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Abstract  
The present study aims to investigate the impact of organizational virtuousness on social 

capital with the mediating role of organizational commitment and the moderating role of 

spiritual intelligence, applying structural equation modeling. The studied population 

incorporates the employees of the Eghtesad Novin Bank, which is a private bank in Iran. In 

order to gather data, a standard questionnaire was distributed among the employees. In the 

end, 560 questionnaires were returned. The data analysis was done through partial least 

squares structural equation modeling (PLS-SEM). Based on the research findings, 

organizational virtuousness affects social capital positively. Organizational commitment 

also mediates the relationship between organizational virtuousness and social capital, and 

spiritual intelligence plays the role of moderator in the aforementioned relationship. In 

other words, all hypotheses of the research were confirmed. The findings of the present 

research show the importance of organizational virtuousness, organizational commitment, 

and spiritual intelligence in order to strengthen social capital. 
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نقش میانجی تعهد سازمانی و  :اجتماعی سرمایة و سازمانی فضیلت

 هوش معنوی گر نقش تعدیل

 3شریعتی نيما ،2سيدکاللی نادر ،1حيدري الهام

 ایران تهران، ،خوارزمی دانشگاه مدیریت، ةدانشکد استادیار. 1

 ایران تهران، ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه استادیار. 2

 ایران تهران، ،نینو اقتصاد بانک ،هاندایفر یمهندس ةادار مسئول سکارشنا. 3

 (19/06/1401 پذیرش: تاریخ ـ 25/03/1401 دریافت: )تاریخ
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 مقدمه

 مطرح فکری سرمایة و اجتماعی سرمایة از قبیل سازمانی های سرمایه ازنوینی  انواع در جهان امروز

 و وشنند غیائی) دنشو می سازمان تعالی باعث ها آن سایة در فیزیکی های سرمایه که اند شده

توجه  و هستند تحولتغییر و  دنبال به همواره ها سازمان (.1399اللهی  ؛ سیف1395 الرعایا امین

 بستری تواند می اجتماعی سرمایة است. شده بیشتر از گذشته کشورها به مقوالتی مانند توسعه

 شکلی عیاجتما ةسرمای کند. ایجاد سازمانهای  فعالیت هرچه بیشتر بودن اثربخش برای را مناسب

 و عملکرد یارتقا منظور به حیاتی منابع و اطالعات به دسترسی تسهیل سبب که است سرمایه از

 (.Jansen et al. 2013) دشو می محیطی های فرصت از مناسب ةاستفاد

کنند.  قلمداد می و ارزشمند مطلوب دارایی یک را اجتماعی سرمایة پژوهشگران از بسیاری

 انتظار مورد بازده آوردن دست رایب اجتماعی روابط در گذاری ایهسرم نوعی اجتماعی سرمایة

 یک اعضای تقویت مشارکت میان بر عالوه اجتماعی سرمایة .(1394)رضاپور و امیری  است

 دیگر عبارت به شد. خواهد آن به متعلق های گروه و افراد برای ارزش خلق به منجر اجتماع

 Vincens) کند می مهفرا فرد برای را گوناگون منابع بکس امکان که است منبعی اجتماعی سرمایة

et al. 2018). اجتماعی پذیری مسئولیت بر اجتماعی سرمایة (Ardalan et al. 2015،) اخالق 

 شهروندی رفتار (،Asomani, 2012) وکار کسب عملکرد افزایش (،Abdolshah 2018) سازمانی

 (.1400 همکاران و )چراغی گذارد می تأثیر کارکنان کاری زندگی کیفیت و سازمانی

 قرار محققان توجه مورد اجتماعی سرمایةبهبود  هدف با اخیر سال چند در که مفاهیمی از یکی

دارد  (Hessel 2013)ای  اخالقی های شایستگی به اشاره فضیلت .است سازمانی فضیلت است گرفته

 چون مفاهیمی با فضیلت شود. می اجتماعی اخالق بهبود به منجر انسانی های فعالیت طریق از که

 & Baumeister) انسانی اخالقی های ویژگی شکوفایی و رشد ،(Singer & Ryff 2008) خودکنترلی

Exline 2000) انسان بودن هدفمند و (Emmons 2003) اجتماعی ایه ارزش بروز به و دارد ارتباط 

 در فضیلت که مثبتی ثیراتأت از یکی گفت توان می بنابراین (.Cameron et al. 2003) شود می منجر

 .است آن در اجتماعی سرمایة بهبود و ارتقا دارد سازمان

صرفاً به عنوان  کار به مقولة که کند می تشویق را کارکنان محور فضیلت سازمان در اشتغال
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 رضایت برای کار را بلکه ،ننگرند شغلی پیشرفت یا مادی های پاداشای برای دریافت  وسیله

 به (.1399 انیزردشت و یالنیگ ؛1397 زاده حسین و )نفتی دهند انجام هم کار فسن یادرونی 

 ;Rego et al. 2011) باشد داشته ارتباط سازمانی ضیلتف با تواند می سازمانی تعهد دیگر عبارت

Emmons 2003; Coyl-Shapiro 2020.) 

 و سازمانی فضیلت ،جتماعیا سرمایة متغیرهای آید می نظر به تجربی و نظری مبانی بررسی با

 Nahapiet et al. 1998; Cameron) دباشن داشته دارامعن روابط دیگر یک با توانند می سازمانی تعهد

et al. 2003; Hessel et al. 2013). ًبه توجه با خود تحقیق در (2013) همکارانش و هسل مثال 

 پیشنهاد ،سازمانی تعهد لفةمؤ ورود با اجتماعی سرمایة و سازمانی فضیلت رابطة شدت افزایش

 نیز (2012) همکارانش و رگو کردند. مطرح رابطه این در را سازمانی تعهد نقش دقیق بررسی

 کردند. بررسی اجتماعی سرمایة و سازمانی فضیلت رابطة در را سازمانی اعتماد جینمیا نقش

 بین رابطة در را مانیساز تعهد میانجی نقش تا شدند آن بر محققان بنابراین در پژوهش حاضر

 قلمداد هایی مؤلفه از معنوی هوش همچنین، .کنند بررسی اجتماعی سرمایة و سازمانی فضیلت

 و 1کیسی تحقیقات به توان می زمینه این در .است تأثیرگذار سازمانی سطح های مؤلفه بر که شود می

 پی در محققان دلیل همین به کرد. اشاره (2021) همکارانش و 2سینگال و (2022) همکارانش

 برآمدند. اجتماعی سرمایة و سازمانی فضیلت ارتباط در معنوی هوش گری تعدیل نقش بررسی

 لتیفض تأثیر یبررس به که ستا آن حاضر پژوهش هدف ،شده مطرح تحقیقاتی خأل به توجه با

 هوش گر تعدیل نقش و سازمانی تعهد یانجیم نقش در نظر گرفتن با اجتماعی سرمایة بر یسازمان

 بپردازد. یساختار معادالت یساز مدل از استفاده با معنوی

 پژوهش نظری ةپيشين

 سرمایة اجتماعی

اما به طور کلی دو رویکرد اساسی در  سرمایة اجتماعی ارائه شده است تعاریف مختلفی در مورد

های شود که پیامد خصوص آن مطرح است. در رویکرد اول، سرمایة اجتماعی یک منبع تعریف می

                                                                                                                            
1. Kessi 

2. Singla 
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(. در رویکرد دوم، سرمایة اجتماعی یک Bourdieu & Wacquant 1992) متنوعی به همراه دارد

های اخیر، سرمایة اجتماعی به مثابة  (. طی سالAdler & Kwon 2002شود ) فرایند یا پیامد دیده می

 (.Jeong et al. 2022) منبع در مقایسه با رویکرد دوم بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است

 برای فرد که کند تلقی می اجتماعی ارتباطات از حاصل سرمایةرا  سرمایة اجتماعی (1973) 1بوردیو

که هنگامی  خصوص به جود آنو مقبولیت است و و احترام از جنس  داراییاین  ؛کند می فراهم حمایت

)رضاپور و  بدیا اهمیت مضاعفی می داردنیاز به توجه مردم  ای ویژه موقعیت اجتماعی شخص در

 ای مناسب برای کمک به  کند و زمینه سرمایة اجتماعی جریان اطالعات را تسهیل می (.1394امیری، 

سرمایة اجتماعی حاصل انباشت منابعی است که به  .آورد اهداف فردی و اجتماعی فراهم می تحقق

ا عضویت در یک گروه به شود و ب شده بین افراد مربوط می ای بادوام از روابط نهادینه مالکیت شبکه

شود و سرمایة  (. اعتماد عنصر اساسی در سرمایة اجتماعی تلقی میYesil & Dogan 2019آید ) وجود می

شود دستیابی به اهداف و مقاصد هنگام  اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل بین اعضای گروه باعث می

 (.Campbell 2019مواجهه با بحران و شرایط بد محیطی بهتر صورت پذیرد )

های مختلفی معرفی شده است.  به گونه سرمایة اجتماعیابعاد  ،ا و مقاالت پیشینه پژوهش در

و همکارانش  4و بعدها چیو دادند انجام( 1998) 3و گوشال 2ناهاپیت بندی که در یک دسته

 ،ند( آن را بررسی و تأیید کرد2022و همکارانش ) 6و کاری (2021)و همکارانش  5(، سینگ2006)

کردند که در پژوهش حاضر  تقسیم ارتباطی و شناختی ساختاری و بعد سه به را سرمایة اجتماعی

های مشترک  و بینش ها نشانه ،انزب شامل شناختی بعد بندی استفاده شده است. نیز از این دسته

، شکل و ترکیب شبکه، تناسب سازمانی پیوندهای موجود در شبکه متشکل از است. بعد ساختاری

)رضاپور و  است هنجارها، تعهدات و روابط متقابل نیز شاملبعد ارتباطی . است و عالیق اجتماعی

 .(1394امیری، 

                                                                                                                            
1  . Bourdieu 

2  . Nahapiet 

3  . Ghoshal 

4. Chiu 

5. Singh 

6. Currie 
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 سازمانی فضيلت
 تمایالت و ،اعمال ها، عادت رفتارها، پرورش و ،حمایت ترویج، ایجاد، معنی به سازمان در فضیلت

 فضیلت (.Rego et al. 2011) است سازمان یک در جمعی و فردی سطح در متعالی و رفیع

 در مدار را فضیلت های فعالیت تقویتو  ایجاد برای الزم توان  سازمان که است آن بیانگر سازمانی

. ترویج مقید است رفتارهای اخالقی مدار به فضیلتسازمان  .(1393)خشوعی  دارد خود اعضای

 .Cameron et al) آورد مراه میرا به ه سازمان عملکرد بهبود و کارکنان و بهزیستی سالمتی اخالق،

2003; Hessel et al. 2013.) 

 مورد ادامه در کهاست  بینی خوش و شفقت ،صداقت ش،بخش ،اعتماد شامل تفضیل ابعاد

 (:Cameron et al. 2003) گیرد می قرار بررسی

 با طمینان و اعتمادا بر مبتنی ةرابط یک خواهند می کارکنان و است ارتباط یک اعتماد اعتماد:

 .ندباش داشته مدیران

 که کسی به نسبت مثبت احساس و سازنده رفتار به ترغیب را بخشش معاصر محققان بخشش:

 .(Bright et al. 2014) کنند می تعریف شده مرتکب را یا جرمی بدی

 ها، ارزش چندگانگی مقابل در کند. می اشاره اخالقی های ارزش به پایبندی به صداقت صداقت:

 (.Verhezen 2010) شود می بیان ضرورت یک منزلة به ها ارزش به ایبندیپ صداقتدر 

 .(Atkins & Parker 2012) به احساس همدردی افراد نسبت به یکدیگر اشاره دارد شفقت شفقت:

 وجود با امور که کنند می تعریفیا امید داشتن به این  باور به تمایلبینی را  خوش بینی: خوش

 (.Secinper et al. 2010) رفت دنخواه پیش خوبی هب فعلی بار مشقت ةتجرب

 بر سازمانی فضیلت مثبت تأثیر :اند معرفی کرده سازمانی فضیلت برای برونداد را دو محققان

 .Cameron et al) سازمان رونییب عوامل بر سازمانی فضیلت مثبتتأثیر  و سازمان درونی عوامل

 تر، غنی اجتماعی روابط به منجر سازمانی لتفضی دهد می نشان تحقیقات کلی طور به .(2014

 تر مثبت نگرش ،تر قوی سازمانی شهروندی رفتار باالتر، سازمانی تعهد کمتر، سازمانی استرس

 .(Pimentel et al. 2022 ؛1398 زایی ناستی و زاده )علی شود می اداری فساد کاهش سازمانی و
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 سازمانی تعهد

 .است سازمانی تصمیمات در ها آن مشارکت و سازمان به انکارکن وفاداری دربارة سازمانی تعهد

 و اهداف پذیرش در قوی باور .1 :است تعریف قابل مؤلفه سه حداقل وسیلة به سازمانی تعهد

 از نمایندگی به مالحظه قابل های تالش بستن کار به در انگیزه و تمایل .2 سازمان؛ های ارزش

 ،(2006) کوهن نظر طبق .(1395 )مقیمی سازمان در عضویت حفظ به شدید تمایل. 3 و سازمان؛

 چند یا یک برای تحقق تا کند می موظف و ملزم را افراد که است توانی و نیرو سازمانی تعهد

 .کنند ایفا هم به مربوط های کنش و رفتار هدف

قابل  (2001) هرسکویتک و مییر مطالعة زمینة تعهد سازمانی در پذیرفته صورت مطالعات از

 :اند کرده بیان شرح بدین را تعهد انواع که است رذک

 اهداف و ها ارزش با وی هویت تعیین و کار نیروی عاطفی پیوستگی بیانگر :عاطفی تعهد

 هستند قوی عاطفی تعهد دارای که یکارکنان .است سازمان در وی مشارکت میزان و سازمان

 باطناً و قلباً . زیرادهند می ادامه نآ در فعالیت به و کنند می حفظ سازمان در را خویش عضویت

 .هستند کاری چنیندادن  انجام به مایل

 با آنان اولیه ارتباط که کارکنانی .است سازمان ترک از ناشی های هزینه بیانگر :مستمر تعهد

 ها آن برای سازمان در ماندن باقی زیرا مانند می باقی سازمان در است مستمر تعهد مبنای بر سازمان

 .است ورتضر یک

 نوع این که افرادی .است سازمان در ماندن باقی به الزام و دین احساس بیانگر :هنجاری تعهد

 گردن به دینی و هاست آن وظیفة سازمان در فعالیت ةادام کنند می فکر دارد وجود ها آن در تعهد

 (.Meyer & Herscovitc 2001) دارند

 و مییر توسط شدة تعهد سازمانی تعریف ابعادت حاضر، با اتکا به جامعیت و مقبولی پژوهش در

 تعهد های مؤلفهبه منزلة  هنجاری تعهد و مستمر تعهدو  عاطفی تعهد بعد سه ،(2001) هرسکویتک

 شد. گرفته نظردر  سازمانی
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 هوش معنوی

روحی  و ذهنی جسمی و عمیق خودآگاهی یک تواند می معنوی هوش ،(2001) سیسک نظر از

شامل  معنوی هوش ابعاد وی نظر از. است آگاه خویش وجودی ابعاد از فرد نآ در که تعریف شود

دانش درونی، شهود عمیق، هماهنگی با محیط و طبیعت، و حل مسئله از طریق ایجاد نگرش وسیع 

 کینگشدة  از مدل شناخته معنوی هوش سنجش برای حاضر پژوهش در جانبه است. و همه

معنوی  هوش ،این مدل در. ه استفاده شدگرفت قرار بازنگری مورد بار چندینکه تاکنون  (2007)

 از متعالی و غیرذهنـی های جنبه بر است که تعریف شده منعطف ذهنی های توانایی از ای مجموعه

. شود می تعریف شخصـی معنـاداری تعالی و فـرد، یک وجودی ماهیت با و است مبتنی واقعیـت

 از: ندعبارت (2008) کینـگ نظـر از معنـوی هـوش های مؤلفه

 ماننـد موضـوعاتی بـه راجـع نقادانـه اندیشـیدن بـرای توانـایی انتقـادی: تفکر وجـودی

 برای توانایی وجود و اصیل های فلسفه یا ها استنتاج بـا رویـارویی توانـایی ،هدف معناداری و

 وجودی؛ دیدگاه یک از غیـروجودی موضـوعات بـه راجع اندیشیدن

 زندگی؛ برای هدف خلق و شخصـی معنـاداری هـدایت : توانـاییفردی ینامع تولید

 (بیرونی و درونـی تحول) خود متعالی های قابلیت و ابعاد شناخت برای توانایی: آگاهی متعالی

 .مادی جهان و دیگران و

 معنـوی، هوشـیاری، بـاالی سـطح مراحل به ورود برای توانایی: گسترش حالت هوشیاری

 .یکپارچگیو  اتحاد هانی،کی شعور

 پژوهش یتجرب يشينةپ

مانند  یمتعـال التیتما و اعمـال رفتارها، ها، عادت پرورش و جیترو ،جادیا رب ها سازمان در لتیفض

اللهی  سیف؛ 1393خشوعی ) کند یم داللت یجمع و یفرد حوسط در یوفادار و بخـشش صـداقت،

 ها سازمان در یاساس نقش که م هستندمه عامل دو زین یاجتماع تیمسئول و یاجتماع ةیسرما .(1399

از طریق متغیر  لیاص یرهبر، (1398ی )فتاحو  رنژادیفق پژوهش یها افتهی اساس رب دارند. جامعه و

 و یالنیگ ،یانیمراد تحقیق .است رگذاریثأت یسازمان لتیفض بر انکارکن یشناخت روان یةسرما یانجیم

 یسازتوانمند ةواسط به نیهمچن و میمستق طور به یسازمان لتیضف که داد نشان (1399) انیزردشت
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نشان دادند که  (1397) عمران پور مانیسل و زوارم صابر است. اثرگذار یسازمان تعهد بر یشناخت روان

 دارد. وجود معنادار و مثبت یهمبستگ اجتماعی سرمایة و یسازمان لتیفضمیان 

 منزلة به یسازمان یشاد و لتیفض وضوعم به پژوهشی در (2010) و همکارانش 1رگو

 در افراد شادی و فضیلت ایشان زعم به پرداختند. یسازمان یشهروند یرفتارها های هکنند ینیب شیپ

 آنان زندگی کیفیت همچنین و سازمان محیط در داافر های العمل عکس و رفتارها بر سازمان محیط

 پرورش ریثأت تحت معنادار یرزط به یسازمان عملکرد که گرفتند جهینت ها آن دارد. ملموستأثیر 

 است. یسازمان های لتیفض

 این در .توسعه داده شد حاضر تحقیق مفهومی مدل ،پژوهشی ةپیشین و نظری مبانی مرور با

 تعریف وابسته متغیر عنوان به اجتماعی سرمایة و مستقل متغیر عنوان به سازمانی فضیلت مدل،

 و میانجی متغیرهای عنوان به به ترتیب معنوی هوش و زمانیسا تعهد متغیر دو همچنین .شد

 در های نویسندگان مقالة حاضر نشان داد تاکنون تا آنجا که بررسی .کنند می نقش ایفای گر تعدیل

  است. نشده بررسی به صورت تجربی متغیرها اینهمزمان رابطة  پژوهشی هیچ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

                                                                                                                            
1. Rego 

 فضیلت سازمانی
، اعتماد، شفقت، بینی خوش

 صداقت و بخشش

 سرمایة اجتماعی
ای، بعد ساختاری  بعد رابطه

 و بعد شناختی

 هوش معنوی
تفکر وجودی انتقادی، تولید 
معنای فردی، آگاهی متعالی 
 و گسترش حالت هوشیاری

 د سازمانیتعه
تعهد عاطفی، تعهد مستمر 

 و تعهد هنجاری
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 های تحقيق هفرضي

 فضیلت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر معنادار دارد. -

 فضیلت سازمانی بر سرمایة اجتماعی تأثیر معنادار دارد. -

 تعهد سازمانی بر سرمایة اجتماعی تأثیر معنادار دارد. -

 کند. هوش معنوی رابطة بین فضیلت سازمانی و سرمایة اجتماعی را تعدیل می -

 ین فضیلت سازمانی و سرمایة اجتماعی نقش میانجی دارد.تعهد سازمانی در رابطة ب -

 يقتحق ابزار و روش

عی با درنظر گرفتن نقش با هدف بررسی رابطة فضیلت سازمانی و سرمایة اجتما حاضر پژوهش

همة  پژوهش آماریجامعة گرفت.  گری هوش معنوی انجام تعهد سازمانی و تعدیل میانجی

 آمارینمونة  به دستیابی برای .بودند نفر 3127 شامل کهشد  می لشام را نوین اقتصاد بانک کارکنان

 تعیین نفر 343 معادل نمونه حجم کوکران فرمول از استفاده با شد. استفاده ای ناحیه گیری نمونه از

 کوکران فرمول توسط شده محاسبهنمونة  حجم برابر دو گیری نمونه تر دقیق تخمین منظور به که شد

 9 وجود به توجه با .شد توزیع ای ناحیه تصادفی گیری نمونهشیوة  به ها رسشنامهپ و پذیرفت انجام

 برابر دیگر یک با تقریباً مختلف مناطق کارکنان تعدادآنجا که  از و نوین اقتصاد بانک در منطقه

 .شد پرسشنامه 686 شامل مجموعاً کهشد  توزیع گانه نه مناطق در برابر نسبت به ها پرسشنامه است،

 بازگشتن امیز که شد بازگردانده کامل صورت به پرسشنامه 560 توزیعیپرسشنامة  686 از

 .درصد بود 82 برابر پرسشنامه

 لیکرت ای گزینه پنج طیف اساس بر استانداردپرسشنامة  چهار از ها داده گردآوری منظور به

 و کامرون سازمانی فضیلت ةپرسشنام از سازمانی فضیلت متغیر برای سنجش شد. استفاده

 همدردی، اعتماد، بینی، خوش ابعاد و دارد گویه 15 پرسشنامه این شد. استفاده (2004) شهمکاران

 گوشال و ناهاپیت استاندارد بر مبتنی اجتماعی سرمایة ةپرسشنام سنجد. می را شبخش و انسجام

 تعهد و ستمرم تعهد عاطفی و تعهد بعد 3 و گویه 24 شامل سازمانی تعهد ةپرسشنام د.بو (1998)

 23 شامل معنوی هوشپرسشنامة  .توسعه یافته است (1991) میر و آلن توسط که است هنجاری
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 حالت گسترش و ،متعالی آگاهی تولید معنای فردی، انتقـادی، وجـودی تفکر بعد 4 قالب در گویه

 ه است.داد توسعهآن را  (2008) کینگ که است هوشیاری

 به .اند شده استفاده مختلف های پژوهش در وهستند  ارداستاند پژوهش های پرسشنامههمة 

 همکارانش و الوانیشد.  استناد گذشته های پژوهش نتایج به ها پرسشنامه پایایی از اطمینان منظور

 آلفای در آن که گرفتند کاره ب خود پژوهش در را اجتماعی سرمایة با مرتبطپرسشنامة  (1386)

 جهتهمچنین  .است ابزار این برای اعتماد قابلیتدهندة  نشان که شد استخراجدرصد  81 کرونباخ

 که شد استناد (1398) همکارانش و فروتنی پژوهش به سازمانی فضیلت پرسشنامة پایایی ارزیابی

 یادشده پژوهش در .ه بودپذیرفت انجام (2004) شهمکاران و کامرون استانداردپرسشنامة  با مطابق

 صداقت ،0.882 شفقت ،0.773 اعتماد ،0.718 بینی ش خو یرهایمتغ برای کرونباخ آلفای ضریب

 پایایی خصوص در .دهد پرسشنامه را نشان می پایایی که به دست آمد 0.900 بخشش و ،0.762

 برای کرونباخ آلفای ضریب (1991) میر و آلن پژوهش با مطابق سازمانی تعهدپرسشنامة 

 .است 0.83 ،0.74 ،0.82 با برابر ترتیب به جاریهن تعهد و مستمر تعهدو  عاطفی تعهد متغیرهای

های  در پژوهش آن پایایی کهاست  (2008) کینگ نیز مبتنی بر پژوهش معنوی هوشپرسشنامة 

 این در کلی پرسشنامه پایایی از بیشتر اطمینان برای حال این با .ه استشد تأیید پیشین بارها

 آلفای ةمحاسب طریق از پایایی و اقدام نفر 50 حجم با ای نمونه در آزمون پیش اجرای به پژوهش

 دهد. میرا نشان  پرسشنامه مناسب پایایی که دش برآورد کرونباخ

. آمد دست  به ای( گزینه پنج طیف )مرکز 3 از بیشتر تحقیق متغیرهایهمة  نمرات میانگین

 اند. کرده نتخابا را پرسشنامه باالی های گزینه افراد بیشتر که گرفت نتیجه توان می بنابراین،

باتوجه  (.p<0.05) کند می تبعیت غیرنرمال توزیع از متغیرهاهمة  های داده آماری توزیع همچنین

 حاضر پژوهش در گر تعدیل متغیر وجود دلیل به همچنین و به توزیع غیرنرمال متغیرهای پژوهش

 حداقل یکردرو با (SEM) ساختاری معادالت سازی مدل روش از ها داده وتحلیل تجزیه جهت

 مدل برازش از بعد آماری روش این در .شد استفاده Smartpls3 افزار نرم و جزئی مربعات

پذیر خواهد  تحقیق امکان فرضیات کلی، آزمون مدل برازش و ساختاری مدل برازشو  گیری اندازه

 .(Seyedkalali & Heydari 2020; Seyedkalali 2022بود )
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 ها داده يلوتحل یهتجز

 گيری ازهمدل اند

 :انجام شد زیر معیارهای از طریق گیری اندازه های مدل برازش بررسی ،حاضر پژوهش در

 ؛مربوطه مکنون متغیرهای و ها گویه بین عاملی بار معناداری -

 ؛ترکیبی( پایایی و کرونباخ آلفای )ضرایب پایایی -

 (؛(AVE) شده استخراج واریانس )میانگین همگرا روایی -

 ؛الرکر( و )فورنل واگرا روایی -

 به دست آمد، 96/1بیشتر از  تیآمارة  ضرایبو  4/0بیشتر از  عاملی بار مقادیرباتوجه به اینکه 

 شود. تأیید می خودش به مربوط رمتغی باسؤال  هر بین روابط معناداری

 ترکيبی پایایی ضریب و کرونباخ آلفای ضریب -

 پایایی امر این که است 7/0 از بیشتر امتغیرههمة  برای کرونباخ آلفای و ترکیبی پایایی ضریب

 دهد. می نشان را مدل مناسب

 همگرا روایی -

 با مکنون متغیر هر بین (AVE) گذاشته اشتراک به واریانس میانگین از همگرا روایی بررسی برای

 است. معیار این بودن مناسب دهندة نشان 5/0 بیشتر از مقدار شد. استفاده خود های شاخص

 همگرا ییروا و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفای ضریب یجنتا. 1 جدول

 AVE ترکيبی پایایی کرونباخ آلفای متغيرها
 602/0 923/0 913/0 سازمانی تعهد

 510/0 892/0 863/0 عاطفی تعهد
 579/0 916/0 896/0 مستمر تعهد

 620/0 929/0 912/0 هنجاری تعهد

 617/0 921/0 909/0 معنوی هوش

 542/0 892/0 858/0 نتقادیا وجودی تفکر

 510/0 834/0 751/0 تولید معنای فردی

 517/0 864/0 810/0 متعالی آگاهی

 639/0 898/0 858/0 هوشیاری حالت گسترش

 692/0 933/0 922/0 فضیلت سازمانی
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 . نتایج ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا1جدول ادامة 

 AVE ایایی ترکيبیپ آلفای کرونباخ متغيرها
 731/0 891/0 816/0 بینی خوش

 679/0 864/0 763/0 اعتماد

 692/0 871/0 777/0 شفقت

 680/0 864/0 764/0 صداقت

 703/0 876/0 788/0 بخشش

 608/0 925/0 914/0 اجتماعی ةسرمای

 541/0 903/0 875/0 ای رابطه بعد

 625/0 930/0 913/0 ساختاری بعد

 601/0 913/0 893/0 شناختی بعد

 واگرا روایی -

 متغیرهای شد که براساس آن استفاده (1981) الرکر و فورنل ماتریس از واگرا روایی بررسی جهت

 روایی بهتر، بیان به دیگر. های سازه با تا نددار تعامل خودشان به مربوط االتؤس با بیشتر مکنون

 .مطلوب است مدل واگرای

 ساختاری مدل

 وابسته و زا( )برون مستقل مکنون متغیرهای بین روابط آن در که است یمدل ساختاری مدل

 های شاخص طریق بررسی زا ساختاری مدل آزمون در پژوهش حاضر .شود بررسی می زا( )درون

 صورت پذیرفت. (VIF) خطی هم و (F2) اثراندازة  (،Q2) بین پیش ارتباط ،(R2) تعیین ضریب

R معيار -
2 

دهد. ضریب تعیین  زا نشان می زا را بر یک متغیر درون یر یک یا چند متغیر بروناین معیار میزان تأث

توان نتیجه  برآورد شد. بنابراین می 0.464آمده، برابر با  2 طور که در جدول سرمایة اجتماعی همان

درصد از واریانس )تغییرات( این متغیر توسط متغیرهای مستقل مربوط به آن  46.4گرفت که 

شده و مابقی تغییرات سرمایة اجتماعی وابسته به سایر عوامل و متغیرهایی است که در بینی  پیش

توان  برآورد شده است. پس می 0.380اند. همچنین ضریب تعیین تعهد سازمانی برابر  مدل نیامده

بینی شده  درصد از واریانس )تغییرات( این متغیر توسط فضیلت سازمانی پیش 38نتیجه گرفت که 

 اند. و مابقی تغییرات تعهد سازمانی وابسته به سایر عوامل و متغیرهایی است که در مدل نیامده
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 مسیر ضرایببا  ساختاری مدل .2 شکل

 

 
 . مدل ساختاری با مقادیر تی3شکل 

فضیلت 
 سازمانی

سرمایة 
 اجتماعی

 تعهد
 سازمانی

 هوش
 معنوی

 شفقت

 اعتماد

 خوشبینی

 صداقت

 بخشش

0.297 

0.616 0.209 

0.781 

0.893 

0.765 

0.876 

0.838 

 گ.ح.
 هوشیاری

 آگاهی
 متعالی

 ت.و.
 انتقادی

 ت.م.
 فردی

0.723 0.804 0.809 0.804 

 بعد
 ای رابطه

 بعد
 ساختاری

 بعد
 شناختی

0.745 

0.880 

0.704 

 تعهد
 مستمر

 تعهد
 عاطفی

 تعهد
 هنجاری

0.750 0.849 0.724 

0.201 

فضیلت 
 سازمانی

سرمایة 
 اجتماعی

 تعهد
 سازمانی

 هوش
 معنوی

 شفقت

 اعتماد

 خوشبینی

 صداقت

 بخشش

6.566 

19.350 4.933 

38.561 

89.365 

39.331 

76.838 

59.720 

 گ.ح.
 هوشیاری

 آگاهی
 متعالی

 ت.و.
 انتقادی

 ت.م.
 فردی

25.240 44.844 42.944 40.870 

 بعد
 ای رابطه

 بعد
 ساختاری

 بعد
 شناختی

31.289 

81.798 

21.932 

 تعهد
 مستمر

 تعهد
 عاطفی

 تعهد
 هنجاری

34.167 70.462 22.355 

7.237 
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F معيار -
Q و2

2 

 محاسبه قابل زایی درون متغیرهای برای کند و می مشخص را ها سازه بینة رابط شدت F2 معیار

 اجتماعیسرمایة  بر سازمانی فضیلت ثیرأت شدت بگذارد. ثیرأت هاآن بر متغیر یک از بیش که است

 در مدل بینی پیش قدرت Q2 معیار دارد. قرار باالتری سطح در متغیرها سایر به نسبت (0.091)

 یعنی ،مدل زای درون متغیرهای Q2 مقدار 2 جدول به توجه با .کند می مشخص ار وابسته متغیرهای

 کهدارد  قرار مناسبی سطح در و است مثبت ،(0.222) سازمانی تعهد و (0.264) اجتماعیسرمایة 

 .یادشده است متغیرهای خصوص در مدل مناسب بینی پیش قدرت دهندة نشان

 (VIF) خطی هم معيار -

 که طور همان. شود می استفاده VIF شاخص از مستقل متغیرهای بین خطی هم میزان بررسی جهت

که  آمده دسته ب 5 از کمتر مستقل متغیرهای VIF های شاخصهمة  شود می دههمشا 2 جدول در

 .است مدل در خطی هم مشکل نبود دهندة نشان

 کلی مدل

 معادل GOF مقدار ،2 ولجد به توجه با شود. استفاده می کلی مدل ارزیابی برای GOF1 معیار

 دهد. را نشان می تحقیق کلی مدل قوی برازش که آمد دسته ب 444/0

 کلی و ساختاری مدل برازش معیارهای نتایج. 2 جدول

 β T_value مسير
 سطح

 داریمعنا

R
 متغير 2

 وابسته

Q
 متغير 2

 وابسته
F

2 VIF 

 سرمایه ← سازمانی فضیلت

 اجتماعی
297/0 566/6 00/0 464/0 264/0 091/0 812/1 

 - - 222/0 380/0 00/0 350/19 616/0 سازمانی تعهد ← سازمانی فضیلت

 631/1 050/0 264/0 464/0 00/0 933/4 209/0 اجتماعی سرمایه ← سازمانی تعهد

 295/1 082/0 264/0 464/0 00/0 237/7 239/0 اجتماعی سرمایه ← معنوی هوش

 معنوی هوش × سازمانی فضیلت

 تماعیاج سرمایه ←
201/0 942/5 00/0 464/0 264/0 020/0 137/1 

                                                                                                                            
1. Goodness Of Fit 
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 پژوهش های یافته

 سطح و (t-value) تیآمارة  مقدار اساس بر فرضیات رد یا ییدأت خصوص در گیری تصمیم

 1.96 از بیشتر تی مقدار و 0.05 از کمتر معناداری سطح .پذیرد میصورت  (p-value) معناداری

 است.بررسی شده  پژوهش مستقیم فرضیات 3 جدولر د دهد. می نشان را فرضیات ییدأت

 مستقیم فرضیات به مربوط نتایج. 3 جدول

 فرضيات
 مسير:

 وابسته متغير  مستقل متغير
 نتيجه معناداری سطح مقدار تی ضریب مسير

 ییدتأ 0.00 6.566 0.297 اجتماعیسرمایة  ← سازمانی فضیلت اولفرضیة 

 ییدتأ 0.00 19.350 0.616 سازمانی تعهد ← سازمانی فضیلت دومفرضیة 

 ییدتأ 0.00 4.933 0.209 اجتماعیسرمایة  ←سازمانی تعهد سومفرضیة 

 ییدتأ 0.00 7.237 0.239 اجتماعیسرمایة  ← معنوی هوش چهارمفرضیة 

 

 مدل در موجود مسیرهایهمة  در تیآمارة  مقدار شود، می مشاهده 3 جدول در که طور همان

 لحاظ  به تحقیق فرضیاتهمة  که شود می استنباط گونه اینبنابراین،  است. شده آوردبر 1.96 از بیشتر

 مسیر ضرایب است گفتنی همچنین شود. میتأیید  شده گردآوری های داده به توجه با و آماری

 روابط دهد می نشان این و است شده برآورد مثبت مقداری فرضیات و مسیرهاهمة  در استانداردشده

 است.بررسی شده  گری تعدیل ةفرضی 4 جدولدر  .است مثبت و مستقیم صورته ب غیرهامتهمة  بین

 گری تعدیلفرضیة  تحلیل نتایج. 4 جدول

 مسير
 ضریب

 مسير

 مقدار

 تی

 سطح

 معناداری
 نتيجه

 تأیید 00/0 942/5 201/0 سرمایة اجتماعی هوش معنوی(  ×جملة تعاملی )فضیلت سازمانی 

 

 تعاملیجملة  بین استانداردشده مسیر ضریب و تیآمارة  مقدار داد نشان تحقیق های یافته

 و 5.942 با برابر ترتیب به اجتماعیوابستة سرمایة  متغیر و معنوی( هوش × سازمانی )فضیلت

 سطح و 1.96 مرزی حد از بیشتر شده محاسبه تیآمارة  مقدار اینکه به توجه با است. 0.201
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فرضیة  کهشود  می استنباط گونه این آمده، دسته ب 0.05 طایخ سطح از کمتر (0.00) معناداری

 هوش گری تعدیل نقش ،دیگر عبارت  به شود. می ییدأت درصد 95 احتمال با تحقیق از بخش این

 .شود می  ییدأت اجتماعیسرمایة  و زمانیسا فضیلت بین ارتباط در معنوی

 است.بررسی شده  گری میانجیفرضیة  5 جدول در

 تحقیق گری میانجیفرضیة  رسیبر. 5 جدول

 مسير
 مسير ضریب

 استاندارد
 تی ةآمار

 سطح

 معناداری
 نتيجه

 ییدتأ 00/0 350/19 616/0 سازمانی تعهد ← سازمانی فضیلت

 تأیید 00/0 933/4 209/0 اجتماعیسرمایة  ←سازمانی تعهد

 تأیید 00/0 566/6 297/0 اجتماعیسرمایة  ← سازمانی فضیلت

 سوبل آزمون اجتماعیسرمایة  بر ازمانیس فضیلتتأثیر 

 معناداری سطح آماره مقدار کلتأثیر  غیرمستقیمتأثیر  مستقیمتأثیر 

297/0 128/0 425/0 481/5 00/0 

 

 مسیر و سازمانی تعهد بر سازمانی فضیلتتأثیرگذاری  مسیر دو میانجیفرضیة  بررسی جهت

 صورت بدین داورینحوة  گرفت. قرار آزمون مورد اجتماعیسرمایة  بر سازمانی تعهد اثرگذاری

 شود، معنادار زمان هم وابسته بر میانجی متغیرتأثیر  و میانجی بر مستقل متغیرتأثیر  اگر که است

 مشاهده 5 جدول در که طور همان شود. می ییدأت غیرمستقیمتأثیر  و ییدأت گری میانجی نقش

 تیآمارة  مقدار و 0.616 مسیر ضریب با مانیساز تعهد بر سازمانی فضیلت متغیرتأثیر  ،شود می

 مسیر ضریب با اجتماعیسرمایة  بر سازمانی تعهدتأثیر  همچنین شد. واقع قبول مورد 19.350

 مدل یک قالب در مسیر دو این آزمون به توجه با .تأیید شد 4.933 تیآمارة  مقدار و 0.209

 بر سازمانی فضیلت گذاری تأثیر در را ای طهواس نقش سازمانی تعهد متغیر که کرد استنباط توان می

 با برابر 1سوبلآمارة  مطلق قدر مقدار اینکه به توجه با طرفی از .کند می ایفا اجتماعیسرمایة 

 05/0 خطای سطح از کمتر (0.00) آزمون معناداری سطح و شده محاسبه بیشتر 96/1 از و 5.481

                                                                                                                            
1.  Sobel 
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رابطة  در سازمانی تعهد گری میانجی ثیرأت درصد 95 اطمینان سطح در توان می است، آمده دست  به

 کرد.تأیید  دیگر بار را اجتماعیسرمایة  و سازمانی فضیلت بین

 پيشنهاد و نتيجه

 سازمانی تعهد از طریق تقویت سازمانی فضیلت که است آن از حاکی حاضر تحقیق های یافته

این رابطه را  نیز معنوی هوش میان ینا در بگذارد. مثبت تأثیر سازمان اجتماعی سرمایة بر تواند می

 پذیرش برای را الزم بسترهای سازمانی معنوی هوش افزایش با توانند می ها سازمان .کند تشدید می

 با ها سازمان عالوه، به .آورند فراهم اجتماعی سرمایة بر مبتنی رفتارهای بروز و سازمانی فضیلت

 شکوفایی و رشد به توجهو  هاآن به ادننه ارج و اخالقی های شایستگی به توجه افزایش

 سرمایة بهبود شاهد نهایت در و کنند تقویت را سازمانی تعهدتوانند  می انسانی اخالقی های ویژگی

 باشند. اجتماعی

. مثالً در تحقیقات های پیشین مرتبط است ر با پژوهشهای تحقیق حاض برخی از یافته

 بینرابطة ، (1397) عمران پور مانیسل و زوارمرصابو  ،(1395) جاماسبی ،(1399) یالله فیس

 اتتحقیق در است. شده تأیید و بررسی غیرمستقیم صورت به اجتماعی سرمایة و سازمانی فضیلت

، و در سازمانی فضیلت ابعاد و سازمانی تعهد عاطفی بعدرابطة نیز  (2011) همکارانش و ریگو

 .ه استشد تأیید اجتماعی سرمایة و ای رویه تعهدرابطة  (2015) لیو و جیانگ پژوهش

: شود می مطرح پیشنهادهایی اجتماعی سرمایةتوسعة  با هدف حاضر پژوهش نتایج به توجه با

 متقابل اعتماد مدیران ؛ ب(شود حمایت سازمان در کاری های تیم تشکیل و گروهی کار از الف(

سرمایة  ترین باارزشمنزلة  به انسانی نیروی به نسبت را خود نگرش و کنند ایجاد کارکنان بین

 همکاری؛ د( روحیة شود گرفته کاره ب تیجد با مشارکتی مدیریتمقولة  کنند؛ ج( اصالح سازمانی

 گیرد. قرار تشویق و تقدیر مورد سازمان اهداف به نیل منظور به کارکنان تعامل و

 در محدودیت توان به های چندی نیز روبرو بود که از آن جمله می پژوهش حاضر با محدودیت

 تحقیق ابزار روایی و اطالعات گردآوری ابزار نوع ةواسط به محدودیت و دیگر جوامع به نتایج تعمیم

 بررسی به های دیگر ها و تکنیک ارگیری روشک با به آتی محققان شود عالوه، پیشنهاد می اشاره کرد. به

 بپردازند. قش سایر متغیرهاطور واکاوی ن و همین حاضر تحقیق متغیرهای میان ارتباط تر دقیق
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 منابع

هـا بـه بازرگـانی     بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بـر ورود بنگـاه  (. »1394امیری، هادی؛ رضاپور، زهره )

 .184-171، ص 1، ش 26شناسی کاربردی، د  ، جامعه«خارجی

نقش فضیلت سـازمانی و رفتـار شـهروندی سـازمانی در شـجاعت      ». (1393) ، مهدیه ساداتخشوعی

  .98-81 ، ص2، ش 27 ، دفرایند مدیریت و توسعه ،«ای قی حرفهاخال

تحلیل اثر سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی با نقش میـانجی مسـئولیت   »(. 1399اللهی، ناصر ) سیف

 .194 ـ 171 ، ص2، ش 7، د مدیریت سرمایة اجتماعی، «اجتماعی

فضیلت سازمانی و سرمایة اجتمـاعی بـا    ةطراب»(. 1397پور عمران ) صابرزوارم، جعفر؛ محبوبه سلیمان

 .13 ـ 1 ، ص49، ش مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی ةتوسع، «سالمت معنوی کارکنان

ـ بـا م  یسازمان لتیبر فض لیاص یرهبر ریتأث یبررس(. »1398) یمحمد فتاح ؛فاطمه ،رنژادیفق  یگریانجی

 ،1ش  ،12د ، در علـوم پزشـکی(   )راهبردهای آموزش راهبردهای آموزش، «یشناخت روان یةسرما

 .122 ـ 116 ص

 یشـناخت  روان یتوانمندسـاز  یانجینقش م یبررس(. »1399) انیزردشت شیرین؛ نسرین ی،النیگ یانیمراد

ـ ترب رانیـ در دب یبا تعهد سـازمان  یسازمان لتیفض نیدر ارتباط ب پـژوهش در ورزش   ،«یبـدن  تی
 .178ـ  157، ص 18، ش 8، د تربیتی

 .دان راه ،تهران، مدیریت و سازمان مبانی. (1395) مدمح سید مقیمی،

 ةواسـط   بررسی تأثیر اعتمـاد سـازمانی بـر تعهـد سـازمانی بـه      »(. 1397زاده ) حسین ی، مهدی؛ علینفت

نامـة مـدیریت    پژوهش (،مطالعه: کارکنان بانک ملی مشهد مورد)شغلی  ةانگیزفضیلت سازمانی و 

 .94-67، ص 2، ش 10تحول، د 
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