی و عینی مؤثر و مدیریت این دانش فناورى

تواند منجر  های افراد میدر این راستا بهبود دیدگاه  (.Yang & Liu, 2006)احتیاج مبرم دارد  

تواند  به مدیریت دانش آنان شود؛  زیرا مدیریت و تسهیم دانش کارکنان سازمان است که می

 سازمان را در جهت رسیدن به اهداف خود کمک نماید.

خواسته    ییهاانیجر  رایز   ؛هستند  یشتری کار ب  ازمندی ن  یاجتماع  زمینه سرمایهها در  دانشگاه

ها را از  هیسرما  ن یا  دیها باشده است که دانشگاه  یاجتماع  هیسرما  بی ناخواسته موجب آس  ای

منظور مقابله  وجه به  چیهاست و به  یمحور اصل  ،ها اخالق و صداقتدر دانشگاه  کنند.  اینو اح

در دراز مدت   تیمحور ن یالبته حفظ ا  .خارج شد دیصداقت و اخالق نبادایره از  گرانیبا د
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  ی خودشان متک   یاصل  یها و هنجارهابه ارزش   دیها بادانشگاه  برخواهد داشت.در  یهترب   نتیجه

  ، سلب کند  انی را از دانشگاه ی  خودباور  وبه نفس    داعتما  دی موجود نبا  یهای سازا فض  باشند.

باید  بلکه ا  یبرا  دانشگاهیان  نما  یباوردخو  ن یحفظ    (.308  ، ص1396ی)هاشم  ندیتالش 

همکاری   و  بهمشارکت  دانشگاه  جهت  کارکنان  در  دانشگاه  اجتماعی  سرمایه  عنوان 

و   داده  ارتقاء  را  افراد  از  استعدادهای هریک  اجتماعی،  کارآفرینی  و  کارآفرینی سازمانی 

 ای توانمند برای کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی ایجاد خواهد نمود. مجموعه

( اشرفیان  پژوهش  عنوان  1396نتایج  با  با  »(  اجتماعی  سرمایه  بین  علّی  رابطه  بررسی 

توانمندسازی   میانجی  نقش  بر  تأکید  با  اجتماعی  کارآفرینی  و  سازمانی  کارآفرینی 

نشان داد که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی    «ت علمی دانشگاه ارومیهئ روانشناختی اعضای هی

 ت علمی دانشگاه ارومیه اثر مستقیم دارد. ئ اعی کارکنان اعضای هیسازمانی و کارآفرینی اجتم

تأثیر سرمایه اجتماعی  »( با عنوان  1395پور و علیرضایی )نتایج پژوهش منتظری، پسندی  

نشان داد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی    «بر کارآفرینی سازمانی

کسب در  موردمطاوسازمانی  میکارهای  هم لعه  سرمایه  گذارد.  ابعاد  داد  نشان  نتایج  چنین 

 گذارند.  ای و شناختی به ترتیب اثر بیشتری برکارآفرینی سازمانی میساختاری، رابطه

( جوکار  و  زارع  ابراهیمی،  پژوهش  عنوان  1395نتایج  با  کارآفرینی  »(  رابطه  بررسی 

های  ی شاغل در کتابخانه شناس دانش  سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطالعات و

نشان داد بین سطح مهارت کارآفرینی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود    « دانشگاه شیراز 

 دارد.

ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه  »( با عنوان  1395نتایج پژوهش اکرامی و قلمکاری )

دانش  م  «مدیریت  بین  داد که  رالفه ؤنشان  کارآفرینی  و  دانش  مدیریت  و  های  مستقیم  بطه 

 معناداری وجود دارد.

( درینی  و  رضائی  بادسار،  پژوهش  عنوان  1394نتایج  تحت  سرمایه  »(  ابعاد  اثر  بررسی 

مستقیم بعد ساختاری سرمایه  نشان داد که مجموع اثر غیر«  اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی 

مستقیم بعد شناختی از طریق بعد  اجتماعی از طریق ابعاد شناختی و ارتباطی و مجموع اثر غیر

   .دار بودارتباطی بر کارآفرینی سازمانی معنی
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الینگر  پژوهش  )  1نتایج  همکاران  عنوان  2013و  با  سرمایه»(  در  تأثیر  سازمانی  گذاری 

طور قابل  گذاری سازمان بهنشان داد سرمایه   « سرمایه اجتماعی بر عملکرد و تعهد کارکنان 

اجتماع سرمایه  بر  عملکرد  توجهی  و  کارکنان  تعهد  سازمانی،  شهروندی  رفتار  بهبود  ی، 

 (. 79، ص 1397)طاهری زاده و همکاران،  سازمان مؤثر بود

سرمایه اجتماعی، شبکه،  »( با عنوان  108، ص  2013)  2نتایج پژوهش تورکینا و همکاران

نشان داد که کارآفرینی یک سازمان و بالندگی سازمانی از طریق وجود    «اعتماد و کارآفرینی

 . استهای مناسب مانند سرمایه اجتماعی سرمایه

ماجکوسکی  پژوهش  عنوان  2010)  3نتایج  با  کارآفرینی  »(  بر  اجتماعی  سرمایه  نقش 

نیوارلئان و جرسی یه  نشان داد که سه عنصر سرما  4«اجتماعی و توسعه اقتصادی جامعه در 

  .محور نیز بسیار مهم استهای جامعه دهی بلکه در سازماناجتماعی نه تنها در عرصه سود 

چنین نتایج نشان داد که چگونه یک شبکه از افراد همفکر نه تنها به شدت مراقب حفظ  هم 

های خود با دیگران  نیز  بلکه تمایل به اشتراک گذاشتن آموخته  هستند،جامعه محلی خود  

 (.135، ص 1396یان، دارند )اشراف

دهد تاکنون پژوهشی که به بررسی رابطه سرمایه  شده نشان میهای انجامبررسی پژوهش 

زمان پرداخته باشد  صورت هماجتماعی با کارآفرینی سازمانی و اجتماعی و مدیریت دانش به

  شدهدانشگاه شیراز انجام ن  ویژه بررسی این موضوع در دانشگاه و مخصوصاً وجود ندارد، به

تردید، نتایج این  روشنی قابل مالحظه است. بی است؛ بنابراین زمینه خالی چنین پژوهشی به

شیراز  دانشگاه  مدیران  و  مسئوالن  اختیار  در  باارزشی  اطالعات  توانست  خواهد  پژوهش 

انجام شده در  به منظور ارتقای کارآفرینی سازمانی و اجتماعی قرار دهد. بررسی مطالعات 

سازمانکشور   در  که  است  آن  از  برای  حاکی  کافی  و  الزم  شرایط  دانشگاه  جمله  از  ها 

کارآفرینی سازمانی و اجتماعی آن چنان که باید مهیا نبوده است؛ بنابراین با توجه به معضالت  

های فراوان کارآفرینی، راهکارهای قابل اجرا در راستای افزایش کارآفرینی  موجود و مزیت

 

1. Elinger et al 
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4. Nivarlean & Gearcy 
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اجتماعی  و  به  سازمانی  میضروری  مهم نظر  دیگر،  سوی  از  جهت  رسد.  در  گام  ترین 

ثر بر آن است که باید  ؤریزی صحیح کارآفرینی سازمانی و اجتماعی، شناخت عوامل مبرنامه

پژوهش  و  های وسیعمطالعات و  بر آن اساس مسئوالن  تا  پذیرد  این زمینه صورت  تری در 

راهکار و  مدون  الگویی  بتوانند  دانشگاه  و  مدیران  سازمانی  کارآفرینی  برای  اساسی  ی 

اجتماعی طراحی نمایند؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال یافتن به این پرسش است که سرمایه  

ثیرگذاری بر کارآفرینی سازمانی و اجتماعی  أاجتماعی و مدیریت دانش تا چه اندازه قادر به ت

 ؟ استکارکنان دانشگاه شیراز 

  ی سازمانی و کارآفرینی نیکارآفر  ی دراجتماع   هیرماس  ثیرأهدف پژوهش حاضر بررسی ت

 .است  98-99دوم    مسالی در ن  شیراز با نقش میانجی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه    یاجتماع 

ارائه    1مدل مفهومی در قالب شکل    ، با توجه به مطالب ذکرشده، پییشینه و هدف پژوهش 

 گردد:می
 مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهش فرضیه

 دارد. تأثیر   شیرازکارکنان دانشگاه  ی سازمانین یبر کارآفری اجتماع هیسرما .1

 دارد.  ری تأث  شیراز کارکنان دانشگاه   اجتماعی ین یبر کارآفر یاجتماع هیسرما .2

 .دارد ر ی تأث  شیراز دانشگاه   نکارکنامدیریت دانش  بری اجتماع هیسرما .3

 دارد. تأثیر   شیرازکارکنان دانشگاه سازمانی  ین یکارآفر بر مدیریت دانش  .4

 دارد.  ری تأث   شیرازکارکنان دانشگاه   اجتماعی ین یکارآفر بر مدیریت دانش  .5

سرمایه 

اجتماع

 ی
کارآفرینی 

 اجتماعی

مدیریت 

 دانش

کارآفرینی 

 سازمانی
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دانشگاه    کارکنان. سرمایه اجتماعی با نقش میانجی مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی  6

 دارد.   ری تأث   شیراز

کارکنان دانشگاه   اجتماعی ینیبر کارآفر مدیریت دانش  نقش میانجیبا  یاجتماع  هیسرما .7

 دارد.   ری تأث   شیراز
 

 شناسی  روش
ها، توصیفی از نوع  از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر گردآوری داده  پژوهش حاضر

مدل  همبستگی بر  معادالت ساختاریمبتنی  پژوهش، شامل  است  یابی  آماری  کلیه  . جامعه 

در این پژوهش از روش    بود.نفر    558به تعداد    98-99کارکنان دانشگاه شیراز در نیمسال دوم  

گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و با استفاده از  نمونه

کرجسی و  مورگان  انتخاب  200  جدول  جمع  .گردید  نفر  دادهبرای  چهار  آوری  از  ها 

     استفاده شد:  ذیلتاندارد به شرح اسپرسشنامه 

استاندارد سرمایه  پرسشنامه  پرسشنامه سرمایه اجتماعی: برای سنجش سرمایه اجتماعی از  

گویه است    60( استفاده شده که دارای  1998)  1اجتماعی بر حسب مدل ناهاپیت و گوشال 

ای و  ساختاری، رابطه های ای لیکرت استفاده شده است و مؤلفه درجه 5که در آن از مقیاس 

با استفاده از نظر خبرگان موردتأیید قرار  پرسشنامه سنجد. روایی محتوایی این شناختی را می

پایایی شد.  بررسی  تأییدی  عاملی  تحلیل  با روش  آن  سازه  روایی  است. ضمناً  این   گرفته 

    درصد بدست آمد. 94پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

استاندارد  پرسشنامه  کارآفرینی سازمانی: برای سنجش کارآفرینی سازمانی از  پرسشنامه  

ای لیکرت استفاده  درجه  5گویه بر اساس مقیاس    48( دارای  2003) 2مدل مارگارت هیل  

مؤلفهشده که  پاداش،  است  وضعیت  پذیری،  انعطاف  فردی،  نگرش  سازمانی،  افعال  های 

با استفاده  پرسشنامه سنجد. روایی محتوایی این آفرین را میرهبری کارآفرین و فرهنگ کار 

 

1. Nahapiet & Ghoshal 

2. Margaret Hill 
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از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است و روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی تأییدی 

 درصد بدست آمد.  71بررسی شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

استاندارد  پرسشنامه رآفرینی اجتماعی از  کارآفرینی اجتماعی: برای سنجش کا پرسشنامه  

( عرب  دیز 1390عباس  مدل  اساس  بر  که  این  1998)  1(  استفاده شد.  است  طراحی شده   )

های  ای لیکرت تهیه شده است. مؤلفه گویه است و در مقیاس پنج درجه 43دارای پرسشنامه 

های جدید صتشامل عامالن تغییر در بخش اجتماعی، شناخت و پیگیری فرپرسشنامه  این  

ایجاد و حفظ ارزش  ایجاد و حفظ  در جهت  مأموریت در راستای  انتخاب  اجتماعی،  های 

های اجتماعی، حضور در فرایند مستمر نوآوری، تطابق و یادگیری، فعالیت جسورانه  ارزش 

های مؤثر در  پذیری در قبال نهادبدون توجه به محدودیت منابع موجود، ایجاد حس مسؤلیت

. روایی  استپذیری خود  بازاری جهت افزایش مسؤلیتارهای شبهکونتایج، خلق سازایجاد  

کارآفرینی اجتماعی با استفاده از نظر خبرگان موردتأیید قرار گرفته است  پرسشنامه  محتوایی  

با استفاده از  پرسشنامه  این   و روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. پایایی

 درصد بدست آمد.  94ونباخ آزمون آلفای کر

استاندارد مدیریت دانش  پرسشنامه  : برای سنجش این متغیر از  مدیریت دانش پرسشنامه  

  24دارای  پرسشنامه  این    .ساخته شده بود(  2003)  2شرون الوسونکه توسط    استفاده گردید

  با پرسشنامه  ای لیکرت تهیه شده است. روایی محتوایی  گویه است و در مقیاس پنج درجه

استفاده از نظر خبرگان موردتأیید قرارگرفته است و روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی  

  محاسبه گردید. 87/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  پایایی این بررسی شد. 

تجزیهبه داده ومنظور  آزمون تحلیل  از  پژوهش  معادالت  های  مدل  و  همبستگی  های 

 .  استفاده شد  LISREL 8.8 و SPSS 24 آماری  نرم افزار توسطساختاری 

 

1. Dees 

2. Sharon Lawson 
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 هایافته
جنسیت  جمعپرسشنامه    200از   شده،  )  88آوری  و    1/43نفر  زن  ) 116درصد(   9/56نفر 

درصد( دارای مدرک تحصیلی    84/7نفر )  15از نظر مدرک تحصیلی   است.  درصد( مرد بوده

درصد( دارای   4/29نفر )  30تحصیلی فوق دیپلم،  درصد( دارای مدرک    9/2نفر )  3دیپلم،

 9/3نفر )  8( دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و  4/56نفر )  115مدرک تحصیلی لیسانس،  

   درصد( دارای مدرک تحصیلی دکترا بودند.

چولگی و   انحراف اساتاندارد،  های توصایفی متغیرها شاامل میانگین،شااخ   1در جدول 

های میانگین و انحراف اسااتاندارد متغیرها نشااانگر خ شااا  .اسااتکشاایدگی ارائه شااده  

های چولگی و کشایدگی حاکی از طبیعی بودن توزیع  ها و شااخ پراکندگی مناساب داده

یع متغیرهاا باایاد نرماال بااشاااد. قادر مطلق زیاابی علی، تودر مادل  .اساااتهاای پژوهش  متغیر

بیشاااتر باشاااد. با توجه به   10و  3چولگی و قدر مطلق کشااایدگی متغیرها به ترتیب نباید از 

. بنابراین  اساتقدر مطلق چولگی و کشایدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر مطرح  1جدول 

 یابی علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است.  فرض مدلپیش 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش شاخص .1جدول 

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانگین  متغیر

اجتماعیسرمایه   60/188  43/31  56/0  36/0  

93/80 مدیریت دانش  99/11  21/0  71/0  

44/159 کارآفرینی سازمانی  42/28  11/0 -  48/0  

26/165 کارآفرینی اجتماعی   57/23  55/0  21/2  

 

قبل از پرداختن به آزمون مدل نظری پژوهش، بین متغیرهای مدل نظری باید همبستگی  

گزارش    ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش   2باشد. لذا در جدول    دار وجود داشتهمعنی

داری بین تمامی  ، رابطه معنی2اند تا رابطه آنان مورد بررسی قرارگیرد. با توجه به جدولشده
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با   اجتماعی  سرمایه  رابطه  به  مربوط  رابطه  بیشترین  دارد.  وجود  نظری  مدل  متغیرهای 

طه نیز مربوط به رابطه سرمایه اجتماعی سازمان با  ( و کمترین راب58/0کارآفرینی سازمانی )

 . است( 30/0مدیریت دانش )

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  .2جدول 

 4 3 2 1 متغیر ردیف

    1 سرمایه اجتماعی 1

30/0** مدیریت دانش 2  1   

58/0** کارآفرینی سازمانی 3  **36/0  1  

35/0** کارآفرینی اجتماعی  4  **40/0  **56/0  1 

*p<0.05, **p<0.01 
 

 اثرات مستقیم مدل آزمون شده پژوهش . 3جدول 

 سطح معناداری  T اثر مستقیم مسیر 

 0/ 001 33/3 22/0 کارآفرینی سازمانی          ⟵مدیریت دانش

 کارآفرینی سازمانی     ⟵ سرمایه اجتماعی     

 

56/0 47/7 001 /0 

 0/ 001 37/3 25/0 کارآفرینی اجتماعی     ⟵مدیریت دانش  

 کارآفرینی اجتماعی ⟵  سرمایه اجتماعی     

 

41/0 13/5 001 /0 

 0/ 001 76/2 22/0 مدیریت دانش  ⟵      اجتماعی سرمایه

(  56/0( و سرمایه اجتماعی سازمان )22/0، اثر مستقیم  مدیریت دانش )3با توجه به جدول  

اثر مستقیم مدیریت دانش  استدار  معنی  001/0در سطح  بر کارآفرینی سازمانی مثبت و    .

  001/0( بر کارآفرینی اجتماعی مثبت و در سطح  41/0( و سرمایه اجتماعی سازمان )25/0)

)استدار  معنی دانش  مدیریت  بر  اجتماعی سازمان  سرمایه  مستقیم  اثر  در  22/0.  و  مثبت   )

 . استدار معنی 001/0سطح 

 نیکویی برازش مدل آزمون شده پژوهش های شاخص .4جدول 

X2/d.f. GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

84/1  92/0  97/0  85/0  63/0  06/0  
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 کالین توسط شده معرفی هایشاخ  از شده آزمون مدل برازش میزان بررسی برای

 هستند، پذیرش  قابل 9 از کمتر  مقادیرکه    X2/d.fشامل   هاشاخ   شد. این  استفاده ( 1390)

) نیکویی شاخ  شاخ GFIبرازش  ) برازش  (،  از  CFIتطبیقی  بیشتر  مقادیر  که   )9/0  

 مقادیر ( که AGFIیافته ) تعدیل برازش نیکویی شاخ  هستند، الگو نشانگر برازش مناسب 

نشانگر    6/0از   بیشتر مقادیر ( کهPNFIایجاز ) شاخ  برازش هستند، قبول قابل  8/0از   بیشتر

از   کمتر مقادیر تقریب که خطای   مربعات میانگین مجذور و هستند الگوی مناسب برازش

 آزمون  الگوی برازش  هایشاخ   4 لوجد هستند. در الگوی مناسب  نشانگر  برازش  08/0

 برازش شده آزمون الگوی شده، مطرح به معیارهای توجه با که اندشده گزارش  شده

 .دارد شده گردآوری هایداده با مناسبی

 پژوهش های یابی معادالت ساختاری مربوط به فرضیهنتایج مدل .5جدول 

 فرضیه 

پارامتر 

استاندارد  

 نشده

ضریب 

مسیر )استاندارد 

 شده( 

خطای  

استاندارد  

 برآورد
t 

سطح  

 معنی داری

فرضیه اول: سرمایه اجتماعی  

سازمانی  کارآفرینی  بر 

  تأثیر کارکنان دانشگاه شیراز  

 دارد.

18/0 56/0 02/0 47/7 001 /0 

 اجتماعی  سرمایه:    دوم  فرضیه

  اجتماعی   کارآفرینی  بر

تأثیر    شیراز   دانشگاه  کارکنان

 دارد.

12/0 41/0 02/0 13/5 001 /0 

  اجتماعی   سرمایه:  سوم  فرضیه

دانش  بر  کارکنان  مدیریت 

 .داردتأثیر  شیراز دانشگاه 

04/0 22/0 02/0 76/2 006 /0 

مدیریت :  چهارم  فرضیه

 سازمانی  کارآفرینی  بر  دانش

تأثیر    شیراز   دانشگاه  کارکنان

 .دارد

37/0 22/0 11/0 33/3 001 /0 



   1400زمستان  | 29شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |88

 

 

  مدیریت دانش :  پنجم  فرضیه

  اجتماعی   کارآفرینی  بر

تأثیر    شیراز   دانشگاه  کارکنان

 .دارد

39/0 25/0 11/0 37/3 001 /0 

 سرمایه:  ششم  فرضیه

میانجی   با  اجتماعی   نقش 

  کارآفرینی  بر مدیریت دانش

  دانشگاه  کارکنان  سازمانی

 . داردتأثیر  شیراز

02/0 05/0 03/0 --- 02/0 

 سرمایه:  هفتم  فرضیه

میانجی   با  اجتماعی   نقش 

  کارآفرینی  بر مدیریت دانش

  دانشگاه  کارکنان   اجتماعی

 . داردتأثیر  شیراز

02/0 06/0 03/0 --- 03/0 

بر کارآفرینی  5با توجه به جدول   اثر مستقیم سرمایه اجتماعی  پارامتر استاندارد نشده   ،

این   tباشد. آماره  ( می56/0. اثر مستقیم استاندارد شده برای این مسیر )است(  18/0سازمانی )

ها،  باشد. با توجه به این یافته دار میمثبت و معنی  001/0( است که در سطح  47/7اثر نیز )

عبارت دیگر با افزایش سرمایه اجتماعی سازمان، میزان    . بهگرددمییید  أفرضیه اول پژوهش ت

 یابد.کارآفرینی سازمانی کارکنان افزایش می

. است(  12/0ه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی )پارامتر استاندارد نشده اثر مستقیم سرمای

( است 13/5این اثر نیز )  tباشد. آماره  ( می41/0اثر مستقیم استاندارد شده برای این مسیر )

ها، فرضیه دوم پژوهش  باشد. با توجه به این یافته دار میمثبت و معنی  001/0که در سطح  

اجتماعی سازمان، میزان کارآفرینی سازمانی    . به عبارت دیگر با افزایش سرمایه گرددتأیید می

  یابد.کارکنان افزایش می

( برمدیریت دانش  اجتماعی  مستقیم سرمایه  اثر  نشده  استاندارد  اثر  است(  04/0پارامتر   .

( است که  76/2این اثر نیز )  tباشد. آماره  ( می22/0مستقیم استاندارد شده برای این مسیر )

تأیید  ها، فرضیه سوم پژوهش  باشد. با توجه به این یافته ر میدا مثبت و معنی  01/0در سطح  
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سازمانی    گردد.می کارآفرینی  میزان  سازمان،  اجتماعی  سرمایه  افزایش  با  دیگر  عبارت  به 

  یابد.کارکنان افزایش می

.  است(  37/0پارامتر استاندارد نشده اثر مستقیم مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی )

( است که  33/3این اثر نیز )  t. آماره  است(  22/0اثر مستقیم استاندارد شده برای این مسیر )

تأیید  ها، فرضیه چهارم پژوهش  . با توجه به این یافتهاستدار  مثبت و معنی  001/0در سطح  

  . گرددمی

است. (  39/0پارامتر استاندارد نشده اثر مستقیم مدیریت دانش بر کارآفرینی اجتماعی )

( است 37/3این اثر نیز )  tباشد. آماره  ( می25/0اثر مستقیم استاندارد شده برای این مسیر )

ها، فرضیه پنجم پژوهش  باشد. با توجه به این یافته دار میمثبت و معنی  001/0که در سطح  

. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه اجتماعی سازمان، میزان کارآفرینی سازمانی  گرددمیتأیید  

  یابد.کارکنان افزایش می

بر  دانش  مدیریت  طریق  از  اجتماعی  سرمایه  غیرمستقیم  اثر  نشده  استاندارد  پارامتر 

( سازمانی  )است(  02/0کارآفرینی  مسیر  این  برای  شده  استاندارد  غیرمستقیم  اثر   .05/0 )

ها، فرضیه ششم پژوهش  دار است. با توجه به این یافته مثبت و معنی  05/0باشد که در سطح  می

گری مدیریت دانش بر کارآفرینی  نی سرمایه اجتماعی سازمان با میانجی. یع گرددتأیید می

ثیر دارد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی سازمان باعث  أسازمانی کارکنان دانشگاه شیراز ت

افزایش مدیریت دانش کارکنان شده و افزایش مدیریت دانش نیز باعث افزایش کارآفرینی  

   .گرددمیسازمانی آنان 

بر پارامتر   دانش  مدیریت  طریق  از  اجتماعی  سرمایه  غیرمستقیم  اثر  نشده  استاندارد 

( اجتماعی  )است(  02/0کارآفرینی  مسیر  این  برای  شده  استاندارد  غیرمستقیم  اثر   .06/0  )

ها، فرضیه هفتم پژوهش  دار است. با توجه به این یافته مثبت و معنی  05/0باشد که در سطح  می

گری مدیریت دانش بر کارآفرینی  ه اجتماعی سازمان با میانجییعنی سرمایگردد  تأیید می

ثیر دارد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی سازمان باعث  تأاجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز  

افزایش مدیریت دانش کارکنان شده و افزایش مدیریت دانش نیز باعث افزایش کارآفرینی  

 . گرددمیاجتماعی آنان 
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 گیری بحث و نتیجه
است؛    های اخیر، آموزش عالی در کشور در ابعاد مختلف پیشرفت چشمگیری داشتهدر سال

های نظام آموزش عالی قابل طرح  عنوان یکی از چالش  حال، یکی از ابعادی که به  با این 

های کارآفرینی در  است، توانایی مراکز آموزش عالی در ایجاد و تقویت روحیه و مهارت 

های  صورت نظری وارد برنامه  های اخیر مباحث کارآفرینی بهر سالاست. اگرچه د   کارکنان

  کارکنان های الزم در  ها در ایجاد توانمندیآموزشی شده، اما چگونگی اثرگذاری این برنامه

و  وکارهای کارآفرینانه موضوعی هماندازی و مدیریت کسببرای راه چنان درخورِ تأمل 

  در   اجتماعی   سرمایه   نقش   بررسی   هدف  با  حاضر  پژوهش   بررسی است. در همین خصوص 

میانجی   بر نقش  تأکید با شیراز  دانشگاه کارکنان  اجتماعی کارآفرینی  و سازمانی  کارآفرینی 

 .شده است مدیریت دانش انجام

کارآفر  ی اجتماع  هیسرما:  اول  فرضیه د  ری ث أت  یسازمان   ین یبر  عبارت  به  با   گری دارد. 

نتیجه   .ابدییم شیکارکنان افزا  یسازمان ینیکارآفر  زانی سازمان، م  یاجتماع  هیسرما  ش یافزا

پژوهش با  فرضیه  )این  همکاران  و  زاده  )1397های طاهری  اشرفیان  و    منتظری  (1396(، 

راستا  هم   (1394)و همکاران   و بادسار (1393)اتاقسرا    ، فرزانه و طاهری(1395)  همکاران 

که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت،    ( نشان داد1395همکاران ). نتایج پژوهش منتظری و  است

و طاهری اتاقسرا  گذارد. نتایج پژوهش فرزانهمستقیم و معناداری برکارآفرینی سازمانی می

اجتماعی غنی و کارآمد می1393) نشان داد که وجود سرمایه  تسهیل و تقویت  (  به  تواند 

نان دانشگاه برای رسیدن به هدف مشترک کارآفرینی سازمانی منجر شود. زمانی که کارک 

با یکدیگر می گیرد و فرصتی  سازی شکل مینمایند شبکهدر سازمان اقدام به ایجاد تعامل 

سازی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی  آید. از طرفی شبکهوجود میبرای تبادل نظر به

 1زی مطرح است. رانگ سا؛ چون در کارآفرینی سازمانی بحث نوآوری به صورت تیم است

( در پژوهش خود نشان داد که بین ارتباط سازمانی و توسعه کارآفرینی سازمانی رابطه  2005)

(. با در نظر گرفتن مفهوم چندمعنایی دانشگاه  6، ص  1392ربیعی و نظریان،  مثبتی وجود دارد )

 

1. wrong 
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بق با ذات  که محلی برای تضارب آراء و خالقیت است، اگر ساختار اجتماعی دانشگاه منط 

فرصت باشد،  )تعامل(  شبکه دانشگاه  طریق  از  بیشتری  سازمانی  کارآفرینی  در  های  سازی 

( در پژوهش خود به این  108: 2013شود. تورکینا و همکاران )اختیار کارکنان قرار داده می

بنابراین  .  استهای اجتماعی  نتیجه رسیدند که کارآفرینی یک سازمان از طریق وجود سرمایه

 یابد. های اجتماعی سازمان، کارآفرینی سازمانی دانشگاه نیز افزایش میبا تقویت سرمایه

دوم: کارآفر  ی اجتماع   هیسرما  فرضیه  د  ری ث أت  یاجتماع   ینیبر  عبارت  به  با    گری دارد. 

این نتیجه با    .ابدییم  ش یکارکنان افزا  یاجتماع   ی ن یکارآفر  زان ی ، میاجتماع   ه یسرما  ش یافزا

)پژوه اشرفیان  ص  1396ش  کارآفرینی  211،  بر  اجتماعی  سرمایه  داد  نشان  آن  در  که   )

هی مستقیم داردئ اجتماعی  اثر  ارومیه  نتایج  استراستا  هم ت علمی دانشگاه  این  توجیه  . در 

ای ترکیبی از عناصری است که با  توان گفت دانشگاه به عنوان یک سیستم باز، مجموعهمی

طوری که محیط  این مجموعه با محیط خود نیز ارتباط داشته، به  .دارندیکدیگر ارتباط پویا  

می را  منطقهدانشگاه  و  ملی  محلی،  سطح  در  ویژگیتوان  گرفت.  نظر  در  سرمایه ای  های 

  .تواند دانشگاه را در جهت کارآفرینی اجتماعی هدایت کنداجتماعی دانشگاه است که می 

های الزم را برای کارکردن  مهارت  ،گرا باشدمان فردعنوان مثال اگر سرمایه اجتماعی سازبه

نفع خود فکر می به  بیشتر  افراد  این  نخواهند داشت.  تیمی  افراد  به صورت  به  کنند و فقط 

یک چارچوب    ،گرا باشندولی اگر کارکنان سازمان جمع  ؛نمایند خانواده خود رسیدگی می

در بحران    ها اجتماعی در دانشگاهایجاد کارآفرینی    .اجتماعی محکم به وجود خواهد آمد

سازی در میان سرمایه  ها به لحاظ اعتماددر این میان بحث روابط عمومی  .استبیکاری الزم 

ازی  سشود که رفتارشان در شبکهاجتماعی سازمان برای ایجاد کارآفرینی اجتماعی مطرح می

با  ها در سازمان می روابط عمومی   .خیلی مهم است اعتماد در میان سرمایه اجتماعی  توانند 

نمایند. فراهم  اجتماعی  کارآفرینی  برای  را  زمینه  ) سازمان  همکاران  و  در  1390یادگار   )

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که محیط نهادهای کارآفرینی اجتماعی در فرآیند ایجاد  

یفوری و قادری،  پیرمحمدی، صگذار هستند )های کارآفرینانه اجتماعی اثرو تشکیل سازمان

 (. 6 ، ص1396
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با  گری دارد. به عبارت د ری ث أکارکنان ت مدیریت دانش بر  یاجتماع هیسرما فرضیه سوم:

نتیجه این فرضیه با   .ابدییم  ش یکارکنان افزا مدیریت دانش  زانی ، میاجتماع  هیسرما ش یافزا

خیراندیش، آتشی و  (،  1392(، بردبار و زارعی )1393های استاک و عبدالمالکی )پژوهش 

( که به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین  2013( و جانسن و همکاران )1391غالمی )

سرمایهمولفه  هم های  دارد  وجود  دانش  مدیریت  و  اجتماعی  دیدگاه  های  از  دارد.  خوانی 

است    های مهم سازمانها و دارایی( سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت 1998ناهاپیت و گوشال )

ها در مقایسه با ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آن تواند به سازمانکه می

 های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند. سازمان

دانش   فرضیه چهارم: د  ر ی ث أت  یسازمان  ین یبر کارآفر  مدیریت  عبارت  به  با    گریدارد. 

نتیجه این فرضیه    .ابدییم  ش ی کارکنان افزا یسازمان  ین یکارآفر زانی ممدیریت دانش    ش یافزا

( که در آن نشان 1395(، اکرامی و قلمکاری )1395های ابراهیمی و همکاران )با پژوهش 

. ایجاد و کسب دانش  استراستا دادند مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد، هم

مقدار کمی و کیفی دانش موجود را به   تواند ذخیره دانش سازمانی را تغییر دهد وجدید می

هایی که دانش را از برون و درون سازمان  منظور ایجاد ایده و نوآوری افزایش دهد. سازمان 

های بیشتری کشف کنند و توانند عدم اطمینان را کاهش دهند، فرصت کنند، میکسب می

نوآوری ایجاد کنند   های فناورانه بیشتری دست پیدا کنند و در محصوالت و خدماتبه مزیت

 (.1395)شکرالهی و کریمی، 

پنجم: دانش   فرضیه  کارآفر  مدیریت  د  ری ث أت  یاجتماع   ی ن یبر  عبارت  به  با    گریدارد. 

در توجیه این   .ابدییم  ش یکارکنان افزا   یاجتماع  ین یکارآفر  زانی م  مدیریت دانش،  ش یافزا

می که  نتایج  کارکنان  میان  در  اجتماعی  ارتباطات  گفت  دانش  توان  تسهیم  و  مدیریت  به 

نتیجه این فرضیه با    .شود بر خالقیت و کارآفرینی اجتماعی کارکنان تأثیر داردمربوط می

( که در آن نشان دادند 1395(، شکرالهی و کریمی )1395های ابراهیمی و همکاران )پژوهش 

هم دارد،  تأثیر  کارکنان  کارآفرینی  بر  دانش  پژوهش  استراستا  مدیریت  نتایج  و .  کیم 

( نشان داد که افراد دارای روابط اجتماعی باال سطح باالیی از خالقیت را به  1395همکاران )
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می )نمایش  همکاران،  گذارند  و  چن  ساختارهای  2016نان  اجتماعی  کارآفرینی  الزمه   .)

بهو اداری و مالی و سایر ساز که کارکنان احساس کنند در   طوریکارهای حمایتی است، 

میمحیط   اتفاق  شغلشان  در  که  آنچه  از  بخشی  و  هستند  تأثیرگذار  سازمانشان  افتد  کاری 

ها است، در این شرایط است که استقالل و خالقیت کارکنان  حاصل اندیشه و نظر خود آن

کند. احساس تکلیف هم در مدیریت دانش و هم در کارآفرینی اجتماعی  نیز رشد پیدا می

)استمهم   هیسریچ  و  آنتونیک  و  2003.  بقا  توسعه  و  دادند رشد  نشان  پژوهش خود  در   )

)لطفی جالل    استها مستلزم ایجاد بستر مناسب برای توسعه کارآفرینی  سودآوری سازمان 

 (. 8، ص 1394آبادی و همکاران، 

  ی سازمان   ین یبر کارآفر  مدیریت دانش   نقش میانجیبا    ی اجتماع   هیسرما  فرضیه ششم: 

کارکنان شده و    مدیریت دانش  ش ی باعث افزا  یاجتماع   هیرماس  گریدارد. به عبارت د  ری ثأت

نتایج این فرضیه    .گرددمیآنان    یسازمان  ینیکارآفر  ش یباعث افزا  زی ن   مدیریت دانش   ش یافزا

سازی نیز  . از طرفی اعتماد استسو  ( هم1395طور ضمنی با پژوهش ابراهیمی و همکاران )به

سازی در دانشگاه،  . بنابراین با ایجاد اعتماداستدر تشکیل سرمایه اجتماعی دانشگاه ضروری  

توان اقدام به افزایش سرمایه اجتماعی و متعاقباً مدیریت دانش و به دنبال آن کارآفرینی می

در  های اجتماعی در کنار مدیریت و تسهیم دانش کارکنان  سازمانی نمود. زمانی که شبکه

توانند از  هایی که آگاهی یا اطالعات کمی دارند میسازمان باشند کارکنان در رابطه با زمینه 

آفرین نیز در سازمان منجر به پرورش  همدیگرکمک بگیرند. سبک مدیریت و رهبری تحول

آفرین عدم اصرار بر کنترل کارکنان و  شود که باز در رهبری تحولکارآفرینی سازمانی می 

سازی در  اعتماد در میان کارکنان مطرح است که این امر خود اهمیت فراوان اعتمادتأکید بر  

تواند مدیریت  کند. دانشگاه با تقویت سرمایه اجتماعی میمیان کارکنان سازمان را بیان می 

عملکرد و  بخشد  بهبود  را  کارکنان  طرف دانش  از  را  سازمانی  کارآفرینی  به  مربوط  های 

  کارکنان ایجاد نماید.

  ی اجتماع  ین یبر کارآفر  مدیریت دانش   نقش میانجیبا    ی اجتماع   هیسرمافرضیه هفتم:  

کارکنان  مدیریت دانش    ش ی سازمان باعث افزا  یاجتماع   هیسرما   گریدارد. به عبارت د  ر ی ثأت



   1400زمستان  | 29شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |94

 

 

در توجیه    شود.ی آنان م  یاجتماع   ینیکارآفر  شیباعث افزا  ز ی نمدیریت دانش    ش ی شده و افزا

که    استهای دانشگاه  ترین سرمایهتوان گفت سرمایه اجتماعی یکی از مهم ها می این یافته

که این امر تسهیم دانش بین کارکنان را برای    گرددمیباعث ایجاد حس همکاری در افراد  

( 1395کند. کرمانی و همکاران )رسیدن به اهداف سازمان و کارآفرینی اجتماعی تقویت می

خواه، نیروی انسانی توانمند، ساختار  پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مدیریت تحولدر  

ترین شرایط  ای و روحیه و نیت کارآفرینی مهم سازمانی انعطاف پذیر، حاکمیت اخالق حرفه

(. البته میزان  5، ص  1396پیر محمدی و همکاران،  علّی مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی است )

. رفتار کارکنان در سازمان در بیشتر  استانشگاه در این زمینه  خیلی مهم  تدین کارکنان د

تحت نگرشمواقع  در  تأثیر  نظر حضور  از  هم  و  محتوا  نظر  از  هم  دین  زیرا  است؛  هایشان 

تواند حس اعتماد، مشارکت و روحیه همکاری و تعاون را تقویت  زندگی افراد جامعه می 

دادن   شرکت  شغلی،  امنیت  ایجاد  در  کند.  سازمان  اجتماعی  سرمایه  عنوان  به  کارکنان 

شود که خود  گیری و مواردی از این قبیل باعث بهبود و افزایش مدیریت دانش میتصمیم

این امر بر ایجاد خالقیت اقتصادی به صورت واضح و با هدف تشکیل دستاوردهای مثبت  

نیاز  بر  مبتنی  تا کارک ها و ارزشاجتماعی  به کارآفرینی  های اجتماعی مؤثر است  نان اقدام 

اجتماعی با نیت سود و منفعت اجتماعی )کارآفرینی یکپارچه( نمایند. دانشگاه باید بتواند با  

جامعه بیرونی نیز ارتباط مفید برقرار کند؛ زیرا کارآفرینی اجتماعی کارکنان متأثر از روابط  

( نشان دادند  161، ص  1392اجتماعی کارکنان است. در پژوهشی رجایی پور و همکاران )

های آن با گرایش به نوآوری کارکنان رابطه مثبت و  که بین سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه

 داری وجود دارد. معنی

نتیجه می این  به  بررسی حاضر  نتایج  برآیند  از  و  دانشگاه در مجموع  برای رسیم که  ها 

فرصت کشف  و  روزافزون  تغییرات  با  عرصه  سازگاری  در  بالقوه  به  های  دانش،  و  علم 

آن   انتقال  و  دانش  مدیریت  و  اجتماعی  سرمایه  طریق  از  بتوانند  که  دارند  نیاز  کارکنانی 

رسد الزم است که مدیران ساز رشد کارآفرینی سازمانی و اجتماعی باشند. لذا به نظر میزمینه

دانشگاه مسئوالن  کارکنان  و  اجتماعی  و  سازمانی  کارآفرینی  ارتقای  راستای  در  خود،  ها، 

توانمند فراهمزمینه  ابعاد سازی کارکنان جهت  و  اجتماعی و مدیریت دانش  سازی سرمایه 
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سازی، کارآیی، اثربخشی و  ها را در کارکنان ایجاد و آنان را در این زمینه جهت ظرفیت آن

 ها تشویق و ترغیب کنند.شکوفایی هر چه بیشتر دانشگاه

ها به عنوان متولی تولید علم و دانش  دانشگاهتوان بیان کرد که  بندی مطالب می در جمع

در کشور، برای سازگاری با تغییرات روزافزون، سریع و پیچیده و نامطمئن محیط و کشف  

آن  فرصت مناسب  انتقال  و  دانش  کارگیری  به  با  که  دارند  نیاز  کارکنانی  به  بالقوه،  های 

های پژوهش  کلی با توجه به یافته   طورساز رشد کارآفرینی سازمانی و اجتماعی باشند. بهزمینه

می این حاضر  و  توان  انتقال  مناسب  شرایط  و  اجتماعی  سرمایه  اگر  که  کرد  عنوان  گونه 

کارگیری دانش در دانشگاه جاری باشد، این سازمان همپای پیشرفت و تحوالت جهانی  به

 شود و حتی در عرصه علم و دانش پیشگام خواهد شد. می

ی  جامعه  :توان به مواردی اشاره کردهایی مواجه بود که میمحدودیتپژوهش فوق با  

پژوهش این  بوده  شامل    تنها   آماری  شیراز  دانشگاه  به  کارکنان  نتایج  تعمیم  در  لذا  است، 

رعایت جانب احتیاط ضروری است. در این پژوهش، سایر عوامل مانند ی دیگر  هاسازمان

مالشاخ  امکانات  فرهنگی،  اجتماعی،  هم های  است.  نشده  و...کنترل  از  ی  یکی  چنین 

پژوهش محدودیت ابزار جمع  ،های  زیاد  زمان  تعداد  و کمبود  اطالعات  و    کارکنانآوری 

 تفسیر در باید و دهند قرار ثیرأتتحت را تحقیق  تواند نتایجکه می  است گسترگی کار آنان 

گیرد کافی و الزم توجه  نتایج  تعمیم و محدودیت  .صورت  وجود  این  با  در  فوق،  های 

است. در این راستا،    یک حوزه مطالعاتی جدید و عالی و در حال رشد گشوده شده  پژوهش 

برای   مقاله  این  چهارچوب  در  موضوعات  است.    های پژوهش برخی  شناسایی  قابل  آتی 

 :بعدی در این زمینه بیفزاید هایپژوهش تواند بر غنای می  ذیلپیشنهادات 

نامه  ها  نسبت به انعقاد تفاهماساس نتیجه فرضیه اول، پیشنهاد محقق این است که دانشگاهبر   .1

ها در حوزه کارآفرینی  منظور استفاده از فضای آنهای اجرایی بههمکاری با سایر دستگاه

اقدام  ی  سازمان  ی ن یکارآفر  ی دارا  یهادانشگاه   ریکارکنان از سا  دیبرنامه بازد  م ی تنظ سازمانی،  

 نمایند.

 براساس فرضیه دوم پیشنهاد محقق این است موارد زیر مدنظر قرار گیرد: .2
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با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی سازمان برای حل مسائل توانایی باالیی دارد از نظرات  

تصمیم در  دانشگاه  کارکنان  افزایش  گیریارزشمند  امر  این  شود.  استفاده  سازمانی  های 

عبارتی بهبود عملکرد کند. بهپذیری میان کارکنان را تضمین میؤلیتتعهد سازمانی و مس

  ت ی تقو  دانشگاه در رابطه با ایجاد ساختار مشارکتی در همه ابعاد سازمان مد نظر قرار گیرد، 

شناخت  رابطه  یابعاد  در    یبرا  ی ابیاستعداد،  دانشگاه  یاجتماع  ه یسرما  ی او  افراد  انتصاب 

 در دانشگاه. یو حذف موانع کار یدی مشاغل کل

گردد از سرمایه اجتماعی برای یید فرضیه سوم، به مدیران سازمان پیشنهاد میأبا توجه به ت .3

دانشگاه می  مسئوالن  استفاده کنند.  دانش  مدیریت  از  بهبود  مملو  ایجاد جوی  با  توانند 

انارزش روحیه  تنوع،  به  پاسخ  و  انگیزه  گذاری  بردن  باال  و  شکست  تحمل  و  تقادی، 

های استواری جهت ایجاد و توسعه مدیریت کارکنان برای تبادل و ترکیب دانش، گام

 دانش سازمان خود بردارند. 

اندیشی، ارائه  های دانشی جهت همگردد که هسته براساس نتیجه فرضیه چهارم پیشنهاد می .4

های اجرایی تشکیل شود. فضایی  بهبود فرآیندهای خالقانه جهت  نقطه نظرات و راهکار

های  مناسب فراهم آورده شود که کارکنان بتوانند با آسایش خیال و به دور از استرس 

کاربرد   و  انتقال  زمینه الزم جهت  طریق  این  از  و  دهند  انجام  را  محوله  وظایف  شغلی 

 های کسب شده فراهم آید.دانش 

هایی  اندازی دورهریزی و پیگیری برای راهدد که برنامهگر. براساس فرضیه پنجم پیشنهاد می5

پیش  عنوان  و تحت  انجام شود  دانشگاه  کارکنان  برای  اجتماعی  از    کارآفرینی  استفاده 

  ی اجتماع  ی ن یکارآفر  ی هادرکارگاه   س ی تدر  یبرا  یاجتماع   نانیکارآفرومتخصصان  

کنان و مدیران در جهت  در دستور کار قرار گیرد. همچنین انتصاب کار  کارکنان دانشگاه

و  به اجتماعی  به کارآفرینی  یعنی مدیرانی و کارکنانی که  باشد،  کارگیری کارآفرینی 

 مدیریت دانش اعتقاد دارند به کار گرفته شوند. 

 . بر اساس فرضیه ششم پیشنهادات زیر مد نظر قرار گیرد:6

کارکنان دانشگاه با اهدای  پذیری و به چالش درآوردن  ایجاد وگسترش فرهنگ ریسک 

استخدام   های کارکنان دانشگاه.ها و خالقیت پاداش به این افراد، حمایت دانشگاه از ایده
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اقتصاد تحول  کارآفر  یمتخصصان  ا  که  یافراد  ن،یو  گروه  جادی کارشان  با    ی ها رابطه 

شرکت وکسب اقتصادکار،  مؤثر  افراد  و  منطقه  در  ترو  ، است  یها  و    سبک   جیاستفاده 

 دانشگاه.الن  مسؤ انی سازمان در م طیبا توجه به شرا ن یآفرتحول تیریمد

 بر اساس فرضیه هفتم پیشنهادات زیر مد نظر قرارگیرد:  .7

م   یاجتماع   ی ن یکارآفر  یهایژگیو  ت یقوت .8   د یبازد  یها برنامه  می تنظ  ، کارکنان  انی در 

  حیو توسعه روابط صح  جادیا  ی،اجتماع  ینیکارآفر  یدارا  یهادانشگاه   ریکارکنان از سا

،  کارکنان یاجتماع  ین یدر قبال کارآفر  ی جمع  ی هااشادارائه پ،  کارکنان  انی و سالم در م

کمیته کارآفرینی  تشکیل  زمینه  در  جدید  دانش  کسب  برای  مجرب  و  متخص   ای 

منظور انتقال دانش و اطالعات به دست آمده های سازمان بهاجتماعی متناسب با نیازمندی

 ن در زمان مناسب. به کارکنا
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بر پایه مدیریت دانش.  1395)  .اکرامی، محمود و قلمکاری، مهان (. ارائه مدل توسعه کارآفرینی 

 .43-34، 24، توسعه و تحول

(. بررسی اثر ابعاد سرمایه اجتماعی بر  1394)  .بادسار، محمد؛ رضائی، روح اهلل و درینی، روح اهلل

شرکت در  سازمانی  خکارآفرینی  مهندسیهای  و  فنی  مشاوره،  کشاورزی  دمات 

-145(،  1)11،  علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایرانهای جنوب استان کرمان.  شهرستان

161 . 

ثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ارتقای سطح  أ(. بررسی ت1392)  .زارعی، محبوبه  و  بردبار، غالمرضا

 . 244-227 (،24)4، کاربردی جامعه شناسیمدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد. 

(. بررسی و تبیین نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقاء  1393)  .پیر علی، علیرضا و سیادت، سعیده 

 . 102-83(، 38)9، منابع انسانی ناجاکارآفرینی سازمانی در ناجا. 

مؤثر و نقش  کارآفرینی اجتماعی عوامل  (.  1396)  .پیر محمدی، صبا؛ صیفوری، جلوه و قادری، شیوا
المللی  اولین همایش بین   های کرمانشاه و کردستان(.آن در توسعه اقتصادی )تأکید بر استان

منطقه برنامه متوازن  و  پایدار  توسعه  اقتصادی  اردیبهشت  ریزی  کاربردها  و  رویکردها  ای 

  .1-8 . دانشگاه کردستان) دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی(.1396

(. سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در ایران. چاپ  1389)  .جیران، اصغر  جاوید، محمد جواد و ایزدی 

 اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

مهرداد  غالمی،  و  حسین  سید  آتشی،  مهدی؛  در  1391) .خیراندیش،  اجتماعی  سرمایه  نقش   .)

 . 130- 103، 46، مدیریت نظامیاثربخشی مدیریت دانش. 

صنعت  (. بررسی نقش عوامل مؤثر بر موانع کارآفرینی سازمانی.  1392)  .ربیعی، علی و نظریان، زهرا
 (. 7)، الستیک ایران

مریم رجایی پور،  کاظم  و  حجت  زاده  غالم  مجتبی؛  خلیلی،  زارع  حیدر؛  چوپانی،  سعید؛   . پور، 

ی بیمه معلم. (. نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهام1392)

 . 161-189(، 1)26، فرایند مدیریت توسعه

(. بررسی و نقد کارآفرینی سازمانی با 1396)  .زیویار، فرزاد؛ فراهانی، ابوالفضل و کشاورز، لقمان

تأکید بر شناسایی محورها و موانع کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه وزارت ورزش و جوانان.  

برنامه و  متون  انتقادی  نامه  مطالعات  پژوهش  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  انسانی  علوم  های 
 . 91-115(، 6)7، فرهنگی
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فریبا ژاله وکریمی،  با  1395)  .شکرالهی،  دانش  مدیریت  و  اجتماعی  بین سرمایه  روابط  الگوی   .)

 . 140-125، 36، وریمدیریت بهره های کارآفرینانه. گرایش
علی سلطان  و  رضا  عباسی،  سعید؛  شاخ 1395)  .مژگانآباد،  صفری،  شناسایی  ارزیابی (.  های 

 (. 46، )رشد فناوریعملکرد کارآفرینی سازمانی. 

(. رابطه سرمایه 1397) .طاهری زاده، آسیه؛ میرغفوری، سید حبیب اهلل و ناصر صدر آبادی، علیرضا

اجتماعی، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد مدلسازی معادالت  

   . 89-77 (،72)21، مدیریت سالمتختاری. سا

های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور  (. بررسی قابلیت 1389)  .غفاری، هادی و یونسی، علی

 (. 3، )انجمن آموزش عالیاراک. 

(. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی 1393)  .فرزانه، سیف اهلل وطاهری اتاقسرا، فخرالسادات

- مطالعات توسعه اجتماعی)مورد مطالعه اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل(.  سازمانی  
 .4، فرهنگی

های  (. بررسی تأثیر قابلیت1392)  .فیض، داوود؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی و زنگیان، سمیه

های کوچک و متوسط )مورد مطالعه شرکت مواد بازاریابی بر کارآفرینی سازمانی شرکت

 . 156-135(، 10)5، پژوهشنامه مدیریت اجراییبرگر(. غذایی تهران هم

(. الگوی موانع  1394) .لطفی جالل آبادی، مصطفی؛ غالمی، محمود؛ صادقی، امیر و فرهادی، علی

مطالعات کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه شاخگی.  
 .17، منابع انسانی

(. تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی 1395)  .و علیرضایی، اسداهلل  پور، ندامنتظری، محمد؛ پسندی 

  سازمانی)مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان(.
 .4، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی

. عالیسیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی رویکردی فرهنگی به آموزش  (.  1396)  .هاشمی، سید ضیاء
 تهران: ناشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

زبیدی، طاهره یزدان و  تأثیر ویژگی 1396)  .پناه، مسعود  نیّت کارآفرینانه در  (.  بر  های کارآفرینی 

 . 84 ریزی در آموزش عالی،فصلنامه پژوهش و برنامه دانشگاه رامین خوزستان. 
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