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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Purpose: social capital provides the platform for corporate entrepreneurship; because 

organizations need social capital components for innovation. Therefore; the main 

purpose of the research is to study the role of social capital on organizational 

entrepreneurship.Method: research method is quantitative meta-analysis (cma3); the 

tool is a reverse questionnaire; statistical population of the research: 56 survey 

researches (scientific-research) of which 36 researches with respect to the validity, 

and quality of the research; existence of correlation coefficient, sample size and 

significance level of each study were selected. The sampling method was purposive, 

the validity and reliability of the research was controlled, and their effect size was 

estimated using the Cohen and Fisher formula.Findings: The findings show that there 

is a significant relationship between social capital and organizational 

entrepreneurship, and its overall effect is equal to 0.489 percent. Results: The 

tendency of employees towards organizational entrepreneurship increases by 

increasing social capital in organizations, institutions and companies. The two 

concepts of social capital and organizational entrepreneurship are interdependent, in 

such a way that the lack of one causes disorder and functional distortion; and the 

coordination of the two; it improves the atmosphere of peace, trust, confidence, self-

esteem, financial independence and improves job performance. 
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 چکیده مقالهاطالعات 

 نوع مقاله:
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هیا بیران نیوآورن نیازمنید      زيیرا سیازمان   .کنید  بستر کارآفرينی سازمانی را فراهم میی  سرماية اجتماعیهدف: 
 ينیکیارآفر  بیر  سیرماية اجتمیاعی   نقیش  ةمطالعی  پژوهش یهدف اصلاند. بنابراين  رماية اجتماعیسهان  مؤلفه
 ةجامعی  است. معکوس ةابزار آن پرسشنام و (cma3) یکمّ یلاز نوع فراتحل یقروش تحقروش:  است. یسازمان

 یفییت ار و کاعتبی  يی،روا يتپژوهش با رعا 36که  است (پژوهشی ی ی)علم یمايشیپ یقتحق 56پژوهش  نآمار
هدفمنید،   ییرن، گ روش نمونیه انتخاب شدند.  ادارنو سطح معن ،حجم نمونه ی،همبستگ يبوجود ضر ،پژوهش

هیا:   يافتیه  ها برآورد شیده اسیت.   اثر آن ةانداز یشرو به روش فرمول کوهن و ف  ؛پژوهش کنترل يايیو پا يیروا
و اثیر کلیی آن برابیر     رددار وجیود دا امعن ةرابطو کارآفرينی سازمانی  سرماية اجتماعیدهد بین  یمنتايج نشان 

بیه   يش کارکنیان گیرا  ها و شرکت ،ها، نهادها در سازمان سرماية اجتماعی نتايج: با افزايش درصد است. 0.489
بیه   ؛انید  به هم وابسیته  یسازمان ينیو کارآفر سرماية اجتماعیدو مفهوم شود.  یمنیز بیشتر  یسازمان ينیکارآفر
آرامش، اعتماد،  نآن دو باعث بهبود فضا یو هماهنگ نو کژکارکرد یموجب نابسامان يکین که فقدا نا گونه
 .شود یم یو بهبود عملکرد شغل ،ینفس، استقالل مال عزت ینان،اطم
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 مقدمه
با  اين کارآفرينی. کند یم تيهدا نريپذ سکيرو  تیخالق سمته ب را یسازمان نها تیفعال که ست ننديافری سازمان کارآفرينی

 کارآفرينی ،بنابراين .بستگی دارد آن کارکنان و سازمانکارآفرينی در  ةبه روحی شاما، تحقق. شود یم آغاز نفر کي پرخطر تیفعال
 ;Kuratko et al. 2004: 9) است نانهيکارآفر اقدامات باسازمان  رشد نبرا ديجد ولمحص و وکار کسب جاديايعنی  سازمانی

Quotes Zahra, 1991). جامعه رفاه توسعة در تحقق اهداف سازمانی همراه با ها سازماندوگانة  سازمانی بر نقش کارآفرينی 
آزاد  نديفرا مستقل سازمانی، و سازمانی است. کارآفرينی کارآفرينی شامل انواع مستقل، درون .(Hayton 2005: 38)  تأکید دارد

انجام  کارو کسب در استقاللو  غات،یتبل ،نتجار تیفعال ،یمال سکير سود، هدف ن است که باا نانهيکارآفرن ها تیفعالتحقق 
 و یسینت نها سازمان در نانهيکارآفرن ها تیفعال نديیرای فسازمان درون کارآفرينی .(Wennekers & De Jong 2008)  شود یم

 ننوآور و نريپذ سکير قيطر از سودآور يینها محصول به دهيا ليتبد بران (175 :1389وش  پور و زارعی )حسین یک بیوروکرات
کارکنان در  راحت و عيسر و داومم و بران ايفان نقش همگانی سازمان نديفرای سازمان کارآفرينیو  .(Abuya 2016: 3)  است
ن ها فرصتعملیاتی کردن  .(1379قايی به نقل از صمدآ 175 :1389وش  پور و زارعی )حسین  است نانهيکارآفر نها تیفعال

 نساختار کارآفرينی البته.(Bhardwaj et al. 2007: 49)  گويند می را کارآفرينی سازمانی موجود منابع به توجهبدون  یسازمان
 و کارآفرينی سازمانی نام گرفته است. شود میرا شامل  ،ن سازمانیها تیفعالاز جمله  ،ها تیفعال از یعیوس فیط که است دهیچیپ

 لهئان مسیب
؛ کنند یم تيريمد و نانداز راه و یطراح را ديجد نوکار کسببا استقرار در سازمان  ن کارناه میت سازمانی کارآفرينیدر 

 :Popowska 2020: 72; Yun, Zhao et al. 2020)  برند یمبهره  مادر سازمان منابع و ها یستگيشا و ها یژگيو ازکه  درحالی

 نبرا جانیه و جانیه احساس فرصتتخصصی و ايجاد  مؤسسات به ها سازمان ةنوآورانانه و فناورن ها تیفعال نسپار برون .(8
 نگذار هيسرما ی،سازمان درون کارآفرينیشامل  دارد؛ ست و انواع متعدد کارآفرينی سازمانی نها مشخصها از ه استارتاپ در کار

بستگی دارد. برخی علت عوامل متعددن سازمانی به  یکارآفرين تحقق. (Morris et al. 2010: 64)  یسازمان تحولسازمانی، و 
 ،(Do Adro et al. 2021)  یرانتفاعیغ نها زهیانگ نا هعد ،(Dufays & Huybrechts 2014)  یاجتماع ارزشرا  تحقق آن

 برخی ،(Sen 2007)  نوآورانه نها دهيا بعضی ،(Roslan et al. 2022; Zahra et al. 2008)  اتیتجرب و مهارت و دانش گروهی
 Wang et al. 2007; Weber & Kratzer)  یاجتماع نها شبکه نا عده ،(Smith et al. 2016)  یات و رفتارهان اخالقیاخالق

و  یدولت نها استیسهم  بعضی و ،(Suryandharu et al. 2019; Thorgren & Omorede 2018)  نرهبرگروهی  ،(2013
سرماية به نقش  . شومپیتراند هدانست(Dredge 2017; Shockley & Frank 2011; Urban 2013)  ننهاد نها تيحما

 ،ها ارزش ن،یقوان، هنجارها ،فردن  بین روابط، اخالقیات، دقت ،شامل اعتماد، اطمینان اشاره کرده است؛ آن نها مؤلفهو  اجتماعی
ی سازمانی با هم و کارآفرين سرماية اجتماعی بر آن است که . اودر کارآفرينی سازمانی ها پاداش و، ها مجازاتی، اجتماع تتعامال
. کنند یم تيتقوتضعیف يا  را گريد کي مالتاعتدر  و، گیرند یماز هم اثر  گذارند، یم اثر گريد کي بر که نا گونهند؛ به ا مرتبط

 ی است.سازمان ینيکارآفر بر و متغیرهان تعديلگر سرماية اجتماعی اثر ةاندازبنابراين هدف اصلی پژوهش برآورد 

 ظریمبانی و رویکردهای ن

 برگر و ترسونیپ بار نیاولو  (Sakhdari 2016)  گردد یبرم 1970 ةده به سازمانی کارآفرينی ةديا :کارآفرینی سازمانی

 (Peterson & Berger 1971: 97-98) مطرح بازار یآشفتگ با مقابله نبرا نرهبر سبک و ناستراتژ کي عنوانه برا  آن 
 موضوع کي به (Miller 1983)  لریم و (Burgelman 1983)  بورگلمن آثار قيطر از 1980 ةده در سازمانی کارآفرينی .کردند

 به پرداختن نبرا .شد منتشر( یدرون کارآفرينی) (Pinchot III 1985)  نچوتیپ کتاب که یزمان ژهيو هب ؛شد ليتبد یقاتیتحق
 کارآفرينی ،(Burgelman 1983)  سازمانی نگذار هيسرما از جمله استفاده شده است؛ سازمانی از اصطالحات متعددن کارآفرينی
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 Jones & Butler)  یداخل سازمانی تیفعال ،(Guth & Ginsberg 1990)  سازمانی کارآفرينی ،(Pinchot III 1985)  یداخل

 است. شدهعنوان نوآورن يا تحول سازمانی هم ياد ه ب کارآفرينیاين از  .(Hitt et al. 2011)  کياستراتژ کارآفرينی و ،(1992

 ،ننوآور شامل ست؛ها ندر سازما هنانيکارآفر نها تیفعالسازمانی  کارآفرينیو کارآفرینی سازمانی:  سرمایة اجتماعی

 و ها ارزش  مجموعه هم سرماية اجتماعی .(Sakhdari 2016: 5; Quotes Zahra 1996)  کياستراتژ ديتجد ،نگذار هيسرما
 :Daniel et al. 2003)  کنند کاريک هدف مشترک  تحققبران  گروه کي در دهد یم اجازه افراد به که است مشترک منابع

که  (Fountain 1998: 104)  است بخشی نیب نها نهمکار و روابط ننهاد اثرگذارن مبین سرماية اجتماعی یبه عبارت .(128
 اعتماد و شهرت نقش و را بیشتر کند، دستاوردها دهد، شيافزا را ها رقابت اطالعات اشتراک و ها نهمکار توسعةبا  تواند یم

 .(Chou 2006: 903) کند   نیتضم در دستیابی به اهداف را متقابل

 سازمان ن مختلفی را بران کارآفرينی سازمانی ياها مدلپردازان متعدد  نظريهکارآفرینی سازمانی:  یها هینظر

 کارآفرينی نریگ شکل نبرا (2000و  1999به نقل از تامپسون  122 ی 119 :1385)مقیمی   1تامپسون .اند کردهمطرح  نانهيکارآفر
در  ها آن ةهم وجیود مطرح و بر را ی پذيرن، نرم، ائده و طرح شامل ابعاد سخت، خالقیت، مخاطره ی بیعد پنیج سازمان در

مدل تلفیقی فرايند  ةارائبا  (Hornsby et al. 1993) ش همکاران و نهورنزباتأکید کرده است.  یسازمانی گیرن کارآفرين شکل
در . شوند یمکه به رفتار کارآفرينانه منجر  اند کردهرا بررسی  نا کننده بینی و رويدادهان پیش ،عوامل فردن، سازمانی کارآفرينانه

حمايت مديريت، از  شده،تأکید نی بران تحقق کارآفرينی سازمافردن  نها یژگيوبر تلفیق عوامل سازمانی و  در آن ، کهمدلاين 
و  شده بر کارآفرينی سازمانی ياد مؤثر عواملبه عنوان  مرزهان سازمانی و، زمان، دسترسی به قدرت تشخیص، پاداش ،استقالل

مدارن، کنترل درونی،  نیاز به موفقیت، هدف پذيرن، استقالل، ريسک که شده استتصريح  فردن نها یژگيونقش با اشاره به 
 .سازمانی موفق است کارآفرينان نها یژگيواز محیطی ات انواع رويدادهان ناگهانی و تغییرو بعضی از  ،، تعاملخالقیتم به تصمی
 راسازمانی فرينی آکاردر  یسازمان ساختار و نفرد ةنانيکارآفر نرفیتارها اثر (Echols & Neck 1998)  نک و اکهلسمدل 

 وتعامل رفتار کیارکنان  در اين مدل .وابسته است ننوآور از سرشار طیمح به شدت بهکید کرده است بقان سازمان أبررسی و ت
 پرلمن و کورنوال باوربه  .ستسازمان ا بلندمدت نبقا و نبازساز نبرا نانيکارآفر تیموفق نضرور عناصر سازمان سیاختار

 (Cornwall & Perlman 1990) ستا یسازمان کارآفرينی نديفرا سرآغاز سازمان یرونیب و یدرون طیمح از حاصل اطالعات. 
موريس  .شود اجرا ديبا شد نییتع که کياستراتژ طرح که اصرار دارد است کياستراتژ نها نهيگز یابيارز نها داده اطیالعات ناي

. اين ندمطرح کرد 1993را در سال  کارآفرينی تعامل مدل (Morris & Kuratko 2002; Morris et al. 2010)  و کوراتکو
 .Morris et al)  . آنانابدي یمو توسعه  دریگ یمشکل  یناگهان ةحادث و ،نفرد ،یسازمان مشخصات ةمؤلف سه مدل بر اساس

حادثه يا رفتار  اند کردهارائه و تأکید گرايشی کلی در سازمان  به منزلة کارآفرينی را ،دل تلفیق راهبردنم ةارائبا  ،(2010
بر عملکرد  و رسالت سازمان استناپذير بینش و  عنصر جدايی نیز گرايش کارآفرينانهو  مقابل نگاه کارآفرينی ةنقطکارآفرينانه 

، ديجد وکیار کیسب، مستقل نواحدها اي ها شرکت جاديبیعد ا هشت 3چيسریه و 2کیآنتون مثبت دارد.و اثر مستقیم  سازمان
 کارآفرينی جاديا دری را تهاجم رقابتی، و شگامیپن، ريپذ سکيرن، ديخودتجد، نديفرا در ننوآور، خدمات و محصول در ننوآور

 .(14 ی 11 :1396عه و سلیمان پورعمران قل )رضايی  اند دانسته میرتبط گريد یکي با را ها آن و مؤثر یسازمان

 (جهت فراتحلیل) پژوهش ةپیشین

که بران فراتحلیل انتخاب  ،و کارآفرينی سازمانی سرماية اجتماعی ةدربار 1401 تا 1384 زمانی ةباز گرفته در ن صورتها پژوهش
 .اند دهآم 1شدند، در جدول 

 

                                                 
1. John L. Thompson 

2. Antonić 

3. Hisrich 
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 پژوهشپیشینة  .1جدول 

 قومیت گروه مورد مطالعه روش تحقیق حجم نمونه دهنویسن

 فارس کارکنان شهردارن تهران ساده یتصادفی  پیمايش 378 1401قاسمی  

 لری  کرد در ايالم ارکنان دولتک تصادفی ساده ی پیمايش 384 1400فر  سعادت 

 مازنی پست مازندرانکارکنان  تصادفی ساده ی پیمايش 150 1399میرکاليی   موسون 

 تصادفی ساده ی پیمايش 203 1399 و همکاران محمدن  
هان خصوصی  مديران و کارکنان بانک

 ايالم
 لری  کرد

 تصادفی سیستماتیکی  پیمايش 197 1398کار  دنفرجاد و مع رجبی 
مديران و کارمندان شرکت بازرسی 

 کیفیت و استاندارد
 فارس

 فارس کارکنان شرکت کاله دسترس غیراحتمالی در ی پیمايش 200 1398جهانیان بهنمیرن  

 فارس کارکنان راهدارن هرمزگان تصادفی سادهی  پیمايش 190 1398جانباز  

 فارس دانشگاه آزاد فسا و استادانکارکنان  شمارن تمامی  پیمايش 330 1398 همکارانتوانگر مروستی و 

 عرب اهواز ملت بانک کارمندان ان نسبتی طبقهی  پیمايش 201 1395 میرزاپور 

 شمار و غیرتصادفی تمامی  پپمايش 75 1395 و همکاران محمدن .م 
کل ورزش و جوانان  ةادارکارکنان 

 شهرستان ايالم
 لری  کرد

 فارس کارکنان وزارت ورزش و جوانان تصادفی سادهی  پیمايش 160 1395 و همکاران محمدن .ف 

 تصادفی سادهی  پیمايش 127 1395 و همکاران کالنترن 
رات ورزش و جوانان خراسان اکنان ادکار

 شمالی
 فارس

 219 1395عبدالرحیم  
ان نسبتی  طبقهی  پیمايش

 تصادفی
بابل عراق و رازن  نها دانشگاهکارکنان 

 کرمانشاه
 عربی  کرد

 مازنی مازندران بخش مرکزن کارکنان پست تصادفی سادهی  پیمايش 150 1395 و همکاران میارکالئی  صمدن

 مازنی کارکنان بانک ملی گیالن تصادفی سادهی  پیمايش 319 1395صفارحمیدن  

 فارس کارکنان دولت نا طبقهتصادفی ی  پیمايش 99 1395سربلوکی آرانی  

 نا طبقهتصادفی ی  پیمايش 210 1395خیرانديش و جمشیدن  
شهر  13قة کارکنان بانک پارسیان منط

 تهران
 فارس

 تصادفی سادهی  پیمايش 113 1395اصغرن عاليی  
کل ورزش و  ةادارکارکنان و مديران 

 جوانان سمنان
 فارس

 تصادفی سادهی  پیمايش 98 1395اسدن و صفايی  
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان 

 اردبیل
 ترک

 تصادفی سادهی  پیمايش 132 1395 و همکاران آقااحمدن 
مصرف  هان مديران تعاونی کارکنان و

 غرب مازندران
 مازنی

 فارس شهردارن تهرانکارشناسان  نا طبقهتصادفی ی  پیمايش 320 1394کار  معدن 

 فارس کارکنان ورزش و جوانان فارس تصادفی سادهی  پیمايش 113 1394 و همکاران باقرن 

 ان با انتساب طبقهی  پیمايش 215 1394 و همکاران بادسار 
فنی کشاورزن در ن ها شرکتاعضان 

 جنوب کرمان
 فارس

 فارس ايران در قزوين ةبیمکارکنان  شمارن تمامی  پیمايش 104 1394 و همکاران اسماعیلی 

 تصادفی سادهی  پیمايش 92 1394و همکاران  باالدهی احمدن 
کارکنان بانک کشاورزن شهرستان 

 سارن
 مازنی

 ترکمنی  فارس راه و شهرسازن گلستانکارکنان  تصادفی سادهی  پیمايش 110 1393دايی  

 ترک یغرب جانيباآذر یبدن تیتربکارکنان  سرشمارنی  پیمايش 46 1389 و همکاران زاده محرم 

 فارس کارکنان شرکت نفت تصادفی سادهی  پیمايش 118 1389پور  نقون و عبداهلل سید 

 سرشمارنی  پیمايش 38 1389 و همکاران وزيرن اعظم 
هان دانشگاهی  تابخانهکارکنان ک

 بندرعباس
 فارس

 فارس فارس جهاد کارکنان تصادفی سادهی  پیمايش 340 1388رضانژاد  

 فارس صنايع الستیک يزدکارکنان  تصادفی سادهی  پیمايش 80 1387مقیمی و مقیمی 

 فارس کارکنان گروه صنعتی سديد تصادفی سادهی  پیمايش 86 1387 و همکاران پور لیق 

 فارس کارکنان شرکت نفت تصادفی سادهی  پیمايش 118 1387پور  عبداهلل 

 فارس کارکنان گروه صنعتی سديد تصادفی سادهی  پیمايش 86 1387جعفريان،  

 فارس يک شرکت صنعتیان مدير دهتصادفی سای  پیمايش 89 1385 و همکاران تسلیمی 

 فارس اراک پارس واگنمديران  تصادفی سادهی  پیمايش 90 1384آشنا 

 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 نقد و نوآوری پژوهش
تاکنون مقاالت  1384کاون بیشترن نیاز دارد. به همین سبب از سال اکارآفرينی سازمانی يکی از مسائل مهمی است که به و

آن  مورد 56مارن متفاوت نگارش و چاپ شده که آ ةجامعو  ،پژوهشی بسیار زيادن با شرايط جغرافیايی، قومی، فرهنگیی  علمی
افزار  سند پیمايشی و حائز معیارهان ورود به نرم 36، اسنادبا کارآفرينی سازمانی بوده است. از اين  سرماية اجتماعیارتباط  ةدربار

نیز به لحاظ جغرافیايی،  ها پژوهشنتايج اين که  آنجا. از (1)جدول  ها اشاره شده است به آنپژوهش که در اين  ندبودفراتحلیل 
اثر  ةاندازفراتحلیل اين نتايج تجمیع و  ةشیوبا استفاده از  شداين تحقیق تالش  در آمارن متفاوت بوده، ةجامعو  ،قومی، فرهنگی

 .دشواثر متغیرهان تعديلگر برآورد  ةاندازها و  نهايی آن

 روش تحقیق
برآورد  درصددن قبلی ها پژوهش. فراتحلیل با مرور سیستماتیک بر تاس (CMA3) یفیکی و روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمّ

و  «سرماية اجتماعی» نها واژهیدکل وجون جست. 1مراحل:  اثر متغیرهان مستقل بر وابسته است. پژوهش حاضر ةاندازمیزان 
. غربالگرن و گزينش 3د دانشگاهی؛ نت و پايگاه جها علم ،يرانا مگ . گردآورن مقاالت از پايگاه نورمگز،2؛ «کارآفرينی سازمانی»

، پیمايش و پژوهشدارن، روايی و پايايی  وجود ضريب همبستگی، حجم نمونه، سطح معنیورود )مقاالت داران شرايط مالک 
 سوگیرن انتشار و و اثر پژوهش ةانداز. برآورد 5يت نها درو  ؛CMA رافزا نرم سوم ةنسخ . ورود به4استفاده از ابزار پرسشنامه(؛ 

 36که  بود مورد 56آمارن آن  ةجامع و 1401 تا 1384 زمانی پژوهش ةباز را طی کرده است. تعديلگر() یانجیممتغیرهان 
يت با استفاده از نها درانتخاب شدند.  به روش هدفمندن ورود( ها مالکدارا بودن ) نغربالگربعد از کنترل روشی و  پژوهش

بران ( برآورد شد. Effect Sizeکل )اثر نهايی هر پژوهش و اثر نهايی  ةانداز یلفراتحل افزار نرمدر  فرمول فیشر و کوهن
 ان( )زمینهو بعد از اثبات فرض ناهمگونی مطالعات از متغیر تعديلگر  Qآزمون  و تشخیص همگنی يا ناهمگنی از نمودار قیفی

 شد.  استفاده کارآفرينی سازمانیبر  سرماية اجتماعیبران سنجش میزان اثر 

 های پژوهش افتهی
 .اند شده يابیارزتوصیفی و تحلیلی  ةدست دوهان تحقیق در  يافته

 یفیتوص

 40  هستند. کنفرانس مقاالت درصد 24 و ،نامه انيپا درصد 36 ،یپژوهش ی یعلم مقاالت ازدرصد 
 25/74 و نرشمارس تمامبه روش  درصد 5/6، نا طبقهبه روش  درصد 25/15 ،ساده یتصادف روش به پژوهش از درصد ،

 .شد انجام نا خوشهبه روش  درصد 5/2
 درصد 30/3 ،کرد درصد 10/2 ،عرب درصد 30/3 ،فارس درصد 05/77 ،ترک درصد 5/6 ،لر درصد 30/3 یقوم لحاظ به 

 .هستند یمازن درصد 45/4 ، وبلوچ
 حوزة درصد 25/47، یورزش حوزة درصد 11، یمعدن حوزة درصد 2، نکشاورز حوزة درصد 2070/7 یشغل حوزة لحاظ به 

 حوزة درصد 70/7، یمال و یبانک حوزة درصد 45/4، یدرمان حوزة درصد 20/2،یخدمات حوزة درصد 5/6، نادار
 .هستند یدانشگاه حوزة درصد 11، وپرورش آموزش

 25/13 و ،توسعه  حال در صد در مناطقدر 5/17 ،افتهي توسعه مناطق در پژوهش از درصد 25/69 مناطق سطح بعد از 
 .اند شدهيافته اجرا  هتوسع کم در مناطق رصدد

 تحلیلی

شده   یبررس يلگر بر کارآفرينی سازمانیتعدیر متغیرهان تأث ،سوگیرن انتشار ،یرگذار و مقدار اثر آنتأثدر بخش تحلیلی، متغیرهان 
 است.



 69           عشايريو ذوالفقاري  /  ... يسازمان ينيکارآفر درسرماية اجتماعي مطالعة نقش 

 

 اثر پژوهشاندازة  .2جدول 

 نویسندگان و سال
 گزارش آماری

Effect size lower upper Z sig 

 000/0 481/10 848/0 282/0 211/0 1401قاسمی  

 000/0 662/5 461/0 101/0 200/0 1400فر  سعادت 

 000/0 753/10 341/0 160/0 118/0 1399میرکاليی  موسون 

 000/0 982/3 882/0 127/0 192/0 1399 همکارانمحمدن و   

 000/0 502/6 891/0 362/0 340/0 1398کار  و معدن فرجاد رجبی 

 000/0 270/4 256/0 089/0 255/0 1398رن جهانیان بهنمی 

 000/0 904/3 381/0 189/0 278/0 1398جانباز  

 000/0 092/3 251/0 103/0 220/0 1398 همکارانتوانگر مروستی و  

 000/0 752/8 548/0 492/0 231/0 1395میرزاپور 

 000/0 652/4 757/0 531/0 231/0 1395 همکارانمحمدن و  .م  

 000/0 120/3 475/0 344/0 440/0 1395 همکارانمحمدن و  .ف  

 000/0 112/15 996/0 678/0 210/0 1395 همکارانکالنترن و  

 000/0 032/16 452/0 147/0 196/0 1395عبدالرحیم  

 000/0 271/17 412/0 312/0 100/0 1395همکاران میارکالئی و  صمدن 

 000/0 554/10 276/0 141/0 128/0 1395صفارحمیدن  

 000/0 761/6 302/0 215/0 142/0 1395سربلوکی آرانی  

 000/0 771/5 376/0 156/0 156/0 1395خیرانديش و جمشیدن  

 000/0 021/6 905/0 373/0 280/0 1395اصغرن عاليی  

 000/0 412/7 603/0 200/0 112/0 1395اسدن و صفايی  

 000/0 341/8 482/0 201/0 138/0 1395همکاران آقااحمدن و  

 000/0 381/9 364/0 234/0 190/0 1394کار  معدن 

 000/0 562/10 271/0 146/0 140/0 1394همکاران باقرن و  

 000/0 882/4 250/0 121/0 132/0 1394همکاران بادسار و  

 000/0 196/3 205/0 173/0 142/0 1394همکاران اسماعیلی و  

 000/0 045/5 103/0 089/0 127/0 1394همکاران احمدن باالدهی و  

 000/0 841/3 268/0 143/0 188/0 1393دايی 

 000/0 677/4 481/0 125/0 198/0 1389همکاران زاده و  محرم 

 000/0 332/10 381/0 177/0 210/0 1389پور  نقون و عبداهلل سید 

 000/0 119/17 470/0 287/0 198/0 1389همکاران وزيرن و  اعظم 

 000/0 118/3 299/0 144/0 118/0 1388رضانژاد  

 000/0 017/5 408/0 134/0 143/0 1387مقیمی و مقیمی  

 000/0 882/9 387/0 200/0 421/0 1387همکاران پور و  قلی 

 000/0 742/6 209/0 175/0 261/0 1387پور  عبداله 

 000/0 101/13 745/0 611/0 281/0 1387جعفريان  

 000/0 902/6 288/0 102/0 287/0 1385همکاران تسلیمی و  

 000/0 124/7 462/0 135/0 265/0 1384آشنا  

 
 معنادار بر کارآفرينی سازمانی داشته است.ثیرن أتمورد پژوهش  36در  سرماية اجتماعیدهد  یمنتايج فراتحلیل نشان 
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 رینی سازمانیکارآفبر  سرمایة اجتماعیکلی  ریتأث

 کارآفرینی سازمانیبر  سرمایة اجتماعیکلی اثر  .3جدول 

 گزارش آماری سرمایة اجتماعی
Effect size lower upper Z sig 

 0.002 8.872 0.395 0.121 0.489 کلی اثر

 نمودار قیفی )بررسی میزان همگنی و ناهمگنی پژوهش(

ند. در ا تحقیق داران اختالف و واريانس آمارن مورد ةجامعيا نوع  ،را، نويسندگانهان جغرافیايی، زمان اج مطالعات به دلیل تفاوت
 شوند. می اثر ترکیبی توزيع ةاندازصورت متقارن در اطراف ه ب رن انتشار، مطالعاتاين نمودار، در صورت عدم سوگی

 
 رگرسیون بران میزان همگنی و ناهمگنی پژوهش .1نمودار 

در  و ثابت ة اثراندازدر صورت همگنی از . رود یمکار ه ن اثبات همگنی و ناهمگنی پژوهش ب: آزمون فعلی براQ آزمون
 .شود یماثر تصادفی استفاده  ةاندازاز  ناهمگنی صورت

 Q آزمون .4جدول 

 وضعیت همگنی مطالعات
i-sqared p-value df Q-value 

92.571 0.000 35 871.390 

 
 نقش متغیرهان تعديلگر مورد بررسی قرار گیرد.بايد مون بین پژوهش ناهمگنی وجود دارد و دارن آزابر اين اساس به دلیل معن

 کارآفرینی سازمانیتأثیر متغیر تعدیلگر هویت قومی در 

 کارآفرينی سازمانیتأثیر هويت قومی در  .5جدول 

 هویت قومی
 تصادفی

 z-value Sig ترکیبی ةانداز
 0.002 5.176 0.131 لر

 0.001 7.461 0.221 ترک
 0.001 8.561 0.267 فارس
 0.000 5.581 0.201 عرب
 0.02 7.312 0.198 کرد
 0.000 5.280 0.145 بلوچ
 0.001 5.061 0.240 مازنی
 0.001 6.205 0.277 اثر کل
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يت قومی فارس با درصد است. در اين میان هو 27و اثر کلی آن برابر با  رددادار امعن تأثیر کارآفرينی سازمانیبر  هويت قومی
 فرينی سازمانی داشته است.آیر را در کارثبیشترين تا درصد 24گروه قومی مازنی با مقدار و  درصد 26مقدار 

 کارآفرینی سازمانیدر  نوع جامعهتأثیر متغیر تعدیلگر 

 کارآفرينی سازمانیدر  نوع جامعهتأثیر  .6جدول 

 هویت قومی
 تصادفی

 z-value Sig ترکیبی ةانداز
 0.001 4.001 0.391 کشاورزن حوزة

 0.000 9.241 0.381 معدنی حوزة
 0.001 5.234 0.211 ورزشی حوزة
 0.000 10.230 0.200 ادارن حوزة
 0.01 8.281 0.190 خدماتی حوزة
 0.000 4.391 0.261 درمانی حوزة

 0.001 3.183 0.210 بانکی و مالی حوزة
 0.001 4.100 0.200 وپرورش آموزش حوزة

 0.001 9.176 0.280 دانشگاهی حوزة
 0.001 7.254 0.201 اثر کل

 
درصد است. در اين میان گرايش  20 و مقدار اثر کلی آن برابر با وجود دارد دار امعن ةرابطبین نوع جامعه و کارآفرينی سازمانی 

 یدانشگاه حوزةو  ،(0.261) یدرمان حوزة ،(0.381) یمعدن حوزة (،0.391) نکشاورز حوزةبه کارآفرينی سازمانی در میان گروه 
 ( از سايرين بیشتر است.0.280)

 کارآفرینی سازمانیدر  جنسیتتأثیر متغیر تعدیلگر 

 کارآفرينی سازمانیدر  جنسیتتأثیر  .7جدول 

 گروه مورد

 بررسی

 تصادفی

 z-value sig ترکیبی ةانداز
 0.000 3.102 0.281 زن
 0.000 4.287 0.251 مرد
 0.000 5.401 0.290 لاثر ک

 
درصد( و اثر  25مردان )درصد( بیشتر از  28زنان )بین آن  و مقدار رددار داامعنکارآفرينی سازمانی بر حسب جنسیت تفاوت 

 درصد بوده است. 29کلی آن برابر با 

 کارآفرینی سازمانیتأهل در وضع تأثیر متغیر تعدیلگر 

 مانیکارآفرينی سازتأهل در وضع تأثیر  .8 جدول

 تأهلوضع 
 تصادفی

 z-value sig ترکیبی ةانداز
 0.000 8.471 0.200 مجرد
 0.000 6.100 0.230 متأهل
 0.000 4.172 0.198 اثر کل
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 23) ها متأهل بین درصد و 19اثر کلی آن برابر با  وو مقدار  وجود دارد ادارمعن ةرابطکارآفرينی سازمانی  و تأهلبین وضع 
 درصد( بوده است. 20ردها )مج درصد( بیشتر از

 کارآفرینی سازمانیتأثیر متغیر تعدیلگر سطح توسعه در 

 کارآفرينی سازمانیتأثیر سطح توسعه در  .9 جدول

 استان
 تصادفی

 z-value sig ترکیبی ةانداز
 0.000 6.481 0.401 يافته توسعه

 0.000 8.761 0.381 توسعه  حال در
 0.000 9.129 0.348 کم توسعه

 0.000 4.181 0.380 ثر کلا

 
بوده و دار امعنبررسی  هان مورد استان ةتوسعاز طريق سطح  کارآفرينی سازمانیبر  سرماية اجتماعی دهد تأثیر نتايج نشان می

افته ، و کمتر توسعه يتوسعه  حال در ،يافته هان توسعه در استان کارآفرينی سازمانیبر اين اساس درصد است.  38مقدار آن برابر با 
 است. بوده   سرماية اجتماعی متاثر از درصد   34و  درصد  38 ،درصد 40با مقدار به ترتیب 

  بحث و نتیجه

  انجامکند تا نیرون انسانی آن بتواند در نقش يک کارآفرين  که سازمان طی می شود یمکارآفرينی سازمانی به فرايندن اطالق 
معنان خالقیت، نوآورن، و تحقق فضان ه خود داشته باشد. اين بمجموعة احتی در ، سريع، و رمستمر و فعالیت شغلیکند  فهیوظ

با توجه به تحوالت  ،جهت شکوفايی در مسیر توسعه است. بر اين اساس ها تیموقعو  ها فرصتبران شناسايی  وکار کسب
و الگوهان ها  روشو  ها راهه به خلق تضمین و بقان سازمان و الگوهان وابست، صنعتیتوسعة فزايندة نوسازن سريع و و  اجتماعی

، اعتماد، و تعهدات مشارکت، انسجام، روابطدر مفهوم ابزار بهبود کیفیت  سرماية اجتماعینوين مقابله با مشکالت بستگی دارد. 
وضعیت چه  . هردی را شکل دهسازمانبا ايجاد باورهان مشترک و اجماع سازمانی بسترهان تحقق کارآفرينی  تواند یم سازمانی

ی سازمانی بیشتر خواهد بود. در ايران نيکارآفرباشد به همان اندازه احتمال تحقق  تر ینهبهو نهادها  ها سازماندر  سرماية اجتماعی
بازة و در شده  دادهدر نهادها اهمیت فراوانی  سرماية اجتماعیمنسجم به  یةروحو  ،جمعی مشارکت به دلیل اهمیت اتحاد، همدلی،

روش ه و کارآفرينی سازمانی ب سرماية اجتماعیرابطة اين پژوهش است.  پژوهش اجرا شده 36 تعداد 1401 ی 1384 زمانی
دارن وجود رابطة معناو کارآفرينی سازمانی  سرماية اجتماعیبین  نشان داده است: وکرده بررسی زمانی بازة در اين  را فراتحلیل

 درصد است. 0.489 و اثر کلی آن برابر بادارد 
پذيرن، نرم، و ائده و  سخت، خالقیت، مخاطره بیعد پنیجهان تحقیق  يافتهتأيید در  (122 ی 119 :1385)مقیمی   پسونتام
 و نهورنزباتأکید کرده است.  یسازماندر کارآفرينی  ابعاداين  همة وجیود ح و برمطری سازمان کارآفرينی نریگ شکل نبرا راطرح 

 و، زماندسترسی به قابلیت و ، استقالل، پاداش، ارشد حمايت مديريت اند کردهتأکید هم  (Hornsby et al. 1993) ش همکاران
نیز بقا و استمرار سازمان  (Echols & Neck 1998)  نک و اکهلسبر کارآفرينی سازمانی است.  مؤثر عواملاز  مرزهان سازمانی

 در تحقق نضرور عناصراز  سازمان سیاختار وتعامل کیارکنان  اند کردهن دانسته و تصريح نوآور از سرشار طیمح را وابسته به
 سازمان یرونیب و یدرون طیحم از حاصل اطالعات (Cornwall & Perlman 1990)  پرلمن و نوالکوری سازمانی است. نيکارآفر

 Morris & Kuratko 2002; Morris)  موريس و کوراتکو .اند کردهها تاکید  ی معرفی و بر وجود آنسازمان کارآفرينی سرآغازرا 

et al. 2010)  ن، ريپذ سکيرن، ديخودتجد، نديفرا ننوآور، محصول ننوآور، ديجد وکیار کیسب، مستقل نواحدها جاديانیز
در هر  .(14 ی 11 :1396ه و سلیمان پورعمران قلع )رضايی اند شمردهالزم و ضرورن را ی سازمان کارآفرينی در رقابتو  ،یشگامیپ

 ،تواند یمکه  (Fountain 1998: 104)  ستا بخشی نیب نها نهمکار و روابط ننهاد اثرگذارن مبین سرماية اجتماعی ،صورت
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در  متقابل اعتماد و شهرت نقش و را بیشتر کند، دستاوردها دهد، شيافزا را ها رقابت ،اطالعات اشتراک و ها نهمکار توسعةبا 
اقتصادن تحول توسعة سرماية  کارآفرينی سازمانی همراه با ،بنابراين .(Chou 2006: 903) کند   نیتضم دستیابی به اهداف را

ی  و کاهش مشکالت اقتصادن ،وکار کسببهبود فضان ، دنبال خواهد داشت و اين موجب استقالل سازمانیه سازمانی را ب
 ن تحول اقتصادن و سازمانیها روش نيتر مهمو کارآفرينی سازمانی از  سرماية اجتماعی وهشپژ. مطابق نتايج شود یماجتماعی 

که  نا گونهبه ؛ اند وابستهبه هم  و کارآفرينی سازمانی سرماية اجتماعیخواهد گرفت. دو مفهوم  را در بر اجتماعیامور  ست وا
نفس، استقالل  بهبود فضان آرامش، اعتماد، اطمینان، عزتباعث  ن و هماهنگی آن دوکژکارکردموجب نابسامانی و  فقدان يکی

 .شود یمو بهبود عملکرد شغلی  ،مالی
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