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چکیده
امروزه عالوه بر سرمایة فیزیکی ،سرمایة اجتماعی ،عامل تعیینکننده در کارآفرینی است .بدین منظورر ،پوهو ح ضا،ور، ،ومن بررسوی
تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی ،نقح میانجی نرآوری در تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی را ارزیوابی مویکنود .ایون
مطالعه در نمرنهای  892نفری از کارآفرینان زن شهر ایالم بوا روش نمرنوهگیوری تاوادفی سواده انجوام گرفتوه اسوت .روش پوهو ح،
ترصیفی ،از نرع مبستگی است و برای جمعآوری داده ا پرسشنامة محققساخته بهکار گرفته شده است .مچنین ،برای بررسی روایوی،
روایی صرری بررسی شد و برای بررسی پایایی ،آلفای کرونباخ محاسبه شد .نتایج نشان داد ابزار تحقیوق پایوایی و روایوی مناسوبی دارد.
تجزیهوتحلیل داده ا با روش مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  LISREL8.8انجام گرفته است .یافته ای پهو ح نشان مید د،
سرمایة اجتماعی و نرآوری تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی دارد ،اما سرمایة اجتماعی بر نرآوری تأثیر ندارد.

کلیدواژگان
سرمایة اجتماعی ،کارآفرینی ،نرآوری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهar.kameli@ut.ac.ir :
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مقدمه
نظریههای سرمایة اجتماعی در حال حاضر و بهطور گسترده در بسیاری از پدیدههاای اجتمااعی و
اقتصادی که باعث رونق مناطق یا کشورها میشود ،بهکار گرفته میشوند .بیشتر کارشناسان سرمایة
اجتماعی را نهتنها به دلیل توسعة سرمایة انساانی و فراری ،بلراه باه دلیال اینراه للاق دانا

و

نوآوریهای ترنولوژیری عملررد کسبوکار را تحت تأثیر قرار داده است ،به رسمیت شنالتهاناد.
کارآفرینی نقشی مهم در رشد اقتصادی و نوآوری ایفا میکند و اولین بار توسط شاومییتر در ساال
 1111مطرح شد .همچنین ،کارآفرینی نقشی مهم در کاه

فقر بازی میکند ).(Wahba, 2012, p.5

به این ترتیب ،درک کارآفرینی و اینره چه چیزی باعث کارآفرینی میشود ،بسیار مهم اسات .اگار
چه سرمایة فیزیری عاملی مهم و تعیینکننده برای کارآفرینی است ،عوامل بالقوة دیگری نیز وجود
دارند که ممرن است در فرد تأثیر بگذارند و در تصمیم او برای راهاندازی کسبوکار نق

داشاته

باشند .جامعهشناسان بر سرمایة اجتماعی به عنوان عاملی تعیینکننده برای کارآفرینی تأکید کردهاند.
کارآفرینان به ارتباطی که به اطالعات و لدمات دارناد ،تریاه مایکنناد (

Greve & Salaff, 2003,

 .)p.8به زعم بوونلین و پوچین لی ( )6002منظور از محیطهای کارآفرینی ،همان سرمایة اجتمااعی
به مثابة شرلی از سرمایه (مالی ،انسانی و فیزیری) است که کارآفرینان میتوانند بارای رشاد لاود
در سرمایهگذاریهای جدید بهکار گیرند و درست مانند دیگر اشارال سارمایه ،سارمایة اجتمااعی
میتواند فعالیتهای تولیدی را امرانپذیر کند .فرایند کارآفرینی بهحدی پیچیده است که ترکیبی از
طیف گستردهای از ابعاد فردی ،ساازمانی و محیطای را دربرمایگیارد کاه در ایان میاان ،سارمایة
اجتماعی از عوامل مهم تأثیرگذار محیطی است ( .)Baum et al., 2001, p.295برای حفظ رقابات و
به کارگیری فرصتهای کارآفرینی جدید ،کارآفرینان به یرسری منابع نیاز دارند که ممرن است در
حال حاضر وجود نداشته باشند ،این نیاز باعاث مایشاود کارآفریناان یرساری رواباط رسامی و
غیررسمی را با شرکتهای دیگر برای بهدستآوردن و دسترسی به مناابع مرمال و ماورد نیااز از
محیط لارجی ایجاد کنند (.)Hitt & Ireland, 2002, p.48
همیشه کارآفرینی با لالقیت و نوآوری عجین بوده اسات و باهناوعی الزم و ملازوم یرادیگر
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بودهاند .اجرای نوآوری برای مقابله با چال ها از عوامل موفقیت سازمانهایی است که به صاورت
یک نهاد اجتماعی هستند .بدین دلیل در پژوه

حاضر نوآوری به عنوان متغیر میانجی مدنظر قرار

گرفته است.
در جامعة فعلی ،از یک طرف در کشورهای درحالتوسعه به دلیل نق

کم زنان در اظهارنظرها

و امور جامعه ،کارآفرینان زن محدودیتهایی دارند و از طرفای دیگار ،مادیران ارشاد کشاورها و
استانها هر روز شعار رفع رکود اقتصادی و حل مشرالت واحدهای تولیدی را سر مایدهناد ،اماا
واقعیت غیر از این گفتههاست .استان ایالم هم از مشرالت یادشده مستثنا نیست و کارآفریناان زن
معتقدند برای رفع محدودیتها و حل مسائل ،میتوان با تقویت شبرههای زنان کارآفرین از طریق
ایجاد انگیزه ،طراحی الگوهای مناسب ،دسترسی به منابع اطالعات و فرصت تشاریل کمیتاههاایی
برای حمایت زنان ،همراری مسئوالن در ارائة تسهیالت و ترفیع در مجوز فعالیتها اقدام کرد.
بر اساس آمار سال  ،1910تقریباً نیمی از جمعیت ایران را زنان تشریل دادهاند و زنان نسبت به
مردان  6درصد بیشاتر دارای تحصایالت عاالی هساتند (زن 11/4 :درصاد و مارد 11/6 :درصاد).
همچنین ،طبق آلرین آمار سازمان آمار در بهار  10/7 ،1919درصد جمعیت فعال کشاور بیرارناد،
که نسبت زنان بیرار به مردان بیرار  6/11است .با توجه به ارقام و اطالعاات بیاانشاده و اهمیات
موضوع ،هدف پژوه
را با توجه به نق

حاضر این است که اثر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی زنان در شاهر ایاالم

میانجی نوآوری بررسی کند.

پیشینة نظری پژوهش
کارآفرینی

بنا بار تعریف واژهنامة دانشگااهی وبستر ،1کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخااطرههااای
یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل کند .اقتصاددانان نخساتین کساانی بودناد کاه در
1. Webster Dictionary
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نظریههای اقتصادی لود کارآفرین و کارآفرینی را تشریح کردناد .ژوزف شومیااایتر ،کاارآفرین را
نیااروی محرکااة اصلی در توسعة اقتصادی میداند و میگوید :نق

کارآفرین ،نوآوری اسات .از

دیدگاه وی عرضة کاالیی جدید ،ارائة روشی جدید در فرایند تولید ،گشای

باازاری تاازه ،یاافتن

منابع جدید و ایجاد هرگونه تشریالت جدید در صنعت و جز آن از فعالیتهای کارآفرینان اسات.
طبق استدالل شین )6004( 1کارآفرینی به شنالت فرصتها در دالل ،یاا لاارا از یاک شارکت،
بازار ،یا صنعت از طریق نوآوری و رشد مرتبط است و این فرصت با اعمال نفوذ در یاک مقیااس
بزرگتر میتواند به منظور برآوردن نیازهای برآوردهنشدة افراد با جذب حقوق انسانی و منابع ماالی
و مشارکت با ذینفعان با سطح معینی از لطرها و عدماطمینان به کارآفرینی دست یافت .باه هماین
منظور یری از استراتژیها برای شناسایی مناطقی که یک کارآفرین بتواند در آن نفوذ کند ،ارتباط با
ذینفعان لارجی و اتصال محرم با شرکای مورد نظر اسات .عوامال زیاادی مایتوانناد بار فرایناد
کارآفرینی تأثیرگذار باشند ،ولی در این میان نوآوری نقشی بسزا در کارآفرینی ایفا میکناد .الزماة
پیشروبودن از رقبا ،لواستن و توانایی ایجاد و تجاریکردن فراینادها ،محصاوالت و سیساتمهاای
کسبوکار جدید نوآوری است که به شرکتها و کارآفرینان کمک میکند متفاوت باشند .در گاذر
از جامعة صنعتی به سمت جامعة دانشی و اطالعاتی ،باین رشاد اقتصاادی ،ناوآوری و کاارآفرینی
ارتباطی مثبت وجود دارد ) .(Larraza et al., 2007, p.123; Acs et al., 2002نوآوری بر فعالیتهای
کارآفرینانه تأثیری بسزا دارد ،زیرا باعث میشود راحتتر به منابع دسترسای پیادا کنایم و مناابع را
بهتر بهکار گیریم .همچنین ،نظرها و دان
کاه

مخاطره ،تسهیل واکن

جدید باعث میشود سطح یاادگیری بااال رود و باعاث

به لواستههای مشتریان و بهرهبرداری از بازارهای بیشاتر مایشاود

) .(Kafouros et al., 2008, p.66موضوع کارآفرینی همیشه با نوآوری عجین بوده اسات ،باهطاوری
که معتقدند نوآوری و کارآفرینی چنان الزم و ملزوم یردیگرند که میتوان گفت کاارآفرینی بادون
نوآوری حاصلی ندارد .نتایج برلی تحقیقات به این نرته اشااره مایکناد کاه کارآفریناان انتخااب
1. Shane

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی زنان در شهر ایالم با توجه به نقش میانجی نوآوری

614

مشاغل جدید یا تأسیس شرکتها و مؤسسات را نهفقط به دالیل اقتصادی ،بلراه اغلاب باه دلیال
نوآوری که در مشاغل وجود دارد ،دنبال میکنناد ) .(Drucker, 1999, p.85در هماین راساتا شااین
معتقد است کارآفرینان واقعی مشاغل جدید را بیشتر به دالیل نوآوری شروع میکنند تا انگیزههاای
اقتصادی .به همین دلیل در پژوه

حاضر کارآفرینی را عاالوه بار رویرارد سارمایة اجتمااعی باا

رویررد نوآوری هم بررسی میکند.
نوآوری

شومییتر ( )1121اولین کسی بود که نوآوری را در قالب مفهومی علمی مطرح کرد .در واقاع ،وی
در پی شنالت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها بود ،بر اساس نظریة وی ،نوآوری به یرای از
این اشرال ظاهر میشود .1 :مواد یا قطعة جدید؛  .6ایجاد فراینادهای جدیاد؛  .9ایجااد بازارهاای
جدید؛  .4بهکارگیری تشرلهای سازمانی جدید .فرهنگ وبستر نوآوری را توانایی انجامدادن امری
ابتراری تعریف کرده است که به للق محصول یا لدمتی جدید منجر میشود ،بهطاوری کاه ایان
توانایی ممرن است از هوش و استعداد افراد سرچشمه گیرد یا به وسیلة آموزش ایجااد شاود .باه
تعبیر دراکر )1111( 6از دیدگاه مدیریتی ،نوآوری به معنای تغییری است که بعد تازهای از عملررد
را للق میکند ،ولیرن از دیدگاه سازمانی نوآوری باه معناای بهارهبارداری از نظار جدیاد اسات
).(Hesselbein, 2002
مطالعات پیشین نشان میدهد ،سرمایة اجتماعی حداقل به دو گونه بر فعالیتهای نوآورانه تأثیر
میگذارد ،اول اینره ،نوآوری مستلزم همگرایی دان های متنوعی اسات کاه باه اع اای مختلاف
سازمان تعلق دارند ،که سارمایة اجتمااعی ایان همگرایای را ایجااد مایکناد .دوم اینراه ،سارمایة
اجتماعی از طریق افزای

و ترغیب همراری و هماهنگی بین افراد و واحدهای مختلاف ساازمان،

نوآوری را تسهیل میکند (ابیلی و همراران ،1911 ،ص.)14
1. Schumpeter
2. Drucker
3. Ebili
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سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی ،توانایی افراد در باهمکارکردن برای رسایدن باه اهاداف مشاترک در گاروههاا و
سازمانها است و مفهوم سرمایة اجتماعی را مایتاوان از رواباط اجتمااعی ،هنجارهاا ،ارزشهاا و
تعاماالهااا در یااک جامعااه باه دساات آورد

(2003

 .)Zhang,از طرفاای دیگاار ،ساارمایة اجتماااعی

مجموعهای از انواع منابع (مادی ،اقتصاد لارجی و منابع اجتماعی و منابع دانشی) است (

Dong et

.)al., 2008, p.2
سرمایة اجتماعی میتواند حوزه ای برای بسیج و حرکت اهداف کاارآفرینی و کماک باه آنهاا
برای غلبه بر محدودیتهای منابع باشد ( .)Schuster et al., 2010, p.825سرمایة اجتماعی در رابطه
با پدیدههایی مانند ارزشها ،روشهاا ،مشاارکت و تعهادات و اعتمااد اسات و در کیفیات رابطاه
متمرکز است ( .)Bolino et al., 2002, p.508پوتنام ( )6000معتقد اسات یاک کاارآفرین از طریاق
اتصال و ارتباط با سرمایههای اجتماعی میتواند فرصاتهاای کسابوکاار را توساط شابرههاای
مستقیم و غیرمستقیم با شرکا و مشتریان فعال و تعامل با افراد یا اشخاصی که متعلق به یاک باازار
هستند ،باه دسات آورد .فرایناد تصامیمگیاری یاک کاارآفرین باه اطالعاات جماعآوریشاده از
تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان ،مشتریان و حتی رقبا وابساته اسات ) .(Bosma, 2004, p.232لاذا باه
منظور بهکارگیری این اطالعات ،منابع اطالعات باید قابل اعتماد باشند و ح ور اعتمااد بخشای از
سرمایة اجتماعی است.
سرمایة اجتماعی یک دارایی نامشهود است ) (Adler & kwon, 2002, p.21و دکلرکریو ()6004
معتقد است فعالیتهای کارآفرینی مستقل نیستند ،بلره این فعالیتها باید در محیطی بسیار پیچیاده
توسط حرومت و قوانین ،یا سیاستهای کسبوکار دولتی انجام گیرند .برای اینره این فعالیاتهاا
موفقیت آمیز باشند ،سازمان کارآفرین باید بتواند اعتماد عمومی در سطوح فردی و سازمانی را برای
سرمایهگذاری موفقیتآمیز از طریق ارتباط با سازمانها و دیگر مؤسسات جلب کند و هزیناههاای
مبادله بین افراد و اشخاص ،هزینههای ماذاکره و هزیناههاای اطالعاات و دانا

را کااه

دهاد

(  .)Landry et al., 2001, p.687; Mascle, 2002, p.115سرمایهگذاری برای راهانادازی کسابوکاار
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جدید بر اساس تعامل با شرکای اصلی و تبادل اطالعات ،پایداری و موفقیت این راهاندازی تعیاین
میکند یک کارآفرین چگونه وارد یک محیط برای سرمایهگذاری جدید شود.
سالتارهای لانوادگی نقشی محوری در اقتصاد ایفا میکنند .مطالعات نشان میدهد کارآفریناان
زن در شبرههای شخصی ،از طریق جامعه و لاانواده باه مناابع ،شاهرت و تجرباه در باازار کاار
دسترسی مییابند .شبرههای لانوادگی قوی در شرلگیری ،کمک و اتصال باه سارمایة اجتمااعی
دارند ) .(Hanson, 2009, p.257محققان معتقدند لاانواده یاک سارمایة اجتمااعی و پشاتیبان

نق

کاری است .همچنین ،محققان استدالل کردهاند ،افرادی که در تصامیمگیاری باه مشااورة لاانواده
وابسته اند ،بیشتر احتمال دارد یک کسبوکار کوچک را راهاندازی کنند و بتوانناد کنتارل شخصای
لود را بر کسبوکار حفظ کنند ( .)Bennett & Robson, 1999, p.60سرمایة اجتمااعی باا افازای
بهرهوری عملیاتی به ویژه با کاه

اطالعات زائد و ایجااد کاناالهاای توزیاع کارآماد اطالعاات،

همچنین با ایجاد فرصت برای سازگاری با بهرهوری ،میتواند باعاث تشاویق همرااری و تارویج
تعامل نوآورانه و فرایند یادگیری و باعث توسعة نوآوری در کسبوکارها و فعالیتهای کاارآفرینی
شود .ابعاد سرمایة اجتماعی از دیدگاه گروه «کندی» دانشگاه هاروارد عبارتاند از اعتمااد ،تواناایی
برقراری روابط اجتماعی غیررسمی ،رهبری و مشارکت مادنی ،تناوع در معاشارت و دوساتیهاا،
بخش

و روحیة داوطلبی و مشارکت سیاسی (برومند و جلیلی .)1917 ،فلور ،سرمایة اجتماعی را

به دو بخ

سرمایة اجتماعی درونگروهی و سرمایة اجتماعی بینگروهی تقسیم میکناد .ناهاپیات

و گوشال ( )1111سرمایة اجتماعی را شامل سه بعد میدانند (الاوانی و همرااران .)1912 ،در ایان
پژوه

ابعاد سرمایة اجتماعی ناهاپیت و گوشال در نظر گرفته شده است .آنهاا ساه بعاد بارای

سرمایة اجتماعی معرفی کردهاند:
 .1بعد سالتاری که شامل تراکم شبره و ارتباطات قوی است.
 .6بعد رابطهای که شامل تعهد و اعتماد است.
 .9بعد شنالتی که شامل چشمانداز مشترک و فاصلة سازمانی است
همة این عوامل به طرف انتقال دان

در کسبوکار حرکت میکنند و عملررد نوآوری (توسعة

محصول ،نوآوریهای فنی) را به ارمغان میآورند .انتقاال و ادغاام دانا

نقشای مهام در تواناایی
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شرکتها برای ایجاد نوآوری ایفاا مایکناد ) .(Phene et al., 2006, p.373انتقاال دانا

مایتواناد

قابلیتهای نوآوری در شرکتهای بزرگ را بهبود بخشد و در این میان سارمایة اجتمااعی عااملی
مهم در انتقال دان

برای ایجاد نوآوری است (.)Zahra & George, 2002, p.188

کنگ کی و همراران ( )6001بیان میکنند بعد ساالتاری باه رواباط متقابال اجتمااعی اشااره
میکند که در آن تراکم شبره به قدرت روابط و فراوانای ارتباطاات طارفین باا یرادیگر و ارتبااط
عاطفی اشاره میکند که همة این موارد به انتقال دان
میشود .انتقال دان

بین اع اای شارکت و کسابوکاار منجار

باعث عملررد نوآوری در یک محیط پویاا و رقاابتی ،و دسترسای باه دانا

بیشتر و نوآوری در فناوری در یک کسبوکار میشود .انتقال دان

به انتقال دان

فنی بین افاراد

یک شبره اشاره میکند و به ایجاد نوآوری در محصول و نوآوریهای فنی منجر میشود .همچنین،
به زعم آنها ،در بعد رابطه ،روابط بین افراد از طریق تعامل با یردیگر توسعه مییاباد .سایس ،باه
احترام ،اعتماد و دوستی در روابط بین شرکتها منجر میشود و این باعاث اعتمااد و تعهاد ،و باه
تبع آن ،باعث انتقال دان

می شود که همة ایان فراینادها باه ناوآوری و سایس کاارآفرینی منجار

میشود ) .(Bala Ramasamy et al., 2006باه گفتاة رابرتاز ( )6000زماانی تباادل دانا

صاورت

میپذیرد که اعتماد در سطحی باال قرار داشته باشد و این زمانی است که شرکای کسبوکار دانا
لود را با شرکتهای دیگر به اشتراک گذاشته باشند و طرفین عرضه و تقاضا باه یرادیگر اعتمااد
داشته باشند.
در ادامه ،بعد شنالتی به منابعی اشاره میکند که میتواند باعث شناساایی ساطوح باین فارد و
سازمان شود .فاصلة سازمان به فرهنگ سازمانی ،مدلهای ابتراری در مدیریت ،مسیر استراتژیک و
تفاوت در مدیریت عملیاتها بین دو سازمان اشاره میکناد .و چشاماناداز مشاترک نیاز از جملاه
اهداف درونسازمانی ،انتظارات و آرزوها است و زمانی که سازمانها چشاماناداز مشاترک دارناد،
قادر لواهند بود با یردیگر در ارتباط باشند و به کاه

سوءتفاهمها و افازای

فرصاتهاا بارای

تبادل نظرها و منابع دست یابند.
با توجه به مطالب یادشده میتوان گفت سرمایة اجتماعی عاملی قوی است که به منظور ایجااد
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یک استراتژی و یک فرهنگ نوآوری نقشی مهم دارد و مایتواناد از طریاق اعتمااد الهاامبخا

و

اعتماد در ارزشها و اصول رهبری ،نوآوری را ایجاد کند .جزء اساسی دیگار کاه تاأثیر مثبات بار
فرهنگ نوآوری میگذارد از طریق جریان آزاد اطالعات است و این فقط از طریق شبره و ارتبااط
متقابل با یردیگر به دست میآید.
اگر سرمایههای انسانی و دانشی عامل موفقیت کارآفرینی و به عنوان عااملی بارای ناوآوری و
رشد اقتصادی باشند ،سرمایة اجتماعی عامال اصالی بارای توانمندساازی مزیات رقاابتی و ایجااد
نوآوری برای سرمایهگذاریهای جدید و شروع یک کسبوکار جدیاد اسات .البتاه در جاایی کاه
سرمایههای انسانی و دانشی نیز وجود داشته باشد ،سرمایة اجتماعی به عنوان یک منبع تقویتشاده
توسط روابط قوی باعث میشود افراد مختلفی که در کسبوکاار درگیرناد ،انتظاارات مثبتای را از
روابط لود داشته باشند و با بهحداقلرساندن رفتارهای فرصتطلبانه ،هزینههای ناشی از کنتارل و
نظارت در فعالیتها را کاه

دهند (.)Kai & Jie, 2009

پیشینة تجربی پژوهش
بر اساس تحقیقات پیشین ،سرمایة اجتماعی نقشی مهم در فعالیتهای کارآفرینی دارد ،کارآفریناان
محصول محیط اجتماعی هستند و کارآفرینی فعاالیتی اجتمااعی اسات .بناابراین ،وجاود یاا نباود
ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسبوکارها تأثیر میگاذارد ( .)Nan & Chen, 2007اگبارت ()6001
بیان میکند ،سرمایة اجتماعی اثر مثبت بر موفقیت کسبوکار کارآفرینان دارد و میتواند به عناوان
یک حوزه برای بسیج و حرکت اهداف کارآفرینی و کمک به آنها برای غلبه بار محادودیتهاای
منابع محدود باشد ( .)Schuster et al., 2010, p.827بنابراین ،میتوان گفت سارمایة اجتمااعی یاک
عامل اصلی قدرتمند و باارزش برای کاارآفرینی اسات و بادون درنظرگارفتن آن ایجااد و شاروع
کسبوکار جدید با مشرل مواجه میشود .بنابراین ،با توجه به این تحقیقات ،فرضیة اول تحقیق به
شرح زیر بیان میشود:
فرضیة اول :سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی دارد.
با توجه به تحقیقات پیشین سرمایة اجتماعی میتواند بهطور مثبت و منفی باا ناوآوری مارتبط
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باشد که به هنجارها و رابطة قراردادها در سرمایة اجتماعی بستگی دارد .از یک طرف ،عامل اعتماد
در سرمایة اجتماعی میتواند لطر را برای نوآوری سازمانی افزای

دهد و از سوی دیگر ،سارمایة

اجتماعی تمایل به ایجاد ثبات در درازمدت برای رابطة قراردادی و بهرهبارداری از آنهاا و تحجار
هنجارها و نق های تعریفشده دارد ،بهطوری که سازمانها تمایلی باه تغییار و ناوآوری نداشاته
باشند .با این حال ،اکثر محققان معتقدند سرمایة اجتماعی بر نوآوری در سازمانها و کسبوکارهاا
اثر مثبت دارد ) .(Landry et al., 2002, p.683آنها معتقدند سرمایة اجتمااعی ناهتنهاا تحات تاأثیر
نوآوری سازمانی است ،بلره درجهای از نوآوری سازمانی است .همچنین ،سرمایة اجتماعی فرایناد
واقعبینانهای است ،بهطوری که مسیرهایی را در لدمت منابع و الگوهایی در جهات ایجااد مناابع
ارائه میکند و این گامی نامرئی و طبیعی برای رسایدن باه ناوآوری اسات (

Zhanzhan & Hailin,

 .)2011بنابراین ،میتوان گفت:
فرضیة دوم :سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار بر نوآوری دارد.
در پایان ،با توجه به تحقیقات انجامگرفته ) ،(Zahra & George, 2002, p.194نوآوری به عناوان
قابلیت سازمانی به شرکتها اجازه میدهد برای اصالح ،گسترش و کشف شایستگیهای موجود و
ایجاد امرانات جدید از طریق کسب و ترکیب دان
بنابراین میتوان فرضیة سوم پژوه

در عملیات لاود کاارآفرینی را ایجااد کنناد،

را به شرح زیر تدوین کرد:

فرضیة سوم :نوآوری تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی دارد.
کارآفرینی زنان
)H1(+
)H3(+

سرمایة اجتماعی
نوآوری

)H2(+

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
از آنجا که هدف تحقیق تعیین روابط علی میان سرمایة اجتماعی و کارآفرینی با توجه نق

ناوآوری

(شرل  )1است ،تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطالعات ،توصایفی
همة کارآفرینان زن در شاهر ایاالم اسات.

و از نوع همبستگی است .جامعة آماری در این پژوه

تعداد کل کارکنان برابر با  600نفر است .طبق جدول کرجسی و مورگان نمونهای با حجم  190نفر
انتخاب شد .در مدل مفهومی تحقیق سارمایة اجتمااعی متغیار مساتقل ،ناوآوری متغیار میاانجی و
کارآفرینی متغیر وابسته است .ابزار اصلی گردآوری اطالعات پرسشنامه است ،کاه باهلااطر ساطح
تحصیالت و شرایط کارآفرینان توسط محقق سالته شده است .برای سنج
گویه ،برای سنج

سرمایة اجتماعی ،ناه

نوآوری ،هفت گویه ،و برای کارآفرینی هشت گویه که با توجه نظار لبرگاان

بومیسازی شد ،در نظر گرفته شده اسات .مقیااس درنظرگرفتاهشاده بارای هماة متغیرهاا ،طیاف
پنجدرجهای لیررت است .به منظور سنج

پایایی ،نمونهای اولیه شامل  90پرسشنامه پای آزماون

شد .سیس ،با بهکارگیری دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ،میزان ضاریب اعتمااد باا روش آلفاای
کرونباخ محاسبه شد که نتایج در جدول  1بیان شده است.
جدول .1پایایی سؤالها

نام متغیر

تعداد سؤالها

ضریب پایایی

سرمایة اجتماعی

1

0/116

نوآوری

2

0/112

کارآفرینی

1

0/101

کل سؤالها

69

0/179

از آنجا که آلفای کرونباخ بهدستآمده برای همة متغیرها و کل پرسشنامه از  0/7بیشاتر اسات،
پایایی پرسشنامه تأیید شد.
یافتههای این پژوه

از طریق بررسی مدلهای اندازهگیری متغیر برونزا (سرمایة اجتماعی) و

متغیرهای درونزا (نوآوری و کارآفرینی زنان) با رویررد تحلیل عاملی تأییدی مرتباة اول و دوم در
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نرمافزار  LISRELو بررسی مدل سالتاری پژوه  ،اکتساب شده است که در ادامه بهتفصیل بیاان
میشود.
قبل از واردشدن به مرحلة آزمون فرضیهها ،باید از صحت مدلهای اندازهگیری متغیار بارونزا
(سرمایة اجتماعی) و متغیرهای درونزا (نوآوری و کارآفرینی) اطمینان حاصل شود .از ایان رو ،در
ادامه مدلهای اندازهگیری این دو نوع متغیر در جدول واحدی بیان شاده اسات .ایان کاار توساط
تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول و مرتبة دوم انجام گرفتاه اسات .تحلیال عااملی تأییادی یرای از
قدیمیترین روشهای آماری است که برای بررسای ارتبااط باین متغیرهاای مرناون (عامالهاای
بهدستآمده) و متغیرهای مشاهدهشده (سؤالها) بهکار گرفته میشود.
نتااایج تحلیاال عاااملی تأییاادی مرتب اة دوم متغیرهااای باارونزا و درونزا نشااان داد ماادلهااای
اندازهگیری مناسبند ،و همة اعداد و پارامترهای مدل معنادار است .شالصهای تناساب مادلهاای
اندازهگیری به شرح جدول  6است که نشاندهندة مناسببودن این مدلهاست.
جدول  .2نتایج بررسی مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق (تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم)

𝛘

RMSEA

1/19

0/011
0/097
0/041

مدل اندازهگیری

متغیرها

𝛘

مدل اندازهگیری متغیر مستقل

سرمایة اجتماعی

42/94

64

مدل اندازهگیری متغیر میانجی

نوآوری

10/20

1

1/17

مدل اندازهگیری متغیر وابسته

کارآفرینی

70/11

14

1/91

جدول  .3آمار توصیفی و استنباطی جامعة آماری متغیرهای تحقیق

نام متغیرها و مؤلفههای آن

میانگین

انحراف معیار

مقادیر تی

درجة آزادی

وضعیت

سرمایة اجتماعی

9/71

0/221

19/291

161

مناسب

سالتاری

9/761

0/102

10/616

161

مناسب

رابطهای

9/191

0/160

19/041

161

مناسب

شنالتی

9/707

0/721

10/110

161

مناسب

نوآوری

9/027

0/292

16/071

161

مناسب

0/111

16/111

161

مناسب

کارآفرینی

9/116
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همانطور که از جدول  9استنباط میشود همة متغیرها رویه و توزیعی مناسب دارند و میاانگین
همة متغیرها حول عدد  9است.
جدول .4تحلیل همبستگی میان متغیرهای تحقیق

نوآوری

کارآفرینی

همبستگی میان متغیرهای برونزا و درونزا سرمایة اجتماعی
سرمایة اجتماعی

1

-

-

نوآوری

0/014

1

-

کارآفرینی

0/479

0/611

1

همان طور که مشاهده میشود ،رابطة بین سرمایة اجتماعی (متغیر برونزا) و متغیرهای ناوآوری
و کارآفرینی (متغیرهای درونزا) در سطح معناداری  0/01معنادار است .بیشترین میازان همبساتگی
معنادار به رابطة سرمایة اجتماعی – کارآفرینی  0/479و کمترین میزان همبستگی معنادار باه رابطاة
سرمایه اجتماعی -نوآوری با  0/014مربوط میشود .از تحلیل همبساتگی میاان متغیرهاای درونزا
میتوان نتیجه گرفت که هرگونه بهبودی به بهبود در سرمایة اجتماعی و کارآفرینی منجر میشود.
مدل تخمین استاندارد

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد
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مقدار شالصهای تناسب حاکی از برازش مناسب مدل است و مقدار نسبت کایدو بر درجاة
آزادی برابر  1/64و کوچرتر از مقدار مجاز  ،9مقدار  RMSEAبرابر باا  0/044و کاوچرتر از 0/01
است .در مدل یادشده سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار بر نوآوری به میزان  0/06درصد و بار
کارآفرینی به میزان  0/11دارد و نوآوری هم تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی به میزان  0/14دارد.

شکل .3مدل ساختاری پژوهش در حالت اعداد معناداری
جدول .5شاخصهای برازندگی

شاخص

AGFI

GFI

NFI

IFI

CFI

/df

RMSEA

آستانة پذیرش

>0 /1

>0 /1

>0 /1

>0 /1

>0 /1

<9

<0/07

مقدار

0 /1

0/11

0/17

0/11

0/11

1/64

0/044

همانطور که از مدل استنباط میشود ،سرمایة اجتماعی و نوآوری بر کاارآفرینی زناان در شاهر
ایالم تأثیر مثبت و معنادار دارد (تأیید فرضیههای اول و ساوم) اماا فرضایة دوم کاه تاأثیر سارمایة
اجتماعی بر نوآوری بود ،بهدلیل عدد معناداری کمتر از  1/12تأیید نشد.
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جدول .6خالصة نتایج مدل ساختاری پژوهش

ضریب مسیر
روابط

نتیجه

مقادیر تی

اثر

اثر

اثر

اثر

اثر

اثر

مستقیم

غیرمستقیم

مستقیم

غیرمستقیم

مستقیم

غیرمستقیم

سرمایة اجتماعی -کارآفرینی

0/11

0/00

10/24

0/11

دارد

ندارد

سرمایة اجتماعی – نوآوری

0/06

-

0/11

-

ندارد

-

نوآوری – کارآفرینی

0/14

-

1/11

-

دارد

-

نتیجه و پیشنهادها
سرمایة اجتماعی می تواند به عنوان یک حاوزه بارای بسایج و حرکات

طبق یافتههای این پژوه

اهداف کارآفرینی و کمک به آنها برای غلبه بر محدودیتهاای مناابع باشاند و یاک کاارآفرین از
طریق اتصال و ارتباط با سرمایههای اجتماعی میتواند فرصتهای کسبوکار را توسط شبرههاای
مستقیم و غیرمستقیم با شرکا و مشتریان فعال ،و تعامل با افاراد یاا اشخاصای کاه متعلاق باه یاک
بازارند ،به دست آورد .پس ارتباط بین سرمایة اجتماعی و کاارآفرینی مایتواناد مثبات و معناادار
باشد .طبق یافتههای پژوه

حاضر ارتباط باین سارمایة اجتمااعی و کاارآفرینی مثبات و معناادار

است .نتایج این تحقیق ،با یافتههای پژوه

پیشین از جملاه ناان ( )6007کاه نشاان داد سارمایة

اجتماعی نقشی مهم در ایجاد کارآفرینی ایفا میکند ،همسو است .از سوی دیگر ،سرمایة اجتمااعی
بر نوآوری تأثیر معنادار ندارد .در آلر اینره طباق نتاایج ایان پاژوه

ناوآوری بار فعالیاتهاای

کارآفرینانه تأثیر بسزا دارد ،زیرا باعث میشود راحتتر به مناابع دسترسای یاابیم و مناابع را بهتار
بهکار گیریم .همچنین ،نظرها و دان
مخاطره ،تسهیل واکن
نتایج این پژوه

جدید باعث میشود سطح یادگیری باال رود و باعث کااه

به لواستههای مشتریان و بهرهبرداری از بازارهای بیشاتر مایشاود .طباق

بین نوآوری و کارآفرینی ارتباط مثبت و معنادار برقرار است .در نتیجه ،یافتههای

تحقیق زهرا و جورا ( )6006را تأیید میکند.
با توجه به تحلیل و نتایج یادشده محقق سعی کرده است پیشنهادهایی کاربردی را مطرح کناد.
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کارآفرینان میتوانند در سطح کسبوکار لود به سمت استراتژیهایی برای پی بینای کسابوکاار
نوآورانه حرکت کنند و این مهم از طریق مبادالت و ارتباطات اجتماعی انجام میگیارد .بایاد ایان
نرته را مدنظر قرار داد که توجه به استعداد و نق
به نقا

زنان در توسعة کشورها ضرورت دارد .با توجه

زناان در مادرنیزهکاردن اقتصاادهای در حاال رشاد ،ضارورت کسابوکاار در جواماع

درحالتوسعه در ابعاد مختلف اهمیت باال دارد .کارآفرینی عاملی مهم برای رشد اقتصادی اسات و
اگر تنها بخ

کوچری از جمعیت به عنوان کارآفرینان در اقتصاد نق

داشته باشند ،مزایاای آن در

قالب مشاغل جدید ،لدمات جدید و محصوالت جدید ایجاد میشود و اگر زنان را بهطاور کامال
در فعالیتهای کارآفرینانه شرکت دهیم ،جامعه از ارزشی که توسط زنان ایجاد شده است ،بهرهمند
لواهد شد .زنان کارآفرین با تمرکز بر آموزش و دان
دهند و زمینه را برای افزای

میتوانند سارمایههاای اجتمااعی را بهباود

مهارتهای لاص و بهکاارگیری فنااوری و شناساایی فرصاتهاا و

رفتار نوآورانه فراهم کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود اهرمهایی را که میتواند بر افزای
نوآورانه در زنان و توانمندسازی آنها تأثیر بگذارد عبارتاند از:
 شرستن مرزهای سنتی و همراریهای راهبردی بین زنان ومردان. ایجاد کمیتة منافع حقوق کارآفرینان. برقراری ارتباطات رسمی و غیررسمی میان کارآفرینان. برگزاری کالسهای آموزشی ویژة زنان کارآفرین. ایجاد پل ارتباطی میان بین مسئوالن و کارکنان برای کسب تسهیالت. درگیرشدن زنان در کارهای طراحی و انتشار. پرورش قهرمانان زن. -هدفمندکردن تالشها برای آموزش و پرورش زنان کارآفرین توانمند.

شیوههاای
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