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(تاریخ دریافت5901/90/62 :؛ تاریخ پذیرش)5902/99/62 :

چکیده
کارآفرینی فرایندی اجتماعی -اقتصادی و تحت تأثیر وجود پیوندها و ارتباطات اجتماعی است .تحقیقات متعدددی افدیایف فعاتیدتهدای
کارآفرینانه را به سرمایة اجتماعی پیوند دادهاند .بر همین اساس ،تحقیق حاضر با هدد بررسدی تدأثیر سدرمایة اجتمداعی بدر کدارآفرینی
سازمانی در کسبوکارهای کوچک و متوسط انجام گرفته است .این تحقیق براساس هد  ،کاربردی و از نظدر ماهیدت توفدیای از ندو
همبستگی است .جامعة آماری تحقیق شامل همة کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط منطقة ویژة اقتصادی سیرجان در سال  5901به
تعداد  165نار بوده است .از این تعداد  615نار به شیوة طبقهای تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعدات دو پرسندنامة سدرمایة
اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( )5022و کارآفرینی سازمانی هیل ( )6999بهکار گرفته شدد .روایدی محتدوایی پرسندنامههدا براسداس نظدر
خبرگان ،و روایی سازة آن با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .پایایی آنها نیی با محاسبة ضریب آتاای کرونباخ تأیید شد .دادههای
جمعآوریشده با روش مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافیار تییرل تجییهوتحلیل شد .نتایج ننان داد سرمایة اجتماعی تدأثیر مببدت و
معناداری بر کارآفرینی سازمانی در کسبوکارهای مورد مطاتعه میگذارد .همچنین ،ابعاد سرمایة ساختاری ،رابطهای و شناختی بدهترتیدب،
اثر بینتری بر کارآفرینی سازمانی میگذارند.

کلیدواژگان
سرمایة اجتماعی ،سرمایة ارتباطی ،سرمایة ساختاری ،سرمایة شناختی ،کارآفرینی سازمانی.
 نویسندة مسئول ،رایانامهAlirezaei.emba@gmail.com :
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مقدمه
با بررسی رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته ،مشخص میشود روحیة کارآفرینی و کارآفرینان در
رشد اقتصادی و اشتغالزایی آنها نقش بسزایی داشتته است

(Kent et al., 2014, p.3; 2011, p.1

Doh & Edmund,؛ فراهانی و همکاران ،2931 ،ص .)1کارآفرینی بهعنتوان موتتور مررکتة توستعة
اقتصادی در عصر اطالعات نقش مرتوری ایاتا متیکنتد (مقیمتی ،2939 ،ص .)4تغییترات ستری
مریط ،تشدید فضای رقابتی ،کوتاه شدن چرخة حیات مرصوالت و افتزایش روزافتزون انتظتارات
جامعه نیاز به کارآفرینی را اجتنابناپتییر کترده است  .از همتی رو ،در ستالهتای اخیتر مطالعتة
کارآفرینی ،به دلیل سهم اقتصادی-اجتماعی فعالی هتای کارآفرینانته نوپتا و نقتش برجستتة آن در
ایجاد پل بی نوآوری و بتازار ،اهمیت

کتاربردی یافتته است

( & Nan Chen, 2007, p.2; Morris

 .)Kartko, 2002, p.8ای نقش هم در افزایش درآمد ملتی و بتیش از آن ،در ایجتاد مشتالل پویتا
اهمی

دارد ( .)Madhooshi et al., 2015, p.8کارآفرینی عبارت اس

از فرایند شناسایی فرص ها،

نوآوری برای بهکارگیری فرص ها و اقدام مخاطرهآمیتز بترای ایجتاد ارزش (مقیمتی و همکتاران،
 ،2931ص.)4
مطالعات نشان میدهد از نظر برخی اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان متدیری  ،موتتور
حرک

و رشد اقتصاد یك جامعه کارآفرینان هستند که در مریطی رقابتی و در شرایط عتدم تعتادل

(و نه تعادل ایستا) جامعه را به حرک
ص .)5کلید موفقی

درمیآورند و توسعه میبخشند (همتتی و همکتاران،2933 ،

کارآفرینی ،یافت روشهای خالقانهای اس

که با بهکارگیری تکنولوژیهتای

جدید یا بازاریابی بهتر ،سری تر وکمهزینهتر کاالهای جدید ،خواستههای بشری را به نرتو احست
برآورده میکنند .ای بهمعنای تولید کاالهای موجود با هزینههای کمتر یا ارتقتای کیایت

آنهتا یتا

بهمعنای ایجاد بازارهایی برای کاالهای کامالً جدید اس  .در واق  ،کارآفرینی عامتل اصتلی ایجتاد
خالقی

و نوآوری اس

( .)Kent et al., 2014, p.5در مطالعاتی که دربارة کارآفرینی و کارآفرینتان

انجام میگیرد ،همواره ای پرسش مطرح می شود که الزمة کارآفرینی سازمانی چیست

و چگونته

میتوان آن را در سازمان نهادینه کترد و زمینتة ظهتور آن را در ستازمان فتراهم کترد کارآفرینتان
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معتقدند اداره کردن مریط ناسازگار در اقتصاد درحال گیر ،از طریت شتبکه هتای ارتباطتات فتردی
امکان پییر اس  .زیرا اتصاالت بی شبکهها ،دسترسی به مناب و اطالعات را فراهم میکند و عالوه
بر ای  ،به یافت مشتریان ،عرضه کنندگان و سرمایه گیاران نیز کمك میکند .مبانی نظری کارآفرینی،
اهمی

سرمایة اجتماعی را در درک اینکه چگونه سازمانها ،شبکهها را خلت و آنهتا را متدیری

میکنند ،روش میکند (خیراندیش و جمشیدی ،2935 ،ص.)45
کارآفرینی فرایندی اجتماعی -اقتصادی اس

که از دو طری به شرایط و باف

اجتماعی متکی

اس  .اول اینکه کارآفرینان مرصول مریط اجتماعی خود هستند و دوم اینکته کتارآفرینی فعتالیتی
اجتماعی اس

و در نتیجة بود یا نبود پیوندها و ارتباطات اجتماعی بتر ماهیت

کست وکتار تتثییر

میگیارد (.)Doh & Edmund, 2011, p.4
از ای رو ،میتوان اذعان کرد سرمایة اجتماعی نقش مهمتی در فعالیت هتای کارآفرینانته دارد،
زیرا همة فعالی های کارآفرینی برای شروع حداقل دو سرمایه نیاز دارد :سرمایة فیزیکی و سرمایة
انسانی؛ برای افزایش بهرهوری نیازمند سرمایة دیگری بته نتام سترمایة اجتمتاعی است
مرادی2931 ،؛ رحمانی2931 ،؛ علمی2934 ،؛ شریایان،

.)2931

سرمایة اجتماعی ماهتومی پیچیتده ،چنتدوجهی و بتی رشتتهای است
پیچیدگی ،توجه بسیاری از صاح نظران حوزههای یادشده را به خود جل
p.6

 )2015,و توانسته اس

(استدی و

کته علیترلم تتازگی و
کرده ( Cristina et al.,

از ابهامات و کاستیهای نظری برثهای اقتصادی-اجتمتاعی تتا حتد

زیادی بکاهد (امیرختانی و پتورعزت ،2937 ،ص .)4طترح ایت رویکترد در بستیاری از مباحتث
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،نشاندهندة اهمی

نقش روابط اجتمتاعی در متغیرهتای اقتصتادی،

اجتماعی و فرهنگی اس  .امروزه سرمایة اجتماعی ،نقش بسیار مهمتتر از سترمایههتای فیزیکتی و
انسانی در جوام و سازمانها ایاا میکند و شبکههای روابط جمعی ،انسجامبخش میان انسانهتا و
سازمانهاس

(.)Westerlund, 2008, p.21

با توجه به اهمی

اشتغال در کشور و نقش کس

نباید از کتارآفرینی در ایت شترک

وکارهای کوچك و متوسط در ایجاد اشتتغال

هتا لافتل شتد .در ایت میتان ،تعتامالت اجتمتاعی و عوامتل

تسهیل کنندة آن ها یعنی سرمایة اجتماعی می تواند به عنوان یکی از مهم تری پیشران های کتارآفرینی

 485

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،3شمارة  ،4زمستان 9315

سازمانی ،نقش اساسی در ایجاد اشتغال ایاا کند .منطقة ویتةة اقتصتادی ستیرجان کته در برگیرنتدة
تعداد زیادی از شرک های کوچك و متوسط اس  ،در سال های اخیتر بتا تعطیلتی برختی از ایت
واحدها روبه رو شده اس  .در حالی که براساس ترقیقات متعتددی ،سترمایة اجتمتاعی بتا ایجتاد
بستری مطلوب برای توسعة تعامالت اجتماعی میتواند زمینه ساز کارآفرینی در ای شرک ها شود.
بر همی اساس ،مسئلة اصلی ترقی حاضر ایت است

کته آیتا سترمایة اجتمتاعی بتر کتارآفرینی

سازمانی در کس وکارهای کوچك و متوسط منطقة ویةة اقتصادی سیرجان تثییر معنادار میگیارد
مرور مبانی نظری
سرمایة اجتماعی

اصطالح سرمایة اجتماعی نخستی بار در ایر کالسیك جتی جتاکوب (متر
بزر

آمریکایی در سال  )2312بهکتار گرفتته شتد (متتتمنی و همکتاران ،2933 ،ص .)3سترمایة

اجتماعی ،زادة کنش و واکنش های افراد اس
اس

و زنتدگی شتهرهای

و بر چشمداش هایی استوار اس

و مرصول آشنابودن و آشناشدن آدمیان بتا یکتدیگر

که از آشنایی جان میگیرد و در اکثر مواق با گتیر زمتان

میبالد و گسترده میشود (پیران و همکاران ،2931 ،ص .)5در واق  ،ای نوع سرمایه به پیوند هتا و
ارتباطات میان اعضای شبکه بهعنوان منب باارزشی اشاره می کند کته بتا خلت هنجارهتا و اعتمتاد
متقابل موج

ترق اهداف سازمان میشود ( .)Casson& Glusta, 2007, p.3بررسیهتای تتاریخی

نشان می دهد اولی مقاله در موضوع سرمایة اجتماعی توسط هانیاتان 2در  2321نگتارش شتد کته
ابعاد انسانی و تربیتی سرمایة اجتماعی مورد نظر قرار گرف

و بعدها توسط رابرت پاتنتام ،1جیمتز

کلم  ،9پیر بوردیو ،4فرانسیس فوکویاما ،5کندی ،1ویتو تانزی 7و دیگران دنبال شد ای پةوهشهتا
1. Hanifan
2. Robert Putnam
3. James Coleman
4. Pierre Bourdieu
5. Francis Fukuyama
6. Kennedy
7. Wito Tanzy
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سرمایة اجتماعی را بهمنزلة پدیدهای مدیریتی تلقی کرده و برای آن ویةگیهای گونتاگونی تعریتف
کردهاند که شامل اعتماد ،ارزشها و رفتارهای مشترک ،ارتباطات ،همکاری ،تعهد متقابل ،شتناخ
متقابل و شبکهها اس  .ای ویةگیها موج

دستیابی به مناف متقابل میشود و ارزش داراییهتای

نامرسوس را افزایش میدهد (.)Villanova & Josa, 2008, p.8
الوانی ( )2973سرمایة اجتماعی را حاصل روابط در جامعه میداند و آن را به مجمتوع منتابعی
که در ذات روابط سازمان اجتماعی بهوجود میآیند و زنتدگی اجتمتاعی را مطلتوبتتر متیکننتد،
اطالق میکند (الوانی ،2973 ،ص.)7
گری ( )1112سرمایة اجتماعی را طیف کاملی از نهادها ،اعمال ،ابزارها و رفتار یادگرفتتهشتده
تعریف میکند که گروهها و افراد را قادر میکند فضاهای فیزیکی را بهرهور و فضاهای فرهنگتی و
اجتماعی را مساعد کنند .فوکویاما نیز بهعنوان یکی از صاح نظران مشتهور ،سترمایة اجتمتاعی را
مجموعة هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی تعریف متی کنتد کته موجت

ارتقتای ستط

همکتتاری اعضتتای آن جامعتته و پتتایی آمتتدن ستتط هزینتتههتتای تبتتادالت و ارتباطتتات متتیشتتود
(1999, p.21

 .)Fukuyama,سترمایة اجتمتاعی بته مجموعتة هنجارهتای موجتود در سیستتمهتای

اجتماعی گاته میشود که موج

ارتقای سط همکاری اعضتای آن جامعته و پتایی آمتدن ستط

هزینههای تبادالت و ارتباطات میشود

(.)Nahapiet & Ghashal, 1998, p.24

از منظر وولکاک سرمایة اجتماعی میتواند بهعنوان یك زبان نظری مشتترک بته تتاری دانهتا،
عالمان سیاسی ،انسانشناسان ،اقتصاددانان ،جامعهشناسان و سیاستگیاران ،امکان کار بتا یکتدیگر را
در وضعیتی سازنده و سودمند عطا کند ( .)Woolcock, 1998, p.12در تتالش بترای ماهتومستازی
سرمایة اجتماعی ،ناهاپی

و گوشال سه بعد زیر را برای سرمایة اجتماعی در نظر میگیرند:

بعد ساختاري سرماية اجتماعي :ای بعد ،الگتوی کلتی روابطتی را کته در ستازمان هتا یافت
می شود ،در نظر دارد و میزان ارتباطی را که افراد با یکدیگر در سازمان ها ارتباط برقترار متی کننتد،
دربرمی گیرد .به عبارت دیگر ،بعد ساختاری سرمایة اجتماعی شتامل پیونتدهای موجتود در شتبکه،
شکل و ترکی

شبکه و تناس

سازمانی اس

(قلیچلی و مشبکی.)2935 ،
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بعد ارتباطي سرماية اجتماعي :ای بعد ماهی

روابط در یك سازمان را دربرمی گیرد .به عبارت

دیگر ،در حالی که بعد ساختاری بر ای امر متمرکز می شوند که آیا کارکنان در یك سازمان بتا هتم
در ارتباط هستند یا خیر ،بعد ارتباطی بر ماهی

و کیای

ای روابط متمرکز می شود (برای مثال آیا

ای روابط بهوسیلة اعتماد ،صمیمی  ،عش و مانند آن مشخص میشود :یا خیتر
 )2002, p.11ای بعد شامل اعتماد ،2هنجارها ،1تعهدات 9و هوی  4اس

( BoLino et al.,

.

بعد شناختی :ای بعد دربرگیرندة میزان اشتراک کارکنان در یك شبکة اجتماعی در یك دیتدگاه
یا درک مشترک میان آن هاس

و مانند بعد ارتباطی به ماهی

ارتباطات میان افراد در یتك ستازمان

میپردازد و شامل زبان و کدهای مشترک و روای های مشترک متیشتود (

Nahapiet & Ghashal,

.)1998, p.25

کارآفرینی سازمانی

واژة کارآفرینی از کلمة فرانسوی ( )entreprenureبه معنای «متعهدشدن» نشثت گرفته اس

(ونوس

و دانایی فرد .)2932 ،همچنی  ،واژة ( )Entrepreneurshipمعانی متعددی از جملته کتارآفرینی دارد
(Morris et al., 200, p.2؛ عبتاسزادگتان ،2939 ،ص .)9کتارآفرینی بتهعنتوان پدیتدهای نوظهتور،
بهتازگی در مرافل علمی ایران مطرح شده اس  .احیای ترقیقات و عملیات کارآفرینی در دنیا بته
دهة  2331میالدی بازمیگردد که آن را «انقالب کارآفرینانه» نامگیاری کردهانتد« .جتان تامسستون»
معتقد اس

رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای همتة ستازمانهتا (دولتتی ،خصوصتی،

داوطلبانه و لیره) با هر اندازه (بتزر  ،متوستط و کوچتك) است

(متتتمنی و همکتاران،2933 ،

ص .)5کارآفری سازمانی ریسك را متوجه خود کرده و از دوش ذی ناعان برمیدارد .در حالی کته
کارآفرینان سنتی برای ذیناعان ریسك ایجاد میکنند (متتمنی و همکاران،2933 ،

ص.) 3

1. Trust
2. Norms
3. Obligajions
4. Identification
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در سالهای اخیر موضوع کارآفرینی سازمانی طرفداران فراوانتی یافتته است
کسانی که ای ماهوم را بهطور کامل درک کردهاند ،بسیار مردود اس

هتر چنتد تعتداد

(رنجبر و شریع

جعاتری،

 )2932اکثر پةوهشگران اتااق نظر دارند که ای اصطالح به فعالی های کارآفرینی اشاره میکند که
از جان

سازمان تصوی

میشود و بتا هتدف نتتاین نوآورانته ،بته آنهتا منتابعی اختصتاص داده

میشود .نقش اصلی کارآفرینی سازمانی ،توسعة روح کارآفرینی در مرزهای سازمان اس

و از ایت

رو به رون جو نوآوری کمك میکند (کوراتکو و هاجتس  ،2939 ،2ص.)11
کارآفرینی سازمانی ،مجموعة فعالی هایی اس

که مناب و حمایت

ستازمانی را بترای کست

نتاین نوآورانه به کار می گیرند .کارآفرینی سازمانی شامل پرورش رفتار کارآفرینانه در سازمانی اس
که قبالً تثسیس شده اس  .کارآفرینی سازمانی فرایندی اس
سازمان در حال فعالی

که بتا ایجتاد فرهنت

کتارآفرینی در

توسعه داده میشود (احمدی و همکاران ،2931 ،ص.)14

انتونیك و هیسریچ )1119( 1با توجه به بررسیهایی که انجتام دادنتد ،هشت

بعتد کتارآفرینی

سازمانی را برشمردند (تسلیمی و همکاران ،2935 ،ص .)1آنها بر ایت عقیتدهانتد کته کتارآفرینی
درون سازمان باید بهعنوان ماهوم چندبعدی متمایز ،در عی حال مرتبط نگریسته شتود .ایت ابعتاد
عبارتاند از واحدها و کس وکارهای جدیتد ،نتوآوری در فراینتد و مرصتوالت ،خودتجدیتدی،
مخاطرهپییری ،پیشگامی ،و رقاب

تهاجمی.

کارآفرینی سازمانی یك نوع رفتار سازمانی اس  .رفتتار ستازمانی تتابعی از عوامتل زمینتهای و
ساختاری اس  .برای اینکه رفتار سازمانی کارآفرینانه باشتد و ستازمان بتا رویکترد کتارآفرینی بته
هدفهای توسعهای دس

یابد ،عوامل زمینهای و ساختاری باید مدیری

شوند .بهطوری کته ایت

عوامل هم بهطور انارادی و هم در تعامل با یکدیگر حامی رفتار کارآفرینی باشند (یدالهی فارستی،
 ،2934ص .)5در ای پةوهش مدل کارآفرینی مارگری

هیل 9بهکار گرفتته شتده است

کته دارای

1. Koratco & Hagetesn
2. Antonik & Hisrich
3. Marguerite Hill
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شش بعد افعال سازمانی ،نگرش فتردی ،انعطتاف پتییری ،وضتعی
فرهن

کارآفری اس

پتاداش ،رهبتری کتارآفری و

(حسینی اقدم ،2931 ،ص.)7

پیشینة پژوهش
ماریا و همکاران ( )1125پةوهشی با عنوان «آیار عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی بر کارآفرینی»
انجام دادند .ای مطالعه سه گروه از عوامل متیر بر کارآفرینی و کارآفرینان و درک فرص ها را ترلیتل
کردند .نتاین ترقی آنان نشان داد عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،به ترتی

بیشتری تثییر را بتر

کارآفرینی داشتند .چای و تان کو ( )1125پةوهشی بتا عنتوان «تتروین کتارآفرینی بتا جمت آوری
سرمایة اجتماعی و مدیری

دانش» انجام دادند و بر اهمی

مدیری

دانش و سرمایة اجتمتاعی در

گرایش به کارآفرینی فروشندگان متوسط و کوچك تثکید کردند .همچنی  ،نتاین ترقی آنان نشتان
داد سرمایة اجتماعی و گرایش به کارآفرینی بهطور کامل با مدیری

دانش رابطه دارد.

مدهوشی و همکاران ( )1125در پةوهشی رابطة بی کارآفرینی اجتماعی و سرمایة اجتمتاعی را
بررسی کردند و نشان دادند بی کارآفرینی اجتماعی و سترمایة اجتمتاعی رابطتة معنتاداری وجتود
دارد .ماسومی و شرمیسا ( )1125در پةوهشی تتثییر سترمایة اجتمتاعی بتر عملکترد شترک هتای
کوچك در بنگال لربتی را بررستی کردنتد و نشتان دادنتد تتثییر سترمایة اجتمتاعی بتر عملکترد
شرک هایی که با شبکههای رسمی و لیررسمی در تعاملند ،بیشتر اس .
خیراندیش و جمشیدی ( )2935در پةوهشی تثییر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی را بتا
میانجیگری انگیزش شغلی در میان کارکنان شع

بانك پارستیان منطقتة  29شتهر تهتران بررستی

کردند و به ای نتیجه رسیدند که سرمایة اجتمتاعی بتر انگیتزش شتغلی و کتارآفرینی ستازمانی ،و
انگیزش شغلی بر کارآفرینی سازمانی تثییر میگیارد.
مرادی و همکاران ( )2934پةوهشی با عنتوان «تتثییر سترمایة اجتمتاعی بتر قصتد کارآفرینانته
(مطالعة موردی :دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی برق و کتامسیوتر دانشتگاه تهتران)»
انجام دادند .نتاین ترقی آنها نشان داد سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تثییر میگیارد .اسدی
و مرادی ( )2931در پةوهشی با عنوان «بررسی رابطة بی سرمایة اجتماعی و کتارآفرینی ستازمانی
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در وزارت ورزش و جوانان»  ،سرمایة اجتمتاعی را یکتی از عوامتل متتیر بتر کتارآفرینی ستازمانی
میدانند.
چارچوب نظری و فرضیههای پژوهش
بسیاری از اندیشمندان از سرمایة اجتماعی بتهعنتوان زیربنتای توستعة اقتصتادی هتر جامعته یتاد
متیکننتد .)Woolcock & Narayan, 2000, p.5; Zak & Knack, 2001, p.21(.اگتر صترفاً براستاس
ترقیقات گیشته بیان شود که سترمایة اجتمتاعی ،رشتد و توستعة اقتصتادی را ترت
میدهد ،به نظر میرسد ،منطقی اس

تتثییر قترار

انتظار داشته باشیم سرمایة اجتماعی بتوانتد بتر فعالیت هتای

کارآفرینانه تثییر بگیارد .بررسیهایی هم ای موضوع را تثیید میکند .امروزه بررسیهتای عملتی و
نظری بسیاری وجود ارتباط بتی شتبکههتای شخصتی افتراد (سترمایة اجتمتاعی) را بتا شتناخ
فرصت هتا ) ،)Arenius & De Clercq, 2005, p.9کست

منتاب ( )Shane & Cable, 2002, p.17و

عملکرد مخاطرهآمیز ( )Ruef, 2002, p.24نشان میدهند.
همچنی  ،سرمایة اجتماعی نقش مهمی در فعالی های کارآفرینانته ()Hindle et al., 2009, p.21
و قصد کارآفرینانه (مرادی و همکتاران )2934 ،دارد ،زیترا همتانطتور کته بیتان شتد ،کتارآفرینی
فرایندی اجتماعی -اقتصادی اس

که از دو طری به شرایط و بافت

اجتمتاعی متکتی است  .اول

اینکه کارآفرینان مرصول مریط اجتماعی خود هستند و دوم اینکه کتارآفرینی فعتالیتی اجتمتاعی
اس

و در نتیجه بود یا نبود پیوند ها و ارتباطتات اجتمتاعی بتر ماهیت

متیگتیارد

(& Edmund, 2011, p.4; Alistair, 2002, p.8

کتارآفرینی شترکتی تتثییر

 .)Dohسترمایة اجتمتاعی ستاختاری،

اجتماعی شناختی و اجتماعی رابطهای از طری سبك شناختی منطقی بر قصد کارآفرینانة ایر مثبت
میگیارد (مرادی و همکاران ،2934 ،ص.)21
سرمایة اجتماعی پدیدهای اجتمتاعی است

کته باعتث بتروز خالقیت  ،ایتدهپتردازی ،تستهیل

رفتارهای نوآورانه و مخاطره پییری میشود افراد با سرمایة اجتماعی بتاالتر بته منتاب و اطالعتات
بیشتری دسترسی دارند که میتواند در روند تشکیل و توسعة کس وکار و دستتیابی بته بازارهتای
جدید تثییرگیار باشند

).(Castro et al., 2014, p.96
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با توجه به آنچه گاته شد فرضیة اصلی به شرح زیر مطرح شد:
فرضیة اصلي :سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرک های کوچك و متوسط منطقتة
ویةة اقتصادی سیرجان تثییر معناداری میگیارد.
همچنی  ،یافتههای پةوهشهای اسدی و مرادی ( ،)2931امامی و همکاران ( ،)2932و تسلیمی
و همکاران ( )2935نشان داد متلاههای سرمایة اجتمتاعی رابطتة معنتاداری بتا کتارآفرینی در ایت
واحدهای صنعتی دارند .با وجود رابطة ای دو متغیتر و پتةوهشهتای یادشتده بته نظتر متیرستد
متلاههای سرمایة اجتماعی در سازمان نیز میتواند باعث ایجاد و ارتقای کارآفرینی شود.
همچنی  ،یافتههای پةوهش اسدی و مرادی ( )2931نشان داد متلاههای سرمایة اجتماعی رابطة
معناداری با کارآفرینی دارند .بعد ساختاری سرمایة اجتماعی به الگوی کلی روابط در سازمان اشاره
میکند .هرچه روابط در سازمان حال

شبکه ای بیشتری به ختود بگیترد ،پیونتدهای مختلتف بتی

اعضا شکل گرفته و بستر مناس تری برای برقراری تعامالت اجتماعی که بته کتارآفرینی ستازمانی
منجر میشوند ،فراهم میشود ) .(Mausumi & Sharmistha, 2015, p.9از سوی دیگر ،بعد ارتبتاطی
و بعد شناختی سرمایة اجتماعی به ماهی
پدیدهها و ایجاد روای های مشترک دالل

و کیای

روابتط بتی اعضتا و امکتان درک مشتترک از

دارند .هرچه صمیمی

و حس مشتترک بتی کارکنتان

بیشتر شود ،بستر الزم برای تسهیم دانش و همسویی اهداف کارکنان با یکدیگر و با ستازمان بیشتتر
میشود .در ای بستر تالش همگانی برای رف مشکالت سازمان و استااده از فرص ها افزایش یافتته و

بهطور خاص نوآوری و کارآفرینی برای ترق اهداف فردی و سازمانی ارتقا مییابتد (

Maria et al.,

 .)2015, p.5بر ای اساس ،فرضیههای فرعی پةوهش به شرح زیر مطرح میشود:
 .2سرمایة ساختاری بر کارآفرینی ستازمانی در شترک هتای کوچتك و متوستط منطقتة ویتةة
اقتصادی سیرجان تثییر معناداری میگیارد.
 .1سرمایة رابطه ای بر کتارآفرینی ستازمانی در شترک هتای کوچتك و متوستط منطقتة ویتةة
اقتصادی سیرجان تثییر معناداری میگیارد.
 .9سرمایة شناختی بر کتارآفرینی ستازمانی در شترک هتای کوچتك و متوستط منطقتة ویتةة
اقتصادی سیرجان تثییر معناداری میگیارد.
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سرمایة اجتماعی

سرمایة ساختاری
کارآفرینی سازمانی

سرمایة رابطهای
سرمایة شناختی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
ای پةوهش از نظر ماهی

و روش از نوع توصیای – همبستگی و از منظر هدف ،کاربردی است .

ابزار جم آوری داده ها دو پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتمتاعی (11پرسشتی ناهاپیت

و گوشتال

( ))2333و کارآفرینی سازمانی (22پرسشی هیل ( ))1119بوده اس  .جامعة آمتاری ایت پتةوهش
شامل همة کارکنان شرک های کوچك و متوسط منطقة ویةة اقتصادی ستیرجان است

کته تعتداد

آن ها در سال  2934برابر  712نار بوده اس  .از جامعة آماری مزبور براستاس جتدول کرجستی و
مورگان ( )2371نمونه ای به حجم  152نار تعیی شد و به صورت طبقته ای تصتادفی و بته شتیوة
سهمیه ای متناس

سهم هر شرک

مشخص شد .از  191پرسشنامة برگردانده شتده113 ،پرسشتنامه

کامل بوده و تجزیهوترلیل شد .بهمنظور حصول اطمینان از روایی پرسشنامهها ،روایی سازه بهکتار
گرفته شد.
برای اطمینان از مناس بودن دادهها ،آزمون بارتل

انجام گرف

و شاخص  KMOبررسی شتد.

نتاین ای ترلیل در جدول  2بیان شده اس  .شاخص  KMOبرابر با  1/312اس
و نزدیك به عدد  2اس

و ضری

معنتاداری آزمتون بارتلت

میدهد ترلیل عاملی برای شناسایی ساختار و مدل عاملی مناس

که بزرگتر از 1/1

کتوچکتر از  1/15است
اس .

کته نشتان
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جدول  .1آزمون بارتلت و شاخص KMO

شاخص
آزمون بارتلت

KMO

آماره

3714/315

درجة آزادی

1121

ضری
باتوجه به اینکه در حال

1/312

معناداری

1/111

معناداری ارزش تی برای همة پرسشها بزرگتر از  2/31بود .بنابرای ،

رابطة بی پرسشها و متغیرها معنادار بود .در حال

تخمی استاندارد نیز بارهتای عتاملی بتاالتر از

 1/5بود ،بنابرای  ،پرسش ها برای متغیرهای ترقی مناس

بودند .همچنی  ،با توجته بته جتدول 2

روایی همگرا متغیرهای پتةوهش تثییتد شتد ( )Magner et al., 1996و بتهمنظتور ستنجش پایتایی
پرسشنامه ها ضری

آلاای کرونباخ و شتاخص پایتایی ترکیبتی مراستبه شتد .بته ایت منظتور 91

پرسشنامه در جامعة آماری توزی شد .با توجه به جدول  1مقدار  CRو آلاای کرونباخ بترای همتة
متغیرها تثییتد متیشتود ،زیترا بزرگتتر از  1/7هستتند

( Treadway et al., 2004; Harris & Harris,

.)2007
جدول  .2ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا

متغیرها

ضريب آلفاي کرونباخ ضريب پايايي ترکیبي

AVE

سرمایة ساختاری

1/31

1/31

1/49

سرمایة رابطهای

1/73

1/31

1/52

سرمایة شناختی

1/31

1/34

1/55

سرمایة اجتماعی

1/39

1/32

1/19

کارآفرینی سازمانی

1/32

1/32

1/53

جدول  .3بررسی روایی تشخیصی

1

2

3

سرمایة ساختاری

1/15

سرمایة رابطهای

1/55

1/72

سرمایة شناختی

1/52

1/13

1/74

کارآفرینی سازمانی

1/51

1/12

1/79

4

1/71
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همان گونه که در جدول  9مشخص اس  ،جیر  AVEهر سازه (قطر اصلی ماتریس) از ضتری
همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر اس

که ای مطل

حتاکی از قابتل قبتول بتودن روایتی

واگرای سازهها اس .

یافتههای پژوهش
بررسی مشخصات جمعی شناختی شرک کننتدگان نشتان داد  72/93درصتد پاستخگویان مترد و
 13/11درصد از آنها زن بودند .در میان پاسخگویان بیشتری فراوانی مربوط به رده سنی  92تا 41
سال و کمتری فراوانی مربوط به رده سنی  52سال و باالتر بود .در زمینة ترصتیالت پاستخگویان
کمتری فراوانی مربوط به افراد فوقلیسانس و بیشتری فراوانی مربوط به دارندگان مدرک لیستانس
بود .به منظور بررسی روابط بیان شده در فرضیهها ،نخس

با استااده از مدل معناداری ،معناداربودن

ایر هریك از روابط پیشبینیشده بررسی ،سسس با بهکارگیری مدل استتاندارد ،میتزان و چگتونگی
تثییر هر یك از ای روابط ارزیابی شد.

شکل  .2مدل ساختاری با ضرایب معناداری برای آزمون فرضیة اصلی
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شکل  .3مدل ساختاری با ضرایب استاندارد برای آزمون فرضیة اصلی

با توجه به شکل  1در صورتی که مقدار تی ،بی  +2/31و  -2/31باشد ،روابط بی متغیرهتا در
سط اطمینان  35درصد معنادار نخواهد بود ،و در صتورتی کته مقتدار تتی ،بزرگتتر از  +2/31یتا
کوچکتر از  -2/31باشد ،روابط بی متغیرها در سط اطمینان  35درصد معنادار خواهد بود ،که بتر
ای اساس همة روابط موجود در مدل معنادار اس  .براساس شکل  9نیتز ضتری

استتاندارد بتی

سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی برابر  1/53اس  .ای مقدار نشان دهندة تثییر خوب سترمایة
اجتماعی بر کتارآفرینی ستازمانی است  .زیترا ایت ضتری
خروجیهای نرمافزار ضری

بتی  1/9و  1/1است  .بتا توجته بته

همبستگی بی ای دو متغیر  1/53اس .

خالصة نتاین مدلسازی معادالت ساختاری در جدول  4بیان شده اس .
جدول  .4نتایج آزمون فرضیة اصلی تحقیق

روابط متغیرهاي تحقیق

مقدار تي

ضريب تأثیر

نتیجه

سرمایة اجتماعی  -کارآفرینی سازمانی

7/74

1/53

تثیید فرضیه
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همان طور که در جدول  4مشاهده میشود ،متغیر «سرمایة اجتماعی» تثییر مستتقیم و معنتاداری
بر «کارآفرینی سازمانی» میگیارد.
در جدول  5شاخصهای برازش مدل ساختاری بیان شده اس  .همانطور که مالحظه میشتود
مدل ترقی از برازش مناسبی برخوردار اس

و سط پییرش شاخصها برآورده شده اس .

جدول  .5شاخصهای برازش برای مدل

شاخص

خيدو بر درجة آزادي

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

IFI

مقدار مراسبهشده

9/11

1/129

1/31

1/31

1/31

1/31

1/32

سط قابل قبول

>5

>1 /2

<1/31

<1/31

<1/31

<1/31 <1/31

مناس

مناس

مناس

مناس

نتیجه

مناس

مناس

در ادامه ،مدلهای ساختاری برای آزمون فرضیههای فرعی ترقی ترسیم شده اس .

شکل  .4مدل ساختاری با ضرایب معناداری برای آزمون فرضیههای فرعی

مناس
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شکل  .5مدل ساختاری با ضرایب استاندارد برای آزمون فرضیههای فرعی

جدول  .6نتایج آزمون فرضیههای فرعی تحقیق

روابط متغیرهاي تحقیق

مقدار تي

ضريب تأثیر

نتیجه

سرمایة ساختاری – کارآفرینی سازمانی

1/31

1/79

تثیید فرضیه

سرمایة رابطهای  -کارآفرینی سازمانی

1/57

1/14

تثیید فرضیه

سرمایة شناختی -کارآفرینی سازمانی

1/31

1/51

تثیید فرضیه

در جدول  7شاخصهای برازش مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای فرعی ترقی بیان شده
اس  .همانطور که مالحظه میشود مدل ترقی از برازش مناسبی برخوردار اس
شاخصها برآورده شده اس .

و سط پییرش
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جدول  .7شاخصهای برازش مدل ساختاری

رديف

شاخص برازش

سطح پذيرش

مقدار مدل

2

خیدو بر درجة آزادی

2-5

1393

1

RMSEA

> 1 /2

1/171

9

GFI

<1 /3

1/34

4

AGFI

<1 /3

1/32

5

NFI

<1 /3

1/31

1

NNFI

<1 /3

1/34

بحث و نتیجه
هدف ای ترقی بررسی تثییر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شترک هتای کوچتك و
متوسط منطقة ویةة اقتصادی سیرجان بوده اس  .دادهها با روش متدلستازی معتادالت ستاختاری
تجزیه وترلیل شد .نتاین مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد مدل ترقی برازش مناستبی دارد.
براساس نتاین آزمون فرضیه ها ،سرمایة اجتمتاعی تتثییر مثبت

و معنتادار بتر کتارآفرینی ستازمانی

میگیارد .یعنی با افزایش پیوندهای شبکهای ،روابط شبکهای و ارتقای همگنتی گتروههتا ،اعتمتاد،
تعهدات و انتظارات متقابل و هویت

مشتترک ،قتدرت و جستارت بیشتتری بته اعضتای ستازمان

میبخشد .ای سط از روابط و اعتماد به توانمندی ها و نی های یکتدیگر ،زمینتة تبتادل دانتش و
تجربه ها را فراهم میکند و با خل دانش جدید توسط همکاران همتراه خواهتد شتد .پتس نقتش
شبکهها اجتماعی در تقوی

نوآوری و توسعة کارآفرینی مهم اس  .نتاین ای ترقی با یافتتههتای

ترقی اسدی و مرادی ( ،)2931امامی و همکاران ( ،)2932تسلیمی و همکاران ( )2935همخوانی
دارد .به عبارت دیگر ،با کاهش یا افزایش سترمایة اجتمتاعی ،کتارآفرینی ستازمانی نیتز کتاهش یتا
افزایش مییابد ،پس سازمانی می توانتد کتارآفرینی داشتته باشتد کته از سترمایة اجتمتاعی ختوبی
برختوردار باشتد )Doh & Edmund, 2011؛ استدی و مترادی2931 ،؛ امتامی و همکتاران،

.)2932
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سازمانی که سرمایة اجتماعی خوبی داشته باشد ،می تواند با تثییر بر تبادل اطالعات و انتقال دانتش
ضمنی و صری ( ،)Kent et al., 2014موج

شکوفایی نظرهای جدید در افراد شود (

 )et al., 2015و ای ایدههای جدید باعث خالقی
کارآفرینی سازمانی را در پی خواهتد داشت

و نوآوری میشود و ایت خالقیت

Madhooshi

و نتوآوری،

(Anderson, & Miller, 2003؛ تستلیمی و همکتاران،

 .)2935تخصیص اعتبار ،زمان و امکانات برای ابداعات و ابتکارات ،با ریسك بته نتیجته نرستیدن و
برنگرداندن سرمایه همراه اس

که بنگاه های اقتصادی در شرایط عادی (به دلیل ناامنی اقتصادی) از

آن اجتناب میکنند ،در حالی که وجود سرمایة اجتماعی بی بنگاهها و همکاری آنان ،هزینة ابداع و
ابتکار ای بنگاه ها را سرشک  ،و از ورشکستگی یك بنگتاه جلتوگیری متیکنتد .در ایت صتورت
ابداعات گسترش مییابد و به نتیجه میرسد و همان طور که میدانیم انقالبهای بزر
عمدة پیشرف های اقتصادی ،حاصل ابداعات و ابتکارات بوده اس

اقتصادی و

(مصطاوی.)2937 ،

سازمانها باید برای کارکنان خود فرص هایی را ایجاد کنند که بتوانند آموختههای جدید ختود
را به دیگران انتقال دهند و هنگامی ترلی
مناس

به یادگیری و انتقال آن به دیگران میشوند کته شترایط

و از جمله جو اعتماد ،حس همکاری و مشارک

در ستازمان ایجتاد شتود (.)Yang, 2004

شواهدی وجود دارد که سازمانهایی که از سرمایة اجتماعی قدرتمندی سود میبرند ،میتواننتد بته
سرمایههای الزم برای کارآفرینی و فعالی هتای شتجاعانه دست
میتوان گا
مشارک

یابنتد (بیکتر .)2931 ،2بنتابرای ،

مدیران سازمانها می توانند با اتخاذ تدابیر الزم یعنی با ایجاد جو اعتماد ،همکتاری و

بی اعضای سازمان که از متلاههای سترمایة اجتمتاعی مرستوب متیشتوند در تولیتد و

انتقال دانش موف باشند و کارآفرینی سازمانی را بهبود بخشند (امی بیدختی و نظری.)2933 ،
براساس یافتههای ای پةوهش ،در حوزة عملی پیشنهاد میشود مدیران کس وکارهای کوچك
و متوسط کارکنان خود را تشوی به بیان راهکارهای نوی و نظرهای خالقانه در جوی صتمیمی و
آکنده از اعتماد کنند ،مدیران شرک ها با اتخاذ تدابیری الزم از جمله با تثکید بر آموزش کارکنتان،
1. Baker

تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی )مورد مطالعه :کسبوکارهای کوچک و متوسط منطقة ویژة ...
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شغلی کارکنان را افزایش دهنتد،

سترمایة اجتمتاعی و بته تبت آن کتارآفرینی ستازمانی متیشتود .متدیران

شرک ها میتوانند از طری عواملی مانند تروین فعالی های گروهی ،پروژهای و جز آن رابطة بتی
کارکنان و هنجارهای گروهی را کنترل و ستازماندهی کننتد کته ایت نیتز باعتث تقویت

سترمایة

اجتماعی میشود .از طرف دیگر ،در حوزة نظری ،بررسی متغیرهتای دیگتری کته در رابطتة میتان
سرمایة اجتماعی و کارآفرینی می تواند نقش میانجی یا تعدیلکننده ایاتا کننتد ،متیتوانتد موضتوع
ترقیقات آتی قرار گیرد.
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منابع و مآخذ
 .2احمدی ،سید علی اکبر ،نظری زاده ،امیرعباس ،سسهوند ،رضا و نظرپوری ،امیرهوشتن

(.)2931

بررسی رابطة سرمایة روان شناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنتان پلتیس فرودگتاه هتای
کشور .فصلنامة دانش انتظامی ،سال  ،25شمارة  ،4صارات .11-73
 .1اسدی ،نوید و مرادی ،آرام ( .)2931بررسی رابطة بی سرمایة اجتماعی و کتارآفرینی ستازمانی

در وزارت ورزش و جوانان .نشریة مدیری

و فیزیولوژی ورزشی شتمالی ،دورة  ،2شتمارة ،1

صارات .13-49
 .9امامی ،مصطای ،دارابی ،مریم و احمدی ،صدی ( .)2932بررسی رابطة بی سرمایة اجتمتاعی و
کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی سازمانهای دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی

کرمانشاه .کنارانس ملی کارآفرینی و متدیری

کست وکارهتای دانتشبنیتان ،بابلستر ،شترک

پةوهشی طرود شمال ،آبانماه .2932
 .4امیرخانی ،طیبه و پتورعزت ،علتیاصتغر ( .)2937بترآورد رونتد سترمایة اجتمتاعی در ایتران.
ترقیقات اقتصادی ،شمارة  ،2صارات .23-91
 .5امی بیدختی ،علی اکبر و نظری ،ماشاهلل ( .)2933ارائة یك مدل نظری با استااده از متلاتههتای
سرمایة اجتماعی برای ایجاد سازمان دانشمرور (راهکاری جهت

بهبتود عملکترد اقتصتادی).

مجموعة مقاالت همایش ملی سرمایة اجتماعی و توسعة اقتصادی ،سمنان ،اساند .2933
 .1بیکر ،وای ( .)2931مدیری

و سرمایة اجتماعی .ترجمة الوانی ،سید مهدی و ربیعی منتدجی ،

تهران :انتشارات سازمان مدیری

صنعتی.

 .7تسلیمی ،مرمدرضا ،منوریان ،عبتاس و آشتنا ،مصتطای ( .)2935بررستی رابطتة بتی سترمایة

اجتماعی و کارآفرینی سازمانی .فرهن

مدیری  ،سال  ،4شمارة  ،24صارات .17-51

 .3حسینی اقدم ،سید سجاد ( .)2931مقایسة میزان کارآفرینی سازمانی در دانشگاههتای دولتتی و
آزاد اسالمی شهر تبریز و رابطة آن با ویةگیهای شخصیتی کارکنان .پایاننامة کارشناسی ارشد،
دانشگاه فردوسی مشهد.
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 .3رحمانی ،تیمور ،امیری ،میثم و عباسینةاد ،حسی ( .)2931بررسی تثییر سترمایة اجتمتاعی بتر

رشد اقتصادی ایران ،مطالعة موردی استانهای کشور با روش اقتصادسنجی فضایی .فصتلنامتة
پةوهشهای اقتصادی ،سال  ،1شمارة  ،1صارات . 2-91
 .21رنجبر ،احمتد و شتریع جعاتری ،استماعیل ( .)2932بررستی رابطتة بتی سترمایة فکتری و
کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی سازمانهای دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی

استان تهران) .کنارانس ملی کارآفرینی و مدیری

کس وکارهای دانش بنیتان ،بابلستر ،شترک

پةوهشی طرود شمال ،آبانماه .2932

 .22شریایان یانی ،مریم ( .)2931سرمایة اجتماعی :مااهیم اصلی و چتارچوب نظتری .فصتلنامتة
علمی و پةوهشی رفاه اجتماعی ،سال  ،2شمارة  ،1صارات .5-23
 .21صالری ،مرمد و داوودی ،داوود ( .)2934کارآفرینی و عصتر تکنولتوژی ،ستاری :نشتر مهتر
ساجده.
 .29علمی ،زهرا ،شارعپور ،مرمود و حسینی ،امیرحسی ( .)2934سترمایة اجتمتاعی و چگتونگی
تثییر آن بر اقتصاد .مجلة ترقیقات اقتصادی ،شمارة  ،72صارات .131 -193
 .24فراهانی ،ابوالاضل ،قاسمی ،حمید و مرمدی ،نصراله ( .)2931بررسی عوامل مریطی متتیر بتر
روحیة کارآفرینی دانش آموختگان ترصیالت تکمیلی رشتة تربی

در مدیری

بدنی .پةوهشهای کتاربردی

ورزشی ،دورة  ،1شمارة  7( 9پیاپی) ،صارات .12 -74

 .25قلیچلی ،بهروز و مشبکی ،اصغر ( .)2935نقتش سترمایة اجتمتاعی در ایجتاد سترمایة فکتری
سازمان (مطالعة دو شرک

خودروسازی ایرانی) .فصل نامة دانش مدیری  ،سال  ،23شمارة ،75

صارات .2-24
 .21کوراتکو ،دانلد و هاجتس  ،ریچارد ( .)2939نگرشی بتر کتارآفرینی .ترجمتة عامتل مررابتی و
ابراهیم معاصر ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.
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