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چکیده
سرمایهی اجتماعی یکی از قابلیتها و داراییهای مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در خلق
و تسهیم دانش کمک بسیار و با ایجاد بستری مناسب ،منابع انسانی را به دانش و مهارت کارآفرینی سازمانی
مجهز کند ،که یکی از راه کارهای مؤثر در جهت ارتقای عملکرد کارکنان باشد؛ از این رو هدف اصلی
تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش شهرستان
بابل بوده است .جامعهی آماری تحقیق حاضر را دبیران مدارس راهنمایی شهرستان بابل تشکیل دادند که
بالغ بر  085نفر بودهاند که با استفاده از جدول مورگان  905نفر به عنوان نمونهی آماری انتخاب گردید .به
این منظور پرسشنامه طراحی شده بعد از تأیید روایی با استفاده از نظر خبرگان و همچنین تأیید پایایی با
ضریب آلفای کرونباخ 88درصد ،در اختیار نمونهی آماری قرار گرفت .نتایج آزمون رگرسیون میان
متغیّرهای مورد مطالعه نشان داد میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش
شهرستان بابل ارتباط معنیداری وجود دارد .هم چنین میان دو بعد مورد مطالعهی سرمایهی اجتماعی یعنی
بعد کیفیت سرمایهی اجتماعی و بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی با کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش
و پرورش شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد .نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد میان
ارتباطات ،ساختار روابط ،ارتباطات ،انسجام اجتماعی در بعد ساختار سرمایهی اجتماعی با کارآفرینی
سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد .در نهایت چنین نتیجهگیری شد که وجود سرمایهی اجتماعی غنی و
کارامد می تواند به تسهیل و تقویت کارآفرینی سازمانی منجر شود.
واژههای کلیدی :سرمایهی اجتماعی،کارآفرینی سازمانی ،ادارهی آموزش و پرورش ،بابل.
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متغیّرهای اعتماد و روابط در بعد کیفیت سرمایهی اجتماعی و میان متغیّرهای اندازه و گستردگی شبکهی
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مقدمه
امروزه بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر داراییهای غیرملموس است و یکی از مهمترین این
داراییها ،سرمایهی اجتماعی 3است (اوه و همکاران .9)20 :9552 ،بسیاری از سازمان ها صرفنظر
از اندازه و میزان تجارت به اهمیت سرمایهی اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و
مبنایی برای نوآوری و تطبیقپذیریشان اعتراف دارند بهطوری که سازمان ها می توانند با در نظر
گرفتن اهمیت و نقش مؤثر سرمایههای اجتماعی در سازمان ،در اتخاذ تصمیمات کوتاه و بلند
مدت سازمانی و تخصیص منابع تجدید نظر داشته باشند و به آن همانند سایر سرمایههای بالقوهی
سازمانی بنگرند و بر این باور باشند که ایجاد بستری مناسب برای رشد و بالندگی این سرمایه
موجب کسب مزیت رقابتی و سهم بیشتری از بازار خواهد بود چراکه به ایجاد و تقویت خالقیت
و کارآفرینی منجر میشود (لی و همکاران .1)9531 ،این نوع سرمایه نقش مهمی در فعالیتهای
کارآفرینانه دارد؛ چرا که کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی– اقتصادی است که از دو طریق متکی به
شرایط و بافت اجتماعی است ،اول اینکه کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی
خود بوده و دوم آنکه کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم وجود
پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تأثیر می گذارد (راموس ورودریگز:9535،
 .2)083سازمانها با شناخت و کشف ابعاد سرمایههای اجتماعی خود می توانند درك بهتری از
الگوی تعامالت بین فردی و گروهی داشته باشند و با استفاده از سرمایههای اجتماعی می توانند
سیستمهای سازمانی خود از جمله کارآفرینی سازمانی را بهتر هدایت کنند (علوی .)1: 3108 ،از
این رو ضروری است رابطه سرمایهی اجتماعی به عنوان یکی از اشکال سرمایههای طبقهبندی شده
کشورها میشود (نقدی و همکاران ،)383 :3182 ،مورد مطالعه قرار گیرد با توجه به اهمیت این
موضوع ،هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد
مطالعه :ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل) است.
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بیان مسأله تحقیق
امروزه سرمایهی اجتماعی یکی از قابلیت ها و داراییهای مهم سازمانی است که می تواند به
سازمانها در خلق و تسهیل دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای
دیگر"مزیت سازمانی پایدار" ایجاد کند (تامسون .3)320-363 :9552 ،سازمانی می تواند در مسیر
توسعه حرکت رو به جلو و با شتابی داشتهباشد که با ایجاد بستری مناسب  ،منابع انسانی خود را
به دانش و مهارت کارآفرینی مولد مجهز کند تا آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند ،سایر
منابع موجود در جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه مدیریت و
هدایت کنند (ربیعی و صادقزاده .)9 :3125،با وجود این که کارآفرینی سازمانی به عنوان یک
مفهوم مستقل اخیراً در ادبیات مدیریتی قرار گرفته است با این حال مفهومی است که به رویکرد
کارآفرینی یک سازمان مرتبط است و ریشه در ادبیات کارآفرینی دارد (آنتونیک.9)30 :9551 ،
رقابت شدید و تنگاتنگ بین شرکتها و سازمانها و کاهش کارآمد مدیریت سنتی در این عرصه و
رشد سریع شرکتهای کوچک سبب شده است که سازمانها اهمیت ویژهای برای نوآوری قائل
شوند زیرا نوآوری را تنها ضمانت برای بقا در عرصه رقابت میدانند .از این رو سعی می کنند
افراد خالق و کارآفرین را که پدیدآورندگان اصلی محصوالت و خدمات نوین در سازمان
هستند،تشویق و ترغیب نمایند تا ایدههای نوی خود را در سازمان محقق سازند .کارآفرینی
سازمانی شیوه برانگیختن و سپس بهره گیری از افراد در درون یک سازمان است (یدالهی فارسی و
رضوی .)352 :3123،شیوهای که افراد فکر می کنند قادرند کارها را به طریقی متفاوت و بهتر انجام
دهند .از طریق توسعهی روحیه کار آفرینی در درون سازمانها میتوان بر موانع موجود بر سر راه
درون سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب و ترویج روحیه کارآفرینی است (مولوی و
حدادیان .)1 :3123 ،کارآفرین سازمانی فردی است که با ایجاد واحدهای جدید در سازمان ،ارائه
محصوالت و خدمات و حتی فرآیندهای نو ،سازمان را به سوی رشد و سودآوری سوق میدهد
(احمدپور .)316 :3108 ،با توجه به نقش سازمان آموزش و پرورش در شناخت و شکوفا کردن و
پرورش استعدادهای دانشآموزان و تقویت روح بررسی و تحقیق و ابتکار و خالقیت در تمام
زمینههای علمی ،فنی ،فرهنگی ،ایجاد حس و شور کارآفرینی سازمانی که خالقیت و نوآوری
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انعطافپذیری ،رشد و نوآوری فائق آمد(لچ و همکاران .1)05 :9535 ،پرورش افراد کار آفرین در
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جوهره اصلی آن است می تواند تأثیر مهمی در راستای رسیدن به اهداف سازمان باشد .آپهوف
اعتقاد دارد که این جریان منافعی است که از سرمایهی اجتماعی نتیجه می شود .به همین دلیل
سرمایهی اجتماعی فرهنگ و عقاید سازمان را تقویت می کنند ،به ویژه هنجارها ،نگرش ها ،و
باورهایی که به رفتار مبتنی بر همکاری و تعاون و کنش جمعی دو طرفه سودمند کمک میکنند
(آپهوف .3) 1875-1890:9555 ،از این رو مسأله اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایهی
اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه :ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل) بودهاست.
تعاریف
سرمایهی اجتماعی:
تاکنون تعاریف متعدد و متنوعی از سرمایهی اجتماعی شده است .پیربوردیو معتقد است
سرمایهی اجتماعی عبارتست از مجموع منابع فیزیکی یا غیرفیزیکی ،مادی یا معنوی که به یک فرد
یا گروه اجازه می دهد تا شبکه پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی یا شناخت متقابل
را در اختیار داشته باشد .از سوی دیگر رابرت پاتنام 9در اظهارنظرهای خود بیان می کند که
سرمایهی اجتماعی مجموعهای از مفاهیمی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکههایی است که موجب
ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنها را تأمین
خواهد کرد (پاتنام .)32 :9555 ،جریان اصلی جامعهشناسی ،به ویژه در روایت کارکردگرایانه آن،
سرمایهی اجتماعی را روابط دو جانبه ،تعامالت و شبکههایی که در میان گروههای انسانی پدیدار
می شود و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی ،به عنوان پیامد تعهدات و
هنجارهایی پیوسته با ساختاری اجتماعی یافت میشود تعریف می کند و این مفهوم را در بررسی
مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت میکند .نکتهی اصلی در تمام نظریهها و تعاریف از
سرمایهی اجتماعی در مورد سودمندی سرمایهی اجتماعی در افزایش برخی ویژگیها مانند
آموزش ،تحرك اجتماعی ،رشد اقتصادی ،برتری سیاسی و در نهایت توسعه است (شیروانی3181،
.)95 - 38 :
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بعد کیفیت سرمایهی اجتماعی:
این بعد در رابطه با پدیده هایی نظیر ارزش ها ،نگرش ها ،تعهدات ،مشارکت و اعتماد است
و ماهیت روابط در یک سازمان را دربرمیگیرد .به عبارت دیگر در حالی که بعد ساختاری بر این
امر متمرکز میشود که آیا کارکنان سازمان با هم در ارتباط هستند یا خیر ،بعد کیفیت بر ماهیت و
کیفیت این روابط متمرکز است (بلوندن.3)320-391 :9551 ،
بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی:
این بعد در رابطه با ساختارها و فرآیند های مدیریتی نظیر پاسخگویی مدیران و رهبران بر
اساس عملکردشان ،شفافیت در تصمیم گیری ،میزان تصمیم گیری و اقدام بر اساس کارگروهی و
الگوی کلی روابطی را که در سازمان ها یافت میشود ،در نظر دارد .به این معنا که این بعد ،میزان
ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمان ها برقرار می کنند را در بر میگیرد (بلوندن-391 :9551 ،
.)320
کارآفرینی سازمانی:
کارآفرینی سازمانی به این معنی است که سازمان ها بتوانند نوآوری های سودآور را از طریق
تشویق کارکنان برای فکر کردن مانند کارآفرینان مستقل توسعه دهند و به آنها برای تعقیب
برنامههایشان ،آزادی و انعطاف بیشتری بخشند بدون آنکه آنان را در باتالق بوروکراسی غرق
کنند (آنتونیک و هیسریچ.9)9551:392 ،

با توجه به اهمیت موضوع سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی ،محققان بسیاری به بحث
و بررسی پیرامون آن پرداختهاند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
احمدی ( ،)3181در مطالعه سرمایهی اجتماعی و شاخصهای ارزیابی آن به نتیجه رسید که با
کاهش یا افزایش مقدار عددی سرمایهی اجتماعی ،کارآفرینی سازمانی نیز کاهش یا افزایش مییابد
و سازمانی که دارای سرمایهی اجتماعی خوبی باشد میتواند با تأثیری که بر روی تبادل اطالعات
Belunden.
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پیشینه تحقیق
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و انتقال دانش ضمنی و صریح دارد موجب شکوفایی ایدههای جدید در افراد می شود .آشنا
( ،)3182در مطالعه رابطه سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی به این نتیجه دست یافت که اگر
سرمایهی اجتماعی در یک سازمان از سطح مطلوبی برخوردار نباشد ،یادگیری و اعتماد متقابل بین
اعضای سازمان نیز ضعیفتر خواهد بود و این پایین بودن اعتماد موجب سرکوب کارآفرینی
خواهدشد .نتیجه مطالعه جعفریان ( )3180در بررسی رابطه سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی
سازمانی نشان داد سازمانی که دارای سرمایهی اجتماعی غنی و خوبی باشد با تأثیری که بر روی
تبادل اطالعات و انتقال دانش ضمنی و صریح دارد موجب شکوفایی ایدههای جدید میشود که
این اولین گام در جهت کارآفرینی است .نتیجه تحقیق رضایی و همکاران ( )3123بیانگر آن بود
که ارتباط معناداری بین کارآفرینی سازمانی با سرمایهی اجتماعی و هم چنین ابعاد آن وجود دارد.
عباس نژاد و ستارزاده ( )3123در نتایج خود اظهار کرد که ارتباط معنی داری بین مؤلفه های
سرمایهی اجتماعی با میزان روحیه کارآفرینی وجود دارد( .اندرسون و میلر  3)9559 ،به نقش
سرمایهی اجتماعی و انسانی در فرآیند کارآفرینی تأکید کردند( .کلرك و دیگران 9)9551 ،با
بررسی تأثیرات سرمایهی اجتماعی و انسانی بر روی فعالیت کارآفرینی به این نتیجه دست یافتند
که سرمایهی اجتماعی اشخاص رابطه مثبتی با احتمال آغاز یک کسب و کار جدید دارد (نان چن،
 .1)9550در نتیجه بررسی خود اشاره کرد بین سرمایهی اجتماعی ،جهتگیری کارآفرینانه و منابع
سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .در نتیجهی پژوهش (لی و همکاران 2)9531 ،عنوان شد که:
شبکهی ارتباطات اجتماعی ،محدودیتهای تصمیمگیری برای کارآفرینان بهوجود آورده درحالی
که اعتماد به این شبکهها ،به کاهش این محدودیتها کمک میکند.

 -1ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه لینا و وان بورن
 -3وابستگی :اولین جزء سرمایهی اجتماعی سازمانی ،وابستگی است .این بعد به منزلهی آن است
که تمایل و توانایی افراد برای مشارکت در کنشهای جمعی به اعتقاد آنان بستگی دارد .یعنی

Anderson & Miller.
Clark et al.
3
Nan Chen.
4
Li et al.
1
2
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اعتقاد به اینکه کوششهای فردی که به طور مستقیم به کل سود می رساند ،به طور غیرمستقیم
باعث بهره مندی افراد نیز میشود.
 -9اعتماد :دومین بعد سرمایهی اجتماعی سازمانی ،اعتماد است که از نظر محققین سازمانی هم به
عنوان مقدمهای برای کنش جمعی موفقیتآمیز است و هم می تواند به منزلهی نتیجه کنشهای
جمعی موفق قلمداد گردد .برای اینکه افراد بتوانند در کنار یکدیگر بر روی پروژه های مشترك
کار کنند ،اعتماد الزم است (بولینی.)0 :9559 ،
 -1ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه ناهابیت و گوشال
ناهابیت و گوشال سه بعد زیر را برای سرمایهی اجتماعی در نظر گرفتهاند :
 - 3بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی :این بعد الگوی کلی روابطی را که در سازمانها یافت
میشود در نظردارد .به عبارت دیگر ،این بعد میزان ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمانها
برقرار میکنند را در برمیگیرد (بولینو و دیگران  .)9559،بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی ،شامل
پیوندهای موجود در شبکه ،شکل و ترکیب شبکه و تناسب سازمانی است (ناهابیت و گوشال،
.)3228
 - 9بعد ارتباطی سرمایهی اجتماعی :این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را دربرمیگیرد .به
عبارتدیگر در حالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکز است که آیا کارکنان در یک سازمان با هم
در ارتباط هستند یا خیر ،بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این روابط متمرکز میشود (بولینو و
دیگران  .)9559،این بعد شامل اعتماد ،هنجارها ،تعهدات و هویت است.
شبکهی اجتماعی در یک دیدگاه یا درك مشترك میان آنهاست و مانند بعد ارتباطی به ماهیت
ارتباطات میان افراد در یک سازمان میپردازد (بولینی .)31 :9559 ،و شامل موارد زیر است :زبان و
کدهای مشترك و روایتهای مشترك (ناپیت و گوشال.)95-32 :3228 ،
 -3ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه بوردیو
ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه بوردیو شامل موارد زیر است:
 - 3اندازهی گروه یا شبکه
 - 9حجم سرمایهای که هر کدام از اعضا در شبکه دارای آن هستند.
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 - 4ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه کلمن:
کلمن نیز سه بعد زیر را برای سرمایهی اجتماعی در نظر گرفته است:
 - 3تعهدات ،انتظارات و اعتماد متقابل.
 - 9کانالهای ارتباطی.
 - 1هنجارها و ضمانتهای اجرایی مؤثر(بولینی.)9559:31 ،
 -1ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه الكلی
الكلی سعی در خالصه سازی طرحهای مختلف ابعاد سرمایهی اجتماعی دارد .وی سرمایهی
اجتماعی را به دو بعد کیفیت و شبکههای ساختاری تقسیم کرده است که بعد کیفیت ،روابط متقابل
و اعتماد را در برگرفته و اعتماد نیز خود به دو نوع نهادی و اجتماعی تقسیم می شود .متغیّرهایی
که برای اندازه گیری این بعد در نظر گرفته شده است عبارتند از :اعتماد اجتماعی ،مشارکت
سیاسی ،رهبری مدنی ،بخشش و روحیه طلبی ،مشارکت مذهبی ،شبکههای اجتماعی غیررسمی،
تنوع در دوستیها و عدالت در مشارکت مدنی.

 - 1ابعاد سرمایهی اجتماعی از نظر مؤسسهی مطالعات استرالیا
مؤسسهی مطالعات استرالیا با توجه به بررسی کاملی که از ادبیات تحقیق سرمایهی اجتماعی
داشته است ،ابعاد آنرا به صورت کامل تشریح کرده است .مدل ارائه شده توسط این گروه ،اجزا یا
ترکیبات قابل اندازهگیری سرمایهی اجتماعی را نمایش میدهد .این مدل ،شبکهها ،اعتماد و عمل
متقابل را به عنوان ابعاد کلیدی مشخص کرده و مطالعات پیشین در مورد مختصات شبکهها را
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نشان میدهد که احتماالً تأثیرگذار بر ماهیت و اندازهی سرمایهی اجتماعی در شبکه مورد نظر
است .مدل زیر بر گرفته از کار استون در مؤسسهی مطالعات خانوادگی استرالیا است.

شکل شمارهی دو -ابعاد سرمایهی اجتماعی از نظر استون( استون)1001،

مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه ی شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است .به
گونهای که متغیّرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند(ادواردز و همکاران،
.3)9555:392مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط ،و با توجه به اینکه تحقیقی اینچنین
در تحقیق حاضر از مدل مفهومی زیر استفاده شود .مدل مفهومی حاضر تلفیقی از منابع استنادی
مختلف است (زالی)3182 ،؛ (یدالهی فارسی و رضوی)3123 ،؛ (تیمون و استاپ 9)9551 ،؛
(هافمن و همکاران 1)9552 ،؛ (نانچن)9550 ،؛ (تامسون 2)9552 ،که در شکل شماره  1آمده است:

Edwards et al.
Tymon & stump.
3
Hoffman et al.
4
Thompson.
1
2

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-08-07

برای نخستین بار است که در محدودهی جامعهی آماری انجام میشود لذا پیشبینی شده است که
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شکل شمارهی سه -مدل مفهومی تحقیق

فرضیات تحقیق
در این تحقیق با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،فرضیات زیر مطرح میگردند:
 فرضیهی اصلی

میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل

ارتباط معنیداری وجود دارد.
 فرضیات فرعی

بین بعد ساختاری سرمایه ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش

شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد.


بین بعد کیفیت سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش

شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد.
روش تحقیق
 -1جامعهی آماری ،حجم نمونه و شیوهی نمونهگیری
آنها  085نفر است ،از این تعداد طبق روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول
مورگان  905نفر به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند که به این تعداد پرسشنامه توزیع و جمع
آوری گردید .در نمونه مذکور از بعد جنسیت12 :درصد مرد و 66درصد زن؛ از بعد وضعیت
تأهل26 :درصد متأهل و 2درصد مجرد؛ از بعد تحصیالت32 :درصد فوق دیپلم01 ،درصد لیسانس
و 31درصد فوق لیسانس؛ از بعد سن22 ،:درصد بین  13تا  25سال20 ،درصد بین  23تا  05سال و
2درصد باالتر از  05سال و از بعد سابقه کار33 :درصد بین  0تا  35سال33 ،درصد بین  33تا
 30سال22 ،درصد بین  36تا  95سال ،و92درصد باالتر از  95سال دارای سابقه کار بوده اند.
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 -1دادهها و مقیاس اندازهگیری
پرسشنامهی طراحی شده شامل  06سؤال در مقیاس ( )3-0در دو بخش ،بخش اول شامل
 6سؤال در ارتباط با مسائل جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه و بخش دوم مربوط به
متغیّرهای مورد مطالعه بوده است که سرمایهی اجتماعی شامل  15سؤال در دو بعد کیفیت و
ساختار اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که بعد کیفیت با دو متغیّر اعتماد و روابط هر کدام
شامل  0سؤال و بعد ساختار اجتماعی با چهار متغیّر شبکههای ارتباطی ،ساختار ارتباطی،
ارتباطات ،انسجام اجتماعی هر کدام شامل  0سؤال بوده اند .کارآفرینی سازمانی نیز با  95سؤال با
استفاده از  0متغیّر روحیه ،استقالل ،ریسک پذیری ،خالقیت و اراده هر کدام شامل  2سؤال مورد
بررسی قرار گرفت .آنگاه پرسشنامه طراحی شده ،در مراجعه حضوری نخست ،در اختیار اعضای
نمونهی آماری قرارگرفت و توضیحات الزم نیز برایشان داده شد ،در مراجعهی حضوری دوم تا
چهارم نسبت به جمعآوری آنها اقدام شده است .آنگاه با آزمونهای پایایی ،رگرسیون و اسپیرمن
به آزمون فرضیات اقدام شد.
 -3اعتبار
به منظور معتبرسازی پرسشنامه تحقیق ،از رویهی استخراج اجزای متغیّرهای مورد اندازهگیری
از ادبیات موضوعی تحقیق ،و آنگاه بومیسازی آن با بهرهگیری از نظرهای متخصصان و نیز
نمونهای مقدماتی استفاده شده است (هالت و فرل .3)3220 ،بدین منظور ،پرسشنامهی طراحی
شده ،به صورت پیشآزمون در اختیار تعداد  39نفر از استادان و خبرگان قرار گرفت .آنگاه پس از
آماری به عنوان نمونهی مقدماتی قرار گرفت و طبق نظرهای اصالحی این گروه نیز از مرتبط بودن
سؤاالت با توجه به جامعهی آماری مورد مطالعه اطمینان حاصل شد .در نهایت ،پرسشنامهی
نهایی طراحی و برای جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

Hult & Ferrel.

1
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 -4پایایی
بهمنظور تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازهگیری نیز روش های مختلف و متعددی وجود
دارد ،که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است (کانکاا و همکااران .3)9552 ،ساازگاری
درونی ابزار اندازهگیری میتواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازهگیری شود (کرونباخ .9)3203 ،این
روشی است که در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرد (پترساون .1)3222 ،اگرچاه حاداقل
مقدار قابل قبول برای این ضریب باید  5/0باشد ،اما مقاادیر  5/6و حتای  5/00نیاز قابال قباول و
پذیرش است (نونالی .2)3208:69 ،در تحقیق حاضر ،قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری پرسشنامه در
دو بخش مورد بررسی قرار گرفت .بخاش اول مرباوط باه ساؤاالت مرباوط باه متغیّار سارمایهی
اجتماعی بوده است که قابلیت اعتماد اندازهگیری شده 88درصاد باودهاسات و هامچناین قابلیات
اعتماد سؤاالت مربوط به متغیّر کارآفرینی سازمانی نیز با 88درصد مورد تأیید قرار گرفت.
یافته ها
در این بخش فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرارگرفتند .نتایج این
آزمونها به شرح زیر است:
 -1نتایج بررسی رابطه میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
جدول شمارهی یک -ضرائب معادلهی رگرسیون خام( )Bو استاندارد شده( ،F ،)Betaهمبستگی( ،)Rضریب
تعیین( )R2و آزمون دوربین واتسون (سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی)

اصلی

سرمایهی
اجتماعی

B

Beta

t

Sig

F

R

sig

R

5/005

5/622

30/380

5/555

915/082

5/289

5/555

5/285

9/126

2

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود به علت اینکه  sigبه دست آمده کمتر از 5/50
میباشد ( ،)5/555 > 5/50کل رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است .ضریب  Betaو عدد

Conca & et al.
Cronbach.
3
Peterson.
4
Nunnally.
1
2
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فرضیه

متغیّر مستقل

متغیّر وابسته:کارآفرینی سازمانی
Durbin
Watson
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معناداری( )sigمتغیّرها نیز نشانهی این مطلب است که متغیّر سرمایهی اجتماعی از اعتبار آماری
برخوردار است .چرا که عدد معناداری این متغیّر از سطح معنادار  5/50کوچکتر است .بنابراین
به طورکلی رابطهی معناداری میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.
 - 3نتایج بررسی رابطه میان بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
جدول شمارهی دو -ضرائب معادلهی رگرسیون خام( )Bو استاندارد شده( ،F ،)Betaهمبستگی( ،)Rضریب
تعیین( )R2و آزمون دوربین واتسون(بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی)
فرضیه

فرعی 1

متغیّر وابسته:کارآفرینی سازمانی

متغیّر
مستقل
بعد
ساختاری

B

Beta

T

sig

F

R

sig

R

Durbin
Watson

5/060

5/092

36/019

5/555

901/150

5/092

5/555

5/099

9/905

2

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود به علت اینکه  sigبه دست آمده کمتر از 5/50
میباشد ( ،)5/555 > 0.05کل رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است .ضریب  Betaو عدد
معناداری ( )sigمتغیّرها نیز نشانهی این مطلب است که متغیّر ساختاری از اعتبار آماری برخوردار
است .چرا که عدد معناداری این متغیّر از سطح معنادار  5/50کوچکتر است .بنابراین به طورکلی
رابطهی معناداری میان بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.

جدول شمارهی سه -ضرائب معادلهی رگرسیون خام( )Bو استاندارد شده( ،F ،)Betaهمبستگی( ،)Rضریب
تعیین( )R2و آزمون دوربین واتسون(بعد کیفیت سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی)
فرضیه

فرعی 1

متغیّر وابسته:کارآفرینی سازمانی

متغیّر
مستقل
بعد
کیفیت

B

Beta

T

sig

F

R

sig

R

Durbin
Watson

5/023

5/002

35/288

5/555

352/222

5/150

5/555

5/152

9/251

2
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همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود به علت اینکه  sigبه دست آمده کمتر از 5/50
است ( ،)5/555 > 5/50کل رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است .ضریب  Betaو عدد
معناداری( )sigمتغیّرها نیز نشانهی این مطلب است که متغیّر کیفیت از اعتبار آماری
برخوردار است .چرا که عدد معناداری این متغیّر از سطح معنادار  5/50کوچکتر است .بنابراین
به طورکلی رابطهی معناداری میان بعد کیفیت سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.
 – 4نتایج بررسی رابطه میان زیر بخش های متغیّرهای مستقل(ابعاد ساختاری و کیفیت
سرمایهی اجتماعی)و متغیّر وابسته(کارآفرینی سازمانی)
جدول شمارهی چهار -نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیّرهای مستقل(ابعاد ساختاری و کیفیت سرمایهی
اجتماعی) و متغیّر وابسته(کارآفرینی سازمانی)

بعد کیفیت
سرمایهی
اجتماعی

روابط -کارآفرینی سازمانی

0/131

0/000

110

دارد

مستقیم

اعتماد -کارآفرینی سازمانی

0/413

0/000

110

دارد

مستقیم

0/111

0/000

110

دارد

مستقیم

0/111

0/000

110

دارد

مستقیم

0/111

0/000

110

دارد

مستقیم

0/114

0/000

110

دارد

مستقیم

شبکه های ارتباطی -
کارآفرینی سازمانی
انسجام اجتماعی-
کارآفرینی سازمانی
ارتباطات -کارآفرینی
سازمانی
ساختار ارتباط -کارآفرینی
سازمانی

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی ) p > 5/53(،بنابراین فرضیهی صفر رد میشود که
نشان دهندهی این است بین ابعاد ساختاری (اعتماد؛ روابط) و کیفیت سرمایهی اجتماعی (ساختار
ارتباط؛ انسجام اجتماعی؛ ارتباطات؛ شبکه های ارتباطی ) با کارآفرینی سازمانی در آموزش و
پرورش شهرستان بابل رابطهی معنی داری وجود دارد.
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بعد ساختاری
سرمایهی
اجتماعی

متغیّرها

مقدار ضریب
همبستگی

معنی داری
( -pمقدار)

تعداد

وجود
رابطه

نوع
رابطه
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 -10بحث و مقایسه
با توجه به نتایج مذکور ،میتوان با تحقیقات مشابه در زمینهی موضوع تحقیق بحث و مقایسه
ای به شرح زیر داشت:


نتیجهی آزمون رگرسیون میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی نشان داد که میان

سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل ارتباط
معنیداری وجود دارد.
این نتیجه با مطالعات(جعفریان)3180 ،؛ (آشنا  )3182،و تحقیقات (نان چن)9550 ،؛
(اندرسون و میلر)9559،؛ (کلرك و دیگران )9551،هماهنگی بیشتری دارد.


نتیجهی آزمون رگرسیون میان بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی نشان

داد که میان بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش
شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد.
این نتیجه با مطالعات (آشنا)3182 ،؛ (اندرسون و میلر )9559 ،؛ (کلرك و دیگران )9551 ،به
نسبت همجهت و همراستا بوده است.


نتیجهی آزمون رگرسیون میان بعد کیفیت سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی نشان داد

که میان بعد کیفیت سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش
شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد.
نتیجهی حاضر تا حد زیادی با مطالعات (جعفریان)3180 ،؛ (لی و همکاران )9539 ،همراستا و
هماهنگ بوده است.

سازمانها با شناخت و کشف ابعاد سرمایه های اجتماعی خود میتوانند درك بهتری از الگوی
تعامالت بین فردی و گروهی داشتهباشند و با استفاده از سرمایههای اجتماعی میتوانند سیستمهای
سازمانی خود از جمله کارآفرینی سازمانی را بهتر هدایت کنند .از این رو ضروری است رابطهی
سرمایهی اجتماعی به عنوان یکی از اشکال سرمایههای طبقهبندی شده در بانک جهانی ،با
کارآفرینی سازمانی به عنوان پدیدهای که منجر به توسعه اقتصادی و رشد کشورها میشود ،مورد
مطالعه قرارگیرد و اهمیت و نقش مؤثر آن در ایجاد و ظهور کارآفرینی آشکار گردد.
تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر کارآفرینی را به طور خالصه میتوان به صورت زیر بیان کرد:
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 سرمایهی اجتماعی به بروز شاخصهای کارآفرینی از جمله خالقیت ،ایده پروری ،تسهیل
رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری کمک می کند.
 افرادی با سرمایهی اجتماعی باالتر به منابع و اطالعات بیشتری دسترسی دارند که میتواند
در روند تشکیل و توسعه کسب و کار و دستیابی به بازارهای جدید تأثیرگذار باشد ،از این رو
سرمایهی اجتماعی اهمیت ویژهای برای کارآفرینان دارد.
 کارآفرینانی که در گروههای اجتماعی واقع هستند احتمال بیشتری دارد که بتوانند
فرصتهای تجاری را به طور مؤثر تشخیص دهند و از آن بهره بگیرند.
 عضویت در شبکههای اجتماعی باعث تقویت فعالیتهای کارآفرینانه میشود؛ چرا که این
عضویت ،منابع مفید اطالعات را در اختیار شخص قرار میدهد.
 به کارگیری تعامالت اجتماعی در سازمانها نه تنها به مشارکتکنندگان در این ارتباطات سود
می رساند؛ بلکه خود سازمان ها نیز با کاهش هزینه و زمان پاسخ به نیازها و تهدیدات محیطی به
مزایایی دست پیدا می کنند.
 سرمایهی اجتماعی شبکههایی را فراهم میکند که عمل کشف فرصتهای کارآفرینانه،
شناسایی ،گردآوری ،تخصیص منابع کمیاب را تسهیل میکند و به فرآیند بهره برداری از
فرصتهای کارآفرینانه کمک میکند.
 نوآوری در محصوالت و خدمات به عنوان یکی از جنبههای کارآفرینی نیازمند انواع خاص
سرمایهی اجتماعی است .زمانی که یک نوآوری بسیار پیچیده و مستلزم یک تغییر بنیادین در
فرآیندهای کنونی است ،باید تخصصهای جدید و افراد بیشتری که سرمایهی اجتماعی عامل
با توجه به مسؤولیت مهم و تأثیر بنیادی آموزش و پرورش در کشور و اهمیت ارتقای عملکرد
روزافزون آن ،توجه به سرمایهی اجتماعی و نقش آن بر کارآفرینی سازمانی میتواند یکی از
راهکارهای مؤثر در جهت ارتقای عملکرد آن باشد ،از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی
تأثیر سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل بوده
است.
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 -1پیشنهادها بر اساس نتایج تحقیق
نتیجهی اصلی تحقیق بیان کنندهی آن بود که رابطهی معنیداری میان سرمایهی اجتماعی و
کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل وجود دارد بر این اساس برای هر
یک از نتایج به دست آمده ،پیشنهادهایی به صورت زیر ارائه میگردد:


میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل

ارتباط معنیداری وجود دارد.
پیشنهاد میشود به منظور بهبود و غنای سرمایهی اجتماعی در سازمان در ارتباط با بعد کیفیت
سرمایهی اجتماعی به اعتماد و روابط و در بعد ساختار سرمایهی اجتماعی به عواملی چون اندازه و
گستردگی شبکهی ارتباطات؛ ساختار روابط؛ ارتباطی؛ انسجام اجتماعی توجه شود که ریز
پیشنهادهای هریک در بخشهای بعدی خواهد آمد و برای تقویت کارآفرینی سازمانی به عواملی
چون روحیهی یادگیری؛ استقالل در کار؛ ریسکپذیری؛ خالقیت و نوآوری کارکنان توجه ویژه
شود و برنامههای مناسبی برای بهبود وضعیت آنها اتخاذ شود.


میان بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش

شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد.
پیشنهاد میشود با توجه به اینکه در ساختار سرمایهی اجتماعی عواملی چون اراده و پشتکار؛
اندازه و گستردگی شبکهی ارتباطات؛ ساختار روابط؛ ارتباطی؛ انسجام اجتماعی مؤثرند باید برای
ارتقا و بهبود هر یک تدابیری اندیشیده و به صورت جدی در برنامه های ساختاری سازمان
گنجانده شود و پیگیریهای مجدانهای صورت گیرد.


شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد.
با توجه به اینکه در بعد کیفیت سرمایهی اجتماعی اعتماد و روابط بسیار حائز اهمیت می
باشند؛ پیشنهاد میشود به منظور افزایش کیفیت و بهبود عملکرد در این ارتباط مسائل مرتبط با
اعتماد و روابط نهادینه شده و به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.


میان اعتماد و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل رابطهی

معنیداری وجود دارد.
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با توجه به این موضوع ،پیشنهاد می شود مواردی چون صداقت در گفتار و رفتار؛ اطمینان به
حمایت دولت؛ اعتماد کارکنان به دوستان و اطرافیان؛ افتخار کارکنان به کار در سازمان؛ اطمینان به
حفظ کار و موقعیت شغلی کارکنان تقویت شود و برنامههایی برای این موضوعات صورت گیرد.


میان روابط و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل رابطهی

معنیداری وجود دارد.
پیشنهاد میشود مسؤولین سازمان به ایجاد روابط صمیمانهی کارکنان؛ تالش برای افزایش
شناخت کارکنان؛ ایجاد حس کمک داوطلبانه کارکنان به یکدیگر؛ بحث و تبادل نظر کارکنان؛
بهبود روابط کارکنان در راستای بهبود عمکرد اقدامات الزم را در نظر گیرند.


میان شبکههای ارتباطی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش شهرستان بابل

رابطهی معنیداری وجود دارد.
با توجه به این موضوع پیشنهاد میشود افزایش تعامالت اجتماعی در میان کارکنان؛ ایجاد حس
تالش برای حل مشکالت همکاران در میان کارکنان؛ افزایش سطح ارتباطات اجتماعی؛ تقویت
تمایل به انجام کار گروهی و تیمی در برنامههای غنی سازی ارتباطات منابع انسانی سازمان
اندیشیده شود و به طور مستقیم و غیرمستقیم اقدامات الزم صورت گیرد.


در ارتباط با اینکه میان انسجام اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش

شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد.
در ارتباط با این نتیجه پیشنهاد میشود به مواردی نظیر توجه به حقوق اجتماعی کارکنان در
سازمان؛ ترویج گذشت و فداکاری در مقابل اشتباهات دیگران در میان کارکنان؛ کاهش اختالف
هماهنگی و ایجاد حس مشترك اهداف سازمانی میان کارکنان توسط مسؤولین محترم و مدیران
مرتبط تدابیر الزم صورت گیرد.


در ارتباط با اینکه میان ساختار روابط و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش

شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد.
پیشنهاد میشود به مواردی چون شرکت کارکنان در سطوح مختلف سازمانی در فعالیتهای
فوق برنامهی سازمان؛ امکان مالقات سریع همکاران؛ امکان ارتباط میان کارکنان و مدیران به طور
مستقیم و شفافیت ساختار روابط در سازمان برای کارکنان فراهم شود و در این جهت
برنامهریزیهای دقیقی انجام گیرد.
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نظر در میان کارکنان در مورد ارزشها و باورها؛ هماهنگی و یکپارچگی میان روابط کارکنان؛
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در ارتباط با اینکه میان ارتباطات و کارآفرینی سازمانی در ادارهی آموزش و پرورش

شهرستان بابل رابطهی معنیداری وجود دارد.
با توجه به این موضوع توصیه می گردد امکان انعکاس نظرهای مخالف و انتقادات کارکنان در
سازمان؛ آزادی عمل و حمایت از نظرهای کارکنان؛ ایجاد فرهنگ استفاده از نظرهای همکاران؛
ایجاد ظرفیت پذیرش اشتباه و شنیدن نظرهای مخالف میان کارکنان؛ مشارکت کارکنان در
تصمیمگیریهای سازمان صورت پذیرد.
 -1پیشنهاد برای تحقیقات آتی
هر تحقیق عالوه بر سؤاالتی که به آنها پاسخ میدهد ،زمینه را برای مطرح شدن سؤاالت
جدیدتری فراهم میسازد .در این بخش به مواردی اشاره می شود که میتواند مبنای تحقیقهای
دیگر قرار گیرد:


بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان



بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر تعالی سازمانی



بررسی نقش سرمایهی اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان.
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