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Research Article 

 Purpose: The present study aimed to model the structural 

equations of the factors affecting the styles and values and 

components of the circular structure of Schwartz values. 

Materials and Methods: The present study was an 

exploratory type in terms of applied purpose and in terms of 

data collection method. The statistical population in the 

qualitative part of the study included 20 academic experts who 

were selected in a non-discriminatory (targeted) way. The 

second group of the statistical population of this study in the 

quantitative part included the managers and employees of the 

Social Security Organization of Golestan Province with 518 

people who were selected as the sample size using Krejcie and 

Morgan table. The sampling method in this study was simple 

random. The instrument in the qualitative part of the present 

study was semi-in-depth interviews and in the quantitative part 

was a researcher-made questionnaire. The validity and 

reliability of both instruments were evaluated and confirmed. 

The method of data analysis at the inferential level was the use 

of tests such as correlation coefficient and one-sample t-test. 

Findigs: The results showed that the components of 

entrepreneurial social capital were in good condition. 

Conclusion: The results of assessing the current situation of 

the dimensions and components of entrepreneurial social 

capital showed that social cohesion, social interaction and 

trust, social participation, social norm and the structure of 

social relations are above average and are at an appropriate 

level. 
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شناسايي و ارزيابي شاخص هاي سرمايه اجتماعي 

 كارآفرينانه با تاكيد بر مسئوليت اجتماعي
 
 ، 1 پلنک اریاسفند لیعق

اه دانشگ ت،یریدانشکده مد ،یسازمان شیگرا ،ینیکارآفر ،یدکتر
 .رانیکتول، گلستان، ا آبادیواحد عل ،یآزاد اسالم

 
 ،*2ی رخانیام نیرحسیام

نور، واحد  امیدانشگاه پ ت،یریدانشکده مد ،یدولت تیریگروه مد
 .مسئول( سندهی)نو رانیمرکز تهران، تهران، ا

 
 3یعباس میابراه 

 .رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ت،یریدانشکده مد ت،یریگروه مد
 

 4یمیمحمود رضا مستق
د واح یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ،یدولت تیریگروه مد

 .رانیآبادکتول، گلستان، ا یعل
 

 چکیده
عوامل  یمعادالت ساختار یمدلساز: پژوهش حاضر با هدف هدف

 یموثر بر سبک ها و ارزش ها و اجزا ساختار مدور ارزش ها
 .رفتیانجام پذشوارتز 

و  از نظر  یحاضر از لحاظ هدف کاربرد قیتحق و روش ها: مواد
 یآمار ۀ.بود. جامعیاز نوع اکتشاف ختهیها آمداده یروش گردآور

بودند  ینفر از خبرگان دانشگاه 20پژوهش، شامل  یفیدر بخش ک
 ۀ)هدفمند( انتخاب شدند. گروه دوم از جامع یرتصافیغ وهیکه به ش

و کارکنان سازمان  رانیشامل مد یپژوهش در بخش کم نیا یآمار
نفر بودند که  518استان گلستان به تعداد   یاجتماع نیسازمان تأم

نفر به عنوان  221و مورگان تعداد  یبا استفاده از جدول کرجس
پژوهش،  نیدر ا یریحجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گ

 هایپژوهش حاضر مصاحبه یفیساده بود. ابزار در بخش ک یتصادف
 و ییرواپرسشنامه محقق ساخته بود.  ،یو در بخش کم قیعم مهین

شدند. روش  دییهر دو ابزار مورد سنجش قرار گرفت و تا ییایپا
 بیضر رینظ ییهااستفاده از آزمون ،یاستنباط سطح در  هاتحلیل داده

 .بود یتک نمونه ا یت ،یهمبستگ
 هیسرما هایحاصل از پژوهش نشان داد که مولفه جینتا ها: افتهی

 .بودند یمطلوب تیدر وضع نانهیکارآفر یاجتماع
 یهاموجود ابعاد و مؤلفه تیوضع یابیارز جینتا :یریگ جهینت

 تعامل ،ینشان داد که انسجام اجتماع نانهیکارآفر یاجتماع هیسرما
و ساختار  یهنجار اجتماع ،یمشارکت اجتماع ،یو اعتماد اجتماع

 یو در سطح مناسب باشندیاز سطح متوسط م شتریب یروابط اجتماع
 قرار دارند

 
سرمایه اجتماعی   ،یاجتماع تیمسئول ،یابیارز :یدیکل واژگان

 .کارآفرینانه
 

 10/02/1398تاریخ دریافت: 
 07/05/1398تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولamir1339@pnu.ac.ir  

 مقدمه
امروزه در کنار سرمایه انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری در 

است با عنوان سرمایه اجتماعی، که ها و جوامع، مطرح شده سازمان
ها نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی )مادی( و انسانی در سازمان

(. امروزه با افزایش عدم اطمینان محیطی، 1کند )و جوامع ایفا می
های جدید جهانی، یکی از راهکارهای مؤثر تغییرات سریع و چالش

سبقت از رقبا درجهت تطابق با تحوالت مداوم و ربودن گوی 
روی جوامع گرایش به سمت کارآفرینی است، چرا که محیط پیش

امروز، پیوسته در حال تغییر است و این کارآفرینان هستند که 
الگویی برای مقابله و سازگاری با این شرایط پرتغییر و پویا فراهم 

آورند. به همین منظور، افزایش توانایی افراد کارآفرین برای شروع می
ی های اجتماعهای کارآفرینانه، توجه به نقش شبکهی فعالیتامهو اد

ی اجتماعی به و تعامل میان آنها و همچنین در نظرگرفتن سرمایه
های کسب و کار با شناسایی عنوان عامل ارتباط دهنده میان شبکه

های کارآفرینانه و تأمین منابع و امکانات الزم در این زمینه، فرصت
(. در این میان سازمانی از 2برخوردار است )از ضرورت اساسی 

ی اجتماعی برخوردار است که کارکنان آن در مراودات با سرمایه
ها و مشتریان از سهولت، سادگی و یکدیگر و در ارتباط با سازمان

ها افراد انعطاف باالیی برخوردار باشند. در اینگونه سازمان
دسترسی سریع و با برخوردار از سرمایه اجتماعی قوی، قادر به 

زمانبندی مناسب به مجموعه متنوعی از اطالعات هستند. ارتباطات 
تواند موجب ارتقای نرخ جذب اطالعات و بهبود همراه با اعتماد می

باور افراد نسبت به سطح دانش آنان در یک گستره مشخص شود. 
سرمایه اجتماعی موجب تسهیل دسترسی به اطالعات )اطالعات 

افراد مورد اطمینان، که عموماً دقیق، مرتبط و قابل اتکا دریافتی از 
های های کلیدی فرصتگردد، که یکی از مولفههستند( می

(. در عصر ارتباطات به وسیله 3آید )کارآفرینی به شمار می
د. یابهای کارآفرینانه معنا میهای اجتماعی است که فعالیتسرمایه

 ش صور گوناگون سرمایه سهیماز سوی دیگر نیز کارآفرینی در پرور
. همچنین به علت نقش انکارناپذیر سرمایه اجتماعی در (4)است

های جدید، تأثیر این دو مفهوم های کارآفرینانه و ایجاد ایدهفعالیت
(. چراکه روابط اجتماعی عالوه بر 5بر یکدیگر قابل انکار نیست )

عات ی کار، اطالتأمین منابع با ارزش شامل منابع مالی، فیزیکی، نیرو
شود و اعتبار و غیره، موجب ارتقای سرمایه اجتماعی برای اعضا می

 (. 6افزاید )آنها رئ می
ها، های زندگی اجتماعی، شبکهسرمایه اجتماعی عبارتست از ویژگی
سازد تا به کنندگان را قادر میهنجارها و اعتماد است که مشارکت

(. سرمایه 7ب کنند )شیوه موثرتر اهداف مشترک خود را تعقی
اجتماعی شامل منابع واقعی و بالقوه قابل دسترس از طریق یک شبکه 

گذاری (. شهود اصلی این است که سرمایه8روابط با بازیگر است )
در روابط اجتماعی باعث ایجاد حسن نیت در دسترس افراد و 

تواند برای رسیدن به اهداف خاص بسیج شود شود که میها میگروه
های (. نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد شرکت2002ر و کوهن، )آدل

( و نوآوری 10( عملکرد ابتکارات استراتژیک شرکتی )9جدید )
های دیگر اثربخش ( و ابعاد سازمان11ای )های منطقهخوشه
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باشد. نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی یک عنوان برجسته در می
حث سرمایه اجتماعی شود و بادبیات کسب و کار محسوب می

(. امروزه در کنار 12یابد )کارآفرینانه به سمت پیچیدگی نیل می
های انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه سرمایه

اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی، یا بعد 
معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد 

همکاری و مشارکت در تعامالت اجتماعی، قادر است به حل به 
میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت 
به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را 

توان در کنار (. در واقع، سرمایه اجتماعی را می13امکان پذیر سازد )
سانی، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد های اقتصادی و انسرمایه

که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی 
(. موضوع 14شود ))مادّی( و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می

ها، موضوعی است بسیار ها و سازمانمسئولیت اجتماعی شرکت
مسائل گسترده که دالیل رعایت یا عدم رعایت آن، ریشه در 

های مدیریتی، گوناگون دارد، مسائلی چون اقتصاد، قانون، آموزش
 (. 1ارتباطات و غیره )

( نیز در پژوهشی موردی به بررسی 15و همکاران ) 1یتیس الرسون
توسعه کارآفرینی با استفاده از سرمایه اجتماعی در بین توسعه 

دهد های تحقیق نشان میدهندگان نرم افزار منبع باز پرداختند. یافته
هایی که در داخل که کارآفرینان به صورت استراتژیک فعالیت

)به عنوان مثال، کد کردن های محدود خود جامعه با صرف هزینه
بیش از شرکت در گفتگوهای ایمیل( و سرمایه گذاری اجتماعی خود 
از طریق اقدامات را بیش از کلمات آنها )به عنوان مثال، نشان دادن 
تعهد خود به جامعه از طریق کد، رفع اشکال و اسناد( انتخاب 

، انهای رو به رو شده توسط کارآفرینکنند. با توجه به چالشمی
تواند استفاده از استراتژی نوآوری باز در جوامع نرم افزار منبع باز می

یک رویکرد باشد که در آن کارآفرینان، با توسعه و آزادی مالکیت 
( 16) 2دهند. همچنین، سازبیلیرمعنوی خود را به جامعه نشان می

در پژوهشی به بررسی تعامل سرمایه اجتماعی، خالقیت و کارآیی 
کنند که سرمایه ها پرداخت. بعضی از محققین استدالل میندر سازما

کند. اجتماعی برای همکاری خالقانه بین کارکنان همکاری می
خالقیت و کارآیی به عنوان دو مفهومی است که با یکدیگر 

ها هر دو ضروری برای حفظ کنند؛ با این حال، آنمخالفت می
انجام شده نیز،  رقابت یک سازمان هستند. در پژوهشهای داخلی

( در پژوهشی به بررسی و تبیین سرمایه اجتماعی و 17صدیقی )
های کلی نظام اداری پرداخت. و مسئولیت اجتماعی براساس سیاست

عنوان کردند که  مسئولیت اجتماعی نیز راهی است با هدف ارتقای 
مسئولیت اجتماعی گرایش اجتماعی برای اعتالی نظم اساسی جامعه. 

شوند که مورد ارزش ت که باعث بروز رفتارهایی میمهارتی اس
توانند در روابط با دیگران ها میگیرند. این مهارتگذاری قرار می

آمیزی بوجود آورند و منجر به احساس نتایج مثبت و موفقیت
تواند رضایت فردی و گروهی شوند و در صورت عدم رعایت آن می

_________________________________ 
1 Yetis Larsson 

باعث از بین رفتن روحیه  ها را کم رنگ نموده واعتماد بین انسان
همکاری و تعاون در بین افراد شود. بدون سرمایه اجتماعی، هیچ 

رسد، به طوری که بسیاری از ای نمیاجتماعی به هیچ سرمایه
ها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفًا ها، سازمانگروه

ست د اند به موفقیتبا تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته
تواند یابند، اما هیچ مجموعه انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمی

اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد. اطالعات به دست آمده از 
پیشینه تحقیق در این مطالعه نشان داد سازمان تأمین اجتماعی استان 
گلستان مستلزم داشتن الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تاکید 

باشند و خأل علمی و نبود دانش کافی در اجتماعی می تبر مسئولی
این مبحث و عدم بررسی و توجه به سازمان تأمین اجتماعی استان 
گلستان و نامطلوب بودن وضع کشور به لحاظ انواع مداخالت 
خارجی و داخلی از جمله دالیلی است که پرداختن به این موضوع 

 را ضروری ساخته است. 

ه شد،پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی و بر اساس آنچه گفت
 بر تاکید با کارآفرینانه اجتماعی سرمایه های ارزیابی شاخص

 اجتماعی تأمین سازمان کارکنان و اجتماعی به مدیران مسئولیت
گلستان به منظور بهره وری بهتر و ارتقای سطح خدمات رسانی  استان

 یاری رساند. 
 

 مواد و روش ها
 و با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناساییروش پژوهش: 

 بر تاکید با کارآفرینانه اجتماعی سرمایه های شاخص ارزیابی
 زا  و کاربردی هدف لحاظ از حاضر تحقیق. اجتماعی بود مسئولیت

 .بود آمیخته هاداده گردآوری روش نظر

 گیری و حجم نمونه آماری، روش نمونهجامعه 
 خبرگان شامل پژوهش، کیفی بخش در آماری کیفی: جامعۀ

 برفیهگلول روش و( هدفمند) غیرتصافی شیوه به که بودند دانشگاهی
 خبره 20 تعداد و است شده استفاده نظری اجماع به حصول تا

 . شدند انتخاب
 شامل کمی بخش در پژوهش این آماری جامعۀ از دوم کمی: گروه

 هب گلستان استان اجتماعی تأمین سازمان سازمان کارکنان و مدیران
 مورگان و کرجسی جدول از استفاده با که بودند نفر 518  تعداد
 نمونه روش. شدند انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر 221 تعداد
 .بود ساده تصادفی پژوهش، این در گیری

 ها و پایایی و رواییابزار گرداوری داده 
مفهومی پژوهش، منظور شناخت و توسعه مدل ای: بهروش کتابخانه

 رب تاکید با کارآفرینانه اجتماعی متون موجود در زمینه سرمایه
و نیز بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه  اجتماعی مسئولیت

های معتبر علمی و ها، پایگاهای )شامل کتاباز روش کتابخانه
 های دانشگاهی( استفاده می شود.نامهپایان

های مورد نیاز پژوهش و تعیین منظور گردآوری دادهروش میدانی: به
ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی، از صحت و سقم آن

2 Sözbilir 
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ای از کمترین تا بیشترین گزینه 5پرسشنامه استفاده شد که با طیف 
باشد که با مرور مبانی نظری و عملی و نیز نتایج کدگذاری، تدوین می

 شده است.

 ی و پایاییروای
-برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و به

ها از دیدگاه پژوهشگر، از منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته
 رایب بازآزمون پایایی چنین ازاعتمادپذیری استفاده شد. هم معیارهای

 شد. استفاده گرفته انجام هایمصاحبه پایایی محاسبه

از روایی  کمی بخش در ابزار روایی از میناناط حصول برای
ها قبل استفاده شد. در روایی ظاهری پرسشنامه 2، محتوایی1ظاهری

از توزیع توسط پژوهشگر، برخی از اعضای نمونه و خبرگان فوق 
الذکر به لحاظ ساختاری، نگارشی، امالیی و .... مورد بررسی قرار 

محتوایی و با کمک  گرفت و اصالحات الزم انجام شد. در روایی
و به کمک ده نفر از خبرگان شامل  CVIو  CVRهای فرم

ها شونده، خبرگان دانشگاهی، چند نفر از آزمودنیاعضای مصاحبه
ها های اضافی و یا اصالح سؤالمحتوای پرسشنامه ازنظر سؤال ...و 

مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای محاسبه پایایی از 
کرونباخ استفاده شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای ضریب آلفای 

 است.  0.7همه سواالت پژوهش باالتر از 
 هاروش تجزیه و تحلیل داده

 ها در بخش کیفی تحلیل محتوا بود. کیفی: روش تحلیل داده
های آمار های پژوهش از روشکمی: در بخش کمّی با توجه به سؤال

 توصیفی و استنباطی استفاده شد. 
های از آزمونپژوهش  هایبرای پاسخ به سؤال در بخش استنباطی

 زیر استفاده شد:
 مدل از ادهاستف با تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل همبستگی، ضریب

-ساختاری الگوسازی لیزرل، افزارنرم توسط ساختاری معادالت
 دیگری افزارهاینرم در ISM افزارنرم از استفاده با تفسیری
  .بود Excel و SPSS همچون

 
 هایافته

در این بخش به ارائه مدل حاصل از بخش کیفی برگرفته از مصاحبه 
 شود:با خبرگان پرداخته می

 در کارآفرینانه اجتماعی سرمایه هایمؤلفه: سوال اول پژوهش 
 کدامند؟ گلستان استان اجتماعی تأمین سازمان

در این مرحله مفاهیم گردآوری شده سرمایه اجتماعی کارآفرینانه 
توسط تحلیل محتوا و مصاحبه به اعضای گروه خبره ارسال گردید 
و میزان موافقت آنها با هرکدام از مفاهیم اخذ شده و نقطه نظرات 

روش دلفی فازی پژوهش در سه  درج شد.پیشنهادی و اصالحی 
ل با استفاده از ابزار مصاحبه، رویکرد مرحله انجام شد. در مرحله او

ای از مفاهیم تهیه شد اولیه تحلیل محتوا با روش دلفی فازی فهرست
 جدول درو بعد از آن مورد نظرسنجی توسط خبرگان قرار گرفت. 

_________________________________ 
1  Faced Validity 

 از بعد کارآفرینانه اجتماعی سرمایه هایمؤلفه و ذیل، ابعاد
 .است شده داده نشان آنها نامگذاری
 از بعد کارآفرینانه اجتماعی سرمایه هایمؤلفه و ابعاد .1جدول 

 نامگذاری
 هامؤلفه ابعاد

انسجام 
 اجتماعی

 های کاریاستفاده از تیم

 ترغیب کارکنان به ارائه خدمات جدید

تعهد کارکنان جهت برآوردن نیاز ارباب 
 رجوع

 هانظم و ترتیب در فعالیت

 حمایت سرپرستان

 کارعالقمندی به 

 هنجارهای اجتماعی

 بینش مشترک

 تعهد افراد به اهداف سازمان

 داشتن هدف مشترک

تعامل و اعتماد 
 اجتماعی

 همکاری با رقبا

 همکاری با نهادهای آموزشی مانند دانشگاه

 روابط مبتنی بر صداقت

 ارتباطات کاری خوب

 اعتماد بین همکاران

 تعامل و همفکری با مشتریان

 همکاری بین اعضا

مشارکت 
 اجتماعی

 تفکر انجام کار گروهی

 استفاده از اطالعات ارزشمند همکاران

 دسترسی به اطالعات

 اشتراک دانش بین اعضا

های علمی در ها و تکنیکاستفاده از روش
 جهت تحقق اهداف

هنجار 
 اجتماعی

 شناخت بین اعضا براساس تجربه

 پذیریریسک

 انتقادپذیری

 احساس امنیت

ساختار روابط 
 اجتماعی

 نوآوری خدمات

 تناسب سازمانی

 رعایت سلسله مراتب شغلی در سازمان

 سرعت عمل در کار

 5های مورد بررسی در قالب تحلیل اکتشافی با توجه به اینکه گویه
عامل را در کنار هم با مقدار ویژه باالتر از یک تشکیل دادند، این 
شکل برای اعتبارسنجی وارد دستگاه معادالت ساختاری جهت 

نتایج نشان داد که  .شدندها داری هر یک از گویهبررسی معنی
 توسط شده شناسایی عامل 5 گیریازهاند برای موجود هایگویه

2  Content Validity 
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 این از توانمی و بوده برخوردار باالیی دقت از اکتشافی تحلیل
 .نمود استفاده هاسازه گیریاندازه برای هاگویه

های سرمایه سوال دوم پژوهش: وضعیت موجود ابعاد و مؤلفه
 اجتماعی کارآفرینانه چگونه است؟

 های توزیع شده، متغیرهایپرسشنامهبا توجه به نتایج بدست آمده از 
های نامگذاری شده به صورت توصیفی در بندی شده در عاملدسته

 ادامه نشان داده شده است.

 

 های سرمایه اجتماعی کارآفرینانهمؤلفه: آمار توصیفی ابعاد و 2جدول 

 میانگین نبیشتری کمترین سرمایه اجتماعی کارآفرینانه هایابعاد و مؤلفه
انحراف 

 معیار
 داریسطح معنی tآزمون 

 000. 6.042 0.891 3.280 5.00 1.20 انسجام اجتماعی
 000. 3.831 1.031 3.205 5.00 1.00 های کاریاستفاده از تیم

 000. 7.725 1.131 3.454 5.00 1.00 کارکنان به ارائه خدمات جدیدترغیب 
 000. 5.311 1.165 3.322 5.00 1.00 تعهد کارکنان جهت برآوردن نیاز ارباب رجوع

 005. 2.826 1.030 3.151 5.00 1.00 هانظم و ترتیب در فعالیت
 000. 6.375 0.840 3.278 5.00 1.00 حمایت سرپرستان

 846. 194. 1.072 3.011 5.00 1.00 کار عالقمندی به
 000. 4.849 1.115 3.281 5.00 1.00 هنجارهای اجتماعی

 000. 7.134 1.086 3.403 5.00 1.00 بینش مشترک
 000. 4.983 1.127 3.292 5.00 1.00 تعهد افراد به اهداف سازمان

 000. 6.605 1.165 3.400 5.00 1.00 داشتن هدف مشترک
 000. 7.042 0.900 3.329 4.57 1.14 اعتماد اجتماعیتعامل و 

 002. 3.151 0.973 3.160 5.00 1.00 همکاری با رقبا
 005. 2.852 1.002 3.149 5.00 1.00 همکاری با نهادهای آموزشی مانند دانشگاه

 568. 572. 1.091 3.032 5.00 1.00 روابط مبتنی بر صداقت
 000. 9.299 1.029 3.497 5.00 1.00 ارتباطات کاری خوب
 000. 7.086 1.093 3.403 5.00 1.00 اعتماد بین همکاران

 000. 12.388 1.007 3.649 5.00 1.00 تعامل و همفکری با مشتریان
 000. 6.321 1.267 3.416 5.00 1.00 همکاری بین اعضا
 000. 9.266 0.858 3.414 4.80 1.00 مشارکت اجتماعی

 000. 9.706 0.980 3.495 5.00 1.00 گروهیتفکر انجام کار 
 000. 10.236 0.884 3.470 5.00 1.00 استفاده از اطالعات ارزشمند همکاران

 000. 11.219 1.024 3.597 5.00 1.00 دسترسی به اطالعات
 000. 5.729 1.034 3.308 5.00 1.00 اشتراک دانش بین اعضا

جهت های علمی در ها و تکنیکاستفاده از روش
 تحقق اهداف

1.00 5.00 3.197 1.172 3.239 .001 

 000. 9.620 0.731 3.366 4.75 1.50 هنجار اجتماعی
 098. 1.660 0.877 3.076 5.00 1.00 شناخت بین اعضا براساس تجربه

 022. 2.307 0.879 3.105 5.00 1.00 پذیریریسک
 000. 16.202 0.732 3.616 5.00 2.00 انتقادپذیری

 000. 13.767 0.929 3.665 5.00 1.00 امنیت احساس
 000. 4.803 0.871 3.218 4.50 1.25 ساختار روابط اجتماعی

 000. 4.351 1.159 3.262 5.00 1.00 نوآوری خدمات
 244. 1.167 0.891 3.054 5.00 1.00 تناسب سازمانی

 000. 3.913 0.917 3.187 5.00 1.00 رعایت سلسله مراتب شغلی در سازمان
 000. 6.374 1.109 3.368 5.00 1.00 سرعت عمل در کار
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دهد، با توجه به اینکه میانگین ابعاد و نشان می 2نتایج در جدول 
های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه نسبت به میانگین استاندارد مؤلفه

ی سرمایه اجتماعهای توان نتیجه گرفت که مولفهبیشتر است و می
کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان بیشتر از سطح 

 باشند و در سطح مناسبی قرار دارند.متوسط می

های مسئولیت سوال سوم پژوهش: وضعیت موجود ابعاد و مؤلفه
 اجتماعی

 های توزیع شده، متغیرهایبا توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه
های نامگذاری شده به صورت توصیفی در شده در عاملبندی دسته

 ادامه نشان داده شده است.
 

 های مسئولیت اجتماعی: آمار توصیفی ابعاد و مؤلفه3جدول 
انحراف  میانگین نبیشتری کمترین های مسئولیت اجتماعیابعاد و مؤلفه

 معیار

سطح  tآزمون 
 داریمعنی

 000. 12.353 44128. 3.7003 4.67 2.44 اجتماعی
 000. 9.470 60020. 3.773 5.00 1.00 حل مشکالت اجتماعی

 000. 9.919 54508. 3.6865 5.00 3.00 مشارکت با نهادهای اجتماعی
 000. 10.075 54952. 3.727 5.00 2.00 کمک به آموزش همگانی مشتریان

 000. 9.567 56244. 3.6784 5.00 2.00 بهبود عدالت اجتماعی
 000. 9.618 56573. 3.6973 5.00 2.00 انسجام اجتماعی

 000. 9.747 56183. 3.7081 5.00 2.00 آموزش کارگزاران و بیمه شوندگان
 000. 9.138 58981. 3.6811 5.00 2.00 های اجتماعیتوجه به ارزش

 000. 9.238 58435. 3.6838 5.00 2.00 توجه به حقوق شهروندی
 000. 9.073 58922. 3.6676 5.00 2.00 حذف فقر
 000. 10.108 47640. 3.502 5.00 1.88 اخالقی

 000. 9.986 54319. 3.6919 5.00 2.00 عدالت در ارائه خدمات
 000. 7.454 64285. 3.4946 5.00 2.00 توجه به ذینفعان

 000. 8.578 59294. 3.5865 5.00 2.00 توجه به منشور اخالقی
 000. 6.063 74171. 3.4027 5.00 2.00 های ذینفعتوجه مشترک به گروه

 000. 7.703 63781. 3.5324 5.00 1.00 پاسخگویی اجتماعی
 000. 7.550 65413. 3.5405 5.00 1.00 توجه به امانتداری

 000. 7.688 63000. 3.5108 5.00 2.00 درآمدزایی برای گروه ذینفعان
 000. 5.235 76970. 3.2568 5.00 2.00 فرهنگیتوجه به اصالت 
 000. 9.936 52277. 3.6203 5.00 2.00 اقتصادی

 000. 9.416 56407. 3.6568 5.00 3.00 توجه به منافع اقتصادی مشترک در جامعه
 000. 8.963 58971. 3.6486 5.00 2.00 توجه به نیازهای جامعه با آینده نگری

 000. 8.327 63158. 3.6405 5.00 2.00 سالمت مالی
 000. 7.612 67273. 3.5973 5.00 1.00 جبران خسارت

 000. 8.421 62354. 3.6378 5.00 1.00 های تحمیل شدهجبران هزینه
 000. 6.100 80965. 3.5405 5.00 1.00 های جامعهکاهش هزینه

 000. 14.017 40243. 3.7595 4.67 2.33 بشردوستانه
 000. 10.663 52735. 3.7541 5.00 3.00 های محیطیفرصتشناسایی 

 000. 9.193 59287. 3.7 5.00 3.00 زاییاشتغال
 000. 9.665 57104. 3.7216 5.00 3.00 بهبود کیفیت زندگی

 000. 10.646 52985. 3.7595 5.00 2.00 مسئولیت در برابر خدمات
 000. 10.828 52976. 3.7892 5.00 2.00 توجه به فرهنگ نوآوری

 000. 12.056 48727. 3.8324 5.00 1.00 توجه به رضایتمندی شهروندان
 000. 12.040 44246. 3.6617 4.83 2.67 محیطی

 000. 7.479 68471. 3.5973 5.00 2.00 مشارکت در توسعه شهری
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 000. 6.672 74933. 3.5595 5.00 2.00 مشارکت در کارگزاری ها
 000. 7.258 71031. 3.6081 5.00 2.00 اعتبار سازمان

 000. 8.539 63518. 3.6919 5.00 2.00 وجود مسئولیت پذیری در مأموریت و چشم انداز سازمان
 000. 10.257 55754. 3.7838 5.00 2.00 توسعه مهارت

 000. 10.502 51648. 3.6919 4.67 2.00 قانونی
 000. 9.766 56782. 3.7297 5.00 2.00 توجه به اجرای صحیح قوانین

 000. 10.246 54628. 3.7459 5.00 2.00 گذارتعامل با قانون
 000. 9.164 59377. 3.6973 5.00 2.00 شفافیت اطالعات
 000. 8.377 62472. 3.6324 5.00 2.00 جلوگیری از فساد

میانگین ابعاد و دهد، با توجه به اینکه نشان می 3نتایج در جدول 
های مسئولیت اجتماعی نسبت به میانگین استاندارد بیشتر است مؤلفه
های مسئولیت اجتماعی سازمان توان نتیجه گرفت که مولفهو می

ند و در باشتأمین اجتماعی استان گلستان بیشتر از سطح متوسط می
 سطح مناسبی قرار دارند.

سرمایه اجتماعی اجتماعی و  ماتریس همبستگی بین مسئولیت
 کارآفرینانه

داری کمتر از پنج درصد، میزان همبستگی بین با توجه به سطح معنی
متغیرهای تحقیق با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون 

 ( نشان داده شده است.4در جدول )
 

اجتماعی و سرمایه  : ماتریس همبستگی بین مسئولیت4جدول 
 اجتماعی کارآفرینانه

 سرمایه اجتماعی کارآفرینانه متغیر

 0.862** اجتماعی مسئولیت

 0.735** اجتماعی

 0.753** اخالقی

 0.672** اقتصادی

 0.676** بشردوستانه

 0.657** محیطی

 0.630** قانونی

 داری وجود دارد.** در سطح کمتر از یک درصد همبستگی معنی
 

در آزمون همبستگی  درصد 5داری کمتر از با توجه به سطح معنی
اجتماعی و  دهد که بین مسئولیت،  نشان می4پیرسون، جدول 

داری همبستگی معنی 0.862سرمایه اجتماعی کارآفرینانه به میزان 
 وجود دارد.

 

_________________________________ 
1 drucker 

 گیرینتیجه
 پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته که در آن با استفاده از روش

 یشناسایی و ارزیابتحلیل محتوا و پرسشنامه نیمه ساختاریافته به 
در اجتماعی  سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تاکید بر مسئولیت

. در مرحله اول استسازمان تأمین اجتماعی استان گلستان پرداخته 
گیری از مبانی نظری و پیشینه تحقیق و همچنین با استفاده از با بهره

اهی وتحلیل محتوا، مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختاریافته و نظرخ
ها و متغیرها و در مرحله بعد از خبرگان منتخب به استخراج عامل

به توصیف وضعیت موجود این عوامل پرداخته شد. نتایج حاصل از 
تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که انسجام اجتماعی، تعامل و اعتماد 
اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجار اجتماعی و ساختار روابط 

های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در سازمان لفهاجتماعی بعنوان مؤ
تأمین اجتماعی استان گلستان شناسایی شدند. نتایج ارزیابی وضعیت 

های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه نشان داد که موجود ابعاد و مؤلفه
انسجام اجتماعی، تعامل و اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، 

تماعی بیشتر از سطح متوسط هنجار اجتماعی و ساختار روابط اج
باشند و در سطح مناسبی قرار دارند. نتایج ارزیابی وضعیت موجود می

های مسئولیت اجتماعی نشان داد که ابعاد اجتماعی، ابعاد و مؤلفه
اخالقی، اقتصادی، بشردوستانه، محیطی و قانونی بیشتر از سطح 

 باشند و در سطح مناسبی قرار دارند.متوسط می
ادبیات پژوهش، سرمایه اجتماعی در سطح خرد به دو بعد  بر اساس

شناختی ساختاری تقسیم شده است. بعد شناختی به بخش نامحسوس 
ها، رفتار و هنجارهای سرمایه اجتماعی مانند ارزش، عقاید، نگرش

های شناختی به روحیه اعتماد و پردازد. ارزشاجتماعی می
بل که میان اعضای یک یکپارچگی اعضاء و همینطور ارتباط متقا

پردازد. بعد ساختاری سرمایه اجتماعی در جامعه وجود دارد می
پذیری هااست. از طرفی دیگر مسئولیتبرگیرنده ساختارها و شبکه

تواند منجر به سرمایه اجتماعی اجتماعی سازمان است که می
( نخستین و مهمترین 1973) 1کارآفرینانه در سازمان گردد. دراکر

ت اجتماعی هر موسسه یا سازمان را عملکرد وظیفه و کار مسئولی
گوید اگر سازمانی نتواند کار اصلی خود را داند و میآن موسسه می

انجام دهد، توان هیچ کار دیگری ندارد. دومین قید مسئولیت از نظر 
گوید پذیرفتن دراکر، قید شایستگی و اهمیت است او می
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ن را نداریم عین مسئولیت هائی که شایستگی انجام آمسئولیت
برد و هم در نهایت سبب ناشناسی است زیرا سطح توقع را باال می

شود. نقطه قوت هر سازمان باید در سرخوردگی و یأس متوقعان می
ری، وپذیری، نقدپذیری و پاسخگو بودن آن باشد؛ مثل بهرهسنجش

 سودآوری، کیفیت و غیره اگر سازمان به این اصول بی توجه باشد
ضعیف و بیمار است. همچنین اگر در امور ناملموس مثل سیاست، 
امور عاطفی و حسی، تصدیق و تکذیب اجتماعی، ایجاد ساختارهای 
مربوطه به روابط و مناسبات قدرت دخالت کند و نیرو و توان خود 

 را در این امور صرف کند، احساس راحتی و آسایش نخواهد کرد 

تری ها، نقش بسیار با اهمیتسرمایه سرمایه اجتماعی نسبت به سایر
های روابط جمعی و گروهی، کند. شبکهها ایفا میرا برای سازمان

ها با ها و سازمانانسان-هاها، سازمانمنسجم کننده بین انسان
ای که سرمایه اجتماعی به آن توجه باشد. در جامعهها میسازمان

شی الزم برخوردار نیستند ها از کارایی و اثربخشود، سایر سرمایهنمی
و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن مراحل توسعه و تکامل فرهنگی 

شود. مسئولیت اجتماعی، به و اقتصادی و غیره، ناهموار و دشوار می
ها در فضاهای کسب و کار پردازد که سازمانهایی میارائه روش

کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات خود به آن عمل می
ها تجاری، قانونی و اخالقی اجتماعی آنان هستند. سازمان

های بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال مسئولیت
کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تأمین کنندگان و تمامی 
ذینفعان خود برعهده دارند مسئولیت اجتماعی خواه و ناخواه 

ها ستقیم فعالیت اقتصادی به شرکتهای مهایی عالوه بر هزینههزینه
دهد که بازده اینگونه های اماری نشان میکند. اما دادهتحمیل می

های سودآور اقتصادی ها به گسترش و پایداری فعالیتگذاریسرمایه
ها به نحو مؤثری کمک کرده است. هدف از تالش شرکت
 آنها،ها برای انجام تعهدات خود در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت

ها ماندگاری، پایداری و دوام آنهاست. در این میان مدیران شرکت
های اقتصادی نقش مهمی بر عهده دارند، زیرا تصمیم مدیر و بنگاه

تواند سرنوشت مجموعه تحت مدیریت او و حتی اجتماعی که از می
 . یتیسگیرند را تغییر دهدامکانات و خدمات آن مجموعه بهره می

بر این باورند که   (،17(، صدیقی)16ران، سازبیلر)همکا و  الرسون
ها بر سرمایه اجتماعی پذیری اجتماعی سازمانافزایش مسئولیت

کارآفرینانه اثر گذار است. اهمیت سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در 
 شود با یکدیگر بهاین است که سبب اجتماع افراد شده و باعث می

دهند. طرفداران مسئولیت طور موفقیت آمیز کارها را انجام 
های بزرگ نه تنها برای کنند سازماناجتماعی استدالل می

پاسخگویی به نیازهای سهامداران، بلکه برای تأمین نیازهای اقشار 
مختلف جامعه، از جمله مشتریان، تأمین کنندگان و کارمندان باید 
مسئولیت اجتماعی را به عنوان کلید راهبردی در سازمان گسترش 

رود با (. همچنین از مدیران و متولیان دانش، انتظار می18ند )ده
های جدید به برخورداری از سرمایه اجتماعی، ضمن خلق دانش

های پنهان، برای رفع مشکالت سازمان و جامعه نقش عنوان سرمایه
 .فعالی را ایفا کنند

بر اساس یافته های حاصل از پژوهش چندین پیشنهاد قابل ارائه می 
 .باشد

نیاز استخدام، افرادی که از گردد که به عنوان پیشپیشنهاد می
سرمایه روانشناختی باالتری برخوردار باشند را جذب نمایند و 

پذیری کارکنان همچنین فرایندهای آموزش ضمن خدمت و جامعه
فراتر از ارایه صرف اطالعات و یادگیری باشد و به رویکردی برای 

 کارکنان تبدیل گردد.تقویت سرمایه روانشناختی 

سازمان تأمین اجتماعی باید به حقوق ارباب رجوع ودر عین حال 
توجه به حقوق سایر ذینفعان احترام بگذارد و از این طریق رضایت 

سازی استانداردهای محلی و آنها را جلب نماید و سازمان برای پیاده
 ا هدفهای که برسانی تالش نماید و در فعالیتالمللی در خدمتبین

 حفظ و بهبود محیط زیست هستند، مشارکت کند.
ریزان در سازمان تأمین اجتماعی با شود مدیران و برنامهپیشنهاد می

های مناسب برای کارکنان، تالش به منظور فراهم آوردن آموزش
تأمین منابع الزم برای انجام شایسته وظایف، تسهیل ارتباطات درون 

با احترام متقابل و نیز حمایت از سازمانی، ایجاد محیطی صمیمی 
پذیری، موجب افزایش سرمایه کارکنان ضمن افزایش سطح مسئولیت

های آموزشی سازمان اجتماعی کارآفرینانه شوند. بنابراین در برنامه
 ای مبذول شود. به مقوله هوش اخالقی و ابعاد آن توجه ویژه

نایی موفق و آش شود برای برقراری ارتباط با کارآفرینانپیشنهاد می
های دیگر، و باالبردن هوش مدیران و کارکنان سازمان با فرهنگ

های تخصصی متناسب با اهداف فرهنگی آنان و برگزاری دوره
سازمان اقدام شود و این گامی در جهت ارتقاء هوش فرهنگی و 

 افزایش سازگاری فرهنگی مدیران است.
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