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چکیده

قتصادیاتوسعهورشدبااجتماعیسرمایهارتباطخصوصدرزیادیتحقیقاتاخیرهایدههدر•
همیندر.تاسگرفتهصورتپوتناموکلمنبوردیو،چوندانشمندانیوسیلهبهجوامعسطحدر

وتولیدیهایسازمانعملکردبرتاثیریچهسرمایهازشکلاینکهشدمطرحمسالهاینراستا
.داشتخواهدصنعتی

رکتشعملکردبراجتماعیسرمایهگذاریاثرالگویارائهوکشفتحقیقاینهدف:هدف•
.استبودهایراندرخودروصنعتخصوصبهصنعتدرفعالهای

کلمن

بوردیو



چکیده

شرکت12اجتماعیسرمایه.شودمیمحسوبایتوسعهنوعازکهحاضرتحقیقدر:تحقیقروش•
مقطعییشپیماروشبه(خودروایرانصنعتیگروهتابعه)خودروقطعاتساختصنعتدرفعال

ارزیابیجنتایازنیزهاشرکتاینعملکردسنجشمنظوربهوگیریاندازهپرسشنامهابزاربا
نیزنهایتدر.دشاستفادهاروپاکیفیتبنیادتعالیمدلارزیابیخوداساسبرپذیرفتهصورت

ورگرسیونلتحلیازاستفادهباهمسازمانعملکردواجتماعیسرمایهمتغیرهایمیانهمبستگی
.شدارزیابیساختاریمعادالتمدلسازیاساسبرجامعالگوییقالبدرهم



چکیده

کهشدحاصلنتیجهاینحاضرتحقیقازآمدهدستبهاطالعاتاساسبرتحقیقهاییافته•
ازابعیتمطالعهموردهایسازمانایناجتماعیسرمایهازتابعیمطالعهموردهایسازمانعملکرد
دررکمشتهنجارهایواعتماداجتماعی،شبکهمتغیرهایواستهاسازمانایناجتماعیسرمایه
(عملکردیکلیدنتایجوجامعهکارکنان،مشتریان،)مختلفمناظرازسازمانعملکردبرسازمان
.اندبودهاثرگذار

متغیرهای شبکه اجتماعی، اعتماد و 
هنجارهای مشترک



واژگان کلیدی

دیریتماروپاییبنیادسازمان،مشترک،هنجارهایاعتماد،اجتماعی،شبکهاجتماعی،سرمایه•
کیفیت،



مقدمه-1

دروگیرندببهرهخودامکاناتتمامیازتادارندآنبرسعیرقابتیمزیتکسببرایهاسازمان•
بتواننداست،دهشتبدیلبیشترسودکسببرایعیارتمامجنگیصورتبهرقابتکهدنیایی
.کنندحفظراخودحیات

مزیت رقابتی



مقدمه-1

میالدی60دههازقبلهایسالدرکهاستدادهنشانبروکینگزایمشاورهموسسهولوتحقیقات•
نسبتایناخیرهایسالدرامابود،سازماناقتصادیهایسرمایهمتوجهتربیشسرمایهاهمیت
سیارببازرگانیوتولیدیمختلفهایشرکتنامشهودهایداراییاهمیتواستشدهعکس

درتنهانتوائمیراهاسازمانتوفیقامروزهبنابراین.استشدههاآنمشهورهایداراییازفراتر
ارتباطیواطالعاتیهایآوریفنوفیزیکیامکاناتآخرینبهتجهیزومادیثروتانباشت
.موثرنداراییکفاقداجتماعیسرمایهبدونانسانیوفیزیکیمالی،هایسرمایهزیراکرد،ارزیابی

•

ی فاقد سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه  اجتماع
کارایی موثرند



سوال پژوهش

توضیحنهمچنیاجتماعی،سرمایهمفهومتعریفباتااستشدسعیمقاله،ایندراساسهمینبر•
اینبهمیدانیویاکتابخانهمطالعاتانجامواروپاکیفیتبنیادتعالینظاممنظرازعملکردمفهوم
هایازمانسخصوصبه)سازمانعملکردبرتاثیریچهاجتماعیسرمایهکهشوددادهپاسخسوال

دارد؟(کشورصنعتیوتولیدی



سرمایه اجتماعی-2

بهاجتماعیسرمایهاستآمدهاجتماعیسرمایهتعریفدربریتانیکاسیاسیواژگانفرهنگدر•
میاناعتمادسطوحیاهنجارهاازایمجموعهمتقابل،روابطهایسیستماجتماعیهایشبکه
.کندمیراهمفاعضابرایرایکدیگرمنابعازاستفادهامکانکهشودمیگفتههاگروهیاافراد

وکلمنمزجیبوردیو،پیرهاینامبهشناسجامعهبهمطالعاتازناشیمفهوماینکنونیشهرت
.اندهپرداختاجتماعیسرمایهازخاصمفهومیارائهبهآنهاازیکهرکهاستپوتنامرابرت

رابرت پوتنام



سرمایه اجتماعی-2

نتیجهکهاستبالفعلیوبالقوهمنابعجمعحاصلاجتماعیسرمایهبوردیو،تعریفاساسبر•
یکدریتعضوتر،سادهعبارتبهوافرادبینشدهنهادینهروابطازدوامیباشبکهمالکیت

.استگروه

لیحاصل جمع منابع بالقوه و بالفع



سرمایه اجتماعی-2

بلکهنیستواحدشیئیوشودمیتعریفخودشکارکردبااجتماعیسرمایهکلمن،جیمزنظربه•
کیازاایجنبهشاملآنهاهمه.دارندمشترکویژگیدوکهاستگوناگونیچیزهایانواع

.کنندمیتسهیلهستندساختاردرونکهراافرادیمعینهایکنشوهستنداجتماعیساخت
کهرانیمعیهایهدفبهیابیدستواستمولدسرمایهدیگرهایشکلماننداجتماعیسرمایه

بهراماعیاجتسرمایهکلمنعالوهبه.سازدمیپذیرامکانبود،نخواهدیافتنیدستآننبوددر
عضایابرایراخاصیهایفعالیتکهداندمیگروهیکدرنهفتهمنابعازایمجموعهعامطور

.کندمیتسهیلگروه

وهمنابع نهفته در یک گر



سرمایه اجتماعی-2

استختهآمیهمبهراشناسیجامعهواقتصادیسودسازیحداکثرمفهومدوخودنظریهدرکلمن•
.استکردهارائهبازاردرهمکارانبرایمنطقیدلیلیتلفیقاینو

پوتنامترابرکهاستتعریفیاجتماعیسرمایهمورددرشدهارائهتعاریفترینمهمازیکی•
شاملیاجتماعزندگیازهاییویژگیاجتماعی،سرمایه»کهکندمیبیاناو.استکردهارائه

همابهمکاریدرتاسازدمیقادرراکنندگانمشارکتکهاستاعتمادوهنجارهاها،شبکه
.کننددنبالرامشترکهدفیکبتوانندوباشدتراثربخش

دو مفهوم حداکثر سازی سود اقتصادی و
جامعه شناسی



سرمایه اجتماعی-2

است و سرمایه اجتماعی نخست با عنوان درگیر شدن افراد در فعالیت های اجتماعی مطرح شده•
از . عریف شوداجتماع از این منظر می تواند بر اساس عالیق مشترک یا همسایگی جغرافیای افراد ت

ای همکاری، نظر مفهومی سرمایه اجتماعی  بر تعهد و برابری تاکید می کند و مبتنی بر ارزش ه
. خوب کار کردن و اعتماد است

تعهد و برابری



سرمایه اجتماعی-2

پوتنام،ظراتنبهتوجهباشد،بیانبخشایندراجتماعیسرمایهنظریحوزهدرکهآنچهاساسبر•
ابعادوانعنبهعاملسهمقالهایندرایشانوسیلهبهشدهارائههایمدلوکلمنبیکر،بوردیو،

اجتماعی،کهشبازعبارتندکهاندگرفتهقرارتوجهمورداجتماعیسرمایهدهندهتشکیلاصلی
نندهکتقویتحقیقتدرکههمکاریوتعاملمشترکهنجارهایهمچنینومتقابلاعتماد

.هستندسازماندراعتمادومتقابلارتباطات

ل  و ارتباطات متقاب
اعتماد در سازمان



شبکه اجتماعی-3

است،فتهگرقرارتوجهموردحاضرتحقیقدرکهاجتماعیسرمایهدهندهتشکیلمولفهاولین•
شد،مطرحرتبرونالدوسیلهبهکهساختاریشکافنظریهاساسبر.باشدمیاجتماعیشبکه
مراتبسلسلهینهمچنوشبکهچگالیباتراکمشبکه،اندازهازعبارتنداجتماعیشبکههایمولفه
باشد،ترکمشبکهمراتبسلسلهوتراکموبزرگتروشبکهاندازهقدرهرنظریهایناساسبرشبکه
.بودخواهدتربیشاجتماعیسرمایهمیزان

تر باشد، میزان هر قدر اندازه وشبکه بزرگتر و تراکم  و سلسله مراتب شبکه کم
.  سرمایه اجتماعی بیش تر خواهد بود



شبکه اجتماعی-3

میدستبهکهشبدرافرادکهاطالعاتیوداشتنمنابعشاملاجتماعیشبکهمنابعدیگر،سویاز•
شبکهوندرمنابعازمتشکلتوانمیرااجتماعیسرمایهوگذارنداثراجتماعیسرمایهبراورند

.استاجتماعیسرمایهکنندهتعیینمنابعاینکمیتوکیفیتکهدانست

کیفیت و کمیت 



شبکه اجتماعی-3

شمندی به طور خالصه از دیدگاه نظریه منابع اجتماعی اعضای موجود در شبکه دارای منابع ارز•
.  هستند که می توانند فرد را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند

وناهاپیتوسیلهبههکاستاجتماعیشبکهدیگرابعادازنیزاجتماعیشبکهساختاربابندیپیکر•
میزانبهی،اجتماعشبکهازمولفهاین.استشدهمطرحسازمانیاجتماعیسرمایهقالبدر،گوشال

.دارداشارههاگروهوهاتیمقالبدرهاآنتعاملمیزانوشبکهاعضامیانارتباطات

میزان تعامل



شبکه اجتماعی-3

اجتماعیکهشبسنجشبرایشدند،بررسیتحقیقایندرکهمختلفیهاینظریهبهتوجهبا•
یابندیکرپیاجتماعی،شبکهاندازهازعبارتندابعاداین.استشدهاستفادهبعدچهارازسازمان
.شبکهدرموجودمنابعباالخرهوشبکهساختار



اعتماد-4

فردیبینروابطبرایمبناییتواندمیاعتماداستاجتماعیسرمایهابعادازدیگریکیاعتماد•
طرخعنوانباواستاجتماعیمبادالتدرعناصرترینمهمازیکیاعتماد.باشدهمکارانه

وینتریگریدتعریفدر.استشدهتعریفدیگرشخصبرابردرشخصیکداوطلبانهپذیری
گروهبافردانهخیرخواهنیتمورددرافرادانتظارباباورکنندهمنعکساعتمادکهاستکردهبیان

.استمقابل

اعتماد



اعتماد-4

ازاستعبارتاداعتمتعریفایناساسبر.استشدهارائهمیتراوسیلهبهاعتمادازدیگریتعریف•
وایستگیشصداقتخوب،نیتبهباورازناشیکهدیگرانبرابردرشدنپذیرخطربهتمایل

.استآنانشفافیت

،به نیت خوبباور -1
صداقت شایستگی -2

شفافیت آنان-3



اعتماد-4

ر است و بر مبنای اعتماد حالتی روانی، شامل تمایل به آسیب پذیر شدن در برابر فرد یا گروهی دیگ•
. انتظارات مثبت فرد  در مورد حسن نیت و رفتار دیگران شکل می گیرد



اعتماد-4

برخیحقیقتردواستدیگرفردیبرابردرمثبتنگرشبهتمایلاعتمادرابینزنظراساسبر•
رابینزگاهدیدازاعتماد.استفردبهزدنضربهبهدیگرانتمایلعدمخصوصدرمثبتانتظار
وشفافیتیسازگارشایستگی،بهاعتماد(صداقت)رنگییکبهاعتمادشاملعنصرچنددارای

.گرفترارقبررسیموردتحقیقایندراعتمادمورددرمتعددتعاریفبهتوجهبا.استوفاداری



هنجارهای مشترک -5

سرمایهویامافوکعقیدهبه.باشدمیمشترکهنجارهایوجوداجتماعیسرمایهابعادازدیگریکی•
همکاریکهگروهیاعضایکهاسترسمیغیرهایارزشیاهنجارهاازایمجموعهاجتماعی

.هستندسهیمآندراست،مجازآنانهایتعاونو
ری،همکاازعبارتندشوندمیاجتماعیسرمایهایجادموجبکهاساسیهایارزشحقیقتدر•

.داردوجودهمبهنسبتسازمانیکاعضایمیانکهصمیمیتیوجمعیهویتاحساستعهد،

همکاری-1
تعهد-2

جمعیاحساس هویت -2
صمیمیتی-4



علمی،فکری،هایسیستمدرموجودهایارزشوهنجارهامجموعهازاجتماعیسرمایه•
لحاصهاارزشوهنجارهااینوشودمیمنتججامعهسیاسیوفرهنگیاقتصادی،اجتماعی،

تماعی،اجتعاملمتقابل،اعتمادویژگیدارایکهاستمااقتصادیواجتماعیهاینهادتاثیر
.استغیرهوجمعیهویتاحساس



شاملمتغیراینابعادمشترکهنجارهایمورددرفوقتعاریفبهتوجهباحاضرتحقیقدر•
.استشدهگرفتهنظردرصمیمیتوهویتهمکاری،تعهد،هنجارهای



اهمیت سرمایه اجتماعی-6

(2005)هیتوایرلندو(2001)پروساکوکاهن،(1998)گوشالوناهاپیتنظراتاساسبر•
هایهزینهاجتماعیسرمایهکهآننخست.استشدهبیاناجتماعیسرمایهبرایمثبتاثرپنج

اینومس.کندمیتسهیلرادانشتسهیموخلقاجتماعیسرمایه،دوم.دهدمیکاهشرامبادله
روانازمانسدرمشترکفهمگسترشطریقازسازماندرهمبهوابستههایفعالیتجریانکه

دمتخترکهایهزنیهراهاینازوکندمیپیداافزایشسازمانیانسجامچهارم.شودمیسازی
ردنکحداکثرطریقازپنجم،.یابدمیکاهشکارکنانمجددآموزشوجذبوجاییبهجا

میایشافزصنعتمتوسطازتربیانسودکسبدرراخودشانسهاشرکتهمکاریهایارزش
.دهند



شته باشد، در سطح فردی نیز سرمایه اجتماعی می تواند کمک شایانی به پیشرفت افراد دا•
نشان می به طور مثال یافتن شغل یکی از شناخته ترین عواید شبکه ها است شواهد محکم

دد که اغلب مردم مشاغل خویش، دستمزد های بهتر  و مشاغل رضایت بخش تر را به
. جای کانالل های رسمی از طریق تماس های فردی پیدا می کنند



سرمایهکهدادنشانشد،انجام2000سالدرهمکارانشوپترسنوسیلهبهکهدیگریتحقیقالبته•
مطالعهبااو.ارددکاربردیابیشغلبرایسیاهانازبیشآمریکاپوستانسفیدبیندراجتماعی

یابیکاربرایاجتماعیهایشبکهازسفیدپوستاندرصد80کهشدمتوجهشغلمتقاضی35000
.کنندمیاستفادهروشاینازسیاهانازدرصد5فقطکهاستحالیدراینوکنندمیاستفاده



عملکرد سازمان-7

وبهترخدماتارائهدولتیسازمانیکدر.داردراخودخاصتعریفسازمانیهردرعملکرد•
مانسازعملکردشاخصواستمطرحاصلیهدفعنوانبهجامعهعمومیثروتورفاهتوسعه
رفاهبااجتماعیمایهسرمثبترابطه(...وبیکربوردیو،کلمن،پوتنام،)مختلفتحقیقاتباواست

برعالوهعملکرد،شاخصتولیدیهایشرکتدراما.استشدهاثباتجامعهاقتصادیتوسعهو
ارکنانکودارانسهامرضایتوسودبرگیرندهدرجامعهمنافعحفظوسازمانمشتریانرضایت
هایشرکتدرمختلفیهایمدلنیزهاشاخصاینگیریاندازهبرای.باشدمینیزسازمان
.داردوجوداروپاییوآمریکاییژاپنی،

مان رضایت مشتریان ساز
و حفظ منافع جامعه

سود و رضایت سهام 
داران و کارکنان 

سازمان



: از متداول ترین الگوهای اجرایی فرایند ارزیابی عملکرد سازمان عبارتند از•
مدل دمینگ در ژاپن ،-الف•
مدل کارت امتیازی متوازن . ب•
مدل  مالکوم بالدریج در آمریکا  -ج•
مدل بنیاد کیفیت اروپا( د•

دمینگ



چنینهموجهانرداروپاییکیفیتبنیادمدلازاستفادهگستردگیبهتوجهباتحقیق،ایندر•
بنیاددلمازدارد،صنعتیوتولیدیهایشرکتبامدلاینکهبیشتریخوانیهموکشورمان

درسازمانایجنتبهمربوطامتیازاتوشدهاستفادههاسازمانعملکردسنجشبرایاروپاکیفیت
عملکرداخصشعنوانبهاست،شدهانجامپرسشنامهرویکردبامدلایناساسبرکههاییارزیابی
بهاروپاکیفیتبنیادتعالیمدلتوضیحپسادامهدربنابراین.استگرفتهقرارنظرمدهاشرکت
.شودمیپرداختهمدلایندرنتایجمعیارهایبررسی

انامتیازات مربوط به نتایج سازم



مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا-8

:زیر می شودمدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا مبتی بر هشت مفهوم بنیادین است که شامل موارد•
نتیجه گرایی،•
مشتری گرایی•
رهبری و ثبات در مقاصد•
مدیریت مبتنی بر فرایند ها و واقعیت ها•
توسعه و مشارکت کارکنان•
یادگیری و بهبود مستمر•
توسعه همکاری های تجاری•
مسئولیت های اجتماعی سازمان•



یعنیبخش،دوقالبدرکهدهدمیقرارارزیابیموردمعیار9اساسبرراهاسازمانمدلاین•
ایندرنتایجرمعیاچهاروسازتوانمندمعیارپنج.اندشدهبندیطبقهسازماننتایجوسازهاتوانمند

کهایگونهبهداردوجودتعاملEFQMمدلدرنتایجوسازهاتوانمندمیان.داردوجودمدل
بهبودنتایجازردبازخوگرفتنباسازهاتوانمندوآیدمیدستبهسازیتوانمنداجرایاثربرنتایج
سازتوانمندهبودبویافتهبهبودهاسازتوانمندتاکندمیکمکیادگیریونوآوری.کنندمیپیدا
.داشتخواهددنبالبهرانتایجبهبودها،

•



. ده استمدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا در قالب شکل ارائه ش



نتایج در مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا-9

شاخص های . اشدبر اساس مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا، نتایج هر سازمان مشتمل بر چهار بعد می ب•
.آمده است1مور مطالعه برای ارزیابی هر یک از این نتایج در قالب جدول 





های تحقیقفرضیه -10

سازمان، بر اساس مطالعات صورت پذیرفته  در خصوص متغیرهای سرمایه اجتماعی  و عملکرد•
.  فرضیه های اصلی و فرعی این تحقیق حاضر به شرح زیر مطرح شد

:  فرضیه اصلی•
. عملکرد سازمان تابعی از سرمایه اجتماعی سازمان است-1•

فرضیه های فرعی•
. عملکرد سازمان تابعی از شبکه اجتماعی درون سازمان است-2•
. عملکرد سازمان تابعی از اعتماد در سازمان است-3•
. عملکرد سازمان تابعی از هنجارهای مشترک تعامل و همکاری در سازمان است-4•



تحقیقشناسی روش -11

دریاجتماعسرمایهگذاریاثرالگویساختنجهتدروایتوسعههدفلحاظازتحقیقاین•
کیفیتحقیقاتتنوعازدادهنظرازوبودهکشورخودروصنعتدرفعالهایشرکتعملکرد

.ستابودهپیمایشاجتماعیسرمایهسنجشزمینهدرتحقیقاستراتژی.شودمیمحسوب

صنعت خودرو



وابستهیرهایمتغو(اجتماعیسرمایه)ُبینپیشهایمتغیرمیاندوبهدورابطهبررسیمنظوربه•
نهاییمدلکهجاییآنازامااست،شدهاستفادهسادهرگرسیونروشاز(سازمانعملکرد)

مدلروشازستابرقرارمتغیرهااینمیانپییچدهروابطوبودهمتعددمتغیرهایبرمشتملتحقیق
.استهشدبرداریبهرهمتغیرهابینکلیارتباطاتسنجشجهتدرساختاریمعادالتسازی



12(یرانمدوکارشناسانکارمندان)انسانیمنابعمختلفسطوحشاملتحقیقاینآماریجامعه•
شرق،خودروالکتریکهایشرکتشاملخودروایرانصنعتیگروهشهبعهایشرکتازورد

وقطعاتتهیهچرخشگر،(ایدم)ایراندیزلموتورهایتولیدمحوری،قطعاتوخودروامداد
نایعصمشهد،سازیرینگسبزوار،خودروکامل،(ایساکو)خودروایرانفروشازپسخدمات

.ستابودهخودروایمنو(ایسیکو)خودروایرانمهندسیخدماتپیشرفته،هایقالبریلی،
.استنفر7260برمشتملها،شرکتاینکارکنانتعدادمجموع



ردبودنموثرلدلیبه.شدتعییننمونهحجمکوکرانفرمولازاستفادهباوجامعهحجمبهتوجهبا•
نمونهروشباتاشدتالشهاشرکتایناجتماعیسرمایهمحاسبهدردهندگانپاسخسازمانی

اجتماعیسرمایهسنجشپرسشنامهاساس،اینبر.شودکنترلعاملایناثرایطبقهتصادفیگیری
قابلپرسشنامهمورد815تعداداینازوتوزیعبررسیموردجامعهاعضایازنفر900میاندر

پاسخیلیتحصمدرکحداقل.شدمحاسبههاشرکتاجتماعیسرمایهنتایجواوریجمعتحلیل،
.بودندسال5ازباالترکارسابقهدارایآناناکثریتوبودهدیپلمدهندگان



ملکردعارزیابینتایجازهاشرکتعملکردبهمربوطهایدادهگردآوریبرایتحقیقایندر•
.شداستفادهداریبربهرهپرسشنامهرویکردبهتوجهبااروپاکیفیتبنیادمدلاساسبرهاسازمان

بودهدیپلمزیرودیپلمدرصد21ودانشگاهیتحصیالتدارایدرصد56شدهبررسینمونهدر
ازبیشومدیریتیپستدارایدهندگانپاسخدرصد18ازبیش.اندبودهنامشخصنیزدرصد3و

زااطالعاتگردآوریابزارهایرواییتحقیقایندرچنینهم.اندبودهکارشناسدرصد49
همبستگییبضروکرونباخاتفاقضریبمحاسبهاساسبرنیزآنپایاییومحتوااعتبارروش

.شدتاییدنیمهدومیان



یافته های تحقیق-12

یاورجمعهایدادهاساسبرتحقیق،دربررسیموردهایشرکتازیکهراجتماعیسرمایه•
عتیصنگروهتابعههایشرکتدرپذیرفتهصورت1389سالدرکهمقطعیپیمایشطریقازشده
وسیلهبهشدهکسبامتیازاتمیانگین،2جدولدر.استشدهگیریاندازهخودرویایران

درجرکمشتهنجارهایواعتماداجتماعی،شبکهشاملاجتماعیسرمایهمولفهسهدرهاشرکت
طیفازآنردوطراحیمحققوسیلهبهکهایپرسشنامهازاستفادهباهامیانگیناین.استشده

.استشدهمحاسبهشدهاستفادهلیکرت

شاملسرمایه اجتماعی : مولفهسه 
اجتماعیشبکه  -1

اعتماد  -2
هنجارهای مشترک-3



باودروخایرانصنعتیگروهتابعههایشرکتارزیابیاساسبرعملکردبهمربوطاطالعات•
وشدهمحاسبهابیخودارزیپرسشنامهرویکردبااروپاکیفیتبنیادسازمانیتعالیمدلازاستفاده

باکهآنهبتوجهبااستآمدهعملکردهایمولفهارزیابیبهمربوطنتایجمیانگین3جدولدر
یهسرمامورددرشدهآوریجمعهایدادهخوانیهماسمیرنوف،کولموگروفآزمونازاستفاده

.گرفتقرارتاییدمورد0/05سطحدرنرمالتوزیعباسازمانعملکردواجتماعی



سازمانملکردعبراجتماعیسرمایهاثرشناساییدنبالبهتحقیقایندرکهجاییآنازهمچنینو•
بهسازمانعملکردو(مستقل)بینیپیشمتغیرعنوانبهاجتماعیسرمایهگرفتننظردربا.هستیم
هایمتغیرمیانیهمبستگتحلیلبرایمتغیرهیکرگرسیونروشاز(وابسته)مالکمتغیرعنوان

باماعیاجتسرمایهرابطهاساساینبر.استشدهاستفادهسازمانعملکردواجتماعیسرمایه
.گرفتقرارتاییدموردسازمانعملکرد

سرمایه 
اجتماعی

عملکرد 
سازمان









الگوی نهایی تحقیق با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری-13

دهندهشکیلتایجادروابطساختارزایکپارچهالگوییکارائهمنظوربهحاضرتحقیقپایاندر•
اینبر.شداستفادهساختاریمعادالتسازیمدلروشازسازمانعملکردواجتماعیسرمایه
اجتماعی،یهسرمادهندهتشکیلابعادعاملبارنخستتاییدعاملیتحلیلازاستفادهبااساس

.گرفتقراربررسیموردسازمانعملکرد
اجتماعیایهسرمدهندهتشکیلایجادتمامیعاملیباکهدادنشانتاییدیعاملیتحلیلنتیجه•

ازصمیمیتعنصردارد،0/4ازکمترعاملیبارکهمتغیریتنهااماباشدمی0/40ازباالترسازمان
تشکیلعادابازرامتغیراینتوانمیواستسازماندرمشترکهنجارهایدهندهتشکیلمتغیرهای

سازمانکردعملمتعددتشکیلابعادتاییدیعاملیتحلیلدرکردحذفمشترکهنجارهایدهنده
تشکیلمتغیرهایاینورودوبود0/4ازباالترعملکرددهندهتشکیلمتغیرهایتمامیعاملیبار

.استسازمانعملکردواجتماعیسرمایهدهنده









دهندهتشکیلیهامتغیرمیانپیچیدهروابطبررسیبهلیزرلافزارنرمازاستفادهبااساساینبر•
ومیمفهمدلنهایی،مدلتدوینبرایپایاندروپرداختهسازمانعملکردواجتماعیسرمایه
.شدارائه2شکلنمودارصورتبهساختاریمعادالتمدلسازیقالبدرتحقیق





سازمانعملکردواجتماعیسرمایهدهندهتشکیلمتغیرهایمیانروابطکنندهتاییدمسیرضرایب•
.استشدهارائه3شکلنمودارقالبدرنیزآناستانداردتخمینمدلوبوده





دیگربعددوازترقویتاثیریاجتماعیشبکهکهدهدمینشان3شکلنموداردرمندرجالگوی•
دیگریحددرالبتهداردسازمانعملکردبرمشترکهنجارهایواعتمادیعنیاجتماعی،سرمایه

برایشدهبهمحاسآمار،ارزشکهایگونهبه.دارندسازمانعملکردبرمعنادارومثبتتاثیرینیز
ازمانسعملکردباتعامل،وهمکاریمشترکهنجارهایواعتماداجتماعی،شبکهمیانروابط

باماعیاجتسرمایهابعادبینرابطهبودنمعناردارومثبتنشانگرکهاستبوده0/96ازبیش
.استسازمانعملکرد

اعتماد  و هنجارهای 
مشترک



شاخص های نکویی برازش مدل نهایی تحقیق-14

همومدلبرازندگیمطلقشاخصجملهازبرازشمطلقهاشاخصنهایی،مدلخصوصدر•
میانگینهاشاخص.باشدمی0/05و0/91برابرمدلبرازندگییافتهتعدیلهایشاخصچنین

شاخصنهایتدروهستند0/05بابرابراستانداردخطایمجذورمیانگینوپسماندخطایمجذور
مدلمناسببرازشنشانگرهمهکهاست0/084برابرنیزنهاییمدلتقریبخطایآوردبرجذر

هست
.ستامعنادارومثبتمطالعهموردهایسازمانعملکرددرمشترکهنجارهایتاثیرکهچهاناز•

هتجدرسازمانیتعهدوهمکاریهنجارهایبهتوجهوسازماندرمشترکهویتتوسعهوایجاد
.گیردقرارتوجهموردبیشترعملکردبهبود



نتیجه گیری-15

فرعیهایفرضیهویاصلفرضیهتاییدبهتوجهباتحقیق،ایندرپذیرفتهصورتمطالعاتاساسبر•
برعالوهردیگعبارتبه.استهاآناجتماعیسرمایهازتابعیهاسازمانعملکردکهشدمشخص

سرمایهازلحاصمنابعفکری،وانسانیفیزیکی،مالی،منابعجملهازانسانیمنابعانواعسایر
ازبعدیبهرتدرارتباطاتچگونگیوحجمازمتاثرکهاستسازماناجتماعیشبکهاجتماعی،

ازآمدهدستبهنتایجبهتوجهباروایناز.دارندقرارسازمانعملکردبراثرگذاریشدتنظر
:شودمیپیشنهادتحقیق





.ودشتوجهصنعتیهایشرکتدروناجتماعیسرمایهبهسازمانعملکردبهبودجهتدر-1•
ارتباطاتوعتنوشبکهاندازهتوسعهتاشودسعیسازماناجتماعیشبکهاهمیتبهتوجهبا-2•

پیدااهشکسازماندروناجتماعیشبکهمراتبسلسلهوگرفتهقرارتوجهموردسازمانیدرون
.کند

ادقانه  در جهت افزایش سرمایه اجتماعی سازمان توسعه اعتماد درون سازمانی از طریق برخورد ص-3
به کارکنان به و شفاف سازی روابط با کارکنان صورت پذیرد و به منظور ایجاد اعتماد مدیران نسبت

.  مقوله توانمند سازی کارکنان بیشتر توجه شود


