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 چکيده
این مقاله به بحث در مورد نقش سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی که امروزه بسیاری از 

 از سبقت گوی ربودن جهت کارآفرینی به ، پرداخته است. نیازتأکیددارندبر آن  هاسازمان

 آن اعتالی و مناسب استفاده هایراه یافتن و سریع و فزاینده تغییرات عصر در رقبا

ابتدا به بیان مفهوم کارآفرینی سازمانی پرداخته در این مقاله . گرددمی احساس ازپیشبیش

پیشتازانه  هایفعالیت، پذیریریسکه، ابعاد کارآفرینی در چهار بعد نوآوری، شد و در ادام

 نظرصاحبو رقابت تهاجمی شرح داده شد. در ادامه ، مفهوم سرمایه اجتماعی از چندین 

مشهور این حوزه شرح داده شد.  همچنین ابعاد این مفهوم تشریح شد. در رابطه بین این 

 اجتماعی سرمایه دارایافراد  که دهدمی رخ زمانی کارآفرینی در موفقیت ،گفت توانمیدو 

 اجتماعی هایکنش و تعامالت در خود اجتماعی سرمایه از استفاده با بتوانند و بوده باالیی

 سرمایه دارای کارآفرین افراد کهدرصورتی  .شوند نائل کارآفرینی امر در مناسبی  موفقیت به

 باعث و دهند بروز را خود در نهفته شخصیتی هایویژگی توانندمی باشند باالیی اجتماعی

 .شوند توسعه پایدار به رسیدن درنهایت و و نگرش مثبت در جامعه تحول  ایجاد

 ، کارآفرینی سازمانیسرمایه اجتماعی، کارآفرینی اژگان کليدي:و
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 4محمد شمسی ،3ماشااهلل حسينی ،2حسين بيد گلی ،1ستار صادقی ده چشمه
 ، دانشگاه کاشانکده علوم انسانیاستادیار گروه علوم اجتماعی، دانش 1
 دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول، دانشگاه پیام نور واحد خمین 2
 کاشاندانشگاه  علوم انسانی،دانشکده ، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی 3
 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 ستار صادقی ده چشمه

 تاثير سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی
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 مقدمه

چون  یامدهاییپدارای  که دانست است، موسوم اطالعات عصر به که حاضر قرن ضروریات از یکی عنوانبه بایستی را کارآفرینی

 بررسی( 3:1391رامی نژاد،پورکیانی و به) هست وکارکسبنوین در مبادالت و رقابت شدید در زمینه  هایفناوری، فراگیری شدنجهانی

 توجه کهطوریبه ،کندمی وارهم کارآفرینی مورد در وسیع انداز چشمیک برای را راه ، اجتماعی شدهاحاطه ساختارهای چارچوب در کارآفرینی

 کارآفرینی مانند ماعی،اجت -اقتصادی پدیده اجتماعی جنبه یعنی ؛ کندمی جلب است نشده دقت ، آن به که باریک و ممبه نکات سمت به را

. این سرمایه از مفاهیم باشدمیات مدیریت برای سایر مطالع ایپایهشده است که  هاییتئوریسرمایه اجتماعی باعث ایجاد  اخیراً ؛سازمانیدرون

 تازگیبهو اقتصاد و  شناسیجامعهر دو امروزه  کندمیو جوامع ایفا  هاسازماناز سرمایه فیزیکی و انسانی در  ترمهمنوینی است که نقشی بسیار 

اشاره  باارزشمنابع  عنوانبه که پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه قرارگرفته مورداستفاده ایگسترده صورتبهدر مدیریت و سازمان 

اثربخشی خود را  هاسرمایه. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر شودمیدارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا 

 زیادی تعداد نظر اساس بر لذا .(20:1382بیکر، ) گرددمیتوسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار  هایراهو پیمودن  دادهازدست

 سازمان و فکری رمایهس به فرایندها این. است حاضر دانش طریق از فراگیری برای سازمان توانایی پایه بر سازمانی ، کارآفرینی محققان از

 بر که سرمایه و بازار هایمزیت اقتصادی همچون عوامل بر عالوه است معتقد است ویکلن وابسته اجتماعی سرمایه و انسان به مخصوصاً

 در اجتماعی روابط.باشد ذارتأثیرگ کارآفرینی پدیده بر تواندمی نیز اجتماعی روابط شبکه نظیر غیراقتصادی عوامل تأثیرگذارند کارآفرینی

 شودمی صنعتی رشد و پذیریریسک و نوآورانه رفتارهای تسهیل پروری، ایده، خالقیت بروز باعث دنیا بزرگ صنایع در اجتماعی سرمایه درون

 در موضوع ترینحیاتی و  ترینمهم (. 4:1391)پورکیانی و بهرامی نژاد، شوندمی نیز محسوب کارآفرینی سازمانی هایشاخصه ازجمله که

مسئولیت مدیران سازمان  کهدرحالی، گیرندنمیبسیاری از مدیران ارشد سازمان آن را در نظر  متأسفانهاست که  سازمانی اثربخشی حاضر عصر

دارد.  سؤالع جای کنند. اثربخشی امری حیاتی برای سازمان است و توجه نکردن به این موضو اثربخشعملکرد سازمان را  کندمیایجاب 

 ٔ  ینهدرزمکت کارکنان و مشار سازمانیبرونتقویت و گسترش سرمایه اجتماعی در اثربخشی سازمان و همچنین باعث بهبود روابط درون و 

 باعث نوآوری و خالقیت و ایده پردازی و کارآفرینی خواهد شد.  درنهایتکه . شودمیاثربخشی سازمانی 

  سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی است. تأثیر درصدد تحقیق حاضرهدف اصلی  

 موضوع این ربارهد مطالبی و اطالعات ،کارآفرینیسرمایه اجتماعی و  درباره موجود اسناد و کتب به مراجعه با نخست حاضر پژوهش در

س به مفهوم سرمایه سپ ،ابعاد کارآفرینی  ،از مفهوم کارآفرینی سازمانی مختصری تعریف از پس است قرارگرفته موردبررسی و آوریجمع

 .است شدهبیان هابررسیاز این  گیرینتیجهدر آخر و  مفهوم دواجتماعی و رابطه بین 

 

 چارچوب نظري

 کارآفرینی سازمانی
در زبان انگلیسی ترجمه شد و عمل کارآفرین را شامل هدایت ، نظارت،  1واژه کارآفرینی توسط جان استوارت میل 1848در سال  

و عامل متمایزکننده مدیر و کارآفرینی را مخاطره پذیری یا همان ریسک معرفی کرد. این واژه از کلمه  دانستمیکنترل و مخاطره پذیری 

 سازمان یک حمایت تحت کارآفرین که است فرایندی( 1389:19به معنای متعهد شدن نشات گرفته است )فالح و عطارنیا، 2فرانسوی

 ،واردشده ادبیات مدیریت در اخیراّ مفهوم، یک عنوانبه سازمانیدرون کارآفرینی وداینکهباوج. رساند میثمر به را خود کارآفرینانه هایفعالیت

 ،سازمانیدرون کارآفرینی که معتقداست دارد فرای کارآفرینی در ادبیات ریشه ، بوده مرتبط سازمان یک کارآفرینی رویکرد به که است مفهومی

)تسلیمی و  گرددمی ایجاد سازمان یک در فرهنگ کارآفرینانه خلق وسیلهبه نوآورانه فرایندهای یا( خدمات) محصوالت که است فرایندی

ندارد که کارآفرینی، کار فیزیکی خاص باشد بلکه هر محیط اجتماعی روش خاص  ضرورتیمعتقد است که  3شومپیتر (.1385:34همکاران،

 خود را برای کارآفرینی دارد. 

 بر اساس مدل دیده بان جهانی، کارآفرینی سه حوزه اصلی دارد: 

کارآفرینانه، ترس از شکست و  هایفرصتعمده مربوط به ادراک کارآفرینانه مانند درک قابلیت کارآفرینانه، درک  طوربه: هانگرش -1

 قصد کارآفرینانه است؛

  ؛ه نوپا و اجباری )فرصت گرا(کارآفرینان هایفعالیت ازجملهکارآفرینانه:  هایفعالیت -2 

                                                           
1. John Stuart Mill 
2. Entrepreneur 
3. Schumpeter 
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 هایفعالیت، اشتغال زائی، وکارکسب، انتظار مورد انتظار وکارکسبروحیه توسعه کارآفرینانه: روحیه توسعه کارآفرینانه شامل رشد  -3

 .(394:1395)صمدی و همکاران، المللیبینکارآفرینانه 

 کارکردي کارآفرینی مستقل با کارآفرینی سازمانی هايتفاوت

 کارآفرین سازمانی کارآفرین مستقل

 درون سازمان همچنان باید به رئیس خود گزارش دهد شخص فاقد مدیر، اما تابع تمایالت بازار و مشتریان است

 کنندگانعرضهمخاطره مالی بین کارآفرین مسئول، سهامداران و 

 شودمیتقسیم 
 پذیردمیهمه مخاطره مالی را شرکت مادر 

 مورداستفادهو هم منابع  کندمیظرفیت مالی را خود فعالیت تعیین 

 گیرندمیقرار 
 کندمیظرفیت مالی را شرکت مادر تعیین 

 (95:1389)فالح و عطارنيا،

 

 ابعاد کارآفرینی
  شودمی تهاجمی و رقابت پیشتازانه هایفعالیت ،پذیریریسک ، باال نوآوری بعد چهار شامل سازمانی کارآفرینی ، بیولت و آکتان ازنظر

 باشد. فنّاوری یا و ،خدمات محصول در تواندمی که نوآوری میزان بیشترین از است عبارت : باال نوآوري

 

 ضرر با کمترین سازمانی رشد و سود برای جدید ابتکارات به یافتن دست منظوربه سازمانی هایگیریجهت شامل : پذیريریسک

، استفاده یا هافرصتبه پیگیری سریع  توانمی( ریسک را 6:1391به نقل از پورکیانی و بهرامی نژاد،؛ 2008ت،آکتان و بیولاست ) احتمالی

ویژگی سطح شرکتی  عنوانبهو آزمایش آن  هافرصتکاربرد سریع منابع و اقدامات جسورانه ربط داد. در حقیقت جسور بودن در پیگیری 

 سازمانیدرونیکی از ابعاد کارآفرینی  عنوانبهرا  پذیریریسک توانمیاست. بر اساس تحقیقات صورت گرفته،  قرارگرفته موردنظرکارآفرینی 

 .(38:1385جداست )تسلیمی و همکاران، هاآننگریست که ضمن ارتباط با دیگر ابعاد سازمان، از 

 

) تسلیمی و هستیا ورود به بازارهای جدید  هافرصتاین بعد مربوط به پیشگامی در پیگیری  پيشتازانه: هايفعاليت

که  شودمیتعریف  هاییفرصتاستفاده از  وجوجستو رفتار برای رفع نیازهای آتی از طریق  بینیپیش(. پیشگامی، یک 38:1385همکاران،

 . (45:1392درینی،و  رضاییته باشد. )بر توسعه محصول یا بازار داللت داش تواندمی

 

 به پاسخ ، رقابت تهاجمی درواقع . است شدهتعریف رقبا با کردن رقابت یا درآوردن چالش به در سازمان تمایل : تهاجمی رقابت

 (.6:1391است )پورکیانی و بهرامی نژاد، تهدیدات

 

 سرمایه اجتماعی
 راهی و فیزیکی و انسانی سرمایه وریبهره برای مناسبی بستر و آفرین توفیق اهرمی دارد، شناسانهجامعه ایریشه که اجتماعی سرمایه

 (. 45:1392)رضائی درینی، شودمی قلمداد سازمان عملکرد بهبود و موفقیت به نیل برای

 سطوح در هاسرمایه این از یک هر افزایش میزان به و است فرهنگی و انسانی مالی، فیزیکی، هایسرمایه از ایمجموعه اجتماعی سرمایه

 انواع میان که است چسبی مثابۀبه اجتماعی سرمایه بنابراین، شد؛ خواهد افزوده اجتماعی سرمایه میزان بر ملی، و گروهی سازمانی، مختلف

 نقصان دچار دیگر هایسرمایه قطعاً بدهد، دست از را خود خاصیت چسبندگی این کهدرصورتی و کندمی ایجاد را الزم چسبندگی هاسرمایه

 همکاران، و جهرمیمصباحی . )شد خواهد جوامع و هاگروه ها،سازمان مناسب توسعۀ و رشد عدم و ماندگیعقب موجب درنهایت، و شوندمی

 اعتماد، و اطمینان صداقت،: از اندعبارت ذخایر این از برخی است، ارزشمندی ذخایر و منابع از ایمجموعه اجتماعی سرمایه(. 3۷0:1394

 مطمئن و هزینهکم سریع، آسان، جامعه کالن و میانی خرد، مختلف سطوح در گران کنش کار منابع، این طریق از که... و فداکاری و همدردی

 وریبهره موجب مهمی منبع عنوانبه هاسازمان در و کندمی کمک اجتماعی مشترک اهداف به دررسیدن را آنان وسیلهبدین و شودمی

 شودمی گروهی بین ارتباطات و تعامالت افزایش و کارکنان جابجایی نرخ کاهش مبادالتی، هایهزینه کاهش دانش، تسهیم باعث و گرددمی

 در این حوزه به شرح ذیل است نظرانصاحباز چندین تعاریف مفهوم سرمایه اجتماعی  (.86:1391 همکاران، و جهانگیری)
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 5. بوردیودهدمیرا ارتقاء  منافعشانسرمایه اجتماعی، فرایندهای اجتماعی است که با تسهیل کنش اعضای خود،  4جیمز کلمن ازنظر

، هافرصتاجتماعی برای افراد دسترسی به  هایشبکهو  هاگروهو روابطی که در درون  هاموقعیتاز  است عبارتمعتقد است، سرمایه اجتماعی 

از ارتباطات افقی بین افراد  ایمجموعهسرمایه اجتماعی به  گویدمی 6. رابرت پاتنامدهدمیاطالعات، منابع مادی و موقعیت اجتماعی را افزایش 

متقابل  که با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، منافع شودمیگفته  هاشبکهاجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و  هایسازمانو نیز وجوه گوناگون 

معتقد است سرمایه اجتماعی عبارت است از  ۷(..در تعریفی دیگر، فوکویاما1395:84)سرداری و دیگران، دهدمیجامعه را افزایش  آیی کارو 

 به (.106:1391)خیراندیش و دیگران، هاسازمانو  هاگروهدستیابی به اهداف مشترک در  منظوربهافراد برای کار کردن با یکدیگر،  هایتوانایی

 هایمدل اجتماعی، سرمایه ادبیات در مفهوم، این بودن چندبعدی چنینهم اجتماعی سرمایه تحقیقات در مختلف رویکردهای وجود دلیل

 هایجنبه گوشال و ناهاپیت. شودمی داده توضیح( 1998) گوشال و ناهاپیت مدل بخش این در خورد،می چشم به اجتماعی سرمایۀ از مختلفی

 .شناختی و ایرابطه ساختاری،: از اندعبارت که دهندمی جای طبقهسه در را اجتماعی سرمایه مختلف

 افراد که ارتباطی میزان عدب این که معنا بدین. دارد نظر در شود،می یافت سازمان در که را روابطی کلی الگوی بعد این: ساختاری بعد

 سازمان و ایشبکه پیکربندی افراد، بین ایشبکه روابط: از اندعبارت بعد این هایجنبه ترینمهم. گیرد دربرمی را کنندمی برقرار سازمان در

 (164:1391 همکاران، و خرازی.)مناسب

 تعامالتشان سابقه خاطر به کدیگری با افراد که است شخصی روابط کنندهتوصیف اجتماعی سرمایه  ایرابطه بعد(: ارتباطی) ایرابطه بعد

 دارند، وجود باالیی سطح در اعتماد بر مبتنی روابط که درجایی. است هویت و انتظارات و الزامات هنجارها، اعتماد،: شامل و کنندمی برقرار

 عناصر ترینمهم ،تیمی کار و صداقت مانند اجتماعی هنجارهای اهمیت. دارند همکارانه تعامل و اجتماعی تبادل برای زیادی تمایل افراد

 .(142:1392دیگران، و فرد محسنی. )شودمییا سازمان محسوب  هایشرکت کلیدی

 معانی هایدستگاه و سیرهاتف تعبیرها، مظاهر، کنندهفراهم که کندمی اشاره منابعی به اجتماعی سرمایه شناختی بعد: شناختی بعد

 (.88:1395 جاماسبی،) مشترک هایحکایت و کدها زبان، از اندعبارت بعد این هایجنبه ترینمهم. هاستگروه میان در مشترک

 

 رابطه بين سرمایه اجتماعی و کارآفرینی 
 به صرفاً بیشتر تحقیقات کارآفرینی موضوع در ، هست اجتماعی هایفعالیت و سازوکارها نتیجه ، کارآفرینی هایفعالیت کهدرحالی

 این و.است.  نگرفته قرار موردتوجهعامل  ترینمهم عنوانبه اجتماعی سرمایه و پرداخته محیطی موقعیت و ساختاری و شخصیتی هایویژگی

 است شدهواقع اجتماعی روابط از متغیری شبکه در که است فرایندی ، علوم اجتماعی دانشمندان دید از امروزه کارآفرینی که است حالی در

 است نوآوری ، سازمانی کارآفرینی اصلی عنصر . نماید تسهیل یا محدود ، هافرصت و منابع با را رابطه کارآفرین تواندمی اجتماعی روابط این و

 فکرهای یافتن و ساختن با خالقیت . استبرخوردار خالقیت استعداد از ، سازمان درون در مدیری غیر یا مدیر انسان ،هر نظریه این مطابق .

 ،نوآوری هاروش و فرآیندها در نوآوری : مانند شود انجام متفاوتی هایشکل در تواندمی نوآوری . دارد سروکار هاآن کاربرد با نوآوری و جدید

 مشخصۀ یک اجتماعی، سرمایه(. 10:1391)پورکیانی و بهرامی نژاد، سازمان درون در امور انجام نحوه در نوآوری و ، خدمات و محصوالت در

 شمار به کارآفرینی اصلی هایشاخصه دسته از که شودمی پذیرریسک و نوآورانه رفتارهای تسهیل خالقیت، بروز سبب که است اجتماعی

 قطعیت عدم کردن خنثی برای اقداماتی کارگیریبه با و محیطی هایفرصت و تهدیدها کشف و شناسایی واسطهبه اجتماعی ارتباطات روندمی

 مسئله(. یک 4۷:1392)رضائی و درینی، است سازمانی کارآفرینی مهم ابعاد از دیگر  یکی نیز، آن که شودمی پیشگامی بروز به منجر محیطی،

 ازآنجاکهجدید است.  وکارکسبدرباره پرداختن به  گیریتصمیمهستند، عدم دسترسی به اطالعات برای  روروبهبسیار مهم که کارآفرینان با آن 

دستیابی  منظوربهخارجی  هایتماسبه  هاآنمحدود است،  گیریتصمیم ایهگزینهو جذب اطالعات و ارزیابی نتایج  گردآوریتوان افراد برای 

؛ شودمیباعث تقویت فعالیت کارآفرینانه  هاشبکه. پوتنام معتقد است که عضویت در کنندمیاتکا  گیریتصمیمبرای  موردنیازبه اطالعات 

 کههم چنین وکلین معتقد است (.118:138۷)قلی پور و همکاران،  دهدمیت را در اختیار شخص قرار این عضویت منابع مفید اطالعا چراکه

کارآفرینی تاثیر گذارند، عوامل غیراقتصادی نظیر شبکه روابط اجتماعی نیز  بر که سرمایۀ و بازار های مزیت همچون اقتصادی عوامل بر عالوه

ک پدیده اجتماعی باعث بروز خالقیت، ایده پروری، تسهیل رفتارهای می تواند بر پدیده کارآفرینی تاثیر گذار باشد. سرمایه اجتماعی به عنوان ی

 توانمی درمجموع (210:1390نوآورانه و ریسک پذیری می شود که از جمله شاخص های کارآفرینی محسوب می شوند )ربیعی و صادق زاده،

                                                           
4. Coleman  
5. Bourdieu  
6. Putnam  
7. Fukuyama  
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کارآفرینانه  هایقابلیت. به عبارتی بستر مناسبی برای بروز شودمیحیاتی برای توسعه کارآفرینی محسوب  شرطیپیشگفت سرمایه اجتماعی 

 .گذاردمی تأثیر. همچنین وجود یا عدم وجود ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کار کندمیدر سازمان فراهم 
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 گيرينتيجه
 مؤثرتالی آن باشند. یکی از عوامل برای اع هاییراهباید درصدد یافتن  هاسازمان، شودمیامروزه که نیاز به کارآفرینی سازمانی احساس 

سرمایه ساختاری از سایر  -و شناختی ایرابطهساختاری،  –بر کارآفرینی سازمانی، سرمایه اجتماعی است. از بین سه بعد سرمایه اجتماعی 

بتوانند روح کارآفرینی را در سازمان خود بیافرینند، ابتدا باید به ساختار مناسب کارآفرینی توجه کنند.  کهاینبرای  هاشرکتاست.  ترمهمابعاد 

 به باید همچنین (.23:138۷الزم داده شود )الوانی و عبداهلل پور، هایآزادیسازمان باید به افراد بروکراسی و کارآفرینی در تقابل با یکدیگرند. 

 با که هستند افرادی کارآفرینان که برد یاد از نباید را نکته این و کرد توجه نیز کنندمی ایجاد خود تعامالت در افراد هک اعتماد با توأم روابط

به . نخواهند محدود متعارف اعمال و هنجارها ، هاارزش به را خود درنتیجه ، پندارندمی همانند موجود فکری خط با را خود  کمتری احتمال

 و نیازها به پاسخ زمان و هزینه کاهش با نیز ها سازمان خود بلکه اجتماعی نه تنها به مشارکت کنندگان سود می رساند کارگیری تعامالت

 ثبات اعتماد، افزایش اطالعات، جریان بهبود ،هاهزینه کاهش به منجر اجتماعی، یسرمایه کنند  می پیدا دست مزایایی به محیطی تهدیدات

 هاسازمان مدیران لذا پیشنهاد می شود . دارد سازمان برای فراوانی منافع ،درنتیجه و شودمی مشترک اهداف به رسیدن جهت در سویی هم و

 تشریفات دورازبه بتوانند هاسازمان تا نموده گذاریسرمایه و ریزیبرنامه هاآن برای و کرده توجه آن هایمؤلفه و اجتماعی سرمایه بهباید  ،

 . یابند دست پایدار توسعه به و نموده رقابت خود رقبای با بوروکراتیک
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