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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. اینن  

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان  باشد. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی میتحقیق 
نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگنان و بنا روش نموننه گینری      9912رس تعداد شعب بانک سپه استان فا
نفر تعیین شد. گردآوری داده ها از طرینق پرسنننامه سنرمایه اجتمناعی و پرسنننامه ننوآوری        229خوشه ای ساده به تعداد 

مون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسنون و مندل   سازمانی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آز
معادله ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق ننان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر هر سه بعند شنناختی، سناختاری و    

ازمانی در هر ارتباطی سرمایه اجتماعی از استاندارد موجود باالتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. که نوآوری س
اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. که  ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی در شعب بانک  –سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی 

های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه اسنتان فنارس منی    
 ش سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز تقویت می گردد.باشد. بنابراین با افزای

 اداری. -سرمایه اجتماعی، نوآوری سازمانی، نوآوری در تولید، نوآوری در فرایند، نوآوری مدیریتی: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
سازمان ها محسوب می گردد. با توجه به رقابت تنگاتنگ بین امروزه داشتن قابلیت های نوآوری به عنوان منکلی عمده برای 

سازمان ها، الزم است سازمان ها قادر به مواجهه با شرایط محیطی متغیر بازار در رابطه با تقاضای بازار و درخواست منتریان 
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اصلی ترین مسئله برای سازمان  خود گردند و این امر تنها از طریق نوآوری امکان پذیر است. بنابراین امروزه نوآوری به عنوان
 ،9)ترن ها مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نوآوری به عنوان کلیدی برای رشد و توسعه و بقا در نظر گرفته شده است

(. به عبارتی سازمان هایی در شرایط رقابتی کنونی قادر به ادامه فعالیت خود خواهند بود که به محصوالت، تولیدات و 2331
(. به 2394 ،2)کامینگ و برایان و فرایندهای خود ارزشی بیفزایند و از سایر رقبای خود متمایز گردیده و پینی بگیرند خدمات
امروزه مزیت رقابتی سازمان ها و شرکت ها در گرو نوآوری آنها در ارائه محصوالت و خدمات است. با توجه به این که عبارتی 

بل توجه دارند و با ارائه خدمات مالی به بخش وسیعی از مردم و تأمین مالی شرکت ها، بانک ها در اقتصاد جهانی موقعیتی قا
)تن،  موجب ایجاد اعتبار و نقدینگی در بازار می گردند، بنابراین نیاز به نوآوری در ارائه خدمات در آن ها بسیار منهود است

 (.239۲ ،0جیانگ و حامید
ایر صنایع در دهه اخیر با تغییرات و تحوالتی در عرصه مقررات زدایی، شروع فعالیت در واقع صنعت بانکداری ایران همگام با س

مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی، تکنولوژی های نوین در ارائه خدمت به سوی رقابتی شدن پیش می رود و در این 
ط رقابتی کنونی سازوار گردند. بانک ها به بین سازمان هایی قادرند موفق عمل نمایند که با این تغییرات همگام شوند و با محی

عنوان یکی از ارکان اقتصادی کنور در طول سال های اخیر با توجه به رقابتی شدن بازار خدمات بانکی و پیدایش بانک های 
خصوصی یکی پس از دیگری و حضور بانک های خارجی در آینده نزدیک و ضرورت ادامه بقا در آن زمان، در صدد اثربخش 

 (. 901۲ )غفوری و نیک سرشت، دن فعالیت های خود بر آمده اندنمو
از طرفی سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم چندوجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم به 

توسط  وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد. این مفهوم ابتدا 9113صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال 
(، بسط و 9111)1و پرتز (9110)9(، پوتنام9111)۲( مطرح و سپس توسط محققانی چون کلمن9193)1( و لوری91۲3)4جاکوبز

(. این مفهوم از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد، و به تازگی در 1،239۲)فیلیپس گسترش داده شد
سرمایه اجتماعی (. 9019امیرخانی و پور عزت، ) د استفاده قرارگرفته استمدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مور

مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب 
رای کار با یکدیگر در پایین آمدن سطح هزینه های تبادالت و ارتباطات می گردد. در واقع سرمایه اجتماعی توانایی افراد ب

جهت اهداف عمومی در گروه ها و سازمان ها می باشد. بر اساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی 
نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با سرمایه اجتماعی می گردند. بنابراین می توان گفت که  سرمایه اجتماعی شکل و نمونه 

(. 9111، 93)فوکویاما جار غیر رسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شودملموسی از یک هن

                                                           
1
 .Tran 
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 .Cumming & Brian 
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 .Tan,Cheong & Hamid 
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( نیز سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از خصایص و مفاهیم از سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه که 9111)9پوتنام
( نیز سرمایه اجتماعی را مجموعه منابع 9111)2یت و گوشالمی توانند کارایی سازمان را تسهیل کنند، معرفی کرده است. ناهاپ

بالفعل و بالقوه در دسترس و پدید آمده از شبکه ای از روابط تعریف کرده اند که فرد یا واحد اجتماعی کسب می کند. آنها برای 
ج( بعد شناختی. بعد ساختاری )ارتباطی( و  سرمایه اجتماعی سه بعد در نظر گرفته اند: الف( بعد ساختاری؛ ب( بعد رابطه ای

اشاره به الگوی کلی تماس بین افراد دارد. این بعد شامل: روابط و پیکربندی شبکه ای است. بعد شناختی در برگیرنده میزان 
اشتراکات کارکنان درون یک شبکه اجتماعی از راه زبان و مبادالت منترک تحقق می یابد و بعد رابطه ای، ماهیت روابط در 

 مان را در بر می گیرد. یک ساز
(. 9119 ،4)دامانپور به عنوان پذیرش ایده ها و رفتارهای جدید توسط سازمان تعریف می شود 0از طرفی نوآوری سازمانی

نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ایده ها به اشکال قابل استفاده سازمانی است و این ایده برای پینبرد عملکرد سازمانی مورد 
(. نوآوری می تواند به تولید یک کاالی جدید یا خدمت نوین، تکنولوژی 2331 ،1)دامانپور، والکر و آوالندا می گیرداستفاده قرار 

(. از سوی دیگر نوآوری به عنوان خلق، 2331 ،۲)نوگویرا و مارکوس جدید و یا اقدامات اداری و مدیریتی جدید اطالق گردد
ات و یا خدمات نوین معرفی شده است. در واقع نوآوری نقش مهمی در موفقیت شناسایی و اجرای ایده ها، فرایندها، تولید

(. 9112 )کوگات و زندر، سازمانی ایفا می کند و زمانی بروز می یابد که تعامالت و ارتباطات بین افراد و سازمان ها انجام گیرد
تقسیم بندی  1و نوآوری در تولید 1وآوری در فرایند)اداری(، ن9( انواع نوآوری به نوآوری مدیریتی9119) مطابق با نظر دامانپور

( نوآوری در تولید را ابزاری برای تولید، توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته معرفی 2331)93می شود. اوجاسالو
ا است و شامل روش کرده است. از طرفی نوآوری در فرایند، وسیله ای برای حفاظت و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه ه

(. و در آخر نوآوری 2331 ،99خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپاالردو-)خیمنز های جدید در تولید، توزیع و ارائه خدمات می باشد
مدیریتی و اداری، به رویکردها، خط منی های جدید سازمانی، فرایندهای ساختاری و اداری جدید و تغییراتی در خط منی ها 

 (.233۲ ،92؛ سیگو و همکاران2331 خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپاالردو،-)خیمنز اطالق می گردد و منابع سازمان
( معتقد است که سرمایه اجتماعی تسهیل کننده خالقیت در سازمان است. کارکنانی که روابط 2390)90از سوی دیگر لیو

احترام و دوستی است، موجبات تقویت خالقیت و نوآوری مطلوبی با همکاران خود دارند و این روابط بر مبنای اعتماد متقابل، 
را فراهم می آورند. به عبارتی سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، عاملی کلیدی در تبدیل تجارت 

اور است که سطوح ( بر این ب9110) (. از طرفی پوتنام94،2391)الزیکاس و دیلی دیته راندمان محور به نوآور محور می باشد

                                                           
1
 .Putnam  

2
 .Nahapiet & Ghoshal 

3
 .Organizational Innovation 

4
 .Damanpour 

5
 .Damanpour,Walker & Avellaneda 

6
 .Nogueira & Marques 

7
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8
 .Process Innovation 

9
 .Product Innovation 
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 .Ojasalo 

11
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باالی اعتماد معموال موجب منارکت بینتر شده و منارکت بینتر، بنیادی برای فرایند نوآوری است. مطالعات اخیر حاکی از 
 ،9ملندز و همکاران)پدیال  این است که سرمایه اجتماعی از طریق انتقال دانش موجب بروز نوآوری در سازمان ها می گردد

ساختاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر مثبتی دارد. در واقع انسجام شبکه های (. به عبارتی بعد 2392
 ،2)تسای و گوشال اجتماعی موجب تقویت یادگیری و تبادل دانش و منابع منجر به بهبود عملکرد نوآورانه سازمان می گردد

( و هاگتون، 2331)1(. از سوی دیگر بونو و اندرسون2390 ،4یالوردهو اورتگا و گارسیا ؛ پارا ریکوئینا، روئیز2393 ،0؛ ژنگ9111
سهیل ( معتقدند سرمایه اجتماعی از طریق تقویت توانایی در گردآوری و هدایت منابع اطالعاتی، موجب ت2331)۲اسمیت و هود

جتماعی بین واحدها و افراد شکل می ( نیز بر این باورند که اعتماد در روابط ا2394)9لونا و کابلو نوآوری می شود. از طرفی پرز
گیرد و موجب انتقال دانش شده و در نهایت شرایط را برای نوآوری در تولید و در فرایند مهیا می سازد. از آنجایی که نوآوری 

نوآوری به میزان باالیی از منابع نیاز دارد بنابراین سرمایه اجتماعی از طریق انتقال دانش، شبکه های همکاری و اعتماد بر 
(. در واقع به این دلیل که بانک ها معموال درگیر تعامل با منتریان خود بوده و عنصر 1،2392تأثیرگذار است)چو، هوانگ و لی

اعتماد در این بین بسیار حائز اهمیت است و از طرفی تکنولوژی ارتباطات و اطالعات نیز برای توسعه تولیدات و خدمات نوین 
 ،1)مننن و بونتیس ایفا می نماید، بنابراین سرمایه اجتماعی در این سازمان ها بسیار مورد توجه استدر بانک نقنی اساسی را 

(. با توجه به موارد ذکر شده و بررسی های انجام گرفته، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری 2390
در مدیریت(، در بین کارکنان شعب بانک سپه شهر شیراز پرداخته  )نوآوری در تولید، نوآوری در فرایند، و نوآوری سازمانی

خواهد شد. بدین وسیله می توان به کارکنان و مدیران بانک در زمینه تقویت نوآوری در شعب بانک های مورد مطالعه یاری 
 رسانده و آنها را از منکالت موجود در این مسیر آگاه نمود.

 

 پیشینه پژوهش 
نفر  299( با بررسی رابطه بین توسعه سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در بانک های نیجریه در بین 2391)93برندا و اورولی

شعبه متوجه شدند که رابطه مثبت و معناداری بین توسعه سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی  99از مدیران میانی و ارشد در 
انش و اطالعات را تقویت کرده و موجب بروز نوآوری و خالقیت در وجود دارد. در واقع وجود شبکه ها و روابط انتقال د

کارکنان می گردد. بنابراین با توسعه سرمایه اجتماعی می توان شرایط را برای افزایش نوآوری در تولید، فرایند و بازاریابی 
 فراهم آورد. 
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 .Padilla-Melendez et al 

2
 .Tsai & Goshal  

3
 .Zheng 

4
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نفر از مدیران  909سازمانی و اثربخنی در بین ( در تحقیقی با بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خالقیت 2391)9سوزبیلیر
یک سازمان دولتی در ترکیه به این نتیجه دست یافتند که سرمایه اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار بر خالقیت و نوآوری 

ورانه کارکنان ( با بررسی تأثیر ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی بر رفتار نوآ2399)2سازمانی دارد. از سوی دیگر آکرام و همکاران
)ساختاری، رابطه ای و شناختی( بر رفتار نوآورانه کارکنان در سازمان  در محیط کاری، به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی

 های کوچک اشاره کردند. 
ه نفر از کارکنان شرکت های ساخت و ساز در کره به نقش واسطه ای سرمای 091( در تحقیق خود بین 2399)0آهن و کیم

اجتماعی در رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری سازمانی اشاره کرده است. آنها متوجه شدند که ابعاد رابطه ای و شناختی 
 سرمایه اجتماعی به عنوان میانجی در رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری سازمانی ایفای نقش می کنند.

مدیران ارشد در شرکت های صنعتی در چنگدو در چین به رابطه بین  نفر از 13( در تحقیق خود در بین 239۲)4چن و همکاران
( نیز رابطه سرمایه 2390)1رهبری تحولی و نوآوری سازمانی با واسطه گری سرمایه اجتماعی اشاره نمودند. پترو و داسکاالپلو
د که بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و نوآوری در بخش خدمات گردشگری یونان را بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتن

 اجتماعی نسبت به دو بعد دیگر تأثیر بینتری بر نوآوری بخش گردشگری دارد. 
نفر از کارکنان شش شرکت خدمات مالی در تایوان متوجه نقش واسطه ای سرمایه  933( در بین 2390)۲تی سنگ، ونگ و ین

( نیز در تحقیق خود بین مدیران 2399)9. کمپس و مارکوئزاجتماعی در رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری سازمانی شدند
دپارتمان های مختلف یک شرکت صنعتی در اسپانیا به این نتیجه دست یافتند که هر چه میزان سرمایه اجتماعی افزایش یابد 

 قابلیت نوآوری نیز افزایش پیدا می کند. 
نفر از کارکنان سازمان تأمین  913بر نوآوری سازمانی و در بین ( در تحقیقی با بررسی نقش سرمایه اجتماعی 2391) یزدانی فر

اجتماعی در تهران به این نتیجه دست یافت که سرمایه اجتماعی به واسطه ایجاد انگیزه در کارکنان منجر به تقویت نوآوری 
بر نوآوری سازمانی دارد. سرمایه  سازمانی می گردد. در واقع نتایج حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری

اجتماعی موجب افزایش نوآوری سازمانی و توانمندسازی کارکنان می شود چراکه به عنوان عاملی در برقراری ارتباط بین 
 کارکنان و مدیران بوده و فعالیت های جمعی را تسهیل می کند. 

 ۲9قوامین از بانک های خصوصی در ایران و در بین ( در تحقیقی ضمن بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بانک 2390) نظری
نفر از کارکنان شعب این بانک در شهر قم به این نتیجه رسید که هیچ یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در سطح مطلوبی نبوده و 

م سازمان الزم است برای تقویت سرمایه اجتماعی زیرساخت های مطلوب تری را فراهم آورد. وی همچنین به نقش مه
 سرمایه اجتماعی در موفقیت سازمان ها و توسعه واحدهای تجاری به ویژه صنعت بانکداری اشاره نمودند. 

نفر از کارکنان پارک های فناوری در تهران، متوجه وجود رابطه  92۲( در تحقیقی در بین 2399) چیت سازان، باقری و یوسفی
 د و نوآوری تجاری شدند. مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و سرمایه هوشمن
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نفر از کارکنان داننگاه خوارزمی در تهران سرمایه اجتماعی  202( در تحقیقی بین 2391) عبداللهی، فرهادی و احمدی پناه
شرایط را برای اعتماد و تعامل بین افراد سازمان فراهم می آورد و فرهنگ کار گروهی را شکل می دهد روابط را تقویت می 

خلق دانش، تسهیم دانش و افزایش خالقیت و نوآوری را در سازمان مهیا می سازد و در نهایت موجب تقویت و کند و زمینه 
توسعه مدیریت دانش می گردد و این بدان معنی است که سرمایه اجتماعی منجر به افزایش نوآوری سازمانی می شود. در واقع 

 ر نوآوری سازمانی می شود. سرمایه اجتماعی موجب تقویت تأثیر مثبت مدیریت دانش ب
( در تحقیقی با بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی در 9010) حمیدی زاده، شهید زاده و موحدی فر

نفر از کارکنان شرکت مخابرات شهرستان قم متوجه شدند که از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی)شناختی، رابطه ای و  91بین 
 فقط مؤلفه شناختی بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ساختاری( 

( در تحقیقی تحت عنوان نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در 9013) رضوانی و ظغرایی
ران متوجه شدند که بعد شرکت های دانش بنیان و در بین کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری داننگاه ته

رابطه ای سرمایه اجماعی پیش بینی کننده گرایش به نوآوری است، لیکن ابعاد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی نمی 
توانند پیش بینی کننده معنادار و مناسبی برای گرایش به نوآوری در سازمان باشند. به عبارتی با افزایش سرمایه اجتماعی، 

 سازمانی در شرکت های دانش بنیان افزایش می یابد. گرایش به نوآوری

  

 روش شناسی پژوهش
با توجه به این که پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس 

پژوهش سرمایه اجتماعی باشد. در این  پردازد، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می می
 نظری مبانی تدوین و تهیه منظور به پژوهش این در باشد. عنوان متغیر مالک می بین و نوآوری سازمانی به عنوان متغیر پیش به

 پاسخگویی به سؤاالت پژوهش، جهت اطالعات آوری جمع منظور به و ای کتابخانهش رو از شده انجام های پژوهش سوابق و

ها بین کارکنان توزیع شد. مدت اجرای پرسننامه حدوداً بیست  پرسننامه، نمونه و تعیین حجماز مسئولین اخذ مجوز پس از 
دقیقه و اجرای آن به صورت انفرادی بود. الزم به توضیح است که به منظور دستیابی به اطالعات منسجم و قابل اعتماد، در 

، SPSS16ی به کارکنان ارائه گردید. با استفاده از نرم افزار خصوص اهداف پژوهش، پرسننامه ها و ابعاد آنها توضیحات
از روش ماتریس ضریب همبستگی  0آزمون تی تک نمونه ای و جهت پاسخ به سوال  2و  9های  منظور پاسخگویی به سوال به

سپه استان  از مدل معادله ساختاری سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک 4پیرسون و جهت پاسخ به سوال 
نفر می باشند  9912فارس استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 

ی جامعه شعب بانک سپه در سراسر استان گیری خوشه ای ساده، بدین صورت که با توجه به حجم گسترده که با روش نمونه
ف شهر انتخاب شدند و از کلیه کارکنان شعب انتخابی اطالعات جمع آوری گردید، درصد شعب از مناطق مختل 03فارس، 

 نفر تعیین شد. 229حجم نمونه 
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 : تعداد شعب بانک سپه در استان فارس(9)جدول شماره                              
 تعداد شعب

 جمع شهرستان شیراز

19 ۲۲ 929 

 
 : جامعه آماری تحقیق(2)جدول شماره                                           

 جنسیت

 جمع مرد زن

929 9341 9912 

 

 اهداف و مدل تحقیق
 شناسایی میزان سرمایه اجتماعی کارکنان شعب بانک سپه استان فارس .9
 شناسایی میزان نوآوری سامانی شعب بانک سپه استان فارس .2
 و ابعاد نوآوری سازمانی شعب بانک سپه استان فارسبررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی  .0
 شناسایی توان سرمایه اجتماعی کارکنان در پیش بینی نوآوری سازمانی شعب بانک سپه استان فارس .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل مفهومی پژوهش(9)شکل شماره 

 

 ابزار پژوهش 

 :از دو مقیاس زیر استفاده شده استدر پژوهش حاضر 

 سرمایه اجتماعیمقیاس  .9

 تولید

 فرایند

اریاد -مدیریتی   

 شناختی

 ساختاری

 ارتباطی
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( منتمل بر سه بعد شبکه اجتماعی، هنجار اجتماعی و اعتماد اجتماعی و 9013 مقیاس سرمایه اجتماعی )ترک زاده و محترم،
مربوط به  90 -00مربوط به بعد شبکه اجتماعی، سؤاالت  9 -92باشد. سؤاالت  ای از نوع لیکرت می گزینه 1گویه  44شامل 

 باشد. مربوط به بعد اعتماد اجتماعی می 04 -44الت بعد هنجار اجتماعی و سؤا

 مقیاس نوآوری سازمانی .2
)تولید،  زیر مقیاس 0( که دارای 2331) خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپاالردو-در این تحقیق از مقیاس نوآوری سازمانی خیمنز

گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است که  9مقیاس بر اساس طیف این  .گویه بود، استفاده شد 93اداری( و -فرایند و مدیریتی
طبقه بندی شده است. بعد  9، به هیچ وجه=2، بسیار کم=  0، کم= 4، متوسط= 1، زیاد=  ۲، بسیار زیاد=9کامل= از به طور

 است. 93تا  1ویه های و بعد مدیریتی شامل گ 9تا  4گویه  از  4؛ بعد فرایند در برگیرنده  0تا  9تولید شامل سه گویه از 

 

 روایی و پایایی ابزار
اند، بدین ترتیب که همبستگی بین  ( برای محاسبه روایی مقیاس از روش تحلیل گویه استفاده کرده9013ترک زاده و محترم )

یی برخوردار ها با نمره کل هر بعد سنجیده شده است که مطابق با نتایج گزارش شده، هر یک از ابعاد از روایی نسبتا باال گویه
، زیر ولابوده است. به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که مطابق جد

 هر یک از ابعاد از پایایی نسبتا باالیی برخوردار بوده اند:

 یل گویه و ضرایب آلفای کرونباخ: روایی و پایایی گزارش شده مقیاس با استفاده از روش تحل(3)جدول شماره 

 نامه کل پرسش اعتماد اجتماعی هنجار اجتماعی شبکه اجتماعی مقیاس

 همبستگی
10/3- 49/3 

 

13/3- ۲2/3 

 

13/3- ۲2/3 

 
۲4/3- 11/3 

 3339/3 332/3 -3339/3 332/3 -3339/3 32/3 -3339/3 داری اسطح معن

 آلفای کرونباخ
14/3 

 
99/3 19/3 11/3 

، ضریب گویهبا استفاده از روش تحلیل سرمایه اجتماعی   ش حاضر به منظور سنجش روایی محتوایی مقیاسدر پژوه
که نتایج آن به صورت کمترین و بینترین ضریب  شده استمحاسبه  ها با نمره کل مقیاس ها را مقیاس های گویههمبستگی 

دهنده روایی مطلوب ابعاد  نتایج جدول ننان .است دهگزارش ش( 4، در جدول )های مربوطه یاسمق ها در همبستگی گویه
سرمایه اجتماعی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ توسط   باشد. به منظور سنجش پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی می  مقیاس

ی حاصل از ابزار باشد. بر اساس نتایج به دست آمده ضرایب پایای می( 1به شرح جدول )محقق محاسبه گردید که مقادیر آن 
 باشد. های هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی مورد تأیید و در سطح مطلوبی می مورد استفاده با توجه به تعداد گویه

 مقیاس سرمایه اجتماعیاالت با نمره کل ؤطیف ضرایب همبستگی س: (4)شماره جدول 

 نامه کل پرسش اعتماد اجتماعی هنجار اجتماعی شبکه اجتماعی مقیاس

 19/3 -۲2/3 41/3 -14/3 43/3 -12/3 13/3-94/3 مبستگیه

 3339/3 3339/3 331/3 -3339/3 3339/3 داری اسطح معن
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 مقیاس سرمایه اجتماعیضرایب آلفای کرونباخ : (5)شماره جدول 

 نامه کل پرسش اعتماد اجتماعی هنجار اجتماعی شبکه اجتماعی مقیاس

 19/3 14/3 11/3 1۲/3 آلفای کرونباخ

برای محاسبه روایی سازه ابزار نوآوری سازمانی نیز از روش تحلیل گویه استفاده شد. نتایج تحلیل گویه ننان داد که زیر 
از اعتبار مناسبی برخوردار بودند. همچنین، بر اساس  10/3، و بعد مدیریتی و ادرای با 11/3، بعد فرایند با 11/3مقیاس تولید با 

به دست آمد. همینطور تحلیل آلفای کرونباخ ننانگر  1۲/3ایی کل مقیاس نوآوری سازمانی برابر با ضریب آلفای کرونباخ پای
 از پایایی مناسبی برخوردار بودند. 11/3، و بعد مدیریتی و اداری با 11/3، بعد فرایند با  91/3ید با این بود که بعد تول

 
 : محاسبه روایی محتوایی نوآوری سازمانی(6)جدول شماره 

 طیف ضرائب همبستگی بعاد نوآوری سازمانیا

 13/3 – 11/3 تولید
3339/3 

 19/3 -19/3 فرایند
3339/3 

 11/3 -12/3 مدیریتی و اداری

3339/3 
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 یافته های پژوهش
 سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس به چه میزان است؟ -9

 

 میانگین معیار و حد مطلوب: مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی با (7)جدول شماره            

ابعاد 
سرمایه 
 اجتماعی

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 معیار

مقدار 
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

میانگین 
 معیار

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

 339/3 203 -۲3/99 4 339/3 203 99/1 0 ۲۲/3 22/0 229 شناختی

 339/3 203 -13/90 4 339/3 203 19/9 0 93/3 0۲/0 229 ساختاری

 339/3 203 -3۲/91 4 339/3 203 94/4 0 ۲0/3 91/0 229 ارتباطی

 
 براساس و بوده باالتر( 0) معیار میانگین از( 22/0) با میانگین سرمایه اجتماعیبعد شناختی از  بر اساس جدول فوق میانگین

از نظر  بنابراین دارد، وجود/ 339 سطح در میانگین دو بین داری معنی تتفاو 203 آزادی درجه در( 99/1)آمده  بدست t مقدار
( 22/0) بعد شناختی میانگین همچنین. عمل کردند میانگین معیار حد از باالتر بعد شناختی شعب بانک های سپه استان فارس

 بین معنی داری تفاوت 203 آزادی درجه در (-۲3/99) آمده بدست t مقدار براساس و بوده پایین تر نیز( 4) معیار میانگین از
شناختی در شعب بانک های سپه استان  میزان بنابراین دارد، وجود 339/3 سطح در 4حد مطلوب  بعد شناختی و میانگین

 . باشد می مطلوب حد پایین تر از فارس
 203 آزادی درجه در( 19/9)مده آ بدست t مقدار براساس و بوده باالتر( 0) معیار میانگین از (0۲/0بعد ساختاری ) میانگین

از نظر بعد ساختاری شعب بانک های سپه استان  بنابراین دارد، وجود 339/3 سطح در میانگین دو بین داری معنی تفاوت
 و بوده پایین تر نیز( 4) معیار میانگین از  (0۲/0) بعد ساختاری میانگین همچنین. عمل کردند میانگین معیار حد از باالتر فارس

 در 4حد مطلوب  بعد ساختاری و میانگین بین معنی داری تفاوت 203 آزادی درجه ( در-13/90) آمده بدست t مقدار اساسبر
 . باشد می مطلوب حد پایین تر از ساختاری در شعب بانک های سپه استان فارس میزان بنابراین دارد، وجود 339/3 سطح

 تفاوت 203 آزادی درجه در( 94/4)آمده  بدست t مقدار براساس و بوده باالتر( 0) معیار میانگین از (91/0بعد ارتباطی ) میانگین
 باالتر از نظر بعد ارتباطی شعب بانک های سپه استان فارس بنابراین دارد، وجود 339/3 سطح در میانگین دو بین داری معنی

 مقدار براساس و بوده پایین تر نیز( 4) معیار میانگین ( از91/0بعد ارتباطی ) میانگین همچنین. عمل کردند میانگین معیار حد از
t 339/3 سطح در 4حد مطلوب  بعد ارتباطی و میانگین بین داریمعنی تفاوت 203 آزادی درجه ( در-3۲/91) آمده بدست 

 . باشد می مطلوب حد پایین تر از در شعب بانک های سپه استان فارس ارتباطی میزان بنابراین دارد، وجود
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 آوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس به چه میزان است؟نو -2

 
 : مقایسه میانگین نوآوری سازمانی با میانگین معیار و حد مطلوب(8)جدول شماره 

ابعاد 
نوآوری 
 سازمانی

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 معیار

مقدار 
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

میانگین 
 معیار

 tمقدار 
رجه د

 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

 339/3 203 -۲3/99 4 339/3 203 99/1 0 ۲۲/3 22/0 209 تولید

 339/3 203 -13/90 4 339/3 203 19/9 0 93/3 0۲/0 209 فرایند

-مدیریتی
 اداری

209 
91/0 ۲0/3 0 94/4 

203 
339/3 4 3۲/91- 

203 
339/3 

 
 مقدار براساس و بوده باالتر( 0) معیار میانگین ( از22/0انی با میانگین )بعد تولید از نوآوری سازم بر اساس جدول فوق میانگین

t از نظر بعد  بنابراین دارد، وجود 339/3 سطح در میانگین دو بین داری معنی تفاوت 203 آزادی درجه در( 99/1)آمده  بدست
 میانگین ( از22/0بعد تولید ) میانگین مچنینه. عمل کردند میانگین معیار حد از باالتر تولید شعب بانک های سپه استان فارس

بعد  میانگین بین معنی داری تفاوت 203 آزادی درجه ( در-9۲/99) آمده بدست t مقدار براساس و بوده پایین تر ( نیز4) معیار
 حد پایین تر از تولید در شعب بانک های سپه استان فارس میزان بنابراین دارد، وجود 339/3  سطح در 4معیار  میانگین تولید و
 .باشد می مطلوب
 تفاوت 203 آزادی درجه در( 19/9)آمده  بدست t مقدار براساس و بوده باالتر( 0) معیار میانگین از (0۲/0بعد فرایند ) میانگین

 از ترباال از نظربعد فرایند شعب بانک های سپه استان فارس بنابراین دارد، وجود 339/3 سطح در میانگین دو بین داری معنی
  t مقدار براساس و بوده پایین تر نیز( 4) معیار میانگین از (0۲/0بعد فرایند ) میانگین همچنین. عمل کردند میانگین معیار حد

 وجود 339/3 سطح در 4حد مطلوب  بعد فرایند و میانگین بین معنی داری تفاوت 203 آزادی درجه ( در-13/90) آمده بدست
 .باشد می مطلوب حد رایند در شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر ازمیزان ف بنابراین دارد،

 آزادی درجه در( 94/4)آمده  بدست t مقدار براساس و بوده باالتر( 0) معیار میانگین از (91/0اداری ) -بعد مدیریتی میانگین
اداری شعب بانک های سپه  -ربعد مدیریتیاز نظ بنابراین دارد، وجود 339/3 سطح در میانگین دو بین داری معنی تفاوت 203

 نیز( 4) معیار میانگین ( از91/0اداری ) -بعد مدیریتی میانگین همچنین. عمل کردند میانگین معیار حد از باالتر استان فارس
-یریتیبعد مد میانگین بین معنی داری تفاوت 203 آزادی درجه ( در-3۲/91) آمده بدست t مقدار براساس و بوده پایین تر
اداری در شعب بانک های سپه استان فارس پایین  -بعد مدیریتی بنابراین دارد، وجود 339/3 سطح در 4حد مطلوب  اداری و

 .باشد می مطلوب حد تر از
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 آیا رابطه معنی داری بین ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد نوآوری سازمانی وجود دارد؟ -3

 
 رمایه اجتماعی و ابعاد نو آوری سازمانی: ماتریس همبستگی ابعاد س (1)جدول شماره 

 اداری-مدیریتی فرایند تولید ارتباطی ساختاری شناختی متغیر

      9 شناختی

     9 ۲1/3** ساختاری

    9 13/3** 93/3* ارتباطی

   9 93/3 -20/3** -99/3** تولید

  9 10/3** -31/3 -92/3 -03/3** فرایند

-مدیریتی
 اداری

34/3- 99/3- 3۲/3 **۲9/3 **49/3 9 

 
 گردد نتایج ننان داد که:مناهده می 1همانگونه که در جدول شماره 

  بعد شناختی از متغیر سرمایه اجتماعی با تمامی ابعاد تولید، فرایند از متغیر نوآوری سازمانی رابطه منفی معنی دار داشته
 بت و معنی داری را ننان نداده است. اداری از متغیر نوآوری سازمانی رابطه مث -اما با بعد مدیریتی

  بعد ساختاری از متغیر سرمایه اجتماعی با بعد تولید از متغیر نوآوری سازمانی رابطه منفی و معنی دار داشته اما با ابعاد
 اداری از متغیر نوآوری سازمانی رابطه معنی داری ننان نداده است.  -فرایند و مدیریتی

 اداری و فرایند از متغیر نوآوری سازمانی رابطه معنی  -یه اجتماعی با ابعاد تولید و مدیریتیبعد ارتباطی از متغیر سرما
 داری ننان نداده است.
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آیا ابعاد سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده معنادار ابعاد نوآوری سازمانی در بین شعب بانک سپه استان  -4

 فارس می باشد؟

 
 سپه استان فارس یدر شعب بانک ها سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی یمدل معادله ساختار : (2)شماره  شکل

 
ود سرمایه اجتماعی سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مناهده می ش 2شماره  شکلبر اساس 

( نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش >p 31/3و  ß=3/19مثبت و معنی دار )
 یش می یابد.سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز افزا

 

 بحث و نتیجه گیری
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان همانطور که اشاره شد این تحقیق با هدف 

انجام گرفت و با توجه به نتیجه فرضیه اول تحقیق، شعب بانک سپه استان فارس از نظر هر سه بعد شناختی، ساختاری فارس 
سرمایه اجتماعی از استاندارد موجود باالتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. نتیجه پژوهش حاضر با و ارتباطی 

( همسو می باشد. در واقع کارکنانی که روابط 2390) (؛ نظری239۲) (؛ چن و همکاران2399) نتیجه پژوهش های آهن و کیم
همکاران خود دارند، شرایط را در جهت تقویت خالقیت و نوآوری در مطلوبی بر مبنای اعتماد متقابل، احترام و دوستی با 

(. در مجموع با توجه به نتایج کسب شده می توان چنین برداشت نمود که مدیران و 2390 )لیو، دسازمان مهیا می سازن
در فراهم نمودن  مسئولین در شعب بانک سپه استان فارس الزم است به ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی بینتر توجه کرده و

زمینه و بافتاری در جهت تقویت ارتباطات بین کارکنان، حل مسائل به صورت منارکتی، تنویق کارکنان مسئولیت پذیر، و 
 ایجاد جوی صمیمانه و منارکتی، تالش نمایند. 
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اداری از  -رایند و مدیریتیدر بررسی فرضیه دوم تحقیق، یافته ها حاکی از این بود که نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، ف
(، همسو می باشد. امروزه 2391) سطح مطلوب پایین تر می باشد. یافته های این تحقیق با یافته های تحقیق برندا و اورولی

مزیت رقابتی سازمان ها در گرو نوآوری آنها در ارائه محصوالت و خدمات است. همین امر موجب شده نوآوری به عنوان 
د توجه همگان قرار گیرد. با توجه به اینکه بانک ها در اقتصاد جهانی موقعیت قابل توجهی دارند و با ارائه موضوعی مهم مور

خدمات مالی پایه به بخش وسیعی از مردم و تأمین مالی شرکت های تجاری، ایجاد اعتبار و نقدینگی در بازار موجود، نیاز به 
(. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق 239۲ )تن، چو و حامید، ساس می شودنوآوری در ارائه خدمات در آنها بیش از پیش اح

حاضر، مدیران بانک ها الزم است زمینه را به گونه ای مهیا سازند که شعب بانک های مورد مطالعه درجهت ارائه خدمات نوین 
گیری سیستم های جدید مدیریتی پینگام باشند، روش های ارائه خدمات خود را به روزرسانی نمایند و در معرفی و به کار

 پینرو باشند تا از این طریق در کسب مزیت رقابتی و سازواری با محیط متالطم کنونی توانمند گردند. 
نتایج فرضیه سوم نیز حاکی از این بود که بعد شناختی از متغیر سرمایه اجتماعی با ابعاد تولید و فرایند از متغیر نوآوری سازمانی 

اداری، رابطه مثبت و معنی داری را ننان نداده است. از طرفی بعد ساختاری از -نی دار داشته اما با بعد مدیریتیرابطه منفی مع
اداری، -متغیر سرمایه اجتماعی با بعد تولید از متغیر نوآوری سازمانی رابطه منفی و معنی دار داشته اما با ابعاد فرایند و مدیریتی

اداری و فرایند از متغیر -است. بعد ارتباطی از متغیر سرمایه اجتماعی با ابعاد تولید و مدیریتی رابطه معنی داری را ننان نداده
نوآوری سازمانی رابطه معنی داری ننان نداده است. اما در نهایت در فرضیه چهارم نتایج تحقیق بیانگر این بود که  ابعاد 

پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ابعاد نوآوری سازمانی در  سرمایه اجتماعی سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس
شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان 

(؛ کمپس و 2391) یلیر(؛ سوزب2391) نوآوری سازمانی نیز تقویت می گردد. نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیق برندا و اورولی
(؛ و رضوانی 9010) (، همسو بوده و با نتایج تحقیق حمیدی زاده، شهید زاده و موحدی فر2391) (؛ و یزدانی فر2399) مارکوئز

( نیز معتقدند سرمایه اجتماعی 2331) ( و هاگتون، اسمیت و هود2331) (، همراستا می باشد. بونو و اندرسون9013) و ظغرایی
 لونا و کابلو سهیل نوآوری می شود. از طرفی پرزایی در گردآوری و هدایت منابع اطالعاتی، موجب تاز طریق تقویت توان

( بر این باورند که اعتماد در روابط اجتماعی بین واحدها و افراد شکل می گیرد و موجب انتقال دانش شده و در نهایت 2394)
 زد. شرایط را برای نوآوری در تولید و در فرایند مهیا می سا

 

 پیشنهادات
در نهایت می توان نتیجه گرفت که تمامی سازمان ها به ویژه سازمان های خدماتی مانند بانک ها الزم است به تقویت 
سرمایه اجتماعی پرداخته و به تمامی ابعاد آن توجه نمایند تا از این طریق در کسب مزیت رقابتی و تقویت نوآوری سازمانی 

یننهاد می شود تا مدیران بانک های مورد مطالعه شرایط مناسب و جوی صمیمانه و منارکتی را در توانا گردند. بنابراین پ
شعب خود فراهم آورند، موجبات تقویت احساس امنیت اخالقی و حرفه ای را در کارکنان مهیا سازند، شرایط را برای برقراری 

انین و مقررات عدالت را رعایت نمایند. در واقع از طریق تقویت ارتباطات دوستانه بین کارکنان خود فراهم سازند و در اجرای قو
سرمایه اجتماعی در هر سه بعد آن، موجبات بروز و تقویت نوآوری سازمانی و رفتارهای نوآورانه در کارکنان شعب مربوطه را 

 فراهم آورند. 
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