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 چكيده
شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم ای جامعههای جدید مدیریت ، موضوع سرمایة اجتماعی که صبغهدر نوشته

ال فراوان نیز قرار گرفته است. در واقع، سرمایة اجتماعی به عنوان آفرین مطرح و در این رشته مورد اقبتوفیق
های انسانی و فیزیکی، راهی برای نیل به موفقیت قلمداد شده و مدیرانی که وری سرمایهبستری مناسب برای بهره

زند. لذا، در ساقادر به ایجاد سرمایة اجتماعی در سازمان بوده، راه کامیابی شغلی و سازمانی خویش را هموار می
این پژوهش)پایان نامه کارشناسی ارشد( به ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی در شرکت کفش ملی خواهیم 

 پرداخت .
رویکرد این پژوهش، توصیفی/ همبستگی و جامعه آماری آن، تمامي كاركنان شاغل در شركت كفش ملي است 

گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند . ستفاده از روش نمونهنفر بوده که افراد نمونه با ا 455كه تعداد آن بالغ بر 
مذکور گردآوری گردید.  نفر از کارکنان شرکت 405های پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده بین داده

ای )ناهاپیت همچنین، به منظور ارزیابی ابعاد سرمایه اجتماعی ، یعنی ، بُعد شناختی؛ بُعد ساختاری و بُعد رابطه
 است. ( ، از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری )تحلیل عاملی تأییدی( استفاده گردیده8991شال، و گو
های پژوهش حاکی از آنست که بین هر سه بُعد سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ بطوریکه یافته

و بین بُعد  24/0ای، بطه، بین بُعد شناختی و را41/0میزان ضریب همبستگی بین بُعد شناختی و ساختاری، 
باشد . لذا ، نتایج مذکور نشانگر اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در شرکت می44/0ای، ساختاری و رابطه

باشد . بنابراین ، بهبود موقعیت رقابتی سازمان در صنعت کفش ، مستلزم توجه بیش از پیش به هر کفش ملی می
 ی   می باشد .سه بُعد سرمایه اجتماعی درشرکت کفش مل

 
 ای ، کفش ملی. سرمایه اجتماعی ، بُعد شناختی ، بُعد ساختاری ، بُعد رابطههاي كليدي: واژه

 

 مقدمه -1
در این مقاله نخست مسأله تحقیق و سؤاالتي كه محقق قصد پاسخگویي به آنها را دارد، سپس، اهمیت و ضرورت 

مي كه براي سرمایه اجتماعي از درون ادبیات نظري و چارچوب مفهو اجرای تحقیق حاضر به تفصیل مطرح،
است، تشریح مي شود. در مرحله بعد، طرح تحقیق، كه نشانگر روش اجراي تحقیق، و مواردي چون استخراج شده

   شود.ها است، تبیین ميهاي تحلیل دادهها، روشها، ابزار گردآوري دادهجامعه و نمونه آماري، فرضیه
 

 قيقبيان مسأله تح -2
موضوعي که در این تحقیق مدنظر قرار دارد ، ارزیابي سرمایه اجتماعی در یک شرکت بازرگانی است. 

ای است که برای داشتن یک شبکه بادوام یا روابطه نهادینه شده و متقابل تراکم منابع واقعی و بالقوهسرمایه اجتماعی، 
( نه مؤلفه را برای سرمایه اجتماعی 8991) 4یت و گوشال(. ناهاپ451، 8912، 3اند )بوردیوبا یکدیگر پیوند یافته

ای )شامل اعتماد، تکالیف، احساس هویت، هنجارها(؛ بعد دهند: بعد رابطهشناسایی کرده و در سه بعد قرار می
های بندی، پیوندها، و ساختار قابل جابجایی( ؛ و بعد شناختی )شامل رمزها و زبان، حکایتساختاری )شامل پیکر

 رک(. مشت

                                                           

 .لامردواحد  دانشگاه آزاد اسلامي ،دانشيارگروه علوم تربيتي -

 .امارات واحد دانشگاه آزاد گرایش منابع انساني، يدولت تیریمد یدکتر یدانشجو -2
3 Bourdieu  
4 Nahapiet and Ghoshal 
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اي از جمله موارد زیر روبرو است رسد، فرایند ارتباطات انساني شرکت کفش ملي، با مشكالت عدیدهبه نظر مي
 كه جاي تأمل و درنگ از سوي مقامات و مدیران شركت دارد:

  احساس تعلق خاطرکارکنان نسبت به شرکت بسیارکم است ؛ طوري که اگر کارکنان بتوانند در جاي دیگر با
 کنند.مشابه استخدام شوند، شرکت را ترک مي شرایط

 ها بین کارکنان و مدیران وجود اعتماد ضروري براي ارتباطات متقابل و ایجاد زمینه مشارکت در تصمیم گیري
 ندارد. 

 آمیز بین مدیران با کارکنان شرکت با یکدیگر وجود ندارد. ارتباط صمیمانه و محبت 

 ت ظاهراً در حوزه تصمیم وجود داشته باشد، ولي در حوزه عمل، با وجود وحدت و یکپارچگي، اگر چه ممکن اس
 شود.کنترل و نظارت شدید چندان مشاهده نمي

رسد اگر وضعیت سرمایه اجتماعي كاركنان شركت كفش ملي مناسب باتوجه به مشكالت مطرح شده، به نظر مي
 توان اینگونه مطرح نمود: اي اصلي این تحقیق را ميباشد، بتوانند بر این مشكالت فائق آیند. به این ترتیب سؤاله

 های سرمایه اجتماعی چه وضعیتی در شرکت کفش ملی دارند؟هر یک از مؤلفه 

 بندي خاصی برخوردار بوده، ترتیب این اولویت چگونه آیا مؤلفه سرمایه اجتماعي در شركت كفش ملي از اولویت
 است؟

 ناهاپیت و گوشال در شرکت کفش ملی نیز، صادق است؟ به عبارت  آیا مدل سرمایه اجتماعی پیشنهادی توسط
 ی معناداری وجود دارد؟دیگر، آیا میان ابعاد اصلی مدل مذکور رابطه

 

 اهميت و ضرورت تحقيق -3
کند )کلمن، های افراد حاضر در ساختار را به ُطرق مختلفی تسهیل میسرمایه اجتماعی به عنوان یک منبع، کنش

توانند دانش مفیدی درباره فرصتهایي که شاید در سایر جاها موجود نباشند، ای میاول، پیوندهای شبکه (.304، 8990
ای ممکن است سازمان و اعضای آن را به در دسترس (. پیوندهای شبکه4008؛ لین، 8993فراهم سازند )گرانووتر، 

در شبکه و  زیگرانای، تابع موقعیت بادهای شبکهقرار دادن چنین منابع دانشی ترغیب و تحریک نماید. دوم، این پیون
گیری دارند. سوم، اعتبار اجتماعی یک فرد بازتابی از جایگاه اجتماعی وی در نقش مهمی در اثرگذاری بر تصمیم

دهی پیمانها با چنین ها از طریق شکلشبکه بوده و سایر اعضاء ممکن است، به دنبال یافتن منبعی از این اعتبارنامه
ً در مطالعات پژوهشي رشته ادی باشند.افر هاي مدیریت، مدیریت بازرگاني، و جامعه شناسي صنعتي، توجه عمدتا

كارفرما نیز به جاي مفهوم سرمایه -اي به این موضوع شده است؛ هرچند كه از مفاهیم دیگري چون رابطه كارمندویژه
ها عبارتند از: روابط مملو از د در درون سازمانهاي اجتماعي موجواست. از جمله سرمایهاجتماعي استفاده شده

هاي كدگذاري دانش، نگرشها، هنجارها، و سنتهایي كه در قالبهایي چون روح شركت، فضا و جو همكاري، روش
توان هاي اجتماعي موجود در خارج از سازمان را ميشوند. سرمایهتوسعه محصول، حل اختالف، و غیره اظهار مي

كنندگان، كاربران محصوالت، و شركا از ي، محیطي، و بازاري  قرار داد. رابطه و پیوند با تأمیندر سه بخش تولید
گیرندگان سیاسي حقوقي، تصمیم -هاي اجتماعي بیروني هستند. ارتباط با محیط بوميهاي موجود در سرمایهجمله گزینه

و عالئم تجاري و سایر روابط با مشتریان نیز بر  هاي اجتماعي بیروني و معطوف به محیط اشاره داشته،نیز به سرمایه
 هاي اجتماعي بیروني و معطوف به بازار داللت دارند.  سرمایه

تواند بر موارد متعددي هاي جدید و مهم در حوزه علوم انساني است و ميبا توجه به اینكه سرمایه اجتماعي از موضوع
توان برای سرمایه اجتماعی برشمرد. مزیت زیاد و متعددی را میاز جمله سازمان و مدیریت تاثیر بگذارد. مزایای 

اصلی و عمده سرمایه اجتماعی در اختیار گذاشتن اطالعات زیاد با هزینه پایین و در زمان اندک برای اعضای 
شود. هنجارها و (. سرمایه اجتماعی موجب یکپارچگی در میان اعضاي سازمان می8911كلمن ،(سازمان است 

شود که در برگیرنده آداب و رسوم و قوانین خاصی است و این محکم موجب ایجاد شبکه اجتماعی قوی می باورهای
 (.4، 8319، به نقل از علی نجفی، 8999شود )ووك ون، های رسمی میهنجارها در سازمان جایگزین کنترل

ء، افزایش خالقیت در سازمان، کاهش نرخ خروج کارکنان از سازمان، پویایی، پویایی گروهی، افزایش تعهد اعضا
، 8994باالتر رفتن روحیه خطر پذیری و کارآفرینی نیز از جمله مزایای سرمایه اجتماعی در سازمان است )بارت، 

 (. 4، 8319به نقل از علی نجفی، 
براي اعضاي  با توجه به اینكه سرمایه اجتماعي باعث در اختیار گذاشتن اطالعات زیاد با هزینه پایین و در زمان اندك

شود و هم چنین با در نظر گرفتن اینكه سرمایه اجتماعي میزان اعتماد و ارتباطات و صمیمیت را در سازمان مي
برد، و با در نظر گرفتن عدم تعلق خاطر کارکنان و احتمال خروج کارکنان در صورت یافتن شرایط سازمان باال مي

 در شرکت کفش ملی حائز اهمیت است.مشابه استخدام، بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی 
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 اهداف تحقيق -4
 مهمترین اهدافي كه تحقیق حاضر دنبال مي كند، عبارتند از:

 های سرمایه اجتماعيارزیابي شركت كفش ملي از نظر مؤلفه 

 های سرمایه اجتماعي در شركت كفش مليبندي مؤلفهاولویت 

 (8991ساس مدل پیشنهادی توسط ناهاپیت و گوشال )ارزیابی مدل سرمایه اجتماعي در شركت كفش ملي بر ا 

 ارائه راهكارهایي جهت بهبود وضعیت سرمایه اجتماعي در شركت كفش ملي 
 

 چارچوب مفهومي تحقيق -5
سازي ناهاپیت چارچوب مفهومي، نشانگر حالت ترسیمي روابط مورد نظر میان متغیرهاي تحقیق است. براساس مفهوم

كنند، هر یك از این ه اجتماعي كه آن را به سه بعد شناختي، ساختاري و ارتباطي تقسیم مي( از سرمای8991و گوشال )
 4، و رمزها و زبان8هاهایي چون حكایتابعاد داراي معیارهاي فرعي هستند. براي مثال، بعد شناختي داراي شاخص

است؛ و سرانجام بعد  4قال سازماندهیو قابلیت انت پیوندها، 3هایي چون پیكربندياست؛ بعد ساختاري مشتمل بر شاخص
است. بنابراین،  1، و هنجارها9، تعهدات )الزام، تکلیف(6، احساس هویت5ارتباطي متشكل از اجزایي چون اعتماد

 ترسیم کرد. 8را مي توان به صورت نمودار ابعاد سرمایه اجتماعی روابط میان 

 

                                                           
1 Narratives  

2 Codes and language 

3 Configuration  

4 Organization appropriateness  
5 Trust  
6 Identity  

7 Obligation  

8 Norms  
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 سرمايه اجتماعی در سازمان -6
ساله در علوم اجتماعي، اقتصادي، و سیاسيي دارد، اميا اخیيراً توجيه نظریيه پيردازان  48ي سابقه با آنكه سرمایه اجتماع

؛ كيوهن و پروسياك، 4000؛ بیكير، 4004عرصه مدیریت و سازمان را نیيز بيه خيود جليب كيرده اسيت )آدلير و كيوآن، 
رد در بسيیاری از مباحيث طرح ایين رویکي (.8991؛ ناهاپیت و گوشال، 4000؛ لسر، 8999؛ لینا و ون بورن، 4008

اقتصادی، نشان دهنده اهمیت نقش ساختار و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی می باشيد. سيرمایه اجتمياعی عميدتا 
مبتنيی بيير عواميل فرهنگييی و اجتيامعی بييوده و شناسيایی آن بييه عنييوان یيک سييرمایه چيه در سييطح کيالن و چييه در سييطح 

اجتميياعی ایجيياد کنييد )هاشييمی و عباسييی،  -دی را از سیسييتم هييای اقتصييادیمييدیریت سييازمان هييا مييی توانييد شييناخت جدیيي
علت اینکه، پس از چندین سال از معرفی سرمایه اجتمياعی و تبیيین آن در سيطح جامعيه، طيی چنيد و در واقع  (.8393

نیکی و سال اخیر محققان و صاحبنظران سازمانی به این عرصه مطالعاتی روی آورده انيد، شياید چیرگيی ادراکيات مکيا
 سیستمی بر فعالیتها و کارکردهای سازمانی باشد که ماهیت اجتماعی را عمیقاً پنهان و مستتر ساخته اند. 

 
 پيامدهای سرمايه اجتماعی: مثبت و منفی 1-6

در عین اینکه سرمایه اجتماعی، عامل مثبت و ارزشمندی قلمداد می گردد، اما بعضی مواقع مشاهده می شود که روابط 
در شبکه ها خطراتی را برای جامعه و سازمانها به همراه دارد. در ادامه، مزایا و مخاطرات مربوط به سرمایه موجود 

 اجتماعی آورده می شود. 
توان براي سرمایه اجتماعي برشمرد؛ مزیت اصلي و عميده سيرمایه الف( پیامدهای مثبت: مزایاي متعدد و زیادي را مي

را در « بازیگراني اسيت كيه نقيش اصيلي»عات زیاد با هزینه پایین و زمان اندك براي اجتماعي در اختیار گذاشتن اطال
( . سيرمایه اجتمياعی در سيطح فيردی، دسترسيی بيه منيابع 8311كننيد)حق شيناس و همكياران، سرمایه اجتماعي ایفيا مي

( در ایين 8911. کلمين )اطالعاتی وسیع را تسهیل كرده و کیفیت، مرتبط و به موقع بودن اطالعات را بهبود ميی بخشيد
بيياره یييک جامعييه شييناس را مثييال مييی زنييد کييه آخييرین نتييایج تحقیقييات مييرتبط بييا رشييته را از طریييق تعامييل روزانييه بييا 
همکييارانش بدسييت مييی آورد. قابلیتهييای اطالعيياتی سييرمایه اجتميياعی در سييطح گروهييی نیييز مييی تواننييد پیامييدهای مثبتييی 

( مشياهده کيرد هرچيه فعالیيت میيانجی گيری انتقيال اطالعيات متکيی بير 8999بهمراه داشته باشند. بيرای مثيال، بيورت )
خروجی متقابل اطالعاتی باشد )دیگران هم اطالعات را منتقيل کننيد(، تميام شيبکه از انتشيار اطالعيات نفيع خواهيد بيرد. 

اطالعيات  ( پی برد پیوندهای ضعیف، تسهیلگر اثربخشی هزینه ای تیمهای توسيعه محصيول کيه بيدنبال8999) 8هانسن
 جدید می گردند، است. همچنین، پیوندهای قوی انتقال اثربخش اطالعات پیچیده و دانش پنهان را آسان می سازد. 

( . مزیيت دیگير سيرمایه اجتمياعي 8911كسب قدرت، نفوذ و کنترل، از مزایاي دیگير سيرمایه اجتمياعي اسيت. كلمين )
سيت. عيالوه بير مزایياي فيوق، بكيارگیري سيرمایه اجتمياعي در ، یكپيارچگي و انسيجام در میيان اعضيا ا4ایجاد استحکام

سيطح سييازماني داراي مزایييایي ماننييد ایجياد تیمهيياي کيياری منعطييف، ارائييه سيازوكارهایي بييراي بهبييود مييدیریت عملكييرد 
هاي غیرمادي در سازمان، و افزایش تعهد اعضا و كاركنان سازمان نسبت به سازي براي توسعه سرمایهگروهي، زمینه

( مزایييای سييطوح بيياالی سييرمایه 4004) 3(. همچنييین، یونييت و السيينلل8999صييلحت عامييه اسييت )لینييا و ون بييورن، م
اجتماعی برای سازمانها را حل مسأله در سطح وسیع ، نوآوریهای فرایندی، کارایی بیشتر در خيدمت رسيانی، و کياهش 

مياعی، سيازمان را قيادر ميی سيازد تيا در تميامی هزینه های سازمانی توصیف می کنند. بعالوه، سطح باالی سرمایه اجت
(. نهایتياً، 4000، 4زوایا و کارکردهای خود به یکپارچگی و هماهنگی برسد، و پایگياه دانيش آنهيا را ارتقيا دهيد )تسيائی

 ( پیامدهاي مثبت یك سرمایه اجتماعي خوب در سطح جامعه را چنین مشخص مي كند:4006) 5ساباتیني
 دي مصرف كنندگان و تولیدكنندگانبهبود قابلیتهاي اقتصا

وجييود محييیط اجتميياعي غنييي از فرصييتهاي مشيياركت، كييه بييه عنييوان بسييتر پرثميير بييراي پييرورش ارزشييهاي مشييترك و 
 هنجارهاي اجتماعي اعتماد و تالفی، به افراد اجازه مالقات مي دهد. 

 ترام. افزایش احتمال تعامالت مكرر در میان عاملها، و افزایش شهرت و اعتبار و اح
 توزیع بهتر اطالعات كه قابلیت پیش بینی رفتار را بیشتر کرده و عدم اطمینان را تقلیل مي دهد. 

                                                           

1 Hansen 

2 Robustness  

3 Youndt  and Snell 

4 Tsai 

5 Sabatini 
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افزایش روابط مبتني بر اعتماد كه موجب كاهش هزینه متوسط مبادالت می شود، درست همانگونيه كيه افيزایش سيرمایه 
 فیزیكي هزینه متوسط تولید را كاهش مي دهد.

، 8برخی محققان هشدارهایی نیز درباره خطرات و معایب سرمایه اجتماعی داده اند )تيراس و گیيل  ب( پیامدهای منفی:
(. با وجود اینکه مفهوم سرمایه اجتماعی عموماً به عنوان یک مزیيت بيرای افيراد، گروههيا و سيازمانها در نظير 4009

 رمایه اجتمياعی وجيود دارد. زیيرا سيرمایهگرفته شده است، لیکن توجه اندكي نسبت به جنبه های منفيی و ناخوشيایند سي
 (. 8999اجتماعی مخاطراتی دارد که بعضاً می تواند بیشتر و مهمتر از مزایاي آن باشند )هانسن و همکاران، 

هرچه ذخیره سرمایه اجتماعي در سازمان باال باشد، نیاز به تدوین قوانین و مقررات، ایجاد نهادهاي اجرایي و نظيارتي 
ها؛ نهادهاي متعدد نظارتي و بازرسي؛ شایعه پراكني؛ترور و تخریب شخصيیتها؛ .دستورالعملها و بخشنامهیابدكاهش مي

هاي كياري در سيازمان؛ تمایيل نداشيتن كاركنيان بيه ها و كمیتهاعتنایي كاركنان به سازمان؛ شكست تیمتخلفات اداري؛ بي
جویي در درون سيازمان یيا نسيبت بيه رقبيا؛ افيزایش ابيتیادگیري دانش روز و تسهیم دانش واطالعات؛ فقدان روحیيه رق

 (.8311غیبت و مرخصي)حق شناس و همكاران، 
همچنین، مزایيای همبسيتگی سيرمایه اجتمياعی ممکين اسيت نتیجيه معکوسيی بيرای یيک فيرد یيا یيک گيروه داشيته باشيند. 

پایبنيد و متعهيد کنيد. ایين پایینيدی همبستگی قوی بین اعضای گروه ممکن است آنها را در رابطه با یکيدیگر بيیش از حيد 
بی رویه و مفرط سبب تقلیل جریانهای فکری جدید  در گروه شيده، و بيه كوتيه نگيري و رخيوت گيروه ميي انجاميد . در 

 شوند:(، سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم  می8991دسته بندی ناهاپیت و گوشال )
 بعد ساختاری، شامل: 

 پیوندهای موجود در شبکه: شامل وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه -الف
 شکل و ترکیب شبکه: شامل سلسله مراتب شبکه، میزان ارتباط پذیری و تراکم شبکه -ب
 .تناسب سازمانی: تا چه اندازه شبکه ایجاد شده برای یک هدف خاص ممکن است برای اهداف دیگر استفاده شود -ج

 ل:بعد شناختی، شام
 رویت های مشترک -زبان و عالئم مشترک     ب -الف

 بعد ارتباطی، شامل:
تعیييین هویييت مشييترک )شييارع پييور و همكيياران،  -تعهييدات و روابييط متقابييل    د- هنجارهييا    ج  -اعتميياد     ب -الييف

8314 .) 

 
 روش تحقيق -7

و نمونييه آميياري، سييواالت تحقیييق، ابييزار شييود. نييوع تحقیييق، جامعييه در ایيين بخييش، بييه فراینييد اجرایييي تحقیييق اشيياره مييي
-ها، و قلمرو تحقیق از نظر موضوعي، زماني و مكاني از جمله موارد روشوتحلیل دادهها، روش تجزیهگردآوري داده

 شناختي این تحقیق هستند. 
ر راهبيرد از این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادین است، از دیدگاه روش اجرا از نوع توصیفی اسيت، از نظي

رود. جامعيه آمياري ایين تحقیيق، تميامي كاركنيان شياغل در شيركت كفيش مليي اسيت کيه بيالغ نوع همبستگي به شمار مي
باشند. البته، الزم به ذکر است که كاركنان خدماتي شركت جزو جامعه آماری در نظر گرفته نشده است. نفر می 544بر

گیري كيوكران در جامعيه محيدود )بيا عليم بيه اینكيه تعيداد كيل رمول نمونهاز این جامعه آماری، نمونه منطقي بر اساس ف
-به روش تصادفی ساده و در دسترس انتخياب شيد، هرچنيد در پایيان داده 899اعضاي جامعه مشخص است(، به تعداد 

سياخته قيقهياي ميورد نیياز بيا اسيتفاده از پرسشينامه محوتحلیيل قيرار گرفيت.  دادهنفير ميورد تجزیيه 404های مربوط به 
سيازي سيه بُعيدی ناهاپیيت و گوشيال، گردآوري شد. بدین صورت كه با مطالعه ادبیات سرمایه اجتماعي، به ویيژه مفهيوم

هاي گردآوري شده، از فنيون آميار توصيیفي و اسيتنباطي وتحلیل دادهوتنظیم گردید. سرانجام، براي تجزیهگزینه تهیه 30
استفاده گردیيد. میيانگین، فراوانيي نسيبي و تجمعيي، و انحيراف معیيار از جمليه پارامترهياي مركيزي و توصيیفي بيوده و 
آزمون میانگین یا تي استیودنت، تحلیل واریيانس، آزميون همبسيتگي، و مدلسيازي معيادالت سياختاري بيا اسيتفاده از نيرم 

                                                                 زار لیزرل از جمله فنون استنباطي تحقق حاضر هستند. اف

 تفسير و نتيجه گيري  -8
، به تفسیر  8در این بخش با توجه به اطالعات حاصله از آزمون هاي آماري و مدل پیشنهادي تحقیق شكل 

 :شودپرداخته ميسؤاالت ارائه شده در تحقیق 
 های سرمايه اجتماعی چه وضعيتی در شرکت کفش ملی دارند؟سؤال اول: هريک از مؤلفه 

                                                           
1 Truss and gill 
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 ولي در کرد، تحلیل جداگانه بصورتسه بعد سرمایه اجتماعي را  توان می اگرچهبه زعم ناهاپیت و گوشال 
همبستگي دراین تحقیق نیز همبستگي مثبت دارند. یافته هاي آزمون  هم با زیادی متقابل روابط آنها از بسیاری حقیقت

متوسطي میان مولفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعي را نشان مي دهد. از طرفي برای ارزیابی وضعیت جاری هر یک از 
های اصلی تحقیق ، از آزمون تی استیودنت استفاده شده است.یافته های آزمون تی استیودنت نشان دادبا آنکه مؤلفه

مایه اجتماعی درشرکت کفش ملی پایینترازحد متوسط هستند،امادراین میان،بیشترین مقدار میانگین به تمامی عناصر سر
متغیر قابلیت جابجایی)سازماندهی(اختصاص دارد. به طور كلي در تبیین چرایي این نتیجه مي توان به پایین بودن 

نان و عدم تعلق خاطر کارکنان به سازمان میزان اعتماد ، ارتباطات موثر و شفاف كاري ، صمیمیت مدیران و كارك
اشاره كرد.یافته های آزمون تجربی تحقیق نشان دادکه سه مولفه بعدساختاری به خوبی ازعهده تبیین واریانس 

آیند.دراین راستا،اگرافرادبه اطالعات موردنیازدسترسی داشته،کانالهای مناسبی بعدساختاری سرمایه اجتماعی برمی
ق اطالعات وجود داشته)پیوندها(،اطالعات درمیان افرادمتعددی توزیع شده)پیکربندی شبكه برای تدارک وتلفی

ای(،ونیزبتوان ازروابط شبکه ای افراددرجاهای دیگر سازمان استفاده کرد)قابلیت جابجایی(،میتوان گفت بعدساختاری 
متوسطی میان عناصربعدساختاری محقق گردیده است.یافته های آزمون همبستگی نشان دادکه اوالً،همبستگی مثبت 
شود.ثانیاً،مولفه های وجه ساختاری وجوددارد.به عبارتی،سازگاری درونی قابل قبولی میان این عناصرمشاهده می

رابطه مثبتی راباسایرابعادسرمایه اجتماعی دارند. همچنین چهار مولفه بعد رابطه اي به خوبی از عهده تبیین واریانس 
اجتماعی برمی آیند.وجودحس اعتمادوصداقت درمیان همکاران،پایبندی به هنجارهاوارزشهای بعدرابطه ای سرمایه 

جمعی،ملتزم دانستن خودبه جبران زحمات دیگران وتالفی عمل دوستانه وخیرخواهانه دیگران،وتعیین هویت 
محسوب می خودباسایراعضای سازمان،همگی ازشاخصهای پیدایش بعدرابطه ای سرمایه اجتماعی دریک سازمان 

شوند.نتایج آزمون همبستگی نشان دادکه اوالً،همبستگی مثبت متوسطی میان عناصربعدرابطه ای وجود دارد.به 
عبارتی،سازگاری درونی قابل قبولی میان این عناصر دیده می شود.ثانیاً، مولفه های بعدرابطه ای،همبستگی مثبتی 

های آزمون تی استیودنت نشان دادكه مولفه های بعد رابطه ای راباسایرابعادسرمایه اجتماعی دارند.ازطرفی،یافته 
دروضعیت مطلوبی قرارندارند.عالوه بر این دو مولفه بعد شناختی به خوبی ازعهده تبیین واریانس بعدشناختی سرمایه 

د شناختی اجتماعی برمی آیند.یافته های آزمون همبستگی نیزنشان دادکه اوالً،همبستگی مثبت متوسطی میان عناصر بع
وجوددارد.زیرابیشترین میزان همبستگی درمیان عناصرنه گانه سرمایه اجتماعی به رابطه میان حکایتهای 
مشترک؛ورمزها و زبان مشترک بازمی گردد.به عبارتی،سازگاری درونی قابل قبولی میان این عناصر دیده 

سرمایه اجتماعی دارند.ازطرفی،یافته های آزمون تی میشود.ثانیاً،مولفه های بعد شناختی،همبستگی مثبتی راباسایر ابعاد
استیودنت نشان دادکه مولفه رمزهاوزبان مشترک،کمترین میانگین ومولفه روایات مشترك رتبه پنجم رادرمیان 

 عناصرسرمایه اجتماعی به خوداختصاص داده ودروضعیت خوبی قرارندارد.
بندي خاصی برخوردار بوده، ترتيب اين ي از اولويتسؤال دوم: آيا مؤلفه سرمايه اجتماعي در شركت كفش مل

 اولويت چگونه است؟
نتایج آزمون فریدمن نشان مي دهد كه مؤلفه هاي بعد شناختي ، بعد رابطه اي و بعد ساختاري  به ترتیب بیشترین 

زبان مشترک، بعد  اولویت و اهمیت را در ابعاد سرمایه اجتماعي دارند. یافته ها حاکی از آن است که مؤلفه رمزها و
شناختي سرمایه اجتماعي بیشترین اهمیت و اولویت را در میان عناصر نه گانه سرمایه اجتماعی دارد. در تبیین چرایی 
این نتایج باید گفت که کارکنان به سنتها و اصول بنیادی شرکت متعهد نیستند ودر برابر تنوع فرهنگی از خود بردباری 

ا به دنبال منافع خود هستند و زبان و معانی مشترکی بین کارکنان و مدیران وجود نشان نمی دهندو افراد عمدت
ندارد.همچنین مولفه های هویت، هنجارها، انتظارات، اعتماد بعد رابطه اي سرمایه اجتماعي  به ترتیب رتبه های دوم، 

. در تبیین چرایی این نتایج باید سوم، چهارم، و ششم را در میان نه عنصر سرمایه اجتماعی به خود اختصاص داده اند
گفت که افراد با یکدیگر صادق نیستند و به تعهداتی که در برابر هم دارند پایبند نبوده ،در نتیجه محیط کاری خوب و 
دوستانه ای مشاهده نمی شود.افراد خود را به عنوان عضو یک خانواده مشترک نمی دانند.عالوه بر این مولفه هاي بعد 

مایه اجتماعي یعني پیكربندي شبكه اي ، پیوندهاي شبكه اي و سازماندهي )قابلیت جابجایي( به ترتیب رتبه ساختاري سر
هاي هفتم ، هشتم و نهم را به خود اختصاص داده اند.در تبیین چرایی این نتایج باید گفت که در شرکت کفش ملی 

ً مربوط به فعالیت است.کانالهای ارتباطی و تعامل کمی در بین های اصلی وظایفشان روابط بین همکاران صرفا
کارکنان دیده می شود و به طور کلی روابط دوستانه ای كمي بین کارکنان برقراراست.اطالعات مورد نیاز به موقع 
دراختیار یکدیگر قرار نمی گیرد وکارکرد تیمی مشاهده نمی شود واین وضعیت باعث کاهش ارتباط بعد ساختاری 

 ی شود.سرمایه اجتماعی م
سؤال سوم:آيا مدل سرمايه اجتماعی پيشنهادی توسط ناهاپيت وگوشال درشرکت کفش ملی نيز،صادق است؟به 

 ی معناداری وجود دارد؟عبارت ديگر،آيا ميان ابعاداصلی مدل مذکوررابطه
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ر ( به خوبی د8991اجرای آزمون آماری نشان داد که مدل سه بعدی پیشنهادی از سوی ناهاپیت و گوشال )
شرکت کفش ملی سندیت دارد. هرچند که  مدل متشکل از مولفه ها نیز در این شرکت معتبر است، لیکن مشاهده گردید 
که شاخصهای برازش مدل ابعاد، بهتر از شاخصهای برازش مدل مولفه ها است.البته، اجرای تحلیل عاملی در مرتبه 

ت و باید آن را یک عامل چندبعدی متصور شد زیرا سوم مشخص کرد که سرمایه اجتماعی، یک سازه تک بعدی نیس
مقایسه مقدار کای مربع این سطح با سطح مولفه ها نشان داد که آماره کای مربع در سطح سوم، بیشتر از سطح دوم 
است. در حالی که مدل اندازه گیری به خوبی دربردارنده الزامات روان سنجی )روایی و پایایی( بود، مدل ساختاری 

های تحقیق حاکی از آنست که بین هر اد که ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه مثبت معناداری با یکدیگر دارند. یافتهنشان د
سه بُعد سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ بطوریکه میزان ضریب همبستگی بین بُعد شناختی و ساختاری، 

باشد یافته هاي آزمون فریدمن می 54/0ای ، ساختاری و رابطهو بین بُعد  64/0ای، ، بین بُعد شناختی و رابطه51/0
حاكي از آن است كه ابعاد شناختي ، رابطه اي و ساختاري به ترتیب اولویت اول ، دوم وسوم را از نظر جایگاه 
واهمیت بهبود وضعیت سرمایه اجتماعي ، به خود اختصاص داده و بطور كلي نشانگر اهمیت و جایگاه سرمایه 

 باشد.اعی در شرکت کفش ملی میاجتم
 

 پيشنهادات تحقيق -9
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ران شرکت با توجه به شکافی که درحال حاضردرعناصرسرمایه اجتماعی وجود داردبه مدیران ودست اندرکا
 کفش ملی پیشنهاداتي جهت بهبودوضعیت سرمایه اجتماعي ارائه می شود:

مدیران ارشد سازمان باید فضای مثبت و روابط کاری دوستانه را بین کارکنان ایجاد کنند و اعتماد بین مدیران و 
 کارکنان را افزایش دهند. 

 و در اختیار كاركنان سازمان قرارگیرد. پیشینه سازمان مدون و آرشیو منظمي از موفقیتهاي شركت تهیه 
مدیران به منظور برآورده کردن روحیه ها و تعلق سازمانی ، باید برای کارکنان در  سازمان احترام قائل شده   

 و برای رفع مشکالت شخصی یاری و کمک کنند.
دیریت ارشد سازمان برای ابداع، نوآوری و خالقیت در کارکنان، باید زمینه های مناسب فراهم شود و م  

 اطمینان حاصل کند که کارکنان به انجام اموری که به آنها واگذار شده است تمایل دارند.
اعتماد به نفس و آگاهي آنان از وضعیت فعلي  اطالعات الزم به آساني دراختیار کارکنان قرار گیرد تا باعث

 .شودهمدلي مي سازمان شده ، موجب تحکیم فرهنگ اعتماد و
ران با مشارکت دادن و تفویض اختیار به کارکنان در ارائه پیشنهاد برای بهتر انجام شدن امور و کنترل مدی  

امور انجام شده کارکنان توسط خودشان می توانند به عنوان عامل مشارکت و کارگروهی در افزایش توانمندي و 
 ار باشند.مهارتها ، عالقه ، وابستگي و وفاداري کارکنان در سازمانها تاثیرگذ

برقراری ارتباط و دسترسی آسان کارکنان به مدیران و سرپرستان ، شفافیت و روشن بودن ارتباط های کاری 
بصورت تیمي کارکنان با مدیران و سرپرستان و آگاهی کارکنان از امور جاری شرکت در ارتباط با حوزه کاری خود 

 به صورت فرآیندي مستمر و پویا باشد .
ه ایمنی و سالمت کارکنان در محیط کار، ایجاد موقعیتهای مناسب برای ارتقای شغلی کارکنان از اهمیت مدیران ب

طریق آموزش ، غني سازي شغلي ، توسعه شغلي و چرخش شغلي ، کاهش فشار و تنشهای موجود در محیط کار، می 
 تواند از نارضایتي كاركنان بكاهد و مانع ترك كار انها از سازمان شود . 

ن باید با مشخص نمودن هدفها ، مسئولیتها و اختیارها در سازمان ، باعث بهینه سازي فرایندها و روشهای مدیرا
 کاری شوند . 

مدیران با برپایی جلسات مکرر ، بازگویی اشتباهات و خطاها را به افراد بیاموزند و ضمن شرکت دادن افراد  
 ارهای اجتماعی نمایند. در گروههای کاری مختلف، آنها را ملزم به رعایت هنج

به كاركنان بیاموزند که سنتها و اصول بنیادی شرکت را سرلوحه خود قرار دهند و بدانند كه کمک کردن به   
دیگران، در واقع کمک به پایگاه زندگی خود و خانواده سازمانی است و تنوع فرهنگی را به خوبی مدیریت کنند تا 

 اد پیش نیاید.مشکالت زبانی و مفهومی در میان افر
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ً سرمایه اجتماعی به صورت میدانی اجرا گردید. تحقیقات آتی بهتر است بر محرکهای  در این تحقیق، صرفا
سرمایه اجتماعی )نظیر پاداش، اعتماد، فرهنگ، سبک رهبری، کارتیمی، و غیره( و نیز بر پیامدهای منبعث از 

 انند سرمایه فکری، مزیت رقابتی( متمرکز شوند. سرمایه اجتماعی )م
 رابطه بین سرمایه اجتماعي و تعارضات سازماني بررسي شود. 

مقایسه پیامدهای سرمایه اجتماعی با سایر اشکال سرمایه نظیر اقتصادی، فرهنگی، انسانی،  نیز می تواند به 
 مدیران در فهم اهمیت این نوع سرمایه یاری رساند. 

 سرمایه اجتماعي وكیفیت زندگي كاري میان كاركنان ومدیریت مطالعه شود. رابطه بین
 سازوکارهای بنیادی و تشویقی خاصی برای پرورش سرمایه اجتماعی شناسایی شود. 

اجرای این تحقیق در شرکتهای مشابه بر تعمیم پذیری و غنای یافته های مربوط به سرمایه اجتماعی کمک شایانی 
با آنکه تحقیق حاضر به صورت مقطعی اجرا شده است ، بهتر است محققان عالقه مند به موضوع  می نماید. همچنین،

 سرمایه اجتماعی، از مطالعات طولی نیز غافل نمانند.  
( عملیاتی شد. از 8991در این تحقیق، سرمایه اجتماعی بر اساس مفهوم سازی سه بعدی ناهاپیت و گوشال )

آنی  از چارچوبهای دیگری )مثالً تئوری شبکه( برای مفهوم سازی و عملیاتی سازی اینرو، بهتر است در تحقیقات 
 سرمایه اجتماعی بهره گرفته شود. 

 تاثیر سرمایه اجتماعي بر خالقیت و نوآوري در سازمان بررسي شود .
آینده پیشنهاد  با آنکه در این تحقیق، نگرشهای خوداظهارانه کارکنان مدنظر قرار گرفت ، به محققان در مطالعات

می شود که از سایر رویکردهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی که مبتنی بر داده های واقعی هستند )مثالً شاخصهای 
 اقتصادی و نیز شاخصهای اجتماعی عددی( استفاده شود. 
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