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 .1کارشناسارشد مدیریت دولتی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران
 .2دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوموتحقیقات ،تهران ،ایران
 .3مربی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندج ،سنندج ،ایران
 .4استادیار ،گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2931/21/21 :؛ تاریخ پذیرش)2931/20/12 :

چکيده
كارآفریني سازماني روشي براي رویارویي با تغييرهاي محيطي و داخلي سازمان است ،كه در صورت محقق نشقنن كقارآفریني ،ييقات و
بقاي سازمان در بلننمنت با مشكل مواجه خواهن شن .سرمایة اجتماعي بهعنوان توانایي افراد براي كاركردن با دیگران ،بهمنظور دستيابي
به اهناف مشترك در گروهها و سازمانها ،تأثير زیادي در توسعة كقارآفریني سقازماني دارد .در واقق  ،هقنف از پقهوهح يا قر تبيقي و
بررسي آثار سرمایة اجتماعي و مؤلفههاي آن بر توسعة كارآفریني سازماني است .روش تحقي از لحاظ نحوة گردآوري دادهها ،توصقيفي-
همبستگي و از نظر هنف كاربردي است .جامعة آماري ای تحقي  943 ،نفر از كاركنان ادارات پست اسقتان مازنقنران (بخقح مركق ي)
ميباشنن ،كه با توجه به محنودیتهاي خاص جم آوري دادهها  212نفر به روش تصادفي ساده بقهعنقوان نمونقه انتخقا شقننن .ابق ار
جم آوري دادهها پرسشنامه است ،و تج یهوتحليل دادهها ني بهوسيلة نرماف ارهاي  SPSSو  Lisrelانجام گرفت .یافتههاي مقن سقازي
معادالت ساختاري نشان داد ارتباط معنادار ميان سقرمایة اجتمقاعي ( )=2/31و مؤلفقههقاي آن (سقرمایة سقاختاري ،=2/43 :سقرمایة
رابطهاي =2/91 :و سرمایة شناختي )=2/11 :با كارآفریني سازماني وجود دارد.

کليدواژگان
ادارات پست ،سرمایة اجتماعي ،كارآفریني سازماني ،نوآوري.

 نویسندة مسئول ،رایانامهhossein_samadi_m@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه کارآفرینی سنبل و نماد تالش

و موفیتالد در امالور تیالارد الوده و کارآفرینالاا ات ال اماا

موفیتدهاد تیارد در سازمااها و جوامع هستند .توانایی آاها در هرهگترد از فرصدها ،نتالرو و
ظرفتت اا در نوآورد و موفیتد ،معتارهاییاند که کارآفرینی نوین راساس آاها سنیتده میشالود.
کارآفریناا از نظر رهبرد ،مدیرید ،نوآورد ،کارآیی ،اییاد اشتغال ،رقا الد ،هالرهورد و در قالال
شرکدهاد جدید سهمی مهم در رشد اقتصادد دارند .نا ر اعتیاد رخی نویسالندگاا ،در جوامالع
اید انیشب کارآفرینی رخ دهد .این انیشب در قرا حاضالر ،اهمتتالی الهمراتال

ت التر از اهمتالد

انیشب صنعتی دارد (کوراتکو و هاجتس .) 131 ،
همچنتن ،ا توجه ه رقا د زیاد تن سالازمااهالا و تغتتالراف فزاینالده در ميالتف فعالتت الاا در
سالهاد اختر ،سازمااها ناگزیر ه نوآورد دائم در راستاد تيیق اهداف اا هستند .همااطالور کاله
میدانتم ،عنصر اصلی راد افزایش تواا رقا داذیرد سازمااها و کس
اسد .کارآفرینی سازمانی هعنواا فعالتدهاد کارآفرینی در قال

مزید رقا تی ،کالارآفرینی

ميصول ،فرایند ،و نوآوردهالاد

سازمانی تعریف شده اسد .کارآفرینی سازمانی نهتنها ه سرمایهگذاردهاد تیالارد جدیالد اشالاره
میکند ،لکه ه سایر فعالتدها و جهدگتردهاد نوآورانه از قبتالل توسالعم ميصالو ف ،خالدماف،
فناوردها ،فنوا اجرایی و ادارد ،استراتژدها و تفکر و گرایشهاد رقا تی جدید نتز اشاره میکنالد
( & Hisrich, 2001; Antončič & Zorn, 2004; Bhardwaj et al., 2005

 .)Antončičدر واقالع،

نوآورد هعنواا یکی از مؤلفههاد کارآفرینی ،ضرورف اجتنابنااذیر همم سازمااها تلیی میشود.
نا راین ،سازمااها اید راد موفیتد در عملکرد خود و دستتا ی ه مزیدهالاد رقالا تی اایالدار ،از
طریق نوآورد ،همواره ه دنبال ک ف فرصدهاد جدید اشند (.)Tajeddini et al., 2006
امروزه تيیتیاف متعددد در ارة نیش سرمایم انسانی در ارتیاد هرهورد و رشالد اقتصالادد در
داخل و خارج انیام گرفته اسد ،و شواهد و نتایج ن اا میدهد سرمایم انسانی نمیتواند کلِ رشد
1. Kuratko & Hodgetts
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اییادشده را توضتح دهد .رخی اقتصادداناا این رشد را ه سرمایم اجتماعی نسبد دادهانالد ،الدین
ترتت  ،مباحث سرمایم اجتماعی وارد مباحث اقتصادد و رشد اقتصادد شده اسد .ه نظر ستارد
از صاح نظراا سرمایم اجتماعی ،نیش ستار مهمترد از سرمایههاد انسانی و فتزیکی در جوامالع
ایفا میکند .هطورد که در غتاب سرمایم اجتماعی ،دی ر سالرمایههالا ارر ش الی خالود را از دسالد
میدهند و اتمودا راههاد توسعه و تکامل فرهن ی و اقتصادد ،دوا سرمایم اجتمالاعی نالاهموار و
دشوار میشود (آقانصترد .) 131 ،در حالی که امروزه کارآفرینی از دید دان منداا علوم اجتماعی
فرایندد اسد که در شبکم متغترد از روا ف اجتماعی واقالع شالده اسالد و ایالن روا الف اجتمالاعی
میتواند را طم کارآفرین را ا منا ع و فرصدها ،ميدود یا تسهتل کند .سرمایم اجتمالاعی ادیالدهاد
اجتماعی اسد که اعث روز خشقتد ،ایدهارورد ،تسهتل رفتارهالاد نوآوراناله و ریسالکاالذیرد
میشود و در فعالتدهاد کارآفرینانه نیالش مهمالی دارد ،زیالرا کالارآفرینی یالک فراینالد اجتمالاعی-
اقتصادد اسد ،که از دو طریق ه شرایف و افد اجتماعی متکی اسد :نشسالد آنکاله کارآفرینالاا
افرادد هستند که ميصول ميتف اجتمالاعی خالود هسالتند ،و دوم اینکاله کالارآفرینی یالک فعالتالد
اجتماعی اسد ،و در نتتیه ،وجود یا عدم اتوندها و ارتباطاف اجتماعی ر ماهتد کس وکار تالأرتر
میگذارد (قلیاور و همکاراا.) 131 ،
امروزه راد موفیتد و شکلگترد فعالتدهاد کارآفرینانه ،وجالود دانالش و اطشعالاف الروز و
کارآمد هعنواا سرمایه از اصول انکارنااذیر اسد .که این سرمایه در قال
در تش

یک ستستم ه هم تنتده

اسد ضمن خلق دانش و اطشعاف هعنواا مزیتی رقا تی ،ا عملتاتیکردا آا در راستاد

رفع نتازهاد سایر افراد ارز آفرینی کند .همااطور که م اهده میشود ،ارتباط متالاا کالارآفرینی و
سرمایم اجتماعی را طهاد چندوجهی اسد که اهمتد ویژهاد دارد ،زیالرا در عصالر حاضالر کاله اله
عصر ارتباطاف و اطشعاف م هور اسد ،در قال

شبکم اجتماعی سایر سرمایهها تیوید میشود و

هوستلم این سرمایهها فعالتد کارآفرینانه معنالا مالییا الد .از طرفالی ،کالارآفرینی در االرور

صالور

گوناگوا سرمایه سهتم اسد.
شایاا ذکر اسد ،اگرچه اژوهشهاد فراوانی در حوزة سالرمایم اجتمالاعی انیالام گرفتاله اسالد
(

;Bolino et al., 2002; Lin & Yin-Mei, 2005; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Batjargal, 2003
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 ،)Benson, 1998; Pennings et al., 1998و کالارآفرینی سالازمانی

( & Alpkan et al., 2010; Sebora

Theerapatvong, 2010; Zahra & Garvis, 2000; Lumpkin & Dess, 1996; Hough & Scheepers,
 ، )2008تاکنوا اژوهشهاد تیریباً اندکی آرار سرمایم اجتماعی ر کالارآفرینی سالازمانی را ررسالی

کالردهانالد (رضالایی و درینالی 131 ،؛ اسالدد و مالرادد 131 ،؛

& Chen et al., 2007; Jawaher

 .)Nigama, 2011; Rashidi et al., 2013ر این اساس و ا توجه ه مطال

اشارهشده ،هدف اصاللی

تيیتق حاضر ،ررسی آرار سرمایم اجتماعی ر کارآفرینی سازمانی ،یا هعبالارف دقتالقتالر ،تبتالتن و
ررسی آرار مؤلفههاد سرمایم اجتماعی ر کالارآفرینی سالازمانی در اداراف اسالد اسالتاا مازنالدراا
اسد.
مبانی نظري و پيشينة تحقيق
کارآفرینی سازمانی

ه زعم اورلی و سانگ ( ،)11 1کارآفرینی عبارف اسد از تش هایی که از طریالق اقالداماف یالک
فرد یا گروهی از افراد ،موج

اییاد ميتفهالاد اقتصالادد ،اجتمالاعی ،نهالادد و فرهن الی جدیالد

میشود ( .)Peverelli & Song, 2012کارآفرینی ا ایدههاد کسال وکالار جدیالد مالرتبف اسالد ،کاله
ممکن اسد موج

تغتتراتی در ماهتد الازار شالود .کالارآفرینی عبالارف اسالد از جسالدوجالود

فرصدها و توانایی شناسایی شکافهاد موجود در الازار .رویکالرد کالارآفرینميالورد رویکالردد
اسد که ر نوآورد ازار و ميصول ،و اروژههاد خطراذیر تأکتد میکند و ا تمایل اله ات ال امی
در نوآورد ،ه دنبال کس

رتالرد الر رقباسالد (Miller, 1983؛ صالمدد متالارکشئی و همکالاراا،

 131؛ آقاجانی و همکاراا 131 ،ب).
راساس مدل دیده اا جهانی ( ،)GEMکارآفرینی سه حوزة اصلی دارد:
 .ن ر ها :هطور عمده مر وط اله ادرا کارآفریناناله ماننالد در قا لتالد کارآفریناناله ،در
فرصدهاد کارآفرینانه ،ترس از شکسد و قصد کارآفرینانه اسد؛  .1فعالتالدهالاد کارآفریناناله :از
جمله فعالتدهاد کارآفرینانم نواا و اجبارد (فرصدگرا)؛  .1روحتالم توسالعم کارآفریناناله :روحتالم
توسعم کارآفرینانه شامل رشد کس وکار ،انتظار مورد انتظار کس وکار( ،اشتغالزائی) ،فعالتدهاد
کارآفرینانه تنالمللی (کردنائتج و همکاراا 13 ،؛ صمدد متارکشئی و همکاراا.) 131 ،
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امروزه کارآفرینی سازمانی هعنواا یکی از شاخههاد اصلی کالارآفرینی ،سالهم چ المگتالرد در
توفتق و تعالی سازمااها داشته و توانسته اسد اویایی سازمانی را ا ارائم رو هاد جدید و اییاد
مزید نسبی ه ارمغاا تاورد .در کارآفرینی سازمانی یالک شالرکد یالا سالازماا ،ميتطالی را فالراهم
میکند تا اعضا توانند در امور کالارآفرینی م الارکد کننالد کاله طالی آا ميصالو ف ،خالدماف یالا
فرایندهاد نوآورانه از طریق اییاد فرهنگ کارآفرینانه ه ظهور میرسند .هالدف اصاللی کالارآفرینی
سازمانی آا اسد که کل سازماا و کارکناا آا داراد روحتم کارآفرینی شوند (صمدد متارکشئی و
همکاراا .) 131 ،زهرا ( ،)1111کارآفرینی سازمانی را میموع جسارف و نوآوردهایی میداند که
در فعالتدهاد یک سازماا دختل اسد و ه سازماا در هدسدآوردا قا لتالدهالاد جدیالد ،هبالود
عملکرد خود ،واردشدا ه کس وکار جدید و اییالاد جریالاا درآمالد جدیالد در هالر دو ازارهالاد
داخلی و خارجی کمک میکند (.)Zhang et al., 2008
در واقع ،کارآفرینی سازمانی عبارف اسد از فرایندد که هوستلم آا افالراد فرصالدهالاد دروا
سازمااها را یتوجه ه منا عی که در اختتار دارند ،شکار مالیکننالد .کالارآفرینی سالازمانی مفهالومی
اسد که نوآوردها را هعنواا ترکتباف اصلی میاذیرد ،که اله گسالتر

یالا فرمالول نالدد جدیالد

ميصو ف ،مهندسی میدد یا کاهش هزینم فرایند ،جسدوجود ازارهاد ِکالر و دسالدنشالورده،
کار ردهاد جدید ميصو ف و خدماف موجود و جدید ،سرمایهگذاردهاد جدید منیر مالیشالود
( .)Obino Mokaya, 2012آئودریچ ( ،)1111در ررسی جالامعی کاله در الارة کالارآفرینی انیالام داد،
نتتیه گرفد توافق کمی در ارة آنچه در واقع همنزلم فعالتالدهالاد کالارآفرینی اسالد ،وجالود دارد
(Audretsch, 2002؛ صمدد متارکشئی و همکاراا.) 131 ،
کارآفرینی سازمانی م تمل ر سه مؤلفم عمده اسد :نوآورد ،سالرمایهگالذارد مشالاطرهآمتالز ،و
نوسازد استراتژیک .نوآورد ه رفتارهایی از قبتل خلق و معرفی ميصو ف ،فراینالدهاد تولتالد ،و
ستستمهاد سازمانی جدید اشاره کرده و سرمایهگذارد مشاطرهآمتز نتز ه رفتارهایی از قبتالل ورود
ه کس وکارهاد جدید از طریق خلق یا خرید سازمااهاد تیارد جدید اشاره میکنالد .نوسالازد
استراتژیک ه رفتارهایی از قبتل دگرگوا ساختن شرکد یالا احتالاد عملتالاتش از طریالق تغتتالر در
قلمرو فعالتدها یا تغتتر در رویکرد رقا تیا

را در ردارد (صمدد متارکشئی و همکاراا.) 131 ،
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سرمایة اجتماعی

سرمایم اجتماعی عبارف اسد از توانایی افراد راد کارکردا ا یکدی ر همنظور دستتا ی ه اهداف
م تر در گروهها و سازمااها ،یا در تعریف دی ر ،میموعم منا ع الیوه یا الفعلی که ا عضالوید
در شبکم اایایی از روا ف کمو تش نهادینهشده و از آشنایی یا شالناخد متیا الل الهدسالد مالیآیالد.
سرمایم اجتماعی میموعم هنیارهاد موجود در ستستمهاد اجتمالاعی اسالد کاله موجال

ارتیالاد

سطح همکارد اعضاد آا جامعه و اایتنآمدا سطح هزینههاد تباد ف و ارتباطاف میشالود .ایالن
نوع سرمایه ه اتوندها و ارتباطاف متاا اعضاد شبکه هعنواا منبع اارز
خلق هنیارها و اعتماد متیا ل موج

اشاره مالیکنالد ،کاله الا

تيیق اهداف اعضا میشود (قلیاور و همکاراا.) 131 ،

سرمایم اجتماعی سازمانی ،دارایی اسد کاله هالم الراد سالازماا (از طریالق اییالاد ارز

الراد

ذدنفعاا) و هم راد اعضاد سازماا (از طریق ارتیاد مهالارف کارکنالاا) مفتالد و سالودمند اسالد
( .)Leana & Van-Buren, 1999حضور سرمایم اجتماعی میتواند هکارگترد سرمایههالاد انسالانی،
فتزیکی و غتره را هبود ش د .انباشد سرمایم اجتماعی ه مدیرید ارر ششتالر ایالن منالا ع منیالر
میشود .از سود دی ر ،سطوح اایتنتر سرمایم اجتماعی اله سالودآورد کمتالر از اشالکال مشتلالف
سرمایه راد جامعه هعنواا یک کل منیر میشود ( .)Cullen & Whiteford, 2001فلالورا (،) 333
تاا میکند سرمایم اجتماعی زایتدة عواملی مانند اعتماد متیا ل ،تعامل اجتماعی متیا ل ،گالروههالاد
اجتماعی ،احساس هوید جمعی و گروهی ،احسالاس وجالود تصالویرد م التر

از آینالده و کالار

گروهی در یک ستستم اجتماعی اسد (.)Flora, 1999
ا اینکه ه نظر میرسد سرمایم اجتماعی هطور کلی مورد قبول واقع شده اسد ،سردرگمیهاد
فراوانی در ارة معنا ،سنیش و آرار آا وجود دارد .طبق نظر لوین و هتالریچ ،سالرمایم اجتمالاعی در
اولتن گام چرخم زندگیا

قرار دارد ،نا راین ،رویکردهاد مشتلفی ظهور میکنند.

تاکنوا ميییاا ا عاد متفاوتی را راد سرمایم اجتمالاعی متصالور شالدهانالد ،و الالطبع ال وهالاد
مفهومی زیادد نتز ترستم شده اسد .اما هتچیک ا عاد سالرمایم اجتمالاعی را الهطالور کامالل تيالد
اوشش قرار ندادهاند .در این شش ،ا توجه ه اینکه در مطالعم حاضالر الهمنظالور ررسالی ا عالاد و
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مؤلفههاد سرمایم اجتماعی نظریم ناهااتد و گوشال ( ) 333هکار گرفته اسالد ،فیالف ایالن نظریاله
تبتتن و ت ریح میشود.
ناهااتد و گوشال ( ) 333ا رویکرد سازمانی ا عاد مشتلف سالرمایم اجتمالاعی را در قالال

ساله

دستم ا عاد ساختارد ،را طهاد و شناختی در نظر گرفتهاند:
ُ .عد ساختارد :این عد ،ال ود کلی روا ف را در سازماا در نظر دارد و متزاا ارتباطی را کاله
افراد ا یکدی ر در سازماا رقرار میکنند ،در رمیگترد .عالد سالاختارد سالرمایم اجتمالاعی
شامل اتوندهاد موجود در شبکه و تناس

سازمانی میشود.

ُ .1عد را طهاد :این عد ،ماهتد روا ف در یک سازماا را در رمالیگتالرد .الهعبالارف دی الر ،در
حالی که عد ساختارد تأکتد میکند که آیا کارکناا در یک سازماا الا یکالدی ر در ارتبالاط
هستند یا ختر ،در عد را طهاد ر ماهتد و کتفتد این ارتباطاف تمرکز میشالود .ایالن عالد
شامل اعتماد ،هنیارها ،تعهداف و هوید اسد.
ُ .1عد شناختی :این عد در ردارندة متزاا اشترا کارکناا یک سازماا /شبکم اجتماعی در یک
دیدگاه یا در م تر متاا آاها اسد و م ا ه عد را طهاد ه ماهتد ارتباطالاف افالراد در
یک سازماا اشاره میکند .عد شناختی نتز شامل ز الاا و کالدهاد م التر و روایالدهالاد
م تر میشود (.)Nahapiet & Ghoshal, 1998
پيشينة پژوهش
سرمایم اجتماعی ،م شصهاد اجتماعی اسد که ه تسهتل رفتارهاد نوآورانه و ریسکاذیرد منیر
میشود ،که از جمله شاخصههاد اصلی کارآفرینی ه شمار میآیند (رضالایی و درینالی .) 131 ،در
این متاا ،قا ل مشحظه اسد که کارآفریناا اطشعاتی را که در ت شتص فرصد نیش ازد میکند،
ه رو هاد مشتلفی هدسد می آورند .از طرفی ،ت شتص فرصد الهعنالواا یکالی از مهالمتالرین
تواناییهاد کارآفرینانه موفق شناخته شده و یکالی از عناصالر مهالم تيیتیالاف تشصصالی در زمتنالم
کارآفرینی اسد .در فرایند ت شتص فرصد از مسائل مهم در حوزة کارآفرینی اسد ،این مسالئله
اعث میشود عشقم زیادد ه اینکه چرا ،چه موقع و چ ونه عضی افراد قادر ه ت شتص فرصالد
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هستند ،در حالی که دی راا نمیتوانند آا را انیام دهند ،وجود دارد ،زیرا ت شتص فرصالد نیطالم
آغاز کارآفرینی اسد .از این رو ،راد ت شتص این فرصدها کارآفریناا میتوانند الا الهکالارگترد
عوامل و رو هاد مشتلف ه این مهم ت تر از سایر افراد دسترسی یا ند که یکالی از ایالن عوامالل
میتواند ا عاد سرمایم اجتماعی اشد که کارآفریناا میتوانند ا ترکت
ت شتص فرصدهاد کارآفرینی در ميتفهاد کس

آاها در روا ف روزمره راد

و کارانه اقدام کنند.

ه هر حال ،همااطور که تاا شد ،امروزه از دید دان منداا علوم اجتماعی ،کارآفرینی فرایندد
اجتماعی -اقتصادد اسد که از دو طریق اله افالد اجتمالاعی متکالی اسالد ،نشسالد ،کارآفرینالاا
ميصول ميتف اجتماعی خود هستند و دوم ،کارآفرینی یک فعالتالد اجتمالاعی اسالد و در نتتیالم
وجود یا نبود اتوندها و ارتباطاف اجتماعی ،ر ماهتد کس وکار تأرتر میگذارنالد .االس مالیتالواا
دریافد سرمایم اجتماعی یکی از اتششرطهاد اساسی راد توسعم کارآفرینی سالازمانی اله شالمار
میرود (قلیاور و همکاراا.) 131 ،
ا توجه ه هدف و ميدودة اژوهش ،در این شش نتایج رخی از مهمترین مطالعالاف تیر الی
مرتبف انیامگرفته در داخل و خارج از ک ور ررسی شده اسد.
جواهر و نت امالا (  ،)11در تيیتیالاف خالود آرالار سالرمایم اجتمالاعی و مؤلفالههالاد آا را الر
رفتارهاد کارآفرینانه در متاا 1

نفر از کارآفریناا شرکدهاد کوچک و متوسف در هنالد ررسالی

کردند ،و دریافتند که متاا ا عاد سرمایم اجتماعی و رفتارهاد کارآفرینانه ارتبالاطی مببالد و معنالادار
وجود دارد .همچنتن ،یافتهها حاکی از تأرتر ت تر عد سرمایم ساختارد الر رفتارهالاد کارآفریناناله
وده اسد .چن و همکاراا ( ،)1111نتز در تيیتیی را طم متالاا سالرمایم اجتمالاعی ،جهالدگتالرد
کارآفرینانه ،منا ع سازماا و عملکرد کارآفریناا در سازمااهاد تایوانی ررسالی کردنالد .یافتالههالاد
اژوهش آاها ن اا داد متاا سرمایم اجتماعی و جهدگترد کارآفریناناله ،همچنالتن ،متالاا سالرمایم
اجتماعی و منا ع سازماا ،و سرمایم اجتماعی و عملکرد کارآفرینی ارتباط مببد و معنادارد وجالود
دارد.
رشتدد و همکاراا ( ،)11 1را طم سرمایم اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در آمالوز
تبتتن کردند و در گزار

عالالی را

خود تاا کردند متاا سرمایم اجتمالاعی و کالارآفرینی سالازمانی ارتبالاطی
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مببد و معنادار دارند .دی ر یافتههاد اژوهش آاها ن اا داده اسد ُعد سرمایم شالناختی ت الترین
تأرتر را از متاا مؤلفههاد سرمایم اجتماعی ر کارآفرینی سازمانی میگذارد.
رضایی و درینی ( ،) 131نتز نیش مؤلفههاد سالرمایم اجتمالاعی را در کالارآفرینی سالازمانی در
سازماا جهاد ک اورزد شهرستاا زاهداا تبتتن کردند .نتایج االژوهش ن الاا داد هالر ساله فرضالتم
اصلی اژوهش مورد اذیر

قرار گرفد ،یعنی هر یک از مؤلفههاد سرمایم اجتماعی شامل سرمایم

شناختی ،سرمایم را طهاد و سرمایم ساختارد ،ارر مببد و معنادارد ر متغتر وا سالته گذاشالته و در
میموع 11 ،درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی در سازماا جهاد ک اورزد شهرستاا زاهداا را
تبتتن کردهاند .ا توجه ه یافتههاد اژوهش آاها ،افزایش سرمایم اجتماعی در سازماا ،ه تیوید و
توسعم کارآفرینی سازمانی در سازماا جهاد ک اورزد منیر میشود.
اسدد و مرادد ( ،) 131در اژوه ی را طم متاا سالرمایم اجتمالاعی و کالارآفرینی سالازمانی در
وزارف ورز

و جواناا را ا هدف طراحی مدل تبتتن کردند ،نتایج تيیتالق آاهالا ن الاا داد ُعالد

ساختارد و ُعد کتفتتی سرمایم اجتماعی ا کارآفرینی سازمانی و در نهایالد ،سالرمایم اجتمالاعی الا
کارآفرینی سازمانی را طه مببد و معنادار در سالطح  33درصالد وجالود دارد .همچنالتن ،رتباله نالدد
مؤلفههاد سرمایم اجتماعی هترتت  ،تنوع ،روا ف متیا ل ،اعتمادُ ،عد ساختارد ،ارتباطی و اندازه و
متغترهاد کارآفرینی سازمانی نتز هترتت  ،نوآورد در ميصو ف ،کس وکار جدیالد ،نالوآورد در
فرایند ،خودتیدیدد ،رقا د تهاجمی ،ات

امی و ریسکاذیرد هدسد آمد.

در اژوه ی دی ر اباليوائیی و زمانیراد ( ،) 131را طم متاا کارآفرینی اجتماعی و سالرمایم
اجتماعی را تبتتن کردند و ا هکارگترد رو
کتا داراا دان

اتمای ی تيلتلی و ا زار ارس نامه ،متاا  11نفر از

اهی شاغل در کتا شانههاد  1دان

اه ه وزارف علوم و تيیتیاف ،دریافتند متزاا

سرمایم اجتماعی (  )13/1و کارآفرینی اجتماعی ( )1 /33در جامعم مورد مطالعه در سطح متوسطی
قرار دارد ،همچنتن ،تأرتر سرمایم اجتماعی ر کارآفرینی سازمانی مببالد و معنالادار اسالد و از التن
شاخصهاد سرمایم اجتماعی ،اعتماد متیا ل ،روا ف ،عمل متیا ل ،ظرفتد ،و ساختار ر کالارآفرینی
اجتماعی تأرتر مببد میگذارند.
تسالاللتمی و همکالالاراا ( ،) 131نتالالز در ررسالالی ارتبالالاط متالالاا سالالرمایم اجتمالالاعی و کالالارآفرینی
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درواسازمانی در یک شرکد صنعتی ا جامعم آمارد  1مدیر و مسئول ،و ا الهکالارگترد رو
توصتفی -همبست ی دریافتند تن سرمایم اجتمالاعی (و ا عالاد آا یعنالی شالناختی و سالاختارد) الا
کارآفرینی درواسازمانی را طم مببد وجود دارد ،هعبارف روشنتر ،ا افزایش سالرمایم اجتمالاعی،
کارآفرینی درواسازمانی نتز افزایش مییا د.
هماا طور که تاا شد ،تاکنوا مطالعاف نسبتاً زیادد در سالتر سالرمایم اجتمالاعی و کالارآفرینی
سازمانی انیام گرفد ،و در این تيیتیاف م شص شد این متغترها ا متغترهاد مانند منا ع سازماا
و عملکرد کارآفریناا ،سرمایم فکرد ،سشمد سازمانی و جالز آا ارتبالاط مببالد و معنالادار دارنالد.
اژوهش حاضر در نظر دارد آرار رفتار سرمایم اجتماعی و مؤلفههاد آا را هعنواا متغتر مستیل الر
کارآفرینی سازمانی هعنواا متغتر اصلی و وا سته در اداراف اسد استاا مازندراا تبتالتن و ررسالی
کند .نا راین ،مدل مفهومی تيیتق ه شرح شکل ترستم میشود.

الف)

() H

کارآفرینی سازمانی

سرمایة اجتماعی

متغیر وابسته
ب)

متغیر مستقل
سرمایة ساختاری

( )H
()H1

کارآفرینی
سازمانی

سرمایة رابطهای

()H1
سرمایة شناختی
متغیر وابسته
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

متغیرهای مستقل
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فرضيههاي پژوهش
اس از مرور مبانی نظرد و ات تنم اژوهش ،اید گفد این اژوهش ه دنبال ااسخ اله فرضالتههالاد
ذیل اسد:
 فرضتم اصلی :سرمایم اجتماعی ر توسعم کارآفرینیسازمانی تأرتر معنادار میگذارد. فرضتم فرعی اول :سرمایم ساختارد ر توسعم کارآفرینیسازمانی تأرتر معنادار میگذارد. فرضتم فرعی دوم :سرمایم را طهاد ر توسعم کارآفرینیسازمانی تأرتر معنادار میگذارد. فرضتم فرعی سوم :سرمایم شناختی ر توسعم کارآفرینی سازمانی تأرتر معنادار میگذارد.روششناسی تحقيق
این تيیتق از نظر هدف ،کار ردد و هلياظ نيوة گالردآورد اطشعالاف ،توصالتفی -همبسالت ی و
مبتنی ر مدلسازد معاد ف ساختارد اسد .شایاا ذکر اسد مدلسازد معاد ف ساختارد شالامل
دو مرحلم رآورد و طراحی مدل اندازهگترد و ررسی مدل ساختارد میشود.
جامعم آمارد تيیتق ،کارکناا اداراف اسد استاا مازندراا ( شش مرکزد) اسد ،که در زمالاا
تيیتق  113نفر ودهاند .راساس فرمول نمونهگترد کوکراا ،نمونم تيیتق حاضر را ر ا  31نفالر
از کارکناا ا رو

نمونهگترد تصادفی ساده انتشاب شدند ،که ارس نامهها در متالاا آاهالا توزیالع

شد .در نهاید ،هدلتل ميدودیدهاد موجود در تيیتیاف متدانی 11 ،ارس نامم کامل جمعآورد
شد .ر این اساس ،میتواا دریافد نرخ ازگ د ارس نامه راد تيیتق را ر ا  1/31وده اسد.
راد سنیش سرمایم اجتماعی ،ارس نامم ميیقساخته (مؤلفههاد سالرمایم سالاختارد ،سالرمایم
را طهاد و سرمایم شناختی) ه کار گرفته شد .ارس نامم کارآفرینی سازمانی نتز ميیقساخته وده و
شامل مؤلفههاد وجود فرصدها ،ک ف فرصدهالا ،هالره الردارد از فرصالدهالا ،اکتسالاب منالا ع،
استراتژدهاد کارآفرینانه و فرایند سازماندهی اسالد میتالاس ااسالخگالویی اله ارسالشهالا میتالاس
انجگزینهاد (کامشً مشالفم= تا کامشً موافیم= )1وده اسد.
راد اطمتناا از روایی ا زار تيیتق ،این ا الزار در اختتالار تعالدادد از اسالتاداا آشالنا اله حالوزة
مطالعاف اژوهش قرار گرفد و روایی آا تأیتد شد.
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آلفاد کرونباخ ررسی شد .متزاا آلفاد مياسبهشده راد ارس النامم

سرمایم اجتماعی را ر ا  1/31و راد ارس نامم کارآفرینی سازمانی ،را ر ا  1/33هدسد آمد .این
اعداد مؤید آا اسد که ارس نامه قا لتد اعتماد الا یی دارد .همچنالتن ،الراد تأیتالد روایالی مالدل
اندازهگترد ،روایی هم را ررسی شد .ه این منظالور ،شالاخص متالان تن واریالانس اسالتشراجشالده
( )AVEمياسبه شده و راد ررسی اایایی ترکتبی ،شاخص ( 1)CRمياسبه شد .میادیر قا ل قبول
راد  AVEحداقل را ر ا  1/1و راد معتار  CRحالداقل را الر الا  1/3اسالد .ایالن میالادیر الراد
متغترهاد تيیتق دین شرح هدسد آمالد( :سالرمایم سالاختارد (CR=1/33؛  ،)AVE=1/11سالرمایم
را طالالالهاد (CR=1/13؛  )AVE=1/31و سالالالرمایم شالالالناختی (CR=1/31؛  ))AVE=1/13و (وجالالالود
فرصدها (CR=1/31؛  ،)AVE=1/11ک ف فرصدهالا (CR=1/31؛  ،)AVE=1/11هالره الردارد از
فرصالالدهالالا (CR=1/31؛  ،)AVE=1/33اکتسالالاب منالالا ع (CR=1/11؛  ،)AVE=1/13اسالالتراتژدهالالاد
کارآفرینانه (CR=1/31؛  )AVE=1/1و فرایند سازماندهی (CR=1/11؛ .))AVE=1/31
دادههاد جمعآوردشده ،از طریق ضری
( )SEMتيلتل شد .در مياسبم ضری
معاد ف ساختارد ،نرمافزار

Lisrel

همبست ی اترسوا و مدلسازد معالاد ف سالاختارد

همبست ی اترسالوا ،نالرمافالزار  SPSSو الراد مالدلسالازد
هکار گرفته شد .ا توجه ه اینکه نتالایج آزمالوا  K-Sحالاکی از

نرمال ودا دادهها وده اسد ،در تيلتل دادهها آزمواهاد اارامتریک هکار گرفته شد.
راد سنیش را طم علّی متاا متغترها کاله در فرضالتههالا تالاا شالد ،تيلتالل عالاملی تأیتالدد و
مدلسازد معاد ف ساختارد اجرا شد .در واقع ،مهمترین هالدف تيلتالل عالاملی تأیتالدد ،تعتالتن
متزاا تواا مدل عاملی از قبل تعریف شده ،ا میموعهاد از دادههاد م اهدهشده اسد .هعبارتی،
تيلتل عاملی تأیتدد درصدد تعتتن این مسئله اسد که آیا تعداد ارها و عاملهاد متغترهالایی کاله
رود این عاملها اندازهگترد شدهاند ،ر آنچه راساس نظریه و مدل نظرد انتظار میرفد ،انطبالا
دارد.
1. Average Variance Extracted
2. Composite Reliability
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راد اینکه مدل ساختارد یا هماا نمودار مستر تأیتد شود ،ا تدا اید شالاخصهالاد آا الراز
مناسبی داشته اشند (جدول ) .همچنتن ،میادیر آمارة تی و ضرای
میادیر آمارة تی کمتر از  - /33یا ت تر از

/33

استاندارد معنادار اشالند .اگالر

اشد ،در سطح  31درصد میتواا معنالادارد آا را

تأیتد کرد .جدول نتایج راد تيیتق حاضر را ن اا میدهد.
جدول  .1شرح برخی شاخصهای مورد استفاده در ارزیابی الگوهای اندازهگیری و ساختاری

شرح شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری

شاخصها

حد قابل قبول

مقدار در مدل
پژوهش

هدلتل اینکه آزموا میذور کاد یا کاد اسکوئر نسبد ه اندازة نمونه
χ2/df

حساس اسد و تنها در حالتی معنادار اسد که درجههاد آزادد در نظر
گرفته شوند و ارز

RMSEA

خو ی راز

آا هوستلم تعداد درجههاد آزادد تیستم میشود.

مدل ماتریس کوواریانس جامعه را ن اا و تعداد درجههاد
آزادد را مورد توجه قرار میدهد.

ن اا میدهد تا چه اندازه راز
NNFI

 1-یا 1-

1/1

حداکبر 1/

1/133

ال و نسبد ه یک ال ود خف صفر

نتکوتر اسد ،هطور نرمال ال ود اوچ ،تعدیلشده راد درجههاد آزادد

<1 /3

1/31

(میتواند ارز هاد ا تر از یک را ترد).

<1 /3

1/31

<1 /3

1/33

ویی نسبد ه دادههاد واقعی،

<1 /3

1/31

نتکوتر ال و ،میایسهشده ا یک ال ود خف صفر،

<1 /3

1/33

NFI

 GFIتعدیلشده راد درجههاد آزادد.

AGFI
GFI

CFI

میایسم اقتماندههاد میذور هواسطم ات

راد درجههاد آزادد تعدیلن ده.
ن اادهندة اندازة راز

تعدیلشده راد درجههاد آزادد.

راساس جدول  ،همم شاخصها در ميدودة قا ل قبول قرار دارند و مدل راز

میشود.

یافتههاي تحقيق
ررسی ویژگیهاد جمعتدشناختی ااسش ویاا ن اا داد از ليالاظ جنسالتد  33درصالد کارکنالاا
مورد مطالعه ،مرد و  11درصد زا هستند ،از لياظ متان تن سنی 11 ،درصد آاهالا در گالروه سالنی
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زیر  11سال و  11درصد در گروه سنی ا د  11سال قرار داشتهاند .همچنتن 1 ،درصد کارکنالاا
مدر

تيصتلی کارشناسی و الا تر و  13درصالد از کارکنالاا داراد مالدر تيصالتلی کالاردانی و

اایتنتر ودهاند .از متاا کارکناا ااسش و  31درصد سا یم تا 1ساله ،و  13درصد سا یم

تا11

سال 1 ،درصد سا یم کارد ا د  11سال داشتهاند.
همنظور ررسی ارتباط متاا متغترها ،ا تدا آزموا همبست ی اجالرا شالد .الهدلتالل اینکاله در ایالن
اژوهش متغترها در سطح نرمال قرار دارند ،ضری

همبست ی اترسوا مياسبه شد ،که نتایج آا در

جدول  1ن اا داده شده اسد .نتایج ن اا میدهد همبست ی متاا ت تر متغترهالا و ا عالاد آاهالا الا
یکدی ر در سطح اطمتناا  33و  31درصد معنادار اسد .راد ررسی روایی ت شتصی ،اگر ری الم
دوم  AVEهر متغتر از همبست یهاد آا متغتر ا سایر متغترها ت تر اشد ،روایی ت شتصالی ا الزار
تيیتق مناس

اسد .ر مبناد جدول  ،1روایی ت شتصی ا زار تيیتق تأیتد مالیشالود (خانالههالاد

رن ی شده ری م دوم  AVEرا ن اا میدهد).
جدول  .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش و مقدار روایی تشخیصی

متغیرها

-

1

سرمایم ساختارد

2

3

1/11

1

سرمایم را طهاد

**

1

سرمایم شناختی

** 1/111

** 1/331

1/31

1/311

1/11

1

سرمایم اجتماعی

**

1/131

**

1/313

**

1/331

1

وجود فرصد

**

1/11

**

1/11

**

1/131

3

ک ف فرصد

** 1/131

**

1/11

1

هره ردارد از فرصد

**

**

1/111

1 /1 1

** 1/111

*

**

*

1/ 11

1 /1 3

3

اکتساب منا ع

** 1/111

** 1/1 1

3

استراتژد کارآفرینانه

**

1 /1 1

**

1/113

**

1 /1 3

1

فرایند سازماندهی

**

1/111

**

1/131

**

1/113

کارآفرینی سازمانی

** 1/111

**

1/11

** P < 1/1

1/ 11
1/ 3

** 1/113

*P < 1/11

4

** 1/111

1/133
**

1 /1 1
1/ 1

** 1/1 1

1/31
1/11
1/31
1/11
1/31
1/11
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راد آزموا فرضتههاد تيیتق ،تيلتل مستر انیام گرفد .ه این منظور مدل ساختارد ترسالتم
آا ررسی شد (جدول  .)1راساس نتایج جدول  ،1اعتبار و رازندگی مناس

شد و راز

تأیتد میشود ،زیرا نسبد

1

همم آمارههاد تی ت تر از

χ

مدلها

ه درجم آزادد ،کوچکتر از  1اسالد .همچنالتن ،در مالدل سالاختارد

/33

وده ،یعنی در سطح اطمتناا  31درصالد معنالادار اسالد .متالزاا

1

χ

هدسدآمده راد آزموا نتز در حد مطلوب وده اسالد .از طرفالی ،سالطح معنالادارد را در آزمالوا
تيلتل مستر دارد ،کوچکتر از  1/11وده و متزاا  RMSEAنتالز از  1/ 1کمتالر اسالد .در نهایالد،
 GFIو  AGFIمدل نتز ا د  31درصد اسد .شکل  ،1مدل تيیتق در حالد تشمالتن اسالتاندارد و
عدد معنادارد را ن اا میدهد.
ا نظر ه خروجی نرمافزار  ،Lisrelجدول  1خشصهاد از آزموا فرضیهالاد تيیتالق را ن الاا
میدهد .راد ررسی معنادار ودا تأرتر سرمایم اجتماعی ر کارآفرینی سازمانی ،ارزیالا ی چ الون ی
و متزاا این تأرتر ،مدل استاندارد و عدد معنالادارد ررسالی مالیشالود .در الارة معنالادار الودا اعالداد
هدسدآمده در مدل ،میتواا گفد از آنیا که آزموا فرضتهها در سطح  31درصد اطمتنالاا انیالام
میگترد ،اعدادد معنادارد اید خارج از ميدودة  /33و  - /33اشند .ه این معنا که اگالر عالددد
تن دو عدد مذکور ،را طه علّی یمعنا خواهد ود ،ر این اساس و ا توجه ه نتایج تيلتالل مسالتر،
فرضتم اصلی اژوهش مبنی ر ارر معنادار سرمایم اجتماعی ر کارآفرینی سازمانی ،تأیتد میشود.
جدول  .3نتایج مدلسازی معادالت ساختاری

فرضیه

مسیر ارتباط

فرضتم اصلی

سرمایم اجتماعی ← کارآفرینی سازمانی

ضریب استاندارد اعداد معناداری
1/31

 NFI=1/33 ،IFI =1/33 ،AGFI =1/33 ،CFI =1/31 ،GFI =1/31 ،RMSEA =1/133و

1/31

نتیجه
تأیتد فرضته

NNFI=1/31

میذور خطاهاد مدل ( )1/133کوچکتر از  1/ 1اسد و  )1/1 ( χ2/dfنتز کوچکتر از  1اسد.
فرضتم فرعی اول

سرمایم ساختارد ← کارآفرینی سازمانی

1/13

1/31

تأیتد فرضته

فرضتم فرعی دوم

سرمایم را طهاد ← کارآفرینی سازمانی

1/11

1/11

تأیتد فرضته

فرضتم فرعی سوم

سرمایم شناختی ← کارآفرینی سازمانی

1/11

1/13

تأیتد فرضته

 NFI=1/33 ، IFI =1/31 ،AGFI =1/31 ،CFI =1/31 ،GFI =1/31،RMSEA =1/131و

NNFI=1/31

میذور خطاهاد مدل ( )1/131کوچکتر از 1/ 1اسد و  )1/33( χ2/dfنتز کوچکتر از  1اسد.
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مدل تجربی الف)
کارآفرینی سازمانی
متغیر وابسته
مدل تجربی ب)

T = 1/31
 = 1/31

T = 1/31

سرمایه اجتماعی
متغیر مستقل
سرمایة ساختاری

 = 1/13
T = 1/11

کارآفرینی

 = 1/11

سازمانی

سرمایة رابطهای

T = 1/13
 = 1/11
متغیر وابسته

سرمایة شناختی
متغیرهای مستقل

شکل  .2مدل ساختاری روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق

ا توجه ه نتایج تيلتل مستر (جدول  ،)1فرضتههاد فرعی اژوهش مبنی ر ارالر ا عالاد سالرمایم
اجتماعی ،ر کارآفرینی سازمانی ،معنادار اسد و ارتباط علّی آا تأیتد مالیشالود .میالادیر تالی الراد
فرضتههاد فرعی اژوهش هم ن اا میدهد همم ا عاد سرمایم اجتماعی ر کارآفرینی سازمانی تالأرتر
معنادار میگذارد.
بحث و نتيجه
هدف اصلی اژوهش حاضر ،ررسی اررگذارد سرمایم اجتماعی ر کالارآفرینی سالازمانی و ررسالی
آرار ا عاد سرمایم اجتماعی ر کارآفرینی سازمانی در اداراف اسالد اسالتاا مازنالدراا اسالد .نتالایج
آزموا همبست ی حاکی از ارتباط مببد و معنادار سرمایم اجتماعی و کارآفرینی سازمانی اسالد .در
واقع ،این ارتباط متاا ا عاد سرمایم اجتماعی و کارآفرینی سازمانی نتز تأیتد شد .نتایج ررسی مالدل
معاد ف ساختارد راد متغترهاد تيیتق ه تفکتک فرضتهها ه شرح ذیل اسد:
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در ارة فرضتم اصلی تيیتق ،میدار ضری

استاندارد راد ارتباط و تأرتر علّی سرمایم اجتمالاعی

ر کارآفرینی سازمانی را ر ا  1/31هدسد آمد ،که این ارتباط ستار قود ،مببد و معنالادار اسالد.
در تفستر این ارتباط اید گفد ا افزایش سطح سرمایم اجتماعی هعنواا توانالایی کن ال راا الراد
هدسدآوردا و حفظ منا ع ،ر ارر عضوید در شبکههالاد اجتمالاعی در کارکنالاا ،کارکنالاا متالزاا
کارآفرینی ت ترد از خود روز میدهند و رعکس ا کاهش این توانایی ،همرات

کارکنالاا سالطح

کمترد از کارآفرینی سازمانی را تیر ه میکنند .این یافتالم تيیتالق الا یافتالههالاد تيیتیالاف دی الر
همشوانی دارد (از جمله رضایی و درینالی 131 ،؛ اسالدد و مالرادد 131 ،؛

Jawaher & Nigama,

.)2011; Rashidi et al., 2013
نتایج آزموا فرضتههاد فرعی تيیتق نتز ن الاا داد ،ضالری

اسالتاندارد الراد ارتبالاط و تالأرتر

سرمایم ساختارد ر کارآفرینی سازمانی را ر ا  1/13اسد که این ارتباط مببد و معنادار اسد .در
تفستر این نتتیه میتواا گفد ا افزایش سطح سالرمایم سالاختارد الهعنالواا متزانالی کاله افالراد الا
یکدی ر در سازمااها ارتباط رقرار میکنند ،کارکناا متزاا کارآفرینی ت ترد از خود روز میدهند
و کاهش این ارتباطاف ه کاهش سطح کارآفرینی سازمانی منیر میشود .نتایج آزموا ایالن فرضالته
ا تيیتیاف تسلتمی و همکاراا ( ) 131و چن و همکاراا ( )1111همشوانی دارد.
از طرفی ،میدار ضری

استاندارد راد تأرتر سرمایم را طهاد الر کالارآفرینی سالازمانی را الر الا

 1/11اسد ،میتواا دریافد این تأرتر مببد و معنادار اسد .در تبتتن این را طه میتالواا گفالد الا
کاهش سطح سرمایم را طهاد در کارکناا ادارة اسد اسالتاا مازنالدراا ،کارکنالاا متالزاا کالارآفرینی
کمترد از خود روز میدهند .همچنتن ،افزایش سطح سالرمایم را طالهاد در کارکنالاا ،یعنالی هبالود
ماهتد و کتفتد این روا ف ( راد مبال هبود عواملی مانند اعتماد ،صمتمتد ،ع ق و مانند در فالرد
نسبد ه دی راا) ،ه هبود سطح کارآفرینی سازمانی منیالر مالیشالود .ایالن یافتالم تيیتالق نتالز الا
یافتههاد زمانیراد ( ) 131و رشتدد و همکاراا ( )11 1همسویی دارد.
در نهاید ،ضری

استاندارد راد ارتباط و تأرتر علّی سرمایم شناختی الر کالارآفرینی سالازمانی

را ر ا  1/11اسد ،نا راین ،میتواا گفد این ارتباط مببد و معنادار اسد .در تيلتل ایالن ارتبالاط
میتواا گفد ا افزایش متزاا سرمایم شناختی در کارکناا اسد اسالتاا مازنالدراا ،کارکنالاا سالطح
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ت ترد از کارآفرینی در خود مییا ند ،هبود سطح سرمایم شناختی منیر میشود تا متزاا اشالترا
کارکناا دروا یک شبکم اجتماعی در یک دیدگاه یا در م تر متاا آاها حاصالل شالود ،کاله در
نهاید ،ه هبود کارآفرینی سازمانی منیر میشود .این یافته ا یافتههاد تيیتیاف اباليالوائیی و
زمانیراد ( ) 131و چن و همکاراا ( )1111همشوانی دارد.
پيشنهادها
امروزه در کنار سرمایههاد انسانی و اقتصادد ،سرمایم اجتماعی نتز مورد توجه ستار زیاد ميییالاا
علوم اجتماعی و انسانی قرار گرفد ،سرمایم اجتماعی یا ا عالاد معنالود و اجتمالاعی سالشمد یالک
سازماا و جامعه می تواند از طریق ت ویق افراد ه همکارد و م الارکد در تعالامشف اجتمالاعی و
سازمانی ،ه حل آست هاد اجتماعی و سازمانی کمالک شالایانی کنالد ،و اله حرکالد رو الهجلالود
سازمااها ه سمد رشد و توسعم اقتصادد و فرهن ی شود .ر این اساس و از طرفالی ،همالااطالور
که نتایج آزموا فرضتهها ن اا داد ،متاا سرمایم اجتمالاعی و کالارآفرینی سالازمانی ارتبالاط مببالد و
معنادار وجود دارد ،یعنی میتواا دریافد ا افالزایش متالزاا سالرمایم اجتمالاعی در سالازماا ،متالزاا
کارآفرینی سازمانی نتز ه هماا نسبد افزایش مییا د .اس میتالواا الا هبالود سالرمایم اجتمالاعی،
کارآفرینی سازمانی را نتز هبود ش تد ،از این نظر ه مدیراا اداراف اسد استاا مازندراا ات النهاد
میشود تش از گذشته ه تیوید و هبود وضعتد سرمایم اجتماعی در این اداراف پردازند.
یکی از رو هاد کاله مالیتالواا سالرمایم اجتمالاعی را تيالد تالأرتر قالرار داد ،افالزایش فراینالد
اعتمادسازد متاا کارکناا اسد ،اس مدیراا سازمانی اید تش

خود را الراد اعتمادسالازد متالاا

کارکناا ،و واحدهاد کارد در اداراف اسد افزایش دهند ،که این امر نتالز در سالایم اییالاد روا الف
مستمر و هتدریج انیام میگترد .همچنتن ،یافتهها ن اا داد ا عاد سالرمایم اجتمالاعی نتالز از عوامالل
مؤرر ر کارآفرینی سازمانی اسد ،ر این اساس ،مدیراا ایالد الا توسالعم ت الکلهالاد حرفالهاد و
تشصصی کارآفرینی ،فالراهمکالردا سالاختار و امکانالاف زم الراد اسالتفادة کارکنالاا از م الاوراا
متشصص ،زمتنه را راد تیوید و هبود سرمایم اجتماعی و هطبع کارآفرینی سازمانی فراهم کنند.
مدیراا سازماا میتوانند ا حماید هاد مادد و معنالود خالود الراد افالرادد کاله اله صالورف

تأثير سرمایة اجتماعی بر توسعة فرایند کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات پست استان مازندران

349 

گروهی در امور مشتلف ،حضالورد فعا ناله دارنالد ،شالرایف را الراد توسالعم سالرمایم اجتمالاعی و
کارآفرینی سازمانی فراهم کنند ،این شرایف میتواند ا تیدیم تیدیرنامهها از طرف مدیرید سازماا،
ت ویق در حضور همکاراا ،یا درنظرگرفتن اادا هاد مالی در قبال فعالتدهاد خارج از وظالایف
روزمره و رفتار شهروندد سازمانی آناا نتز انیام گترد.
ارائم آموز هاد زم الراد اییالاد ارتبالاط تعالاملی و دور از تعالارو ،آمالوز
ارتباطی ،اییاد سازوکارهاد مناس

تکنتالکهالاد

راد تسهتل گفدوگود م تر متاا کارکناا از عوامل مالؤرر

دی ر ر توسعم این ظرفتدها اسالد .از دی الر راهکارهالاد توسالعم کالارآفرینی سالازمانی ،توجاله و
هکارگترد ت تر واحدهاد تيیتق و توسعه ( ،)R&Dت الکتل معاونالد جدیالد در سالطح سالازماا
راد تولتد و عرضم خدماف جدید ه م تریاا ،آموز

افراد عشقهمنالد اله کالارآفرینی ،توجاله اله

ت کتل تتمهاد خودگرداا کارد ،راد ات ترد و توسعم ایدههاد جدید اسد.
ا توجه ه نتایج اژوهش حاضر ،موارد زیر ه عنواا ات نهادهایی راد تيیتیاف آینالده مطالرح
میشود.
انیامدادا تيیتیی ا موضوع م ا ه اما ا رو شناسی و ا زار تيلتل متفاوف؛ آزموا تیر الی و
ررسی راههاد عملی راد افزایش متزاا ظرفتدهاد سرمایم اجتمالاعی و کالارآفرینی سالازمانی ،و
تغتتر دیدگاه مدیراا در اییاد ساختارد مناس

راد هبود این ظرفتدها؛ هکارگترد مدل مفهومی

تيیتق در جامعم آمارد دی ر ،راد اوشش نتایج تيیتق.
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