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 چکيده
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 مقدمه 

امروزه کارآفرینی سنبل و نماد تالش  و موفیتالد در امالور تیالارد  الوده و کارآفرینالاا ات ال اماا        

و  ها، نتالرو از فرصدگترد ها در  هرهتوانایی آا. ها و جوامع هستندهاد تیارد در سازمااموفیتد

. شالود ها سنیتده میآا راساسکه کارآفرینی نوین   اند معتارهایی و موفیتد، در نوآورد ظرفتت اا

 در قالال  ورد و کارآفریناا از نظر رهبرد، مدیرید، نوآورد، کارآیی، اییاد اشتغال، رقا الد،  هالره  

  رخی نویسالندگاا، در جوامالع   ر اعتیاد   نا. مهم در رشد اقتصادد دارند یهاد جدید سهمشرکد

مراتال   ت التر از اهمتالد     این انیشب در قرا حاضالر، اهمتتالی  اله   . شب کارآفرینی رخ دهدانی  اید

 (.131 ،  کوراتکو و هاجتس)انیشب صنعتی دارد 

زاینالده در ميالتف فعالتت الاا در    هالا و تغتتالراف ف   ا توجه  ه رقا د زیاد  تن سالازماا  ،همچنتن

کاله   طالور  هماا. ها ناگزیر  ه نوآورد دائم در راستاد تيیق اهداف اا هستنداهاد اختر، سازما سال

ها و کس  مزید رقا تی، کالارآفرینی  اذیرد سازماا راد افزایش تواا رقا د اصلی، عنصر دانتم می

هالاد  ، و نوآوردفرایندهاد کارآفرینی در قال  ميصول، عنواا فعالتد  هکارآفرینی سازمانی . اسد

هاد تیالارد جدیالد اشالاره    گذارد تنها  ه سرمایه کارآفرینی سازمانی نه .عریف شده اسدسازمانی ت

هاد نوآورانه از قبتالل توسالعم ميصالو ف، خالدماف،     گتردها و جهد،  لکه  ه سایر فعالتدکند می

کنالد  رقا تی جدید نتز اشاره می هاد فکر و گرایشتها و ی و ادارد، استراتژدیها، فنوا اجراوردافن

(Antončič & Hisrich, 2001; Antončič & Zorn, 2004; Bhardwaj et al., 2005.)  در واقالع ،

. شود ها تلیی میسازماا منااذیر هم هاد کارآفرینی، ضرورف اجتنابعنواا یکی از مؤلفه نوآورد  ه

ار، از هالاد رقالا تی اایالد   ها  اید  راد موفیتد در عملکرد خود و دستتا ی  ه مزیدسازماا ، نا راین

 (.Tajeddini et al., 2006)هاد جدید  اشند طریق نوآورد، همواره  ه دنبال ک ف فرصد

ورد و رشالد اقتصالادد در   ر ارتیاد  هرهدانسانی  منیش سرمای در ارةامروزه تيیتیاف متعددد 

د تواند کلِ رشانسانی نمی مدهد سرمایشواهد و نتایج ن اا میو ، اسد گرفته انیامداخل و خارج 

                                                           
1. Kuratko & Hodgetts 
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 الدین   ،انالد اجتماعی نسبد داده م رخی اقتصادداناا این رشد را  ه سرمای. اییادشده را توضتح دهد

 ه نظر  ستارد . اجتماعی وارد مباحث اقتصادد و رشد اقتصادد شده اسد ممباحث سرمای ،ترتت 

جوامالع  انسانی و فتزیکی در  هاد هترد از سرمای، نیش  ستار مهمسرمایم اجتماعینظراا از صاح 

هالا ارر ش الی خالود را از دسالد     ، دی ر سالرمایه سرمایم اجتماعیطورد که در غتاب  ه . کندایفا می

نالاهموار و   سرمایم اجتمالاعی هاد توسعه و تکامل فرهن ی و اقتصادد،  دوا دهند و اتمودا راه می

وم اجتماعی در حالی که امروزه کارآفرینی از دید دان منداا عل (.131 آقانصترد، )شود دشوار می

متغترد از روا ف اجتماعی واقالع شالده اسالد و ایالن روا الف اجتمالاعی        مد اسد که در شبکفرایند

 اد ادیالده  سرمایم اجتمالاعی . دکنها، ميدود یا تسهتل کارآفرین را  ا منا ع و فرصد متواند را ط می

االذیرد  کارورد، تسهتل رفتارهالاد نوآوراناله و ریسال    اعث  روز خشقتد، ایده اسد که اجتماعی

 -اجتمالاعی  فراینالد کالارآفرینی یالک    ، زیالرا هاد کارآفرینانه نیالش مهمالی دارد  شود و در فعالتد می

نشسالد آنکاله کارآفرینالاا    : اقتصادد اسد، که از دو طریق  ه شرایف و  افد اجتماعی متکی اسد

افرادد هستند که ميصول ميتف اجتمالاعی خالود هسالتند، و دوم اینکاله کالارآفرینی یالک فعالتالد        

رتر أوکار تال وجود یا عدم اتوندها و ارتباطاف اجتماعی  ر ماهتد کس  ،اعی اسد، و در نتتیهاجتم

 (.131 ، همکاراااور و قلی)گذارد می

وجالود دانالش و اطشعالاف  الروز و      ،کارآفرینانه هادگترد فعالتد راد موفیتد و شکلامروزه 

در قال  یک ستستم  ه هم تنتده  سرمایهکه این . اسدعنواا سرمایه از اصول انکارنااذیر  کارآمد  ه

آا در راستاد  کردا  ا عملتاتی ،عنواا مزیتی رقا تی ضمن خلق دانش و اطشعاف  ه اسد در تش 

و  یکالارآفرین  ، ارتباط متالاا شود میکه م اهده  طور هماا .کند ینیآفر ارز رفع نتازهاد سایر افراد 

در عصالر حاضالر کاله  اله      دارد، زیالرا اد متد ویژهکه اهاسد چندوجهی  اد را طه سرمایم اجتماعی

و  شود ها تیوید میاجتماعی سایر سرمایه مدر قال  شبک ،عصر ارتباطاف و اطشعاف م هور اسد

کالارآفرینی در االرور  صالور     ،طرفالی از . یا الد  مالی ها فعالتد کارآفرینانه معنالا  این سرمایه موستل ه 

 . وناگوا سرمایه سهتم اسدگ

انیالام گرفتاله اسالد     سالرمایم اجتمالاعی   ةدر حوز یهاد فراواناژوهش اگرچه شایاا ذکر اسد،

(Bolino et al., 2002; Lin & Yin-Mei, 2005; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Batjargal, 2003; 
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Benson, 1998; Pennings et al., 1998)کالارآفرینی سالازمانی    ، و(Alpkan et al., 2010; Sebora & 

Theerapatvong, 2010; Zahra & Garvis, 2000; Lumpkin & Dess, 1996; Hough & Scheepers, 

را  ررسالی  سالازمانی  کالارآفرینی    ر سرمایم اجتماعی آراراندکی  تیریباًهاد تاکنوا اژوهش ، (2008

 & Chen et al., 2007; Jawaher؛ 131 ؛ اسالدد و مالرادد،   131 رضالایی و درینالی،   ) انالد  کالرده 

Nigama, 2011; Rashidi et al., 2013) .هدف اصاللی   ،شده  ا توجه  ه مطال  اشاره و این اساس  ر

تبتالتن و  تالر،  عبالارف دقتالق   یا  ه ، ر کارآفرینی سازمانی سرمایم اجتماعی آرار ررسی تيیتق حاضر، 

 اسالتاا مازنالدراا   اداراف اسالد سالازمانی در  کالارآفرینی   ر  سرمایم اجتماعیهاد مؤلفه آرار ررسی 

 .اسد

 تحقيق ةي و پيشينمبانی نظر

 کارآفرینی سازمانی

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

ن الی جدیالد   هالاد اقتصالادد، اجتمالاعی، نهالادد و فره    فرد یا گروهی از افراد، موج  اییاد ميتف

وکالار جدیالد مالرتبف اسالد، کاله       هاد کسال  کارآفرینی  ا ایده (.Peverelli & Song, 2012)شود  می

جالود  و از جسالد  اسالد  کالارآفرینی عبالارف  . ممکن اسد موج  تغتتراتی در ماهتد  الازار شالود  

ميالورد رویکالردد    رویکالرد کالارآفرین  . هاد موجود در  الازار  ها و توانایی شناسایی شکاف فرصد

ل  اله ات ال امی   و  ا تمای کند میهاد خطراذیر تأکتد  اسد که  ر نوآورد  ازار و ميصول، و اروژه

و همکالاراا،   صالمدد متالارکشئی  ؛ Miller, 1983)در نوآورد،  ه دنبال کس   رتالرد  الر رقباسالد    

 (. ب131 و همکاراا،  آقاجانی؛ 131 

 :دارد ة اصلی، کارآفرینی سه حوز(GEM) اا جهانی  راساس مدل دیده

د کارآفریناناله، در   طور عمده مر وط  اله ادرا  کارآفریناناله ماننالد در  قا لتال     ه: هان ر .  

از : هالاد کارآفریناناله  فعالتالد . 1 اسد؛هاد کارآفرینانه، ترس از شکسد و قصد کارآفرینانه فرصد

 مروحتال : کارآفریناناله  متوسالع  مروحتال . 1 ؛(گرافرصد)نواا و اجبارد  مهاد کارآفرینانجمله فعالتد

هاد ، فعالتد(زائی  اشتغال)ار، وکوکار، انتظار مورد انتظار کس کارآفرینانه شامل رشد کس  متوسع

 (.131 و همکاراا،  صمدد متارکشئی؛  13 ، همکارااکردنائتج و )المللی کارآفرینانه  تن
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گتالرد در  هاد اصلی کالارآفرینی، سالهم چ الم   عنواا یکی از شاخه امروزه کارآفرینی سازمانی  ه

هاد جدید و اییاد رو  ئمرا  ا اراها داشته و توانسته اسد اویایی سازمانی توفتق و تعالی سازماا

در کارآفرینی سازمانی یالک شالرکد یالا سالازماا، ميتطالی را فالراهم       . مزید نسبی  ه ارمغاا  تاورد

کاله طالی آا ميصالو ف، خالدماف یالا       کننالد  تا اعضا  توانند در امور کالارآفرینی م الارکد   کند می

هالدف اصاللی کالارآفرینی    . رسندیفرایندهاد نوآورانه از طریق اییاد فرهنگ کارآفرینانه  ه ظهور م

صمدد متارکشئی و )کارآفرینی شوند  مسازمانی آا اسد که کل سازماا و کارکناا آا داراد روحت

که  داند ی میهای، کارآفرینی سازمانی را میموع جسارف و نوآورد(1111) زهرا(. 131 همکاراا، 

هالاد جدیالد،  هبالود    وردا قا لتالد آ دسدو  ه سازماا در  ه دختل اسدهاد یک سازماا در فعالتد

وکار جدید و اییالاد جریالاا درآمالد جدیالد در هالر دو  ازارهالاد       عملکرد خود، واردشدا  ه کس 

 .(Zhang et al., 2008)کند  میداخلی و خارجی کمک 

هالاد دروا  وستلم آا افالراد فرصالد   د که  هفرایندکارآفرینی سازمانی عبارف اسد از  ،در واقع

کالارآفرینی سالازمانی مفهالومی    . کننالد وجه  ه منا عی که در اختتار دارند، شکار مالی ت یها را  سازماا

 نالدد جدیالد   گسالتر  یالا فرمالول   ، که  اله  اذیردعنواا ترکتباف اصلی می ها را  هنوآوردکه اسد 

نشالورده،   جود  ازارهاد  ِکالر و دسالد  و ، جسدفرایندميصو ف، مهندسی میدد یا کاهش هزینم 

 شالود  منیر مالی  هاد جدیدگذارد، سرمایهموجود و جدید ف و خدمافکار ردهاد جدید ميصو 

(Obino Mokaya, 2012.)  کالارآفرینی انیالام داد،     الارة ، در  ررسی جالامعی کاله در  (1111)آئودریچ

هالاد کالارآفرینی اسالد، وجالود دارد     فعالتالد  ممنزل آنچه در واقع  ه  ارةتوافق کمی در گرفدنتتیه 

(Audretsch, 2002131 کشئی و همکاراا، ؛ صمدد متار.) 

 و آمتالز،  گالذارد مشالاطره   سالرمایه ، نوآورد: عمده اسد مکارآفرینی سازمانی م تمل  ر سه مؤلف

هاد تولتالد، و  فراینالد نوآورد  ه رفتارهایی از قبتل خلق و معرفی ميصو ف، . نوسازد استراتژیک

 ه رفتارهایی از قبتالل ورود   آمتز نتز گذارد مشاطره سرمایه کرده وهاد سازمانی جدید اشاره  ستستم

نوسالازد  . کنالد  میهاد تیارد جدید اشاره وکارهاد جدید از طریق خلق یا خرید سازماا  ه کس 

استراتژیک  ه رفتارهایی از قبتل دگرگوا ساختن شرکد یالا احتالاد عملتالاتش از طریالق تغتتالر در      

 .(131 متارکشئی و همکاراا، صمدد ) را در رداردا  ها یا تغتتر در رویکرد رقا تیقلمرو فعالتد
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 اجتماعیة سرمای

منظور دستتا ی  ه اهداف  هعبارف اسد از توانایی افراد  راد کارکردا  ا یکدی ر   سرمایم اجتماعی

لفعلی که  ا عضالوید  الیوه یا  امنا ع   مها، یا در تعریف دی ر، میموعها و سازماام تر  در گروه

. آیالد دسالد مالی   هشده و از آشنایی یا شالناخد متیا الل  ال    نهادینه و تش اایایی از روا ف کم مدر شبک

هاد اجتمالاعی اسالد کاله موجال  ارتیالاد      هنیارهاد موجود در ستستمم میموع سرمایم اجتماعی

ایالن  . شالود هاد تباد ف و ارتباطاف میآمدا سطح هزینه اایتنو سطح همکارد اعضاد آا جامعه 

، کاله  الا   کنالد  مالی عنواا منبع  اارز  اشاره  اعضاد شبکه  هنوع سرمایه  ه اتوندها و ارتباطاف متاا 

 (. 131 ، همکاراااور و قلی)شود خلق هنیارها و اعتماد متیا ل موج  تيیق اهداف اعضا می

از طریالق اییالاد ارز   الراد    )ی اسد کاله هالم  الراد سالازماا     یسازمانی، دارا سرمایم اجتماعی

مفتالد و سالودمند اسالد    ( ارتیاد مهالارف کارکنالاا  از طریق )و هم  راد اعضاد سازماا ( نفعاا ذد

(Leana & Van-Buren, 1999 .) انسالانی،   هالاد  سرمایه کارگترد  هتواند می سرمایم اجتماعیحضور

منیالر  تالر ایالن منالا ع     ه مدیرید ارر شش سرمایم اجتماعیانباشد . فتزیکی و غتره را  هبود  ش د

کمتالر از اشالکال مشتلالف     آورد اله سالود   تماعیسرمایم اجتر سطوح اایتن ،از سود دی ر. شود می

، (333 )فلالورا  (. Cullen & Whiteford, 2001) شود منیر میعنواا یک کل سرمایه  راد جامعه  ه

هالاد  اعتماد متیا ل، تعامل اجتماعی متیا ل، گالروه  مانندعواملی ة تدزای سرمایم اجتماعیکند  تاا می

وجالود تصالویرد م التر  از آینالده و کالار       اجتماعی، احساس هوید جمعی و گروهی، احسالاس 

 (.Flora, 1999) اسدگروهی در یک ستستم اجتماعی 

هاد طور کلی مورد قبول واقع شده اسد، سردرگمی ه سرمایم اجتماعیرسد  ه نظر میاینکه  ا 

در  سالرمایم اجتمالاعی  طبق نظر لوین و هتالریچ،  . آا وجود دارد آرارسنیش و  ،معنا ةفراوانی در ار

 .کنندرویکردهاد مشتلفی ظهور می ،  نا راین،ا  قرار داردزندگی مگام چرخ اولتن

بع ال وهالاد  الطانالد، و  ال  متصالور شالده   سرمایم اجتمالاعی تاکنوا ميییاا ا عاد متفاوتی را  راد 

طالور کامالل تيالد    را  اله  سالرمایم اجتمالاعی  ا عاد  یک اما هتچ. شده اسد ترستممفهومی زیادد نتز 

منظالور  ررسالی ا عالاد و     حاضالر  اله   مدر این  شش،  ا توجه  ه اینکه در مطالع. دان ندادهاوشش قرار 
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ایالن نظریاله    فیالف اسالد،  کار گرفته   ه (333 )هااتد و گوشال نا ماجتماعی نظری مهاد سرمایمؤلفه

 .شودتبتتن و ت ریح می

ساله   را در قالال   سالرمایم اجتمالاعی  ا عاد مشتلف  سازمانی رویکرد  ا (333 )گوشال  و ناهااتد

 :انداد و شناختی در نظر گرفتها عاد ساختارد، را طه مدست

کاله  را این  عد، ال ود کلی روا ف را در سازماا در نظر دارد و متزاا ارتباطی :  ُعد ساختارد.  

اجتمالاعی   م عالد سالاختارد سالرمای   . گترددر رمی کنند، میافراد  ا یکدی ر در سازماا  رقرار 

 .شودکه و تناس  سازمانی میشامل اتوندهاد موجود در شب

عبالارف دی الر، در     اله . گتالرد این  عد، ماهتد روا ف در یک سازماا را در رمالی : اد ُعد را طه. 1

که آیا کارکناا در یک سازماا  الا یکالدی ر در ارتبالاط    کند  میکتد أحالی که  عد ساختارد ت

ایالن  عالد   . شالود رکز میاد  ر ماهتد و کتفتد این ارتباطاف تمهستند یا ختر، در  عد را طه

 .شامل اعتماد، هنیارها، تعهداف و هوید اسد

اجتماعی در یک  مشبک/ متزاا اشترا  کارکناا یک سازماا ةاین  عد در ردارند:  ُعد شناختی. 1

اد  ه ماهتد ارتباطالاف افالراد در   ها اسد و م ا ه  عد را طه دیدگاه یا در  م تر  متاا آا

هالاد  د شناختی نتز شامل ز الاا و کالدهاد م التر  و روایالد     ع. کند مییک سازماا اشاره 

 (.Nahapiet & Ghoshal, 1998)شود م تر  می

 پژوهش ةپيشين

اذیرد منیر تسهتل رفتارهاد نوآورانه و ریسک ه اجتماعی اسد که  اد ، م شصهسرمایم اجتماعی

در (. 131 ی و درینالی،  یضالا ر)د نآیهاد اصلی کارآفرینی  ه شمار میشود، که از جمله شاخصهمی

 ،کندکه در ت شتص فرصد نیش  ازد می را کارآفریناا اطشعاتیقا ل مشحظه اسد که ، این متاا

تالرین  عنالواا یکالی از مهالم    ت شتص فرصد  اله  ،از طرفی. آورند دسد می ه  مشتلفیهاد   ه رو 

 متشصصالی در زمتنال   هاد کارآفرینانه موفق شناخته شده و یکالی از عناصالر مهالم تيیتیالاف    توانایی

این مسالئله   ،کارآفرینی اسد ةدر حوز مسائل مهمت شتص فرصد از  فرایند در . کارآفرینی اسد

اینکه چرا، چه موقع و چ ونه  عضی افراد قادر  ه ت شتص فرصالد   زیادد  ه معشق شود اعث می
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 متص فرصالد نیطال  زیرا ت شوجود دارد،  ،توانند آا را انیام دهندهستند، در حالی که دی راا نمی

 کالارگترد  ه ال   الا  توانندمی کارآفریناا هافرصد این ت شتص  راد ،این رواز  .آغاز کارآفرینی اسد

امالل  عو ایالن  از یکالی  که یا ند دسترسی افراد سایر از  ت تر مهم این  ه مشتلف هادرو  و عوامل

ها در روا ف روزمره  راد آاتوانند  ا ترکت   اشد که کارآفریناا می سرمایم اجتماعیتواند ا عاد  می

 .هاد کس  و کارانه اقدام کنندهاد کارآفرینی در ميتفت شتص فرصد

د فرایندد، امروزه از دید دان منداا علوم اجتماعی، کارآفرینی شکه  تاا  طور حال، هماا  ه هر

کارآفرینالاا   ،نشسالد ، که از دو طریق  اله  افالد اجتمالاعی متکالی اسالد     اسد اقتصادد  -اجتماعی

 منتتیال در کارآفرینی یک فعالتالد اجتمالاعی اسالد و     دوم،ميصول ميتف اجتماعی خود هستند و 

تالواا  االس مالی  . گذارنالد رتر میأوکار ت ماهتد کس   ر ،اتوندها و ارتباطاف اجتماعی نبودوجود یا 

کارآفرینی سالازمانی  اله شالمار     متوسع  رادهاد اساسی شرط یکی از اتش سرمایم اجتماعیدریافد 

 (.131 ، همکاراااور و قلی) رودمی

ترین مطالعالاف تیر الی   اژوهش، در این  شش نتایج  رخی از مهم ة ا توجه  ه هدف و ميدود

 .شده اسد  ررسیگرفته در داخل و خارج از ک ور  مرتبف انیام

 الر  را هالاد آا  لفاله ؤو م سالرمایم اجتمالاعی   آرالار ، در تيیتیالاف خالود   (  11)جواهر و نت امالا  

 ررسالی  هاد کوچک و متوسف در هنالد  نفر از کارآفریناا شرکد 1  رینانه در متاا رفتارهاد کارآف

دار او رفتارهاد کارآفرینانه ارتبالاطی مببالد و معنال    سرمایم اجتماعیدریافتند که متاا ا عاد  و ،کردند

ساختارد  الر رفتارهالاد کارآفریناناله     مرتر  ت تر  عد سرمایأها حاکی از تیافته ،همچنتن. وجود دارد

گتالرد   ، جهالد سالرمایم اجتمالاعی  متالاا   م، نتز در تيیتیی را ط(1111)چن و همکاراا .  وده اسد

هالاد  یافتاله  . ررسالی کردنالد  هاد تایوانی کارآفرینانه، منا ع سازماا و عملکرد کارآفریناا در سازماا

 سالرمایم متالاا   ،همچنالتن  ،گترد کارآفریناناله  و جهد سرمایم اجتماعین اا داد متاا  ها آااژوهش 

وجالود  دارد او عملکرد کارآفرینی ارتباط مببد و معن سرمایم اجتماعی ، وو منا ع سازماا اجتماعی

 .دارد

را  و کارآفرینی سازمانی در آمالوز  عالالی   سرمایم اجتماعی م، را ط(1 11)رشتدد و همکاراا 

ارتبالاطی  و کالارآفرینی سالازمانی    سرمایم اجتمالاعی و در گزار  خود  تاا کردند متاا  تبتتن کردند
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شالناختی  ت الترین    م ُعد سرمایه اسد ن اا داد ها آا هاد اژوهشدی ر یافته. دندار دارامببد و معن

 .گذارد می ر کارآفرینی سازمانی  سرمایم اجتماعیهاد رتر را از متاا مؤلفهأت

در کالارآفرینی سالازمانی در   را هاد سالرمایم اجتمالاعی   نیش مؤلفه، نتز (131 )رضایی و درینی 

تایج االژوهش ن الاا داد هالر ساله فرضالتم      ن. تبتتن کردندشهرستاا زاهداا زماا جهاد ک اورزد سا

هاد سرمایم اجتماعی شامل سرمایم هر یک از مؤلفه ، یعنیاصلی اژوهش مورد اذیر  قرار گرفد

و در  گذاشالته اد و سرمایم ساختارد، ارر مببد و معنادارد  ر متغتر وا سالته  شناختی، سرمایم را طه

درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی در سازماا جهاد ک اورزد شهرستاا زاهداا را  11 ،وعمیم

افزایش سرمایم اجتماعی در سازماا،  ه تیوید و ، هاآاهاد اژوهش  ا توجه  ه یافته. ندا هتبتتن کرد

 .دشوتوسعم کارآفرینی سازمانی در سازماا جهاد ک اورزد منیر می

و کالارآفرینی سالازمانی در    سالرمایم اجتمالاعی  متاا  مدر اژوه ی را ط ،(131 )اسدد و مرادد 

 ُعالد   ن الاا داد  هالا  آا ، نتایج تيیتالق تبتتن کردندمدل  طراحی ا هدف  را وزارف ورز  و جواناا

  الا  سالرمایم اجتمالاعی   ،کارآفرینی سازمانی و در نهایالد   ا سرمایم اجتماعیساختارد و  ُعد کتفتتی 

 نالدد  رتباله  ،همچنالتن . درصالد وجالود دارد   33دار در سالطح  امببد و معن کارآفرینی سازمانی را طه

ترتت ، تنوع، روا ف متیا ل، اعتماد،  ُعد ساختارد، ارتباطی و اندازه و   ه سرمایم اجتماعیهاد مؤلفه

وکار جدیالد، نالوآورد در    ترتت ، نوآورد در ميصو ف، کس  متغترهاد کارآفرینی سازمانی نتز  ه

 .دسد آمد هاذیرد  یدد، رقا د تهاجمی، ات  امی و ریسک، خودتیدفرایند

سالرمایم  متاا کارآفرینی اجتماعی و  م، را ط(131 )راد اليوائیی و زمانیدر اژوه ی دی ر  اب

نفر از  11 رو  اتمای ی تيلتلی و ا زار ارس نامه، متاا  کارگترد  ه ا را تبتتن کردند و  اجتماعی

دریافتند متزاا ، دان  اه  ه وزارف علوم و تيیتیاف 1 هاد کتا شانه کتا داراا دان  اهی شاغل در

مورد مطالعه در سطح متوسطی  مدر جامع(  33/1)و کارآفرینی اجتماعی ( 13/ 1) سرمایم اجتماعی

ار اسالد و از  التن   اد ر کارآفرینی سازمانی مببالد و معنال   سرمایم اجتماعیرتر أت ،قرار دارد، همچنتن

ساختار  ر کالارآفرینی   واعتماد متیا ل، روا ف، عمل متیا ل، ظرفتد، اجتماعی، سرمایم هاد شاخص

 .رندگذا میرتر مببد أاجتماعی ت

و کالالارآفرینی  سالالرمایم اجتمالالاعی، نتالالز در  ررسالالی ارتبالالاط متالالاا (131 ) همکالالارااتسالاللتمی و 
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رو   دکالارگتر   اله مدیر و مسئول، و  ا   1 آمارد  مسازمانی در یک شرکد صنعتی  ا جامع دروا

 الا  ( و ا عالاد آا یعنالی شالناختی و سالاختارد    ) سرمایم اجتمالاعی همبست ی دریافتند  تن  -توصتفی

، سالرمایم اجتمالاعی  تر،  ا افزایش عبارف روشن مببد وجود دارد،  ه مسازمانی را ط کارآفرینی دروا

 .یا دسازمانی نتز افزایش می کارآفرینی دروا

و کالارآفرینی   سالرمایم اجتمالاعی  نسبتاً زیادد در  سالتر   ، تاکنوا مطالعافطور که  تاا شد هماا

منا ع سازماا  مانند، و در این تيیتیاف م شص شد این متغترها  ا متغترهاد انیام گرفدسازمانی 

. دار دارنالد اارتبالاط مببالد و معنال    جالز آا  فکرد، سشمد سازمانی و مو عملکرد کارآفریناا، سرمای

عنواا متغتر مستیل  الر    ه را هاد آاو مؤلفه سرمایم اجتماعی رفتار آرارنظر دارد  حاضر در وهشاژ

 تبتالتن و  ررسالی   اداراف اسد استاا مازندرااعنواا متغتر اصلی و وا سته در  کارآفرینی سازمانی  ه

 .شود ترستم می  شکل شرح  نا راین، مدل مفهومی تيیتق  ه . کند

 

 
 ژوهشپ مفهومیمدل . 1شکل 

 سرمایة اجتماعی کارآفرینی سازمانی

 (الف

 متغیر وابسته                                      متغیر مستقل

کارآفرینی 

 سازمانی

 (ب سرمایة ساختاری

 ایسرمایة رابطه

 سرمایة شناختی

 سته                                    متغیرهای مستقلمتغیر واب

(H) 

(1H) 

( H) 

(1H) 
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 پژوهش هاي هفرضي

 هالاد  هاژوهش،  اید گفد این اژوهش  ه دنبال ااسخ  اله فرضالت   مبانی نظرد و ات تنماس از مرور 

 :ذیل اسد

 .گذارد سازمانی تأرتر معنادار میاجتماعی  ر توسعم کارآفرینیسرمایم  :فرضتم اصلی -

 .گذارد ادار میمعنرتر أسازمانی تکارآفرینی م ر توسع ساختارد مسرمای :فرضتم فرعی اول -

  .گذارد ادار میرتر معنأسازمانی تکارآفرینی م ر توسع اد را طه مسرمای: فرضتم فرعی دوم -

  .گذارد ادار میرتر معنأسازمانی ت کارآفرینی م ر توسع شناختی مسرمای: فرضتم فرعی سوم -

 تحقيق شناسی روش

 و همبسالت ی  -توصالتفی  ،شعالاف گالردآورد اط  ةنيولياظ  و  ه کار ردد ،هدفر يیتق از نظاین ت

شالامل  معاد ف ساختارد  سازد مدلذکر اسد  شایاا. اسدمعاد ف ساختارد  سازد مدل مبتنی  ر

 .شودمیساختارد  مدل ررسی گترد و اندازه مدل طراحی رآورد و  مدو مرحل

 که در زمالاا  ،اسد(  شش مرکزد)اداراف اسد استاا مازندراا کارکناا  ،آمارد تيیتق مجامع

نفالر   31 تيیتق حاضر  را ر  ا  مگترد کوکراا، نمون راساس فرمول نمونه. اندنفر  وده 113تيیتق 

هالا توزیالع   ها در متالاا آا گترد تصادفی ساده انتشاب شدند، که ارس نامه نمونه از کارکناا  ا رو 

آورد جمع لکام مارس نام 11  هاد موجود در تيیتیاف متدانی،دلتل ميدودید  ه ،در نهاید .شد

 . وده اسد 31/1تواا دریافد نرخ  ازگ د ارس نامه  راد تيیتق  را ر  ا می ،این اساس  ر .شد

 مسالاختارد، سالرمای   مهاد سالرمای مؤلفه)ساخته  ميیق مارس نام سرمایم اجتماعی، راد سنیش 

ساخته  وده و  ميیق نتز کارآفرینی سازمانی مارس نام. کار گرفته شد  ه( شناختی ماد و سرمایرا طه

هالا، اکتسالاب منالا ع،     الردارد از فرصالد  هالا،  هالره  ها، ک ف فرصدوجود فرصدهاد  شامل مؤلفه

میتالاس   هالا  ارسالش  اله  گالویی  میتالاس ااسالخ   اسالد  سازماندهی فرایندهاد کارآفرینانه و استراتژد

 . وده اسد( 1=موافیم تا کامشً  =مشالفم کامشً) ادگزینه انج

آشالنا  اله حالوزة     تاداااین ا الزار در اختتالار تعالدادد از اسال     تيیتق،ا زار  ییاطمتناا از روا  راد

 .آا تأیتد شدی یقرار گرفد و روا مطالعاف اژوهش
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 مشده  راد ارس النام  متزاا آلفاد مياسبه. شد  ررسیرو  آلفاد کرونباخ   ا تد اعتماد نتزلقا 

این . دسد آمد ه  33/1 ،  را ر  انیکارآفرینی سازما مارس نام  راد و 31/1 را ر  ا  سرمایم اجتماعی

همچنالتن،  الراد تأیتالد روایالی مالدل       .دارداعداد مؤید آا اسد که ارس نامه قا لتد اعتماد  الا یی  

شالده     ه این منظالور، شالاخص متالان تن واریالانس اسالتشراج     . گترد، روایی هم را  ررسی شد اندازه

(AVE)  شاخص ،مياسبه شده و  راد  ررسی اایایی ترکتبی (CR)1 میادیر قا ل قبول  .مياسبه شد

ایالن میالادیر  الراد    . اسالد  3/1حالداقل  را الر  الا     CRو  راد معتار  1/1حداقل  را ر  ا  AVE راد 

 م، سالرمای (=11/1AVE؛ =33/1CR)سالاختارد   مسالرمای ): دسد آمالد  متغترهاد تيیتق  دین شرح  ه

وجالالالود )و ( (=13/1AVE؛ =31/1CR)شالالالناختی  مو سالالالرمای( =31/1AVE؛ =13/1CR)اد را طالالاله

 الردارد از  ،  هالره (=11/1AVE؛ =31/1CR)هالا  ، ک ف فرصد(=11/1AVE؛ =31/1CR)ها فرصد

هالالاد ، اسالالتراتژد(=13/1AVE؛ =11/1CR)، اکتسالالاب منالالا ع (=33/1AVE؛ =31/1CR)هالالا فرصالالد

 ((.=31/1AVE؛ =11/1CR)سازماندهی  فرایندو ( =1AVE/ 1؛ =31/1CR)کارآفرینانه 

 سالاختارد  فسازد معالاد   ، از طریق ضری  همبست ی اترسوا و مدلشده ردآو جمعهاد  داده

(SEM ) افالزار  نالرم  ،ضری  همبست ی اترسالوا  مياسبمدر . شدتيلتلSPSS  سالازد   مالدل  الراد  و

حالاکی از   K-S ا توجه  ه اینکه نتالایج آزمالوا    .شدکار گرفته   هLisrel  افزار نرم، ساختارد فمعاد 

 .شد کار گرفته  ههاد اارامتریک ها آزموااسد، در تيلتل داده  وده ها داده ودا  نرمال

تيلتالل عالاملی تأیتالدد و    شالد،   هالا  تالاا    هکاله در فرضالت  متاا متغترها ی علّ مسنیش را ط  راد

تالدد، تعتالتن   أیترین هالدف تيلتالل عالاملی ت   مهم ،در واقع. اجرا شدد ف ساختارد امع سازد مدل

عبارتی،   ه. شده اسد ههاد م اهداد از داده ا میموعه ،شدهاز قبل تعریف  یمتزاا تواا مدل عامل

هاد متغترهالایی کاله   دد درصدد تعتتن این مسئله اسد که آیا تعداد  ارها و عاملأیتتيلتل عاملی ت

رفد، انطبالا   و مدل نظرد انتظار می نظریهآنچه  راساس   راند، گترد شدهها اندازهرود این عامل

 .دارد

                                                           
1. Average Variance Extracted 

2. Composite Reliability 
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هالاد آا  الراز    د شود، ا تدا  اید شالاخص أیتساختارد یا هماا نمودار مستر ت  راد اینکه مدل

اگالر  . دار  اشالند ا  استاندارد معنیو ضرا آمارة تیمیادیر  ،همچنتن. ( جدول )داشته  اشند مناسبی 

را  دارد آااتواا معنال درصد می 31 اشد، در سطح   /33یا  ت تر از  - /33کمتر از  آمارة تیمیادیر 

 .دهدنتایج  راد تيیتق حاضر را ن اا می  جدول  .کردتأیتد 
 

 و ساختاری گیری اندازههای مورد استفاده در ارزیابی الگوهای شاخصبرخی  شرح. 1 جدول

 حد قابل قبول های برازش مدل معادالت ساختاریشاخص شرح هاشاخص
مقدار در مدل 

 پژوهش

χ2
/df 

سکوئر نسبد  ه اندازة نمونه که آزموا میذور کاد یا کاد اندلتل ای  ه

در نظر هاد آزادد دار اسد که درجهاحساس اسد و تنها در حالتی معن

 .شودهاد آزادد تیستم میوستلم تعداد درجه هو ارز  آا   شوند گرفته 

 1/ 1 1- یا  1- 

RMSEA 
هاد خو ی  راز  مدل ماتریس کوواریانس جامعه را ن اا و تعداد درجه

 .دهدتوجه قرار میآزادد را مورد 
 133/1 1/ حداکبر 

NNFI 

 یک ال ود خف صفر نسبد  هدهد تا چه اندازه  راز  ال و ن اا می

هاد آزادد شده  راد درجهطور نرمال ال ود اوچ، تعدیل ،  هنتکوتر اسد

 (.ا تر از یک را   ترد هاد تواند ارز می)

3/1< 31/1 

NFI  3/1< 31/1 

AGFI GFI 33/1 >3/1 .هاد آزادد راد درجهشده تعدیل 

GFI 
هاد واقعی، ی نسبد  ه دادهیواسطم ات  و  ههاد میذور  میایسم  اقتمانده

 .ن ده  هاد آزادد تعدیل راد درجه
3/1< 31/1 

CFI 
شده  ا یک ال ود خف صفر،   راز  نتکوتر ال و، میایسه ةانداز ةدهند ن اا

 .هاد آزاددشده  راد درجهتعدیل
3/1< 33/1 

 .شود ها در ميدودة قا ل قبول قرار دارند و مدل  راز  می ، همم شاخص  راساس جدول 

 هاي تحقيقیافته

کارکنالاا   درصالد  33 ن اا داد از ليالاظ جنسالتد  ااسش ویاا شناختی  د جمعتدها ررسی ویژگی

هالا در گالروه سالنی    آا درصد 11 ،از لياظ متان تن سنیزا هستند،  درصد 11مرد و مورد مطالعه، 
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کارکنالاا   درصد  1 ،همچنتن .اندسال قرار داشته 11در گروه سنی  ا د  درصد 11سال و  11زیر 

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

 11تا    مسا ی صددر 13ساله، و 1 تا   مسا ی درصد 31از متاا کارکناا ااسش و . اندتر  ودهاایتن

 .اندسال داشته 11کارد  ا د  مسا یدرصد  1 سال، 

دلتالل اینکاله در ایالن      اله . اجالرا شالد  آزموا همبست ی  ، ا تدامنظور  ررسی ارتباط متاا متغترها ه 

، که نتایج آا در مياسبه شدهمبست ی اترسوا  ضری اژوهش متغترها در سطح نرمال قرار دارند، 

هالا  الا   و ا عالاد آا  ت تر متغترهالا  همبست ی متاا  دهد نتایج ن اا می. اسدشده  ن اا داده 1جدول 

 راد  ررسی روایی ت شتصی، اگر ری الم   .معنادار اسددرصد  31و  33یکدی ر در سطح اطمتناا 

هاد آا متغتر  ا سایر متغترها  ت تر  اشد، روایی ت شتصالی ا الزار    هر متغتر از همبست ی AVEدوم 

هالاد   خاناله )شالود   ، روایی ت شتصی ا زار تيیتق تأیتد مالی 1مبناد جدول   ر. تيیتق مناس  اسد

 (.دهد را ن اا می AVEرن ی شده ری م دوم 
 

 و مقدار روایی تشخیصی متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی بین . 2 جدول

  4 3 2 1 هامتغیر -

     11/1 ساختارد مسرمای  

    31/1 311/1 ** ادرا طه مسرمای 1

 111/1 ** شناختی میسرما 1
** 331/1 11/1   

 131/1 ** سرمایم اجتماعی 1
** 313/1 

** 331/1   

 فرصد وجود 1
** 11 /1 

** 11 /1 
** 131/1  11/1 31/1 

 ک ف فرصد 3
** 131/1 

** 11 /1 
** 111/1 

*  3 /1 11/1 

  ردارد از فرصد  هره 1
** 1 1/1 ** 111/1 

** 1 3/1 
*  11/1 31/1 

 11/1 133/1 113/1 ** 1/1 1 ** 111/1 ** ب منا عاکتسا 3

 کارآفرینانه استراتژد 3
** 1 1/1 ** 113/1 

** 1 3/1 
** 1 1/1 31/1 

 فرایند سازماندهی 1 
** 111/1 ** 131/1 ** 113/1  1 /1 11/1 

 کارآفرینی سازمانی   
** 111/1 ** 11 /1 

** 111/1 
** 1 1/1  

P < 11/1 *     P < 1 /1  ** 
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 ه این منظور مدل ساختارد ترسالتم  . هاد تيیتق، تيلتل مستر انیام گرفد  راد آزموا فرضته

ها اعتبار و  رازندگی مناس  مدل ،1 راساس نتایج جدول (. 1جدول )شد و  راز  آا  ررسی شد 

1نسبد  زیراشود، میأیتد ت
χ  سالاختارد در مالدل   ،همچنالتن . اسالد  1آزادد، کوچکتر از  م ه درج 

  1χ متالزاا . اسالد دار نالا درصالد مع  31در سطح اطمتناا  یعنی  وده،  /33 ت تر از  هاد تی مارهآ همم

دارد را در آزمالوا  اسالطح معنال   ،از طرفالی .  وده اسالد  در حد مطلوبآمده  راد آزموا نتز  دسد ه 

 ،در نهایالد . کمتالر اسالد   1/1 نتالز از   RMSEA وده و متزاا  11/1تر از تيلتل مستر دارد، کوچک

GFI  وAGFI  مدل تيیتق در حالد تشمالتن اسالتاندارد و   1شکل  .اسددرصد  31مدل نتز  ا د ،

  .دهدمی دارد را ن ااعدد معنا

ن الاا   هالاد تيیتالق را   اد از آزموا فرضیخشصه 1 ، جدولLisrelافزار  نظر  ه خروجی نرم  ا

، ارزیالا ی چ الون ی   سازمانیکارآفرینی  ر  سرمایم اجتماعیرتر أدار ودا تا راد  ررسی معن. دهدمی

دار الودا اعالداد   امعنال   الارة در. شالود   ررسالی مالی  دارد امدل استاندارد و عدد معنال  ،رترأو متزاا این ت

انیالام   درصد اطمتنالاا  31 در سطح ها هتواا گفد از آنیا که آزموا فرضتمی ،مدل در آمده دسد ه 

که اگالر عالددد    ا ه این معن.  اشند - /33و   /33معنادارد  اید خارج از ميدودة  د، اعدادگتردمی

و  ا توجه  ه نتایج تيلتالل مسالتر،    این اساس  رخواهد  ود،  امعن، را طه علّی  یدو عدد مذکور تن 

 .شود ، تأیتد میکارآفرینی سازمانی ر  سرمایم اجتماعی معنادار اصلی اژوهش مبنی  ر ارر مفرضت
 

 معادالت ساختاری سازی دلنتایج م. 3جدول 

 نتیجه اعداد معناداری ضریب استاندارد مسیر ارتباط هفرضی

 یتد فرضتهأت 31/1 31/1 کارآفرینی سازمانی ← سرمایم اجتماعی فرضتم اصلی

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

 .اسد 1تر از نتز کوچکχ2/df (1 /1 ) اسد و 1/1 تر از کوچک( 133/1)میذور خطاهاد مدل 

 فرضته تدأیت 31/1 13/1 کارآفرینی سازمانی ← سرمایم ساختارد فرضتم فرعی اول

 یتد فرضتهأت 11/1 11/1 کارآفرینی سازمانی ← ادسرمایم را طه فرضتم فرعی دوم

 یتد فرضتهأت 13/1 11/1 کارآفرینی سازمانی ← سرمایم شناختی فرضتم فرعی سوم

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

 .اسد 1تر از نتز کوچکχ2/df (33/1 )اسد و 1/1 تر از کوچک( 131/1)میذور خطاهاد مدل 
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 ساختاری روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق دلم. 2 شکل

سالرمایم  ا عالاد  اژوهش مبنی  ر ارالر  فرعی  هاد ه، فرضت(1جدول ) ستر ا توجه  ه نتایج تيلتل م

 الراد   تالی  میالادیر . شالود تد مالی أیی آا تدار اسد و ارتباط علّامعنکارآفرینی سازمانی،  ر ، اجتماعی

تالأرتر  کارآفرینی سازمانی  ر  سرمایم اجتماعیا عاد  مهم دهد ن اا می فرعی اژوهش هم هاد هفرضت

 . گذارد معنادار می

 بحث و نتيجه

و  ررسالی    ر کالارآفرینی سالازمانی   سرمایم اجتماعیررگذارد اهدف اصلی اژوهش حاضر،  ررسی 

نتالایج  . اسالد اداراف اسالد اسالتاا مازنالدراا    در   ر کارآفرینی سازمانی سرمایم اجتماعی ا عادآرار 

 در. اسالد  نیو کارآفرینی سازما سرمایم اجتماعیدار اآزموا همبست ی حاکی از ارتباط مببد و معن

مالدل    ررسینتایج . تأیتد شدنتز  و کارآفرینی سازمانی سرمایم اجتماعیاین ارتباط متاا ا عاد  ،واقع

 :ذیل اسدشرح  ه ها  تهمعاد ف ساختارد  راد متغترهاد تيیتق  ه تفکتک فرض

 سرمایه اجتماعی کارآفرینی سازمانی

 (مدل تجربی الف

 متغیر وابسته                                      متغیر مستقل

کارآفرینی 
 سازمانی

 سرمایة ساختاری
 (مدل تجربی ب

 ایسرمایة رابطه

 سرمایة شناختی

T = 31/1  

 
 = 31/1  

 

T = 31/1  

 
 = 13/1  

 

T = 13/1  

 
 = 11/1  

 

T = 11/1  

 
 = 11/1  

 

 متغیر وابسته                                              متغیرهای مستقل
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 اعیسرمایم اجتمال رتر علّی أ  استاندارد  راد ارتباط و تیاصلی تيیتق، میدار ضر مفرضت در ارة

. اسالد  اداردسد آمد، که این ارتباط  ستار قود، مببد و معنال  ه  31/1 را ر  ا   ر کارآفرینی سازمانی

توانالایی کن ال راا  الراد    عنواا   ه سرمایم اجتماعی ا افزایش سطح  گفددر تفستر این ارتباط  اید 

ارکنالاا متالزاا   در کارکنالاا، ک  هالاد اجتمالاعی  آوردا و حفظ منا ع،  ر ارر عضوید در شبکه دسد  ه

مرات  کارکنالاا سالطح    ،  هتوانایی ا کاهش این  رعکسدهند و  کارآفرینی  ت ترد از خود  روز می

دی الر   هالاد تيیتیالاف  تيیتالق  الا یافتاله    ماین یافتال . کنندکمترد از کارآفرینی سازمانی را تیر ه می

 ,Jawaher & Nigama؛ 131 مالرادد،  و  ؛ اسالدد 131 درینالی،   و رضاییاز جمله ) همشوانی دارد

2011; Rashidi et al., 2013). 

رتر أاسالتاندارد  الراد ارتبالاط و تال     ضالری  فرعی تيیتق نتز ن الاا داد،   هاد هفرضت نتایج آزموا

در . اسد اداراسد که این ارتباط مببد و معن 13/1 را ر  ا   ر کارآفرینی سازمانیساختارد  مسرمای

کاله افالراد  الا     یمتزانال عنالواا   سالاختارد  اله   مسالرمای  ا افزایش سطح  گفد تواامی نتتیهاین تفستر 

دهند ، کارکناا متزاا کارآفرینی  ت ترد از خود  روز میکنند ها ارتباط  رقرار می یکدی ر در سازماا

فرضالته   آزموا ایالن نتایج  .شودمیمنیر و کاهش این ارتباطاف  ه کاهش سطح کارآفرینی سازمانی 

 .شوانی داردهم (1111)چن و همکاراا  و( 131 )همکاراا تسلتمی و  ا تيیتیاف 

 را الر  الا     الر کالارآفرینی سالازمانی   اد را طه مسرمای تأرتراستاندارد  راد  ی میدار ضر ،از طرفی

 الا   تالواا گفالد   را طه میدر تبتتن این . اسد و معنادار مببدتأرتر تواا دریافد این ، میاسد 11/1

اسد اسالتاا مازنالدراا، کارکنالاا متالزاا کالارآفرینی       ةاد در کارکناا اداررا طه مکاهش سطح سرمای

اد در کارکنالاا، یعنالی  هبالود    را طاله  مافزایش سطح سالرمای  ،همچنتن. دهندکمترد از خود  روز می

در فالرد  اعتماد، صمتمتد، ع ق و مانند  مانند هبود عواملی مبال   راد)ماهتد و کتفتد این روا ف 

تيیتالق نتالز  الا     مایالن یافتال  . شالود مالی منیالر  ی سازمانی ،  ه  هبود سطح کارآفرین(نسبد  ه دی راا

 .همسویی دارد (1 11)و رشتدد و همکاراا ( 131 ) رادهاد زمانی یافته

  الر کالارآفرینی سالازمانی   شناختی  مرتر علّی سرمایأ  استاندارد  راد ارتباط و تیضر ،در نهاید

در تيلتل ایالن ارتبالاط   . دار اسداعناین ارتباط مببد و م تواا گفد  نا راین، می، اسد 11/1 را ر  ا 

شناختی در کارکناا اسد اسالتاا مازنالدراا، کارکنالاا سالطح      م ا افزایش متزاا سرمای تواا گفد می
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متزاا اشالترا   شود تا شناختی منیر می میا ند،  هبود سطح سرمای ت ترد از کارآفرینی در خود می

در ها حاصالل شالود، کاله    آا تر  متاا اجتماعی در یک دیدگاه یا در  م مکارکناا دروا یک شبک

 و اليالوائیی هاد تيیتیاف  اباین یافته  ا یافته. دشو منیر می ه  هبود کارآفرینی سازمانی نهاید، 

 .همشوانی دارد (1111)چن و همکاراا  و( 131 ) رادزمانی

 هاپيشنهاد

توجه  ستار زیاد ميییالاا  اجتماعی نتز مورد  مهاد انسانی و اقتصادد، سرمایامروزه در کنار سرمایه

معنالود و اجتمالاعی سالشمد یالک      ا عالاد اجتماعی یا  معلوم اجتماعی و انسانی قرار گرفد، سرمای

تواند از طریق ت ویق افراد  ه همکارد و م الارکد در تعالامشف اجتمالاعی و    سازماا و جامعه می

جلالود   رو اله  هاد اجتماعی و سازمانی کمالک شالایانی کنالد، و  اله حرکالد     سازمانی،  ه حل آست 

 طالور   ر این اساس و از طرفالی، همالاا  . اقتصادد و فرهن ی شود مسمد رشد و توسع ها  هسازماا

اجتمالاعی و کالارآفرینی سالازمانی ارتبالاط مببالد و       من اا داد، متاا سرمای ها هکه نتایج آزموا فرضت

سالازماا، متالزاا    اجتمالاعی در  متواا دریافد  ا افالزایش متالزاا سالرمای   دار وجود دارد، یعنی میامعن

اجتمالاعی،   متالواا  الا  هبالود سالرمای    اس می. یا دکارآفرینی سازمانی نتز  ه هماا نسبد افزایش می

راف اسد استاا مازندراا ات النهاد  اکارآفرینی سازمانی را نتز  هبود  ش تد، از این نظر  ه مدیراا اد

 .این اداراف  پردازنداجتماعی در  مشود  تش از گذشته  ه تیوید و  هبود وضعتد سرمایمی

ینالد  ارتر قالرار داد، افالزایش فر  أاجتمالاعی را تيالد تال    متالواا سالرمای  هاد کاله مالی  یکی از رو 

، اس مدیراا سازمانی  اید تش  خود را  الراد اعتمادسالازد متالاا    اسداعتمادسازد متاا کارکناا 

اییالاد روا الف    مکارکناا، و واحدهاد کارد در اداراف اسد افزایش دهند، که این امر نتالز در سالای  

اجتمالاعی نتالز از عوامالل     مها ن اا داد ا عاد سالرمای یافته ،همچنتن. گتردمی انیامتدریج مستمر و  ه

اد و حرفاله  هالاد  لت الک  ممدیراا  ایالد  الا توسالع    ،،  ر این اساساسدرر  ر کارآفرینی سازمانی ؤم

کنالاا از م الاوراا   کار ةکالردا سالاختار و امکانالاف  زم  الراد اسالتفاد      تشصصی کارآفرینی، فالراهم 

 .ع کارآفرینی سازمانی فراهم کنندبطاجتماعی و  ه ممتشصص، زمتنه را  راد تیوید و  هبود سرمای

هاد مادد و معنالود خالود  الراد افالرادد کاله  اله صالورف        توانند  ا حمایدمدیراا سازماا می
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عی و اجتمالا  مسالرمای  مگروهی در امور مشتلف، حضالورد فعا ناله دارنالد، شالرایف را  الراد توسالع      

ها از طرف مدیرید سازماا، تیدیرنامه تیدیمتواند  ا کارآفرینی سازمانی فراهم کنند، این شرایف می

هاد خارج از وظالایف  هاد مالی در قبال فعالتدیا درنظرگرفتن اادا  ،ت ویق در حضور همکاراا

 .گترد انیامروزمره و رفتار شهروندد سازمانی آناا نتز 

هالاد   الراد اییالاد ارتبالاط تعالاملی و دور از تعالارو، آمالوز  تکنتالک       هاد  زم آموز  مارائ

رر ؤگود م تر  متاا کارکناا از عوامل مال و تسهتل گفد  رادارتباطی، اییاد سازوکارهاد مناس  

کالارآفرینی سالازمانی، توجاله و     مکارهالاد توسالع  از دی الر راه . اسالد ها این ظرفتد مدی ر  ر توسع

جدیالد در سالطح سالازماا     ، ت الکتل معاونالد  (R&D)و توسعه کارگترد  ت تر واحدهاد تيیتق  ه 

منالد  اله کالارآفرینی، توجاله  اله      خدماف جدید  ه م تریاا، آموز  افراد عشقه عرضم راد تولتد و 

 .هاد جدید اسدایده مهاد خودگرداا کارد،  راد ات ترد و توسعت کتل تتم

مطالرح   راد تيیتیاف آینالده   هاییدعنواا ات نها   ه، موارد زیر  ا توجه  ه نتایج اژوهش حاضر

 .شود می

و آزموا تیر الی  ؛ شناسی و ا زار تيلتل متفاوفرو ی  ا موضوع م ا ه اما  ا تيیتی دادا انیام

، و سالازمانی کالارآفرینی  و  سرمایم اجتمالاعی هاد افزایش متزاا ظرفتد  رادهاد عملی  ررسی راه

مفهومی  مدل کارگترد ؛  هاهظرفتد این  هبود  رادتغتتر دیدگاه مدیراا در اییاد ساختارد مناس  

 .آمارد دی ر،  راد اوشش نتایج تيیتق متيیتق در جامع
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