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ساخته سرمایۀ   نامه محقق ، با استفاده از پرسش1392خودرو، در سال 
ساخته براي   نامۀ محقق و پرسش) 2002نهاپایت و گوشال، (اجتماعی 

به روش ) 2003آنتونیک و هیسریچ (ابعاد هفتگانۀ کارآفرینی سازمانی 
تجزیه . اي متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند گیري سهمیه مونهن

ضریب (و استنباطی ) میانگین( ها در دو سطح توصیفی و تحلیل داده
صورت ) همبستگی پیرسون، آزمون میانگین، رگرسیون خطی دومتغیره

نتایج نشان داد که بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد پنجگانۀ آن با میزان . گرفت
نتایج آزمون رگرسیون خطی . ارآفرینی سازمانی رابطۀ مستقیم وجود داردک

نشان داد بین دو متغیر سرمایۀ اجتماعی و میزان کارآفرینی سازمانی، رابطۀ 
 درصد 21بینی  خطی وجود دارد و سرمایۀ اجتماعی سازمانی توانایی پیش

رت کلی نشان صو نتایج به. از تغییرات واریانس کارآفرینی سازمانی را دارد
تکنولوژیکی ـ (اي تلفیقی  عنوان سازه دهد، کارآفرینی سازمانی، به می

هاي آن  از کمیت و کیفیت سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه) مدیریتی ـ اجتماعی
  .پذیرد تأثیر  مستقیم می

هاي   سرمایۀ اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، اعتماد، شبکه:مفاهیم کلیدي
  .اجتماعی

  
  مسئلۀ پژوهش

 ،»محوردانش« به اقتصاد ها سازمان ورود و حاضر عصر تحوالت و تغییر به توجه با
 شده برخوردار خاصی اولویت و اهمیت سازمان از منابع سایر به نسبت انسانی نیروي
 کارآفرینی و تحول، نوآوري موضوعات اخیر دهۀ چند طول در دیگر، سوي از .است
 امروزه،. استکرده  جلب خود به خصوصیو  دولتی هاي سازمان در را زیادي توجه

 فضاهاي متعدد و شرایط در که کنندمی توصیف فرایندي عنوان را به کارآفرینی محققان
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نگریست  آن به مددرسانی اقتصادي زاویۀ از تنهاییبه نباید و گیردمی شکل
)Zampetakis & et al, 2009.( مباحث در اصطالح کارآفرینی امروزه دیگر، سخن به 

 براي تالش و جوامع در دولت نقش اهمیت از عمدتاً ناشی که شده وارد دولتی بخش
 & Zampetakis(است  بوده آنها عملکرد بهبود و دولتی هاي سازمان تحول در ایجاد

Moustakis, 2007.( کارآفرینی مانند هاي مختلفیشیوه به سازمانی درون کارآفرینی 
 شده تفسیر سازمانی وکارکسب و سازمان ینی داخلکارآفر سازمانی، کارآفرینی درونی،
 ).Antoncic & Hisrich, 2004(است 

. رودمی شمار به سازمانی و اقتصادي توسعۀ در مهمی عنصر سازمانی،  کارآفرینی
 بلکه باشد، داشته اهمیت بزرگ هايسازمان براي تواندمی تنها نه سازمانی کارآفرینی

 :Bohringer, 2004(باشد  مهم نیز متوسط و وچکک هايسازمان براي تواندمی

 شامل و گسترده مفهومی بسیار سازمانی، کارآفرینی معتقدند که پژوهشگران).104
 پویا، کارآفرین، هاي سازمان. است جدید رفتارهاي یا فکرها سازي پیاده و توسعه ایجاد،
 ,Antonic and hisrich(هستند  بصیرت رهبرانشان و پویندگی نمایانگر اغلب و خالق

 از ايتازه و متنوع اشکال با سازمانی کارآفرینی  معتقدند همکارانش و دس ).2 :2001
. است در ارتباط آمیزمخاطره کارهاي ایجاد و نوآوري سازمانی، حیات تجدید قبیل

 ارتباطات غیررسمی، افقی، ساختار قبیل از هاییویژگی داراي کارآفرین هايسازمان
) جذب تهدید (گراعملکرد و فرصت براساس ارزیابی بلندمدت، ریزي امهبرن و راهبرد
 ). Dess et al, 2003: 55(هستند 

در  کارآفرینی رفتارهاي پدیدآورندة را سازمانیدرون کارآفرینی )2001( رابینسون
 فرصتهاي کردنو دنبال سازمانی اقتدار داخلی، منابع مجدد ساماندهی سازمان، درون
 که کرد تصور نباید چنین. )Robison, 2001(کرده است  بیان مانساز در جدید

در  بلکه شود، می دیده کارآفرین هاي در سازمان تنها سازمانی درون کارآفرینی
حالی  در این .بیفتد اتفاق تواند می نیز )غیرکارآفرین(بوروکراتیک  سنتی و هاي سازمان

 دولتی، هاي ن سازما خصوص به ها، سازمان در کارآفرینی نداشتن وجود امروزه که است
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 امر باعث این .انجامیده است ها سازمان در وريبهره کاهش و بوروکراسی تشدید به
بلکه در  است، انتظار از حد تر کم فعالیتشان تنها نه که شده هاییسازمان گیريشکل

. )57: 1392چیذري و دیگران، (غیراثربخش هستند  و بیهوده و ناکارآمد برخی موارد
 این در حاکم وضعیت که مطلب است این مؤید ایران دولتی هايسازمان در کلی روند

دالیل ناکارآمدي  ترین مهم که رسد می نظر به و غیرکارآفرینانه است و سنتی ها سازمان
 سازمانی کارآفرینی درون و نوآوري فقدان در باید را ایران دولتی هايسازمان
  .کرد وجو جست

هاي کارآفرینی نتیجۀ سازوکارها و تعامالت اجتماعی است، در  لیتکه فعا درحالی
هاي شخصیتی و ساختاري و   صرفاً به ویژگیها تر پژوهش موضوع کارآفرینی، بیش
ترین عامل مورد غفلت قرار  عنوان مهم اند و سرمایۀ اجتماعی به موقعیت محیطی پرداخته

عنوان یک پدیدة اجتماعی باعث  سرمایۀ اجتماعی به). Ulhoi,2004: 82(گرفته است 
شود و در  پذیري می پروري، تسهیل رفتارهاي نوآورانه و ریسک بروز خالقیت، ایده

هاي کارآفرینانه نقش مهمی دارد، چرا که کارآفرینی یک فرایند اجتماعی ـ  فعالیت
که  نخست آن: اقتصادي است که از دو طریق به شرایط و بافت اجتماعی متکی است

که  نان افرادي هستند که محصول محیط اجتماعی خود هستند و دوم اینکارآفری
کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم وجود پیوندها و 

  . گذارد ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تأثیر می
 بـه  نداشـتن  رو هـستند دسترسـی   یک موضوع بسیار مهم که کارآفرینان با آن روبه       

 ایـن  در . پـرداختن بـه کـسب و کـار جدیـد اسـت         ةگیري دربار   طالعات براي تصمیم  ا
تري دسترسی دارنـد    اجتماعی باالتر به منابع و اطالعات بیش ۀموقعیت افرادي با سرمای   

یـابی بـه بازارهـاي جدیـد        کسب و کار و دست     ۀتوانند در روند تشکیل و توسع       که می 
. دارد کارآفرینـان  بـراي  اي  ویـژه  اهمیـت  جتمـاعی ا سرمایۀ رو این از باشند،  تأثیرگذار

 تـري  بـیش  اجتماعی سرمایۀ داراي که اجتماعی هاي  گروه در مستقر کارآفرینان عالوه  به
 و شـوند   مـی  واقـع  هـا   شبکه داخل سودمندي هاي  وضعیت در فراوان احتمال به هستند
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ري را تشخیص هاي تجا  ثر فرصت ؤد به طور م   بتوانن که هست تري بیش احتمال بنابراین
  . داده و از آن بهره گیرند

از ســوي دیگــر ارتباطــات اجتمــاعی از طریــق شناســایی و کــشف تهدیــدات و 
بـه   کارگیري اقداماتی براي خنثی کردن عدم اطمینان محیطی هاي محیطی و با به     فرصت

ارتباطـات   .شـود   مـی منجـر   ) هاي کارآفرینی سـازمانی     از دیگر شاخصه  (بروز پیشگامی   
 تعـامالت  کارگیري  به .دنبال دارد  همچنین تسهیل انتقال دانش در سازمان را به       اجتماعی  
 بلکه رساند،  می سود ارتباطات این در کنندگان  مشارکت به تنها  نه ها سازمان در اجتماعی

زها و تهدیدات محیطی به مزایایی نیا به پاسخ زمان و هزینه کاهش با نیز ها سازمان خود
  .کنند دست پیدا می

رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی این راستا این مقاله سعی دارد که در 
براي روشن شدن . سازمانی را در واحد صنعتی ایران خودرو مورد مطالعه قرار دهد

پردازد و سپس ارتباط این  موضوع ابتدا به بحث دربارة سرمایه اجتماعی و کارآفرینی می
  .  کرددو متغیر را بررسی خواهد

  
  نی نظريمبا

این قسمت مروري مختصر و مفید بر دو مفهوم سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی سازمانی 
  .   است

  
  مفهوم سرمایۀ اجتماعی
شناسـی و  هاي تبیینـی در مالحظـات جامعـه      ترین چارچوب مفهوم سرمایه یکی از غنی    

. جـو کـرد   و  توان منـشاء آن را در اندیـشۀ مـارکس جـست            اقتصادي معاصر است و می    
گـذاري و    عنوان یک مفهوم، سـرمایه     به. هم یک مفهوم و هم یک نظریه است       » رمایهس«

عنوان نظریـه مکانیـسمی      سرمایه به . شوند منابع باارزش در جامعه، سرمایه محسوب می      
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   شـوند  شود که با آن چنین منابع باارزشـی تولیـد، بازتولیـد و انباشـت مـی       محسوب می 
)Lin and Erickson,2008.(  

عنوان منابع باارزشی درنظر گرفته شده   سرمایۀ اجتماعی هم، سرمایه بهدر نظریۀ
گیري مرکزي  جهت. است که براي کنشگران فردي و جمعی در یک جامعه بازدهی دارد

در توسعۀ مفهومی سرمایۀ اجتماعی این است که سرمایۀ اجتماعی در روابط اجتماعی 
از طریق » ارزش افزوده«شود و تولید آن فرایندي است که با آن  کسب می

 . شود گذاري در روابط اجتماعی حاصل می سرمایه

تعاریف مختلفی در مورد سرمایۀ اجتماعی طرح و براي بیان فضاي مفهومی ایـن              
  ، روحیـه جمـاعتی     ،از واژگـان و تعـابیر مختلفـی چـون انـرژي اجتمـاعی               اصطالح،  
  ،، لطافـت اجتمـاعی  هـاي محلـی    ، شـبکه   فـضیلت مـدنی     ،هاي اجتمـاعی    پیوستگی

هاي رسمی و غیررسمی،  ، منابع اجتماعی، شبکه   ، زندگی جماعتی  هاي گسترده   دوستی
 بــه اعتقــاد برخــی،.  اســتفاده شــده اســت و چــسب اجتمــاعیهمــسایگی خــوب

  . نظري مورد استفاده است هاي مختلف از سرمایۀ اجتماعی، ناشی از زمینۀ سازي مفهوم
اي داللت  سازه یا مفهومی پیچیده و چندوجهی، به پدیدهعنوان  سرمایۀ اجتماعی به

در . دارد که منبـع اصـلی زایـش آن، اجتمـاع یعنـی حـوزة تعـامالت اجتمـاعی اسـت                  
هاي فرهنگی، سیاسی  نظام نظام اجتماع در ارتباط متقابل با دیگر خرده اي، خرده هرجامعه

عی توأم بـا احـساسات و   ترین منبع و قلمرو روابط و تعامالت اجتما       و اقتصادي، اصلی  
عواطفی است که مولد تعهدات متقابل براي برقراري پیوندها و وصل کردن کنشگران به 

                                                
1. Social energy 
2. Community spirit 
3. Social bands 
4. Civic virtue 
5. Community network 
6. Social ozone 
7. Extended friendships 
8. Community life 
9. Good neighbourliness 
10. Social glue 
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همدیگر و ایجاد اعتماد، همبستگی، انسجام و محیط گرم و سینرژي الزم براي تـسهیل                
سـرمایۀ  . ها و تأمین سالمت جسمانی و روانی و شـور و نـشاط اجتمـاعی اسـت             کنش

عنوان مثال هر چـه از        به. صلتی پویا، خودزایشی و خودتکوینی است     اجتماعی داراي خ  
شود؛ زیرا اعتماد کردن، میزان اعتماد را      تر می تر استفاده شود، میزان آن بیش     اعتماد بیش 
  ).33: 1386عبداللهی، (کند  تقویت می
نوع تقسیم سه  اجتماعی را به ۀ بر مبناي نوع رابطه، سرمای، نیز)2001 (كاولک

  : استهکرد
پیوندهاي بین افراد مشابه، از جمله خانوادة : گروهی سرمایه اجتماعی درون -1

.دهداي، دوستان نزدیک و همسایگان را پوشش میهسته
تر افراد مشابه، از دورتر و پرفاصلهپیوندهاي : گروهی میان اجتماعی ۀسرمای -2

.گیردهاي سطحی را دربرمیجمله دوستی و همکاري
هاي غیرمشابه اشاره ه افراد غیرمشابه در موقعیتب  : ارتباطیسرمایه اجتماعی -3

دارد، از جمله کسانی که کامالً خارج از اجتماع هستند و به این طریق اعضا را قادر 
تراز منابع قابل استفاده در داخل اجتماع، نفوذ اي گستردهسازد تا بر منابعی با دامنهمی

).71ـ ،1388 :70فیلد(داشته باشند 
  

  مفهوم کارآفرینی سازمانی
 به توجه با آمده، عمل به کارآفرینی خصوص در که مختلفی هاي بندي میان دسته از

 براساس. دارد تري بیش کاربردهاي پرلمن و کورنوال بندياین مقاله، تقسیم موضوع
 که شودمی ظاهر عمده شکل سه قالب در کارآفرینی کلی، طور به بندي، تقسیم این

                                                
1. Bonding social capital 
2. Bridging social capital 
3. linking 
4. Field 
5. Cronwall & Perleman 
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 یا سازمانی کارآفرینی و سازمانی درون کارآفرینی ،فردي کارآفرینی: از ست ا عبارت
 اندکرده کارآفرین بیان افراد براي را مختلفی هاي ویژگی دانشمندان .کارآفرینانه سازمان

 به نیاز ابهام، تحمل متوسط، پذیري ریسک درونی، کنترل کانون: از عبارت است که
و  پشتکار، و اراده و عزم نگري، آینده نوآوري، طلبی، استقالل طلبی،توفیق

  ).144: 1386کردنائیج، (طلبی فرصت
 از سازمانی کارآفرینان که است فرآیندي سازمانی کارآفرینی پینکات زعم به
کاهاالن  و مولینا عقیده به). 2: 1389ستاري قهفرخی، (شوند  می تغییر باعث آن مجراي

 بلندمدت در رقابتی مزیت توسعۀ پایدار منبع تنها تیدرس به سازمانی کارآفرینان )2009(
 سازمانی و فردي سطوح در یادگیري و سازمانی میان کارآفرینی که معتقدند  آنها.هستند

 دیگر عبارت به. )Molina and Callahan, 2009: 388(دارد  وجود متقابلی تأثیر
 با را دانش این ادامه در و رندگی می یاد افراد عنوان به اول در مرحلۀ سازمانی کارآفرینان

 در طورمشخص به را کارآفرینان سازمانی قادرند ها  تیم.گذارند می اشتراك به هایشانتیم
مسئلۀ . گیرند کار به ها شرکت اهداف از پشتیبانی منظور به راهبردي انداز چشم یک

 فرایندهاي به مثبتشان نگرش سازد، می فرد منحصربه را سازمانی کارآفرینان که دیگري
است  تغییري هرگونه با سروکارداشتن به عالقۀ آنها و یادگیري عدم و یادگیري جدید

)Moraless et al, 2006: 22 .(است سازمانی دهد می ترویج را کارآفرینی که سازمانی 
 سازمان هاي  مدل.است توانمند محیط بر تأثیر و یادگیري، خالقیت در زمینۀ که

 ).25: همان(اند  مناسب سازمانی کارآفرینی زمینۀ در مطالعه و بررسی براي یادگیرنده
 ).Ireland et al, 2001: 49(آید  می وجود به یادگیري چارچوب یک در کارآفرینانه رفتار

 گره سازمان با که شود می نیز یادگیري نظیر ملموسی فعالیت سازمانی شامل کارآفرینی
 یاد طورجمعی به که سازمانی است یادگیرنده سازمان اساس این بر. است خورده

                                                
1. Individual entrepreneurship 
2. Entrepreneurships 
3. Corporate Entrepreneurship or entrepreneurial organization 



   
  
  
  

 71   ...  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه 

 موفقیت براي دانش و کاربرد آوري، مدیریت منظورجمع به را خود و مستمراً گیرد می
  ). 72: 1385مارکوارت، (سازد  می سازمان متحول

 باید سازمانی کارآفرینی ترویج معتقدند براي) 1384(زاده مقدم و رحیمی  هادي
 سازمانی توسعۀ کارآفرینی که عواملی. باشد تهداش وجود سازمان درون مناسبی شرایط

 سازمانی، جو. شوند می نامیده محیط کارآفرینی یا جو دهند، قرار می تأثیر تحت را
 مدیریت گیري، مشکل، تصمیمحل ارتباطات، نظیر سازمانی و شناختی فرآیندهاي روان

 و کارآیی نهایت در و نوآوري توانایی رضایت شغلی، انگیزش، یادگیري، تعارض،
 .)120: 1384زاد مقدم و رحیمی،  هادي(دهد می قرار تأثیر تحت را وري سازمانیبهره

 توسعۀ اصلی ابعاد از آن یکی بر حاکم فضاي و سازمانی مدیریتی شرایط بهبود
 در تدوین سازمان فعال کارکنان مشارکت این بین در. است سازمانی کارآفرینی

 راهبردهاي بر از تأکید پرهیز و پذیرانعطاف هاي هبردرا تدوین هاي سازمانی، راهبرد
 اطالعات موقع به دریافت سازمان، مالی منابع مدیریت راهبردي بر تأکید کارانه، محافظه
 واحد سازمان، تأسیس مراتب سلسله کردن کوتاه موثق، اطالعات براساس و عمل

 خالقیت، و نوآوري امیح سازمانی گیري فرهنگشکل بر تأکید و سازمان در کارآفرینی
  .)Chen et al., 2005(دهد  می شکل را سازمان کارکنان کارآفرینی بروز استعداد بستر

همچون،  متغیرهایی بر که کنندمی خلق را هاي کارآفرینانه، سازوکاري چارچوب
 هاي نظام دسترس، در سازمانی، منابع ساختار سازمانی، فرهنگ کارآفرینانه، هاي راهبرد
دو  سازمان در فرهنگ کلی طور به. است وابسته حمایت مدیریت و تشویق و پاداش
 آنها که اي گونه کردن اعضا، به یکپارچه یا متّحد: از عبارت است که دارد اساسی کارکرد

 را خود تا کنند کمک سازمان به و بدانند را یکدیگر ارتباط با کردن برقرار و رفتار شیوة
 این سازمان داخلی یا یکپارچگی اتحاد از منظور. دده وفق خارجی محیط با عوامل

  بگیرند  یاد را مؤثر همکاري شیوة و  شده هویت مشترك داراي اعضا که است
)Daft, 2006(. 
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نوآوري  با منطبق کارآفرینانه هاي با فعالیت رسمی ساختارهاي دیگر سوي از
بافت  و زمینه در هک است این موضوع این براي قابل قبول دلیل. دارد همبستگی منفی

 هايرویه و قوانین با ايگسترده شکل به فعالیت با مرتبط رفتارهاي رسمی،
وجود  به نوآوري و خالقیت براي جزئی بسیار عمالً فرصت و شده کنترل محدودکننده،

 بر را تأکید ترین کم و ساختار بوده این مقابل نقطۀ در غیررسمی ساختارهاي. آیدمی
هاي حل راه زمینۀ در را استقالل میزان ترین بیش این ساختارها. رنددا رسمی هايرویه

 هاي حیطه سراسر در از اطالعات راحت نسبت به تبادل دهندة اجازه و داشته تجربی
 .)Adonisi, 2003(شوند  می محسوب سازمانی

  
  پیشینه موضوع پژوهش

کوراتکو . شوندمی بمحسو سازمانی کارآفرینی براي مهم متغیرهایی نیز سازمانی منابع
 هاي تعقیب راهبرد فراروي چالش ترینعمده که دارند اعتقاد) 1990( و دیگران

 چالش. است کارآفرینانه هاي کوشش براي تحقق الزم منابع تخصیص نحوة کارآفرینانه،
 جاري هاي با راهبرد کارآفرینانه هاي راهبرد تلفیق نحوة ها سازمان از حاضر بسیاري حال

 اساسی هاياولویت از باید کارآفرینانه هايکه فعالیت است معنا بدان این. ستا سازمان
 یک عنوان به سازمان منابع داخلی راستا این در. باشند برخوردار بودجه براي تخصیص

و  مالی امور ادارة نحوة بنابراین شوند،می تلقی نظیربی برتري نسبی و فرد منحصربه منبع
بیگی  علم(است  سازمانی ارتقاي کارآفرینی براي ضرورت یک منابع اتالف از جلوگیري

 )52: 1388و دیگران، 

 ارتقاي در سازمان توانایی که دادند نشان) 1999(دیگر زهرا و دیگران  سوي از
 با که آن مدیریتی هاي فعالیت سازوکارهاي وسیلۀ به ايشکل عمده به سازمانی کارآفرینی

 قالب رهبري در ها فعالیت این از برخی. شودمی تعیین است، در رابطه کارآفرینی میزان
 براي تسهیالتی رهبري راهبردي متضمن. هستند مطرح مدیر هاي فعالیت راهبردي
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ضرورتی  عنوان به سازمان، جاري و بنیادي نوآوري بتوانند به هردو تا است مدیران
 تعهد آن، عملیات و در فرایندها تاکتیکی ضرورتی و سازمان رقابت میزان در راهبردي

 .باشند داشته

 در ویژه به سازمان کارآفرینانه هاي راهبرد که داد نشان پژوهشی در )2008(رینور 
 مثبتی رابطۀ انسانی سازمان، منابع توسعۀ و سازمان رجوعان ارباب جلب رضایت زمینۀ

یگران  همچنین دمیرباغ و د.)Raynor,2008:21-29( سازمانی دارند کارآفرینی توسعۀ با
 در اساسی عامل یک عنوان به را کارکنان از مدیریت سازمان هاي حمایت) 2006(

 ایشان اعتقاد به. اند کرده شناسایی دولتی هاي سازمان در سازمانی توسعۀ کارآفرینی
 دارد رابطه این در مهم نقشی و کارکنان سازمان مدیریت بین ارتباط سهولت

 )Demirbag et al, 2006: 1206(.دق راد  مص)رابطۀ وجود بر پژوهشی در نیز) 1385 
 گیريو شکل اطالعات گذارياشتراك و اعتماد بر مبتنی فرهنگ سازمانی بین مثبت
 .است کرده تأکید کارکنان، در نوآورانه هايایده

 ایـن  بـه  چین در کشور  دولتی سازمان 75 در پژوهشی در )2005(چن و دیگران    
 حمایـت  پـذیر، انعطـاف  سازمانی هايراهبرد سازمانی،فرهنگ   عوامل که رسیدند نتیجه

 نقـش  سـازمانی،  هـاي گیريدر تصمیم  کارکنان فعال مشارکت و کارآفرینان از مدیریت
فورسـت  ). Chen et al, 2005: 530(دارنـد   سـازمانی  توسـعۀ کـارآفرینی   در ايعمـده 

روحیـۀ   وجـود  سـازمانی،  هـاي   همچـون راهبـرد    سازمانی عوامل در پژوهشی ) 2005(
 سـازمانی  کارآفرینی در توسعۀ  را سازمانی فرهنگ و سازمانی منابع سازمان، در نوآوري

 عوامـل  تبیین هدف با را پژوهشی )1383(مقیمی) Furst, 2005: 29(است  دانسته موثر
 انجـام  ایـران  دولتـی  هاي  در سازمان  سازمانی، کارآفرینی بر سازمانی  برون و درون مؤثر
 ها، و روش  فرایندها وضعیت توسعه، و پژوهش نظام راهبرد،  چون عواملی او.است داده
 و پـاداش  نظام مالی، نظام ،)مکانیکی ارگانیکی یا  ساختار (سازمانی ساختار کنترل، نظام

 در را ارتباطـات سـازمانی    نظام و رهبري سبک مدیریت، هاي  سازمان، ویژگی  پرداخت
  .)307: 1384می، مقی(دانسته است  مؤثر سازمانی کارآفرینی توسعۀ
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هایی که انجام دادند، هشت بعد را براي آنتونیک و هیسریچ با توجه به بررسی
عنوان  اند که کارآفرینی سازمانی باید بهآنها بر این عقیده. کارآفرینی سازمانی برشمردند

 ,Antonic & hisrich(حال مرتبط نگریسته شود  مفهوم چندبعدي، متمایز و در عین

2003(.  
  : ابعاد عبارتند ازاین 

  
   ابعاد الگوي کارافرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ-1جدول 

 تعاریف ابعاد

پیگري و ورود به کسب و کارهاي جدید که در ارتباط با بازارها  کسب و کار جدید
 .و محصوالت فعلی است

نوآوري در محصول و 
 خدمات

 خلق و ایجاد محصوالت و خدمات جدید

 هاي تولید ها و رویه نوآوري در تکنیک دینانوآوري در فر

 ، سازماندهی مجدد، تغییر سازمانیراهبردتغییر شکل یا اصالح  خودتجدیدي

احتمال ضرر و زیان در ارتباط با سرعت در اقدامات جسورانه،  پذیري ریسک
 هاي جدید جوي فرصتو استفاده از منابع در حین جست

 ام بودنرویکرد مدیریت عالی در پیشگ پیشگامی

 حالت تهاجمی نسبت به رقبا رقابت تهاجمی
)Antonic & Hisrich, 2003(  

  
  چارچوب نظري پژوهش

هاي بازار و سرمایه کـه بـر          بر عوامل اقتصادي همچون مزیت     ویکلن معتقد است عالوه   
 روابـط اجتمـاعی نیـز       ۀعوامـل غیراقتـصادي نظیـر شـبک        هـستند،    کارآفرینی تأثیرگذار 

 ةعنـوان یـک پدیـد       اجتمـاعی بـه    ۀسرمای. دن کارآفرینی تأثیرگذار باش   ةدد بر پدی  نتوان  می
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پـذیري    و ریـسک   نوآورانهپروري، تسهیل رفتارهاي     اجتماعی باعث بروز خالقیت، ایده    
ۀ بـر ایـن سـرمای    عـالوه . شوند  هاي کارآفرینی محسوب می     جمله شاخصه از  شود که     می

مـستقیم وارد عملکـرد کـاربردي     طـور     اجتماعی است که به    ۀعنوان مشخص  اجتماعی به 
 اجتماعی ۀاین نوع سرمای. شود شود و حضور آن باعث رضایت یا نارضایتی می افراد می
مفهوم کلی رفتار، آن چیـزي اسـت کـه      . دهد هاي مهمی رفتار افراد را شکل می       از جنبه 

کننـد یـا چیـزي را      آن از چیـزي جلـوگیري مـی     ۀواسط  اجتماعی به  ۀافراد داراي سرمای  
 اجتماعی، عملکـرد  ۀبه عبارت دیگر، افراد مستقیماً از وجود سرمای     . کنند می جوو  تجس

 ،جـو، فـرار   و  کنند و دست به اقدامات خاصی از قبیل جـست          مثبت یا منفی دریافت می    
صـورت عـام     مسلماً در این تعریف منظور مـا از افـراد بـه           . زنند جایی و جبران می    جابه

  .ه بالقوه یا بالفعل کارآفرین و کارفرما هستند کاستنیست، بلکه هدف ما افرادي 
هـاي کـارآفرینی نیازمنـد        عنوان یکی از جنبه    نوآوري در محصوالت و خدمات به     

زمانی که یک نوآوري بسیار پیچیده و مستلزم یـک  .  اجتماعی استۀانواع خاص سرمای  
ـ           تخـصص  بایـد . یندهاي کنونی اسـت   اتغییر بنیادین در فر    راد هـاي جدیـد و عمومـاً اف

  .هاستن اجتماعی عامل پیوند بین آۀکار گرفته شوند که سرمای تري به بیش
پـذیر و    مدنی، رفتار ریسکۀ تجارت و یا جامع  ۀعنوان مشخص   اجتماعی به  ۀسرمای

نوآورانه را کـه جـزء الینفـک کـارآفرینی اسـت تـسهیل کـرده و یـا از آن جلـوگیري                       
  ).Daft, 2006: 50(کند می
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  )Liao & Welsch, 2005(عاد سرمایۀ اجتماعی با کارآفرینی  رابطۀ اب-1نمودار 

  
براي سرمایۀ ) 1998(اي در این مقاله، مدل نهاپایت و گوشال  چارچوب پایه

گفته ایشان، ارتباطات اجتماعی و سرمایۀ  به. اجتماعی و دانش کارآفرینانه است
. مانی داشته باشد کارآفرینی سازۀتواند نقش مهمی در توسع اجتماعی موجود در آن می

صورت مبسوط در مقالۀ سال  پیوند بین سرمایۀ اجتماعی و دانش کارآفرینانه سازمانی به
در این مدل سرمایۀ اجتماعی از سه بعد .  نهاپایت و گوشال شرح داده شده است1998

، سرمایۀ اجتماعی سرمایۀ اجتماعی ساختاري: مرتبط به هم تشکیل شده است
 سرمایۀ اجتماعی ساختاري روابط اجتماعی را از.  اجتماعی شناختی و سرمایۀاي رابطه

بندي و اهداف روابط اجتماعی  منظر شبکۀ اجتماعی بررسی کرده و به الگوها، ترکیب
بنابر این ایدة کانونی در سرمایۀ اجتماعی ساختاري، وجود پیوندهاي شبکه . تأکید دارد

                                                
1. Structural social capital 
2 . Relational social capital 
3. Cognitive social capital 
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ها  دها و همچنین ظرفیت بالقوة این شبکهبندي این پیون اي در بین افراد، نوع ترکیب
  ).  1377کلمن، (براي تولید منابع اطالعاتی است

دارند که منابع ساختاري روابط اجتماعی از  پردازان شبکۀ اجتماعی  بیان می نظریه
  :شوند هاي زیر موجب تشکیل منابع  اطالعاتی و دانش کارآفرینانه می راه

  .د و اشاعۀ دانشتوسعۀ دسترسی به اطالعات ارزشمن .1
اي و  حوي که افراد با  استفاده از پیوندهاي شبکهن جویی در زمان به صرفه .2

 .آورند دست می تر به روابط اجتماعی دانش و اطالعات را بسیار سریع

هاي ترکیب و تبادل دانش  توسعۀ روابطی که افراد را از طریق تأثیر بر موقعیت .3
 & Nehapiet(سازد  مند می  در دسترس بهرههاي و سرمایۀ فکري، از اطالعات و فرصت

Ghoshal,1998: 253.( 

تر به محتواي ارتباط  اي سرمایۀ اجتماعی برخالف بعد ساختاري بیش بعد رابطه
اي  هاي سرمایۀ اجتماعی رابطه ترین جنبه  مهم و قابلیت اطمیناناعتماد. اشاره دارد

 هاي مثبتی از قبیل همکاري  خروجیدهندة اعتماد باال در روابط اجتماعی، شکل. هستند
  ).Levin & Cros,2003:3(و دانش است  و تبادل اطالعات

اند که روابط کاري توأم با اعتماد با اشاعۀ  ها در رابطه با اعتماد نشان داده پژوهش
که  بر این عالوه). Andrew& Delahaye,2000(وسیع دانش در سازمان همراه است 

کند، تمایل  آمیز فراهم می هاي مخاطره  براي مشارکت در فعالیتاعتماد انگیزة الزم را
دهد که این  افراد به تجربه، آزمایش و ارزیابی اطالعات و دانش جدید را نیز افزایش می

تواند به توسعۀ خالقیت و کارآفرینی در  می) 1998(زعم نهاپایت و گوشال  موضوع به
  .سازمان منجر شود

                                                
1. Trust 
2. Trustworthiness 
3. Cooperation 
4. Information exchange 
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ایۀ اجتماعی به منابعی اشاره دارد که معانی مشترك را در نهایت بعد شناختی سرم
هاي مشترك را  نهاپایت و گوشال زبان و روایت. آورد ها فراهم می در بین گروه

که روابط اجتماعی شامل  زمانی. دانند هاي این نوع سرمایۀ اجتماعی می ترین جنبه مهم
فردي خود را از  رتباط بینهاي ا توانند توانایی فهم و زبان مشترك باشد، کارکنان می

  ). Morrissl, 2002(هاي اشاعه دانشِ ایجادشده، افزایش دهند  طریق فرصت
تنها براي  نه) هم در ارتباطات نمادین و هم در روابط عملی(وجود زبان مشترك 

هاي کاري  انتقال دانش مفید است بلکه براي ایجاد همگراییِ دانشی، در بین حوزه
پیوند  .هاي شناختی مشترك بسیار ضروري است ن چارچوبسازمان و پدید آورد

درونی عناصر سرمایۀ اجتماعی و تأثیر ترکیبی آنها در تبادل منابع و اطالعات و تولید 
این .  بررسی کردند1998در سال   را ابتدا گوشال و تسايهاي جدید و نوآوري ارزش

تماعی تأثیر مستقیمی بر بعد مطالعه نشان داد که ابعاد ساختاري و شناختی سرمایۀ اج
اي آن دارند که نتیجۀ این تأثیر، خود را در تبادل منابع، ترکیب و تولید دانش  رابطه

توان گفت که سرمایۀ  هاي فوق می براساس تحلیل. دهد جدید در سازمان نشان می
  :کند کند که اشاعۀ دانش را از طریق زیر تسهیل می مثابۀ سازوکاري عمل می اجتماعی به

  .کند ایجاد زبان و حس مشترك که کارکنان را قادر به اشتراك آزادانۀ دانش می .1
تواند کارکنان را به عدم ذخیرة فردي  گسترش اعتماد و قابلیت اعتماد که می .2

.گذاري آن در سازمان تشویق کند دانش و اشتراك
مایۀ کنند که رابطـۀ مثبتـی بـین سـر     در پایان اشاره می) 1998( نهاپایت و گوشال  

صـورت مـستقیم بـر     نحوي که سرمایۀ اجتمـاعی بـه     اجتماعی و یادگیري وجود دارد به     
 اي  دانش کارآفرینانه تأثیر گذاشته و دسترسـی بـه منـابع شـبکه     و تبادلفرایند ترکیب 

  .کند دانش را آسان می
                                                

1. Innovation 
2. Tsai 
3. Combination 
4. exchange 
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دو نوع اصلی سرمایۀ اجتماعی، سـرمایۀ اجتمـاعی اتـصالی و سـرمایۀ اجتمـاعی               
هاي کاري مختلف سرمایۀ اجتماعی را به دانش کارآفرینانه مـرتبط         حوزه. دانتقالی هستن 

کنند که مهارت و دانـش      هاي بسته کار می    هایی افراد در گروه    در چنین حوزه  . سازند می
هـاي خالقانـه در    سرمایۀ اجتماعی انتشار دانش و ایده . کند مشترکی براي آنان ایجاد می    

سرمایۀ اجتمـاعی باعـث ایجـاد تعـاون و          . کند  می هاي مختلف سازمان را تسهیل     حوزه
  . شود که براي انتشار و تولید دانش امري ضروري و حیاتی است همکاري می

  
   مدل نظري پژوهش

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
و ) 2003(آنتونیک و هیسریچ   مدل نظري براساس نظریۀ کارآفرینی سازمانی-2نمودار 

  از سرمایۀ اجتماعی ) 1389(سازي نقوي و دیگران  مفهوم
  

  سرمایه 
  اجتماعی

  کارآفرینی
  سازمانی

  اعتماد

  رهبري مدنیمشارکت و 

  بخشش و روحیه داوطلبی

ري روابط توانایی برقرا
  اجتماعی غیر رسمی

ها و تنوع در معاشرت
  هادوستی

  کسب وکار جدید

نوآوري در محصول و 
  خدمت

  نوآوري در فرایند

  خودتجدیدي

  خطرپذیري

  پیشگامی

  رقابت تهاجمی
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  هاي پژوهش فرضیه
بین میزان سرمایۀ اجتمـاعی و میـزان        : که فرضیۀ اصلی این پژوهش عبارت است از این       

  : هاي فرعی به قرار زیر هستند فرضیه. کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد
  .بین میزان اعتماد و میزان کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد . 1
  .ت و رهبري مدنی و میزان کارآفرینی سازمانی رابطه وجود داردبین میزان مشارک . 2
بین میزان بخشش و روحیۀ داوطلبی و میزان کارآفرینی سـازمانی رابطـه وجـود                . 3

  .دارد
بین میزان روابط اجتماعی غیررسمی و میزان کارآفرینی سـازمانی رابطـه وجـود               . 4

  .دارد
  .زمانی رابطه وجود داردها  و میزان کارآفرینی سا بین میزان تنوع در معاشرت . 5

  
  روش پژوهش

شود کـه در آن ابعـاد سـرمایۀ     هاي همبستگی محسوب می  این پژوهش از زمرة پژوهش    
بـین و میـزان کـارآفرینی       عنوان متغیرهاي پـیش    صورت جداگانه به   اجتماعی سازمانی به  

عۀ آمـاري  جام. اند عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده    سازمانی در ابعاد هفتگانۀ آن به     
اند که   نفر تشکیل داده1685این پژوهش را کارکنان ستاد شرکت ایران خودرو به تعداد      

صـورت   بـه ) زن 79 مـرد و   293( نفر 372از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد          
بـراي گـردآوري    . عنوان نمونه پژوهش انتخاب شـدند      اي متناسب به   گیري سهمیه  نمونه
  . ساخته استفاده شده است نامۀ محقق سشها از دو پر داده

.  گویه در مقیاس لیکرت استفاده شده اسـت       20براي سنجش سرمایۀ اجتماعی از      
نامـۀ   هاي انجمن سرمایۀ اجتمـاعی آمریکـا، پرسـش    نامه ها با اقتباس از پرسش     این گویه 

 سـاختۀ  نامـۀ محقـق    در استرالیا، پرسـش   ) 2001( نامۀ وندي استون   بانک جهانی، پرسش  
تـدوین  ) 1389(پور ساخته نقوي و عبداله    نامۀ محقق  و پرسش ) 1387(پور و دیگران     قلی
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بـراي سـنجش کـارآفرینی سـازمانی براسـاس ابعـاد       . و مورد استفاده قرار گرفته اسـت    
 گویه در مقیاس لیکـرت اسـتفاده شـده    20از  ) 2003(هفتگانۀ مدل آنتونیک و هیسریچ      

 . است

  
  ها یافته

  ن متغیرهاآزمون همبستگی بی
 نتایج ضریب همبستگی پیرسون را براي رابطۀ بین ابعاد متغیر مستقل 2جدول 

  . دهد سرمایۀ اجتماعی و متغیر وابستۀ کارآفرینی سازمانی نشان می
  

هاي آن با میزان کارآفرینی   آزمون همبستگی میزان سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه-2جدول 
  سازمانی

متغیر 
 وابسته

 R Pearson sig متغیرهاي مستقل

  000/0 376/0 اعتماد

  000/0 228/0 مشارکت و رهبري مدنی

  000/0 247/0 بخشش و روحیۀ داوطلبی

  002/0 270/0 توانایی برقراري روابط اجتماعی غیررسمی

انی  021/0 192/0 ها ها و دوستی تنوع در معاشرت
ازم

ی س
رین

رآف
کا

 

  001/0 452/0 سرمایۀ اجتماعی

  
 جدول فوق بین سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی سازمانی رابطۀ مستقیم و با توجه به

ترین  هاي سرمایۀ اجتماعی، مؤلفۀ اعتماد بیش در بین شاخص. دار وجود دارد معنی
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هر اندازه که سازمان در . همبستگی مستقیم را با میزان کارآفرینی سازمانی داشته است
  .رآفرینی سازمانی افزوده شده استاین شاخص وضعیت بهتري داشته، بر میزان کا

  
  آزمون مقایسه میانگین

که آیا میزان کارآفرینی سازمانی در جامعۀ آماري مورد نظر در سطح  براي تعیین این
 یا مقایسۀ میانگین در یک گروه آزمودنی استفاده tمطلوبی قرار دارد یا خیر؟ از آزمون 

تر از   بوده و بیش572/0نی سازمانی  میزان کارآفریsigجا که مقدار  از آن. شده است
 است، فرضیۀ مبنی بر نامطلوب بودن سطح امتیاز کارآفرینی سازمانی تأیید شده و 05/0

گیریم که میزان کارآفرینی سازمانی در شرکت مذکور در سطح قابل قبولی قرار نتیجه می
آمده باید گفت دست  اما دربارة سرمایۀ اجتماعی کارکنان با توجه به نتایج به. ندارد

  . سرمایۀ اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار دارد
  

  اي براي کارآفرینی سازمانی و سرمایۀ  اجتماعی  نمونه  تکt نتایج آزمون -3جدول 
   درصد95سطح خطاي 

 T متغیر
درجه 
 آزادي

Sig 
)P-value( 

انحراف از 
 حد باال حد پایین میانگین

 81/4 96/1 39/3 000/0 360 66/4 سازمانی  کارآفرینی

  1012/0 -1990/0 -04/0 563/0 360 -319/0 سرمایۀ اجتماعی 

  
  متغیره تحلیل رگرسیونی دو

دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بین متغیر  با استفاده از آنالیز رگرسیونی خطی به
د سرمایۀ اجتماعی و میزان کارآفرینی سازمانی رابطۀ خطی وجود دارد و تا چه ح

  شود؟  تغییرات کارآفرینی سازمانی با متغیر مستقل سرمایۀ اجتماعی تبیین می



   
  
  
  

 83   ...  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه 

-P یا sig آزمون رگرسیون خطی میان دو متغیر، ANOVAبنابر نتایج جدول 

Valueاست، بنابراین فرض صفر مبتنی بر عدم رابطۀ خطی بین دو متغیر 05/0تر از   کم 
غیر سرمایۀ اجتماعی و میزان کارآفرینی توان نتیجه گرفت که بین دو مت رد شده و می

حال باید دید مقدار اولیه و ضریب سرمایۀ اجتماعی . سازمانی رابطۀ خطی وجود دارد
  : دهد  این مقادیر را نشان می5بینی کارآفرینی سازمانی چقدر است؟ جدول  براي پیش

  
ینی سازمانی  نتایج آزمون رگرسیون خطی براي تعیین میزان ضرایب مدل کارآفر-4 جدول

  و سرمایۀ اجتماعی 
 استانداردشده استانداردنشده

 مدل
B Std. Error Beta t Sig  

 000/0 152/20 - 563/1 525/14 مقدار ثابت

 000/0 125/12 514/0 019/1 007/18 سرمایۀ اجتماعی

  
 و میزان ضریب بتاي 525/14 مقدار ثابت در مدل شود همان طورکه مشاهده می

تر   هر دو ضریب کمsigجاکه  از آن.  است514/0دشدة متغیر سرمایۀ اجتماعی استاندار
 است، فرض مساوي بودن ضرایب با صفر رد شده و هر دو در معادله باقی 05/0از 

  :صورت زیر است بنابراین فرمول مدل خطی میان دو متغیر به. اند مانده
 (Organizational entrepreneurship) OE= 14/525 + 0/514 OSC 

(Organizational Social Capital)  
  

دست آمده است، بنابراین   بهR Square 210/0)(دهد ضریب تعیین  نتایج نشان می
درصد از تغییرات متغیر کارآفرینی سازمانی با سرمایۀ اجتماعی  21توان گفت  می

  . شوند سازمانی تبیین می
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  گیري نتیجه
ن سرمایۀ اجتماعی با کارآفرینی سازمانی را نشان        دار بی  نتایج پژوهش وجود رابطۀ معنی    

توان نتیجه گرفت که بین سرمایۀ اجتماعی و کـارآفرینی سـازمانی           رو می  ازاین. دهد   می
هاي اجتماعی تأثیر مستقیمی بر      رابطۀ مستقیمی برقرار است و افزایش یا کاهش سرمایه        

تـوان گفـت     این رابطه میدر تبیین. افزایش یا کاهش کارةفرینی سازمانی خواهد داشت    
 اجتماعی جمع منابع بالقوه و بالفعل موجود و قابـل دسـترس، از طریـق شـبکه             ۀسرمای

هـاي مهـم سـازمانی      ها و دارایی روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی و یکی از قابلی          
 و براي آنهـا در  کندها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار  تواند به سازمان است که می  

 ۀ سـرمای  ،به عبـارتی دیگـر     .هاي دیگرمزیت سازمانی پایدار ایجاد کند      ه با سازمان  مقایس
فــردي و  اي از روابــط و پیونـدهاي مبتنــی بـر اعتمـاد اجتمــاعی بـین     اجتمـاعی شـبکه  

ها و نهادهاي اجتماعی است کـه قـرین          ها، سازمان  گروهی و تعامالت افراد با گروه      بین
هـا از حمایـت اجتمـاعی و         اري افراد و گـروه    همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورد     

ها در جهـت تحقـق اهـداف فـردي و جمعـی را فـراهم             انرژي الزم براي تسهیل کنش    
  .کند می

تـر   کارگیري راهکارهایی همچون توجه بیش افزایش کارآفرینی سازمانی مستلزم به 
و به واحد پژوهش و توسعه، تشکیل یک معاونت جدید در سطح سازمان بـراي تولیـد     

ارائۀ محصوالت و خدمات جدید، آموزش افراد عالقمند به کارآفرینی، توجه به تشکیل          
هـاي جدیـد و ماننـد آن       هاي کاري براي پیگیري ایده     هاي کاري خودگردان و گروه     تیم

توان با افزایش روابط افقی و عمودي در سـطح سـازمان، فـراهم               است و در مقابل، می    
ین اعضا و مدیریت، برقراري ارتباط نزدیک بین مدیران و هاي بهبود اعتماد ب کردن زمینه

هـاي غیررسـمی،     نکـردن از رشـد شـبکه       کارکنان از طریق رشد ناهمگنی و جلـوگیري       
  .   هاي اجتماعی سازمان را ارتقا داد سرمایه
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سـطح  (دهد که بین وضعیت موجود و وضـعیت مطلـوب   نتایج پژوهش نشان می   
شـکاف قابـل   ) رینی سازمانی در شرکت ایران خودروسرمایۀ اجتماعی سازمانی و کارآف  

این مطلب حاکی از این است که این شرکت براي افزایش سطح . اي وجود دارد مالحظه
توانـایی  . ریـزي راهبـردي اسـت    کارآفرینی سازمانی و سرمایۀ اجتماعی نیازمنـد برنامـه    

محـیط کـاري    اجتماعی در تسهیم و خلق دانش یکی از دالیل اصلی پیامـدهاي      ۀسرمای
گیـري روابـط پویـاي       در پرتـو شـکل    . ثر و کارا از جمله خالقیـت سـازمانی اسـت          ؤم

هاي  کاري مبتنی بر اعتماد   تیم، اجتماعیۀگروهی حاصل از سرمای  گروهی و برون   درون
. شـود   در سازمان شکل گرفته و انرژي الزم براي تـسهیل کـنش بـین آنهـا فـراهم مـی                   

 اجتمـاعی   ۀعنوان پیامدي از پیامـدهاي سـرمای       زمان به هاي دانشی در سا    گیري تیم  شکل
پردازي در سازمان فراهم کرده و کارکنـان سـازمانی را تـشویق              زمینه را براي بروز ایده    

  .اي نو و جدید حل کنند کند تا مسائل سازمانی را به شیوه می
 اجتمـاعی بـه پیکربنـدي غیرشخـصی     ۀکه بعد ساختاري از سرمای  با توجه به این    

 وجوه مهم تحت این بعد شامل ؛ندهاي بین افراد و یا واحدهاي اجتماعی اشاره دارد پیو
هـاي   پیونـد شـبکه دربردارنـده شـیوه       . اسـت پیوند شبکه، ترتیبات شبکه و ثبات شبکه        

اند و با یکدیگر همکاري  خاصی است که اعضاي واحد اجتماعی با یکدیگر مرتبط شده   
هاي پیوند میان اعضاي واحدهاي اجتماعی و        الگوي ةکنند ترتیبات شبکه تعیین  . کنند می

ثبـات شـبکه نیـز    . اسـت پذیري و تراکم شـبکه   مراتب شبکه، میزان ارتباط    شامل سلسله 
 ایجاد شده براي یک هـدف خـاص ممکـن    ۀ این است که تا چه اندازه شبک    ةدهند نشان

 مطلـوب   لی شامل وجود سیستم   کطور این بعد به  . است براي اهداف دیگر استفاده شود     
که  هنگامی.  هاي کاري و انتخاب مناسب افراد در امور مختلف است کاري، تشکیل گرو  

در سازمان سیستم مطلوب کاري برقرار است بدین معناست که چیـدمان گـروه کـاري               
جـاگیري  . بندي شده است   درستی انجام شده و امور سازمانی براساس تخصص گروه         به

ـ    آشنایی آنان با ویژگیۀ زمین،ه تخصصیهر یک از کارکنان سازمانی در گرو    ۀهـاي زمین
رو  ازاین. کند کاري را فراهم آورده و آنان را بیش از پیش نسبت به امور محوله آگاه می              
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هاي مرتبط با شغل که در شرح شغل سازمانی مندرج          فعالیت همۀتوان انتظار داشت     می
 آشـنایی کامـل کارکنـان بـا         همچنین. شود   آگاهانه انتخاب و ساماندهی می      کامالً ،است
کند کـه     آنان را تشویق می    ، ضمن برخورداري از سیستم مطلوب کاري      ، انجام کار  ةنحو

 ،بدیهی اسـت در چنـین محـیط کـاري    . امور محوله را به بهترین شیوه به انجام برسانند  
 سازمانی افزایش کارآفرینین سیستم کاري شکل گرفته و     کردمنظور بهینه    پردازي به  ایده

  .یابد یم
نتایج فرضیات پژوهش از لحاظ تئوریکی نیز قابل اثبات بود؛ زیـرا سـازمانی کـه                

تواند با تأثیري که بر روي تبادل اطالعات دارد،  داراي سرمایۀ اجتماعی باالیی باشد، می    
هاي جدیـد باعـث خالقیـت        هاي جدید در افراد شود و این ایده       موجب شکوفایی ایده  

  . نوآوري و کارآفرینی در سازمان شودشده و این خالقیت موجب 
یکی از اقدامات مهم در زمینۀ افزایش سـرمایۀ اجتمـاعی، تـالش سـازمان بـراي                 

ها و واحدهاي سازمانی و نیز بـین واحـدهاي مختلـف            اعتمادسازي ببین اعضاي گروه   
. گیـرد  تدریج شـکل مـی   هاي مستمر و به اعتماد نیز صرفاً با ایجاد روابط و ارتباط   . است

شکلی است که افـراد در واحـدهاي       هاي سازمانی به   حتماالً در سازمان روابط و ارتباط     ا
طبع آن زمینۀ الزم نیز براي ایجـاد      سازمانی از یکدیگر شناخت واقعی کسب نکرده و به        

  . هاي اعتماد اجتماعی فراهم نیست شبکه
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