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چکیده
ّذف اصلی پژٍّص حاضر تررسی ًقص پیص تیٌی کٌٌذُ سرهایِ اجتواعی ٍ فرٌّگ سازهاًی تر
کارآفریٌی سازهاًی هی تاضذ .جاهعِ آهاری ایي پژٍّص کلیِ کارکٌاى داًطگاُ پیام ًَر استاى
آررتایجاى ضرقی است کِ تعذاد کارکٌاى ً 260فر هی تاضذ کِ طثق جذٍل هَرگاى ً 200فر از
کارکٌاى تِ عٌَاى ًوًَِ آهاری تِ رٍش ًوًَِ گیری تصادفی طثقِ ای اًتخاب ضذًذ .جْت اًذازُ گیری
هتغیرّای پژٍّص از پرسطٌاهِ ّای استاًذارد استفادُ ضذ .پایایی پرسطٌاهِ ّا تا رٍش آلفای کرًٍثاخ
هحاسثِ ضذ .ضریة آى ترای سرهایِ اجتواعی  ،0/44فرٌّگ سازهاًی  ٍ 0/48ترای کارآفریٌی سازهاًی
 0/44تذست آهذ .ایي هیساى ًطاى دٌّذُ ّوساًی درًٍی تیي سَاالت پرسطٌاهِ هی تاضذ .جْت
تجسیِ ٍ تحلیل فرضیِ ّای پژٍّص از ضریة ّوثستگی پیرسَى ٍ رگرسیَى چٌذگاًِ گام تِ گام
استفادُ گردیذً .تایج تحقیق حاکی از آى است کِ تیي سرهایِ اجتواعی ٍ کارآفریٌی راتطِ هثثت ٍ
هعٌی دار ٍجَد داردّ .وچٌیي ًتایج تحقیق ًطاى داد کِ تیي فرٌّگ سازهاًی ٍ کارآفریٌی راتطِ
هثثت تاالیی ٍجَد داردً .تایج حاصل از رگرسیَى چٌذگاًِ حاکی از ًقص پیص تیٌی کٌذُ سرهایِ
اجتواعی ٍ فرٌّگ سازهاًی تر کارآفریٌی سازهاًی هی تاضذ .تِ ایي صَرت کِ ترای افرادی تا احساس
فرٌّگ سازهاًی هثثت افسایص سرهایِ اجتواعی ّوراُ تا کارآفریٌی سازهاًی است.
کلید واژه :سرهایِ اجتواعی ،فرٌّگ سازهاًی ،کارآفریٌی سازهاًی ،کارکٌاى

 . 1استادیار علَم ترتیتی داًطگاُ ضْیذ هذًی آررتایجاى
 . 2استادیار جاهعِ ضٌاسی داًطگاُ ارٍهیِ
 . 3داًطیار هذیریت آهَزضی داًطگاُ ارٍهیِ
. 4کارضٌاس ارضذ هذیریت دٍلتی
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مقدمه
زض جْاى اهطٍظ ؾطفت ًَآٍضی ّا تِ لسضی افعایف یافتِ وِ تغییرطا ٍ اتتىراضا ترِ اهرطی فرازی
تثسیل قسُ اؾت ٍ آًچِ ؾاظهاًْا تِ فٌَاى هعیت ضلاتتی زض هماتل ؾرایط ضلثرا ترطای ذرَز زض ًؾرط هری
گیطًس ،تِ ؾطفت تَؾظ زیگطاى تملیس قسُ اظ اّویت آى واؾتِ هی قَز .ایي هَاضز تافث قسُ تا حیا
ؾاظهاًْا ّط چِ تیكتط زض هقطو ذغط لطاض گیطز ٍ یافتي ضاُ چاضُ تِ فٌَاى زغسغِ فىرطی ٍ ّویكرگی
تطای هسیطاى ؾاظهاًْا تِ ٍیػُ ؾاظهاًْای آهَظقی ٍ زاًكگاّْا هغطح قَز .ایٌجاؾرت ورِ اّویرت ًرَؿ
ذانی اظ ؾاظهاى وِ هَؾَم تِ ؾاظهاًْای واضآفطیي هی تاقٌس تطجؿتِ ترط هری قرَز ٍ تٌْرا ترا ٍجرَز
چٌیي هَاضزی اؾت وِ یه ؾاظهاى لازض اؾت تِ ًَؿ آٍضی ّا زؾت یاتس ٍ زض فطنرِ ضلاترت زٍام آٍضز.
تَاًائی ذلك هعیت ضلاتتی اظ هْن تطیي فَاهل تمای ؾاظهاًی اؾت .اظ هْن تطیي ٍ اؾاؾری ترطیي ؾراظ ٍ
واضّای ذلك هعیت ضلاتتی پایساض زض هحیظ پَیای اهطٍظی ،اؾتفازُ اظ ًرَؿ آٍضی زض هحهرَ ٍ اضائرِ
ذسها اؾت وِ ظهِ آى تَؾرقِ وراضآفطیٌی ؾراظهاى ٍ زاقرتي فطٌّرس ؾراظهاًی حراهی هری تاقرس
(نوسآلائی ،1378 ،ل.)1
زض وكَض ها ًیع اذیطا هحمماى ٍ ناحة ًؾطاى فلن هسیطیت الساهاتی ضا جْت آقٌا ؾاذتي هرطزم ٍ
ؾاظهاى ّا تا هفَْم واضآفطیٌی اًجام زازُ ٍ اظ ؾَی تطذی اظ ؾاظهاى ّرا ًیرع الرساهاتی جْرت ایجراز ٍ
گؿتطـ فطٌّس واضآفطیٌی زض جاهقرِ نرَض گطفترِ اؾرت .زض هغالقراتی ورِ زض هرَضز وراضآفطیٌی ٍ
واضآفطیٌاى نَض هی گیطزّ ،وَاضُ ایي ؾَال هغطح اؾت وِ ظهِ واضآفطیٌی چیؿرت ٍ چگًَرِ هری
تَاى آى ضا زض جاهقِ ًْازیٌِ وطز ٍ ظهیٌِ آى زض جاهقِ فطاّن آٍضز؟
تیف تط تحمیما نَض گطفتِ ضٍی واضآفطیٌی ،اظ ًَؿ تقییي ٍیػگی ّای قرهیتی واضآفطیٌراىٍ ،
اظ ًَؿ ؾاذتاضی ٍ هَلقیت هحیغی تَزُ اؾت وِ تِ زلیل فسم تَجِ تِ قثىِ ضٍاتغِ اجتوافی (ؾطهایِ
اجتوافی ٍ فطٌّس ؾاظهاًی) ،یقٌی فَاهل غیط التهازی ،هَضز اًتماز لطاض گطفتِ اؾت (یَلیَْ.)2004 ،1
تطضؾی واضآفطیٌی زض چاضچَب ؾاذتاضّای احاعِ قسُ اجتوافی ،ضاُ ضا تطای یه چكن اًرساظ ٍؾریـ زض
هَضز واضآفطیٌی ّوَاض هی وٌس ،تِ عَضی وِ تَجِ ضا تِ ؾوت ًىا هرثْن ٍ تاضیره ورِ ترِ آى زلرت
ًكسُ اؾت ،جلة هی وٌس؛ یقٌی جٌثِ اجتوافی آى.
اهطٍظُ واضآفطیٌی ،اظ زیس زاًكوٌساى فلَم اجتوافی فطایٌسی اؾت وِ زض قرثىِ هتغیرطی اظ ضٍاترظ
اجتوافی ٍالـ قسُ اؾت ٍ ایي ضٍاتظ اجتوافی هی تَاًس ضاتغِ واضآفطیي ضا تا هٌافـ ٍ فطنت ّا ،هحسٍز
یا تؿْیل ًوایٌس (احوسپَضزاضیاًی .) 1378 ،هٌؾَض اظ قثىِ ،هجوَفرِ ای اظ افرطاز اؾرت ورِ اظ عطیرك
ضٍاتظ ذانی تا یىسیگط زض اضتثاط ّؿتٌس (.)Stone, 2001
زض هغالقا اذیط ،زاًكوٌساى تِ ایي ًتیجِ ضؾیسُ اًس وِ ؾطهایِ اجتوافی ًمرف تؿریاض هْوری زض
واضآفطیٌی ایفا هی وٌس ٍ واضآفطیٌاى تطای هَفمیت تایس الگَی ذانی اظ ؾطهایِ اجتوافی ضا تا تَجرِ ترِ
اتقاز آى تطای ذَز تطؾین وٌٌس .تِ ایي هٌؾَض تطای تطضؾی قرثىِ ضٍاترظ اجتورافی اظ هفْرَم ؾرطهایِ
. Ulhoi
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اجتوافی اؾتفازُ هی قَز .ایي ؾطهایِ اظ هفاّین ًَیٌی اؾت وِ ًمف تؿیاض هْن تط اظ ؾطهایِ فیعیىری
ٍ اًؿاًی زض ؾاظهاى ّا ٍ جَاهـ ایفا هی هٌس ٍ اهطٍظ زض جاهقِ قٌاؾی ٍ التهاز ٍ تِ تاظگی زض هرسیطیت
ٍ ؾاظهاى تِ نَض گؿتطزُ ای هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت).(Tymon and Stump, 2003
ایي هفَْم تِ پیًَسّا ،اضتثاعْای هیاى افضای یه قثىِ تِ فٌَاى هٌثـ تا اضظـ اقاضُ زاضز ،ورِ
تا ذلك ٌّجاضّا ٍ افتواز هتماتل هَجة تحمك اّساف افضا هی قَز (تؿلیوی ٍ ّوىاضاى.)1385 ،
اظ عطفی فطٌّس یه ؾاظهاى تِ فٌَاى تؿتط ایجاز تغییرطا ؾراظهاًیً ،مكری ولیرسی زض هَفمیرت
ؾاظهاًْا تاظی هی وٌس .فطٌّس زض یه ؾاظهاى ترِ هااترِ قرهریت زض یره اًؿراى اؾرت ورِ قرالَزُ
ٍجَز ی آى ضا تكىیل هی زّس ٍ تافث تكىل ٍ اًؿجام ؾاظهاى زض حطوت تِ ؾوت اّساف هی قرَز .اظ
آًجا وِ فطٌّس ؾاظهاًی قىل زٌّسُ ضفتاض افضای ؾاظهاى افن اظ واضوٌاى ٍ هسیطاى زض ؾغَح هرتلر
اؾت ،هی تَاًس تَاًائی ؾاظهاى زض ایجاز تغییط ٍ جْت گیطی اؾتطاتػیه ضا تِ ًحَ چكرن گیرطی تحرت
تاثیط لطاض زّس .تسٍى زاقتي یه فطٌّس ؾاظهاًی اثرطترف ًوری ترَاى اًتؾراض فقالیتْرای واضآفطیٌاًرِ
زاقت (حیسضی ٍ ّوىاضاى .)1389 ،تغییطا ٍ تحَ گؿتطزُ اهرطٍظی ٍ پَیرایی ضلاترت تافرث قرسُ
اؾت تا ؾاظهاًْای َّقوٌس تِ زًثال ایجاز هَلقیتی تاقٌس وِ تتَاًٌس افطاز ذالق ٍ واضآفطیي ضا ّط چرِ
تیكتط جصب ،هسیطیت ٍ ًگْساضی وٌٌس تا اظ هعایای واضآفطیٌی ؾاظهاًی ّط چِ تیكتط تْرطُ هٌرس قرًَس
(نوس آلائی.)1378 ،
اوٌَى ّوِ پصیطفتِ اًس وِ هَفمیت چكوگیط ؾاظهاى ّای هَفك ًِ ،زض اتقراز فیعیىری ٍ تىٌَلرَغی
آًْا ،تلىِ زض فَاهل غیط هلوَؼ لسضتوٌس زض فطٌّس ؾاظهاًی آًْا ،اضظـ ّا ٍ تاٍضّای واضوٌراى ًْفترِ
اؾت .فطٌّس ؾاظهاًی زض ؾیؿتن افتمازی ؾاظهاى آقىاض قسُ اظ عطیك ظتاى ،فالئن ٍ ًكاًِ ّرا ،آزاب ٍ
ضؾَم وِ هٌقىؽ وٌٌسُ ضفتاض ًاقی اظ یه ؾیؿتن افتمازی اؾت ،تیاى هی قَز (.)Chusmir, 1998
ًَؿ ایي ؾیؿتن افتمازی هی تَاًس اثط ظیازی تط ضٍی چگًَگی ضفتاض افضای ؾاظهاى زاقتِ تاقرس .ترا
پصیطـ زاًكگاُ تِ فٌَاى ؾاظهاى ،آى ّن یىی اظ هْن تطیي ؾاظهاى ّا زض ذسهت جاهقِ زض هری یراتین
وِ ًَؿ فطٌّس ؾاظهاًی وِ زض زاًكگاُ قىل هی گیطز ،هی تَاًس اثط ظیازی زض فقالیرت ّرای واضوٌراى
زاقتِ تاقس.
تٌاتطایي تطای غلثِ تط هكىال ٍ تْسیسّایی وِ هتَجِ ؾاظهاى ّای اهطٍظی اؾت تٌْا یه ضاُ حرل
واضؾاظ اؾت ٍ آى ّن ایجاز تؿتط فطٌّس واضآفطیٌی زض ؾاظهاى ّا هی تاقس .تؿتط فطٌّگری ترِ فٌرَاى
فاهلی ظیط تٌایی ٍ یا حتی هثٌا ٍ اؾاؼ ؾایط تؿتطّای ظهِ تطای واضآفطیٌی ،هؿتلعم تحَ فویرك ٍ
زض قٌاذت تاٍضّا هی تاقس (قْطوی پَض.)1389 ،
زاًكگاُ تِ فٌَاى غٌی تطیي هطوع فلوی پػٍّكی زض تَلیس زاًف ٍ فٌاٍضیّ ،وَاضُ ًمكی ولیرسی ٍ
حیاتی زض تحَ التهازی ،اجتوافی ٍ فطٌّگی هحیظ پیطاهَى ذَز زاقتِ اًس .تا ایي ٍجَز ،ذَز ًیرع
قسیسا تحت تاثیط هؿمین تغییطا ٍ زگطگًَی ّای هحیغی ّؿتٌس (قْطوی پَض.)1389 ،

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
تا تَجِ تِ تَضیحا فَق ٍ ًیع تِ زلیل ووثرَز هٌراتـ هرالی اظ یره عرطف ٍ اًتؾاضّرای هتفراٍ
اجتوافی ،التهازی ٍ ًیع چالف ّای فطٌّگی اظ عطف زیگط ؾاظهاى ّا هجثَضًس ترِ ؾروت وراضآفطیٌی
حطوت وٌٌس .ضطٍض واضآفطیٌی زض زاًكگاّْا ٍ هكاضوت آًْرا زض تَؾرقِ التهرازی جَاهرـ همَلرِ ای
اؾت وِ زاًكگاّْا ٍ پػٍّكگطاى ظیازی ضا تِ ذَز هكغَل وطزُ اؾت (پَض فع ٍ ّوىاضاى.)1389 ،
تٌاتطایي تا تَجِ تِ قطایظ اهطٍظیي زاًكگاُ پیام ًَض زض قطایظ عثیقی ،اجتوافی ٍ زضآهسی
پطچالف ذَیف ،پطزاذتي تِ همَلِ ؾطهایِ اجتوافی ٍ فطٌّس ؾاظهاًی تا واضآفطیٌی ؾاظهاًی ٍ وك
اضتثاط آًْا ٍ اضائِ ضاّثطزّائی تطای تَؾقِ ٍ تمَیت آًْا ،تِ فٌَاى زغسغِ پػٍّكگطاى هغطح تَزُ ٍ زض
ایي واض پػٍّكی هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.
زض هجوَؿ تط اؾاؼ آًچِ گفتِ قسّ ،سف انلی پػٍّف حاضط ،فثاض اؾت اظ تطضؾی ًمف
تقاهلی ؾطهایِ اجتوافی ٍ فطٌّس ؾاظهاًی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض تیي واضوٌاى زاًكگاُ ّای پیام
ًَض اؾتاى آشضتایجاى قطلی تَز وِ تط اؾاؼ هغالقا اًجام قسُ زض ضاؾتای اّساف پػٍّف ،فطضیِ
ّای ظیط تسٍیي قسًس:
تیي ؾطهایِ اجتوافی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض تیي واضوٌاى زاًكگاُ پیام ًَض اؾتاى آشضتایجاى
قطلی ضاتغِ هقٌی زاض ٍجَز زاضز.
تیي فطٌّس ؾاظهاًی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض تیي واضوٌاى زاًكگاُ پیام ًَض اؾتاى آشضتایجاى
قطلی ضاتغِ هقٌی زاض ٍجَز زاضز.
فطٌّس ؾاظهاًی ضاتغِ تیي ؾطهایِ اجتوافی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی ضا تقسیل هی وٌس.
روش پژوهش
ایي تحمیك اظ ًؾط ّسف ،اظ ًَؿ تحمیما واضتطزی هی تاقس ٍ اظ لحاػ ًحَُ گطزآٍضی اعالفا ٍ
زازُ ّا یه تحمیك تَنیفی اظ ًَؿ پیوایكی اؾت .وِ زض لالة آىً ،مف تقاهلی ؾطهایِ اجتوافی ٍ
فطٌّس ؾاظهاًی تط واضآفطیٌی هسًؾط تَزُ اؾت .جاهقِ آهاضی زض ایي تحمیك ولیِ واضوٌاى زاًكگاُ
پیام ًَض زض اؾتاى آشضتایجاى غطتی اؾت وِ تطاتط تا ً 260فط هی تاقٌسً ،وًَِ تحمیك تا زض ًؾط گطفتي
هقیاضّای جسٍل ًوًَِ گیطی ًیع قاهل ً 200فط اظ واضوٌاى هی تاقس ٍ اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی تهازفی
عثمِ ای اؾتفازُ قس .زض ایي پػٍّف تطای تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا اظ تىٌیه ّای آهاض تَنیفی
(هیاًگیي ٍ اًحطاف هقیاض) ٍ آهاض اؾتثاعی ،ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ ضگطؾیَى چٌسگاًِ تقسیل
وٌٌسُ 2تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض آهاضی  SPSSاؾتفازُ گطزیس.

2

. Moderated multiple regression
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ابسار اندازه گیری
تطای جوـ آٍضی اعالفا زض ایي پػٍّف اظ ؾِ پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز ٍ هحمك ؾاذتِ تِ قطح ظیط
اؾتفازُ گطزیس.
پرسشنامه سرمایه اجتماعی  :تطای ؾٌجف ؾطهایِ اجتوافی اظ همیاؼ ؾطهایِ اجتوافی پًَا
اؾتفازُ قس (پًَا )2004 ،وِ تط اؾاؼ همیاؼ پٌج گعیٌِ ای ( واهال هرالفن; 1تا واهال هَافمن; )5تا
عی لیىط تٌؾین قسُ اؾت .ایي ترف اظ پطؾكٌاهِ قاهل  20گَیِ هی تاقس .پًَا ( )2004تِ
هٌؾَض یافتي ضٍایی همیاؼ اظ تحلیل فاهلی اؾتفازُ وطزُ اؾت .زض تحلیل فاهلی ؾِ تقس تطای ؾطهایِ
اجتوافی تط اؾاؼ ؾاظُ ّای همیاؼ زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت.
پرسشنامه فرهنگ سازمانی :تِ هٌؾَض اًساظُ گیطی فطٌّس ؾاظهاًی زض پػٍّف حاضط اظ یه
پطؾكٌاهِ هحمك ؾاذتِ اؾتفازُ قس .پاؾد تِ ایي پطؾكٌاهِ تط اؾاؼ عی پٌج زضجِ ای لیىط تِ
نَض ذیلی ون ،ون ،تاحسی ،ظیاز ،ذیلی ظیاز هی تاقس .ایي پطؾكٌاهِ اظ  28ؾَال تكىیل قسُ اؾت
وِ زاضای  7تقس هی تاقسً .حَُ اهتیاظ تٌسی تِ ایي نَض اؾت (ذیلی ون; ،1ون ; ،2تاحسی ; ،3ظیاز
; ،4ذیلی ظیاز ;.)5
پرسشنامه کارآفرینی :تطای ؾٌجف واضآفطیٌی اظ یه پطؾكٌاهِ هحمك ؾاذتِ اؾتفازُ قس.
پاؾد تِ ایي پطؾكٌاهِ تط اؾاؼ عی پٌج زضجِ ای لیىط تِ نَض ذیلی ون ،ون ،تاحسی ،ظیاز،
ذیلی ظیاز تَز .ایي پطؾكٌاهِ اظ  24ؾَال تكىیل قسُ اؾتً .حَُ اهتیاظ تٌسی تِ ایي نَض اؾت
(ذیلی ون; ،1ون ; ،2تاحسی ; ،3ظیاز ;،4ذیلی ظیاز ;.)5
پایایی و روایی
زض پػٍّف حاضط تطای اضظیاتی پایایی اظ آلفای وطًٍثاخ اؾتفازُ قسً .وطا پایایی تطای همیاؾْا
هَضز تائیس تَزًس :پایایی پطؾكٌاهِ ؾطهایِ اجتوافی ( ،)0/84فطٌّس ؾاظهاًی ( ٍ )0/87واضآفطیٌی
( )0/94هحاؾثِ قس .ضٍایی هحتَا ایي اتعاضّا تَؾظ هترههاى هسیطیت هَضز تائیس ٍالـ گطفت .تِ
هٌؾَض تطضؾی تیكتط ضٍایی پطؾكٌاهِ ّای حاضط ،تا ٍجَز اؾتفازُ هىطض آًْا زض پػٍّكْای هسیطیت ٍ
ضٍاًكٌاؾی ،زازُ ّای حانل اظ اجطای ایي همیاؼ زض گطٍُ ًوًَِ تحلیل فاهلی قسًس .ایي تحلیل تِ
قیَُ تحلیل اوتكافی تِ ضٍـ هَلفِ ّای انلی ( )PCتا چطذف ٍاضیواوؽ اًجام قسُ اؾت .همساض
ضطیة ( KMOضطیة وفایت ًوًَِ گیطی) تطاتط  ٍ 0/71همساض ذی آظهَى وطٍیت تاضتلت 1378/3
تسؾت آهس وِ زض ؾغح  0/01هقٌی زاض تَزُ ٍ ًكاًِ وفایت ًوًَِ ٍ هتغیط ّای ًوًَِ تطای اًجام
تحلیل فاهلی اؾتً .تایج حانل هَضز تائیس ٍ ٍاضیاًؽ تجویقی حسٍز  0/60تسؾت آهسُ اؾت.
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روند جمع آوری اطالعات پژوهش
زض پػٍّف حاضط تطای جوـ آٍضی اعالفا ویفی پػٍّف ،وتة ٍ هجال فلوی ٍ هما تِ ضٍظ ٍ
هطتَط تا هَضَؿ هَضز هغالقِ لطاض گطفت ٍ تطای جوـ آٍضی اعالفا ووی تِ هٌؾَض تِ زؾت آٍضزى
پاؾد ؾؤال ّای ایي پػٍّف اظ پطؾكٌاهِ اؾتفازُ قس .تِ ایي تطتیة وِ تقس اظ ّواٌّگی ٍ وؿة
هجَظ ،تا ضفایت هالحؾا اذاللی ٍ تیاى اّساف پػٍّف ٍ پؽ اظ وؿة ًؾطا اؾاتیس ناحثٌؾط زض
هَضز پطؾكٌاهِ ٍ پؽ اظ آى وِ تقساز واضوٌاى هكرم گطزیس السام تِ تَظیـ پطؾكٌاهِ قس ٍ پاؾد آى
ّا تِ نَض زازُ ّای ووی هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت.
یافته ها
ًوًَِ ایي تحمیك قاهل ً 200فط واضهٌساى زاًكگاُ پیام ًَض اؾتاى آشضتایجاى قطلی تَزًس وِ زض
ؾال تحهیلی  92 91هكغَل تِ ذسهت تَزًس .اظ تیي واضهٌساى هَضز پػٍّف  38زضنس ًوًَِ ظى ٍ
 57زضنس اظ آًْا هطز تَزًس .الثتِ  5زضنس آًْا ًیع جٌؿیت ذَز ضا هكرم ًىطزًس .هیاًگیي ؾاتمِ
ذسهت آًْا  10/5ؾال زیسُ هی قَز.
جذول شماره ( .)1مشخصات جمعیت شناختی آزمودنیها
فَاهل جوقیت
قٌاذتی
جٌ
ؾیت

تح
نیال

تقساز

زضنس

ظى

76

38

هطز

114

57

زیپلن

8

4

فَق زیپلن

11

5.5

لیؿاًؽ

110

55

اضقس

56

28

زوتطی

6

2

ؾاتمِ

هیاًگیي

اًحطاف
اؾتاًساضز

10.5

زاهٌِ
تغییطا

5.9

1-26
36

ؾي
23-51

5.5
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جسٍل قواضُ ( )2هیاًگیي ٍ اًحطاف اؾتاًساضز ًوطا واضهٌساى ضا زض ّط یه اظ هتغیط ّای پػٍّف
قاهل :ؾطهایِ اجتوافی ،فطٌّس ؾاظهاًی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی ضا ًكاى هیسّس .پاؾد واضهٌساى هَضز
پػٍّف ،احؿاؼ لَی ؾطهایِ اجتوافی ٍ فطٌّس ؾاظهاًی ضا زض فقالیتْای قغلی ًكاى هی زّس .عثك
ایي یافتِ ّاً ،وطا واضهٌساى زض واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض حس تا تط تط اظ هیاًگیي هی تاقس.

جذول شماره  .2میانگین و انحراف استانذارد متغیر های مورد پژوهش
ؾطهایِ
اجتوافی

هتغیط

واضآفطیٌ
ی

فطٌّس

قاذم
هیاًگیي
اًحطاف
اؾتاًساضز

4.02

4.1

3.99

0/83

80.

.60

ّوثؿتگی تیي هتغیط ّای پػٍّف زض جسٍل ( )3اضائِ قسُ اؾت .چٌاًچِ زض جسٍل هكاّسُ هی
قَز ،ضطیة ّوثؿتگی تیي هتغیط ّای پػٍّف هقٌی زاض هی تاقٌس.
جذول شماره  . 3همبستگی بین متغیر های پژوهش
هتغیط

1

.1

ؾي

1

.2

ؾاتمِ

**79

.3

ؾطهایِ

.4

فطٌّس

0/10

.5

واضآفطیٌی

*/13

2

4

3

5

1

0/
*/16
0

*12
0/

**/35

/06
0

0

1

0
*12

0/

1

**/38
0

**/23
0

1
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* p<0/05 ، ** p < 0/01

جسٍل قواضُ ً .4تایج تحلیل ضگطؾیَى چٌسگاًِ تطای پیف تیٌی واضآفطیٌی ؾاظهاًی
کارآفرینی سازمانی
2

∆R

β
گام اول عوامل دموگرافیک
*

0/15
*0/17
*0/10

جٌؿیت
ؾي
ؾاتمِ

*0/03

گام دوم  :تاثیرات اصلی
ؾطهایِ اجتوافی ()S

*0/18

فطٌّس ؾاظهاًی ()C

*0/12
ٍ n = 200

*

0/90

* p <0/05 ، ** p < 0/01

جسٍل (ً )4تایج ضگطؾیَى چٌسگاًِ ضا ًكاى هیسّسً .تایج ًكاى هیسٌّس وِ جٌؿیت ( P<0/05
ٍ  ،) β; 0/15ؾي (  ،) β ; 0/17 ٍ p < 0/05ؾاتمِ (  ،) β ; 0/10 ٍ p < 0/05ؾطهایِ اجتوافی
( ،) β ; 0/18 ٍ p < 0/01فطٌّس ؾاظهاًی (  ) β ; 0/12 ٍ p < 0/05واضآفطیٌی ؾاظهاًی ضا پیف
تیٌی هی وٌٌس .تِ فثاضتی فطضیِ پػٍّكی هثتٌی تط ًمف پیف تیٌی ؾطهایِ اجتوافی ٍ فطٌّس
ؾاظهاًی تط واضآفطیٌی ؾاظهاًی تائیس قس.
بحث و نتیجه گیری
زض زًیای اه طٍظ افطاز ،ؾاظهاى ّا ٍ وكَضّایی هَفك تطًس وِ تَاًؿتِ تاقٌس واضآفطیٌی وٌٌس ٍ اظ
زاًف فٌی ٍ تىٌَلَغی تطای زؾتیاتی تِ ضفاُ ٍ ثطٍ تْطُ تطًس .زاًكوٌساى هقتمسًس وِ زاًف فٌی ٍ
تىٌَلَغی تِ ثطٍ  ،ضفاُ ٍ ؾَز التهازی تثسیل ًوی قَز هگط تا ٍجَز افطاز واضآفطیي ٍ ذالق وِ تا
ذاللیت ٍ ًَآٍضی قیَُ ّای ًاواضآهس لثلی ضا ترطیة ًوَزُ ٍ ضٍقْای جسیی ضا تِ ٍجَز آٍضًس .اهطٍظُ
وِ ًیاظ تِ واضآفطیٌی تیف اظ پیف احؿاؼ هی قَز ،افطاز ٍ ؾاظهاى ّا تایس زض نسز ضاُ ّایی تطای
افتالی آى تاقٌس .اظ فَاهل هْن ٍ هَثط تط واضآفطیٌی ،فطٌّس ؾاظهاًی ٍ ؾطهایِ اجتوافی اؾت.
هَضَؿ واضآفطیٌی اظ جٌثِ ّای هرتل اجتوافی ،ؾیاؾی ،فطٌّگی ٍ التهازی حائع اّویت هی
تاقس .افعایف ًاگْاًی هیل تِ ؾطهایِ گصاضی زض آهَظـ واضآفطیٌی ٍ واضآفطیٌی آهَظـ پؽ اظ چٌسیي
زِّ تحمیك ،گَیای ایي حمیمت اؾت وِ واضآفطیٌی لاتلیت ضقس ٍ تَؾقِ زاضز .تسیي ؾاى تَجِ تِ
ٍیػگی ّا ٍ فَاهلی وِ هی تَاًٌس هٌجط تِ تطٍظ واضآفطیٌی قًَس ّوَاضُ هَضز تَجِ تَزُ اؾت.
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ّسف پػٍّف حاضط تطضؾی ضاتغِ ٍ پیف تیٌی واضآفطیٌی واضوٌاى زاًكگاُ پیام ًَض اؾتاى
آشضتایجاى قطلی اظ عطیك ؾطهایِ اجتوافی ٍ فطٌّس ؾاظهاًی تَز .تا تَجِ تِ یافتِّای هطتَط ضاتغِ
هاثت هقٌازاضی تیي زٍ هتغیط ؾطهایِ اجتوافی ٍ واضآفطیٌی ٍجَز زاضز .ؾطهایِ اجتوافی تِ پیًَسّا،
اضتثاعا هیاى افضای یه قثىِ تِ فٌَاى هٌثـ تا اضظـ اقاضُ زاضز وِ تا ذلك ٌّجاضّا ٍ افتواز
هتماتل هَجة تحمك اّساف افضا هی قَز .تیاى ضاتغِ هؿتمین زض فطو تسیي هقٌاؾت وِ تا واّف یا
افعایف همساض فسزی ؾطهایِ اجتوافی ،واضآفطیٌی ؾاظهاًی ًیع واّف یا افعایف هی یاتس .ؾاظهاًی وِ
زاضای ؾطهایِ اجتوافی ذَتی تاقس ،هی تَاًس تا تاثیطی وِ تط ضٍی تثازل اعالفا ٍ اًتمال زاًف
ضوٌی ٍ نطیح زاضز ،هَجة قىَفایی ایسُ ّای جسیس زض افطاز قَز ٍ ،ایي ایسُ ّای جسیس تافث
ذاللیت زض افطاز گطزز ٍ زض ًْایت ایي ذاللیت هَجة ًَآٍضی ٍ واضآفطیٌی زض ؾاظهاى ذَاّس قس .پؽ
ؾاظهاًی وِ ؾطهایِ اجتوافی ذَتی زاضز هی تَاًس تِ نَض تالمَُ ؾاظهاًی واضآفطیي تاقس ٍ تطفىؽ.
ایي فط و ّا زض تحمیك حاضط تاییس قسُ اؾت؛ ًتایج ّوچٌیي ًكاى زٌّسُ ضاتغِ هاثت هقٌازاض تیي
ّطیه اظ اتقاز ؾطهایِ اجتوافی (ؾاذتاضی ،قٌاذتی ،ضاتغِ ای) تا واضآفطیٌی تَز .تا تَجِ تِ ازتیا
تحمیك فطو تطایي اؾت وِ ؾاذتاضّا ٍ ضٍاتظ افمی ٍ فوَزی وِ زض آى تهوین گیطی ٍ واضگطٍّی
هغطح اؾت؛ تا واضآفطیٌی ضا تغِ زاقتِ تاقس چطا وِ زاقتي ؾاذتاض ؾاظهاًی هٌاؾة زض تهوین گیطی ٍ
اًجام زازى واض تِ نَض گطٍّی هَجة ایسُ پطٍضی ٍ ًَآٍضی زض هَؾؿا ٍ زض ًْایت واضآفطیٌی افطاز
هی قَز .ایي فطو زض تحمیك حاضط تاییس قسُ اؾت .اظ عطفی ًتایج تحمیك ًكاى زٌّسُ ٍجَز ضاتغِ
تیي تقس قٌاذت ی ؾطهایِ اجتوافی ٍ واضآفطیٌی زاضز .ایي تقس زض ضاتغِ تا پسیسُ ّایی ًؾیط اضظـ ّا،
ًگطـ ّا ،اّساف ،هَجَز زض ؾیؿتن هی تاقس .افطازی وِ زض ضٍاتظ ذَز اظ هَاضزی وِ گفتِ قس
اؾتفازُ تیكتطی زاقتِ تاقٌس ،افطاز ظهاى ووی ضا نطف حطاؾت ٍ حوایت اظ ذَز زض جْت اؾتواض
ًكسى ٍ ًؾاض تط افوال ذالف ّوىاضاى هی ًوایٌس ٍ تثازل اعالفا زض ؾغح افتواز تا تیكتط نَض
هی گیطز ٍ ایي ّا تافث هی قَز تا فطز ظهاى ظیازی ضا جْت فىط وطزى ،ذاللیت ٍ ًَآٍضی ٍ زض ًْایت
واضآفطیٌی زاقتِ تاقسًْ ٍ .ایتا ًتایج ایي تحمیك ضاتغِ تیي تقس ضاتغِ ایی ؾطهایِ اجتوافی ٍ واضآفطیٌی
ضا تاییس وطز ّواى عَض وِ اقاضُ قس تیي تقس قٌاذتی ؾطهایِ اجتوافی ٍ واضآفطیٌی ضاتغِ هقٌازاضی
ٍجَز زاضز .ایي تقس زض ضاتغِ تا پسیسُ ّایی ًؾیط ّسفْای هكتطن ،نسالتّ ،وىاضیٌّ ،جاضّای
اجتوافی ٍ تقْس تِ اّساف هی تاقس ٍ افطازی وِ زض ضٍاتظ واضی ذَز اظ فَاهلی وِ شوط قس اؾتفازُ
هی ًوایٌس ،تِ نَض تْتط ٍ هَثطتطی تقس ضاتغِ ایی ضا زض ضاتغِ تا واضآفطیي قسى ذَز تىاض تطزُ اًس.
ًتایج حانل تا ًتایج تحمیك الَاًی ٍ فثساهلل پَض (ّ )1387وؿَ هی تاقس .الَاًی ٍ فثساهلل پَض
( )1387زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى «ًمف ؾطهایِ اجتوافی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی» تِ هفَْم ؾطهایِ
اجتوافی زض زضن واضآفطیٌی هی پطزاظز ٍ .ؾطهایِ اجتوافی ضا وِ زاضای اتقاز گًَاگَى هی تاقس هَضز
تطضؾی لطاض هی زّس ٍ اظ ًؾط الَاًی اظ تیي ؾِ تقس ؾطهایِ اجتوافی ،ؾاذتاضی ،ضاتغِ ای ٍ قٌاذتی –
ؾطهایِ ؾاذتاضی اظ ؾایط اتقاز هْن تط اؾتّ .وچٌیي تا تحمیك تؿلیوی آقٌا ٍ هٌَضیاى ()1385
ّوؿَ هی تاقس .آًْا زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى «تطضؾی ضاتغِ ی تیي ؾطهایِ اجتوافی ٍ واضآفطیٌی
زضٍى ؾاظهاًی» تِ ایي ًتیجِ ضؾیسُ اًس وِ تیي اتقاز ؾطهایِ اجتوافی ٍ واضآفطیٌی زضٍى ؾاظهاًی
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ضاتغِ هقٌی زاضی ٍجَز زاضز یقٌی تیي اتقاز ؾاذتاضی ،قٌاذتی ٍ ضاتغِ ای تا واضآفطیٌی ضاتغِ هاثت
ٍجَز زاضز.
ّوچٌیي ًتایج تحمیك ًكاى زٌّسُ ضاتغِ هاثت ٍ هقٌی زاض تیي فطٌّس ؾاظهاًی ٍ واضآفطیٌی ترَز.
تِ فثاض زیگط تا تْثَز فطٌّس ؾاظهاًی ،واضآفطیٌی ؾاظهاًی افعایف ذَاّس یافتً .تایج حال تا ًترایج
تحمیما لْطهاًی ٍ ّوىاضاى ( ،)1389همیوی(ّ )1377وؿَ هی تاقس .لْطهراًی ٍ ّوىراضاى ()1389
زض تحمیك ذَز تا فٌَاى فطٌّس ؾاظهاًی ٍ ضاتغِ آى تا واضآفطیٌی ؾاظهاًی تِ ایي ًتیجرِ ضؾریسًس ورِ
تیي فطٌّس ؾاظهاًی ٍ واضآفطیٌی ؾاظهاًی ضاتغِ هقٌی زاض ٍجرَز زاضز ٍ تریي اتقراز فطٌّرس ؾراظهاًی
(جْت زّی ،احؿاؼ َّیت ؾاظهاًی ،ؾیؿتن ّای پازاـ هٌاؾة ،ذاللیرت فرطزی ،هرراعطُ پرصیطی،
تحول تقاضو ،یىپاضچگی ٍ اًؿجام ؾاظهاًی ،الگَّرای تراظ ٍ هتٌرَؿ اضتثاعرا ٍ حوایرت هرسیطیت) ٍ
واضآفطیٌی ؾاظهاًی ضاتغِ هاثت ٍ هقٌازاض ٍجَززاضزّ .وچٌیي همیوی ( )1377زض تحمیمی ترِ ًترایجی
زؾت یافت وِ زض فطٌّس واضآفطیٌی وِ زض آى تِ اؾتفازُ ٍ تِ واض ترطزى ؾرغح ترا ی ذغرط پرصیطی،
پَیایی ٍ ذاللیت تاویس هی قَز ًِ تٌْا تا ؾطفت تِ تغییطا هحیغی ٍاورٌف ًكراى هری زّرس ،تلىرِ
تغییط ضا ایجاز هی وٌس ٍ اًقغاف پصیطی ٍ آظازی زض ؾاظهاى تكَیك هی قَز .تطاؾراؼ ازتیرا تحمیرك
تطای غلثِ تط هكىال وِ هتَجِ ؾاظهاى ّای اهطٍظُ اؾت ،تٌْا یره ضاُ حرل واضؾراظ اؾرت ٍ آى ّرن
ایجاز تؿتط فطٌّس واضآفطیٌی زض ؾاظهاى ّا هی تاقس .تؿتط فطٌّگی تِ فٌرَاى فراهلی ظیرط تٌرایی ٍ یرا
حتی هثٌا ٍ اؾاؼ ؾایط تؿتطّا ظهِ ترطای وراضآفطیٌی ،هؿرتلعم تحرَ فویرك زض قرٌاذت تاٍضّرا،
حمَق ،آزاب ،ضؾَم ٍ اذالق یه هلت اؾت.
اظ هحسٍزیتّای ایي پػٍّف هیتَاى تِ فسم ّوىاضی تطذی اظ واضوٌاى زض اجطا ٍ تحَیل
پطؾكٌاهِ ّا ٍ تهَض ایي فىط غلظ وِ ًتایج تحمیك احتوا هٌجط تِ اظ زؾت زازى قغلكاى قَزٍ ،جَز
فضای هحافؾِواضاًِ زض هحیظّای ؾاظهاًی ٍ حاون ًثَزى ضٍحیِ پػٍّف زض تیي واضوٌاى اقاضُ وطز.
هْوتطیي پیكٌْازا تطذاؾتِ اظ ًتایج پػٍّف ایي اؾت وِ:
ًتایج تحمیك ًكاى زاز وِ تیي ؾطهایِ اجتوافی ٍ اتقاز آى تا واضآفطیٌی ضاتغِ هاثت هقٌازاض ٍجرَز
زاضز تٌاتطایي پیكٌْاز هی قَز وِ تِ ؾاذتاضّا ٍ ضٍاترظ افمری ٍ فورَزی ورِ زض آى تهروین گیرطی ٍ
واضگطٍّی هغطح اؾت ٍ ّوچٌیي تِ اضظـ ّاً ،گطـ ّا ،اّساف هَجَز زض ؾیؿتن تَجِ ٍیػُ قَز.
ایجاز فطٌّس ضیؿه پصیطی هقمَل (زض جْت واضآفطیٌی ( زض تیي واضوٌاى ،تا اؾتفازُ اظ ؾیؿتن
پازاـ زّی) پازاـ زازى تِ افطازی وِ ضیؿه پصیطی ذَب ٍ هقمَلی زاضًس ٍ ،الگَ وطزى آى ّا).
تكَیك ٍ تكىیل گطٍُ ّا ٍ اًجوي ّای حطفِ ای ٍ ترههی زض ؾاظهاى ّا :تكَیك تِ ایجاز ٍ
تمَیت ًْازّای اجتوافی یىی اظ ضا ُ حل ّای ؾاذتاضی تطای افعایف ؾطهایِ اجتوافی اؾت.
ایجاز تطًاهِ ّایی تفطیحی ٍ ؾیاحتی زض جْت افعایف ضٍاتظ ضٍ زض ضٍ ؛ چطا وِ ضٍاتظ ضٍ زض ضٍ
تاثیط هاثت ذَتی زض جْت ایجاز ضٍاتظ تْتط ٍ هثتٌی تط افتواز تأثیطی هاثت ٍ هغلَب زاضًس.
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آهَظـ واضوٌاى :یىی اظ هْن تطیي فطاگطزّای هَجَز زض ؾاظهاى ّا تطای ایجاز ؾطهایِ اجتوافی،
فطایٌس ّای آهَظقی اؾت .گصض افطاز اظ آهَظـ ّای فوَهی ،تَیػُ وال ؾْای ذال اضتثاعا ً ،مف
انلی ضا زض ایجاز ؾطهایِ اجتوافی ایفا هی وٌس.
 پیكٌْاز هی قَز وِ هؿَ ى زاًكگاُ اظ افطاز هثتىط ٍ ذالق حوایت ّورِ جاًثرِ ورطزُ ٍ ترطایحفؼ ایي افطاز تىَقٌس.
 -زض ؾاظهاى ّط چِ لسض واضّا تِ نَض تیوی اًجام قَز تْتط اؾت.
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