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چکیده
در سالهای اخیر ،مقوله روانشناسی مثبت توجه روانشناسان را به خود جلب کررد اسرت امرروه سرا اه
سرمایههای انسانی و اجتماعی ،سرمایه روانشناختی را میتوان مبنرای مییرت ربرابتی در سراهمانهرا در نررر
گرفت .بهطوری که این جنبش به حوه مدیریت و رفتار ساهمانی هم را یافته اسرت و اه ننارا کره امرروه
ساهمانها تأکید هیادی بر منابع دانشی بهجای منابع مالی میکنند ،سژوهش حاضرر بره بررسری ترأثیر سررمایه
روانشناختی بر سرمایه فکری اه طریق سرمایه اجتماعی سرداخته اسرت .جامعره نمراری سرژوهش ،کارکنران
ادار کل نموهش و سرورش شهر تهران در سال  5931بودند که حام نن طبق نخرین نمار در سال یادشد ،
 084نفر بود .بر اساس جدول مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی ساد  450 ،نفر به عنوان نمونه انتخرا
شدند .روش سژوهش توصیفی اه نوع همبستگی است و برای جمعنوری داد ها سرسشنامه بهکار گرفته شرد.
سایایی سرسشنامه اه طریق نلفای کرونباخ محاسبه شد و برای بررسی روایی سرسشنامه تحلیل عاملی مرتبه اول
و مرتبه دوم اجرا شد .برای بررسی روابط علی میان متغیرها مدلساهی معادالت ساختاری با نرمافریار لیریرل
بهکار گرفته شد .نتایج نشان داد سرمایه روانشناختی تأثیر مثبت و معناداری برر سررمایه اجتمراعی و سررمایه
فکری دارد .همچنین ،سرمایه اجتمراعی برر سررمایه فکرری ترأثیر مثبرت و معنراداری دارد .در نهایرت ،ترأثیر
غیرمستقیم سرمایه روانشناختی بر سرمایه فکری اه طریق سرمایه اجتماعی نیی تأیید شد.
واژگان کلیدی :روانشناسی مثبت ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه روانشناختی ،سرمایه فکری.
تاریخ دریافت 32 :فروردین 7231

تاریخ پذیرش 8 :خرداد 7231

 استاد ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران( ،نویسنده مسئول):
khanifar@ut.ac.ir

 کارشناسیارشد ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 دانشجوی دکتری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 کارشناسی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

 .1مقدمه
امروزه توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه مستلزم بهکارگیری بهتر و مؤثرتر منابع
و داراییها بهمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده است (محمودی و همکااران.)7232 ،
هر جامعه عالوه بار مناابع و دارایایهاای ماا ی و انساانی ،مناابع سارمایه اجتمااعی و
01

روان شناختی نیز دارد که از پیوندها و روابط اثربخش افراد جامعاه و شارایط روحای و
روانی آنان ناشی میشود .سازمانهای مبتنی بر دانش بخشی بزرگ و حیااتی از جواماع
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مدرن را تشکیل میدهند و سهم بیشتر و مؤثرتری در بازار بهدست مایآورناد .دیادگاه
دانشمحور نشان میدهد که دانش منباع الالی ارزش اسات و ایجااد ارزش ساازمانی
به طور عمده ،تابعی از توانایی سازمان برای جمعآوری و بهکاارگیری داناش اسات .باه
وسیله دانش ،سازمان میتواند اطالعات تدوینشده خود را با جنباههاای ارزش افازوده
انسانی مثل بینش ،کارآفرینی ،مفاهیم و تجربهها بهکار برد (عالماه و همکااران.)7231 ،
در محیط کسبوکار رقابتی امروز سرمایه ما ی خود ابزاری مناسب برای مزیات رقاابتی
پایدار شرکت نمیباشد .در پاسخ به ایان نیااز ،سارمایه روانشاناختی 7مثبات ،سارمایه
اجتماعی 3و سرمایه فکری 2به عنوان شکلهای سرمایه مکمل سرمایه ما ی ظاهر شادند
( وتانز و همکاران .)3272 ،سرمایه اجتمااعی مراجاع رواباط اجتمااعی و هنجارهاا و
ارزشهای راهنمای آنها را منعکس میکند .سرمایه فکری عبارت است از مهارتهاا و
تجارب کارکنان ،روابط مشاتری ،لاالحیت فناوراناه ،داناش و فرهناا ساازمانی کاه
موفقیت شرکت را در فضاای کساب وکاار رقاابتی اماروز حمایات مایکناد (تاامر ،1و
همکاران .)327 ،سرمایه اجتماعی ،مفهومی کلیدی در متون نظری جامعهشناسی جدید
است .نقش مؤثر این مفهوم در ساختار روابط میان افراد ،گروهها و سازمانهاا ،کاارکرد
1 Psychological Capital
2 Social Capital
3 Intellectual Capital
4 Luthans
5 Tamer

آن در تسهیل ایجاد نتایج سودمندی ،مانند همکاری در نیل به منفعت عمومی و تساهیل
کنش جمعی و بازدههای آن مانند گسترش مشارکت و اعتماد و بدهبستان در جامعه کاه
روابط میان افراد ،گروهها و سازمانها را توساعه و کاارایی آنهاا را افازایش مایدهاد،
تبیینشدنی است (جاهد و همکاران .)7283 ،از طرفی ،سرمایه روانشناختی جنباههاای
مثبت زندگی آدمی را دربرمیگیرد .سرمایه انسانی و اجتماعی آشاکار باوده ،باهراحتای
مشاهدهپذیر است و میتوان آن را بهسادگی اندازهگیاری و کنتارل کارد ،در حاا ی کاه
سرمایه روانشناختی بیشتر با قوه بوده و اندازهگیری و توسعه آن دشوار است .بناابراین،
سرمایه روانشناختی شامل درک شخص از خود ،داشتن هدف برای رسیدن به موفقیات
و پایداری در برابر مشکالت تعریف میشود (گلداسمیت 7و همکاران.)7331 ،
در اقتصاد مبتنی بر دانش فکری سارمایه فکاری باه منظاور خلاف و افازایش ارزش
سازمانی بهکار گرفته میشود و موفقیت یک سازمان به تواناییاش در مدیریت این منبع
کمیاب بستگی دارد .عالوه بر این ،یکی از قابلیتهای مهم ساازمانی کاه مایتواناد باه
سازمانهاا در خلاف و تساهیم داناش کماک بسایار کناد و بارای آنهاا در مقایساه باا
سازمانهای دیگر مزیت رقابتی ایجاد کند ،سرمایه اجتماعی است (قلای ای و مشابکی،
 .)7281از طرفی ،سرمایه روانشناختی از مفاهیم نوینی اسات کاه اماروزه م اره شاده
است .در واقع ،طره این رویکارد نشااندهناده نقاش و اهمیات آن در زمیناه سارمایه
اجتماعی است .سرمایه روانشناختی افراد را قادر میکند عالوه بر مقابله بهتار در برابار
موقعیتهای اساترس زا ،کمتار دااار تانش شاده ،در برابار مشاکالت از تاوان باا یی
برخوردار باشند ،به دیدگاه روشنی درباره خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقاایع روزاناه
قرار بگیرند ،بنابراین ،اینگونه افراد سالمت روانشاناختی باا تری نیاز دارناد (بهاادری
خسروشاهی و همکاران .)7237 ،بنابراین ،سازمانها و بهطور خاص ،ادارهکل آموزش و
پرورش ،از آنجا که با افراد سروکار دارند و در حال عرضاه خادمت باه آنهاا هساتند،
نیازمند کارکنانیاند که تواناییهای خود را باور داشته باشند ،بتوانند ارتباا درسات باا
1 Goldsmith

دیگران برقرار کنند و برای جامعه و سازمان ارزشآفرینی کنند .از ایان رو ،در پاووهش
حاضر مصاحبه با کارکنان و مدیران ادارهکل آموزش و پرورش نشان داد این سازمان در
حوزه سرمایه روانشناختی ،سرمایه فکری و توساعه سارمایه اجتمااعی خاود باه نحاو
م لوبی عمل نمیکند؛ بنابراین ،به نظار مایرساد در نحاوه شاکلگیاری سارمایههاای
01

روانشناختی و فکری ،و همچنین توسعه مادیریت داناش در ایان ساازمان باین وضاع
موجود و وضعیت م لوب شکاف وجود دارد .بنابراین ،محققان بر آن شدند اثر سارمایه
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روانشناختی بر سرمایه فکری در میان کارکنان ادارهکل آموزش و پرورش شهر تهران با
درنظرگرفتن نقش سرمایه اجتماعی بررسی کنند .همچنین ،در پووهش حاضر بر خالف
تحقیقات پیشین ،که ارتبا متغیرهای سارمایه روانشاناختی و سارمایه فکاری ،سارمایه
روانشناختی و سرمایه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بهطور مجزا بررسای
شده بود ،ارتبا این سه متغیر در یک مادل کلای بررسای مایشاود .بناابراین ،یکای از
دستاوردهای این پووهش ،توانایی مدل پیشنهادی ارزیابی همزمان سه متغیر یادشده است
که تاکنون در یک مدل با هم گنجانده نشده است.

 .2مباني نظری
سرمایه اجتماعي
سرمایه اجتماعی که ریشهای جامعهشناسانه دارد ،اهرمی توفیفآفرین و بساتری مناساب
برای بهرهوری سرمایه انسانی و فیزیکی ،و راهی برای نیل به موفقیت و بهبود عملکارد
سازمان قلمداد می شاود (احمادی و فایضآباادی ،7232 ،ص .)23باا وجاود اهمیات
موضوع ،یکی از مشکالت کنونی ،بیان تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی است .در ایان
زمینه ،ناهاپیت و گوشال ( )7338سرمایه اجتماعی را مجماوع مناابع و ارزشای در نظار
گرفتهاند کاه در شابکهای از رواباط فاردی و ساازمانی موجاود اسات و از آن نشاأت
میگیرد .در تعریفی دیگر ،سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهاای
اجتماعی است که موجب ارتقای س ح همکاری اعضای جامعاه و کااهش هزیناههاای

تباد ت و ارتباطات میان آنها میشود .از آنجا که سرمایه اجتمااعی ماراودههاای میاان
اعضای سازمان را تسهیل میکند ،منبع سازمانی ارزشمندی محسوب میشود .کلمن نیاز
سرمایه اجتماعی را جنبهای از ساختار اجتماعی میداند که دو ویوگی دارد :کانش افاراد
در درون ساختار را تسهیل میکنند و برخالف سایر اشکال سرمایه ،سرمایه اجتماعی در
ذات ساختار روابط بین افراد و میاان افاراد اسات (کااریلو و رومنای ،3271 ،7ص.)11
سرمایه اجتماعی سه بعد دارد ،که عبارتاند از شناختی ،ساختاری ،و راب های (ناهاپیات
و گوشال.)7338 ،3
بعد شناختي :بعاد شاناختی سارمایه اجتمااعی باه اهاداف ،دیادگاه و ارزشهاای
تسهیم شده میان بازیگران در یک شبکه اجتماعی اشاره مایکناد کاه بخاشهاایی را باا
تعریفها ،تفاسیر و معانی تسهیمشده ،ایجاد مایکناد (تساای و گوشاال .)7338 ،2بعاد
شناختی توسعه فهم مشترک و منساجم ایادلو و یهاا را ،روشهاای مناسابی را بارای
خریداران و تأمینکنندگان به منظور هماهناکردن مباد ت و سهیمشدن در فراینادهای
فکری دیگران تسهیل میکند (دکارو یز و سپاریتو .)3222 ،
بعد ساختاري :بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به ا گاویی از ارتباطاات میاان افاراد
اشاره میکند که نشان میدهد شما به اه کسی و اگونه میتوانید به آنها دست یابیاد
(ناهاپیت و گوشاال .)7338 ،سارمایه اجتمااعی سااختاری از منظرهاای زیاادی ماورد
بررسی قرار گرفته است که روابط اجتماعی یا خصولیات شابکه (اینکاپن و تساانا،1
 ،)3221مانند تسهیم دانش و اطالعات ( سن 2و همکاران )3228 ،و قادرت تعاامالت
اجتماعی (کراوس 1و همکاران )3221 ،را شامل میشود.
1 Carrillo & Romaní
2 Nahapiet & Ghosal
3 Tsai & Ghosal
4 De Carolis & Saparito
5 Inkpen & Tsang
6 Lawson
7 Krause

بعد رابطهاي :بعد راب های به اعتماد ،تعهدات ،احترام و دوساتی موجاود در رواباط
شخصی افراد اشاره میکند (ناهاپیت و گوشاال .)7338 ،اعتمااد ایجااد شاده از طریاف
تعامل مکرر پیشنگری رفتار فرلتطلبانه را کااهش مایدهاد ،ارتباا بااز را تشاویف
میکند و شفافیت رفتاری میان بخشها را بهباود مایبخشاد (دایار و ساینا.)7338 ،7
01

بهطور خالله ،سرمایه اجتماعی راب های بر روابط بلندمدت و مشارکت محاور تمرکاز
دارد که اعتماد ،احترام ،دوستی و عمل متقابل را توسعه میدهد و رفتار مشاارکتی را در
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هنگام کاهش هزینه معامالت ،تسهیل میکند ( ی.)3271 ،3

سرمایه فکری
سرمایه فکری شامل منابع ناملموسی است کاه بارای شارکتهاا مزیات رقاابتی فاراهم
میکند و ارزش بازار و عملکرد ما ی آنها را بهباود مایبخشاد (ساو .)327 ،2سارمایه
فکری را به عنوان «محرکی برای مزایای رقابتی شرکت می داند ،آن را به توانایی شرکت
در مدیریت و بهکارگیری دانش» ،مرتبط میسازد (اسدی و ایوخناه ا قیاانی .)7232 ،در
متون نظری پووهش بیشتر تعریاف هاا دربااره سارمایه فکاری دربرگیرناده ساه عنصار
انسانی  ،ساختاری 1و مشتری (ارتباطی) 2است (شبان و کابیدا.)3272 ،1
بعد انساني :سرمایه انسانی به عنوان مجموعهای از عنالار کلیادی ترکیابشاده از
قبیل دانش ،مهارت ،تجربه ،نگرش ،لالحیت و شایستگی همه کارکنان در نظار گرفتاه
میشود (هندریک و سوسا .)3273 ،8همچنین ،ایان عنالار بایاد کمیااب ،ارزشامند و
1 Dyer & Singh
2 Lee
3 Su
4 Human Capital
5 Structural Capital
)6 Customer Capital (Relational
7 Shaban & Kabida
8 Hendriks & Sousa

بهراحتی قابل تقلید و جایگزینی نباشاند (عرفاات و شاهیمی .)3272 ،7سارمایه انساانی
سبب شده است سازمانها تا حد زیادی به دانش و مهارتهای کارکنانشان برای ایجااد
درآمد ،رشد و بهبود کارایی و بهرهوری متکی شوند (قلی ی و مشبکی.)7281 ،
بعد ساختاري :سارمایه سااختاری عباارت اسات از «هرااه کاه در شارکت بااقی
میماند پس از آنکه کارکنان هنگام شب به خانه میروناد» (روس و روس .)7331 ،3در
تعریفی دیگر ،سرمایه ساختاری شامل همه عوامل ااراوب فیزیکای و غیرفیزیکای در
سازمان مانند ساختار سازمانی ،فرهنا سازمانی ،سیستمهاای عامال ،قاوانین ،روشهاا،
سیستم مدیریت دانش ،پایگاه داده است (زیگن و زگالت.)327 ،2
بعد مشتري (رابطهاي) :سرمایه مشتری یا راب های مبتنی بر شبکه ارتباطی از فعا ن
داخلی (کارکنان) و خارجی (مشتریان ،تأمینکنندگان ،ذی نفعان ،دو ات ،شارکا و رقباا)
شرکت است (عرفات و شهیمی .)3272 ،از طریف این روابط ،سرمایه مشتری همچناین،
ثروت اقتصادی شرکت را از طریف ایجاد وفاداری مشتری ،تعهاد و کااهش هزیناههاای
معامله ،بهبود میبخشد (کهتامکی و همکاران3272 ،؛ تامر 1و همکااران .)327 ،زمیناه
اللی سرمایه مشتری ،دانش جاسازیشده در کانالهای بازاریاابی و ارتباطاات مشاتری
است که در مسیر هدایت کسبوکار ،توسعه مییابد .بسیاری از تعریفهای اخیار ،ایان
طبقه را توسعه بخشیدهاند ،بهطوری کاه شاامل سارمایه راب اهای مایشاود کاه داناش
جاسازیشده در همه ارتباطاتی است که یک سازمان توسعه میبخشد (اسدی و ایوخناه
ا قیانی.)7232 ،

1 Arafat & Shahimi
2 Roos & Roos
3 Zigan & Zeglat
4 Kohtamaki
5 Tamer

سرمایه روانشناختي
سرمایه روانشاناختی یکای از شااخصهاای روانشناسای مثباتگرایای اسات کاه باا
ویوگیهایی مانند باور فرد به تواناییهایش برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشاتکار در
دنبالکردن اهداف ،ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحملکردن مشاکالت تعریاف
01

میشود ( وتانز .)322 ،سرمایه روانشناختی سازهای ترکیبی و به هم پیوسته اسات کاه
اهار مؤ فه ادراکی -شناختی یعنی امید ،خاوشبینای ،خودکارآمادی و انع اافپاذیری
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(تابآوری) را دربرمیگیرد (جدول .)7
جدول  .1ابعاد سرمايه روانشناختي
ابعاد

تعريف

سرمايه روانشناختي

امید

خودکارآمدي

امید حا تی انگیزش مثبت با درنظرگرفتن اهداف روشن برای زندگی است.
در امید از یکسو انگیزه خواستن به اراده برای حرکت به سوی اهداف ،و از
سوی دیگر بررسی راههای مناسب برای حصول اهداف ،نهفته است (بیلی و
سیندر.)3221 ،7
خودکارآمدی قضاوت یک فرد درباره تواناییهایش به منظور انجامدادن یک
عمل است (بندورا.)3228 ،3
خوشبینی به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست و این

خوشبیني

انعطافپذيري

پیامدها به عنوان عوامل ثابت ،کلی و درونی در نظر گرفته میشوند
(پترسون.)3222 ،2

انع افپذیری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است .انع اف-
پذیری لرفا مقاومت منفعل در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده نیست،
بلکه فرد انع افپذیر مشارکتکنندهای فعال و سازنده محیط اطراف خود
است (وا ر .)3227 ،

1 Baily & Synder
2 Bandura
3 Peterson
4 Waller

پیشینه پژوهش
از دوران گذشااته توجااه بااه سااازمانهااا بااه عنااوان بااازیگران اجتماااعی و نیااز دقاات
لاحب نظران به نیازها و مسالل اجتماعی مرتبط باا ساازمان ،زمیناه مسااعدی را بارای
گسترش مفهوم سرمایههای اجتماعی ،روانشناختی و فکاری در حی اه ساازمان ایجااد
کرده است .از زمان شکلگیری این مفاهیم تاکنون ،پووهشهای متعددی در ایان حاوزه
انجام گرفته است ،که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
قلی ی و مشبکی ( ،)7281در پووهشی نقاش سارمایه اجتمااعی در ایجااد سارمایه
فکری در دو شرکت خودروسازی را بررسای کردناد .نتاایج پاووهش آنهاا نشاان داد
سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در ایجاد و بهباود عملکارد سارمایه فکاری و عنالار آن
شامل (سرمایه انسانی ،سرمایه راب های و سرمایه ساختاری) در دو شرکت مورد م ا عاه
دارد .همچنین ،نتایج پووهش قلی ی و مشبکی نشاان داد سارمایه اجتمااعی و سارمایه
انسانی دو شرکت مورد م ا عه در افزایش سرمایه راب های آنها تأثیر مثبت و معنااداری
دارند .در حا ی که سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر سرمایه راب های ندارد .لاابری و
همکاران (  ،)723در پووهشی تأثیر عدا ت سازمانی بر سرمایه روانشاناختی از طریاف
سرمایه اجتماعی (پیمایشای در ادارهکال ورزش و جواناان اساتان الافهان) را بررسای
کردند .نتایج پووهش آنها نشان داد عادا ت ساازمانی باا سارمایه روانشاناختی راب اه
معنادار دارد .همچنین ،عدا ت از طریاف متغیار میاانجی سارمایه اجتمااعی بار سارمایه
روانشااناختی تااأثیر ماایگااذارد .حسااینپااور و آذر ( ،)7232در پااووهش خااود راب ااه
سرمایههای فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی را از نظر مادیران و کارکناان بررسای
کردند .نتایج پووهش آنها نشان داد به ترتیب بعد ارتباطی و انسانی (سرمایه فکاری) و
بعد ارتباطی و شناختی (سارمایه اجتمااعی) بیشاترین اثارات را بار عملکارد ساازمانی
داشته اند .توکلی و همکااران ( ،)7232در پووهشای باا عناوان «بررسای تاأثیر سارمایه
اجتماعی بر مؤ فههای سرمایه فکری (مورد م ا عه :اداره کل امور ما یااتی اساتان قام)»

نشان دادند اثر سرمایه اجتماعی بر مؤ فههای سرمایه فکاری شاامل سارمایه سااختاری،
انسانی و راب های مثبت است .بهادری خسروشاهی و همکاران ( )7237در مقا های بیان
کردند مارور متاون پووهشای حااکی از آن اسات کاه م ا عاات کمای راب اه سارمایه
روانشناختی و سرمایه اجتماعی را بررسی کردهاناد .آنهاا در پاووهش خاود دریافتناد
01

سرمایه روانشناختی و مؤ فههای آن با سرمایه اجتماعی راب ه مثبات و معنااداری دارد.
همچنین ،نتایج تحقیف آنها نشان داد سرمایههای روانشناختی و مؤ فههاای آن قادرناد
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تغییرات بهزیستی روانشناختی را بهطور معناداری پیشبینی کنند .بر این اساس ،افارادی
که سرمایه روانشناختی م لوبتری دارند ،از سرمایه اجتماعی با تری نیز برخوردارند.
امیرخانی و عارفنواد ( )7237در پووهش خود نشان دادند سرمایه روانشاناختی تاأثیر
مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد .همچناین ،آد ار و همکااران ( )3223آو یاو
( )3222نشان دادند سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی راب ه مثبت دارد.
پووهشااگرانی ماننااد اوانااا و ااان )3272( 7و اوی و ماتسااوم ( )3271نیااز در
م ا عات خود نشان دادند سرمایه اجتماعی میتواند بار سارمایه فکاری اثرگاذار باشاد.
همچنین ،اثر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در پووهش آدام و اورکوهارت)3223( 3
تأیید نشد .م ا عات ی 2و همکاران (  ،)327تسای و همکاران (  ،)327یانا و فاام

1

( ،)3223هااافمن 2و همکاااران ( ،)3228یااو 1و همکاااران ( )3272نشااان داد ساارمایه
اجتماعی می تواند بر توسعه سرمایه فکری اثرگذار باشد ،و ی پرز 8و همکااران ()3277
این اثر را تأیید نکردند.
1 Chuang & Chen
2 Adam & Urquhart
3 Lee
4 Tasi
5 Yang & Fam
6 Hoffman
7 Yu
8 Perez

همچنین ،م ابف با م ا عات جیامبین و همکاران (  ،)327سرمایه فکری بار سارمایه
روان شناختی اثر مثبت دارد .اما تامر و همکاران (  )327نشان دادند بعاد خودکارآمادی
سرمایه روان شناختی بر سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری دارد .سرمایه روان شناختی
حا ت روانی مثبت کارکنان است که در بهدستآوردن و حفظ مزیات رقاابتی فراتار از
سرمایههای فکری عمل میکند (سیتن و بازیم .)3277 ،7امیرخانی و عارفناواد ()7237
در پووهش خود با عنوان «تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه روان شاناختی
بر سرمایه اجتماعی» دریافتند که سرمایه روان شناختی بر سرمایه اجتماعی تأثیر مثبات و
معناداری دارد .آنها در پووهش خود برای سنجش متغیر سرمایه روان شناختی از اهاار
بعد امید ،خودکارآمدی ،انع افپذیری و خوشبینی استفاده کردند.
مشبکی و قلی

ی ( )7281در مقا های با عنوان «مزیت رقابتی :تبیاین نقاش سارمایه

فکری و سرمایه اجتماعی» ،دریافتند میان سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی راب ه مثبات
و معناداری وجود دارد .خیرخواه ( )7232نشاان داد باین سارمایه اجتمااعی و سارمایه
فکری ارتبا مثبت و معناداری وجود دارد .مقیمی و همکااران ( )7232بیاان مایکنناد
پیکربندی روابط شبکهای جنبه مهمی از سرمایه اجتماعی است که میتواناد بار توساعه
سرمایه فکری اثر بگذارد .ناهاپیت و گوشاال ( )7338از وجاود راب اهای متقابال میاان
سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی لحبت کردناد .ریچاه و همکااران ( )3223دریافتناد
سرمایه اجتماعی ابزاری حمایتی برای ایجاد سرمایه فکری است.
بر مبنای پیشینه ،فرضیههای پووهش به شره زیر بیان میشود.
فرضیه اول :سارمایه روانشاناختی بار سارمایه اجتمااعی تاأثیر مثبات و معنااداری
میگذارد.
فرضیه دوم :سرمایه روانشناختی بر سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
فرضیه سوم :سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.

1 Cetin & Basim

فرضیه اهارم :سرمایه اجتماعی از طریف سرمایه اجتماعی بار سارمایه فکاری تاأثیر
مثبت و معناداری میگذارد.
براساس فرضیههای پووهش ،مدل مفهومی به شره شکل  7ترسیم میشود.
11
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شکل  .1مدل مفهومي پژوهش

 .3روش پژوهش
از آنجا که هدف پووهش حاضر تعیین روابط علّی میان سرمایه روانشناختی و سارمایه
فکری از طریف متغیر سرمایه اجتماعی است ،پووهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از
نظر نحوه گاردآوری اطالعاات ،تولایفی و از ناوع همبساتگی اسات .جامعاه آمااری
پووهش کارکنان ادارهکل آموزش و پرورش شهر تهران است .تعداد افراد جامعه آماری،
 82نفر است .براساس جدول کرجسی و مورگان ،نمونهای با حجم  37نفار انتخااب
شدند .در مدل تحلیلی پووهش ،سرمایه روانشناختی متغیر مساتقل ،سارمایه اجتمااعی
متغیر میانجی و سارمایه فکاری متغیار وابساته اسات .ابازار الالی گاردآوری دادههاا

پرسشنامه است .برای سنجش سارمایه روانشاناختی پرسشانامه سارمایه روانشاناختی
وتانز و همکاران ( )3221با طیف پنجدرجهای بهکار گرفته شاد .ایان پرسشانامه ابعااد
امید ،انع افپذیری ،خوشبینی و خودکارآمدی را میسنجد و هر بعد با شاش پرساش
سنجیده میشود .برای سنجش سرمایه اجتماعی پرسشنامه مورا و همکااران (  )327باا
طیف پنجدرجهای یکرت بهکار گرفته شد .در این پرسشنامه اهار گویه بارای سانجش
بعد ساختاری ،سه گویه برای بعد راب های و دو گویه نیز بارای سانجش بعاد شاناختی
بهکار رفته است .برای سنجش سرمایه فکری پرسشانامه تاامر و همکااران (  )327کاه
مبتنی بر پرسشنامه بونتیس ( )7338است ،بهکارگرفته شد ،که نه گویه برای سنجش بعد
مشتری ،هشت گویه بارای سانجش بعاد انساانی و هشات گویاه بارای سانجش بعاد
ساختاری است .به منظور سنجش پایایی ،با بهکارگیری نرمافزار  SPSSآ فاای کرونباا
محاسبه شد که به ترتیب ،برای سرمایه روانشناختی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فکاری
برابر با  2/187 ،2/177و  2/811به دست آمد و برای کل پرسشنامه  2/822محاسابه شاد
که اون بیش از  2/1به دست آمد ،پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

 .4یافتهها
در نمونه مورد بررسی 13/1 ،درلد مرد و  2/2زن بودناد ،سان  22/1درلاد زیار 22
سال 28/7 ،درلد  27تا  2سال 37/ ،درلد  7تا  12سال و  1درلد نیاز باا ی 12
سال بود .درباره س ح تحصیالت نیز  2/درلد دارای مدرک دیپلم و زیر دیاپلم78/3 ،
درلااد کاااردانی 2/2 ،درلااد ماادرک کارشناساای و  2 /8درلااد نیااز دارای ماادرک
کارشناسیارشد و با تر بودند.
قبل از واردشدن به مرحله آزمون فرضیهها و مدلهاای مفهاومی پاووهش ،لاحت
مدلهای انادازهگیاری متغیرهاای بارونزا (سارمایه روانشاناختی) و درونزا (سارمایه
اجتماعی و سرمایه فکری) بررسی شاد .از ایان رو ،در اداماه ،مادلهاای انادازهگیاری
متغیرهای پووهش بهطور جداگانه تحلیل شد و با شاخصهای بررسی روایای و پایاایی

مدل پووهش تأیید شدند .همچنین ،همبستگی بین سازهها بررسی شد .هماه متغیرهاا از
رویه و توزیع مناسبی برخوردار هستند و پراکندگی تمامی متغیرها حاول عادد  2اسات
(جدول .)3
جدول  .2همبستگي میان متغیرهاي درونزا و برونزا
11

همبستگي میان متغیرها

سرمايه روانشناختي

سرمایه روانشناختی

7
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سرمایه اجتماعی
سرمایه فکری

سرمايه اجتماعي سرمايه فکري
-

-

**

2/ 22

7

-

**

2/12

**2/182

7

** معناداری در س ح  33درلد اطمینان

همانطور که جدول  3نشان میدهد ،روابط متغیرهای پووهش در سا ح معنااداری
 2/27معنادارند .در این میان ،بیشترین همبستگی معنادار مربو باه راب اه باین سارمایه
اجتماعی و سرمایه فکری با  2/182درلد است و کمترین همبستگی مرباو باه راب اه
بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی با  2/ 22درلاد اسات .بناابراین ،هرگوناه
بهبود در متغیر برونزا (سرمایه روانشناختی) باعث بهبود در متغیرهای درونزا (سرمایه
اجتماعی و سرمایه فکری) میشود.
در ادامه ،از طریف تحلیل مسیر فرضیههای پووهش آزمون میشود.

شکل  .2مدل مفهومي پژوهش در حالت ضرايب استاندارد

شکل  3ا گوی معاد ت ساختاری در حا ات تخماین ضارایب اساتاندارد را نشاان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود سرمایه روانشناختی بار سارمایه اجتمااعی 2/13
درلد و بر سرمایه فکری  2/21تأثیر میگذارد .همچنین ،سرمایه اجتمااعی بار سارمایه
فکری  2/2درلد اثر میگذارد.
شکل  2ا گوی معاد ت ساختاری در حا ت اعداد معناداری را نشان میدهاد .مادل
اعداد معناداری نشان میدهد که آیا راب ه بین سازه و بعاد ،و بعاد و شااخص معناادار
است یا خیر .اعداد معناداری میزان معنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان میدهاد و
اگر مقدار آن بزرگتر از قدر م لف عدد  7/32باشد ،پارامترهای مدل معنادارند .باا توجاه
به اینکه برخی اعاداد معنااداری پارامترهاای مادل از قادر م لاف  7/32بزرگتار اسات؛
بنابراین ،فرضیههای متغیر مربو به آن تأیید میشود.

شکل  .3مدل مفهومي پژوهش در حالت اعداد معناداري

همانطور که شکل  2نشان میدهد ،مقدار اعداد معناداری میان متغیرها از قدر م لف
 7/32بیشتر است ،بنابراین ،فرضیههای اول ،دوم و سوم تأیید مایشاود .یعنای ،سارمایه

روانشناختی بر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری تأثیر مثبت معنااداری دارد .همچناین،
سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول  .3تحلیل مسیر ارتباط بین متغیرهاي پژوهش
11

فرضیه

مسیر

ضريب بتا آماره تي نتیجه فرضیه

3

سرمایه روانشناختی← سرمایه فکری

2/2

1/13

تأیید

2

سرمایه اجتماعی← سرمایه فکری

2/21

2/83

تأیید

جدول  .4نتايج بررسي تأثیر غیرمستقیم بین متغیرهاي پژوهش
فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضريب تأثیر

کل

آماره تي

مستقیم غیرمستقیم مستقیم غیرمستقیم بتا آماره تي

روانشناختی

سرمایه

سرمایه فکری

سرمایه اجتماعی

2/21

2/28

2/83

/33

1/32 2/11

نتیجه فرضیه
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7

سرمایه روانشناختی← سرمایه اجتماعی

2/13

2/83

تأیید

تأیید

 .5بحث و نتیجهگیری
در جهان کنونی که دوره تحو ت جامگسیخته و به قول تافلر ،دوره جابهجایی قادرت
است؛ بحث مدیریت داراییهای ملموس و ناملموس سازمانها از جمله مبااحثی اسات
که به لورت همهجانبه افف تحو ت مدیریت را تحت تأثیر قرار داده اسات .باه عقیاده
استورات ( )7331سرمایه فکری مجموعهای از داناش ،اطالعاات ،دارایایهاای فکاری،
تجریه ،رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند برای ایجااد ثاروت باهکاار گرفتاه
شود .در واقع ،سرمایه فکری همه کارکنان ،دانش ساازمانی و توانااییهاای آن را بارای
ایجاد ارزش افزوده دربرمیگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میشود.
نتایج آزمون همبستگی میاان متغیرهاای بارونزا (سارمایه روانشاناختی) و درونزا

(سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری) همبستگی معنااداری در سا ح  2/33نشاان داد کاه
بیشترین همبستگی معنادار مربو به راب ه بین سارمایه اجتمااعی و سارمایه فکاری باا
 2/182درلااد اساات و کمتاارین میاازان همبسااتگی معنااادار بااه راب ااه بااین ساارمایه
روانشناختی با سرمایه اجتماعی با

 2/2درلد مربو است .این بادین معناسات کاه

هرگونه بهبودی در متغیر بارونزا (سارمایه روانشاناختی) باعاث بهباود در متغیرهاای
درونزا (سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری) میشود .نتایج تحلیال مسایر بارای بررسای
راب ه علّی میان متغیرها و آزمون فرضیه ،فرضیههای بیانشده پووهش را تأیید کارد کاه
هر یک جداگانه بررسی خواهند شد.
فرضیه اول پووهش که بیانکننده تاأثیر مثبات و معناادار سارمایه روانشاناختی بار
سرمایه اجتماعی است ،تأیید شد ( ،)β=2/13, t=2/83به این معنا که با افازایش سارمایه
روانشناختی افراد ،سرمایه اجتماعی آنها نیز افزایش مییابد .این یافته با نتایج پاووهش
بهااادری خسروشاااهی و همکاااران ( ،)7237امیرخااانی و عااارفنااواد ( ،)7237آد اار و
همکاران ( ،)3223آو یو ( ،)3222و تامر و همکاران (  )327همخوانی دارد .نوسانات و
تغییرات در وضعیت سرمایه روانشناختی در س وه فردی و عمومی ،با تغییر در میازان
سرمایه اجتماعی راب ه و همخوانی دارد .به این ترتیب که سرمایه اجتماعی ،با وضاعیت
مناسبتر سالمت فردی و عمومی ،میزان خوشبینی با تر ،افزایش انجامدادن رفتارهاای
مثبت بهداشتی ،افزایش تاابآوری در برابار مشاکالت و کااهش اخاتال ت روانای در
ارتبا است .به نظر میرسد افراد با سارمایه روانشاناختی باا تر ،تعاامالت اجتمااعی
مداوم و بیشتری داشتهاند و از زندگی اجتماعی بهتری بهرهمند مایشاوند (امیرخاانی و
عارفنواد.)7237 ،
همچنین ،نتایج نشان داد با افزایش سرمایه روانشناختی افراد ،سرمایه فکاری آنهاا
نیز افزایش مییابد .این یافته با نتایج پووهش باردینایاان و همکااران ( )3277و تاامر و
همکاران (  )327همخوانی دارد .سرمایه روان شناختی ،سازهای ترکیبی و پیوسته اسات
که اهار مؤ فه ادراکی -شناختی یعنی امید ،خوشبینای ،خودکارآمادی و تاابآوری را

دربرمیگیرد .این مؤ فهها در یاک فرا یناد تعااملی و ارزشایابانه ،باه زنادگی فارد معناا
میبخشند ،تالش فرد برای تغییر موقعیتهای فشارزا را تاداوم مایدهناد و او را بارای
ورود به لحنه عمل آمااده مایکنناد ،مقاومات و سرساختی وی در تحقاف اهاداف را
تضمین میکند (بهاادری خسروشااهی و همکااران .)7232 ،در ایان میاان ،ساازمانهاا
11

میتوان با ا هام از روانشناسی مثبتگرایانه محی ی برای کارکنان فاراهم کنناد تاا آنهاا
بهراحتی بتوانند با یکدیگر تعامل کنند ،به تواناییها خود ایمان داشاته باشاند و باه ایان
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باور برسند که میتوانند در برابر مشکالت دوام بیاورند و از تجرباههاای و داناشهاای
اندوخته یکدیگر بهخوبی استفاده کند تا بتوانند برای سازمان ارزشآفرینی کنند.
براساس نتایج آزمون فرضیه سوم پووهش ،با افزایش سرمایه اجتماعی افراد ،سرمایه
فکری آنها نیز افزایش مییابد .این یافته با نتایج پووهش قلای ای و مشابکی (،)7281
توکلی و همکاران ( ،)7232خیرخواه ( ،)7232فقیهیپور و همکااران ( ،)7233ناهاپیات
و گوشااال ( ،)7338ریچااه و همکاااران ( ،)3223و تااامر و همکاااران (  )327همراسااتا
است .سرمایه اجتماعی میتواند یکی از داراییهای نامشهود و باارزش سازمان به شامار
آید و در ایجاد ابعاد انسانی ،ساختاری و راب های سرمایه فکری سازمان کمک کند.
در پووهش حاضر تأثیر غیر مستقیم سرمایه روانشناختی بر سرمایه فکری از طریاف
سرمایه اجتماعی نیز بررسی شد که این فرضیه نیاز تأییاد شاد ( .)β=2/28, t= /33ایان
نتیجه نشان میدهد سرمایه روانشناختی عالوه بر اینکه بهطور مستقیم بر سرمایه فکری
اثر میگذارد ،میتواند از طریف سرمایه اجتماعی نیز بر سارمایه فکاری تاأثیر معنااداری
داشته باشد.
پووهش حاضر با محدودیتهایی روبهرو بود .یکی از آن محدودیت ابزار پرسشنامه
بود که ممکن پاسخدهندگان باتوجه به ادراک و برداشتهاای خودشاان باه پرساشهاا
پاسخ داده باشند و از طرفی ،پووهش حاضر در یک سازمان با فرهنا مربو باه خاود
اجرا شده است که تا حدی قابلیت تعمیم آن به سایر سازمانها را با محدودیت روباهرو
میکند.
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