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  چکیده

تحقیق . پردازد ي انگیزش می کننده این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی با نقش تعدیل
ي آماري  جامعه. پیمایشی و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردي است -حاضر از نظر هدف، توصیفی

حجم نمونه بر اساس . باشد می تهرانشهر  13شعب بانک پارسیان منطقه  کارکناننفر از  200تحقیق شامل 
در این . آورد گردیدنفر بر 128تعداد  اي به گیري تصادفی طبقه گیري مورگان و روش نمونه جدول نمونه

ها  روایی محتوایی پرسشنامه. ها استفاده شده استآوري دادهنامه استاندارد براي جمع پژوهش از سه پرسش
ها نیز با استفاده از ضریب  با نظرات تخصصی اساتید و خبرگان موضوعی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن

ها با کمک آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل  داده نتایج حاصل از تحلیل. آلفاي کرونباخ تایید شد
و تاثیر  422/0رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که تاثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی  برابر با 

درصد از تغییرات  25چنین حدود  هم. باشد می 141/0ي متغیر انگیزش برابر با  واسطه غیرمستقیم آن به
  .گردد نی کارآفرینی توسط متغیرهاي سرمایه اجتماعی و انگیزش تبیین میمتغیر وابسته یع
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  مقدمه
 بحث مورد از سرمایه دیگري نوع اقتصادي و انسانی فیزیکی، هاي سرمایه عالوه بر امروزي جوامع در

 که اجتماعی گران کنش ي تعامالت نحوه و میزان. شود می یدهنام اجتماعی سرمایه که گیرد می قرار
 است شناسان جامعه بررسی مورد ترین موضوعات مهم از کنند، می یاد اجتماعی سرمایه آن از امروزه

 و فیزیکی و انسانی سرمایه وري بهره براي مناسبی بستر اجتماعی، سرمایه). 112 :2000پوتنام،(
در  بتوانند که و کسانی مدیران .شود می قلمداد سازمان عملکرد بهبود و موفقیت به براي نیل راهی

احمدي (سازند  هموار می را خود سازمانی و شغلی کامیابی راه کنند، ایجاد اجتماعی سرمایه سازمان،
مندي است که  اي از منابع و ذخایر ارزش سرمایه اجتماعی مجموعه). 39: 1390و فیض آبادي، 

نهادهاي رسمی و ( ها در سازمان اجتماعی جامعه  فته در روابط اجتماعی گروهصورت ذاتی و نه به
هاي اجتماعی نیز  عنوان ارزش مند که گاه از آن به برخی از این ذخایر ارزش. وجود دارد) غیررسمی

دوستی،  دردي، شود، شامل موارد زیر است؛ صداقت، حس تفاهم، سالمتی نفس، هم یاد می
گران  هاي کنش سرمایه اجتماعی از طریق این منابع، کنش. غیرهفاداري و سوزي، همبستگی، و دل

سازد و  را در سطوح مختلف خرد، میانی و کالن جامعه، آسان، سریع، کم هزینه و مطمئن می
زاده و همکاران،  محرم(کند  وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترك اجتماعی کمک می بدین

1389 :120.(  
 و بوده کار و کسب در موفقیت و تالش نماد و سمبل عنوان به ارآفرینیاز سوي دیگر ک

 مدیریت، رهبري، نظر کارآفرینان از .هستند جامعه در موفق کار و کسب گامان کارآفرینان پیش
 رشد در مهمی سهم جدید، هاي تشکیل شرکت و وري بهره رقابت، شغل، ایجاد کارآیی، نوآوري،

انداز  چشم یک براي را راه اجتماعی ساختارهاي چارچوب در کارآفرینی هب نگریستن . دارند اقتصادي
 پرداخته تر و کم مبهم نکات سمت  به را توجه که طوري به سازد می هموار کارآفرینی مورد در وسیع
 ایجاد باعث سرمایۀ اجتماعی اخیراً . کند می جلب کارآفرینی پدیدة اجتماعی جنبۀ یعنی شده

سایر  اجتماعی، سرمایۀ غیاب در. باشد می مدیریتی مطالعات سایر براي اي پایه که شده هایی تئوري
و اقتصادي  فرهنگی تکامل و توسعه هاي راه پیمودن و داده دست از را خود اثربخشی ها سرمایه

  ).58: 2002آدلر، ( گردد ناهموار و دشوار می
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رد، همواره این سوال مطرح گی در مطالعاتی که در مورد کارآفرینی و کارآفرینان صورت می
توان آن را در سازمان نهادینه کرد و  ي کارآفرینی سازمانی چیست؟ و چگونه می شود که الزمه می

یابند که اداره کردن محیط ناسازگار  ي ظهور آن را در سازمان فراهم آورد؟ کارآفرینان در می زمینه
زیرا که اتصاالت بین . پذیر است ي امکانهاي ارتباطات فرد در اقتصاد در حال گذر، از طریق شبکه

کند و عالوه بر این، به یافتن مشتریان،  ها، دسترسی به منابع و اطالعات را فراهم می شبکه
به این ترتیب تئوري سرمایه اجتماعی به تحقیقات . کند گذاران نیز کمک می کننده و سرمایه عرضه

ي اجتماعی  رینی در سطح سازمان، اهمیت سرمایهمبانی نظري کارآف. کارآفرینی نیز راه یافته است
در . سازد کنند، روشن می ها را مدیریت می ها را خلق و آن ها شبکه را در درك اینکه چگونه سازمان

هاي شخصی کارآفرین، امکان دسترسی  دهند، شبکه سطح فرد نیز، مطالعات صورت گرفته نشان می
در مطالعات . کند یابی به آنها نیست، فراهم می ه دستبه منبعی را که خود فرد به تنهایی قادر ب

اند که سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی در کارآفرینی ایفا  یر دانشمندان به این نتیجه رسیدهاخ
کند و کارآفرینان براي موفقیت باید الگوي خاصی از سرمایه اجتماعی را با توجه به ابعاد آن  می

  ).6: 1387ی و عبداهللا پور، الوان( براي خود ترسیم نمایند
 که است هاي افرادي انگیزه به توجه مستلزم کارآفرینی عالوه بر این باید توجه داشت توسعۀ

 باور این بر معروف کارآفرینی، پردازان نظریه از یکی شین، اسکات .گیرند می کارآفرینی به تصمیم
 افراد که دهد می رخ این دلیل به نیکارآفری یندآفر و است انسانی عامل متضمن کارآفرینی که است
 کارکردن نظر از شان، هايدلیل تفاوت به ها، انسان ولی تالش هستند، در ها فرصت گیري پی براي
   . متفاوتند یکدیگر با اراده خواست و توانایی، در ها فرصت روي

احساس  مانند سانیان رفتار ابعاد از بسیاري بر انسانی هاي انگیزه روانشناسی، هاي بر اساس نظریه
آمده  کارآفرینی هاي نظریه در چنین هم. تأثیر دارندغیره  و احساسات، استقالل، به تمایل کنترل،

دیگر  مرحلۀ به کارآفرینی یندآفر مرحلۀ یک از افراد انتقال بر ها انگیزه همۀ یا برخی که است
  ). 86: 1392آراستی و همکاران، ( تأثیرگذارند

ي رشد و توسعه بدهد، با  اند محیطی که به کارکنان انگیزه بر این عقیده از سوي دیگر محققان
 :1،2006نافوخو و بروك( گردد روي سرمایه اجتماعی در محیط کار محقق می گذاري به سرمایه

                                                                                                                             
1 . Brooks & Nafukho 
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 هرزبرگ ،)رشد وابستگی وجود نظریه(نظریات اندیشمندانی چون آلدرفر رسد می نظر به). 202
 انگیزش و رضایت مفهوم تبیین قادر به زیادي اندازه و پارسونز تا) تبادل( ، هومنز)عاملی دو نظریه(

 سه به آلدرفر راستا این در .باشند می اجتماعی سرمایه مانند تأثیرگذار عوامل با ارتباطش و شغلی
 شدگی به فعال لزوماً محرومیت که است معتقد و دارد اشاره رشد و وابستگی وجود، نیاز عمده دسته
عمل  انگیزه عنوان به توانند می پایه دون هم و پایه بلند نیازهاي هم که است باور این بر و امدانج نمی
 کمال به پیشرفت و رشد براي فرد احتیاج به مربوط نیازهاي را، وابستگی نیازهاي آلدرفر. کنند

 فردي ینب روابط خود همکاران با شغلی محیط در نتوانند افراد اگر که کند می اشاره و داند می
 و تعطیالت دستمزد، و حقوق چون هم عواملی به بیشتري عالقه ممکن است نمایند، برقرار مناسبی
کنند شاید از  پیدا دسترسی باالتر نیازهاي مراتب به نتوانند افراد اگر زیرا دهند، نشان مرخصی

هرزبرگ نیز . ارندد مبذول تر پایین نیازهاي به اي فزاینده مکانیزم برگشت استفاده نموده و توجه
 عوامل دسته دو به باید باشند داشته کافی انگیزش و باشند راضی افراد معتقد است اگر بخواهیم

 بین متقابل روابط و تعامل کار، شرایط دستمزد، قبیل از عوامل بهداشتی یکی داشت، توجه
 قبیل از انگیزشی املعو دیگري و ... و ها با مافوق روابط و سازمان مدیریت و ها مشی خط همکاران،
: 1390: نوابی(گیري، بازشناخت  تصمیم در عمل آزادي شغلی، توسعه و پیشرفت کار، در موفقیت

40-39.(  
 اشاره شان گروهی تعلق و افراد شبکه به اجتماعی، سرمایه هاي مؤلفه مهمترین از بحث در پاتنام

 در بهینه مشارکت و ارتباط ایجاد موجب عناصر، سایر کنار در عنصر این که معتقد است و کند می
 اعضا متقابل ارتباط و اعتماد وي، نظر از .شود می آنها از زندگی نهایت انگیزه و رضایت در و اجتماع

مطلق و ( است مطرح باالتر از زندگی ایجاد انگیزه و رضایت براي اي وسیله عنوان به شبکه، در
ه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی بر این اساس، این پژوهش ب). 102: 1391: همکاران

سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه آیا . پردازد سازمانی با نقش تعدیلی انگیزش می
سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد و اینکه آیا  انگیزش کارکنان بر رابطه بین 

  . ردسرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی تاثیر دا
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  مبانی نظري مروري بر 

  اجتماعی سرمایه
آفرین و بستر مناسبی براي  شناسانه دارد، اهرمی توفیق اي جامعه ي اجتماعی که ریشه سرمایه

ي انسانی و فیزیکی و راهی براي نیل به موفقیت و بهبود عملکرد سازمان قلمداد  وري سرمایه بهره
وجود اهمیت موضوع، یکی از مشکالت مبتال به  با). 39: 1390،آبادي احمدي و فیض( شود می

 گوشال و ناهاپیت خصوص، این در. دانشمندان مدیریت ارائه تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی است
 روابط از اي شبکه داخل در که اند گرفته نظر در و ارزشی منابع مجموع را اجتماعی سرمایۀ )1998(

 اجتماعی سرمایۀ دیگر، تعریف یک در .گیرد می آن نشات از و است موجود سازمانی و فردي
 ارتقاي موجب که است گرفته قرار نظر مد اجتماعی هاي سیستم در موجود هنجارهاي مجموعۀ

 از. شود می آنها میان ارتباطات و تبادالت هاي هزینه و کاهش جامعه یک اعضاي همکاري سطح
 منبع سازمانی یک کند، می تسهیل را مانساز اعضاي میان هاي مراوده اجتماعی سرمایۀ که آنجایی
 ).45-46: 1392رضایی و درینی، (شود  می شمرده دارزشمن

که  دهند می نسبت کلمن و تنام پو بوردیو، به را اجتماعی سرمایۀ با رابطۀ در ها نظریه اغلب
 در اما. خورد یم چشم به زیادي تشابه تعاریف این اکثر در. افزود آنان به باید نیز را فوکویاما اخیراً
 اجتماعی کاربرد سرمایۀ در اغلب که شود می مشاهده نیز داري معنی هاي تفاوت ها، شباهت این کنار

 و دموکراسی رفتار خانوادگی، اجتماعی، کنترل اقتصادي، هاي تئوري قبیل از مختلفی هاي جنبه در
  ).198: 1390زاده،  ربیعی و صادق( است مشهود بیشتر حکومت

عمده تحقیقات وي روي . است اجتماعی سرمایۀ اصلی پردازان نظریه از )1993-1998( پوتنام
 را سرمایۀ اجتماعی وي. است دموکراتیک و سیاسی نهادهاي بر اجتماعی هاي سرمایۀ تأثیر

 مشارکت و ایجاد ارتباط موجب که داند می ها شبکه و هنجارها اعتماد، مانند مفاهیم از اي مجموعه
  .کند می را تأمین آنان مشترك گاهی و متقابل منافع و شده اجتماع یک اعضاي بهینۀ

 وي. برد می کار به انسانی سرمایۀ به یابی دست براي ابزاري عنوان به را اجتماعی سرمایۀ کلمن
 در منابعی عنوان به که اجتماعی ساختار از جنبه آن از است عبارت اجتماعی سرمایۀ که است معتقد
 را اجتماعی سرمایۀ کلمن،. یابند دست خود منافع و اهداف به بتوانند تا گیرد می قرار اعضا اختیار
 سرمایۀ ي پدیدآورنده ساختار اجتماعی وي، دیدگاه از و داند می انسانی سرمایۀ تقویت موجب
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 با یا شوند نمی محقق یا آن نبود صورت در که است اهدافی به یابی دست موجب و است اجتماعی
  ).28: 1385آشنا، (شد  خواهند محقق باالتري هزینۀ

 بعد که است کرده تقسیم ساختاري هاي شبکۀ و کیفیت بعد دو به را سرمایۀ اجتماعی لی الك
 تقسیم اجتماعی و نهادي نوع دو به خود نیز اعتماد و گرفته بر در را اعتماد و روابط متقابل کیفیت،

 از؛ اعتماد عبارتند است شده گرفته نظر رد بعد این گیري اندازه براي که متغیرهایی. شود می
هاي  شبکۀ مذهبی، مشارکت طلبی، روحیه و بخشش مدنی، رهبري سیاسی، اجتماعی، مشارکت

برخالف ). 99، 2005لی، ( مدنی مشارکت در عدالت و ها دوستی در تنوع غیررسمی، اجتماعی
صراً نتیجه روابط اجتماعی ي اجتماعی منح هاي سنتی سازمان، سرمایه سرمایه انسانی و دارایی

). 93 :2005سباتینی، ( کنند گذاري می است که افراد در طول زمان بر روي آن سرمایهمعناداري 
  قائل هستند؛  اجتماعی سرمایه براي متمایز جنبه سه )1998(گوشال و ناهاپیت

 الگوي املش مناسب؛ سازمان و اي شبکه روابط اي، پیکربندي شبکه روابط شامل ساختاري جنبه.1
 و تراکم شبکه، مراتب سلسله. است اعضاء این سازماندهی ترکیب و گروه اعضاي میان پیوندهاي

  .ساختاري هستند بعد ي عمده هاي شاخص جمله از گروه اعضاء یا گروه همگنی میزان
 نتوا می و بوده گیري اندازه قابل کمتر بعد مشترك؛ این هاي اسطوره و زبان شامل شناختی جنبه .2

 ویژگی به اشاره شناختی سرمایه .دانست گروه اعضاء یک میان در مشترك هاي از ارزش را آن
شهري  باورها، فرهنگ نگرش، هاي مشترك، ارزش هنجارها، دارد؛ مانند اجتماعی سرمایه افزاري نرم
 .غیرهو 
  .مشترك هویت و متقابل انتظارات و تعهدات اعتماد، شامل جنبه ارتباطی .3

 یکدیگر با افراد که است، شخصی روابط ي نوعی کننده توصیف اجتماعی سرمایه اي طهراب عنصر
 ي توسعه و شخصی روابط از نوعی واقع در عنصر این کنند، می برقرار شان ي تعامالت سابقه خاطر به

 و احترام مانند، رفتار گوناگون هاي جنبه بر جنبه این. کند می طریق توصیف این تعامالت را از تاریخ
ناهاپیت و گوشال، (آورد  وجود می معاشرت بودن، پذیرش و اعتبار به قابل که کند، می تمرکز دوستی
  ).2002بولینو و همکاران،  ؛1998
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  کارآفرینی سازمانی
براي  اخیر هاي سال در آن مزایاي و اهمیت که است مهمی بسیار مفاهیم از سازمانی کارآفرینی

 صنعتی، کشاورزي مختلف هاي بخش زیر در تجاري هاي بنگاه و ها کتشر ها، سازمان از زیادي شمار
 کارآفرینی سازمانی امروزه، ).1390:98 صفا، و قلیفر رضائی،( است شده محسوس کامالً خدماتی و

ها داشته و  تعالی سازمان و توفیق در گیري چشم سهم، است کارآفرینی اصلی هاي شاخه از یکی که
در  .بیاورد ارمغان به نسبی مزیت ایجاد و جدید هاي روشمانی را با ارائه است پویایی سازتوانسته 

امور  در بتوانند اعضا تا کند می فراهم را محیطی سازمان یا شرکت یک سازمانی، کارآفرینی
ایجاد  طریق از نوآورانه فرایندهاي یا خدمات محصوالت، آن، طی که کنند مشارکت کارآفرینی

 و کل سازمان که است آن سازمانی کارآفرینی در اصلی هدف . رسند می ظهور به کارآفرینانه فرهنگ
  ).59 :1392رضائی و درینی، ( شوند برخوردار کارآفرینی روحیۀ از آن، کارکنان

هاي متعددي است  بعدي، داراي ابعاد و مولفه ي یک مفهوم چند منزله  کارآفرینی سازمانی به 
 در.  گامی، نوسازي راهبردي و ریسک پذیري در نظر گرفت پیشوري، آتوان آنها را شامل نو که می

 از گیري بهره منظور به منابع، استفاده از براي سازمان آمادگی شامل پذیري ریسک زمینه، این
 یک راهبردي نوسازي .سرمایه است بازگشت و نتایج از اطالع بدون ها، پروژه آغاز و ها فرصت

 در گسترده تغییرات و مجدد سازماندهی سازمانی، ر مأموریتد اصالح و تغییر نیازمند سازمان،
 از آتی نیازهاي رفع براي رفتار و بینی پیش یک گامی، پیش. است سازمان یک سازمانی سیستم

 بازار یا محصول توسعۀ بر تواند می که شود می تعریف هایی فرصت از استفاده و وجو طریق جست
 و ها فناوري فرایندها، محصوالت، خدمات، خلق و تولید به رينوآو در نهایت، باشد، و داللت داشته

  ).102 :2008 اسچیپرز، و هاگ( دارد اشاره وکار کسب جدید هاي مدل
هاي بزرگ، اعمال و رفتار کارآفرینانه  کارآفرینان سازمانی اشخاصی هستند که در درون سازمان

عبارت دیگر، کارکنانی که درون  به .شوند مراتب سازمانی یافت می دارند و در همه سطوح سلسله
هاي بزرگ، پیچیده و تثبیت شده، روحیه کارآفرینی داشته باشند، کارآفرینان سازمانی  سازمان

مطابق این نظریه هر انسان مدیر . عنصر کلیدي کارآفرینی سازمانی، نوآوري است. شوند نامیده می
خالقیت با ساختن و یافتن . دار استیا غیرمدیري در درون سازمان از استعداد خالقیت برخور

هاي متفاوتی مانند  تواند در شکل نوآوري می. فکرهاي جدید و نوآوري با کاربرد آنها سرو کار دارد
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ي انجام امور  ها، نوآوري در محصوالت یا خدمات و نوآوري در نحوه نوآوري در فرآیندها و روش
 ).7: 1387،الوانی و عبداهللا پور( ها ظاهر شود  درون سازمان

 اند، کارلند و همکارانش هاي کارآفرینی بحث کرده  ها و مولفه ي ویژگی محققان بسیاري درباره
آوري  قرار گرفته بود را جمعمورد بررسی  1984هایی را که از بدو امر تا سال  ویژگی) 1984(

، تمرکز، ودنب مصمم، انداز چشم داشتن ،بودن نگر آیندهنمودند که مهمترین آنها عبارتند از 
، به نقل از 1984: کارلند و همکاران( ابهام تحمل و پذیري ریسک، نوآوري و خالقیت استقالل،

هایی را براي کارآفرینی تعریف  نیز مولفه) 2003( آنتونیک و هیسریچ). 1390ربیعی و صادق زاده،
  :اند که در تحقیق حاضر نیز مورد بررسی قرار گرفته است کرده

 هم در رایج را قالب و شده تعیین پیش از کارآفرین مرزهاي پویاي ذهن: ينوآور و خالقیت
 اندیشد می آن چیزي به اما بینند، می دیگران که بیند می را چیزي همان که وجودي با و شکند می
 منتقل عمل به ذهن از که خالقیت وقتی و است خالق کارآفرین یعنی .اندیشند نمی دیگران که
  .پذیرد می تصور نوآوري شود، می

 به بماند، موفق پایان یک منتظر ضمانت که آن جاي به او. است خطرپذیر کارآفرین: پذیري ریسک
   .رود می پیش به و حمله کرده مشکالت به زند، می تکیه تالش خود و فکر

  .ها یا ورود به بازارهاي جدید یعنی پیشگامی در پیگیري از فرصت: گامی پیش
اجمی تمایل سازمان در به چالش کشیدن یا رقابت کردن با رقبا تعریف رقابت ته: رقابت تهاجمی

  ).37-38: 1385: تسلیمی و همکاران( شده است

 انگیزش کارکنان

ترین  موضوعات در رفتار سازمانی است که نویسندگان مدیریت، تعاریف  انگیزش یکی از پیچیده 
زمان در هدایت، قوت و  را تاثیرهاي هم انگیزش) 1964(اتکینسون. اند عمل آورده مختلفی از آن به
شود، فرد به  اي از نیروها است که موجب می انگیزش عبارت از مجموعه. داند تداوم کنش می

تعقیب ي آمادگی یک ارگانیسم اشاره دارد، و براي  انگیزش به درجه. هاي خاصی رفتار کند روش
براي هر بخش از فرآیند فرضی یر ي فراگ انگیزش یک واژه. است تعدادي از اهداف طراحی شده

شود  شناختی است که با احساس کردن نیازها و سائق ها سروکار دارد، و به رفتاري منجر می روان
  ):95 :1381شفیع زاده، ( این تعاریف سه وجه مشترك دارند. که هدف آن ارضا کردن آنهاست
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  .بخشد آنچه به رفتار شخص نیرو می -1
  .دهد کند یا به آن جهت خاص می هدایت میآنچه چنین رفتاري را  -2
  شود؟ چگونه این رفتار نگهداري یا تقویت می -3

 پول از فراتر دالیلی با دادن کار انجام براي شوري منزلۀ به گُلمن نظر از که است مفهومی انگیزه 
 )2001(1کول. است تعریف شده کار پشت و انرژي همراه اهداف تعقیب براي رغبتی و موقعیت یا

 طریق از که داند می هم عقالنی و غریزي هم فرایندها، از دسته آن توصیف براي اصطالحی را انگیزه
 انسانی رفتار انگیختن و اهداف شخصی و نیازها درك ابتدایی، نیازهاي تأمین به ها انسان آن
 بموج که است درونی حالت یا وضعیت انگیزه که است کرده تأکید )2001( 2هویت. پردازند می

 و نیروبخشی موجب که است اي یا خواسته میل و دهد می جهت آن به و شود می رفتار شدن فعال
  .گردد می  گرا هدف رفتار هدایت

  
 پیشین هاي پژوهشمروري بر 

 بر کارآفرینی که سرمایۀ و بازار هاي مزیت چون هم اقتصادي عوامل بر عالوه که است معتقد ویکلن
 تأثیر کارآفرینی بر پدیدة تواند می نیز اجتماعی روابط شبکۀ نظیر تصادياق غیر عوامل گذارند، تأثیر
 تسهیل پروري، ایده خالقیت، باعث بروز اجتماعی پدیده یک عنوان به اجتماعی سرمایۀ .باشد گذار

  .شوند می محسوب کارآفرینی هاي جمله شاخص از که شود می پذیري ریسک و نوآورانه رفتارهاي
 در تواند که می دارند دسترسی بیشتري اطالعات و منابع به باالتر اجتماعی سرمایۀ با افرادي

 سرمایۀ رو این از .گذار باشد تأثیر جدید بازارهاي به یابی دست و کار و کسب توسعۀ و تشکیل روند
 داراي که اجتماعی هاي مستقر در گروه کارآفرینان و دارد کارآفرینان براي اي ویژه اهمیت اجتماعی

 ها شبکۀ داخل در سودمندي هاي در وضعیت فراوان احتمال به هستند بیشتري اجتماعی ۀسرمای
 تشخیص را تجاري هاي فرصت مؤثر طور به که بتوانند دارد بیشتري احتمال بنابراین شوند، می واقع
  ).41و42: 1390ربیعی و صادق زاده، ( گیرند بهره آن از و داده

                                                                                                                             
1 . Cole 
2 . Huitt 
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 وخالقیت نوآوري تسهیل در مهمی نقش اجتماعی مالتتعا که دهد می نشان تجربی مطالعات
 هاي شبکۀ بین پردازان ارتباط نظریه .کند می ایفا رود، می شمار به کارآفرینی هاي شاخص جمله از که

 مطالعات همچنین .اند قرار داده بررسی مورد را خالقیت و جدید هاي ایده ي توسعه و اجتماعی
 کارآفرینی ابعاد دیگر از که پذیري و ریسک اجتماعی تعامالت بین ارتباط درباره تئوریک و تجربی

  ).1998ناهابیت و گوشال، ( است گرفته صورت رود می شمار به
در تحقیقی بیان کردند که فرد کارآفرین در یک سازمان، ) 2008( آتسوشی اشیما و همکاران

سازمان یا موسسه ارزش  باشد که براي آن نماینده سرمایه انسانی با استعداد و مهارت خاص می
قابل توجهی دارد و با ورود فرد به سازمان در اکثر موارد، به سرمایه سازمانی تغییر شکل پیدا 

 چنین میلر هم. بخشد کند، این فرآیند پویاي تغییر شکل سرمایه، ارزش سازمان را ترقی می می
کارآفرینی را مورد بحث و  در تحقیقات متعددي انواع سرمایه انسانی، مالی، اجتماعی و) 2006(

  .کند داده است و نشان داد سرمایه اجتماعی، کارآفرینی را تسهیل می بررسی قرار
کارگیري  هبهاي محیطی و با  ارتباطات اجتماعی از طریق شناسایی و کشف تهدیدات و فرصت

ات ارتباط. شود اقداماتی براي خنثی کردن عدم اطمینان محیطی به بروز پیشگامی منجر می
 به تنها نه کارگیري تعامالت اجتماعی چنین موجب تسهیل انتقال دانش شده و به اجتماعی هم

 پاسخ زمان و هزینه با کاهش نیز افراد خود بلکه رساند می سود ارتباطات این در کنندگان مشارکت
 .یابند می دست مزایایی به محیطی تهدیدات و نیازها به

 و کارآفرینی تجدیدي خود نوآوري، به شبکۀ اندازة بین اطارتب وجود گر نشان اخیر تحقیقات
 بوده اخیر هاي سال موضوع مطالعات جدید هاي ایده توسعه و نوآوري تقویت در شبکۀها نقش .است

  ).55 :2000برت، (  کند می حمایت نظریه این از تحقیقات هاي یافته و
اجتماعی و کارآفرینی سازمانی صورت  ي میان سرمایه ي رابطه  در ایران نیز تحقیقاتی در زمینه

. ي مثبت و معنادار این متغیرها ارائه شده است گرفته است و نتایج تقریباً مشابهی در راستاي رابطه
ي مثبت و  ، رابطه)1391( زاده و همکاران و محرم) 1385( از جمله تحقیق تسلیمی و همکاران

سازمانی را تایید  با کارآفرینی درون) ختاريتی و ساابعاد شناخ(  معنادار بین سرمایه اجتماعی
 در تأثیرگذار اند یکی از عوامل در تحقیق خود تاکید کرده) 1390( آراستی و همکاران. نموده است
 در کارآفرینان هاي انگیزه دهد می نشان کیفی تحقیق نتایج. است کارآفرینان هاي انگیزه کارآفرینی،
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ها، کمک به جامعه، اثبات  کسب درآمد، ایجاد اشتغال، استفاده از فرصت: بخش صنعت عبارتند از
 معنادار تفاوت وجود کمی تحقیق نتایج چنین ها، رضایت درونی، و کسب استقالل و هم شایستگی

انگیزه اثبات شایستگی و کسب درآمد نشان  دو در صنعت بخش در کارآفرین مردان و زنان بین
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر انگیزش شغلی در کارکنان در تحقیق دیگري به . هدد می

نتایج آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد و  هاي تامین اجتماعی تهران پیراپزشکی بیمارستان
) اي مایه ساختاري، سرمایه شناختی و سرمایه رابطهسر( نشان داد که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن

  ).59 :1393: فروغی( طور مثبتی بر انگیزش شغلی کارکنان تاثیر دارد به
در این . گردد ي تحقیق مدل مفهومی تحقیق ترسیم می با توجه به مبانی نظري و پیشینه

اده شده است که استف) 1998(تحقیق براي بررسی سرمایه اجتماعی از مدل ناپاهیت و گوشال
براي بررسی . اي بررسی کرده است سرمایه اجتماعی را در سه بعد ساختاري، شناختی و رابطه

استفاده شده است که کارآفرینی ) 2007( کارآفرینی سازمانی از مطالعه ي هاگس و مورگان
بررسی  طلبی و رقابت تهاجمی پذیري، استقالل گامی، ریسک ، پیشمولفه نوآوري 5سازمانی را با 

کننده تحقیق یعنی انگیزش نیز از دیدگاه هاکمن و  منظور بررسی متغیر تعدیل به. کرده است
بعد تنوع مهارت، هویت  5استفاده شده است که انگیزش شغلی کارکنان را در ) 1980( اولدهام

  .شغل، اهمیت شغل، استقالل، و بازخورد شغل مورد مطالعه قرار داده است
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  پذیري ریسک
  طلبی استقالل

 رقابت تهاجمی
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   شناسی پژوهش روش
شعب  کارکناني آماري تحقیق شامل کلیه  جامعه. پیمایشی است -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

حجم نمونه بر اساس جدول . دنباش می نفر 200به تعداد  تهرانشهر  13بانک پارسیان منطقه 
گیري تصادفی  از روش نمونه نفر برآورد گردید که در آن با استفاده 128گیري مورگان  نمونه
منظور  به(اي  ها به دو روش کتابخانه روش گردآوري داده. ي مورد نظر انتخاب شدند اي، نمونه طبقه

گردآوري اطالعات (و روش میدانی) ي مورد بررسی و مبانی نظري و پیشینه تحقیق تدوین مسئله
در این تحقیق براي گردآوري  .صورت گرفته است) با استفاده از پرسشنامه براي تحلیل آماري

  ي استاندارد استفاده گردید؛ پرسشنامه 3اطالعات از 
سوال در سه مولفه ساختاري،  17با ) 1998( ي سرمایه اجتماعی ناپاهیت و گوشال پرسشنامه -1

  .اي شناختی و رابطه
ري، مولفه نوآو 5سوال در  17با ) 2007( نامه کارآفرینی سازمانی هاگس و مورگانپرسش -2

  .پیشگامی، ریسک پذیري، استقالل طلبی و رقابت تهاجمی
مولفه تنوع  5سوال و در قالب  15با ) 1980( نامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهامپرسش -3

  .مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقالل، و بازخورد شغل
ات مورد استفاده قرار ها استاندارد بوده و در بسیاري از تحقیق نامه با توجه به اینکه این پرسش

ها  با این وجود، روایی محتوایی پرسشنامه. اند، روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است گرفته
منظور تعیین  با نظرات تخصصی اساتید و برخی از خبرگان موضوعی مورد تایید قرار گرفت و به

ردید که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده ها نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گ پایایی پرسشنامه
هاي  و آزموناس . اس. پی. اس افزار آماري هاي تحقیق از نرم جهت تجزیه و تحلیل داده. است

چون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل  هاي تحقیق هم آماري متناسب با متغیرها و فرضیه
  .رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید
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  ل از آزمون آلفاي کرونباخنتایج حاص _1جدول 
  آلفاي کرونباخ  متغیرها

  86/0  سرمایه اجتماعی
  82/0  کارآفرینی

  77/0  انگیزش شغلی

  

  پژوهشهاي  یافته
 از پژوهش هايیافته تحلیل براي. ها مربوط استیافته و تحلیل تجزیه به تحقیق اساسی هر هستۀ
 مقایسه براي شده آوريآماري جمع طالعاتا رابطه این در و شودمی استفاده آماري خاص هايروش

منظور تجزیه و تحلیل  در تحقیق حاضر به. گرددمی آماده پژوهش هايفرضیه تحلیل و تجزیه و
هاي آماري مختلف چون ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره  اطالعات از روش
  .استفاده شده است

  ضرایب همبستگی
ي خطی بین دو  ي یک رابطه گیري قدرت یا درجه که جهت اندازه اي است ، آماره1ضریب همبستگی

اي  گونه این ضریب به. است 2مشهورترین ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون. رود کار می متغیر به
آزمون همبستگی ). 120: 1389 بایزیدي،( گیرد را می+ 1تا  - 1تعریف شده است که مقادیري بین 

هاي  گردد که داده باشد و معموالً در شرایطی استفاده می ک میپیرسون از آزمون هاي پارامتری
ی اگر حتاگر نمونه بزرگ باشد، طبق قضیه حد مرکزي تحقیق از توزیع نرمالی برخوردار باشند، اما 

منظور بررسی  از این رو به. نمود استفاده پارامتریک  هاي آزمون از  توان مینیز جامعه نرمال نباشد 
و میزان تاثیر متغیرها از آزمون  ق حاضر از ضریب همبستگی پیرسوناي تحقیروابط میان متغیره

  .رگرسیون استفاده شده است
  

  

                                                                                                                             
1 . Correlation Coefficient 
2 . Pearson Correlation 
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  نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق _2جدول 

  کارآفرینی  انگیزش  سرمایه اجتماعی  متغیرها

 sig  ضریب همبستگی sig  ضریب همبستگی sig  ضریب همبستگی

  000/0  402/0  000/0  422/0  -  1  یسرمایه اجتماع

  000/0  446/0  -  1  000/0  422/0  انگیزش
  -  1  000/0  446/0  000/0  402/0  کارآفرینی

  
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون تک متغیره میان متغیرهاي سرمایه اجتماعی،  3در جدول شماره 

  کارآفرینی سازمانی و انگیزش ارائه شده است؛ 
  

  تحلیل رگرسیون تک متغیره نتایج حاصل از _3جدول 
 R2  Adjusted R2 Beta T SIG  متغیر وابسته  متغیر مستقل

  000/0  91/4  402/0  155/0  162/0  کارآفرینی  سرمایه اجتماعی 
  000/0  21/5  422/0  172/0  178/0  انگیزش  سرمایه اجتماعی

  000/0  56/5  446/0  192/0  199/0  کارآفرینی  انگیزش
  

  .عی بر کارآفرینی تاثیر معناداري داردسرمایه اجتما: فرضیه اول
بر اساس جدول . دهد  ضرایب همبستگی میان متغیرهاي تحقیق را نشان می 2جدول شماره 

باشد که  می 402/0ضریب همبستگی بین متغیرهاي سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی برابر با 
چنین سطح معناداري حاصل  مي همبستگی مثبت و مستقیم میان دو متغیر است، ه دهنده نشان
بدین معنا که با باال رفتن سرمایه اجتماعی، . دهد این رابطه معنادار است نشان می) 000/0(شده 

) R2(، ضریب تاثیر 3چنین با توجه به نتایج جدول شماره  هم. یابد میزان کارآفرینی نیز افزایش می
درصد از تغییرات متغیر  15تواند حدود  دهد سرمایه اجتماعی می است که نشان می 155/0برابر با 

  .بینی نماید وابسته یعنی کارآفرینی را پیش
  .سرمایه اجتماعی بر انگیزش تاثیر معناداري دارد: فرضیه دوم
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و سطح معناداري  422/0ضریب همبستگی بین متغیرهاي سرمایه اجتماعی و انگیزش برابر با 
. بستگی مثبت و مستقیم میان دو متغیر استي معناداري هم دهنده نشان) 001/0(حاصل شده 

با توجه به . یابد بدین معنا که با باال رفتن سرمایه اجتماعی میزان انگیزش کارکنان نیز افزایش می
عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی  است؛ به 172/0برابر با ) R2(، ضریب تاثیر 3نتایج جدول شماره 

  .بینی نماید وابسته یعنی انگیزش را پیش درصد از تغییرات متغیر 17تواند حدود  می
  

  .انگیزش بر کارآفرینی تاثیر معناداري دارد: فرضیه سوم
و سطح معناداري  446/0ضریب همبستگی بین متغیرهاي انگیزش و کارآفرینی نیز برابر با 

ي همبستگی مثبت و مستقیم میان دو متغیر است؛ بدین معنا که  دهنده نشان) 000/0(حاصل شده
چنین با توجه به نتایج جدول شماره  هم. یابد باال رفتن میزان انگیزش، کارآفرینی نیز افزایش می با
درصد  19تواند حدود  دهد عامل انگیزش می است که نشان می 192/0برابر با ) R2(، ضریب تاثیر 3

  .بینی نماید از تغییرات متغیر وابسته یعنی کارآفرینی را پیش
  

  هاي سرمایه اجتماعی و کارآفرینی همبستگی بین مولفه نتایج ضرایب _4جدول 
  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  هاي سرمایه اجتماعی مولفه

  003/0  264/0  ساختاري
  000/0  365/0  شناختی

  011/0  226/0  اي رابطه
  

ي مثبت و معناداري با  هاي سرمایه اجتماعی رابطه ي مولفه همه 4با توجه به جدول شماره 
ي  ، مولفه003/0و سطح معناداري  264/0مولفه ساختاري با ضریب همبستگی .  ارآفرینی دارندک

ي  رابطه 99/0در سطح اطمینان  000/0و سطح معناداري  365/0شناختی با ضریب همبستگی 
و سطح معناداري  226/0اي با ضریب همبستگی  معناداري با متغیر کارآفرینی دارند و مولفه رابطه

  .ي معناداري با متغیر کارآفرینی دارد رابطه 95/0ر سطح اطمینان د 011/0
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  هاي سرمایه اجتماعی و انگیزش نتایج ضرایب همبستگی بین مولفه _5جدول 
  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  هاي سرمایه اجتماعی مولفه

  563/0  052/0  ساختاري
  018/0  209/0  شناختی

  000/0  427/0  اي رابطه
  

و سطح معناداري  209/0ي شناختی با ضریب همبستگی  مولفه 5وجه به جدول شماره با ت
و سطح معناداري  427/0اي با ضریب همبستگی  ، و مولفه رابطه95/0در سطح اطمینان  018/0
ي  اما بین مولفه. ي معناداري با متغیر انگیزش دارند رابطه 99/0در سطح اطمینان  000/0

  .نشده است مشاهدهي معناداري  هساختاري و انگیزش رابط

  تحلیل رگرسیون چند متغیره
-در این قسمت براي مطالعۀ تأثیر همزمان متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته، از تحلیل

  .استفاده شده است) Step wise(متغیره به روش گام به گام رگرسیون چند
  

  )Step wise(ؤثر بر کارآفرینی  نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهاي م _6جدول 
 واریانس افزوده  R R2  بینی کننده متغیرهاي پیش  مراحل

  R2 شده به
Beta T  Sig.T  

  000/0  56/5  446/0  -  199/0  446/0  انگیزش  اول

  003/0  04/3  260/0  05/0  254/0  504/0  انگیزش و سرمایه اجتماعی  دوم

  
دة  کارآفرینی که وارد معادلۀ رگرسیون بینی کنناولین متغیر پیش 6بر اساس جدول شمارة 

ضریب . کنددرصد از واریانس کارآفرینی را تبیین می 19شده است، متغیر انگیزش است که حدود 
. گر رابطۀ مستقیم بین متغیر انگیزش و کارآفرینی است باشد که بیانمی) 44/0(بتاي این متغیر 

در مرحلۀ دوم، متغیر . یابد رینی نیز افزایش میعبارت دیگر، هر چه انگیزش باالتر باشد، کارآف به
با . شوددرصد از متغیر وابسته تبیین می 25شود که سرمایه اجتماعی وارد معادله رگرسیونی می
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ضریب بتاي این متغیر . شودبینی مدل افزوده می درصد به قدرت پیش 05/0ورود این متغیر، حدود 
. کارآفرینی استمتغیر سرمایه اجتماعی و یم بین گر رابطۀ مستق باشد که بیانمی) 260/0(

  .یابدعبارت دیگر، با باال رفتن سرمایه اجتماعی، کارآفرینی نیز افزایش می به
با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهاي سرمایه اجتماعی و انگیزش می توانند حدود 

  .تبیین نمایند درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی کارآفرینی را 25

  تحلیل مسیر
رود و  کار می هاي علّی به ي نتایج است و براي آزمون مدل اي در تحلیل و ارائه تحلیل مسیر شیوه

کند ببینیم در پی چه چیزي  صورت نمودار علّی است و به ما کمک می مستلزم تنظیم مدلی به
بودن مدل را  ن مناسبن میزاتوا شود از این رو می استفاده می R2در تحلیل مسیر از . هستیم

عالوه بر این، . مقدار اثر هر متغیر را تعیین کرد) ضریب مسیر(ارزیابی کرد و با استفاه از وزن بتا 
سازد به سازوکار اثر متغیرها بر یکدیگر پی ببریم؛ تحلیل مسیر مشخص  تحلیل مسیر ما را قادر می

بدین ترتیب تحلیل مسیر . غیرمستقیم استکند اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم و تا چه حد  می
: 1388دواس، (آورد ي فرآیندهاي علّی فراهم می اي اطّالعات زیادي درباره طریق قابل فهم ساده به

222.(  
  .سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلی انگیزش تاثیر معناداري بر کارآفرینی دارد: فرضیه اصلی تحقیق

  
                                             260/0 p=    

  
                                                            

              336/0p=                                                   422/0p= 
  

  
نمودار باال میزان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر سرمایه اجتماعی بر متغیر کارآفرینی را 

باشد که نشان  می 422/0بر این اساس میزان تاثیر مستقیم سرمایه اجتماعی برابر با . دهد ان مینش

 اجتماعی سرمایه

 انگیزش

 کارآفرینی
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چنین میزان تاثیر متغیر هم. باشد جتماعی بر کارآفرینی میي تاثیر مثبت و مستقیم سرمایه ا دهنده
و  ستقیمي تاثیر م دهنده باشد که نشان می 422/0سرمایه اجتماعی بر متغیر انگیزش برابر با  

تاثیر مستقیم و معناداري بر  336/0چنین متغیر انگیزش به میزان هم. معنادار بر انگیزش است
ضرب  مستقیم سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی از حاصل میزان تاثیر غیر. کارآفرینی داردمتغیر 

  آید؛ دست می ضرایب مسیر سرمایه اجتماعی بر انگیزش و انگیزش بر کارآفرینی به
  141/0 )=422/0(×)336/0   (  

تاثیر کلی متغیر سرمایه اجتماعی بر متغیر کارآفرینی نیز از مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
  آید؛ دست می آن به

)141/0)+(260/0(= 40/0 

  .باشد می 40/0بنابراین تاثیر کلی متغیر سرمایه اجتماعی بر متغیر کارآفرینی برابر با 
  

  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  متغیر مستقل
  اثر کلی

  )مجموع تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم(
  40/0  141/0  260/0  سرمایه اجتماعی

 
 

  نتیجه گیريبحث و 
ي انگیزش  کننده تماعی بر کارآفرینی با نقش تعدیلهدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه اج

هاي آن با کارآفرینی  مولفه نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین متغیر سرمایه اجتماعی و. بود
ضریب همبستگی بین متغیرهاي سرمایه اجتماعی و . ي مثبت و معناداري وجود دارد رابطه

ي  دهنده باشد که نشان می) 000/0( با سطح معناداري 402/0کارآفرینی سازمانی برابر با 
ي سرمایه  چنین هر سه مولفه همبستگی مثبت و مستقیم و معنادار میان دو متغیر است، هم

این نتیجه . ي مثبت و معناداري با کارآفرینی داشتند رابطه) اي ساختاري، شناختی، رابطه( اجتماعی
و میلر ) 1389( ، محرم زاده و همکاران)1385( هاي حاصل از تحقیقات تسلیمی و همکاران با یافته

  .خوانی دارد هم) 2006(
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ین متغیرهاي سرمایه اجتماعی و انگیزش هاي تحقیق ضریب همبستگی ب چنین بر اساس یافتههم
ي همبستگی مثبت و مستقیم و  دهنده باشد که نشان می) 000/0( با سطح معناداري 422/0برابر با 

) 1393( هاي حاصل از تحقیقات فروغی این نتیجه با یافته. باشد معنادار میان دو متغیر می
  .خوانی دارد هم

با سطح معناداري  446/0کارآفرینی نیز برابر با  ضریب همبستگی بین متغیرهاي انگیزش و 
این . ي همبستگی مثبت و مستقیم و معنادار میان دو متغیر است دهنده باشد که نشان می) 000/0(

  .خوانی دارد هم) 1390( هاي حاصل از تحقیقات آراستی و همکاران نتیجه با یافته
 422/0مایه اجتماعی بر کارآفرینی  برابر با نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد تاثیر مستقیم سر

چنین تاثیر کلی متغیر سرمایه اجتماعی بر متغیر  هم. باشد می 141/0و تاثیر غیرمستقیم آن برابر با 
چنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه  هم. دست آمده است به 40/0کارآفرینی برابر با 

متغیر وابسته یعنی کارآفرینی توسط متغیرهاي سرمایه درصد از تغییرات  25دهد حدود  نشان می
  .گردد اجتماعی و انگیزش تبیین می

  
  پیشنهادها

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و تاثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی و انگیزش بر کارآفرینی 
  گردد؛ سازمانی پیشنهاد زیر ارائه می

  و القاي حس مسئولیت و اعتماد از طرف مدیریت به ایجاد جو اطمینان و اعتماد در محیط کار
  ؛کارکنان

 رکنان پایبندي به اصول اخالقی در عملکردها و تصمیمات سازمانی از سوي مدیران و کا
  ؛تواند موجد اعتماد باشد می

 آموزش یکی از مهمترین فراگردهاي موجود در سازمان براي ایجاد سرمایه هاي اجتماعی است  
 ؛تیمی و گروهی و مشارکت افرادهاي  تقویت فعالیت  
 ؛هاي استخدامی هاي ارتباطی افراد در رویه توجه به توانایی  
 هاي سرمایه اجتماعی در سیستم هاي ارزیابی عملکرد استفاده از شاخص  
 تقویت روحیه کارآفرینی از طریق؛  
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 هاي افزایش خالقیت و نوآوري همچون تحرك مغزي، ارتباط اجباري،  استفاده از تکنیک
  ؛رانگیز واالت ایده بس

 ؛پذیري منطقی و معقول در جهت کارآفرینی در بین کارکنان ایجاد فرهنگ ریسک  
 ؛کارگیري و استخدام افراد خالق در سازمان به  
 فراهم آوردن شرایط مناسبی که  هاي نو و ق استقبال و تشویق ایدهبهبود انگیزش از طری

  .رائه نمایندجدید خود را اها و تفکرات  کارکنان بدون نگرانی و ترس ایده
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