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 چکیده
شتری صر م ست. بر مفاهیم مرتبط با آن همچون اهمیت توجه به آن و مداری، ع سرمایه اجتماعی را دوچندان نموده ا

ــاو و با توجه به  ــرمایه اجتماعی در ایداد راتارهایی که مندر به ار  نقش تعییناین اس ــتر کننده س یان م آارینی مش
سا مان شتریان و  سا مان هام شتریان و بهرهها در جهت مواقیت  سط م صله تو ا ت شدموجب  ،شوندمیمندی ا  مزایای حا

ــرمایه اجتماعی بر راتار هم ــی تاسیر س ــر، بررس ــرمایه هدف ا  اندام مطالعه حاض خلقی ار   با تاکید بر نقش میاندی س
العات توصــیفی ا  نو  ها در حو ه مطآوری دادهســاختاری باشــد. این مطالعه بر اســاو هدف، کاربردی و ا  نهر نعوه جم 
ستان یزد تشکیل دادهپیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و سرپرستان شرکت ند اهای کاشی و سرامیک ا

ــتفاده ا  رو  نمونه ــادای تعداد گیری طبقهکه با اس ــدنفر تعیین  181ای تص ــتا، ند. ش های موردنیا  جهت دادهدر این راس
ستفاد سشنامهتعلیل روابط با ا شاخص روایی معتوا و پایایی آن به  ه ا  پر سبت روایی معتوا و  ستفاده ا  ن که روایی آن با ا

ضریب آلفای کرونباخ ار یابی و تایید  ضیه، جم شدکمک  شد. تعلیل ار ستفاده ا  رو  مدلآوری  ادالت سا ی معها با ا
نشــان شــده حاصــلنتایج  که اندام گرات SMART- PLSاازار ســاختاری با رویکرد حداقل مربعات جز ی به کمک نرم

خلقی ار  ، ا  طریق سرمایه ساختاری نیز تاسیر مثبت دهد که سرمایه اجتماعی عالوه بر اسرگذاری مستقیم بر راتار هممی
 خلقی ار   دارد. و معناداری بر راتار هم
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 مقدمه .1

ها قرار داده است. بر این اساو تال  در های متعددی را پیش روی سا ماناضای رقابتی عصر حاضر چالش
ود شیابی به مزایای رقابتی پایداری میهایی عالوه بر ضمانت بقای سا مان، مندر به دستمقابله با چنین چالش

ی ا  های تولید ار   را یکها یا شبکههمواره ایداد حلقهگیرندگان کالن سا مانی، گذاران و تصمیمسیاست .]۷۷[
آارینی نیا مند های ار  دستیابی به چنین شبکه .]18[ترین راهبردهای دستیابی به مزایای رقابتی برشمردند مهم

ظ انفعان کلیدی سا مان بوده که سرمایه ار شمند لعمند میان ذیایداد و توسعه روابط و تعامالت مستمر و هدف
  .]۷8[ شودمیسرمایه اجتماعی مطرح ، مدیریت پیشینه. این سرمایه ار شمند در شودمی

 ازودهاحیاتی و موردنیا  سا مان همچون دانش و ار   توان مناب یاست که م ینا یاجتماع یهسرما یهاصل نهر
 یسا مان اجتماع یژگیو، یاجتماع یهسرما. ]14[ دست آوردهب ااراد ینب یروابط اجتماع یهاشبکه یقرا ا  طر
 سود متقابل جهت تعققرا  یو هماهنگ یهمکار و بوده یها، هندارها و اعتماد اجتماعشده که شامل شبکه یفتعر

 یهشوند و سرما متصلبه هم  یشبکه اجتماعموجود در توانند جدا ا  روابط ینم ااراد .]۷1[ سا دیم یرپذامکان
 .]1۰[ اندبرس یبها آسآن ینبه روابط ب یاکند  یدادار   مشتر  ا یانو مشتر هاسا مان ینممکن است ب یاجتماع

ننده کگیرد، پایدار بوده و تضمینها شکل می یرا ار شی که به صورت مشتر  توسط ذینفعان کلیدی سا مان
دهنده ارا ههای سا مان ینب یا  همکار یندیار   ارآ یداد، ایتدار پیشینهمطابق  .]14[مزایای رقابتی است 
های اجتماعی بر پایه روابط مملو ا  اعتماد بر این اساو ایداد شبکه .]۷8[ کنندگان استو مصرف کاالها و خدمات
 .]14[ است ینی مشتر آارار   یدادااصلی  یشهر شودها نامیده میهای اجتماعی سا مانکه همانا سرمایه

ارهای رات آارینی مشتر ِدر برو  راتارهایی که مندر به ار  رغم اهمیت واالی اسرگذاری سرمایه اجتماعی علی
 . ]1۹[شود، مطالعات کاربردی معدودی در این  مینه اندام گراته است خلقی ار   میهم

های ارتباطی تعاملی میان خلقی ار   شامل کلیه راتارهایی است که مندر به ایداد حلقهراتارهای هم
ا مان آارین را برای ساندیشی و تولید دانش ار  طریق  مینه همشده و بدین سا ماننفعان داخلی و مشتریان ذی

دهد سرمایه اجتماعی ا  طریق ارتقاء و توسعه برخی عوامل در پیشینه مطالعات موجود نشان می .]8[سا د مهیا می
شدت ی ا  این عوامل که به. یک]1[خلقی ار   داشته باشد تری بر همتواند اسرگذاری ملمووسطح سا مانی می

سرمایه  .]۷[های سرمایه اکری است ترین شاخصتاسیر سرمایه اجتماعی قرار دارد، سرمایه ساختاری ا  اصلیتعت
ط است ها و سایر موارد مرتبساختاری شامل مناب  غیرانسانی تولید دانش بوده که شامل ساختارها، ارایندها، اناوری

های ارتباطی مستمر و سرشار ا  اعتماد  مینه اازایی اکری و برقراری شبکهسرمایه اجتماعی ا  طریق هم .]1[
تواند مناب  ساختاری سا مان را در جهت نیل به اهداف عالیه ها و هندارهایی که میال م را برای تثبیت ار  

توان  مینه پذیر  تعدیالت در مناب  یه اجتماعی میگیری ا  سرمابا بهره .]4[آورد سا مان تعدیل نماید، اراهم می
ا و ههای اصولی ال م جهت اشترا  دیدگاهطریق  یرساخت و پایهساختاری و غیرانسانی را اراهم آورد تا بدین

نفعان کلیدی سا مان شامل گیری ا  چنین سرمایه ساختاری، ذیبا بهره .]۷۷[تبادل آراء در سا مان اراهم آید 
نی مشتر  آاریداران و مشتریان با سهولت بیشتری با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و ار  ، مدیران، سهامکارکنان

 گیرد. میان آنان به صورت اسربخشی اندام می
وناگون های گبا این تفاسیر مسئله اصلی این مطالعه سطوح پایین راتارهای هم خلقی ار   در میان سا مان

ینکه متاسفانه علیرغم اهای اجتماعی و ساختاری در تغییر سطوح آن است. کننده سرمایهو بررسی نقش تعیین
واند مناا  تاهمیت راتارهای مشارکتی میان ذینفعان اصلی سا مان به اسبات رسیده اما این سطوح مشارکتی که می

یان ت آن را به کیفیت ارتباطات متوان علگیرد که میها به همراه آورد به درستی شکل نمیاراوانی را برای سا مان
گذار سرمایه اجتماعی در سا مان است نسبت داد. به همین علت در این مطالعه نفعان اصلی سا مان که پایهذی

 تصمیم بر آن شد که این رابطه موردبررسی و تعلیل قرار گیرد. 
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به  نفعان بتواند مندررتباطی با ذیهای ارود که سرمایه اجتماعی ا  طریق ایداد حلقهبر این اساو انتهار می
ود. شخلقی ار   در سا مان گردد که نتیده آن به صورت مستقیم مندر به عملکرد نهایی سا مان میراتارهای هم

ید بر خلقی ار   با تاکبنابراین هدف اصلی ا  اندام مطالعه حاضر بررسی تاسیر سرمایه اجتماعی بر راتارهای هم
بررسی  خلقی ار  اختاری است. ابتدا اسرگذاری مستقیم سرمایه اجتماعی بر راتارهای همنقش میاندی سرمایه س

خلقی ار   با نقش میاندی سرمایه ساختاری تعلیل گردد و سپس تاسیر سرمایه اجتماعی بر راتارهای هممی
ی خلقراتارهای هم شود. نوآوری عمده مطالعه حاضر در این است که تاکنون ارتباط میان سرمایه اجتماعی ومی

های تولد کاشی و سرامیک استان یزد صورت نگراته ار   در داخل کشور و در قلمرو موردبررسی یعنی شرکت
است. امید است اندام این مطالعه بتواند شکاف مطالعاتی موجود در خصوص اسرگذاری سرمایه اجتماعی بر راتارهای 

ی تولید هاهای رقابتی شرکتتواند در راستای تدوین استراتژیمی خلقی ار   را کاهش دهد. نتایج این مطالعههم
 معور مورداستفاده قرار گیرد. های مشتریکاشی و سرامیک و همچنین سایر سا مان

متغیرهای موردبررسی در راستای اهم و در  بیشتر موضو ،  پیشینۀنهری و  مبانیاین مطالعه پس ا  بررسی 
ر انتها دارد. دشده را بیان میهای تدوینرو  اندام تعقیق را بیان نموده و سپس نتایج حاصل ا  بررسی ارضیه

ی های موردبررسبرداری سا مانشده، پیشنهادهایی جهت بهرهنیز پس ا  بعث و بررسی در خصوص روابط بررسی
 نماید. های مشابه ارا ه مینین سایر سا مانو همچ
 
 پژوهشنظری  و چارچوب مبانی .2

 سرمایه اجتماعی

( یک تصویر کلی ا  مفهوم سرمایه اجتماعی ارا ه نمود که بیشتر دربرگیرنده مسا ل انسانی و 1۹1۹هنیفن )
اولین کاربرد رسمی آن به اصول ها داشت، رغم اهمیتی که مفهوم سرمایه اجتماعی در آن سالعلی .]6[تربیتی بود 
های اشرده ا  ارتباطات ( سرمایه اجتماعی را حلقه1۹6۰گردد. جاکوب )( با  می1۹6۰) 1ریزی شهری جاکوببرنامه

 شد. پسشهروندان در جامعه مدنی دانسته که در جهت اازایش وحدت عمومی و اتعاد اجتماعی به کار گراته می
ها نیز به اهمیت سرمایه اجتماعی پی برده و سعی شناسی، سا مانمفهوم در جامعه ها ا  پیدایش اینا  گذشت سال

در سطح سا مانی، سرمایه اجتماعی به معنای  .]1۷[برداری ا  آن در جهت پیشبرد اهداف خود نمودند در بهره
تماد متقابل ر پایه اعنفعان اصلی سا مان بوده که بگراته متشکل ا  عناصر و ذیهای ارتباطی و تعاملی شکلحلقه
کاربرد سرمایه اجتماعی در سا مان مناا  بیشماری  .]۷4[آورند آارینی مطلوبی را برای سا مان به ارمغان میار  

زایش اا و تر دانش، توسعه روابط مبتنی بر اعتماد، کاهش نرخ تر  خدمت و جابداییرا همچون تسهیم اسربخش
های متنوعی در اندیشمندان شکل گیرد به تا دیدگاه شدچنین اهمیتی سبب  .]1۷[سبات سا مانی را به همراه دارد 

 .]1۷[دهند ها پایه نهری سرمایه اجتماعی را تشکیل مینعوی که این دیدگاه
ه است که هر یک ا  منهری شدسا ی وجوه پنهان سرمایه اجتماعی ارا ه های گوناگونی در جهت شفافمدل

شده در ارتباط های ارا هترین و پرکاربردترین مدلیکی ا  مهم .]۷1[اند تماعی نگریستهمتفاوت به مفهوم سرمایه اج
 با سرمایه اجتماعی شامل دو بعد سرمایه پیوندی و سرمایه ارتباطی است. 

ا هاین نو  ا  سرمایه اجتماعی بر ایداد و توسعه پیوندهای مستمر و قوی میان گروه سرمایه اجتماعی پیوندی:
ااراد غیرهمگن متمرکز است. سرمایه اجتماعی پیوندی در تال  است تا شبکه اجتماعی ناهمگنی را در سا مان و 

طریق پیوندهای قوی جهت پیشبرد اهداف سا مانی که ممکن است با مناا  شخصی یا گروهی ایداد نماید و بدین
 ن نو  سرمایه اجتماعی مناا  جمعی را موردای .]1۰[برداری قرار گیرد خاص در تضاد باشد، مورداستفاده و بهره
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ده و در تال  است تا بتواند میان کلیه اارادی که به نعوی با مناا  مرکزی سا مان در ارتباط هستند تاکید قرار دا
پیوندی قوی و اسربخش ایداد نماید. بر این اساو در این نو  سرمایه اجتماعی ااراد با مناا  متفاوت و ناهمگون 

سربخش که بتوانند با برقراری ارتباطات انمایند و تال  خواهند کرد اسربخش با یکدیگر ارتباط برقرار می به صورت
 .]۷1[نقطه مشترکی برای خود بیایند 
برخالف سرمایه اجتماعی پیوندی، این نو  ا  سرمایه اجتماعی بر ایداد ارتباطات  سرمایه اجتماعی ارتباطی:

سرمایه اجتماعی ارتباطی  .]1۲[ها یا ااراد همگن متمرکز است تعاملی میان گروههای گیری حلقهمستمر و شکل
د ریزی نماید که در جهت ایداگروهی در تال  است تا شبکه اجتماعی همگنی را پایهبا تمرکز بر ارتباطات درون

این قبیل سرمایه در تال  است تا بتواند  .]1۰[های جمعی در سطح سا مانی مورداستفاده قرار گیرد و توسعه ار  
یل ااراد این قبهایی با اهداف و مقاصد همگن و همراستا ارتباطات قوی و اسربخشی ایداد نمایند. میان ااراد یا گروه

ا تسهیم نمایند بها با تکیه بر اهداف مشتر  و مقاصد همگن و همراستا یکدیگر را پیدا نموده و سعی مییا گروه
 .]1۲[و همکاری در برخی راتارهای مشتر ، اهداف نهایی خود را به دست آورند مناب  

 لقی ارزشرفتار هم خ  

شتریاننفعالقی ار   سمره تال  جمعی ذیخَهم شامل، کارکنان، م سا مان  ست. ترکیب سهامو  ن  داران ا
در  .]11[شود ار   نامیده میلقی خَهم ،آارینی مشتر های عناصر اصلی سا مانی مندر به ایداد ار  اعالیت

سا ماناین نو  ار   صلی در خَآارینی تنها  ستند که نقش ا شت بلکه ار   ایدادها نی ده شلق دانش خواهند دا
های مشتر  ااراد حقیقی و حقوقی بوده که ا  مناا  سا مانی که ضامن بقا و توسعه سا مانی است حاصل تال 

ــهمی دریاات می ــرکت خلقیهم .]8[کنند س های تولیدی در ار   اولین بار در اواخر قرن نو دهم موردتوجه ش
سا مانی قرار گرات. راتارهای هم مینه توسعه نوآوری شتراکی خلقی ار   گامهای  های خلق ار   به صورت ا
ست  شده ا شتر  نیا مند ایداد گیری چنین ار  شکل .]16[تعریف  سا مان های همنهامآارینی م خلقی در 

اند. هر یک ا  این عناصر نقشی واحد و ها ا  عناصر متعددی تشکیل شدهخلقی در سا مانهای هماست. سیستم
گیری ایفا کرده و ســاختار و ارایندهای درونی مختص به خود را دارد. برآیند ســاختارهای مدزا در ارایند تصــمیم
ود شوان یک نتیده یا خروجی سیستم میهای خلق مندر به ایداد راتاری مشخص به عندرونی عناصر سیستم
گیرد تا در درون خود اندام می نهامیطراحی چنین  .]۷۹[دهد آارینی مشــتر  را شــکل میکه در نهایت ار  

ام دهد. اند نهامگذاری مطلوبی را متناسب با اهداف عالیه سا مان و همچنین شرایط درونی و بیرونی بتواند هدف
وانند تلق در خارج ا  معدوده سیستم صورت گیرد، آن وقت عوامل متعدد بیرونی میخاگر طراحی یک سیستم هم

  .]۹[آارینی مشتر  را با اختاللی جدی مواجه سا ند تاسیرات منفی در عملکر سیستم ایداد نموده و ارایند ار  
با گذشت  مان به ها بوده که خلقی ار   معطوف به مشتریان سا ماندر گذشته عمده توجهات راتارهای هم

خلقی ار   را شامل معدوده درونی سا مان نیز راه یااته است. برخی ا  صاحبنهران این حو ه، راتارهای هم
اند که در نهایت مندر به توسعه چارچوب اشتراکی میان تعامالت و وااداری و تعهد مشتریان به سا مان معنا نموده

خلقی ار   را ارا ه نمود که در ( چارچوب جدیدی ا  راتارهای هم4۷۰۰) 1یی .]۷6[گردد سا مان و مشتریان می
گیرد. معور اولیه بعث در ارتباط با تال  به منهور درگیرنمودن سه حو ه اصلی موردبعث و بررسی قرار می

 شده توسط مشتریان واادار سا مانهای مطرحمشتریان در ارایندهای سا مانی و تمرکز بر دریاات و تعدیل ایده
ان را به های ارتباطی، مشتریاست. در این وضعیت مدیریت سا مان در تال  است تا بتواند با ایداد و توسعه شبکه

 یستی را میان سا مان و مشتری به همراه آورد. معور معدوده سا مانی نزدیک کرده به نعوی که این ادرا  هم
ان سا مانی بوده که با مشتریتان و کلیه ااراد درونگراته مدیران و سرپرسهای صورتبعدی در ارتباط با حمایت

                                                                                                                                                 
1 . Yi 
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های منطقی و نهامند ا  گذاران سا مانی عمده تمرکز خود را بر حمایتعمده شرکت در ارتباط هستند. سیاست
نمایند که سمره آن توسعه روابط مبتنی بر اعتماد مشتریان در  مینه مسا ل حقوقی، مادی و معنوی معطوف می

مدیران سا مان تالشی مستمر  است.آخرین معور در این الگو، طراداری ا  مشتریان عمده سا مانی متقابل است. 
دهند. سا مانی که چنین معوری را در خود در جهت شنیدن صدای مشتریان و توجه به انتقادهای آنان به خرج می

د بر اندام ارایندهای درونی خو مدار شناخته شده که عالوهشک به عنوان یک سا مان مشتریتقویت نماید، بدون
 .]۷۷، 11[رد گذاپذیری اجتماعی را به نمایش میدر جهت دستیابی به منفعت اقتصادی، سطح باالیی ا  مسئولیت

 سرمایه ساختاری

های غیرانسانی سرمایه ساختاری به تمامی اندوخته. ]4[سرمایه ساختاری یک ا  ابعاد اصلی سرمایه اکری است 
های اندام کار است. های داده، ارایندها و رویهگردد که دربرگیرنده نمودارهای سا مانی، پایگاهمیدانش اطالق 

 های اجرایی،های رهبری، ساختار سا مانی، دستورالعملاین مفهوم دامنه وسیعی ا  عناصر ضروری همچون سبک
سرمایه  .]۲[کند ها مینصیب ااراد و سا مانشود که ار   اازوده اراوانی را های اطالعاتی و ... را شامل میجریان

شود و با ابعاد اصلی سرمایه اکری همچون ساختاری بخش حامی و پشتیبان سرمایه اکری سا مان معسوب می
پژوهشگران عرصه سا مانی، سرمایه ساختاری را یک ار   درونی  .]11[سرمایه انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد 

ه در اختیار سا مان بوده و با جابدایی کارکنان، این سرمایه ا  اختیار سا مان خارج اند کسا مان معرای نموده
 .]۷[شود نمی

های سا مانی دارد. این مفهوم اشاره به ساختارها و ارایندهای سرمایه ساختاری ارتباط تنگاتنگی با سایر سرمایه
گیری مطلوب ا  دانش های خود و بهرهاعالیتهای انسانی ا  آن در جهت اندام درونی سا مان دارد که سرمایه

( سرمایه ساختاری را ارایندهایی شامل مناب  غیرانسانی دانش در نهر گراته ۷۰۰۷) 1نمایند. بونتیساستفاده می
گیرد. بر اساو این های اکری و ادراکی نیروی انسانی شکل میسرمایه ساختاری ا  طریق ورودی .]1[است 
رد و ا  بسمررساندن اهداف عالیه سا مان بهره میابزاری در راستای بهاری ا  سرمایه انسانی، سرمایه ساخترویکرد، 

سرمایه  .]۷[های انسانی سا مان وابسته است سویی دیگر به منهور حفظ حیات خود و تددید ساختار به سرمایه
 های سا مانی میانیندها و رویهسا د که تسهیم دانش موجود سا مانی ا  طریق اراساختاری شرایطی را معیا می

های انسانی های سرمایهدر سویی دیگر، توانمندی .]۷۰[گیرد نفعان اصلی سا مان به صورت اسربخش اندام میذی
های ساختاری قابلیت ارا ه دارند و ساختارها و اجزای اصلی سرمایه ساختاری به وسیله سا مان با تکیه بر سرمایه
گردد. بر این اساو هر چند سا مانی ا  کیفیت مطلوب نیروی انسانی کارکنان متبلور میتعامالت مستمر میان 

تواند به مواقیتی پایدار در صنعت خود دست یابد، برخوردار باشد اما سرمایه ساختاری مطلوبی را شکل ندهد، نمی
گیری ا  دانش جمعی را ن بهرهچرا که یک سا مان بدون وجود ساختارها و ارایندهایی به منهور انتقال دانش، توا

 .]11[شود ندارد و دانش موجود تنها به صورت اردی تثبیت می
 پیشینه پژوهش

سرمایه اجتماعی بر راتارهای هم به ]۷8[و همکاران  ۷چار تی سی اسرگذاری  خلقی ار   پرداختند. این برر
لهســتان اندام گرات، نشــان داد که ســرمایه نفر ا  کارکنان شــرکت تولید و مونتاد در  1۰۰۰مطالعه که در میان 

سا مان مندر به برو  راتارهایی می سطوح اعتماد در  سعه  آارینی جمعی را به شود در نهایت ار  اجتماعی و تو
له ]1۹[و همکاران   1همراه دارد. کوقات ـــاخصدر مقا های ســـرمایه اجتماعی بر ای به بررســـی اسرگذاری ش

ستفاده ا  مصاحبهخلقی اهای راتارهای همشاخص ته با ساختاریااهای نیمهر   پرداختند. در این مطالعه ابتدا با ا
                                                                                                                                                 
1 . Bontis 

۷ . Tchorek 

1 . Koghut  
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ــاخص ۷۷ ــرمایه اجتماعی و راتارهای همنفر ا  خبرگان آگاه به موضــو ، ش ــرکتهای س های خلقی ار   در ش
سایی  شنا سپس با بهرهشداناوری اطالعات  شنامه تو ی  1۷۰گیری ا  ه و  س ان و مدیران شده در میان کارکنپر

ــرکت ــاخصش ــت یااتند که ش ــرمایه اجتماعی تاسیر معناداری بر های اناوری اطالعات به این نتیده دس های س
سرمایه اجتماعی بر راتارهای  ]14[ 1یون و لیخلقی ار   دارند. های راتارهای همشاخص به بررسی اسرگذاری 
صالت و هویت هم سا مانی با نقش میاندی ا نفر ا   1۷۰سا مانی پرداختند. این مطالعه که در میان خلقی ار   

شرکت صورت های تولیدی کرهکارکنان  ستقیم و به  صورت م سرمایه اجتماعی به  شان داد که  جنوبی پرداختند، ن
سا مانی بر راتارهای هم صالت و هویت  ستقیم ا  طریق ا  ۷خلقی ار   تاسیر مثبت و معناداری دارد. ناپولئونهغیرم

سرمایه  ]۷۷[ران و همکا سانی و  سرمایه ان شامل  سرمایه اکری  سرمایه اجتماعی بر ابعاد  سی اسرگذاری  به برر
ــاختاری پرداختند. این مطالعه که در میان کتابداران کتابخانه ــا وپا ولو بر یل اندام گرات به این نتیدس ه های س

که تاسیر آن بر ســرمایه ســاختاری بیش ا  دســت یاات که ســرمایه اجتماعی بر ابعاد ســرمایه اکری اسرگذار بوده 
ای به بررسی و تعلیل ارتباط میان سرمایه اجتماعی و ابعاد سرمایه در مطالعه ]18[ 1جاسیم است.سرمایه انسانی 

شده در این مطالعه نشان داد که سرمایه آوریپرسشنامه جم  48بغداد پرداختند. تعلیل  4اکری در بانک راایدیان
ضیه اجتماعی تاسیر سرمایه اکری دارد. نتایج ار سرمایه اجتماعی مثبت و معناداری بر  شان داد که  های پژوهش ن

سانی و ارتباطی تاسیر مثبت و معناداری دارد.  ساختاری، ان سرمایه  شامل  سرمایه اکری  همکاران  توکلی وبر ابعاد 
سی در مقاله ]۷۲[ سرمایه اجتماعی بر مؤلفهای به برر سی تأسیر  سرمایه اکری برر ضر  پژوهشپرداختند. های  حا

سرمایه اجتماعی بر مؤلفه سرمایه نقش  س اکریهای  سی کرد ا ستان قم برر امعه ت. جدر ادار کل امور مالیاتی ا
نفر به طور تصادای انتخاب  1۰4نفر ا  کارکنان این سا مان تشکیل داده که ا  این بین  14۷آماری این مطالعه را 
طالعه نشان ا  اسرگذاری معنادار سرمایه اجتماعی بر ابعاد سرمایه اکری شامل سرمایه ساختاری، شدند. نتایج این م

 ای دارد. سرمایه انسانی و سرمایه رابطه
شان می شینه ن سی پی ستقیم و ا  برر صورت م سرمایه اجتماعی و راتار هم خلقی ار   به  دهد، ارتباط میان 

ساختاری آن هم با تاکید  سرمایه  سا مان و ا  منهر ذیطریق  سا مان تاکنون بر معورهای درونی  صلی  نفعان ا
های ننده سرمایهکموردبررسی قرار نگراته است. به همین علت اکثرا مطالعات صورت گراته به ار یابی نقش تعیین

هم خلقی  ایکننده در ارتباط مســتقیم با راتارهاند اما نقش تعیینهای اصــلی ســا مانی پرداختهاجتماعی در مولفه
ســـتر نفعان، بهای پیوندی میان ذیتواند با رویکرد مشـــارکتی و برقراری ارتباطات منطقی و حلقهار   که می

ارتباطی مطلوب و اسربخشی را اراهم نماید موردبررسی قرار نگراته است. این مطالعه در تال  است تا با تاکید بر 
شکاف مطالعاتی و نهری موجود در برده، برقراری ارتباط میان این دو متغیر نام سی این ارتباط بتواند  عالوه بر برر

 این حو ه را کاهش دهد. 
 چارچوب نظری پژوهش

خلقی ار   با توجه به نقش میاندی سرمایه این مطالعه در پی بررسی اسرگذاری سرمایه اجتماعی بر راتار هم
( بر اساو دو بعد سرمایه ۷۰۰6) ۷اساو مدل ویلیامزساختاری است. سندش سرمایه اجتماعی در مطالعه حاضر بر 

و همکاران  6خلقی ار   ا  مدل ییگیرد. همچنین به منهور ار یابی راتار همپیوندی و سرمایه ارتباطی اندام می
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گردد. جهت ار یابی سرمایه ساختاری نیز ا  الگوی ( شامل سه بعد مشتریان، طراداری و حمایت استفاده می۷۰۰4)
شده در های استفادهاین مطالعه که ترکیبی ا  مدل شود. در مدلگویه بهره برده می 6( شامل ۷۰1۰) 1آوری
خلقی ( است، سرمایه اجتماعی متغیر مستقل، راتار هم۷۰1۹) 1( و یون و لی۷۰۰۹و همکاران ) ۷های سئوپژوهش

 1 مفهومی این مطالعه به شرح شکله است. مدل شددانش متغیر وابسته و سرمایه ساختاری متغیر میاندی لعاظ 
 شود.ارا ه می
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (۷۰۰۹؛ سئو و همکاران، ۷۰1۹یون و لی، . مدل مفهومی پژوهش، منب : )1شکل 

 

 این مطالعه به شرح  یر است.های بر این اساو ارضیه

 .سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری تاسیر معناداری دارد 

 خلقی دانش تاسیر معناداری دارد.سرمایه اجتماعی بر راتار هم 

 خلقی دانش تاسیر معناداری دارد.سرمایه ساختاری بر راتار هم 

 تاسیر معناداری دارد. خلقی دانشسرمایه اجتماعی ا  طریق سرمایه ساختاری بر راتار هم 

 

 تحقیقشناسی روش .3

ها در حو ه مطالعات توصیفی ا  نو  آوری دادهمطالعه حاضر بر اساو هدف کاربردی و ا  منهر نعوه جم 
 نماید. بندی میهای علی طبقهها، این مطالعه را در حو ه پژوهشپیمایشی قرار دارد. رویکرد تعلیل داده

های تولیدی کاشــی و ســرامیک اســتان یزد کلیه مدیران و ســرپرســتان شــرکت جامعه آماری این مطالعه را
ــتفاده ا  رو  طبقهاند. نمونهتشــکیل داده ندی، بای تصــادای اندام گرات. معیار طبقهگیری در این مطالعه با اس

 ۷خطای  گیری کوکران در ضریبشرکت بوده که با استفاده ا  ارمول نمونه ۷1های موردبررسی به تعداد شرکت
ــد، تعداد  ــدی پژوهش تعیین نفر به عنوان نمونه 181درص  ۷۰۰گیری، تعداد ند. جهت اطمینان ا  کفایت نمونهش

شد. نرخ با گشت پرسشنامه به  1۹۷پرسشنامه در جامعه آماری موردنهر تو ی  و تعداد  پرسشنامه برگشت داده 

                                                                                                                                                 
1 . Avri 

۷ . Seo 

1 . Yoon and Lee 

 سرمایه اجتماعی

 سرمایه ساختاری

راتار هم خلقی 
 ار  

 پیوندی

 ارتباطی

 مشتریان

 طراداران

 حمایت
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 181بودن کنار گذاشته و پرسشنامه به علت مخدو  ۹پرسشنامه، تعداد  1۹۷. ا  میان شددرصد برآورد  ۹6میزان 
 ها مورداستفاده قرار گرات.  ها و ار یابی ارضیهپرسشنامه جهت تعلیل داده

 استناندارد بر اساو طیفمورد بررسی در مطالعه حاضر ا  طریق نهرخواهی با استفاده ا  پرسشنامه  هایسا ه
( بر اساو ۷۰۰6سرمایه اجتماعی با استفاده ا  پرسشنامه ویلیامز ) . سندشگراتندمورد سندش قرار ای گزینه ۷

 خلقیگویه و سرمایه ارتباطی با گویه اندام گرات. به منهور سندش راتارهای هم 6دو بعد سرمایه پیوندی با 
راداری گویه، ط 4( بر اساو سه بعد مشتریان با ۷۰۰۹( و سئو و همکاران )۷۰۰4دانش ا  پرسشنامه یی و همکاران )

گویه بهره برده شد. همچنین به منهور سندش سرمایه ساختاری ا  پرسشنامه آوری  4گویه و حمایت با  4با 
این مطالعه با استفاده ا  نسبت روایی معتوای الوشه و شاخص  . روایی پرسشنامهشدگویه استفاده  6( با ۷۰1۰)

. همچنین پایایی پرسشنامه با شدضو  پژوهش ار یابی نفر ا  خبرگان آگاه به مو 1۰روایی معتوا بر پایه نهرات 
امه به شده ا  بررسی روایی و پایایی پرسشناستفاده ا  ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرات. نتیده حاصل

 است. 1شرح جدول 
 

 . روایی و پایایی پرسشنامه1جدول 

 کرونباخضریب آلفای  شاخص روایی محتوا نسبت روایی محتوا بعد متغیر

 سرمایه اجتماعی
 ۹1۷/۰ ۲1/۰ ۲1/۰ سرمایه پیوندی

 ۹1۰/۰ ۲۷/۰ 6۹/۰ سرمایه ارتباطی

 خلقی دانشرفتار هم

 ۹1۰/۰ 81/۰ ۲۲/۰ مشتری

 ۹1۷/۰ ۲۹/۰ ۲4/۰ طراداری

 ۹11/۰ ۲۷/۰ ۲۰/۰ حمایت

 ۹1۲/۰ ۲4/۰ 6۹/۰ - سرمایه ساختاری

 ۹۷1/۰ ۲4/۰ ۲۷/۰ - کل

 
شود، با توجه به اینکه مقدار نسبت روایی معتوا و شاخص روایی معتوا مشاهده می ۷همانگونه که در جدول 

توان بیان نمود که روایی ، می]11[ هشد/. حاصل ۲/. و 6۷های پژوهش به ترتیب بیشتر ا  برای هر یک ا  سا ه
، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای 1در جدول شده پرسشنامه موردتایید قرار گراته است. بر اساو نتایج مشاهده

 ه که نشان ا  تایید پایایی پرسشنامه دارد. شد/. حاصل ۲ها بیشتر ا  هر یک ا  سا ه
های این مطالعه با استفاده ا  رو  مدلسا ی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جز ی بررسی ارضیه
 اندام گرات. SMART- PLSاازار به کمک نرم

 
 های پژوهشیافتهها و تحلیل داده .4

شناختی پاسخگویان به پرسشنامه پژوهش بر اساو سن، جنسیت، های جمعیتدر گام نخست، ویژگی
 ارا ه شده است. ۷تعصیالت و سابقه کاری بررسی قرار گرات که نتایج آن در جدول 

 
 

 . آمار جمعیت شناختی۷جدول 

 فراوانی طیف متغیر

 سن

 1۷ سال 1۰ ا  کمتر

 ۹6 سال 4۰ تا 1۰ بین

 14 سال ۷۰ تا 41 بین
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 ۷1 سال ۷1 ا  بیشتر

 جنسیت
 11۷ مرد

 68  ن

 تعصیالت

 ۹۷ کمتر و لیسانس

 61 یسانسلقاو

 ۷8 دکتری

 سابقه کاری

 4۷ سال 1۰ ا  کمتر

 ۹۷ سال ۷۰ تا 1۰ بین

 48 سال ۷1بیشتر ا  

 

 سال 4۰ تا 1۰ بینبیشتر پاسخگویان در معدوده سنی نشان داد که  شناختیهای جمعیتنتیده بررسی ویژگی
نفر و دارای  ۹۷و کمتر با اراوانی  کارشناسینفر، دارای مدر  تعصیلی  11۷نفر، اکثرا مرد با اراوانی  ۹6با اراوانی 
 نفر هستند.  ۹۷با اراوانی  سال ۷۰ تا 1۰ بینسابقه کاری 

 معیار، برا  ها شامل میانگین و انعرافای مرکزی و پراکتدگی دادههدر گام بعد، عالوه بر بررسی شاخص
 -ونکوهن، استهای روایی همگرا، پایایی مرکب، روایی واگرا و ضریب تعیین، مدل پژوهش با استفاده ا  شاخص

امه با نهای پرسشنیکو ی برا   اندام گرات. جهت نیل به این هدف، ابتدا بارهای عاملی هر یک ا  گویهگیسر و 
ررسی های پژوهش بجهت نیل به این هدف، مدل ضرایب مسیر ارضیه. شداستفاده ا  آ مون ضرایب مسیر بررسی 

 شود.ارا ه می ۷شده به شرح شکل ه و نتیده حاصلشد
ضریب تعیین، روایی واگرا و پایایی مرکب، شاخص روایی همگرا،  چهاربرا   مدل پژوهش با استفاده ا  

جهت نیل به این هدف، ابتدا بارهای عاملی هر یک ا   گرات.نیکو ی برا   اندام گیسر و  -کوهن، استون
که گراته، به علت اینپس ا  بررسی اندام. شدا  آ مون ضرایب مسیر بررسی های پرسشنامه با استفاده گویه
ه و مدل نها ی پژوهش شد، ا  مدل پژوهش حذف اندبوده/. 1دارای بار عاملی کمتر ا   ۷۲و  ۷1، 1۲، 11های گویه

شده ارا ه  ۷شود. مدل نهایی ضرایب مسیر پژوهش به شرح شکل گیری میها مدددا اندا هبه همراه سایر گویه
 .است
 

 
 . مدل ضرایب مسیر پژوهش۷شکل 

 

 گردد. ارا ه می 1های برا   مدل به شرح جدول با تکیه بر مدل ضرایب مسیر، نتیده حاصل ا  بررسی شاخص
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 . برا   مدل پژوهش1جدول 
 رگیس -استون کوهن ضریب تعیین پایایی مرکب روایی همگرا معیارانحراف میانگین متغیر

 - 11۷/۰ - ۹۷۷/۰ ۹1۷/۰ ۲11/۰ ۷1۷/1 سرمایه اجتماعی

 1۲6/۰ - 6۷۷/۰ 814/۰ 61۰/۰ ۲86/۰ ۷۰۹/1 خلقی ارزشرفتارهای هم

 ۷۰۲/۰ - 4۷۷/۰ 84۲/۰ ۷88/۰ ۲84/۰ 44۷/1 سرمایه ساختاری

 

های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش نشان داد که با توجه به میانگین نهری پژوهش بررسی شاخص
شود، تمامی متغیرها در وضعیت متوسط به باال قرار دارند لعاظ می 1ای لیکرت که برابر با گزینه ۷بر مبنای طیف 

رها معیار متغیوضعیت مساعدتری دارد. همچنین نتیده حاصل ا  بررسی انعراف و در این بین سرمایه اجتماعی
 های مربوط به هر سا ه چندان  یاد نیست. دهد که پراکندگی دادهنشان می
حاصل شده که نشان ا   ۷/۰، مقدار روایی همگرا برای هر یک ا  متغیرهای پژوهش بیشتر ا  1جدول  مطابق

های پنهان در سطح مناسبی قرار دارد. های آشکار هر یک ا  سا هی همبستگی سا هیعنمقدار مطلوب آن دارد. 
کند. این بودن آن را تایید میبه دست آمده که مطلوب ۲/۰همچنین مقدار پایایی مرکب برای متغیرها بیشتر ا  

ین مدل دار ضریب تعیمقهای این مطالعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. نتیده نشان داد که همبستگی درونی سا ه
وابسته  توجهی ا  تغییرات متغیرهایاند درصد قابلدهد که متغیرهای مستقل این مطالعه به خوبی توانستهنشان می

برای یک متغیر مستقل، میزان تغییرات در برآورد متغیر وابسته را  مانی که اسر آن را تبیین نمایند. مقدار شاخص 
شده نشان ا  اندا ه اسر قوی حاصل 11۷/۰شود. مقدار می شناختهکه اندا ه اسر نیز  دهدمتغیر حذف شود را نشان می

ینی بکند که مدل پژوهش ا  قدرت پیشگیسر بیان می -توسط سرمایه اجتماعی دارد. همچنین شاخص استون
 مطلوبی برخوردار است. 

 است.  4که نتیده آن به شرح جدول  شدجهت بررسی روایی واگرا ا  رو  اورنل الرکر استفاده 
 

 . روایی واگرا4جدول 

 سرمایه ساختاری خلقی ارزشرفتارهای هم سرمایه اجتماعی متغیر

   ۹۷6/۰ سرمایه اجتماعی

  ۲۹4/۰ ۲۷1/۰ خلقی ارزشرفتارهای هم

 6۹8/۰ ۲۷1/۰ 6۲۷/۰ سرمایه ساختاری

 

قطر اصلی، جذر روایی همگرا بوده و اعداد  یرین آن شود، اعداد روی مشاهده می 4همانگونه که در جدول 
گردند. بر این اساو با توجه به اینکه مقدار جذر روایی همگرا ها معسوب میشامل ضریب همبستگی میان سا ه

ی توان نتیده گرات که همبستگها به دست آمده، میها بیشتر ا  ضریب همبستگی میان آنبرای هر یک ا  سا ه
 های پژوهش در سطح مطلوبی قرار دارد. ا هدرونی میان س

و  گیری ا  مقادیر شاخص اشتراکیجهت سندش برا   کلی مدل با بهره، ۷مطابق جدول در این مطالعه 
 معاسبه شد. 1۲1/۰ضریب تعیین، شاخص نیکو ی برا  

                     
 . شاخص نیکو ی برا  ۷جدول 

 نیکوئی برازش شاخص اشتراکی ضریب تعیین متغیر
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 1۲1/۰ 111/۰ 6۷۷/۰ خلقی ارزشرفتارهای هم

 ۷۹۰/۰ 4۷۷/۰ سرمایه ساختاری

های این مطالعه با استفاده ا  مدل آماره تی موردبررسی قرار گرات که نتیده به شرح بررسی معناداری ارضیه
 است.  1شکل 
 

 
 . مدل آماره تی1شکل 

 

درصد که بیشتر ا   ۹۷استناد به مقدار آماره تی در سطح اطمینان  شود بامشاهده می 1همانگونه که در شکل 
های این مطالعه تایید شدند. نتیده حاصل ا  بررسی توان بیان داشت که تمامی ارضیهحاصل شده، می ۹6/1

 ارا ه شده است. 6های پژوهش به شرح جدول ارضیه
 

 ها. نتیده بررسی ارضیه6جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 آماره تی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 تایید ۰۰۰/۰ 1۹۰/1۷ 6۲۷/۰ سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری تاسیر معناداری دارد.

 تایید ۰۰۰/۰ ۲۹۰/4 48۲/۰ خلقی دانش تاسیر معناداری دارد.سرمایه اجتماعی بر راتار هم

 تایید ۰۰۰/۰ ۹6۲/1 1۹۷/۰ خلقی دانش تاسیر معناداری دارد.سرمایه ساختاری بر راتار هم

ر خلقی دانش تاسیسرمایه اجتماعی ا  طریق سرمایه ساختاری بر راتار هم
 معناداری دارد.

 تایید ۰۰۰/۰ ۲۷۹/1 ۷۲۲/۰

 

ه، شدحاصل  ۰۷/۰درصد کمتر ا   ۹۷، با استناد به مقادیر سطح معناداری که در سطح اطمینان  6در جدول 
وان تند. همچنین با استناد به مقادیر ضرایب مسیر، میشدهای پژوهش تایید توان بیان نمود که تمامی ارضیهمی

-های بررسیمعنادارتر ا  سایر ارضیه 6۲۷/۰بیان داشت که اسرگذاری سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری با مقدار 

اندی سرمایه نقش می دهد که سرمایه اجتماعی با تکیه برگراته نشان میهای اندامشده است. نتیده نهایی تعلیل
 بر جای گذارد.خلقی ار   در نمونه موردبررسی ساختاری توانسته است اسرگذاری معناداری بر راتارهای هم

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

-خلقی ار   ا  طریق سرمایه ساختاری در شرکتاین مطالعه در پی بررسی تاسیر سرمایه اجتماعی بر راتار هم

امیک استان یزد بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که سرمایه اجتماعی ا  طریق های تولیدی کاشی و سر
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ها رنامههای تولیدی به منهور پیشبرد بخلقی ار   دارد. شرکتسرمایه ساختاری تاسیر مثبت و معناداری بر راتار هم
ای هنان خود به عنوان سرمایهو دستیابی به اهداف عالیه خود نیا مند مشارکت و تعامل مستمر و اعاالنه کارک

های تولیدی با برقراری پیوندها و ارتباطات ااقی و عمودی با همکاران، معنوی سا مان هستند. کارکنان در سا مان
های تعاملی را شکل داده که با استمرار آن، سرمایه اجتماعی مطلوبی را ایداد سرپرستان و مدیران خود حلقه

این  هایبهایی را در راستای مواقیت سا مانی به همراه دارد. یااتهاجتماعی نتایج گراننمایند. این سرمایه می
ری گیترین پیامدهای سرمایه اجتماعی لعاظ نموده است، چرا که شکلمطالعه سرمایه ساختاری را یکی ا  مهم

 گردد ارایندها ومان موجب میهای ارتباطی سا ها و شبکهسرمایه اجتماعی بر پایه روابط مملو ا  اعتماد در حلقه
ود. سرمایه خاطر بیشتر عملیاتی شهایی که سا مان به منهور پیشبرد اهداف رقابتی خود تدوین نموده با اطمینانرویه

تارهایی ها و ساخشود به مکانیزمساختاری که یکی ا  اجزای اصلی و پشتیبان سرمایه اکری سا مان معسوب می
های کارکنان سا مان به منهور دستیابی به عملکرد بهینه لی آن حمایت ا  اعالیتگردد که نقش اصاطالق می

ر مخا ن های آنان با تکیه بشغلی است. این مفهوم بر پایه روابط تعاملی میان کارکنان سا مان و تسهیم دانسته
هد دی، ابزاری را شکل میهای سا مانهای داده، راهبردهای رقابتی و دستورالعملدانشی غیرانسانی همانند پایگاه

ورد. آتوجهی به عمل میهای شایانکه به کارکنان در تبدیل دانش به عنوان دارایی اردی به دارایی جمعی کمک
گراته در سا مان، سرمایه ساختاری که در واق  همان ارایندها و در نتیده به واسطه سرمایه اجتماعی شکل

یابد. این سرمایه در راستای دستیابی به حداکثر توان بالقوه سا مانی رتقاء میسا وکارهای اندام امور سا مانی بوده ا
  .]۷۲[گیری ارهنگ حمایتی سا مان بسیار اسرگذار است و شکل

های تولید کاشی و سرامیک استان های این مطالعه نشان داد که سرمایه ساختاری در شرکتهمچنین یااته
خلقی ار   در سطح سا مانی را ارتقاء دهد. ایداد جتماعی توانسته راتارهای همیزد به واسطه اسرپذیری ا  سرمایه ا

های ارتباطی و پیوندی در قلمرو موردبررسی توانسته با توسعه ارتباطات بر پایه اعتماد ناشی ا  سرمایه اجتماعی حلقه
ن آارینی مشتر  در میاد ار  به بهبود ارایندهای اندام کار مندر شود. توسعه ارایندهای اندام کار باعث ایدا

گردد. سا وکارهای مطلوب اندام امور اضایی را در تعامالت درونی و بیرونی سا مان ذینفعان اصلی سا مانی می
گراته در قبال همکاران، های صورتها و کمکنمایند که تعت چنین اضایی اقداماتی همچون حمایتایداد می

های رحها، پشتیبانی ا  طن حقیقی و حقوقی شرکت و مدیریت اسربخش آنتعامالت مستمر و اسربخش با مشتریا
یابد. برآیند چنین راتارهایی که بر پایه تعامالت و ارتباطات مملو ا  اعتماد در میان مصوب شرکت و ... توسعه می

نفعان ذیآارینی مشتر  شده به نعوی که تمامی گیرد، مندر به ایداد ار  ذینفعان اصلی سا مان شکل می
 برند. می سا مان ا  مناا  آن بهره

نتایج این مطالعه ا  جهاتی با پیشینه موجود مطابقت دارد. این مطالعه نشان داد که سرمایه اجتماعی بر راتارهای 
اران چار  و همکگراته توسط تیهای حاصل ا  مطالعات صورتخلقی ار   اسرگذار است. این نتیده با یااتههم
( مطابقت دارد. نتایج این مطالعه در ارتباط با تاسیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه ۷۰۷۰کوقات و همکاران )( و ۷۰۷۰)

توکلی و ( و ۷۰1۹(، جاسیم )۷۰1۹و همکاران ) گراته توسط ناپولئونههای اندامهای پژوهشساختاری با یااته
رتباط با اسرگذاری سرمایه ساختاری بر راتارهای های این مطالعه در ا( همراستا است. همچنین یااته11۹1همکاران )

 ( مطابقت دارد.۷۰1۹گراته توسط یون و لی )خلقی ار   با نتایج حاصل ا  مطالعه صورتهم
ن اساو نماید. بر ایها ارا ه میهای این مطالعه، پیشنهاداتی را به منهور بهبود راهبردهای رقابتی شرکتیااته

های اطالعاتی به منهور بهبود سطح تعامالت و ارتباطات که های اجتماعی و سیستمشبکهگردد تا ا  پیشنهاد می
ود تا شهای موردبررسی پیشنهاد میتواند مندر به بهبود سرمایه اجتماعی شود، بهره برد. به مدیران شرکتمی

د. تباطی ایداد نماینساختارهای سا مانی مشارکتی را در شرکت خود جهت توسعه سرمایه اجتماعی پیوندی و ار
گردد تا مدیران سبک رهبری را انتخاب و بکار گیرند که  مینه توسعه اعتماد سا مانی را ارتقاء همچنین پیشنهاد می
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تا به  شودهای موردبررسی پیشنهاد میگذاران شرکتداده و سرمایه اجتماعی مطلوبی را شکل دهند. به سیاست
ت حذف بوروکراسی  ا د اداری اقدامات اسربخشی را اندام دهند. همچنین منهور توسعه سرمایه ساختاری در جه

های نوین اداری به منهور بهبود سطح کارایی اناوریشود تا در جهت توسعه سرمایه ساختاری ا  توصیه می
-ار سیستماستقرشود تا با خلقی ار   پیشنهاد میارایندهای اندام امور بهره گیرند. به منهور توسعه راتارهای هم

 های حقوق و دستمزد مطلوب در راستای توسعه راتارهای شهروندی سا مانی تال  شود. 
ای جام  به بررسی و تعلیل گردد تا در مطالعههمچنین به پژوهشگران اعال در حو ه پژوهش پیشنهاد می

گر گردد تا ابعاد دییشنهاد میهای تولیدی بپردا ند. همچنین پخلقی ار   در شرکتعوامل موسر بر راتارهای هم
خلقی ار   در سطح سرمایه اکری همچون سرمایه انسانی در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و راتارهای هم

گردد تا عوامل ارتقاء دهنده سطوح سرمایه های آتی توصیه میسا مانی موردار یابی قرار گیرد. در راستای پژوهش
 وند.بندی شاجتماعی شناسایی و اولویت
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