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 چکيده
تببین کننده سطح توسعه رفاه جوامع و توسعه محلی  هایسرمایه اجتماعی در سال های اخیر یکی از مهم ترین متغیر

از این رو هدف اصلی این پژوهش  .درسطوح گوناگون بوده و مورد توجه خاص سیاست گذاران و برنامه ریزان بوده است
با نقش میانجی گری فعالیت های کار آفرینانه درشرکت های تولید عملکرد مالی  ر برابطه بین سرمایه اجتماعی  تعیین

تولید مطالعه حاضر از نوع توصیفی وتحلیلی بوده که از ابزار پرسشنامه در بین شرکت های کننده لبنیات شهریار می باشد.
نتایج حاصل با جزیه و تحلیل شده است. استفاده تشهریارواقع در مکارکنان شرکتهای تولید کننده در سطح کننده لبنیات 

نتایج حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی  انجام شده است و استفاده ازنرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس
داخلی بانقش میانجی گری نوآوری درخدمات وقدرت ریسک وتجدید استراتژی برعملکرد مالی سازمان تاثیر مثبت 

تجدید استراتژی  قدرت ریسک و مایه اجتماعی خارجی بانقش میانجی گری نوآوری درخدمات وسر ومعناداری دارد.
بنابراین سرمایه اجتماعی برعملکرد مالی با نقش میانجی گری فعالیت های  برعملکرد سازمان تاثیر مثبت ومعناداری دارد.

 معناداری دارد. کارآفرینانه تاثیر مثبت و

 .شرکت ریسک ،درخدمات نوآوری ینانه،کارآفر یها فعالیت مالی، عملکرد ی،عاجتما یهسرما کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
های های جدیدی در قالب سازمانپذیرد و افقهای سنتی مدیریت پایان میدر آستانه هزاره سوم، دوران بکارگیری شیوه

-های دانشهای یادگیرنده یا سازمانگذارند. سازمانهای مجازی پا به عرصه مدیریت و سازمان مییادگیرنده و سازمان

های جدید، ابداعات و ابتکارات، یک کار تخصصی و هایی هستند که در آنها خلق دانش و آگاهیآفرین، سازمان
آموزند و هر فردی در آن اختصاصی نیست بلکه نوعی رفتار همگانی است و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم می

هایی آرمانی و خواستنی هستند ها و خصوصیات، سازمانهایی با چنین ویژگیین است. سازمانآفرانسانی خالق و دانش
هایی را طراحی و اجرا کرد؟ چه توان چنین سازمانهایی دست یافت و چطور میتوان به چنین سازماناما چگونه می

های موفق و ن وضع انتقال یابند؟ سازمانها از وضع کنونی به ایهایی باید اعمال شوند تا سازمانها و سیاستبرنامه
های را به طرق و شیوههایی هستند که به دنبال کارآفرینی از طریق سرمایه اجتماعی بوده و آنکامیاب امروز ما سازمان

ره های نو و خالق برای اصالح ساختار و عملکردشان بهاند. آنها از شیوههایشان تبدیل کردهکاربردی برای بهبود فعالیت
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توانند برای ما سرمشق و الگو باشند.  این تحقیق در پنج فصل تهیه شده است که فصل اول رو میاند و از اینگرفته
باشد، در فصل دوم به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است، فصل سوم به مربوط به کلیات تحقیق می

های آماری آورده شده و نهایتا در فصل پنجم نتایج ارم تحلیلشناسی اختصاص داشته، در فصل چهمتدلوژی و روش
طریق از جتماعی اهایی که سرمایه لکانابدست آمده از پژوهش بیان شده و بر اساس نتایج، پیشنهاداتی ارائه شده است. 

نیت تبدیل من هع و ذجتمادر اکنش متقابل از حاصل ی هارهنجا، سانیع رطالی اهان جریااز تند رنها عمل مینماید عباآ
 (.8116 ،0تقویت میشود )مووتباطیی ارشبکه هاای کتهرمشات و حدوطریق که از به ما. 

سرمایه اجتماعی ساختاری است که معموال از طریق یک پیمایش وباهدف کشف شبکه های بین افرادوشرکتها اندازه 
 3(. به عقیده کلمن8104 ،8)راجائینگیری می شود.سرمایه اجتماعی به عنوان عامل رشدوتوسعه شناسایی شده است 

سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به افراد )به مثابه کنشگران( اجازه می دهد تا با استفاده از آن به 
ن نساا ایر؛ زستاپذیر ن مکااها  ن نسان  امیاون تعاری و طریق همکااز جتماعی ی اهازتأمین نیامنافع خود دست یابند. 

.فوکویاما معتقد است می کند ران  گذر موو اساخته ف بر طرد را  خوی هازنیاان یگردتقابل با و تعامل در تی ر  ذاطوبه 
که سرمایه اجتماعی ،شکل ونمونه ملموسی از یک هنجار غیر رسمی است که باعث ترویج همکاری بین دویا چند فرد 

ع لبنی پایین آمدن میزان عملکرد درچندسال گذشته بوده یکی از مشکالت عمده در صنای (.0378می شود )مصلی نژاد،
است ،یکی دیگراز دالیل کاهش عملکرد، افزایش رقبا دراین صنعت بوده است .جهت رفع این مشکل برای افزایش 
عملکرد در صنایع لبنی مهمترین عامل سرمایه اجتماعی وکار آفرینی شناخته شده است که در این راستا محقق درصدد 

( بررسی کند که آیا سرمایه های اجتماعی داخلی،خارجی بر عملکرد 8102) تا با استناد بر پژوهش دای و همکاران برآمد
 مالی صنایع لبنی تاثیری دارد؟ و فعالیتهای کارآفرینانه در صنایع لبنی در تاثیر این مهم چه نقشی میتواند داشته باشد؟

 

 بيان نظری 

 سرمایه اجتماعی
دربرگیرنده اطالعات، اعتماد و هنجارهایی از روابط متقابل در شبکه های اجتماعی است )فریز و  سرمایه اجتماعی،

 (.8109، 4همکاران
سرمایه اجتماعی، یک دارایی است و برخالف دیگر منابع و دارایی ها در صورت عدم استفاده مناسب از آن، نه تنها از بین 

راین هر جامعه ای که به دنبال نظم و توسعه مطلوب است، همواره باید نسبت خواهد رفت؛ بلکه تولید نیز نخواهد شد. بناب
 (. 8108، 2به تولید، حفظ، ترمیم و تقویت این سرمایه بکوشد )بارون و همکاران

، سرمایه اجتماعی را ابزاری برای دستیابی به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های مختلف سیاسی می داند و  8حسنا
 (.8102اعتماد، تأکید ویژه ای دارد. به زعم وی، اعتماد می تواند موجب توسعه سیاسی شود )حسنا،  بر مفهوم

سرمایه اجتماعی مجموعه ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که به صورت بالقوه در روابط اجتماعی گروه های 
یر که گاه از آنها به عنوان ارزش های اجتماعی نخستین، ثانوی و در سازمان اجتماعی جامعه وجود دارد. برخی از این ذخا

نیز یاد می شود عبارتند از: صداقت، سالمت نفس، همدردی اعتماد، همبستگی و فداکاری. سرمایه اجتماعی از طریق این 
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 منابع کار افراد را در سطوح مختلف خرد، میانی و کالن جامعه آسان، سریع، کم هزینه و مطمئن می سازد و بدین وسیله
 (.8104، 0آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می کند )بانداری

احساسی تعریف می  -سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از ارزش های رسمی، هنجارها و تعهدات ذهنی 8الینگر و همکاران
ربخشی عملکرد سازمانی کنند که اعضای گروه به اشتراک می گذارند و این ابزارها در شکل دهی روابط که منجر به اث

 (.8103می شوند، مؤثرند )الینگر و همکاران، 
جزء نخستین افرادی هستند که سرمایه اجتماعی را از دیدگاه سازمانی تعریف نموده اند. از دیدگاه آنان،  3ناهاپیت و گوشال

احد از سازمان با فرد یا واحد سرمایه اجتماعی جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود ناشی از شبکه روابط یک فرد یا یک و
 اجتماعی دیگری از درون یا بیرون سازمان است. 

از نظر ایشان سرمایه اجتماعی یکی از دارایی های مهم سازمانی است که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش 
، 4یجاد نماید )جانسن و همکارانبسیار کمک کرده و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت رقابتی پایدار ا

8103 .) 
بوردیوسرمایه اجتماعی را مجموع منابع واقعی و مجازی که به فرد یا گروه تعلق دارد و از طریق تصاحب شبکه ای به 
نسبت پایدار از روابط آشنایی دو طرفه و شناخت اعمال می شود، تعریف می نماید. بوردیو معتقد است سرمایه اجتماعی از 

اطات و مشارکت اعضای سازمان با یکدیگر حاصل می گردد و می تواند به عنوان ابزاری به منظور رسیدن به سرمایه ارتب
 (.8100، 2اقتصادی باشد )چن و لوورن

جاکوب  سرمایه ی اجتماعی را در غالب شبکه های اجتماعی تعریف می کند که کارکردهایی در جامعه دارند و غیرقابل 
 (.8103، 8این کارکردها می تواند سبب توسعه ی اقتصادی در جوامع گردد )آلگیوزی و فیلیریجایگزینی هستند. 

 

  یعملکرد مال

هدف  ،یو حسابدار یمال جیمعموالً نتا یول عملکرد شرکت ها وجود ندارد یریاندازه گ یبرا یشده ا رفتهیروش عموماً پذ
می دهد که عملکرد یک سازه ی چند بعدی است که باید  نهایی بسیاری از شرکت هاست. مطالعات تجربی گذشته نشان

عملکرد در  رییگدازه سنجش و ان دعملکرد فرآین یارزیاب(. 8108، 9رانبا چندین معیار اندازه گیری شود )تکر و همکا
ه ارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامچ در یدستگاه های اجرای

 تیفعال تیو مرغوب تیمطلوب زانیاز م یهر سازمان به منظور آگاه(. 0373های اجرایی است )افشار و زمانی عموقین، 
و  یابیوجود نظام ارز فقدان گریدارد. از سوی د یابیمبرم به نظام ارز ازین ایو پو دهیچیپ های طیخود باالخص در مح های

آن  امدهاییگردد که پ یم یدرون و برون سازمان تلق طیارتباط با محبه معنای عدم برقراری  ستمیس کیکنترل در 
(. ممکن است بروز پدیده ی مرگ سازمانی به علت عدم 0374)مرادی و همکاران،  است مرگ سازمان تاًیکهولت و نها

ظام کسب وقوع یکباره ی آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود ولی مطالعات نشان می دهند که فقدان ن
بازخورد امکان انجام اصالحات الزم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می کند و سرانجام این 

 (.8106 ،6پدیده مرگ سازمانی است )تیانکی وانگ
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برنامه ی که این نیروها می تواند پشتیبان  دکن یایجاد م 8یهم افزای میعظ روییعملکرد سازمان ها، ن 0بهبود مستمر
رشد، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تالش جلو برنده ای را در این 
مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های 

میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطالع از 
جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شدو تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر 

 (.8106 ، 3ینگرمایا فنیست، در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید )
علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هر چه را نتوان اندازه گیری کرد نمی توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان 
کنترل کرد، مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و 

و از این رو سازمان بدون ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. همچنین صاحبنظران و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است 
محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که 

موجب هوشمندی سیستم و  شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد
برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است )افشار و زمانی 

شرکت ها بوده و غالباً  یمال یابیعملکرد شرکت ها، ارز یابیارز کردهاییرو(. قدیمی ترین و مهم ترین 0373عموقین، 
 تیفیها، ک یروند ها، همبستگ را در خصوص ییبها اطالعات گران ،یهای مال لیتحلاست.  یبر صورت های مال یمبتن

 ی)اسعد کند یآن ها را ارائه م یمال تیوضع یشرکت ها و چگونگ نقاط قوت و ضعف تیسود و درآمد هر سهم و در نها
عملکرد عملکرد سازمانی، . برای سنجش عملکرد مالی روش های مختلفی وجود دارد. بسته به نوع (0373نژاد،  یانیو ک
 ،یاتیعمل سودی عنیکوتاه مدت،  یمربوط به عملکرد مال یرهایمتغشود.   یم یریهشت مورد اندازه گ قیاز طر یمال

، سهم بازار، حجم فروش، بازده فروش در نرخ بازده دارایی  ،یگذار هیفروش، سود بازده سرما نسبت سود به نسبت
( عملکرد مالی در 8109همچنین فینگر و همکاران )(. 8109، 4دالیدیس و همکارانی )تئونقد انیجر و یگذار هیسرما

تغییر در فعالیت های سرمایه گذاری توسط نرخ رشد ساالنه در ارزش  -0بانک ها را با پنج روش اندازه گیری می کند. 
نرخ  -4زده سرمایه گذاری، نرخ با -3درآمد سود خالص به وسیله مجموع سود خالص و سود بدون درآمد،  -8کل وام، 

 وام ها غیر فعال کل.  -2بازده دارایی ها و 
 

  ینیکارآفر های يتفعال

 از ژهیبه و ستمیدر قرن ب ینیبه علم اقتصاد نسبت داد اوج رابطه اقتصاد و کارآفر دیرا با ینیکارآفر هیاول میمفاه شیدایپ

 در دهه آغاز شد، مخصوصاً یاز مکاتب اقتصاد ینیارآفرک یمفهوم ساز یتالش برا رایبه بعد بوده است؛ ز 0700دهه

 مستمر درم از تور یریجلوگ یمصرف کننده، برا یتقاضا تیری، اقتصاددانان پس از مشاهده شکست مدیالدیم 0700

 هینظر بودند که در یکسان نیاقتصاددانان نخست که گفته شد یهمان طور نیبنابرا .توجه کردند ینیدهه به کارآفر نیا
در توسعه ی محرکه اصل یرویرا ن نیکارآفر ،تریژوزف شومپ پرداختند. ینیو کارآفر نیکارآفر حیخود به تشر یاقتصاد یاه

 ندیدر فرآ دیجدی ارائه روش د،یجد ییارائه کاال یو دگاهیاست. از د ینوآور نی: نقش کارآفردیگوی و م داندیم یاقتصاد
 نانیکارآفر یها تیفعال در صنعت و... از دیجد التیهرگونه تشک جادیو ا دیمنابع جد افتنیتازه،  یبازار شیگشا د،یتول
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 یتواند سه منفعت اصل یدر جامعه م ینیاقتصاد دانان معتقد بودند که کارآفر(. 0367 )کیاکجوردی و فاضلی ویسری،است 
 :که عبارتند از کند جادیا
 ی؛رشد اقتصاد شیافزا. 0
 ی؛بهره ور یارتقا. 8
 . دیها، محصوالت و خدمات جد یتکنولوژآمدن  دیپد. 3

پس از علم اقتصاد، علم جامعه شناسی نیز در روند پیشرفت و تکامل کارآفرینی بسیار موثر بوده و سهم بسزایی را ایفا 
کرده است. باید باور داشت که علم مدیریت نیز در ثبات، تعمیم، تکامل جدی و نهایی کارآفرینی بدون شک از پیشگامان 

 (.8102 ،0می شود )اندرسون محسوب
 

 پيشينه پژوهش
 این اصلی ها پرداختند . هدف شرکت مالی عملکرد بر اجتماعی ( در تحقیقی به تاثیر سرمایه0372محمدی و غالمی )

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی عملکرد های شاخص و اجتماعی سرمایه بین تغییر رابطه پژوهش
 فروش،بازده ها،حاشیه دارایی گردش شامل که ها شرکت مالی عملکرد شاخص چهار راستا این در که باشد می تهران
 گرفته نظر در مستقل متغییر عنوان به اجتماعی سرمایه و وابسته متغییر عنوان به سهام صاحبان حقوق وبازده ها دارایی

 روش از استفاده با جداگانه فرضیه چهار قالب در مالی عملکرد شاخص چهار بر اجتماعی سرمایه شاخص تاثیر و شده
 مستقل متغیر بین که است آن از حاکی پژوهش نتایج و گرفت قرار آزمون مورد ترکیبی های داده و متغیره چند رگرسیون

(ISO) مثبت رابطه وجود بر مبنی تحقیق فرضیه ولی. دارد وجود داری معنی رابطه ها( )گردش دارایی وابسته متغیر و 
 بین ولی است منفی پارامتر این عالمت زیرا. پذیرفت توان نمی را ها دارایی گردش میزان و اجتماعی های سرمایه بین

 بر مبنی تحقیق فرضیه دیگر عبارت به. ندارد وجود داری معنی رابطه وابسته های متغیر سایر و (ISO) مستقل متغیر
 شاید .پذیرفت توان نمی را بحث مورد عملکرد های شاخص سایر اجتماعی و های سرمایه بین دار معنی رابطه وجود
 ندارد را الزم کارایی که دانست اجتماعی سرمایه استفاده مورد شاخص تعریف در را ارتباط وجود عدم عوامل از یکی بتوان

 .نمود استفاده باشد شرکت اجتماعی سرمایه واقعی نماینده بتواند که تری مناسب های شاخص از باید و
 استان متوسط و کوچک های بنگاه مالی عملکرد و کارآفرینی به گرایش ( در تحقیقی به تأثیر0372زاده و فکرت ) تقی

 کوچک  های بنگاه مالی عملکرد بر کارآفرینی به گرایش ابعاد تأثیر بررسی پژوهش این از . هدفغربی پرداختند آذربایجان
 از استفاده با هدف این تحقق برای. بوده است محیط پویایی نقش به توجه با غربی آذربایجان استان( SMEs) متوسط و

 نوآوری، شامل کارآفرینی به گرایش بعد پنج تأثیر بررسی به توصیفی و پیمایشی پژوهش یک قالب در پرسشنامه ابزار
 سؤاالت این به پاسخ پی در پژوهش این دیگر، عبارت به. پرداخته شد استقالل و پیشگامی تهاجمی، رقابت پذیری، ریسک

 متغیر نقش دارند؟ متوسط و کوچک های بنگاه مالی عملکرد بر مثبتی تأثیر کارآفرینی به گرایش ابعاد آیا که بوده است
 مراتبی سلسله رگرسیون و چندگانه رگرسیون های روش از استفاده با سؤاالت این چیست؟ روابط این در محیط پویایی

 ـ پذیری ریسک مالی، عملکرد ـ نوآوری زوج چهار بین  رابطه که دهند می نشان ها تهیاف. گرفته است قرار بررسی مورد
  رابطه هیچ استقالل اما. است دار معنا و مثبت مالی عملکرد ـ تهاجمی رقابت و مالی عملکرد ـ پیشگامی مالی، عملکرد

 ـ پذیری ریسک مالی، عملکرد ـ نوآوری زوج چهار بین  رابطه محیط پویایی ضمن، در. ندارد مالی عملکرد با داری معنا
 بین  رابطه متغیر این اما کند، می تعدیل را مالی عملکرد ـ تهاجمی رقابت و مالی عملکرد ـ پیشگامی مالی، عملکرد
 .کند نمی تعدیل را مالی عملکرد و استقالل
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ارآفرینی شرکت های صنعتی بررسی نقش عوامل سازمانی در افزایش ک»( تحقیقی تحت عنوان 0372وفایی و شافعی )
انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان برخورداری مدیران از مهارت های مدیریتی سه گانه، نوع سیستم « کوچک

بودجه ریزی، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگ شرکت های کارآفرین با شرکت های غیرکارآفرین به صورت معناداری 
فاوت در دیگر متغیرهای )رسمیت و تمرکز( و ابعاد استراتژیکی )تعیین اهداف و سیاست های متفاوت است. اما این ت

اجرایی( مشاهده نشد. یافته های دیگر تحقیق نشان داد که شرکت های کارآفرین به طور معناداری از لحاظ ساختاری 
به شرکت های غیرکارآفرین در پیچیده تر از شرکت های غیرکارآفرین هستند. همچنین شرکت های کارآفرین نسبت 

 تدوین مأموریت های سازمانی بهتر عمل می کنند. 
شناسایی عوامل و شاخص های اولویت دار جهت دستیابی به سازمان های کارآفرین »( تحقیقی با عنوان 0374صالحی )
شاخص هایی که  انجام داد. در این تحقیق، ضمن مطالعه ی شرکت های خصوصی کشور، مهمترین عوامل و« در کشور

در صورت وجود در سازمان ها به تقویت فضای نوآوری و افزایش انجام فعالیت های کارآفرینانه در سازمان منجر می 
( 3( فرهنگ، 8( حمایت مدیریت، 0شود، مورد بررسی قرار گرفت. صالحی این عوامل را در پنج دسته بررسی کرد: 

 ها.  ( اهداف و استراتژی2( سیستم ها، 4ساختار، 
 شرکتهای در مالی عملکرد بر کارآفرینی به گرایش نقش تحلیل و در پژوهشی به تجزیه( 0374منوچهری و امانی )

 می مالی عملکرد و کارآفرینی به گرایش بین رابطه بررسی پژوهش، این اصلی . هدفسنندج پرداختند شهرستان خدماتی
 سنندج  شهرستان خدماتی های شرکت مدیران از( 7826 آلفای با پرسشنامه) سنجی نظر پژوهش، این انجام برای. باشد

 معادالت یابی مدل از پژوهش فرضیات آزمون برای پرسشنامه، کمک به اطالعات آوری جمع از پس.  آمده است عمل به
 شده استفاده ها داده بودن نرمال بررسی برای اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از همچنین پیرسون؛ آزمون و ساختاری

 ساختاری معادالت الگویابی نتایج. است شده استفاده ای سازه و صوری روایی از پرسشنامه روایی سنجش برای. است
 مالی عملکرد با درصد 61 و درصد 27 با ترتیب به پذیری ریسک و پیشگامی و درصد 91 میزان به نوآوری که داد نشان
 دهد می نشان نتایج همچنین. دارد مالی عملکرد با را رابطه شترینبی پذیری ریسک که دهد می نشان نتایج. دارد رابطه

 آن سوی به و دهند نشان تمایل کارآفرینی به گرایش های مؤلفه سوی به بیشتر کار و کسب واحدهای میزان هر به که
 .یابد می بهبود ها آن مالی عملکرد کنند حرکت

یه اجتماعی چگونه بر عملکرد مالی سازمان تاثیرگذار است؟ سرما»( در پژوهش خود تحت عنوان 8102) دای و همکاران
اذعان داشتند یافته آنان حاکی از این بوده  که بین سرمایه  «فعالیت های کارآفرینانه چه نقشی در این تاثیر دارد؟

کارآفرینانه  اجتماعی داخلی و خارجی بر عملکرد مالی سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در بین فعالیت های
تحقیقی با عنوان  (8104و همکاران ) آرمش مولفه نوآوری در ارائه خدمات بیشترین نقش را در این تاثیر داشته است.

انجام دادند. به اعتقاد آنها کارآفرینی « تاثیر سازمان و مولفه های محیط بر کارافرینی سازمانی و عملکرد شرکت»
ست که در سال های اخیر فواید قابل توجهی برای سازمان ها و موسسات تجاری سازمانی یکی از مهم ترین مفاهیمی ا

مانند صنعت، کشاورزی و بخش خدمات داشته است. در این رابطه، کارآفرینی سازمانی تالش ها و فعالیت های سازمان 
ستفاده از این فرصت ها را ها در رابطه با استفاده از مزایای رقابت و شناخت فرصت ها و قابلیت های مورد نیاز برای ا

تسهیل کرده است. کار آفرینی سازمانی می تواند تحت تاثیر عوامل محیطی و سازمانی مختلفی قرار بگیرد و این عوامل 
می توانند بر توسعه کارآفرینی شرکت و نیز عملکرد سازمان تاثیر بگذارند. یافته های حاصل نشان می دهند که عوامل 

یطی و سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند. بعالوه، بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سیستماتیک داخلی، مح
جتماعی: سرمایه ا»( در تحقیقی تحت عنوان 8103)0کارآفرینی رابطه مثبت معناداری برقرار است. تومینن و همکاران
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ختلف پرداختند .مزیت رقابتی همکاری های به ابعاد م« های مصرف کننده برای همکاری منبع مزیت رقابتی پایدار
مصرف کننده در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی به عنوان مزیت رقابتی برای 

مصاحبه بامدیران اجرایی شرکتها، مدیران، و سرپرستان  81همکاری محسوب می شود. در این تحقیق به صورت کیفیت 
دارد برای همکاریهای مصرف تحلیل شد. نتایج نشان داد که چندین منبع سرمایه اجتماعی وجود  0شو خرده فروشی فینی

)مانند تعامل و تسهیم یک هویت مشترک(. بیشتر اینکه در این تحقیق توضیح داده شد که چگونه منابع سرمایه  کننده
ی شود. مهمترین یافته  این تحقیق این است که اجتماعی مزایای استراتژیک که از ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی ایجاد م

)تومینن و  سرمایه اجتماعی به همکاری های مصرف کننده کمک می کند برای دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار
 (. 8103همکاران، 

ر تسهیل کارآفرینی سازمانی در سازمان های غیرانتفاعی: اکتشاف عوامل موثر ب»( در تحقیقی با عنوان 8112) 8استال
سازمان غیرانتفاعی در آمریکا و کانادا انجام شده است، توانمندی های  06که در « رفتارهای کارآفرینانه در بین کارکنان

چگونگی »( در تحقیقی با عنوان 8114) 3کارکنان و حمایت مدیریت را در این رابطه تأیید نموده است. هیونن و کوروال
سازمان در کشور فنالند انجام شده است، نقش حمایت ها و تشویق های  6که در « اندازه گیری کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی مدیریت، انگیزش افراد و وجود شفافیت در راهبردها را در راستای گسترش اطالعات مرتبط با توسعه 
 تائید کرده اند.

 

 روش پژوهش
 لبنی کارآفرینی در صنایع فعالیتهای میانجی نقش با مالی ملکردع بر اجتماعی سرمایه تاثیر به دنبال بررسی این پژوهش

باشد. از لحاظ طبقه بندی تحقیق برمبنای هدف، این پژوهش کاربردی است. و به لحاظ طبقه بندی  شهریار می شهرستان
طه با برمبنای روش، این پژوهش یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. دراین تحقیق پژوهشگر می کوشد در راب

موضوع، آنچه را که هست، توصیف و تفسیر کند و برای انجام بهینه آن به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، 
فرآیندهای جاری، آثار مشهود و روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه پژوهشگر در این تحقیق2 در درجه اول به 

را مورد بررسی قرار می  شوند که به شرایط موجود مربوط میته را نیز زمان حال است. هرچند غالباً رویدادها و آثار گذش
رفتارها یا مشخصات گروهی از  ،نظرات ،دهد. پیمایش روشی برای بدست آوردن اطالعاتی درباره دیدگاه ها، باورها

کرد: پیمایش، اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است. به شکلی رسمی تر می توان پیمایش را چنین تعریف 
مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد است که برای جمع آوری اطالعات درباره افراد، خانواده ها و یا مجموعه 

(. در این پژوهش سعی پژوهشگر براین است که با پرسش از 0360)سکاران،  های بزرگتر، مورد استفاده قرار می گیرد
 ات آماری مورد نیاز را جمع آوری نماید. در این تحقیق سرمایه اجتماعی شاملیک نمونه منتخب از جامعه آماری، اطالع

تجدید  ریسک پذیری و –خدمات وفعالیت های کار آفرینانه شامل )نوآوری در (خارجی )سرمایه اجتماعی داخلی و
طبقه بندی  128 طبقه با فواصل 2استراتژی( می باشد که با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس در 

 گردید و درمدل مورد استفاده قرار گرفت. 

 

 
 

                                                           
1
 Finnish 

2
 Stull 

3
 Heinonen & korvela 
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 جامعه آماری پژوهش
باشد. با توجه به بررسی  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ارشد و کارکنان صنایع لبنی شهرستان شهریار می

نمونه از فرمول کوکران استفاده باشد. به منظور تعیین حجم نفر می 3111های صورت گرفته، تعداد اعضای جامعه آماری 
باشد. برای اطمینان از اینکه تعداد نفر می 341نفر برابر  3111شده است ،که اندازه مناسب نمونه برای جامعه با حجم 

عددپرسشنامه در اختیار اعضای نمونه آماری  381عدد کمتر نشود،  341پرسشنامه های قابل تحلیل در این تحقیق از 
عددپرسشنامه مناسب برای تحلیل در اختیار محقق قرار گرفت. باتوجه به اینکه تعداد  341ز این تعداد قرار گرفت که ا

شرکت می باشد تعداد کل پرسشنامه ها به تعداد شرکت ها توزیع شده 01شرکتهای تولید کننده لبنیات درشهریار تعداد 
 عددپرسشنامه در هر شرکت لبنی توزیع شده است . 34است یعنی 

  
   

 

        

                
    

                     

                              
     

سواالت پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل دو بخش است: سواالت عمومی )جمعیت شناختی( و سواالت 
 تخصصی.

تایی انتخاب کردیم و در مورد سؤاالت پرسشنامه  31مه ها، یک نمونه الزم به توضیح است که پیش از توزیع پرسشنا
 341عدد پرسشنامه توزیع  و  381فوق اصالحاتی در مورد برخی ابهامات صورت دادیم. پس از اصالح نهایی، تعداد 

 عددتوسط نمونه آماری تکمیل شد که مناسب تحلیل بود. 
 مولفه های پرسشنامه (:1جدول )

 شاخص مولفه متغیر
شماره 
 سواالت

 بعمن

 سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی 
 داخلی

 0 دستیابی به اهداف مشترک

 (8102) دای و همکاران
 (8100ل )مرروت

 (8104) کیوواس

 8 تعامل

 3 های مشترکاهداف و آرمان

 4 روابط نزدیک

 2 آسیب نزدن به هم

 8 اعتماد

 تسهیم دانش از طریق
 ارتباطات غیر رسمی

9 

ایه اجتماعی سرم
 خارجی

 6 تعامل خوب با سایر شرکت ها

 (8102دای و همکاران )
 (8118آدلر و همکاران )

 (8100لئو و بروتن )
 (8118ماورر و ابرز )

 7 نگرش باز همکاران تجاری

 دستیابی به مشتریان جدید
 از طریق مشتریان فعلی

01 

 00 آسیب نزدن همکاران تجاری

 08 ا همکاران تجاریروابط صمیمی ب

 رابطه مبتنی بر اعتماد با
 همکاران تجاری

03 

 رابطه دوستانه با
 همکاران تجاری

04 
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 عملکرد مالی

 نرخ بازده دارایی 
  نرخ بازده دارایی

خالص درآمد

کل دارایی 
 

بازده حقوق صاحبان 
  بازده حقوق صاحبان سهام سهام

خالص درآمد

مسها    حقوق صاحبان 
 

سود عملیاتی در دوره         سود عملیاتی در دوره   رشد سود عملیاتی

سود عملیاتی در دوره    
 

 
 متغيرهای پژوهش (:2)جدول 

 شماره سواالت تعداد سواالت متغیرهای پژوهش ردیف

 0-9 9 سرمایه اجتماعی داخلی 0

 6-04 9 سرمایه اجتماعی خارجی 8

 02-07 3 آوری درخدماتنو 3

 81-88 3 قدرت ریسک 4

 83-88 4 تجدید استراتژی 2

 براساس داده های مالی استخراج شده ازصورتهای مالی عملکرد مالی 8

 

  روایی و پایایی پرسشنامه
رونی. پایایی کند. این مفهوم شامل دو جزء است: پایایی بیرونی و پایایی دپایایی به ثبات و همسانی یک مقیاس اشاره می

شکل و  گیری همکننده یا چند وسیله اندازه  های مکرر با چند آزمونها در آزمونبیرونی نشان دهنده یکسانی اندازه
های متعدد با یک ها در آزمونشود. پایایی درونی عبارتست از یکسانی اندازهمشابه است که همتا یا موازی نامیده می

(. استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به عنوان یک اندازه همسانی درونی یکی از 0368ه، گیری )تقی زادوسیله اندازه
اس پی اس اس  افزارها با استفاده از نرمباشد. پس از وارد کردن دادهترین روشهای سنجش پایایی درونی میمتداول

 کارآفرینی

 نوآوری در خدمات

 02 بهینه کردن  فرایندهای ارائه خدمات

 (8102دای و همکاران )
 (8119)  ارسالن و سرهه
 (8118) هی نن و کروال

 08 ارائه خدمات جدید

 09 تعامل با کارگزاران بازاریابی

 06 های بازاریابیایجاد کانال

 07 ارائه ایده های جدید

قدرت ریسک 
 شرکت

 81 توسعه محصوالت
 (8102دای و همکاران )
 (8118هی نن و کروال )

 80 سرمایه گذاری جدید

 88 قراردادهای مدیریتی نوین

 تجدید استراتژی

 83 ددموقعیت یابی مج
 (8102دای و همکاران )

 (8113آنتونستیک و هیسریچ )
 84 تغییر تدریجی بازار هدف

 82 تغییر استراتژی کسب و کار
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امه، ابتدا پرسشنامه طیف لیکرت را در یک به منظور احراز پایایی پرسشن ی )آلفای کرونباخ( محاسبه گردید.ضریب پایای
نفر از پاسخ دهندگان  توزیع کردیم و ضریب آلفای کرونباخ این مرحله آزمایشی به طور متوسط  31مرحله آزمایشی بین 

ارائه کرده ایم. همانطور  3برای هر مجموعه از سواالت مربوط به هر مولفه پژوهش محاسبه کردیم. نتایج را در  جدول 
 مشاهده می شود کلیه ضرائب قابل قبول هستند. که

 : ضرائب آلفای کرونباخ متغيرهای پژوهش(3)جدول 

 
 
 
 
 
 

 ها یافته

 يت شناختی نمونه آماریویژگی جمع
 و تجزیه شود. هدف از های آمار توصیفی انجام می ها با استفاده از شاخص شناختی در پژوهش های جمعیت توصیف داده

است. از  تحصیالت و ... سن، جنسیت، چون، متغیرهایی نظر از آماری های نمونه توزیع چگونگی بررسی آماری، تحلیل
 ها استفاده شد. ادهپرسشنامه برای گردآوری د 341

ها از کلیه مدیران ارشد وکارکنان شرکت های تولیدکننده صنایع لبنی شهریار که شامل ده شرکت برای توزیع پرسشنامه
پرسشنامه به هریک از شرکتها توزیع گردید  34 پرسشنامه بین ده شرکت توزیع گردید که تعداد 341میباشد، تعداد  

عدد پرسشنامه توزیع  341تصادفی در اختیار آن ها قرار گرفت و  جمع آوری گشت. از بین  .پرسشنامه ها به صورت کامالً
شده،همه پرسشنامه ها برای پژوهش حاضر قابل استفاده بود که تقریبا مقدار نمونه مورد نیاز برای هدف پژوهش را 

دهد  ( نشان می4 )جدول جنسیت دهندگان در خصوص آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخ دست دهد. نتایج بهپوشش می
 اند.دهندگان زن بوده درصد( از پاسخ 84) نفر 61دهندگان مرد و فقط  درصد( از پاسخ98نفر ) 881 که

 توزیع فراوانی افرادپاسخ دهنده ازنظرجنسيت (:0) جدول
 درصدتجمعی درصد فراوانی فراوانی جنسیت 

 84 84 61 زن

 011 98 881 مرد

  011 341 جمع

ه کارشناسی بیشترین دهد. شواهد پژوهش گویای آن است کدهندگان برحسب متغیر تحصیالت را نشان میوزیع پاسخت
 را به خود اختصاص داده است . (درصد3ودکتری کمترین مقدار ) (درصد44درصد )

 

 نرمال بودن بررسی
می باشد ،قبل ازهر چیز الزم است ،به بررسی  از آنجاکه نرمال بودن متغیرها،شرط اولیه انجام کلیه آزمون های پارامتریک

 .آزمون به صورت زیر نوشته می شود این فرضیه برای متغیر وابسته بپردازیم. فرض صفروفرض مقابل دراین

 H. :.توزیع داده هانرمال است 

H1.برخالف فرض صفر : 

 آلفای کرونباخ متغیر

 940/1 سرمایه اجتماعی داخلی

 978/1 سرمایه اجتماعی خارجی

 618/1 نوآوری در خدمات

 910/1 قدرت ریسک شرکت

 997/1 تجدید استراتژی
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ن هرگاه سطح معناداری کمتر از اسمیرنوف برای بررسی فرض صفربه کار رفته است .دراین آزمو –آزمون کلموگروف
 . می شود رد %72درصد باشد فرض صفردرسطح اطمینان 2

 زمون کلوموگروف اسميرنوفآ :(5)جدول 

 

سرمایه اجتماعی 
 داخلی 

سرمایه 
اجتماعی 
 خارجی 

 قدرت ریسک  نوآوری 
تجدید 

 استراتژی 
 عملکرد مالی 

 01 01 01 01 01 01 تعداد
Normal arametersa 028871 826921 829891 827611 82911 829861 میانگین 

 0208892 1262066 1279767 1267087 0200041 0289828 انحراف معیار

 اختالف معنادار

 
 

 اختالف معنادار

 12080 12091 12818 12848 12849 12028 مطلق

 12080 12091 12818 12848 12849 12028 مثبت

 -.049 -.173 -.048 -.026 -.022 -.008 منفی

 .201 .236 .828 .988 .961 .461 آزمون آماری

 .729 .734 .971 .811 .296 .792 سطح معناداری

است، بنابراین فرضیه  12/1دهد که،سطح معناداری محاسبه شده برای متغیرهای تحقیق باالتر از  ( نشان می2) جدول
 .رددیعنی توزیع داده ها نرمال استصفر تائید می گ

 

 ساختاری مدل معادالت
های بسیاری در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورتی منسجم کوشش

)سرمد و  های نوید بخش در این زمینه مدل معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون استروش
ترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و  مناسب (. معادالت ساختاری یکی از قویترین و0369همکاران، 

توان آنها را با  علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت اینگونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی
 .نمودشود( حل  شیوة دو متغیری )که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می

 

 گيری اندازه مدل فنی های ویژگی ارزیابی

 .3تشخیصی ، روایی8همگرا ، روایی0پایایی :گردد می ارزیابی سنجیده و مختلف جنبة سه از گیری اندازه مدل کیفیت

 

 پایایی سازه ها و روایی همگرا
)آلفای کرونباخ بزرگتر از  2کرونباخ ایآلف و ( ،129)پایایی ترکیبی بزرگتر از  4ترکیبی پایایی ضرایب از پایایی سنجش برای
 تعیین برای. پایا است پژوهش گفت پرسشنامه توان می ضرایب این بودن مناسب صورت در شود که می استفاده (129

                                                           
1
 Reliability 

2
 Convergent validity 

3
 Discriminant validity 

4
 Composite reliability   

5
 Chronbach’s Alpha  
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 برای میانگین قبول قابل میزان حداقل .شود می استفاده  0شده استخراج واریانس میانگین از شاخص همگرا روایی
 (.8،8110)آدکوک وکولیر می باشد 122ه شد استخراج واریانس

 کرونباخ را نشان می دهد. ترکیبی و آلفای شده، پایایی استخراج واریانس میزان ضرایب میانگین ( 8) جدول
 نتایج انواع پایایی پرسشنامه و ميانگين واریانس استخراج شده (:8)جدول 

 (AVE) شده استخراج واریانس میانگین ترکیبی پایایی آلفای کرونباخ متغیر پژوهش

 1283 1268 1266 سرمایه اجتماعی داخلی 

 1280 1264 1268 سرمایه اجتماعی خارجی 

 12296 1260 1262 نوآوری خدمات 

 1282 1266 1278 قدرت ریسک 

 1288 1263 1262 تجدید استراتژی

به دست آمد که نشان دهنده پایایی  129تمامی مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی باالی  (8) با توجه به جدول
 بودند. 122هم چنین میانگین واریانس استخراج شده سواالت نیز همگی باالی  خوب پرسشنامه پژوهش  بود.

 

 روایی واگرا 
 یک که استوار است اصل این بر اینکار انجام منطق. شود می استفاده تشخیصی  روایی از واگرا، روایی منظورسنجش به

 در خود گر مشاهده و متغیرهای ها شاخص یا ها، سنجه با بیشتر کننده تبیین واریانس دارای باید سازه یا مکنون متغیر
شده استفاده می  استخراج واریانس میانگین شاخص از واگرا  روایی سنجش برای. باشد مدل در ها سازه سایر با مقایسه
 ها سازه باسایر مکنون متغیر سازه یا آن بین واریانس از دشده بای استخراج واریانس میانگین اساس شاخص این شود. بر

باشد برای محاسبه و بررسی روایی واگرا در این پژوهش از روش مقایسه میزان همبستگی  بزرگتر مکنون های متغیر یا
شده ( استفاده 0760) یک سازه با شاخص هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه ها به روش فورنل و الرکر

 است.
 نتایج روایی درون گرا (:7)جدول 

همبستگی آنها با سایر متغیرها  شده همه متغیرها بزرگتر از استخراج واریانس جذر میانگین (9) با توجه به نتایج در جدول
 است بنابراین از بعد روایی واگرا می توان متغیرهای مشاهده شده را قابل قبول دانست.

 

 های پژوهش ضيهآزمون فر
داخلی با نقش میانجی گری فعالیتهای کارآفرینانه بر عملکرد مالی تاثیر معناداری  : سرمایه اجتماعیفرضیه اول پژوهش

 دارد. 

                                                           
1
 Average variance extracted (AVE) 

2
 Adcock & Collier 

 تجدید استراتژی  قدرت ریسک  نوآوری خدمات  سرمایه اجتماعی خارجی  سرمایه اجتماعی داخلی  

     1278 سرمایه اجتماعی داخلی

    1268 12328 سرمایه اجتماعی خارجی 

   1260 12488 12864 نوآوری درخدمات 

  1294 12094 12287 12886 قدرت ریسک 

 1280 12084 12004 12381 12880 تجدید استراتژی 
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فعاليت های کار سرمایه اجتماعی داخلی  بر عملکرد مالی با نقش ميانجی  t-value(:  ضرایب معناداری 1شکل )

 آفرینانه

 
 

فعاليت های کار بارهای عاملی استانداردشده سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی  (:2)شکل 

 آفرینانه

 
وفعالیت های کارآفرینانه   ان متغیر سرمایه اجتماعی داخلی( مشخص گردید که ضریب مسیر می8( و )0) با توجه به شکل

معنادار می باشد وضریب مسیر میان متغیر فعالیت های کارآفرینانه و بنابراین  (042974(بدست آمده است )0278بیشتر از )
)میزان تاثیر( متغیر ها  ( بنابراین معنادار است و ضریب بار عاملی002736(بدست آمده است )0278عملکرد مالی بیشتر از )

نقش میانجی گری فعالیت ا بر عملکرد مالی ب درصد( پس سرمایه اجتماعی داخلی 8623(بدست آمده است )123بیشتر  از )
 معناداری دارد.  های کارآفرینانه تاثیر مثبت و

 فرضیه اول پژوهش تایید می گردد.

: سرمایه اجتماعی خارجی با نقش میانجی گری فعالیتهای کارآفرینانه بر عملکرد مالی تاثیر معناداری فرضیه دوم پژوهش
 دارد.
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فعاليت های کار ه اجتماعی خارجی  بر عملکرد مالی با نقش ميانجی سرمای t-value(: ضرایب معناداری 3شکل )

 آفرینانه

 
 

فعاليت های کار (: بارهای عاملی استانداردشده سرمایه اجتماعی خارجی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی 0شکل )

 آفرینانه

 
فعالیت های  و ی خارجیان متغیر سرمایه اجتماع( مشخص گردید که ضریب مسیر می4( و )3) با توجه به شکل

ضریب مسیر میان متغیر فعالیت های  بنابراین معنادار می باشد و (42686بدست آمده است ) (0278بیشتر از ) کارآفرینانه
)میزان  ( بنابراین معنادار است و ضریب بار عاملی42799بدست آمده است ) (0278کارآفرینانه و عملکرد مالی بیشتر از )

نقش میانجی جتماعی خارجی بر عملکرد مالی با ( پس سرمایه ادرصد 84بدست آمده است ) (123از ) تاثیر( متغیر ها بیشتر
 معناداری دارد.  گری فعالیت های کارآفرینانه تاثیر مثبت و

 فرضیه دوم پژوهش تایید می گردد.

 

 فرضيات فرعی پژوهش
ری در خدمات بر عملکرد مالی تاثیر معناداری فرضیه اول پژوهش: سرمایه اجتماعی  داخلی  با نقش میانجی گری نوآو

 دارد.
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مقدار سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی نوآوری  t-value(: ضرایب معناداری 5) شکل

 درخدمات

 
 

بارهای عاملی استانداردشده سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی نوآوری  (:8)شکل 

 درخدمات

 
نوآوری درخدمات بیشتر   ( مشخص گردید که ضریب مسیر میان متغیر سرمایه اجتماعی داخلی و8( و )2) با توجه به شکل

وضریب مسیر میان متغیر نوآوری درخدمات و عملکردمالی بنابراین معنادار می باشد  (42276بدست آمده است ) (0278از )
از )میزان تاثیر( متغیر ها بیشتر  ( بنابراین معنادار است و ضریب بار عاملی42118بدست آمده است ) (0278بیشتر از )

مات ( پس سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالی با  نقش میانجی گری نوآوری درخددرصد 88(بدست آمده است )123)
 معناداری دارد.  تاثیر مثبت و

 فرضیه اول پژوهش تایید می گردد.

 فرضیه دوم پژوهش: سرمایه اجتماعی داخلی  با نقش میانجی گری ریسک شرکت بر عملکردمالی تاثیر معناداری دارد.
 ک شرکتریسمقدار سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی  t-value(: ضرایب معناداری 7شکل )
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(: بارهای عاملی استانداردشده سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی ریسک 6شکل )

 شرکت

 
ریسک شرکت بیشتر از  ویان متغیر سرمایه اجتماعی داخلی ( مشخص گردید که ضریب مسیر م6( و )9) با توجه به شکل

ضریب مسیر میان متغیر ریسک شرکت و عملکرد مالی  می باشد وبنابراین معنادار  (82816بدست آمده است ) (0278)
( 123از ) )میزان تاثیر( متغیر ها بیشتر  ( بنابراین معنادار است و ضریب بار عاملی82310بدست آمده است ) (0278بیشتر از )

شرکت تاثیر ( پس سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالی با  نقش میانجی گری ریسک درصد 28بدست آمده است )
 مثبت ومعناداری دارد. 

 فرضیه دوم پژوهش تایید می گردد.

 گری تجدید استراتژی بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد. فرضیه سوم پژوهش: سرمایه اجتماعی داخلی با نقش میانجی
 تجدید استراتژیمقدار سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی  t-valueضرایب معناداری  -9شکل

 
 

بارهای عاملی استانداردشده سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی تجدید  (:14) شکل

 استراتژی
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تجدید استراتژی  وان متغیر سرمایه اجتماعی داخلی ( مشخص گردید که ضریب مسیر می01( و )7) با توجه به شکل
و  تغیر تجدید استراتژیمسیر میان م ضریب بنابراین معنادار می باشد و (42616بدست آمده است ) (0278بیشتر از )

)میزان تاثیر( متغیر ها  ( بنابراین معنادار است و ضریب بار عاملی42497(بدست آمده است )0278عملکرد مالی بیشتر از )
با  نقش میانجی گری تجدید  ( پس سرمایه اجتماعی داخلی بر عملکرد مالیدرصد 83بدست آمده است ) (123بیشتر  از )

 استراتژی تاثیر مثبت ومعناداری دارد. 
 فرضیه سوم پژوهش تایید می گردد.

فرضیه چهارم پژوهش: سرمایه اجتماعی خارجی با نقش میانجی گری نوآوری در خدمات بر عملکرد مالی تاثیر معناداری 
 دارد.

نوآوری ی خارجی  بر عملکرد مالی با نقش ميانجی مقدار سرمایه اجتماع t-value(: ضرایب معناداری 11شکل )

 درخدمات

 
 

(: بارهای عاملی استانداردشده سرمایه اجتماعی خارجی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی نوآوری 12شکل )

 درخدمات

   
خدمات نوآوری در واعی خارجی ن متغیر سرمایه اجتم( مشخص گردید که ضریب مسیر میا08( و )00) با توجه به شکل

ضریب مسیر میان متغیر نواوری درخدمات و  بنابراین معنادار می باشد و (22118بدست آمده است ) (0278بیشتر از )
ها )میزان تاثیر( متغیر ( بنابراین معنادار است و ضریب بار عاملی42810بدست آمده است ) (0278عملکرد مالی بیشتر از )

نقش میانجی گری  اجتماعی خارجی بر عملکرد مالی با( پس سرمایه صددر 2622( بدست آمده است )123ز )بیشتر  ا
 معناداری دارد.  نوآوری درخدمات تاثیر مثبت و

 فرضیه چهارم پژوهش تایید می گردد.

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                          (                                                                                                       )جلد اول1041، زمستان 86، شماره 5دوره 
 

78 
 

 مالی تاثیر معناداری دارد. فرضیه پنجم پژوهش: سرمایه اجتماعی خارجی با نقش میانجی گری ریسک شرکت بر عملکرد
ریسک مقدار سرمایه اجتماعی خارجی  بر عملکرد مالی با نقش ميانجی  t-valueناداری ضرایب مع  -13شکل

 شرکت

 
 

(: بارهای عاملی استانداردشده سرمایه اجتماعی خارجی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی ریسک 10شکل )

 شرکت

 
ریسک شرکت  واعی خارجی ( مشخص گردید که ضریب مسیر میان متغیر سرمایه اجتم04( و )03) با توجه به شکل

ضریب مسیر میان متغیر ریسک شرکت و عملکرد  بنابراین معنادار می باشد و (32813بدست آمده است ) (0278بیشتر از )
ز اها بیشتر )میزان تاثیر( متغیر ( بنابراین معنادار است و ضریب بار عاملی82038بدست آمده است ) (0278مالی بیشتر از )

نقش میانجی گری ریسک شرکت  اجتماعی خارجی بر عملکرد مالی با( پس سرمایه درصد 4323است )(بدست آمده 123)
 معناداری دارد.  تاثیر مثبت و

 فرضیه پنجم پژوهش تایید می گردد.

فرضیه ششم پژوهش: سرمایه اجتماعی خارجی با نقش میانجی گری تجدید استراتژی بر عملکرد مالی تاثیر معناداری 
 دارد.

 
 
 
 
 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                          (                                                                                                       )جلد اول1041، زمستان 86، شماره 5دوره 
 

79 
 

مقدار سرمایه اجتماعی خارجی  بر عملکرد مالی با نقش ميانجی  t-value(: ضرایب معناداری 15شکل )

 تجدیداستراتژی

 
 

(: بارهای عاملی استانداردشده سرمایه اجتماعی خارجی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی 18شکل )

 تجدیداستراتژی

 
تجدید استراتژی  مسیر میان متغیر سرمایه اجتماعی خارجی و ( مشخص گردید که ضریب08( و )02) با توجه به شکل

ضریب مسیر میان متغیر تجدید استراتژی و  بنابراین معنادار می باشد و (082818بدست آمده است ) (0278بیشتر از )
ها ( متغیر)میزان تاثیر ( بنابراین معنادار است و ضریب بار عاملی72987بدست آمده است ) (0278عملکرد مالی بیشتر از )

نقش میانجی گری جتماعی خارجی بر عملکرد مالی با ( پس سرمایه ادرصد 8328بدست آمده است ) (123بیشتر  از )
 معناداری دارد.  تجدید استراتژی تاثیر مثبت و

 فرضیه ششم پژوهش تایید می گردد.

 اثیر معناداری دارد.سرمایه اجتماعی با نقش میانجی گری فعالیتهای کارآفرینانه بر عملکرد مالی ت
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 فعاليت های کار آفرینانهسرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی  t-value(: ضرایب معناداری 17شکل )

 
 

فعاليت های کار (: بارهای عاملی استانداردشده سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش ميانجی 16شکل )

 آفرینانه

 
فعالیت های کارآفرینانه   واجتماعی مسیر میان متغیر سرمایه ( مشخص گردید که ضریب 06و )( 09) با توجه به شکل

ضریب مسیر میان متغیر فعالیت های کارآفرینانه  بنابراین معنادار می باشد و (082181بدست آمده است ) (0278بیشتر از )
)میزان تاثیر( متغیر ها  دار است و ضریب بار عاملیبنابراین معنا (01281بدست آمده است ) (0278و عملکرد مالی بیشتر از )

( پس سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی با  نقش میانجی گری فعالیت های درصد 8827( بدست آمده است )123بیشتر  از )
 معناداری دارد.  کارآفرینانه تاثیر مثبت و

 

 برازش مدل مفهومی  پژوهش
استفاده سازگاری  چه حدکل مدل باداده های تجربی مورد تا شخص شودهدف ازارزیابی برازش کل مدل این است که م

 وتوافق دارد.
 برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد که می توانند دارند وجود 0مجموعه وسیعی از معیارها وشاخص های برازندگی

یک شاخص برازندگی  زیرا تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند، در متاسفانه هیچ کدام ازاین ها گیرند. استفاده قرار
شرایط فوق به  ترکیبی از مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ،پیچیدگی مدل ،اص بسته به حجم نمونه، روش تخمینخ

برای برازش  ازاین روافرادمختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخص های مختلفی را متفاوت عمل می کند. طور
 (.0366)کالنتری،  استفاده قراردهند مدل مورد

                                                           
1
 Goodness of Fit 
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آزمون های  که روش ها و (lisrer( بر خالف روش معادالت ساختاری کوواریانسی )pls) در روش مجذور مربعات جرئی
ولی  ر و آموس آنها را محاسبه می کنندآزمون( برای برازش مدل نهایی وجود دارد و نرم افزاری مانند لیزر 08) متعددی

صورت محدود معرفی گشته است که در ادامه به معرفی این هنوز روش های برازش روش مجذور مربعات جزئی به 
 (.0371 )عادل آذر، آزمون های برازشی و مقادیر آنها خواهیم پرداخت

 

Rیا  R-squaresمعيار 
2  

Rمعیار
درونزا یا وابسته تاثیر دارد یا نه.  برای این منظور بکار می رود که نشان دهد آیا متغیر برونزا یا مستقل بر متغیر 2

متوسط و قوی  که بیانگر مقادیر به ترتیب ضعیف، هستند. 89/1و33/1، 07/1ادیر در نظر گرفته شده برای این معیار، مق
 (.0371 )عادل آذر و همکاران، می باشند

 

fمعيار اندازه تاثير یا 
2  

 )کوهن، می گیردکمک  R-squaresبین سازه های مدل را تعیین می کند. و برای تحلیل رابطه از این معیار رابطه 
که به ترتیب نشان  می باشند. 32/1و  02/1،  18/1؛ مقادیری که کوهن برای آن پیشنهاد نموده است عبارتنداز 0(.0766

 ، متوسط و بزرگ دارند.از تاثیر کوچک
 

Qمعيار 
 گيزر -یا استون 2

مقادیر مناسب برای این معیار  این معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص کرده و توسط استون وگیزر معرفی شده است.
بوده که نشان دهنده قدرت پیش بینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازه های  32/1و  02/1،  18/1 به ترتیب برابر با

 برون زای مدل را دارد.
 

  GoFبرازش مدل کلی با معيار 
لی مدل کاربرد دارد بدین معنی که ( معرفی گردیده است که برای برازش ک8114) این معیار توسط تنهاوس و همکاران

را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی در نظر بگیریم معلوم می گردد  38/1،189و  82/1 اگر مقادیر مالک آن یعنی
 که مدل دارای براز ش مناسب است یا خیر.

 نتایج آزمون های برازشی مدل نهایی پژوهش(: 6)جدول 
 شوضعیت براز مقدار آزمون نوع آزمون

Rضریب تعیین یا 
 متوسط 12208  -  12429   -  12848 2

fمعیار اندازه تاثیر یا 
 قوی        12493  -  12377   -  12809 2

Qمعیار 
 متوسط   1247-   1248   -  12882   گیزر -یا استون 2

 متوسط GoF 12492برازش مدل کلی با معیار 

 

 گيری بحث و نتيجه
عه منابع انسانی سرمایه گذاری می کنند، نمی توانند نقش مهم سرمایه اجتماعی را نادیده بگیرند. ازمان هایی که در توسس

اهمیت پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی معرفی مفاهیم و موضوعات نقش کاربردی آن در توسعه و انواع آن است و 

                                                           
1
 Cohen 
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ها، درون سازمان ها و بین سازمان ها را بر  این امر می تواند عملکرد موثری که وجود سرمایه اجتماعی میان سازمان
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و 

 قلمرو درباشد.  های تولیدکننده لبنیات شهریار می های کار آفرینانه شرکت گری فعالیت با نقش میانجیعملکرد مالی 
علت این امردروهله نخست،  علوم رفتاری هیچ گاه نمی توان به پژوهشی پرداخت که صددرصد علمی باشد. دیریت وم

های ذهنی همچون احساسات، عواطف،  ها درزمینه گیری و گردآوری داده وقوع مشکالتی است که درهنگام اندازه
گردآوری  محدودیتی درانجام پژوهش یادکرد،توان ازآن به عنوان  آید. از مواردی که می ها پدید می ها و برداشت نگرش

پرسشنامه درجمع آوری  ابزار استفاده از ،ندکه درحوزه علوم مدیریتهرچ ابزار پرسشنامه بوده است. داده ها بااستفاده از
اما این واقعیت موجب چشم پوشی ازمحدودیت های ابزاری همچون پرسشنامه نمی  ،طالعات بسیاررایج استا و داده ها

 که است، ایران در پژوهشی کارهای مشکالت و ها مشابه محدودیت زیادی حدود تا پژوهش این های تمحدودی شود.

 که اصوالً این به اعتقاد عدم و اعتمادی بی پاسخگویان، فقدان اعتماد داخلی، معتبر منابع فقدان مسائل این اهم

 به توزیع شده پرسشنامه های از ادیتعد تا شد باعث ها این محدودیت از برخی که باشد ثمر مثمر پژوهشی کارهای

 محدودیت هایی که محقق در موانع وچنین  هم نشودو داده کلی برگشت طور به یا و شود داده پاسخ ناقص صورت
 آن مواجه شده است به شرح زیر می باشد: انجام این پژوهش با

 .محدودیت های غیرقابل کنترل 

 .محدودیت های قابل کنترل 

 

 نترلهای غيرقابل ک محدودیت
 پاسخگویی به سواالت، بی دقتی در آنان در حد حاکم نبودن روحیه پژوهش درمیان مشتریان ومحافظه کاری بیش از

 طریق از اطالعات آوری جمع فرهنگ وجود ضعفوقت،  مشتریان به علت کمبود سوی برخی از تکمیل پرسشنامه از

 متغیرهای دموگرافیک با مرتبط سواالت تمام به پاسخگویی دهندگان، ضعف پاسخ کامل همکاری پرسشنامه، ضعف

 علمی تحقیق اهداف با پاسخ دهندگان برخی نبودن تحقیق، آشنا بیشترتوسعه  جهت زمان دهندگان، کمبود پاسخ توسط

 .مرتبط ن پاسخهای دادن و

 

  های قابل کنترل محدودیت
دریافت نشد  ده تکمیل ومه های توزیع شتمام پاسخنا صرف زمان بسیار، و پیگیری های مستمر علیرغم تمهیدات الزم و

به سختی  کار تعمیم پذیری گسترده اغلب در به طورکلی مقایسه و پرسشنامه های دیگرتوزیع گردید. ،برای جبران و
استحکام  ،بتوانیم تا اندازه ای به هدفمندی وقتی که درطرح خود پژوهش علمی تا در ،حاصل می شود. افزون براین

راه دشواری راباید  ،اعتماد دست یابیم دقت و ،صرفه جویی عینیت، تعمیم پذیری، تکرارپذیری، ،آزمون پذیری وحداکثر
 بپیماییم.

اشتیاق در کارکنان در جهت دستیابی به اهداف  ایجاد شور و :که فرضیه اول پیشنهاد می شود صل ازباتوجه به نتایج حا
لبنی شهرستان شهریار، ارائه خدمات درزمینه  های فعال در بخشخوب با شرکت مشترک شرکت، ایجاد تعامل مناسب و

 پاسخگویی به نیازهای آتی مشتریان، ارائه خدمات جدید در زمینه محصوالت جدید.

جهت بخش های مختلف های غیر رسمی در  : ایجاد کانالاصل ازفرضیه دوم پیشنهادمی شودکهباتوجه به نتایج ح
ایجاد کانال های بازاریابی  بین همکاران بخش های مختلف شرکت، اطالعات، ایجاد اعتماد در انتقال دانش و تسهیم و
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جذب  جهت دستیابی به مشتریان جدید، ارائه ایده های جدید درزمینه محصوالت وخدمات، توسعه فعالیت های جدید و
 .تسریع در خدمت رسانی ارباب رجوعانبیشتر مشتریان، 

: ایجاد ارمان واهداف مشترک میان کارکنان شرکت، با وضع باتوجه به نتایج حاصل ازفرضیه سوم پیشنهادمی شودکه
سبب ارتقا  میان کارکنان و هویت در سبب شناخت شخصیت و ،کاری خود ارزشهای بنیادی درمیان گروه های اصول و

 دستیابی به بازارهای بیشتر، ایجاد سیستم های سرمایه اجتماعی در درون سازمان بشوند، ایجاد موقعیت مطلوب در بازار و
 .محصوالت هدف درجهت افزایش خدمات وتشویقی برای همکاریهای بیشتر، تغییر بازار 

که: ایجاد تعامل مناسب با سایر شرکتهای تولید کننده لبنیات،  باتوجه به نتایج حاصل ازفرضیه چهارم پیشنهادمی شود
 .رقبا جهت دستیابی به مشتریان ل باایجاد تعام

م پیشنهادمی شودکه: ایجاد ارتباط مناسب با رقبا، جذب سرمایه گذاران جهت فرضیه پنج باتوجه به نتایج حاصل از
راه اندازی محصوالت جدید، داشتن روابط دوستانه با مشتریان جهت حفظ مشتریان فعلی،  افزایش فعالیت های شرکت و

 جذب بیشتر مشتریان از طریق رقبا. توسعه فعالیت های جدید و

: ایجاد کانال های ارتباطی با مشتریان جهت دسترسی به که می شود شم پیشنهادفرضیه ش باتوجه به نتایج حاصل از
مشتریان جدید، افزایش استراتژی های بازاریابی جهت دست یابی به اهداف شرکت، تغییر ساختار در جهت منافع واهداف 

  .اساسی شرکت

سازمانی جهت ایجاد خدمات بهینه وجدید،  : استفاده از نیروهایصل ازفرضیه هفتم پیشنهادمی شودکهباتوجه به نتایج حا
 محصوالت لبنی، تغییر ساختار سازمان درجهت اهداف و افزایش استراتژی های بازاریابی جهت دست یابی به بازار

تفویض ، دلبسته کردن کارمندان به سازمان از طریق ایجاد مداخله در تصمیم گیری های سازمانرضایت کارکنان، 
 .کامندان اسب جهت هم فکری مدیران ومحیط من ایجاد واختیارات به کارمندان 

معرفی مشتریان  : استفاده از رقبا جهت کانال های ارتباطی وودکهباتوجه به نتایج حاصل ازفرضیه هشتم پیشنهادمی ش
راهم جدید به شرکت، هم جهت نمودن استراتژی های سازمان درجهت استراتژی های رقبا جهت تعامالت سازنده، ف

ر ایجاد د با تأکیب ژهوی ای آنها به های حرفه ازمان در راستای توسعه قابلیتان سهای آموزشی برای کارکن کردن فرصت
 .دهای ارتباط فردی و گروهی افرا و تقویت مهارت

اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی گری فعالیت های هش نشان داد بررسی تاثیر سرمایه از آنجاییکه این پژو
بررسی سرمایه اجتماعی با نقش میانجی گری کیفیت خدمات و بررسی متغیرهای دیگر سرمایه  نه می باشد.کارآفرینا

عالوه بر آن این پژوهش می تواند در سایر صنایع مورد  اجتماعی می تواند برای تحقیقات آتی مورد بررسی قرارگیرد.
 بررسی قرار گیرد.

 

 منابع 

 انتشارات سازمان  ،و بهبود عملکرد کارکنان یابیارز یبرا رانیمد یملکرد، راهنماع تیریمد ،(0378) ،بهزاد ،ییابوالعال
 .یصنعت تیریمد
 چاپ اول ،یتهران: انتشارات جاجرم ،نظرات و الگوها ف،ی: تعارینیکارآفر ،(0367) ،محمود ،یانیپوردار احمد. 
 براساس مدل رانیاز اگ یشرکت مل یسازمان یتعال یابیارز ،(0378) ،یگل اور، مرتض ،نیحس ب،یاد EFQM  مطالعات

  .48-82 صص ،91 شماره ،و سوم ستیسال ب ،)بهبود و تحول( تیریمد
 ،شرکت  یعملکرد مال یارتقا یندیفرآ یالگو ،(0372) ،یعل ،یمهراب ،فرج اله ،یمیرح ،هیسم ،یگنجعل ،سیبلق باورصاد

  .083-019 صص ،89 شماره ،یراهبرد تیریمدمطالعات  ،جامع تیفیک تیریو مد یبه هنگام، چابک دیبراساس تول
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 هیسرما ریتأث یبررس ،(0370) ،عامر ،یدهقان نجم آباد ،رضازاده، آرش ،طهمورث ،یآقاجان ،بهزاد ،یشوق ،محمد ران،یپ 
 ،0شماره  ،8سال  ،یدر علوم انسان تیفصلنامه ابتکار و خالق ،یگر ختهیر عیکارکنان در صنا تیبر خالق یاجتماع
 .068-083صص 

 کوچک و متوسط استان  یها بنگاه یو عملکرد مال ینیبه کارآفر شیگرا ریتأث ،(0372) ، مریم،فکرت ، رحیم،زاده یتق
 .828-830، صص 66، شماره 83، دوره یغرب جانیآذربا

 بر  یاعاجتم هیسرما ریتأث یبررس ،(0373) ،اشرف ،ییرزایم ،الهام ،ییرضا ،عبدالصمد ،یندیل زپوریعز ،عبداهلل ،یتوکل
 ،0 دوره  ،یاجتماع هیسرما تیریمدفصلنامه  ،استان قم( یاتی)مورد مطالعه: اداره کل امور مال یفکر هیسرما یمؤلفه ها

  .869-882 صص ،8 شماره
 یبر عملکرد مال یارتباط با مشتر تیریابعاد مد یبررس ،(0373) ،یبخش توانا، عل ضیف ،احمد ،یچقوش جعفرنژاد 

دانشگاه آزاد  ،و اقتصاد تیریمد ،یبر حسابدار یکردیرو یمل شیهما نیدوم ،یگمرکات بندر انزل فعال در یشرکت ها
 .واحد فومن و شفت یاسالم

 کارکنان دانشگاه علوم  یسازمان یریادگیدر  یاجتماع هینقش سرما ،(0372) ،اکبر یعل ،یجاریب ،زاده، اصحاب بیحب
  .034-013 صص ،0 شماره ،سال چهارم ،یانتظام یرویمنابع در ن تیریمد ،نیام یانتظام

 در  ینوآور ندیفرآ قیاز طر یو عملکرد مال یسازمان یریادگیرابطه  یبررس ،(0373) ،رضوان ،یسبزه عل ،ریام ،یخانلر
 .971-993 صص ،4شماره  ،8دوره  ،یبازرگان تیریمد ،گانیگلپا یصنعت یشرکت ها

 یاطالعات بر سنجه ها یفناور ریتأث یالگو یطراح ،(0362) ،شعبان ،یاله ،دیسع ،یفتح ،دیدحمیس ،ینیحس خداداد 
  .63-80 صص ،48 شماره ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس ،لیفرا تحل کردیبا رو یعملکرد مال

 ،یانجیبر نقش م دیکبر عملکرد نوآورانه: با تأ یاجتماع هیسرما ریتأث یبررس ،(0373) ،عطاءاله ،یهرند ،حامد دهقانان 
 تیریمد یفصلنامه  ،اطالعات( یفناور یفعال در حوزه  یرانیا انیدانش بن یشرکت ها یانتقال دانش )مطالعه مورد

  .88-0 صص ،0 شماره ،سال سوم ،ینوآور
 هینقش سرما ،(0378) ،میکاظم پور، مر ،غالم زاده، حجت ،یمجتب ،یلیزارع خل ،دریح ،یچوپان ،دیپور، سع یرجائ 

 شماره ،88دوره  ،و توسعه تیریمد یفصلنامه  ،معلم مهیب یکارکنان در شرکت سهام یبه نوآور شیدر گرا یاجتماع
  .067-080 صص ،0
 یشبکه ها ریسنجش تاث ،(0378) ،دیملکان، مج ،رضا ،یمحموداوغل ،پور، حوا یمیابراه ،رمسعودیام ا،ین شهرام 

و  ستیسال ب ،یکاربرد یجامعه شناس ،دانشگاه مازندران انیدانشجو یموردمطالعه  ،یاسیبر مشارکت س یاجتماع
  .38-07 صص ،0 شماره ،هشتم

 مه،یب یشرکتها یعملکرد مال یبر رو یاجتماع هی، نقش سرما(0378) ،حامد ،یآزاد ،ناصر ،یرسپاسیم ،فرزانه ،درپوریح 
 .یجرجان میحک یتفاعرانیغ یگرگان، موسسه آموزش عال ن،ینو تیریعلوم مد یمل شیهما نیدوم
 و  یارتباط یها یفناور یمولفه ها یعامل لیتحل ،(0373) حمد،میدس ،یمیمق یرج،ا ،یملک محمد میر،ا ،یگیب علم

 ،یمجله اقتصاد و توسعه کشاورز ،رانیا یکشاورز جیدر سازمان ترو یسازمان ینیمرتبط با توسعه کارآفر یاطالعات
  .01-0، صص 0، شماره 83دوره 

 بهره  زانیبر م یفکر هیو سرما یاجتماع هیابعاد سرما ریتأث یبررس ،(0372) ،احسان ا،یالرعا نیام ،دیدوشن، سعن یاثیغ
  .817-063 صص، 61شماره  ،و پنجم ستیسال ب ،)بهبود و تحول( تیریمطالعات مد ،یمنابع انسان یور
 فصلنامه مطالعات  ،و نگهداشت کارکنان تیدر رضا یفکر هیرمانقش س ،(0374) ،جالل دیس ،یاحمد ،ینق ،یفاضل

 .081-72صص  ،06 شماره ،سال پنجم ،یستار دیشه ییدانشگاه هوا تیریدانشکده مد ،یمنابع انسان
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 نیب شیهما ،مختلف یها طیدر مح یو برون یدرون زشیانگ ریتأث ،(0372) ،فر، حسن یزاهد ،میمر ،یخضر ییقرا 
 .رانیدر ا یو علوم انسان تیریدم یپژوهش ها یالملل
 یمشارکت ها زانیمسجد محله بر م تیاثر مرکز یبررس ،(0373) ،اصغر یآبرون، عل ،عباس زاده، شهاب ،بایفر ،ییقرا 

 .یشهر اسالم یبر مؤلفه ها دیبا تأک یشهر تیریو مد یزیبرنامه ر یکنفرانس مل نیششم ،نیساکن یمذهب
 ،یساختار هیسرما یریاندازه گ یبرا یارائه چارچوب مفهوم ،(0378) ،محمدرضا ،یزاهد ،دیرمضان، مج ،رضایعل قزل 

 .83-23صص  ،39شماره  ،سال دهم، پارک ها و مراکز رشد یاطالعات، فصلنامه تخصص یرشد فناور ،در دانشگاه
 آن با توسعه طه و راب یانسجام اجتماع یفاز لیتحل ،(0373) ،یهد ،یریزب ،لیاسماع ،یابونور ،زهرا ،یموغار یمیکر

 .843-880، صص 3شماره  ،چهل و نهم یدوره  ،یاقتصاد قاتیتحق ،یاقتصاد
 ،مناسب جهت ارتقاء آن در شرکت  یبه منظور ارائه مدل یاجتماع هیسرما یمؤلفه ها ییشناسا ،(0374) ،اعظم کشاورز

 .واحد بوشهر ،یدانشگاه آزاد اسالم ،ارشد ینامه کارشناس انیپا ،استان بوشهر یتعاون یها
 عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران  یابیارز ،(0370) ،دیعرب، وح ،لوفرین مان،یا ،تورج ،ییکالیم یبیمج

  .008-013 صص ،سال نهم ،تیریفصلنامه مد ،پژوهشگرEFQM  براساس مدل
 به مراکز  انیمشتر یدر وفادار یارتباط با مشتر تیرینقش مد ،(0372) ،وبیا ،یاسالم، بیحب ،یهنر ،احمد ،یمحمود

 .816-067 صص ،88 شماره ،یورزش تیریمطالعات مد ،انیمشتر یحیتفر
 یو فرهنگ یبخش خدمات اجتماع یدر سازمان ها یسازمان ینیعوامل موثر بر کارآفر ،(0373) ،دمحمدیس ،یمیمق 

 .96-89صص  ،9 سال دوم، شماره ت،یریفرهنگ مد فصلنامه ،رانیا یدولت
 یدر شرکتها یبر عملکرد مال ینیبه کارآفر شینقش گرا لیو تحل هیتجز ،(0374) ، ریزان،یامان ، سمیه،یمنوچهر 

 .شهرستان سنندج یخدمات
 انش کارکنان شرکت نفت و مؤثر د میدر تسه یاجتماع هینقش سرما یبررس ،(0378) ،آغاز، عسل ،فر، احسان مهربان

  .038-017 صص ،80 شماره ،سال ششم ،در صنعت نفت یو منابع انسان تیریمد ،گاز پارس
 9، دوره یبازرگان یها یبررس ،نگاه کیدر  یسازمان ینیو کارآفر ینیکارآفر ییو چرا یستی(، چ0372) ،یمجتب د،یناه، 

 .26-37، صص 39شماره 
 هیسرما یبررس ،(0371) ،نیسح ،ینیآقا حس ،یعل ،یبرزک یشائم ،لیاسماع ،محمد فیانصار ،یعل ،ینصراصفهان 

جامعه  ،(یدر آثار سعد تیریمد یآموزه ها کردیاستان اصفهان )با رو یخدمات یسازمان در سازمان ها یاجتماع
  .034-019 صص ،0شماره  ،و دوم ستیسال ب ،یکاربرد یشناس

 انیدانش بن یشرکت ها ینسازما یریادگیو انتقال دانش در  یاجتماع هینقش سرما نییتب ،(0373) ،عطاءاله ،یهرند، 
  .068-080 صص ،4 شماره ،سال اول ،یفناور توسعه تیریمد فصلنامه

 ،از  یرانیدر شهر ا یاجتماع هیسرما یمؤلفه ها یابیارز ،(0374) ،طراوت، محدثه ،رضا ،یخمر انیپاس ،محسن هنرور
-40 صص ،33 شماره ،سال دوازدهم ،نظر یو شهرساز یعمارهنر م یمرکز پژوهش ،یفارس اتیمتون کهن ادب چهیدر
26.  
 کوچک یصنعت یشرکت ها ینیکارآفر شیدر افزا ینقش عوامل سازمان یبررس ،(0372)، رضا، یشافع، فرهاد، ییوفا ،

  .029-833، صص 4، شماره 04دوره 

 مورد  انیدر دانشجو تیخالق جادیبر ا یاجتماع هیسرما ریتأث ،(0374) ،نیمیس ،یوسط ینصراله ،یمهد سه،یو(
  .044-080 صص ،3شماره  ،سال سوم ،یاجتماع مطالعاتاسالم و  ،(المیدانشگاه ا تیریمد انیمطالعه: دانشجو
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 0 شماره ت،یریفرهنگ مد فصلنامه ،یسازمان ینیعملکرد کارآفر یابیو ارز تیریمد ،(0374) ،ریجهانگ ،یفارس یدالهی ،
 .021-087 صص

 فصلنامه ژئو  ،یمل ینوساز توسعه و ندیدرفرآ یراهبرد ییوخود اتکا یاجتماع هیسرما (،0378) ،عباس ،نژاد یمصل
 .78-89صص  ،شماره دوم ،زدهمیسال س ،کیپلت
 با رشد  یعملکرد ورتبه عملکرد یابیارز یارتباط شاخص ها نییتب ،(0373) ،نیرام ن،یعموق ی، زمانیمصطف ،افشار

 .86-0 صص ،دوره ششم شیراز،  دانشگاه  یحسابدار  یها پیشرفت له شرکت، مج
 رفتهیپذ یکننده ارزش برند در شرکتها نییعوامل تع یبررس(، 0378) ،یجمهور ی، محمد پور، حاجحهیمل ،انیمیابراه 

 صص، 88 رهشما سال دوم، ،یاقتصاد و حسابدار ت،یریمد یتخصص یمجله علم ،شده در بورس اوراق بهادار تهران
92 -62. 

 یسازمان ینیکارآفر یمولفه ها یبند تیوالو ییشناسا (،0378) ،یهاد سوار، ریش یرزق مه،یفه ،یمحمود یمشهد 
فصلنامه  ،شهر تهران یساختمان ستاد :)مورد مطالعه یسلسله مراتب لیتحل کردیبا رو یارشاد اسالم وزارت فرهنگ و
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