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چکیده
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 .1مقدمه

اضای رقابتی عصر حاضر چالشهای متعددی را پیش روی سا مانها قرار داده است .بر این اساو تال در
مقابله با چنین چالشهایی عالوه بر ضمانت بقای سا مان ،مندر به دستیابی به مزایای رقابتی پایداری میشود
] .[۷۷سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان کالن سا مانی ،همواره ایداد حلقهها یا شبکههای تولید ار را یکی ا
مهمترین راهبردهای دستیابی به مزایای رقابتی برشمردند ] .[18دستیابی به چنین شبکههای ار آارینی نیا مند
ایداد و توسعه روابط و تعامالت مستمر و هدفمند میان ذینفعان کلیدی سا مان بوده که سرمایه ار شمند لعاظ
میشود .این سرمایه ار شمند در پیشینه مدیریت ،سرمایه اجتماعی مطرح میشود ].[۷8
اصل نهریه سرمایه اجتماعی این است که میتوان مناب حیاتی و موردنیا سا مان همچون دانش و ار اازوده
را ا طریق شبکههای روابط اجتماعی بین ااراد بهدست آورد ] .[14سرمایه اجتماعی ،ویژگی سا مان اجتماعی
تعریف شده که شامل شبکهها ،هندارها و اعتماد اجتماعی بوده و همکاری و هماهنگی را جهت تعقق سود متقابل
امکانپذیر میسا د ] .[۷1ااراد نمیتوانند جدا ا روابط موجود در شبکه اجتماعی به هم متصل شوند و سرمایه
اجتماعی ممکن است بین سا مانها و مشتریان ار مشتر ایداد کند یا به روابط بین آنها آسیب برساند ].[1۰
یرا ار شی که به صورت مشتر توسط ذینفعان کلیدی سا مانها شکل میگیرد ،پایدار بوده و تضمینکننده
مزایای رقابتی است ] .[14مطابق پیشینه تداری ،ایداد ار ارآیندی ا همکاری بین سا مانهای ارا هدهنده
کاالها و خدمات و مصرفکنندگان است ] .[۷8بر این اساو ایداد شبکههای اجتماعی بر پایه روابط مملو ا اعتماد
که همانا سرمایههای اجتماعی سا مانها نامیده میشود ریشه اصلی ایداد ار آارینی مشتر است ].[14
علیرغم اهمیت واالی اسرگذاری سرمایه اجتماعی در برو راتارهایی که مندر به ار آارینی مشتر ِ راتارهای
همخلقی ار میشود ،مطالعات کاربردی معدودی در این مینه اندام گراته است ].[1۹
راتارهای همخلقی ار شامل کلیه راتارهایی است که مندر به ایداد حلقههای ارتباطی تعاملی میان
ذینفعان داخلی و مشتریان سا مان شده و بدینطریق مینه هماندیشی و تولید دانش ار آارین را برای سا مان
مهیا میسا د ] .[8پیشینه مطالعات موجود نشان میدهد سرمایه اجتماعی ا طریق ارتقاء و توسعه برخی عوامل در
سطح سا مانی میتواند اسرگذاری ملمووتری بر همخلقی ار داشته باشد ] .[1یکی ا این عوامل که بهشدت
تعتتاسیر سرمایه اجتماعی قرار دارد ،سرمایه ساختاری ا اصلیترین شاخصهای سرمایه اکری است ] .[۷سرمایه
ساختاری شامل مناب غیرانسانی تولید دانش بوده که شامل ساختارها ،ارایندها ،اناوریها و سایر موارد مرتبط است
] .[1سرمایه اجتماعی ا طریق هماازایی اکری و برقراری شبکههای ارتباطی مستمر و سرشار ا اعتماد مینه
ال م را برای تثبیت ار ها و هندارهایی که میتواند مناب ساختاری سا مان را در جهت نیل به اهداف عالیه
سا مان تعدیل نماید ،اراهم میآورد ] .[4با بهرهگیری ا سرمایه اجتماعی میتوان مینه پذیر تعدیالت در مناب
ساختاری و غیرانسانی را اراهم آورد تا بدینطریق یرساخت و پایههای اصولی ال م جهت اشترا دیدگاهها و
تبادل آراء در سا مان اراهم آید ] .[۷۷با بهرهگیری ا چنین سرمایه ساختاری ،ذینفعان کلیدی سا مان شامل
کارکنان ،مدیران ،سهام داران و مشتریان با سهولت بیشتری با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و ار آارینی مشتر
میان آنان به صورت اسربخشی اندام میگیرد.
با این تفاسیر مسئله اصلی این مطالعه سطوح پایین راتارهای هم خلقی ار در میان سا مانهای گوناگون
و بررسی نقش تعیینکننده سرمایههای اجتماعی و ساختاری در تغییر سطوح آن است .متاسفانه علیرغم اینکه
اهمیت راتارهای مشارکتی میان ذینفعان اصلی سا مان به اسبات رسیده اما این سطوح مشارکتی که میتواند مناا
اراوانی را برای سا مانها به همراه آورد به درستی شکل نمیگیرد که میتوان علت آن را به کیفیت ارتباطات میان
ذینفعان اصلی سا مان که پایهگذار سرمایه اجتماعی در سا مان است نسبت داد .به همین علت در این مطالعه
تصمیم بر آن شد که این رابطه موردبررسی و تعلیل قرار گیرد.
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بر این اساو انتهار میرود که سرمایه اجتماعی ا طریق ایداد حلقههای ارتباطی با ذینفعان بتواند مندر به
راتارهای همخلقی ار در سا مان گردد که نتیده آن به صورت مستقیم مندر به عملکرد نهایی سا مان میشود.
بنابراین هدف اصلی ا اندام مطالعه حاضر بررسی تاسیر سرمایه اجتماعی بر راتارهای همخلقی ار با تاکید بر
نقش میاندی سرمایه ساختاری است .ابتدا اسرگذاری مستقیم سرمایه اجتماعی بر راتارهای همخلقی ار بررسی
میگردد و سپس تاسیر سرمایه اجتماعی بر راتارهای همخلقی ار با نقش میاندی سرمایه ساختاری تعلیل
می شود .نوآوری عمده مطالعه حاضر در این است که تاکنون ارتباط میان سرمایه اجتماعی و راتارهای همخلقی
ار در داخل کشور و در قلمرو موردبررسی یعنی شرکتهای تولد کاشی و سرامیک استان یزد صورت نگراته
است .امید است اندام این مطالعه بتواند شکاف مطالعاتی موجود در خصوص اسرگذاری سرمایه اجتماعی بر راتارهای
همخلقی ار را کاهش دهد .نتایج این مطالعه میتواند در راستای تدوین استراتژیهای رقابتی شرکتهای تولید
کاشی و سرامیک و همچنین سایر سا مانهای مشتریمعور مورداستفاده قرار گیرد.
این مطالعه پس ا بررسی مبانی نهری و پیشینۀ متغیرهای موردبررسی در راستای اهم و در بیشتر موضو ،
رو اندام تعقیق را بیان نموده و سپس نتایج حاصل ا بررسی ارضیههای تدوینشده را بیان میدارد .در انتها
نیز پس ا بعث و بررسی در خصوص روابط بررسیشده ،پیشنهادهایی جهت بهرهبرداری سا مانهای موردبررسی
و همچنین سایر سا مانهای مشابه ارا ه مینماید.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش
سرمایه اجتماعی

هنیفن ( ) 1۹1۹یک تصویر کلی ا مفهوم سرمایه اجتماعی ارا ه نمود که بیشتر دربرگیرنده مسا ل انسانی و
تربیتی بود ] .[6علیرغم اهمیتی که مفهوم سرمایه اجتماعی در آن سالها داشت ،اولین کاربرد رسمی آن به اصول
برنامهریزی شهری جاکوب )1۹6۰( 1با میگردد .جاکوب ( )1۹6۰سرمایه اجتماعی را حلقههای اشرده ا ارتباطات
شهروندان در جامعه مدنی دانسته که در جهت اازایش وحدت عمومی و اتعاد اجتماعی به کار گراته میشد .پس
ا گذشت سالها ا پیدایش این مفهوم در جامعهشناسی ،سا مانها نیز به اهمیت سرمایه اجتماعی پی برده و سعی
در بهرهبرداری ا آن در جهت پیشبرد اهداف خود نمودند ] .[1۷در سطح سا مانی ،سرمایه اجتماعی به معنای
حلقههای ارتباطی و تعاملی شکلگراته متشکل ا عناصر و ذینفعان اصلی سا مان بوده که بر پایه اعتماد متقابل
ار آارینی مطلوبی را برای سا مان به ارمغان میآورند ] .[۷4کاربرد سرمایه اجتماعی در سا مان مناا بیشماری
را همچون تسهیم اسربخشتر دانش ،توسعه روابط مبتنی بر اعتماد ،کاهش نرخ تر خدمت و جابدایی و اازایش
سبات سا مانی را به همراه دارد ] .[1۷چنین اهمیتی سبب شد تا دیدگاههای متنوعی در اندیشمندان شکل گیرد به
نعوی که این دیدگاهها پایه نهری سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند ].[1۷
مدلهای گوناگونی در جهت شفافسا ی وجوه پنهان سرمایه اجتماعی ارا ه شده است که هر یک ا منهری
متفاوت به مفهوم سرمایه اجتماعی نگریستهاند ] .[۷1یکی ا مهمترین و پرکاربردترین مدلهای ارا هشده در ارتباط
با سرمایه اجتماعی شامل دو بعد سرمایه پیوندی و سرمایه ارتباطی است.
سرمایه اجتماعی پیوندی :این نو ا سرمایه اجتماعی بر ایداد و توسعه پیوندهای مستمر و قوی میان گروهها
و ااراد غیرهمگن متمرکز است .سرمایه اجتماعی پیوندی در تال است تا شبکه اجتماعی ناهمگنی را در سا مان
ایداد نماید و بدینطریق پیوندهای قوی جهت پیشبرد اهداف سا مانی که ممکن است با مناا شخصی یا گروهی
خاص در تضاد باشد ،مورداستفاده و بهرهبرداری قرار گیرد ] .[1۰این نو سرمایه اجتماعی مناا جمعی را مورد
. Jakkob
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تاکید قرار داده و در تال است تا بتواند میان کلیه اارادی که به نعوی با مناا مرکزی سا مان در ارتباط هستند
پیوندی قوی و اسربخش ایداد نماید .بر این اساو در این نو سرمایه اجتماعی ااراد با مناا متفاوت و ناهمگون
به صورت اسربخش با یکدیگر ارتباط برقرار مینمایند و تال خواهند کرد که بتوانند با برقراری ارتباطات اسربخش
نقطه مشترکی برای خود بیایند ].[۷1
سرمایه اجتماعی ارتباطی :برخالف سرمایه اجتماعی پیوندی ،این نو ا سرمایه اجتماعی بر ایداد ارتباطات
مستمر و شکلگیری حلقههای تعاملی میان گروهها یا ااراد همگن متمرکز است ] .[1۲سرمایه اجتماعی ارتباطی
با تمرکز بر ارتباطات درونگروهی در تال است تا شبکه اجتماعی همگنی را پایهریزی نماید که در جهت ایداد
و توسعه ار های جمعی در سطح سا مانی مورداستفاده قرار گیرد ] .[1۰این قبیل سرمایه در تال است تا بتواند
میان ااراد یا گروههایی با اهداف و مقاصد همگن و همراستا ارتباطات قوی و اسربخشی ایداد نمایند .این قبیل ااراد
یا گروه ها با تکیه بر اهداف مشتر و مقاصد همگن و همراستا یکدیگر را پیدا نموده و سعی مینمایند با تسهیم
مناب و همکاری در برخی راتارهای مشتر  ،اهداف نهایی خود را به دست آورند ].[1۲
رفتار هم خَلقی ارزش

همخَلقی ار سمره تال جمعی ذینفعان سا مان شامل ،کارکنان ،م شتریان و سهامداران ا ست .ترکیب
اعالیتهای عناصر اصلی سا مانی مندر به ایداد ار آارینی مشتر  ،همخَلقی ار نامیده می شود ] .[11در
این نو ار آارینی تنها سا مانها نی ستند که نقش ا صلی در خَلق دانش خواهند دا شت بلکه ار ایداد شده
که ضامن بقا و توسعه سا مانی است حاصل تال های مشتر ااراد حقیقی و حقوقی بوده که ا مناا سا مانی
ســهمی دریاات میکنند ] .[8همخلقی ار اولین بار در اواخر قرن نو دهم موردتوجه شــرکتهای تولیدی در
مینه توسعه نوآوریهای سا مانی قرار گرات .راتارهای همخلقی ار گامهای خلق ار به صورت اشتراکی
تعریف شده ا ست ] .[16شکلگیری چنین ار آارینی م شتر نیا مند ایداد نهامهای همخلقی در سا مان
است .سیستمهای همخلقی در سا مانها ا عناصر متعددی تشکیل شدهاند .هر یک ا این عناصر نقشی واحد و
مدزا در ارایند تصــمیم گیری ایفا کرده و ســاختار و ارایندهای درونی مختص به خود را دارد .برآیند ســاختارهای
درونی عناصر سیستمهای خلق مندر به ایداد راتاری مشخص به عنوان یک نتیده یا خروجی سیستم می شود
که در نهایت ار آارینی مشــتر را شــکل میدهد ] .[۷۹طراحی چنین نهامی در درون خود اندام میگیرد تا
بتواند هدف گذاری مطلوبی را متناسب با اهداف عالیه سا مان و همچنین شرایط درونی و بیرونی نهام اندام دهد.
اگر طراحی یک سیستم همخلق در خارج ا معدوده سیستم صورت گیرد ،آن وقت عوامل متعدد بیرونی میتوانند
تاسیرات منفی در عملکر سیستم ایداد نموده و ارایند ار آارینی مشتر را با اختاللی جدی مواجه سا ند ].[۹
در گذشته عمده توجهات راتارهای همخلقی ار معطوف به مشتریان سا مانها بوده که با گذشت مان به
معدوده درونی سا مان نیز راه یااته است .برخی ا صاحبنهران این حو ه ،راتارهای همخلقی ار را شامل
تعامالت و وااداری و تعهد مشتریان به سا مان معنا نمودهاند که در نهایت مندر به توسعه چارچوب اشتراکی میان
سا مان و مشتریان میگردد ] .[۷6یی )۷۰۰4( 1چارچوب جدیدی ا راتارهای همخلقی ار را ارا ه نمود که در
سه حو ه اصلی موردبعث و بررسی قرار میگیرد .معور اولیه بعث در ارتباط با تال به منهور درگیرنمودن
مشتریان در ارایندهای سا مانی و تمرکز بر دریاات و تعدیل ایدههای مطرحشده توسط مشتریان واادار سا مان
است .در این وضعیت مدیریت سا مان در تال است تا بتواند با ایداد و توسعه شبکههای ارتباطی ،مشتریان را به
معدوده سا مانی نزدیک کرده به نعوی که این ادرا هم یستی را میان سا مان و مشتری به همراه آورد .معور
بعدی در ارتباط با حمایتهای صورتگراته مدیران و سرپرستان و کلیه ااراد درونسا مانی بوده که با مشتریان
. Yi
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عمده شرکت در ارتباط هستند .سیاستگذاران سا مانی عمده تمرکز خود را بر حمایتهای منطقی و نهامند ا
مشتریان در مینه مسا ل حقوقی ،مادی و معنوی معطوف مینمایند که سمره آن توسعه روابط مبتنی بر اعتماد
متقابل است .آخرین معور در این الگو ،طراداری ا مشتریان عمده سا مانی است .مدیران سا مان تالشی مستمر
در جهت شنیدن صدای مشتریان و توجه به انتقادهای آنان به خرج میدهند .سا مانی که چنین معوری را در خود
تقویت نماید ،بدونشک به عنوان یک سا مان مشتریمدار شناخته شده که عالوه بر اندام ارایندهای درونی خود
در جهت دستیابی به منفعت اقتصادی ،سطح باالیی ا مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش میگذارد ].[۷۷ ،11
سرمایه ساختاری

سرمایه ساختاری یک ا ابعاد اصلی سرمایه اکری است ] .[4سرمایه ساختاری به تمامی اندوختههای غیرانسانی
دانش اطالق میگردد که دربرگیرنده نمودارهای سا مانی ،پایگاههای داده ،ارایندها و رویههای اندام کار است.
این مفهوم دامنه وسیعی ا عناصر ضروری همچون سبکهای رهبری ،ساختار سا مانی ،دستورالعملهای اجرایی،
جریانهای اطالعاتی و  ...را شامل میشود که ار اازوده اراوانی را نصیب ااراد و سا مانها میکند ] .[۲سرمایه
ساختاری بخش حامی و پشتیبان سرمایه اکری سا مان معسوب میشود و با ابعاد اصلی سرمایه اکری همچون
سرمایه انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد ] .[11پژوهشگران عرصه سا مانی ،سرمایه ساختاری را یک ار درونی
سا مان معرای نمودهاند که در اختیار سا مان بوده و با جابدایی کارکنان ،این سرمایه ا اختیار سا مان خارج
نمیشود ].[۷
سرمایه ساختاری ارتباط تنگاتنگی با سایر سرمایههای سا مانی دارد .این مفهوم اشاره به ساختارها و ارایندهای
درونی سا مان دارد که سرمایههای انسانی ا آن در جهت اندام اعالیتهای خود و بهرهگیری مطلوب ا دانش
استفاده مینمایند .بونتیس ) ۷۰۰۷( 1سرمایه ساختاری را ارایندهایی شامل مناب غیرانسانی دانش در نهر گراته
است ] .[1سرمایه ساختاری ا طریق ورودیهای اکری و ادراکی نیروی انسانی شکل میگیرد .بر اساو این
رویکرد ،سرمایه ساختاری ا سرمایه انسانی ،ابزاری در راستای بهسمررساندن اهداف عالیه سا مان بهره میبرد و ا
سویی دیگر به منهور حفظ حیات خود و تددید ساختار به سرمایههای انسانی سا مان وابسته است ] .[۷سرمایه
ساختاری شرایطی را معیا میسا د که تسهیم دانش موجود سا مانی ا طریق ارایندها و رویههای سا مانی میان
ذینفعان اصلی سا مان به صورت اسربخش اندام میگیرد ] .[۷۰در سویی دیگر ،توانمندیهای سرمایههای انسانی
سا مان با تکیه بر سرمایههای ساختاری قابلیت ارا ه دارند و ساختارها و اجزای اصلی سرمایه ساختاری به وسیله
تعامالت مستمر میان کارکنان متبلور میگردد .بر این اساو هر چند سا مانی ا کیفیت مطلوب نیروی انسانی
برخوردار باشد اما سرمایه ساختاری مطلوبی را شکل ندهد ،نمیتواند به مواقیتی پایدار در صنعت خود دست یابد،
چرا که یک سا مان بدون وجود ساختارها و ارایندهایی به منهور انتقال دانش ،توان بهرهگیری ا دانش جمعی را
ندارد و دانش موجود تنها به صورت اردی تثبیت میشود ].[11
پیشینه پژوهش

تیچار  ۷و همکاران ] [۷8به برر سی اسرگذاری سرمایه اجتماعی بر راتارهای همخلقی ار پرداختند .این
مطالعه که در میان  1۰۰۰نفر ا کارکنان شــرکت تولید و مونتاد در لهســتان اندام گرات ،نشــان داد که ســرمایه
اجتماعی و تو سعه سطوح اعتماد در سا مان مندر به برو راتارهایی می شود در نهایت ار آارینی جمعی را به
همراه دارد .کوقات 1و همکاران ] [1۹در مقالهای به بررســـی اسرگذاری شـــاخص های ســـرمایه اجتماعی بر
شاخصهای راتارهای همخلقی ار پرداختند .در این مطالعه ابتدا با استفاده ا مصاحبههای نیمه ساختاریااته با
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 ۷۷نفر ا خبرگان آگاه به موضــو  ،شــاخصهای ســرمایه اجتماعی و راتارهای همخلقی ار در شــرکتهای
اناوری اطالعات شنا سایی شده و سپس با بهرهگیری ا  1۷۰پر س شنامه تو ی شده در میان کارکنان و مدیران
شــرکتهای اناوری اطالعات به این نتیده دســت یااتند که شــاخصهای ســرمایه اجتماعی تاسیر معناداری بر
شاخصهای راتارهای همخلقی ار دارند .یون و لی [14] 1به بررسی اسرگذاری سرمایه اجتماعی بر راتارهای
سا مانی با نقش میاندی ا صالت و هویت سا مانی پرداختند .این مطالعه که در میان  1۷۰نفر ا
همخلقی ار
کارکنان شرکتهای تولیدی کرهجنوبی پرداختند ،ن شان داد که سرمایه اجتماعی به صورت م ستقیم و به صورت
تاسیر مثبت و معناداری دارد .ناپولئونه۷
غیرم ستقیم ا طریق ا صالت و هویت سا مانی بر راتارهای همخلقی ار
و همکاران ] [۷۷به برر سی اسرگذاری سرمایه اجتماعی بر ابعاد سرمایه اکری شامل سرمایه ان سانی و سرمایه
ســاختاری پرداختند .این مطالعه که در میان کتابداران کتابخانههای ســا وپا ولو بر یل اندام گرات به این نتیده
دســت یاات که ســرمایه اجتماعی بر ابعاد ســرمایه اکری اسرگذار بوده که تاسیر آن بر ســرمایه ســاختاری بیش ا
سرمایه انسانی است .جاسیم [18] 1در مطالعهای به بررسی و تعلیل ارتباط میان سرمایه اجتماعی و ابعاد سرمایه
اکری در بانک راایدیان 4بغداد پرداختند .تعلیل  48پرسشنامه جم آوری شده در این مطالعه نشان داد که سرمایه
اجتماعی تاسیر مثبت و معناداری بر سرمایه اکری دارد .نتایج ار ضیههای پژوهش ن شان داد که سرمایه اجتماعی
بر ابعاد سرمایه اکری شامل سرمایه ساختاری ،ان سانی و ارتباطی تاسیر مثبت و معناداری دارد .توکلی و همکاران
] [۷۲در مقالهای به برر سی برر سی تأسیر سرمایه اجتماعی بر مؤلفههای سرمایه اکری پرداختند .پژوهش حا ضر
نقش سرمایه اجتماعی بر مؤلفههای سرمایه اکری در ادار کل امور مالیاتی ا ستان قم برر سی کرد ا ست .جامعه
آماری این مطالعه را  14۷نفر ا کارکنان این سا مان تشکیل داده که ا این بین  1۰4نفر به طور تصادای انتخاب
شدند .نتایج این مطالعه نشان ا اسرگذاری معنادار سرمایه اجتماعی بر ابعاد سرمایه اکری شامل سرمایه ساختاری،
سرمایه انسانی و سرمایه رابطهای دارد.
برر سی پی شینه ن شان میدهد ،ارتباط میان سرمایه اجتماعی و راتار هم خلقی ار به صورت م ستقیم و ا
طریق سرمایه ساختاری آن هم با تاکید بر معورهای درونی سا مان و ا منهر ذینفعان ا صلی سا مان تاکنون
موردبررسی قرار نگراته است .به همین علت اکثرا مطالعات صورت گراته به ار یابی نقش تعیینکننده سرمایههای
اجتماعی در مولفههای اصـلی سـا مانی پرداختهاند اما نقش تعیینکننده در ارتباط مسـتقیم با راتارهای هم خلقی
ار که میتواند با رویکرد مشـــارکتی و برقراری ارتباطات منطقی و حلقههای پیوندی میان ذینفعان ،بســـتر
ارتباطی مطلوب و اسربخشی را اراهم نماید موردبررسی قرار نگراته است .این مطالعه در تال است تا با تاکید بر
برقراری ارتباط میان این دو متغیر نامبرده ،عالوه بر برر سی این ارتباط بتواند شکاف مطالعاتی و نهری موجود در
این حو ه را کاهش دهد.
چارچوب نظری پژوهش

این مطالعه در پی بررسی اسرگذاری سرمایه اجتماعی بر راتار همخلقی ار با توجه به نقش میاندی سرمایه
ساختاری است .سندش سرمایه اجتماعی در مطالعه حاضر بر اساو مدل ویلیامز )۷۰۰6( ۷بر اساو دو بعد سرمایه
پیوندی و سرمایه ارتباطی اندام میگیرد .همچنین به منهور ار یابی راتار همخلقی ار ا مدل یی 6و همکاران
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( )۷۰۰4شامل سه بعد مشتریان ،طراداری و حمایت استفاده میگردد .جهت ار یابی سرمایه ساختاری نیز ا الگوی
آوری )۷۰1۰( 1شامل  6گویه بهره برده میشود .در مدل این مطالعه که ترکیبی ا مدلهای استفادهشده در
پژوهشهای سئو ۷و همکاران ( )۷۰۰۹و یون و لی )۷۰1۹( 1است ،سرمایه اجتماعی متغیر مستقل ،راتار همخلقی
دانش متغیر وابسته و سرمایه ساختاری متغیر میاندی لعاظ شده است .مدل مفهومی این مطالعه به شرح شکل 1
ارا ه میشود.

مشتریان

سرمایه ساختاری
پیوندی

راتار هم خلقی
ار

سرمایه اجتماعی

طراداران

ارتباطی

حمایت

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش ،منب ( :یون و لی۷۰1۹ ،؛ سئو و همکاران)۷۰۰۹ ،

بر این اساو ارضیههای این مطالعه به شرح یر است.
 سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری تاسیر معناداری دارد.
 سرمایه اجتماعی بر راتار همخلقی دانش تاسیر معناداری دارد.
 سرمایه ساختاری بر راتار همخلقی دانش تاسیر معناداری دارد.
 سرمایه اجتماعی ا طریق سرمایه ساختاری بر راتار همخلقی دانش تاسیر معناداری دارد.
 .3روششناسی تحقیق

مطالعه حاضر بر اساو هدف کاربردی و ا منهر نعوه جم آوری دادهها در حو ه مطالعات توصیفی ا نو
پیمایشی قرار دارد .رویکرد تعلیل دادهها ،این مطالعه را در حو ه پژوهشهای علی طبقهبندی مینماید.
جامعه آماری این مطالعه را کلیه مدیران و ســرپرســتان شــرکتهای تولیدی کاشــی و ســرامیک اســتان یزد
تشــکیل دادهاند .نمونهگیری در این مطالعه با اســتفاده ا رو طبقهای تصــادای اندام گرات .معیار طبقهبندی،
شرکتهای موردبررسی به تعداد  ۷1شرکت بوده که با استفاده ا ارمول نمونهگیری کوکران در ضریب خطای ۷
درصــد ،تعداد  181نفر به عنوان نمونهی پژوهش تعیین شــدند .جهت اطمینان ا کفایت نمونهگیری ،تعداد ۷۰۰
پر س شنامه در جامعه آماری موردنهر تو ی و تعداد  1۹۷پر س شنامه برگ شت داده شد .نرخ با گ شت پر س شنامه به
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میزان  ۹6درصد برآورد شد .ا میان  1۹۷پرسشنامه ،تعداد  ۹پرسشنامه به علت مخدو بودن کنار گذاشته و 181
پرسشنامه جهت تعلیل دادهها و ار یابی ارضیهها مورداستفاده قرار گرات.
سا ههای مورد بررسی در مطالعه حاضر ا طریق نهرخواهی با استفاده ا پرسشنامه استناندارد بر اساو طیف
 ۷گزینهای مورد سندش قرار گراتند .سندش سرمایه اجتماعی با استفاده ا پرسشنامه ویلیامز ( )۷۰۰6بر اساو
دو بعد سرمایه پیوندی با  6گویه و سرمایه ارتباطی با گویه اندام گرات .به منهور سندش راتارهای همخلقی
دانش ا پرسشنامه یی و همکاران ( )۷۰۰4و سئو و همکاران ( )۷۰۰۹بر اساو سه بعد مشتریان با  4گویه ،طراداری
با  4گویه و حمایت با  4گویه بهره برده شد .همچنین به منهور سندش سرمایه ساختاری ا پرسشنامه آوری
( )۷۰1۰با  6گویه استفاده شد .روایی پرسشنامه این مطالعه با استفاده ا نسبت روایی معتوای الوشه و شاخص
روایی معتوا بر پایه نهرات  1۰نفر ا خبرگان آگاه به موضو پژوهش ار یابی شد .همچنین پایایی پرسشنامه با
استفاده ا ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرات .نتیده حاصلشده ا بررسی روایی و پایایی پرسشنامه به
شرح جدول  1است.
جدول  .1روایی و پایایی پرسشنامه
بعد

نسبت روایی محتوا

شاخص روایی محتوا

ضریب آلفای کرونباخ

سرمایه پیوندی
سرمایه ارتباطی
مشتری
طراداری
حمایت

۰/۲1
۰/6۹
۰/۲۲
۰/۲4
۰/۲۰

۰/۲1
۰/۲۷
۰/81
۰/۲۹
۰/۲۷

۰/۹1۷
۰/۹1۰
۰/۹1۰
۰/۹1۷
۰/۹11

متغیر

سرمایه ساختاری

-

۰/6۹

۰/۲4

۰/۹1۲

کل

-

۰/۲۷

۰/۲4

۰/۹۷1

سرمایه اجتماعی
رفتار همخلقی دانش

همانگونه که در جدول  ۷مشاهده میشود ،با توجه به اینکه مقدار نسبت روایی معتوا و شاخص روایی معتوا
برای هر یک ا سا ههای پژوهش به ترتیب بیشتر ا  ./6۷و  ./۲حاصل شده ] ،[11میتوان بیان نمود که روایی
پرسشنامه موردتایید قرار گراته است .بر اساو نتایج مشاهدهشده در جدول  ،1مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای
هر یک ا سا هها بیشتر ا  ./۲حاصل شده که نشان ا تایید پایایی پرسشنامه دارد.
بررسی ارضیههای این مطالعه با استفاده ا رو مدلسا ی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جز ی
به کمک نرماازار  SMART- PLSاندام گرات.
 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

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

جدول  .۷آمار جمعیت شناختی
متغیر

طیف

فراوانی

سن

کمتر ا  1۰سال
بین  1۰تا  4۰سال
بین  41تا  ۷۰سال

1۷
۹6
14
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جنسیت
تعصیالت

سابقه کاری

بیشتر ا  ۷1سال
مرد
ن
لیسانس و کمتر
اوقلیسانس
دکتری
کمتر ا  1۰سال
بین  1۰تا  ۷۰سال
بیشتر ا  ۷1سال

08

۷1
11۷
68
۹۷
61
۷8
4۷
۹۷
48

نتیده بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی نشان داد که بیشتر پاسخگویان در معدوده سنی بین  1۰تا  4۰سال
با اراوانی  ۹6نفر ،اکثرا مرد با اراوانی  11۷نفر ،دارای مدر تعصیلی کارشناسی و کمتر با اراوانی  ۹۷نفر و دارای
سابقه کاری بین  1۰تا  ۷۰سال با اراوانی  ۹۷نفر هستند.
در گام بعد ،عالوه بر بررسی شاخصهای مرکزی و پراکتدگی دادهها شامل میانگین و انعرافمعیار ،برا
مدل پژوهش با استفاده ا شاخصهای روایی همگرا ،پایایی مرکب ،روایی واگرا و ضریب تعیین ،کوهن ،استون-
گیسر و نیکو ی برا اندام گرات .جهت نیل به این هدف ،ابتدا بارهای عاملی هر یک ا گویههای پرسشنامه با
استفاده ا آ مون ضرایب مسیر بررسی شد .جهت نیل به این هدف ،مدل ضرایب مسیر ارضیههای پژوهش بررسی
شده و نتیده حاصلشده به شرح شکل  ۷ارا ه میشود.
برا مدل پژوهش با استفاده ا چهار شاخص روایی همگرا ،پایایی مرکب ،روایی واگرا و ضریب تعیین،
کوهن ،استون -گیسر و نیکو ی برا اندام گرات .جهت نیل به این هدف ،ابتدا بارهای عاملی هر یک ا
گویههای پرسشنامه با استفاده ا آ مون ضرایب مسیر بررسی شد .پس ا بررسی اندامگراته ،به علت اینکه
گویههای  ۷1 ،1۲ ،11و  ۷۲دارای بار عاملی کمتر ا  ./1بودهاند ،ا مدل پژوهش حذف شده و مدل نها ی پژوهش
به همراه سایر گویهها مدددا اندا هگیری میشود .مدل نهایی ضرایب مسیر پژوهش به شرح شکل  ۷ارا ه شده
است.

شکل  .۷مدل ضرایب مسیر پژوهش

با تکیه بر مدل ضرایب مسیر ،نتیده حاصل ا بررسی شاخصهای برا

مدل به شرح جدول  1ارا ه میگردد.
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جدول  .1برا
متغیر

مدل پژوهش

میانگین انحرافمعیار روایی همگرا پایایی مرکب ضریب تعیین کوهن استون -گیسر
1/۷1۷

۰/۲11

۰/۹1۷

۰/۹۷۷

-

۰/11۷

-

رفتارهای همخلقی ارزش 1/۷۰۹

۰/۲86

۰/61۰

۰/814

۰/6۷۷

-

۰/1۲6

1/44۷

۰/۲84

۰/۷88

۰/84۲

۰/4۷۷

-

۰/۷۰۲

سرمایه اجتماعی
سرمایه ساختاری

بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش نشان داد که با توجه به میانگین نهری پژوهش
بر مبنای طیف  ۷گزینهای لیکرت که برابر با  1لعاظ میشود ،تمامی متغیرها در وضعیت متوسط به باال قرار دارند
و در این بین سرمایه اجتماعی وضعیت مساعدتری دارد .همچنین نتیده حاصل ا بررسی انعرافمعیار متغیرها
نشان میدهد که پراکندگی دادههای مربوط به هر سا ه چندان یاد نیست.
مطابق جدول  ،1مقدار روایی همگرا برای هر یک ا متغیرهای پژوهش بیشتر ا  ۰/۷حاصل شده که نشان ا
مقدار مطلوب آن دارد .یعنی همبستگی سا ههای آشکار هر یک ا سا ههای پنهان در سطح مناسبی قرار دارد.
همچنین مقدار پایایی مرکب برای متغیرها بیشتر ا  ۰/۲به دست آمده که مطلوببودن آن را تایید میکند .این
نتیده نشان داد که همبستگی درونی سا ههای این مطالعه در وضعیت مناسبی قرار دارد .مقدار ضریب تعیین مدل
نشان میدهد که متغیرهای مستقل این مطالعه به خوبی توانستهاند درصد قابلتوجهی ا تغییرات متغیرهای وابسته
را تبیین نمایند .مقدار شاخص برای یک متغیر مستقل ،میزان تغییرات در برآورد متغیر وابسته را مانی که اسر آن
متغیر حذف شود را نشان میدهد که اندا ه اسر نیز شناخته میشود .مقدار  ۰/11۷حاصلشده نشان ا اندا ه اسر قوی
توسط سرمایه اجتماعی دارد .همچنین شاخص استون -گیسر بیان میکند که مدل پژوهش ا قدرت پیشبینی
مطلوبی برخوردار است.
جهت بررسی روایی واگرا ا رو اورنل الرکر استفاده شد که نتیده آن به شرح جدول  4است.
جدول  .4روایی واگرا
سرمایه اجتماعی

متغیر

رفتارهای همخلقی ارزش

سرمایه اجتماعی

۰/۹۷6

رفتارهای همخلقی ارزش

۰/۲۷1

۰/۲۹4

سرمایه ساختاری

۰/6۲۷

۰/۲۷1

سرمایه ساختاری

۰/6۹8

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،اعداد روی قطر اصلی ،جذر روایی همگرا بوده و اعداد یرین آن
شامل ضریب همبستگی میان سا هها معسوب میگردند .بر این اساو با توجه به اینکه مقدار جذر روایی همگرا
برای هر یک ا سا هها بیشتر ا ضریب همبستگی میان آنها به دست آمده ،میتوان نتیده گرات که همبستگی
درونی میان سا ههای پژوهش در سطح مطلوبی قرار دارد.
در این مطالعه مطابق جدول  ،۷جهت سندش برا کلی مدل با بهرهگیری ا مقادیر شاخص اشتراکی و
ضریب تعیین ،شاخص نیکو ی برا  ۰/1۲1معاسبه شد.
جدول  .۷شاخص نیکو ی برا
متغیر

ضریب تعیین

شاخص اشتراکی

نیکوئی برازش
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رفتارهای همخلقی ارزش

۰/6۷۷

۰/111

سرمایه ساختاری

۰/4۷۷

۰/۷۹۰

۰/1۲1

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

شکل  .1مدل آماره تی

همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود با استناد به مقدار آماره تی در سطح اطمینان  ۹۷درصد که بیشتر ا
 1/۹6حاصل شده ،میتوان بیان داشت که تمامی ارضیههای این مطالعه تایید شدند .نتیده حاصل ا بررسی
ارضیههای پژوهش به شرح جدول  6ارا ه شده است.
جدول  .6نتیده بررسی ارضیهها
فرضیه
سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری تاسیر معناداری دارد.
سرمایه اجتماعی بر راتار همخلقی دانش تاسیر معناداری دارد.
سرمایه ساختاری بر راتار همخلقی دانش تاسیر معناداری دارد.
سرمایه اجتماعی ا طریق سرمایه ساختاری بر راتار همخلقی دانش تاسیر
معناداری دارد.

ضریب
مسیر

آماره تی

سطح
معناداری

نتیجه

۰/6۲۷
۰/48۲
۰/1۹۷

1۷/1۹۰
4/۲۹۰
1/۹6۲

۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰

تایید
تایید
تایید

۰/۷۲۲

1/۲۷۹

۰/۰۰۰

تایید

در جدول  ، 6با استناد به مقادیر سطح معناداری که در سطح اطمینان  ۹۷درصد کمتر ا  ۰/۰۷حاصل شده،
میتوان بیان نمود که تمامی ارضیههای پژوهش تایید شدند .همچنین با استناد به مقادیر ضرایب مسیر ،میتوان
بیان داشت که اسرگذاری سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاری با مقدار  ۰/6۲۷معنادارتر ا سایر ارضیههای بررسی-
شده است .نتیده نهایی تعلیلهای اندامگراته نشان میدهد که سرمایه اجتماعی با تکیه بر نقش میاندی سرمایه
ساختاری توانسته است اسرگذاری معناداری بر راتارهای همخلقی ار در نمونه موردبررسی بر جای گذارد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

این مطالعه در پی بررسی تاسیر سرمایه اجتماعی بر راتار همخلقی ار ا طریق سرمایه ساختاری در شرکت-
های تولیدی کاشی و سرامیک استان یزد بوده است .نتایج این مطالعه نشان داد که سرمایه اجتماعی ا طریق
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سرمایه ساختاری تاسیر مثبت و معناداری بر راتار همخلقی ار دارد .شرکتهای تولیدی به منهور پیشبرد برنامهها
و دستیابی به اهداف عالیه خود نیا مند مشارکت و تعامل مستمر و اعاالنه کارکنان خود به عنوان سرمایههای
معنوی سا مان هستند .کارکنان در سا مانهای تولیدی با برقراری پیوندها و ارتباطات ااقی و عمودی با همکاران،
سرپرستان و مدیران خود حلقههای تعاملی را شکل داده که با استمرار آن ،سرمایه اجتماعی مطلوبی را ایداد
مینمایند .این سرمایه اجتماعی نتایج گرانبهایی را در راستای مواقیت سا مانی به همراه دارد .یااتههای این
مطالعه سرمایه ساختاری را یکی ا مهمترین پیامدهای سرمایه اجتماعی لعاظ نموده است ،چرا که شکلگیری
سرمایه اجتماعی بر پایه روابط مملو ا اعتماد در حلقهها و شبکههای ارتباطی سا مان موجب میگردد ارایندها و
رویههایی که سا مان به منهور پیشبرد اهداف رقابتی خود تدوین نموده با اطمینانخاطر بیشتر عملیاتی شود .سرمایه
ساختاری که یکی ا اجزای اصلی و پشتیبان سرمایه اکری سا مان معسوب میشود به مکانیزمها و ساختارهایی
اطالق میگردد که نقش اصلی آن حمایت ا اعالیتهای کارکنان سا مان به منهور دستیابی به عملکرد بهینه
شغلی است .این مفهوم بر پایه روابط تعاملی میان کارکنان سا مان و تسهیم دانستههای آنان با تکیه بر مخا ن
دانشی غیرانسانی همانند پایگاههای داده ،راهبردهای رقابتی و دستورالعملهای سا مانی ،ابزاری را شکل میدهد
که به کارکنان در تبدیل دانش به عنوان دارایی اردی به دارایی جمعی کمکهای شایانتوجهی به عمل میآورد.
در نتیده به واسطه سرمایه اجتماعی شکلگراته در سا مان ،سرمایه ساختاری که در واق همان ارایندها و
سا وکارهای اندام امور سا مانی بوده ارتقاء مییابد .این سرمایه در راستای دستیابی به حداکثر توان بالقوه سا مانی
و شکلگیری ارهنگ حمایتی سا مان بسیار اسرگذار است ].[۷۲
همچنین یااتههای این مطالعه نشان داد که سرمایه ساختاری در شرکتهای تولید کاشی و سرامیک استان
یزد به واسطه اسرپذیری ا سرمایه اجتماعی توانسته راتارهای همخلقی ار در سطح سا مانی را ارتقاء دهد .ایداد
حلقههای ارتباطی و پیوندی در قلمرو موردبررسی توانسته با توسعه ارتباطات بر پایه اعتماد ناشی ا سرمایه اجتماعی
به بهبود ارایندهای اندام کار مندر شود .توسعه ارایندهای اندام کار باعث ایداد ار آارینی مشتر در میان
ذینفعان اصلی سا مانی می گردد .سا وکارهای مطلوب اندام امور اضایی را در تعامالت درونی و بیرونی سا مان
ایداد مینمایند که تعت چنین اضایی اقداماتی همچون حمایتها و کمکهای صورتگراته در قبال همکاران،
تعامالت مستمر و اسربخش با مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت و مدیریت اسربخش آنها ،پشتیبانی ا طرحهای
مصوب شرکت و  ...توسعه می یابد .برآیند چنین راتارهایی که بر پایه تعامالت و ارتباطات مملو ا اعتماد در میان
ذینفعان اصلی سا مان شکل میگیرد ،مندر به ایداد ار آارینی مشتر شده به نعوی که تمامی ذینفعان
سا مان ا مناا آن بهره میبرند.
نتایج این مطالعه ا جهاتی با پیشینه موجود مطابقت دارد .این مطالعه نشان داد که سرمایه اجتماعی بر راتارهای
همخلقی ار اسرگذار است .این نتیده با یااتههای حاصل ا مطالعات صورتگراته توسط تیچار و همکاران
( )۷۰۷۰و کوقات و همکاران ( )۷۰۷۰مطابقت دارد .نتایج این مطالعه در ارتباط با تاسیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه
ساختاری با یااتههای پژوهشهای اندامگراته توسط ناپولئونه و همکاران ( ،)۷۰1۹جاسیم ( )۷۰1۹و توکلی و
همکاران ( )11۹1همراستا است .همچنین یااتههای این مطالعه در ارتباط با اسرگذاری سرمایه ساختاری بر راتارهای
همخلقی ار با نتایج حاصل ا مطالعه صورتگراته توسط یون و لی ( )۷۰1۹مطابقت دارد.
یااتههای این مطالعه ،پیشنهاداتی را به منهور بهبود راهبردهای رقابتی شرکتها ارا ه مینماید .بر این اساو
پیشنهاد میگردد تا ا شبکههای اجتماعی و سیستمهای اطالعاتی به منهور بهبود سطح تعامالت و ارتباطات که
می تواند مندر به بهبود سرمایه اجتماعی شود ،بهره برد .به مدیران شرکتهای موردبررسی پیشنهاد میشود تا
ساختارهای سا مانی مشارکتی را در شرکت خود جهت توسعه سرمایه اجتماعی پیوندی و ارتباطی ایداد نمایند.
همچنین پیشنهاد میگردد تا مدیران سبک رهبری را انتخاب و بکار گیرند که مینه توسعه اعتماد سا مانی را ارتقاء
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داده و سرمایه اجتماعی مطلوبی را شکل دهند .به سیاستگذاران شرکتهای موردبررسی پیشنهاد میشود تا به
منهور توسعه سرمایه ساختاری در جهت حذف بوروکراسی ا د اداری اقدامات اسربخشی را اندام دهند .همچنین
توصیه میشود تا در جهت توسعه سرمایه ساختاری ا اناوریهای نوین اداری به منهور بهبود سطح کارایی
ارایندهای اندام امور بهره گیرند .به منهور توسعه راتارهای همخلقی ار پیشنهاد میشود تا با استقرار سیستم-
های حقوق و دستمزد مطلوب در راستای توسعه راتارهای شهروندی سا مانی تال شود.
همچنین به پژوهشگران اعال در حو ه پژوهش پیشنهاد میگردد تا در مطالعهای جام به بررسی و تعلیل
عوامل موسر بر راتارهای همخلقی ار در شرکتهای تولیدی بپردا ند .همچنین پیشنهاد میگردد تا ابعاد دیگر
سرمایه اکری همچون سرمایه انسانی در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و راتارهای همخلقی ار در سطح
سا مانی موردار یابی قرار گیرد .در راستای پژوهشهای آتی توصیه میگردد تا عوامل ارتقاء دهنده سطوح سرمایه
اجتماعی شناسایی و اولویتبندی شوند.
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