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Abstract 

In the last two decades, organizational performance has become one of the 

interesting topics in the theoretical and applied research domains. The purpose of 

this study is to investigate the effect of psychological and social capital on 

organizational performance. This study was applied in terms of purpose and 

descriptive-correlational in terms of method, in which structural equation modeling 

was used. The statistical population was comprised of all the employees working in 

the small businesses of Tabriz. In the first phase, 18 businesses were selected 

through cluster sampling and in the second phase, of the total 750 employees, 255 

people were selected randomly using Cochran formula. Data collection was done 

using a standard questionnaire  and the obtained data was analyzed using SPSS18 

and AMOS22 software.  The findings showed that there is a significant positive 

relationship between psychological capital and social capital. Also, social capital 

and psychological capital have positive and significant effects on organizational 

performance, where the effect of social capital was more significant and stronger. 

The psychological capital was indirectly effective on the organizational performance 

through social capital variable, and social capital was a mediator variable between 

the psychological capital and organizational performance.  
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 با ختیشنا روان سرمایۀ و اجتماعی سرمایۀ بررسی رابطۀ

  سازمانی عملکرد

 کوچک شهر تبریز(وکارهای  )مورد مطالعه: کسب

 1یل نوری، کم1، احمد عباسی2، فاطمه خنیفر1محرم عباسی

 پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران مدیریت و حسابداری،دانشکدة ارشد،  کارشناس .1

 رانیقم، ا ن،یالد دانشگاه اصول ث،یعلوم قرآن و حد یادکتر .2

 (51/90/5901تاریخ پذیرش:  ـ 51/90/5901)تاریخ دریافت: 

 چکیده

تبـیی  دـی    کـاربردی   های تحقیقـاتی و  در زمینهمورد توجه و جذاب  موضوعاتاخیر، عملکرد سازمانی به یکی از دهة در دو 
پـژوهش بـه احـا      .بـود  سازمانی عملکرد بر اجتماعیسرمایة  و ختیدنا سرمایة روان تأثیربررسی پژوهش این هیف از  .است

 همـة نظـر   ری مـی آماجامعة . استسازی معادالت ساختاری  از نوع میل همبستگی ـ احا  روش توصیفیبه هیف کاربردی و 
 دوم مرحلـة  در و وکـار  کسب 51 ای خودهگیری  نمونه روش با اول مرحلة در .بودنیتبریز  دهر کوچک وکارهای کسب کارکنان

 ها بـا اسـتفاد  از   گردآوری داد دینی.  انتخاب تصادفی صورت به نفر 011 کوکران فرمول طبق (نفر 719) کارکنان همة بین از
 AMOS22و  SPSS18 افـزار  نـرم  دو از اسـتفاد   بـا  ها داد  تحلی و  (همکاران، اوتانز و همکارانشیو و فل) استانیاردپرسشنامة 

 و اجتمـاعی سـرمایة   .دارد وجـود  مثبـت  و معنادار رابطة اجتماعیسرمایة  و ختیدنا سرمایة روان بین داد نشان نتایج .دی انجام
 .اسـت  تـر  قوی و معنادارتر اجتماعیسرمایة  تأثیر و گذارنی می سازمانی کردعمل بر معنادار و مثبت تأثیر نیز ختیدنا سرمایة روان
 بـین  اجتمـاعی سرمایة  واست  مؤثر سازمانیعملکرد  بر مستقیم غیر طور به اجتماعیسرمایة  متغیر طریق از ختیدنا سرمایة روان
 .دارد میانجی نقش سازمانی عملکرد و ختیدنا سرمایة روان

 کلیدواژگان

 .های کوچک دهر تبریزوکار کسبسازمان،  عملکرد ،ختیدنا سرمایة روان ،تماعیاجسرمایة 
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 مقدمه

 توساعه  حاا   در یا یافته توسعه کشورهای در متوسط و کوچک های بنگاه فعالیت به نگاهی

 از کشاورها  ایا   اجتمااعی  ا اقتصاادی  پیشارفت  میاا   مؤثر و تنگاتنگ ارتباط نوعی بیانگر

های کوچاک و  وکار کسبهای جها  را  درصد از شرکت 59ود حد .هاست بنگاه ای  طریق

نفر و باا راردم ماالی     092ها با کارکنانی کمتر از وکار کسبای  . دهند متوسط تشکیل می

های بخش  استخدامیهمة درصد از  02نی  حدود ه و همچانیمیلیو  دالر به صورت سال 92

های  ای  است که از محرک ةددهن د که در واقع نشا نده خصوصی را به خود اختصاص می

 اناد  یافتاه و کشااورهای در حاا  توسااعه   اقتصااادی در کشاورهای توسااعه توساعة  اصالی  

(Kachlami & yazdanfar 2016). اصاالی هااد ، امااروز مااتمط  و پیچیااده محاایط در 

باه   رسید  برای. است سازمانی عملکرد بهبود و برتر رقابتی مزیت به دستیابی هاوکار کسب

 مناابع  ایا  . دارد نیاز جایگزی  قابل غیر و تقلیدناپذیر و کمیاب منابع به زما سا، هد  ای 

 .شاوند مای  بنادی  طبقاه  ساازما   هاای قابلیات  و ،نااملمو  ، ملماو   مناابع  دساته  سه در

 هاای  دارایای  از بیشتر فکری های دارایی و منابع مؤثر مدیریت بر ای  باورند که پژوهشگرا 

 عصار  در(. Sengupta et al 2013) اسات  ضاروری  رقابتی مزیت کسب برای مالی و فیزیکی

 ارتبااطی های شبکه میا  اجتماعیسرمایة  ایجاد توانایی، ایشبکه اقتصاد و دانش فشردری

 هاای نظریاه . شود می محسوب سازمانی عملکرد افزایش برای کلیدی عاملی و است حیاتی

 ساازما   موفقیات  و قتصاادی ا رشاد  بر مثبت یاثر اجتماعیسرمایة  دهدمی نشا  مفهومی

 (.Yang et al 2011) رذارد می

 هاای  ویژرای  دیگار  و ،آوری تااب ، تعاالی ، همدردی شامل بشردوستانه ایدئولوژی یک

 باه  واکانش  و تطبیاق  بارای  نیااز  ماورد  پویاای  هایقابلیت با را هاسازما  است قادر مثبت

 نسابتا   مفهاو   ختیشانا  روا  سرمایة(. 3151 همکارا  و سلطانی خلیفه) کند تجهیز تغییرات

 باه  آ  از و شاده  ساازمانی  رفتار مکتب وارد سیشنا روا  ةحوز از امروزه که است جدیدی

 و انساانی سارمایة   نظیار  ،را ختیشانا  سرمایة روا . شودمی یاد سازما  رقابتی مزیت عنوا 

 هاای سارمایه  بارخم   و دکار  راذاری  سرمایه آ  در و مدیریت توا  می، اجتماعیسرمایة 
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 مناابعی  تاری  مها   .شود می شکوفا اندک بسیار رذاری سرمایه با مشهود هایدارایی و سنتی

سارمایة   مثال  ،نااملمو   مناابع  کناد  ایجااد  پایادار  رقابتی مزیت سازما  برای تواند می که

 (.3151شمسی روشکی و نعمتی ) است ،اجتماعیسرمایة  و ختیشنا روا 

 بیان مسئله

یافتاه   اغلب کشورهای توسعه هایی است که در برنامه متوسط یکی ازصنایع کوچک و  ةتوسع

هاای تکنولاوژیکی بارای تساهیل      حاا  توساعه در قالاب توساعة نیازهاا و مسااعدت       یا در

زیربناای   ه مثاباة های مختلف صنایع کوچک و متوسط با  های صنعتی در بخش رذاری سرمایه

یز صنایع کوچاک و متوساط بایش از    در ایرا  ن .(Darcy et al 2014) ریرد صنعت صورت می

دهناد و اغلاب ایا  صانایع در قالاب       ی تشاکیل مای  درصد صنایع کشور را به جهت کمّ 52

ایا  بخاش    .کنند فعالیت می و تجارت ،معد  صنعت،اصنا  تولیدی و تحت نظارت وزارت 

. سات اشاده  نآ  تهیه و اجرا  ةتوسعای برای  صنعت در کشور تاکنو  مغفو  مانده و برنامه از

هاای آموزشای، بازاریاابی،     نظیر برناماه  ا ای های توسعه از سوی دیگر اجرای بسیاری از برنامه

در هر یک از صنایع کوچک و متوسط، باا توجاه باه     ا ر آ یو نظا ،مهندسی، تحقیق و توسعه

. تاداو  ایا  وضاعیت    یسات پاذیر ن  ای اوقاات امکاا    در پااره  ،آنا ساختار و ابعاد اقتصادی 

ی یاضا و بقاای آ  را در ف  افزاید میشور بر مشکمت ای  بخش از اقتصاد صنعتی ک روز هروزب

 ایا   میاا   فشارده  و شادید  رقابات  (.3151)ریااحی   کناد  مواجه مای ی الش جدّچ بارقابتی 

 از نیاز  تبریز شهر هایوکار کسب و شوند مواجه ّی جد مشکمت با ها آ  شده سبب ها شرکت

و نبود فرصت در محایط موجاب    رقابتی محیط ای  طبیعی ةنتیج. نیستند مستثنی وضعیت ای 

 کیفیات  ،نیات  حسا  ، وری بهاره ، کارکناا   شاغلی  رضاایت ، سود، فروم، بازار سه  کاهش

باا  . باود  خواهد رقیب های شرکت به نسبت سازمانی عملکرد کاهش نهایت در و ،محصوالت

از جاناب محایط بارای    فرصاتی  هاا   وکار کسبای   ،ل ذکرشده در محیط رقابتییتوجه به دال

داخلای ایا    هاای   سارمایه  توجاه باه مناابع و    چاره  تنها راه. بنابرای ، نخواهند داشتتوسعه 

از . هاسات  آ  عملکارد  بار  ماؤثر  منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدارمنزلة ها به وکار کسب

یة سارما ختی و شانا  سارمایة روا   تاوا  باه   ای مای  هار مجموعاه  موجاود در   مه  های سرمایه
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هاا باه    و تجدیاد و تقویات آ    ندای  منابع به نسبت سایر منابع نامحدود .اشاره کردتماعی اج

پای  موضاو   های بزرگ باه ایا     ها و سازما  بیشتر تشکل .دارد نیاز کمتری صر  منابع مالی

هاای کوچاک   وکار کسبند. حا  که به ضرورت وجودی ا دنبا  تقویت ای  منابعه اند و ب برده

شود که آیا باا وجاود ماهیات و     ها مطرح میوکار کسببرای ای  نیز ای  موضو   پی برده شد

در راذار اسات     تأثیرهاا   وری و عملکارد آ   ها همچنا  ای  منابع در بهاره  متفاوت آ اندازة 

سارمایة  اجتمااعی و  سارمایة   تاأثیر ررفته در ای  حوزه بیشتر به بررسای   های صورت پژوهش

( در Felicio et al 2014 ؛3151)شمسای روشاکی و نعمتای    انساانی بار عملکارد ساازمانی     

 ساه باا  یهاا در مقا  انادازة آ  که ماهیات و   شده های متوسط پرداختهوکار کسبها و  فروشگاه

ختی شانا  سارمایة روا  متغیر رابطة به بررسی  ،همچنی  متفاوت است.های کوچک وکار کسب

اجتمااعی بارای   سارمایة  ی مها  در کناار   و منبع ناپذیرتقلیدسرمایة مثابة که به  ه نشدهپرداخت

های کوچک در کسب مزیت رقابتی پایدار )با توجه باه عمار کوتااه    وکار کسببهبود عملکرد 

رابطاة  پژوهش حاضر باه بررسای    در . به همی  منظورواقع شود مؤثرتواند  ها( میوکار کسب

 خته شد.پرداهای کوچک در شهر تبریز وکار کسبای  منابع با عملکرد 

 تحقیق ةپیشین و نظری نيمبا

 سازماني عملکرد

 مزیات  ایجاد با تا ندا تمم در همواره مدیریت اندرکارا  دست، ها سازما  رقابتی فضای در

 تحقیقاات . دنا بیفزای خاود  نهااد  روناق  باه  ساازمانی  عملکرد ارتقای طریق از پایدار رقابتی

 ماالی  عملکارد  مبناای  بار  پیوسته رذشته ادوار در سازمانی عملکرد زمینة در ررفته صورت

 بلندمادت  اهادا   با چندا  مالی های شاخص که است آ  بیانگر تحقیقات اررچه .اند بوده

 ساازما   بارای  مزیتای  رقابتی حاد شرایط در توانند نمی و ندارند همبستگی وکار کسب یک

 نظار  در بادو   ساازمانی  عملکارد ریری  اندازه که آنجا از و( Wu & Lio 2010) کنند ایجاد

 3551 سااا  در (Skerlavaj et al 2007) اساات ممکاا  غیاار سااازمانی اهاادا  راارفت 

 .باشاند  نیاز  ماالی  غیر اطمعات شامل عملکردی های شاخص کرد پیشنهاد اِی.پی.سی.آ.اِی

 ساازمانی  داناش  سطح افزایش و ،ختیشنا روا ، فکریسرمایة  شامل تواند می اطمعات ای 
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 مها   دساتورکارهای  از یکای  وکاار  کساب  عملکارد  یارزیااب  در(. Wu & Lio 2010) باشد

 ماداو   سانجش  و ارزیاابی  تواناایی  در مساتمر  بهباود  به دستیابی کلید زیرا .است مدیریت

 درک را عملکارد  ماداو   ارزیاابی  اهمیات  نیاز ها  سازما  از بسیاری. است سازما  عملکرد

 Grosbois) ریرناد  یما  کاار  باه  ساازما   در متنوعی ردعملک ارزیابیهای  سیست  و اند کرده

 3متاواز   امتیاازی  کاارت  دارد وجاود  عملکرد ارزیابی برای که جامعی ابزارهای از(. 2011

(BSC)کاه  کناد  مای  فاراه   مادیرا   بارای  جاامع  چاارچوبی  متواز  امتیازی کارت. است 

 کاارت  .کناد  ترجماه  عملکاردی  معیارهاای  از منساج   ای مجموعه به را شرکت استراتژی

، باود  ماالی  معیارهاای  شاامل  فقاط  کاه  ،سنتی ارزیابی سیست  با مقایسه در متواز  امتیازی

 ابعااد  بهها  آ  نگرم هدایت طریق از را مدیرا ریری  تصمی  که است شده طراحی طوری

 .(3159)جمالی  بخشد می بهبود شرکت عملیات از تری رسترده

 ختيشنا سرمایة روان

 به؛ است شده توجه جلب مثبت سیشنا روا  مقولة به سا شنا روا  توجه، اخیر های سا  در

 از پس ،امروزه. است یافته راه ه  سازمانی رفتار و مدیریت حوزة به جنبش ای  که ای رونه

 در رقاابتی  مزیات  مبناای  تاوا   مای  را ختیشانا  سارمایة روا  ، اجتمااعی  و انساانی سرمایة 

 حااکی  مثبت سازمانی فتارر زمینة در شده انجا های پژوهش نتایج. ررفت نظر درها  سازما 

 ،بینای  خاوم ، آوری تااب  ،امیادواری  قبیال  از ا ختیشانا  روا هاای   ظرفیات  که است آ  از

 باه . دهناد  مای  تشاکیل  ختیشانا  سرمایة روا  عنوا  با را عاملی ه  کنار در ا خودکارآمدی

 ،بیناای خااوم، آوری تاااب، امیاادواری قبیاال از ا ختیشاانا روا  متغیرهااای، دیگاار عبااارت

 یاک  هار  در که دهند می تشکیل را جدید نهفتة عامل یا منبع یک مجمو  در ا آمدیخودکار

 در( 0222)همکاارانش   و 0لوتاانز ، واقع در(. Avey et al 2009) است نمایا  متغیرها ای  از

 عامل یک را مثبت ختیشنا سرمایة روا   ها سازما  در مثبت سازمانی رفتار چارچوب توسعة

، ابعاد ایا  مفهاو  شاامل امیادواری    . انا کرده معرفی ها سازما  قابتیر مزیت منبع و ترکیبی

                                                                                                                                        
1. Balanced Scorecard 

 Luthans.2
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 و پژوهش آ  پیدایش منشأ که ،خودکارآمدی. استخودکارآمدی  و ،بینی خوم، آوری تاب

 روناه  ایا   ،نامیاد  نفاس  اعتمادباه  را آ  ساادری  به توا  می و است اجتماعی شناختی نظریة

 انجاا   در موفقیات  باه  دساتیابی  برای هایشواناییت به فرد( اطمینا ) باور: »شود می تعریف

 نیاز  و خاود  بارای  شاناختی  منابع تأمی  و خود در انگیزه ایجاد راه از معی  ایوظیفه داد 

 در توساعه  قابال  حاالتی  آوری تاب(.3151 همکارا  و سلطانی خلیفه) «الز  اقدامات ایفای

، مثبات  رویادادهای  حتی و ،هایبتمص، هاناکامی با رویارویی در آ  اسا  بر که است فرد

 از بیشاتر  موفقیات  باه  دساتیابی  برای و دهد ادامه تمم به است قادر مسئولیت و ،هاپیشرفت

. پذیرناد  مای  سهولت به را زندری های واقعیت آور تاب افراد(. Avey et al 2011) ننشیند پای

 تغییرات با شد  هماهنگ ایبر ییباال توانایی ها آ  و بامعناست زندری که دارند ایما  آنا 

 ارزیاابی  باه  فارد ، بینانه واقع بینیخوم در(. Luthans et al 2006دارند ) غیرمنتظره و بزرگ

، رو ازیا  . پاردازد  مای  نیسات  آ  کساب  به قادر آنچه برابر در آورد دست به تواند می آنچه

(. Luthans et al 2007) دارد فارد  خودکارآمادی  ارتقای در مه  ینقش بینانه واقع بینیخوم

 افاراد  کاه  اسات  بااور  ایا   بر، مثبت سیشنا روا  پدر ،(0231) و کسیکزنتمایلی 3سلیگما 

.دهناد  می نشا  خاصی رفتارهای خود های موفقیت و ها شکست با رویارویی در بی  خوم

 ریازی برناماه  و( عاملیت) آمیز موفقیت احسا  از که است مثبتی انگیزشی حالت امیدواری

 و عاملیات : دارد جاز   دو امیادواری ، بناابرای  . اسات  شاده  ناشای  هد  به تیابیدس برای

 نتیجاة  باه  دستیابی برای اراده داشت  عاملیت از مقصود. هد  به دستیابی برای ریزی برنامه

 .(Snyder & Lopez, 2009)است دلخواه یا نظر مورد

 اجتماعيسرمایة 

هااا و جوامااع ایفااای نقااش      یدی در ساازما  ای کل سرمایه مثابةاجتماعی به  ةسرمایامروزه 

 ةساارمای بازرشات   میزا کند. اهمیت آ  تا حدی است که بدو  توجه به آ  ممک  است  می

 در همی  دلیال  هب(. 3152 همکارا )عباسی و  های موجود کاهش یابد حاصل از دیگر سرمایه

 اسات  شاد   تهشاناخ  حاا   در فزایناده  طاور  باه  اجتمااعی سارمایة   اهمیات  ها نیاز  پژوهش

                                                                                                                                        
1. Seligman 
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(Anderson & Miller 2003; Myint et al 2005.)  یاک  را اجتمااعی سارمایة  ( 3555) 3الزراا 

 .دوساتی  و کاار  روابط از ترکیبی یعنی ؛کند می توصیف پیچیده بعدیچند های شبکه محصو 

 ماورد  در ضاعیف  و کاار  ماورد  در قاوی ، عملکرد بر اثراز  وسیعی طیف همبستگی ای  زیرا

 بارای  مها   شایساتگی  یاک  ارتباطاات  فرایند کند می ادعا( 0229) تیس کند. می اعطا ،دوستی

 و ،فاردی  بای   اعتمااد ، رواباط  میازا  ، مات   و زمیناه  اجتماعیسرمایة  .هاست شرکت موفقیت

 را شرایط و دهد می اجازه را افراد بی  خاص روابط و رفتارها کهشود  را شامل می هنجارهایی

سارمایة   نتیجاه  در .(Anklam 2002) کناد  مای  تضامی   داناش  تساهی   و سازما  توسعة برای

 زمیناه  ثر ازأمتا  کاه  شاناختی  ارتباطات و توانایی متعدد ابعاد با فعالیت یک عنوا  به اجتماعی

 پااتن   و (0222) نارایا  و کوک وو (. Wide´n-Wulff & Ginman 2004) است، مرتبط است

 اتصااالت  ةباا حفاز زنجیار    کاه  است ای  یاجتماع ارتباطات ماهیت که کند می بیا  (0222)

( 0223) زاکرم  و ریگا نظر  به توجه با ها حفز شود.با یکدیگر، اتحاد و همبستگی آ  افراد

 تعامال . بخشاند  مای  بهباود  را ساازمانی  عملکارد  تار  بازرگ  اجتماعی ارتباطات تنو  با ها تی 

 Ghoshal) است ضروری مدکارآ و رقابتی سازما  یک موفقیت برای مستمر و مکرر اجتماعی

& Bartlett 1990 .) مطرح و بررسای   فهای مختلف با ابعاد مختل اجتماعی در پژوهشسرمایة

پنج بعاد  دارای اجتماعی را سرمایة تر  ( در مدلی جامع0231)همکارانش فلشیو و . شده است

 :اجتماعی با ای  ابعاد سنجیده شده استسرمایة در ای  پژوهش و  دانند می

و سیاسای فارد را در    ،ای  بعد وضاعیت اقتصاادی، جمعیتای، فرهنگای     :وضعیت .3

 دهد. می اجتما  نشا 

ای  بعد رواباط خاانوادری، رواباط کااری، رواباط       روابط و حمایت خانوادری: .0

و  ،هاا  ورزشی، روابط نهادی، روابط سیاسای، پشاتیبانی خاانواده در مقابال چاالش     

 شود. می حمایت خانواده در مقابل مشکمت را شامل

و شاناخت   ،ای  بعد شامل همبستگی میا  اشخاص، اعتماد میا  اشاخاص  همدلی: .1

 .ستها ضعف

                                                                                                                                        
1. Lazega 
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ایا  بعاد شاامل رواباط اشاخاص باا نهادهاای ماالی، نهادهاای           روابط شخصی: .1

 .است فرهنگیهای  و نهاد ،ورزشیهای  سسهؤم، وکار کسبهای  سسهؤم، حاکمیتی

هاا،   بانک ،ای بیمههای  با سازما ای  بعد شامل روابط غیر رسمی  روابط اجتماعی: .9

 .است و نهادهای فرهنگی ،سسهؤمحاکمیت، مدیرا  

 ها فرضیه و روابط

 عملکارد  باا  اجتماعیسرمایة ، ختیشنا سرمایة روا  با اجتماعیسرمایة  روابط بخش ای  در

 .شود می تبیی  سازمانی عملکرد با ختیشنا سرمایة روا  و ،سازمانی

 اجتماعيسرمایة  و ختيشنا سرمایة روان ةرابط

 یاک  منزلاة  باه  ختیشانا  سرمایة روا  تأثیر پژوهش ای  در، شد اشاره تر پیش که رونه هما 

 اشااره  نکتاه  ایا   باه ( 0220) وا  و آدلار . دشا  بررسای  اجتماعیسرمایة  بر شناختی ةساز

 ایبار  بیشاتری  تواناایی  برخوردارناد  بااالیی  ختیشنا سرمایة روا  از که افرادی که اند کرده

 پیوناد  دیگار  یاک  باه  را افاراد  آنچه . چو دارند اجتماعیهای  مشارکت و رروهی تعاممت

. اسات  ختیشنا سرمایة روا  شود می تعاممت شد  بیشتر و تداو  و تکرار باعث و دهد می

تمایال بیشاتری باه برقاراری       اعتماد کرده وبه دیگرا  بیشتر  ،بینی افرادی با ویژری خوم

آوری بااال ایا  رواباط اشاخاص مساتمر و پایادار        داشت و با تابد نخواهها آ  ارتباط با

باالقوه   باه صاورت   تواناد  بااال در افاراد مای   خودکارآمادی  امیاد و   ،همچنای  خواهد بود. 

 کاه  پژوهشای  د.نرذار در میزا  مشارکت در کارهای رروهی و تیمی باشتأثیری یها شاخص

 تأثیر دادند انجا  تبریز دانشگاه جویا دانش میا ( 3153) همکارانش و خسروشاهی بهادری

 او  ةفرضای ، بناابرای  . کناد  مای  را تصادیق  اجتماعیسرمایة  بر ختیشنا سرمایة روا  مثبت

 :از است عبارت پژوهش
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 .گذارد مي اجتماعيسرمایة  بر دارامعن و مثبت تأثیر ختيشنا سرمایة روان: اول ةفرضی

 سازماني عملکرد و اجتماعيسرمایة  ةرابط

 در کاه  مناابعی  به دستیابی برای کارمندا  ساخت  قادر با تواند می سازمانی اجتماعیمایة سر

 باعاث  داناش  در شاد   سهی  و انتقا  تسهیل واسطة به و شود می یافت نظر مورد ای شبکه

 باه  منجار  هاا  راروه  در موجود اجتماعیسرمایة (. Gittell et al 2007) شود عملکرد ارتقای

 باه  خاود  نوباة  باه  و انجامد می دانش در بیشتر شد  سهی  به تغییر ای  .دشو می رفتار تغییر

 که، روابط رسترم واسطة به ها رروه. رذارد می تأثیر شغل و سازما  عملکرد بر مثبت طور

 ،شاود   مای  مشاترک  موقعیات  و زباا   ایجااد  و دوطرفاه  تعهاد  و اعتمااد  حس ایجاد باعث

 باعاث  خاود  نوباة  باه  اجتمااعی سرمایة  ای  .وندش می تلقی اجتماعیسرمایة  تولیدکنندرا 

 قارار  تاأثیر  تحت مثبت صورت به آ  در ی و جمعیشغل عملکرد که شود می محیطی ایجاد

 (.Lesser & Storck 2001) ریرد می

 گذارد. مي سازماني عملکرد بر دارامعن و مثبت تأثیر اجتماعيسرمایة : دوم ةفرضی

 سازماني عملکرد و ختيشنا سرمایة روان ةرابط

، خودکارآمادی  از اسات  ترکیبی که ختیشنا سرمایة روا  همکارانش و لوتانز تحقیقات طبق

 رضایت مثل) سازمانی پیامدهای با مرکزی ةساز یک منزلة به آوری تاب و ،بینی خوم، امید

 اجازا  از یک هر به نسبت بیشتری انگیزشی آثار...(  و ،سازمانی تغییر، سازمانی تعهد، شغلی

 نتیجاه  ایا   باه  دیگاری  تحقیقات در( 0222)همکارانش  و لوتانز. دارد انفرادی ورتص به

 قابلیات  از برخاورداری  و پذیری انعطا  ماهیت جهت به ،ختیشنا سرمایة روا  که رسیدند

 جهات  بااالیی  پتاسیل از نتیجه در و شود می لیدتق رقبا سوی از سختی به، توسعه و آموزم

 و اتصاا   ةنقطا  اوال  ختیشنا سرمایة روا  رو ازی . است خورداربر پایدار رقابتی مزیت خلق

 از هاا  آ  بای   افزایای  ها   ایجاد و اجتماعیسرمایة  و انسانیسرمایة  خلق همچنی  و پیوند

 بای   افزایی ه  ایجاد با و شود می محسوب فرد «ةنهادین پتانسیل» تحقق جهت تمم طریق

 باا  ثانیاا   و کناد  مای  ارائاه  سازمانی متغیرهای بینی پیش در را بیشتری واریانسسرمایة  انوا 

 کاه  دارد رابطاه  نوآورانه عملکرد و ،خمقیت، کارآفرینی همچو  ای العاده فوق عملکردهای
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شاود. بادی     می ،بحرانی و دشوار شرایط در ویژه به ،ها سازما  در رقابتی مزیت خلق باعث

 :ررفت ظرن در فرضیه تری  مه  را سو  ةفرضی توا  می ترتیب،

 .گذارد مي سازماني عملکرد بر دارامعن و مثبت تأثیر ختيشنا سرمایة روان: سوم ةفرضی

 3 شاکل  صورت به پژوهش پیشینةبرخاسته از  مفهومی مد  شده مطرح مباحث به توجه با

 .شود می طراحی

 

 
 (1318ساخته،  محقق )مدل مفهومی پژوهش، و عملکرد سازمانی ،اجتماعیسرمایة ختی، شنا سرمایة روان ة. رابط1 شکل

 ختيشنا روان ةسرماي

 سهم بازار

 

 سود

 

 عمومیعملکرد 

 
 فروش

 

 خودکارآمدی

 آوری تاب 

 بینی خوش

 امیدواری

 سرمايه اجتماعي

 عملکرد سازماني

 

 ن و مقامأش

 حمایت خانواده

 مشارکت

 ارتباطات شخصی

 ارتباطات اجتماعی
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 روش تحقیق

همبساتگی اسات.    -پژوهش حاضر از لحاظ هد ، کااربردی و از لحااظ روم، توصایفی   

در ایا    باشاد.   ای و مطالعاات میادانی مای    کتابخانه ةروم رردآوری اطمعات به دو شیو

 و محادودیت زماانی اساتفاده شاد.    پژوهش از ابزار پرسشنامه متناسب با اهدا  پاژوهش  

باا  ساؤاالتی  ( شاامل  0231)همکارا  فلشیو و  پژوهششده در  رد استفادهااستاند ةپرسشنام

هاای سارمایة    ای )از خیلی ک  تا خیلی زیاد( بارای سانجش متغیار    طیف لیکرت پنج درجه

لی تحلیال عاام  هاای   مقادار  هایی که است که تعدادی از رویهاجتماعی و عملکرد سازمانی 

همکاارانش  لوتاانز و  پرسشانامة   همچنای ،  .حاذ  شادند   ناد الز  را کساب نکرد تأییدی 

، ترجماه و  اسات که باا اهادا  تحقیاق مارتبط      ،ختیشنا سرمایة روا ( برای متغیر 0222)

 هماة نظار   آمااری ماد  جامعاة   مورد استفاده قرار ررفت.تأیید استادا  سازی شد و با  بومی

 ریاری  روم نموناه از  اساتفاده  کاه باا  بودناد  تبریاز   شاهر  کوچک هایوکار کسب کارکنا 

شاهرک   هاای  از بای  شارکت   ای خوشه ریری نمونه روم با او  مرحلة شده در ای دومرحله

و  ،شاهرک صانعتی ساعیدآباد    آبااد،  رذاری خارجی، شهرک صانعتی بساتا    سرمایه صنعتی

 292 کاه  ،کنا کار همة بی  از دو  مرحلة در و انتخاب وکار کسب 32شهرک صنعتی سهند 

 هاا  داده شادند. تحلیال   انتخاب تصادفی صورت به نفر 099 کوکرا  فرمو  طبق ،ندنفر بود

 AMOS22 و SPSS18 افازار  نر  دو از استفاده با رربای  و اندرسو  ای دومرحله روم طبق

 .شد انجا 

 اه تجزیه و تحلیل داده

 ایا   توصایفی  بررسای  نتاایج  .شود می توصیفی تحلیل نمونه شناختی جمعیت های داده ابتدا

 .است شده خمصه 3 جدو  در ها داده

 تحصیمت دارای( درصد 19) نمونه افراد تعداد بیشتری ، شودمی مشاهده که طور هما 

 و اسات  نموناه  کل درصد 2/15 معاد  که هستند سا  12 تا 12 بی  س  نظر از و لیسانس

 و ساا   39 تا 9 کار ةسابق با افراد، نی همچ. دهد می تشکیل را نمونه کل از نیمی به نزدیک

 ماورد  ةنمونا  در. دهند می تشکیل را نمونه حج  بیشتری  درصد 2/15 با یک هر 09 تا 39
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 تعاداد  که است یّ حد به تفاوت ای  و است زنا  تعداد از بیشتر بسیار مردا  تعداد بررسی

 .است زنا  تعداد برابر 92 مردا 

 ی نمونهشناخت . اطالعات جمعیت1 جدول

 متغیر  فراوانی درصد فراوانی

0/52  جنسیت مرد 092 

2/3   ز  9 

0/2 سا  12تا 02 03   س  

2/15 سا  12تا  12 302    

2/19 سا  92تا  12 53    

1/0 سا  92بیشتر از  30    

1/30  سطح تحصیمت دیپل  10 

2/00 دیپل  فوق 92    

  لیسانس 339 19

2/39   ادکترلیسانس و  فوق 12 

 ها داده استنباطي حلیلت

 تجزیههیداده( 3522) رربای  و اندرسو  پیشنهادی ایدومرحله روم طبق پژوهش ای  در

 و SPSS18 افزارهاای  نار   از شاده  آوری جماع  هایداده تحلیل و تجزیه در ند.شد تحلیل و

AMOS22هاا  داده شد مطمئ  باید، نمایی درست حداکثر روم از استفاده برای .شد ستفادها 

 و چاولگی  شااخص  دو از چنادمتغیره  باود   نرماا   آزماو   بارای  ناد. ا نرما  توزیع دارای

 تا -3 بی  دامنة در هاآ  مقدارها ای  است که  آ  بود  نرما  نشانة که شد استفاده کشیدری

 مقاادیر  دامناة  در ای  پژوهش، (.Schumacker & Lomax 2004) دنباش+ 9/3 تا -9/3 یا+ 3

 باه + 520/2 تاا  -235/2 بای   کشایدری  شاخص و+ 225/2 تا 032/2 بی  چولگی شاخص

 از و ندا نرما  مطالعه مورد مختلف متغیرهای به مربوط هایداده دهد نشا  می که آمد دست

 کفایات  تأییادی  عاملی تحلیل برای ها داده بود ها رویه تعداد برابر 9 از بیش ها داده که آنجا

 .دنکن می
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 گیری زهاندا مدل تحلیل و تجزیه

 اعتباار ، منظاور  ای  به. شد اعتبارسنجی ریریاندازه مد  ابتدا، ریریاندازه مد  ارزیابی منظور به

( 0220) همکاارانش  و هیار  و( 3523) لرکار  و فارنال  نظر طبق. شد بررسی تشخیصی و همگرا

 کاه  صاورتی  در( 0220) همکارانش و هیرنظر  طبق و دنباش 9/2 برابر حداقل که عاملی بارهای

. اسات  قباو   قابال  اعتباار  2/2 تا 0/2 بی  و باالست سازه اعتبار باشد 2/2 از باالتر CR شاخص

 290/2 تاا  خودکارآمادی  بارای و  213/2 بای   مد  متغیرهای برای CR شاخص ،0 جدو  طبق

 بایاد AVE شاخص، همچنی . باالست اعتبار ةدهند نشا  که آمد دست به سازمانی سممت برای

 بایش  ماد   ای  در اینکه دلیل به شود می مشاهده 0 جدو  در که طور هما  که باشد 9/2 حداقل

 ارار (، 0232) بایر  پیشنهاد طبق. شد بررسی نیز تشخیصی اعتبار دارد وجود پنها  متغیر یک از

 در. اسات  ریری اندازه ابزار تشخیصی اعتبار ةدهند نشا ، باشد 5/2 از کمتر متغیرها بی  همبستگی

 از(. 1 جادو  ) اسات  قباو   قابال  که است 5/2 از کمتر ها سازه همة میا  همبستگی قتحقی ای 

، بناابرای  . اسات  بیشتر متغیرها سایر با متغیر هما  های همبستگی از متغیر هرAVE جذر، طرفی

 1 رویة، (مقا  و شأ ) 1 رویة عاملی بارهای حاضر تحقیق در .ندا تشخیصی اعتبار دارایها  سازه

 باا  برابار  ترتیاب  باه  (ساازمانی  عملکارد ) 9 رویة و (،خودکارآمدی) 1 رویة، (صیشخ روابط)

 فرایناد  از هاا  رویاه  ایا   باود  9/2 از کمتر چو  که آمد دست به/ 103 ،132/2، 120/2، 001/2

 0 جادو   در تأیید مورد عاملی بارهای. ررفت انجا  رویه 13 با کار ادامة و ندشد حذ  تحقیق

 .است آمده

 ها داده خطی هم و اعتبار رسیبر. 2 جدول

 ضریب آلفا CR AVE TOL VIF بار عاملی شاخصمتغیر/ 

ختیشنا سرمایة روا       205/2 
 231/2 291/0 122/2 910/2 213/2  خودکارآمدی

250/2 3  رویة       

252/2 0یة رو       

213/2 1یة رو       

 250/2 150/0 132/2 001/2 290/2  آوری تاب

052/2 3یة رو       

502/2 0یة رو       

005/2 1یة رو       



214  ،8911، بهار 8رة ، شما81دورة مدیریت فرهنگ سازماني 

 

 ها داده خطی هم و اعتبار بررسی. 2 جدول مهادا

 ضریب آلفا CR AVE TOL VIF بار عاملی شاخصمتغیر/ 

00/2 بینی خوم  210/2 051/2 925/2 501/3 235/2 

952/2 3یة رو       

520/2 0یة رو       

235/2 1یة رو       

 221/2 222/0 152/2 223/2 233/2  امیدواری
299/2 3یة رو       
502/2 0یة رو       
252/2 1یة رو       
 213/2      اجتماعیسرمایة 

 223/2 592/3 933/2 033/2 251/2  شأ  و مقا 
      221/2 3یة رو
      221/2 0یة رو
      222/2 1یة رو

 211/2 222/3 910/2 230/2 222/2  حمایت خانواده
      029/2 3یة رو
      520/2 0یة رو
      201/2 1یة رو

 225/2 122/3 232/2 022/2 222/2  مشارکت
      212/2 3یة رو
      519/2 0یة رو
      292/2 1یة رو

102/3 023/2 209/2 225/2 21/2 روابط شخصی  225/2 
      009/2 3یة رو
      522/2 0یة رو
      012/2 1یة رو

 212/2 591/3 930/2 220/2 251/2  روابط اجتماعی
      210/2 3یة رو
      220/2 0یة رو
      920/2 1یة رو

 202/2   200/2 235/2  عملکرد سازمانی
      921/2 3یة رو
      222/2 0یة رو
      932/2 1یة رو

      990/2 1یة رو



  211     ... سازماني عملکرد با شناختي روان سرمایة و اجتماعي سرمایة بررسي رابطة

 

 

 ها همبستگی بین سازه .3 جدول

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سازه

          210/2** . خودکارآمدی3

         231/2** 012/2 آوری . تاب0

        211/2** 121/2 993/2 بینی . خوم1

       251/2** 211/2 912/2 222/2 . امیدواری1

      220/2** 090/2 190/2 311/2 001/2 . شأ  و مقا 9

     211/2** 025/2 112/2 192/2 023/2 092/2 . حمایت خانواده0

    222/2** 120/2 052/2 132/2 111/2 122/2 002/2 . مشارکت2

   293/2** 009/2 122/2 995/2 023/2 023/2 110/2 103/2 . روابط شخصی2

  212/2** 111/2 031/2 001/2 910/2 031/2 031/2 130/2 101/2 . روابط اجتماعی5

. عملکرد 32

 سازمانی
031/2 023/2 913/2 113/2 091/2 313/2 123/2 139/2 119/2 **290/2 

 AVEریشة دو  شاخص  **

 ها داده خطي هم بررسي

 مبنای  خطایی پیا  هیچ و است 5/2 از تر پایی ( 1 جدو ) ها سازه بی  همبستگی اینکه دلیل به

 وجاود  خطای  همبستگی، نشد دریافت افزار نر  خروجی طریق ازهایسازه خطی همبستگی بر

 بررسای  متغیرهاا  تاک  تک مورد در TOL و VIF شاخص دو، ادعا ای  از اطمینا  برای. ندارد

 یاا  ≤VIF 1( 0220) همکاارانش  و هیار  نظار  طباق  .اسات  شده درج 0 جدو  در نتایج .شد

1/2>TOL هماة  درهایداده، 0 جادو   باه  توجاه  با. دهد را نشا  می چندرانه خطی ه  وجود 

 .نشد مشاهده یک هیچ در خطی ه  و دارند قرار  قبو قابل محدودة در متغیرها

 تحقیقهای  فرضیه آزمون و مسیر تحلیل

 نشاا   آیاد  ی که در ادامه میهای شکل در مسیر تحلیل و ساختاری معادالت سازی مد  نتایج

ارائه شده  0های اصلی پژوهش در شکل  مد  ساختاری برای آزمو  فرضیه.است شدهداده 

 .که قابل مشاهده است

 برابار  ترتیاب  باه  TLI ، وCFI، IFI،GFI ، AGFI هاای شااخص  ر مد  اصلی پژوهشد

  قابال  هستند 5/2 از بیش اینکه دلیل به که است 523/2 و ،502/2، 590/2، 503/2، 530/2

 220/2 مد  باال برابار  در شاخص ای  باشد. 22/2 از کمتر باید RMSEA شاخص. اند قبو 
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 و 9 از کمتر و 212/0 با برابر نسبی اسکوئر کای مچنی ه. است قبو  قابل که آمد دست به

 .است قبو  قابل

 

 های اصلی تحقیق . مدل ساختاری برای آزمون فرضیه2شکل 

 
 های فرعی تحقیق مدل ساختاری برای آزمون فرضیه .3شکل 

 ختیشنا روان ةسرمای

 اجتماعی ةسرمای
 عملکرد سازمانی

41/0 
41/0 

41/0 

 شناختي سرماية روان

 خودکارآمدی

 آوری تاب 

 بینی خوش

 امیدواری

 سرماية اجتماعي

 

 

 شأن و مقام

 حمایت خانواده

 مشارکت

 ارتباطات شخصی

 اعیارتباطات اجتم

 سهم بازار

 

 عملکرد سازماني

 

 سود

 

 فروش

 

 عملکرد عمومی

 

41/0 

00/0 

41/0 

41/0 

11/0 

04/0 

44/0 

76/0 

00/0 
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 TLI و، CFI، IFI،GFI ، AGFI های شاخص فرعی های در مد  ساختاری آزمو  فرضیه

 در GFI شااخص  فقاط  که است 533/2 و ،523/2، 510/2، 513/2، 250/2 برابر ترتیب به

 باه  220/2 باا  برابار  RMSEA شاخص. است 5/2 از کمتر و ندارد قرار قبو  قابل محدودة

 و 9 از کمتار  و 233/1 برابار  نسابی  اساکوئر  کای ،همچنی . است قبو  قابل که آمد دست

 .است قبو  قابل

 . نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری4 جدول

 نسبت بحرانی ضریب مسیر متغیر وابسته  متغیر مستقل
ضریب مسیر 

 مستقیم غیر

 - 100/0 315/2* عملکرد سازمانی  خودکارآمدی

 - 521/0 355/2** عملکرد سازمانی  آوری تاب

 - 122/0 311/2* عملکرد سازمانی  بینی خوم

 - 321/0 305/2* عملکرد سازمانی  امیدواری

 - 513/1 119/2** عملکرد سازمانی  شأ  و مقا 

 - 123/3 220/2 عملکرد سازمانی  حمایت خانواده

 - 053/0 320/2* عملکرد سازمانی  مشارکت

 - 290/2 002/2** عملکرد سازمانی  روابط شخصی

 - 200/1 021/2** نیعملکرد سازما  روابط اجتماعی

  219/2 211/2** اجتماعیسرمایة   ختیشنا سرمایة روا 

 233/2** 291/0 319/2* عملکرد سازمانی  ختیشنا سرمایة روا 

  022/9 211/2** عملکرد سازمانی  اجتماعیسرمایة 
** 10/1>P 
*10/1>P 

 شااامل تیخشاانا ساارمایة روا  ابعاااد همااة داد نشااا  مساایر تحلیاال و تجزیااه نتااایج

 بیناای خااوم(، P<23/2 و β=355/2) آوری تاااب(، P<29/2 و β=315/2) خودکارآماادی

(311/2=β 29/2 و>P ،)امیدواری (305/2=β 29/2 و>P )مثبات  تأثیر سازمانی عملکرد بر 

. شاوند  مای  تأییاد  چهار  و ،سو ، دو ، او  فرعی های فرضیه، بنابرای . دنرذار می معنادار و

(، P<29/2 و β=320/2) مشااارکت(، P<23/2 و β=119/2) مقااا  و شااأ  ابعاااد، همچناای 
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 متغیر از( P<23/2 و β=021/2) اجتماعی روابط و ،(P<23/2 و β=002/2) شخصی روابط

 هاای  فرضیه، بنابرای . رذارند می معنادار و مثبت تأثیر سازمانی عملکرد بر اجتماعیسرمایة 

 β=220/2) خانواده حمایت تأثیر، طرفی از. دنشو می تأیید نه  و ،هشت ، هفت ، پنج  فرعی

 ذکر شایا . شد رد تحقیق شش  فرعی ةفرضی و نشد تأیید سازمانی عملکرد بر( P>29/2 و

 سازمانی عملکرد بر را تأثیر بیشتری  آوری تاب عدبُ شناختی روا سرمایة  ابعاد میا  از است

 عملکارد  بار  را تأثیر بیشتری  صیشخ روابط بعد اجتماعیسرمایة  ابعاد میا  از و رذارد می

(، 212/2 معااد  ) ساازمانی  عملکارد  تعیی  ضریب به توجه با، طرفی از .رذارد می سازمانی

، مقاا   و شاأ  ، آوری تااب ، خودکارآمادی  توساط  ساازمانی  عملکارد  تغییارات  درصد 21

. شاود  مای  ی یا تب مشاارکت  و ،اجتمااعی  رواباط ، شخصای  رواباط ، امیادواری ، بینی خوم

سارمایة   بار  درصاد  55 اطمیناا   سطح در و 21/2 ضریب با ختیشنا سرمایة روا  ،همچنی 

. کناد  می تبیی  را اجتماعیسرمایة  تغییرات درصد 23 متغیر ای  و است رذارتأثیر اجتماعی

سرمایة  و ختیشنا سرمایة روا ، طرفی از. شود می پذیرفته تحقیق او  اصلی ةفرضی، بنابرای 

 معناادار  و مثبات  تاأثیر  ساازمانی  عملکرد بر ،21/2 و 31/2 رایبض با، ترتیب به اجتماعی

 و( اطمیناا   درصد 59 سطح در) معنادارتر اجتماعیسرمایة  تأثیر دهد نشا  می که رذارد می

 هاای  فرضایه ، مجماو   در. اسات  ساازمانی  عملکرد بر ختیشنا سرمایة روا  تأثیر از تر قوی

 تغییارات  درصاد  51 مجماو   در متغیار  دو  ایا . شود می پذیرفته تحقیق سو  و دو  اصلی

 ضاریب  با ختیشنا سرمایة روا  داد نشا  نتایج، همچنی  .کنند می تبیی  را سازمانی عملکرد

 مساتقی   غیر طور  به ختیشنا سرمایة روا  متغیر طریق از درصد 55 اطمینا  سطح در 23/2

 و ختیشانا  سرمایة روا  ةابطر در اجتماعیسرمایة ، بنابرای . است مؤثر سازمانی عملکرد بر

 .دارد میانجی نقش سازمانی عملکرد

 نتیجه و بحث

. باود  سازمانی عملکرد با اجتماعیسرمایة  و ختیشنا سرمایة روا  ةرابط ی یتب تحقیق هد 

 نتاایج . بودناد  تبریاز  شاهر  کوچاک  هاای وکار کسب کارکنا  همة آماری ای  تحقیق ةجامع

 و ،بینای  خاوم ، آوری تااب ، خودکارآمدی داد نشا  ر چها تا او  فرعیهای  فرضیه آزمو 
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 ایا   از حاصال  نتاایج . دنا رذار مای  معناادار  و مثبات  تاأثیر  ساازمانی  عملکرد بر امیدواری

 .دارد تطابق ،(0222)همکارانش  و لوتانز جمله از ،پیشی  پژوهشگرا هی یافته باهیفرضیه

دساتیابی باه   هاای   به موفقیت، شناخت راه باال برای نیل ةارادهای  بنابرای  افرادی با ویژری

خود، توا  رویارویی با های  و ظرفیتها  بینانه به قابلیت بینانه و واقع موفقیت، نگرم خوم

او  منجر باه بهباود عملکارد کارکناا  و در نهایات       ةوهلنفس باال در  اعتمادبه و ،ها چالش

های فرضیه آزمو  از حاصل نتایجشود.  می های کوچکوکار کسبمنجر به ارتقای عملکرد 

 رواباط  و ،شخصی روابط، مشارکت، مقا  و شأ  داد نشا  نه  و ،هشت ، هفت ، پنج  فرعی

 ششا   فرعای  ةفرضی ةنتیج اما رذارد. می معنادار و مثبت تأثیر سازمانی عملکرد بر اجتماعی

 در .راذارد  نمای  معناادار  و مثبات  تاأثیر  ساازمانی  عملکارد  بر اجتماعی حمایت داد نشا 

  درو  اجتمااعی  روابط های ویژری از ناشی منبع یک که ،سازمانی اجتماعیسرمایة  حقیقت،

 ساازما   اعضاای  میا  مشترک اعتماد و جمعی اهدا  ریری جهت طریق از و است سازما 

 در و ساازما   برای ارزم ایجاد به منجر آمیز موفقیت جمعی عمل تسهیل با شود، می شناخته

اجتمااعی  سارمایة  کناد   مای  ( نیز بیا 0233الپتو  ) .شود می سازمانی دعملکر بهبود نهایت

منبع اصلی مزیت رقاابتی پایادار و عملکارد ساازمانی برتار اسات. عملکارد ساازمانی در         

 همکاارانش رادز و تار و کارآمادتر اسات.     اجتماعی با کیفیت مناساب اثاربخش  های  شبکه

الز  بارای انتقاا     ةزمینا ها  معات بی  آ روابط بی  افراد و تسهی  اط اعم  کردند( 0222)

و با تسهیل  شود میدیگر ایجاد و حفز  با یکها  کند. در نتیجه، روابط آ  می فراه  را دانش

و سازما  قادرند به عملکارد برتار دسات یابناد. بناابرای ،      ها  اقدا  جمعی و هدفمند رروه

عاموه،   باه  شاد. ییاد  أتانی اجتمااعی و عملکارد ساازم   هاای   دار بی  سرمایهامعنهمبستگی 

و تساهی    آورد مای رشد فردی و یاادریری ساازمانی را فاراه      ةزمین اجتماعیهای  سرمایه

کند که امکا  بهبود عملکرد را برای  می را تسهیل وکار کسبو واحدهای ها  دانش بی  رروه

های هیافتا  باا هایفرضایه  ایا   از حاصال  نتاایج  ،همچنی . آورد می فراه ها  وکار کسبای  

 و مطابقاات( 0223) اساتورک  و لسار  و( 0222) همکااارانش و ریتال  چاو   پژوهشاگرانی 

 ختیشنا سرمایة روا  دهد می نشا  او  اصلی ةفرضی آزمو  از حاصل نتایج. دارد همخوانی
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سارمایة   بی  ةرابط در اجتماعیسرمایة  و رذارد می معنادار و مثبت تأثیر اجتماعیسرمایة  بر

 فردی توا  رفت می در تبیی  ای  یافته .دارد میانجی نقش سازمانی لکردعم و ختیشنا روا 

 و احتماا   بنگارد  باه زنادری   مثبت دید تواند با میاست  امیدوار خود ةآیند و به زندری که

 کاه  و فاردی  اسات  بیشاتر  کااری هاای   و راروه  رسمی های اجتماعی شبکه دراو  عضویت

 هاای  حمایات  و متقابم  کند می برقرار دیگرا  با تری مناسب ةرابط داردباالیی  خودکارآمدی

بینی افاراد   خوم ،همچنی  خواهد داشت. کارآمدی بیشتری احسا  و خواند میفرا راها  آ 

 داشته پیوند و تما  ا روابطش ةشبک در مختلف افراد و اجتماعی های رروه با شود می باعث

 در ا روابطشا  ةشابک  درهاا   آ  باا  کاه  و افرادی جامعه اعضای سایر به ها آ  اعتماد و دنباش

 دیگرا  با بیشتری اجتماعی ارتباط آور تاب فرد توا  رفت می همچنی  .شود بیشتر ندا تما 

 دردد  او باا  باه ناوعی   شاود  مای  خاود  اطرافیاا   و دوستا  با مکالمه درریر که و زمانی دارد

 پژوهشاگرانی های یافته اب فرضیه ای  از حاصل نتایج .دارد حمایت دریافت انتظار و کند می

 .دارد تطابق( 0220) وا  و آدلر و( 3153) همکارانش و خسروشاهی بهادری چو 

 پیشنهاد

 مساتقی  و غیار   تاأثیر و  ختیشانا  سرمایة روا  های شاخص بی  درونی همبستگی به توجه با

الز  باا داد  اختیاار    کارهاو شود صاحبا  کسب می پیشنهاد ،مستقی  آ  بر عملکرد سازمانی

 را کارکناا  و  نفس کارکنا  را فاراه  آورناد   رذاری شخصی و ارتقای اعتمادبه امکا  هد 

سی بارای تغییار نگارم    شنا روا های  سازند. از مشاوره دنتوانمکوشی  برای ارتقای  سخت

خود اساتفاده   های فکری و جسمی ها و توانایی بینی به وقایع و قابلیت ها به سمت خوم آ 

شغلی  ةکارراهها مسیر شغلی و پیشرفت شغلی به صورت  آ قویت امیدواری تو برای  نندک

در  برانگیاز و تشاویق آناا     مشارکت داد  کارکنا  در وظایف چالش. دشوشفا  مشخص 

جهات پیشابرد وظاایف    تامم بیشاتر    ةانگیزهای سازمانی  آمیز فعالیت موفقیت داد  انجا 

های آموزشای   ها و دوره ازمند بررزاری کم نیکه  کند میدر آنا  ایجاد را سخت و دشوار 

 .ستها مدیرا  و سرپرست برای
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 منابع

 رابطاة » (.3153) خیرالدی  باباپورجلیل ؛ آّباد نصرت هاشمی تورج؛ جعفر خسروشاهی، بهادری

 د ،ساممت  و پاژوهش  ،«تبریز دانشگاه دانشجویا  اجتماعیسرمایة  با ختیشنا سرمایة روا 

 .391ا  319 صص ،3 م ،0

 در اطمعاات  فنااوری  توساعة  بار  مبتنای  بااز  نوآوری ابعاد تحلیل»(. 3159) رضا م غ ،جمالی

 ،2د  ،اطمعاات  فناوری مدیریت ،«DEMATEL و ،BSC، FANP تلفیق: بنیا  دانش های شرکت

 .912 ا  935صص  ،1م 

ی مثبات  ختشانا  سرمایة روا  تأثیر»(. 3151)صحت  سعید ؛والی فرزانه ؛سلطانی، حشمت خلیفه

علو  مدیریت ،«ملت شهر تهرا  ةبیممدیرا  بر بهبود عملکرد کارکنا : مطالعه در شرکت 
 .02ا  12صص ، 11 م، 5د ،ایرا 

مادیریت   ،«ایارا   در متوساط  و کوچاک  صانایع  ةتوساع  رهیافات »(. 3151)بوالفضل ا ،ریاحی
 .31ا  3صص ، 11م ، 33د  ،استراتژیک صنعتی

 باا  انساانی  سارمایة  و اجتماعی سرمایة رابطة»(. 3151)نعمتی  اهلل روح؛ شمسی روشکی، سجاد

، د اجتمااعی سارمایة  مدیریت  ،(«کرما  شهرهای  فروشگاه  مطالعه مورد)سازمانی  عملکرد

 .052ا 009صص  ،0 م ،0

تحلیل سطوح مفهاو   »(. 3152)اکبری  رضا علی ؛شیخی قهی ملیحه ؛ابراهیمی الها  ؛محر  ،عباسی

 .25 ا 99صص  (،0)32، پژوهی فرهنگی جامعه، «بی با رویکرد فراترکیاجتماعسرمایة 
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