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چکیده

هدف این پژوهش بررسی ر با طه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری اد ن گش اه آز دا اس یراس دحاو یمال     میییباشد .نيا

پژوهش از نظر هدف  ،رظن زا و يدربراك ر زا یفیصوت شو م یگتسبمه عون ییی ییی یییییییباشد  ...جامع هیلک شهوژپ يرامآ ه     
کارکنان اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری بر با ر  295نفر میباشد .تعد دا رب یرامآ هنومن ج ساسا د لو

یسجرک و      

مورگان تعد دا  071نفر تعیین شد که به صورت تصادفی طبقهای (بر ح مجرازبا .دندش باختنا )تیسنج بس ععععع ععععععآوری
هداد ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده سرمایه اجتماعی ناهاپییت و وگ ش لا ((  ) 1998و پرس یرکف هیامرس همانش    
بنتیس (  ) 1998اس .ت ر او یی پرسشنامهها توسط متخصصان تأیید یایاپ شجنس تهج و  ی ا خابنورک یافلآ بیرض ز       
استفا هد شد که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی  0/ 80و پرسشنامه سرمایه فکری  0/ 89محاس یارب .دیدرگ هب     تج و هيز
تحليل هداد ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفا هد شده اس .ت بر اساس یافتههای پ ب شهوژ ی  یعامتجا هیامرس ن ووووووووو
سرمایه فکری اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری ر با طه مثبت و معنی اد ر وج دو اد رد و همچنین بین س و یعامتجا هیامر
با هر مولفه سرمایه فکری(سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ر با طه ای) نیز ر با طه مثبت و معنا اد ر وج دو اد ر .د
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،سرمایه فکری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای
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رسمی میباشد را به عن ناو سرمایه اجتماعی سازمان تعریف م 
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یتواند برای ک وش رهای در حال توسعه که می خ او هند در زمینه توسعه گام
دیگر سرمایه اجتماعی م 
بر اد رند و با م او نع متعددی از جمله کارآمدی بخش ود لتی ،پایین ندوب سطح اعتماد بین مر مد و نیز
میان ملت با ود لت و ضعف روحیه مشارکتپذیری دچ و هدوب زاسراک دنتسه را

سب ی نیا زا یرا     

ی .) 1389 ،هب
م او نع را میتوانند در چارچوب سرمایه اجتماعی بهب دو بخشتند (امین بیدختی و نظری ی

باور وگ یال و آخیلش ) 2007 ( 1سرمایه اجتماعی مفه رد ییانبریز یمو روآون کرد ییییییی ،خالقی تتت ،

یکند.
یا گد یری گروهی و مانند اینها را تحت تاثیر قرار هداد و از سوی دیگر تح قق آنها راتسهیل م 
ناهاپیت و وگ شال 2با رویکرد سازمانی ،جنبههای مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می
دهند ساختاری ،ر با طه ای وشناختی ب .عد ساختاری در برگیرنده ال وگ های ارتباطی میان اعضای یک
گروهیا او حد اجتماعی اس .ت
در بعد ساختاری ،به خصوصیات سیستم اجتماعی و شبکه ر باو ط به صورت کلی توجه میییش ووو .د
این امر به معنای خصوصیات ارتباطات غیر شخصی بین افر دا یا او حدها است (بارت ) 1992 ،3ب .عد

ر با طه ای ود مین بعد سرمایه اجتماعی ،دربرگیرنده اد نشی است که در تعامالت و دارفا نیب هکبش    
ر باو ط متقابل آنها قرار اد رد و مورد استفا هد قرار می گیرد (ناهاپیت ،وگ شاللل .)242-662:،س هیامر
اجتماعی اهمیت اساسی شبکههای قوی ،ر باو ط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار
می ساز .د از دیدگاه سازمانی ،وگ شال و ناهاپیت (  ) 1998سرمایه اجتماعی را به عن ناو عبانم عمج    
بالفعل و بال هوق موج دو در در نو  ،قابل دسترسی از طریق و ناشی شده از ش و درف کی طباور هکب
یک او حد اجتم فیرعت یعا   

میییکنند .هنآ هاگدید زا ااا اااا ،س  یعامتجا هیامر یکی زا  یلباق تتتتتتتتتها ا و

یهای مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در خلق و تسهیم اد نش کمک سب یار نماید و
اد رای 
برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند .در مقابل بعد راتخاس  یی ییی،
بعد ر با طه ای به ر باو ط شخصی بین افر دا که در ذگ ر زمان و تعامل با یکدیگر ایجاد می گر دد  ،می
یشو .د این ر باو ط ،همچ نو
پر اد ز .د این بعد بر روی ر باو ط خاصی که افر دا اد رند متمرکز م 

ود س یت

و احتر ما روی افر دا تاثیر می اذگ ر .د از طریق این ر باو ط شخصی اس زیگنا هک ت ههههههههاییی اجتم یعا
افر دا همچ نو اجتماعی ندوب  ،تایید از سوی جمع و حیثی ( ددرگ یم نیمات ت

 و یناخریما نیک     
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منش .)4 : 1388 ،بعدشناختی به منابعی اشاره اد ر که بازنمایی و ارائ  کرتشم ریسفت ه را رب هدهع     

اد شته و سیستمی از معانی را در بین گروهها فراهم میآورنددد (ناهاپی اشوگ و ت لل للل- 662 : 1998 ،1

 .)242علت ارائه این بعد از سوی ناهاپیت و وگ شال این است که آنها معتقدند این بخ هدنیامن ش
مجموعه ای از اد راییهای ارزشمند است که در هیچ یک از بدا یات پیشین سرمایه اجتماعی م درو
بررسی قرار نگرفته اس .ت زبان ،تاثیر مستقیم و مهم در ر باو ط اجتماعی اد رد ،زیرا وس تسا یا هلی   
که مر مد از طریق آن به بحث و تبادل اطالعات پر اد خته ،س او ل می پرسند و ک رد ار یراک و بس
جامعه به سرانجام میرسانند .کدها ،هداد های حسی را به گروهه دنب هتسد یکاردا یا ی و هدرک 

یک چارچوب ارجاعی برای مشاهده و تفسیر محیط اطراف ما فراهم میکنند ( پیوتان.) 2007 ،2
به اعتقاد ناهاپیت و وگ شال اساسًاًا سرمایه فکری یک مصن عو اجتم مه ینعی .تسا یعا

قیرط زا     

ر باو ط جاری در گر هو ها خلق شده و هم پایدار می ماند .در اقتصادهای اد نش محور امروز ،اد نش
به عن ناو یک منبع اصلی قدرت شناخته شده و موفقیت هر سازمانی بیش از آنکه شزرا هب هتسباو   
منابع فیزیکی ،سرمایه و اد راییهای ملم سو

و عینی باشد ،منوط به سرمایههای فکری سازمان است
5

ش ،اطالع زین و تا   
ی ،اد نش ش
( او ل کز  .) 2005 ،3کونگ ) 2007 ( 4سرمایه فکری را شامل م داو ف رک ی ی

مالکیت فکری تعریف میکنند که سازمان میتواند از آنها در خلق اد نش استفا هد کند .هچ رگا    
تاکن نو تعریفی از سرمایه فکری که مورد پذیرش همگان باشد ،ارائه نشده است ،ولی اکثر مح قق ان
و صاحب نظر نا حوزه سرمایه فکری به تعریف سرمایه فکری بر حسب اج از ی ت کش یل دهندهی آن

ت .) 2001 ،6یعن  یرکف هیامرس ی را ممم ممممت ناسنا هیامرس زا لکش ییی یییی ،7س هیامر
اجماع نظ راب( دنراد ر تتت تتت

ساختاری 8و سرمایه ر با طهای 9می اد نند و معتقدند که تعامل می نا آ ننن هاس یتباقر تیزم هب هک ت      
سازمانها می انجامد (پتی 2 00 2 ،10؛ وب رنمن .) 2007 ،1قضاوت در مورد ن شق ی که سرمایه اجتم یعا
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میتواند در ایجاد سرمایه فکری اد ن گش اهها اد شته باشد نیازمند مطالعه نظری و تجربی سب یاری است
یباشد .امروزه سازمانها خ دو را به عن ناو سازمانهای
که در این راستا هنوز مطالعات سب یار اندک م 
یا گد یرنده ای مالحظه میکنند که اهداف بهب دو مستمر را در اد رائیهای اد نشی یا سرمایههای فکری
تعقیب

میییکنند .نیا زا    رو در ای یامرس طیارش ن هههه ههههاییی ف ندش لیدبت لاح رد یرک

مرها هب       

استراتژیک برای مدیریت کر ند عملکرد کسب و کار و نوآوری مستمر سازمان م 
یباشند .ش او هد
حاکی از آن است که عناصر خلق ارزش در محیطهای رقابتی نوین در نو سرمایه فکری سازمانها
ی ،س هیامر
جای اد ردکه به موض عو حائز اهمیتی نه تنها برای ود لتها ،قانون اذگ ر نا  ،بنگاههاییی تج را ی ی
اد ر نا و سهامدار نا  ،بلکه برای مراکز علمی مبدل شده است (سانچز و النا.) 2006 ،2

ت او فق کمی درباره بهترین روش سنجش سرمایه فکری وج دو
مدل سه بخشی استفا هد میکنند که ش لما

راد ددد  ،ام ب ا یشت زا نیفلؤم نیر کی    

س ناسنا هیامر یی ییی ،س و یراتخاس هیامر

میباشد .سرمایه انسانی شال هدو س یم لیکشت ار یرکف هیامر

دهد

طبار هیامرس ه یا    

رصنع و یارجا یارب یلصا   

      

کارکردهای مر وب ط به سرمایه فکری اس .ت این سرمایه نمایانگر یک منبع مستمر تجدید و نوآوری
برای سازمان مح وس ب شده که ت او ن یا ی وضوم کرد  عع عععات را اد ش اق و هت در زا تسا

هک یبراجت

   

کسب میکند مزیت بیافریند ( لون وگ  .) 2007 ،3س ناسنا هیامر یی ییی ،اش هرا عیمجت شزرا هب ی هیامرس      

شها به ود شکل،
اذگ ری در تعلیم و تربیت ،آموزش ،قابلیتها و آینده کارکنان اد رد که این آموز 
شهاییی ک رف ه د زا    
شامل آموزشهایی که فرد از طریق یا گد یری رسمی به دست میآورد و آموز 

طریق یا گد یری از دیگر نا و به صورت تجربی می بیند ،صورت می گیرد( وب لن .) 2005 ،4با اجرای
برنامههای آموزش رسمی و توسعه ،کارکنان میتوانند راهم  تت تتتهای ناش و هدرک زور هب ار شناد     

مرتبط با کارشان را بهب دو بخشند (بنتیس .) 2009 ،5در ر با طه با اد شگاهها ،س جم یناسنا هیامر م هعو    
ای از اد نش آشکار و ضمنی نیروهای انسانی اد ن گش اهها ( اس ادات ننن  ،مح اقق ننن  ،اد ن نایوجش و ارتکد
کارکنان ادا ری) است که از طریق فرآیندهای آموزشی و عملی رسمی یا غیر رسمی کسب شده و

1 . Bornman
2. Sanchez & Elena
3. Longo
4. Bollen
5.Bontis

شهای جامعه شناختی ،سال دوازدهم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 7931
......................... 36پژوه 

در فعالیتهای آنها تجسم می یابد ( رامیرز ،1ل درو ییی2و روجا سسس  . )3 : 11 02 ،3و در ص هک یترو   
اد ن گش اه را ترک کنند این اد نش را با خ دو از اد ن گش اه بیر نو می برند چناس (  ززززز  .)4 : 2006 ،س هیامر

ساختاری 4اشاره و اهراتخاس هب  دوجوم یاهدنیآرف در دراد نامزاس کی راک هک ک  نان ا اهنآ ز         
استفا هد کر هد و از این طریق اد نش و مهارتهایشان را به کار می گیرند واگرو (  ننننن  .) 2005 ،5این

سرمایه شامل مکانی مز ها و ساختارهایی است که نقش اصلی آن حمایت از کارکنان برای رسیدن به
عملکرد بهینه فکری و از سویی عملکرد بهینه در کسب و کار میییباشد .هیامرس نیا تقیقح رد     
شامل تمامی مخازن اد نشی غیر انسانی در یک سازمان مانند پایگاه هداد ها ،فرآیندها ،استراتژیها و
چارتهای سازمانی است که به سازمان ارزشی فراتر از اد راییییهاییی فیزی هیامرس .دشخب یم یک     
ساختاری عبارت است از اد نایی ض د یاهدنیآرف هب طوبرم ینم ا هنیمز رد نامزاس یلخ یزوت عععععععع ععععععععع،
ش،
ارتباطات و مدیریت اد نش علمی و فنی (ارباب ش سابع و یناری یی ییی .)6 : 1388 ،چ راکمه و ن ان شش شش
شاخصهای سرمایه ساختاری را فرهنگ سازمانی ( ایجاد فرهنگ سازمانی ،کسب هویت کارکنان
از چشم انداز سازمان )؛ ساختار سازمانی ( ر با طه روشن اختیاررر ،م وئس ل فانم و تی عع ععع ،اعتب متسیس را   
کنترلی سازمان )؛ یا گد یری سازمانی ( ایج دا  و کک کککاربرد ش مزاس نورد یتاعالطا هکب ان ییی یییی ،ایج دا و
کاربرد مخازن اطالعاتی سازمانی )؛ فرآیند ( یتایلمع 

بسک دنیآرف ینامز هرود

اک و

رررررر ررررررر ،س حط

کیفیت محصول ،کارآیی عملیات سازمانی ) و سیستم اطالعاتی ( حمایت و هم نیب لباقتم یراک    
ی اد نند ( چن و هم اراک ننن 2004 ،
کارکنان ،قابلیت دسترسی به اطالعات سازمانی و تسهیم اد نش ) م 
) .این ن عو از سرمایه ،اد نش کلی است که به طور سگ تر هد در بازار وج دو اد رد و میتواند به کسب
مزیت رقابتی در بلند مدت کمک کند ،گا ر چه به عن ناو یک اد نش ویژه سازمان نباشد ( ح یونس
و رمضان .) 48 : 91 31 ،سرمایه ساختاری اد ن گش اه چیزی است که بعد از خر جو کارکنان از اد ن گش اه
در در نو

اد ن گش اه باقی می ماند و شامل همه ذخایر غیر انسانی اد نش در اد ن گش اه اس .ت

سرمایه ساختاری در نهاد اد ن گش اه تمام زیرساختهای حمایتی برای ت وق یت سرمایه انسانی اد ن هاگش
را در بر می گیرد ( ارباب شیرانی و عباسی )3-6: 1388 ،د .ر این میان به وی هژ و دعاوق

ویش ههههههههاییی
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ادا ری ،اقدامات و مراحل سازمانی ،سیستمهای فرهنگی ،پای اگ ههههاییی هداد و مالکی هم یرکف ت م    
هستند( سانچز و همکار نا  .)4 : 2006 ،سرمایه جزئ ش بوسحم یرکف هیامرس زا یساسا ی د و ه    
عبارت است از ارزش جاسازی شده و موج دو در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که از آن طریق
شرکتها کسب و کارشان را هدایت میکنند .این سرمایه در مقایسه با سرمایه انسانی و س یراتخا
در تح قق ارزشهای شرکت اثری مستقیمتری اد شته و عاملی سب یار حیاتی مح وس ب میشود ( چن
.) 2004 ،1ر سو

و همکار نا سرمایههای ر با طه ای را عبارت از ارتباط ما و نامزاس نیب

دماهس ا نار   

خارجی می اد نند( مر .) 2005 ،2سرمایه ر با طه ای اد ن گش اهها مجموعه ای از اد نش ض راکشآ و ینم   
مر وب ط به شی هو ها و ر ها هایی که اد ن گش اهها با س و اهداهن ریا مزاس ا نننننننهاییی اجتم قرب لماعت یعا ر را    
میکنند ،مثل ان عاو مبادله نامهها ،تفاهم نامهها یا قرار داد ه و یناریش بابرا ( تسا یتاقیقحت یا    
عباسی .)3-6 : 1388 ،سرمایه ر با طه ای ،ایجاد ر باو ط بین اد ن گش اه و شرکای غی دننام شا یملع ر    
شرکتها ،سازمانهای غیر انتفاعی ،مراجع عمومی ،ود لت و در کل جامعه است ؛ در او ق ک ع سسسسس ب
مجموعهی وسیعی از ر باو ط اقتصادی ،سیاسی و سازمانی توسعهیافته و تد موا یافته ،سرمایه ر با طه ای
اد ن گش اههاست ( رامیرز و همکار نا .) 3 : 11 02 ،
 .ترک ز هدا و محترم ( ) 91 31در پژوهشی تحت عن ناو «تدوین و ارئه ال هیامرس زا هچراپکی یوگ    
اجتماعی و پیامدهای آن» به این نتایج دست یافتند که سرمایه اجتماعی اد رای سه بعد کلی هنجاررر،
شبکه و اعتماد اجتماعی است که هر کد ما نیز اد رای چندین عامل و ش جم ریز صخا م دوخ هعو    
میباشند .به نحوی که در تعام دکی اب دنماظن ل ی اچ رگ ر هک دنهد یم لیکشت ار یبوچ نمض

   

    

اثر اذگ ری بر کیفیت سرمایه اجتماعی ،متاثر از کیفیت کلی سرمایه اجتماعی موج دو اظن رد مممممهاییی
اجتماعی نیز میباشد .شهانی و خائف الهی(  ) 1389پژوهشی را در تحت عن ناو بررسی تاثیر سرمایه
فکری بر عملکرد انجام داد ند که نتایج آن از تاثیر مثبت اج از ی سرمایه ف وبزم درکلمع رب یرک ر     
خبر هداد اس .ت و در این میان ،بیشترین تاثیر اذگ ری به سرمایه مشتری اختصاص اد رد و سرمایههای
مت یر ننن س یملع مه   
ساختاری و انسانی در جایگاههای بعدی قرار اد رند .والع هب ههههههه  ،هم ناونع هب م مم ممم
پژوهش ،مشخص شده است که سرمایه مشتری ،نقش می یامرس هطبار رد یجنا ههه هههههاییی س و یراتخا
انسانی با عملکرد سازمانی ایفا میکنند .آشنا و همکار نا (  ) 1388در پژوه وخ یش د حت  ت اونع  ن    
1. Chen
2. marr
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سرمایه فکری ،سرمایه ای رزشمند به این نتیجه رسیدند که موفقیت سازمانها به ت او ن یا ی ریدم  یت   
اد راییهای نامشه دو سب تگی اد رد و سرمایه فکری را سرمایه ای ارزشمند برای سازمانها مییی اد نند.
مشبکی و قلیچ لی (  ) 1385در پژوهشی به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری پر اد ختند
که نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری به طور کلی و هم چن زا کی ره نی

  

عناصر آن شامل سرمایه انسانی ،سرمایه ر با طه ای و سرمایه س روم تکرش ود رد یراتخا د هعلاطم      
تأثیر مثبت و معنی اد ری اد رد.

سوی میانا ندا  ) 2007 ( 1در پ وز هشی تحت عن ناو « ت کش یل سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه انسانی
و تاثیر آن بر رشد اقتصادی  63ک وش ر دنیا پر اد خته است» .به این نتایج دست یافت که با تدا دراو اب
کر ند سرمایههای سه گانه -فیزیکی ،انسانی و اجتماعی در تابع تولید و بررسی اثر اذگ ری ش نا رب   
روی رشد ،به توضیح اثرات متقابل هر یک بر روی دیگری میپر اد ز .د نتایج به دست آمده حاکی
از آن است که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی اد ری بر رشد اقتصادی این ک وش رها اد شته است
و سرمایه اجتماعی را به عن ناو یکی از ع او مل ت کش یل دهنده تابع تولید یفرعم     میییکن نند .از ط فر
دیگر ،در مورد ر باو ط متقابل سرمایههای اجتماعی و انسانی نیز به این نتیجه دست یافت هک تسا ه    
بین شاخص اعتماد و متوسط سالهای تحصیل ،همچنین شاخص اعتماد و سطح درآمد سرانه ارتباط
مثبت و معنا اد ری وج دو اد ر .د .به طور کلی میتو نا گفت که مطالعه و بررسی مفاهیم ،ویژگیها ا و
ی از مب اب هک تسا یثحا دشر     
ع او مل مؤثر بر سرمایه اجتماعی ،نشان می دهد که سرمایه اجتم عا ی ی
تکنولوژی و رقا تب

سازمانی بر اهمیت و جایگاه آن در میان مدیر نا  ،کارکنان و متخصص نا مولع   

مختلف اف هدوز شده است و آن چه ک هب نایم نیا رد ه امزاس نننننننننننها ا در عص رد یزورما لوحتم ر
دستیابی به اهداف کمک خ او هد کرد ،بررسی و شناسایی ع او مل مؤثر در ایجاد آن است .نیا رد   
زمینه ،ر با طه سرمایه ا جتماعی با مولفههای سرمایه فکری مورد آزم نو قرار گرفته اس  .ت هلمج زا   
یتو نا به ر باو ط اجتماعی ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی و کار تیمی اشاره نم دو .
این متغیرها م 
در همین زمینه سرمایه اجتمایی با عن ناو یکی از پیش شرطها و ع او مل مؤثر بر سرمایه فکری م درو
شناسایی قرار گرفت ،زیرا که میییت ووو نا اس رک لالدت د هک      س اتخا ررر س رد رثؤم ینامزا مزاس ا نننننننها ا
میتوانند ت او نایی ،اد نش و مهارت کارکنان را اف از یش دهند  .ل ب هجوت اب اذ ه ترورض و تیمها       
1. Soumynananda
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سرمایه اجتماعی در اد ن گش اههای آز دا اسالمی و همچنین با توجه به ر با طه و یعامتجا هیامرس نیب
سرمایه فکری ،هدف این پژوهش ،بررسی ر با طه بین سرمایه اجتم راک یرکف هیامرس و یعا ک نان    
اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری میباشد .بنابراین در این پژوهش ،با بررسی مبانی نظری و پیشینۀ
پژوهش ،تعد دا  42شاخص سرمایه فکری در قالب سه عام ناسنا هیامرس ل ییی یییی ،س و یراتخاس هیامر
ی
سرمایه ر با طه ای و  22شاخص سرمایه اجتماعی در قالب سه عامل سرمایه ارتباطی ،سرمایهش تخان ی ی
و سرمایه ساختاری معرفی و بررسی شده اس .ت در نهایت مستند به مرور بدا یات و پی شهوژپ ۀنیش   
تالش شده است سئ او الت زیر آزم نو شوند.
 آیا بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری ر با طه وج دو اد رد؟
 آیا بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری ر با طه وج دو اد رد؟
 آیا بین سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری ر با طه وج دو اد رد؟
 آیا بین سرمایه اجتماعی و سرمایه مشتری( ارتباطی) اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری ر با طه وج دو اد رد؟

ششناسی
رو 
این پژوهش از نظر هدف ،از ن عو کاربردی ،بر ح نادیم تیعقوم بس ییی یییی ،از نظ فیصوت شور ر ی عن زا     

همبستگی اس .ت جامعه آماری این پژوهش ،شامل کارکنان اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری  295نفر
دوب که  071نفرو با روش نمونهگیری با استفا هد از جدول کرجسی و مور ناگ نومن شور اب و ههه ههههگیرییی
طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند .بد عماج ادتبا هک لکش نی ههههه ههههههی آم تیسنج بسح رب یرا     
مشخص گردید و متناسب با می ناز هر طبقه پرسش نامه بین کارکن نا یروآدرگ رازبا .دیدرگ عیزوت

    

هداد ها در این پژوهش ،پرسش نامه استاندار شده میباشد .و به ود بخش ت سق یم گردیده شخب .تسا    
وا ل ،مر وب ط به اطالعات دم گو رافیک (شخص پاسخ دهنده) با  3سؤال و بخش مود مر وب ط به اطالعات
مورد نیاز جهت سنجش ر با طه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری به ترتیب  22و  42س هیامرس ( لاو   
انسانی با  15سؤال ،سرمایه ساختاری با  13س اب )یرتشم( یطابترا هیامرس و لاو

     14س هیامرس و لاو   

ش ،و ترکیل شور هب
اجتماعی با  22س او ل میباشد .پرسش نامه مح قق س هوژپ نیا هتخا ششش ششش

لاؤس ره     

اد رای  5زگ ینه (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) تنظیم گردید .به منظور تعیین ر او یی پرسش
نامه از نظرات استا ناد و کارشناسان این رشته استفا هد گردید .بدین ترتی یاور ب ی ییاوتحم و یروص      
مورد تأئید قرار گرف .ت جهت تعیین ضریب پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفا هد شد .زا
این رو ،پس از توزیع پرسش نامه بین 03نفر از جامعه م درو علاطم هه ههه ،ض هیامرس خابنورک یافلآ بیر     
اجتماعی و سرمایه فکری از طریق نرم اف از ر  ،spssبیترت هب   

 % 80و  % 89بدس یایوگ هک هدمآ ت     
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همسانی درونی آزم نو هدوب اس .ت بعد از تهیه پرسش نامهها و توزیع آنه ب رد ا ی  ن ن نوم ههه ههههه ،ا در نهایت
 071پرسش نامه جمع آوری و گتسبمه بیرض شور هب یی ییییی ،رگرس نوی

ریغتم دنچ ههههههه و تجزی لیلحت ه   

او ریانس تجزیه و تحلیل شد.

یافتهها

الف – یافتههای توصیفی
بر اساس یافتههای حاصل از توصیف هداد ها 20 /6 ،در صد از پاسخ دهندگان زن و  79 /4در صد مر ددد ،
 62 /4درصد اد رای مدرک لیسانس 28 /2 ،درصد اد نشجوی ف قو لسانس و  9/4درصد کردم یاراد    
ف قو دیپلم 68 ،درصد اد رای سا قب ه خدمت  11تا  15سال 51 ،در صد  6تا  01سال 34 ،درصد  16تا 20
سال و  27درصد  1تا  5میباشند .میانگین و انحراف معیار متغیر ارتباطی سرمایه اجتماعی کارکن نا هب   
ترتیب 0/366 ،3/ 38؛ متغیرشناختی سرمایه اجتماعی  0/ 836 ،3/ 09؛ و متغیر ساختاری سرمایه اجتماعی
 0/ 617 ،3/ 14میباشد .بیشترین میانگین و کمترین میانگین به ترتیب مر وب ط به متغیر ارتباطی وش تخان ییی
و بیشترین انحراف معیار و کمترین انح رم بیترت هب رایعم فار ب ب طو هههههه هههههههش تخان ییی و س وب یراتخا ده و
شاخصهای آماری نشان می دهد که توزیع نمرههای گر هو نمونه به توزی  لیم لامرن ع د ساسارب .درا     
شاخصهای آماری اعم از میانگین و انحراف معیار متغیرهای مالک (سرمایه فکری) توزی رمن ع ههههههاییی
گر هو نمونه به توزیع نرمال میل اد ر .د در متغیر سرمایه انسانی میانگین و انحراف معیار بیترت هب   
 ،0/ 650در متغیر سرمایه ساختاری  0/ 451 ،2/ 97و در متغیر س یا هطبار هیامر   

،3/ 28

 0/026 ،3/ 20میییباشددد،

بیشترین میانگین مر وب ط به سرمایه انسانی و کمترین میانگین مر وب ط به سرمایه س نیرتشیب زین و یراتخا    
یباشد.
انحراف معیار مر وب ط به سرمایه انسانی و کمترین انحراف معیار مر وب ط به سرمایه ساختاری م 
تشناختی نمونههای پژوهش
جدول  :1فراوانی ویژگیهای جمعی 
اعضاء کارکنان N=071

جنسیت

اعضاء کارکنان N=071

متغیر

تعد دا

درصد

زن

53

20 / 6

 1تا  5سال

27

15

مرد

135

79 /4

 6تا 01سال

51

28

 11تا  15سال

68

38

 16تا  20سال

34

19

0
ف قو دیپلم

16

0
9/4

مدرک تحصیلی
لیسانس

106

62 /4

ف قو لیسانس

48

28 /2

تعد دا

سا قب ه کار

رصد

رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری14.........................................................................................

تبیین و تفسیر میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیش بین و مالک تحقیق
یها در متغیرهای پیش بین (سرمایه اجتماعی)
جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمره آزمودن 
انحراف استاندارد

تعد دا

3/ 38

0/366

071

شاخصهای آماری متغیرها
شناختی

3/ 09

0/ 836

071

ساختاری

3/ 14

0/ 617

071

ارتباطی

میانگین

همان وگ نه که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار متغیره هیامرس( نیب شیپ یا     
اجتماعی) ارائه شده اس .ت در متغیر ارتباطی می گنا ی راک رایعم فارحنا و ن ک هب نان بیترت       

،3/ 38

0/366؛ در متغیرشناختی  0/ 836 ،3/ 09؛ و در متغیر ساختاری  0/ 617 ،3/ 14میییباشد .ب هجوت اب ه    
اطالعات جدول بیشترین میانگین و کمترین میانگین به ترتیب مر وب ط به متغیر ارتباطی وش ششناختی و
ی و س وب یراتخا ده و
بیشترین انحراف معیار و کمترین انحراف معیار به ترتی ب طوبرم ب ههه ههههش تخان ی ی
شاخصهای آماری نشان می دهد که توزیع نمرههای گر هو نمونه به توزیع نرمال میل اد ر .د
یها در متغیرهای مالک (سرمایه فکری)
جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمره آزمودن 
شاخصهای آماری متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

تعد دا

سرمایه انسانی

3/ 28

0/ 650

071

سرمایه ساختاری

2/ 97

0/ 451

071

سرمایه ر با طه ای

3/ 20

0/026

071

همان وگ نه که در جدول  3شاهده می گر دد  ،شاخصهای آماری اع و نیگنایم زا م

رایعم فارحنا     

متغیرهای مالک (سرمایه فکری) نشان می دهد که توزیع نمرههای گر هو نمونه به توزیع نرمال میل
اد ر .د در متغیر سرمایه انسانی میانگین و انحراف معی رت هب را ت بی    

 ،0/ 650 ،3/ 28در متغی هیامرس ر   

ساختاری  0/ 451 ،2/ 97و در متغیر سرمایه ر با طه ای  0/026 ،3/ 20میباشد ،تاعالطا هب هجوت اب     
جدول یشترین میانگین مر وب ط به سرمایه انسانی و کمترین میانگین مر وب ط به سرمایه ساختاری و نیز
بیشترین انحراف معیار مر وب ط به سرمایه انسانی و کمترین انحراف معیار مر وب ط به سرمایه ساختاری
یباشد.
م 

ب -یافتهها ی مربوط به سئواالت تحقیق

-1آیا بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری دانشگاههای آزاداسالمی واح یراس د   

رابطه معنی داری وجود دارد؟

شهای جامعه شناختی ،سال دوازدهم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 7931
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جدول  :4ضرایب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری
متغیرهای مالک

شاخصهای آماری

ضریب همبستگی r

سطح معنی اد ری

ارتباطی

0/ 802

0/ 000

شناختی

0/ 854

0/ 000

ساختاری

0/808

0/ 000

متغیرهای پیش بینی

سرمایه فکری

تعد دا نمونه

071
071
071

جدول  :5نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با روش گام به گام )(step wise
متغیره یا         

شاخصهای آماری

مالک

متغیرهای پیش بینی
شناختی

سرمایه فکری

شناختی
ساختاری

همب یگتس    
R

ض بیر        

تعیین R2

0/ 854

0/ 73

0/3 93

0/ 87

0/ 957

0/ 916

شناختی
ساختاری
ارتباطی

نسبت f

احتمال P
F= 453 / 209

p< 0/ 05

F=971/524
P<0/ 05

F= 92 /181
p<0/ 05

ضرایب رگرسی نو
شناختی

ساختاری

ارتباطی

B=0/ 854

t= 21 /982
p=0/ 000

B=0/875

B=0/564

t= 16 / 653

t= 13 / 95 3

B=0/ 353

B=0/ 439

p=0/ 000
t=9/986

p=0/ 000

p=0/ 000

t= 15 / 652
p=0/ 000

B=0/423
t=9/ 601

p=0/ 000

ی (  ،(r=0/ 854ریغتم اب   
همان وگ نه که در جدول  :4مشاهده میشود ،سرمایه ف یغتم اب یرک ررر ررررش تخان ی ی
ارتباطی( )r=0/ 802و با متغیرساختاری ( (r=0/808اد رای ر با طه مثب انعم و ت دا رد یر حطس   

0/ 05

یشود و میتو نا نتیج  هیامرس نیب تفرگ ه ا  یعامتج ووووووووووو
میباشد .پسس س او ل اصلی تحقیق تأئید م 
سرمایه فکری اد ن گش اه آز ادا سالمی او حد س  ینعم هطبار یرا د  دوجو یرا د ح جیاتن .درا ا لص

زا       

تحلیل رگرسی نو چندمتغیری با روش گام به گام ) (step wiseدر جدول  5نی ب ز ی بلطم نیا رگنا     
است که) ضریب همبستگی چندمتغیری برای ترکیب خطی سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری بر ربا
 0/ 957و ضریب تعیین بر با ر با  0/ 916است که در سطح  0/ 05معنی اد ر میباشد .باتوج رادقم هب ه    
ضریب تعیین ،مشخص شده است که  91 /6درصد او ریانس سرمایه فکری توس شیپ یاهریغتم ط    
یباشد .چنانچه نتایج رگرسی نو چندمتغیره مشخص است ،متغیرش تخان ییی ییاهنت هب   
بین قابل تبیین م 
 73درصد از تغییرات سرمایه فکری را تبیین میکند .در گام مود متغیر ساختاری او رد معادله شد و
می ناز ضریب تعیین به  87درصد اف از یش یاف .ت در گام س مو متغیرارتباطی او رد معادله شد و ضریب

رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری43 .........................................................................................

تعی هب نی       91 /6درصد نیاربانب .دیسر         م یی یت ووو نا نتیج نیب زا تفرگ ه غتم ی نیب شیپ یاهر

          

هب    

بشناختی ،ساختاری و ارتباطی بیشترین نقش را در پیش بینی سرمایه فکری اد رند.
ترتی 

-2آیا بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انس یراس دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ینا      
رابطه معنی داری وجود دارد؟

جدول  :6ضرایب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی (اولین مؤلفه سرمایه فکری)
متغیرهای مالک

شاخصهای آماری

ضریب همبستگی r

متغیرهای پیش بینی
سرمایه انسانی

سطح معنی اد ری
p

تعد دا نمونه

N

ارتباطی

0/627

0/ 000

071

شناختی

0/ 856

0/ 000

071

ساختاری

0/ 790

0/ 000

071

جدول  :7نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با روش گام به گام)(step wise
متغیره یا     

شاخصهای آماری

مالک

متغیرهای پیش بینی
شناختی

همب یگتس   

ض بیر     

چندگانه

ت عیی ن

R

0/ 856

R2

0/ 733

س هیامر         
انسانی

شناختی
ساختاری

0/529

0/ 856

0/39

0/668

شناختی
ساختاری
ارتباطی

نسبت f

احتمال P
F=064/ 895

p<0/ 05

F=494/ 605

P<0/ 05

F= 356 / 839

P<0/ 05

ضرایب رگرسی نو
شناختی

ساختاری ر با طه ای

B=0/ 856

t= 21 /864
p=0/ 000

B=0/ 598

t = 16 / 358
p=0/ 000

B=0/ 492

t =01/676
p=0/ 000

B=0/ 435

t= 11 / 911
p=0/ 000

B=0/324
t= 11 / 918
p=0/ 000

B=0/ 151

t=3/ 55

p=0/ 000

همان وگ نه که در جدول  6مشاهده میشود ،سرمایه انسانی ( وا ل اب )یرکف هیامرس هفلؤم نی

    متغیر

ارتباطی ( )r=0/627؛ یغتم اب رر رررش تخان ییی (  )r=0/ 856و تخاس ریغتم اب ا  یر ((( ((((  )r=0/ 790اد رای ر با طه
مثبت و معنا اد ری در سطح  0/ 05اس .ت پس س او ل وا ل تأئید میشود و میت ووو نا نتیج نیب تفرگ ه    
سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری ر با طه معنی اد ری وج دو

.دراد

نتایج حاصل از تحلیل رگرسی نو چندمتغیری ماگ هب ماگ شور اب      ) (step wiseدر جد لو

 7ن یز

بیانگر این مطلب است که ضریب همبستگی چندمتغیری برای ترکی و یعامتجا هیامرس یطخ ب   
سرمایه انسانی بر با ر  MR=0/39و  RS=0/668است که در سطح  0/ 05معنی اد ر میباشد .هجوت اب   
به مقدار ضریب تعیین ) ،(RSمشخص شده است که  86 /6درصد او ریانس س طسوت یناسنا هیامر    

شهای جامعه شناختی ،سال دوازدهم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 7931
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متغیرهای پیش نییبت لباق نیب     میییباشد گر جیاتن زا هچنانچ .ر سا صخشم هریغتمدنچ نویس تتتتتتتتتتتتت ،
متغیرشناختی به تنهایی  73 /3درصد از تغییرات سرمایه انسانی را تبیین میکن نند .در ریغتم مود ماگ   
ساختاری او رد معادله شد و می ناز ضریب تعیین به 85 /6درصد رسید و در گام س مو متغی یطابترا ر   
یتو نا نتیج نیب زا تفرگ ه    
او رد معادله شد و می ناز ضریب تعیین به  86 /6در صد رسید .بنابراین م 
متغیرهای پیش بین به ترتیبشناختی ،ساختاری و ارتباطی بیشترین ن نیب شیپ رد ار شق ی هیامرس      
انسانی اد رند.

-3آیا بین سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری دانشگاه آزاد اسالمی واح یراس د   

رابطه معنی داری وجود دارد؟

جدول  :8ضرایب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری (دومین مؤلفه سرمایه فکری)
متغیرهای مالک

سطح معنی اد ری

تعد دا نمونه

0/ 705

0/10

071

شناختی

0/745

0/10

071

ساختاری

0/ 539

0/10

071

متغیرهای پیش بین
ارتباطی

سرمایه ساختاری

ضریب همبستگی r

p

N

جدول  :9نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیر بین سرمایه اجتماعی با سرمایه ساختاری (دومین مؤلفه سرمایه فکری) با روش
گام به گام )(step wise

متغیره یا         
مالک

همب یگتس             
متغیرهای پیش بین
ارتباطی

چندگانه MR
0/ 705

ضریب
تعی نی    

RS

0/ 497

نسبت f

احتمال P
F=561/887
p<0/ 05

س یامر هههههههههههه ه
ساختاری

ارتباطی
ساختاری

0/ 739

0/545

F=0 10 /2
p<0/ 05

ضرایب رگرسی نو
ر با طه ای

ساختاری

B=0/ 705

t= 12 /678
p=0/ 000
B=0/ 58

t=9/966

P=0/ 000

B=0/ 254

t=4/ 233

P=0/ 000

همان وگ نه که در جدول  8مشاهده میشود ،سرمایه ساختاری ( ود مین مؤلفه سرمایه فکری) با متغیر
ارتباطی ( )r=0/ 705؛ با متغیرشناختی ( )r=0/745و با متغیر ساختاری (  )r=0/ 539اد رای ر با طه مثبت
و معنی اد ری در سطح  0/ 05میباشد .پس س او ل مود نیز تأئید میشود و میتو نا نتیجه گرفت نیب
سرمایه اجتماعی وسرمایه ساختاری اد ن گش اه آز دا اس  یراس دحاو یمال ر طبا ه راد ینعم  ی ووووووووووو ج دو
اد ر .د نتایج حاصل از تحلیل رگرسی نو چندمتغیری با روش گام به گام ) (step wiseدر جدول  9نیز

رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری45 .........................................................................................

بیانگر این مطلب است که ضریب همبستگی چندمتغیری برای ترکیب خط اب یعامتجا هیامرس ی    
سرمایه ساختاری  MR=0/ 739و  RS=0/545است که در سطح  0/ 05معنی اد ر میباشد .هجوت اب    
به مقدار ضریب تعیین ) ،(RSمشخص شده است که  54 /5درصد او ریانس سرمایه ساختاری توسط
متغیرهای پیش بین قابل تبیین میباشد .چنانچه از نتایج رگرسی نو چندمتغیره مشخص اس تتت  ،متغیر
ارتباطی به تنهایی  49 /7درصد از تغییرات سرمایه س یبت ار یراتخا ین    میییکن نند .در ریغتم مود ماگ   
ساختاری او رد معادله شد و ضریب تعیین به  54 /5درصد رسید .متغیرشناختی به دلی شقن هکنیا ل    
یتو نا
معنی اد ری در پیش بینی سرمایه ساختاری نداشته است او رد معادله پیش بینی نشد .بنابراین م 
نتیجه گرفت از میان متغیرهای پیش بین به ترتیب متغیر ارتب د ار شقن نیرتشیب یراتخاس و یطا ر ررر ررررر
پیش بینی سرمایه ساختاری اد رند.

-4آیا بین سرمایه اجتماعی و سرمایه رابطه ای دانشگاه آزاد اسالمی واح یراس د   

رابطه معنی داری وجود دارد؟

جدول  :01ضرایب همبستگی بین سرمایه اجتماعی با سرمایه رابطه ای (سومین مؤلفه سرمایه فکری)
ضریب همبستگی r

متغیر مالک
متغیرهای پیش بین
سرمایه ر با طه ای

ارتباطی

سطح معنی اد ری
p

تعد دا نمونه

N

0/ 695

0/ 000

071

شناختی

0/ 801

0/ 000

071

ساختاری

0/267

0/ 000

071

جدول  :11نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری سرمایه اجتماعی با سرمایه رابطه ای با روش گام به گام )(step wise
ش خا صصصصص صها ییییی ی
متغیره یا          

آماری

مالک

متغیره پ یا یش       
بینی

سرمایه ر با طه ای

همب یگتس             

ض بیر         

چندگانه

ت عیی ن

R

R2

نسبت f

احتمال P

شناختی

0/ 801

0/146

F=003/ 101

شناختی

0/778

0/867

F=772/920

ساختاری

شناختی
ساختاری
ارتباطی

0/488

0/287

p<0/ 05

P<0/ 05

F= 198 /773
P<0/ 05

ضرایب رگرسی نو
ساختاری ارتباطی

شناختی
B=0/ 801

t= 17 /323
p=0/ 000

B=0/ 538
11 / 617

t

B=0/344
t=9/ 58

=
p=0/ 000

p=0/ 000

B=0/ 416

B=0/924

t =7/280
p=0/ 000

t=9/884

p=0/ 000

B=0/471
t=3/ 206

p=0/ 000

شهای جامعه شناختی ،سال دوازدهم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 7931
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همان وگ نه که در جدول  01مشاهده میشود ،سرمایه ر با طه ای (سومین مؤلفه سرمایه فکری) با متغیر
ارتباطی (  )r0/ 695؛ بامتغیرشناختی(  )r=0/ 801و  یراتخاس ریغتماب

(( ((( )r=0/267در س حط

 %5اد رای

یشود و میییت ووو نا نتیج نیب تفرگ ه    
ر با طه مثبت و معنی اد ری میباشد .پس س او ل س مو نیز تأئید م 
سرمایه اجتماعی و سرمایه ر با طه ای اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد یراد ینعم هطبار یراس  دوجو     
اد ر .د نتایج حاصل از تحلیل چندمتغیری برای ترکیب خطی سرمایه اجتم طبار هیامرس اب یعا ه یا    
بر با ر  MR= 0/488و  RS=0/287است که درسطح  0/ 05معن راد ی میییباشد .وت اب جج ج ججججه رادقم هب   
ض نییعت بیر      ) ،(RSم تسا هدش صخش هک    

      78 /2درصد هیامرس سنایراو  ر طبا ه ایی یییییی ی توسط  

متغیرهای پیش بین قابل تبیین اس .ت چنانچه از نتایج رگرسی نو چندمتغیره م لودج( تسا صخش    
 ) 11متغیرشناختی به تنهایی  64 /1درصد از تغییرات سرمایه ر با طه ای را تبیین میکند .در ود ماگ ممم
متغیر ساختاری او رد معادله شد و می ناز ضریب تعیین بههه 76 /8درصد یسر  د رد و ریغتم موس ماگ      
ارتباطی او رد معادله شد و می ناز ضریب تعیین به  78 /2در صد رسید .بنابراین میتو نا نتیجه گرفت
از بین متغیرهای پیش بین به ترتیبشناختی ،ساختاری و ارتب ب یطا یشت  نیر ن ار شق

رد  شیپ ببببببببب ینی

سرمایه ر با طه ای اد رند.
بحث و نتیجهگیری

هدف اساسی این پژوهش ،بررسی ر با طه بین سرمایه اجتماعی و س انکراک یرکف هیامر ن هاگشناد     

آز دا اسالمی او حد ساری اس .ت یافتهی این پژوهش با توجه به نتایج ض یم ناشن یگتسبمه بیر    
دهد :که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری و مولفهها آن ر با ط انعم ه دا ..دراد دوجو ر نعی ی رد 
سازمانی که سرمایه اجتماعی باال است ،می ناز سرمایه فکری آن سازمان نی رارق ییالاب حطس رد ز     
اد ر .د به عبارت دیگر به س او ل پژوهش مبنی بر وج دو ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه ف یرک
اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری پاسخ مثبت هداد شد .به عبارت دیگر ،با توجه تسدب جیاتن هب    
بشناختی ،ساختاری
یتو نا گفت از بین متغیرهای پیش بین به ترتی 
آمده و رگرسی نو چند متغیره ،م 
و ارتباطی بیشترین نقش را در پیش بینی سرمایه انسانی اد رند .همان وگ نه که از نتیج اوس ه ل یلصا     
یهای س نامزا
پژوهش استفا هد میشود سرمایه اجتماعی میتواند به عن ناو یکی از قابلیتها و اد رای 
به شمار آید و در خلق و تسهیم اد نش موج دو در سرمایه فکری کمک سب یار نماید و .همچنین نیب
سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی ،ساختاری ور با طه ای اد ن گش اه آز دا اس یراس دحاو یمال     ر با طه
معنا اد ری وج دو اد ر .د
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یتو نا نتیجه گرفت از میان متغیرهای پ ب شی ی هب ن    
بنابراین بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی م 
ترتیب بین متغیرهای پیش بین به ترتیبشناختی ،ساختاری و ارتباطی بیشترین نقش را در پیش بینی
درف شناد یییییییی ییییییییی،

سرمایه انسانی اد رند یعنی امزاس رد رگا ننننن  ،بعد لماش هک یرکف هیامرس یناسنا 

مهارتها ،ت او ناییها و تجارب موج دو در کارکنان ی اب شزرا قلخ یارب نامزاس ک ش حطس رد د

   

باالیی میباشد .در آن سازمان سرمایه اجتماعی در سطح باالیی قرار اد ر و.د بین سرمایه اجتم یا ی و 
سرمایه ساختاری میتو نا نتیجه گرفت که از میان متغیرهای پیش رت هب نیب ت و یطابترا ریغتم بی    
ساختاری بی قن نیرتش ش رد ار  نیب شیپ ی س هیامرس  ا دنراد یراتخ  ...............یعن رد رگا ی مزاس ا ننننننن  ،بعد
ساختاری سرمایه فکری که اشاره به ساختارها و فرآیند وجوم یاه د رد  د نامزاس کی ا در دروم     
استفا هد کارکنان قرار گیرد باعث اف و شناد شیاز

یم ناشیاهتراهم اش هیامرس نیا و ددرگ مل   

     

مکانی مز ها و ساختارهایی است که نقش اصلی آن حمایت از کارکنان برای رسیدن به عملکرد بهینه
فکری و از سویی عملکرد بهینه در کسب و کار میباشد .در حقی تق

سرمایه ساختاری شامل تم ما

ته یا
یها ،و چ را ت ت
مخازن اد نشی غیرانسانی در یک سازمان مانند پایگاه هداد ها ،فرآیندها ،استراتژ 
سازمانی است که به سازمان ارزشی فراتر از اد راییهای فیزیکی م هک یماگنه .دشخب ی

هیامرس      

ساختاری سازمان اف از یش می یابد سازمانها ت وش یق میشوند منابع زیادی را در زمینههایی که به طور
بال هوق بهره ور هستند سرمایه اذگ ری کنند و می ناز ریسک را کاهش دهند ..
در نهایت بین سرمایه اجتماعی و ر با طه ای میت ووو نا نتیج  تفرگ ه

   

ااااا ز هب نیب شیپ یاهریغتم نیب

ترتیبشناختی ،ساختاری و ارتباطی بیشترین نقش را در پیش بینی س نراد یا هطبار هیامر دد ددددد .یعنی
ی،
گا ر در سازمان ،بعد ارتباطی(مشتری) سرمایه فکری که شامل مولفههایی از قبیل رض شم تیا تر یی یی
شناخت مشتری ،وفا اد ری مشتری ،خدمت به مشتری از مشتری میباشد در س حط
آن سازمان سرمایه اجتماعی در سطح باالیی ق هب .دریگ یم رار  ترابع د رگی

 دشاب ییالاب در

یا هطبار هیامرس         

اد ن گش اه مجموعه ای از اد نش ضمنی و آشکار مر وب ط به شی هو ها و ر ها هایی که اد ن گش اهها ا ریاس اب   
ل ،ان ن هلدابم عاو اا ااامهههه ،ا تف مان مها هه هههها ا ی یاهدادرارق ا   
نهادها و سازمانها تعامل برقرار میکنند مثل ل
تحقی  هیامرس .تسا یتاق ر طبا ه نیب طباور داجیا یا هاگشناد

ا یملع ریغ یاکرش و ش دننام 

               

       

شرکتها ،سازمانهای غیرانتفاعی ،ود لت و در کل جامعه است در او قع کسب مجموع عیسو ه ی زا    
ر باو ط اقتصادی ،سیاسی و سازمانی توسعهیافته و تد موا یافته ،سرمایه ر با طه ای اد ن گش اههاس .ت رگا
مدیر نا

اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد ساری ترغیب کننده رضایت مشتری ،شناخت مشتری ،وفا اد ری

شهای جامعه شناختی ،سال دوازدهم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 7931
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مشتری در سازمان باشند .نتایج ضمنی این پژوهش با یافتههاییی م  یل چیلق و یکبش ((( ((((  ) 1385نت جیا
تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری به طور کلی و هم چنین ه نآ رصانع زا کی ر

شامل سرمایه انسانی ،سرمایه ر با طه ای و سرمایه ساختاری .هرمانس و کالین ) 10 02( 1ن ناش دنداد   
ک ،رفت و یلماعت را
که در یک ر با طة خطی ،تأثیر مثبت و معنی اد ری یناگرا راتخاس نیب ککک ککک

دامتعا   

س نا ووو  ) 2008 ( 2ن ناش داد هک   

متقابل بین کارکنان با مؤلفههای سرمایه ف وجو یرک د .تسا هتشاد     

متغیرهای سرمایه اجتم ارفا یعا ددددد  ،ش و اهراجنه لما  ماجسنا ا عامتج یییی ییییی ،اعتم دا عامتجا یی ییی ،اتح دا
اجتماعی ،آگاهی چندانی و مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت گر هو هاییی اقتص راذگرثا یدا   
ل ،همچن صخاش نی   
دوب هاند .سوی میانا ندا  ) 2007 ( 3بین شاخص اعتماد و متوسط سالهای تحصیل ل

اعتماد و سطح درآمد نارس  ه دوجو یرادانعم و تبثم طابترا 

.دراد

  

س ) 2004 ( 4اث یشخب ر   
ب ن تی س س

یا گد یری سازمانی را هم بر سرمایه انسانی و هم بر سرمایه انسانی و هم بر سرمایه ساختاری و نیز رب
یباشد.
سرمایه ر با طه ای اد ن تس  ،هم وس و هماهنگ م 
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای زیر ارائه میش ووو د :نیب رادانعم هطبار هجوت اب هیامرس       
اجتماعی و سرمایه فکری اد ن گش اه آز دا اسالمی او حد س داهنشیپ یرا

میییش ووو د ن تیوقت هب تبس    

ت ،خ تیاکح ای تارطا    
اهداف و دید سازمانی مشترک ،ش ایبرجت ساسا رب یراکمه و تخان تتتتت تتتتت
مشترک ،همکاری به عن ناو یک ال ماز  ،روحیه انتقادپذیری ،ع وض پذیری در سازمان و ایجاد ر طباو
ود ستانه بین کارکنان که اج از ء مولفهشناختی سرمایه اجتماعی اد ن گش اه آز دا اس یراس دحاو یمال    
هستند و در تغییرات سرمایه فکری آن او حد نسبت به ود مولفه دیگر (ارتباطی و س مهس )یراتخا   
تهاییی کارکن نا شناد و   
کمتری اد رد اقد ما ش .دو کارگاههای آموزشییی ،در رک زور هب دن راهم تتت تتت
مرتبط به کارشان و ایجاد انگیزش برای بروز خالقیت و ن نداد و یروآو

هب دامتعا هیحور سفن     

اقد ما نمایند و باورها و نگرشها و ارزشهای آنها نسبت به اد ن گش اه ت وق یت ش .دو مدیر نا اجیا اب د
فرهنگ سازمانی مناسب به ایجاد اعتماد در ر باو ط بین افر دا اقد ما نم هدو تا کارکنان بت او نند لیم اب     
بیشتری در تبادالت اجتماعی و تعامالت همکاری ،درگیر شوند .و و تینهذ رواب

تبثم نتشادنپ     

نسبت به دیگر نا در کارکنان در برقراری ارتباط با مشتریان( اد نشجویان) که بفهمند اد ن نایوجش هب   
1. Hermans & Kelain
2. Sano
3. Soumynananda
4. Bentis
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عن ناو مشتریان از آنها چه م اوخ ی ه  دن د و کر

سانش ا فده یاهرازاب یی

دروم نایرتشم و رظن   

    

اد ن گش اه اقد ما نمایند و با ایجاد ر با طه حسنه و مستمر بین کارکنان و مشتریان اد ن گش اه حس وفا اد ری
مشتریان( اد نشجویان) اف از یش دهد.فراهم کر ند

ود رههای آموزشی کوت ها ییاسانش تهج تدم     

مولفههای سرمایه اجتماعی و فکری و اهمیت آنها ا .ف از یش م از یای رقابتی از طریق توس ریدم هع یت   
یباشد.
اد نش و سرمایه فکری م 
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