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بررسی تطبیق پذیری اهداف با شاخص های کلیدی عملکرد و تاثیر آن بر پایداری
موفقیت سازمان
غالمرضا توکلی ، 1یوسف خاوری ، 2مهدی زمانی

مزده3

 1عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران )نویسنده مسئول(
 2کارشناس ارشد  MBAدانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 3گروه عملی مدیریت دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
یک سازمان برای انجام امر مهمی نظیر ارزیابی عملکرد از جوانب مختلف آن نیازمند ابزارهایی می باشد .یکی از مهم ترین این
ابزارها که در بسیاری از تحقیقات به آنها اشاره شده و به عنوان محوریت معیارهای ارزیابی عملکرد شناخته شده است شاخصه
های کلیدی عملکرد است .تحقیق حاضر با در نظر گرفتن شکاف های اشاره شده به دنبال تطبیق اهداف و نتایج کلیدی با
شاخصه های کلیدی و تاثیر آن بر پایداری موفقیت یک سازمان می باشد که مشابه چنین تحقیقی بر اساس مرور ادبیات انجام
شده توسط محقق به ندرت مشاهده گردیده است .لذا در پایان محقق به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است که تطبیق
پذیری اهداف با شاخص های کلیدی عملکرد و تاثیر آن بر پایداری موفقیت سازمان چگونه است؟ تحقیق حاضر از نظر هدف
کاربردی و از نظر جمع آوری اطالعات توصیفی تحلیلی می باشد ضمن اینکه نوع تحقیق دارای ماهیت آمیخته می باشد که هم
از تکنیک های کیفی و هم از تکنیک های آماری در انجام آن استفاده شد .در نهایت نتایج تحلیل داده ها نشان داد گرایش به
نوآوری اداری و فرایندی بر عملکرد و موفقیت سازمان؛ تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :معیارهای ارزیابی عملکرد ،شاخصه های کلیدی عملکرد ،اهداف و نتایج کلیدی ،پایداری موفقیت سازمان،
گرایش به نوآوری اداری ،گرایش به نوآوری فرآیندی
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 .1مقدمه
ی ک سازمان برای انجام امر مهمی نظیر ارزیابی عملکرد از جوانب مختلف آن نیازمند ابزارهایی می باشدد .یکدی از
مهمترین این ابزارها که در بسیاری از تحقیقات به آنها اشاره شده و به عنوان محوریت معیارهای ارزیابی عملکدرد شدناخته
شده است شاخصه های کلیدی عملکرد است ( .)Drehem and Vanany, 2020: 223-227شاخصه های کلیدی عملکرد
به عنوان اصلی ترین مولفه در سنجش عملکرد یک سازمان مطرح می باشد .این شاخصهدا عمومدا توسدط سدازمانهدا بده
منظور بازتاب عوامل کلیدی موفقیت برای اقدامات ویژهای که درگیر آن هستند مورد استفاده بوده و امکدان درک سدریع و
ساده از شرایط حاکم و عملکرد کسب و کارها را میسر میسازند (.)Khalilazar and Shami Zanjani, 2016, 349-376
اما الزم به ذکر است که شاخصههای کلیدی عملکرد می بایست در برابر برخی سنجههدا و معیارهدا قدرار بگیرندد و بدا آنهدا
مقایسه شوند تا عملکرد یک سازمان در آنها متبلور شود .به عبارت دیگر شاخصههای کلیدی عملکرد به تنهدایی نمدیتواندد
بازگوکننده عملکرد یک سازمان باشد بلکه میبایست در کنار عوامل دیگری مقایسه شده و نتایج آن مقایسه یا تطبیق ارائه
شود (.)Chotiganta, 2020
یکی از این ابزارهای مهم که میتواند برای مقایسه و تطبیق شاخصههای کلیدی عملکرد یک سازمان بده کدار رود
اهداف و نتایج کلیدی میباشد )2018( Doerr .برای نخستین بار اهداف و نتایج کلیدی یا  OKRرا بر اساس شاخصههدای
کلیدی عملکرد و کارت امتیاز متوازن به عنوان سیستمی برای مدیریت اهداف پیشدنهاد کدرد ( .)Radvinik, 2017اینتدل
اولین شرکتی بود که مفهوم اهداف و نتایج کلیدی را در گذار از تولید تراشههای حافظده بده تولیدد میکروپروسسدور اتخداذ
نمود که در آن شرکت نیازمند تمرکزی بیشتر بر مجموعه ای از اولویتها به منظور موفقیت در بازار مدیباشدد .بده واسدطه
اعمال اهداف و نتایج کلیدی اینتل توانست به اهداف اصلی سازمان دست یابد (.)Chotiganta, 2020
اما باید ت وجه داشت که شهرت و محبوبیت اهداف و نتایج کلیدی منبعد از پیداده سدازی آن در گوگدل در سدال
 1999میباشد که سیستم اهداف و نتایج کلیدی طرح اساسی مدیریت سدازمان در ارتبداب بدا تفکدر انتقدادی ،تدال هدای
جمعی و اهداف ساختار یافته بود .اما واقعیت این است که علیرغم بهرهگیری از این سیستم در شدرکتهدای بزرگدی نظیدر
اینتل و گوگل ،هنوز توجه عملیاتی به این حوزه در بسیاری از شرکتها در سراسر جهان صورت نگرفته است ( Radvinik,

.)2017
از سوی دیگر در کشور ایران نیز شاهد رویکرد چندان گستردهای بده مفهدوم اهدداف و نتدایج کلیددی و بده ویدژه
تطبیق آن با شاخصههای کلیدی عملکرد نمیباشیم ضمن اینکه ادبیات تحقیق در ایدن حدوزه نیدز چنددان جدامع نبدوده و
تحقیقات چندانی در این زمینه صورت نگرفته است .حتی با وجود انجام تحقیقات معدود در این حوزه ،مشاهده میشود که
اثر این دو مفهوم بر پایداری موفقیت سازمانها نیز مورد توجه قرار نگرفته است که این امر میتواند به عندوان یدک شدکاف
مهم تحقیقاتی در نظر گرفته شود.
شاخصههای کلیدی عملکرد از ابعاد بسیار مهم بدرای تعیدین ویژگدیهدای کدارکردی و عملکدردی یدک سدازمان
محسوب میشود اما این شاخصهها میبایست بر اساس سنجههایی ارزیابی شوند .یکی از ایدن سدنجههدا سیسدتم اهدداف و
نتایج کلیدی یک سازمانی می باشد .در این سیستم اهداف در ابتدا تعیین شده و نتایج حاصل از هدر هددف بده طدور مجدزا
مشخص میشود و در نهایت مشخص می شود که یک سازمان تا چه میزان توانسته به این اهداف نزدیک شود .اما نکته حائز
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اهمیت این است که ترکیب این دو مفهوم یعنی اهداف و نتایج کلیدی و شاخصههای کلیدی عملکرد مدیتواندد بهتدر یدک
سازمان را به ارزیابی عملکرد مناسب نزدیک نماید (.)Parchamijalal and Shiasi, 2021: 119-132
آنچه که میتواند ضرورت تحقیق حاضر را تبیین نماید عدم توجه به ایدن تطبیدقپدذیری در تحقیقدات گذشدته و
همچنین در عرصه کاربردی و عملیاتی میباشد .به عبارت دیگر نتایج تحقیق حاضر ضمن اینکه میتواند بده غندای ادبیدات
موجود کمک کرده و مسیر تحقیقات آتی در این زمینه را هموار نماید میتواند در عرصه عملیاتی و کاربردی به یک سازمان
که به دنبال پیادهسازی ارزیابی عملکرد به شکل مناسب و مقتضی با شرایط خویش میباشد کمدک نمایدد .از سدوی دیگدر
نتایج حاصل میتواند به سازمانهای دیگر نیز تعمیم یابد چرا که نتایج حاصل از یک سازمان در خصوص ارزیابی عملکرد بر
اساس تطبیقپذیری اهداف و نتایج کلیدی و شاخصههای کلیدی عملکرد میتواند در سازمانهای مشابه نیز اعمال گردد.
تحقیق حاضر با در نظر گرفتن شکافهای اشاره شده به دنبال تطبیدق اهدداف و نتدایج کلیددی بدا شاخصدههدای
کلیدی و تاثیر آن بر پایداری موفقیت یک سازمان میباشد که مشابه چنین تحقیقی بدر اسداس مدرور ادبیدات انجدام شدده
توسط محقق به ندر ت مشاهده گردیده است .لذا در پایان محقق به دنبال پاسخ به این پرسدش کلیددی اسدت کده تطبیدق
پذیری اهداف با شاخص های کلیدی عملکرد و تاثیر آن بر پایداری موفقیت سازمان چگونه است؟

 .2پیشینه پژوهش
هدف اصلی پژوهش  Khalilazarو  ،)2016( Shami Zanjaniشناسائی و تعیدین وزن شداخص هدای کلیددی
عملکرد مدیریت دانش 2.0در سازمان ها می باشد .با توجه به نفوذ فراگیر فناوری ،به خصوص رسانه های اجتماعی در ابعاد
مختلف سازمانی و نیز نگاه کارکردی به این پدیده در مدیریت دانش ،سنجش عملکرد این نوع رسانه هدا بده منظدور تحقدق
اهداف سازمانی بسیار ضروری به نظر می رسد .شاخص هدای کلیددی عملکدرد مددیریت داندش 2.0در پدژوهش حاضدر بدا
استفاده از رو

دلفی و از طریق پرسشنامه در سه دور ،شناسائی و تعیین وزن شدند .این پژوهش از نظر هددف ،کداربردی

است چرا که شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش 2.0شناسائی شده در این تحقیق ،برای سدازمان هدایی کده قصدد
پیاده سازی مدیریت دانش 2.0را دارند قابل استفاده بوده تا از آنهدا بده سدنجش عملکدرد مددیریت داندش 2.0در سدازمان
مربوطه پرداخته شود .بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش ،فرآیند مشارکت در مدیریت دانش 2.0شامل سه مرحله و
هشت گام می باشد :مرحله اول (مرحله حضور) با سه گام «عضویت»« ،مشاهده» و «دریافت محتوا» ،مرحله دوم (بازخورد)
با سه گام «محاوره»« ،ارزیابی» و «بازنشر» و مرحله سوم (مرحله تولید) بدا دوگدام «تولیدد ،اصدالح و بارگدذاری محتدوا در
مخازن دانش» و «مباحثات ،ارتباطات و مشارکت» .شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش 2.0بدرای هدر یدک از گدام
های فرآ یند فوق به تفکیک ،شناسائی و رتبه بندی گردید .دستاورد نهائی این پژوهش ،شناسائی و تعیین وزنِ  93شداخص
کلیدی عملکرد مدیریت دانش 2.0در قالب چارچوب مفهومی مدیریت دانش 2.0بوده اسدت .ایدن دسدتاورد از جهدت ارائده
شاخص های کلیدی عملکرد در کنار هم و نیز تدوین چارچوب مفهومی مشارکت در مدیریت دانش 2.0به عندوان شداخص
ها و چارچوبی کاربردی و ابزاری مناسب جهت سنجش عملکرد رسانه اجتماعی سازمانی و بهبود عملکرد در راستای اهداف
سازمانی ،دارای نوآوری و اصالت می باشدد .در تحقیدق  Sharifi Darani ،Shiroyehzadو  )2014( Nasr Esfahaniبده
کمک مرور ادبیات تعداد  47شاخص کلیدی عملکرد شناسایی شده است .سپس به کمک کارشناسان خبدره در ادره پسدت
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 43شاخص کلیدی عملکرد شناسایی شده و با استفاده از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از
کارت امتیازی متوازن و نیز رو

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه شاخص ها اولویت بنددی شدده اندد .نتدایج حاصدل از

اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد نشان داد که شاخص کیفیت کار و خدمت مهم ترین شداخص کلیددی عملکدرد
شناسایی شد و پس از آن شاخص های کارایی نیروی کار ،رقیبان ،نوآوری ،شایستگی مدیران و اثربخشی برنامه ریزی دارای
رتبه های دوم تا ششم گردیدند .لذا مدیران سازمان برای دستیابی به عملکرد مطلوب و رسیدن به موفقیت ،الزم اسدت کده
بدر ایدن شداخص هدای مهدم تمرکدز کنندد .مسدئلهی اساسدی پدژوهش  ،)2021( Parchamijalal and Shiasiشدناخت
ویژگیهای شاخصهای کلیدی عملکرد درست و ارائهی تعریف صحیحی از آنهاست .لذا ،در پژوهش حاضر ،مروری جدامع
بر تعاریف ارائه شده و تعیین ویژگیهای الزم برای شاخصهای کلیدی بدا عملکدرد درسدت انجدام شدده اسدت .در نتیجده،
فهرستی از  ۵0ویژگی به همراه تعریف کامل هر کدام از آنهدا و ذکدر مثدالی کداربردی از پدروهه و یدا سدازمان در صدنعت
ساختوساز ارائه شده است Vedal ،Moe ،Stray .و  )2022( Berntzanیک مورد مطالعه را اجرا می کنند کده از طریدق
آن دو تیم در یک پروهه چابک بزرگ با مشاهده جلسات و اجرای  17مصاحبه بررسی شد .از طریق چشم انددازهای تئدوری
هماهنگی رابطه ای استفاده از تعیین اهداف و نتایج کلیدی و هماهنگی تحلیل شد .این ابزار برای ارتباطات حل مسدئله بده
موقع و مکرر استفاده شد و کاربرد آن باع کاهش تعداد جلسات برنامه ریزی شده گردیدد .امدا مباحد اغلدب در جلسدات
ویژه مجازی استمرار یافت .کاربرد نتایج کلیدی و اهداف باع تسهیل در اشتراک داندش شدد و بده تدیم هدا در همتدرازی
اهداف کمک کرده و ارائه گر بینش های میان تیمی بود .مفهوم اصلی این تحقیق این است کده پدروهه هدایی کده از نتدایج
کلیدی و اهداف استفاده می کنند می بایست اعضای پروهه را به خصوص در فرموله ساختن نتایج کلیدی که تیم ها را برای
کار در جهت یک ماموریت همتراز کرده و انگیزه می دهد حمایت می نماید Drehem .و  )2020( Vananyبا تحلیدل داده
های داخلی و خارجی از شرکت اجرا می شود .داده های حاصل با استفاده از تحلیل  SWOTو تحلیدل  ۵عاملده پدرداز
شد .داده ها ارائه گر یک خروجی به شکل استراتژی های عمومی به وسیله پورتر بوده و ارائده گدر توصدیه اسدتراتژیک مدی
باشد که به اهداف و نتیجه کلیدی با استفاده از رو

نتیجه کلیدی و اهداف تفسیر می شود .کداربرد تحلیدل اسدتراتژی در

این تحقیق به دنبال قابلیت روما کاپاس برای تعیدین موقعیدت شدرکت ،موجودیدت توصدیه و ارزیدابی بدرای شدرکت بدرای
دستیابی به وضعیت ایده آل خود می باشد .هدف پایان نامه  ،)2020( Chotigantaبررسی تفاوت بین شاخصه های کلیدی
عملکرد ،نتیجه کلیدی و اهداف در ارزیابی عملکرد کارکنان و توصیه برای رویکرد مناسب ارزیدابی عملکدرد در تایلندد مدی
باشد .تحقیق اجرا شامل مصاحبه عمیق بوده و داده های اولیه را از  8مشارکت کننده جمدع آوری مدی کندد کده کارکندان
ارشد و منابع انسانی می باشند .نتیجه این تحقیق هواداران و مخالفان شاخصده هدای کلیددی عملکدرد و نتیجده کلیددی و
اهداف را یافت که در انواع مختلف کارکنان به عنوان قابلیت و تمایل مناسب می باشد .توصیه های ارزیابی عملکرد ،نیازمند
سایر عوامل نظیر مدیریت ،سیستم شفاف و ارتباطات آشکار و بازخورد می باشد )2019( Kanket .بده دنبدال بررسدی فهدم
کارکنان تایلند در خصوص اتخاذ نتایج کلیدی و اهداف و مقایسه عملکرد تحت شاخصه کلیدی عملکدرد مدی باشدد .نتدایج
آشکار ساخت که کارکنان تایلندی با عملیات کاری تحت مفهوم شاخصه کلیدی عملکرد بدیش از نتدایج کلیددی و اهدداف
آ شنا بودند .این اثبات کرد که نتایج کلیدی و اهداف همچنان در جامعه تایلند جدید می باشدد و مشدخص شدد کده نتدایج
کلیدی و اهداف باع تسهیل در فرآیند اشتراک دانش و تبادل اطالعات در تیم می شود اما نتایج کلیدی و اهداف نیازمندد
تیمی است که در آن اعضای آن دارای دانش خوب و صالحیت می باشند به گونه ای که می تواندد بده تدیم کمدک کندد و
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همچنین با کانال ارتباطی موثر از نتایج کلیدی تبعیت نماید .به بیان دیگر عملیات تحت نتایج کلیدی و اهداف بدون رهبدر
می باشد چ را که مرکز در زمانی که اعضای تیم دارای صالحیت نمی باشدد اثربخشدی کمتدری دارد .تحقیدق Chotiganta

( ) 2020بیان می کند که نتایج کلیدی و اهداف ابزار عملی برای دستیابی به یک نگر
ارز

مشترک بدوده و شدامل  4مکدانیزم

می باشد .این موارد شامل فرموالسیون نتیجه کلیدی و اهداف ،شفافیت ،تعیین دوسویه و تعهد گسترده در سدازمان

می باشد .این تحقیق بیان می کند که این مکانیزم ها باع ایجاد یک اثر مستقیم بر نگر

مشترک مدی شدود .امدا دو اثدر

دیگر شناسائی می شود ،یک اثر فرهنگی مربوب به افراد و یک اثر استراتژیک مرتبط با استراتژی .نگر

مشترک ،همچنین

از طریق اثر غیر مستقیم اثرات استراتژیک و فرهنگی نتیجه کلیدی و اهداف متاثر می شود .به عالوه محققین یک مجموعه
از سوابق را شناسائی کرده اند که تعیین کننده کارائی نتایج کلیدی و اهداف می باشدد .ایدن مدوارد شدامل سلسدله مراتدب
نتیجه کلیدی و اهداف ،آموز

نتیجه کلیدی و اهداف و ارتباب آن با استراتژی می باشد .به عالوه مدیریت پروهه چابک بده

عنوان یک میانجی عمل می کند که بر رابطه بین نتایج کلیدی و اهداف و نگر

مشترک اثرگذار می باشد .تحقیدق حاضدر

به دنبال تطبیق اهداف و نتایج کلیدی و شاخصه های کلیدی عملکرد در یک سازمان می باشد و اثر آن بر پایداری موفقیت
یک سازمان را بررسی می کند .با توجه به اینکه در این حوزه تحقیقات چندانی صورت نگرفته ایدن موضدوع مدی تواندد بده
عنوان یک خال مطالعاتی در نظر گرفته شده و تبیین کننده نوآوری تحقیق حاضر باشد.

 .3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطالعات توصیفی تحلیلدی مدی باشدد ضدمن اینکده ندوع
تحقیق دارای ماهیت آمیخته می باشد که هم از تکنیکهای کیفی و هم از تکنیکهدای آمداری در انجدام آن اسدتفاده مدی
شود .مراحل انجام تحقیق به شرح ذیل است:
انجام مطالعات کتابخانه ای برای شناسائی شکاف تحقیقاتی و کشف نوآوری
تشکیل تیم تعیین شاخصه های کلیدی عملکرد
تشکیل تیم تعیین نتایج کلیدی و اهداف
تعیین شاخصه های کلیدی عملکرد با استفاده از نظر خبرگان
تعیین نتایج کلیدی و اهداف با استفاده از نظر خبرگان
تطبیق نتایج کلیدی و اهداف با شاخصه های کلیدی عملکرد با استفاده از مدل معادالت ساختاری

تبیین نتایج
شکل  .1مراحل انجام تحقیق

در ابتدا ،مطالعات کتابخانهای صورت گرفته و شکاف تحقیقاتی استخراج میشود .در ادامده دو تدیم مجدزا در یدک
سازمان تشکیل میشود .که یک تیم به شناسائی اهداف و نتایج کلیدی پرداخته و تیم دیگر شاخصههای کلیدی عملکدرد را
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برای سازمان استخراج میکند .پس از جمع آوری شاخصهها و تعیین اهداف و نتایج کلیدی ،مقایسه آنها بدا تجمیدع هدر دو
تیم صورت گرفته و هر یک از خبرگان به میزان تطبیق اهداف و نتایج کلیدی و شاخصههدای کلیددی عملکدرد امتیداز مدی
دهند .نتایج با استفاده از مدل معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل میشود و مشخص می شود که آیا اهداف و نتایج کلیددی
با شاخصه های کلیدی عملکرد دارای ارتباب معنی داری میباشد یا خیر.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیده کارشناسدان و متخصصدین در سدطی مددیران ارشدد و مددیران میدانی و
عملیاتی سازمان مورد مطالعه میباشد .که با توجه به محدود بدودن جامعده از فرمدول کدوکران بدرای تعیدین حجدم نمونده
استفاده می شود .اعضای نمونه به دو گروه تقسیمبندی میشدوند .گدروه اول بده شناسدائی شاخصدههدای کلیددی عملکدرد
پرداخته و گروه دوم به شناسائی اهداف و نتایج کلیدی اقدام میکند .رو

نمونهگیری به صورت هدفمند مدیباشدد یعندی

صرفا افرادی که آمادگی پاسخ به سواالت تحقیق را داشته باشند به عنوان نمونه انتخاب میشوند.
تجزیه و تحلیل اطالعات در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت کمی و کیفی تحقیدق در دو سدطی تحلیدل محتدوا و
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل معادالت ساختاری صورت میگیرد .با استفاده از تحلیل محتوا شاخصههای کلیدی
عملکرد و همچنین اهداف و نتایج کلیدی استخراج میشود اما به منظور تعیین ارتباب و تطبیق اهدداف و نتدایج کلیددی و
شاخصه های کلیدی عملکرد پس از استفاده از پرسشنامه ،داده های حاصل از آن با اسدتفاده از مددل معدادالت سداختاری
مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .ضمن اینکه ارتباب هر یک از مولفههای شاخصههای کلیدی عملکرد و همچندین نتدایج
کلیدی با اهداف با استفاده از تحلیل بار عاملی تعیین میشود.

 .4یافتههای پژوهش
در شکل  2که مدل خاص در حالت ضرایب استاندارد است ،بیانگر این است کده بعدد اداری بده مقددار  0.122بدر
مؤلفه عملکرد اثر گذار است .و نیز بعد رفتاری به مقدار  0.۵3و بعد فرآیندی به مقدار  0.401بر مؤلفه عملکرد تأثیرگذاری
دارد .همچنین اعداد روی پیکان ها نشان دهنده ضریب بار عاملی (بار عاملی ،مقدار عددی است کده تعیدین کنندده میدزان
شدت ارتباب میان یک مؤلفه پنهان و مؤلفه آشکار مربوطه طی روند تحلیل مسیر است) مسیر های مدل است که به معندی
میزان سهم یک مؤلفه در تبیین مؤلفه دیگر است.
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شکل  .2مدل ویژه در موقعیت ضرایب استاندارد

همانگونه که در شکل  3مشاهده می کنید تمامی مسیرهای میان مؤلفه ها مقادیر  tباالتر از  1/96دارند که نشدان
از صحت ارتباب بین مؤلفه ها و در نتیجه فرضیه های تحقیق در سطی اطمینان  %9۵مورد تأیید واقع می شود.

شکل  .3مدل ویژه در موقعیت ضرایب معنیداری
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 .5آزمون فرضیههای پژوهش
مدلسازی معادالت ساختاری یک ابزار تحقیقی رایج در علوم مدیریت ،پزشکی و علوم اجتماعی در دو الی سه دهه
اخیر بوده است .با توجه به مطالب مطروحه در این قسمت ،با استفاده از  SMART-PLSبده بررسدی اثرگدذاری یدا عددم
اثرگذاری عوامل یادشده پرداخته می شود و در ادامه ،شاخص های سنجش عوامل و ضریب تعیین عوامل مورد بررسی قرار
می گیرند.
در جداول  1و  ،2ضرایب مسیر و اعداد معناداری مربوب به روابط متغیرهای مکنون مدل ،نشان داده شده اند.
جدول  .1ضرایب مسیر مستقیم مؤلفه مکنون تحقیق
مسیر میان مؤلفه ها

ضرایب مسیر

گرایش به نوآوری اداری  >-عملکرد

0/342

گرایش به نوآوری فرآیندی  >-عملکرد

0/322

گرایش به نوآوری رفتاری  >-عملکرد

0/636

جدول  .2اعداد معناداری مسیرهای مستقیم متغیرهای مکنون پژوهش
مسیر میان متغیرها

مقادیر t

p-value

نتیجه

گرایش به نوآوری اداری  >-عملکرد

4/574

0/0009

معنیدار است.

گرایش به نوآوری فرآیندی  >-عملکرد

4/559

0/0009

معنیدار است.

گرایش به نوآوری رفتاری  >-عملکرد

13/954

0/0009

معنیدار است.

قابل توجه است که آماره  )t-value( tمعنی دار بودن اثر مؤلفه ها را بر بیان می کند .اگر مقددار  tبداالتر از 1/96
باشد یا به صورت معادل مقدار  p-valueپایین تر از  0/0۵باشد؛ به این معنی است که اثدر معندیدار اسدت .و نیدز ضدرایب
مسیر اگر بیشتر از  0/6باشد ،به این معنی است که رابطه ای نیرومند میان دو مؤلفه وجود دارد؛ اگر بین  0/3تا  0/6باشد،
رابطه متوسط و اگر پاین تر  0/3باشد ،ارتباب ضعیفی وجود دارد (چین .)2003 ،اطالعات کسب شده از مطالعه میددانی در
نرم افزار  SMART-PLSاجرا شد و نتیجه فرضیه ها در جدول های  3و  4و  ۵نشان داده شده است.
حال به بررسی فرضیههای پژوهش میپردازیم.
فرضیه فرعی اول :گرایش به نوآوری اداری بر عملکرد و موفقیت سازمان اثر گذار است.
نتایج جدول  3نشان دهنده این است که با توجه به ضریب مسدیر  0/273و آمداره  tبرابدر بدا  3/802و مقددار p-

 valueکه پایین تر از  0/0۵است؛ به آن معنا است که در سطی اطمیندان  ،% 9۵گدرایش بده ندوآوری اداری بدر عملکدرد و
موفقیت سازمان ؛ اثر معنیداری دارد .پس اولین فرضیه فرعی پژوهش تائید می شود.
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جدول  .3ضریب مسیر و ضریب معنی داری فرضیه فرعی اول
مسیر میان مؤلفه ها

ضرایب مسیر

مقدارt

p-value

نتیجه فرضیه

گرایش به نوآوری اداری  >-عملکرد

0/273

3/802

0/0009

معنیدار است.

فرضیه فرعی دوم :گرایش به نوآوری فرایندی بر عملکرد و موفقیت سازمان اثر گذار است.
داده های حاصله جدول  4نشان دهنده این است که با توجه به ضریب مسدیر  0/066و آمداره  tبرابدر بدا  4/726و
مقدار  p-valueکه پایین تر از  0/0۵می باشد؛ به این معنا است که در سطی اطمینان  ،% 9۵گرایش به ندوآوری فرآینددی
بر عملکرد و موفقیت سازمان ؛ اثر معنیداری دارد .بنابراین دومین فرضیه فرعی پژوهش هم ،تایید می شود.
جدول  .4ضریب مسیر و ضریب معنی داری فرضیه فرعی دوم
مسیر میان مؤلفه ها

ضرایب مسیر

مقدارt

p-value

نتیجه فرضیه

گرایش به نوآوری فرآیندی  >-عملکرد

0/066

4/726

0/006

معنیدار است.

فرضیه فرعی سوم :گرایش به نوآوری فرایندی بر عملکرد و موفقیت سازمان اثر گذار است.
نتایج جدول  ۵بیانگر این است که با توجه به ضریب مسیر  0/332و آماره  tبرابر با  ۵/186و مقددار  p-valueکده
پایین تر از  0/0۵می باشد؛ به این معنا است در سطی اطمینان  ،% 9۵گرایش به ندوآوری رفتداری بدر عملکدرد و موفقیدت
سازمان ؛ اثر معنیداری دارد .پس سومین فرضیه فرعی پژوهش هم ،تایید می شود.
جدول  .5ضریب مسیر و ضریب معنی داری فرضیه فرعی سوم
مسیر میان مؤلفه ها

ضرایب مسیر

مقدارt

p-value

نتیجه فرضیه

گرایش به نوآوری رفتاری  >-عملکرد

0/332

5/186

0/0009

معنیدار است.

 .6بحث و نتیجه گیری
ارزیابی و سنجش خصوصیات ،عوامل و شرایط تأثیرگذار بر عملکرد و موفقیت سازمان ،نشاندهندۀ این است که گرایش
کارآفرینانه در ارگان ها از مباحثی است که با رشد و توسعۀ تکنولوهی و تکنولوهی اطالعات و ارتباطات ،توسعه و پیچیدهتر
شدن ارگانها ،تال

برای دستیابی سهم بازار و مزیت رقابتی ،باالبردن میزان فرو

و حفظ مشتری ،بر ارز

و کسب سود و منفعت بیشتر و جذب

و نقش آن و نیز تأثیرگذاری آن در بهبود و ارتقای اقتصادی در فکر و ذهن مدیران ،پژوهشگران و

کارشناسان ،جایگاه خاصی بهدست آوردهاند .امروزه با افزایش توسعه و پیشرفت تکنولوهی روبهرو هستیم .آنچه به ارگانها
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در جهت دستیافتن به مقاصد کمککننده خواهد بود ،تحقیق ،بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار در هدایت ارگانها به
سوی کارآفرینی و فراهمسازی گرایش کارآفرینانه است .در این جهت ،رابطۀ گرایش کارآفرینانه با عوامل گوناگون مورد
ارزیابی قرار گرفت که در این میان ،بُعد سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ اجتماعی به صورت مستقیم بر گرایش کارآفرینانه و
همچنین ابعاد سرمایۀ اجتماعی شامل سرمایۀ شناختی ،سرمایۀ رابطهای و سرمایۀ ساختاری به صورت غیرمستقیم و از
طریق تواناییهای فعال به عنوان اثرگذارترین عوامل بر گرایش کارآفرینانه در ارگانها مورد شناسایی واقع شد.
نتایج تحقیق فعلی که بیانگر ارز

و اثر مطلوب گرایش کارآفرینانۀ ارگانها بر عملکرد میباشد ،با یافتههای

حاصل تحقیق  Alvaniو  )2008( Abd Elahpourکه به مطالعه در مورد نقش سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی پرداخته
بودند و نهایتاً مدلی در مورد ارتباب سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی ارائه دادند ،مشابه بوده و همخوانی دارد.
نتیجۀ تحقیق و مطالعه فعلی نشاندهندۀ رابطۀ مطلوب و معنادار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد است .ایدن نتیجده
با نتایج تحقیق  )2010( Shokriکه به مطالعۀ ارتباب بین سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی ارگانی در بانک اقتصاد نوین شدهر
تهران انجام گرفته است و نمایانگر این است که بین بُعد سرمایۀ شناختی با کارآفرینی ،همبستگی زیادی وجود دارد ،مشابه
نبوده و متفاوت است.
نتیجۀ تحقیق فعلی که بیان میکند سرمایۀ اجتماعی بهوسیلۀ تواناییهدای فعدال بدا گدرایش کارآفرینانده ،رابطدۀ
مطلوب و معناداری دارد و با یافتههای تحقیق  Rabieeو  )2011( sadeghzadehکه به تحلیل اثر سدرمایۀ اجتمداعی بدر
کارآفرینی در تعداد  34شرکت پویای کوچک و متوسط در چهارچوب مؤسسات زودبازده انجام شد ،و نشاندهنده ایدن بدود
که بین ابعاد سرمایۀ اجتماعی با کارآفرینی ،ارتباب مطلوب ،درست و معناداری وجود دارد مشابه است و همخوانی دارد.
نتایج تحقیق فعلی که بیان میکند سرمایۀ اجتماعی بهوسیلۀ تواناییهدای فعدال ،بدا گدرایش کارآفرینانده ارتبداب
مطلوب و معناداری وجود دارد و با نتیجۀ تحقیق  Fadaei ،Bashiriو  )2012( Fallhi Bagheriکه بیانگر ارتباب مطلدوب
و معنادار میان کارآفرینی ارگانی و سرمایۀ اجتماعی در بانک های غیردولتی و دولتی استان گیالن بود ،شباهت و همخوانی
دارد.
نتیجۀ تحقیق فعلی که بیانگر تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه با نقش واسطۀ تواندایی فعدال اسدت بدا
نتایج تحقیق  Rezvaniو  )2012( Toghraeeکه گویای جایگاه برجسته و نمایان سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن در اقددامات
بازاریابی کارآفرینانه است ،به گونهای که سرمایۀ اجتماعی بر عناصر  7گانه بازاریدابی کارآفرینانده اثدر مطلدوب و معنداداری
دارد ،شباهت و همخوانی دارد.
نتایج حاصل از تحقیق فعلی که نشاندهندۀ اثر گذاری سرمایۀ اجتماعی بدر گدرایش کارآفرینانده بهوسدیلۀ نقدش
واسطۀ تواناییهای فعال است ،با نتایج تحقیق  Akbariو  )2013( Esmaeilzadehکه نمایانگر این اسدت کده همدۀ ابعداد
تواناییهای فعال ،روی مزیتهای رقابتی که از نشانههای گرایش کارآفرینی است ،مثمر ثمر خواهد بود ،شباهت و مطابقدت
دارد.
تحقیق فعلی که بیانگر این است که بُعد سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ اجتماعی به صدورت مسدتقیم و ابعداد سدرمایۀ
شناختی ،سرمایۀ رابطهای ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ اجتماعی از طریق تواناییهای فعال بر گرایش کارآفرینانه اثر مثبت و
معناداری دارد ،با نتایج مطالعۀ  Seyednaghavi ،Nghizadehو  )2013( Ehsaniکه بیدانگر ایدن اسدت کده تواناییهدای
فعال ،تأثیر مثبتی بر رشد توانایی نوآوری محصول دارد ،مشابهت و همخوانی دارد.
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نتایج تحقیق فعلی که بیانگر این است که بُعد سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ اجتماعی به صورت مستقیم و ابعاد
سرمایۀ شناختی ،سرمایۀ رابطهای وسرمایۀ ساختاری بهوسیلۀ نقش واسطۀ تواناییهای فعال بر گرایش کارآفرینانه ،اثر
مثبت و معناداری دارد ،با یافتههای مطالعۀ  Moazen Jamshidiو  )201۵( Haghparast Kenarsariشباهت و مطابقت
دارد .آنها در این مطالعه که بر روی مدیران متعلّق به  4شرکت تولیدی لوازم خانگی صورت گرفته است ،بیان کردند
سرمایۀ اجتماعی با ابعاد آن ،اثر مطلوب و معناداری بر ابتکار و اندیشۀ خالق کارمندان دارد.
یافتههای بهدستآمده از تحقیق فعلی با یافتههای مطالعه  Alizadeh Aghdam ،Abbaszadehو Mirzaei

( )201۵که بیان می کنند بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن با پتانسیل کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز ارتباب مطلوب و
معناداری دارد ،مشابه است.
نتیجۀ تحقیق فعلی که نشان میدهد سرمایۀ اجتماعی بهوسیلۀ یافتههای پژوهش کنونی رابطۀ مطلوب و
معناداری با گرایش کارآفرینانه دارد ،با یافتههای مطالعۀ  Pasandi ،Montazeriو  )2017( Alirezaeiشباهت و همخوانی
دارد .آنها بیان می کنند سرمایۀ اجتماعی ،تأثیر مطلوب و معناداری بر کارآفرینی ارگانی در اشتغالهای مورد بررسی دارد.
یافتههای پژوهش کنونی که بیانگر ارتباب مطلوب و معنادار سرمایۀ اجتماعی بهوسیلۀ نقش واسطۀ تواناییهای
فعال با گرایش کارآفرینانه است ،با یافتههای تحقیق  Golardو  )2017( Samadzadehکه بیانگر ارتباب معنادار میان
سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی میباشد ،همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش کنونی که بیان مینماید سرمایۀ اجتماعی از طریق تواناییهای فعال با گرایش کارآفرینانه رابطۀ
مطلوب و معناداری دارد ،با یافتههای تحقیق  Chang ،Chenو  )2008( Hungشباهت دارد .آنها بیان داشتند که
همبستگی معناداری میان سرمایۀ اجتماعی ،گرایش کارآفرینانه و منابع ارگانی و رابطۀ مستقیم و معناداری میان هر سه
متغیر و عملکرد کارآفرینانه وجود دارد.
یافته های تحقیق کنونی که رابطۀ مثبت و معنادار سرمایۀ اجتماعی از طریق نقش واسطۀ تواناییهای فعال با گرایش
کارآفرینانه است ،با مطالعهای که  Stamو  )2008( Elfringدرباره گرایش کارآفرینانه و سرمایۀ اجتماعی با بررسی
چگونگی پیکربندی ارتباطات شبکۀ داخلی و خارجی صنعت صورت گرفت و بیان میکند که چگونه ارتباب بین جهتگیری
کارآفرینی و عملکرد نوین سرمایه گذاری ایجاد میشود ،شباهت و همخوانی دارد .با بهکارگیری مجموعهای از دادههای
اولیه از 90شرکت نوین در صنعت نرمافزاری تازه تأسیسشدۀ مبتنی بر منبع باز ،یافتهها نشان داد ترکیبی از مرکزیت
شبکه و پیوندهای ارتباطی وسیع ،ارتباب کانونی را ارتقا میدهد .در میان مؤسساتی که دارای چندین ارتباب هستند،
مرکزیت ،رابطۀ بین جهتگیری کارآفرینی و عملکرد را تضعیف میکند .به طور کلی ،این نتایج به درک بهتر هنگامی که
محدودۀ شبکه ،بیانگر سرمایه یا مسئولیت مؤسسات کارآفرینی است ،کمک میکند.
یافته های تحقیق کنونی که بر مبنای رابطۀ مثبت و مطلوب و معنادار سرمایۀ اجتماعی از طریق نقش میانجی
تواناییهای فعال با گرایش کارآفرینانه است ،با تحقیق  )2010( Doشباهت دارد .او بیان کرد ارتباب مطلوب و معناداری
بین سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی و همچنین بین سرمایۀ اجتماعی و نوآوری و توسعۀ اقتصادی وجود دارد.
یافتههای تحقیق کنونی ،با پژوهشی که  Camps Martinو  )2011( Marquèsانجام دادند شباهت و مطابقت
دارد .آنها به این نتیجه دست یافتند که سرمایۀ اجتماعی ،خطرپذیری را در ارتقای فعالیتهای نوین رواج میدهد و نیز
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بهوسیلۀ اطمینان و ثبات در کارمندان ،احساس امنیت و پذیر

چالشهای تازه را ایجاد میکند و به آنها اجازه میدهد که

پیشنهادات را ارائه دهند.
یافته های تحقیق کنونی که بیانگر رابطۀ مثبت و معنادار سرمایۀ اجتماعی با گرایش کارآفرینانه از طریق نقش
واسطۀ تواناییهای فعال است ،با مطالعهای که توسط  )2011( Khoze Pinhoبا عنوان سرمایۀ اجتماعی و تواناییهای
فعال در عملکرد بینالمللی مؤسسات کوچک و متوسط ،صورت گرفت ،مشابه است .او بیان کرد با هدف ایجاد تواناییهای
فعال نوین برای مواجه با بازارهای آشفته و غیر قابل پیشبینی ،مؤسسات کوچک و متوسط ( )SMEمستلزم استفاده از
ارتباطات شبکهای خود هستند که دستیابی به منابع تازه دادهها را فراهم میسازد و این تواناییهای فعال ممکن است به
طور مطلوب بر عملکرد بینالمللی اثر گذار باشد.
یافته های تحقیق کنونی که بر مبنای رابطۀ مطلوب و معنادار سرمایۀ اجتماعی با گرایش کارآفرینانه از طریق
نقش واسطۀ تواناییهای فعال است ،با یافتههای تحقیق  )2012( Moqbelمشابهت و تطابق دارد .که نتایج آنها نمایانگر
این است که کارمندانی که در محیط کاری خود از مقدار باالیی از سایتهای شبکه اجتماعی استفاده میکنند ،از پشتیبانی
باالیی برخوردار هستد و می توانند با همکاران و دوستان خود در ارتباب باشند .آنها میتوانند در مبادلۀ دانش با هم
مشارکت و از این طریق به ابتکار دست یابند و این رویه موجب رفتارهای نوآورانه در بین آنها خواهد شد.
یافته های تحقیق کنونی که طبق رابطۀ مطلوب و معنادار سرمایۀ اجتماعی با گرایش کارآفرینانه بهوسیلۀ نقش
میانجی تواناییهای فعال است ،با تحقیق  )2013( Stem et al.شباهت و تطابق دارد .مطالعۀ آنها با عنوان نقش سرمایه
اجتماعی در کارآفرینی و اثر آن بر ارتقا عملکرد مؤسسات کوچک صورت گرفت و نمایانگر این است که یک همبستگی
مطلوب و معنادار میان سرمایۀ اجتماعی و ارتقای عملکرد مؤسسات کوچک وجود دارد؛ بهبیان دیگر ،میان سرمایۀ اجتماعی
و کارآفرینی وجود دارد ،و تنوع شبکههای اجتماعی و گستره آنها را نیز بر عملکرد کارآفرینی اثرگذار دانستند.
یافته های تحقیق کنونی که طبق ارز

سرمایۀ اجتماعی و رابطۀ مطلوب و معنادار آن با گرایش کارآفرینانه

بهوسیلۀ نقش واسطۀ تواناییهای فعال است ،با یافتههای تحقیق  Nietoو  )2014( González-Álvarezمشابه است .آنها
بیان کردند افراد با سرمایۀ اجتماعی بیشتر ،به کشف و استفاده از فرصتهای کارآفرینانه عالقهمند هستند .عالوه بر این
افراد ،شبکههایی با دیگر کارآفرینان دارند که در صدد شناخت فرصتهای اشتغال و تبدیل خود به یک کارآفرین هستند.
یافته های تحقیق کنونی که طبق رابطۀ مطلوب و معنادار سرمایۀ اجتماعی با گرایش کارآفرینانه از طریق
قابلیتهای فعال است با تحقیقی که  Chaiو  )201۵( Tangkoانجام دادند تقریبا تطابق و همخوانی دارد .آنها در مطالعۀ
خود بر ارز

رهبری دانش و سرمایۀ اجتماعی در گرایش به کارآفرینی فروشندگان متوسط و کوچک تأکید کردند،

یافته های پژوهش آنان بیانگر این بود که سرمایۀ اجتماعی و گرایش به کارآفرینی به طور کامل با رهبری دانش ،ارتباب
دارد.
یافته های تحقیق کنونی ،مبتنی بر ارتباب مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد از طریق نقش واسطهای
قابلیتهای پویاست ،با پژوهشی که  )2016( de Langeتحت عنوان «پارادوکس سرمایه اجتماعی :پویایی کارآفرینی در
یک گروه کوچک فناوری تمیز» انجام داد ،مشابهت و تطابق دارد .در این پژوهش ،نظریهای پیشنهاد شده است که میتواند
یک پارادوکس سرمایۀ اجتماعی سودمند باشد که در آن ،روابط قوی در خوشه ،منجر به پویایی و نه فروپاشی میشود.
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صنعت فناوری پاک ،زمینه ای را فراهم می کند که روابط محکم ،ثبات شبکه را در یک خوشه کوچک جهانی ایجاد می
کند ،به صورتی که به یک شکل سازمانی با اهمیت درآمده است که موجب فعالیت باالیی می شود.
یافتههای تحقیق کنونی با تحقیقی که  )2017( Golecsi et al.انجام دادند ،مشابهت و تطابق دارد .مقصود از
پژوهش تحقیق آنها ،تحلیل مقایسۀ شیوۀ نهادی و فعال به شکلی مفهومی در زمینۀ کارآفرینی استراتژیک بود .جایی که
نقاب برجسته و همچنین محدودیتهای هر دو عملکرد نظری ،برجسته میشوند .تحلیل مفهومی ارائهشده و مطالعه و
تحقیق بیان کرد که هر دو عملکرد ،دقیق ًا با هم آمیختهاند و میتوانند درک بیشتری از یکدیگر دربارۀ رفتار مؤسسات
داشته باشند .شرکتها در ساخت ،رهبری و بهرهمندی از توانایی پویا ،چهارچوب ارگانی را برای عمل و شناخت ایجاد
میکنند .مورد انتظار است که تواناییهای پویا ،به عنوان عامالن مؤسسه ،نقش بهسزایی در ایجاد ،نگهداری ،برهمزدن و
حذف نهادها داشته باشند .بر این مبنا ،ترکیب عملکردهای تواناییهای نهادی و فعال ،موجب درک بهتر مؤسسه ،رفتار و
ساختار در حوزۀ کارآفرینی راهبردی میشود.

 .7پیشنهادهای بدست آمده از تحقیق (کاربردی)
 -1با توجه به نتایج این تحقیق که نشان میدهد توانایی پویای ارگان از نظر رفتاری و اداری و فرآیندی گرایش
کارآفرینانه ،نقش واسطه را اجرا میکند ،پیشنهاد میشود مدیران باید نسبت به تولید و یا ارتقای تواناییهای تطبیق
مؤسسه با فضای بازار و توانایی جذب و استفاده از دانش برای نوآوری اقدام نمایند .آنها باید از فرصتهای در حال ایجاد
بازار بهره مند شوند و قدرت جذب آگاهی و دانش نوین بیرون از مؤسسه را داشته باشند و بتوانند از این آگاهی و علم
جهت اجرایی کردن آن برای استفاده تجاری مطلوب استفاده کنند و قابلیتها برای ترکیب دانش کارمندان جهت تولید
دانش نوین برای ارائۀ محصول و یا فرآیند نوین را بهبود بخشند .لذا پیشنهاد میشود جهت کاربردی شدن و اجرای آن در
ارگانها برای استفاده از سرمایۀ اجتماعی و توانایی های پویا در مجموعۀ خود برای ایجاد گرایش کارآفرینی در کارمندان،
ابتدا باید نظام ،تشکیالت ،نمودار ارگانی ،تکنیک ها و فرآیندهای خود را بر مبنای خالقبودن ،نوآور ،پویا و کارآفرین بودن
مورد تحقیق و بررسی ،بازنگری و اصالح و یا طراحی قرار بگیرند.
 -2با توجه به نتیجه این پژوهش؛ سرمایۀ شناختی ،انعکاسی از میزان تعهد و حمایت اعضاء تیم از مقصود و
رسالت خود می باشد .عمده ترین وجه های عنصر شناختی شامل  :اهداف مشترک ،زبان و رمزهای مشترک ،حکایات
مشترک ،مقاصد مشترک ،احساس وحدت و یگانگی به تمامی اعضاء تیم می بخشد و آنها را در دستیابی به نتیجۀ مثبت و
مورد نظر متحد می نماید .زبان مشترک قابلیت ترکیب داده ها و تسهیم کردن آن بین اعضاء تیم را بیشتر می کند و
موجب تلقین احساس یگانگی و وحدت به اعضاء تیم می شود .لذا پیشنهاد می شود جهت کاربردی شدن و اجرای آن در
ارگان ها مدیران باید نسبت به بازنگری و تصحیی فرآیند های موجود و یا ایجاد فرآیند های نوین کاری در داخل مؤسسات
مالی اقدام کنند .همچنین ارگان ها و مؤسسات قبل از آغاز هر فعالیتی ،کارمندان خود را طبق نحوه انجام اهداف ،مأموریت
و اقدمات و وظائف ،آموز

داده و توجیه کنند.

 -3با توجه به نتایج تحقیق ،عنصر رابطهای سرمایۀ اجتماعی ،نشاندهندۀ نوعی ارتباطات شخصی است که
افراد ،مبنای پیشینۀ تعامل هایشان با یکدیگر ایجاد میکنند .عمدهترین جنبههای بُعد ارتباطی شامل این موارد است:
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اعتماد :تحقیقات پیشین بیان میکنند که در محیطهای اجتماعی که میزان باالیی از اطمینان وجود دارد ،افراد
عالقۀ زیادی به تبادل اجتماعی ،ارتباطات زیادتر و تعامالت همکارانه دارند که این امر به نوبۀ خود ،موجب سادهترشدن
جریان اطالعات در ارگان و اشتراک و تولید دانش میگردد .از این رو پیشنهاد میشود جهت کاربردی شدن و اجرای آن در
ارگان ها ،مدیران باید فرهنگ اطمینان را در سازمان خود پیریزی نمایند.
الزامات و انتظارات نقش :الزامات موجب فراهمشدن انتظارها در درون ارتباطات شخصی و بین گروهی میشود که
میتواند بر میزان دسترسی و تمایل افراد و گروهها به دلیل ارتباطات مؤثر و بهبود سرمایۀ اجتماعی اثربخش باشد .از این
رو پیشنهاد میشود جهت کاربردیشدن و اجرای آن در ارگانها ،مدیران باید دستورالعملها و شیوهنامههایی که موجب
ایجاد جوّ اعتماد و اطمینان در سازمان میگردند را ابالغ نمایند.
 -4با توجه به یافتۀ پژوهش ،عالوه بر پیشنهادهای ذکر شده در بند یک برای این فرضیه ،سازمانها ،کارمندان را تشویق
به ابداع ،خالقیت ،نوآفرینی و نوآوری ،آیندهنگری و خطرپذیری نمایند و با ارائۀ پیشنهادات ،ایده و ابتکار و خالقیت نوین و
کاربردی از سوی کارمندان ،آنان را با توجه و تشکّر ،مورد تقدیر و تشویق قرار دهند.
 -۵با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد میشود جهت کاربردی شدن و اجرای آن ،بخشهای مطالعه و توسعه را تأسیس
نموده و کارمندان با معلومات علمی و با سابقه را در آن بهکار گیرند .همچنین آنها باید ضوابط پرداخت پادا های مادی
ومعنوی را برای تشویق و ایجاد انگیزه در کارمندان این بخش ها ایجاد کنند و از سوی دیگر ،فرآیندهای انجام کار در این
قسمت ها را به شکلی طراحی کنند که مدیران این واحد ها به صورت مستقیم و بدون واسطه تحت نظر مدیر عالی ارگان
قرار گیرند ،تا در مواقع خاص و ضرور از زمان بیشترین استفاده شود .همچنین حمایت منابع اقتصادی این قسمتها در
نظام و تشکیالت و فرآیندها به طور خاصی مشاهده شده و سازوکار و مالحظات ضروری در نظر گرفته شود.
 -6با توجه به نتایج این مطالعه و پژوهش ،پیشنهاد میشود جهت کاربردی شدن و اجرای آن ،تواناییهای پویا ،توسط
ادارهکنندگان و کارشناسان ،شناسایی و برای بهترشدن آنها در کارمندان ،اقدامات الزم اجرا شود .همچنین مدیران باید از
گرایش کارآفرینی و انجام فعالیت های کارآفرینی کارمندان ،طرفداری و پشتیبانی نمایند؛ در غیر این صورت ،کارآفرینی
ضعیف و یا موجب شکست شده و همچنین کارمندان کارآفرین ،دچار تکرار میشوند و یا ارگان و گروه را ترک خواهند
کرد .ارگانها باید آن چیزی که در مورد محصول یا خدمت ،برای مراجعین با اهمیت و توجیهکننده است (مانند کیفیت،
نوآوری و )...را مشخص و ارتقاء دهند.
 .8پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
 -1همین پژوهش در سایر مؤسسات و ارگان های متوسط و بزرگ نیز انجام شود.
 -2نقش واسطه عوامل ،نظیر رهبری دانش ،سبک های مدیریت ،دین و  ..مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
 -3پیشنهاد میشود این مدل در دیگر سازمان ها نیز اجرا شود.
 -4در مورد اثر بخشی زیر مؤلفه های سرمایه شدناختی و رابطده ای (مخصوصداً فرهندگ ،اطمیندان ،ارتباطدات غیدر
رسمی ،رفتارها و ارز

ها) بر گرایش کارآفرینانه در ارگان ها و مؤسسات بررسی بیشتری صورت گیرد.

 -5در مورد میزان اثرگذاری نژاد و زبان بر گرایش کارآفرینی مطالعه شود.
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