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 چکیده

نیاز  به پیش ها برای اقدامات کارآفرینانه رقابتی و پویای امروزین آمادگی سازماندنیای در  زمینه و هدف:

 سرمایۀ اجتماعی  یانجیم. این پژوهش با هدف بررسی نقش ستا  شدهتبدیل مهمی برای بقا و اثربخشی آنها 
 .ه استشدانجام  بر گرایش کارآفرینانۀ سازمانرهبری اخالقی  تأثیردر 

 یها شرکت شامل یآمار ۀجامعاست، پیمایشی توصیفی ـ  نوع از پژوهش کاربردی واین  :یشناس روش

نفر  174از  یا طبقه یریگ نمونهروش با که  استپارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان واقع در  انیبن دانش
اسمارت  افزار نرممعادالت ساختاری با کمک  یابی مدلاز . شده استنظرخواهی  ها آنمدیران و کارکنان از 
 استفاده شده است. ها برای آزمون آزمون فرضیه اس ال یپ
داشته است. همچنین نقش مثبت تأثیر گرایش کارآفرینانه  به طور مستقیم بررهبری اخالقی : ها افتهی

 .شده استتأیید نیز در این رابطه  میانجی سرمایۀ اجتماعی

راه از  توانند با هنجار میناسب تم هایرفتار انجامبا تکیه بر رهبری اخالقی و  مدیران: یریگ جهینت

سرمایۀ باعث افزایش سطح  روانیپ در میانرفتارها  لیقب نیا جیو ترو یفرد توسعۀ تعامالت میان
 .دوندر سازمان و به دنبال آن گرایش کارآفرینانه ش اجتماعی
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 مقدمه
در آن  کـه ؛ انـد  مواجـه مـتالطم، پیچیـده و رقـابتی     وکار کسب های یطمحبا  ها شرکتامروزه 
شدن است، منافع آینده نامشخص است و  تر کوتاهحیات محصوالت و خدمات در حال  چرخۀ

(. در نتیجـه، در  2013، 1در حال افزایش است )فرانکو و هاسـه  شدت به ها شرکترقابت میان 

(، خالقیـت و  2012و همکـاران،   2، نـوآوری )مـا  پـییری  یسـک رتوجه بـه   وکار کسبمحیط 

رقـابتی اهمیـت بسـیاری دارد     هـای  یتموفقنه در راستای بقا و دستیابی به تمایالت کارآفرینا

(. از این رو، سرعت و شدت رقابت محیطی با افزایش سریع تحوالت جهـانی  2016، 3)دالوگا

را مجبور کرده است تا برای ایجاد نوآوری در محصول و فرآیندها همواره به دنبـال   ها شرکت
و  هـا  فرصت(. به منظور استفاده بهینه از 2015ایراندوست، جدید باشند )ویسی و  یها فرصت
جدیـدی را بـرای توسـعه و     یهـا  راهجدید، گرایش کارآفرینانه فرآیندی است کـه   یها ارزش
خـدمات جدیـد بـه     رکت به سمت بازارهای جدیـد و اراۀـۀ  محصوالت جدید، ح سازی یتجار

کـارآفرین نقـش    یهـا  شرکت(. از آنجا که 2016)غالمی و بیرجندی،  کند یممشتریان خلق 

(، توانایی تبـدیل شـدن بـه    2015و همکاران،  4اقتصاد کشورها دارند )براترز مهمی در توسعۀ

مختلـ    یهـا  گروهصادرکنندگان بزرگ، افزایش رشد اقتصادی و از بین بردن فقر را در بین 

با عصـر دانـایی و    زمان هم، سوی (. از دیگر2012، 5انیجامعه نیز دارند )سوریانو و کاستوگیو

مزیـت   هـا  سـازمان برای  آنچهند که ا یافت  توافق نظران صاحبپیچیده،  یها سازمانبا ظهور 
کلیـدی   هـای  یسـتگی شاو  هـا  یتصالحاز  یبردار بهره، ایجاد و رود به شمار میرقابتی پایدار 

درصدد دستیابی به منابعی هستند کـه بـه    ها مانسازبنابراین ؛ (1990، 6)پراهالد و هامل است
یک دارایی حیـاتی و مهـم در بـه    (. 1991، 7)گرنت هستندو متمایز  یستندن انتقال قابلراحتی 

که در بافـت روابـط اجتمـاعی نهفتـه      است سرمایۀ اجتماعیحداکثر رساندن مزیت سازمانی، 

 

1  . Franco & Haase 

2  .Ma 

3  . De la Vega 

4  . Brouthers 

5  . Soriano & Castrogiovanni 

6. Prahalad & Hammel 

7  . Grant 



 سازمان فرینانۀگرایش کارآ در تأثیر رهبری اخالقی برسرمایۀ اجتماعی   نقش میانجی 

 

/113 

 سـرمایۀ اجتمـاعی  (. 2010، 1)انـدرو  آن را برای تسهیل فعالیت به کار گرفـت  توان یمبوده و 
رفتارهـای نوآورانـه و    ، تسـهیل پـردازی  یـده ااجتماعی است که باعث بروز خالقیت،  ای یدهپد

بیشتری دسترسی  و اطالعات منابعباالتر به  سرمایۀ اجتماعیافراد با  .شود یم یریپی مخاطره
ار ییرگـ أثجدید ت به بازارهای و دستیابی وکار کسب هدر روند تشکیل و توسع تواند یمدارند که 
 (.2014و همکاران،  2)کاسترو باشند

 التکو مشـ  ها ضع ار مورد توجه قرار گرفته و یه بسک ید رهبریجد یردهایکاز رو یکی
بـا   یاست. رهبران اخالق یاخالق یرد رهبریکرده است، روکرا برطرف  یرهبر یسنت یها مدل
ردسـتان  یدر رفتـار ز  یراخالقـ یغ یاهش رفتارهاکه و یو تنب یاخالق یت رفتارهایو تقو بیترغ
راه نگـرش کارکنـان بـه کـار را از      تنها نهرهبران اخالقی (. 2010، 3)براون و میشل رگیارندیتأث

داشـته و  فـرارت  تـا تالشـی    انگیزنـد  یبرمـ را  هـا  آن، بلکه دهند یمتغییر  خود شده ی تعررفتار 
بـه اسـتقالل،    یاخالقـ  یرهبـر (. 2010و همکاران،  4)پیکو کار گیرند به خالقانه را ییها حل راه
 رفتـار  توانـد  یمدارد که  دیتأک ییگرا رابطهو  یاجتماع های یتمسئولباال،  های آل یدها ات،یاخالق
 .  کند بینی یشپکارکنان را و کارآفرینانه  نوآورانه

دارنـد.   المللی ینبو  یمل یدر اقتصادها ینقش مهم یانبن دانش یها شرکت، افزون بر این
 سـازی  یتجـار و  یدر نوآور ها آن ییو توانا ننوی یها بخشدر  یفناور تیفعال لیامر، به دل نیا

کوچـک و  دلیل که به  ییایاست که عالوه بر مزا لیدل نای به ها شرکت نیا تیاهم. است عسری
ـ متوسط بودنشان دارند، بـه دل  ـ فعال لی ـ از اهم ن،ینـو  یفنـاور  ۀدر حـوز  تی ـ ن ای ینـده فزا تی  زی

 گـیاران  یاسـت ساز  یاریمورد توجه بس ،یانبن دانش یها شرکت گیشته، یها دههبرخوردارند. در 
 ،کنند یم استفاده یمؤثر نحو به بازار یها فرصت از ها شرکت نای. اند بودهمختل   یدر کشورها

بـا توجـه بـه     نیبنابرا؛ شوند یمرا باعث  یمناسب ییزا اشتغال و اند بودهدر اقتصاد  شرفتپی عامل
در ایجـاد رفتارهـای نوآورانـه و     سـرمایۀ اجتمـاعی  و اهمیت رهبری اخالقی و  شده یانبمطالب 

بـین   را در رابطـه  سـرمایۀ اجتمـاعی   گـری  یـانجی مدرصدد است نقش پژوهش  نیا کارآفرینانه
 .کند یکارکنان را بررس گرایش کارآفرینانه و یاخالق یرهبر
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 پژوهش پیشینۀ

 نظری پیشینۀ

 سرمایۀ اجتماعی
اجتمـاعی اسـت    و انسـانی  علـوم  یهـا  رشته ۀدر همشدن مفهومی در حال فراگیر  1سرمایۀ اجتماعی

توضیح و توصی  ارتباطـات میـان    یسرمایۀ اجتماعی مبنایی است برا(. 1396و حبیبی،  چهره خوش)
 یهـا  گروه اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، های یدهپدآن را حاصل  توان یمو  ها سازمانافراد و 

از آینده و کار گروهـی   کمشتر یاجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجـود تصـویر
 راهاز  سـرمایۀ اجتمـاعی   (.1394، یاهس شاهو  نژاد یموسو)اسماعیلی،  سیستم اجتماعی دانست نوعیدر 
ـ دانش و ارتقـا  تسهیم بباعضا س میان در یهمکار و ارکتهمچون اعتماد، مش ییها مؤلفه  یادگیرء ی
 تداشـ  خواهـد  بـه همـراه   سـازمان  یبـرا  را نوآورانه عملکرد بهبود و ارتقاءراه  نیا از و شده یازمانس

 هـای  ینـه هزبا ایجـاد تعهـد بیشـتر،     تواند یم سرمایۀ اجتماعیاین،  بر افزون  (.2013، 2و دای )تارکینا
 یاز سـو (. 2015، 3افزایش اعتماد، کـاهش دهـد )نارایـان و پریتچـت     را به وسیلۀر افراد نظارت بر کا

است؛ تا آنجـا کـه    یکار یطدر مح، عامل بسیار مهم سطح و کیفیت تعامالت سرمایۀ اجتماعی ،دیگر
نـوآور بـودن را دارنـد )تـاروو،      کارکنان، همکاران و مدیران از یکدیگر بیاموزند و احسـاس کننـد حـق   

تـأثیر چنـین موضـوعی در     .یـک تـیم هسـتند    بخشـی از  کارکنان احساس کننددر نهایت، ( و 2014
و  هـا  یـده ا، شـوند  یمـ جدید به سـرعت منتشـر    های یکتکنسازمان در اصطالح کارایی نهفته است. 

 کنـد  یمـ توسـعه پیـدا    یو نوآور شوند یممورد قبول واقع  شده و به سرعت کسودمند در های یتفعال
را مطرح کردند، ایـن   سرمایۀ اجتماعیاز  یا گانه سهابعاد ( 1998) 4ناهاپیت و گوشال(. 2015)استارت، 

 است. یا رابطهعد ساختاری، شناختی و ابعاد شامل: بُ
افـراد یـا واحـدهای     میـان به پیکربنـدی غیرشخصـی پیونـدهای     :5عد ساختاریبُ( 1

پیوند شبکه، ترتیبات شبکه و ثبـات   مؤلفهاجتماعی اشاره دارد. وجوه مهم تحت این بُعد، سه 
 (.2012، 6شبکه است )یانگ کوح و رولینسون
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، تفاسـیر و سیسـتم   ها ییبازنماتوجه دارد که  ها جنبهبه آن دسته از  :1عد شناختیبُ( 2
 شـدن  یمسـه  وسـعت و  کنـد  یمـ بین اعضای گروه را فراهم  شده گیاشتهمفهومی به اشتراک 

شـناختی مشـترک در میـان     رویـۀ  نـوعی  اعضای گروه پروژه در ادراکی مشترک و گسترش 
 (.2012)یانگ کوح و رولینسون،  کند یم بازتابخودشان را 

سوابق تقابالت )در شـرایط محیطـی    روابط شخصی که مردم به واسطۀ :2یا رابطهعد بُ( 3
، اعتمـادی اسـت کـه    یا رابطـه . جنبه مهم بُعد دهند یمسازمان کم نیست( میان خودشان پرورش 

 (.2012)یانگ کوح و رولینسون،  شود یمو عمیق  یابد یممیان اعضای گروه پرورش 

 رهبری اخالقی
 یمانند رهبـر  یسبب شده است تا موضوعات یا حرفهو  یارکات یافتن مباحث اخالقی تیاهم
ـ قرار گ ها آنو رهبران  ها سازمانت امور یدر اولو 3یاخالق : 2011و همکـاران،   4)کالشـون  ردی
مطالعـات   اساس بر بار نیاول یبرا مستقل، یتئور یک به عنوان یاخالق یرهبر ی(. تئور53
(. رهبری اخالقی به عنوان 2005گسترش پیدا کرد )براون و همکاران،  2005در سال  5براون
اعمال فردی و روابط بـین فـردی و اشـاعه چنـین      راهنشان دادن رفتار مناسب هنجاری از »

)یاسیر و  شود یمتعری  « گیری یمتصمارتباطات دوسویه، تقویت و  راهرفتارهایی به پیروان از 
راه  از هنجــاری مناســب رفتــار دادن نشــان» تعریــ  ایــن قســمت ین(. اولــ2018، 6رســلی
 اخالقـی  کـه  رهبرانـی  کـه  اسـت  ایـن  ۀدربردارند «فردی بین ارتباطات و فردی های یتفعال

 پنداشـته  مناسـب  هنجـاری  و اصـولی  طور به که هستند رفتارهایی الگوهای شوند یمپنداشته 
 الگـویی  به رهبر شدن یلتبد همچنین و( بودن دلسوز و عدالت امانت، صداقت، مثل) شود یم

 ارتباطـات  راه از زیردسـتان  بـه  رفتارها قبیل ترویج این» تعری  این دوم قسمت. است معتبر
 فرآینـد  بلکه ،کنند یم توجه اخالقیات به فقط نه اخالقی رهبران که کند یم بیان را «دوطرفه
 دربرگیرنـدۀ  تعری  در «تقویت» جزء .دهند یم اراۀه پیروان به را ای یهرو و فردی میان عدالت
بـه   ،کننـد  گـیاری مـی   پایه را اخالقی استانداردهای هستند اخالقی که رهبرانی که است این
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 عنصـر  .کنند یم تنبیه را کنند ینم پیروی استانداردها از که کسانی و داده پاداش اخالقی رفتار
 اخالقی رهبران که است حقیقت این بازتاب که است «گیری یمتصم»به  مربوط تعری  نهایی
 گیرنـد  یمـ  هنجاری و عادالنه تصمیماتی و کنند یم فکر خودشان اخالقی تصمیمات نتایج به
 (.2010، 1شود )گیسنر و ونکوابک پیروی پیروان وسیلۀ به تواند یم که

 گرایش کارآفرینانه
خـود هسـتند؛    یریپی رقابتبه طور مستمر در جستجوی راهبردهایی برای افزایش توان  ها سازمان

رویکردهـا و اقـدامات عملیـاتی اثربخشـی      یریکـارگ  بـه راه در محیط متغیر کنونی، این امر تنها از 
(. 2009، 3)دارمادسـا  شود یممحقق  ها سازماندر  2کارآفرینانه های یشگراروندها و  ۀتوسعهمچون 

و  ینیکـارآفر  قـات یدر تحق هـا  سـازه  تـرین  شده شناختهو  ینتر مستحکمیکی از  گرایش کارآفرینانه
 ییهـا  روشیندها و آفر ،گیری یمتصم یها سبک لو شام( 2017و همکاران،  4)پیتینو بوده یتیریمد

. گرایش کارآفرینانه فرآینـد خلـق راهبـرد    دهد یم لرا شکۀ سازمان کارآفرینان های یتفعالاست که 
شـرکت در بـازار کمـک     یابی موضع، به کند یمبه سمت نوآوری مستمر هدایت  ها شرکتاست که 

و همکـاران،   5)شـیروکوا  دهـد  یمـ را  دار یسـک ر های گیاری یهسرماو به شرکت توان تقبل  کند یم
در محصـوالت خـود نـوآوری داشـته،      پیوسـته ( معتقد بود اگر یـک شـرکت   1983) 6(. میلر2016
و  7رآفرینانـه دارد )دیـوی   بروز دهد، ایـن شـرکت گـرایش کا    یا فعاالنهباشد و رفتار  پییر یسکر

در معـر    هـا  آن قـرار دادن راه را از  هـا  شـرکت (. داشـتن گـرایش کارآفرینانـه    2010همکاران، 
در ارزیـابی   هـا  آنو به  دارد یمجدید همواره در زمینه روندهای بازار آگاه و هوشیار نگه  های یفناور

از تغییـرات صـنعت و    گیرنـدگان  یمتصـم . همچنین، بـا آگـاه کـردن    کند یمامکانات جدید کمک 
جدیـد کمـک    های گیاری یهسرما یانداز راهو  ها فرصتدر شناسایی  ها شرکتتقاضای مشتریان به 

در سطوح بـاالیی   ها آن که گرایش کارآفرینانۀ ییها شرکت(. 2009و همکاران،  8)المپکین کند یم
)مبینـی دهکـردی و    دهنـد  یمـ ، اثرگیارتر و خطرپییرتر از خود بروز تر خالقانهقرار دارد، رفتارهایی 
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و  دارد یمـ را در برابر تغییرات سریع، هوشیار نگـه   ها سازمان(. گرایش کارآفرینانه، 1391همکاران، 
بر تغییـرات   گیرندگان یمتصممتمرکز نگه داشتن  ی یلهوسو به  کند یمرا از روندهای آتی آگاه  ها آن

 هـای  یـت فعال یانـداز  راهو  هـا  فرصـت بـرای شناسـایی    هـا  شرکتی مشتریان، به صنعت و تقاضا
نانـه اغلـب بـا    یارآفرکش یعوامل گرا(. 2009)المپکین و همکاران،  کند یماقتصادی جدید، کمک 

(. کـوین  1395)زراعی و بازار،  سازمان را بهبود دهند یکنانه یارآفرکرد کعمل تا کنند یمت یهم فعال
خالصـه در   طـور  ه بـه کـ  انـد  کردهنانه مطرح یارآفرکش یگرا یعد را براپنج بُ( 2011) 1و المپکین
 است: شدهبیان  1جدول 

 ابعاد گرایش کارآفرینانه. 1جدول 

 تعری  ابعاد

 نوآوری
 ن استکمم اش نتیجهه کخالق است  یندهاید و فرآیجد های ایده سوی بهت کل شریتما

 د باشدیفنّاورانه جد یندهایا فرآیمحصوالت، خدمات 

 متهورانه اشاره دارد های فعالیتع منابع و ین سری، تأمها فرصتع یسر یریگیبه پ پییری ریسک

 د داردیجد های فرصتش  کردن و کدر دنبال  ها شرکتش یداللت بر گرا پیشگامی

رویکرد 
 تهاجمی

 گفته بازارشانت یبهبود وضع یم با رقبا برایسخت و مستق های چالشت به کل شریبه تما
 .شود می

 دارد ها آن یده و اجرایجاد ایا در ها گروها یمستقل افراد  های فعالیتاشاره به  طلبی استقالل

 پیشینه تجربی و مدل مفهومی
اندکی وجود دارند که به بررسی رابطه بـین رهبـری اخالقـی و گـرایش کارآفرینانـه       یها پژوهش

رفتارهای نوآورانه را مورد بررسـی  رهبری اخالقی بر جو و  یرتأث ها پژوهشاما برخی  ،پرداخته باشند
نشان داد که بـا توجـه بـه    ( در پژوهش خود 1397. به عنوان نمونه، سورانی یانچشمه )اند دادهقرار 

علمـی   هیئـت  یآن بر اشتیاق شغلی اعضا یها مؤلفه اخالقی و ینقش میانجی جو سازمانی، رهبر
اخالقـی بـر اشـتیاق     یرهبـر همچنین، دارند.  داریامعنتأثیر مثبت و  آزاد شهر تهران یها دانشگاه
. اشتیاق شغلی بر جو سـازمانی نوآورانـه تـأثیر دارد    واخالقی بر جو سازمانی نوآورانه  یرهبر، شغلی

( در پژوهشی به بررسی تأثیر رهبـری اخالقـی بـر رفتارهـای نوآورانـه      1397شجاعی و همکاران )
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که تقویـت رهبـری    دادندنشان عضو و استقالل شغلی پرداختند و  -کارکنان با نقش میانجی رهبر
 ۀرابطـ  توانـد  یمـ عضو -تبادل رهبر و شود یم عضو-اخالقی در سازمان موجب افزایش تبادل رهبر
 اخالقـی رهبری  ( نقش2016) 1دهار کند. گری یانجیم میان رهبری اخالقی و رفتارهای نوآورانه را

بررسی کرد و به ایـن نتیجـه رسـید کـه رهبـری       را صنعت هتلداریر د نوآورانهبر رفتار  آن تأثیرو 
با توجه بـه ایـن مطالعـات، فرضـیه     دارد. مثبت و معنادار  سازمان تأثیرکارکنان  خالقیتبر  اخالقی

 :کردبه صورت زیر بیان  توان یماول این پژوهش را 
 کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.رهبری اخالقی بر گرایش  فرضیه اول:
را  سـرمایۀ اجتمـاعی  وجود دارند که رابطه بین رهبری اخالقـی و   ییها پژوهشهمچنین 
( در پـژوهش خـود بـه    1396. به عنوان نمونه، عبدالشـاه و همکـاران )  اند دادهمورد بررسی قرار 

خدمات دولتی پرداختند و  یها سازماندر  سرمایۀ اجتماعیبررسی رهبری اخالقی و تأثیر آن بر 
 یهـا  سـازمان اجتمـاعی در   های یهسرمابه این نتیجه رسیدند که نقش رهبری اخالقی بر تولید 

 هکـ  دادنـد  نشـان  جی( در پژوهش خود نتـا 1395دولتی معنادار است. دوستار و قاسمی دهشالی )
 در نـان کارک یسـازمان  یشـهروند  رفتار و نانکارک سرمایۀ اجتماعی با رانیمد یاخالق رفتار نیب

 یرهبـر  ابعاد همۀ نیب نیهمچن. دارد وجود یمعنادار رابطه الن،یگ استان یفرهنگ یها سازمان
 در یسازمان یشهروند رفتار با سرمایۀ اجتماعی و یاخالق ین رهبریب رابطه مطالعه ق،یتحق نیا

اکـرم و  دارد.  وجـود  مثبـت  و معنادار رابطۀ نان،کارک یسازمان یشهروند رفتار با رانیمد یاخالق
مانی زسـا  سرمایۀ اجتمـاعی در ابعاد  یا رابطهرهبری  قشپیرامون ن یا مطالعه( 2016)همکاران 

 یا رابطـه ان داد رهبـری  شـ عـه ن لدادند. نتایج این مطا ی و شناختی انجامطیعنی ساختاری، ارتبا
؛ کند یمایفا  یا رابطهمانی ساختاری و زسا سرمایۀ اجتماعییـد لی در توهتوج مثبت و قابل نقش

 به این صورت تعری  شود: تواند یمبنابراین فرضیه دوم این پژوهش 
 تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرمایۀ اجتماعیرهبری اخالقی بر  فرضیه دوم:

و گرایش کارآفرینانـه   سرمایۀ اجتماعیبه بررسی رابطه بین  ها پژوهشدر نهایت برخی از 
( اشـاره کـرد کـه در    1397و همکاران ) زاده یطاهربه پژوهش  توان یمپرداختند که از این بین 
 روحیـۀ  افـزایش  بـر  توان یم سازمان در سرمایۀ اجتماعی تقویت با که پژوهش خود نشان دادند

 بـر  سازمانی کارآفرینی تأثیر تأیید با همچنین،. گیاشت تأثیر عملکرد سازمانی بهبود و کارآفرینی
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 بـا  تـوان  یمـ  عملکرد، بر سرمایۀ اجتماعی رابطه بین در متغیر این گری میانجی نقش و عملکرد
و همکـاران   پـور  ینحسشد.  سازمان عملکرد بهبود سبب کارکنان، بین کارآفرینی روحیه تقویت

 سـازمانی  شهروندیرفتارهای  بر اجتماعی سرمایۀ معنادار و مثبت ( در پژوهش خود تأثیر1395)
 رفتارهـای  بـر  سـازمانی  شـهروندی  رفتارهای معنادار و مثبت تأثیر نیز و کارآفرینانه رفتارهای و

سـرمایۀ  ( در مطالعـه خـود بـه بررسـی تـأثیر      1394را نشان دادند. علیزاده کنگاچر ) کارآفرینانه
انگیزش پرداختند و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه       ی کننده یلتعدبر کارآفرینی با نقش  اجتماعی
و انگیـزش تبیـین    سـرمایۀ اجتمـاعی  درصد از تغییرات کارآفرینی توسـط متغیرهـای    25حدود 
 یآور جمـع  بـا  کـارآفرینی  تـرویج » عنوان با ( پژوهشی2015) 1کو تانگ و هسینگ یچ. دشو یم

 سـرمایۀ اجتمـاعی   و دانش مدیریت اهمیت بر و دادند انجام «دانش مدیریت و اجتماعی سرمایۀ
 آنان تحقیق نتایج همچنین،. تأکید کردند ککوچ و متوسط فروشندگان کارآفرینی به در گرایش
دارد. در  رابطه دانش مدیریت با کامل به طور کارآفرینی به گرایش و اجتماعی سرمایۀ نشان داد

 گرایش و سازمان عالی مدیران اجتماعی سرمایۀ بین ( ارتباط2015و همکاران ) 2پژوهش انگلن
 اجتمـاعی  سـرمایۀ  کـه  آمـد  به دسـت  نتیجه این و شد بررسی سازمان عملکرد و به کارآفرینی

دیگـر  بـه  . گیارد یم معنادار اثر سازمان عملکرد و کارآفرینی به گرایش بر عالی سازمان مدیران
 و پـروری  یدها خالقیت، بروز باعث اجتماعی یا مشخصه به عنوان سرمایۀ اجتماعی وجود ،سخن
 رابطـه  خـود  تحقیـق  ( در2015) 3حسـینی  و . کافچهشود یم یرپی مخاطرهنوآورانه  رفتار تسهیل

 تحقیـق  تحلیل نتایج. کردند بررسی را توسعه درحالکشورهای  در و کارآفرینی سرمایۀ اجتماعی
 و اجتمـاعی  سـرمایۀ  ابعاد همۀ بین مستقیمی رابطۀ صنعتی یها شرکت همۀ در داد نشان ها آن

 :کردفرضیه سوم را به صورت زیر تعری   توان یم بنابراین؛ دارد وجود کارآفرینی
 بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرمایۀ اجتماعی فرضیه سوم:

با توجه به پیشینه تحقیق و بـا مراجعـه بـه منـابع و جسـتجو در فضـای مجـازی،        
کـه   نشـد  با این عنـوان یافـت   صورت گرفت اما پژوهشی الزم یها کنکاشو  ها یبررس
را به عنوان میانجی در رابطـه بـین رهبـری اخالقـی و گـرایش       سرمایۀ اجتماعینقش 

  .کارآفرینانه در نظر گیرد
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تسهیم قدرت

هدایت اخالقی

جهت گیری مردمی

و و  نقش

رهبری اخ  ی

ریس    یری

 یشگامی

 رای  کار فرینانه

نوآوری

رویکرد تهاجمی

استقالل  لبی

H1

سرمایه 
اجتماعی

H2H3

رابطه ای

شناختی

ساختاری

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 پژوهش شناسی روش
پـژوهش حاضـر، کـاربردی     یـری گ جهتاست،  همبستگی -توصیفی  تحقیقات نوع از تحقیق این
پارک علم و فنـاوری شـیخ   واقع در  یانبن دانش یها شرکتشامل پژوهش  نیا یآمار ۀجامع .است
 شـده  تشـکیل  مختلـ   یهـا  گـروه  از پژوهش این در مطالعه مورد ۀجامع که آنجا از .استبهایی 
 حجـم  تقسـیم  یبـرا  و شـده اسـت   استفاده یا طبقه یریگ نمونه روش از یریگ نمونه یبرا است،
ه شـد  اسـتفاده  متناسـب  انتسـاب  شـیوه  از طبقه هر حجم به توجه با جامعه یها طبقه میان نمونه
 یهـا  شـرکت کـل   .ه استشد عمل تصادفی صورت به طبقه هر نمونه افراد انتخاب یبرا و است
مختلـ    یهـا  حوزهشرکت هستند که در  31پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان  یانبن دانش

کـه برابـر جـدول     است ها شرکتنفر جمع کل کارکنان و مدیران این  424مشغول فعالیت هستند. 
آمد که به نسبت تعداد کارکنان در هر حوزه، نمونـه آمـاری    به دستنفر  201مورگان، حجم نمونه 

 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.   174که  شدپرسشنامه توزیع  230محاسبه شد. سپ  تعداد 
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مورد استفاده قـرار گرفـت،    سرمایۀ اجتماعیکه برای سنجش متغیر  یا پرسشنامه
( در 1998اهاپیت و گوشال )سازمانی که توسط ن سرمایۀ اجتماعیسؤالی  24پرسشنامه 
سـرمایۀ  . این پرسشنامه سـه بُعـد   استلیکرت ساخته شده است،  ای درجه پنجمقیاس 
. پایـایی  دهـد  یمـ ، شـناختی و سـاختاری( را مـورد سـنجش قـرار      یا رابطه) اجتماعی

. اسـت  79/0( بر اساس آلفـای کرونبـا    1998توسط ناهاپیت و گوشال ) آمده دست به
 سـؤالی  18 پرسشـنامه  پـژوهش،  ایـن  گـرایش کارآفرینانـه در   پرسشنامه مربـوط بـه  

، رقابـت  3، پیشگامی2پییری یسکر، 1( در پنج بُعد نوآوری1396و همکاران ) نیا ینیحس
در  .شد داده پاسخ یا نقطهپنج  مقیاس یک یرو که است 5یطلب استقاللو  4تهاجمی

)چهار بُعد تسهیم قدرت،  سؤالی 16نهایت برای سنجش رهبری اخالقی از پرسشنامه 
( 2000مردمـی و وضـوح نقـش( کالشـون و همکـاران )      یـری گ جهتهدایت اخالقی، 
 استفاده شده است.

معادالت ساختاری بـا کمـک روش حـداقل مربعـات      یابی مدلدر این پژوهش از 
جهـت آزمـون فرضـیات و صـحت مـدل اصـلی        ،6اس ال یپاسمارت  افزار نرمجزۀی و 

استفاده شده است. از این روش در مواردی که حجم نمونه کوچک بـوده و یـا توزیـع    
به منظور سـنجش روایـی پرسشـنامه، دو نـوع      .شود یممتغیرها نرمال نباشد، استفاده 

 دهد یمنشان  اس ال یپروایی محتوا و روایی همگرا در نظر گرفته شد. نتایج خروجی 
 نتیجـه گـرف   تـوان  یمبنابراین ؛ هستند 4/0باالتر از  AVEه تمامی متغیرها دارای ک

. کننـد به اندازه کافی واریان  متغیرهای مدل پـژوهش را تشـریح    توانند یم ها مؤلفه
محاسـبه پایـایی    بـرای ابزار این تحقیق از روایـی مناسـبی برخـوردار اسـت.      بنابراین

استفاده شده است که نتـایج   7پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونبا  و پایایی ترکیبی
 داده شده است. نشان  2آن در جدول 

 

1  . Innovation   

2  . Risk taking 

3  . Proactiveness 

4  . Competitive aggressiveness 

5  . Autonomy 

6. Smart PLS  
7  . Composite Reliability 
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 و ابعاد پرسشنامه ها سازهنتایج روایی و پایایی . 2جدول 

 AVE CR آلفای کرونبا  سؤالتعداد  ابعاد متغیر

 906/0 483/0 889/0 16 رهبری اخالقی

 

 855/0 597/0 774/0 4 تسهیم قدرت

 765/0 451/0 792/0 4 هدایت اخالقی

 773/0 462/0 711/0 4 مردمی یریگ جهت

 853/0 594/0 772/0 4 وضوح نقش

 928/0 455/0 918/0 24 سرمایۀ اجتماعی

 

 881/0 429/0 849/0 10 یا رابطه

 868/0 488/0 822/0 7 شناختی

 923/0 635/0 903/0 7 ساختاری

 889/0 420/0 867/0 18 گرایش کارآفرینانه

 

 813/0 469/0 719/0 5 نوآوری

 824/0 611/0 718/0 3 پییری یسکر

 720/0 479/0 748/0 3 پیشگامی

 874/0 636/0 807/0 4 رویکرد تهاجمی

 860/0 672/0 755/0 3 یطلب استقالل

ابزار این تحقیـق از پایـایی مناسـبی )بـاالی      2های اراۀه شده در جدول  بر اساس یافته
در ایـن  . آورد بـه دسـت  پایـایی ترکیبـی    تـوان  یمبرای سنجش پایایی . ( برخوردار است7/0

 یهـا  سـازه  همۀبرای  که برای اعتبار ترکیبی قابل قبول است 7/0شرایط نیز مقادیر بیش از 
 شود. تأیید میو ابعاد  ها سازهبنابراین پایایی ترکیبی است؛  7/0عدد باالی اصلی و ابعاد، این 
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 پژوهش های یافته

 برازندگی مدل یها شاخص

مـالک عمـل قـرار     هـا  سـازه  2و افزونگـی  1مدل دو شاخص روایی متقـاطع اریابی برای 

شاخص روایی متقاطع  3اعداد مثبت نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. جدول . گیرد یم
 . دهد یمرا نشان 

 ابعاد و ها سازهنتایج شاخص روایی متقاطع برای . 3جدول 

CV-Red CV-Com R ابعاد متغیر
2 

 - 383/0 - رهبری اخالقی

 

 821/0 597/0 490/0 تسهیم قدرت

 682/0 451/0 307/0 هدایت اخالقی

 674/0 462/0 310/0 مردمی یریگ جهت

 715/0 594/0 418/0 وضوح نقش

 559/0 355/0 193/0 سرمایۀ اجتماعی

 

 640/0 429/0 273/0 یا رابطه

 807/0 488/0 392/0 شناختی

 692/0 635/0 427/0 ساختاری

 410/0 320/0 116/0 گرایش کارآفرینانه

 

 454/0 469/0 182/0 نوآوری

 563/0 611/0 342/0 پییری یسکر

 619/0 479/0 294/0 پیشگامی

 640/0 636/0 405/0 رویکرد تهاجمی

 611/0 672/0 410/0 یطلب استقالل

 

1  . Communality 

2  . Redundancy 
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دهد کـه مـدل دارای کیفیـت مناسـبی اسـت.       یماز آنجا که همگی مثبت هستند نشان 
Rهمچنین ضریب تعیین یعنی 

یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی مدل ساختاری بوده و  2
( سه 1998بینی باالتر است. چاین ) یشپتر داشته باشد، سطح دقت  هر چه مقادیر بزرگ

را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعی ، متوسط و قوی  67/0و  33/0، 19/0مقدار 
R

Rنتایج مربوط به مقادیر  3. جدول کند یممعرفی  2
و  ها سازهاخص روایی متقاطع و ش 2

Qابعاد یعنی 
 دهد. یمرا نشان  2

 ها یهفرضآزمون 
ـ اسمارت  افزار نرمدر  ها دادهالگوریتم تحلیل  پـ  از بررسـی    دهـد  یمـ نشـان   اس ال یپ
به بررسـی و آزمـون    توان یم، الگوی ساختاری و الگوی کلی، یریگ اندازهبرازش الگوی 

پژوهش رسید. هنگامی کـه مقـادیر ضـرایب     های یافتهتحقیق پرداخت و به  های یهفرض
معنادار بودن عامل مربـوط و تأییـد    ۀدهند نشان+ باشد، 96/1بیشتر از  ۀباز( در tمسیر )
و جدول  3و  2در شکل  آمده دست بهبنابراین با توجه به نتایج ؛ پژوهش است های یهفرض
ـ ؛ نداین پژوهش تأیید شد های گفت فرضیه توان یم 4  گفـت  تـوان  یمـ ارت دیگـر  به عب

 471/0رهبری اخالقی بر گرایش کارآفرینانه دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری برابـر  
دارای اثـر مثبـت، مسـتقیم و     سرمایۀ اجتمـاعی است )فرضیه اول( و رهبری اخالقی بر 

بـر گـرایش    سـرمایۀ اجتمـاعی  است )فرضـیه دوم(، همچنـین    748/0معناداری برابر با 
 )فرضـیه سـوم(.   اسـت  307/0نه دارای اثر مثبت، مسـتقیم و معنـاداری برابـر    کارآفرینا
در رابطـه بـین رهبـری     سـرمایۀ اجتمـاعی  فرضیه اصلی مبنی بر میانجی بودن  بنابراین

، سرمایۀ اجتمـاعی . با تأیید نقش میانجی شود یماخالقی و گرایش کارآفرینانه نیز تأیید 
 700/0و اثر کلـی   229/0رهبری اخالقی دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معناداری برابر 

 .استبر روی گرایش کارآفرینانه 
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 اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد. 2شکل 

 
 اجرای مدل در حالت ضرایب معناداری. 3شکل 
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 نتایج آزمون فرضیات پژوهش. 4جدول 

 Original Sample (O) روابط
T Statistics 

(|O/STERR|) 
 نتیجه

 تأیید 593/51 907/0 تسهیم قدرت رهبری اخالقی  

 تأیید 909/23 826/0 هدایت اخالقی رهبری اخالقی  

 تأیید 808/18 821/0 مردمی گیری جهت رهبری اخالقی  

 تأیید 033/26 846/0 وضوح نقش رهبری اخالقی  

 تأیید 921/14 748/0 سرمایۀ اجتماعی رهبری اخالقی  

 تأیید 539/3 471/0 گرایش کارآفرینانه رهبری اخالقی  

 تأیید 838/16 800/0 ای رابطه   سرمایۀ اجتماعی

 تأیید 134/37 898/0 شناختی   سرمایۀ اجتماعی

 تأیید 379/24 832/0 ساختاری   سرمایۀ اجتماعی

 تأیید 506/2 307/0 گرایش کارآفرینانه   سرمایۀ اجتماعی

 تأیید 764/10 674/0 نوآوری   گرایش کارآفرینانه

 تأیید 449/12 751/0 پییری ریسک   گرایش کارآفرینانه

 تأیید 555/20 787/0 پیشگامی   گرایش کارآفرینانه

 تأیید 170/15 800/0 رویکرد تهاجمی   گرایش کارآفرینانه

 تأیید 392/15 782/0 طلبی استقالل   گرایش کارآفرینانه

229/0= 307/0 × 748/0 گرایش کارآفرینانه  سرمایۀ اجتماعی  رهبری اخالقی  

 گیری نتیجهبحث و 
در رابطه بین رهبری اخالقـی   سرمایۀ اجتماعی گری یانجیماین پژوهش با هدف بررسی نقش 

واقـع در پـارک علـم و فنـاوری شـیخ بهـایی        بنیـان  دانش یها شرکتو گرایش کارآفرینانه در 
که در پیشینه پژوهش اشاره شد مطالعات متعددی بـه بررسـی    طور هماناصفهان انجام گرفت. 

 دو دوبـه و گـرایش کارآفرینانـه بـه صـورت زوجـی یـا        سرمایۀ اجتمـاعی رهبری اخالقی،  یرتأث
را تأییـد   هـا  آنبـوده و   سـو  همپیشین تا حدودی  های یافتهپرداختند که نتایج پژوهش حاضر با 

داشـته  تـأثیر   471/0شدت اثـر   با گرایش کارآفرینانهبر  رهبری اخالقی، اولفرضیه . در کند یم
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صورت گرفته است  نگرش به برندبر  وکار کسباخالق در زمینه ارتباط بین  ییها پژوهشاست. 
 ( کـه 2016هـار ) ( و د1397(، شـجاعی و همکـاران )  1397سورانی یانچشـمه ) عنوان مثال،  به

 بنـابراین رابطـه مثبـت دارد؛    رفتارهای نوآورانـه و کارآفرینانـه  بر  رهبری اخالقی کنند یماثبات 
در ایـن پـژوهش بـا     471/0 بـا مقـدار تـأثیر    گـرایش کارآفرینانـه  بر  رهبری اخالقیبین  ۀرابط
رهبران اخالقی، بیش از دیگـر   رود یم. انتظار و مشابهت دارد یسازگار ها پژوهشآن  های یافته

کـه بتواننـد    ییها مقامبگیرند و کارکنان را در  در نظررهبران نیازهای تکاملی )رشد( کارکنان را 
در آن متناسب با آن نقش کاری و ح  معناداری در شغل خود تجربه کنند، قرار دهنـد. چنـین   

بـرای   ای یلهوسـ را بـه عنـوان    ها آن و کنند یمرهبرانی، احتماالً با کارکنان خود محترمانه رفتار 
کارکنـان   ی تجربـه . این احترام نسبت به مقام انسانی، باید بـه  کنند ینمرسیدن به هدف فر  

با اهداف سازمانی همگام اسـت. چنـین    ها آننجامد؛ زیرا اهداف اح  قوی معنا در محل کار بی
و آن  پروراننـد  یمرهبرانی، با اعطای استقالل در محل کار، احساس خودمختاری را در کارکنان 

. در مجمـوع،  دهنـد  یمـ وجود دارد، پیوند  ها آنرا به اطمینانی که بین راهبران اخالقی و پیروان 
حقوق از جمله احتـرام،   ترین یاصل ویژه بهرفتارهای رهبری اخالقی که از حقوق فردی کارکنان )

 .انجامد یم، به گرایش کارآفرینانه بیشتر کارکنان و سازمان کند یمشأن و استقالل( حفاظت 
تأثیر  746/0 زیادی شدت اثر با سرمایۀ اجتماعیبر  دوم، رهبری اخالقیفرضیه مطابق 
انجام شده  سرمایۀ اجتماعیبر  رهبری اخالقیدر زمینه ارتباط بین  ییها پژوهشداشته است. 

(، دوسـتار و قاسـمی دهشـالی    1396عبدالشـاه و همکـاران )   مطالعـات  بـه  توان یمکه  است
این رابطـه را مثبـت و معنـادار     ها آن( اشاره کرد که اغلب 2016( و اکرم و همکاران )1395)

ـ  سرمایۀ اجتماعیبر رهبری اخالقی رابطه بین  بنابراین، کردنداعالم  در  746/0 أثیربا مقدار ت
. بـا مشـخص شـدن    و مشابهت دارد یکامالً سازگار ها پژوهشآن  های یافتهاین پژوهش با 

گفت با توجه به میزان مطابقت رفتار  توان یم، سرمایۀ اجتماعیتأثیر رهبری اخالقی بر تولید 
بـر رشـد    حداقل توانند یمبا رفتار خود  ها سازمانرهبر با ابعاد رهبری اخالقی، چگونه رهبران 
دو سویه باشد.  تواند یمباشند و این تأثیر و تأثر  مؤثرهمدلی، اعتماد و مشارکت کارکنان خود 

انسانی بحث اخالق مطرح باشـد،   های یهسرماهنگامی که بین این  دهد یماین مطلب نشان 
که در نهایت، سـبب ایجـاد همگرایـی     شود یماجتماعی تبدیل  های یهسرمابه  ها یهسرمااین 

کـه   شـود  یمـ و این همگرایی سبب وحدت در مقابل کثرت  شود یممیان کارکنان و مدیران 
کـه اثـر آن بیشـتر از جمـع      شـود  یمـ دید که موجب کلی  توان یمسرانجام با نگاه سیستمی 

 .کند یماجزاست که در نهایت، یک رابطه بُرد را در میان کارکنان ایجاد 
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بـر گـرایش    سـرمایۀ اجتمـاعی  ج فرضیه سوم مبنی بر رابطه تأثیر مثبت و معنـادار  نتای
 و همکـاران  پـور  ینحسـ  ،(1397) همکاران و زاده یطاهرپژوهش  های یافتهکارآفرینانه نیز با 

 ،(2015) کـو  تانکچای و  (،1390) زاده صادق، ربیعی و (1395) منتظری و همکاران ،(1395)
. با افزایش سـطح سـرمایه   استهمسو  (2015) کافچه و حسینی و (2015) انگلن و همکاران

، افـزایش  کننـد  یمـ ارتباط برقرار  ها سازمانساختاری به عنوان میزانی که افراد با یکدیگر در 
در کارکنان، یعنی بهبود ماهیت و کیفیت ایـن روابـط و در نهایـت بـا      یا رابطهسطح سرمایه 

انتظار داشت که گـرایش کارآفرینانـه در    توان یمان، افزایش سطح سرمایه شناختی در کارکن
بـه   سرمایۀ اجتماعیگفت با افزایش سطح  توان یمبه عبارت دیگر، ؛ سازمان نیز افزایش یابد

 یهـا  شـبکه عنوان توانایی کنشگران برای به دست آوردن و حفظ منابع، بر اثـر عضـویت در   
و بر عکـ  بـا    دهند یمتری از خود بروز اجتماعی در کارکنان، کارکنان میزان کارآفرینی بیش

 .کنند یمکاهش این توانایی، به مراتب کارکنان سطح کمتری از کارآفرینی را تجریه 
بر رابطه بین رهبری اخالقـی و گـرایش    سرمایۀ اجتماعی گری یانجیمنقش  ،در نهایت

کـه   کردتبیین  گونه ینا توان یمقرار گرفت. نتیجه فرضیه اصلی را  ییدتأکارآفرینانه نیز مورد 
ـ  روابط تیو تقو گرایی عملالگو بودن،  لیخود از قب یبا رفتارها یاخالق یرهبر  ،یفـرد  نیب
خـاطر   نـان یکارکنـان اطم  ،یطیشـرا  نیچن در .آورد یمراهم فرشد و توسعه کارکنان را  نهیزم
 در خواهد شـد.  دهید ها آن یو دستاوردها ها تالشکه  رسند یمباور  نیا داشته و بـه یشتریب
خـود   ییشکوفا یابر یطیمح را ازمانساران داشته و کو هم رانیبه مد یشتریاعتماد ب جهینت
که ایـن   شود یماین اعتماد باعث رشد همدلی، مشارکت و رضایت شغلی کارکنان  .ندپندار می

 .شود یمو به تبع آن گرایش کارآفرینانه  سرمایۀ اجتماعیامر باعث تقویت 

 پیشنهادها
نقـش   سرمایۀ اجتمـاعی گفت  توان یمتحقیق حاضر  های یافتهو  شده یانببا توجه به مطالب 

ــه دارد. از ایــن رو در ادامــه   یمــؤثر ــین رهبــری اخالقــی و گــرایش کارآفرینان در رابطــه ب
 .شود یمو رهبری اخالقی اراۀه  سرمایۀ اجتماعیو ارتقاء  سازی یادهپپیشنهادهایی در جهت 

  ـ قب از مدیران یبرا شرکت در اخالقی یها آموزشافزایش  یهـا  دوره یبرگـزار  لی
 بـا  آشـنایی  و یا حرفهاخالق  شرکتی، اجتماعی یریپی تیمسئول ،وکار کسباخالق 

 یبه سـو  حرکت در را مدیران گرایش تواند یم هر صنعت، در موجود یاستانداردها
 کند؛ هدایت وکار کسب و اخالقی در مسئوالنه یرفتارها
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  ارتباطی و نحـوه تعامـل سـازنده بـا      یها مهارتبه کارکنان در زمینه  آموزشاراۀه
 در سازمان کمک کند؛ سرمایۀ اجتماعیبه بهبود  تواند یمیکدیگر 

  در  غیررسـمی اجتمـاعی و   یها شبکهو  ها گروهمدیران بهتر است که از ایجاد
روابط بین کارکنـان را توسـعه    توانند یم ها گروهسازمان حمایت کنند زیرا این 

را  سرمایۀ اجتمـاعی داده و میزان مشارکت و اعتماد اجتماعی افراد و در نتیجه 
 افزایش دهند؛

  مـدیریت و   یهـا  سـتم یسدر  سرمایۀ اجتمـاعی  یها شاخصکه از  شود یمپیشنهاد
 ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده شود؛

     ،تأکید بر اموری نظیر سطح باالی برونداد سازمانی و اجتمـاعی، بهبـود روابـط آزاد
ابتکـاری و همچنـین ایجـاد اسـتقالل شـغلی و       یها طرحتشویق کارکنان به اراۀه 

 برای بیان آراء و نظرات از سوی رهبر اخالقی برای کارکنان؛ ییها فرصت

 نـه کـردن قـوانینی کـه در آن     تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخالق مانند نهادی
 اصول اخالقی یکی از معیارهای اصلی انتخاب مدیران باشد؛

  بـه مـدیران و    هـا  افتـه یایجاد واحدی برای تحلیل و تفسیر اصول اخالقی و انتقال
 و انتخاب افرادی مناسب برای این منظور. ها آنکارکنان و نظارت و داوری میان 

این پژوهش را در  توانند یمهمچنین به عنوان پیشنهادی برای پژوهشگران آینده، 
نیز انجام داد و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه کرد. استفاده از  ها سازماندیگر 
و گـرایش   سـرمایۀ اجتمـاعی  دیگر جهت سنجش متغیرهای رهبری اخالقـی،   یها مدل

تـأثیر   تـوان  یمـ  ،. در نهایـت انجـام شـود  توسـط پژوهشـگران    توانـد  یمکارآفرینانه نیز 
متغیرهای سازمانی، محیطی و فردی دیگر را نیز بر رابطه بین متغیرهای ایـن پـژوهش   

 مورد سنجش قرار داد. 
ارزش مقاله حاضر نشان دادن این نکته است که با تکیه بر رهبری اخالقی و نشان 

ـ ا جیو ترو یفرد نیارتباطات ب ،یفرد های تیفعالراه دادن رفتار مناسب هنجاری از   نی
در سـازمان و بـه    سرمایۀ اجتماعیباعث افزایش سطح  توان یم روانیرفتارها به پ لیقب

 دنبال آن گرایش کارآفرینانه شد. 
از سوی دیگر، محدودیت مهم این پژوهش در جامعه آماری آن است. این پژوهش 

صورت گیرد تـا از   تر گستردهعلم و فناوری و در سطحی  یها پارکدر دیگر  توانست یم
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، هـا  ینـه هزمشکالت ناشـی از   بنا برقابلیت تعمیم نتایج تحقیق بیشتر شود ولی راه این 
آماری و به دیگر جامعۀ  یها شرکتفشار زمان و عدم توانایی برای دستیابی به اطالعات 

ری شیخ بهایی اصـفهان محـدود   پارک علم و فناو یها شرکتدنبال آن نمونه آماری به 
شد. تحقیق حاضر در بازه زمانی مشخصی انجام شده بنابراین با تغییر شـرایط و زمـان،   

پرسشـنامه مبتنـی بـر     های پرسشتغییر یابد. همچنین، چون  تواند یمنتایج این تحقیق 
 خود را در پنج طی  کامالً مخـال  تـا   یها نگرشخودگزارشی است و افراد باید رفتار و 

کامالً موافق مورد قضاوت قرار دهند، همیشه ایـن احتمـال وجـود دارد کـه در تکمیـل      
از خود را اراۀـه   یتر مطلوب یها نگرشرفتارها و  ها آن، دهندگان پاسخپرسشنامه توسط 
حاصل از پرسشنامه تحت تأثیر سوگیری مطلوبیت اجتمـاعی   یها دادهدهند و در نتیجه 
 قرار گرفته باشد.
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