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 با ،هاشهرداری ويژههب ،هاسازمان عملكرد بر گذاریتأثیر دلیلبه سازمانی رينیکارآف :دهیچک

 اهمیت از ،شهری امور ۀادار برای نیاز مورد مالی نابعم مینأت در استقالل از برخورداری به توجه
 هستند رو پیش های فرصت از گیریبهره نیازمند هاشهرداری ،بنابراين ؛است برخوردار ایويژه
 از ،سازمانی های پديده ساير همانند ،رينیکارآف طرفی از. آورند دستبه را الزم مالی منابع تا

 در اجتماعی سرماية نقش تبیین پی در حاضر پژوهش ،نابراينب ؛پذيردمی تأثیر بسیاری عوامل
 طريق از ،نیاز مورد های داده. است قدس شهر شهرداری در سازمانی رينیکارآف توسعة و بروز

 و هشد آوریجمع مذکور سازمان کارشناسان و مديران از نفر 204 بین از و پرسشنامه
 از نفر 37 ،آماری ةنمون در کهطوریهب است؛ گرفته صورت ایطبقه صورتبه گیری نمونه

 ضريب از ،تحقیق های فرضیه آزمون برای. داشتند حضور کارشناسان از نفر 167 و مديران
 داد نشان پژوهش های يافته. است شده استفاده ساختاری هایهمعادل سازیمدل و همبستگی
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 مقدمه
 بر ،سازمان فضای در که است سازمان هب طومرب کارآفرينانة های فعالیت ،سازمانی رينیکارآف

 ،رينیکارآف. (2007 ،کريسمن و شارما) گذاردمی تأثیر سازمانی و فردی های جنبه و مسائل
 در را آنها يا دهدمی گسترش را فعلی یهامحصول و خدمات ،هاتكنولوژی ،هنجارها ،ساختارها

 (.1389 ،همكاران و زادهمحرم) دهد می قرار جديدی مسیر
 اجتماعی و اقتصادی ةتوسع در رينانکارآف و است امور در موفقیت و کوشش نماد ،رينیکارآف
 کارايی ،نوآوری ،مديريت ،رهبری لحاظبه کماکان آنها. کنند می ايفا اساسی ینقش ،جوامع
 رشد در مهمی نقش ،جديد صنايع تشكیل و وریبهره ،رقابت ،شغل ايجاد ،ایتوسعه و هشیپژو

 هایسازمان اين ،المللیبین رقابت ةعرص در ،ديگر عبارتبه(. 1390 ،خانیتقی) دارند اقتصاد
 ،هاطرح در مستمر تغییر راهبرد و انعطاف به مجهز ،آنها رقابتی تیز ةلب که هستند رينکارآف
 کشورهايی در. (2013 ،بوروس) اندمیدان پیروز و پیشتاز ،ترتیببدين و ستهامحصول و هاندفراي
 میانجامد باور اين ايجاد به ،يكديگر به شهروندان بیاعتمادی ،است اندک اجتماعی سرماية که
 .(1392 ،رشیدی) میکنند کار ۀجامع زيان به و انديشندمی خود سود به تنها کارآفرينان که

 مهمی توانايی ،اجتماعی و علمی ۀسازند هایتعامل و پويايی ةساي در ،رينیکارآف براينبنا
 توجه با(. 1391 ،همكاران و سلیمی) گذارد می تأثیر جوامع بر که شود می محسوب جوامع برای
 نقش و توسعه درحال کشورهای در آن، از بشب و يافتهتوسعه کشورهای در رينیکارآف اهمیت به
 ،رينانکارآف درمورد زيادی های پژوهش هرساله ،کشورها اقتصادی ةتوسع در هاشرکت اين

 (.2007 ،باتیجارگال) گیرد می انجام رينیکارآف گسترش عوامل و رينکارآف های شرکت
 از بعضی کهنحویبه ؛دهد می قرار الشعاعتحت را اجتماعی متغیرهای و هاويژگی ،رينیکارآف

 ،همكاران و میر) اند هکرد تلقی وجههم و مترادف 1اجتماعی رينیکارآف با را رينیکارآف ،محققان
 را فردی و محیطی متغیرهای ساير اجتماعی های ويژگی و ابعاد رينیکارآف ،درحقیقت (.2006
 بین ایرابطه و شناختی ،ساختاری ذخاير و الگوها انباشت (.1982 ،سوکل و شاپرو) گیرد میدربر
 رفتار نوع تعیین در مهمی بسیار عامل که نامندمی جامعه آن اجتماعی يةسرما را جامعه يک افراد
 (.2012 ،جونزلگ) شود می محسوب افراد اجتماعی و سازمانی ،فردی

 توانند می هاسازمان .شود می تلقی سازمانی های سرمايه ترينمهم از امروزه ،اجتماعی سرماية
 درک ،دارند سرمايه نوع اين از که ایاندوخته نمیزا و خود اجتماعی سرماية ابعاد شناسايی با

 جمله از ،خود سازمانی مسائل و باشند داشته گروهی و فردیبین هایتعامل الگوی از بهتری

                                                      
1. Social entrepreneurship 
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 چارچوب در رينیکارآف به نگريستن ،عالوهبه. کنند هدايت و مديريت بهتر را رينیکارآف
 ،کاووسی) سازد می هموار بارهاين در وسیع اندازچشم يک خلق برای را راه ،اجتماعی ساختارهای

1388.) 
 آوردنفراهم و هاتغییر از ،سازمانی رينیکارآف مزيت و مهارت یارتقا و ايجاد راه شک بی
. آيند می شماربه آنها نخستین ایجزا ،سازمانی فرهنگ قبیل از مسائلی که کند می عبور مقدماتی

 افراد تمامی میان در را رينیکارآف فرهنگ انتو می چگونه که شود می مطرح سؤال اين حال
 ،ديگر عبارتبه ؟کرد تبديل کارمندان رفتار و انديشه از جزئی به را آن و کرد نهادينه سازمان

 رفتار بر حاکم هنجارهای عنوانبه ،آن میزان و اجتماعی سرماية آيا که کنیم بررسی خواهیم می
 اساسی پرسش همان اين دارد؟ رابطه قدس شهر شهرداری در سازمانی رينیکارآف با ،افراد

 در ،سازمانی رينیکارآف ةدغدغ به توجه با قدس شهر شهرداری ،درحقیقت .است حاضر پژوهش
 سازمان اين در نیيرکارآف بهبود به ،اجتماعی سرماية هب طومرب های شاخص با تا است تالش
 ،قدس شهرداری در سازمانی رينیکارآف به ويژه توجه ضرورت به توجه با پژوهش، اين در .بپردازد

 .کنیم بررسی سازمانی رينیکارآف بر را اجتماعی سرماية تأثیر خواهیم می
 

 پژوهش پیشینة

 اجتماعی سرمایة

 بهداشت و انسانی علوم ،اقتصاد ،تجارت در که ستا یختشنا جامعه مفهومی اجتماعی سرماية
 تعاريف اگرچه. شود می استفاده آن از گروهی مابین و درون هایارتباط به اشاره برای ،عمومی

 «مشكالت ةهم عالج» نوعیبه اجتماعی سرماية ،درکل ،دارد وجود مفهوم اين برای ختلفیم
 اجتماعی های شبكه که است اين اصلی ۀايد (.1998 ،پورتس) است شده تلقی مدرن ةجامع
 دانشگاهی تحصیالت يا( فیزيكی ةسرماي يک عنوانبه) گوشتیپیچ طورکههمان. ندمندارزش

 موجب است ممكن جمعی شكل در هم و فردی صورتبه هم ،(انسانی ةسرماي يک عنوان به)
 گذارند می تأثیر هاگروه و افراد وریبهره بر نیز اجتماعی هایارتباط ،شوند وریبهره افزايش

 (.2000 ،پاتنام)

 موارد اولین از يكی ،روستايی مدارس از محلی هایحمايت درمورد (1916) هانیفان مقالة
 فردی گذاریسرمايه و اجتماعی همبستگی به اشاره در «اجتماعی سرماية» اصطالح از استفاده

 :کند می مقايسه مادی اقالم با را اجتماعی سرماية هانیفان ،مفهوم اين تعريف در .است جامعه در
 سبب که است چیزی آن من منظور. نیست پول يا شخصی هایدارايی ،امالک از من منظور
 ،نیت حسن يعنی ؛بیايند شماربه بیشتر مردم ۀروزمر زندگی در ،محسوس یاشیا اين شود می
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 واحد يک که ها خانواده يا افراد از گروهی بین اجتماعی هایهمراود و همدردی حس ،دوستی
 گوناگون های عرصه در ،مفهوم اين مختلف زوايای دربارۀ کهدرحالی .دهند می تشكیل را اجتماعی

 جاکوبز جین هایپژوهش در را آن مدرن کاربرد های ريشه بعضی ،است شده بحث اجتماعی علوم
 در آن از ،است نكرده تعريف را عبارتی چنین ،مستقیم طوربه وی اگرچه. دانند می 1960 سال در

 و تفسیر ،تعريف چند بر اجتماعی سرماية. است کرده استفاده ها شبكه ارزش به ارجاع با ایمقاله
 برای اجتماعی سرماية محبوبیت که دارد می بیان هالپرن ديويد. است استوار مختلف کاربرد

 در آن اقتصادی قوی روح از ناشی خود که است مفهوم اين ةدوگان حالت علتبه ،رانسیاستگذا
 وسیع طیف علتبه حدودی تا محققان برای مفهوم اين محبوبیت. هاستگروه اهمیت بیان

  (.1387 ،همكاران و يیایض) کندمی توجیه اجتماعی سرماية که است نتايجی
 

 سازمانی رینیکارآف

 سمت به را سازمانی های فعالیت که است فرايندی 1شرکتی رينیکارآف يا سازمانی رينیکارآف
 نظری هایپیشرفت و هاتحول .دهد می سوق پیشتازی و پذيریمخاطره ،نوآوری ،خالقیت

 یفرايند سازمانی رينیکارآف .داد نسبت میالدی 1990 ةده به توان می را سازمانی کارآفرينی
 و کنند وظیفه انجام ،رينانکارآف نقش در بتوانند کارکنان ةهم تا کند می طی سازمان که است
 ثمربه مرکزی نسازما در راحت و سريع ،مستمر طوربه را گروهی يا فردی های فعالیت تمام

 ،بگیرد انجام سازمان يک در رينکارآف گروه يا فرد توسط ،رينیکارآف فعالیت کههنگامی. برسانند
 سازمانی واحد يک ايجاد       معموال  ،رينیکارآف نوع اين ةنتیج. گويند سازمانی رينیکارآف آن به

 نوين های ارزش ايجاد و جديد خدمات يا هامحصول ةعرض و طراحی ،سازمان داخل در جديد
 برای... و اينترنت ،اجتماعی های شبكه بر مبتنی بازاريابی های شیوه ،مدرن توزيع های شبكه مانند

 القای راه از که است فرايندی ،سازمانی کارآفرينی کرد ادعا توانمی همچنین .است سازمان
 ۀواژ البته .انجامد می فرايندها و محصول در نوآوری ةارائ به ،زمانسا يک در کارآفرينانه فرهنگ

 کارآفرينان به ،زمان آن در .برد کاربه( 1978) پینكات بار نخستین را ازمانیس کارآفرينی
 کارآفرينی روزافزون گسترش با اما است؛ شده می اطالق سازمانی انکارآفرين ،بزرگ های سازمان

 تعاريف و مفاهیم ،کارآفرينی کردناجرايی دلیلبه هاسازمان شگرف های پیشرفت و سازمان در
 (.1388 ،ناهید) يافت دست تكامل و بلوغ از ایمرحله به و شد تغییر شدستخو نیز آن
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 سازمانی رینیکارآف و اجتماعی سرمایة

 بر که يهسرما و زاربا یمزيتها نهمچو ،دیقتصاا ملاعو بر وهعال که ستا معتقد يكلنو
 ۀپديد بر است ممكن نیز جتماعیا بطروا شبكة نظیر دیقتصاا غیر ملاعو ،ندارتأثیرگذ فرينیرآکا
 ،خالقیت وزبر موجب جتماعیا ۀپديد يک انعنوبه جتماعیا سرماية. بگذارند تأثیر فرينیرآکا
 زمرۀ در آنها تمامی که دمیشو یپذيريسکر و نهآورانو یهارفتار تسهیل ،وریپرهيدا

 .(1998 ،کلمن) ندگیرمی قرار فرينیرآکا یشاخصها
 ندرو در که نددار سیدستر یبیشتر تطالعاا و منابع به ،باالتر جتماعیا سرماية با ادیفرا

 سرماية ،روينا از. است ارتأثیرگذ ،جديد یهازاربا به ستیابید و رکاوکسب توسعة و تشكیل
 سرماية که جتماعیا یهاوهگر نفرينارآکا و دارد نفرينارآکا ایبر ایهيژو همیتا جتماعیا
 قرار هاشبكه خلدا در یمنددسو یضعیتهاو در بسیار لحتماا به دارند، یبیشتر جتماعیا

 تشخیص را ریتجا یفرصتها ،مؤثر رطوبه نندابتو که دارد یبیشتر لحتماا ،ينابنابر ؛ندگیرمی
 هایتغییر نندابتو بايد صشخاا ،فرينیرآکا فعالیت در نگیرشددر ایبر. گیرند هبهر آن از و دهند

 نیاناتو. کنند يابیارز را دخو ديدج رکاوکسب بر هاتغییر ينا تأثیر و بگیرند نظر زير را محیطی
 از است ممكن که دمیشو محیطی اعتمادیبی سبب ،ریتجا موفقیت بینیپیش در فرينرآکا

 و رتمها ،جتماعیا یهاشبكه ،لحاينابا. کند یجلوگیر فرينانهرآکا فعالیت در وی کترمشا
 ،لگوشاو ناهابیت) هدد می کاهش را فرينیرآکا يندافر تیذا مبهاا که میکنند همافر را نشیدا

1996.) 
 اين به وی. کرد بررسی را نوآورانه هایايده تولید در اجتماعی پیوندهای تنش( 2002) روف
 های ايده داشت انتظار مرتبطند، اجتماعی هایگروه با که افرادی از توانمی که رسید نتیجه

 نوآوری سمت به گرايش ،جموعدرم .باشند برخوردار بیشتری خالقیت از و کنند ارائه ارزشمندتری
 همچنین .اندگرفته قرار آن در رينانکارآف که است اجتماعی روابط انواع از تابعی ،کارکنان بین در

 ديگر از که -پذيریريسک و اجتماعی هایتعامل بین ارتباط ۀدربار نظری و تجربی هایپژوهش
 ،ديگر سوی از .(1998 ،گوشال و تناپاهی) است گرفته صورت -رودمی شماربه رينیکارآف ابعاد
 اقدام و محیطی هایتهديد و هافرصت کشف و شناسايی طريق از اجتماعی هایارتباط ايجاد

 رينیکارآف هایشاخص ديگر از ،پیشگامی بروز برای محیطی اطمینان نبود کردنخنثی درجهت
 (.1388 ،همكاران و عسگری) رودمی شماربه

 هایتعامل کارگیریبه. دنکنمی تسهیل نیز را سازمان در دانش قالانت اجتماعی هایارتباط
 هاسازمان خود بلكه ،رساندمی سود هاارتباط اين در درگیر افراد به تنهانه ،هاسازمان در اجتماعی

 .نديابمی دست مزايايی به ،محیطی هایتهديد و نیازها به پاسخ زمان و هاهزينه کاهش با نیز
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 ،نوآوری با( پیوندها و هاتعامل تعداد) شبكه ۀانداز بین ارتباط وجود بیانگر نیز راخی هایپژوهش
 ةتوسع و هافرصت شناسايی و نوآوری تقويت در هاشبكه نقش. است رينیکارآف و خودتجديدی

 های يافته و (2000 ،بورت) است بوده اخیر هایسال هایپژوهش موضوع ،جديد های ايده
 :شود می مطرح زير هایهفرضی پژوهش، ةپیشین بررسی با .کندمی حمايت نظريه اين از هاقتحقی

 .دارد تأثیر سازمانی رينیکارآف بر اجتماعی سرماية: اصلی فرضیة

 .دارد تأثیر سازمانی رينیکارآف بر ،اجتماعی سرماية ساختاری بعد: اول فرعی فرضیة

 .دارد تأثیر سازمانی رينیرآفکا بر ،اجتماعی سرماية ارتباطی بعد: دوم فرعی فرضیة

 .دارد تأثیر سازمانی رينیکارآف بر ،اجتماعی سرماية شناختی بعد: سوم فرعی فرضیة
 

 پژوهش یشناسروش
( آزمايشی غیر) توصیفی ،هاداده گردآوری ۀنحو حیث از و کاربردی ،هدف حیث از حاضر پژوهش

 علی نوع از ،تحقیق متغیرهای بین ارتباط حیث از و آيد می شماربه میدانی هایهمطالع ةشاخ از و
 پیمايشی هایپژوهش که مزيتی ترينمهم .است پیمايشی صورتبه تحقیق انجام روش. است
  (.1387 ،همكاران و ضیائی) آنهاست نتايج تعمیم قابلیت ،دارند

 تعداد که است قدس شهرداری کارشناسان و مديران تمامی شامل پژوهش، آماری ةجامع

n) است محدود آماری ةجامع اينكه به توجه با. است نفر 310 آنان
/

N
0  محاسبة برای ،(05

 ،تقريب با ،پژوهش نیاز مورد ةنمون حجم ،بنابراين ؛شد استفاده کوکران فرمول از ،نمونه حجم
 درصد 51/27 ،ترپايین و ديپلم مدرک ،افراد درصد 22/31 ،نتايج براساس. است نفر 204

 تحصیلی مدرک درصد 76/4 و کارشناسی مدرک ،دهندگانپاسخ درصد 51/36 ،کاردانی
 29 ،کار ةسابق سال شش از کمتر ،دهندگانپاسخ درصد 50/21 همچنین. دارند ارشد کارشناسی

 24 تا 19 ةسابق ،درصد 5/28 و سال 18 تا 13 ةسابق ،درصد 21 ،سال 12 تا 7 بین ةسابق ،درصد
 . اند کارشناس ،افراد درصد 82 و مديران افراد درصد 18 ،سازمانی پست نظر از. داشتند لسا

 از ،بنابراين ؛است  شده استفاده ایطبقه گیرینمونه روش از پژوهش، اين در گیری نمونه برای
 تصادفی صورتهب آنان از نفر 167 ،کارشناسان از نفر 254 بین از و نفر 37 ،مديران از نفر 54 بین

 گويه 51 اب ایپرسشنامه طريق از هافرضیه آزمون برای نیاز مورد های داده. شدند انتخاب
( 1998) قوشال و ناهاپیت استاندارد ةپرسشنام از ،اجتماعی سرماية سنجش برای. شد آوری جمع

. دسنج می را ناختیش و ایرابطه ،ساختاری ةلفؤم سه و ددار گويه 20 که است شده استفاده
. است شده طراحی( 1387) همكاران و خنیفر مدل براساس و دارد گويه 31 ،رينیکارآف ةپرسشنام
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 ،47 و 42 های الؤس ،درضمن .کندمی بررسی را سازمانی رينیکارآف ةمولف ده ،مقیاس اين
 روايی. شد استفاده سازه روايی و محتوا روايی از ،روايی تعیین برای .ندامعكوس های الؤس

 برای اما ،شد حاصل مربوطه پژوهشی ۀحوز خبرگان و تاداناس نظر کسب با پرسشنامه محتوای
 آموس افزارنرم از وابسته و مستقل متغیر برای و یدیأيت لیعام تحلیل روش از ،سازه روايی تعیین
 ،پژوهش روند در و داشتند معنادار و باال عاملی بار هاسؤال تمام ،نتايج براساس و شد استفاده 18

 ،اجتماعی سرماية گیریاندازه مدل .ماندند باقی ساختاری هایهمعادل سازیمدل برای
، Chi- Square/ df= 2/77 ،RMSEA= 0/094 ،GFI= 0/88) دارد مناسب برازش های شاخص

AGFI= 0/86.) پايايی سنجش برای .است مناسب نیز وابسته متغیر درمورد هااخصش اين 

 برای و 58/0 اجتماعی، سرماية متغیر برای که شد استفاده کرونباخ آلفای تكنیک از ،امهپرسشن
 .آمد دستهب 95/0 ،سازمانی رينیکارآف

 آزمون ،هاداده سنجش مقیاس بودنکیفی دلیلبه متغیر هردو بین ابتدا ،هافرضیه آزمون برای
 سازیمدل روش با سپس و است شده استفاده SPSS 16 افزارنرم کمک با اسپیرمن همبستگی

 1 جدول. شودمی آزموده آنها علی ةرابط ،AMOS 18 افزارنرم کمک با ،ساختاری هایهمعادل
 :دهد می نشان را آنها ابعاد و تحقیق متغیرهای بین همبستگی ضرايب
 

 آن ابعاد و متغیرها بین همبستگی ضرایب. 1 جدول

 یدارامعن سطح یهمبستگ بیضر رهایمتغ

 000/0 802/0 یسازمان ینيرکارآفو  یاجتماع ةيسرما
 000/0 867/0 یسازمان ینيرکارآفو  یساختار بعد
 000/0 752/0 یسازمان ینيرکارآفو  یارابطه بعد
 000/0 761/0 یسازمان ینيرکارآفو  یشناخت بعد

 

 ةرابط بررسی به حال ،آنها ابعاد و متغیرها تمامی بین دارامعن و مثبت رابطة وجود به توجه با
 رابطة شدت و تأثیر درنظرگرفتن با را ساختاری مدل زير شكل. پرداخت خواهیم آنها میان علی
 :دهد می نشان متغیرها بین
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 سازمانی رینیکارآف بر اجتماعی سرمایة تأثیر ساختاری ارتباط مدل .1 مودارن
 

 که اجتماعی سرماية مستقل متغیر تأثیر شدت ،است شده داده نشان باال شكل در که طورهمان
 79/0 ،(ORGE) سازمانی رينیکارآف وابستة متغیر بر ،ايمداده نشان SOCC با افزارنرم تعريف در

 ساختاری هایهمعادل سازی مدل تحلیل در مراحل ترينمهم از يكی ،برازش های شاخص .است
 را پژوهش گیری اندازه مدل ،ها داده توسط شدهبازنمايی مدل آيا که دهد می نشان معیارها اين. است
  :است شده داده نشان 2 جدول در برازش های شاخص .خیر يا کند می تأيید

 

 پژوهش  یمدل مفهوم یکل برازش یها شاخص .2 جدول

 قبول قابل برازش هیاول مدل اختصار شاخص نام ها شاخص یبند گروه

 مطلق برازش یها شاخص
χ2 07/0 اسكور یکا پوشش ريز سطح درصد 5 از تربزرگ   

GFI 90/0 برازش يیكوین شاخص  GFI> 90٪  

AGFI 80/0 شدهاصالحبرازش  يیكوین شاخص  AGFI> 90٪  

 دمقتص برازش یها شاخص
 درصد 50 از باالتر PNFI 789/0 هنجارشده مقتصد برازش شاخص

>RMSEA 075/0 RMSEA برآورد یخطا مربعات نیانگیم شةير 10٪  

 3 تا 1 نیب مقدار CMIN/df 70/2 یآزاد درجةبهنجارشده به  اسكور یکا

 

 ث
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 سازی مدل در نیز مدل جزئی برازش های شاخص ،مدل کلی برازش های شاخص بر عالوه
 روابط ةهم معناداری ،یئجز برازش های شاخص در. دشون می بررسی ساختاری هایهمعادل

 5 از کمتر( p ستون) آزمون آمارۀ پوشش زير سطح چنانچه. دشو می دهآزمو ،مدل در شدهتعريف
 در ستاره عالمت. است معنادار ساختاری هایهمعادل سازیمدل در شدهتعريف رابطة ،باشد درصد
 3 جدول .است درصد صفر به نزديک ،پوشش زير سطح که است آن بیانگر ،لجدو اين

 :است معناداری برای فرعی و اصلی هایفرضیه تحلیل نتايج دهندۀ نشان
 

  یو فرع یاصل یهاهیفرض یمعنادار لیتحل جینتا .3 جدول

 هیفرض ةجینت EST S.E C.R p-value هیفرض

176/0 950/0 1 یاصل  006/5  ديیتأ *** 
168/0 930/0 1 یفرع  287/5  ديیتأ *** 

159/0 875/0 2 یفرع  195/5  ديیتأ *** 

152/0 798/0 3 یفرع  126/5  ديیتأ *** 

 

 یریگجهینت
 رينیکارآف ةمقول ،پیشرفت و توسعه سمت به کشورها پرتاب سكوهای ترينمهم از يكی امروزه
 ابزارهای به را هاملت و هادولت آن تبعبه و هانسازما که دارد توانايی قدرآن مفهوم اين. است

 از بسیاری حتی. شودمی آنها موفقیت موجب و کندمی تجهیز ایکنندهتعیین و مهم رقابتی
 به دستیابی اصلی هایشاهراه از يكی که معتقدند و اندنهاده فراتر اين از را پا ،نظرانصاحب
 .است رينیکارآف -آيد می حساببه کنونی دنیای در استقالل و بقا شرط که -پايدار ةتوسع

 توانند می هاسازمان .شود می تلقی سازمانی های سرمايه ترينمهم از امروزه ،اجتماعی سرماية
 درک ،دارند سرمايه نوع اين از که ایاندوخته میزان و خود اجتماعی سرماية ابعاد شناسايی با

 جمله از ،خود سازمانی مسائل و باشند داشته وهیگر و فردیبین هایتعامل الگوی از بهتری
 چارچوب در رينیکارآف به نگريستن ،عالوهبه. کنند هدايت و مديريت بهتر را رينیکارآف

 سازد می هموار زمینه اين در وسیع اندازچشم يک خلق برای را راه ،اجتماعی ساختارهای
 شهری امور راستای در که متعددی و نوعمت فيوظا به توجه با نیز هاشهرداری(. 1388 ،کاووسی)

. نیازمندند رينانهکارآف های فرصت از گیریبهره همچنین و نوآوری و خالقیت به ،دهند می انجام
 ،دولتی غیر های سازمان يا هادولت به وابسته های سازمان ساير به نسبت هاشهرداری در مهم اين

 با را خود مخارج از بسیاری ،ايران در هایشهردار اينكه به توجه با. دارد یبیشتر حساسیت
 از گیریبهره اند،مستقل ،دولت بودجة از نوعیبه ديگر تعبیر به يا کنندمی تأمین خود هایدرآمد
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 و شهروندان به بیشتر خدمات ارائة ،آن تبعبه و آنها درآمد افزايش موجب رينانهکارآف های فرصت
 عهدۀ از تنها ،هافرصت از استفاده اما ،شود می مردم نزد در هاشهرداری عملكرد بهبود ،درنهايت
 روابط بر صمیمیت و اعتماد باشند، مرتبط يكديگر با که کارکنانی. آيد میبر سازمان يک کارکنان

 بیانگر ،تحقیق های فرضیه آزمون نتايج. باشند داشته سازمان از مشترکی درک و باشد حاکم آنها
 با پژوهش اين نتايج .است سازمانی رينیکارآف بر اجتماعی سرماية معنادار و مثبت تأثیر وجود
 ،زادهصادق و ربیعی ،(1387) جعفريان و مدهوشی ،(1388) کیاسی و کاووسی هایپژوهش نتايج
 بهبود طريق از ،اجتماعی سرماية .است همسو (2005) آلدريچ و کیم و (2006) ساپاريتو و ماری
 یمفید منبع ،خارجی های شبكه اتصال طريق از يا واحدها بین پیوند ايجاد و سازمانیدرون اعتماد
 سطح هر در ،شوندمی اجتماعی سرماية به منجر که پیوندهايی .(1997 ،اوزی) شودمی تلقی
 سازمان سطح در فردی عوامل به       عمدتا  پیوندها اين اگرچه. شوند می ايجاد سازمانی و فردی
. دنباش متنوع ،روابط شدت نظر از و مستقیم غیر يا مستقیم است ممكن ،دنشومی داده نسبت
 . شود می عملیاتی ،شبكه روابط و هاشبكه شناسايی طريق از اغلب ،اجتماعی سرماية

 ارزيابی ،هافرصت شناخت برای اجتماعی های شبكه که بردند پی( 1986) زيمر و آلدريچ
 ضروری ،کنند شروع را جديدی گذاریيهسرما خواهند می که کسانی برای منابع کسب و هاايده
 درصورتی اما ،باشند داشته بزرگی اندازهایچشم است ممكن جديد وکارهایکسب صاحبان. است
 سرماية ،وکارکسب شروع مرحلة در که يابند دست خود اندازهایچشم و اهداف به توانند می

 .(2005 ،همكاران و چن نان) دهند توسعه را شاناجتماعی
 متفاوتی بسیار های روش به ،دارد نقش فرصت تشخیص در که را اطالعاتی ،رينانفکارآ

 کارآفرينانة های توانايی ترينمهم از يكی عنوانبه فرصت تشخیص ،طرفی از. آورند می دست به
 هایپژوهش مهم عناصر از يكی همیشه و (2003 ، کورادزو و آرديچويل) شده شناخته موفق

 يكی ،فرصت تشخیص فرايند فهم معتقدند کتز و گاگلیو. است بوده رينیفکارآ زمینة در تخصصی
 به خاصی توجه که شود می سبب مسئله اين .است رينیکارآف حوزۀ در اساسی هایپرسش از

 شتهدا وجود ،هستند فرصت تشخیص به قادر ،افراد از بعضی فقط چگونه و موقع چه ،چرا اينكه
 ،رواين از .است رينیکارآف آغاز نقطة ،فرصت تشخیص زيرا ؛(2000 ،ونكاتارامن و شین) باشد
 به ،مختلف هایروش و عوامل کارگیریهب با توانند می کارآفرينان هافرصت اين تشخیص برای
 که است اجتماعی سرماية ابعاد ،عوامل اين از يكی .يابند دسترسی افراد ساير از بیشتر مهم اين

 در رينیکارآف هایفرصت تشخیص برای روزمره روابط در نهاآ ترکیب با توانندمی کارآفرينان
 .کنند اقدام وکارکسب هایمحیط

 تشخیص در اجتماعی هایشبكه اهمیت به ديگر محققان از بسیاری و( 2000) سینگ
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 های فرصت ،تربزرگ اجتماعی های شبكه با کارآفرينان که دادند نشان و کردند توجه فرصت
 پیشنهاد اجتماعی شناسیروان زمینة در زيادی متون ،براينعالوه. کنند می شناسايی را بیشتری

 نشان متون اين ،درواقع. هستند اطالعات از مهمی بسیار منبع اغلب ،ديگر اشخاص که دنکن می
 از ،داريم خودمان دربارۀ که دانشی حتی و بیرون جهان از مانهاي پايه درک ،اغلب که دهند می

  (.2006 ،بارون و اوزگن) آيد می دست به ديگران اطالعات
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