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مقدمه و بیان مسئله
: اي، مانندهاي سنتی سرمایهبا توجه به تغییرات گسترده در عملیات سازمانی، شکلامروزه،

این . هاي جدیدي، مطرح شده استها، تجهیزات و منابع مالی دگرگون شده و سرمایهساختمان
ها، از جمله این سرمایه. دي در توسعه و رشد سازمان دارندهاي غیرملموس، نقش زیاسرمایه

سرمایه اجتماعی و فکري برخالف سرمایه انسانی یا . و سرمایه فکري استعیسرمایه اجتما
هایی است که یک فرد در اختیار داردسرمایه فیزیکی، مفهومی است که بسیار فراتر از دارایی

- بهره. هاستوري نیروي انسانی سازمان، افزایش بهرههایکی از اثرات سرمایه. )1،2013لینگ(
زیرا اساسی ترین محرك رسیدن به نتایج ت؛هاي امروزي اسدغدغه مهم سازمانمنابع انسانی 

هايدیدگاهدر. )1388, برومند و جلیلی(رود رضایت بخش و کسب مزیت رقابتی، به شمار می
ایفااي در توسعه و رشد سازمانعمدهنقشنیانساوفیزیکیاقتصادي،هايسرمایهسنتی،

به ابزارهاي قدرتمندتري وريها به منظور رسیدن به بهرهحاضر سازمانعصردراماکردند،می
نیروي انسانی وريبهره. اي از این ابزارها هستندسرمایه اجتماعی و سرمایه فکري نمونه. نیاز دارند

تشکیلراسازمانیهرهدفترینمهمبهبود،استراتژيبرمبتنیدیدگاهوفلسفهیکعنوانبه
طوريبهبرگیرد،درراجامعههايبخشکلیههايفعالیتايزنجیرههمچونتواندمیودهدمی
امکاناتومنابعازبهینهوموثراستفادهسازمانهرمدیراناصلیهدفومدیریترسالتکه

سرمایه ). 2004، 2آسپین(باشدمیاطالعاتوانرژيد،مواسرمایه،کار،نیرويچونگوناگون
هاي اجتماعی که توسط افراد مورد استفاده قرار تواند به عنوان منابع موجود در شبکهاجتماعی می

گذاري بوسیله افراد در روابط بین فردي مفید در تواند به عنوان سرمایهگیرد و همچنین میمی
باور دارد که در سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، ) 1990(کلمن . بازارها، مورد نظر قرار گیرد
برخالف سرمایه انسانی . توانند ارزشی را تولید کنندبینی هستند و میروابطی با ظرفیت قابل پیش

هاي سنتی سازمان، سرمایه اجتماعی منحصراً نتیجه روابط اجتماعی معنی داري است که و دارایی
)3،2006کراوس و همکاران(کنندگذاري میروي آن سرمایهافراد در طول زمان بر 

بین بازده کاري افراد و دستمزد آنها ها ارتباط دادن یکی از مشکالت کالسیک سازمان
در این . هاي کارکنان را تحت نظارت قرار دادتوان به آسانی، فعالیتنمیاست چرا که 

بنابراین ).2014، 4پاول(وانشان دارندشرایط کارکنان انگیزه کمی براي استفاده از تمام ت
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ها مجبورند منابعی را براي نظارت بر کار افراد به کارگیرند و یا زیان بیشتري براي شرکت
در این رابطه سرمایه اجتماعی می تواند با ایجاد تعهد . ها بینندعدم استفاده از این نظارت

). 1،2015نارایان و پریتچت(، کاهش دهدهاي یادشده را به وسیله افزایش اعتمادبیشتر، هزینه
سرمایه اجتماعی، عامل بسیار مهم سطح و کیفیت تعامالت درمحیط کاري از سوي دیگر

همکاران و مدیران از یکدیگر بیاموزند و احساس کنند حق است؛ تا آنجا که کارکنان،
کنند، بخشی از و این تا آنجاست که کارکنان احساس. )2،2015تاروو(نوآور بودن را دارند

-تکنیک. تأثیر چنین موضوعی در سازمان در اصطالح کارایی نهفته است.یک تیم هستند
هاي سودمند درك شده و به سرعت شوند، ایده ها و فعالیتهاي جدید به سرعت منتشر می

).3،2015استارت. (دکنشوند و نوآوري توسعه پیدا میمورد قبول واقع می
. شودفکري نیز یک نوع دارایی براي هر سازمانی محسوب میبه همین صورت سرمایه 

وجود دانش در سازمان امر جدیدي نیست اما پذیرش آن به عنوان سرمایه در یک سازمان، 
در هزاره سوم میالدي سرمایه فکري زیربناي اصلی براي پویایی . موضوعی جدید و نو است

به کارگیري سرمایه فکري . آیدب میمحور به حساو موفقیت آتی سازمان در اقتصاد دانش
افزون بر این . تر و نوآورتر باشندتر، پربازدهکند تا کاراتر، اثربخشها کمک میبه سازمان

ها به میزان کمتري به تخصیص راهبردي منابع فیزیکی و به میزان موفقیت رقابتی سازمان
.  )1393و همکاران، دستگیر (بیشتري به مدیریت راهبردي سرمایه فکري بستگی دارد 

شودیمدر سازمان یمنابع انسانيوربهرهیشکه باعث بهبود و افزایعواملییشناسایجهدرنت
شبکهافزایشومنابعرشدلحاظازملیبانکاخیردههدودر. برخوردار استییباالیتاز اهم
درهاسازمانازیاريبسهمانندرسدمینظربهامااست،رسیدهقبولیقابلوضعیتبهبانکی

انتظارحددرکارکنانشوريبهرهوبودهچالشدچارخویشانسانیمنابعازبهینهاستفاده
دنبالبهپژوهشاینسازماننامشهودهايسرمایهبرايشدهذکراهمیتبهعنایتبالذا. باشدنمی

افزایشوبهبودطریقازتوانندمیبانکیمدیرانآیاکهاستپرسشاینبرايپاسخییافتن
اینکهوشوند؟کارکنانوريبهرهافزایشباعثسازماناجتماعیسرمایهوفکريسرمایه

درتادارندکارکنانوريبهرهراتاثیربیشتریناجتماعیسرمایهوفکريسرمایهابعادازکدامیک
تا کندیکمک میبانکیرانپژوهش به مدینایجنتا.گیرندقرارگذاريسرمایهوتوجهاولویت

دارند در جهت یمنابع انسانيوررا بر بهرهیرتاثیشترینکه بیبهبود و توسعه عواملیقاز طر
بدین منظور هدف اصلی این پژوهش .سازمان قدم بردارندیرقابتیتعملکرد و مزیشافزا
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.می باشدوري منابع انسانیبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري بر میزان بهره

مبانی نظري 
سرمایه اجتماعی

ازبسیاريتوجهموردامروزهکهسرمایه استانواعجدیدترینازیکیاجتماعی،سرمایه
بلکهنیست،اجتماعزیربنایىنهادهاىازمجموعهیکاجتماعىسرمایه. گرفته استقرارمحققان

فردىمالکیتاجتماعىسرمایه. استهاتشکلوهاشبکهنهادها،درقالبافراددهندهاتصالحلقه
بلکهیابدنمىکاهشمصرف،صورتدراست وانجمنیاگروهاعضاىتمامىبهو متعلقندارد
شبکهیاانجمنیاگروهدروندرتنهااجتماعىسرمایه.پیدا کندافزایشاستممکنحتى

.)1385اختر محققی، (. شودمىتولیداجتماعى
کهاستافرادبینفعالارتباطاتازمتشکلاجتماعیسرمایهکهکنندمینبیا1پروساكوکهن

وانسانیهايشبکهاعضايکهاسترفتارهاییومشتركهايمتقابل، ارزشدركاعتماد،شامل
کنندهتقویتاجتماعیسرمایه. سازدمیممکنراهاهمکاريودهدمیپیوندهمبهراجوامع

ارتقاسازماندرراحقیقیمشارکتچنینهم. استاعتمادوطالعاتاتسهیمتعهد،همکاري،
). ٢،2001کوهن و پروساك(. شودمیبیشتراثربخشیوموفقیتبهمنجرخوداینکهدهدمی

در واقع سرمایه . کندسرمایه اجتماعی راه را براي دستیابی و استفاده از دیگر منابع سازمان هموار می
اي از روابط اثر بخش را ایجاد دارایی ناملموس در سازمان است که شبکهاجتماعی به عنوان یک 

یکی از اثرات سرمایه اجتماعی، افزایش بهره وري نیروي ). 3،2010آلگوزائو و فیلیئري(کند می
هاي کسب و کار، سرمایه اجتماعی منبع مهمی از بهره وري به در سازمان. هاستانسانی سازمان
ها و ین که کارها انجام گیرد الزم است که کارگران و متخصصان توصیهبراي ا. شمار می رود

.)1388, برومند و جلیلی. هاي دیگران را فراتر از ساختار سلسله مراتبی شرکت به کاربندندپشتیبانی
را به دنبال داشته فرهنگیتواند مزایاي اقتصادي، اجتماعی و سرمایه اجتماعی میبه طور کلی 

رسد توافق زیادي در مورد مکانیزمهایی که از به نظر میسازمان را بهبود بخشدريوبهرهباشد و 
. تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادي داشته باشد، وجود داردراه آنها سرمایه اجتماعی می

تسهیم جایی افراد،تر جابهنرخ پایینتر تبادالت،هاي پایینهزینهشامل ها مهمترین این مکانیزم
).2015استارت،(بهبود کیفیت محصوالتریسک پذیري،نش و نوآوري،دا
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اجتماعیسرمایهابعاد
ارتباطیوشناختیساختاري،بعدسهبهرااجتماعیسرمایه،)1998(1گوشالونهاپایت

:کنندمیتقسیم
دردانشانسانیغیرذخایرهمهشاملساختاريسرمایه: ساختارياجتماعیسرمایه. الف

اجراییهايدستورالعملسازمانی،نمودارهايداده،هايپایگاهدربرگیرندهکهشودمیمانساز
باالترسازمانبرايآنارزشکهچهآنهرکلیطوربهواجراییهايبرنامهها،استراتژيها،فرآیند

کههچآنهرازاستعبارتساختاريسرمایهترروشنعبارتبه. استباشد،اشماديارزشاز
.)1383, تاجبخش(روند میخانهبهشبهنگامبهکارکنانکهآنازپسماندمیباقیسازماندر

شخصیروابطنوعیکنندهارتباطی توصیفاجتماعیسرمایه: ارتباطیاجتماعیسرمایه. ب
به . )1391پیران و همکاران،(کنند میبرقرارشانتعامالتسابقهخاطربهیکدیگرباافرادکهاست

این بعد با سطوح باالیی از اعتماد، هنجارهاي مشترك، تکالیف ) 2002(و همکاران 2زعم بولینو
اي به ارتباط موثر بین همکارانی در واقع سرمایه اجتماعی رابطه. شودو هویت متقابل مشخص می

داردیابند، توجهدیگر اعتماد دارند و با هم هویت میدیگر را دوست دارند، به یککه یک
بعد شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به مفاهیم و زبان مشترك : شناختیاجتماعیسرمایه. ج

دهنده، به افراد سازمان در ادغام و این بعد به عنوان یک مکانیزم اتصال. در ساختار سازمان دارد
د در نتیجه باعث کاهش تضاد، تسهیل ارتباطات و ایجا. کندسازي منابع کمک میپارچهیک

زبانازعبارتندابعاداینهايجنبهترینمهم) 2010آلگوزائو و فیلیئري، (شود اهداف مشترك می
.)1390, قدم زن جاللی(مشترك وحکایاتمشتركکدهايو

سرمایه فکري
پیترآن،ازپیش. کردمطرح1969سالدر3گالبرایتباراولینرا»فکريسرمایه«اصطالح

همکاريسازمان.)1388, فطرس و بیگی(بودبردهکاربهرا»دانشیانکارگر«اصطالحدراکر
سازمانینامشهودهايداراییازمقولهدواقتصاديارزشرافکريسرمایهاقتصادي،توسعهو

کارکنان،مشتریان،تواندمیانسانتعریف،ایندر. کندمیتعریفساختاروانسانیعنی
) 2010(5چنین به زعم زگالهم.)2007، 4غوس و وو(باشد دولتیاتمقامورقباکنندگان،تأمین

.سازمان استدفتريارزشوبازارارزشبینسرمایه فکري تفاوت

1. Nahapiet & Ghoshal
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سازمان را براي ییاست که تواناییفکري دارایهو همکاران، سرما1روسیدگاهاز د
ییدارایکندارد و یزیکیو فینیعیتیماهییداراینا. کندیمیريگثروت اندازهیجادا

و ی، عملکرد سازمانیمرتبط با منابع انسانهايییدارایريبه کارگیقنامشهود است که از طر
ارزش در درون یجادها باعث ایژگیوینهمه ا. روابط خارج از سازمان به دست آمده است

ست، ایکامال داخلیدهپدیکینکهایلارزش به دست آمده به دلینشود و ایسازمان م
.)1388, و رجبی فرد, حاجی بابایی, عالم تبریزي(و فروش نداردیدخریتقابل

فکري در عملکرد سازمانی پرداختهکه به بررسی سرمایه) 2013(هاي فایر و استبانکیافته
. وري را توضیح دهدتواند سودآوري و بهرهدهد که سرمایه فکري شرکت میمیاند، نشان

هاي مدیریت در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه زیر سیستم) 1393(انهمچنین رزگار و همکار
هاي ورزشی منتخب با وري منابع انسانی در فدراسیوندانش در سازمان یادگیرنده و بهره

نفر به این نتیجه رسیدندکه از بین مولفه هاي مدیریت دانش، دانش آفرینی 165انتخاب نمونه 
.وري منابع انسانی استبینی معنادار بهرهست قادر به پیشکه بیانگر سرمایه فکري سازمان ا

هايارزشازايمجموعهرافکريسرمایهاسپانیاییبزرگشرکتیکارشدمدیرانازیکی
لوپز (. دهندمیتوسعهراسازمانآتیوفعلیسودآوريهايقابلیتکهکندمیتعریفنامشهود

گفت سرمایه فکري عامل اصلی ایجاد ارزش در توان طور کلی میبه). 2،2010و کوآرتاس
ها در حال حرکت به سمت خلق ارزش از طریق سرمایه فکري باشد و سازمانها میسازمان
هاي فیزیکی تغییر در واقع دیدگاه گذشته مدیران در مورد ایجاد ارزش توسط دارایی. هستند

ولیشود،نمیثبتمالیايهصورتدرکهاستپنهانیارزشفکريسرمایه. پیدا کرده است
.  )3،2005چن و همکاران(شودمیسازمانتوسطهاي فراوانیمزیتکسبباعث

ابعاد سرمایه فکري
سازماندرافرادتجربهوهامهارتها،دانشازترکیبیانسانیسرمایه:سرمایه انسانی

سازماندرتوسعهوورينوآبرايمنبعیعنوانبهکارکنانتادهدمیاجازهسرمایهاین. است
افراددانشموجوديدهندهنشانانسانیسرمایه). 2010لوپز و کوآرتاس، (باشند مطرح

درسازمانجمعیقابلیتراانسانیسرمایه)2000(4بونتیس و همکاران. استسازمانیک
.کندمیتوصیفافرادشدانشازهاحلراهبهتریناستخراج

1. Roos
2. lopez & Cuartas
3. hen, Cheng, & Hwang
4. Bontis , Keow, & Richardson
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باشدمیسازماندردانشانسانیغیرذخایرهمهشاملساختاريسرمایه: ساختاريسرمایه
اجرایی،هايبرنامهوهادستورالعملسازمانی،نمودارهايداده،هايپایگاهبرگیرندهدرکه

اشماديارزشازباالترسازمانبرايآنارزشکهآن چههرکلیطوربهوراهبردهافرآیندها،
کنند،میتركراسازمانکارکنان،وقتیحتیکهاستدانشیاملشسرمایهاین. شودمیباشد،

)2010، 1کیانتو و همکاران(ماند میباقیسازماندر
جامعهاعضايبامثبتتعاملبرايسازمانتواناییشامليارابطهسرمایه: ايرابطهسرمایه

وانسانیسرمایهدبهبوطریقازثروتایجادبرايانگیزهایجادباعثکهاستکاروکسب
وپلیکعنوانبهکهايرابطهسرمایهدهدمینشانامرشواهدطورکلی،به.شودمیساختاري

ارزشبهفکريسرمایهتبدیلدراصلیعاملکند،میعملفکريسرمایهفرآینددرواسطه
بستگیتاريساخسرمایهوانسانیسرمایهسويازحمایتبهايسرمایه رابطهرشد. استبازاري

سازمانیعملکردبربیشتريتأثیرتواندمیايسرمایه رابطهباشد،بیشترحمایتاینهرچهودارد
)2،2007نازاري و هرمانس(باشدداشته

وري منابع انسانیبهره
توان افزایش داد، بعنوان مثال با توسعه ها را از طریق مختلف میکمیت و کیفیت بازده فعالیت

اي و یا با یا از طریق مدرنیزه کردن و یا با کنترل محصول و مواد اولیه و خام و واسطهها وظرفیت
توان تغییراتی مطلوب ارتقا سطوح علمی و مهارتی نیروها و یا تامین نیازهاي اساسی کارکنان، می

بهبود اي از افزایش کمیت و وري نیروي انسانی به جنبهبهره. ها بوجود آوردرا در نتایج فعالیت
گردد که به واسطه ارتقاي سطح کیفی و تالش اطالق می) کاال یا خدمات(کیفیت محصول 

وري منابع انسانی و میزان بکارگیري مطابق این تعریف بین بهره. نیروي انسانی ایجاد شده باشند
هر چه درصد) 2015، 3داور(آید هاي بالقوه و بالفعل افراد یک رابطه مستقیم بوجود میتوان

. وري داشتها به جریان انداخته شوند، می توان انتظار بهبودي بیشتري از بهرهبیشتري از این توان
وري نیروي انسانی با افزایش درجه اثربخشی فعالیت ها،  افزایش می یابد در واقع بهره

منابع وري منابع انسانی یعنی  به حداکثر رساندن استفاده ازبهره).2011و همکاران، 4فریمپانگ(
نیروي انسانی به روش علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران، ومصرف 
کنندگان، و نیز حداکثر استفاده مناسب از منابع انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان 

1. Kianto&et al.
2. Nazari & Herremans
3. Davar
4. Frimpong
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ز براساس تعریف مذکور می توان نتایج زیر را ا). 1387مینایی فرد، (با کمترین زمان و هزینه 
:         وري منابع انسانی استنتاج نمودمفهوم بهره

ها وري سازمانترین منابع که سهم باال در ارتقاي بهرهیکی از با ارزشترین و حیاتی) الف
نحوه استفاده منابع انسانی از استعدادها، مهارت ها، و توانشان،  . دارد، منابع انسانی است

.                                                                                                                           استملی- وري سازمانیتعیین کننده بهره
مندانه از وري به عنوان نتیجه و حاصل نوعی نگرش مثبت، خالق و نارضایتبهره) ب

وري منابع ، براي ارتقاي بهرهبه عبارت دیگر. وضع  موجود و اعتقاد قلبی به تغییر است
. انسانی و ایجاد تغییر در آن، خسته شدن از وضع حال ضروري است

.                                وري نگرشی براي عقالنی و منطقی و نظام مند نمودن فعالیت ها و اعمال استبهره) ج
ي غیر ضروري است، به وري اجتناب از کارهاي لغو و بیهوده و حذف فعالیتهابهره) د

.                                                                     شکلی که بتوان آن را با سرعت و صرف هزینه و انرژي کم تري انجام داد
وري، درست و بجا مصرف کردن منابع براي دستیابی به اهداف درست با بهره) ه

).2013، 1تیلور و سایمون) (بخشیاثر(روشهاي درست و صحیح می باشد 
بلکهنیستمطرحتوسعهوتولیددرکمیعاملیکعنوانبهتنهاانسانینیرويامروزه

اهمیت قرار گرفته موردبسیارآنوريبهرهافزایشوکارنیرويکاراییوکیفیتبهتوجه
موجبخودديخوبهسرمایهافزایشیاگستردهطوربهانسانینیرويازاستفاده. است

ویژهبهتولیدعواملاثربخشیووريبهرهبردنباالبلکهشود،و رشد سازمان نمیارتقاء
در زمینه .)1387, رحیمی فر(کند را ایفا میسزاییبهنقشرابطهایندرکهاستانسانینیروي

ه در ادامه به وري منابع انسانی تحقیقاتی چه در داخل و چه خارج انجام شده است کاهمیت بهره
:چند مورد از آنها اشاره شده است

، در پژوهشی در مالزي به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکري اثرات )2014(چن و همکاران 
هاي بیمه در مالزي براي بدست بنابراین شرکت. وري داردمثبت و قابل توجهی در تغییرات بهره

هاي عظیمی را در زمینه سرمایه فکري انجام اريوري باید سرمایه گذآوردن رشد پایدار در بهره
هاي مدیریتی، مدیران هاي فکري هست که مهارتگذاري در سرمایهدهند زیرا از طریق سرمایه

، در )2012(روبرتا کوستا . وري استیابد که خود یکی از عوامل مهم افزایش بهرهافزایش می
ري نیروي انسانی پرداخت و به این نتیجه رسید که وتحقیقی به ارزیابی تاثیر سرمایه فکري بر بهره

مطالعه سید عامري . وري در کارکنان باید به مدیریت سرمایه فکري پرداختبراي افزایش بهره
الگوهاي که بین خالقیت، حمایت سازمانی، فرهنگ سازمانی،، داللت بر این دارد)2008(

1. Tailor&simon
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. وري رابطه معنی دار وجود داردن با بهرهسیستم پاداش سازمان و سبک رهبري درسازماارتباطی،
سطح باالییکهگردیدمشخصشد،انجامشرکت1165هايدادهاساسبرکهپژوهشی دیگردر

ایندر. ارتباط داردهاشرکتسهامغیرعاديهايبازدهباکارنیرويوريبهرهوانسانیاز سرمایه
وريبهرهوانسانیبراي منابعشدهافشاورفتهگصورتهايهزینهقالبدرانسانیسرمایهتحقیق
آلفرد). 2006الجیلی،(شده است محاسبهنفرهرازايبهخالصفروشقالبدرانسانینیروي

در. )1382پور،نصر(کند میقلمدادانسانینیرويپرورشراگذاريسرمایهبا ارزشترینمارشال
درهاپیشرفتبیشترشد ومیانسانینیرويريوبهرهبهکمیتوجهابتداوريبهرهتاریخچه

).1384عطاردي،وسیدجوادین(خواندند میسرمایهوريبهرهراآنکهبودوريبهرهازايزمینه
وري نسبت میان منابع مورد انتظار با منابع ، کارایی را بهره)1381(در مطالعه اي دیگر، فاطمی

مورد انتظار به داده واقعی در سازمان و درست انجام به عبارت دیگر داده داند،صرف شده می
دادن کار است و اثربخشی را انجام دادن کارهاي درست در زمان مناسب با کیفیت مناسب 

، کارایی را میزان صرفه جویی در هزینه هاي سازمان، وقت و )2005(پولیتیس .تعریف می کند
سازمان، وقت و منابع و همچنین میزان ایده هاي هاي جویی در هزینهمنابع و همچنین میزان صرفه

ارائه شده می داند و اثربخشی را میزان هزینه هاي به کار رفته در تولید کاال و میزان ایده هاي 
.اجرا شده در سازمان تعریف می کند

چارچوب نظري تحقیق 
در گروسازمانیتو بقا و موفقباشدیمیو دوام سازمانیتعامل موفقینمهمتریانسانیروين
وي انسانی تنها به عنوان یک عاملامروزه نیر). 2003، 1هال(هاي کاري آن استوري گروهبهره

وريکیفیت و کارایی نیروي کار و افزایش بهرهبهکمی در تولید و توسعه مطرح نیست بلکه توجه
نیزواجتماعیبازیگرانعنوانبههاسازمانبهتوجه.)1387, فررحیمی(آن بسیار مورد بحث است

مفهومگسترشبرايرامساعديزمینهسازمان،بامسائل مرتبطونیازهابهنظرانصاحبدقت
ايپدیدهمنظریکازاجتماعیسرمایه.استنمودهایجادسازمانحیطهدراجتماعیسرمایه

وهاارزش،)هنجار(اعتمادکه شاملشدهتعریفگوناگونیهايویژگیآنبرايواستمدیریتی
, اندیشمند(باشد میهاشبکهو متقابلشناختمتقابل،تعهدهمکاري،ارتباطات،مشترك،رفتارهاي

بهبراي نیلراهیوفیزیکیوانسانیسرمایهوريبهرهبرايمناسبیبستراجتماعیسرمایه.)1388
سرمایهدر سازمانبتوانندکهنیو کسامدیران.شودمیقلمدادسازمانعملکردبهبودوموفقیت

از .)2007, بوردیو(سازند میهموار راخودسازمانیوشغلیکامیابیراهکنند،ایجاداجتماعی

1. Hall
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بحثدهد،میقراررا تحت پوششهاسازمامدیریتکههاییپارادایمطرفی یکی از جدیدترین
درکهاستآنپیدرایه فکريسرم). 1385لی و مشبکی،قلیچ. (استفکريسرمایهمدیریت
جانبههمهبه توسعهنیلجهتسازمانییادگیريوتجربهدانش،فکري،هايداراییها،سازمان

فناوري راوجودصرفکهرایج،تصوراتبرخالفپس.گیردقرارتوجهموردپیشازبیشتر
انسانیهايسرمایهوهاسازماندرآنگذاشتناشتراكبهودانشدانستند،میتوسعهمتضمن

).1390خیرخواه، (باشد میتوسعهوعملکردبهبودتضمین کننده
کلمن دو شاخه اصلی را که از راه آن سرمایه اجتماعی ) 2015(1پورترزدر تحقیقی ، 

اول آنکه، سرمایه اجتماعی، : دهد، شناسایی کردوري نیروي انسانی را تحت تأثیر قرار میبهره
هاي معینی را که در طالعات را در میان کارکنان موجب شده، دستیابی به هدفانتشار دانش و ا

دوم آنکه، ).2،2015تریجیلیا(زد ساصورت عدم وجود آنها غیرقابل دسترس است، ممکن می
در مطالعه مشهور. هاي کارکنان تأثیر بگذاردتعامالت اجتماعی ممکن است برانگیزش و تالش

عنوان شد که حتی اگر مدیران استبدادي عمل کرده، سلسله ) 2015(ها بر روي سازمانفولی
مراتب شرکت بسیار غیرقابل انعطاف باشد و با این حال وظایف به خوبی ایفا شود، کارکنان قادر 

تأخیر در اجراي دستورها و خیلی عامتر، یعنی : خواهند بود که به روشهاي مختلف، از قبیل
بسیاري از مطالعات نشان . ملکرد را تحت تأثیر قرار دهندارتکاب رفتارهاي فرصت طلبانه، ع

دهند که اگر تعامالت انسانی بین نیروي کار بسیار راحت و بر مبناي اعتماد باشد، کارکنان می
تمایل بیشتري دارند که حداکثر تالش خود را انجام دهند و احتمال بیشتري دارد از راه نظارت، 

گونه که بولزو جینتیز عنوان همان. وظایف را کاهش دهندافراد شانه خالی کردن از انجام
ها، هاي کاري، مؤسسات اعتباري، شراکتاند نظارت و تنبیه توسط افراد هم سطح در تیمنموده

شرایط و اوضاع عمومی محلی و محالت یک شهر، اغلب ابزار مناسبی براي کاهش مشکالت 
عملکرد مناسب سایرین در معرض قراردادهاي ترغیب افراد در زمانی که اقدامات آنها براي 

).3،2015اشل(روداجباري نمی باشند، به شمار می
نتیجه تسهیل دانش، بهبود همکاري تیمی و تعهد سازمانی، احتماالً کیفیت باالتر محصوالت 

همچنین وقتی کارکنان احساس . گیردخواهد بود که سرمایه اجتماعی این موارد را در بر می
ها از راه عملکرد بهتر آنها و نقش منفی از حمایت سازمانی برخوردارند، سطح ستادهکنند که

کنیم که باید به با توجه به این بحث، درك می.یابداسترس سازمانی در عملکرد، کاهش می

1. Portes
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ها، همکاري واعتماد، ما هنوز با مسائلی مانند شبکه. هاي سرمایه اجتماعی تمرکز کنیمکدام جنبه
وري تأثیر هایی را که به وسیله آنها این سه عامل بر بهرههرچند ما مکانیزمر داریم،سرو کا

).1،2015بسلی و کوات(م شناسیگذارند میمی
هاي پیشین داخلی و خارجی همچون پژوهش قلیچ لی و مشبکی اصفهانی مرور پژوهش

، پیراسته و همکاران )1389(، حسن زاده ثمرین و مقیمی )1389(، شهایی و خائف الهی )1385(
نشان ) 2014(4، کالکان و همکاران)2008(3، ساباتینی)2003(2استینبنکو، فریر)1390(

وري که تاکنون در پژوهشی به بررسی تاثیر همزمان ابعاد سرمایه فکري و سرمایه اجتماعی بر بهره
تواند از خ داد که آیا سازمان میمنابع انسانی پرداخته نشده تا بتوان از یکسو به این پرسش پاس

وري کارکنان شود و از سوي دیگر طریق افزایش سرمایه اجتماعی و فکري باعث بهبود بهره
.موثرترین ابعاد در این زمینه شناسایی شوند

ژوهش حاضر ابعاد دو مفهوم سرمایهبا توجه بررسی تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در پ
وري نیروي انسانی به عنوان متغیره عنوان متغیرهاي مستقل و بهرهاجتماعی و سرمایه فکري ب

اهدهقابل مش1در قالب شکل شماره وابسته در نظر گرفته شده است که مدل مفهومی پژوهش 
ارتباطی وساختاري،شامل ابعاد(در پژوهش حاضر به منظور بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی. است

سرمایه(و همچنین بررسی ابعاد سرمایه فکري ) 1998(5تناهاپیواز مدل گوشال) شناختی
و همچنین به منظور بررسی) 1999(6از مدل بنتیس) ساختاريسرمایهوايرابطهسرمایهانسانی،

.استفاده شد) 1980(7وري نیروي انسانی از مدل هرسی و گلد اسمیتمتغیر بهره

مدل مفهومی پژوهش: 1شکل شماره 

1. Besley  &  Coate
2. Firer & Stainbank
3. Sabatini
4. Kalkan &et al.
5. Nahapiet & Ghoshal
6. Bontis
7. Hersey & Goldsmith
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پژوهش هايفرضیه
تأثیرداریمقصدپژوهشیهايفرضیهدر. استاصلیفرضیۀ6دربرگیرندةپژوهشاین

اي و ابعاد سرمایهو رابطهشناختیاجتماعی ساختاري،سرمایهشاملاجتماعیسرمایهابعاد
موردانسانیمنابعوريبهرهبرراارتباطیوساختاريانسانی،فکريسرمایهشاملفکري
:هاي پژوهش حاضر عبارتند ازبر این اساس فرضیه.دهیمارقرآزمونوبررسی

.داردمعناداريتاثیرانسانیمنابعوريبهرهبراجتماعیاي سرمایهرابطهبعد: 1فرضیه

.داردمعناداريتاثیرانسانیمنابعوريبهرهبراجتماعیسرمایهشناختیبعد: 2فرضیه

.داردمعناداريتاثیرانسانیمنابعوريبهرهبراجتماعیساختاري سرمایهبعد: 3فرضیه

.داردمعناداريتاثیرانسانیمنابعوريبهرهبرفکريسرمایهانسانیبعد: 4فرضیه

.داردمعناداريتاثیرانسانیمنابعوريبهرهبرفکريسرمایهساختاريبعد: 5فرضیه

.داردمعناداريتاثیرنیانسامنابعوريبهرهبرفکريسرمایهارتباطیبعد: 6فرضیه

پژوهششناسیروش
وريبهرهمیزانبرو فکرياجتماعیسرمایهي بین ابعادهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه

توان بنابراین این پژوهش را از نظر هدف می. باشدانسانی در شعب بانک ملی شهر یزد میمنابع
ل محقق بر متغیرهاي تحقیق از نوع و از نظر میزان کنتر. جز تحقیقات کاربردي محسوب کرد

در این تحقیق سه . تحقیقات غیر آزمایشی است، و در واقع یک تحقیق از نوع همبستگی است
بین ي فکري به عنوان متغییر پیشي اجتماعی و سرمایهمتغییرهاي سرمایه. متغیر عمده وجود دارد

هر آزمودنی در هر . اندنظر گرفته شدهوري منابع انسانی به عنوان متغییر مالك در و متغییر بهره
شعبکارکنانکلیهشاملحاضر،پژوهشآماريجامعه. سه متغیر مورد سنجش قرار گرفت

تعدادآمدهدستبهاطالعاتبهتوجهباکهباشدمیمردوزنازاعمیزد،شهردرملیبانک
ازري تصادفی ساده و حاضر با استفاده از روش نمونه گیپژوهشدر.استنفر925هاآن
حجمتعیینبرايکوکرانفرمولازاست،شدهگرفتهنظردرمحدودجامعهحجمکهجاییآن

.استشدهاستفادهنمونه

اطمینانبراي. محاسبه شدنفر250برابرنمونهحجمتعدادحداقلبا استفاده از فرمول باال
حذفازپسنهایتو درتوزیعپرسشنامه300تعدادموردنظرنمونهتعدادبهیابیدستاز
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در (.گرفتقرارتحلیلوتجزیهموردنهاییپرسشنامه265تعدادمخدوشهاينامهپرسش
).درصد در نظر گرفته شد95این فرمول، سطح اطمینان 

کل و بازرسیکارشناسانمدیران،بامصاحبهادبیات وبررسیازاستفادهبادر ابتدا 
شناساییکارکنانوريگیري بهرهاندازهبرايمعیارهابرخیشدسناد تالشهمچنین تحلیل ا

سنجشمورد) تمتحلیل(کیفی هايدادهتحلیلهايروشازاستفادهباهاهداداین. شود
اي براساس مولفه هاي مطرح شده پرسشنامهتحقیق،کمیمرحلهدرگرفت؛ سپسقرار

منتخبنمونهاززیادينسبتاًتعدادازهادادهوطراحی،) 1980(توسط هرسی و گلداسمیت
اینجادرکهکمیهايدادهتحلیلهاي مناسبروشازاستفادهبا. شدگردآوريکارکناناز

درانسانینیرويوريبهرهابعادوگرفتسنجش قرارموردهادادهاینبود،عاملیتحلیل
ومصاحبهتحقیقکیفیمرحلهدراتگردآوري اطالعابزارهاي. شداستخراجکلبازرسی
در این بخش جهت بررسی پایاي و روایی از روش سه . بودسازمانیمداركواسنادبررسی

اصلیابزارعنوانبهپرسشنامهازنیزمرحله کمیبراي. سوسازي استفاده شده است
. ده استکه در ادامه به توضیح آنها پرداخته ش.شداستفادههادادهتحلیلوگردآوري

ها و روایی و پایایی آندادهگردآوريابزار
پرسشتعدادينخستبخشدر. استکلیبخش4برمشتملپژوهشایننامهپرسش

دومبخشدر. گردیدطرح....) وجنسیتسن،(شناختیجمعیتمتغیرهايشناساییهدفبا
- 2بسیار مخالف-1ي  با گزینه ها(اينقطه5لیکرتطیفبهتوجهبانامهپرسشسومو

ابعادازیکهرسنجشمنظوربههاییپرسش)بسیار موافق- 5موافق-4بدون نظر- 3مخالف
سواالتنامهپرسشچهارمبخشدرنهایتدر. شدتنظیماجتماعیسرمایهوفکريسرمایه
ه علی رغم وجود ابزارهاي مختلف در زمین.شددادهجايانسانیمنابعوريبهرهبهمربوط

و سایر ابزارهاي جدید براي سنجش ) 2013(وري نیروي انسانی مانند تیلور و برنت بهره
توسط متغییرهاي سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري ، در این پژوهش از الگوهاي ارائه شده 

استفاده )  1999(و مدل بنتیس ) 1998(ناهاپیت و، گوشال) 1980(هرسی و گلد اسمیت 
و به تبع آن ابزارهاي ارائه شده توسط ایشان از جامعیت الزم گوها چرا که ال. شده است

برخوردار بوده و در تحقیقات متعددي که روایی و پایایی آن بارها مورد تایید قرار گرفته از 
.بر این اساس از ابزارهاي زیر براي سنجش متغییرها استفاده شده است. اندآنها بهره جسته

، که از پایان )1998(عی از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال جهت سنجش سرمایه اجتما-1
این پرسشنامه . ،  اقتباس شده، استفاده شده است)1390(ي کارشناسی ارشد حیدري نامه
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. اي لیکرت تدوین شده استگویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه31داراي 
مایه فکري بونتیس جهت سنجش سرمایه فکري از پرسش نامه استاندارد ارزیابی سر- 2

. است استفاده شد) سرمایه انسانی، ساختاري و رابطه اي(سوال و سه مولفه 42، که داري )1998(
وري منابع انسانی وري منابع انسانی از پرسش نامه بهرهبه منظور ارزیابی متغییر بهره- 3

.سوال است، استفاده شد17، که داراي ) 1980(هرسی و گلد اسمیت 

و پایایی ابزارهاروایی 
هوم روایی در پی پاسخ به این سوال است که ابزار اندازه گیري تا چه حد خصیصه در واقع مف

بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیري نمی توان به دقت داده هاي . مورد نظر را می سنجد
و حصول اطمینان از قابلیت اجراي ) روایی(براي تعیین اعتبار . حاصل از آن اطمینان داشت

می توان به این منظور . ي روایی صوري و محتوایی به کار گرفته شده استوهپرسشنامه ها دو شی
در نظر داشتن تعاریف ، گفت با توجه به مبانی نظري و نظر متخصصین و خبرگان در این زمینه

متغییرها و قابل فهم بودن سواالت مورد بررسی و نهایتاً اعمال نظرات در مورد محتواي عملیاتی
همچنین. تا حد زیادي خصیصه روایی پرسشنامه افزایش یافته استالت موجود ابزار و رفع اشکا

از آنجایی که مقدار . شداستفادهکرونباخآلفايضریبازپژوهشپرسشنامهپایاییآزمونبراي
/.) 79(هادادهضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هر بخش پرسشنامه و همچنین براي کل 

جدول. گرددیمبیشتر است لذا پایایی پایایی ابزار اندازه گیري تایید ) α= 7/0(از حد قابل قبول  
.دهدمینشانرانامه هاپرسشپایاییآزمونمشخصات ابزار اندازه گیري و نتایج1شماره

مشخصات ابزار اندازه گیري و نتایج آزمون پایایی آن-1جدول شماره 

تعداد متغیر
هاپرسش

ضریب آلفاي 
منبعخکرونبا

70,73ايسرمایه اجتماعی رابطه
(Nahapiet &

Ghoshal, 1998) 40,87سرمایه اجتماعی شناختی
60,75سرمایه اجتماعی ساختاري

70,78سرمایه فکري انسانی
(Bontis, 1999) 70,70سرمایه فکري ساختاري

70,69سرمایه فکري ارتباطی
& Hersey)170,80وري نیروي انسانیبهره

Goldsmith, 1980)
/.4479کل پرسشنامه
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هادادهتحلیلوتجزیهروش
استفادهاستنباطیوتوصیفیآماردو بخشازهادادهتحلیلوتجزیهبرايپژوهشایندر

در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی براي توصیف شرایط . استشده
وهادادهسنجشبامتناسبر سطح آمار استنباطی جهت تعمیم صفات نمونه به جامعه د، وموجود
. شده استاستفادهمتغیرهچندومتغیرهتکخطیرگرسیونآزمونازپژوهشهايفرضیه

و .شداستفادهپیرسونهمبستگیضریبازمتغیرها نیزبینهمبستگیشدتبررسیبرايهمچنین
.استفاده گردیدSPSS20تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزاز براي توصیف ودر نهایت 

پژوهشهايیافته
پژوهشپاسخگویانتوصیف

توصیفشناختیجمعیتهايویژگیلحاظازحاضرپژوهشپاسخگویان3جدولدر
پژوهشاینپاسخگویانبیشتردهندمینشانشدهارائهاطالعاتکهگونههمان. اندشدهآماري
فراوانیهمچنین. اندداشتهقرارسال50تا35سنیيردهدروبودهلیسانستحصیالتداراي
. دهنددرصد از کل تعداد نمونه را مردها تشکیل می77است به نحوي که هازنازبیشترمردها

سال 2تا 1کارسابقهباکارکنانکهدهدمینشاننیزپاسخگویانکارسابقهبهمربوطاطالعات
.سال کمترین فراوانی را دارا هستند7تا 5ترین فراوانی و بیش

آمار توصیفی-2جدول شماره 
)سال(ي سنی ردهرشته شغلیجنسیت

- تخصصیمردزن
کمتر از پشتیبانیفنی

25
تا 25

35
تا 35

50
بیشتر 

50از 
9/37درصد77درصد23

درصد
1/62

درصد
2/2

درصد
7/40

درصد
9/47

درصد
2/9

درصد
)سال(سابقه کار تحصیالت

دیپلم و 
فوق لیسانس لیسانسفوق دیپلمکمتر

و دکتري
2تا 1

سال
5تا 2

سال
7تا 5

سال
بیشتر 

7از 
2/13درصد9

33/5447/23درصد
درصد

6/55
درصد

8/33
درصد

5/10
درصد

3/27
درصد

هاي پژوهش آزمون فرضیه
هاي پژوهش با استفاده از آزمون ها به آزمون فرضیههدر این مرحله از تجزیه و تحلیل داد

رگرسیون چندگانه و سپس اصالح مدل رگرسیونی برآورد شده با استفاده از آزمون رگرسیون 
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بدین منظور تمام متغیرهاي مستقل .شودپرداخته می» 1حذف رو به عقب«اي و روش مرحله
وري بهره(متغیر وابسته 2هايبینپیشعنوانبه) ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري(پژوهش 

وارد مدل شده و پس از تخمین و آزمون معناداري ضرایب بتا، متغیرهاي مستقلی ) منابع انسانی
بینی متغیر وابسته نداشته باشند، یک به یک از مدل خارج که نقش معناداري در تبیین یا پیش

هاي پژوهش و سپس نتایج نهایی از فرضیهدر ادامه نتایج مربوط به آزمون هر یک. شوندمی
.شونداصالح مدل رگرسیونی گزارش و تفسیر می

آزمون فرضیه نخست
معناداري ریتأثاي گر ادعا کرده بود که سرمایه اجتماعی رابطهدر فرضیه نخست پژوهش

. گزارش شده است4نتایج آزمون این فرضیه در جدول . وري منابع انسانی داردبر بهره
05/0دهد که سطح معناداري آزمون از مقدار طالعات ارائه شده در این جدول نشان میا

ریغدرصد فرض صفر آزمون مبنی بر 95توان با اطمینان بیش از کمتر است و در نتیجه می
. قرار داددیتائشده را رد کرد و فرض مقابل آن را مورد برآوردبودن ضریب بتاي معنادار

وري معنادار و مثبتی بر بهرهریتأثاي وان بیان کرد که سرمایه اجتماعی رابطهتبر این اساس می
.است30/0شدت این اثرگذاري نیز برابر . منابع انسانی دارد

نتیجه آزمون فرضیه نخست-3جدول شماره 

ضریب رابطه مورد آزمون
t-valueبتا

سطح 
معناداري

نتیجه آزمون 
فرضیه

←ياسرمایه اجتماعی رابطه
تایید فرضیه30/024/5000/0وري منابع انسانیبهره

آزمون فرضیه دوم
وري معناداري بر بهرهریتأثدر فرضیه دوم بیان شده است که بعد شناختی سرمایه اجتماعی 

که گونههمان. گزارش شده است5نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول شماره . منابع انسانی دارد
است و در نتیجه در سطح اطمینان 05/0ح معناداري مشاهده شده کمتر از کنید سطمشاهده می

بر این اساس . قرار داددیتائتوان فرض صفر آزمون را رد و فرض مقابل آن را مورد درصد می95
وري منابع انسانی معنادار و مثبتی بر بهرهریتأثتوان ادعا کرد که بعد شناختی سرمایه اجتماعی می

.دهدنیز شدت این اثرگذاري را نشان می) 26/0(بتاي برآورد شده ضریب . دارد
1. Backward Elimination
2. Predictors
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نتیجه آزمون فرضیه دوم-4جدول شماره 

ضریب رابطه مورد آزمون
t-valueبتا

سطح 
معناداري

نتیجه آزمون 
فرضیه

←سرمایه اجتماعی شناختی 
تایید فرضیه26/040/4000/0وري منابع انسانیبهره

آزمون فرضیه سوم
وري معناداري بر بهرهریتأثفرضیه سوم ادعا شده است که بعد ساختاري سرمایه اجتماعی در

دهد که سطح معناداري آزمون نشان می6اطالعات گزارش شده در جدول . منابع انسانی دارد
درصد فرض صفر را 95توان با اطمینان بیش از است و در نتیجه می05/0کمتر از مقدار بحرانی 

توان شود و میبر این اساس فرضیه سوم نیز تایید می. مقابل آن را مورد تایید قرار دادرد و فرض
.وري منابع انسانی داردمثبت و معناداري بر بهرهریتأثبیان کرد که بعد ساختاري سرمایه اجتماعی 

نتیجه آزمون فرضیه سوم-5جدول شماره 

ضریب رابطه مورد آزمون
t-valueبتا

سطح 
ريمعنادا

نتیجه آزمون 
فرضیه

←سرمایه اجتماعی ساختاري
تایید فرضیه37/055/6000/0وري منابع انسانیبهره

آزمون فرضیه چهارم
معناداري بر ریتأثگر بیان کرده است که سرمایه فکري انسانی در فرضیه چهارم پژوهش

ارائه شده 7ر جدول شماره نتایج آزمون این فرضیه پژوهشی نیز د. وري منابع انسانی داردبهره
دهد سطح معناداري آزمون کمتر که اطالعات ارائه شده در این جدول نشان میگونههمان. است

درصد فرض صفر رد و فرض مقابل آن مورد تایید 95است و در نتیجه در سطح اطمینان 05/0از 
وري منابع انسانی بر بهرهتوان بیان کرد که سرمایه فکري انسانیبر این اساس می. گیردقرار می

.تاثیر مثبت و معناداري دارد
نتیجه آزمون فرضیه چهارم-6جدول شماره 

ضریب رابطه مورد آزمون
t-valueبتا

سطح 
معناداري

نتیجه آزمون 
فرضیه

←سرمایه فکري انسانی
تایید فرضیه38/074/6000/0وري منابع انسانیبهره


