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  دهیچک
شـوند، از مزیـت       های نامشهود که منابع  ارزشی جدیدی محسوب مـی          ها با به کار گیری دارایی       امروزه، در عصر دانش، سازمان    

مایه اجتماعی به   این وضعیت، با اهمیت فرایند خلق و تسهیم دانش تعریف شده که گویای اهمیت سر              . جویند    رقابتی خاصی بهره می   
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روش . باشـد  ف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه کارآفرینی دورن سازمانی و سرمایه اجتماعی در یک شرکت صنعتی میهد از این رو

باشد که با توجه       مدیر از یک شرکت صنعتی می      151تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق نیز شامل               
نتایج تحقیقـات حـاکی از آن اسـت کـه بـین             . ها به عنوان نمونه انتخاب شدند       داد آن  نفر از این تع    89به نمونه گیری صورت گرفته،      

تر، بـا     به عبارتی روشن  . ای مثبت وجود دارد     با کار آفرینی درون سازمانی رابطه     ) و ابعاد آن یعنی شناختی و ساختاری      (سرمایه اجتماعی 
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  مقدمه

 راه را بـرای یـک       ،کارآفرینی در چارچوب ساختار های احاطـه شـده اجتمـاعی               بررسی  
سمت نکـات مـبهم   طوری که توجه را به به  کند،    می چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار      

 - یعنـی جنبـه اجتمـاعی پدیـده اقتـصادی          ؛کنـد   مـی  جلـب است   دقت نشده    ،و باریک که به آن    
  . اجتماعی، مانند کارآفرینی درون سازمانی

ی شخـصیتی   هـا   ویژگـی  از نـوع تعیـین       ، تحقیقات صـورت گرفتـه روی کـارآفرینی        تر  بیش
دلیـل عـدم توجـه بـه شـبکه         ه   ب کارآفرینان، و از نوع ساختاری و موقعیت محیطی بوده است که          

اسـت   یعنی عوامل غیر اقتـصادی، مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه               ،)سرمایه اجتماعی (روابط اجتماعی 
امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی فرآیندی است که در شـبکه          ). 2004یولیهو،  (

د رابطـه کـارآفرین را      نـ وانت  می متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی          
 ،  منظـور از شـبکه  .)57، ص 1378احمـد پـور،     (ها، محدود یـا تـسهیل نماینـد         ع و فرصت  با مناب 

این تحقیق بـه    .  هستنداست که از طریق روابط خاصی با یکدیگر در ارتباط           افراد  ای از    مجموعه
شبکه روابـط اجتمـاعی      به این منظور برای بررسی       . است دنبال بررسی ابعاد اجتماعی کارآفرینی    

 نقـشی بـسیار     این سرمایه از مفاهیم نوینی اسـت کـه        . شود  می از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده    
 و امروزه در جامعه شناسـی    کند  می  و جوامع ایفا   ها  سازمانتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در         مهم

 سـتفاده قرارگرفتـه  تازگی در مـدیریت و سـازمان بـه صـورت گـسترده ای مـورد ا             بو اقتصاد، و    
ارزش اشـاره    میان اعضای یک شبکه بـه عنـوان منبـع بـا    های این مفهوم به پیوندها، ارتباط   .است
  . شود  می که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا،دارد

  تعاریف عملیاتی واژه ها. 2
 سرمایه اجتماعی

، هنجارهـا، قـوانین و انتظـارات مـشترک           دانـش، ادراک   : عبارت است از   ،»سرمایه اجتماعی «
اجتمــاعی،  پیچیــده لئدربــاره الگــو هــای تعــامالت کــه گروهــی از افــراد در برخــورد بــا مــسا

 این مفهوم به پیوندها و      :آورند و به عبارتی دیگر      می های کنش جمعی با خود به سازمان       موقعیت
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مـاد  رد، که با خلق هنجارهـا و اعت        میان اعضای شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دا          های  ارتباط
 و  »شـناختی «این مفهوم دارای دو ُبعد  اصـلی یعنـی           . شود متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می     

  ).2002فرانسیک، (باشد می» ساختاری«
 بعد شناختی سرمایه اجتماعیُ

 و  »نهـادی «داشـته و اعتمـاد نیـز خـود بـه دو نـوع               اشاره  این بعد به روابط متقابل و اعتماد        
  .)123 ، ص2005الک لی، ( شود  تقسیم می»اجتماعی«

 

 ُبعد ساختاری سرمایه اجتماعی

بـدین معنـا کـه      . شود، در نظر دارد      یافت می  ها  سازماناین بعد الگوی کلی روابطی را که در         
بولینیـو و   (گیـرد   کنند ، در بر می      می این بعد، میزان ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمان برقرار          

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل پیونـدهای موجـود در شـبکه،            ). 506، ص 2002ان،  همکار
  ). 25 ، ص1998ناهاپیت و گوشال، (باشد ی میشکل و ترکیب شبکه و تناسب سازمان

 کارآفرینی درون سازمانی

فرایندی است که در آن محصوالت یا فرایندهای نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنـگ                 
کارآفرینی سـازمانی در حیطـه   . رسند  میانه در یک سازمان از قبل تاسیس شده، به ظهور     کارآفرین

هـا، خـدمات و محـصوالت        نماید و ساختارها، رویکردها، هنجارها ، تکنولوژی        می سازمان عمل 
 و  2003 هیـسریچ،    -ونیک  آنت(دهد  می  یا در مسیرهای جدید قرار     ،فعلی سازمان را گسترش داده    

 ).373، ص 199فرای، 

   مبانی نظری تحقیق- 3
   ویژگی متمایز سرمایه اجتماعی-3-1-1

ی متمایز نسبت به دیگـر سـرمایه هـا، خـود را از              ها  ویژگی به دلیل داشتن     ،سرمایه اجتماعی 
بـر  هـا   ها توجه نمایند، این ویژگـی  ویژگییی که به این   ها  سازمان لذا   ؛نماید  می سایر سرمایه جدا  

ی هـا   ویژگیتاثیر خواهد گذاشت، در جدول زیر به        ها     آن تیجه موفقیت و در ن  ها     آن مزیت رقابتی 
  :شود  میبه صورت خالصه اشارهها   آنانواع سرمایه و تفاوت
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  های نسبی اشکال مختلف سرمایه انواع سرمایه و ویژگی: 1جدول 
  

  اجتماعی  دانش  فکری  بازار  انسانی  مالی  فیزیکی  
  پايين  باال  معمولي  يمعمول  معمولي  باال  باال  انتقال پذیری
  پايين  باال  معمولي  پايين  معمولي  باال  باال  قابلیت کنترل
  پايين  معمولي  معمولي  معمولي  معمولي  باال  پايين  قابلیت تعویض

  باال  پايين  پايين  معمولي  باال  معمولي  معمولي  آنتروپیک
  باال  معمولي  معمولي  پايين  باال  باال  پايين  هم افزایی

  12، ص 2003 تایمون و استامپ،

  ) سازمان( عوامل تعیین کننده پیدایش سرمایه اجتماعی در این حیطه-3-1-2

 کـه در تحریـف اطالعـات مـالی مـشهود اسـت، و               1استفاده نادرست از حـسابداری خـالق      
تجارب ناموفق بازیگران متعدد در بازارهای جهانی، و عواملی نظیـر ایـن، زمـان حـال و چـشم                    

  .نونی را مبهم نموده استاندازهای توسعه اقتصادی ک
توان بـه صـورت       می ضمناَ شرایط دیگری نیز نقش سرمایه اجتماعی را افزون کرده است که           

  :زیر عنوان نمود
ـ  تر  بیش با ارزش بازاری آن، که       ،افزایش مستمر تفاوت بین ارزش اسمی شرکت      ـ   وسـیله  ه   ب
  ؛شود  میهای نامشهود توصیف  ارزش دارائییارتقا

 دربـاره اصـول انـدازه گیـری و     ،تئـوریکی در مجـامع حرفـه ای و آکادمیـک       فقدان توافق   ـ  
 .های نامشهود مدیریت دارائی

  .های مشهود اقتصاد نوین ـ کساد اقتصادی ناشی از بحران
ای مبتنـی    های مـالی     نیست که بروشنی بر مدل      تنها به صورت قراردادهای رسمی       ها  ارتباطـ  

 بلکـه بـه صـورت غیـر         باشد؛ سهامداران در کوتاه مدت      حداکثر نمون سود  ها     آن هدفباشد که   
  ).2003تایمون و استامپ، (باشد  می)مبتنی بر اطمینان، وفاداری و اخالقیات( رسمی 

   رویکردهای مفهومی اصلی به سرمایه اجتماعی-3-1-3

این سرمایه، دارای کـاربرد     ). 2002کوکا و پرسکات،    (سرمایه اجتماعی ماهیتی چند بعدی دارد       
برخـی نویـسندگان، آن را   . توان آن رادر زمینه های مختلف مورد استفاده قرار دارد سیع بوده و می   و

با وجود این که ). 1997نارایان و پریتچت، (باشد  تر افراد معنا دار می دانند که برای بیش    مفهومی می 
                                                 
1. Creative accounting 
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هـای فراوانـی    رسد سرمایه اجتماعی به طور کلی مورد قبول واقع شده است، سردرگمی               به نظر می  
طبق نظر لوین و هیریچ؛ سرمایه اجتماعی در اولین         . درباره معنا و سنجش و تاثیرات آن وجود دارد        

کنند، که در زیر به رویکردهـای         اش قرار دارد؛ لذا رویکردهای مختلفی ظهور می         گام چرخه زندگی  
  :تئوریکی اصلی در مورد سرمایه اجتماعی اشاره شده است

  از تئوري توسعه اقتصادي است؛ته رويکردي که بر گرف .۱
 ؛وليت اجتماعي و اصول اخالقيؤرويکرد مس .۲
 ؛١ضوابط مديريت شرکتي .۳
 .رويکرد سرمايه فکري .۴

  دهد تمام این رویکردها را به صورت خالصه نشان می: 2جدول
  

رویکرد سرمایه 
  افردی که در این حیطه  ایده های اصلی  اجتماعی

   کار کرده اند

  یتئوری سرمایه اقتصاد
اطمینان، رفتار مدنی و اجتماعی بودن، شبکه های اجتماعی را 

  کند تقویت نموده، برتوسعه اقتصادی پایدار کمک می

  ،)1994( 2پوتنام
  )1997( 3کناک و کیفر
  )1998( 4استیگلیتز

  رویکرد مسؤولیت
اجتماعی و اصول 

  اخالقی

سرمایه اجتماعی، درجه یکپارچگی و مسؤولیت اجتماعی را با 
. سازد های آن را روشن می به کل جامعه ، کنشگران و گروهتوجه 

ها، مانند اطمینان،  ها و نگرش سرمایه اجتماعی مبتنی بر ارزش
  .باشد همکاری، ایمنی، اصول، اصول اخالقی و مصالحه می

، )1997(، نیوتن)1990(کلمن
، کاواچی و )1997(چنگ

، بولن و )1997(همکارانش
، )1998(، جوزف)1998(اونیکس
  )2001(، بارون)2000(کورتینا

 
٥ضوابط مدیریت شرکتی

 

اصول اخالقی و ضوابط حاکمیت شرکتی تاثیر مثبتی در ایجاد 
  .سرمایه اجتماعی ، افزایش انسجام و غلبه بر مشکالت بازار دارد

، )1997(، سن)1997(بااس
، راجان و )2000(زینگالس

  ).2000(زینگالس

  سرمایه فکری

از اجزای سرمایه فکری بوده، مبتنی بر سرمایه اجتماعی یکی 
هایی مانند اعتماد، وفاداری،  ها و شاخص ای از ارزش پاره

صمیمیت، مصالحه، شفافیت، انسجام، مسؤولیت پذیری، 
  .درستکاری و اصول اخالقی است

، )1996(ناهاپیت و قوشال
، لسر و )1998(، پروساک)1998(کوئینینگ
، کوهن و )1999(، لسر)1999(پروساک
، لسر و )2001(، کن مور)2001(پروساک

  ).2001(، مکالرو)2001(کودرل

  2004بوئیو، 

                                                 
1. Corporate governance   
2. Putnam 
3. Knack and Keefer 
4. Stinglitz 
5. corporate governance 
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  سنجش سرمایه اجتماعی -3-1-4

امروزه یکی از پرمناقشه ترین موضوعات در بین اندیشمندان اجتمـاعی ایـن اسـت سـرمایه                 
ر محافـل    این مسأله بحث و انتقادات زیادی را د        .ا چگونه تعریف و اندازه گیری کنند      اجتماعی ر 

کـه در انـدازه گیـری سـرمایه اجتمـاعی دقـت زیـاد                برای ایـن  . دانشگاهی به همراه داشته است    
  که مبنایی برای چـارچوب تجربـی       مفهوم سرمایه اجتماعی   درک صحیح  ،یمیتئوریکی حاصل نما  

 تحقیقات جهـت سـنجش سـرمایه اجتمـاعی، بـه انـدازه              تر  بیش. رسد  می نظره  ، ضروری ب  است
سـنجش هنجـار    . های خود سرمایه اجتماعی    مایه اجتماعی متکی بوده تا شاخص     گیری نتایج سر  

  .باشد  متفاوت مینتایج رفتاری آن هنجاربا اعتماد 
عملیاتی کردن، با درک سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه هایی از هنجارهای اعتماد و روابـط                

ه ها ممکن است بـه عنـوان         شبک .شود   می متقابل، و تعیین ساختار روابط اجتماعی عاملین شروع       
 این شبکه هـا در اصـطالح سـرمایه          1»محتوای«.  سرمایه اجتماعی تلقی شوند    »ساختاری«عناصر  

 اجتماعی، به هنجارهای اعتماد و روابط متقابل مربوط است که در داخـل ایـن سـاختارها عمـل                  
عـاد ایـن سـرمایه را    تعـاریف و اب  باید ، که در عملیاتی کردن سرمایه اجتماعی   جا  از آن . نمایند  می
 بـه بررسـی و مداقـه ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی از               رد بررسی قـرار داده و درک نمـاییم،        دقت مو ب

   ):2001استون، (ختلف خواهیم پرداختهای م دیدگاه
  :2ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی از دیدگاه لینا و وان بورن. ۱
 ،3وابستگیـ 

  ).542، ص1999لینا و ون بورن،  (4اعتمادـ 
  :گیرند  سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر می5ناهاپیت و قوشال .۲
 ،بعد ساختاری سرمایه اجتماعیـ 

                                                 
1.content  
2. Leana & Van Buren 
3. Associability 
4. Trust 
5. Nahapiet & Ghoshal 
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 ،بعد ارتباطی سرمایه اجتماعیـ 

 ).251 ، ص1998ناهاپیت و قوشال، (بعد شناختی سرمایه اجتماعیـ 

  :باشد ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو  به صورت زیر می. 3
 اندازه گروه یا شبکه،ـ 

 . ای که هر کدام از اعضای شبکه دارای آن هستند حجم سرمایهـ 

   :گیرد کلمن، سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر می. ۴
  عهدات، انتظارات و اعتماد متقابل،تـ 

  های ارتباطی، لکاناـ 

 ).506ص ، 2002بولینو و همکاران، (های اجرایی مؤثر هنجارها و ضمانتـ 

  :هاروارد در دانشگاه » کندی«ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه گروه . ٥
  : این گروه، هشت بعد زیر را مطرح کردند

هـای اجتمـاعی غیـر     پیونـد ) 4مشارکت و رهبری مدنی،     ) 3مشارکت سیاسی،   )2اعتماد،  ) 1
) 8ی،   مـدن  عـدالت در مـشارکت    ) 7مشارکت مذهبی،   ) 6بخشش و روحیه داوطلبی،     ) 5رسمی،  

  ).11-14 ، صص1380الوانی و سید نقوی، (ها  تنوع معاشرت ها و دوستی
  ):1نمودار شماره  ( از ابعاد سرمایه اجتماعی1لی بندی الک طبقه

  ابعاد سرمایه اجتماعی: 1نمودار 
  

  
  

  123، ص 2005الک لی، 
  

                                                 
1. Laurence LockLee 
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  ابعاد سرمایه اجتماعی : 2نمودار 

  
  2001استون، 

  اعی از نظر موسسه مطالعات استرالیا  ابعاد سرمایه اجتم-7
 به عنوان شـبکه هـایی از   ،طور که اشاره شد، عملیاتی کردن، با درک سرمایه اجتماعی       همان

در . شـود   مـی  هنجارهای اعتماد و روابط متقابل، و تعیین ساختار روابط اجتماعی عاملین شـروع            
ـ    ی و ابعاد اشاره شده برای سر      ها  مدلاین تحقیق با توجه به       منظـور سـنجش    ه  مایه اجتماعی، و ب

سرمایه اجتماعی از ابعاد مختلف و اجتناب از سنجش تک بعـدی آن، از ابعـاد اشـاره شـده الک       
و بعد سـاختاری، اسـتفاده شـده    ) کیفیت(که عبارتند از بعد شناختی      ) 2001(و استون   )2005(لی

  .است
  کارآفرینی درون سازمانی -3-2

 های کارآفرینانه خود را به ثمر      حمایت یک سازمان فعالیت   فرایندی است که کارآفرین تحت      
که کارآفرینی درون سـازمانی بـه عنـوان یـک مفهـوم، اخیـراّ در ادبیـات                   با وجود این  . رساند می

 ریـشه در    ،شده، مفهومی است که به رویکرد کارآفرینی یک سازمان مـرتبط بـوده            وارد  مدیریت  
فـرای معتقداسـت کـه کـارآفرینی درون         ). 2003چ،   هیـسری  -آنتونیـک   ( ادبیات کـارآفرینی دارد   

وسیله خلـق فرهنـگ     ه  یا فرایندهای نوآورانه ب   ) خدمات(سازمانی، فرایندی است که محصوالت      
  ).373، ص1993فرای، (گردد  میکارآفرینانه در یک سازمان ایجاد

. ابـد کارآفرینی درون سازمانی برای موفق بودن، باید از منظر مـدیریت اسـتراتژیک تحقـق ی               
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هـای گـسترده اسـتراتژیک یـک سـازمان و بخـش              کارآفرینی درون سازمانی باید بخشی از طرح      
یت بــرای تحقــق کــارآفرینی درون ســازمانی از منظــر مــدیر.  مکمــل اجــرای ایــن طــرح باشــد
  :استراتژیک، سه دلیل وجود دارد

 بقـا  مـدت سـازمانی بـویژه انطبـاق و     کارآفرینی درون سـازمانی بـر عملکـرد بلنـد           : نخست
ها معیارهایی هستند که زیر بنای مـدیریت اسـترتژیک را            که این  جا از آن . داردترین تأثیر را      بیش
دهند و باید فرایند کارآفرینی در یک سازمان را در سطح اسـتراتژیک آغـاز کـرد، یـک                     می شکل

ر در  غییـ دهد تا با آمـادگی بهتـر بـه ت           می رویکرد کارآفرینی مدیریت استراتژیک به سازمان اجازه      
  . ادامه حیات دهد، در طول زمان سازگار شدهمحیط بیرونی واکنش نشان دهد،

 هر رویه سازمانی که نیازمند پذیرش گسترده ای باشد، باید مورد قبول مـدیریت ارشـد                 :دوم
 بـه ایجـاد یـک       ،ادغام کارآفرینی درون سازمانی و فرایند مدیریت استراتژِیک       . سازمان قرار گیرد  

 باید در تمام سطح سلـسله مراتـب   ،اگر قرار است کارآفرینی موفق باشد. کند  مینوع تعهد کمک  
  .سازمانی مشهود باشد

های اسـتراتژیک     کارآفرینی درون سازمانی در برگیرنده اعمالی است که بخشی از طرح          : سوم
توسعه محصوالت و خدمات جدیـد، نـوآوری در محـصوالت و            . شود  یک سازمان محسوب می   

کورنـوال  (ین ایجاد واحد و شعبات جدید، همگی نتایج سازمان کارآفرین اسـت          خدمات و همچن  
   ).20-19، صص 1990و پرلمن، 

  های کارآفرینی  مدل-3-2-1

های علمی و کاربردی متعددی را برای ایجاد سازمان کارآفرینانه ارائه             چارچوب ،صاحبنظران
  : گردند  میر ذکر به طور مختصها مدلنموده اند که در این بحث برخی از این 

  مدل کارآفرینی درون سازمانی کورنوال و پرلمن) الف
دهد که مبنای رویکرد مـدیریت اسـتراتژیک          می چارچوب کارآفرینی درون سازمانی را نشان     

  .)20، ص1990کورنوال و پرلمن، ( است
  مدل کارآفرینی درون سازمانی اکهلس و نِک) ب

اکـولز و    (دهد  می  یک محیط سرشار از نوآوری نشان       در را برای بقا  این مدل توانایی سازمان     
  ).2، ص 1998نِک، 
  مدل کارآفرینی درون سازمانی کوراتکوو و نافزیگر) ج
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عنـوان موجـد کـارآفرینی      ه  ، ب ه جای رخداد حوادث در خالء     های مختلف را ب    تعامل فعالیت 
  .)73-72 ، ص2001کوراتکو و هودگتس، (کند  میدر سازمان معرفی

  کارآفرینی درون سازمانی آنتونیک و هیسریچابعاد ) د
با توجه به بررسی هایی که انجام دادنـد، هـشت بعـد را بـرای                ) 2003(1آنتونیک و هیسریچ    

بر این عقیده اند که کارآفرینی درون سازمانی بایستی         ها     آن .کارآفرینی درون سازمانی بر شمردند    
 ایـن ابعـاد     .ین حال مرتبط نگریسته شود    ع  در ،متمایز) با هشت بعد  (به عنوان مفهوم چند بعدی      

  : عبارتند از

  ٢ واحدها و کسب و کارهای جدید– 2و1

توانند به ایجاد کسب      می واحدهای جدید ویژگی برجسته کارآفرینی درون سازمانی است که        
 ،ی تاسـیس یافتـه بـزرگ و کوچـک         ها  شرکتدر  . شوندمنتج  و کارهای جدید در درون سازمان       

توانند شامل تشکیل واحدهای کـامال رسـمی مـستقل یـا نیمـه                می افته جدید واحدهای تاسیس ی  
تواننـد در     مـی  این نهادهای مـستقل   . اند   مشهور شده  3مستقل باشند که به کارآفرینی پرورشگاهی     
  .درون یا بیرون از حوزه سازمان قرار گیرند

ات شـرکت و    وسیله تعریف مجدد تولیـد    ه   ب ها   و ورود به آن    پیگیری کسب و کارهای جدید    
د نظـر  وروسیله توسعه بازارهای جدید، نیز به عنوان عناصر مهم کارآفرینی درون سازمانی م            ه  یا ب 

هـای اصـلی     توان به فعالیـت     می با وجود این،  ورود به کسب و کارهای جدید را          . اند  قرار گرفته 
کـسب و   کـه ورود بـه        بـرای ایـن     جدیـد؛  4یهـا   شـرکت سازمان نزدیک دید تا ایجاد واحدها یا        

 در حـالی کـه در مـورد         ،کنـد   می  در درون ساختار فعلی سازمان پدیدار      ای  کارهای جدید تازگی  
تغییـر در سـاختار     گویای  شود، که     می تشکیل واحدهای جدید، یک عنصر سازمانی جدید متولد       

  . سازمانی است 

  ٥خدمات/نوآوری در فرآیند و محصول -4و3

 بـه نـوآوری خـدمات یـا         نی درون سـازمانی مربـوط      این بعد از کارآفری    ،عکس ابعاد قبلی  بر

                                                 
1. Antonic– Hisrich 
2.New ventures and new business  
3. Incubation  
4. Firm 
5. Product/ service Innovativeness and Process Innovativeness 



 37     بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی

 

کارآفرینی درون سازمانی شامل ایجـاد    . کید بر توسعه و نوآوری در تکنولوژی است       محصول با تا  
 ی توسعه یا ارتقـا 1997 1نایت. باشد  میی نو تولیدها روشها و  محصول جدید، بهبود آن و رویه 

رتولید را بـه عنـوان بخـشی از نـوآوری           ها د  محصوالت و خدمات و همچنین فنون و تکنولوژی       
  نـوآوری محـصول و کـارآفرینی تکنولـوژیکی را بـه عنـوان نمـود                  2سازمانی قرار داده  و زهرا     

 ).1993زهرا، ( دی در نظرمی گیرد ی تولیها شرکتنوآوری 
 متمـایز   ،شود از معرفی عناصر جدید به فرایند تولید سـازمان           می معرفی محصوالت جدید را   

این تمایز و خالف تحقیقات قبلی در مورد کـارآفرینی درون سـازمانی، بعـد نـوآوری                 طبق  . کرد
  . بعد نوآوری فرایند متمایز شده استخدمات از/محصول
  ٣خود تجديدي -۵

بنـا  هـا      آن بر مبنـای  سازمان   که    است  از طریق تجدید ایده های کلیدی      ها  سازمانتغییر شکل   
 تعریف مجـدد مفهـوم      باشد و شامل     می ن و استراتژیک  این بعد به معنای تغییر سازما     . استشده  

  .باشد  میکسب و کار، سازماندهی مجدد، و ارائه تغییرات گسترده سیستمی جهت نوآوری
 و همکارانش به التزام سازمانی در تجدید مـستمر کـسب و کـار، انطبـاق پـذیری و                    4موزیکا

 5 فـولر  -اسـتاپورد و بّـدن    . رنـد  دا  اعتقـاد  انعطاف پذیری به عنوان ویژگی های مهـم کـارآفرینی         
 ی موجود را به عنوان یک عنصر کارآفرینی درون سـازمانی          ها  سازمانفعالیتهای مربوط به تجدید     

توان به عنوان یک بعـد مهـم کـارآفرینی درون سـازمانی             می  خود تجدیدی را   ،اینبنابر. نگرند  می
  .د نظر قرار دادورم

  ٦ریسک پذیری. 6

 ریسک پـذیری بـه   . است اد بسیار مهم کارآفرینی درون سازمانی      یکی از ابع   ،»ریسک پذیری «
عنوان امکان ضرر، احتمال دارد به عنوان یک ویژگی ذاتی نوآوری، شـکل گیـری کـسب و کـار             

 .  جدید و اقدامات کنشی یا تهاجمی سازمان موجود نگریسته  شود
 و اقـدامات    منـابع ا، اسـتفاده یـا کـاربرد سـریع          ه گیری سریع فرصت  توان به پی     می ریسک را 

                                                 
1. Knight 
2. Zahra 
3. Self- renewal 
4. Muzyka 
5. Stopford and Baden-fuller 
6. Risk-taking 
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ها و آزمایش آن به عنوان ویژگـی         گیری فرصت در حقیقت جسور بودن در پی     . ط داد جسورانه رب 
تـوان   ، مـی  بر اساس تحقیقات صورت گرفتـه . استدنظر قرار گرفته  ورسطح شرکتی کارآفرینی م   

بـا   ضـمن ارتبـاط  ریسک پذیری را به عنوان یکی از ابعاد کارآفرینی درون سازمانی نگریست که     
 .ها جداست  سازمان، از آندیگر ابعاد

  ١پیشگامی. 7

  .باشد  میها یا ورود به بازارهای جدید گیری فرصتاین بعد مربوط به پیشگامی در پی
  مفهوم پیشگامی

 ماننـد حـوزه هـای کلیـدی         ، در مـواردی   هـا   سـازمان  که    است ای میزان یا اندازه  ،  »پیشگامی«
هـای اداری    هـا و تکنیـک     کـارگیری تکنولـوژی   ه   ب تجاری، هنگام معرفی محصوالت و خدمات،     

رویکرد آینـده پیـشگامی، در پـیش بینـی و اقـدام بـر       . ها  آنسعی در رهبری رقبا دارند تا پیروی   
    .اساس نیازهای آینده مطرح شده است 

  ٢رقابت تهاجمی. 8

عریـف  ا رقابت کـردن بـا رقبـا ت   ، تمایل سازمان در به چالش در آوردن ی      »رقابت تهاجمی  «   
کنند که حالـت کـارآفرینی، در تمایـل شـرکت بـه               می  چنین فرض  3 کاوین و سلوین   .شده است 

رقابـت  هـا      آن ).1991کـووین و سـلوین،      ( رقابت تهاجمی با رقبای صنعتی منعکس شده اسـت        
وسیله عالقه و اشتیاق سازمانی برای تسلط       ه   که ب  نگرند   می تهاجمی را به عنوان گرایش مدیریتی     

 محققین، رقابت تهاجمی را از پیشگامی جـدا ننمـوده انـد، و              تر  بیش. صیف شده است  بر رقبا تو  
که بین ایـن      در حالی  ،اند  این دو بعد را فراموش کرده      ،محققینی که پیرو کارآفرینی شرکتی بودند     

 اظهـار کـرده انـد، رقابـت تهـاجمی و      4طور که المپکین و دِس   همان .و بعد باید تمایز قائل شد     د
بـا ایـن   . د نظر قرار دادورتوان به عنوان دو بعد متمایز کارآفرینی سطح سازمانی م      می اپیشگامی ر 

 ست، در حـالی   ها  رویکرد، این تفاوت مربوط  به این حقیقت است که پیشگامی پاسخ به فرصت             

                                                 
1. Proactive ness 
2. Competitive aggressiveness 
3. Covin and Slevin 
4. Lumpkin and Dess 
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 البته این تفاوت به صورت تجربی نیـز اثبـات شـده             .ابت تهاجمی پاسخ به تهدیدات است     که رق 
  .)1997دس، المکین و (است 
   انواع سازمان ها از نظر کارآفرینی-3-2-2 

 طی ارائه جدولی به انـواع سـازمان هـا از نظـر              ،1992تئودور هربرت و دبورا برازل در سال        
  :باشد  میکارآفرینی پرداخته اند که به صورت زیر

  انواع سازمان ها از نظر کارآفرینی: 3جدول 
  

  باال  متوسط  پایین  وجود ندارد  

شرکت تحت چالش   ازماننوع س
  کارآفرينانه

سازمان کارآفرين 
  تصادفي

سازمان متمايل به 
  کارآفريني

  سازمان کارآفرين

  1992تئودور و دبرا، 
  

 و ابعاد اشاره شده برای کارآفرینی درون سازمانی، در ایـن تحقیـق هـشت               ها  مدلبا توجه به    
ـ         ه  ، ب )2003(بعد آنتونیک و هیسریچ      ودنش و بـه عنـوان ابعـادی کـه          دلیل نـو، جـامع و کامـل ب

  . برگرفته از تحقیقات قبلی بوده، مورد استفاده قرار گرفته است

 قیق نظری تحچارچوب. 4

مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک میان عوامل و متغیر های اثر گذار بـر              الگوینظری،چارچوب
تحقیق کـه برگرفتـه    متغیر های مورد بررسی در این     ).1381سکاران،  ( باشد    می موضوع پژوهش 

  سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی :از ادبیات تحقیق است، عبارتند از
 شامل دو بعد شناختی و ساختاری بـوده و کـارآفرینی درون سـازمانی نیـز      ،سرمایه اجتماعی 

 -3 ، کـسب و کارهـای جدیـد       -2 ، واحدهای جدیـد   -1:باشد که عبارتند از     می شامل هشت بعد  
 -7 ، ریسک پذیری  -6  ، خود تجدیدی  -5 ،خدمات/ نوآوری در محصول   -4 ،فرآیندنوآوری در   

  . رقابت تهاجمی-8 ،پیشگامی
بـا کـارآفرینی درون     ) و ابعـاد آن   ( به بررسی رابطه دو متغیرِ سرمایه اجتماعی         ،در این تحقیق  

ون منظـور از ابعـاد آنتونیـک هیـسریچ بـرای کـارآفرینی در             بـدین   .  است سازمانی پرداخته شده  
، بـرای سـرمایه اجتمـاعی اسـتفاده شـده           )2001(و استون   ) 2005(سازمانی و مدل های الک لی     

   .است
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  روش شناسی تحقیق. 5
   بر حسب هدف و نحوه گردآوری داده ها-5-1

       چرا که نتایج یافتـه هـایش        ؛شود  می تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی محسوب 
برای پاسخ دادن بـه یـک   است شود، و تالشی   میدرون سازمان انجامبرای حل مشکالت خاص   

 محققـین بـه     ،جا که در این تحقیـق      از آن . عملی که در دنیای واقعی وجود دارد      مشکل  معضل و   
دنبال بررسی رابطه دو به دو متغیرهای سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی و رابطه بعد                

 این تحقیق از لحـاظ  ؛دنباش  میماعی با کارآفرینی درون سازمانی  شناختی و ساختاری سرمایه اجت    
  .باشد  مینحوه گرد آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی دو متغیری

  آوری اطالعات های جمع  روش-5-2

   ای مطالعات کتابخانه) الف
بع موجـود   منـا  در ی که قبال تولید شـده و      یها داده(های ثانویه    در این مرحله برای کسب داده     

هـا و سـایر مـستندات موجـود در           ، مجالت، پایـان نامـه     ها  بابه بررسی کت  ) قابل دسترسی است  
ای در مـورد موضـوع تحقیـق،      با توجه به کمیابی منابع کتابخانـه ،های تخصصی پرداخته   کتابخانه

ن له بـر اهمیـت تحقیـق و بـروز بـود           فاده اینترنت بوده است که این مسأ      ترین منبع مورد است    مهم
  .افزاید  میاطالعات
 تحقیقات میدانی) ب
     40ای حـاوی     های اولیه برای تجزیه و تحلیـل، از پرسـشنامه          در این قسمت برای کسب داده 

  .  استشده استفاده ) به صورت طیف لیکرت(سوال 

  روایی و پایایی پرسشنامه. 6

ایـن  . ه است شداخ استفاده   ، از روش آلفای کرونب    )پایایی(گیری قابلیت اعتماد    به منظور اندازه  
گیـری    های مختلـف را انـدازه       گیری که خصیصه    روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه      

 پرسـشنامه پـیش آزمـون گردیـد و     40بدین منظور یک نمونه اولیه شامل . رود  به کار می   ،کند  می
 Spss افـزار آمـاری      نـرم  ها و به کمک     های به دست آمده از این پرسشنامه        سپس با استفاده از داده    

ـ  0 /8377میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد             ایـن  . دسـت آمـد   ه   ب
 از  ،عدد نشان دهندۀ آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبـارت دیگـر                  
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  .باشد پایایی الزم برخوردار می
الت پرسـشنامه از اعتبـار محتـوا و اعتبـار عـاملی             منظور سنجش میزان روایی سوا    ه  ب: روایی

 .ده استشاستفاده 
. شـود    معموالً متخصصین در موضوع مورد مطالعـه تعیـین مـی           اعتبار محتوای یک آزمون   ـ  

اعتبار محتوایِ پرسشنامه  تحقیق، از سوی استادان و کارشناسان مربوط بـه موضـوع تأییـد شـده          
 .است 
 بـه   1، صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عـاملی           »اعتبار عاملی «: اعتبار عاملی ـ  

ها آزمون و پرسـشنامه       هایی که در آن     در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی در شاخه       . آید  دست می 
در تحلیل عاملی، مرتبـه اول صـورت گرفتـه بـر روی سـواالت               . شود، ضروری است    استفاده می 

 سوال به دلیـل عـدم همخـوانی، یعنـی داشـتن بـار               7 عامل شناسایی شده و      4سرمایه اجتماعی،   
در تحلیل عاملی مرتبه دوم این چهار عامل به دو عامل کلی، یعنـی              . تر حذف گردیدند    عاملی کم 

در ضمن، برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی مـاتریس چـرخش   . شناختی و ساختاری تبدیل شدند   
هـا بـه کـار     ای تفـسیر و شناسـایی عامـل   یافته با استفاده از روش واریماکس استفاده شده که بـر    

در مورد تحلیل عاملی پرسشنامه کـارآفرینی درون سـازمانی نیـز، ماننـد تحلیـل عـاملی                  . رود  می
 4به این صورت کـه در تحلیـل عـاملی مرتبـه اول،      . پرسشنامه سرمایه اجتماعی عمل شده است     

ـ   4عامل شناسایی شده و      تـر حـذف    ار عـاملی کـم   سوال به دلیل عدم همخوانی، یعنـی داشـتن ب
 سوال، به دلیل همخوانی با سواالت ریسک پذیری به عامل چهـارم یعنـی ریـسک            1گردیدند، و   

 بُعـد در نظـر      7قابل ذکر است که چون ابتدا برای کارآفرینی درون سازمانی           . پذیری انتقال یافت  
م همخـوانی بـا     های مستقل و نیمه مستقل، بـدلیل عـد          بعد ایجاد واحدها یا شرکت    (گرفته بودیم   

لذا ابعـاد پیـشگامی،     .  عامل شناسایی شد   4با واریماکس انجام شده،     ) جامعه آماری حذف گردید   
خود تجدیدی و کسب و کار جدید، به یک اسم ، یعنی پیـشگامی در کـسب کـار تبـدیل شـده،                

 . نوآوری در محصول و خدمات نیز در کل به  نوآوری، اسم گذاری شد

   آماریجامعه آماری و نمونه. 7

 مدیران یک شرکت صنعتی بزرگ در ایران بوده و حجم نمونـه بـا               ،جامعه آماری این تحقیق   

                                                 
1. Analysis factor  
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عـادل  (در جدول زیر نشان داده شـده اسـت       به دست آمده    استفاده از فرمول زیر محاسبه و نتایج        
  :)1383آذر، 

)1(2/)1(
)1(2/

22

2

ppzN
ppnzn

−+−
−

=
αξ

α  
ξ :ارامتر مورد نظربازده قابل تحمل از برآورد پ،   

 p  :نسبت موفقيت در جامعه،  
α   :سطح خطا،  

     N : حجم جامعه.  
  نمونه آماری: 4جدول 

  

 جامعه آماری
تعداد افراد جامعه 

 آماری

حجم نمونه 
 محاسبه شده

تعداد پرسشنامه 
 توزیع شده

تعداد پرسشنامه جمع 
 آوری شده

مديران شركت 
 صنعتي

۱۵۱ ۸۶ ۱۰۰ ۸۹ 

  

  حقیقفرضیات ت. 8
  فرضیه اهم

  .وجود داردارتباطی معنادار بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی ـ 
  فرضیه های اخص

ارتبـاطی معنـادار وجـود      بین ُبعد ساختاری سرمایه اجتماعی  و کارآفرینی درون سـازمانی            ـ  
 دارد؛

 .وجود داردعنادار ارتباطی مبین ُبعد شناختی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی ـ 

  آزمون فرضیه ها. 9
  ـ آزمون هبستگی9-1

  .وجود داردارتباطی معنادار بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی : فرضیه اهم
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 H0طراحی فرض 

  ρ = 0   :H0 :دوجود ندارای معنادار  رابطهبین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی 
  H1طراحی فرض

  ρ ≠ 0          :H1 :د وجود دارای  رابطهیه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانیبین سرما
  جدول مشخصات آماری: 5جدول

  

 تعداد انحراف معیار میانگین  متغیرها

 ۸۹ ۳۲/۰ ۳۷/۳ سرمايه اجتماعي

 ۸۹ ۴۹/۰ ۵۴/۲ كارآفريني سازماني

  

  رآفرینی سازمانیجدول آزمون همبستگی پیرسون میان سرمایه اجتماعی و کا: 6جدول
  

 رابطه معني داري عدد معني داري ضريب همبستگي نام متغيير

  سرمايه اجتماعي
  
 كارآفريني سازماني

  
۳۹۹/۰ 
 

 وجود دارد ۰,۰۱تر از کم

  گیری تصمیم

از میـزان  )0,01 ازتـر  کم(توان نتیجه گرفت که چون سطح معناداری   می% 99در سطح اطمینان    
  مبنـی بـر عـدم رابطـه معنـاداری بـین سـرمایه اجتمـاعی و            �  فـرض     کمتر است، ) )01/0خطا

 یـا وجـود رابطـه معنـاداری بـین           �شود و فـرض       کارآفرینی درون سازمانی، در سازمان رد می      
 و میـزان همبـستگی آن تقریبـاً         ؛شـود   سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی، پذیرفته مـی        

  . است40/0
  فرضیات اخص

ارتبـاطی   ساختاری سرمایه اجتماعی  و کارآفرینی درون سـازمانی           بین بعد  :۱فرضيه اخص 
  .وجود داردمعنادار 

  H0طراحی فرض 

ای معنـادار وجـود       بین ُبعد ساختاری سرمایه اجتمـاعی و کـارآفرینی درون سـازمانی رابطـه             
  ρ = 0    :H0 :دارند



 مدیریت  فرهنگنامه  فصل     44

  H1طراحی فرض

   :ای معنادار وجود دارد نی رابطهبین ُبعد ساختاری سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازما
ρ ≠ 0       :H1  

  جدول مشخصات آماری: 7جدول 
  

 تعداد انحراف معیار میانگین  متغیرها

 ۸۹ ۴۲/۰ ۴۳/۳ اجتماعيُبعد ساختاري سرمايه 

 ۸۹ ۴۹/۰ ۵۴/۲ كارآفريني سازماني

  

  رآفرینی سازمانیجدول آزمون همبستگی پیرسون میان بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و کا: 8جدول 
  

 رابطه معنی داری عدد معنی داری ضریب همبستگی نام متغییر

  بعد ساختاري سرمايه اجتماعي
  
 كارآفريني سازماني

 وجود دارد 01/0از تر  کم 364/0

  گیری تصمیم

از میـزان    )0,01 از تر  کم(توان نتیجه گرفت که چون سطح معناداری        می% 99در سطح اطمینان    
  مبنی بر عدم رابطه معنـاداری  بـین  بعـد سـاختاری سـرمایه                  �ر است، فرض    کمت) )01/0خطا

 یـا وجـود رابطـه       �شـود و فـرض        اجتماعی و کارآفرینی درون سـازمانی، در سـازمان رد مـی           
 و شـود؛  نی درون سـازمانی، پذیرفتـه مـی   معناداری بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و کارآفری  

  .است 36/0میزان همبستگی آن تقریباً 
  3آزمون فرضیه شماره 

   :2فرضیه اخص
  .وجود داردارتباطی معنادار بین ُبعد شناختی سرمایه اجتماعی  و کارآفرینی درون سازمانی 

  H0طراحی فرض 

 :دوجود نـدار  معناداری  رابطهبین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی 

ρ = 0       :H0  
  H1طراحی فرض

   : شناختی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی رابطه معناداری  وجود داردین بعدب
ρ ≠ 0       :H1  
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  جدول مشخصات آماری : 9جدول
  

 تعداد انحراف معیار میانگین  متغیرها

 ۸۹ ۰. ۳۳ ۳,۲۹ بعد شناختي سرمايه اجتماعي

 ۸۹ ۰. ۴۹ ۲,۵۴ كارآفريني سازماني

  

  ی پیرسون میان بعد شناختی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانیجدول آزمون همبستگ : 10جدول
  

 رابطه معني داري عدد معني داري ضريب همبستگي نام متغيير

  بعد شناختي سرمايه اجتماعي
  
 كارآفريني سازماني

 وجود دارد ۰۱/۰تر از کم  ۲۸/۰

  گیری تصمیم

از میـزان  )0,01 ازتـر  کم(ریتوان نتیجه گرفت که چون سطح معنادا   می% 99در سطح اطمینان    
مبنی بر عـدم رابطـه معنـاداری بـین بعـد شـناختی سـرمایه          H0 فرض ؛کمتر است) )01/0خطا

 یـا وجـود رابطـه       H1 شـود و فـرض      اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی، در سـازمان رد مـی          
 و  شـود؛   نی درون سـازمانی، پذیرفتـه مـی       معناداری بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و کـارآفری        

  . داری وجود داردن، بین این دو متغییر رابطه معنابنابر ای.  است0,28میزان همبستگی آن تقریباً 
   آزمون تحلیل واریانس فریدمن) 9-2

برای رتبه بندی هـر     . شود  بندی متغیرها استفاده می     هب از این آزمون برای بررسی معناداری رت      
 درون سـازمانی، و بـرای شناسـایی قـوت و ضـعف      یک از عوامل سرمایه اجتماعی و کارآفرینی     

  .جامعه آماری از آزمون فریدمن استفاده شده است
  بندی متغیر های سرمایه اجتماعی جامعه آماری تحقیق  رتبه)الف

  .بین وضعیت موجود متغیرهای سرمایه اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد :آزمون فرضيه 
   .٠H:تماعی تفاوت معنادار وجود نداردبین وضعیت موجود متغیرهای سرمایه اج

 .  H1 :دبین وضعیت موجود متغیرهای سرمایه اجتماعی تفاوت معنادار وجود دار
های هر متغیر ارائـه       در جدول نخست، میانگین رتبه    . باشد  شامل دو جدول می    Spss خروجی

 باتوجه بـه خروجـی  . ه گردیده است ارائ2χشده و در جدول دوم نیز مشخصات آماری و آمارۀ           
Spss    داریمقدار عدد معنـا (sig)  داری  ا از سـطح معنـ   ،و نزدیـک بـه صـفر بـوده        01/0 از   تـر   کـم

. شـود   تأییـد نمـی   % 99 در سـطح اطمینـان       �0 فـرض    ،بنابراین.  است تر  کم) α% = 1(استاندارد  
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در ذیـل   . انی ندارنـد  هـای یکـس     توان گفت عوامل مرتبط با سـرمایه اجتمـاعی رتبـه             می ،بنابراین
  :گردد  ارائه میهای مربوط جدول

  

  های سرمایه اجتماعی برحسب رتبه میانگین و با استفاده از تحلیل واریانس فریدمن اولویت مؤلفه: 11جدول
 

  انحراف معیار میانگین  مولفه های سرمایه اجتماعی الویت

 ۱۰/۳ ۵۰/۰  ۷۳/۳ نزديکي ۱

 ۶۴/۲ ۶۷/۰ ۵۲/۳ عمل متقابل ۲

 ۲۵/۲ ۶۰/۰ ۲۵/۳ اعتماد ۳

 ۰۲/۲ ۷۳/۰ ۱۹/۳ ارتباطي ۴

 
های سرمایه اجتماعی برحـسب رتبـه میـانگین و بـا اسـتفاده از                  اولویت مؤلفه  )11در جدول 

  . تحلیل واریانس فریدمن آورده شده است
  

  معناداری آزمون فریدمن: 12جدول
  

  های آماری شاخص  مقادیر محاسبه شده

  تعداد  ۸۹

۶۸/۳۷  2χ  
  درجه آزادي  ۳

 (sig)داري  عدد معنا  ۰۱/۰تر از  کم

ین تـر   کـم گردد، باالترین رتبه مربوط بـه نزدیکـی و            مشاهده می باال  همان طور که درجدول     
  .باشد سرمایه اجتماعی می) افقی و عمودی(رتبه مربوط به مولفه ارتباطی

  انی جامعه آماری تحقیقبندی متغیر های کارآفرینی درون سازم رتبه) الف
بین وضعیت موجود متغیرهـای کـارآفرینی درون سـازمانی تفـاوت معنـادار              : آزمون فرضیه   

  .وجود دارد
      0H:بین وضعیت موجود متغیرهای کارآفرینی درون سازمانی تفاوت معنادار وجود ندارد

 H1 :داردبین وضعیت موجود متغیرهای کارآفرینی درون سازمانی تفاوت معنادار وجود 
و نزدیک به صفر بـوده، از       01/0تر از     کم (sig) داریمقدار عدد معنا   Spss  به خروجی  توجه با

تأییـد  % 99 در سطح اطمینان 0H فرض ،بنابراین.  است تر  کم) α% = 1(داری استاندارد   سطح معنا 
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ای یکـسانی   ه  عوامل مرتبط با کارآفرینی درون سازمانی رتبه      که  توان گفت      می ،بنابراین. شود  نمی
 :دنگرد های مربوطه ارائه می جدولادامه در . ندارند

  

  های  کارآفرینی درون سازمانی برحسب رتبه میانگین و با استفاده از تحلیل واریانس فریدمن اولویت مؤلفه: 13جدول
 

  انحراف معیار میانگین  مولفه های کارآفرینی درون سازمانی الویت

 ۲۲/۳ ۵۰/۰ ۶۹/۲ پيشگامي در کسب کار ۱

 ۳۶/۲ ۶۷/۰ ۳۸/۲ نوآوري ۲

 ۲۶/۲ ۶۰/۰ ۳۱/۲ رقابت تهاجمي ۳

 ۱۷/۲ ۷۳/۰ ۲۸/۲ ريسک پذيري ۴

های سرمایه اجتماعی برحـسب رتبـه میـانگین و بـا اسـتفاده از                 اولویت مؤلفه ) 13در جدول 
  . .تحلیل واریانس فریدمن آورده شده است

  

  معناداری آزمون فریدمن : 14جدول
  

  های آماری شاخص   شدهمقادیر محاسبه
  تعداد  ۸۹

۲۶/۴۰  2χ  
  درجه آزادي  ۳

  (sig) داري عدد معنا  ۰۱/۰تر از  کم
  

گردد، باالترین رتبه مربوط به پیشگامی در کـسب و            همان طور که درجدول فوق مشاهده می      
زمانی واگـن پـارس   ین رتبه مربوط به مولفه ریسک پـذیری در کـارآفرینی درون سـا    تر  کمکار و   

  .باشد می

  های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون بررسی یافته

  : پردازیم  میها   آنبا توجه به فرضیات مطرح شده در تحقیق حاضر، به بررسی نتایج
  .بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی ارتباطی معنادار وجود دارد :فرضیه اول

ه در خصوص تفسیر نتیجه ب    . گردیداطمینان تأیید   % 99، این فرضیه با     طور مالحظه شد   همان
  .توان گفت که از لحاظ تئوریک این نتیجه نیز قابل فرض و اثبات بود دست آمده، می
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ارزش اشـاره    به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با          سرمایه اجتماعی   
  .شود  میتقابل موجب تحقق اهداف اعضا که با خلق هنجارها و اعتماد م،دارد

بیان رابطه مستقیم در فرض بدین معناست که با کاهش یـا افـزایش مقـدار عـددی سـرمایه                    
سـازمانی کـه دارای سـرمایه       . یابـد   اجتماعی، کارآفرینی درون سازمانی نیز کاهش یا افزایش مـی         

 و انتقـال دانـش ضـمنی و      تواند با تاثیری که بر روی تبـادل اطالعـات          ، می اجتماعی خوبی باشد  
هـای جدیـد باعـث       ایـن ایـده   شـود، و     موجب شکوفایی ایده های جدید در افـراد          ،صریح دارد 

 خواهد  در نهایت این خالقیت موجب نوآوری و کارآفرینی در سازمان         گردد و   خالقیت در افراد    
 کـارآفرین  تواند به صورت بالقوه سـازمانی       می پس سازمانی که سرمایه اجتماعی خوبی دارد      . شد

باشد و برعکس، سازمانی که در آن سرمایه اجتماعی وجود ندارد و یـا در سـطح مطلـوبی قـرار                     
 نخواهد بـود،    تر  بیش) یکی از مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی      ( یادگیری و اعتماد   ،نداشته باشد 

دن داو این پایین بودن اعتماد باعث خواهد شد تا فرد کارآفرین در صـورت شکـست در انجـام                    
 خطـا را   که لذا استراتژی بهینه برای فرد شکست خورده آن خواهد بود   ؛کار مورد تنیبه قرار گیرد    

ایـن حالـت خـود باعـث        البتـه   نماید کـه    سعی   و در پوشاندن و مخفی نمودن اشتباهات         نپذیرد
 ها در تحقیق حاضـر تاییـد شـده اسـت؛            ضاین فر . کاهش کارآفرینی درون سازمانی خواهد شد     

  . است%  99است و سطح معناداری آن باالی ) مستقیم( ضریب همبستگی مثبت زیرا نوع
 ی معنادار بین ُبعد ساختاری سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی ارتباط          :فرضیه دوم 

  .وجود دارد
توان گفت بین بعد ساختاری سرمایه        شود و می    می با توجه به نتایج آزمون، فرضیه فوق تایید       

  .داری وجود دارد کارآفرینی درون سازمانی در واگن پارس اراک رابطه معنیاجتماعی و 
 نظیـر پاسـخگویی     ، یعنی بعد ساختاری در رابطه با ساختارها و فرایندهای مدیریتی          ،این بعد 

مدیران و رهبران بر عمکردشان ، شفافیت در تصمیم گیـری، میـزان تـصمیم گیـری و اقـدام بـر        
ها بـر مبنـای آن       ه به ادبیات تحقیق و چارچوب نظری که فرض        با توج . اساس کار گروهی است   

تهیه شده بود، فرض بر این بود که ساختارها و روابط افقی و عمودی که در آن تصمیم گیـری و        
 چرا که داشتن سـاختار      ؛  با کارآفرینی درون سازمانی رابطه داشته باشد        ؛کار گروهی مطرح است   

ام دادن کار به صورت گروهـی موجـب ایـده پـروری و             سازمانی مناسب در تصمیم گیری و انج      
  . شود  مینوآوری در سازمان و در نهایت کارآفرینی درون سازمانی

) مـستقیم ( زیرا نوع ضریب همبستگی مثبـت        ؛ها در تحقیق حاضر تایید شده است       این فرض 
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گـر واگـن     ا  کـه  توان نتیجه گیری نمود    ، می بنابراین. است%  99است و سطح معناداری آن باالی       
تـری باشـد، کـارآفرینی درون     پارس اراک دارای بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بهتـر و مناسـب    

  . گیرد  صورت میتر بیشسازمانی بهتر و 
 ی معنـادار  بین ُبعد شناختی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی ارتباط          :فرضیه سوم 

  .وجود دارد
بـین بعـد   که  توان گفت      و می  گردیداطمینان تأیید   % 99طور که گفته شد، این فرضیه با         همان

شناختی سرمایه اجتماعی و کـارآفرینی درون سـازمانی در جامعـه آمـاری مـورد تحقیـق رابطـه                    
  . داری وجود دارد امعن

ها، تعهدات، مشارکت، اعتمـاد موجـود        ها، نگرش  هایی نظیر ارزش   این بعد در رابطه با پدیده     
 ،هایی که در آن مشارکت، تعهد و اعتماد در سطح باالتری قـرار دارد     سازمان  . باشد  می در سیستم 

افراد زمان کمی را صرف حراست و حمایـت از خـود در جهـت اسـتثمار نـشدن در تعـامالت                      
 و تبـادل اطالعـات در سـطح         ،نماینـد   مـی  اقتصادی و نظارت بر اعمال خالف شرکا و همکاران        

شود تـا فـرد زمـان زیـادی را جهـت فکـر                می باعثها   گیرد و این    می  صورت تر  بیشاعتماد باال   
هـا در تحقیـق حاضـر        این فـرض  . کردن، خالقیت و نوآوری و در نهایت کارآفرینی داشته باشد         

است و سـطح معنـاداری آن بـاالی         ) مستقیم(تایید شده است، زیرا نوع ضریب همبستگی مثبت         
 . است%  99

 دارای  ُبعـد شـناختی سـرمایه     ،رد نظر  صنعتی مو  گویای این است که اگر شرکت     له  أ این مس 
  .گیرد  صورت میتر بیشتری باشد، کارآفرینی درون سازمانی بهتر و  اجتماعی بهتر و مناسب
 و عوامل مرتبط با آن به بهبود در کـارآفرینی           خکه مقدار این روابط در      جا    به طور کلی از آن    

یه اجتماعی و عوامل مرتبط بـا       هرگونه کاهش در سرما   شود؛ و برعکس،      منجر می درون سازمانی   
 بایستی جهـت بهبـود سـرمایه        ،بنابراین. شود  منجر می  آن به کاهش در کارآفرینی درون سازمانی      

  .ارائه نمود، که متعاقباً آورده شده استراهکارهایی اجتماعی و ابعاد مرتبط با آن 

  های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن بررسی یافته

در عوامـل مـرتبط بـا       ) جامعه آمـاری مـورد بررسـی      (ور بررسی قوت و ضعف سازمان       به منظ 
  .سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی، از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است

  : بندی زیر از عوامل مربوط به سرمایه اجتماعی صورت پذیرفت  با توجه به این آزمون، رتبه)الف
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 نزدیکی،ـ 
 عمل متقابل، ـ
 اعتماد،ـ 
  ).روابط افقی و عمودی(ارتباطیـ 

 این مطلب است که در میان عوامـل مربـوط بـه سـرمایه اجتمـاعی در                  گویایبندی    این رتبه 
 بایـستی   ،تـر بـوده     جامعه آماری مورد بررسی، عوامل ارتباطی و اعتماد، از بقیـۀ عوامـل ضـعیف              

ل متقابـل در مراحـل بعـدی بایـستی تقویـت             عوامل نزدیکی و عم    ،از سوی دیگر  . تقویت شوند 
  . شوند
  :بندی زیر از عوامل مربوط به کارآفرینی درون سازمانی صورت پذیرفت رتبه )ب
 ،پیشگامی در کسب کارـ 
 ،نوآوریـ 
 ،رقابت تهاجمیـ 
 .ریسک پذیریـ 

ی  این مطلب است که در میان عوامل مربوط به کارآفرینی درون سازمان            گویایبندی    این رتبه 
 ،تـر بـوده     در شرکت صنعتی، عوامل ریسک پذیری و رقابـت تهـاجمی از بقیـۀ عوامـل ضـعیف                 

از سوی دیگر عوامل نوآوری و پیشگامی در کسب کار، در مراحـل بعـدی   . بایستی تقویت شوند  
     .بایستی تقویت شوند

  پیشنهادها. 10

نظر میانگین، کـارآفرینی    ها، هر چند از       با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده          )الف
درون سازمانی به حد متوسط نزدیک است، هنوز بـا شـرایط الزم بـا کـارآفرینی درون سـازمانی        

توان گفت جامعه آماری مورد بررسـی  از نظـر کـارآفرینی درون سـازمانی در                   می  و ،فاصله دارد 
ـ     از سوی ارائه شده   ) انواع سازمان ها از نظر کارآفرینی     (جدول   رت کـه در مبـانی       تئـودور و هرب

باشد، یعنی سازمانی است کـه در       می نظری به آن اشاره شد، جزء سازمان های کارآفرین تصادفی         
ـ      تر بیشآن تغییرات، اصالحات و اقدامات نوآورانه       ه  بـه صـورت شانـسی و غیـر سیـستماتیک ب

حرکـت  لذا جهـت    . پیوندد، تا طی فرایند های تعریف شده سازمانی و عزم و اراده کلی              می وقوع
 زیـر را   های کارآفرین، محققین پیشنهادهای به سوی سازمان های متمایل به کارآفرینی و سازمان        
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به منظور تقویت عوامل مرتبط با کارآفرینی درون سازمانی و کـارآفرینی سـازمان بـه طـور کـل،                    
  :این پیشنهادها عبارتند از. دهند  میارائه
  :  افزايش ريسک پذيري به طرق زير.۱
  ؛ش تحمل شکست از سوي رهبران و مديران واگن پارس اراکافزايـ 
در بین کارکنان و مـدیران واگـن        ) در جهت کارآفرینی  (ایجاد فرهنگ ریسک پذیری معقول     ـ

پاداش دادن بـه افـرادی کـه ریـسک پـذیری خـوب و               (سیستم پاداش دهی     از   پارس، با استفاده  
  .)ها  آنمعقولی دارند، و الگو کردن

  : تهاجمی با رقباافزایش رقابت. ۲
  :به چالش در آوردن یا رقابت کردن با رقبا با استفاده از 

  ها؛  آن افزايش کيفيت کاال ها و خدمات در پاسخ به تهديداتـ
   ؛ استخدام افراد خالق جهت پاسخ به تهديدات رقباـ
  . کارگيري تکنولوژي ها و تکنيک هاي اداري جديد، جلو تر از ساير رقباه  بـ
  :ش پيشگامي در کسب و کارافزاي. ۳
 يعني تغيير سـازماني و      ، است  تجديد ايده هاي کليدي که سازمان بر مبناي آن بنا شده           ـ

  .استراتژيک
  :افزایش خالقیت و نوآوری با استفاده از رویکردهای زیر. 4
تحرک مغزی، ارتباط اجبـاری،     :  استفاده از تکنیک های افزایش خالقیت و نوآوری از قبیل          ـ

 گـروه  6-3-5الت ایـده بـر انگیـز،  تکنیـک          او تحلیل مورفولوژیک، گردش تخیلی، سـو      تجزیه  
   لگو برداری از طبیعت، تفکر موازی؛اسمی،  ا

  .ایجاد هسته ی پژوهشی و نوآوری در سازمانـ 
توان پیشنهادهای ذیـل را مـورد         به منظور تقویت عوامل مرتبط با سرمایه اجتماعی می        ) ب

  : توجه قرار داد

تـشویق بـه   :  هـا  سـازمان ای و تخصـصی در   های حرفه ها و انجمن ویق و تشکیل گروه   تش. ۱
های ساختاری برای افزایش سـرمایه اجتمـاعی     حل ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی یکی از راه  

و زمینـه همکـاری هـای    گردند  میافراد در قالب نهادهای اجتماعی دارای هویت مشترکی         . است
ایجاد چنین نهادهایی در سطوح سازمانی نیز امکان پذیر اسـت،  . شود ت میتقویها     آن گروهی در 

، بـا مـشارکت داوطلبانـه       هـا   سـازمان ای و تخصـصی در        هـای حرفـه     هـا و انجمـن      تشکیل گروه 
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  .  گرددها سازمانتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در  کارشناسان و متخصصان، می
 چـرا کـه روابـط       ؛در جهت افزایش روابط رو در رو      هایی تفریحی و سیاحتی      ایجاد برنامه . 2

تـأثیری مثبـت و     رو در رو تاثیر مثبت خوبی در جهت ایجـاد روابـط بهتـر و مبتنـی بـر اعتمـاد                      
 . دندارمطلوب 

هنجـار اعتمـاد، در روابـط اجتمـاعی         . هنجار اعتماد یک جزء اصلی سرمایه اجتماعی اسـت        
انتقال اطالعات و   . باشد  می ان اعضای سازمان  گیرد و زمینه ساز مشارکت و همکاری می         می شکل

 به افرادی بستگی دارد که این انتقال را تسهیل          ها  سازماندانش در سطح کالن و خرد بین افراد و          
 بـر  ند،در نتیجه تمام چیزهایی که مانع ارتباط بین فـردی و یـا مـشوق آن شـو                . کنند  می و شروع 

.  اسـت   اعتماد خیلی مورد تاکید قـرار گرفتـه        ،ن دلیل  به همی  .د بود نانتقال دانش تاثیر گذار خواه    
  اعتمـاد در تـسهیم دانـش       ،اینبنـابر . ابط پیچیده باشند  اعتماد بویژه زمانی مهم خواهد بود که رو       

هـایی وجـود      در تبادل دانش عدم اطمینان و ریـسک        خیلی مهم خواهد بود، به این معنا که وقتی        
 که این خود برای عملکرد      ،ی از اعتماد به حداقل رساند     وسیله سطح باالی  ه  توان آن را ب     می دارد ، 

    .باشد  میموثر در اقتصاد دانشی ضروری و مهم
که اصول اخالقی را در عملکردها و تصمیمات سازمانی، به مـديراني   :  پايبندي به اخالقيات  . 3

 .دهند كه موجد اعتماد است ، روابطي را شكل ميگیرند کار می
هر گاه افراد سـازمان اطمینـان حاصـل کننـد کـه مـدیریت         :ماعیاحساس مسؤولیت اجت . 4

 و به پاسخگو بودن در مقابل جامعه حـساس          کند  میولیت  ؤاحساس مس ها     آن  نسبت به  ها  سازمان
 تـر  بـیش باشد، تلقی مثبتی نسبت به سازمان پیدا کرده و در پرتو این جو، اطمینـان و اعتمـاد،                    می
 .گردد میاعتمادی تعدیل  و فضای بیشود  می

ترین فراگردهای موجود در سازمان ها برای ایجـاد سـرمایه            یکی از مهم  :  آموزش کارکنان  .5
هـای   س، بـویژه کـال    گذر افـراد از آمـوزش هـای عمـومی         . اجتماعی، فرایند های آموزشی است    

 . کند خاص ارتباطات، نقش اصلی را در ایجاد سرمایه اجتماعی ایفا می
 خدماتی که به کار های تیمی و گروهی بـه جـای افـراد پـاداش                 استفاده از سیستم جبران   . 6
 .دهد
 رویه های استخدامی که در آن تنها به تخصص افراد دقـت نـشده، بلکـه بـه                   به کار گیری  . ۷

اجتماعی بودن فرد، یعنی توانـایی فـرد در ارتبـاط برقـرار کـردن بـا دیگـران و عالقـه فـرد بـه                          
تـوان اسـتفاده    شناسـی در ایـن مـورد مـی     ی خـاص روان ها از تست(  نمایند کارگروهی، نیز دقت 
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 ).نمود
 .های ارزیابی عملکرد های سرمایه اجتماعی در سیستم استفاده از شاخص. ۸
سعی در تامین نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی و امنیتی افراد، از سوی سازمان، تا براسـاس                . ۹

 خـود   شـده، بـه   تمـاعی، خـود احتـرام        افراد به سطوح نیازهای اج     ،سلسله مراتب نیاز های مازلو    
  .شکوفایی برسند

افـزایش  ) طبـق پنجـره جـوهری     ( گری فرد   گی یا خود افشا   ایجاد جوی که خود گشود    .  ۱۰
 شود که   می گری موجب بهتر شدن روابط فرد با دیگران        چرا که خود گشودگی یا خود افشا       یابد،
  :توان آن را به صورت زیر نشان داد می

  

  طقه خود افشاگریافزایش من : 1شکل 
  
  

  
  

ناشناخته 
  برای خود

شناخته برای 
ناشناخته     خود

  برای خود
شناخته برای 

  خود

  کور
2  

منطقه 
  گشوده
1  

 منطقه کور  شناخته برای دیگران
2  

منطقه 
  گشوده
1  

شناخته برای 
  دیگران

  ناشناخته
4  

منطقه 
  پنهان

3  
  ناشناخته برای دیگران

طقه من
  ناشناخته
4  

منطقه 
  پنهان

3  

ناشناخته برای 
  دیگران
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