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هاي خدمات در شرکتیسازمانینیبر کارآفریه اجتماعیسرمابررسی اثر ابعاد 
هاي جنوب استان کرمان، فنی و مهندسی کشاورزي شهرستانمشاوره

1روح اله رضائی و روح اله درینی*محمد بادسار،

)23/1/94:پذیرش؛20/1/93: دریافت(

چکیده
و اي، فنی هاي خدمات مشاورهدر شرکتیسازمانینیبر کارآفریه اجتماعیسرماابعادثارآهمبستگی بررسی - تحقیق توصیفیهدف این

اي، فنی و مهندسی هاي خدمات مشاورهنفر از اعضاي شرکت346جامعه آماري این تحقیق را .باشدمیمهندسی کشاورزي استان کرمان 
از طریق نفر از آنان 215با توجه به جدول بارتلت و همکاران، تعداد دادند که هاي جنوب استان کرمان تشکیل میکشاورزي در شهرستان

ها براي گردآوري دادهانتخاب شدند.ها ها به تفکیک شهرستانبر اساس تعداد اعضاي شرکتاي با انتساب متناسب گیري طبقهروش نمونه
و روایی سازه و پایایی ترکیبی یید قرار گرفتأمورد تمتخصصان پانلی ازپرسشنامه با نظر صوريروایی استفاده گردید. پرسشنامهابزاراز

براي بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم .قرار گرفتیابیمورد ارز)گیريمدل اندازه(يدییتأیل عاملیتحلابزار تحقیق نیز از طریق 
سازي خودگرداناز روش AMOS20افزار ري نرمکارگیبا بيمعادالت ساختاريسازره مدلیک چند متغیهاي تحقیق بر مبناي تکنمتغیر

ق یه اجتماعی از طریسرمايم بعد ساختاریمستقرینشان داد که مجموع اثر غسازيخودگرداننتایج به دست آمده از روشاستفاده شد. 
دار بود. همچنین بر یمعنیسازمانینیبر کارآفریق بعد ارتباطیاز طریم بعد شناختیرمستقیو مجموع اثر غیو ارتباطیابعاد شناخت
يدارایه اجتماعیسرماي) و بعد ساختارβ=291/0م (یبیشترین اثر مستقيدارایه اجتماعیسرمایهاي تحقیق، بعد ارتباطاساس یافته

بود. یسازمانینی) بر کارآفرβ=480/0) و اثر کل (β=237/0م (یمستقریبیشترین اثر غ
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قدمهم
هاي اخیر، مرور تحقیقات صورت گرفتـه در حـوزه   در سال

کارآفرینی و کـارآفرینی سـازمانی حـاکی از آن اسـت کـه      
کید عمـده بـر شناسـایی و    أها به دلیل تبیشتر این پژوهش

هاي شخصیتی کارآفرینان و تمرکز بر ابعـاد  تعیین مشخصه
عـدم توجـه بـه شـبکه     محیطـی کـارآفرینی و   ساختاري و

سـرمایه اجتمـاعی بـه    تر روابط اجتماعی و به عبارت کامل
انـد  عنوان مهمترین بعد، مـورد انتقـاد جـدي قـرار گرفتـه     

)Ulhoi, 2004   ــان و ــیاري از محقق ــه، بس ــن زمین ). در ای
نظران بر این باورند که افـزون بـر عوامـل اقتصـادي     صاحب

بــر کــارآفرینی و ســرمایه کــه هــاي بــازارهمچــون مزیــت
اجتمـاعی  به ویژه سرمایه اقتصادي ثیرگذارند، عوامل غیرتأ

ــی ــز م ــد نی ــوجهی  توانن ــل ت ــه شــکل قاب ــارآفرینی راب ک
). امروزه 1387، پور و همکارانالشعاع قرار دهند (قلیتحت

ینـدي  ز دیـد دانشـمندان علـوم اجتمـاعی فرآ    کارآفرینی، ا
ابط اجتمـاعی واقـع شـده    است که در شبکه متغیري از رو
تواننـد رابطـه کـارآفرین بـا     است و این روابط اجتماعی می

ها را محدود یـا تسـهیل نماینـد (مقیمـی و     منابع و فرصت
). 1387احمدپور داریانی، 

هـا از  کشوريدر رشد اقتصادیسهم قابل توجهینیکارآفر
داردارد و از یـ جـاد اشـتغال پا  یو ايسطح نوآورق ارتقایطر

و قدرت منجـر  يجاد ثروت اقتصادیتواند به ایق میطرن یا
امـروزه  در ایـن زمینـه،   ). 1391، یمانیو سـل يشود (سعد

هـاي اصـلی   کارآفرینی سازمانی بـه عنـوان یکـی از شـاخه    
هـا  گیري در توفیق و تعالی سـازمان کارآفرینی، سهم چشم

ته اسـت پویـایی   ) و توانسـ 1383داشته (احمدپور داریانی، 
هاي جدید و ایجاد مزیت نسبی بـه  ه روشا با ارائسازمانی ر

کارآفرینی ). در1388ارمغان بیاورد (جهانگیري و مبارکی، 
سـازد  سازمانی یک شرکت یا سازمان، محیطی را فراهم می

د که طـی  تا اعضا بتوانند در امور کارآفرینی مشارکت نماین
ینـدهاي نوآورانـه از طریـق    آن محصوالت، خـدمات یـا فرآ  

(احمـدپور  رسـند فرهنگ کارآفرینانه بـه ظهـور مـی   ایجاد
). کارآفرینی سازمانی به عنوان یـک مفهـوم   1383داریانی، 

هـاي متعـددي اسـت کـه     مؤلفـه چند بعدي، داراي ابعاد و 
، نوسازي راهبـردي  نوآوري، پیشگامیتوان آنها را شامل می

Scheepers(در نظـر گرفـت   پـذیري و ریسک et al., در ). 2008

براي اسـتفاده از  سازمان پذیري شامل آمادگی ریسکمینه، این ز
هـا بـدون   ها و شـروع پـروژه  گیري از فرصتمنابع به منظور بهره

ــی  ــایج و بازگشــت ســرمایه م Hough(باشــداطــالع از نت &

Scheepers, 2008 .(زمان، مسـتلزم  سازي راهبـردي یـک سـا   نو
د و موریــت ســازمانی، ســازماندهی مجــدتغییــر و اصــالح در مأ

باشـد  تغییرات وسـیع در سیسـتم سـازمانی یـک سـازمان مـی      
)Heinonen & Korvela, 2005.(بــه عنــوان یــک ،پیشــگامی

جسـتجو و  تی از طریقهاي آنیازرفع بینی و رفتار براي پیش
تواند داللت بر توسـعه محصـول و   هایی که میاستفاده از فرصت

Scheepers(شـود یا بازار داشته باشد، تعریف مـی  et al., 2008 (
نــوآوري بــه تولیــد و خلــق محصــوالت، خــدمات، و در نهایــت، 

دارد هاي جدید کسـب و کـار اشـاره    و مدلهافناوريیندها، آفر
)Hough & Scheepers, 2008.(

مفهوم سرمایه اجتماعی، در یـک برداشـت جـامع    در خصوص 
Nahapietناهاپیـت و گوشـال (   & Ghoshal, 1998 ( بـه  آن را

ان جمــع منــابع بالفعــل و بــالقوه موجــود در درون، قابــل عنـو 
دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یـک  

سـرمایه اجتمـاعی   امـروزه،  انـد. واحد اجتماعی تعریف نمـوده 
هـا و  تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازماننقشی بسیار مهم

اجتماعی سـایر  کند و در واقع، در غیاب سرمایهجوامع ایفا می
(هاشـمی و  دهنـد ربخشـی خـود را از دسـت مـی    ها اثسرمایه

Nahapiet. ناهاپیت و گوشـال ( )1388نوروزي،  & Ghoshal,

هــاي مختلــف هـا و جنبــه لفــه) بـا رویکــرد ســازمانی مؤ 1998
بعـد  )1؛ دهنـد سرمایه اجتماعی را در سـه طبقـه جـاي مـی    
سـازمان یافـت   ساختاري: این بعد، الگوي کلی روابط را که در

شود، در نظر دارد و میزان ارتباطی که افراد بـا یکـدیگر در   می
Bolinoگیـرد ( نماینـد را در بـر مـی   سازمان برقرار می et al.,

: ماهیت روابـط در یـک سـازمان را در    ارتباطیبعد )2؛ )2002
الی که بعد ساختاري بر ایـن  گیرد. به عبارت دیگر، در حبر می
آیا کارکنان در یک سـازمان بـا یکـدیگر در    کید دارد کهامر تأ

بـر ماهیـت و کیفیـت    ارتبـاطی  ارتباط هستند یا خیر، در بعد 
Bolinoشـود ( این ارتباطـات تمرکـز مـی    et al., )3، و )2002

میـزان اشـتراك کارکنـان یـک    ي در بردارنـده بعد شـناختی:  
سازمان/ شبکه اجتماعی در یک دیدگاه یـا درك مشـترك   

به ماهیت ارتباطـات  ارتباطی ت و مشابه بعد ها اسمیان آن
Bolinoافراد در یـک سـازمان اشـاره دارد (    et al., 2002.(
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نکته قابل توجـه در مـورد سـه بعـد اشـاره شـده سـرمایه        
این است که این سه بعد از یکدیگر مجـزا نبـوده   ؛اجتماعی
Liao(لیو و ولشطور که و همان & Welsch, 2005 (  بیـان

عد سـاختاري، ارتبـاطی و شـناختی سـرمایه     سه بدارندمی
نزدیکـی داشـته و بـر یکـدیگر     اجتماعی با یکدیگر ارتبـاط 

تـرین  اساسـی در این خصوص، بعد سـاختاري  ثیرگذارند. أت
ــوده و ســرمایه اجتمــاعیبعــد ــدایش ســرمایه منشــاب پی

بــدون شــبکه یــا رود. بــه شــمار مــیارتبــاطیو شــناختی
ها و هنجارهاي ارزش، مرکزیت فیزیکی (سرمایه ساختاري)

یابـد  مشترك و اشتراك میـان افـراد ایجـاد و توسـعه نمـی     
احتمـال کمـی   (سـرمایه شـناختی) و در چنـین شـرایطی     

بـا  ام بـا اعتمـاد را   وبتواننـد روابـط تـ   افـراد وجود دارد که 
) ارتبــاطیتوســعه دهنــد (ســرمایه یکــدیگر شــکل داده و 

)Liao & Welsch, 2005.( ابعـاد مختلـف   نحوه ارتباط بین
داده شده است.نشان1نگارهدر سرمایه اجتماعی 

با توجه به هدف و محدوده موضوعی پژوهش، در این 
بخش به مرور نتایج برخی از مهمترین مطالعات تجربی 
مرتبط انجام گرفته در داخل و خارج از کشور پرداخته 

) در پژوهشی تحت 1391شده است. عسگري و قانع (
و کارآفرینی اجتماعیبین سرمایهابطهرعنوان بررسی

ایران به این نتیجه رسیدند که فوالدسازمانی در صنعت
سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (شامل ساختاري وبین

وجودداريمعنیرابطهسازمانیکارآفرینیشناختی) با
بین ارتباط) در بررسی1390عسگري و همکاران (.دارد

مهندسیسسهمؤدرنی سازمانیکارآفریواجتماعیسرمایه
کارآفرینیوسرمایه اجتماعیجواد االئمه دریافتند که بین

دارد. همچنین، بر وجودداريمعنیومثبتسازمانی رابطه
رمایه اساس نتایج مشخص شد که بین ابعاد مختلف س

ثیر بیشتري بر کارآفرینی اجتماعی، بعد ساختاري از تأ
طالعه دیگري، ربیعی و سازمانی برخوردار است. در م

براجتماعیسرمایهثیر) در بررسی تأ1390نژاد (صادقی
داري بین معنیومثبتکارآفرینی نشان دادند که رابطه

وجود دارد. کارآفرینیباابعاد آناجتماعی وسرمایه
حاکی از آن بود که تقریباپژوهشهايهمچنین، یافته

اجتماعی سرمایهعادابثیرتأابعاد کارآفرینی تحتتمامی
و خالقیت به طور هاي استقاللمتغیرتنهاودارندقرار

ندارند. حسینی قراراجتماعیثیر سرمایهتأمستقیم تحت
) در پژوهش خود به بررسی رابطه سرمایه 1390(

هاي صنعتی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت
ی از استان کردستان پرداخته است. نتایج بدست آمده حاک

آن بود که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل 
اي با کارآفرینی سازمانی رابطه ساختاري، شناختی و رابطه

داري وجود دارد. بهنوشمثبت و معنی
)Behnoosh, 2012عنوان رابطه بین تحتاي) در مطالعه

سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در اداره کل تربیت بدنی 
هاي مؤلفهاسان به این نتیجه دست یافت که بین استان خر

سرمایه اجتماعی (ارتباطی، ساختاري و شناختی) و 
و نوآورينوسازي، ، کارآفرینی سازمانی (پیشگامی

داري وجود دارد. پذیري) رابطه مثبت و معنیریسک
) در مطالعه خود به این نتیجه Nan-Chen, 2007چن (نان

گیري جهتتماعی،اجسرمایهدست یافت که بین
هاي دولتی تایوان منابع سازمانی در سازمانوکارآفرینانه

وجود داشته و بعد ساختاري داريرابطه مثبت و معنی
ثیر بر ه اجتماعی داراي بیشترین میزان تأسرمای
می گیري کارآفرینانه در سازمان است. لین و ینجهت

)Lin & Yin-Mei, 2005ثیر تأ) در مطالعه خود به بررسی
سرمایه اجتماعی و توانایی کارآفرینان بر عملکرد کسب و 

اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کارهاي جدید پرداخته
هاي کارآفرینی بر ثیر راهبردتأهاي اجتماعیسرمایه

هاي کارآفرین نمایند و سازمانعملکرد را تعدیل می
هاي کارآفرینی خود راهایی هستند که راهبردسازمان

مطابق با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل شناختی، 
ساختاري و ارتباطی تنظیم نمایند. 

اي، فنی و مهندسی کشـاورزي  هاي خدمات مشاورهشرکت
ها در سـطح  در استان کرمان به طور همزمان با سایر استان

اندازي و شروع به فعالیت کردند و راه1386کشور، از سال 
ــدود    ــر در حـ ــال حاضـ ــطح  52در حـ ــرکت در سـ شـ

هاي مختلـف اسـتان کرمـان در حـال فعالیـت و      شهرستان
رد باشند. بررسی اولیه عملکـ ارایه خدمات به روستاییان می

هـا بـا   این شرکت،اینکها حاکی از آن است که همشرکت
ــم از      ــف اع ــاد مختل ــددي در ابع ــکالت متع ــع و مش موان

برو شناختی، مهارتی و آموزشی روساختاري، محیطی، روان
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شده و از نظر سطح کارآفرینی در وضعیت چندان مطلـوبی  
قرار ندارند؛ در این زمینه، نتایج تحقیق درینی و همکـاران  

اصــلی مؤلفــه) حــاکی از آن اســت کــه هــر چهــار 1393(
کــارآفرینی ســازمانی شــامل نــوآوري، نوســازي راهبــردي، 

ــازمانی در شــرکت  ــاي خــدمات پیشــگامی و ریســک س ه
شـاورزي اسـتان کرمـان در    مهندسـی ک اي، فنی ومشاوره

پایینی قرار دارند. بر این اساس و با توجـه بـه   سطح نسبتا
هـاي  پایین بـودن سـطح کـارآفرینی سـازمانی در شـرکت     

اي، فنــی و مهندســی کشــاورزي اســتان خــدمات مشــاوره
پـذیري  کرمان از یک سـو و نیـز بـا در نظـر گـرفتن تـأثیر      

هـا و ارتباطـات   از پیوندهاي آن مؤلفهکارآفرینی سازمانی و 
شـرطی  اجتماعی و اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان پیش

ضروري بـراي توسـعه و تقویـت کـارآفرینی در سـازمان از      
سوي دیگر، مسأله اصلی ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه آیـا       
سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شـامل سـاختاري، ارتبـاطی و    

از نقش مثبتی ها شناختی با در نظر گرفتن رابطه میان آن
هـاي  در تقویت و توسـعه کـارآفرینی سـازمانی در شـرکت    

دار اي، فنی و مهندسـی کشـاورزي برخـور   خدمات مشاوره
له طرح شده، ایـن پـژوهش   هستند یا خیر؟ با توجه به مسأ

اثر با هدف اصلی بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی با تأکید بر 
ماعی بـر  ساختاري و شناختی سرمایه اجتابعادمستقیم غیر

اي، فنی هاي خدمات مشاورهدر شرکتکارآفرینی سازمانی
هاي جنوب اسـتان کرمـان   و مهندسی کشاورزي شهرستان

انجام گرفت. در قالب هدف اشاره شـده و بـر اسـاس مـرور     
ادبیات نظري و مطالعات تجربی مرتبط، در این بخش مدل 

همانطور کـه  ). 2نگارهمفهومی پژوهش ترسیم شده است (
پیداست هر سه بعد سـرمایه اجتمـاعی بـر روي    2نگارهاز 

باشـند؛ ایـن در   کارآفرینی سازمانی داراي اثر مستقیم مـی 
ه شده توسط لیو و ولـش  ی است که بر اساس مدل ارائحال

)Liao & Welsch, 2005 دو بعد ساختاري (از طریق بعد ،(
شناختی و ارتباطی) و شناختی (از طریـق بعـد ارتبـاطی)    

مستقیم نیز بـر روي کـارآفرینی سـازمانی    رات غیرداراي اث
باشند.   می

& Liao(رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی - 1نگاره Welsch, 2005(

کارآفرینی سازمانیها بر ثیر آنو تأسرمایه اجتماعی ارتباط بین ابعاد مدل مفهومی پژوهش: -2نگاره

سر

سرمایه ساختاري

سرمایه شناختی

بعد ارتباطی

کارآفرینی  
سازمانی

بعد ساختاري

بعد شناختی

پیشگامی

نوآوري

پذیريریسک

راهبردينوسازي
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ایـن تحقیـق   يهـا هیپژوهش، فرضیمدل مفهوممبنايبر 
شامل موارد زیر بودند:  

ینیبـا کـارآفر  یه اجتمـاع یسـرما ين بعـد سـاختار  یب-1
ن بعد یب-2وجود دارد؛ يداریرابطه مثبت و معنیسازمان
رابطـه  یسـازمان ینیبـا کـارآفر  یه اجتماعیسرمایشناخت

ین بعــد ارتبــاطیبــ-3وجــود دارد؛ يداریمثبــت و معنــ
رابطـه مثبـت و   یسـازمان ینیبـا کـارآفر  یجتماعه ایسرما
یه اجتمـاع یسرمايبعد ساختار-4وجود دارد؛ يداریمعن
از یسـازمان ینیبر کارآفريداریم معنیمستقریاثر غيدارا
؛ باشـد یمیه اجتماعیسرمایو ارتباطیق ابعاد شناختیطر
م یمسـتق ریاثر غيدارایه اجتماعیسرمایبعد شناخت-5و 

یق بعـد ارتبـاط  یـ از طریسـازمان ینیبر کارآفريداریمعن
باشد.یمیه اجتماعیسرما

روش پژوهش
بـا توجـه   ی،از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کماین تحقیق

نحــوه لحــاظ بــهبــه هــدف از نــوع تحقیقــات کــاربردي و 
همبســتگی -هـا، جــزء تحقیقـات توصـیفی   گـردآوري داده 

از روش تحلیـل  ،گیهاي همبسـت باشد که از بین روشمی
جامعـه آمـاري ایـن    واریانس بهره برده اسـت. -کوواریانس

ــق را  ــر از 346تحقی ــرکت نف ــاي ش ــدمات  اعض ــاي خ ه
اي، فنـی و مهندسـی کشـاورزي در سـطح جنـوب      مشاوره

دادنـد کـه بـا توجـه بـه جـدول       استان کرمان تشکیل مـی 
Bartlett(بارتلت و همکاران et al., نفـر  215)، تعداد 2001

آنان براي انجام تحقیق انتخاب شدند. با توجه بـه وجـود   از
شش شهرستان زیر نظر سازمان جهاد کشاورزي جیرفت و 

اي، فنـی و  هـاي خـدمات مشـاوره   متناسب شرکتتوزیع نا
مهندسی کشاورزي در سطح این شـش شهرسـتان، بـراي    

اي بـا انتسـاب   گیـري طبقـه  ها از روش نمونهانتخاب نمونه
). 1شد (جدول متناسب استفاده

هاهاي اختصاص یافته به هر یک از آنها و تعداد نمونهها به تفکیک شهرستانتعداد اعضاي شرکت- 1دول ج
تعداد نمونه اختصاص یافتههاتعداد کل اعضاي در هریک از شهرستانهااسامی شهرستانشماره

11572جیرفت1
9156عنبرآباد2
3119کهنوج3
2113نمنوجا4
4327قلعه گنج5
4528رودبار جنوب6

346215جمع کل

ها در این تحقیق پرسشنامه بـود کـه از   ابزار گردآوري داده
اي پاسـخگویان و  هـاي فـردي و حرفـه   سه بخش مشخصـه 

هــاي کــارآفرینی مؤلفــههــاي مــرتبط بــا ســنجش پرســش
Innovativenessنـوآوري ( مؤلفـه سـازمانی شـامل چهـار    

(INN)،(راهبردينوسازي)Renewal (REN)( پیشگامی ،
)Pro-activeness (PRO)پذیري () و ریسکRisk- taking

(RIS) سـاختاري  بعـد سرمایه اجتماعی شامل سه ابعاد) و
)Structural (STR)( ، ارتبــــاطی)Communicative

(COM) ) و شـناختی (Cognitive (CON)( شـده  تشـکیل
ــراي ســ2بــود (جــدول  هــاي کــارآفرینی مؤلفــهنجش ). ب

هاي استاندارد آنتونسیک و هیسـریچ سازمانی از پرسشنامه
)Antoncic & Hisrich, 2001 ــاران ) و اســچیپرز و همک
)Scheepers et al., 2008 ــنجش ــاد) و س ــرمایه ابع س

ــت   ــتاندارد ناهاپی ــنامه اس ــاعی از پرسش ــال اجتم و گوش
)Nahapiet & Ghoshal, مقیــاس ه شــد.) اســتفاد1998

سـطحی از  5، طیف لیکرت هاي دوم و سومسنجش بخش
هـاي کـارآفرینی   مؤلفهبراي 5تا خیلی زیاد= 1خیلی کم= 

ابعـاد  بـراي  5تا کامالً موافـق=  1سازمانی و کامالً مخالف= 
بود.سرمایه اجتماعی
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براي تعیین روایی ابزار تحقیـق از روایـی صـوري و روایـی     
ا، تشخیصـی و منطقـی) اسـتفاده    سازه (شامل روایی همگر

ــوري   ــی ص ــد. روای ــنامه ش ــان و  پرسش ــر کارشناس ــا نظ ب
(شـامل اعضـاي   متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش 

ت علمـی گـروه تـرویج، ارتباطـات و توسـعه روسـتایی       أهی
دانشــگاه زنجــان و کارشناســان ســازمان جهــاد کشــاورزي 

ییـد قـرار   أورد تمـ شهرستان هاي جنـوب اسـتان کرمـان)   
. در خصوص روایی سازه، براي ارزیابی روایی همگـرا  رفتگ

از سه معیار مختلف شامل بارهاي عاملی استاندارد مساوي 
، میانگین واریانس استخراج شده مساوي و 5/0و بزرگتر از 

7/0و پایـایی ترکیبـی مسـاوي و بزرگتـر از     5/0بزرگتر از 
استفاده شد. همچنین، براي بررسی روایـی تشخیصـی، دو   

تگی اخص میـانگین واریـانس اسـتخراج شـده و همبسـ     ش
نظر قرار گرفـت، بـه نحـوي    هاي مکنون با یکدیگر مدعامل

کــه بایســتی مربــع همبســتگی بــین دو متغیــر مکنــون از 
میانگین واریانس استخراج شـده هـر دو مکنـون کـوچکتر     
باشد تا سازه از روایی تشخیصی مناسـبی برخـوردار گـردد    

)Hair et al., افزون بر بررسی روایی ابـزار تحقیـق   ). 2010
در قالب موارد اشاره شده، به منظـور بررسـی پایـایی ابـزار     
تحقیق نیز از پایایی ترکیبـی اسـتفاده شـد کـه مقـدار آن      

باشد. در قالـب  7/0ها باید بزرگتر از براي هر یک از مکنون
سازي معادالت سـاختاري، بـراي   تکنیک چند متغیره مدل

هـاي  ست بودن مدل و برازش آن با دادهبررسی و آزمون در
هـاي بـرازش اسـتفاده شـد کـه در ایـن       میدانی از شاخص

Relative(نسـبی اسـکوئر  ها شامل کايتحقیق این شاخص

Chi-square()
df

x 2

Rootمانـدها ( میانگین مجـذور پـس  )،

Mean Square Residual (RMR) ــدگی )، شــاخص برازن
میـزان  شـاخص )،Incremental Fit Index (IFI)فزاینـده ( 
ــاق ( ــاخص Goodness of Fit Index (GFI)انطب )، ش

) و Comparative Fit Index (CFI)برازنــدگی تطبیقــی (
ــب      ــاي تقری ــانس خط ــرآورد واری ــه دوم ب ــاخص ریش ش

)Root Mean Square Error of Approximation

(RMSEA)   بودند. با توجه به اینکه یکی از اهـداف اصـلی (
مستقیم ابعاد داري مجموع اثر غیراین تحقیق، آزمون معنی

ــر کــارآفرینی   ســاختاري و شــناختی ســرمایه اجتمــاعی ب

ســازمانی (یعنــی نقــش میــانجی بعــد شــناختی ســرمایه  
جتماعی در رابطه بین بعد ساختاري با کارآفرینی سازمانی ا

ی بعد ارتباطی در رابطه بین بعد شناختی و نیز نقش میانج
هـا  با کارآفرینی سازمانی) و تعیین اثر کل هر یک از متغیر

بر روي متغیر وابسته تحقیق بود، براي این منظـور از روش  
سازي اسـتفاده شـد. الزم بـه ذکـر     منظوره خودگردانچند

هاي میـانجی یـک   نقش متغیرآزمونروش سنتی است که 
Baron(باشد که توسط بـارون و کنـی  یممتداولرهیافت 

& Kenny, 1986ـ ) ارا ه شـده و توسـط محققـان دیگـري     ئ
) بسط یافته است؛ Mackinnon, 2008(همچون مک کینن

اجراي این روش نیازمند شـرایط خاصـی ماننـد کنتـرل و     
هـا بـا یکـدیگر در قالـب     چک کردن روابط تک تک متغیـر 

وابـط ایـن   هـاي جداگانـه و سـپس در نظـر گـرفتن ر     مدل
ــر ــا روش   متغی ــایی اســت. ام ــدل نه ــک م ــب ی ــا در قال ه

سـازي کــه یـک تکنیـک جدیــد بـراي آزمــون     خـودگردان 
رود، امکان بـرآورد  به شمار می)Mediation Test(میانجی

)، ABCمسـتقیم (مجمـوع   کلی مجموع یک اثـر غیـر  
داري و تعیــین ســطحی از فاصــله اطمینــانســطح معنــی

)Confidence Intervals(  ــی ــه تخمین ــک نقط ــراي ی را ب
Mallinckrodtنمایـد ( فـراهم مـی   et al., ). از جملـه  2006

سـازي آن اسـت   مزایاي اصلی استفاده از روش خـودگردان 
هـا در  مستقیم بین متغیرکه این روش امکان آزمون اثر غیر

ز نمونـه آمـاري واقعـی از طریـق     سطح و تعدادي بیشـتر ا 
Resampling with(گـذاري گیـري مجـدد بـا جـاي    نمونه

Replacement(  از یک نمونه مادر یا اصلی به تعداد دفعـات
-سازد. از اینزیاد به صورت تصادفی و خودکار را میسر می

هاي ناشـی  توان محدودیتگیري از این روش میرو، با بهره
ها و یا کم بودن حجم نمونه آمـاري  از غیر نرمال بودن داده

هایی که داراي سطح باالیی از پیچیدگی به ویژه براي مدل
ثیر نرمـال  أهستند و ممکن اسـت نتـایج تحقیـق تحـت تـ     

ها یا کوچک بودن حجم نمونه اصلی قرار گیرد، نبودن داده
,Klineرا بر طـرف نمـود (   ). بـراي تجزیـه و تحلیـل    2010

ــودگ داده ــراي روش خ ــا و اج ــزار  ه ــرم اف ــازي از ن ردان س
استفاده شد.   AMOS20گرافیکی 

هاي پژوهش یافته



1394/ 1/ شماره11علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

151

گیري کارآفرینی سازمانی   مدل اندازه-1
هـاي کـارآفرینی   مؤلفـه گیـري  به منظور برآورد مدل اندازه

ــرکت  ــازمانی در ش ــاوره س ــدمات مش ــاي خ ــی و ه اي، فن
هاي گردآوري شده با اسـتفاده از  مهندسی کشاورزي، داده

AMOS20ییـدي مـورد تجزیـه و    أاز طریق تحلیل عاملی ت
تحلیل قرار گرفتنـد. بـا توجـه بـه نتـایج تحقیـق، تمـامی        

ها از پایایی مناسبی برخوردار بوده و داراي بار عاملی متغیر
).3بودند (جدول 5/0بزرگتر از 

نتایج مربوط به مقادیر میـانگین واریـانس اسـتخراج شـده     
شـاخص بـراي هـر چهـار مکنـون      نشان داد که مقدار این 

پــذیري، نوســازي راهبــردي، پیشــگامی و نــوآوري ریســک
). همچنــین، نتــایج تحقیــق 4بــود (جــدول 5/0بیشــتر از 

حاکی از آن بود که مقادیر پایایی ترکیبـی محاسـبه شـده    
بودنـد  7/0براي هر چهار مکنون مورد مطالعـه، بزرگتـر از   

ه دست آمـده بـر   ). در مجموع، با توجه به نتایج ب4(جدول 
توان بیان داشـت  هاي سه گانه اشاره شده، میاساس معیار

که ابزار تحقیق از روایی همگراي مناسبی برخوردار بود. در 
خصوص روایی تشخیصی، بر اساس نتایج تحقیق مشـخص  
شد که مربع ضریب همبسـتگی متغیرهـاي مکنـون مـورد     
مطالعـه بـه صـورت دو بـه دو کمتـر از میـانگین واریـانس       

هـاي مکنـون بـود و در    استخراج شده براي تک تک متغیر

نتیجه، ابزار تحقیق اعتبار تشخیصـی مناسـبی داشـت. بـه     
بـا توجـه بـه    همین منوال، در خصوص روایی منطقی نیـز  

، ضرایب همبستگی بین هر چهار 4نتایج مندرج در جدول 
دار شده و در نتیجه ابزار تحقیق داراي روایـی  مکنون معنی

هاي مورد مطالعه نیز از د. در مورد پایایی مکنونمنطقی بو
هـاي  آنجایی که مقادیر پایایی به دست آمده بـراي مکنـون  

بودنـد، بنـابراین، ابـزار تحقیـق داراي     7/0مختلف باالتر از 
).4پایایی مناسبی بود (جدول 

ــایج کســب شــده از تحقیــق در    ــر اســاس نت در نهایــت، ب
مختلف بـرازش  هايخصوص آزمون برازش مدل و شاخص

، برازش مدل در سطح قابل قبولی بود.  5در جدول 
گیري سرمایه اجتماعیمدل اندازه-2

گیري سـرمایه  هاي به دست آمده از برآورد مدل اندازهیافته
از طریـق تحلیـل   AMOS20افـزار  فکري با اسـتفاده از نـرم  

آورده شـده اسـت. بـا    8و 7، 6ییدي در جـداول  عاملی تأ
(در COG5ایج تحقیق، به استثناي یک متغیـر  توجه به نت

مکنون شناختی) که به دلیل داشـتن بـار عـاملی کمتـر از     
ها از پایـایی  گیري حذف شد، سایر متغیرل اندازهاز مد5/0

5/0مناسبی برخوردار بـوده و داراي بـار عـاملی بزرگتـر از     
).6بودند (جدول 
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هاهاي مربوط به هریک از آنها و نمادگویهه به همراه هاي اصلی پرسشنامبخش-2دول ج
ها (نمادها)هیگوربخشیزبخش

ه یسرما
یاجتماع

يساختار
)STR(

)،STR1(باشد انتخاب اعضا براي انجام امور مختلف در شرکت متناسب با تحصیالت (تخصص) و تجارب کاري افراد می
هاي کاري و شغلی اعضا در حیطه)،STR2(ردیگیسهولت انجام مر شرکت به یا مالقات با همکاران و مدییدسترس

، اعضاي )STR4(در شرکت به صورت شورایی استيریگمیتصميمبنا)،STR3(شرکت به خوبی شفاف و روشن است
هاي کاري مختلفی براي در شرکت، گروه) وSTR5(شرکت از آزادي عمل مناسبی براي انجام وظایف خود برخوردارند

)STR6(ام وظایف متناسب شکل گرفته است انج

یارتباط
)COM(

مدیر و اعضاي شرکت در روابط )، COM1(بر صداقت و اعتماد متقابل است ین اعضا در شرکت مبتنیو روابط بيهمکار
هاين اعضا و بخشیبيهمکار)، COM2(کاري و غیرکاري (رسمی و غیررسمی) احترام زیادي براي یکدیگر قایل هستند 

يهاهاي گروهی و کاراعضاي شرکت در فعالیت)،COM3(شود یمیک ضرورت مهم در شرکت تلقیمختلف، به عنوان 
باشند و آستانه تحمل مناسبی میيریپذه انتقادیاعضاي شرکت داراي روح)، COM4(دارند یمشارکت فعالیمیت
)COM5 ،(ري مناسبی برخوردارند پذیلیتحقق اهداف شرکت، از حس تعهد و مسئوتياعضا برا)COM6 ،( اعضاي شرکت

شرکت از ارتباط و تعامل ) و COM7(دانند داراي احساس همدلی باالیی بوده و خود را متعلق به یک خانواده مشترك می
)COM8(برخوردار است یردولتیو غیدولتيهامناسبی با نهادها و ارگان

یشناخت
)COG(

اعضاي شرکت منافع جمعی و تحقق )، COG1(مشترکی هستند ینداز و اهداف سازمانچشم ايمدیر و اعضاي شرکت دارا
اعضاي شرکت وظایف کاري/ شغلی خود را به )، COG2(دهند یح میترجيرا بر منافع و اهداف فردیاهداف سازمان

)، COG4(ایی دارند هاي شرکت آشنها و ماموریتاعضاي شرکت به اندازه کافی با هدف)، COG3(دهند درستی انجام می
و اعضا و مدیر شرکت از زبان و )COG5(باشند برخوردار مییها و فرهنگ سازمانی مشترکمدیر و اعضاي شرکت از ارزش

)COG6(براي ارتباط و تعامل با یکدیگر برخوردار هستند یم مشترکیمفاه

ینیکارآفر
یسازمان

يریپذکسیر
)RIS(

)، RIS1سک (یريدارايهاتیاز کارکنان در فعاليو معنویت مالیان سازمان و حماریمديسک (معقول) از سویرش ریپذ
)، تحمل انحراف RIS2د به کشاورزان (یه خدمات جدئنوآروانه کارکنان در ارايهاران سازمان از رفتاریل و استقبال مدیتما

ش سازمان به ی)، گراRIS3د (یمات جده خدیارايران برایمديکارکنان از قواعد و مقررات معمول در سازمان از سو
کوچک يهاها و طرحسازمان از پروژهیبانی) و پشتRIS4د (یه خدمات جدئنه ارایمعقول و حساب شده در زميهاسکیر

)RIS5د به کشاورزان (یه خدمات جدیاراينوآورانه کارکنان برایشیآزما

راهبردي ينوساز
)REN(

و ی)، انسجام بخشREN1د (یجديهانهیزميها به سوسازمان و سوق دادن آنمعمول يهاتینظر در فعالدیتجد
ها و مداوم روشینیگزی)، جاREN2(یمیتيهاتیمختلف در سازمان و توسعه فعاليهات بخشیفعاليسازهماهنگ

در یف اهداف و رسالت سازمانینظر و باز تعردی)، تجدREN3د (یجديهاندیها و فرآسازمان با روشیمیقديهاندیفرآ
ها با و مهارت آنیش آگاهی)، آموزش مداوم و مستمر کارکنان و  افزاREN4د به کشاورزان (یه خدمات جدیارايراستا

سازمان و ید نظر در ساختار سلسله مراتبی)، تجدREN5نانه (یکارآفريهاو مهارتيزیر، برنامهيت قدرت نوآوریهدف تقو
اثربخش و یجاد ارتباطات سازمانی) و اREN6نوآورانه (يهاندیل فرآیتسهير در راستایپذانعطافیزمانتوسعه ساختار سا

)REN7ران سازمان (ین کارکنان و مدیشفاف ب

)INN(ينوآور

بود د به منظور بهیجديهادهیه اید و ارای)، تولINN1ط کار (ید و نوآورانه در محیجديهادهید سازمان بر توسعه ایکتأ
)، INN3ه خدمات (ئارايد در سازمان برایجديهادهیايریگ)، بکارINN3ه خدمات (یسازمان در ارايهاندیها و فرآروش

ه خدمات ئجاد و ارای) و اeinn4سازمان (ییبهبود عملکرد و کارايد در راستایجديهاندیها و فرآروشمداوم يجستجو
)INN5(مختلف به کشاورزان يهانهید در زمیجد

یشگامیپ
)PRO(

شرو بودن سازمان ی)، پPRO1د به کشاورزان (یها و خدمات جددهیه ائجاد و ارایدر ايشتازیو پیشگامیل سازمان به پیتما
يهاندیفرآيریگران سازمان به منظور بکارینگر بودن مدندهی)، آPRO2د به کشاورزان (یه خدمات جدئجاد و ارایدر ا

مختلف يهانهیدر زمیل و مشکالت سازمانیمواجه اثربخش با مسايدر راستايزیر) و برنامهPRO3ان (نوآورانه در سازم
)PRO4(
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ییدي مرتبه اول) أ(تحلیل عاملی تکارآفرینی سازمانیگیري خالصه نتایج به دست آمده از مدل اندازه- 3جدول
نسبت بحرانیاستاندارديخطاار عاملیبمقادیر غیراستانداردنشانگرها در مدلمتغیرهاي مکنون

نوآوري

INN11567/0----
INN2188/1690/0167/0113/7
INN3004/1651/0164/0866/6
INN4063/1710/0147/0232/7
INN5915/0578/0144/0349/6

نوسازي راهبردي

REN11508/0----
REN2203/1568/0200/0008/6
REN3297/1652/0199/0510/6
REN4373/1635/0211/0517/6
REN5413/1640/0219/0446/6
REN6297/1658/0198/0543/6
REN7084/1599/0175/0203/6

پیشگامی

PRO11793/0----
PRO2843/0679/0089/0507/9
PRO3873/0692/0090/0697/9
PRO4874/0682/0092/0540/9

پذیريریسک

RIS11551/0----
RIS2215/1594/0191/0348/6
RIS3418/1659/0209/0770/6
RIS4415/1640/0213/0654/0
RIS5464/1615/0226/0493/6

ازمانیکارآفرینی سییدي أنتایج روایی و پایایی ترکیبی به دست آمده از تحلیل عاملی ت-4جدول 

پایایی ترکیبیمکنون
هاضرایب همبستگی بین مکنون

پذیريریسکپیشگامینوسازي راهبردينوآوري
------776/01نوآوري

----734/01***805/0نوسازي راهبردي
750/01***741/0***815/0پیشگامی

649/01***887/0***613/0***750/0پذیريریسک
001/0داري در سطح : معنی***

هاي برازشگیري کارآفرینی سازمانی با شاخصنتایج میزان انطباق مدل اندازه-5جدول 
شاخص

df

x 2

IFIGFIRMRCFIRMSEA

≥90/008/0≥≥90/008/0≥90/0≥≥3شدهمعیار پیشنهاد
745/1911/0839/0065/0909/0060/0شدهمقدار گزارش 
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ییدي مرتبه اول) (تحلیل عاملی تأیه اجتماعیسرماگیريخالصه نتایج به دست آمده از مدل اندازه-6جدول 
ضرایب استانداردمقادیر غیراستانداردنشانگرها در مدلمتغیرهاي مکنون

نسبت بحرانیاستاندارديخطا(بار عاملی)

ساختاري

STR11756/0----
STR2859/0696/0090/0592/9
STR3938/0679/0100/0349/9
STR4875/0597/0107/0186/8
STR5992/0720/0100/0934/9
STR6935/0731/0093/0085/10

ارتباطی

COM11636/0----
COM2143/1653/0146/0847/7
COM3906/0592/0125/0249/7
COM4087/1634/0142/0664/7
COM5223/1655/0156/0860/7
COM6142/1635/0149/0679/7
COM7303/1681/0161/0104/8
COM8319/1647/0169/0790/7

شناختی

COG11630/0----
COG2113/1727/0135/0246/8
COG3012/1655/0132/0645/7
COG4199/1730/0145/0266/8
COG5767/0458/0135/0686/5
COG6040/1663/0135/0713/7

نتایج مربوط به مقادیر میـانگین واریـانس اسـتخراج شـده     
نشان داد که مقـدار ایـن شـاخص بـراي هـر سـه مکنـون        

). 7بود (جـدول  5/0بیشتر از ارتباطیساختاري، انسانی و 
همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مقـادیر پایـایی   
ترکیبی محاسبه شده براي هر سه مکنـون مـورد مطالعـه،    

). در مجمـوع، بـا توجـه بـه     7بودند (جدول 7/0بزرگتر از 
نتایج به دست آمده بر اسـاس معیارهـاي سـه گانـه اشـاره      

تـوان بیـان داشـت کـه ابـزار تحقیـق از روایــی       شـده، مـی  
ــی     ــوص روای ــود. در خص ــوردار ب ــبی برخ ــراي مناس همگ

یج تحقیق مشخص شـد کـه مربـع    تشخیصی، بر اساس نتا
ضـریب همبســتگی متغیرهــاي مکنــون مــورد مطالعــه بــه  
صورت دو به دو کمتر از میانگین واریانس اسـتخراج شـده   

براي تک تـک متغیرهـاي مکنـون بـود و در نتیجـه، ابـزار       
تحقیق اعتبار تشخیصی مناسبی داشت. به همـین منـوال،   

نـدرج در  در خصوص روایی منطقی نیز با توجه به نتـایج م 
دار ، ضرایب همبستگی بین هر سه مکنـون معنـی  7جدول 

شده و در نتیجه ابزار تحقیق داراي روایی منطقـی بـود. در   
هاي مـورد مطالعـه نیـز از آنجـایی کـه      مورد پایایی مکنون

هـاي مختلـف   مقادیر پایایی به دسـت آمـده بـراي مکنـون    
ایـایی  بودنـد، بنـابراین، ابـزار تحقیـق داراي پ    7/0باالتر از 

).  7مناسبی بود (جدول 
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیـق در خصـوص   

هاي مختلف برازش در جدول آزمون برازش مدل و شاخص
، برازش مدل در سطح قابل قبولی بود.8
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یه اجتماعیسرماییدي بی به دست آمده از تحلیل عاملی تأنتایج روایی و پایایی ترکی- 7جدول 

یی ترکیبیپایامکنون
هاضرایب همبستگی بین مکنون

شناختیارتباطیساختاري
----846/01ساختاري
--535/01***873/0ارتباطی
675/01***479/0***793/0شناختی

001/0داري در سطح : معنی***

هاي برازشاجتماعی با شاخصهگیري سرماینتایج میزان انطباق مدل اندازه-8جدول 
شاخص

df

x 2

IFIGFIRMRCFIRMSEA

≥90/008/0≥≥90/008/0≥90/0≥≥3شدهمعیار پیشنهاد
700/1924/0873/0041/0923/0058/0شدهمقدار گزارش 

ساختاري تحقیقمدل-3
ل یـ ا تحلیـ يریـ گانـدازه يهادر این بخش، بر اساس مدل

هـا  هر یک از سـازه يبخش قبلی براکه دريدییأتیعامل
در قالـب مـدل سـاختاري    به صورت جداگانـه ارایـه شـد،    

در رابطـه  پژوهش صلی هاي اهاقدام به آزمون فرضیتحقیق 
ابعـاد  هـاي مسـتقل مـدل شـامل     ر هر یک از متغیریثأتبا 

سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته کـارآفرینی سـازمانی در   
کشـاورزي  فنی و مهندسی ، ياخدمات مشاورهيهاشرکت
ق بر اسـاس مـدل   یتحقيرهایمتغن یبیروابط علگردید.

ــق د ــب مفهــومی تحقی ــرات مســتقدو دســته ر قال م و یاث
کـه  برآورد گردیـد AMOS20افزار از طریق نرممیمستقریغ

3نگـاره و 10و 9به دسـت آمـده از آن در جـداول    نتایج
ل از ج حاصـ ینتـا در ایـن خصـوص،   . نشان داده شده است

کـه مـدل بـرآورد شـده بـر      دادنشان مدل ییکویبرازش ن
ازش مناسبی برخوردار بود از برمختلف يهااساس شاخص

). 9(جدول 
پیداست سه بعد سـرمایه  3نگارههمچنین، همانطور که از 

اجتماعی شامل ابعاد ساختاري، شناختی و ارتبـاطی بـا در   
41د مسـتقیم در حـدو  نظر گرفتن روابط مسـتقیم و غیـر  

.انددرصد از واریانس کارآفرینی سازمانی را تبیین نموده
سـاختاري  خالصه نتایج بـه دسـت آمـده از بـرآورد مـدل     

نشان داده شده است. بر اساس نتایج 10تحقیق در جدول 
هـا  ، تمامی روابط مستقیم بین متغیـر 10مندرج در جدول 

اند. دار شدهدرصد معنی5در سطح 

هاي برازش زان انطباق مدل ساختاري با شاخصنتایج می-9جدول 
شاخص

df

x 2

IFIGFIRMRCFIRMSEA

≥90/008/0≥≥90/008/0≥90/0≥≥3شدهمعیار پیشنهاد
730/1920/0860/0043/0919/0059/0شدهمقدار گزارش 

 .
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قیتحقيمدل ساختار-3نگاره

یسازمانینییکدیگر و کارآفربا یه اجتماعیسرماابعادن یبیونیسب رگریضرا- 10ل جدو
-ریر غیمقادرابطه 

استاندارد
يخطا

استاندارد
ضریب 
سطح ینسبت بحراناستاندارد

داريمعنی
471/0081/0536/0824/5001/0یشناخت--->يساختار
598/0093/0686/0410/6001/0یارتباط--->یشناخت
249/0126/0242/0983/1047/0یسازمانینیکارآفر--->یشناخت
343/0126/0291/0717/2007/0یسازمانینیکارآفر--->یارتباط

220/0077/0244/0858/2004/0یسازمانینیکارآفر--->يساختار

یو شـناخت يسـاختار ابعـاد م یمستقریاثر غآزمون-4
بـا اسـتفاده از   یسـازمان ینیبر کارآفریه اجتماعیسرما

گردان سازيخودوش ر
بر اساس نمونه آمـاري  خودگردان سازيبراي اجراي روش 

)، از طریـق  Hayes, 2009پیشنهاد داده شده توسط هـایز ( 
گذاري بر مبناي هاي فرعی متعدد با جايگیريانجام نمونه

اقدام ان ینفر از پاسخگو215گرفته شده از هاي اصلی داده
نـان  یدر سطح اطمییتا5000نمونه ینیگزیجاد و جایابه 
طـور  ه بـ د. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه      یگرددرصد 95

مجـدد گیـري بایستی حجم نمونه از طریـق نمونـه  معمول 
افـزایش دفعـات   افزایش یابـد، هـر چنـد،    1000تا حداقل 

هـا  تواند تا حد کمـی بـه دقـت بـاالتر در بـرآورد     تکرار می
خـودگردان  ده از اجـراي روش  نتایج به دست آمـ بیانجامد.

و يم ابعــاد ســاختاریمســتقریـ بــراي آزمــون اثــر غسـازي 
در یسـازمان ینیکـارآفر يبر رویه اجتماعیسرمایشناخت

از گونـه  همـان ) نشـان داده شـده اسـت.    12و 11جداول (
پیداســت بــر اســاس توزیــع 11ل نتــایج منــدرج در جــدو

ــه ــازنمون ــده  اي ب ــد ش ــا5000تولی ــق رییت وش از طری
اثر مجموع درصد، 95نان یاطمسطحدر گردان سازيخود

ینیبـر کـارآفر  یه اجتماعیسرمايساختاربعدم یمستقریغ
ــا مقــدار یو ارتبــاطیشــناختابعــادق یــاز طریســازمان ب

يو خطـا 237/0مقـدار  برابر بامیمستقریاستاندارد شده غ
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گـر، بـا  یه عبارت دب.دار شده استمعنی،083/0استاندارد 
م کمتـر از  یمسـتق ریـ اثر غيدارینکه سطح معنیتوجه به ا

ن یـ اين و بـاال ییپـا کران در دامنه صفر عدد و بوده 05/0
رد، از یـ گیقـرار نمـ  ) 433/0تا 106/0نان ی(فاصله اطماثر 
د شده برابـر بـا صـفر    م استانداریمستقریزان اثر غیرو، ماین

منـوال،  بـه همـین  ). 11باشد (جدول یدار مینبوده و معن
م یمسـتق ریـ حاکی از آن بود که مجموع اثر غتحقیق ج ینتا

از یسـازمان ینیبـر کـارآفر  یه اجتمـاع یسرمایشناختبعد
م یمسـتق ریـ با مقدار اسـتاندارد شـده غ  یارتباطبعدق یطر

، با توجه به اینکه 092/0استاندارديو خطا199/0برابر با
اثـر (فاصـله   عدد صفر در دامنه کران پـایین و بـاالي ایـن    

بـود دار یمعنـ ) قرار نگرفته بود، 391/0تا 029/0نان یاطم
. )11(جدول 

هـاي قبلـی، اثـرات    بر اساس نتایج به دست آمده در بخش
مستقیم و همچنین اثـرات کـل هـر یـک از     مستقیم و غیر

بسـته کـارآفرینی   هاي مستقل تحقیـق بـر متغیـر وا   متغیر
گونـه  ت. همـان نشان داده شده اسـ 12سازمانی در جدول 

شـود بعـد ارتبـاطی    که از نتایج کسب شده مشـخص مـی  
) و 291/0سرمایه اجتماعی داراي بیشترین اثـر مسـتقیم (  

ــر    ــاعی داراي بیشــترین اث ــاختاري ســرمایه اجتم ــد س بع
باشـد.  ) بـر کـارآفرینی سـازمانی مـی    237/0غیرمستقیم (

همچنین، در مجموع بر اسـاس اثـر کـل، بعـد سـاختاري      
) بـر روي  480/0اعی داراي بیشـترین تـاثیر (  سرمایه اجتم

کارآفرینی سازمانی بوده است.  

گردان سازيخودها بر اساس روش ریم متغیمستقریج اثرات غینتا- 11جدول

ر استاندارد یمقادروابط
میرمستقیشده غ

استاندارديخطا
میرمستقیاثر غ

Bootstrap)نانیفاصله اطم)CI(95درصد(

يداریسطح معنکران باالنییکران پا
)Two Tailed(

یسازمانینیکارآفر>--يساختار
237/0083/0106/0433/0004/0)یو ارتباطیشناختابعادق ی(از طر

یسازمانینیکارآفر>--یشناخت
199/0092/0029/0391/0025/0)یارتباطبعدق ی(از طر

هاي تحقیقستقیم متغیرمغیرومستقیمکل،اثراتتفکیک- 12جدول 
شدهداثرات استاندارروابط

کلغیرمستقیممستقیم
ینیکارآفر>--يساختار

)536/0*242/0+686/0*291/0=(244/0237/0یسازمان
)244/0+237/0=(480/0)یو ارتباطیشناختابعادق ی(از طر

ینیکارآفر>--یشناخت
)686/0*291/0=(242/0199/0یسازمان

)242/0+199/0=(441/0)یارتباطبعدق ی(از طر

ینیکارآفر>-- یارتباط
291/0-291/0یسازمان
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و پیشنهادها گیري نتیجه
بـرآورد مـدل سـاختاري    نتایج به دست آمده از با توجه به

ــتقیم و     ــط مس ــامی رواب ــرفتن تم ــر گ ــا در نظ ــق ب تحقی
کـه بـر اسـاس    مشـخص شـد   هـا  مستقیم بـین متغیـر  غیر

مختلف، مدل اشاره شـده از بـرازش مناسـبی    يهاشاخص
ـ یبرخوردار بوده و تمامی روابط مسـتق  هـا در  ریـ ن متغیم ب

همچنین، نتایج حـاکی از  اند. دار شدهیدرصد معن5سطح 
سه بعـد سـرمایه اجتمـاعی شـامل سـاختاري،      آن بود که 

شناختی و ارتباطی بـا در نظـر گـرفتن روابـط مسـتقیم و      
متغیر وابسـته  درصد از واریانس 41غیرمستقیم در حدود 

هاي خـدمات  در شرکتکارآفرینی سازمانی پژوهش یعنی 
هـاي  اي، فنی و مهندسی کشـاورزي در شهرسـتان  مشاوره

بـا توجـه بـه    انـد.  را تبیـین نمـوده  جنوب اسـتان کرمـان   
هـاي  دار بودن تمـامی روابـط مسـتقیم بـین متغیـر     معنی

سـتقیم بـین   مو وجـود برخـی روابـط غیـر    مختلف تحقیق
بـرآورد  ، به منظور ها بر اساس مدل مفهومی پژوهشمتغیر

مجموع اثر داري معنیآزمون ها و هر یک از متغیرکلی اثر 
دو بعد ساختاري و شناختی سرمایه اجتماعی مستقیم غیر

نتـایج تحقیـق در   استفاده شـد.  گردان سازيخوداز روش 
عـد  م بیمسـتق ریـ مجمـوع اثـر غ  این بخش نشـان داد کـه   

ق یاز طریسازمانینیبر کارآفریه اجتماعیسرمايساختار
و همچنــین مجمــوع اثــر   یو ارتبــاطیابعــاد شــناخت 

ینیبـر کـارآفر  یه اجتماعیسرمایم بعد شناختیمستقریغ
دار بـود و در کـل، بـر    یمعنیق بعد ارتباطیاز طریسازمان

ســرمایه ،اســاس میــزان/ شــدت اثــر کــل بعــد ســاختاري
ــاعی داراي ــأاجتم ــارآفرینی  بیشــترین ت ــر ک ــر متغی ثیر ب

شناختی هاي مؤلفهسازمانی بود و پس از آن نیز به ترتیب 
در ایــن زمینــه، هــر ســازمان و قــرار داشــتند. و ارتبــاطی 

سـازمانی  ینیبه منظـور توسـعه و تقویـت کـارآفر    یشرکت
توجـه  ینیکـارآفر يبرایست ابتدا به ساختار مناسبیبایم

) بر این باورند که داشـتن  1387ن (پور و همکارایکند. قل
و انجـام کـار بـه صـورت     يریگمیساختار مناسب در تصم

ت یدر سازمان و در نهايو نوآوريپروردهیموجب ایگروه
یاز طریـق طراحـ  شـود. یمـ یسـازمان ینیتوسعه کـارآفر 

ساختار مناسب و تقویت بعد ساختاري سـرمایه اجتمـاعی   
يهـا يتیـارات و آزاد اي، اخهاي خدمات مشاورهدر شرکت

ت یآنان حمايهادهیالزم به اعضاي شرکت داده شده و از ا
هـا بـه منـابع و    آنیز امکـان دسترسـ  ید و نیآبه عمل می
گـردد. پشـتیبانی از   و جامع فراهم میيرتکراریاطالعات غ

ها و تسهیل اي موجود در شرکتها و ارتباطات شبکهپیوند
هاي ارتباطی و افـزایش  ریانتواند از طریق بهبود جآنها می

ها با یکدیگر و افـزایش  رسمی اعضاي شرکتارتباطات غیر
حمایت اجتمـاعی سـبب بهبـود سـطح خالقیـت اعضـا و       

پذیري و نوآوري بـه منزلـه دو عنصـر اصـلی     تقویت ریسک
یارتبـاط يهـا ش مهـارت یافـزا کارآفرینی سازمانی گردد.

یرا فـراهم مـ  در سازمان یکار گروهيالزم برايهانهیزم
را یسـازمان ینیتوسـعه کـارآفر  يتواند بسترهایآورد و م

افـزون بـر ایـن،    ).1391و همکاران، يش دهد (مرادیافزا
Liaoطور که لیو و ولش (همان & Welsch, 2005کیـد  أ) ت

ترین بعد سـرمایه اجتمـاعی   داشتند بعد ساختاري اساسی
ه شـمار  بوده و منشا پیدایش سرمایه شناختی و ارتباطی ب

رود. بدین ترتیب، بعد ساختاري سـرمایه اجتمـاعی بـه    می
توانـد  گذاري بر ابعاد شناختی و ارتباطی، مـی أثیرواسطه ت

زمینه الزم براي توسعه کارآفرینی را فـراهم نمایـد. نتـایج    
این بخش از تحقیـق و اهمیـت بعـد سـاختاري در نتـایج      

-Nanچـن ( و نـان ) 1390و همکـاران ( يعسگرمطالعات 

Chen, 2007 (یید قرار گرفته است.  أمورد ت
بعـد ، سـاختاري بعـد اشـاره شـد پـس از    طـور کـه  همان

ثیر بیشـتري در توسـعه   سـرمایه اجتمـاعی از تـأ   شناختی 
اي، فنی هاي خدمات مشاورهشرکتدر کارآفرینی سازمانی

در این زمینـه، وجـود   و مهندسی کشاورزي برخوردار بود.
ــازمانی ارزش ــگ س ــا و فرهن ــدیران و  ه ــین م ــترك ب مش

شناختی سرمایه اجتماعی مؤلفهکارکنان سازمان در قالب 
دادن تمـامی  پـذیري و مشـارکت  تواند از طریق انعطافمی

سـازي  هـاي سـازمانی، توانمنـد   گیـري کارکنان در تصمیم
سازي و ایجاد انسجام بیشـتر میـان کارکنـان    اعضا، اعتماد

ت روحیـه نـوآوري،   سازمان، نقش اساسی را در القا و تقویـ 
هاي اصلی توسـعه  پذیري به عنوان حلقهخالقیت و ریسک

از یکـ ییگروهـ يهمکارکارآفرینی در سازمان ایفا نماید. 
ن اسـت  یک سـازمان کـارآفر  یـ ن اسـقرار  یادیبنيهامؤلفه
همچنـین، تـدوین و ترسـیم    ). 1391و همکـاران،  ي(مراد

ق انداز سـازمانی مشـخص و شـفاف از طریـ    اهداف و چشم
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هـاي محیطـی و بـا    هـا و فرصـت  شناسایی و کشف تهدیـد 
بکارگیري اقداماتی بـراي خنثـی نمـودن عـدم قطعیـت و      
افزایش اطمینان محیطـی، منجـر بـه بـروز پیشـگامی بـه       
عنوان یکی دیگر از ابعاد مهم کارآفرینی سـازمانی خواهـد   

ذاري بـر بعـد   گتأثیرتواند از طریق شناختی میمؤلفهشد. 
ســازي بــراي ایجــاد یه اجتمــاعی و زمینــهاطی ســرمابــتار

بـین اعضـاي   بیشـتر  همیـاري گروهـی  وهمکارياعتماد،
بستر الزم بـراي تسـهیل و   ،ايهاي خدمات مشاورهشرکت

هاي اعضـا را  تسریع انتقال دانش و اطالعات و تسهیم ایده
بخشی مهیا سازد و از این طریق سبب توسـعه  به شکل اثر

ثیر نتایج این بخش از تحقیق و تأکارآفرینی سازمانی شود. 
هـاي شناختی بـر کـارآفرینی سـازمانی در پـژوهش    مؤلفه

ــگر ــانع (يعس ــ1391و ق ــوش 1390(ینی)، حس ) و بهن
)Behnoosh, 2012(یید قرار گرفته است.  مورد تأ

ده از پـژوهش،  هاي اصلی کسـب شـ  با در نظر گرفتن یافته
گردد:  ه میپیشنهادهاي زیر ارائ

بـر  سـاختاري ثیر عامـل  به نتایج تحقیـق و تـأ  با توجه -1
توسعه کـارآفرینی سـازمانی بـه عنـوان مهمتـرین عامـل،       

جـاد  یو اسـازي شـبکه شود مـواردي از قبیـل   پیشنهاد می
هـاي  هـاي اطالعـاتی بـین اعضـا و مـدیران شـرکت      شبکه

مختلف به منظور تسهیل و تسریع تبـادل اطالعـاتی بـین    

وهـا گـروه لیتشـک هـاي هـا، فـراهم نمـودن زمینـه    آن
هـاي  ی در بـین شـرکت  تخصصـ وياحرفـه يهـا انجمـن 

داوطلبانـه اعضـا و مـدیران،    مشارکتاي باخدمات مشاوره
ف به اعضا متناسب با تخصص و تجـارب  یواگذار کردن وظا

و یهـا بـه صـورت گروهـ    ق آنان به انجام کاریو تشويکار
شـرکت و ياعضـا شتر بهیباریاختضیهماهنگ باهم، تفو

هـاي آزادي عمـل و اسـتقالل بیشـتر     فراهم نمودن زمینـه 
ه خدمات، دخالـت دادن  و ارائاعضا در انجام وظایف شغلی

در امور مختلـف شـرکت و   يریگمیاعضاي شرکت در تصم
مـورد توجـه جـدي مـدیران و     هـا، آنيهـا دهیت از ایحما

ریزان قرار گیرند.برنامه
بـر  شـناختی مـل  ثیر عابا توجه به نتـایج تحقیـق و تـأ   -2

شـود مـواردي   توسعه کـارآفرینی سـازمانی، پیشـنهاد مـی    
پـذیري معقـول در سـازمان،    ایجاد فرهنگ ریسکهمچون 

ــا نگــه داشــتن کارکنــان و   ــه فعــال و پوی ــان ب تشــویق آن
ه فکرهــاي نــو بــراي بهبــود خــدمات پــردازي و ارائــ-ایــده

بـا  هـاي مناسـب  عملکـرد سازمان، حمایت و پشـتیبانی از  
هـاي  برداري از فرصتو بهرهارزیابیتشخیص، گیري جهت

م مشـترك در سـازمان   یانه و توسعه زبـان و مفـاه  کارآفرین
ثر کارکنـان و تسـهیل در انتقـال    ي ارتباط و تعامل مـؤ برا

، مورد توجه بیشتري قرار گیرند.ها به یکدیگرتجارب آن
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Abstract
In this descriptive- correlation study the effects of social capital on organizational entrepreneurship in enterprises
of agricultural technical engineering and counseling services in Kerman province had been investigated. The
population of the study was included 346 members of agricultural technical engineering and counseling services
enterprises in southern townships of southern Kerman province. Based on Bartlett et al. table, 215 members were
selected through stratified proportional sampling method based on the number of enterprises' members in each of
the cities. Questionnaires were used to collect the data. The face and content validity of questionnaires was
confirmed by a panel of experts. The construct validity and composite reliability was assessed through
confirmatory factor analyses (measurement model). To investigate the direct and indirect effects of research
variables a Bootstrap method based on multivariate structural equation modeling techniques by using AMOS20
software was applied. The result based on the Bootstrap method showed that total indirect effects of structural
dimension of social capital through cognitive and communicative dimensions, and total indirect effects of
cognitive dimension through communicative dimension, were significant on the organizational entrepreneurship.
The results also revealed that the communicative dimension of social capital had the most direct effect (β=0.291)
and structural dimension of social capital had the highest indirect effect (β=0.237) and total effect (β= 0.480) on
the organizational entrepreneurship.
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