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  چکیده

در پیشرفت سازمان و جامعه بیش از پیش آشکاار شک     ( های انسانیسرمایه)با پیشرفت روزافزون علم نقش کارکنان و ارتباطات انسانی 
هکا در پیشکرفت و عملاکرد برتکر سکازمانی       در دو دهه اخیر به سرمایه اجتماعی و سرمایه فاری توجه ش   است و نقش سازن   آن. است

. های سرمایه فاری در ادار  کل امور مالیاتی استان قم بررسی کرد  اسکت تحقیق حاضر نقش سرمایه اجتماعی بر مؤلفه. تتأیی  ش   اس
نفکر کارکنکان ایکن سکازمان      924جامعه آماری این تحقی . این تحقیق از نظر ه ف، کاربردی، و از نظر روش توصیفی و همبستگی است

هکا بکا    تحلیکل داد  وارزیکابی و تززیکه  . ابزار پژوهش پرسشنامه استان ارد است. تصادفی انتخاب ش ن طور  نفر به 952بود  است، که تع اد 
هکای   داری اثر سرمایه اجتماعی بر مؤلفهنتایج حاکی از معنی. انزام گرفته است Smart-PLSافزار سازی معادالت ساختاری و نرم م ل

هکای سکرمایه فاکری در     سرمایه اجتماعی و مؤلفه در پایان، جهت بهبود. ای استطهسرمایه فاری شامل سرمایه ساختاری، انسانی و راب
 . سازمان پیشنهادهایی مطرح گردی 

  کلیدواژگان

 . ای، سرمایه ساختاریسرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه
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 مقدمه

، اسه   قهدرت  جهایی  هجابه  دوره، تهالرر  گفتهه  بهه  و گسیخته لجام تحوالت عصر که کنونی جهان در

 لکري سرمایه مدیری 
 08دهه  مجدد مهندسی موضوعات از سب هاسازمان نامرموس هايدارایی و 

 را مدیری  تحوالت الق جانبه طور همه به، مهم ايپدیده عنوان به، 08دهه  لراگیر کیفی  مدیری  و

 مهدیری   در یادشهده را  بحه   کهه  پهارادایمی  جدیهدترین ، میان این در. اس  داده قرار تأثیر تح 

اصطالح سرمایه لکري را نخستین بار جان . اس  لکري سرمایه مدیری ، دهد می پوشش هاسازمان

 سهرمایه لکهري در وضه ی  کنهونی کهه عهدم اطمینهان        . مطرح کرد 090 کن  گالبرای  در سال 

 شهود  گرلتهه مهی  ابزاري حیهاتی در نرهر   ، الزایش یالته اس  و مدیری  تغییر به اطالعات نیاز دارد

(Chen et al., 2005; Herremans & Isaac, 2004; Jahannessen & Olsen, 2005) . در دنیههاي

برکهه گوهونوی اداره و مهدیری     ، مهواد و منهابم مهالی مزیه  رقهابتی نیسهتند      ، المرری امهروز  بین

 . (Wu, 2005) هاي لکري مزی  رقابتی اس  سرمایه

 مهم مفاهیم از یکی. اس  اجتماعی هايپدیده مدیری  گیزي هر از بیش لکري سرمایه مدیری 

 اجتمهاعی  سهرمایه  مفههوم ، اجتمهاعی  ههاي پدیهده  مدیری  بح  در ايلرارشته و
سهرمایه  . اسه   

. شناسهی در سهطج جههان اسه      اقتصهاد و جام هه  ، اجتماعی موضوعی جدید در مطال ات توسه ه 

ریشهه در روابه    ، ل ات اجتماعی اس سرمایه اجتماعی اگرگه مفهومی نوپا و نوین در عرصه مطا

م یارههاي  ، جام هه مهدنی  ، امهروزه مسهرم اسه  کهه رسهیدن بهه توسه ه       . اجتماعی نوع بشر دارد

 گیهرد شمول و بستر مناسب براي زیسه  اجتمهاعی ل ه  بها سهرمایه اجتمهاعی شهک  مهی         جهان

 . (801 ، اخترمح  ی)

 اجتمهاعی  سهرمایه . ها هستندسازماننیاز توس ه عمرکرد پیش لکري سرمایه و اجتماعی سرمایه

 تجمهم  از نشها   بها  ايشهبکه  طریق این از دهد ومی الزایش هاگروه با همکاري براي را الراد تمای 

                                                           
1. Intellectual Capital 

2. Social Capital 
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ت ههد در   سهبب ، در نهایه   کهه ، کنهد می ایجاد اجتماعی و کاري زندگی مخترف اب اد در داوطربانه

 در را سهاختاري  و ايرابطهه ، انسهانی  از عما لکري سرمایه مخترف اب اد، همچنین. شود کارکنان می

 درصدد سازمانی هر اس  که مهمی اهداف از یکی این و کندمی هدای  سازمان اهداف به نی  جه 

بینی نیاز به تغییهرات در زمینهه   گاهی پیش، هاهاي مکرر سازمانبا وجود تالش. اس  آن به دستیابی

 دیهر  دوپان  و رهبران دیور لناوري خیرهی ، امبیيآ، کداک، براي مثال. سرمایه لکري دشوار اس 

سازي گسترده و بازسازي مجدد منجهر  به کوگک، که در نهای ، کمبود سرمایه لکري شدند متوجه

باید نیروهاي مناسب را حفظ و کسهانی را کهه قابریه  رشهد     ، براي جروگیري از گنین اتفاقی. شد

لکهري در  گرلته درباره سرمایه اجتماعی و سهرمایه   در راستاي تح ی ات انجام. اخراج کنند، ندارند

اثرگذاري سرمایه اجتماعی ، این تح یق برآنیم تا با بررسی مفاهیم سرمایه لکري و سرمایه اجتماعی

 . هاي سرمایه لکري را بررسی کنیمبر مؤلفه

 پیشینه تحقیق

 . شود در ادامه مبانی نرري تح یق بیان می

 سرمایه اجتماعی

 یه اجتماعیتعریف سرما

 لهان  اي توس  ههانی  در م اله  09 اصطالح سرمایه اجتماعی قب  از سال 
از دانشهواه ویرجینیهاي    

شههرهاي    مهر  و زنهدگی   ی نهی   در اثر کالسیک جین جهاکو   اما نخستین بار، غربی مطرح شد

ات سرمایه اجتماعی موضهوعی جدیهد در مطال ه   . اس  گرلته شدهکار  به، ( 09 ) بزر  امریکایی

توجهه بهه آن   ، البتهه بهر خهالف عمهر کوتهاه     ، شناسی در سطج جهان اس اقتصاد و جام ه، توس ه

این سرمایه از ناحیه همبستوی اجتماعی و وجود اعتماد مت اب  بهین کارکنهان   . روزالزون شده اس 

                                                           
1. Hanifan 

2. Jane Jackobs 
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مفههوم سهرمایه اجتمهاعی    . شهود  ایجاد می، یکپارگوی و انسجام در سازمان، در نهای ، و مدیری 

همکاري و همیاري میان اعضاي گروه یا جام ه اسه  کهه نرهام    ، ربرگیرنده مفاهیمی مانند اعتمادد

 . کند ها را به سوي دستیابی به هدلی ارزشمند هدای  می دهد و آنهدلمندي را شک  می

تمایزههاي واضهحی   ، تحریه  وهاي سرمایه اجتماعی با توجه به سطج تجزیهه  هرگند در ت ریف

اینکه سرمایه اجتماعی یک دارایهی ارزشهمند اسه  کهه ارزش آن از دسترسهی بهه        بر، وجود دارد

 اتفاق نرر گسهترده وجهود دارد  ، گیردنشأت می، شودمناب ی که از طریق رواب  اجتماعی ایجاد می

(Erdem, 2013) .نسهبتا    ايشهبکه  داشهتن  بها  کهه  اس  اجتماعی ارتباطات بر اجتماعی مبتنی سرمایه

 . ارتبا  دارد نهادي بیش و کم رواب  از رپایدا مت اب  و

مجموعهه هنجارههاي موجهود در    عبهارت اسه  از   سرمایه اجتمهاعی  ( 000 ) لوکویامااز نرر 

و سهطج   شهده اسه   هاي اجتماعی که موجب ارت اي سطج همکهاري اعضهاي آن جام هه     سیستم

 . آورد را پایین میت اهاي تبادالت و ارتباط هزینه

داند کهه   ها می ها و شبکه هنجار، اي از مفاهیمی مانند اعتماد ماعی را مجموعهسرمایه اجت، پوتنام

مین أب  آنان را تامنالم مت ، ی او در نه اس  اجتماع شده درموجب ایجاد ارتبا  و مشارک  بهینه 

اي عضه ههاي ا  به  اعضها در شهبکه منهاب ی در کهنش     ااعتماد و ارتبا  مت ، از نرر وي. خواهد کرد

شهود کهه در   مهی  تشهکی    ههایی اجتماعی از مؤلفهه سرمایه . ( 80 ، الوانی و سیدن وي) اند ام هج

 . شرح داده شده اس   جدول 

 های سرمایه اجتماعیمؤلفه. 1ادامة جدول 

 تعریف مؤلفه

  مشارک 
مشارک  مردمی به م ناي کوشش و تالش جم ی در گارگو  سازمانی اس  که اعضا با ائتالف 

سازمان ) یونسکو. (08 ص، 808 ، ازکیا و غفاري) تیابی به اهداف خود هستندمنابم در صدد دس

                                                           
بیان کرده اس  هرجها سهطج اعتمهاد بهاال     ( 808 ) مثال  اکبري، ماعی دانس سازهاي سرمایه اجت توان زمینه ها را می مؤلفه.  

و با توجهه بهه اینکهه    ، هاي اجتماعی کمتر خواهد بودهاي اجتماعی بیشتر و آسیبمشارک  و همیاري در عرصه، باشد
 .باشندب اد میسازهاي ا ها زمینه توان گف  مؤلفه می، اي سرمایه اجتماعی اس اعتماد یکی از اجزاي ب د رابطه

2. Partnership 
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 های سرمایه اجتماعیمؤلفه. 1ادامة جدول 

 تعریف مؤلفه
آموزي اجتماعی نیز مشارک  را لرایندي براي خود( دعرمی و لرهنوی سازمان مر  متح، آموزشی

داند و م ت د اس  توس ه باید از مردم و از آنچه  شر  توس ه می حق بشر و پیش، و مدنی
 . (88ص، 808 ، اکبري) آغاز شود، اندیشند و باور دارند د و از آنچه مینخواه می

  اعتماد
اعتماد را منشأ ، نرریه سرمایه اجتماعی. اعتماد جزء اصری ب د کیفی  سرمایه اجتماعی اس 

اعتماد ( 808 ) رابینز. (Putnam, 1995) داند ساز ت هد مدنی و دموکراسی می جام ه مدنی و زمینه
 . داندمی صراح و  ولاداري، ثبات قابری  اعتماد، یستویشا، صداق را شام  اب اد 

بخشش و 
 روحیه داوطربی

ها در  بررسی میزان عضوی  و همکاري آن، گیري رواب  الراد جام ههاي اندازه یکی از روش
مانند کمک ) هاي مالی تواند به صورت یاري این همکاري می. هاي خیریه و داوطربانه اس  نهاد

مانند شرک  در ) یا از طریق اختصاص وق ، (جز آن  ها و شیرخوارگاه، امدادمالی به کمیته 
انجام ( هاالتحصیالن دانشواه هاي توس ه شهري و یا حمای  از لارغ جرسات مربو  به انجمن

 . (8 -1 ص،  80 ، الوانی و سیدن وي) گیرد

تنوع در 
ها و  م اشرت
 ها دوستی

اقوام و مذاهب و ادیان ، ها نژاد، ات مخترف اجتماعیاشاره به م اشرت و رلاق  لرد با طب 
هاي مت رق به نژادها و مذاهب هر گه لرد با الراد طب ات و گروه، به عبارتی. مخترف دارد

موجب لزونی سرمایه ، ها حال  دوستی ایجاد کرده باشد مخترف بیشتر در ارتبا  باشد و با آن
 . (1 ص ، 80 ، الوانی و سیدن وي) اجتماعی شده اس 

توانایی برقراري 
رواب  اجتماعی 
 غیررسمی

، مانند ت داد دوستان هر لرد. سنجد هاي غیررسمی سرمایه اجتماعی را می این ب د جنبه، در واقم
میزان م اشرت لرد با دوستان خود در محی  اداري و م اشرت با همکاران و دوستان اداري در 

 . ( 80 ، ويالوانی و سیدن ) هاي خارج از اداره محی 

  آگاهی

آلرین شده و  اجتماعی ن ش  در تحوالتاس  که  اي عریم سرمایه  امروزه دانایی و اطالعات
ی که یکی یکند تا جا پیدا می، قیعم طور به  و گه یسطح طور بهگه ، اي را روز اب اد گسترده روزبه

ازي و کارکنان نی) اجتماعی کسب آگاهی اس   از عوام  مهم دستیابی جوامم به سرمایه
 . (800 ، نصرآبادي

همکاري 
 8گروهی

هاي لردي خود در م اب  منالم و  ل الی  پوشی الراد و سازمان از منالم و گشم، در واقم
هاي مول ی  در  در هماهنوی و همسازي با دیوران از ویژگی توانایی. هاي جم ی اس  ل الی 

 . (801 ، نیکومرام و اصفهانی) اس  سازمان

                                                           
1. Trust 

2. Aware 

3. Cooperation 
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 های سرمایه اجتماعیمؤلفه. 1ادامة جدول 

 تعریف مؤلفه

و   ی مسئول
  ت هد

طوري که  به، کردن جام ه اس  ها در جه  منتفم مسئولی  اجتماعی از وظایف و ت هدات سازمان
 . هدف اولیه سازمان ی نی حداکثرسازي سود را صورتی مت الی ببخشد

 دادن که نشانور لزوم انجام ت هدي اس ، لی ئواحساس مس، ها در رابطه میان کارکنان و سازمان
این وظیفه  دادن و اگر مدیران در انجام، ها در قبال اعضا و الراد جام ه اس  وظیفه سازمان

و سرمایه اجتماعی را  اند کردهدرستی ایفا  اعتماد میان مردم به ن ش خود را در ایجاد، بکوشند
 . (801 ، نیکومرام و اصفهانی) بخشند توس ه می

 8ارتبا  مت اب 

یا گروه  ادله کاال یا خدمات میان لرد یا گروهی با لردلرآیند مبارتبا  مت اب  عبارت اس  از 
مت اب  از طریق هنجارها هدای   رواب . اس  ها استفاده کرده دیوري که قبال  از خدمات آن

هر گه رواب  در شبکه کمتر . اس  متغیر ارتبا  مت اب  بر حسب نوع شبکه يهنجارها، شود می
مانند ارتبا  مت اب  . بودخواهد  ترپذیرنا ا  مت اب  ان طافارتب، باشد ترمدتبرند قانونمند و تبادل

 . (801 ، باشیگاوش) هدرون خانواد

هاي  شبکه
رسمی و 
 1غیررسمی

اي خاص در این هاي صنفی و حرله سازماندهی الراد در نهادهاي مدنی موجب بروز لرهنگ
اعضاي ، اعی و اقتصاديها شده اس  و ضمن ایجاد سطج باالتري از مشارک  و ت رق اجتم نهاد

هاي  هاي بسیاري از کنترل اند و هزینه این نهادها وابسته به هنجارهاي موجود در این نهادها شده
 . (808 ، عروي) رسمی کاهش یابد

عضوی  در 
هاي  گروه

 1اجتماعی

  نهادهاي مدنی. سرمایه اجتماعی دانس هاي  مؤلفهاز   توان یکی عضوی  در نهادهاي مدنی را می
 هاي تجاريانجمن، هاي حامی محی  زیس گروه، هاي عرمی و ورزشیانجمن، ها کتابخانهمانند 

 . اند موارد مشابه از این دستهو 
 

 ابعاد سرمایه اجتماعی

 :اند از سرمایه اجتماعی شام  سه ب د اس  که عبارت

هاي  پذیري شبکهقاي و انطباپیکربندي شبکه، ايهاي شبکه این ب د شام  پیوند :بعد ساختاری

کند که در آن الراد در سهازمان بهه ههم     اي را بررسی میاین ب د حوزه، طور کری به. بین الراد اس 
                                                           

1. Responsibility 

2. Commitment 

3. Interaction 

4. Formal and informal networks 

5. Membership in social groups 
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و سودمندي گنین ارتبهاطی را مطال هه   ، الووهاي ارتباطی میان کارکنان را توصیف، شوند مرتب  می

 . (1 ص، 801 ، ل یهی و لیضی) کند می

 (:  ص،  80 ، الوانی و سیدن وي) تغیرهاي زیر اس ب د ساختاري شام  مفاهیم و م

 شام  وس   و شدت ارتباطات موجود در شبکه؛ : پیوندهاي موجود در شبکه( الف

 پذیري و تراکم شبکه؛میزان ارتبا ، مراتب شام  سرسره :شک  و ترکیب شبکه(  

سه  بهراي   تا گه اندازه شبکه ایجادشده براي یک هدف خهاص ممکهن ا   :تناسب سازمانی( ج

 .گرلته شودکار  هدف دیوري به

تکالیف و هویه  مت ابه    ، هنجارهاي مشترک، این ب د با سطوح باالیی از اعتماد :ایبعد رابطه

بهه  ، این ب د به ارتبا  مؤثر بین همکارانی که یکدیور را دوسه  دارنهد  ، در واقم. شود مشخص می

 . (801 ، ل یهی و لیضی) داردتوجه ، یابند و با هم هوی  می، یکدیور اعتماد دارند

 (:  ص،  80 ، الوانی و سیدن وي) اي شام  مفاهیم و متغیرهایی به شرح زیر اس ب د رابطه

 ؛ اعتماد( الف

 ؛ هنجارها(  

 ؛ ت هدات و رواب  مت اب ( ج

 .  ت یین هوی  مشترک( د

مبادلههه ایههن ب ههد از طریههق درک مت ابهه  کارکنههان از طریههق زبههان مشههترک و  :بعددد اددیاخت 

هاي مشترک موجب الهزایش سهطج درک   زبان و سرگذش . یابد هاي مشترک تح ق می سرگذش 

بینی اقدامات همکاران دیوهر الهزایش   شود و توانایی کارکنان را براي پیش میان اعضاي سازمان می

 . (1 ص، 801 ، ل یهی و لیضی) دهد می

                                                           
1. Trust 

2. Norms 

3. Obligation and Reciprocity 

4. Identification of Common 
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 (:  ص،  80 ، و سیدن وي الوانی) مفاهیم و متغیرهاي ب د شناختی به شرح زیر اس 

 زبان و عالئم مشترک؛( الف

 . هاي مشترک روای (  

 سرمایه فکری

 تعریف سرمایه فکری

گی کشورهاي در حال توس ه کمبهود منهابم   ماند شد عام  اصری ع بتصور می 018 تا اوای  دهه 

ههاي  دارایهی  طهور عمهده از   بهه ، اما در اقتصاد امروزي تولید ثهروت و رشهد  . مالی و لیزیکی اس 

پیشرل  بیشتر تح  تأثیر عوامه  نامشههود   ، در اقتصاد جدید. گیردسرگشمه می( لکري) نامشهود

هاي نامشههود بهه   طور کری دارایی دانش و اطالعات و به، در اقتصاد دانشی یا اطالعاتی ل ری. اس 

بیشهتري پیهدا    هاي مشههود و لیزیکهی دیوهر اهمیه     عنوان عام  تولید ثروت در م ایسه با دارایی

تها  ، ها ریشه دارد هاي لکري آنها بیشتر در قابری و مول ی  بال وه سازمان( Bontis, 1998) کند می

ههاي نامشههود یها    غالبا  سرمایه لکري مترادف اصطالحاتی ماننهد دارایهی  . ها هاي مشهود آندارایی

ههاي راهبهردي   اند تالشدهکارهایی که اهمی  یادگیري را درک کروکسب. هاي دانشی اس دارایی

منت ه    -ههاي لکهري   سرمایه -هاي نامشهودهاي مالی به مدیری  داراییخود را از مدیری  دارایی

 . (Leliaert et al., 2003) اندکرده

لکههري عبههارت اسهه  از تفههاوت ارزش بههازاري و ارزش دلتههري  سههرمایه، در ت ریفههی سههاده

هایی اس  که م مهوال   لکري شام  لرآیندها و دارایی سرمایه، طبق این ت ریف. هاي شرک  دارایی

هاي لکري را استفاده بهینه در کتا  خود سرمایه، (001 )  استوارت. شوددر ترازنامه من کس نمی

 هها  مالکیه  م نهوي و ترکیبهی از تجربهه    ، اطالعهات ، دانش، از منابم لکري براي ایجاد یک ثروت

 . خترف بیان شده اس هاي م برخی ت ریف  در جدول . داند می
 

                                                           
1. Stewart 
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 های سرمایه فکری برخی تعریف. 2جدول 

 تعریف سرمایه فکری از نظر اندیشمید سال اندیشمید

 001  1ادوینسون و مالون
یا ، تواند ارزش ایجاد کند هاي شرک  اس  که میهاي نامشهود و قابری هاي لکري ک  داراییسرمایه

جه  ، کار گرلته شده براي کارکردن العات دانش بهاط) مزی  رقابتی براي شرک  به وجود آورد
 . (ایجاد ارزش

 000  2ماسوالس
یا مزی  ، تواند ارزش هاي شرک  اس  که می دانش و توانایی، هاي نامشهودسرمایه لکري همه دارایی

 . رقابتی ایجاد کند و باع  دستیابی به اهداف عالی شود
 . ت هد کارکنان در شناسایی و م رلی محصول اس  است داد و، هاي لکريسرمایه 000  1الریچ

 881   مار و مستغفیر
لکري به ایجاد ارزش براي آینده ت ریف شده اس  که از طریق تجربه و یادگیري  سرمایه

هاي توان براي رسیدن به اهداف استراتژیک در انواع داراییتوان آن را به دس  آورد و می می
 . داز آن استفاده کر، نامشهود

 

 اجزای سرمایه فکری

بنهدي  دسهته ، انهد  دلی  گستردگی مفهوم سرمایه لکري برخی مح  انی که در این حیطه کار کهرده  به

 :شود با سه عنوان اصری شناخته می، طور کری لکري به سرمایه. اندخاصی را بیان کرده

ماننهد سهطج   ، نهد ا توانهایی و مجمهوع تجهار    ، مهارت، کارکنان داراي دانش :2سرمایه انسان 

سهرمایه  . کهارآلرینی و غیهره  ، هاي برقراري ارتبها  ح  مسئره و مهارت، رضای ، آموزش کارکنان

هاي کارکنان بهراي رسهیدن بهه    نوآوري و قابری ، هامهارت، انسانی عبارت اس  از مجموعه دانش

شام  ، ر سازمانسرمایه انسانی منبم و محرک ان ال  و نوآوري د. (Sackman et al., 1989) اهداف

 ,Grantham & Nichols) هها اسه   صهالحی  ، تجربهه ، خهرد ، نورش، خالقی  و نوآوري کارکنان

توانهد بها تهرک و نبهودن     و مهی ، نه در سهازمان ، سرمایه انسانی در کارکنان ت بیه شده اس . (1997

 . (Miller & Wurzburg, 1995) کارمند از سازمان خارج شود

کهار و کهار   وهاي ح ی ی شخصی به وسهیره کسهب  کارها و شرک وکسب: 6سرمایه ساختاری
                                                           

1. Edvinsson & Malone 

2. Masoulas 

3. Ulrich 

4. Marr & Moustaghfir 

5. Human Capital 

6. Structure Capital 
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از ، کننهد هها را توزیهم مهی   اي از دارایهی کنند و مجموعهکارکنان محصوالت و خدماتی را تولید می

حهق  ، سیستم -لناوري اطالعات، لرآیندها، لرسفه مدیری ، رسال ، لرهنگ، جمره راهبرد سازمانی

. نهوآوري و ، تح یق و توس ه، هاي اطالعاتیپایواه، هاجاري و آرمعالئم ت، ح وق انحصاري، امتیاز

سرمایه ساختاري یا سرمایه سهازمانی  . دهدها را تشکی  می موارد یادشده ساختار سرمایه در شرک 

 . شوداند و با نبود کارمندان از سازمان خارج نمیها ت بیه شدهدر سازمان

، مشتریان)ارزش الزوده براي همه ، وکارکسب (:ایهرابط، نفعانبراساس ذی) 1سرمایه مشتری

روابه  را  ، همچنهین ، کنهد ایجهاد مهی  ( کنندگان و دول توزیم، کنندگانتأمین، گذارانسرمایه، شرکا

، ههاي توزیهم  کانهال ، رضای  مشهتري ، ولاداري مشتري، رواب  مشتري، براي مثال. دهدپوشش می

 . شودصدور مجوز و غیره را شام  مینامه موال  ، اتحاد، ح وق صاحبان سهام

با هم ، به این عر ، پیچیده و اصری با یکدیور ارتبا  مت اب  دارند، هاي پویااجزاي این ویژگی

 . شوندجامم بررسی و مدیری  می در یک مطال ه

 های سرمایه فکریویژگی

 :هاي سرمایه لکري به شرح زیر اس  ویژگی

 اند؛ غیررقابتی -

دادن یک کار خاص و در یک زمان خهاص   هاي لیزیکی که ل   براي انجامبرخالف دارایی -

براي گنهد امهر خهاص    ، طور همزمان توان به هاي لکري را میدارایی، شوند کار گرلته می به

 کار گرل ؛ به

برکهه  ، شدن به مالکیه  شخصهی را ندارنهد    اي قابری  تبدی سرمایه انسانی و سرمایه رابطه -

هها  رشد این نوع دارایی، بنابراین. کنندگان مشترک باشندتریان و تأمینمش، باید بین کارکنان

 . نیاز به توجه جدي دارد

 

                                                           
1. Customer Capital 
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 گیری سرمایه فکریمدیریت و اندازه

ارزش بازار و کشف عناصهر خهالق در   ، هاي سازمانیباع  الزایش ارزش، مدیری  سرمایه لکري

کهار گرلتهه    سرمایه لکري در روند توس ه به گیري ارزشو براي اندازه، شودمیان تغییرات بازار می

وکهار مهدیری  سهرمایه     کسهب . (Akhavan et al., 2009; Bontis, 1998; Stewart, 1997)شهود   مهی 

 کنهد گیهري مهی  هاي مدیریتی مهم اس  و سهرمایه لکهري و عمرکهرد را انهدازه    لکري از مسئولی 

(Mouritsen, 2004; Kannan & Aulbur, 2004) .منهد   یهک رویکهرد سیسهتمی نرهام    ، وربه این منر

. (Leliaert et al., 2003) توس ه داده شده اس مخترف  هايمدل، توس ه یالته اس  و در این راستا

 : ها به شرح زیر اس  برخی از آن

کتابچهه راهنمهاي   ، (Roos et al., 1997)هاي سهرمایه لکهري   و شاخص  کارت امتیازي متوازن

 . (Sveiby, 1997) هاي نامشهودناظر دارایی، 8یکالسکوي ارزش دوگم،  اسکاندیا

 :گیري سرمایه لکري از دو جنبه اهمی  دارداندازه

سهازي   که هدف از آن تخصیص بهتهر منهابم در راسهتاي کهارایی و حهداق      ، سازمانیدرون . 

 . هاي سازمان اس هزینه

ههاي موجهود و   يگهذار قراردادن اطالعات سرمایه دردسترس، که هدف از آن، سازمانیبرون . 

 . هاي برندمدت اس ریزيبینی رشد آینده و نیز برنامهبال وه سازمان براي پیش

گیهري  با مرور مبانی نرري سرمایه لکري دالی  زیهر را جهه  انهدازه   ( 888 )و همکاران   مر

 :سرمایه لکري بیان کردند

 ها براي تنریم راهبرد؛کمک به سازمان.  

 ارزیابی اجراي راهبرد؛.  

                                                           
1. BSD 

2. Skandia 

3. Dow Chemical 

4. Mar 
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 هاي گسترش و تنوع؛ کمک به تصمیم. 8

 کارگیري نتایج سرمایه لکري به عنوان مبنایی براي جبران خدمات؛ به. 1

 . ابالغ م یارهاي مربو  به سرمایه لکري به سهامداران. 1

رابطه سرمایه اجتماعی و سهرمایه لکهري در مطال هات زیهادي بررسهی شهده اسه  و ارتبها          

حتی سرمایه اجتماعی را جزئی از سرمایه ، تا جایی که بسیاري. ده اس ها اثبات ش دار بین آن م نی

. ها را مطال ه کردنهد  رابطه بین آن، (881 ) سالمادور پاز ماري و بونو مثال  ادواردو. اند لکري دانسته

 یهک  عنهوان  بهه ) اجتماعی سرمایه اساس بر لکري سرمایه از تکامری مدلی م اله این در، در نهای 

 . اس  شده طراحی( دهدمی الزایش را نامشهود هايدارایی ارزش که ريابتکا جزء

ایجاد سرمایه لکري ، درباره اینکه سرمایه اجتماعی در تح یق دیوري( 000 ) نهاپی  و گوشال

سهرمایه  ، ها با توجه به محدودیتشان نسهب  بهه بازارهها   اند و شرک  توس ه داده، کندرا تسهی  می

هها   گذاري سرمایه لکري توس  آناشتراک ایجاد و به، ارند و نسب  به بازارهاتري د اجتماعی متراکم

 . تر اس راح 

 و مثب  رابطه مؤید لکري سرمایه و اجتماعی سرمایه زمینه در خارجی و داخری تح ی ات اکثر

، همکاران و لردمحسنی ؛808 ، خیرخواه ؛808 ، اسدي و امانیان) اس  بوده متغیر دو این دارم نی

 . (Delgado-verde et al., 2014 ؛ 80 

 طراحی مدل مفهومی 

شهده   ت ریف گوناگونی هايویژگی آن براي و اس  مدیریتی ايپدیده، منرر یک از اجتماعی سرمایه

، مت ابه   ت ههد ، همکهاري ، ارتباطهات ، مشهترک  رلتارهاي و هاارزش، (هنجار) اعتماد از جمره اس 

اجتمهاعی   سرمایه باالتر سطوح که هاییسازمان. (Vilanov & Josa, 2003) هاشبکه و مت اب  شناخ 

 Nahapiet) باشهند  ترمولق، دارند تريکم اجتماعی سرمایه که رقبایشان به نسب  دارد احتمال، دارند

& Ghoshal, 1998) .ارزش ایجهاد  طریق از) سازمان براي که اس  دارایی سازمانی اجتماعی سرمایه 

سهرمایه  . اسه   سودمند و مفید( کارکنان مهارت ارت اي طریق از) سازمان اعضاي و( نف انذي براي

لهذا در  . (Email, 2014) کنهد مهی  باع  ایجاد یک سودمندي مثب  و دائمی براي سازمان، اجتماعی
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ساختاري و ، سرمایه انسانی) هاي سرمایه لکريمؤلفه این تح یق برآنیم تأثیر سرمایه اجتماعی را بر

ههاي   با توجه به اینکه کارمنهدان در اداره . در اداره ک  امور مالیاتی استان قم بررسی کنیم( ايرابطه

و ههم اینکهه بهه    ، سروکار دارنهد ( مؤدیان) رجوعهم با اربا ، مالیاتی بر اساس طبی   کاري خود

، بنهابراین ، نددادن کارها و محاسبات مالیاتی ناگزیر از ارتبا  زیاد با یکدیور منرور اطمینان از انجام

 . ها اهمی  دارد کارگیري دانش مت اب  در این اداره ارتباطات اجتماعی و به
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 

 :شود هاي تح یق به شرح زیر بیان می لرضیه، براساس مدل مفهومی پژوهش

 . سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی تأثیر م نادار دارد: لرضیه اول

 . سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاري تأثیر م نادار دارد: وملرضیه د

 . اي تأثیر م نادار داردسرمایه اجتماعی بر سرمایه رابطه: لرضیه سوم

 روش پژوهش

توصهیفی از نهوع   ، هها  از نرهر نحهوه گهردآوري داده    کهاربردي و ، پژوهش حاضر از لحها  ههدف  

 . همبستوی اس 

 سرمایه اجتماع 

 سرمایه ساختاري

 ايسرمایه رابطه

 سرمایه انسانی
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 ها ابزار و روش گردآوری داده

پرسشنامه سهرمایه لکهري برگرلتهه از پرسشهنامه اسهتاندارد      ) هاي پژوهش از طریق پرسشنامههداد

آوري جمهم  (.اس ( 000 ) ناهاپی  و گوشالاس  و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ( 881 ) بونتیس

سؤال بهراي سهرمایه    9) پرسش براي سنجش اب اد سرمایه لکري 8 ، به ترتیب، بر این اساس. شد

پرسهش بهراي    1 و ( سهؤال بهراي سهرمایه انسهانی     1اي و سؤال براي سرمایه رابطه 1، ساختاري

ههاي   روش. در نرهر گرلتهه شهده اسه      اي لیکهرت  گزینهه  سنجش سرمایه اجتماعی با طیف هف 

 . اي و میدانی اس  ها کتابخانه گردآوري داده

 جامعه و نمونه آماری

دلیه    بهه . باشهند  امور مالیاتی استان قهم مهی   جام ه آماري در پژوهش حاضر همه کارکنان اداره ک 

متغیرهاي رلتاري براي همه اعضهاي  ( درگیربودن) گیري و عمومی  بودن گارگو  نمونه مشخص

  1 جام ه آماري کارکنان برابر بها  . کار گرلته شده اس  بهگیري تصادلی ساده  روش نمونه، جام ه

 . ر در نرر گرلته شدنف 81 نفر اس  که حجم نمونه بر اساس جدول مرگان 

 هاوتحلیل داده تجزیه

م ادالت ساختاري یا تحری  گندمتغیري بها متغیرههاي    سازي مدل رهایبراي بررسی رواب  میان متغ

 . اجرا شد Smart – PLSالزار کارگیري نرم با به مکنون

-لکري هاي سرمایه و مؤلفه، زا و مست   در مدل تحریری پژوهش سرمایه اجتماعی متغیر برون

 . اند زا و وابسته متغیر درون -اي و سرمایه ساختاريسرمایه رابطه، ی نی سرمایه انسانی

کهار گرلتهه    در ح  آن بهه ( PLS) یک مدل م ادالت ساختاري که روش حداق  مرب ات جزئی

 . مدل ساختاري تحری  و تفسیر شود، سپس، گیري ابتدا مدل اندازه، باید در دو مرحره، شود می

 گیریمدل اندازه بررسی

بهه منرهور سهنجش پایهایی     . گیري شام  بررسی پایایی و روایی مهدل اسه   آزمون مدل اندازه
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کار گرلته شد و میزان ضریب اعتماد بها روش آلفهاي کرونبهاه بهه      به Smart – PLSالزار ها نرم داده

 :استخراج شد 8شرح جدول 
 

 گیری محاسبه پایایی مدل اندازه. 3جدول 

 
 واریانس تبیین ادهمیانگین 

 پایای  ترکیب 

 ( گلدااتاین -ضریب دیلون) 
  آلفای کرونباخ

 
 سرمایه اجتماعی 1/8 0 011/8 198/8

 
 سرمایه انسانی 010/8 018/8 118/8

 
 ايسرمایه رابطه 009/8 099/8 081/8

 
 سرمایه ساختاري 019/8 081/8 1/8 9

شهده   ر را براي م ادیر میانوین واریهانس تبیهین  و بیشت AVE، 1/8م ادیر (  00 )لرن  و الرکر 

درصهد یها بیشهتر واریهانس      18کنند که این به م ناي آن اس  که سازه مورد نرر حدود توصیه می

( 000 )  هها گهین  براي بررسی اعتبار مرکب ههر یهک از سهازه   . کندنشانورهاي خود را تبیین می

هها  آلفهاي کرونبهاه سهازه   . باشد 1/8د بیشتر از کند که بایگرداشتاین را پیشنهاد می -ضریب دیرون

 . ها پایایی مناسب دارندهمه سازه 8باشد که طبق جدول  1/8باید باالتر از 

، شهود مهی  ها دو مالک پیشنهادبراي سنجش روایی پرسش PLSدر م ادالت ساختاري به روش 

داشته باشند؛ دوم اینکهه کهه    هاي یک سازه باید بیشترین بار عامری را بر سازه خوداول اینکه گویه

-بیشتر از بار عامری همان گویه بر سازه 8/ ه مربو  به خود باید حداق  بار عامری هر گویه بر ساز

 . ها اس که نتایج حاکی از روایی باالي گویه. هاي دیور باشد

را ( CV- Communality)  شهاخص بررسهی اعتبهار اشهتراک    ( 881 ) و همکهاران   تنن هاوس

دهنهده کیفیه     کنند که م ادیر مثب  این شاخص نشهان گیري پیشنهاد میبررسی کیفی  اندازهبراي 

                                                           
1. Chin 

2. Tenehaus  

3. CV- Communality 
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شاخص وارسی اعتبار تمامی متغیرههاي مکنهون    1طبق جدول . گیري اس مناسب ابزارهاي اندازه

 . گیري از کیفی  مناسب برخوردار اس مدل اندازه، بنابراین. باشدمثب  می
 

 رسی اعتبار مشترکمقادیر شاخص بر. 4جدول 

1-SSE/SSO SSE  SSO   

 سرمایه اجتماعی  898   000/ 9 81/8

 سرمایه انسانی  198  11/811 80/8

 ايسرمایه رابطه  198  1/880  11/8

 سرمایه ساختاري  108  91 /8  11/8

 

 ( تحلیل مسیر) بررسی مدل ساختاری

م نهاداري ضهرایب   ، بررسی ضرایب مسیر با، هاي پژوهش آزمون الووي ساختاري و آزمون لرضیه

کننهد بهراي   پیشنهاد می( 881 ) تنن هاوس و همکاران. گیرد مسیر و م ادیر ضریب ت یین انجام می

،  یا بررسی اعتبار حشهو یها الزونوهی    Q²گیسر  –کارگیري ضریب استون  کیفی  مدل ساختاري به

 . مناسب اس 

ضرایب مسیر اثهر  . نشان داده شده اس   ر شک  شده متغیرها د ضرایب مسیر و واریانس تبیین

و اثهر سهرمایه اجتمهاعی بهر سهرمایه انسهانی و        190/8سرمایه اجتماعی بر سرمایه ساختاري برابر 

سرمایه لکري به میزان یادشده بر هر یهک  ، بنابراین. اس  8/ 10و  901/8برابر ، اي به ترتیبرابطه

 . تأثیر دارد( ايانسانی و رابطه، ريسرمایه ساختا) هاي سرمایه لکرياز مؤلفه

بینی تغییهرات در سهرمایه   دهد سرمایه اجتماعی قابری  پیش شده نشان می م ادیر واریانس تبیین

 . درصد را دارد 1/88و  0/19، 0/10 اي به ترتیب به میزانانسانی و رابطه، ساختاري

                                                           
1. CV-Redundancy 
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 شده و ضرایب مسیر مقادیر واریانس تبیین. 2شکل 

 

در   /09داري مسیرهاي برآوردشده آماره تی محاسبه شد که م هادیر بهاالي   ی م نیجه  بررس

آمهاره تهی ههر مسهیر      1در جهدول  . داري ضرایب مسیر اس دهنده م نی و کمتر نشان 81/8سطج 

 . داري باالیی دارندشده ضرایب مسیر اطمینان و م نی گزارش شده اس  که طبق اعداد گزارش
 

 آمده دست آماره تی به. 5جدول 

  سرمایه اجتماع  سرمایه ساختاری ایسرمایه رابطه سرمایه انسان 

81 / 1 11/0 8 /   
 

 سرمایه اجتماعی

    
 سرمایه انسانی

    
 ايسرمایه رابطه

    
 سرمایه ساختاري

جه  بررسی کیفی  مدل ساختاري شاخص وارسی اعتبار الزونوی ک  و م ادیر ضریب ت یین 

دهنده کیفی  مناسهب مهدل سهاختاري     نشان( Q²) یزان مثب  شاخص اعتبار الزونویم. محاسبه شد
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اي و ساختاري ی نی سرمایه اجتماعی رابطه، بین سرمایه انسانیمتغیر پیش، 9براساس جدول . اس 

 . بینی را داردتوانایی پیش
 Q²و  مقادیر ضریب تعیین. 6جدول 

  SSE/SSO SSE SSO-1 ضریب تعیین

 سرمایه انسانی 198 0 1/ 9 8/8  810/8

 ايسرمایه رابطه 198  11/19 1/8  118/8

 سرمایه ساختاري 108 0 89/8 8/ 8 110/8

 بحث و نتیجه

ههاي خهدماتی محسهو      هاي سازمان ترین دارایی ترین و ارزشمند هاي انسانی از جمره مهم سرمایه

مههم و کهارکردي در عرهوم اجتمهاعی     سرمایه اجتماعی و سرمایه لکري از جمره مفاهیم . شوند می

شهاید ایهن مفهاهیم از م هدود     . هاي مدیری  از آن یاد شهده اسه    شوند که در نرریه محسو  می

ها بهر آن   هاي مخترف مدیریتی حول پیشرل  و عمرکرد برتر سازمان مضامینی باشد که در پارادایم

 . توالق شده اس 

سرمایه لکهري در اداره که  امهور مالیهاتی      هايپژوهش حاضر ن ش سرمایه اجتماعی بر مؤلفه

دههد سهطج سهرمایه اجتمهاعی و     تحری  نتایج پهژوهش نشهان مهی   . استان قم را بررسی کرده اس 

در ایهن سهازمان سهرمایه    ، با توجه بهه ضهرایب مسهیر   . سرمایه لکري در این سازمان متوس  اس 

 . بیشتر اس  هسرمایه انسانی و سرمای، بر سرمایه ساختاري، اجتماعی به ترتیب

تواند سبب کاهش نره ترک خدم  کارکنان و ت وی  یادگیري سرمایه اجتماعی در سازمان می

لذا بها توجهه   . اس بر مول ی  کارکنان در مسیر پیشرل  شغری تأثیرگذار ، همچنین. سازمانی شود

، ازمانیهویه  سه  ، ت ههد سهازمانی  ، سهازي تیم، اعتمادسازي، به سطج سرمایه اجتماعی در سازمان

انهداز مشهترک سهازمانی    هها و گشهم  سهازي ارزش  ایجهاد و نهادینهه  ، است رار نرام ارتباطات داخری

 . تواند در ایجاد و الزایش سرمایه اجتماعی در سازمان مؤثر و مفید باشد می

سهرمایه  . دادن کارهها در سهازمان اسه     سهاختار و سهازوکار انجهام   ، سرمایه ساختاري در واقم

جهه  الهزایش   . یدن به حداکثر توانایی بال وه و ایجاد لرهنگ حمایتی مؤثر اسه  ساختاري در رس
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الزایش کارایی منهابم  ، وري نیروي انسانیریزي براي بهبود بهرهسرمایه ساختاري در سازمان برنامه

کارگیري لنهاوري و   به، مراتب پیچیده حذف بروکراسی زائد و سرسره، طراحی نرام تشویق، انسانی

 . شود در لرآیندها و ایجاد ساختار مدیری  دانش پیشنهاد می دانش روز

مههارت بالف ه  و توانهایی    ، کارگیري دانش میزان توانایی سازمان در به، سرمایه انسانی در واقم

نیهروي کهار   . وري اسه  کارایی و بهره، بهبود، بال وه کارکنان در مسیر پیشرل  و رسیدن به درآمد

بهراي  ، یها بهتهر از آن  ) لرد در پاسخ به تغییرات در بهازار رقهابتی   ربهباید قابری  طرح روش منحص

طور مهداوم نسهب  بهه نیهروي کهار خهود        ها باید بهسازمان. را داشته باشد( ایجاد تغییرات در بازار

ایجاد و طراحی نرام مهدیری   . گذاري کننداطمینان حاص  کنند و بر روي کارکنان سازمان سرمایه

طراحهی گهارگو  شایسهتوی    ، مهدیری  عمرکهرد سهرمایه   ، پروري در سازماناست داد و جانشین

از جمرهه اقهداماتی اسه  کهه      روز هاي کارآمهد و بهه  کارکنان و آشنایی و آموزش کارکنان با روش

تنهها بهه    ساختمان نیروي کار مناسهب نهه  . تواند جه  الزایش سرمایه انسانی انجام دهدسازمان می

آنچه را در برندمدت مهورد   برکه باید، مدت را نیاز دارد وي کار در کوتاهدرک درستی از نیازهاي نیر

 . بینی کند پیش، نیاز اس 

هایی اس  که سازمان براي ب هاي   ترین سرمایهاي براي سازمان امور مالیاتی از مهمسرمایه رابطه

اي سهرمایه رابطهه  بهه   نتایج نشان داد در سازمان امور مالیاتی. خود نیازمند حفظ و الزایش آن اس 

، بودن درآمدها به اربا  رجهوع در سهازمان   با توجه به نوع کارکرد و متکی. توجه اندک شده اس 

، رسهانی بهه کارکنهان در زمینهه مشهتریان      اطالع، ایجاد حس اعتماد، بهبود ارتباطات با اربا  رجوع

اي و اجهراي مناسهب   ایجاد مدیری  دانهش رابطهه  ، رجوع در سراسر سازمانانتشار بازخورد اربا 

اي را الهزایش دههد و بهه رشهد     تواند سطج سرمایه رابطهه طرح تکریم اربا  رجوع در سازمان می

جهز سهرمایه    نتایج تح یق مؤید این اس  که عوامه  دیوهري نیهز بهه    ، همچنین. سازمان کمک کند

ی متغیري اس  کهه  مثال  رلتار شهروندي سازمان، لکري تاثیرگذارندهاي سرمایه  بر مؤلفه، اجتماعی

کهه  ، لکري و عمرکرد را تأثیر گهذارد سرمایه ، در نتیجه، اجتماعی در سازمانممکن اس  برسرمایه 

 . نیاز به تح ی ات بیشتري دارد
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