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 چکیده
امرروه  سرا اه   شناسان را به خود جلب کررد  اسرت    شناسی مثبت توجه رواناخیر، مقوله روانهای در سال
هرا در نررر    توان مبنرای مییرت ربرابتی در سراهمان     را می شناختی روان سرمایه ،انسانی و اجتماعی های سرمایه
امرروه    کره  یافته اسرت و اه ننارا   ی که این جنبش به حوه  مدیریت و رفتار ساهمانی هم را طور به. گرفت
ثیر سررمایه  أد، سژوهش حاضرر بره بررسری تر    کنن میجای منابع مالی  کید هیادی بر منابع دانشی بهأها تساهمان

کارکنران   سرژوهش، ری جامعره نمرا  . بر سرمایه فکری اه طریق سرمایه اجتماعی سرداخته اسرت  شناختی روان
 یادشد ،بودند که حام نن طبق نخرین نمار در سال  5931کل نموهش و سرورش شهر تهران در سال  ادار 
نفر به عنوان نمونه انتخرا    450گیری تصادفی ساد ،  روش نمونهبه بر اساس جدول مورگان و  .بودنفر  084

. کار گرفته شرد  بهها سرسشنامه نوری داد عروش سژوهش توصیفی اه نوع همبستگی است و برای جم. شدند
د و برای بررسی روایی سرسشنامه تحلیل عاملی مرتبه اول شسایایی سرسشنامه اه طریق نلفای کرونباخ محاسبه 

افریار لیریرل   ساهی معادالت ساختاری با نرمبرای بررسی روابط علی میان متغیرها مدل. اجرا شدو مرتبه دوم 
مثبت و معناداری برر سررمایه اجتمراعی و سررمایه      تأثیر شناختی روانسرمایه  نشان دادتایج ن. کار گرفته شد به

 ترأثیر در نهایرت،  . مثبرت و معنراداری دارد   ترأثیر سرمایه اجتمراعی برر سررمایه فکرری      ن،همچنی. فکری دارد
 . تأیید شدبر سرمایه فکری اه طریق سرمایه اجتماعی نیی  شناختی روانغیرمستقیم سرمایه 
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 مقدمه . 1

کارگیری بهتر و مؤثرتر منابع  امروزه توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه مستلزم به

(. 7232محمودی و همکااران،  )شده است  منظور دستیابی به اهداف تعیینها بهو دارایی

هاای ماا ی و انساانی، مناابع سارمایه اجتمااعی و       معه عالوه بار مناابع و دارایای   هر جا

شناختی نیز دارد که از پیوندها و روابط اثربخش افراد جامعاه و شارایط روحای و     روان

های مبتنی بر دانش بخشی بزرگ و حیااتی از جواماع   سازمان. شودروانی آنان ناشی می

دیادگاه  . آورناد دست مای و مؤثرتری در بازار به دهند و سهم بیشترمدرن را تشکیل می

دهد که دانش منباع الالی ارزش اسات و ایجااد ارزش ساازمانی      محور نشان میدانش

 باه . کاارگیری داناش اسات    آوری و بهطور عمده، تابعی از توانایی سازمان برای جمع به

ارزش افازوده  هاای  شده خود را با جنباه  تواند اطالعات تدوینوسیله دانش، سازمان می

(. 7231عالماه و همکااران،   )کار برد  ها بهانسانی مثل بینش، کارآفرینی، مفاهیم و تجربه

وکار رقابتی امروز سرمایه ما ی خود ابزاری مناسب برای مزیات رقاابتی    در محیط کسب

مثبات، سارمایه    7شاناختی  در پاسخ به ایان نیااز، سارمایه روان   . باشدپایدار شرکت نمی

های سرمایه مکمل سرمایه ما ی ظاهر شادند  به عنوان شکل 2سرمایه فکری و 3اجتماعی

سرمایه اجتمااعی مراجاع رواباط اجتمااعی و هنجارهاا و      (. 3272و همکاران،    وتانز)

هاا و  سرمایه فکری عبارت است از مهارت. کندها را منعکس می های راهنمای آنارزش

ناه، داناش و فرهناا ساازمانی کاه      تجارب کارکنان، روابط مشاتری، لاالحیت فناورا  

، و 1تاامر )کناد   وکاار رقاابتی اماروز حمایات مای       موفقیت شرکت را در فضاای کساب  

شناسی جدید  سرمایه اجتماعی، مفهومی کلیدی در متون نظری جامعه(.  327همکاران، 

هاا، کاارکرد   ها و سازماننقش مؤثر این مفهوم در ساختار روابط میان افراد، گروه .است
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ر تسهیل ایجاد نتایج سودمندی، مانند همکاری در نیل به منفعت عمومی و تساهیل  آن د

بستان در جامعه کاه  های آن مانند گسترش مشارکت و اعتماد و بدهکنش جمعی و بازده

دهاد،  هاا را افازایش مای    ها را توساعه و کاارایی آن  ها و سازمانروابط میان افراد، گروه

هاای  شناختی جنباه  از طرفی، سرمایه روان(. 7283ان، جاهد و همکار)شدنی است  تبیین

راحتای   سرمایه انسانی و اجتماعی آشاکار باوده، باه    .گیردمثبت زندگی آدمی را دربرمی

در حاا ی کاه    گیاری و کنتارل کارد،   سادگی اندازه توان آن را بهپذیر است و می مشاهده

بناابراین،   .وسعه آن دشوار استگیری و تشناختی بیشتر با قوه بوده و اندازه سرمایه روان

شناختی شامل درک شخص از خود، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیات   سرمایه روان

 (. 7331و همکاران،  7گلداسمیت)شود و پایداری در برابر مشکالت تعریف می

در اقتصاد مبتنی بر دانش فکری سارمایه فکاری باه منظاور خلاف و افازایش ارزش       

اش در مدیریت این منبع شود و موفقیت یک سازمان به تواناییمیه کار گرفت به سازمانی

 هتواناد با  های مهم ساازمانی کاه مای   عالوه بر این، یکی از قابلیت. کمیاب بستگی دارد

هاا در مقایساه باا     و بارای آن  کناد هاا در خلاف و تساهیم داناش کماک بسایار       سازمان

، و مشابکی   ای قلای  )تماعی است های دیگر مزیت رقابتی ایجاد کند، سرمایه اج سازمان

از مفاهیم نوینی اسات کاه اماروزه م اره شاده       شناختی روانسرمایه  ،از طرفی(. 7281

دهناده نقاش و اهمیات آن در زمیناه سارمایه      طره این رویکارد نشاان   ،در واقع. است

عالوه بر مقابله بهتار در برابار    کندافراد را قادر می شناختی روانسرمایه . اجتماعی است

زا، کمتار دااار تانش شاده، در برابار مشاکالت از تاوان باا یی         های اساترس موقعیت

وقاایع روزاناه    تأثیرخود برسند و کمتر تحت  بارهبرخوردار باشند، به دیدگاه روشنی در

بهاادری  ) دارناد باا تری نیاز    شاناختی  رواناینگونه افراد سالمت  بنابراین،قرار بگیرند، 

کل آموزش و  اداره ،طور خاص ها و بهبنابراین، سازمان. (7237خسروشاهی و همکاران، 

هاا هساتند،    خادمت باه آن   عرضاه از آنجا که با افراد سروکار دارند و در حال  ،پرورش

بتوانند ارتباا  درسات باا     های خود را باور داشته باشند،توانایی اند که نیازمند کارکنانی
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در پاووهش  از ایان رو،  . آفرینی کنندشدیگران برقرار کنند و برای جامعه و سازمان ارز

این سازمان در نشان داد ش رکل آموزش و پرو حاضر مصاحبه با کارکنان و مدیران اداره

، سرمایه فکری و توساعه سارمایه اجتمااعی خاود باه نحاو       شناختی روانحوزه سرمایه 

 هاای  گیاری سارمایه  رساد در نحاوه شاکل   به نظار مای   ،کند؛ بنابراینم لوبی عمل نمی

و همچنین توسعه مادیریت داناش در ایان ساازمان باین وضاع        ،و فکری شناختی روان

محققان بر آن شدند اثر سارمایه   بنابراین،. وجود دارد موجود و وضعیت م لوب شکاف

کل آموزش و پرورش شهر تهران با  بر سرمایه فکری در میان کارکنان اداره شناختی روان

 خالف برحاضر  پووهش همچنین، در. سی کنندبرردرنظرگرفتن نقش سرمایه اجتماعی 

ه سارمای  و سارمایه فکاری،   شاناختی  روان هسارمای  متغیرهای ارتبا  که ،پیشین تحقیقات

بررسای   مجزا طور بهو سرمایه فکری  سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی، شناختی روان

 یکای از  ،بناابراین . شاود  مای  بررسای  کلای  مادل  یک در متغیر این سه ارتبا  ،شده بود

 سه متغیر یادشده است همزمان ارزیابی پیشنهادی مدل توانایی پووهش، این دستاوردهای

 . است نشده با هم گنجانده مدل یک تاکنون در که

 مباني نظری . 2

 سرمایه اجتماعي

و بساتری مناساب    نآفری فشناسانه دارد، اهرمی توفیای جامعههشاجتماعی که ری هسرمای

و بهبود عملکارد   تانسانی و فیزیکی، و راهی برای نیل به موفقی همایوری سر هربرای به

 تباا وجاود اهمیا   . (23ص ،7232آباادی،    ضاحمادی و فای  )شاود   قلمداد مین سازما

ن در ایا . تاجتماعی اس هی جامع از سرمایفتعری نبیا ،ت کنونیالکشموضوع، یکی از م

ماوع مناابع و ارزشای در نظار     اجتماعی را مج هسرمای( 7338)و گوشال  تزمینه، ناهاپی

أت شا ن نو از آ تموجاود اسا   ای از رواباط فاردی و ساازمانی    شابکه  دراند کاه   گرفته

هاای   هنجارهای موجود در سیستم هاجتماعی مجموع هی دیگر، سرمایفدر تعری. گیرد می

هاای   همکاری اعضای جامعاه و کااهش هزیناه    حکه موجب ارتقای س  تاساجتماعی 



 

 

 

 نهاای میاا   اجتمااعی ماراوده   هاز آنجا که سرمای. شودها مینآن میا ت و ارتباطات تباد

 زیا کلمن ن. شودیم بمحسو یارزشمند یکند، منبع سازمانیم لیرا تسه ناعضای سازما

 افاراد  کانش : دارد یوگیو دو که داندیم یاز ساختار اجتماع یا را جنبه یاجتماع هیسرما

در  یاجتماع هیسرما ه،یسرما اشکال ریسا فبرخال و کنند یم لیتسه را ساختار درون در

(. 11، ص3271، 7یرومنا  و لویکاار ) افاراد اسات   انیا افراد و م نیذات ساختار روابط ب

ناهاپیات  )ای  اند از شناختی، ساختاری، و راب ه سرمایه اجتماعی سه بعد دارد، که عبارت

 .(7338، 3و گوشال

هاای   ف، دیادگاه و ارزش بعاد شاناختی سارمایه اجتمااعی باه اهادا      : بعد شناختي

هاایی را باا    کناد کاه بخاش    شده میان بازیگران در یک شبکه اجتماعی اشاره مای  تسهیم

بعاد  (. 7338، 2تساای و گوشاال  ) کناد شده، ایجاد مای  ها، تفاسیر و معانی تسهیم تعریف

هاای مناسابی را بارای    هاا را، روش شناختی توسعه فهم مشترک و منساجم ایادلو و ی  

شدن در فراینادهای   کردن مباد ت و سهیم کنندگان به منظور هماهنا ینخریداران و تأم

  (.3222،  دکارو یز و سپاریتو) کندفکری دیگران تسهیل می

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به ا گاویی از ارتباطاات میاان افاراد     : بعد ساختاري

ها دست یابیاد   نتوانید به آ دهد شما به اه کسی و اگونه میکند که نشان می اشاره می

منظرهاای زیاادی ماورد     سارمایه اجتمااعی سااختاری از   (. 7338ناهاپیت و گوشاال،  )

، 1اینکاپن و تساانا  )خصولیات شابکه  بررسی قرار گرفته است که روابط اجتماعی یا 

و قادرت تعاامالت   ( 3228، و همکاران 2 سن)مانند تسهیم دانش و اطالعات  ،(3221

 . شودرا شامل می( 3221 و همکاران، 1کراوس)اجتماعی 
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ای به اعتماد، تعهدات، احترام و دوساتی موجاود در رواباط    بعد راب ه :ايبعد رابطه

اعتمااد ایجااد شاده از طریاف     (. 7338ناهاپیت و گوشاال،  )کند  شخصی افراد اشاره می

دهاد، ارتباا  بااز را تشاویف     طلبانه را کااهش مای  نگری رفتار فرلتتعامل مکرر پیش

(. 7338، 7دایار و ساینا  )بخشاد  ها را بهباود مای  شفافیت رفتاری میان بخش کند و می

ای بر روابط بلندمدت و مشارکت محاور تمرکاز   طور خالله، سرمایه اجتماعی راب ه به

دهد و رفتار مشاارکتی را در   دارد که اعتماد، احترام، دوستی و عمل متقابل را توسعه می

 (.3271، 3 ی)کند هنگام کاهش هزینه معامالت، تسهیل می

 سرمایه فکری

هاا مزیات رقاابتی فاراهم     منابع ناملموسی است کاه بارای شارکت   سرمایه فکری شامل 

سارمایه  (.  327، 2ساو )بخشاد  کند و ارزش بازار و عملکرد ما ی آنها را بهباود مای   می

داند، آن را به توانایی شرکت  محرکی برای مزایای رقابتی شرکت می»فکری را به عنوان 

در (. 7232یوخناه ا قیاانی،   ااسدی و )سازد ، مرتبط می«کارگیری دانش ر مدیریت و بهد

هاا دربااره سارمایه فکاری دربرگیرناده ساه عنصار         متون نظری پووهش بیشتر تعریاف 

 (.3272 ،1شبان و کابیدا)است  2(ارتباطی)و مشتری  1، ساختاری انسانی

شاده از  از عنالار کلیادی ترکیاب   ای سرمایه انسانی به عنوان مجموعه: انسانيبعد 

قبیل دانش، مهارت، تجربه، نگرش، لالحیت و شایستگی همه کارکنان در نظار گرفتاه   

همچنین، ایان عنالار بایاد کمیااب، ارزشامند و      (. 3273، 8هندریک و سوسا)شود می
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سارمایه انساانی   (. 3272، 7عرفاات و شاهیمی  )راحتی قابل تقلید و جایگزینی نباشاند   به

شان برای ایجااد  های کارکنانها تا حد زیادی به دانش و مهارتاست سازمانسبب شده 

 (.7281 ی و مشبکی، قلی )وری متکی شوند درآمد، رشد و بهبود کارایی و بهره

هرااه کاه در شارکت بااقی     » اسات از سارمایه سااختاری عباارت    :ساختاري بعد

در  (.7331، 3روس و روس)« روناد یه مآنکه کارکنان هنگام شب به خان س ازماند پ می

 در غیرفیزیکای  و فیزیکای  ااراوب عوامل همه شامل ساختاری تعریفی دیگر، سرمایه

 هاا، روش قاوانین،  عامال،  هاای سیستم سازمانی، فرهنا سازمانی، ساختار مانند سازمان

 (. 327، 2زیگن و زگالت)داده است  پایگاه دانش، مدیریت سیستم

ای مبتنی بر شبکه ارتباطی از فعا ن ایه مشتری یا راب هسرم (:ايرابطه)بعد مشتري 

( نفعان، دو ات، شارکا و رقباا    کنندگان، ذیمشتریان، تأمین)و خارجی ( کارکنان)داخلی 

از طریف این روابط، سرمایه مشتری همچناین،  (. 3272عرفات و شهیمی، )شرکت است 

هاای  هاد و کااهش هزیناه   ثروت اقتصادی شرکت را از طریف ایجاد وفاداری مشتری، تع

زمیناه  (.  327و همکااران،   1؛ تامر3272و همکاران،   کهتامکی)بخشد معامله، بهبود می

های بازاریاابی و ارتباطاات مشاتری    شده در کانال اللی سرمایه مشتری، دانش جاسازی

 های اخیار، ایان   بسیاری از تعریف. یابدوکار، توسعه می است که در مسیر هدایت کسب

شاود کاه داناش    ای مای ی کاه شاامل سارمایه راب اه    طور به ،اندا توسعه بخشیدهطبقه ر

یوخناه  ااسدی و )بخشد ارتباطاتی است که یک سازمان توسعه میهمه شده در جاسازی

 (.7232ا قیانی، 

                                                      

1 Arafat & Shahimi 

2 Roos & Roos 

3 Zigan & Zeglat 

4 Kohtamaki 

5 Tamer 
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 شناختي روانسرمایه 

کاه باا    اسات گرایای  شناسای مثبات   هاای روان یکای از شااخص   شاناختی  روانسرمایه 

هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشاتکار در  باور فرد به توانایی نندماهایی  ویوگی

کردن مشاکالت تعریاف    کردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل دنبال

ای ترکیبی و به هم پیوسته اسات کاه   اختی سازهنش سرمایه روان(.  322 وتانز، )شود می

پاذیری  بینای، خودکارآمادی و انع ااف    د، خاوش شناختی یعنی امی - فه ادراکیؤاهار م

 (.7جدول )گیرد را دربرمی( آوریتاب)

 شناختي روانابعاد سرمايه . 1جدول 

 ابعاد
 شناختي سرمايه روان

 تعريف

 امید

. امید حا تی انگیزش مثبت با درنظرگرفتن اهداف روشن برای زندگی است
کت به سوی اهداف، و از سو انگیزه خواستن به اراده برای حر در امید از یک

بیلی و )های مناسب برای حصول اهداف، نهفته است سوی دیگر بررسی راه
 (.3221، 7سیندر

 خودکارآمدي
دادن یک  هایش به منظور انجامخودکارآمدی قضاوت یک فرد درباره توانایی

 .(3228، 3بندورا) عمل است

 بینيخوش
ی نتایج و پیامدهاست و این بینی به معنای داشتن انتظارات مثبت براخوش

شوند پیامدها به عنوان عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می
 .(3222، 2پترسون)

 پذيريانعطاف

-انع اف. است ناگوار طیشرا به واکنش در مثبت یسازگار یریپذانع اف

 ست،ین دکنندهیتهد طیشرا ای هابیآس برابر در منفعل مقاومت لرفا یریپذ
 خود اطراف طیمح سازنده و فعال یاکننده مشارکت ریپذد انع افبلکه فر
 .(3227 ، وا ر) است

                                                      

1 Baily & Synder 

2 Bandura 

3 Peterson 

4 Waller 



 

 

 

 پیشینه پژوهش 

هااا بااه عنااوان بااازیگران اجتماااعی و نیااز دقاات   از دوران گذشااته توجااه بااه سااازمان

نظران به نیازها و مسالل اجتماعی مرتبط باا ساازمان، زمیناه مسااعدی را بارای       لاحب

و فکاری در حی اه ساازمان ایجااد      شناختی رواناجتماعی،  های گسترش مفهوم سرمایه

های متعددی در ایان حاوزه    پووهش ،گیری این مفاهیم تاکنون از زمان شکل. کرده است

 .توان به موارد زیر اشاره کرد  آن میکه از جمله  ،ه استگرفتانجام 

مایه نقاش سارمایه اجتمااعی در ایجااد سار      پووهشی در ،(7281) مشبکی و  ی قلی 

هاا نشاان داد    نتاایج پاووهش آن  . را بررسای کردناد  فکری در دو شرکت خودروسازی 

ثری در ایجاد و بهباود عملکارد سارمایه فکاری و عنالار آن      ؤسرمایه اجتماعی نقش م

در دو شرکت مورد م ا عاه  ( ای و سرمایه ساختاری سرمایه انسانی، سرمایه راب ه)شامل 

ی و مشبکی نشاان داد سارمایه اجتمااعی و سارمایه       همچنین، نتایج پووهش قلی . دارد

مثبت و معنااداری   تأثیرها  ای آن انسانی دو شرکت مورد م ا عه در افزایش سرمایه راب ه

و  لاابری  .ای ندارد معناداری بر سرمایه راب ه تأثیرساختاری   در حا ی که سرمایه. دارند

از طریاف   شاناختی  روانسرمایه عدا ت سازمانی بر  تأثیردر پووهشی  ،( 723) همکاران

را بررسای  ( کال ورزش و جواناان اساتان الافهان     پیمایشای در اداره )اجتماعی   سرمایه

راب اه   شاناختی  روانها نشان داد عادا ت ساازمانی باا سارمایه      نتایج پووهش آن .کردند

همچنین، عدا ت از طریاف متغیار میاانجی سارمایه اجتمااعی بار سارمایه        . معنادار دارد

در پااووهش خااود راب ااه  ،(7232) پااور و آذر حسااین. گااذارد ماای تااأثیر شااناختی روان

بررسای  از نظر مادیران و کارکناان    را فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی های سرمایه

و ( سرمایه فکاری )به ترتیب بعد ارتباطی و انسانی  ها نشان داد نتایج پووهش آن. دکردن

بیشاترین اثارات را بار عملکارد ساازمانی      ( عیسارمایه اجتماا  )بعد ارتباطی و شناختی 

سارمایه   تاأثیر بررسای  »عناوان   باا در پووهشای   ،(7232) توکلی و همکااران  .اند داشته

« (اداره کل امور ما یااتی اساتان قام   : مورد م ا عه)های سرمایه فکری   فهؤاجتماعی بر م
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ایه سااختاری،  های سرمایه فکاری شاامل سارم     فهؤاثر سرمایه اجتماعی بر م نشان دادند

ای بیان در مقا ه( 7237)بهادری خسروشاهی و همکاران  .است مثبت ای انسانی و راب ه

مارور متاون پووهشای حااکی از آن اسات کاه م ا عاات کمای راب اه سارمایه            کردند

در پاووهش خاود دریافتناد     هاا  آن. اناد  کردهو سرمایه اجتماعی را بررسی  شناختی روان

. های آن با سرمایه اجتماعی راب ه مثبات و معنااداری دارد   فهؤو م شناختی روانسرمایه 

هاای آن قادرناد    فهؤو م شناختی روانهای  ها نشان داد سرمایه نتایج تحقیف آن ،همچنین

افارادی   ،بر این اساس. بینی کنندمعناداری پیش طور بهرا  شناختی روانتغییرات بهزیستی 

. نداز سرمایه اجتماعی با تری نیز برخوردار ،تری دارندم لوب شناختی روانکه سرمایه 

 تاأثیر  شاناختی  رواندر پووهش خود نشان دادند سرمایه ( 7237)نواد امیرخانی و عارف

آو یاو  ( 3223)آد ار و همکااران    ،همچناین . مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد

 . ه مثبت داردبا سرمایه اجتماعی راب  شناختی روانسرمایه  ندنشان داد( 3222)

نیااز در ( 3271)و اوی و ماتسااوم ( 3272) 7پووهشااگرانی ماننااد اوانااا و ااان 

. تواند بار سارمایه فکاری اثرگاذار باشاد      م ا عات خود نشان دادند سرمایه اجتماعی می

( 3223) 3همچنین، اثر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در پووهش آدام و اورکوهارت

 1، یانا و فاام ( 327)و همکاران   ، تسای( 327)همکاران و  2م ا عات  ی. تأیید نشد

نشااان داد ساارمایه ( 3272)و همکاااران  1، یااو(3228)و همکاااران  2، هااافمن(3223)

( 3277)و همکااران   8تواند بر توسعه سرمایه فکری اثرگذار باشد، و ی پرز اجتماعی می

 .این اثر را تأیید نکردند

                                                      

1 Chuang & Chen 

2 Adam & Urquhart 

3 Lee  

4 Tasi  

5 Yang & Fam 

6 Hoffman 

7 Yu  

8 Perez  



 

 

 

 هیسارما  بار  یفکر هیسرما، ( 327) همکاران و نیامبیج م ا عات با م ابف ن،یهمچن

 یخودکارآماد  بعاد  دادند نشان(  327) همکاران و تامر اما. دارد مثبت اثر یشناخت روان

 یشناخت روان هیسرما. دارد یمعنادار و مثبت ریتأث یفکر هیسرما بر یشناخت روان هیسرما

 از فراتار  یرقاابت  تیا مز حفظ و آوردندستبه در که است کارکنان مثبت یروان حا ت

( 7237) ناواد عارف و یرخانیام(. 3277 ،7میباز و تنیس) کندیم عمل یفکر یهاهیسرما

 یشاناخت  روان هیسرما و یسازمان یشهروند رفتار ریتأث لیتحل» عنوان با خود پووهش در

 و مثبات  ریتأث یاجتماع هیسرما بر یشناخت روان هیسرما که افتندیدر «یاجتماع هیسرما بر

 اهاار  از یشناخت روان هیسرما ریمتغ سنجش یبرا خود پووهش در هاآن. دارد یمعنادار

 . کردند استفاده ینیبخوش و یریپذانع اف ،یخودکارآمد د،یام بعد

 هیسارما  نقاش  نیای تب: یرقابت تیمز» عنوان با یامقا ه در( 7281) ی   یقل و یمشبک

 مثبات  راب ه یاجتماع هیسرما و یفکر هیماسر انیم افتندیدر ،«یاجتماع هیسرما و یفکر

 هیسارما  و یاجتمااع  هیسارما  نیبا  داد نشاان ( 7232) رخواهیخ. دارد وجود یمعنادار و

 کنناد یما  انیا ب( 7232) همکااران  و یمیمق. دارد وجود یمعنادار و مثبت ارتبا  یفکر

 توساعه  بار  تواناد  یاست که م یاجتماع هیسرما از یمهم جنبه یا شبکه روابط یکربندیپ

 انیا متقابال م  یاراب اه  وجاود  از( 7338) گوشاال  و تیناهاپ. بگذارد اثر یفکر هیسرما

 افتناد یدر( 3223)و همکااران   چاه یر. لحبت کردناد  یاجتماع هیو سرما یفکر هیسرما

 . است یفکر هیسرما جادیا یبرا یتیحما یابزار یاجتماع هیسرما

 .شود بیان می های پووهش به شره زیر بر مبنای پیشینه، فرضیه

مثبات و معنااداری    تاأثیر بار سارمایه اجتمااعی     شاناختی  روانسارمایه  : فرضیه اول

 .گذارد می

 .گذارد میمثبت و معناداری  تأثیربر سرمایه فکری  شناختی روانسرمایه : فرضیه دوم

 .گذارد میمثبت و معناداری  تأثیربر سرمایه فکری  سرمایه اجتماعی :فرضیه سوم

                                                      

1 Cetin & Basim 
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 تاأثیر بار سارمایه فکاری     سرمایه اجتماعی از طریف سرمایه اجتماعی :فرضیه اهارم

 .گذارد میمثبت و معناداری 

 .شود می ترسیم 7 شکل شره به مفهومی مدل پووهش، های فرضیه براساس

 

  پژوهش مفهومي مدل. 1 شکل

 روش پژوهش. 3

سارمایه   و شناختی رواناز آنجا که هدف پووهش حاضر تعیین روابط علّی میان سرمایه 

فکری از طریف متغیر سرمایه اجتماعی است، پووهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از 

جامعاه آمااری   . نظر نحوه گاردآوری اطالعاات، تولایفی و از ناوع همبساتگی اسات      

تعداد افراد جامعه آماری، . است کل آموزش و پرورش شهر تهران پووهش کارکنان اداره

نفار انتخااب     37ای با حجم و مورگان، نمونه جدول کرجسی براساس. نفر است 82 

متغیر مساتقل، سارمایه اجتمااعی     شناختی رواندر مدل تحلیلی پووهش، سرمایه . شدند

 هاا  دادهابازار الالی گاردآوری    . متغیر میانجی و سارمایه فکاری متغیار وابساته اسات     



 

 

 

 تیشاناخ  روانسارمایه   هپرسشانام  شاناختی  روانبرای سنجش سارمایه  . پرسشنامه است

ایان پرسشانامه ابعااد    . کار گرفته شاد  به ای درجه با طیف پنج( 3221) وتانز و همکاران 

 شاش پرساش  سنجد و هر بعد با بینی و خودکارآمدی را میپذیری، خوشامید، انع اف

باا  (  327)مورا و همکااران   هبرای سنجش سرمایه اجتماعی پرسشنام. شودسنجیده می

گویه بارای سانجش    در این پرسشنامه اهار. ر گرفته شدکا به  یکرت ای درجه طیف پنج

گویه نیز بارای سانجش بعاد شاناختی      دوای و گویه برای بعد راب هسه بعد ساختاری، 

کاه  (  327)تاامر و همکااران    هبرای سنجش سرمایه فکری پرسشانام . رفته است کار به

یه برای سنجش بعد گو نهکه  کارگرفته شد، است، به (7338)بونتیس  همبتنی بر پرسشنام

گویاه بارای سانجش بعاد      هشات گویه بارای سانجش بعاد انساانی و      هشتمشتری، 

آ فاای کرونباا     SPSSافزار نرم کارگیری بهبه منظور سنجش پایایی، با . استساختاری 

شناختی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فکاری   محاسبه شد که به ترتیب، برای سرمایه روان

محاسابه شاد    822/2به دست آمد و برای کل پرسشنامه  811/2و  187/2، 177/2برابر با 

 .پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار استبه دست آمد،  1/2که اون بیش از 

 ها یافته. 4

 22درلاد زیار    1/22 سان  زن بودناد،  2 /2درلد مرد و  1/13 در نمونه مورد بررسی،

 12درلد نیاز باا ی    1سال و  12تا  7 درلد  37/ سال،  2 تا  27درلد  7/28سال، 

 3/78درلد دارای مدرک دیپلم و زیر دیاپلم،   2/ تحصیالت نیز  باره س حدر. بودسال 

درلااد نیااز دارای ماادرک   8/2درلااد ماادرک کارشناساای و  2 /2درلااد کاااردانی، 

 .ارشد و با تر بودند کارشناسی

هش، لاحت  هاای مفهاومی پاوو   ها و مدلقبل از واردشدن به مرحله آزمون فرضیه

سارمایه  )زا و درون( شاناختی  روانسارمایه  )زا گیاری متغیرهاای بارون   های انادازه مدل

گیاری  هاای انادازه  رو، در اداماه، مادل   از ایان  .بررسی شاد ( اجتماعی و سرمایه فکری

های بررسی روایای و پایاایی    طور جداگانه تحلیل شد و با شاخص متغیرهای پووهش به
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متغیرهاا از   هماه  .ها بررسی شد مچنین، همبستگی بین سازهه .مدل پووهش تأیید شدند

 اسات  2رویه و توزیع مناسبی برخوردار هستند و پراکندگی تمامی متغیرها حاول عادد   

 (.3جدول )

 زازا و برونهمبستگي میان متغیرهاي درون. 2جدول 

 سرمايه فکري سرمايه اجتماعي شناختي روانسرمايه  همبستگي میان متغیرها

 - - 7 شناختی یه روانسرما

 - 7 22/2 ** سرمایه اجتماعی

 7 182/2** 2/ 12** سرمایه فکری
  درلد اطمینان 33معناداری در س ح  **

متغیرهای پووهش در سا ح معنااداری   روابط دهد، نشان می 3طور که جدول همان

ین سارمایه  بیشترین همبستگی معنادار مربو  باه راب اه با    ،در این میان. ندمعنادار 27/2

درلد است و کمترین همبستگی مرباو  باه راب اه     182/2اجتماعی و سرمایه فکری با 

بناابراین، هرگوناه   . درلاد اسات   22/2 با  شناختی روانبین سرمایه اجتماعی و سرمایه 

سرمایه )زا باعث بهبود در متغیرهای درون( شناختی روانسرمایه )زا بهبود در متغیر برون

 .دشو می( ه فکریاجتماعی و سرمای

 .شود می آزمون پووهش های فرضیه مسیر تحلیل طریف از ادامه، در

 
 مدل مفهومي پژوهش در حالت ضرايب استاندارد. 2شکل 



 

 

 

ا گوی معاد ت ساختاری در حا ات تخماین ضارایب اساتاندارد را نشاان       3 شکل

 13/2 جتمااعی بار سارمایه ا  شناختی  شود سرمایه روانطور که مشاهده میهمان. دهد می

سرمایه اجتمااعی بار سارمایه     ،همچنین. گذاردمی تأثیر 21/2 درلد و بر سرمایه فکری

 .گذارددرلد اثر می 2/ 2فکری 

مادل  . دهاد  ا گوی معاد ت ساختاری در حا ت اعداد معناداری را نشان می 2شکل 

معناادار   و بعاد و شااخص   ،راب ه بین سازه و بعاد  دهد که آیا نشان میاعداد معناداری 

دهاد و   اعداد معناداری میزان معنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان می. است یا خیر

توجاه   باا . ندباشد، پارامترهای مدل معنادار 32/7مقدار آن بزرگتر از قدر م لف عدد  اگر

بزرگتار اسات؛    32/7به اینکه برخی اعاداد معنااداری پارامترهاای مادل از قادر م لاف       

 .شود یید میأمتغیر مربو  به آن ت های هرضیف بنابراین،

 

 مدل مفهومي پژوهش در حالت اعداد معناداري. 3شکل 

دهد، مقدار اعداد معناداری میان متغیرها از قدر م لف نشان می 2طور که شکل همان

یعنای، سارمایه   . دشاو  ید مای أیت اول، دوم و سومهای فرضیه ،بیشتر است، بنابراین 32/7
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 ،همچناین . مثبت معنااداری دارد  تأثیربر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری  یشناخت روان

 . مثبت و معناداری دارد تأثیرسرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری 

  پژوهش تحلیل مسیر ارتباط بین متغیرهاي .3جدول 

 نتیجه فرضیه آماره تي بتا ضريب مسیر فرضیه

 تأیید 83/2 13/2 سرمایه اجتماعی ←شناختی سرمایه روان 7

 تأیید 13/1 2/ 2 سرمایه فکری ←شناختی سرمایه روان 3

 تأیید 83/2 21/2 سرمایه فکری ←سرمایه اجتماعی 2

 نتايج بررسي تأثیر غیرمستقیم بین متغیرهاي پژوهش. 4 جدول

ضیه
فر

قل 
ست

ر م
تغی

م
سته 

واب
ر 

تغی
م

 
 کل آماره تي ضريب تأثیر

ضیه
فر

جه 
نتی

 

 آماره تي بتا غیرمستقیم قیممست غیرمستقیم قیمتمس

  

یه 
رما
س وان
ر

 
تی
اخ
شن

عی 
ما
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ه ا
مای
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ری
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ه 
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سر

 

 ییدأت 32/1 11/2  /33 83/2 28/2 21/2

 گیری نتیجهبحث و  .5

جایی قادرت   دوره جابه ،گسیخته و به قول تافلر در جهان کنونی که دوره تحو ت  جام

ها از جمله مبااحثی اسات    ازمانهای ملموس و ناملموس ساست؛ بحث مدیریت دارایی

باه عقیاده    .قرار داده اسات  تأثیرجانبه افف تحو ت مدیریت را تحت  که به لورت همه

هاای فکاری،   ای از داناش، اطالعاات، دارایای   سرمایه فکری مجموعه (7331) استورات

کاار گرفتاه    هتواند برای ایجااد ثاروت با    تجریه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می

هاای آن را بارای   کارکنان، دانش ساازمانی و تواناایی   همهسرمایه فکری  ،در واقع .شود

 . شودگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می ایجاد ارزش افزوده دربرمی

زا و درون( شاناختی  روانسارمایه  )زا نتایج آزمون همبستگی میاان متغیرهاای بارون   



 

 

 

نشاان داد کاه    33/2ری در سا ح  همبستگی معناادا ( سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری)

بیشترین همبستگی معنادار مربو  به راب ه بین سارمایه اجتمااعی و سارمایه فکاری باا      

و کمتاارین میاازان همبسااتگی معنااادار بااه راب ااه بااین ساارمایه    اسااتدرلااد  182/2

این بادین معناسات کاه    . استدرلد مربو   2/  2با سرمایه اجتماعی با  شناختی روان

باعاث بهباود در متغیرهاای    ( شاناختی  روانسارمایه  )زا در متغیر بارون هرگونه بهبودی 

بررسای   بارای نتایج تحلیال مسایر    .دشو می( سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری)زا درون

یید کارد کاه   أشده پووهش را تبیانهای علّی میان متغیرها و آزمون فرضیه، فرضیه هراب 

 .هر یک جداگانه بررسی خواهند شد

بار   شاناختی  روانمثبات و معناادار سارمایه     تاأثیر  کننده بیانل پووهش که فرضیه او

که با افازایش سارمایه   ، به این معنا (t,13/2=β =83/2) تأیید شدسرمایه اجتماعی است، 

این یافته با نتایج پاووهش  . یابدها نیز افزایش می افراد، سرمایه اجتماعی آن شناختی روان

، آد اار و (7237)نااواد ، امیرخااانی و عااارف(7237)بهااادری خسروشاااهی و همکاااران 

نوسانات و . همخوانی دارد(  327)و تامر و همکاران  ،(3222)، آو یو (3223)همکاران 

در س وه فردی و عمومی، با تغییر در میازان   شناختی روانتغییرات در وضعیت سرمایه 

اجتماعی، با وضاعیت   به این ترتیب که سرمایه. سرمایه اجتماعی راب ه و همخوانی دارد

رفتارهاای   دادن بینی با تر، افزایش انجامتر سالمت فردی و عمومی، میزان خوشمناسب

وری در برابار مشاکالت و کااهش اخاتال ت روانای در      آ مثبت بهداشتی، افزایش تااب 

باا تر، تعاامالت اجتمااعی     شاناختی  روانسارمایه  افراد با رسد به نظر می. ارتبا  است

امیرخاانی و  )شاوند  مند مای و از زندگی اجتماعی بهتری بهره اند اشتهیشتری دمداوم و ب

 (.7237نواد، عارف

هاا   افراد، سرمایه فکاری آن  شناختی روانبا افزایش سرمایه  همچنین، نتایج نشان داد

و تاامر و  ( 3277)این یافته با نتایج پووهش باردینایاان و همکااران   . یابدنیز افزایش می

ای ترکیبی و پیوسته اسات  ، سازهشناختی روانسرمایه . همخوانی دارد(  327)همکاران 

آوری را بینای، خودکارآمادی و تااب   شناختی یعنی امید، خوش -ادراکی ؤ فهکه اهار م
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 یناد تعااملی و ارزشایابانه، باه زنادگی فارد معناا       اها در یاک فر  فهؤاین م. گیرددربرمی

د و او را بارای  نا دههای فشارزا را تاداوم مای  ت، تالش فرد برای تغییر موقعیبخشند می

، مقاومات و سرساختی وی در تحقاف اهاداف را     کنناد  مای  ورود به لحنه عمل آمااده 

هاا  ساازمان  ،در ایان میاان  (. 7232بهاادری خسروشااهی و همکااران،    )کند تضمین می

هاا   تاا آن  کنناد گرایانه محی ی برای کارکنان فاراهم  شناسی مثبتتوان با ا هام از روان می

ها خود ایمان داشاته باشاند و باه ایان     ، به تواناییتعامل کنندراحتی بتوانند با یکدیگر  به

هاای  و داناش  هاای  هتوانند در برابر مشکالت دوام بیاورند و از تجربا باور برسند که می

 .آفرینی کنند خوبی استفاده کند تا بتوانند برای سازمان ارزش اندوخته یکدیگر به

با افزایش سرمایه اجتماعی افراد، سرمایه  تایج آزمون فرضیه سوم پووهش،براساس ن

، (7281) و مشابکی   ای این یافته با نتایج پووهش قلای  . یابدها نیز افزایش می فکری آن

، ناهاپیات  (7233)پور و همکااران  ، فقیهی(7232)، خیرخواه (7232)توکلی و همکاران 

همراسااتا (  327)و تااامر و همکاااران  ،(3223)، ریچااه و همکاااران (7338)و گوشااال 

های نامشهود و باارزش سازمان به شامار  تواند یکی از داراییسرمایه اجتماعی می. است

 . کندای سرمایه فکری سازمان کمک آید و در ایجاد ابعاد انسانی، ساختاری و راب ه

ری از طریاف  بر سرمایه فک شناختی روانغیر مستقیم سرمایه  تأثیردر پووهش حاضر 

ایان  (. t ,28/2=β= /33) تأییاد شاد  سرمایه اجتماعی نیز بررسی شد که این فرضیه نیاز  

مستقیم بر سرمایه فکری  طور بهعالوه بر اینکه  شناختی رواندهد سرمایه نتیجه نشان می

معنااداری   تاأثیر تواند از طریف سرمایه اجتماعی نیز بر سارمایه فکاری   گذارد، میاثر می

 .شدداشته با

پرسشنامه  ابزاریکی از آن محدودیت . بودرو  ههایی روبپووهش حاضر با محدودیت

 هاا   پرساش هاای خودشاان باه    دهندگان باتوجه به ادراک و برداشتممکن پاسخ بود که

پووهش حاضر در یک سازمان با فرهنا مربو  باه خاود    ،و از طرفی پاسخ داده باشند

رو  هها را با محدودیت روبا یم آن به سایر سازماناجرا شده است که تا حدی قابلیت تعم

 .کندمی



 

 

 

 منابع

سای ارتقاای سارمای     ربر» (.7232)حوریاه   ،آباادی  ضفی ، واکبر حمدی، علیا .7

هاای ساتادی    نساازما : ماوردی  هنمونا )ن اجتماعی بار بهباود عملکارد ساازما    

  .18-22 لص ،2 شماره، 2 ، دورهیدو ت یریتمد هنامفصل .«(نشهرداری تهرا

سای تاأثیر سارمایه    ربر»(. 7232) ، ماریاا یوخناه ا قیاانی  اسدی، غالمحسین و ا .3

، 77 ، دورهما ی حسابداری تجربی م ا عات. «هافکری بر عملکرد ما ی شرکت

 .722-82 لص ،7  شماره

تحلیل تأثیر رفتار شاهروندی و  »(. 7237)نواد، محسن امیرخانی، طیبه، و عارف .2

 شماره، 1 ، دورهایران مدیریت علوم. «جتماعیشناختی بر سرمایه ا سرمایه روان

 .773-83 لص ،32

آباد، تاور،، و بابااپور خیرا ادین،    بهادری خسروشاهی، جعفر، هاشمی نصرت . 

. «شناختی با سرمایه اجتماعی دانشگاه تبریاز  راب ه سرمایه روان»(. 7237)جلیل 

 .712-1 7 لص ،7 شماره، 3 ، دورهسالمت و پووهش

عزیزپور  یندی، عبدا صمد، رضایی، ا هاام، و میرزایای، اشارف    توکلی، عبداهلل،  .1

ماورد  )هاای سارمایه فکاری    فهبررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مؤ »(. 7232)

، 7 ، دورهاجتمااعی  سارمایه  مادیریت . «(کل امور ما یاتی استان قم اداره: م ا عه

 .381-321لص  ،3 شماره

سیده اسماء، و یاهک، ساجاد   جاهد، حسینعلی، حسینی شاوون، امین، حسینی، .2

هااای آموزشاای مااؤثر در حفااظ و توسااعه ساارمایه اجتماااعی  روش»(. 7283)

 ،تهاران  (.ITMC 327) آماوزش  مدیران ا مللی بین کنفرانس دومین. «هاسازمان

 .ایران
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بررساای راب ااه ساارمایه فکااری و »(. 7232)پااور، داود، و آذر، مهاادی  حسااین .1

 و توساعه  مادیریت . «مادیران و کارکناان   اجتماعی با عملکرد سازمانی از نظار 

 .73-73 لص ،1 شماره، 2 ، دورهتحول

 فکاری  سارمایه  و اجتمااعی  سارمایه  راب ه بررسی(. 7232)خیرخواه، هوشیار  .8

نامااه  پایااان (.ادارات آمااوزش و پاارورش اسااتان کردسااتان: مااوردیم ا عااه )

 .سنند، ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کارشناسی

حساینی، محماد، ایازدی، بهازاد، و وزیریاان، بهناوش        لابری، علای، سال ان   .3

شاناختی از طریاف    بررسی تاأثیر عادا ت ساازمانی بار سارمایه روان     »(.  723)

. «(پیمایشای در اداره کال ورزش و جواناان اساتان الافهان     )سرمایه اجتماعی 

 .27 -232 لص ،2 شماره، 3 ، دورهاجتماعی سرمایه مدیریت

تاأثیر  »(. 7231)ا سادات، و تاوکلی، هادی    مه، سید محسن، طبالیان، ریحانهعال .72

، 31 ، دورهتحاول  و بهباود . «سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری

 .778-727 لص ،82 شماره

(. 7233)پور، سمیه، و یگاانی، حساین   پور، جواد، علیپور، شیرزاد، فقیهیفقیهی .77

ماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی بررسی راب ه بین سرمایه اجت»

 . 721-732 لص ،13 ، شمارهنظامی مدیریت. «(ع)

نقاش سارمایه اجتمااعی در ایجااد     »(. 7281) ی، بهروز، و مشبکی، الغر قلی  .73

. «(دو شارکت خودروساازی ایرانای   : م ا عاه ماوردی  )سرمایه فکری ساازمان  
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شاناختی باا نقاش میاانجی خودکارآمادی در دبیاران        اجتماعی و سرمایه روان

، لص 1، شماره 3، دوره ورزشی مدیریت در نوین رویکردهای. «تربیت بدنی

32-23. 
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