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 یو عملکرد سازمان  یسازمان ینیکارآفر ،یاجتماع هیرابطه سرما

 :یمعادالت ساختار یمدلساز کردیبا استفاده از رو

 مطالعه مورد
 

 
 3/ علیرضا ناصر صدرآبادی2/ سید حبیب اله میرغفوری1آسیه طاهری زاده 

 چکیده
 

ها نیز به عنوان یکی از نهادهای اصلی هر جامعه که مسئولیتی خطیر و مستقیم در توجه به عملکرد در بیمارستان مقدمه:

آید. پژوهش حاضر دو متغیر سرمایه اجتماعی و میحفظ بهداشت و سالمت افراد جامعه دارند، نیازی اساسی به حساب 

متغیرهای اثرگذار بر عملکرد بیمارستان شهدای کارگر یزد مطالعه کرد. عملکرد سازمانی کارآفرینی سازمانی را به عنوان 

 مالی ارزیابی شد. و مشتری داخلی، فرایندهای یادگیری، و رشد بعد چهار ( درBSCنیز بر مبنای کارت امتیازی متوازن )

از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد بین های مورد نیاز این پژوهش است. داده پیمایشی نوع از پژوهش این روش ها:

رد ها با استفاده از رویکنفر از مدیران و کارکنان بیمارستان شهدای کارگر یزد گردآوری شد. همچنین، تحلیل داده 248

 انجام گرفت.  Amos22.0و  Spss22.0افزارهای گیری از نرم( و با بهرهSEMسازی معادالت ساختاری )مدل

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد  ها:یافته

بوده است. همچنین، سرمایه اجتماعی بر عملکرد  63/0و  46/0سازمانی تأثیر مستقیم دارد و شدت این تأثیر به ترتیب 

به صورت غیرمستقیم و به واسطه متغیر میانجی کارآفرینی سازمانی، دارد، این تأثیر  18/0سازمانی تأثیر مستقیم برابر با 

 رسد.می 29/0یابد و به شدت بیشتری می

های این پژوهش و تأیید تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی با توجه به یافته گیری:نتیجه

توان بر افزایش روحیه کارآفرینی و بهبود عملکرد زمان میتوان نتیجه گرفت که با تقویت سرمایه اجتماعی در سامی

یر در رابطه گری این متغسازمانی تأثیر گذاشت. همچنین، با تأیید تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد و نقش میانجی

 زمان شد.اتوان با تقویت روحیه کارآفرینی بین کارکنان، سبب بهبود عملکرد سبین سرمایه اجتماعی بر عملکرد، می

 سازی معادالتسرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، کارت امتیازی متوازن، عملکرد سازمانی، مدل واژه های کلیدی:

 ساختاری
 

   :08/02/97: یینها رشیپذ 14/12/96: ییاصالح نها 01/06/96وصول مقاله 

  

                                                 
  مديريت، دانشگاه يزد، يزد، ايران، دانشكده ارشناسي ارشد مديريتك. 1

 (mirghafoori@yazd.ac.ir)نويسنده مسئولايران؛  يزد، يزد، دانشكده مديريت، دانشگاه. 2

 ايران يزد، يزد، دانشكده مديريت، دانشگاه . 3

mailto:mirghafoori@yazd.ac.ir
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بال ارتقا و بهبود       همواره در بیشتتتسر ستتتا مان   به دن ها، مديران 

به عبارت ديگر،  ]1[باشتتتند.  های خويش مي عملكرد ستتتا مان 

ها بخواهند جايگاه خود را حفظ و به نحوی امرو ه اگر سا مان

قا،          باعث ب ند كه  خويش شتتتود،  توستتتوه و موتقیت   عمل كن

نظر كرده و توهدات ضروری است كه در عملكرد خود تجديد 

در اين  ]2[خود نسبت به ارباب رجوعان را به درسسي ايفا كنند.

هادهای بهداشتتتسي و درماني مانند              به عملكرد در ن میان توجه 

ها به دلیل داشتتتسن مستتتئولیت در ابال جان اتراد و        بیمارستتتسان  

یت وي ه         وه، ا  اهم جام قای ستتتسال ستتتممت  ای همچنین ارت

 برخوردار است.

و  اند ا  چنان تشار ها با آن مواجهتغییراتي كه سا مان اتزايش 

گرا و راابت   نیرويي برخوردار استتتت كه در دنیای مشتتتسری   

با        مه را  یده و ه قاومسي را در هم كوب اتزای كنوني هر نوع م

ترين در اين شتترايی يكي ا  مناستت    ]3[برد.خود به جلو مي

ت وان رااب  راهبردها برای بقا و ارتقای عملكرد تا حدی كه ت       

های مشتتابه را تراهم ستتا د، توجه به كارآتريني در با ستتا مان

كارآتريني در كاركنان ستتتا مان       ها و ايجاد روحیه   ستتتا مان 

ست.  يرا توالیت  صه    ا صی شسن خ ايي ا  ههای كارآتريني با دا

جمله نوآوری، پیشتترو بودن و تمايل به تجديد در ستتا مان و  

در شتترايی جاموه كنوني كه  ها به راحسي اادر استتت تاتوالیت

به سرعت در حال تغییر و تحوّل است، بهبود عملكرد را میسّر   

 ]4[كند.

رود؛ منابع انستتتاني عامل كلیدی در هر ستتتا مان به شتتتمار مي 

ای نیا مند بررستتتي    بنابراين، مسالوات ستتتا ماني در هر حیسه      

های اجسماعي ستتا مان استتت. روابی انستتاني و برآورد ستترمايه

كارآتريني در سا مان نیز ا  اين ااعده مسسثني نیست.    گسسرش  

بتته نحوی كتته امرو ه كتتارآتريني ا  ديتتد دانشتتتمنتتدان علو  

كه مسغیری ا  روابی         كه در شتتتب ندی استتتتت  ماعي ترآي اجس

ست و اين روابی اجسماعي مي    شده ا  تواند رابسهاجسماعي وااع 

 ]5[ها، محدود يا تستتهیل كند؛كارآتريني را با منابع و ترصتتت

ست       بنابراين، مي سرمايه دان شكلي ا   سرمايه اجسماعي را  توان 

سي به اطمعات و منابع حیاتي به منظور        سسر سهیل د سب  ت كه 

ها و به دنبال آن ارتقای عملكرد استتتسفاده مناستتت  ا  ترصتتتت

 ]6[گردد.سا ماني مي

با نظريه        های بوريو، كلمن و  نظريه ستتترمايه اجسماعي عمما 

سرمايه   ]7[گرديد.پونسا  آغا   ا  ديگر اترادی كه مسالوات 

بال كردند مي    به توكوياما، ايوان اليت،     اجسماعي را دن توان 

جین جاكوب، ناهاپیت و گوشتتتال اشتتتاره كرد. ناهاپیت و          

گوشال جز نخسسین اترادی هسسند كه سرمايه اجسماعي را ا      

اند. ا  نظر ايشتتتان ستتترمايه ديدگاه ستتتا ماني توريم نموده

كه        ماني استتتتت  های مهم ستتتتا  ماعي يكي ا  دارايي  اجس

ها در خلق و تستتهیم دانش بستتیار كم  تواند به ستتا مانمي

با ستتتا مان         ها در مقايستتته  های ديگر مزيت   كند و برای آن

ند.        جاد ك يدار اي پا اابسي  يه         ]8[ر ما وه ستتتر سال ها برای م  آن

 اجسماعي در سا مان سه بود در نظر گرتسند:

مل الگوی كلي روابی كه میزان ارتباطي بود ساخساری شا -

مان برارار        را در بر مي كديگر در ستتتتا  با ي كه اتراد  گیرد، 

 كنند. مي

نابع تراهم        - به م ناخسي كه  ود شتتت نده ب ها،  مظاهر، توبیر  كن

ره ها اشتتاهای مواني مشتتسرد در میان گروهتفاستتیر و ستتیستتسم

 دارد.

هايي اشتتتاره ای كه به اعسماد، هنجارها و ار شبود رابسه -

دهد  های مسقابل میان اتراد را تحت تأثیر ارار مي      دارد كه كنش 

 ]9[ماهیت روابی در ي  سا مان است. و دربرگیرنده

سال    سیار مورد توجه بوده و به  سرمايه اجسماعي در  های اخیر ب

وه و كننده ستتسال توستت ترين مسغیرهای تبیینعنوان يكي ا  مهم

ر سسوح گوناگون شناخسه شده و    محلي د رتاه جوامع و توسوه 

ريزان ارار گرتسه گذاران و برنامهمورد توجه خاص ستتتیاستتتت 

سال    ست. در ايران نیز در  سیار    ا سرمايه اجسماعي ب های اخیر به 

ها ريزیبستتیاری ا  برنامه گم شتتده توجه شتتده استتت و حلقه 

بتتاشتتتتد. بنتتابراين، برآورد رونتتد ستتترمتتايتته اجسمتتاعي بتته  مي

كمن و تحقیقات ااسصادی و اجسماعي بودی   هایگیریتصمیم 

 ]10[كند.بسیار كم  مي

 مقدمه
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ماعي،          يه اجس ما كه هر ستتتته مسغیر ستتتر تا كنون پ وهشتتتي 

با هم مورد       كارآتريني ستتتتا ماني و عملكرد ستتتتا ماني را 

گران نرسیده است.   مسالوه ارار داده باشد، به دست پ وهش  

ست كه اين مسغیرها را ب    شده ا صورت اما، مسالواتي انجا    ه 

 و دو تايي مورد بررستتي ارار داده باشتتد ا  جمله: ستتمجقه  

 ياجسماع سرمايه رابسه بررسي به خود مسالوه در  اده اشرف

. رداخسندپ كرمان شفاشهر   بیمارسسان  در سا ماني  اثربخشي  با

 ايهستتترم كه استتتت اين بیانگر تحقیق اين ا  حاصتتتل نسايج

 ]11[دارد. مونادار  رابسه  ستتتا ماني   اثربخشتتتي با  اجسماعي 

با عنوان      كاران در پ وهش خود  یل  »خستتترواني و هم تحل

شاور ی با     مؤلفه شجويان ك سرمايه اجسماعي در بین دان های 

كارآتريني      ید بر  يه       « تأك ما فه برای تبیین ستتتر شتتتش مؤل

اجسماعي را شتتتناستتتايي كردند. نسايج تحقیق نشتتتان داد كه  

وستتتیله   درصتتتد ا  واريانر ستتترمايه اجسماعي را به        4/33

یین مي           ب ت پیرو ی و تروالنو در      ]12[شتتتود.كتتارآتريني 

سرمايه    سي رابسه میان  رد ی اجسماعي و عملكتحقیقي به برر

مالي و غیرمالي در واحدهای بهداشتتتسي و درماني در ايسالیا          

بت           تاثیر مث یانگر  ها ب حاصتتتتل ا  تحقیق آن سايج  ند. ن پرداخس

و درماني ستترمايه اجسماعي بر عملكرد واحدهای بهداشتتسي  

 اده، رضتتوانفر و موحدمحمدی نقش مستتوودی ]13[استتت.

های غیردولسي  يستتت ستترمايه اجسماعي در عملكرد تشتتكل

ضري         سي كردند. نسايج  سسان برر سسان خو  محیسي را در ا

های ستترمايه اجسماعي و همبستتسگي نشتتان داد كه بین مؤلفه 

سا ماني رابسه مثبت و موني   ]14[داری وجود دارد.عملكرد 

سنتتد كتته                      ت خود دريتتا هش  پ و مكتتاران در  ه گر و  ن ی ل ا

گذاری ستتتا مان بر ستتترمايه اجسماعي به طور اابل ستتترمايه

سا ماني، توهد كاركنان و     شهروندی  توجهي بر بهبود رتسار 

مان مؤثر بود    كاران در     ]15[عملكرد ستتتتا  نگ و هم آوا

های كوچ  و مسوستی را بررستي كردند و   مالزی، شتركت 

شدند كه هر   سسقل به بهبود  مسوجه  بود كارآتريني، به طور م

 ]16[كند و نقش دارد.عملكرد كم  مي

صلي هر       سسال بااليي ا  عملكرد هدف ا سیدن به  ا  آنجا كه ر

تأثیر مثبت            یانگر  هادی استتتت و مسالوات ابلي ب ستتتا مان و ن

يه اجسماعي بر عملكرد مي      باشتتتد، انجا     كارآتريني و ستتترما

ش       سسان  سه پ وهشي گسسرده در بیمار  هدای كارگر يزد كه هر 

ماني و عملكرد          كارآتريني ستتتتا  ماعي،  يه اجس ما مفهو  ستتتر

شمندی در    سا ماني را در برگیرد مي  شنگر نكات ار  تواند رو

 راسسای بهبود عملكرد اين سا مان باشد.

 
 

 

روش اين پ وهش كاربردی و ا  نوع توصیفي مي باشد. جاموه 

پ وهش شامل كلیه مديران و آماری مورد مسالوه در اين 

كاركنان بیمارسسان شهدای كارگر يزد است كه در مجموع 

نفر بود. نمونه مورد نظر كه بر اساس ترمول كوكران  703برابر با 

یری گنفر برآورد گرديد با اسسفاده ا  روش نمونه 248برابر با 

 تصادتي انسخاب شد.

 

𝑛 =  
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑑2(𝑁−1)+𝑧2𝑝𝑞
=   248                            :1موادله 

  

و مقدار خسا پنج درصد  96/1برابر با  zدر اين ترمول مقدار 

برای جمع  در نظر گرتسه شتتتد. 5/0برابر با  qو   pو  مقادير

دهندگان ا  ستته پرستتشتتنامه ستترمايه     آوری نظرات پاستت  

سسفاده       سا ماني ا سا ماني و عملكرد  اجسماعي، كارآتريني 

های ستتتساندارد بودند. پايايي پرستتتشتتتنامه شتتتد كه همگي ا

به تما           بام  مربوه  پ وهش ا  طريق محاستتتبه آلفای كرون

 ها را به تفكی نمونه ها سنجیده شد. جدول ي  پرسشنامه     

دهد. همچنین  های مربوه به هر بود نشتتتان مي    ابواد و گويه  

ضري  آلفای كرونبام برای هر پرسشنامه و هر ي  ا  ابواد    

جدول آمده استتتت كه در همه موارد باالتر ا        آنها در اين  

استتت و بیانگر پايا بودن ابزار پ وهش استتت. به منظور   7/0

ها عموه بر روايي صتتوری ا  تحلیل تأيید روايي پرستتشتتنامه

عاملي نیز استتتسفاده گرديد. نسايج حاصتتتل ا  تحلیل عاملي          

 ها در ادامه آورده شده است.تايیدی پرسشنامه

 

 

 هاروش
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پرسشنامه و ابعاد  آن  های پژوهش به تفکیک ابعاد و ضرایب آلفای کرونباخ هر: پرسشنامه1 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت ابعاد غیر

 سرمايه اجسماعي

 78/0 7تا  1 بود ساخساری

 82/0 14تا  8 شناخسيبود  92/0

 86/0 24تا  15 بود ارتباطي

 كارآتريني سا ماني

 75/0 5تا  1 خسرپذيری

94/0 
 85/0 12تا  6 نوسا ی

 82/0 16تا  13 پیشگامي

 90/0 21تا  17 نوآوری

 عملكرد سا ماني

 82/0 7تا  1 ديدگاه مشسری

71/0 
 74/0 13تا  8 ديدگاه ترآيندهای داخلي

 74/0 19تا  14 ديدگاه رشد و يادگیری

 81/0 24تا  20 ديدگاه مالي
 

اين پ وهش حول محور چهار ترضیه طراحي شده است كه 

سا ی موادالت ساخساری برای آ مون ترضیات توق ا  مدل

های عمومي اشاره اسسفاده گرديد. اين روش به ي  سری مدل

های ساخساری تحلیل عاملي تأئیدی، مدل كند كه شاملمي

همزمان كمسی ، تحلیل مسیر، رگرسیون چندگانه، تحلیل 

به منظور ساخت  ]17[های آماری است.واريانر و ساير روش

 Amosو  SPSSاتزار آماری ها نیز ا  دو نر مدل و تحلیل داده

داری هر ي  ا  بهره گرتسه شده است.  برای نشان دادن موني

( محاسبه شده است Pداری )ها در مدل مقدار احسمال مونيمسیر

دار است. همچنین باشد رابسه موني 05/0كه در صورتي كه  ير 

گیری هر مسغیر و برا ش مدل مفهومي های اندا هبرا ش مدل

 Amosاتزار های ارائه شده در نر پ وهش بر اساس شاخص

 سنجیده شد. 

 

 

بخش ا        ین  تستته اول سغیرهتتای             يتتا م بی بتتا  مرت پ وهش  هتتای 

رد دهندگان مشتتناخسي نشتتان داد بیش ا  نیمي ا  پاستت جمویت

بودنتتد. جتتدول شتتتمتتاره دو وضتتتویتتت ستتتتاير مسغیرهتتای            

 كشد.شناخسي را به تصوير ميجمویت

 

 

 شناختی پژوهش: وضعیت متغیرهای جمعیت2 جدول

 درصد فراوانی های جمعیت شناختیویژگی

 سن

30-20 6/19 

40-31 9/42 

50-41 5/37 

 تحصیمت

 6/11 ترديپلم و پايین

 3/14 توق ديپلم

 8/51 لیسانر

 3/22 توق لیسانر و باالتر

 سابقه كار

 5/20 سال و كمسر 5

 1/16 سال 10تا  6

 8/51 سال 20تا  11

 6/11 سال 30تا  21

 یافته ها
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های پ وهش،       نان ا  روايي ستتتتا ه برای مسغیر به منظور اطمی

تأيیدی در نر       بدين      Amosاتزار تحلیل عاملي  انجا  گرتت. 

سرمايه اجسماعي،     صورت كه، برای هر ي  ا  ابواد مسغیرهای 

كرد سا ماني مدلي جداگانه طراحي  كارآتريني سا ماني و عمل 

شود،  و اجرا شد. همانسور كه در جدول شماره سه مشاهده مي    

ین داری روابی بنسايج حاصل ا  تحلیل عاملي نشان دهنده موني  

ست. همچنین، برا ش مدل  ها با ابواد مربوطهسا ه  های مربوه ا

های حاصتتتل ا  به هر مسغیر ار يابي شتتتد. با بررستتتي شتتتاخص

مدل         ها  مدل  بل ابول، برا ش هر ستتته  اا نه  با دام و تسبیق آن 

گیری ستترمايه اجسماعي، كارآتريني ستتا ماني و عملكرد اندا ه

 سا ماني مورد تأيید است.

 

 برازش هایشاخص ، کارآفرینی و عملکرد سازمانی با اجتماعی سرمایه گیریاندازه مدل انطباق  نتایج:  3 جدول

𝝌𝟐 شاخص تناسب

𝒅𝒇⁄  RMSEA IFI RFI NFI TLI CFI 

08/0 > 3 > دامنه مقبول  > 9/0  > 9/0  > 9/0  > 9/0  > 9/0  

000/0 - مدل سرمايه اجسماعي  1 1 1 1 1 

909/0 مدل كارآتريني سا ماني  000/0  1 991/0  997/0  1 1 

596/2 مدل عملكرد سا ماني  085/0  960/0  902/0  936/0  938/0  959/0  
 

 گیری سرمایه اجتماعی )تحلیل عاملی تأییدی(خالصه نتایج به دست آمده از مدل اندازه :4 جدول  

هاسازه متغیر مکنون  سطح معناداری آماره آزمون خطای استاندارد بار عاملی 

 بعد ساختاری

A1 327/0  070/0  337/5  *** 

A2 321/0  084/0  815/3  *** 

A3 387/0  078/0  980/4  *** 

A4 510/0  066/0  753/7  *** 

A5 737/0  064/0  530/11  *** 

A6 683/0  072/0  952/9  *** 

A7 000/1     

 بعد شناختی

A8 918/0  088/0  411/10  *** 

A9 000/1     

A10 044/1  088/0  856/11  *** 

A11 741/0  071/0  425/10  *** 

A12 805/0  082/0  777/9  *** 

A13 751/0  081/0  331/9  *** 

A14 397/0  074/0  366/5  *** 

 بعد ارتباطی

A15 700/0  077/0  132/9  *** 

A16 080/1  090/0  957/11  *** 

A17 768/0  080/0  571/9  *** 

A18 898/0  084/0  693/10  *** 

A19 686/0  092/0  445/7  *** 

A20 329/0  087/0  793/3  *** 

A21 415/0  080/0  198/5  *** 

A22 734/0  061/0  118/12  *** 

A23 000/1     

A24 577/0  067/0  553/8  *** 
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شود، در همه  همان طور كه در جدول شماره چهار مشاهده مي  

یری گی اندا هموارد رابسه بین سا ه و بود مربوطه در پرسشنامه   

)عممت *** به    دار استتتتای مونيستتترمايه اجسماعي رابسه     

مونای ستتسال موناداری صتتفر استتت(. در اين پرستتشتتنامه ستتسال 

( برای تمامي ستتتواالت كمسر ا   برآورد شتتتده   Pداری )موني

استتتت؛ بنابراين، تما  ستتتواالت پرستتتشتتتنامه تايید شتتتده و در 

پرسشنامه نهايي وارد شد.

 

 انی )تحلیل عاملی تأییدی(گیری کارآفرینی سازم: خالصه نتایج به دست آمده از مدل اندازه5 جدول

هاسازه متغیر مکنون  بار عاملی 
خطای 

 استاندارد
آزمون آماره  سطح معناداری 

پذيریريس   

B1 425/0  088/0  831/4  *** 

B2 626/0  091/0  851/6  *** 

B3 590/0  108/0  448/5  *** 

B4 973/0  128/0  731/7  *** 

B5 000/1     

 نوسا ی

 

B6 709/0  075/0  493/9  *** 

B7 391/0  071/0  484/5  *** 

B8 830/0  082/0  128/10  *** 

B9 751/0  074/0  164/10  *** 

B10 668/0  074/0  971/8  *** 

B11 741/0  070/0  636/10  *** 

B12 000/1     

 پیشگامي

 

B13 683/0  086/0  974/7  *** 

B14 697/0  079/0  851/8  *** 

B15 997/0  092/0  806/10  *** 

B16 000/1     

 آورینو

B17 000/1     

B18 971/0  081/0  034/12  *** 

B19 919/0  070/0  045/13  *** 

B20 143/1  086/0  336/13  *** 

B21 929/0  077/0  057/12  *** 

 

شود، در همه شماره پنج مشاهده مي همان طور كه در جدول

یری گمربوطه در پرسشنامه اندا هموارد رابسه بین سا ه و بود 

دار است)عممت *** به ای مونيكارآتريني سا ماني رابسه

مونای سسال موناداری صفر است(. در اين پرسشنامه سسال 

( برای تمامي سواالت كمسر ا   برآورد شده است، Pداری )موني

بنابراين؛ تمامي سواالت پرسشنامه تايید شده و در پرسشنامه 

 شد. نهايي وارد
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 گیری عملکرد سازمانی )تحلیل عاملی تأییدی(: خالصه نتایج به دست آمده از مدل اندازه6 جدول

هاسازه متغیر مکنون  بار عاملی 
خطای 

 استاندارد
آزمون آماره  سطح معناداری 

 ديدگاه مشسری

 

C1 434/0 076/0 705/5 *** 

C2 612/0  071/0  628/8  *** 

C3 449/0  078/0  747/5  *** 

C4 897/0  092/0  760/9  *** 

C5 745/0  091/0  140/8  *** 

C6 731/0  082/0  892/8  *** 

C7 000/1     

 ترآيندهای داخلي
 

C8 575/0 098/0 877/5 *** 

C9 419/0  093/0  529/4  *** 

C10 745/0  092/0  100/8  *** 

C11 747/0  083/0  944/8  *** 

C12 676/0  095/0  133/7  *** 

C13 000/1     

 رشد و يادگیری

C14 191/0  088/0  175/2  030/0  

C15 451/0  108/0  161/4  *** 

C16 982/0  091/0  797/10  *** 

C17 810/0  072/0  190/11  *** 

C18 811/0  085/0  584/9  *** 

C19 000/1     

 ديدگاه مالي

 

C20 000/1     

C21 962/0  017/0  477/55  *** 

C22 288/0  055/0  193/5  *** 

C23 000/1  008/0  931/128  *** 

C24 119/0  078/0  529/1  126/0  

 

شود در همه همان طور كه در جدول شماره شش مشاهده مي

 عملكرد موارد رابسه بین سا ه و بود مربوطه در پرسشنامه

دار است)عممت *** به مونای سسال ای مونيسا ماني رابسه

موناداری صفر است.(. تنها ي  سوال در ديدگاه مالي پرسشنامه 

دار با اين بود نبوده ( دارای رابسه مونيC24عملكرد سا ماني )

 05/0( برای اين رابسه بیش ا  Pداری )و مقدار احسمال موني

ن، اين سوال ا  ديدگاه مالي حذف و برآورد شده است؛ بنابراي

نشد. مدل مفهومي پ وهش به منظور آ مون وارد مدل نهايي 

طراحي و اجرا شد. پر ا   Amosاتزار ها به كم  نر ترضیه

دار بودند ولي اجرا با اينكه تمامي روابی در مدل موني

با مقدار  RMSEAهای برا ندگي ا  جمله شاخص شاخص

و به درجه آ ادی كه بیش ا  سه برآورد دو نسبت كای 103/0

شده بود، در محدوده اابل ابول نبوده و مدل نیا مند اصمح بود؛ 

 اتزار بر مدل اجرا شد و بدينبنابراين، اصمحات پیشنهادی نر 

ترتی  مدل ساخساری پ وهش به تأيید نهايي رسید. همانسور كه 

حقیق ا  شود، مدل مفهومي تدر جدول شماره هفت مشاهده مي

  های تناس  مورد تايید است.نظر شاخص
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 برازش یهاشاخص با مفهومی پژوهش مدل انطباق زانیم جینتا :7جدول

𝝌𝟐 شاخص تناسب

𝒅𝒇⁄  RMSEA IFI RFI NFI TLI CFI 

08/0 > 3 > دامنه مقبول  > 9/0  > 9/0  > 9/0  > 9/0  > 9/0  

596/2 نسیجه  085/0  960/0  902/0  936/0  938/0  959/0  

 

شدن مدل تحقیق،اثرات مسغیرهای مورد مسالوه بر  با نهايي

يكديگر مشخص گرديد. میزان تاثیر هر كدا  ا  مسغیرها بر 

ا هبر ساير مسغیرها   بر روی كمان  اساس ضراي  اسساندارد 

یرها بر تاثیر مسسقیم مسغ آورده شده است. اين اعداد بیانگر میزان

 روی يكديگر است. )شكل ي (

 

: برازش مدل مفهومی اصالحی تحقیق )ضرایب استاندارد(1شکل  
 

 های پ وهش شد. در آخر بر اساس نسايج به دست آمده ترضیه   

ن داری ايدر رابسه با ستتته ترضتتتیه اول با توجه به ستتتسال موني 

ترضیه   %95برآورد شده است ، با اطمینان    05/0روابی كه  ير 

م است  ای غیرمسسقی گردد. در ترضیه چهار  كه ترضیه  تأيید مي

یانجي  ت    نقش م ماني در  كارآتريني ستتتتا  يه    گری  ما أثیر ستتتر

اجسماعي بر عملكرد سا ماني بررسي شده است كه به صورت       

ضتتترب اثر مستتتسقیم ستتترمايه اجسماعي بر كارآتريني  حاصتتتل

سا ماني در اثر مسسقیم كارآتريني سا ماني بر عملكرد سا ماني  

 شود.محاسبه مي
 

شاهده مي    شماره ي  م شود، تأثیر  همانگونه كه در رابسه 

عملكرد ستتتا ماني به واستتتسه مسغیر  ستتترمايه اجسماعي بر 

سرمايه        سسقیم  شسر ا  تأثیر م سا ماني بی میانجي كارآتريني 

اجسماعي بر عملكرد ستتا ماني استتت و بدين صتتورت نقش 

گری كارآتريني ستتتا ماني و ترضتتتیه چهار  مورد میانجي

 تأيید است.

289/0 =629/0  *460/0 
 

(1رابطه )  
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تاثیرات غیر         كديگر،  ها بر ي تاثیر مسغیر جهت تبیین بیشتتتسر 

مسغیرها نیز محاستتتبه گرديد. همانسور كه در     مستتتسقیم میان  

شتتود، تاثیرات مسغیرها بر جدول شتتماره هشتتت مشتتاهده مي

تاثیر كل  ، غیرمستتتسقیم  ويكديگر به تفكی  تاثیر مستتتسقیم

 مشخص گرديده است.

 

 غیرمستقیم: نتایج حاصل از تعیین اثرات کل، مستقیم و 8جدول

 

 عملکرد سازمانی کارآفرینی سازمانی سرمایه اجتماعی

اثر 

 کل

اثر 

 مستقیم

اثر 

 مغیرمستقی

اثر 

 کل

اثر 

 مستقیم

اثر 

 مغیرمستقی

اثر 

 کل

اثر 

 مستقیم
 ماثر غیرمستقی

 000/0 000/0 000/0 - - - 000/0 460/0 460/0 كارآتريني سا ماني

 - - - 0 629/0 629/0 289/0 181/0 470/0 سا مانيعملكرد 

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 925/0 925/0 بود ساخساری

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 761/0 761/0 بود شناخسي

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 831/0 831/0 بود ارتباطي

 000/0 000/0 000/0 000/0 777/0 777/0 357/0 000/0 357/0 پذيریريس 

 000/0 000/0 000/0 000/0 863/0 863/0 397/0 000/0 397/0 نوسا ی

 000/0 000/0 000/0 000/0 847/0 847/0 390/0 000/0 390/0 پیشگامي

 000/0 000/0 000/0 000/0 872/0 872/0 401/0 000/0 401/0 نوآوری

 000/0 765/0 765/0 481/0 000/0 481/0 360/0 000/0 360/0 مشسریديدگاه 

 000/0 557/0 557/0 350/0 000/0 350/0 262/0 000/0 262/0 ديدگاه ترايندهای داخلي

 000/0 702/0 702/0 441/0 000/0 441/0 330/0 000/0 330/0 ديدگاه رشد و يادگیری

 000/0 665/0 665/0 412/0 000/0 412/0 308/0 000/0 308/0 ديدگاه مالي

 

 های اول، دوم و سوم: بررسی فرضیه9 جدول

 نتیجه یسطح معنادار آماره آزمون ضریب مسیر )استاندارد( مسیر مستقیم

 تايید ترضیه 000/0 581/6 460/0 كارآتريني سا ماني ←سرمايه اجسماعي 

 تايید ترضیه 013/0 493/2 181/0 عملكرد سا ماني ←سرمايه اجسماعي 

 تايید ترضیه 000/0 195/7 629/0 عملكرد سا ماني ←كارآتريني سا ماني 

  

ها را نشتتان جدول شتتماره نه نسايج  حاصتتل ا  بررستتي ترضتتیه 

بل            مي اا جدول  سايج  موجود در اين  كه ا  ن مانسور  هد. ه د

موناداری در هر ستته ترضتتیه كه ستتسال مشتتاهده استتت، ا  آنجا 

ست،   96/1كمسر ا  پنج درصد و مقدار آماره آ مون باالتر ا    ا

 های اول تا سو  تحقیق تايید شد.لذا ترضیه

 

 

توان مبنايي برای شناخت جايگاه آن  عملكرد هر سا مان را مي 

ها بايد سا مان در جاموه دانست. ا  اين رو، مؤسسات و سا مان 

عملكرد خود را ار يابي كنند. درصتتتورتي كه ار يابي    همواره 

عملكرد با ديدگاه ترآيندی و بسور صتتتحیال و مستتتسمر انجا         

های اجرايي، اعسماد شتتود، موج  ارتقا و پاستتخگويي دستتسگاه

ر د شود. ها و كارايي و اثربخشي مي عمومي به عملكرد سا مان 

 مدلتوان اذعان داشت كه بندی نهايي پ وهش حاضر، ميجمع

پیشتتتنهادی پ وهشتتتگر ا  برا ش كامل برخوردار استتتت،  يرا 

های برا ش باالتر ا  ممد مورد نظر بوده استتت. در شتتاخص

اين پ وهش ستتتنجش رابسه ا  نوع علت و مولول بوده و نسايج    

ی های مسوددهای پ وهش استتتت. پ وهشبیانگر تأيید ترضتتتیه

 بحث 
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ای اين پیش ا  اين انجا  شتتتده استتتت كه دو مسغیر ا  مسغیره     

وه مي    سال با پ وهش      پ وهش را م سايج اين پ وهش  ند. ن كرد

ماجكوستتكي، ستتیدامیری و خستترواني در  مینه بررستتي رابسه  

ستتترمتتايتته اجسمتتاعي و كتتارآتريني همخواني دارد. تمتتا  اين 

ست كه تقويت مؤلفه    سئله ا های مسالوات به نحوی بیانگر اين م

ر سا مان كم  تواند به رشد كارآتريني دسرمايه اجسماعي مي

اترای و همكتتاران اثرگتتذاری ستتترمتتايتته   ] 12،19،18[كنتتد.

سايج          كه ن ند  ماعي بر عملكرد ستتتا ماني را بررستتتي كرد اجس

پ وهش حاضتتتر با مسالوات ايشتتتان همخواني داشتتتسه و نشتتتان 

گذاری بر ستتترمايه اجسماعي به طور اابل         دهد كه ستتترمايه    مي

 ]20-22[بخشد.توجهي عملكرد سا مان را بهبود مي

در اين تحقیق تأثیر كارآتريني ستتتا مان بر عملكرد ستتتا مان        

وات حجا ی و حستتتیني              سال با م كه  ید ارار گرتت  تاي مورد 

كه بیانگر اثر مثبت و     ]24[و همچنین لي و همكاران  ]23[مقد  

 دار كارآتريني سا ماني بر عملكرد است، همسو است.موني

ن و مستتئولی با توجه به نسايج به دستتت آمده ال   استتت مديران

ه  های مخسلم ستترمايبیمارستتسان شتتهدای كارگر يزد بر روی جنبه

شناخسي و ارتباطي تمركز كرده       ساخساری،  اجسماعي ا  جمله بود 

ی انجا   هاو به تقويت اين سرمايه در سا مان بپردا ند. دسسورالومل

با            یار، نحوه توامل اتراد در ستتتا مان  وظايم، میزان تفويض اخس

قادات و      يكديگر و همچن  ئه انس ناستتت  برای ارا ین وجود جوی م

جاد  تواند در ايپیشتتنهادات كاركنان به شتتكلي آ ادانه، همگي مي 

ستترمايه اجسماعي برای ستتا مان مؤثر باشتتد. ا  طرف ديگر دادن    

ترصتتتتت بته كتاركنتان برای ارائته راهكتارهتای جتديتد، ارائته           

ه   بهای ال   به آنان و اخسصتتتاص بودجه و منابع مورد نیا     آمو ش

سوق     آنها مي سمت كارآتريني و نوآور بودن  تواند كاركنان را به 

دهد. كاركنان به عنوان اترادی كه مستتسقیماا  با مستتائل موجود در   

كنند، برای ارائه  ستتا مان برخورد داشتتسه و دستتت و پنجه نر  مي  

   آيند.راهكارهای كاربردی بهسرين گزينه به حساب مي

شد مي  سا مان و    با توجه به آنچه بیان  شنهادهايي را برای اين  توان پی

 های مشابه مسرح كرد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.سا مان

ر ای و تخصصي د  های حرتهها و انجمنتشويق و تشكیل گروه  

ستتتا مان كه با مشتتتاركت داوطلبانه اتراد همراه باشتتتد. اين امر 

گردد. تواند موج  اتزايش ستتترمايه اجسماعي در ستتتا مان مي

ترين تراگردهتتای موجود در        همچنین آمو ش يكي ا  مهم           

مان استتتتت. برگزاری كمس   به وي ه     ستتتتا  های آمو شتتتي 

شیوه كمس سا نده مي های خاص ارتباطات و  ند تواهای انسقاد 

شنهاد         شد. پی شسه با سرمايه اجسماعي دا سزايي در اتزايش  تأثیر ب

ست.        سا مان ا ضای  شسر به اع ين اادا  ا ديگر تفويض اخسیار بی

شود تا اتراد سا مان ا  اعسماد مديران به خود، اطمینان   منجر مي

حاصتتتل كنند و در مسقابل در برابر اهداف ستتتا مان و وظايم  

 خود، مسوهدانه عمل كنند.

ها و تویین اهداف روشتتتن به عنوان راهكار ستتتا ی رويهستتتاده

 توانند با تویین اهداف   ديگری در اين  مینه استتتت. مديران مي  

های سا ماني و همچنین  سا ی رويه روشن برای سا مان و ساده   

تمش برای همستتتوستتتا ی اهداف واحدهای مخسلم، به رتسار 

ا هكاركنان جهت دهند و آنها را برای مشاركت در اال  گروه 

 های كاری ترغی  نمايند.و تیم

طراحي ساخساری مناس  برای دسسرسي اعضای سا مان به منابع و       

تكراری و جامع ، تشويق كاركنان به ارائه راهكارهای  اطمعات غیر

يده  ماد         نوين و ا نه در جوی صتتتمیمي و آكنده ا  اعس های خماا

يده       مادی و مونوی ا  ا يت  پردا ان ستتتا مان و تمش برای    ،حما

 ردد.گهای كارآمد نیز در اين  مینه پیشنهاد مياجرايي كردن ايده

 اندا  برای ستتا مان نیزهای بلندمدت و تویین چشتتمريزیبرنامه

راهكاری استتت كه نه تنها مستتیر حركت ستتا مان را در آينده  

های تكری ال   برای  تواند  مینه  ستتتا د بلكه مي مشتتتخص مي

  پرورش ايده جديد در ذهن اتراد را تراهم نمايد.

 

 

بررستتتي رابسه ستتترمايه »نامه با عنوان اين مقاله بخشتتتي ا  پايان

عي، كارآتريني سا ماني  و عملكرد سا ماني با اسسفاده ا  اجسما

مدل  كارت       رويكرد تركیبي  وادالت ستتتاخساری و  ستتتا ی م

امسیا ی مسوا ن )مسالوه موردی: بیمارسسان شهدای كارگر يزد(   

در مقسع كارشتتناستتي ارشتتد رشتتسه مديريت صتتنوسي در ستتال « 
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 Abstract 

 
Introduction: In today's world, one of the main concerns of any organization is having desirable 

performance, as it is the main reason for the survival of any organizationLikewise, performance of 

the hospitals as one of the main institutions having an important and direct responsibility for 

improving the health of the community is very essential. The present study conducted in Yazd 

Shohadaye Kargar Hospital, studied two variables of social capital and organizational 

entrepreneurship as the influential variables on the performance of this organization. Organizational 

performance was also assessed from different points of view based on a Balanced Scorecard (BSC).  

Methods: In this descriptive applied survey research, the required data were collected through 

distributing a questionnaire among 248 managers and staff members of Yazd Shohadaye Kargar 

Hospital. Data analysis was done using Structural Equation Modeling (SEM) approach by means 

of SPSS 22 and AMOS 23 soft wares. 

Results: The results of the research showed that social capital has a direct effect on organizational 

entrepreneurship and organizational entrepreneurship, in turn, has a direct effect on organizational 

performance. Intensity of these effects were 0.46 and 0.63, respectively .On the other hand, it was 

also found that social capital has a direct effect (0.18) on organizational performance, but this effect 

increases indirectly, reaching 0.29, as a result of organizational entrepreneurial mediator variable. 

Conclusion: According to the findings of this research and the confirmation of the positive effect 

of social capital on entrepreneurship and organizational performance, it can be concluded that 

reinforcement of social capital in the organization, the morale of entrepreneurship can be increased 

and, consequently, the organizational performance can be improved. Furthermore, confirming the 

effect of organizational entrepreneurship on function as well as the mediating role of this variable 

in the relationship between social capital and performance can lead to enhancing the entrepreneurial 

spirit among employees. 

Keywords: Social Capital, Organizational Entrepreneurship, Balanced Scorecard, Organizational 

Performance, Structural Equation Modeling 
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