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1  مقدمه
مفهوم کارآفریني سازماني طي سه دهه ي اخیر تکامل یافته 
به  که  است  کارآفرینانه  تالش هایي  در برگیرنده ي  و 
اجرایي کردن  براي  منابع  اختصاص  و  سازماني  حمایت هاي 
و  فرایندي  سازماني،  نوآوري  قالب  در  نوآورانه  فعالیت هاي 
تولیدي احتیاج دارد )یدالهی و همکاران، 1388(. کارآفرینی 
کارآفرینان  و  بوده  کسب و کار  در  موفقیت  و  تالش  نماد 
از  کارآفرینان  جامعه اند.  در  موفق  کسب و کار  پیشگامان 
نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی، ایجاد شغل، رقابت، 
بهره وری و تشکیل شرکت های جدید، سهم مهمی در رشد 
اقتصادی دارند. توجه به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای 
اجتماعی راه را برای چشم اندازی وسیع درباره ی کارآفرینی 
که  مبهمی  نکات  به  را  توجه  به طوری که  می کند،  هموار 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است، یعنی جنبه ی اجتماعی 
پدیده ی کارآفرینی جلب می کند. اخیراً سرمایه ی اجتماعی 
پایه ای برای سایر مطالعات  بیان نظریه هایی شده که  باعث 

تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی ظرفیت سازمانی
)مورد مطالعه: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد(

حاجیه رجبی فرجاد1*| رزیتا معدن کار2| 

چکیده
امروزه، گرایشات کارآفرینانه و تمرکز بر توسعه ی کارآفرینی در سازمان ها از جمله مهم ترین عوامل کسب مزیت های رقابتی پایدار برای 
ظرفیت های  به  توجه  طرفی،  از  داده اند.  پیوند  اجتماعی،  سرمایه ی  به  را  کارآفرینانه  فعالیت های  افزایش  متعددی،  تحقیقات  آن هاست. 
سازمانی، می تواند در شناخت قابلیت های کارآفرینانه ی شرکت ها سهم داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر سرمایه ی 
اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی ظرفیت سازمانی در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، 
کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان )شامل مدیران و کارمندان( شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد به تعداد 403 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 197 نفر از جامعه ی آماری به عنوان حجم نمونه تعیین و 
به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک گزینش شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه ی استاندارد استفاده شد که روایی آن با 
تعیین شاخص CVR برای تمام گویه ها، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. داده های گردآوری شده 
 Smart در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، تجزیه و تحلیل شدند. جهت آزمون فرضیه ها از روش معادالت ساختاری و از نرم افزار
PLS، استفاده شد. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ی اصلی این پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه ی اجتماعی با میانجی گری 

ظرفیت سازمانی بر کارآفرینی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرمایه ی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و بر ظرفیت سازمانی، تأثیر 
مثبت و معناداری داشته و ظرفیت سازمانی نیز بر کارآفرینی سازمانی مؤثر است.

 واژگان کلیدی:
سرمایه ی اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، ظرفیت سازمانی، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد

تاریخ دریافت مقاله: 98/09/04
تاریخ پذیرش مقاله: 98/12/19

1. نویسنده ی مسئول - دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
2. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

مدیریتی است. در غیاب سرمایه ی اجتماعی، سایر سرمایه ها 
راه های  پیمودن  و  می دهند  دست  از  را  خود  اثربخشی 
و  )آسیکگز  می شود  دشوار  اقتصادی  و  فرهنگی  توسعه ی 

گانسل، 2011(.  
انجام  کارآفرینان  و  کارآفرینی  درباره ی  که  مطالعاتی  در 
الزمه ی  که  می شود  مطرح  پرسش  این  همواره  می گیرد، 
در  را  آن  می توان  چگونه  و  چیست؟  سازمانی  کارآفرینی 
سازمان نهادینه کرد و زمینه ی ظهور آن را در سازمان فراهم 
ناسازگار  اداره کردن محیط  کرد؟ کارآفرینان معتقد هستند 
در اقتصاد در حال گذر از طریق شبکه های ارتباطات فردی 
به  دسترسی  شبکه ها،  بین  اتصاالت  زیرا  است.  امکان پذیر 
یافتن  به  عالوه بر این،  و  می کند  فراهم  را  اطالعات  و  منابع 
می کند.  کمک  نیز  سرمایه گذاران  و  عرضه کننده  مشتریان، 
در  را  اجتماعی  سرمایه ی  اهمیت  کارآفرینی،  نظری  مبانی 
را  آن ها  و  خلق  را  شبکه ها  سازمان ها،  چگونه  اینکه  درک 
مدیریت می کنند، روشن می کند. در سطح فرد نیز، مطالعات 
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نشان می دهد، شبکه های شخصی کارآفرین، امکان دسترسی 
آن ها  به  دستیابی  به  قادر  تنهایی  به  فرد  که  را  منبعی  به 
نیست، فراهم می کند. در مطالعات اخیر، دانشمندان به این 
نتیجه رسیده اند که سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهمی 
باید  موفقیت  برای  کارآفرینان  و  ایفا می کند  کارآفرینی  در 
الگوی خاصی از سرمایه ی اجتماعی را ترسیم کنند )احمدی 
بستر  اجتماعی،  در حقیقت سرمایه ی  و همکاران، 1392(. 
مناسبی برای بهره وری سرمایه ی انسانی و فیزیکی و راهی 
قلمداد  سازمانی  عملکرد  بهبود  و  موفقیت  به  نیل  برای 
می شود. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه ی 
اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را 

هموار می کنند )احمدی و حوریه، 1390(. 
فهم  در زمینه ی  سازمان ها  که  نوآوری هایی  تمام  کنار  در 
روشن از تعالی ارائه کرده اند، یک زاویه ی جدید بسیار مهم 
سازمانی  ظرفیت های  نقش  درباره ی  که  است  شده  مطرح 
این مسئله  در توسعه ی سازمان بحث می کند. فهم درست 
افق های  می تواند  سازمان،  خاص  شرایط  اعتبار  به  به ویژه 
جدیدی بر روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع سازمان 
از  که  است  گونه ای  به  آن  نظری  صورت بندی  و  کند  باز 
در  تعالی  به  معطوف  فرایندهای  بودن  مشکل دار  زاویه  این 
معرض  در  آشکارتری  و  فهم تر  قابل  شکل  به  را  سازمان 
و  توانایی ها  شکل گیری  مرکز  سازمان ها  می دهد.  قرار  دید 
ظرفیت های جدید هستند، افراد در سازمان ها، تقسیم کار و 
همکاری را یاد می گیرند. به واسطه ی کارکردهای سازمان، 
ظرفیتی پدید می آید که اصطالحاً  به آن ها ظرفیت سازمانی 
اصلی  تنگنای  یا  توسعه  اصلی  کلید  عبارتی،  به  می گویند. 
یعنی  است.  سازمانی  ظرفیت های  در حال توسعه  کشورهای 
اعضا  همکاری  و  یادگیری  توانایی  سازمان یافته  به صورت 
سازمانی  ظرفیت   .)1392 مرادی،  )اسدی  است  چقدر 
و  سازمان  برنامه های  مؤثر  اجرای  در  حیاتی  و  مهم  عاملی 
کیفیت  که  است  سازمان  در  سرمایه ای  به عنوان  همچنین 
سرمایه  این  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  برنامه ها  اجرای  و 
شود.  هدفمند  خاصی  برنامه های  انجام  سمت  به  می تواند 
در این حالت استفاده از ظرفیت ها در سازمان در حد بهینه 
دارد  وجود  امکان  این  این  صورت،  غیر  در  می گیرد.  قرار 
که  ایدئالی  نقاط  چون  یابد،  کاهش  عملکردی  سطح  که 
)دروین  نمی گیرد  قرار  مورد توجه  شود،  بررسی  است  الزم 

و بورگالت، 2013(. ظرفیت سازمانی به سازمان در رسیدن 
اهداف خود کمک می  کند. سازمان ها برای ارتقای یادگیری، 
ثبات و عملکرد سازمانی نیاز به ظرفیت سازمانی دارند. طبق 
توانایی  سازمانی  ظرفیت   )2003( یورک  و  کونولی  دیدگاه 
سازمان ها در یادگیری مستمر و پاسخ دهی به تغییرات درون 
و بیرون سازمان است که نقش اساسی در کارایی و اثربخشی 
مؤتمنی  زعم  به  و همکاران، 1395(.  )ناهید  دارد  سازمانی 
و همکاران )1388( سرمایه ی اجتماعی سازمانی تسهیل گر 
ظرفیت سازمانی است )مؤتمنی و همکاران، 1388(. فولک 
و همکاران )2005( خاطر نشان کردند که ارزش های اعتماد 
و احترام )بُعدی از سرمایه ی اجتماعی( سازمان ها را از طریق 
تسهیل روابط بین کارکنان و تشویق توزیع ایده ها در نتیجه 
سرمایه ی اجتماعی به سازمان یادگیرنده تبدیل کرده و نقش 
دارد.  سازمانی  ظرفیت  و  دانش آفرینی  تحقیق  در  مهمی 
یکدیگر  با  سازمانی  ظرفیت  و  سازمانی  اجتماعی  سرمایه ی 

ارتباطی ناگسستنی دارند )آندره آ و همکاران، 2011(. 
به صورت  پژوهشی  کشور  سطح  در  جست و جوها،  بر اساس 
مدون در زمینه ی نقش میانجی ظرفیت سازمانی در ارتباط 
بین  تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی انجام 
تأثیر  نظریات،  به  توجه  با  پژوهش،  این  در  است.  نگرفته 
سرمایه ی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به ظرفیت 
سازمانی در کشور و به طور ویژه سازمان بازرسی و کیفیت 

استاندارد بررسی می شود. 

2 ادبیات موضوع

2-1 سرمایه ی اجتماعی
سرمایه ی اجتماعی که ریشه ای جامعه شناسانه دارد، اهرمی 
سرمایه ی  بهره وری  برای  مناسب  بستری  و  توفیق آفرین 
بهبود  و  موفقیت  به  نیل  برای  راهی  و  فیزیکی  و  انسانی 
عملکرد سازمان قلمداد می شود )احمدی و حوریه، 1390(. 
بیان  کنونی  مشکالت  از  یکی  موضوع،  اهمیت  وجود  با 
زمینه،  این  در  است.  اجتماعی  سرمایه ی  از  جامع  تعریفی 
مجموع  را  اجتماعی  سرمایه ی   )1998( گوشال  و  ناهاپیت 
منابع و ارزشی در نظر گرفته اند که داخل شبکه ای از روابط 
در  نشأت می گیرد.  آن  از  و  است  و سازمانی موجود  فردی 
هنجارهای  مجموعه  اجتماعی  سرمایه ی  دیگر،  تعریفی 
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ارتقای  موجب  که  است  اجتماعی  سیستم های  در  موجود 
سطح همکاری اعضای جامعه و کاهش هزینه های تبادالت و 
ارتباطات میان آن ها می شود. از آنجا که سرمایه ی اجتماعی 
منبع  می کند،  تسهیل  را  سازمان  اعضای  میان  مراوده های 
دریشی،  و  )رضایی  می شود  محسوب  ازشمندی  سازمانی 
اصلی  نظریه پردازان  از   )1998-1993( پونتام   .)1392
سرمایه ی اجتماعی است. تحقیقات عمده ی وی در زمینه ی 
تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر نهادهای سیاسی و دموکراتیک 
است. وی سرمایه ی اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیم مانند 
اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط 
و مشارکت بهینه ی اعضای اجتماع می شود و منافع متقابل 
و گوشال  ناهاپیت  تأمین می کند.  را  آنان  و گاهی مشترک 
اجتماعی مد نظر  برای سرمایه ی  )1998( سه جنبه متمایز 

قرار دادند:
پیکره بندی  شبکه ای،  روابط  شامل  ساختاری  جنبه ی   •
پیوندهای  الگوی  شامل  مناسب،  سازمان  و  شبکه ای  روابط 
اعضا ست.  این  سازمان دهی  ترکیب  و  گروه  اعضای  میان 
سلسله مراتب شبکه، تراکم و میزان همگنی گروه یا اعضای 

گروه از جمله شاخص های عمده ی بُعد ساختاری هستند. 
• جنبه ی شناختی شامل زبان و اسطوره های مشترک، این 
بعد کمتر قابل اندازه گیری است و می توان آن را از ارزش های 
مشترک در میان اعضای یک گروه دانست. سرمایه  شناختی 
به ویژگی نرم افزاری سرمایه ی اجتماعی اشاره می  کند. مانند 
هنجارها، ارزش های مشترک، نگرش، باورها، فرهنگ شهری 

و جز آن. 
• جنبه ی ارتباطی شامل اعتماد، تعهدات و انتظارات متقابل 

و هویت مشترک )یدالهی و همکاران، 1388(. 

2-2 کارآفرینی سازمانی
کارآفرینانه  تالش هایي  در برگیرنده ي  سازماني  کارآفریني 
منابع  اختصاص  و  سازماني  حمایت هاي  به  که  است 
قالب  در  نوآورانه  فعالیت هاي  اجرایي کردن  براي 
احتیاج  تولیدي  و  فرایندي  و  سازماني   نوآوري 
کارآفرینی  به طور کلی،   .)1998 )ناهاپیت  و  گوشال  دارد 
که  است  فزاینده ای  نوآوری  فرایند  یک  در برگیرنده ی 
و  )کاروانا  می شود  کارآفرینانه  رخداد  یک  موجب  در نهایت 
همکاران، 2002(. محققان زیادي تالش کرده اند که اهمیت 

به عنوان  به عنوان یک راهبرد رشد و  را  کارآفریني سازماني 
کنند  مطرح  رقابتي  مزایاي  به  دستیابي  براي  مؤثر  ابزاري 
)کوین، 1985( و تالش هایي نیز انجام شده است تا از طریق 
کارآفرینانه ی  فعالیت هاي  اصلي  عناصر  تجربي،  مطالعات 
گوشال،  و  )ناهاپیت  شوند  شناسایي  و  بررسي  شرکت ها 
این  بیانگر  تحقیقاتي  چنین  از  حاصل  یافته هاي   .)1998
مطلب هستند که عوامل دروني سازمان با خلق یک فضاي 
کارآفرینانه ي سازماني ارتباط تنگاتنگي دارند . )زهرا ،1990( 
کارآفریني سازماني را فعالیت هاي رسمي و غیررسمي براي 
ایجاد کسب وکار جدید و توسعه ي بازار از طریق نوآوري در 
فرایند یا محصول مي داند. این فعالیت ها در سطوح شرکت، 
بخش کسب وکار، کارکردها و پروژه ها انجام  مي شوند و هدف 
مشترک آن ها ارتقاي موقعیت رقابتي و عملکرد مالي شرکت 
به  ساختاري،  تغییرات  موجب  سازماني  کارآفریني  است. 
گروه هاي  تشکیل  حاکم،  سازمان  فرهنگ  کشیدن  چالش 
کارآفرینانه و ایجاد دیدگاه مشترک بین کارکنان و مدیران، 
کارآفرین شدن  در نهایت  و  سازمان  آرمان  به  رسیدن  براي 

سازمان مي شود )زهرا، 1993(.  
پذیرفتن  یا  خطر  قبول  از  است  عبارت  ریسک پذیری 
احتمال ضرر و زیان برای رسیدن به مقصود. ریسک پذیری 
می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  سازمانی  و  فردی  دو سطح  در 
نگرش  نوع  و  ویژگی های شخصیتی  از  فردی  ریسک پذیری 
فرد به ریسک و ریسک پذیری ناشی می شود. ریسک پذیری 
ریسک  سطح  و  سازمانی  فرهنگ  از  ناشی  نیز  سازمانی 
قابل قبول در یک سازمان بوده و میزان تأثیر ریسک پذیری 
ریسک پذیری  تحت عنوان  سازمان،  ریسک  سطح  از  افراد 
خطرپذیری  به  میل  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  سازمانی 
بستگی به شغل افراد نیز دارد )نیکوکار و همکاران، 1388(. 
پیشگام بودن، فعال بودن و پیشگامی یک ویژگی شخصیتی 
اقداماتی  انجام  برای  فرد  تمایل  به عنوان  که  است  ترکیبی 
تغییر  و  کشاندن  چالش  به  محیط،  بر  تأثیرگذاری  جهت 
شرایط موجود برای رسیدن به وضع مطلوب تعریف می شود 

)آندره آ و همکاران، 2011(.   
رقابت تهاجمی؛ رقابت تهاجمی به معنای تمایل شرکت برای 
به چالش کشاندن رقبای خود است. رقابت تهاجمی معرف 
شدت تالش های شرکت برای پیشروی در عملکرد و تضعیف 
صنعت رقبا ست. رقابت تهاجمی شدتی را نشان می دهد که 
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از رقبا  انتخاب کرده و تالش می کند  را  یک شرکت رقابت 
رقابت  از  منظور   .)1395 همکاران،  و  )ناهید  بیفتد  پیش 
رقبا  برابر  در  مستقیم  مبارزه ی  به  شرکت  تمایل  تهاجمی، 
آن  فعلی  ارتقای جایگاه  یا  نوین  به عرصه ای  ورود  با هدف 
است. به بیان دیگر این مفهوم، حذف رقبا از گردونه ی رقابت 
بازار است. رقابت تهاجمی با ویژگی هایی مانند تأثیرپذیری 
به  تمایل  نوعی  گویای  و  می شود  شناخته  واکنش گرایی  یا 
رقابت  سنتی  روش های  بر  تکیه  به جای  بودن  غیرمتعارف 

است )رضوانی و همکاران، 1392(.  

2-3 ظرفیت سازمانی
ظرفیت سازمانی به توانمندی های، قابلیت ها و زیرساخت های 
ملموس و ناملموس یک شرکت در جهت کسب مزیت های 
رقابتی، تقویت اثربخشی و کارآمدی عملکردی و دستیابی به 
اهداف از پیش تعیین شده ی سازمانی اشاره دارد. ظرفیت های 
سازمانی از جمله  حیاتی ترین پیش نیازها در زمینه ی دستیابی 
تعالی سازمانی  به  و دستیابی  بهینه در سازمان  به عملکرد 
به شمار می آید )رضوانی و همکاران، 1392(. ظرفیت سازی 
مناسب،  با خط مشی  توانمند  از خلق محیطی  است  عبارت 
بر  مشتمل  که  نهادی  توسعه ی  و  قانونی  چارچوب های 
مشارکت جامعه، توسعه ی منابع انسانی و تقویت سیستم های 

مدیریت است )بردبار و زارعی، 1392(.  
انسجام؛ انسجام یکی از مهم ترین نقاط قوت سازمانی است 
که منجر به افزایش بهره وری و تحقق مطلوبیت های سازمان 
می شود.  سازمان  موفقیت  و  حیات  استمرار  درنتیجه  و 
انسجام سازمانی ابزاری برای افزایش آمادگی سازمان در برابر 
تغییرات سازمانی و محیطی است )ترک زاده و عبدشریفی، 

   .)1394
ارتباطات غیررسمی؛ روابط سازمانی به دو دسته ی رسمی و 
غیررسمی تقسیم می شوند. روابط غیررسمی در دل سازمان 
رسمی پدیدار شده و درعین حال بر آن اثر می گذارد. درواقع 
که  دارد  نیز  دومی  چهره ی  رسمی  روابط  ساختار  نوع  هر 
به عنوان شبکه ی روابط غیررسمی شناخته می شود. بنابراین، 
و  تمام  را  سازمان ها  مدیریتی  مسائل  می توان  زمانی  تنها 
از  سازمان  رسمی  ساختار  عالوه بر  که  کرد  درک  کمال 
نیز  آن ها  میان  غیررسمی  ورابط  و  گروه بندی ها  هنجارها، 
که  داده  نشان  مختلف  پژوهش های  اگرچه  داشت.  آگاهی 

سازمان  بازده  لحاظ  از  محدودیت هایی  غیررسمی  سازمان 
که  است  آن  بیانگر  هم  شواهدی  اما  می آورد  به وجود 
گردش  برای  سازنده ای  نیروی  می تواند  غیررسمی  سازمان 
کار سازمان و وسیله ای برای تغییر باشد )محمدکنگرانی و 

غنچه پور، 1392(.  
معنی  این  به  سازمانی  تمرکزگرایی  تمرکزگرایی؛  میزان 
است که مرکز ثقل تصمیم گیری در رأس سلسله مراتب هرم 
سازمانی قرار داشته باشد و یا به عبارتی اختیار تصمیم گیری 
در سازمان، محدود به رأس سازمان بوده و تمامی یا کمینه، 
اکثریت تصمیمات سازمان در رأس سازمان توسط مدیران 
ارشد اتخاذ شده و به سطوح سازمان و قاعده ی هرم سازمانی 
در  تصمیم گیری  درجه ی  که  میزانی  به همان  یابد.  جریان 
نیز  سازمانی  تمرکزگرایی  شدت  باشد  بیشتر   سازمان  رأس 

افزایش می یابد )عرب و همکاران، 1388(.   
اجتناب ناپذیری  از  کنترل  ضرورت  کنترل؛  بازخور  سیستم 
تغییر در محیط بیرونی سازمان ناشی می شود. این تغییرات 
سازمان  فناوری  و  اجتماعی  سیاسی  اقتصادی،  محیط  در 
وجود دارد و به علت پویایی محیط بیرونی سازمان، اجرای 
چالش های  از  پیش بینی شده  اهداف  برمبنای  ر اهبردها 
اساسی مدیریت سازمان است. ارزیابی و کنترل مهم است، 
محیط،  این  در  و  است  روبه رو  پویا  محیط  با  سازمان  زیرا 
و  به سرعت  خارجی  و  داخلی  محیط  اصلی  عوامل  اغلب 

به شدت تغییر می کنند )عرب و همکاران، 1388(. 

2-4 ارتباط سرمایه و کارآفرینی سازمانی
مشخص  توسعه یافته،  کشورهای  اقتصادی  رشد  بررسی  با 
می شود روحیه ی کارآفرینی و کارآفرینان در رشد اقتصادی 
و  )گارسیا  است  داشته  بسزایی  نقش  آن ها  اشتغال زایی  و 
همکاران، 2018(. از همین رو، در سال های اخیر مطالعه ی 
اجتماعی  اقتصادی-  سهم  به دلیل  اجتماعی  کارآفرینی 
فعالیت های کارآفرینانه ی نوپا و نقش برجسته ی آن در ایجاد 
پل بین نوآوری و بازار اهمیت کاربردی یافته است. این نقش 
ایجاد مشاغل  از آن، در  بیش  و  افزایش درآمد ملی  هم در 
مطالعات  و همکاران، 1394(.  )عباس زاده  دارد  اهمیت  پویا 
و  صاحب نظران  و  اقتصاددانان  برخی  نظر  از  می دهد  نشان 
دانشمندان مدیریت، موتور حرکت و رشد اقتصاد یک جامعه 
کارآفرینان هستند که در محیطی رقابتی و در شرایط عدم 
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تعادل جامعه را به حرکت درمی آورند و توسعه می بخشند. 
دو  از  که  است  اقتصادی  اجتماعی-  فرایندی  کارآفرینی 
این که  اول  است.  متکی  اجتماعی  بافت  و  به شرایط  طریق 
دوم  و  هستند  خود  اجتماعی  محیط  محصول  کارآفرینان 
اینکه کارآفرینی فعالیتی اجتماعی است و درنتیجه ی بود یا 
نبود پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب وکار تأثیر 
می گذارد. از  این  رو، می توان اذعان کرد سرمایه ی اجتماعی 
همه ی  زیرا  دارد.  کارآفرینانه  فعالیت های  در  مهمی  نقش 
نیاز  سرمایه  دو  کمینه  شروع  برای  کارآفرینی  فعالیت های 
افزایش  برای  انسانی؛  سرمایه ی  و  فیزیکی  سرمایه ی  دارد: 
بهره وری نیازمند سرمایه ی دیگری به نام سرمایه ی اجتماعی 

است )اسدی و مرادی، 1392(.  

2-5 ارتباط سرمایه ی اجتماعی سازمانی و ظرفیت 
سازمانی

در عصر حاضر، سازمان ها برای بقای خود نیاز دارند تا به طور 
مداوم از تجربیات قبلی شان یاد بگیرند و با تغییرات محیطی 
سازگار شوند. در واقع، ظرفیت سازمانی به سازمان در رسیدن 
اهداف خود کمک می  کند. سازمان ها برای ارتقای یادگیری، 
ثبات و عملکرد سازمانی نیاز به ظرفیت سازمانی دارند. طبق 
توانایی  یورک )2003(، ظرفیت سازمانی  و  دیدگاه کونولی 
سازمان ها در یادگیری مستمر و پاسخ دهی به تغییرات درون 
و بیرون سازمان است که نقش اساسی در کارایی و اثربخشی 
سازمانی دارد. نتایج مطالعات و تحقیقات انجام  گرفته نشان 
ظرفیت  و  اجتماعی  سرمایه ی  متغیرهای  بین  که  می دهد 
است  در حالی  این  دارد.  معناداری وجود  رابطه ی  سازمانی 
که با وجود تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر ظرفیت سازمانی در 
داخل کشور تحقیقات جدی در این حوزه صورت نگرفته و 
مشارکت  رابطه ی  کرات  به  است  شده  انجام  که  تحقیقاتی 
این  در  و  کرده اند  برجسته  را  سازمانی  ظرفیت  و  سازمانی 
اعتماد  به ویژه  اجتماعی  سرمایه ی  ابعاد  سایر  به  تحقیقات 
جدی  به طور  شخصی  بین  اعتماد  و  توانمندسازی  نهادی، 
نتایج مطالعه ی عباس زاده و همکاران  پرداخته نشده است. 
)1394(، نشان داد که اوالً، میانگین ظرفیت انطباق پذیری 
کارمندان دانشگاه تبریز در حد متوسط به باال بوده و ثانیاً 
براساس نتایج تحلیل رگرسیونی به ترتیب اثرات ابعاد اعتماد 
نهادی، انسجام، اعتماد بین شخصی و توانمندسازی بر متغیر 

و  بوده  معنی دار  سازمانی(  انطباق پذیری  )ظرفیت  وابسته 
متغیرهای یا د شده توانسته است، 55 درصد تغییرات ظرفیت 
انطباق  پذیری سازمانی را تبیین کنند )رضوانی و همکاران، 

.)1392

6-2 ارتباط ظرفیت سازمانی و کارآفرینی سازمانی
ظرفیت سازمانی، ویژگی  است که از یک سو تعیین کننده ی 
پایگاه های  از  شرکت  سوی  از  دانش  جست وجوی  الگوی 
دانشی موجود است و از سوی دیگر نمایانگر رفتار اکتشافی 
توسعه ی  جویای  سازمان های  بهره برداری  رفتار  مقابل  در 
نوآوری است  )محمدکنگرانی و غنچه پور، 1392(. از دیدگاه 
بعد  سه  در  سازمانی  )2006(،  ظرفیت  همکاران  و  لین 
قابلیت های  دارایی،  است:  شده  اندازه گیری  و  مفهوم سازی 
به  دارایی،  به عنوان  سازمانی  ظرفیت  پویا.  قابلیت  و  ذاتی 
و  است  سازمانی  واحدهای  پیشین  دانش  سطح  معنای 
سنجیده   ... و  توسعه  و  تحقیق  شدت  مانند  معیارهایی  با 
سازمان،  ذاتی  قابلیت  به عنوان  سازمانی  ظرفیت  می شود. 
فرایندهای کاری محسوب می شود که شرکت برای تعیین، 
شبیه سازی و تبدیل و به کارگیری دانش به کارگرفته می شود 
ظرفیت  به  نیز  پویا  قابلیت   .)1388 همکاران،  و  )نیکوکار 
سازمان برای ایجاد، گسترش و بهبود منابع اشاره دارد که 
برای  سازمانی  توانایی های  و  است  متمایز  ذاتی  قابلیت  از 
بازسازی قابلیت های دیگر را مدنظر قرار می دهد )دروین و 
بورگالت، 2013(. نتایج پژوهش بادسار و همکاران )1394( با 
روش خودگردان سازی نشان داد که مجموع اثر غیر مستقیم 
شناختی  ابعاد  طریق  از  اجتماعی  سرمایه ی  ساختاری  بعد 
و ارتباطی و مجموع اثر غیرمستقیم بعد شناختی از طریق 
بود. همچنین  بر کارآفرینی سازمانی معنی دار  ارتباطی  بعد 
براساس یافته های تحقیق، بعد ارتباطی سرمایه ی اجتماعی 
سرمایه ی  ساختاری  بعد  و  مستقیم  اثر  بیشترین  دارای 
کارآفرینی  بر  غیر مستقیم  اثر  بیشترین  دارای  اجتماعی 

سازمانی بود )عباس زاده و همکاران،  1394(.
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 سرمایه اجتماعی

 ظرفیت سازمانی

 کارآفرینی سازمانی

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش )منبع: ناهاپیت و گوشال  )1998(، 
کیویپولد و وادی  )2010( و دس و المپکین  )1997(، اقتباس شده از 

رودریگو و همکاران )2017((

بر اساس مدل مفهومی فوق، فرضیه های زیر تدوین شدند:
سازمانی  کارآفرینی  بر  اجتماعی  سرمایه ی  اول:  فرضیه ی 

تأثیر دارد.
فرضیه ی دوم: سرمایه ی اجتماعی بر ظرفیت سازمانی تأثیر 

دارد.
فرضیه ی سوم: ظرفیت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر 

دارد.
فرضیه ی چهارم: سرمایه ی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی 
با نقش میانجی ظرفیت سازمانی در شرکت بازرسی کیفیت 

و استاندارد تأثیر دارد.

3 روش شناسی   
سرمایه ی  تأثیر  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف  که  آنجا  از 
اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به میانجی ظرفیت 
نحوه ی  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  است،  سازمانی 
است.  همبستگی  نوع  از  و  توصیفی  اطالعات  گردآوری 
کارکنان  تمامی  شامل  حاضر  مطالعه ی   آماری  جامعه ی 
و  کیفیت  بازرسی  شرکت  کارمندان(  و  مدیران  )شامل 
استاندارد به تعداد 403 نفر است. از این بین، بر حسب فرمول 
کوکران از کل جامعه ی آماری، 197 نفر نمونه در نظر گرفته 
انتخاب  تصادفی  طبقه ای-  نمونه گیری  روش  با  که  شده اند 
استاندارد  پرسش نامه ی  از  داده ها  گردآوری  برای  شده اند. 
با وجود استاندارد بودن پرسش نامه ها و  استفاده شده است. 
استفاده مکرر آن ها در پژوهش های مختلف داخلی و خارجی 
مانند یدالهی فارسی و همکاران )1388( یادگار و همکاران 
)1393( رازنهان و همکاران )1395( و ارهارت و همکاران 
)2014( روایی و پایایی آن دوباره در پژوهش حاضر بررسی 
و تأیید شد. برای برآورد ضریب پایایی محاسبه ی همسانی 
روش  از  حاضر  پژوهش  در  پرسش نامه  گویه های  درونی 

پرسش نامه های  پایایی  استفاده شد. ضرایب  کرونباخ  آلفای 
سرمایه ی اجتماعی، کارآفرینی سازمانی و ظرفیت سازمانی 
به ترتیب 0/79، 0/81 و 0/83 به دست آمد؛ بنابراین، همه ی 

پرسش نامه ها پایایی باالیی داشتند. 

مقیاس کارآفرینی سازمانی: 
این پرسش نامه بر اساس مؤلفه های  دس و همکاران )2003( 
تهاجمی  رقابت  و  پیشگام بودن  ریسک پذیری،  بُعد  سه  بود. 
با طیف  در این پرسش نامه مطرح می شود. این پرسش نامه 
مخالفم(  کاماًل  تا  موافقم  کاماًل  )از  لیکرت  گزینه ای  پنج 
کارآفرینی سازمانی را  می سنجد. با توجه به استانداردبودن 
پرسش نامه ها با طیف لیکرت، سطح سنجش شاخص ها کمی 
است. با توجه به طیف پنج حالتی لیکرت )1 تا 5(  حد وسط 
آن یعنی 3 میانگین مفروض در نظر گرفته شد و میانگین ها 

بر این اساس محاسبه شد.

مقیاس سرمایه ی اجتماعی: 
این پرسش نامه بر اساس مؤلفه های ناهاپیت و گوشال )1996( 
بود. سه بُعد ساختاری، شناختی و ارتباطی در این پرسش نامه 
مطرح می شود. این پرسش نامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت 
را   اجتماعی  سرمایه ی  مخالفم(  کاماًل  تا  موافقم  کاماًل  )از 
با طیف  پرسش نامه ها  استانداردبودن  به  توجه  با  می سنجد. 
لیکرت، سطح سنجش شاخص ها کمی است. با توجه به طیف 
پنج حالتی لیکرت )1 تا 5( حد وسط آن یعنی 3 میانگین 
مفروض در نظر گرفته شد و میانگین ها بر این اساس محاسبه 

شد.

مقیاس ظرفیت سازمانی: 
وادی  و  کیویپولد  مؤلفه های   بر اساس  پرسش نامه  این 
ارتباطات غیررسمی، میزان  انسجام،  بُعد  پنج  بود.   )2010(
سازمانی  و  عملکرد  بازخور-کنترل،  سیستم  تمرکزگرایی، 
با طیف  در این پرسش نامه مطرح می شود. این پرسش نامه 
مخالفم(  کاماًل  تا  موافقم  کاماًل  )از  لیکرت  گزینه ای  پنج 
استانداردبودن  به  توجه  با  می سنجد.  را   سازمانی  ظرفیت 
پرسش نامه ها با طیف لیکرت، سطح سنجش شاخص ها کمی 
است. با توجه به طیف پنج حالتی لیکرت )1 تا 5(  حد وسط 
آن یعنی 3 میانگین مفروض در نظر گرفته شد و میانگین ها 

بر این اساس محاسبه شد. 
وجود  با  حاضر،  پرسش نامه های  روایی  بررسی  به منظور 
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جدول 1: میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون اسمیرنوف- کولموگروف

جدول 2: شاخص های اعتبار مدل

استانداردبودن ابزارها و استفاده ی مکرر آن ها در پژوهش های 
داخلی و خارج کشور، داده های حاصل از اجرای این مقیاس 
در گروه نمونه ی تحلیل، عاملی شدند. این تحلیل به شیوه ی 
چرخش  با  اصلی  مؤلفه های  روش  به  اکتشافی  تحلیل 
برابر   KMO ضریب  مقدار  است.  گرفته  انجام  واریماکس 
0/73 و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت 15407/7 به دست 
کفایت  نشانه ی  و  است  معنی دار   0/01 سطح  در  که  آمد 
نمونه و متغیرهای نمونه برای انجام دادن تحلیل عاملی است. 
به دست   0/78 حدود  تجمیعی  واریانس  و  مورد تأیید  نتایج 
توصیفی  آمار  روش های  از  داده ها  تحلیل  برای  است.  آمده 
روش های  از  همچنین،  است.  شده  استفاده  استنباطی  و 
آماری توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار 
استنباطی از آزمون مدل سازی معادالت ساختاری به منظور 
با  سازمانی  کارآفرینی  بر  اجتماعی  سرمایه ی  تأثیر  تعیین 
به کارگیری  با  سازمانی  ظرفیت  میانجی  متغیر  به  توجه 

نرم افزارهای آماری Smart PLS 2 استفاده شده است.

4 یافته ها
الف( توصیف جمیعت شناختی: 

از میان افراد نمونه 60/9 درصد پاسخ دهندگان مرد و 39/1 
 37/6 با  سال   45 تا   40 بودند.  زن  پاسخ دهندگان  درصد 
درصد فراوانی، از سایر گروه های سنی بیشتر است.  همچنین 
از لحاظ تحصیالت، پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی 
اختصاص  خود  به  درصد   49/7 با  را  نمونه  حجم  بیشترین 
پاسخ دهندگان  کار،  سابقه ی  میزان  لحاظ  از  که  دادند. 
با  را  نمونه  بیشترین حجم  سال   15 تا   10 کار  سابقه ی  با 
42/6 درصد به خود اختصاص دادند. در جدول )1( میانگین، 
انحراف معیار و نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف متغیرهای 

پژوهش آمده است.  

بر اساس جدول )1( کارکنان سازمان مورد مطالعه، احساس 
سرمایه ی  و  سازمانی  ظزفیت  که  مبناست  این  بر  کارکنان 
اجتماعی در وضعیت مناسب تری نسبت به کارآفرینی سازمانی 

قرار دارد. 
که  اعتبار  بررسی  از  مدل  اعتبار  یا  کیفیت  بررسی  براي 
بررسی  شاخص  و  اشتراک1  اعتبار  بررسی  شاخص  شامل 

شاخص برازش مدل کلی
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری 
در یک مدل  برازش  بررسی  آن،  برازش  تأیید  با  و  می شود 
کامل می شود. برای بررسی برازش مدل کلی تنها کافی است 

یک معیار به نام GOF سنجیده شود:

بنابراین، مقدار معیار GOF برابر است با:

به عنوان  که   0/36 و   0/25  ،0/01 مقدار  سه  به  توجه  با 
 مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی شده است

)Wetzels et al, 2009, p.85(.  حصول مقدار 0/542 برای 

این معیار نشان از برازش مناسب مدل کلی تحقیق است.

نتایج آزمون فرضیات
) 1( شکل  در  ساختاری  معادالت  مدل  از  حاصل  خروجی 

 ظرفیت سازمانی کارآفرینی سازمانی سرمایه اجتماعی آماره/ متغیر
 75/1 41/3 41/1 میانگین

 54/0 75/0 75/0 انحراف معیار
 040/0 024/0 025/0 سطح معناداری

 
اعتبار افزونگی2 است، استفاده شده است. مقادیر مثبت این 
شاخص ها نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول مدل اندازه گیري 
و ساختاري است. جدول )2( نشان می دهد هرکدام از متغیرها 
از شاخص اعتبار مناسبی برخوردار هستند چون همه ی مقدار 

جدول مثبت و باالی صفر است.

 متغیر شاخص بررسی اعتبار اشتراک شاخص بررسی اعتبار افزونگی
 سرمایه اجتماعی 233/6 610/6
 کارآفرینی سازمانی 286/6 -
 ظرفیت سازمانی 217/6 373/6
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نشان داده شده است. همچنینن، جدول )3( نشان دهنده ی 
فرضیه های  آزمون  برای  پژوهش  ساختاری  مدل های  نتایج 
جدول،  این  در  ارائه شده  مقادیر  به  توجه  با  است.  تحقیق 

زمانی که عدد معناداری بیش از مقدار )1/96( حاصل شود، 
در این صورت فرضیه ی فوق تأیید می شود. 

با توجه به جدول )3( مقدار عدد معنی داری )آماره t( تمامی 
فرضیه ها که مقدار عدد معنی دار )آماره t( برای آن ها باالتر 
به  توجه  با  گرفتند.  قرار  مورد تأیید  آمد؛  به دست   96/1 از 
عالمت ضریب مسیر فرضیه ها، تمامی  تأثیراتی که متغیرهای 

مستقل بر وابسته دارد مثبت ارزیابی شده است.

5 بحث و نتیجه گیری 
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد سرمایه ی اجتماعی 
بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی ظرفیت سازمانی در 
یافته های  دارد.  تأثیر  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  شرکت 

شکل 1: معدل معادالت ساختاری در حالت ضریب مسیر

جدول 3: بررسی فرضیات پژوهش

 

یرضریب مس مسیر فرضیه داریمعنی  تیجه فرضیهن   

گری با میانجی سرمایه اجتماعی - اصلی
 کارآفرینی ظرفیت سازمانی

( 578/0  *030/0)  
513/0  725/11  تایید 

 فرعی

312/0 کارآفرینی <<<<< سرمایه اجتماعی 1  111/8  تایید 

 <<<<< سرمایه اجتماعی 2
ظرفیت 
 سازمانی

030/0  122/31  تایید 

<<<<< ظرفیت سازمانی 3 578/0 کارآفرینی   175/11  تایید 

 
مشابه  حدودی  تا   ،)2018( همکاران  و  ویالورده   گارسیا 
سرمایه ی  غیرمستقیم  اثر  و  بوده  پژوهش  این  نتیجه ی 
را  سازمانی  کارآفرینی  گرایشات  بر  شناختی  اجتماعی 
داده  نشان  سازمان،  توسط  دانش  جذب  ظرفیت  طریق  از 
است. سرمایه ی اجتماعی، از طریق عامل ظرفیت سازمانی، 
استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  شرکت  سازمانی  کارآفرینی  بر 
اثر میانجی گری برابر با 0/813  تأثیر معناداری دارد. شدت 
در  سازمانی  ظرفیت  قوی  نسبتاً  اثر  از  حاکی  و  بوده 
است.  کارآفرینی  بر  اجتماعی  سرمایه ی  تأثیر  میانجی گری 
در واقع، توسعه ی ارتباطات و تعامالت بین کارکنان، به عنوان 
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را  سازمان  ظرفیت  سازمان،  عملکرد  بهبود  برای  سرمایه ای 
توسعه ی  باعث  نیز  افزایش ظرفیت سازمان  و  داده  افزایش 

کسب و کار و کارآفرینی در سازمان می شود. 
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که تأثیر سرمایه ی 
اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی از شدت متوسطی برخوردار 
است. به این معنا که در صورت افزایش سرمایه ی اجتماعی 
واحد،  یک  میزان  به  استاندارد،  و  کیفیت  بازرسی  شرکت 
واحد،   0/36 میزان  به  شرکت،  این  در  کارآفرینی  میزان 
افزایش می یابد. مفهوم سرمایه ی اجتماعی، اشاره به تعامالت 
ایجاد  به  منجر  که  می شود  سازمان  افراد  بین  ارتباطاتی  و 
هم افزایی در عملکردهای فردی و سازمانی می شوند. بنابراین، 
در  که  است  اجتماعی  پدیده ای  عامل،  این  گفت،  می توان 
ایده پردازی و  بروز مخاطره پذیری، خالقیت،  باعث  سازمان، 
رفتارهای نوآورانه می شود. در واقع، سرمایه ی اجتماعی، برای 
کارکنان، دسترسی آنان را به منابع و اطالعات بیشتر ممکن 
سازمان،  در  کارآفرینی  و  کسب و کار  توسعه ی  بر  و  کرده 
و  بردبار  پژوهش  یافته های  رابطه،  این  در  است.  تأثیر گذار 
بر  اجتماعی  سرمایه ی  تأثیر  از  حاکی  که   ،)1392( زارعی 
پژوهش،  این  نتیجه ی  با  تا حدودی  نوآورانه است،  عملکرد 
 )1394( همکاران  و  بادسار  پژوهش  نتایج  هم راستا ست. 
در  است.  بوده  پژوهش  این  نتیجه ی  با  هم راستا  کاماًل  نیز 
حیطه ی پژوهش های خاجی نیز، یافته های پژوهش گارسیا 
ویالورده و همکاران )2018( هم راستا با نتیجه ی آزمون این 
سازمان  شناختی  اجتماعی  سرمایه ی  که  داد  نشان  فرضیه 
کارآفرینی  گرایشات  بر  معناداری  و  مستقیم  تأثیر  دارای 

سازمانی بوده است. 
اجتماعی  سرمایه ی  داده ها،  تجزیه و تحلیل  از  حاصل  نتایج 
از طرفی ضریب  دارد.  معناداری  تأثیر  سازمانی،  بر ظرفیت 
تأثیر )0/930(، نشان می دهد  این  برای  به دست آمده  مسیر 
از شدت  بر ظرفیت سازمانی،  اجتماعی  تأثیر سرمایه ی  که 
بسیار قوی برخوردار است. به این معنا که در صورت افزایش 
به  استاندارد،  بازرسی کیفیت و  سرمایه ی اجتماعی شرکت 
میزان یک واحد، میزان ظرفیت سازمانی در این شرکت، به 
توانایی  هر چه  در واقع،  می یابد.  افزایش  واحد،   0/93 میزان 
کارکنان سازمان برای برقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر بیشتر 
برای  را  سازمان  توانایی  یکدیگر،  کمک  با  می توانند  باشد، 
با ایجاد هم افزایش  افزایش دهند. و  دست یابی به اهدافش، 

و  غیررسمی  ارتباطات  سازمانی،  انسجام  عملکرد،  در 
رابطه،  این  در  بخشند.  بهبود  را  سازمان  عملکرد  در نهایت، 
یافته های عباس زاده و همکاران )1394(، با نشان دادن تأثیر 
ظرفیت  بر  سازمانی  اجتماعی  سرمایه ی  معنادار  و  مثبت 
نتیجه ی  با  هم راستا  حدودی  تا  سازمانی،  انطباق پذیری 
آزمون این فرضیه در پژوهش حاضر است. یافته های حسینی 
و همکاران )1390(، نیز با نشان دادن تأثیر دو بعد ارتباطی 
تا  سازمانی،  عملکرد  بر  اجتماعی  سرمایه ی  از  شناختی  و 

حدودی هم راستا با نتیجه ی این پژوهش است. 
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، ظرفیت سازمانی بر 
ضریب  طرفی  از  دارد.  معناداری  تأثیر  سازمانی،  کارآفرینی 
تأثیر )0/875(، نشان می دهد  این  برای  به دست آمده  مسیر 
شدت  از  سازمانی  کارآفرینی  بر  سازمانی  ظرفیت  تأثیر  که 
بسیار قوی برخوردار است. به این معنا که در صورت افزایش 
به  استاندارد،  و  کیفیت  بازرسی  شرکت  سازمانی   ظرفیت 
میزان یک واحد، میزان کارآفرینی سازمانی در این شرکت، 
ظرفیت  از  منظور  می یابد.  افزایش  واحد   0/87 میزان  به 
سازمانی، توانمندی ها و قابلیت های شرکت در جهت تقویت 
اثربخشی و کارآمدی عملکردی و دستیابی به اهداف است. 
سطح  سازمان،  در  قابلیت  این  از  برخورداری  بنابراین، 
کارآفرینی سازمانی را از نظر پیشگام بودن، رقابت تهاجمی 
یافته های  رابطه،  این  در  می دهد.  افزایش  ریسک پذیری  و 
با نشان دادن  پژوهش گارسیا ویالورده و همکاران )2018( 
تأثیر ظرفیت سازمانی در زمینه ی جذب دانش بر گرایشات 
کارآفرینی سازمانی، با نتیجه ی پژوهش حاضر هم راستاست. 

6 پیشنهادها
اختیار  تفویض  با  سازمان  این  مدیران  می شود،  پیشنهاد 
برای  مهم،  تصمیم های  اخذ  جهت  کارکنان  با  مشورت  و 
ببخشند.  انگیزه  آنان  به  امور،  در  آنان  همکاری  و  مشارکت 
واحدهای  تمام  در  مدیران  می شود،  توصیه  راستا،  این  در 
که  طوری  به  باشند،  قابل مشاهده  و  قابل دسترس  سازمان، 
کارکنان، آن ها را برای راهنمایی و کمک، در دسترس، بدانند. 
تسهیم  در زمینه ی  که  کارکنانی  برای  می شود،  پیشنهاد 
جلسات  در  و  هستند  فعال  کارکنان  سایر  با  خود  دانش 
تسهیم دانش شرکت می کنند و به ارائه ی دانسته های خود 
می پردازند امتیازاتی در نظر گرفته شود تا سایر کارکنان نیز 
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به این امر تشویق شوند.
انجام  و  تیم سازی  از  حمایت  با  مدیران  می شود،  پیشنهاد 
امور به صورت گروهی، فرصتی برای ارتباط کارکنان در یک 

محیط بدون استرس را فراهم کنند. 
انتظارات  درباره ی  واحد،  هر  سرپرستان  می شود،  پبشنهاد 
کارکنان از سازمان، از آنان پرس و جو کرده و این انتظارات را 
به مدیران شرکت انتقال دهند. بر این اساس، شایسته است 
اعتماد  کارکنان،  و  مدیران  بین  دوستانه  رابطه ای  ایجاد  با 
کارکنان برای ارائه ی نظرات و انتظاراتشان به سازمان جلب 

شود. 
پیاده سازی  با  سازمان،  این  مدیران  می شود،  پیشنهاد 
سازمان،  در  منصفانه  و  دقیق  عملکرد  ارزیابی  سیستم ها 
کاستی های  به  رسیدگی  و  آنان  تنبیه  کارکنان،  تشویق  و 
از  حاصل  بازخورهای  به  توجه  با  آنان،  عملکرد  در  موجود 
سیستم ارزیابی عملکرد، به پیشرفت عملکرد کاری کارکنان، 

توجه و رسیدگی کنند. 
اختیار  تفویض  با  پیشنهاد می شود،  این سازمان  به مدیران 
حیطه ی  در  آنان  به  عمل  آزادی  ارائه ی  و  کارکنان  به 
مسئولیت های کاریشان، از میزان تمرکز در تصمیم گیری ها 
بیشینه  از  که  بدهند  کارکنان  به  را  فرصت  این  و  بکاهند 

توانایی های خود در انجام امور بهره ببرند. 
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Abstract
Entrepreneurial trends and focusing on entrepreneurship development in the organizations, today are among the 
most important factors for them to gain sustainable competitive advantages. Numerous studies have linked the 
increased entrepreneurial activities to the social capital. On the other hand, attention to organizational capacities 
can contribute in understanding the entrepreneurial capabilities of companies. Therefore, the present study aimed to 
determine the impact of social capital on organizational entrepreneurship with the mediating role of organizational 
capacity in company of quality and standard inspection. Method of the research was applied one from purpose 
point of view and descriptive -survey. Statistical universe of the study consisted of all employees )including manag-
ers and staff( of standard and quality inspection company which was 403 person. Using Cochran formula and by 
systematic random sampling, 197 were selected as the sample size. To collect the data, standard questionnaire was 
used and its validity was confirmed by determining CVR index for all items and its reliability was confirmed by 
Cronbach’s alpha. The collected data were analyzed in two sections: descriptive and inferential statistics. To test the 
hypotheses, structural equations method and Smart PLS software were used. Findings from the analysis of the main 
hypothesis of this study indicate that social capital, through the mediation of organizational capacity, has a positive 
and meaningful effect on the entrepreneurship of the company. Social capital has a positive and meaningful effect 
on organizational entrepreneurship and organizational capacity and organizational capacity also has an impact on 
organizational entrepreneurship.

Keywords: Social Capital, Organizational Entrepreneurship, Organizational Capacity, Quality and Standard  
Inspection Company.
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