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 هیسرما يها بر اساس مؤلفه یسازمان ینیکارآفر نییتب ،پژوهش نیهدف از ا
 کیحاضر  پژوهش. باشد یم المیدر اداره کل ورزش و جوانان استان ا یاجتماع

با استفاده از انتخاب نمونه است.  یبر روش همبستگ یمبتن یفیتوص پژوهش
 یمانیو پ يدو قراردا یکارکنان رسم هیپژوهش حاضر شامل کل يجامعه آمار

براساس  1392که در سال  باشد یم المیاداره کل ورزش و جوانان شهرستان ا
به روش  زین ينمونه آمار نینفر بودند. بنابرا 75اداره کل،  ینیاطالعات کارگز

سنجش  يریگ اندازه يانجام گرفت. برا یتصادف ریتمام شمار و غ يریگ ونهنم
 يو برا 85/0 ییای) با پا2003( لیت هیاز پرسشنامه مارگر یسازمان ینیکارآفر
 85/0 ییای) با پا1389( يانصار نیاز پرسشنامه محمدحس یاجتماع هیسرما

 بیضر ،يا تک نمونه یشده با استفاده از ت يگردآور يها استفاده شده است. داده
 جیشدند. نتا لیو تحل هیچند گانه تجز ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ

آنان رابطه  یاجتماع هیبا سرما یسازمان ینیکارآفر يها ؤلفهم نینشان داد که ب
 کیدر  یسازمان ینیو کارآفر یاجتماع هیدار وجود دارد. سرما یمثبت و معن

باعث  کیدر هر  شیصورت که افزا نیبد ؛کنند یم ریس میتناسب کامالً مستق
دار  ینشان دهنده ارتباط معن نیصورت عکس که ا شده و به يگریدر د شیافزا

 .دو مؤلفه است نیا نیب
 

 کلیدي گانواژ
 نی.یکارآفر ،یاجتماع هیسرما الم،یا استان

The Purpose of this research is determination of the 
organizational entrepreneurship based on social capital 
components in Youth and Sports general office of Ilam 
province. This research is a descriptive study based on 
correlation method using a sample. statistical population 
of this study according to information of the human 
resources department in (2013) is consisted of all 
official, contractual and contract employees of Youth 
and Sports Department in Ilam, included 75 people. 
sampling method was also based on the total number 
counting and non-probability. Research tools used in this 
study, were an organizational entrepreneurship 
questionnaire of Marguerite Hill (2003), with reliability 
of 0/85 and the second questionnaire, were Social capital 
with reliability of 0/85 by Mr. Mohammad Hussein, 
Ansari (2010). Data were analyzed by one sample T. 
Test, Pearson correlation and multiple regression 
analysis. The results showed that there are positive and 
significant relationship between Social capital and 
organizational entrepreneurship among employees. 
Social capital with entrepreneurship have Interconnected 
relationship, So that increasing each factor will enhance 
the other one and vice versa. This reflects that there is 
significant relationship between the two components. 
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 همقدم
 اقتصادي، هاي یهسرما توسعه مدیریت، سنتی هاي یدگاهد در

 در اما کردند؛ یم ایفا را نقش ترین مهم انسانی نیروي و فیزیکی
 ي یهسرما به آنچه از بیشتر مدیران توسعه، براي حاضر عصر

 ي یهسرما به باشند، نیازمند انسانی و فیزیکی اقتصادي،
 سایر اجتماعی، سرمایه غیاب در زیرا دارند؛ نیاز اجتماعی

 در ).1378 الوانی( دهند یم دست از را خود بخشی اثر ها یهسرما
 سرمایه بدون انسانی و فیزیکی مالی، هاي یهسرما واقع

 اثربخشی و ها سازمان موفقیت و مؤثرند کارایی فاقد اجتماعی
 شده قرین سازمان در اجتماعی سرمایه توسعه و ایجاد با آنان
 ي یهسرما کلی طور به .)1393 همکاران و فراهانی( است

 يها شبکه در که است فیزیکی غیر یا فیزیکی منابع اجتماعی
 ي کلمه آید. یم وجود به فردي يها شبکه درون یا کار و کسب

 دارد این بر داللت اجتماعی، ي یهسرما عنوان در " اجتماعی "
 هیچ و نشده محسوب شخصی هاي ییدارا خود منابع، این که

 يها شبکه دل در زیرا نیست؛ ها آن مالک تنهایی به فردي
 ،2000 پوتنام ،1995 فوکویاما ،2000 بیکر( اند گرفته قرار روابط
 در را اجتماعی ي یهسرما از تعریفی بخواهیم اگر ).1992 بوردیو
 ساختار ي منزله به را آن توان یم باشیم، داشته سازمان با ارتباط
 که سازمان اعضاي میان غیررسمی ي رابطه مبناي بر يا شبکه
 پس ).2006 (دنچیو کرد تعریف دارد، وجود اعتماد ها آن میان
 و بخشد یم مفهوم و معنا فرد زندگی به اجتماعی ي یهسرما

 بستر و کند یم تر نشین دل و زیبا ساده، را اجتماعی زندگی
 راهی و فیزیکی و انسانی ي یهسرما وري بهره براي را مناسبی

 که کسانی و مدیران و کند یم فراهم موفقیت به نیل براي
 کامیابی راه کنند، ایجاد اجتماعی ي یهسرما سازمان، در بتوانند
 علی میرال و الوانی( سازند یم هموار را خود سازمانی و شغلی
 محیطی، پرشتاب تغییرات حاضر عصر در ).2003 بیکر ،2009

 سوي به تغییر مداوم، پیشرفت خالقیت، و نوآوري به نیاز
 بین تنگاتنگ ارتباط منعطف، و مسطح سازمانی ساختار طراحی
 ایجاب رقبا و کنندگان تأمین مشتریان، يها شبکه و سازمان

 شایستگی یک ي منزله به اجتماعی ي یهسرما که کند یم
 رحمان ،2009 زولتان ،2010 (پونتوس باشد سازمانی مشخص
 اجتماعی ي یهسرما از سازمانی میان این در ).1386 سرشت

 در و یکدیگر با مراودات در آن کارکنان که است برخوردار
 انعطاف و سادگی سهولت، از مشتریان و ها سازمان با ارتباط
 1استون ).1381 علی میرال و (الوانی باشند برخوردار باالیی
 این بر که ساختاري: الف)بعد داند: یم بعد دو را اجتماعی سرمایه

1. stone 

 در هم با سازمان یک در کارکنان آیا که گردد یم متمرکز امر
 کیفیت و ماهیت بر که کیفیت: بعد ب) خیر. یا هستند ارتباط

 که است مشخص لذا )؛2002 بولینو( شود یم متمرکز روابط این
 ي یهسرما اساسی رکن دو اجتماعی، ي شبکه و اجتماعی اعتماد

 اجتماعی سرمایه ساختارهاي ).2001 (فرکین است اجتماعی
 اجتماعی): تعامالت و (پیوندها ساختاري الف)سرمایه از: عبارتند

 دو پیدایش منشأ که بوده اجتماعی سرمایه شکل ترین یاساس
 ساختار درون افراد کنش و روابط کلی الگوي و است دیگر بعد
 اعتماد( يا رابطه ب)سرمایه ).2005 (لئو کند یم تسهیل را

 که پردازد یم فردي روابط انواع به بودن): اعتماد قابل و کردن
 آن توجه کانون که کنند یم ایجاد خود تعامالت طول در افراد

 است استوار صمیمیت و مهربانی داري، امانت اعتماد، احترام، بر
 که مشترك): هنجارهاي( یشناخت ج)سرمایه ).1998 کلمن(

 بین در مشترك معانی هاي یستمس و ها برداشت اظهارات،
 دیگر طرف از ).2005 ولچ و (لئو کند یم فراهم را گروه اعضاي
 کارمند یک براي اجتماعی سرمایه ایجاد شرایط که زمانی
 جمله از مسائل از بسیاري در رشد زمینه وي شود فراهم

 تعامالت که چرا داشت؛ خواهد نیز را سازمان در کارآفرینی
 جمله از که خالقیت و نوآوري تسهیل در مهمی نقش اجتماعی
 مون( کند یم ایفاء رود، یم شمار به کارآفرینی يها شاخص
 سرمایه انکارناپذیر نقش علت به چنین هم ).2010 کالیو ،1999

 جدید، هاي یدها ایجاد و کارآفرینانه هاي یتفعال در اجتماعی
 جعفریان( یستن انکار قابل یکدیگر بر مفهوم دو این تأثیر

 و است کارآفرینی عصر حاضر، عصر ).2009 تودلینگ ،1388
 نیست روزي و است نوآوري سازمانی، کارآفرینی اصلی عنصر

 به سخنی کارآفرینان مورد در مختلف افراد و ها رسانه از که
 عمیقی تحول خود کار رشته در که کسانی نرسد؛ ما گوش
 ).2005 زاهرا ،2002 دیس ،1381 علوي( کنند یم ایجاد

 نخست است: متکی اجتماعی بافت به طریق دو از کارآفرینی
 دوم و هستند خود اجتماعی محیط محصول کارآفرینان که آن
 بودن نتیجه در و است اجتماعی فعالیت یک کارآفرینی که این

 یرتأث کار و کسب ماهیت بر اجتماعی ارتباطات نبودن یا
 کارآفرینی فضایی، چنین در بنابراین ).2002 آلیستریا( گذارد یم

 از یکی و توسعه و رشد عامل عنوان به تواند یم سازمانی
 مطلوب آینده به دستیابی در تأثیرگذار يها شاخص ترین مهم

 سازمانی کارآفرینی ).2006 مورفی ،2004 (مکلین باشد مطرح
 سازمان، درون در ها فرصت و ها یستگیشا توسعه طریق از نیز

 و استراتژیک تغییر پیشتازي، و پذیري مخاطره نوآوري،
 که است فرآیندي و است یافته تکامل استراتژیک مدیریت
 نقش در بتوانند کارکنان ي همه تا کند یم طی سازمان
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 کارآفرینانه هاي یتفعال تمام و کنند وظیفه انجام کارآفرین
 سازمان در تر راحت و سریع مستمر، طور به گروهی و فردي

 در و برسد ثمر به مختار خود پوشش تحت شرکت یا مرکزي
 به را کارآفرینی بزرگ، هاي سازمان از بسیاري امروزه واقع

 استفاده مدت، بلند در رقابتی مزیت کسب براي روشی عنوان
 ،2008 آنتونکیس ،2004 سمت ،1390 کاظمی( کنند یم

 عصر در .)2004 کوراتکو ،2005 کوراتکو ،1990 کورنوال
 هاي یتفعال که است اجتماعی هاي یهسرما یلهوس  به ارتباطات

 پرورش در کارآفرینی نیز دیگر سوي از یابد. یم معنا کارآفرینانه
 میان این در ).1390 ناهید( است سهیم سرمایه گوناگون صور
 بر را خود شغلی حیثیت که است فردي سازمانی، کارآفرین مدیر
 در ).1386 سعادت( کند یم استوار نوآوري از حاصل نتایج

 هاي یژگیو به صرفاً تحقیقات بیشتر کارآفرینی موضوع
 سرمایه و پرداخته محیطی موقعیت و ساختاري و شخصیتی
 است نگرفته قرار توجه مورد عامل ینتر مهم عنوان به اجتماعی

 است فرایندي کارآفرینی که است حالی در این ).1383 الهوي(
 این و است شده واقع اجتماعی روابط از متغیري شبکه در که

 ،ها فرصت و منابع با را کارآفرین رابطه تواند یم اجتماعی روابط
 سرمایه افزایش پس ).1378 احمدپور( یدنما تسهیل یا محدود

 در را خالقیت و نوآوري میزان بروز تواند یم جامعه در اجتماعی
 را سازمانی و کارآفرینی افزایش داده جدید خدمات و کاالها تولید
از طریق  نیز صنعت ورزش). در 1381علوي کند (هدایت  بهتر

کاالهاي ورزشی و ایجاد جذابیت  ایجاد تقاضا براي خدمات و
الزم براي توسعه کارآفرینی فراهم  زمینه باید براي اجتماعات،

 و از طریق ایجاد و توسعه کسب و کار ورزشی در تولید لوازم کرد
توسعه  . برايکردو تجهیزات ورزشی به پیشرفت ورزش کمک 

و ساختاري اي  ینهستی عوامل زمکارآفرینی در بخش ورزش بای
گوناگون کارآفرینی  هاي مؤثر شناسایی شود و بر اساس هدف

مؤثر در توسعه  هاي ینهزم ورزشی براي ایجاد ساختارها و
 .)1392نصیرزاده و همکاران کرد ( کارآفرینی ورزشی برنامه ریزي

ي انجام گرفته که مرتبط با بحث ها پژوهشدر اینجا برخی از 
) در 1387همکاران( و پور پژوهش است آورده شده: قلیاین 

 نشان دادند که سرمایه "یر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینیتأث"
 کارایی و فکري سرمایه ایجاد نوآوري، تواند باعث یم اجتماعی
 و کارآفرین بین ناهید رابطه ).1387قلی پور شود ( سازمانی

 این در که داند یم وجهی چند رابطه را یک شده یاد هاي یهسرما
 اي یژهو اهمیت داراي سرمایه اجتماعی و کارآفرینی رابطه میان

 سرمایه بین رابطه ). جعفریان در بررسی1390ناهید است (
 "سدید" گروه صنعتی در سازمانی درون کارآفرینی و اجتماعی

 نیز اجتماعی روابط شبکه نظیر غیراقتصادي دریافت که عوامل
). 1388جعفریان باشد ( تأثیرگذار کارآفرینی پدیده تواند بر یم

 سرمایه نقش تبیین جهت نظري مدلیک  ارائه"بیدختی در 
 راهکارهاي هزینه: کم اما گرانبها عنوان گوهري به اجتماعی

 اجتماعی نشان داد که سرمایه "اقتصادي عملکرد بهبود براي
 مستقر کارآفرینان عالوه به دارد. کارآفرینان براي اي یژهو اهمیت

 بیشتري اجتماعی سرمایه داراي که اجتماعی يها گروه در
 را تجاري يها مؤثر فرصت به طور بتوانند زیاد احتمال هستند، به
به  2). جانسون1389بیدختی ( یرندبگ بهره آن از و داده تخصیص

 چندین دارد اعتقاد فیل آبادي رحیمی و مقدم نقل از هادي زاده
 و کارآفرینی روحیه ترویج تواند یم که دارد وجود اساسی متغیر

 قرار یرتأث تحت را آن مناسب براي بستر یک ایجاد چنین هم
است  سازمان اجتماعی سرمایه یرهامتغ این از یکی که دهد

هاي پژوهش پونتوس  ). یافته1384هادي زاده و رحیمی (
) بیانگر آنست 2002( اندرسون و ) و آلیستر2010)، کالیو (2010(

 بروز باعث اجتماعی پدیده یک عنوان به اجتماعی سرمایه که
 امر این که شود یم پذیري ریسک و رفتارهاي نوآورانه و خالقیت

، کالیو 2002آلیستریا دارد ( مهمی نقش کارآفرینانه هاي یتفعال در
ینگ و آلدریچ در پژوهش تودل، زولتان ).2010، پونتوس 2010

ي اجتماعی را مورد بررسی قرار ها شبکهخود کارآفرینی از طریق 
دادند و به این نتیجه رسیدند که گرایش به سمت نوآوري در بین 
کارکنان تابعی از انواع روابط اجتماعی است که کارآفرینان در آن 

). زاهرا 2009، زولتان 2009، تودلینگ 2012آلدریچ اند ( شدهواقع 
 رآفرینیدر پژوهش کارآفرینی و نظم اجتماعی بیان کرد که کا

 فناوري و اجتماعی اقتصادي، در توسعه انکارناپذیري تأثیر
). نتایج پژوهش 2005دارد (زاهرا  مختلف مناطق و کشورها

ها از طریق مدیریت منابع  یتون با عنوان روند کارآفرینی شرکتها
 سازمان توانایی پایه بر سازمانی انسانی نشان داد که کارآفرینی

 به فرایندها است و این حاضر انشد طریق از فراگیري براي
 اجتماعی سرمایه و انسان بهمخصوصاً  سازمان و فکري سرمایه
در پژوهش خود با عنوان جونز ). 2005 یتوناست (ها وابسته

 بازسازي ساختاري از طریق کارآفرینی دریافت که ترکیب
 مهم، رویدادهاي و فردي هاي ویژگی و سازمانی هاي ویژگی

 فراهم کارآفرینانه و اعمال راهبردي يها فرصت براي اي ینهزم
 به باید اجتماعی سرمایه و سازمانی یادگیري همراه به که آورد یم

، نان چن و شان در تحقیق روبل). 2005(جونز  ینجامدب نوآوري
خود اظهار داشتند که کارآفرینان با سرمایه اجتماعی باال مبتنی بر 

2. jhnson 
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هاي اجتماعی، پیوندهاي  یتموقعي اجتماعی گسترده، ها شبکه
شخصی و مراجع، بیش از کارآفرینان با سرمایه اجتماعی پایین، 

، شان 2007، نان چن 2009روبل کنند ( یمنقدینگی دریافت 
 نیازمند سازمانی پیشینه پژوهش، کارآفرینی اساس ). بر1998
 که اینهاست  شاخصیک سري  فراگیري براي سازمان توانایی

است؛ لذا امروزه در  وابسته اجتماعی سرمایه و انسان به فرایندها
سازمان ورزش و جوانان کشور الزم است نیروهاي انسانی این 
سازمان به نحو احسن مورد توجه قرار گیرند و عوامل مربوط به 

ها از جمله عوامل کارآفرینی سازمانی را بیشتر مورد تأکید قرار  آن
آورد و از طرف  وجود بهداد تا بتوان نیروهاي انسانی فعالی را 

دیگر چون خود مقوله ورزش ذاتاٌ کارآفرین است پس باید در تمام 
راهبردي عمل کرد؛  کامالًي صنعت ورزش با یک روش ها عرصه

چرا که ورزش جایگاهی مناسب و متنوع براي ایجاد اشتغال و 
فعالیت اقتصادي است و با شناخت  ي جدیدها فرصتتولید 

ي جدید را به ها فرصتتوان  یمدر ورزش، هاي کارآفرینی  ینهزم
ي  کارآفرینان و جامعه معرفی کرد تا از آن براي پیشرفت و توسعه

اجتماعی بهره گیرند. پس ادارات کل ورزش و  –اقتصادي 
به کارکنان کارآفرینی نیاز دارند که خالقیت و  ها استانجوانان 

ان نوآوري، استقالل طلبی، منعطف بودن، ریسک پذیري و تو
ها باشد.  هاي آن یژگیوي جدید از بارزترین ها فرصتکشف 

بنابراین ایجاد بستر مناسب براي جذب و رشد کارآفرینان در 
ي روز ادارات  ترین مسئله یاساسعرصه ورزش، اولین قدم و 

از این رو با توجه به  .شود یممحسوب  ها استانورزش و جوانان 
کارآفرینی سازمانی،  مؤلفهاهمیت باالي سرمایه اجتماعی و 

پژوهشگر این را ضروري دانسته که بین این دو متغیر ارتباطی 
اگر وجود دارد، آن را بیان کند. از طرفی این ارتباط را در اداره کل 

مورد بررسی قرار داده است. به امید  ورزش و جوانان استان ایالم
اد در این مورد بتواند با ایج مؤثرآنکه با پیدا کردن ارتباطی 

در  کارآفراینی و بستر سازي اشتغال زایی و توسعه صنعت ورزش
این سازمان، راهکارهاي نوینی را در عرصه کارآفرینی با استفاده 
از سرمایه اجتماعی عوامل نیروي انسانی درگیر در سازمان 
ورزشی ایجاد کرده و کمی از بار سنگینی بیکاري جوانان این مرز 

 تان محروم ایالم کم کند.جمله جوانان اس و بوم و از
 

 پژوهش شناسی روش
 نظر از و همبستگی نوع از توصیفی، پژوهش، این انجام روش
 شامل حاضر تحقیق آماري جامعه است. کاربردي هدف،

 ورزش کل اداره در شاغل پیمانی و قراردادي رسمی، کارمندان
 که باشد یم دیپلم مدرك حداقل با ایالم استان جوانان و

 نمونه آماري، جامعه کم حجم دلیل به است. نفر 75 تعدادشان

 تمامی بین پرسشنامه .است شده گرفته نظر در جامعه برابر
 از مورد 73 تعداد آوري جمع از پس و شد توزیع کارکنان

 در گرقت. قرار بررسی مورد شده، داده عودت يها پرسشنامه
 استفاده پرسشنامه دو از اطالعات آوري جمع براي پژوهش این
 یله مارگریت سازمانی کارآفرینی ي پرسشنامه یکی است: شده

 پرسشنامه از سؤال 10 هر و بود سؤال 60 داراي که )2003(
 سازمانی کارآفرینی گانه شش يها مؤلفه از یکی به مربوط
 وضعیت سازمانی، انعطاف فردي، نگرش سازمانی، افعال(شامل

 که است کارآفرینانه) فرهنگ و کارآفرینانه رهبري پاداش،
 از اجتماعی سرمایه براي و باشد می 85/0 آن پایایی ضریب

 که است سؤال 18 شامل که انصاري محمدحسین پرسشنامه
 شده طراحی اي رابطه و شناختی ساختاري، بعد سه به توجه با

 این پایایی که باشد می لیکرت مقیاس نیز آن مقیاس و است
 براي پژوهش، این در. است آمده دست به 81/0 نیز پرسشنامه

 دو در آماري هاي روش از پژوهش فرضیات به پاسخگویی
 آمار در که شد استفاده استنباطی آمار و توصیفی آمار سطح

 با استنباطی آمار روش در و معیار انحراف و میانگین از توصیفی
 از ها  فرضی آزمون جهت ها، داده بودن نرمال به توجه
 و تی آزمون پیرسون، همبستگی ضریب پارامتري هاي روش

 .گردید استفاده چندگانه رگرسیون تحلیل
 

 پژوهش يها افتهی
ـ ن زیـ چ هـر  از قبل ،1 جدول داد برون بنابر ـ ا بـه  ازی  حیتوضـ  نی

 هیسـرما  و یسـازمان  ینیکـارآفر  مؤلفه دو هر که است يضرور
 کـه  برخوردارنـد  ینییپـا  نیانگیم از موجود تیوضع در یاجتماع

 اسـتان  جوانـان  و ورزش کـل  اداره در کـه  است آن انگریب نیا
 بـا  که شود ینم داده ممه عامل دو نیا به یچندان تیاهم المیا

ـ ا رفـت،  مقدمه در نآ ذکر که شده ارائه حاتیتوض به توجه  نی
ـ ا هشـدار  ضـرورت  و بـوده  کننـده  نگـران  مسئله  بـه  مهـم  نی
ـ ا اسـتان  جوانـان  و ورزش کل اداره نیمسئول  تأمـل  قابـل  المی

 تیوضـع  مؤلفـه  در بـارز  طور به نامناسب تیوضع نیا .باشد یم
 دهیـ د 1,14 نییپـا  اریبسـ  نیانگیم با یسازمان ینیکارآفر پاداش

 يدار یمعن سطح فوق، جدول جینتا به توجه با ادامه در .شود یم
 یهمبسـتگ  آزمون در یسازمان ینیکارآفر ابعاد و رهایمتغ یتمام

 کـه  میریـ گ یم جهینت نیبنابرا ؛شده کمتر 05/0 عدد از رسونیپ
 هیسـرما  بـا  کارکنـان  یسازمان ینیکارآفر يرهایمتغ یتمام نیب

ـ  و مثبـت  ارتباط یماعاجت  کـه  يطـور  بـه  دارد. وجـود  دار یمعن
 یسـازمان  ینیکارآفر يها مؤلفه از کدام هر در کاهش ای شیافزا
 تعامـل  از نشان نیا که دارد یاجتماع هیسرما بر یمیمستق ریتأث

 .هاست آن تنگاتنگ ارتباط و مقوله دو نیا يباال



 27 .... در یاجتماع هیسرما يها مؤلفه اساس بر یسازمان ینیکارآفر نییتب همکاران: و محمدي میترا 

 اجتماعی سرمایه با سازمانی کارآفرینی عوامل متقابل همبستگی ضریب و تی  آزمون استاندارد، انحراف و میانگین .1 جدول

 کارآفرینی
 سازمانی

 میانگین
 موجود وضعیت

 انحراف
 استاندارد

 حجم
 نمونه

 ضریب
 همبستگی

 تی مقدار
 معنی سطح

 داري
 001/0 01/67 714/0 73 56/0 17/3 سازمانی افعال

 003/0 54/57 234/0 73 5/0 22/3 فردي نگرش
 033/0 2/71 641/0 73 51/0 32/2 سازمانی انعطاف

 001/0 73/61 171/0 73 6/0 14/1 پاداش وضعیت
 045/0 76/56 718/0 73 55/0 1/2 کارآفرینانه رهبري
 001/0 62/67 753/0 73 76/0 78/2 کارآفرینانه فرهنگ
 001/0 02/78 879/0 73 79/0 01/2 اجتماعی سرمایه

 
 سازمانی کارآفرینی با اجتماعی سرمایه ابعاد از یک هر رابطه چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج .2 جدول

 F P R R2 Β T Ρ متغیر مالك متغیرهاي پیش بین
 اي رابطه سرمایه

 کارآفرینی
 سازمانی

31/2 001/0 32/0 10/0 
26/0 39/3 162/0 

 03/0 03/0 003/0 ساختاري سرمایه
 095/0 06/0 006/0 شناختی سرمایه

 
 دارد وجود داري معنی و مثبت رابطه سازمانی کارآفرینی با اجتماعی سرمایه يها مؤلفه بین .2 جدول در F ضرایب به توجه با

)001/0 P= 31/2 و F=( با داري معنی کننده بینی پیش رابطه ساختاري سرمایه مؤلفه تنها سازمانی یادگیري يها مؤلفه بین از ولی 
 ساختاري،( بعد سه بین فوق يها نگاره در داري  معن سطح و همبستگی ضریب به توجه با لذا ؛)=P 03/0( دارد سازمانی کارآفرینی

 کارآفرینی و اجتماعی سرمایه کلی نمره بین همچنین دارد. وجود داري معنی رابطه کارکنان سازمانی کارآفرینی با شناختی) و يا رابطه
 کارآفرینی و اجتماعی سرمایه میان پیرسون همبستگی آزمون از حاصل نتیجه درکل .(P≤0/05) دارد وجود داري معنی رابطه سازمانی
 ارتباط 001/0 با برابر داري معنی عدد 879/0 با برابر شده محاسبه همبستگی ضریب با که داد نشان .1 جدول در کارکنان سازمانی

 سرمایه گفت توان یم لذا ؛دارد وجود ایالم جوانان و ورزش کل اداره کارکنان سازمانی کارآفرینی و اجتماعی سرمایه میان داري معنی
 دیگري در افزایش باعث یک هر در افزایش که صورت بدین کنند؛ یم سیر مستقیم کامالً تناسب یک در سازمانی کارآفرینی و اجتماعی

 دارد. مؤلفه دو این قوي نسبتاً ارتباط دهنده نشان این که عکس. صورت  به و شده
 

 گیري نتیجه و بحث
با  ها ي آن، به بررسی ارتباط آنها مؤلفهدر این پژوهش پس از بحث در مورد اهمیت پرداختن به مفاهیم نوین سرمایه اجتماعی و تشریح 

بعاد عوامل مورد نیاز فرآیند کارآفرینی، پرداخته شد و در ادامه پژوهشگر به دنبال به دست آوردن توان پیش بینی متغیر کارآفرینی از طریق ا
ي کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی در کل ارتباط مثبت و ها مؤلفهنتایج پژوهش بیانگر آن است که بین  .سرمایه اجتماعی بود

 توان یم چند داري داشتند. هر ها با سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد و از بین ابعاد کارآفرینی سازمانی تمام آن معنی
سرمایه اجتماعی و  زمینه در آموزش و تحقیقات اینکه به با توجه اما کرد، مقایسه شده انجام تحقیقات برخی با را حاضر پژوهش نتایج

هاي  یتفعال به تجربی، مطالعات در موضوع تازگی دلیل به واقع در و ندارد چندانی ورزش سابقه زمینه در خصوص به سازمانی کارآفرینی
 وجود تحقیقات سایر با پژوهش این از نتایج حاصل مستقیم ي مقایسه امکان این رو شده است؛ از محدود نظریه صورت به اندکی مطالعاتی

)، 2010( یسپتلهاي  انجام شود. اما در اینجا با ذکر این مقدمه نتایج یافته پژوهش اخیر با یافته احتیاط کمال با باید مقایسه این و ندارد
 اجتماعی طبق نتایج، سرمایه خوانی دارد. ) هم1390( یدناه) و 1387کاران (مه)، قلی پور و 2010)، پونتوس (2009زولتان ()، 2005( یتونها
 کارایی و فکري سرمایه ایجاد واحدها، نوآوري، بین منابع مبادله شغلی، تسهیل ي، کمک به جستجويا هحرف موفقیت باعث تواند یم
شود. وجود سرمایه اجتماعی نقش  سازمانی بین یادگیري و کنندگان عرضه با شغلی و تقویت ارتباط گردش منظوره، کاهش چند هاي یمت

در حال حاضر یکی از وظایف کارآفرینان ادراه کل ورزش و جوانان استان ایالم، افزایش  کند. بسیار مهمی در ارتقاي کارآفرینی ایجاد می
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عنوان یک سرمایه غنی در یک سازمان عالوه برکامیابی و موفقیت سازمانی  باشد؛ چرا که به  مهارت کسب و ایجاد سرمایه اجتماعی می
بخشد و آنچه روشن است به منظور هماهنگی  عنا و مفهوم خاصی میکنند به زندگی فردي شخص نیز م توسط کارکنانی که در آن کار می

شود و این مسئله میسر نیست مگر با  یمبا موج نوین توسعه، لزوم پرداختن به منابع انسانی توانمند و ارتباطات اجتماعی فراگیر احساس 
جوانان ایالم براي موفقیت و پیشرفت در عرصه کارآفرینی  پرداختن به عوامل پدید آورنده سرمایه اجتماعی و انسانی. کارکنان اداره ورزش و

باید از طریق خالقیت و نوآوري کارکنان خود و به تبع آن سازمان خود، الگوي خاصی از سرمایه اجتماعی را با توجه به ابعادي که دارد، 
د روح کارآفرینی را احیا و افزایش دهد و ساختار توان گفت که این سازمان بای آمده می به دستبراي خود ایجاد کنند. با توجه به نتایج 

هاي الزم داده شود تا آنان  اي داشته باشد. باید به کارکنان سازمان آزادي مناسب کارآفرینی را براي سازمان ایجاد کند و به آن توجه ویژه
عمل آید و همچنین امکان دسترسی آنان به  کافی بهها حمایت  ها از آن هاي خود را بیان کنند و بعد از ابراز ایده ها و نوآوري راحت ایده

به کارآفرینی سازمانی مطلوب ابتدا  منابع الزم براي نوآوري و طراحی ساختاري مناسب فراهم گردد؛ لذا باید قبل از هر چیز و براي رسیدن
سازي مناسب در این راستا با تدابیر خاص  که در اینجا عامل توجه به سرمایه اجتماعی است مد نظر داشت و بستر شرایط پیش زمینه آن را

 اطالعات، جریان بهبود ها، ینههز کاهش به اجتماعی، منجر ي یهسرمامدیریتی انجام داد تا منجر به کارآفرینی سازمانی شود. چرا که 
دارد که یکی از این  سازمان براي فراوانی منافع نتیجه، در و شود یم مشترك اهداف به رسیدن در جهت سویی هم و ثبات اعتماد، افزایش

تواند باعث رشد  یمنتایج، زمینه سازي الزم براي کارآفرینی است. بنابراین به وضوح مشخص است که توجه به سرمایه اجتماعی تا چه حد 
راهم کردن شرایط ي سازمان از جمله کارآفرینی سازمانی شود و اهمیت دادن به ارتباط این دو و فها جنبهو پیشرفت سازمان در بسیاري از 

 مورد نیاز براي هر دو عامل به چه میزان مسئولین را در رسیدن به هدف اصلی کمک خواهد کرد.
 کنندگی بینی پیش توانایی ابعاد سایر از ساختاري سرمایه اجتماعی، سرمایه بعد سه بین از که است آن از حاکی پژوهش دیگر یافته
 لچ و لئو هاي یافته با اخیر پژوهش یافته نتایج داشت. ایالم وجوانان ورزش کل اداره کارکنان سازمانی کارآفرینی براي را بیشتري

 آن ساختاري بعد اجتماعی، سرمایه شکل ترین یاساس دارد. خوانی هم )1387( هکاران و پور قلی و )2010( کالیو )،2009( روبل، )2005(
 توان می باشد مطرح گروهی کار و گیري تصمیم آن در که عمودي و افقی روابط و مناسب سازمانی ساختار ایجاد با بعد این در و است
 و يا رابطه سرمایه پیدایش منشأ که است ساختاري سرمایه این و داد افزایش سازمان در را کارآفرینی نهایتاً و نوآوري پروري، ایده

 با توام روابط بتوانند کارآفرینان که دارد وجود کمی احتمال ساختاري) یهسرما (فیزیکی مرکزیت یا شبکه بدون بود. خواهد شناختی
 انجام و پذیري مخاطره از حمایت در مشترك وهنجارهاي ها ارزش گیري شکل مانع امر این و دهند توسعه را ي)ا رابطه یهسرما (اعتماد

 رهبران و مدیران گویی پاسخ نظیر مدیریتی یندهايفرآ و ساختارها با ي رابطه در بعد این شود. یم شناختی) یهسرما (کارآفرینانه کارهاي
 در که را روابطی کلی الگوي و کارگروهی اساس بر اقدام و گیري تصمیم میزان گیري، تصمیم در شفافیت عملکردشان، اساس بر

 سازمان ساختاري سرمایه در بیشتر زمان و وقت صرف و گذاري سرمایه با که است معنی بدین این باشد. یم شود، یم یافت جوامع
 ها یتقابل از یکی عنوان به ساختاري سرمایه ،تر واضح عبارت به یابد. پیشرفت و بهبود کارکنان سازمانی کارآفرینی داشت انتظار توان یم
 بسیار کمک کارکنان سازمانی کارآفرینی بر گذار یرتأث يها شاخص ارتقاء در شده، مطالعه سازمان به تواند یم سازمانی هاي ییدارا و

 این شود. ایجاد دوطرفه اعتماد باید مدیران و کارکنان بین راستا این در کند. ایجاد پایداري توسعه و وري بهره سازمان براي و نماید
 همانند و یکسان موجود شرایط و فکري خط با کمتري خیلی احتمال درصد با کارآفرین کارکنان برخی که برد یاد از نباید نیز را نکته
 کرد ذکر را مطلب این باید لذا کرد؛ نخواهند هماهنگ سازمان نبایدهاي و باید و هنجارها ها، ارزش به را خود نتیجه در و گیرند می قرار
 هاي حوزه در ها يگذار سیاست اساس بر را آن توان یم که معنا این به است؛ پذیر مدیریت اي یدهپد اجتماعی، ي یهسرما که که

 سیاستگذاران و عالی مدیران که است ممکن صورتی در امر این نمود. کمک آن گیري شکل فرایند به یا بازسازي سازمان در مشخصی
 باشد باالیی اجتماعی سرمایه داراي که سازمانی باشند. داشته سازمان در اجتماعی ي یهسرما موجود وضعیت از درستی اطالعات سازمان

 سازمان در موجد انسانی نیروي و کارکنان افراد، در جدید هاي یدها شکوفایی موجب دارد اطالعات تبادل روي که تأثیري با تواند یم
 ها سازمان مدیران بنابراین شود. یم سازمان در کارآفرینی و نوآوري موجب خالقیت این و شده خالقیت باعث جدید هاي یدها این و شود

 و کرده توجه آن يها مؤلفه و سازمانی کارآفرینی به باید ساختاري سرمایه وري بهره براي مناسب شرایط ایجاد طریق از مدت، دراز در
 توسعه به و نموده رقابت خود رقباي با بوروکراتیک تشریفات از دور به بتوانند ها سازمان تا نموده گذاري سرمایه و ریزي برنامه آن براي
 یابند. دست پایدار
 اداره در کارکنان سازمانی کارآفرینی و اجتماعی سرمایه میزان از شده کسب امتیاز مجموع، در که داد نشان پژوهش نتایج همچنین 

 ي دهنده نشان که است آن در مقوله این نابسامان و نامطلوب وضعیت و متغیر دو این ي نمره کمی بر دال ایالم جوانان و ورزش کل
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 انسانی، فردي، مراتب در نو يها فرصت از برداري بهره و توسعه تشخیص، و جدید خدمات ارائه خصوص در سازمان این که است این
 این ساختار در کافی انعطاف فقدان و مدیران گرایی ترفیع عدم ي دهنده نشان همچنین و دارد بازنگري به نیاز سازمانی و اجتماعی
 منفی پیامدهاي و کارآفرینی مثبت پیامدهاي به توجه با که شود یم استنباط چنین پژوهش زیربناي به عنایت با .است سازمان

 از چنانچه باشند. خود اعضاء در خالقیت و نوآوري کارآفرینی، ارتقاء ي اندیشه در متولیان و ریزان برنامه است الزم آن، به توجهی بی
 به بود،. ضعیفی سطح در سازمان این کارکنان میانگین تشویقی هاي یاستس و پاداش وضعیت شاخص در است، مشخص پژوهش نتایج

 این در سازمان این بر حاکم نظام ضعیف عملکرد نمایانگر این و کرد کسب کارآفرینی يها شاخص بین در را امتیاز ترین یینپا که طوري
 ارتقاء باعث سازمان بیرون و درون در تواند یم متعددي، عوامل دهدکه یم نشان سازمانی کارآفرینی ي پیشینه مجموع در .است شاخص

 حمایت از: عبارتند کنند یم کمک کارآفرینانه رفتار به و دارد کنترل آن روي بر مدیریت که سازمانی عوامل شود. کارآفرینی رشد مانع یا
 نظام سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، مرزهاي و زمانی دسترسی تقویت، پاداش کاري، استقالل و عمل آزادي مدیریت،

 با محقق بنابراین .غیره و دستمزد و حقوق پرداخت نظام ارتباطات، نظام مدیران، هاي یژگیو انگیزش، وضعیت آگاهانه، نظارت و کنترل
 وضعیت ایالم جوانان و ورزش کل اداره در موجود وضعیت در سازمانی کارآفرینی و اجتماعی سرمایه مؤلفه دو هر ضعیف نتایج به توجه

 جوانان تحویل و پرورش عظیم رسالت که ایالم جوانان و ورزش کل اداره در که داند یم ضروري را امر این و دانسته کننده نگران را
 را ذیل راهکارهاي شود، یم پرداخته سازمان کارمندان عملکرد ارزیابی به که سال پایان همانند دارد، دوش بر ورزش جامعه به را سالم

 يها دوره و ها کالس کردن طی جهت را پایین خالقیت با کارکنان خالقیت، و نوآوري هاي تست انجام با درآورند: عمل مرحله به
 ملزم ورزش در اجتماعی و انسانی سرمایه کارآفرینی، محوریت با خدمت ضمن يها دوره و همایش سمینار، کارگاه، برگزاري با مربوطه

 تزریق و گیري تصمیم امر در کردن کمک براي سازمان از خارج مشاوران از کنند؛ بیرون سازمان از دید صالح صورت در یا و کرده
 تمایل و بیان قدرت بودن)، برونگرا( بودن اجتماعی به افراد استخدام در بگیرند؛ بهره سازمان در نوآوري و خالقیت از تازه جریانی
 هم جمله از مختلف دالیل بنابر که رسمی غیر هاي گروه مراقب نهایت در و نمایند توجه خالقیتشان قدرت همچنین و آنان گروهی

 فرهنگی و اجتماعی سیاسی، مشترك هاي عالقمندي داراي هاي گروه و تخصص) و تحصیالت سطح( بودن فکر هم بودن، زبان
 عملی سازمان اهداف راستاي در ها آن درآوردن خدمت به جهت ها گروه این حمایت براي را خود تالش تمام و باشند شوند، یم تشکیل
 رسالت و اهداف با همگام ها گروه این اگر که باشد غیررسمی هاي گروه گیري شکل در تواند یم اجتماعی سرمایه تبلور که چرا سازند؛

 و ایجاد در را مؤثر اقدامات سازمان، مدیریت مهم این با و کنند برابر چند را سازمان اهداف به دستیابی سرعت توانند یم باشند سازمان
 درون در ترتیب بدین و کرده نهادینه باشند، خالقیت محرك که سازمانی کارکنان کارآفرینی جهت در سازمانی سرمایه ترین مهم حفظ
 تجلیل سازمانی، موفق الگوهاي معرفی با باید مدیران همچنین یابد. یم دست سازمان اهداف به کمتر هزینه و سرعت با محیطی چنین

 در افراد کارآفرینی و نوآوري امتیاز گرفتن نظر در همچنین و هاي ينوآور موفقیت، یادآوري و نمونه کارکنان سازمان، کارآفرینان از
 آنان در را کارآفرینی و خودباوري و اتکایی خود ي روحیه موجبات ها، آن ترفیع و ارتقاء کارکنان، شده بیان هاي یدها از حمایت پاداش،
 بازار روزافزون نیازهاي و سو یک از افراد این مختلف نیازهاي به پاسخگویی و رقابتی محیط در نوآوري اهمیت به توجه با کنند. فراهم
 ایجاد ضمن که شود فراهم يا گونه به دیگر مرتبط يها سازمان و سازمان این در سازمانی شرایط باید دیگر، سوي از ورزش صنعت
 جدیدي هاي یدها تا شوند تشویق افراد مطلوب، حمایتی جو ایجاد با سازمانی، و فردي خالقیت جهت در تغییر به نسبت مثبت نگرش

 باشند. داشته کارآفرین و موفق سازمانی بتوانند تا درآورند اجرا ي مرحله به را خالقانه هاي یدها و دهند ارائه
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