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 چکیده
 معظـم  رهبر اسا ، این بر و شد مطرب رهبری ظممع مقام توسط بار اولین مقاومتی واژه اقتصاد

 اساسـی  نیـاز  بـرای  لهنمودند. معظم معرفی کارآفرینی از مفهومی و معنا را «مقاومتی اقتصاد» انقالب
 را «جهـش  بـرای  کشـور  آمـادگی » و «دشـمنان  اقتصـادی  فشـار » دلیـل  دو نیـز  کـارآفرینی  به کشور

 رویکـرد  کـه  اسـت  ذکـر  به. الزم است ملی اقتصاد احیای و بازسازی اقتصاد، این. هدف برشمردند

 در بلکـه  ،(داخلـی  نهـایی  محصـوالت  از اسـتفاده کننـده )  مصـرف  حوزه در فقط نه مقاومتی اقتصاد
 تبیـین  بـرای  ازیموردن مفاهیم صنعتی از باشد. یکیبرخوردار می یا ژهیو اهمیت از نیز صنعت بخش
 بـه  پـژوهش  این در که است «معکو  لجستیک»موضوع  مقاومتی، اقتصاد راهبرد کردن اجرایی و
همین راستا در این پژوهش، نقـش سـرمایه اجتمـاعی از دو دیـدگاه      در است. شده ویژه توجهی آن

ی قـرار  موردبررسسرمایه اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری در تبیین نگرش اقتصاد مقاومتی 
روشی توصیفی، اطالعات جامعـه مـورد    و در گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده

ی و تحلیـل  آور جمـع  ی که روایی و پایی آن مورد تائید قرار گرفت،ا پرسشنامهمطالعه با استفاده از 
 636) )ص(ایـ االنب سازندگی خاتم قرارگاهگردیده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه پیمانکاران 
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نفر تعیین شد؛ اما با توجه  795ی برابر با ا نمونه حداقل که بر اسا  جدول مورگان، پیمانکار( بودند
پرسشـنامه   835، در مجمـوع  قبـول  رقابـل یغی هـا  پرسشـنامه ی صورت گرفته در مورد ها ینیب شیپبه 

برگشـت داده شـد. در ایـن     قبـول  قابـل پرسشـنامه بـه صـورت     871توزیع گردید کـه از ایـن تعـداد    

نتـای    تر  انتخـاب و مـورد آزمـون قـرار گرفتنـد.     ی در دسریگ نمونهپژوهش، افراد نمونه به روش 
حـاکی از ایـن بـود     لیـزرل،  افزار نرماین پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری و  آزمون فرضیات

سرمایه اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری( نقش معناداری ) یاجتماعسرمایه  مؤلفهکه هر دو 

 االنبیا)ص( دارند. اکات پیمانکاران خاتمی نگرش اقتصاد مقاومتی در ادرریگ شکلبر 
 

سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی مدنی، سرمایه اجتماعی کاری، فرهنگ اقتصاد  :ها هکلیدواژ

 .مقاومتی
 

 طرح مسئلهو  مقدمه. 0
 ،رانیـ ا یاسـالم  یجمهور هیعل غرب یرانسانیغ یها میتحر افتنی شدت با اخیر و یها سالدر 

 اقتصـاد  وضـعیت  متناسـب بـا   و اضـافه  کشـور  یاقتصـاد  اتیـ ادب به «یمقاومت اقتصاد» دیجد ی واژه
مطرب شد و بـر   یرهبرتوسط مقام معظم  بار نیاول واژه نیا. است گرفته قرار موردبحث کشورمان

 نیاز برای و یمعرف ینیکارآفر از یمفهوم و معنا را «یمقاومت اقتصاد» انقالب معظم رهبراین اسا ، 
 را «جهش برای کشور آمادگی» و «دشمنان اقتصادی فشار» دلیل دو نیز رآفرینیکا به کشور اساسی

  .برشمردند
کالن سیاسـی و امنیتـی    یها استیساقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با 

تـا بتوانـد در برابـر ضـربات      ردیـ گ یمنظام اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل 
گوناگون اقتصادی و نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و  یها توطئهو  ها میتحرادی متعدد اقتص

و جهـانی   یا منطقـه خود را در ابعـاد ملـی،    جانبه همهپیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد 
اقتصاد مقاومتی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی است. ایـن   هدف (.88-0: 7396میالنی،) کندحفظ 
ضـمن اینکـه از    ؛شـود  یممردم و نخبگان در آن استفاده  یها تیظرفاقتصاد، مردمی است و از نوع 

 ها قوت. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که با توجه به همه شود یمدانش فنی دنیا هم در آن استفاده 
و بـرای هـر    کنـد  یمـ بیرونی سناریوسازی  یها فرصتداخلی و خارجی و تهدیدها و  یها ضعفو 
و بـرای تیییـرات    شناسـد  یمـ  یخـوب  بـه ایطی برنامه دارد و محیط سن  است و درون و بـرون را  شر

 (.7398بحرینی، زاده حسین) داردواکنش مناسبی 
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 ماتیتصـم  اتخـاذ ) یسـازمان  تیـ ظرفبـه   توان یمعناصر رویکرد اقتصاد مقاومتی  نیتر مهماز 

 با مواجه هنگام به... و کارکنان یستگیشا و تخصص به توجه و موجود امکانات از استفاده مناسب،

 یالگوهـا  از اسـتفاده  و هـا  بخـش  همـه  در مصـرف  زانیم کنترل) مصرف کنترلی(؛ اقتصاد بحران

 زاتیـ تجه و امکانـات  از اسـتفاده ) یداخلـ  دیـ تول از اسـتفاده  و( نـه یهز و وقـت  در مصـرف  حیصح

اشاره نمود.  (یداخل گذاران هیاسرم از تیحما نیهمچن و کارکنان یها لیپتانس و یتوانمند ،یداخل

 یهـا  مؤلفه نیتر مهملجستیک معکو  نیز را بتوان یکی از  رسد یمفوق به نظر  یها مؤلفهعالوه بر 

 اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت.

اسـتفاده از  ) کننـده  مصـرف در حـوزه   فقـط  نـه الزم به ذکر است که رویکرد اقتصاد مقاومتی 

، یطورکل به .برخوردار است یا ژهیوخش صنعت نیز از اهمیت محصوالت نهایی داخلی( بلکه در ب

 موضـوع بـرای تبیـین و اجرایـی کـردن راهبـرد اقتصـاد مقـاومتی،         ازیموردنیکی از مفاهیم صنعتی 

 ایــاحاســت. لجســتیک معکــو ، بــر بازگردانــدن مــواد و محصــوالت قابــل « لجســتیک معکــو »

نمودن  تر یطوالن ،هدف اصلی لجستیک معکو  داللت دارد. جلو روبه نیت مبازیافت( به زنجیره )

اقتصـادی   یها فرصتمحیطی نیستند، بلکه  -است که دارای مزایای زیست یمحصوالت وعمر مواد 

. ایـن اصـل بـدین معناسـت کـه از      نـد ینما یمـ برنده ایجـاد   -و مالی مناسبی را نیز بر پایه اصل برنده

از احیا و بازیافت محصوالت به طور مسـتقیم   از سود حاصل توانند یم ها شرکتدیدگاه اقتصادی، 

 سـت یز طیمحارکان مهندسی  نیتر مهماستفاده نمایند و از سوی دیگر مدیریت مواد زائد جامد که 

بـه   یتـوجه  یبـ (. موضوعی که 48-69: 7398دزفولی، زاده خواجه) ردیگصورت  یخوب بهاست نیز 

. گـردد  یمـ  ستیز طیمحتن منابع و آلودگی اقتصادی، از بین رف یها انیزآن باعث به وجود آمدن 

در کشور توجه زیادی به این بخش نشده اسـت. بـر اسـا  آمارهـای موجـود، روزانـه در        مت سفانه

که سهم کشور مـا در تولیـد آن در حـدود     شود یممیلیون تن زباله در سراسر دنیا تولید  0/3حدود 

تولیـدی بـه مـواد خشـک و قابـل       یهـا  هزبالـ درصـد   35تـا   80هزار تن در روز است. در ایران  65

و عالوه بر این، از  شود یمدرصد بازیافت  0بازگشت به صنعت اختصاص دارد که از این رقم تنها 

 شـود  یمـ درصـد بازیافـت    75تولیـدی نیـز تنهـا     یهـا  زبالـه تـر از کـل    یها زبالهدرصدی  15سهم 

 (.48-69: 7398دزفولی، زاده خواجه)

نگرش اقتصاد مقاومتی  یریگ شکلبتواند نقش مهمی در  رسد یمر یکی از مفاهیمی که به نظ
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در دو حوزه سرمایه اجتماعی کاری  توان یماین سرمایه را  است.ایفا کند، مفهوم سرمایه اجتماعی 

(، مفهوم 8556) 7باندورا در حوزه سرمایه اجتماعی کاری، و سرمایه اجتماعی مدنی مطرب ساخت.

ی اجتماعی گسـترش داد.  ها شبکهاجتماعی را به سه حوزه اعتماد، هنجار و در زمینه سرمایه  8پانتنام

در این چارچوب سرمایه اجتماعی یک سـازمان شـامل سـه عنصـری اسـت کـه بـا تعریـف پانتنـام          

شبکه اجتماعی(؛ میزان اعتمـاد نسـبت   ) همکاران با اجتماعی روابط همخوانی بسیاری دارد: کیفیت

 کنـد  یمـ ی زیـ ر هیـ پاتعامالت محیط کار را  که ییها ارزشو  رهبری( اعتماد به) یسازمان رهبری به

ی سـرمایه  هـا  طبقـه ( ارتبـاط نزدیکـی بـا    8556) بانـدورا توسـط   شـده  ارائـه بعـد   سه هنجارها(. این)

اعتماد بـه   و کارکنان شبکه که یدرحال( دارد. 7996) 3توسط ناهاپیت و قوسهال شده ارائهاجتماعی 

 یعنـی  سـوم،  مؤلفـه ، امـا  کنـد  یمـ  دیـ ت کی سرمایه اجتماعی ارتباط واری ی ساختها جنبهرهبری در 

گسترده، بیـانگر   طور بهاست و  معنا از مشترک سیستم یک حضور دهنده نشان هنجارها، و ها ارزش

 (.81-7: 6،8570هاوسر) باشد یم ادراک جمعی

 توسـط ون  شـده  ارائـه بر اسـا  رویکـرد    در این پژوهش نیز شده ارائهسرمایه اجتماعی مدنی 

( در ایـن رویکـرد، بـین نگـرش افـراد نسـبت بـه تعـامالت         8553) 4. ون دثباشد یم( 8553) 0دث

 از شـبکه اجتمـاعی کارکنـان    پیـروی  بـه  اجتماعی و نهادی( و اطالعـات مربـوط   اعتماد) یاجتماع

 توسط هشنهادشدیپ م بت توسعه . این ابعاد، توالیشود یمضعیف( تمایز قائل  روابط و قوی روابط)

 بـه  را( ضـعیف  روابـط ) داوطلبانـه  یهـا  انجمن در مشارکت که بر اسا  آن، دهد یم نشان را پاتنم

و  مؤسسـات  عملکـرد  پـذیرش  و یریـ گ شـکل  و( اجتمـاعی  اعتماد) بین افراد متقابل اعتماد تشکیل

 .سازد یممرتبط  (سازمانی اعتماد) نهادها

مقـاومتی در جامعـه امـروز و لـزوم      الزم به ذکـر اسـت کـه علیـرغم اهمیـت نگـرش اقتصـاد       

قرار نگرفتـه   موردتوجهاین نگرش  یریگ شکلبر  مؤثربررسی عوامل  ، در این زمینه یساز فرهنگ

 تـالش  در پـژوهش کمک به گسترش ادبیات مربوط به ایـن حـوزه، ایـن     به منظور . از این رواست

 
1. Badura et al 

2. Putnam’ 
3. Nahapiet and Ghoshal 

4. Hauser 

5. Van Deth 
6. Van Deth 
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 مـدل  ارائـه » که دیبرآ ژوهشپ یاصل سؤال به ییپاسخگو درصدد یکم  روش از استفاده با تا است

 بـه  «یصـنعت  یخـدمات  یها سازمان در یمقاومت اقتصاد بر یمبتن یاجتماع هیسرما کیاستراتژ ییاجرا

 است؟ صورت چه

 

 . ادبیات تحقیق1
 . تعاریف مفهومی و عملیاتی1-0

داوطلبانـه، میـزان    یهـا  انجمـن  در میـزان مشـارکت افـراد    بیانگرمدنی: سرمایه اجتماعی 

(. الزم به 81-7: 8570 ،7هاوسر) است و نهادها مؤسسات عملکرد پذیرش تقابل بین افراد واعتماد م

 عملکـرد  پـذیرش  میـزان اعتمـاد و   یها شاخص صورت بهذکر است که در این پژوهش، این متییر 

 اعتمـاد  اعتماد نهادی(؛ نگرش افراد نسبت به تعامالت اجتماعی و میزان تشکیل) نهادهاو  مؤسسات

 داوطلبانـه  یهـا  انجمـن  در همچنـین میـزان مشـارکت افـراد     اعتمـاد اجتمـاعی( و  ) افـراد بین  متقابل

 .شود یمعضویت انجمنی( سنجیده )

هنجارهـا و   و رهبـر به کیفیت روابط اجتماعی، میزان اعتمـاد بـه   سرمایه اجتماعی کاری: 

الزم به ذکر است  (.81-7: 8570هاوسر، ) داردکارکنان در زمینه تعامالت کاری اشاره  یها ارزش

 همکـاران  بـا  اجتمـاعی فـرد   روابـط  کیفیـت  یهـا  شـاخص که در این پژوهش، این متییر از طریـن  

)اعتمـاد بـه رهبـری(؛ و همچنـین      سازمانی رهبری میزان اعتماد فرد نسبت به اجتماعی(؛ یها شبکه)

 شـود  یمـ  هنجارهـای کـاری(، سـنجیده   ) کنـد  یمـ  یزیر هیپاتعامالت محیط کار را  که ییها ارزش

 (.81-7: 8570)هاوسر، 

 کـالن  یهـا  اسـت یس بـا  هماهنـگ  که است یاقتصاد نظام کی فرهنگ اقتصاد مقاومتی:

 در بتوانـد  تـا  ردیگ یم شکل یبیتخر اقدامات برابر در مقاومت یبرا و یاسالم نظام یتیامن و یاسیس

 مقاومـت  اسـتکبار  امنظـ  و یاقتصـاد  گونـاگون  یها توطئه و ها میتحر یاقتصاد متعدد ضربات برابر

 ،یملـ  ابعـاد  در را خـود  جانبـه  همـه  رشـد  به رو روند و دهد ادامه را خود شرفتیپ و توسعه و کرده

الزم به ذکر است کـه در ایـن پـژوهش، ایـن      (.88-0: 7396،یالنیمکند ) حفظ یجهان و یا منطقه

رکنان و انتظاراتشان توجه به کا) کارکنانظرفیت سازمانی؛ همبستگی با  یها شاخصمتییر از طرین 
 

1. Hauser 
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کنترل میـزان مصـرف در   ) مصرف(؛ کنترل یریگ میتصمبه هنگام  ها آنو همچنین توجه به نظرات 

 یداخلـ و استفاده از الگوهای صـحیح مصـرف در وقـت و هزینـه(؛ اسـتفاده از تولیـد        ها بخشهمه 

مچنـین حمایـت از   کارکنـان و ه  یهـا  لیپتانساستفاده از امکانات و تجهیزات داخلی، توانمندی و )

و کنترل کارآمـد بـا    یساز ادهیپ، یزیر برنامه) معکو داخلی( و همچنین لجستیک  گذاران هیسرما

در حال اجرای فرایند، محصوالت نهایی و اطالعـات   یها ییداراجریان مواد خام،  مؤثر یها نهیهز

دفـع مناسـب( سـنجیده    با هدف بازیـابی ارزش یـا    مبدأ ی نقطهمصرف به  ی نقطهاز  ها آنمربوط به 

 .شود یم

 

 پیشینه تحقیق .3
در دو  تـوان  یمـ طی سالیان گذشته را  موردپژوهشدر خصوص موضوع  شده انجامتحقیقات 

 .نمود ( ارائه8( و )7جدول )به شرب  بخش تحقیقات خارجی و داخلی
 

 . تحقیقات پیشین خارجی0 جدول

 محقق
سال 

 پژوهش
 ها افتهی عنوان

 (8576) 7مانیپاد

 تعهد و اجتماعی سرمایه قشن»
 ندااستا عملکرد بر سازمانی
 گرفتن نظر در با ؛یاسالم مباحث
 یکار اخالق یانجیم نقش

 «یاسالم

مؤسســات  مدرســان و اســتادان از نفــر 834وی 
ــ ــث یخصوصــ ــالم مباحــ ــه را یاســ  روش بــ

 قرار یموردبررس و انتخاب یتصادف یریگ نمونه
ــا از یکــی. داد ــهی و  ینت ــژ یهــا افت  وهشایــن پ
 تعهـد  و اجتمـاعی  سـرمایه  که بود نیا از یحاک
 عملکرد بر یمعنادار م بت ت ثیر و نقش یسازمان
 .دارد استادان

 و پوداوامان
 8ساتارالن

(8576) 
 از کارکنان عملکرد بهبود»

 «یاجتماع هیسرما نیطر

 کارکنان و شهرم موران  از نفر 68این محققان، 
 انتخاب یا طبقه یتصادف یریگ نمونه روش به را
 پـژوهش  نیـ ا  ینتـا  دادنـد؛  قرار یموردبررس و

 یاجتمـاع  هیسـرما  شیافزا که بود نیا از یحاک
 و شـده  کـار  از فرد یتمندیرضا شیافزا موجب
ــدرنها ــه تی ــود ب ــرد بهب ــد عملک ــر کارمن  منج
 .شود یم

 

1. Pardiman 
2. PudawawanBayu, Sutarlan 
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 محقق
سال 

 پژوهش
 ها افتهی عنوان

 (8576) 7سازبیلیر
ارتباط بین سرمایه اجتماعی، »

 «ها سازمانخالقیت و کارایی در 

ی کاریــابی هــا آژانــسنفــر از مــدیران  737وی 
ی موردبررسـ نمونـه انتخـاب و    عنوان بهترکیه را 

ی این محقن حـاکی از  ها افتهقرار داد؛ نتای  و ی
ــود کــه ســرمایه اجتمــاعی نقــش و   ــ ثایــن ب  ریت

 معناداری بر خالقیت و کارایی سازمانی دارد.

 (8571) 8بن هادور
 و یاجتماع هیسرما سطح سه»

 «ملکردع با طشارتبا

بــه گفتــه وی، ســرمایه اجتمــاعی در ســه ســطح  
سـرمایه اجتمـاعی شخصـی، سـرمایه      صـورت  به

ــاعی  ــازمان دروناجتم ــاعی  س ــرمایه اجتم ی و س
بیرونی و جود دارد که هر یک از این سه سطح 

 یهــــا ســــکیرمزایــــا و  هــــا یژگــــیودارای 
نتای  این پژوهش حـاکی از   .استفرد  منحصربه

 توانـد  یمـ سـه سـطح   ی از این کیهراین بود که 
 موجب تقویت اجزای عملکرد شود.

 (8571) 3گریکو
آیا ابعاد سرمایه اجتماعی »
ی نیب شیپی نوآوری را ها تیقابل

 «کند یم

نتای  پژوهش نشان داد که هر سه بعـد سـرمایه    
 ی(سـاختار  و یارتبـاط  ،یشناخت ابعاد)اجتماعی 

ــ ث ــر  ریت ــاداری ب ــت و معن ــای م ب ــوآور یتوان ی ن
ــازمان د ــا  س ــد، ام ــ ثارن ــاعی   ریت ــرمایه اجتم س

ساختاری بر توانایی نوآوری بیشتر از ابعاد دیگر 
 بود.

 (8571) 6ازان و همکاران
 بر اجتماعی سرمایه عناصر ریت ث»

 انگیزه سطح و شیلی رضایت
 «معلمان

 سرمایهپژوهش حاکی از این بود که ابعاد   ینتا
ابعـــاد تعهـــد ســـازمانی، تعـــامالت اجتمـــاعی )
ــاع ــل  اجتمـ ــاری و تحمـ ــات، همکـ ی و ارتباطـ

نقـش   ،(ها یهنجاری گذار اشتراکاختالفات و 
دارنـد؛   معلمـان  شـیلی  انگیزش سطوبمهمی بر 

داد که از میان این ابعاد،  نشان گرید یها افتهاما ی
ــر ،الت اجتمــاعی و ارتباطــاتتعــام تنهــا بعــد  ب
نقـش معنـاداری    معلمـان  یشـیل  تیرضا سطوب
 دارند.

 
1. Sözbilir 

2. Ben Hador 

3. Grieco 
4. Özan et al. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187117302687#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187117302687#!
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 پیشین داخلی . تحقیقات1جدول 

 ها افتهی عنوان سال پژوهش محقق

باقری و 

 موسوی
(7391) 

مفهوم شناسی اقتصاد »

مقاومتی و تبیین نقش 

و جایگاه آن در 

 «دوران پساتحریم

ی هـا  دگاهیـ داین محققان سـعی کردنـد بـا مطالعـه     

ی علمـی  هـا  تیـ فعالو بررسـی نتـای     نظران صاحب

اقتصـاد  پژوهشگران، مفاهیم و مبانی نظری سیاست 

ی آن را ســاز ادهیــپمقــاومتی و راهبردهــای اصــولی 

قرار داده و بـه تحلیـل نقـش و     موردبحث لیتفص به

ــن   ــاه ای ــوجایگ ــادی الگ ــهی اقتص ــوان ب ــخه  عن نس

بپردازنـد و   ازآن پـس در شرایط تحریم و  جانبه همه

ــرد  ــتیسراهبـ ــا اسـ ــاومتی را در  هـ ــاد مقـ ی اقتصـ

 آینده کشور بررسی کنند. انداز چشم

و علمی 

 قربانی
(7390) 

 یاجتماع هیسرما اثر»

 در یاقتصاد رشد بر

 انهیخاورم یکشورها

 «قایآفر شمال و

 اثــر یاجتمــاع هیســرما کــه داد نشــان نیــتحق  ینتــا

 .دارد یاقتصاد رشد بر یمعنادار و م بت

منتظری و 

 همکاران
(7390) 

 یاجتماع ةیسرما ریت ث»

 یسازمان ینیکارآفر بر

: موردمطالعه)

 یهاوکار کسب

 متوسط و کوچک

 یاقتصاد ژهیو همنطق

 «(رجانیس

نتای  این پژوهش حاکی از این بود کـه همـه ابعـاد    

م بــت و معنــاداری بــر    ریتــ ث ســرمایه اجتمــاعی  

 .کنند یمکارآفرینی سازمانی اعمال 

نصر اصفهانی 

 و همکاران
(7390) 

 یاجتماع هیسرما ریت ث»

 یتوانمندساز بر

 کارکنان

: موردمطالعه)

 مارستانیب رانپرستا

 «(تهران یعتیشر

ی این محققان حاکی از این بود کـه  ها افتهنتای  و ی

سرمایه اجتماعی نقش معنـاداری بـر توانمندسـازی    

ی احسا  شایستگی، احسا  ها مؤلفهکارکنان در 

بودن و داشتن حن انتخاب  مؤثرمعناداری، احسا  

 .کند یماعمال 



 در سازماننگرش اقتصاد مقاومتی  بر( اجتماعی مدنی و سرمایه اجتماعی کاری از دو دیدگاه سرمایه)ی اجتماعنقش سرمایه 

40 

 ها افتهی عنوان سال پژوهش محقق

عالمه و 

 همکاران
(7390) 

 یاجتماع هیسرما ریت ث»

 و دانش میتسه بر

 «یفکر هیسرما

نتای  این پـژوهش حـاکی از ایـن بـود کـه دو بعـد       

ی و شـناختی بـر   ا رابطـه سرمایه اجتماعی یعنی بعـد  

ی دارنـد؛ امـا   دار یمعنـ م بـت و   ریتـ ث تسهیم دانش 

 نبود. دار یمعنبعد ساختاری بر تسهیم دانش  ریت ث

و  زاده عبا 

 همکاران
(7396) 

 یاجتماع هیاسرم ریت ث»

 تیظرف بر یسازمان

 یریپذ انطباق

 «یسازمان

 یریپـذ  انطباق تیظرف نیانگیمنتای  نشان دادند که 

 متوسـط  حـد  در( 64/98) زیـ تبر دانشگاه کارمندان

ــه ــاال ب ــوده ب ــین  و ب ــرهمچن ــا اســا  ب ــتحل  ینت  لی

 ،ینهـاد  اعتمـاد  ابعـاد  اثـرات  بیـ ترت به یونیرگرس

 بــر ینمندســازتوا و یشخصــ نیبــ اعتمــاد انســجام،

ــمتی ــته ) ری ــظرفوابس ــاق تی ــذ انطب ــازمان یریپ ( یس

 00 است توانسته شده  دای یرهایمتی و بوده دار یمعن

 را یسـازمان  یریپـذ  انطبـاق  تیظرف راتییتی درصد

 .ندینما نییتب

 

 . مبانی نظری4
 . سرمایه اجتماعی4-0

ــه ــه شــده اســت. ســر  ، یطــورکل ب مایه اجتمــاعی از ســرمایه اجتمــاعی تعــاریف مختلفــی ارائ

و بـین گروهـی را    یگروهـ  درونباشد که همکاری  می ها ارزش، هنجارها و ها شبکهاز  یا مجموعه

یکی از تعاریف مطـرب ایـن   . کند جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک تسهیل می

های اجتمـاعی اسـت کـه موجـب      است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم

های تبادالت و  پایین آمدن سطح هزینهموجب رتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و ا

هـر چـه    به نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد.. شود ارتباطات می

 ؛ وباشد، سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهـد بـود   تر گستردهقدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعی 

 7به تبعیت از آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهـد یافـت. فوکویامـا   

هنجارهـایی کـه بـه لحـا      » نماید: مطرب می گونه نیاکننده سرمایه اجتماعی را  منابع ایجاد (8551)

 
1. Fukayama 
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)موحد مجد،  «ندقانونی هست یها نظامو منت  از نهادهای رسمی مانند دولت و  اند شدهنهادی ساخته 

 به موارد زیر اشاره نمود: توان یمسرمایه اجتماعی  یها مؤلفه(. از 78: 7398

اعتماد اجتماعی شکلی از سـرمایه اجتمـاعی اسـت کـه جامعـه آن را در       :اعتماد اجتماعی

 ینوع به آنگاهفرد با فرد به دست آورده و  صورت بهو از طرین تعامالت افراد   یتدر بهگذر زمان، 

ایـن سـرمایه    ازآنجاکـه گیـرد.  شود که مبنای اعتماد سایر افراد جامعه قرار میتبدیل می« یر عامهخ»

اعتمـاد   رود.هـای متعـارف از بـین نمـی    ، بـرخالف سـرمایه  گرفتـه  شـکل های جدیـدی  ظرف مدت

های موجود در امور اجتماعی، مدنی و هنجارهای روابط اجتماعی برخالف اعتماد فردی، از شبکه

جمعـی از   طـور  بـه حن کنترل رفتار و اعمال فرد، صرفاً از آن وی نبوده، بلکه  شود.ل ناشی میمتقاب

علـت آن عمـدتاً ایـن اسـت کـه ممکـن        .شودبر وی اعمال می قرار داردای که در آن سوی جامعه

دله توان در جامعه، مباای را تحمیل کنند؛ عواقبی که نمیاست این اعمال بر دیگران نتای  ناخواسته

 دهیتن درهمهای های متقابل، به شبکهها را تحت کنترل در آورد. احتماالً هنجارهای مؤثر ارتباطآن

افقـی   طور بهآن دسته از روابط اجتماعی که  ژهیو به  گردند.و متراکم مبادالت اجتماعی مربوط می

هـای عمـودی در   هبـرای م ـال شـبک    .انـد  افتـه ی سـازمان های گوناگون اجتمـاعی  بندیدر پهنه گروه

کنند، امـا عـدم تقـارن اطالعـاتی وجـه مشخصـه       سازمانی که پاسخگویی را طلب می مراتب سلسله

 مراتـب  سلسـله هـای افقـی از نـوع    توسـط شـبکه   جادشـده یااعتمـاد   ییتنها بهتوانند و نمی هاست آن

بانـه کارهـا را   تر را تروی  کنند. این نوع اعتماد اجتماعی، سـطوب بـاالتری از پـذیرش داوطل    کوتاه

هـای قـراردادی و کنترلـی، بسـیار پـایین      کند و هزینه مبادالت را به دلیـل کـاهش هزینـه   تروی  می

 (.781 :7365الوانی و شیروانی، سازد ) یم. اعتماد همکاری را روان آورد می

اسـت. نهادهـا و    هـا  سـازمان اعتماد نهادی، حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و  اعتماد نهادی:

، میـزان  یطـورکل  بـه نظیر مدرسه، ارتش، دانشگاه، دادگاه، نیروی انتظامی و مانند آن.  ییها زمانسا

اعتمادی که مـردم بـه نهادهـای گونـاگون دارنـد در میـان جوامـع متفـاوت اسـت و در طـی زمـان            

نامیـده   یا هیـ رو. همچنین نوعی از اعتماد به نهادها وجود دارد کـه اعتمـاد   شود یمدستخوش تیییر 

نهادی شده بر مبنای این اعتقاد وجـود دارد کـه اگـر از     یها هیرو. اعتمادی که در اعمال یا شود یم

مـردم   یهـا  وهیشـ و اعمال پیروی شود، بهترین نتای  حاصل خواهد شد؛ مانند اعتماد به  ها هیرواین 

 نیتـر  بزرگمنافع  نیت مبهترین شیوه برای  عنوان بهآرا و ...(  تر شیبانتخابات، نمایندگی، ) ساالرانه
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 یدرسـت  بـه در میـان منـافع متعـارض، یـا اعتمـاد       هـا  توافـن  نیتـر  مسـتدل بخش از جمعیت و کسـب  

نیـز ممکـن    یاعتمـاد  یببهترین ابزار نیل به داوری موجه و عادالنه. البته  عنوان بهفرآیندهای قانونی 

صـنعتی کـه    مؤسسـات  امتیـازات دولتـی بـه    یواگذارمانند  ؛شود ییها هیرواست معطوف به چنین 

 (.7369شارع پور و همکاران،) کند یماست، زیرا بروز فساد مالی را تسهیل  یاعتماد یبمتضمن 

داوطلبانـه اشـاره دارد. میـزان     یهـا  انجمـن  در به میزان مشـارکت افـراد  عضویت انجمنی: 

ی و مـذهبی، فرهنگـ   یهـا  سـازمان ورزشـی، انجـام امـور مـرتبط در      یهـا  باشگاهمشارکت افراد در 

میـزان عضـویت    فعال و تفریحی همگی بیـانگر  یها گروهآموزشی و همچنین فعالیت در  مؤسسات

 (.81-7: 8570هاوسر، ) باشد یم ها انجمنافراد در 
 

 اقتصاد مقاومتی. 4-1

کالن سیاسـی و امنیتـی    یها استیساقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با 

گیـرد تـا بتوانـد در برابـر ضـربات      میدر برابر اقدامات تخریبی شکل نظام اسالمی و برای مقاومت 

گوناگون اقتصادی و نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و  یها توطئهو  ها میتحرمتعدد اقتصادی 

و جهـانی   یا منطقـه خود را در ابعـاد ملـی،    جانبه همهپیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد 

اومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک حفظ کند. اقتصاد مق

کشور ضمن مقاومـت در   که یطور به ؛اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته

مقابل موانع و نامالیمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کند. مفهوم اقتصاد مقاومتی 

عناست که حتی در فراینـد فشـار، رونـد روبـه رشـد اقتصـادی در کشـور محفـو  بمانـد و          به این م

 (.88-0: 7396میالنی،) ندیببآن کاهش یابد و کمتر آسیب  یریپذ بیآس
 

 یمقاومت اقتصاد یاساس یمحورها

 و سـاختارها  میتـرم  و یـی زدا بحـران  ،یسـاز  مقـاوم  یپـ  در کـه  است یمفهوم یمقاومت اقتصاد

 و یهمگـان  مشـارکت  و باور قطعاً که شود یم مطرب یاقتصاد موجود ناکارآمد و دهفرسو ینهادها

 یمقـاومت  اقتصـاد . اسـت  یموضـوع  نیچنـ  الزام و شرط شیپ ،مدبرانه و ییعقال یها تیریمد اعمال

 یبرخـ  .اسـت  ییخوداتکـا  یبـرا  تالش و داخل دیتول یها تیمز یرو دیت ک و ها یوابستگ کاهش

 : از اند عبارت یمقاومت قتصادا مهم و یاساس یمحورها
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 دیـ تول تـداوم  ضرورت بر سال یابتدا در یرهبر معظم مقام دیت ک ی:مل دیتول از تیحما

 مـردم  و دیـ تول انـدرکاران  دسـت  دولت، یبرا فهیوظ سه نیمب ،یرانیا هیسرما و کار از تیحما ،یمل

 نیـ ا بـه  آن، یینها جهینت و دارد میمستق ریت ث هم یرو بر ها آن تعامل نحوه که یا حلقه سه .باشد یم

 تیـ فیک یولـ  میکنـ  یداخل یکاال دیخر به نیتشو را مردم که قدر هرچه یعنی ؛است وابسته تعامل

 نخواهـد  یداخلـ  دیـ تول یکاال دیخر به مردم سمت از یرغبت عمالً باشد، نییپا یداخل یکاال دیتول

 کشـور،  یبانک ستمیس و دولت یول کند همت تیفیباک یکاال دیتول یبرا هم دکنندهیتول اگر. بود

 مـردم  ایـ  و کند سخت را وکار کسب یفضا ،یاقتصاد نیقوان ای و ندهند ارائه یمال و یپول خدمات

 نیا ارتباطات یتمام دیبا لذا. بود خواهد یمنف جهینت بازهم باشند، رغبت یب یداخل یکاال به نسبت

غفــارپور و ) کنــد دایــپ بهبــود یملــ دیــتول شیافــزا یراســتا در و شــده اصــالب هــم بــا حلقــه ســه

 (.7390پورحاتمی،

 از اقتصاد یآزادساز و یدولت اقتصاد یمحدودساز: یاساس قانون 44 اصل یها استیس

 یزیـ ر برنامـه  ازمنـد ین ایـ پو و فعـال  یمقـاومت  اقتصـاد . اسـت  یاساسـ  قـانون  66 اصـل  مهم یامدهایپ

 بخـش  فعـاالن  بـه  شتریب دادن دانیم نیرط از اقتصاد کردن یمردم بر یمبتن ،یراهبرد و کیاستراتژ

 محـرک  و موتـور  عنوان به یخصوص بخش .باشد یم بخش نیا مشکالت و موانع رفع و یخصوص

 یها هیسرما مشارکت و جذب و خود هیسرما یریکارگ به با که است یصنعت و یاقتصاد رشد یاصل

 رشـد  در خود نقش یفایا ضمن ،کارآمد تیریمد اعمال و یانسان منابع از نهیبه استفاده ،یردولتیغ

 هیـ پا بر یمقاومت اقتصاد .دینما محقن را دولت یا توسعه اهداف تواند یم کشور، یصنعت و یاقتصاد

 یبرا بستر، نیبرتر شک بدون یخصوص بخش و است استوار جامعه و افراد یمعنو هیسرما اسا  و

 برابـر  در اقتصـاد  کردن ضدضربه یبرا ،جامعه در مقاومت ارکان نیتر یاصل عنوان به مردم یهمراه

 (.7390غفارپور و پورحاتمی،) هاست میتحر

 اطـالق  یکارآمـد  و برجسته فرد به نخبه: نینو یفناور از استفاده و نخبگان به توجه

 ت،یـ خالق هـوش،  و باشـد  محسو  کشور یفناور و هنر علم، دیتول در یو یاثرگذار که شود یم

 و رشد به دنیبخش سرعت موجب ینوآور و دانش دیتول یراستا در یو یفکر نبوغ و ینیکارآفر

 و رنـد یگ یمـ  قـرار  میتحـر  مشمول نینو یها یفناور که یزمان. گردد کشور متوازن و یعلم توسعه

 شـود،  تیـ حما نخبگـان  از اگـر  برسـند،  رانیـ ا بـه  ها یفناور نیا دهند ینم اجازه دشمن یکشورها
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 صـنعت،  عرصـه  در نخبگـان  بـه  دادن دانیم. کرد یتجار تیفعال به لیتبد را ها یفناور نیا توان یم

 کـه  باشـد  یا گونـه  بـه  طیشـرا  دیبا زین و است یمقاومت اقتصاد یها یژگیو از ،یکشاورز و تجارت

 بلکه ستین یخارج میتحر است، ینگران یجا آنچه. برند شیپ را خود یکارها مانع بدون نخبگان

 هـا  میتحـر  از دتریشـد  یگـاه  که است کشور لداخ در تجارت و دیتول موانع خصوص در ینگران

 (.7390 غفارپور و پورحاتمی،) کند یم عمل

 

 لجستیک معکوس؛ نگرشی در راستای اقتصاد مقاومتی

صـنایع   نیتـ م ، از جمله مباح ی که امروزه در حوزه لجستیک و مـدیریت زنجیـره   یطورکل به

؛ امری که بـه نظـر   باشد یم ها یبازگشتمختلف مطرب است، موضوع لجستیک معکو  و مدیریت 

تاکنون در صنایع مختلف کشورمان به آن توجـه جـدی نشـده اسـت. طـی دو دهـه اخیـر،         رسد یم

و صنایع زیادی در کشورهای پیشرفته، بررسی در این زمینـه را آغـاز کـرده و لجسـتیک      ها شرکت

 یتـازگ  بـه ی . حتـ انـد  گرفتـه خـود در نظـر    نیتـ م معکو  را یکی از فرآینـدهای مهـم در زنجیـره    

پیشـرفته دریافـت    یهـا  شرکتگواهینامه ایزو در خصوص فرایندهای مرجوعی نیز توسط برخی از 

صنعتی، دولتی، تجاری و خـدماتی بـر    یها سازمانشده است. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان، 

کـه ایـن مقولـه در ایجـاد ارزش      انـد  کـرده تمرکـز   نیتـ م فرایندهای لجستیک معکو  و زنجیـره  

دارد.  یمـؤثر نقش  یطیمح ستیزبه همراه پشتیبانی از مالحظات  خدمات واقتصادی واقعی کاالها 

صــنعتی و فنــاوری پیشــرفته، تجــاری و  یهــا بخــش ازجملــهایــن تمرکــز اکنــون در کلیــه بازارهــا 

 (.48-69: 7398دزفولی، زاده خواجه) استمحصوالت مصرفی رو به افزایش 

 دیـ ت کدارد و مدیران صنایع بر کنترل و مدیریت آن جریان  در جریان سنتی کاال وجود آنچه

به  کنندگان نیت ماز طرف  عمدتاًمواد و محصوالت است که  یجلو روبه، جریان مستقیم یا کنند یم

امـا در بسـیاری از    ؛مشـتریان جریـان دارد   تیـ درنهاو  فروشـان  خـرده ، کننـدگان  عیـ توزسازندگان، 

معکو  شکل گرفته  صورت بهوجود دارد که  نیت م یها رهیزنجصنایع، جریان مهم دیگری نیز در 

. لجستیک شوند یمبه سطوب باالتر عودت داده  نیت مو در آن، محصوالت از سطوب پائین زنجیره 

رو بـه عقـب در    یهـا  انیـ جرمعکو  یا به عبارتی  یها انیجرمعکو  به دنبال بررسی و مدیریت 

 (.7396تی، احمد جو و برا) است نیت م یها رهیزنج
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در قالب لجستیک معکو  در نظر گرفت، اما برخی از  توان یمزیادی را  یها تیفعالاگرچه 

 عبـارت اختصاصی در این حوزه مطرب است،  طور به عمدتاًلجستیکی معکو  که  یها تیفعالاهم 

: تعمیر و تعوی ، نوسازی محصـول، سـاخت مجـدد، بازیافـت، فـروش مجـدد و اسـتفاده        از است

؛ بلکـه طراحـی   شـود  ینمـ البته لجستیک معکو  تنها به استفاده مجدد یا بازیافـت محـدود   مجدد. 

و یا کـاهش انـرژی و آلـودگی ناشـی از      ها آناستفاده کمتر از مواد در  منظور به ها یبند بستهمجدد 

 دانسـت « لجستیک سـبز » عنوانبخشی از لجستیک معکو  تحت  توان یمحمل محصوالت را نیز 

 (.7396راتی، احمد جو و ب)

 

 . چارچوب نظری پژوهش5
کننـده سـرمایه اجتمـاعی را     منـابع ایجـاد   (8551) 7فوکویامـا ، یطورکل به سرمایه اجتماعی:

اند و منت  از نهادهای رسـمی   هنجارهایی که به لحا  نهادی ساخته شده»نماید:  مطرب می گونه نیا

 شـده  ارائـه (. سرمایه اجتماعی مـدنی  78 :7398)موحد مجد، « قانونی هستند یها مانند دولت و نظام

( در 8553. ون دث )باشـد  یمـ ( 8553) 8دث توسط ون شده ارائهبر اسا  رویکرد  در این پژوهش

اعتماد اجتمـاعی و نهـادی( و اطالعـات    ) یاجتماعاین رویکرد، بین نگرش افراد نسبت به تعامالت 

 م بـت  توسـعه  . ایـن ابعـاد، تـوالی   شـود  یمـ تمایز قائـل   از شبکه اجتماعی کارکنان پیروی به مربوط

 داوطلبانـه  یهـا  انجمـن  در مشـارکت  کـه بـر اسـا  آن،    دهـد  یم نشان را پاتنم توسط شنهادشدهیپ

 پـذیرش  و یریگ شکل و( اجتماعی اعتماد) بین افراد متقابل اعتماد تشکیل به را عضویت انجمنی()

الزم به ذکـر   (.81-7: 3،8570. )هاوسرسازد یممرتبط  (سازمانی اعتماد) و نهادها مؤسسات عملکرد

اعتماد، هنجار و  در زمینه سرمایه اجتماعی را به سه حوزه 0(، مفهوم پانتنام8556) 6است که باندورا

اجتماعی گسترش داد. در این چارچوب سرمایه اجتماعی یک سازمان )سرمایه اجتماعی  یها شبکه

 اجتماعی روابط مخوانی بسیاری دارد: کیفیتکاری( شامل سه عنصری است که با تعریف پانتنام ه

و  اعتمـاد بـه رهبـری(   ) یسـازمان  رهبـری  شـبکه اجتمـاعی(؛ میـزان اعتمـاد نسـبت بـه      ) همکـاران  با

 

1. Fukayama 
2. Van Deth 

3. Hauser 

4. Badura et al 
5. Putnam’ 
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توسـط   شـده  ارائـه بعـد   سه این هنجارها(.) کند یم یزیر هیپاتعامالت محیط کار را  که ییها ارزش

 7توسـط ناهاپیـت و قوسـهال    شده ارائهاجتماعی  سرمایه یها طبقه( ارتباط نزدیکی با 8556) باندورا

 یارتبـاط  وسـاختاری   یهـا  جنبـه اعتمـاد بـه رهبـری در     و کارکنان شبکه که یدرحال( دارد. 7996)

 یـک  حضـور  دهنده نشان هنجارها، و ها ارزش یعنی سوم، مؤلفه، اما کند یم دیت کسرمایه اجتماعی 

 :8،8570هاوسـر ) باشـد  یمـ  انگر ادراک جمعـی گسـترده، بیـ   طـور  بهاست و  معنا از مشترک سیستم

7-81.) 

 هـدف  ،یطـورکل  بـه در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز الزم به ذکر اسـت کـه    اقتصاد مقاومتی:

 یها تیظرف از و است یمردم اقتصاد، نوع نیا. است یمل اقتصاد یایاح و یبازساز یمقاومت اقتصاد

. شـود  یمـ  اسـتفاده  آن در هم ایدن یفن دانش از نکهیا ضمن ،شود یم استفاده آن در نخبگان و مردم

 و یخـارج  و یداخلـ  یهـا  ضـعف  و هـا  قـوت  همـه  بـه  توجـه  بـا  که یاقتصاد یعنی یمقاومت اقتصاد

 سـن   طیمحـ  و دارد برنامـه  یطیشرا هر یبرا و کند یم یوسازیسنار یرونیب یها فرصت و دهایتهد

 زاده نیحسـ ) دارد یمناسـب  واکـنش  تراییـ تی یبـرا  و شناسـد  یمـ  یخـوب  به را برون و درون و است

 نـد یفرا در دهایـ تهد یاثرسـاز  یبـ  تیـ درنها و اثـر  کـم  مهار، کنترل، راهبرد چهار(. 7398،ینیبحر

 مربوط یها سکیر با شدن روبرو(. 88-0: 7396،یالنیم) ردیگ قرار موردتوجه دیبا یمقاومت اقتصاد

 نظر به که است یداتیتهد از یکی ،سازو ساخت یها پروژه یاجرا نیح در تیفیک و نهیهز زمان، به

 اسـت  ذکـر  بـه  الزم. کند فایا آن یساز یخن  در یمهم نقش بتواند یمقاومت اقتصاد نگرش رسد یم

 بـه  (7396) یوسـف ی پژوهش به استناد با توان یم یمقاومت اقتصاد کردیرو یها حوزه نیتر مهم از که

 بـه  توجـه  و موجـود  امکانـات  از سـتفاده ا مناسـب،  ماتیتصـم  اتخـاذ ) یسـازمان  تیـ ظرف یها مؤلفه

 کارکنـان  بـا  یهمبسـتگ  ؛(یاقتصـاد  بحـران  بـا  مواجـه  هنگام به... و کارکنان یستگیشا و تخصص

 کنتـرل  ؛(یریـ گ میتصـم  هنگام به ها آن نظرات به توجه نیهمچن و انتظاراتشان و کارکنان به توجه)

 و وقـت  در مصـرف  حیصـح  یوهـا الگ از استفاده و ها بخش همه در مصرف زانیم کنترل) مصرف

 یهـا  لیپتانسـ  و یتوانمنـد  ،یداخل زاتیتجه و امکانات از استفاده) یداخل دیتول از استفاده ؛(نهیهز

 نظـر  بـه  فوق یها مؤلفه بر عالوه. کرد اشاره( یداخل گذاران هیسرما از تیحما نیهمچن و کارکنان

 

1. Nahapiet and Ghoshal 
2. Hauser 
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. گرفـت  نظر در یمقاومت اقتصاد یها همؤلف نیتر مهم از یکی بتوان را زین معکو  کیلجست رسد یم

 موضـوع  ،یمقـاومت  اقتصـاد  راهبـرد  کردن ییاجرا و نییتب یبرا ازیموردن میمفاه از یکی یطورکل به

 در معکـو   کیلجسـت  قالـب  در تـوان  یم را یادیز یها تیفعال اگرچه. است «معکو  کیلجست»

 نیـ ا در یاختصاصـ  طـور  بـه  تاًعمد که معکو  یکیلجست یها تیفعال اهم از یبرخ اما گرفت، نظر

 فـروش  افـت، یباز مجـدد،  سـاخت  محصـول،  ینوسـاز   ،یتعـو  و ریتعم شامل است، مطرب حوزه

 .باشد یم مجدد استفاده و مجدد

 

 مدل مفهومی پژوهش. 6
 یهـا  پـژوهش در زمینـه سـرمایه اجتمـاعی در     شـده  مطـرب  یها شاخصدر این پژوهش، ابتدا 

س با توجه بـه هـدف پـژوهش و اینکـه سـرمایه اجتمـاعی در       پیشین مورد بررسی قرار گرفت و سپ

؛ گرفت یمسرمایه اجتماعی کاری( نیز باید مورد بررسی قرار ) یسازندگ قرارگاهحوزه محیط کار 

( جهـت سـنجش سـرمایه    8570همکـاران ) در پـژوهش هاوسـر و    شـده  مطـرب  یهـا  شاخصلذا از 

 اجتماعی در این پژوهش، بهره گرفته شد.

 

 رمایه اجتماعیی سها شاخص

پیشین جهت سنجش  یها پژوهشدر  شده مطرح یها شاخص .3جدول 

 سرمایه اجتماعی

 عنوان پژوهش محقق ردیف
سال 

 پژوهش

 یاجتماعسرمایه  عنوان به شده مطرحابعاد 

 نحوه سنجش سرمایه اجتماعی()

7 
سیمدینس 

 7و همکاران

 یها شاخص و کیفیت»

 سرمایه ارزیابی

 «اجتماعی

(8570) 
ــاعی و  مشــار ــدهای اجتم ــدنی در فراین کت م

 ها شبکههمچنین تعامل اجتماعی و 

 
1. Cimdins et al. 
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 عنوان پژوهش محقق ردیف
سال 

 پژوهش

 یاجتماعسرمایه  عنوان به شده مطرحابعاد 

 نحوه سنجش سرمایه اجتماعی()

8 
هاوسر و 

 7همکاران

ی سرمایه ها شاخص»

 «اجتماعی
(8570) 

این محققان، دو نوع سرمایه اجتماعی را بـه شـرب   

 یاجتمـاع  هیسـرما : زیر مـورد بررسـی قـرار دادنـد    

 اعتماد و یاجتماع اعتماد ،یانجمن تیعضو) یمدن

 یاجتماع شبکه) یکار یاجتماع هیماسرو  (ینهاد

 یهنجارهـا  ،یرهبـر  به اعتماد ،یررسمیغ روابط و

 (یکا

 

 8ریقی 8

 سرمایه یریگ اندازه»

 در رسمی آمار: اجتماعی

 «ایتالیا

(8573) 
بــا اهــداف  یی هدفمنــد وهــا انجمــنمشــارکت در 

 خاص، مشارکت سیاسی و روابط دوستانه

 

1. Hauser 
2. Righi 
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 عنوان پژوهش محقق ردیف
سال 

 پژوهش

 یاجتماعسرمایه  عنوان به شده مطرحابعاد 

 نحوه سنجش سرمایه اجتماعی()

 7ادواردز 3

 سرمایه یریگ اندازه»

 و چارچوب ماعیاجت

 «استرالیا یها شاخص

(8556) 

ــان، ــن محقق ــژوهش خــود؛  ای ــا شــاخصدر پ ی ه

زیـر   صـورت  بـه سرمایه اجتماعی در این کشور را 

 ی قرار دادند:موردبررس

 ی اجتماعیها شبکهکیفیت 

ی، حس اثربخشـی،  دار امانت اعتماد،) هنجارها .7

 همکاری، پذیرش تنوع(

، مشارکت مشارکت اجتماعی) مشترک اهداف. 8

ــت  ــدنی، حمای ــی، م ــت انجمن ــای دوس ی، کاره

 (داوطلبانه در مشارکت اقتصادی

 . تعامالت شبکه3

ــحمای گــذار اشــتراک. 6 کمــک فیزیکــی / ) تی

ــدام   ــوین، اقـ ــالی، حمایـــت احساســـی، تشـ مـ

 مشترک(

ــتراک .0 ــارت) دانـــش اشـ ــا مهـ ــات،  هـ و اطالعـ

 (ها یمعرف

 مذاکره .4

 تحریم اعمال .1

 8اسپلبرگ 6

نجش چارچوب س»

سرمایه اجتماعی در 

 «نیوزیلند

(8557) 

چهار شـاخص زیـر را بـه عنـوان ابعـاد       این محقن،

ــرار داد:   ــر ق ــد نظ ــاعی م ــرمایه اجتم ــا. 7س  رفتاره

ی داوطلبانه، مشـارکت در  ها سازمانمشارکت در )

 هــا ارزشو  هـا  نگــرش. 8ی غیررسـمی(،  هــا شـبکه 

باور نسبت بـه خـود، نگـرش نسـبت بـه دیگـران،       )

ــا و  ــا(،ارزش ه ــروه .3هنجاره ــای  گ ــیجمعه  یت

ــانواده،) ــگ خ ــازمان هــا  6، ارتباطــات(.فرهن . س

)تعداد، نـوع، انـدازه عضـویت، سـاختار، لینـک و      

 شبکه ها(.

 

1. Edwards 
2. Spellerberg 
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 ی اقتصاد مقاومتیها شاخص

 بـه  اسـتناد  بـا  تـوان  یمـ  یمقـاومت  اقتصاد کردیرو یها حوزه نیتر مهم از که است ذکر به الزم

 از اسـتفاده  مناسـب،  ماتیتصـم  اتخـاذ ) یسـازمان  تیـ ظرف یهـا  مؤلفـه  بـه  (7396) یوسفی پژوهش

 ؛(یاقتصـاد  بحران با مواجه هنگام به... و کارکنان یستگیشا و تخصص به توجه و موجود امکانات

 هنگـام  بـه  هـا  آن نظرات به توجه نیهمچن و انتظاراتشان و کارکنان به توجه) کارکنان با یهمبستگ

 حیصح یالگوها از استفاده و ها بخش همه در مصرف زانیم کنترل) مصرف کنترل ؛(یریگ میتصم

 ،یداخلــ زاتیـ تجه و امکانـات  از اسـتفاده ) یداخلـ  دیـ تول از اسـتفاده  ؛(نـه یهز و وقـت  در مصـرف 

 عـالوه . کـرد  اشـاره ( یداخل گذاران هیسرما از تیحما نیهمچن و کارکنان یها لیپتانس و یتوانمند

 اقتصاد یها مؤلفه نیتر مهم از یکی بتوان را زین معکو  کیلجست رسد یم نظر به فوق یها مؤلفه بر

 راهبـرد  کـردن  یـی اجرا و نیـی تب یبرا ازین مورد میمفاه از یکی یطورکل به. گرفت نظر در یمقاومت

 قالب در توان یم را یادیز یها تیفعال اگرچه. است «معکو  کیلجست» موضوع ،یمقاومت اقتصاد

 طور به عمدتاً که معکو  یکیلجست یها تیفعال اهم از یرخب اما گرفت، نظر در معکو  کیلجست

 مجـدد،  سـاخت  محصـول،  ینوسـاز   ،یتعـو  و ریتعم شامل است، مطرب حوزه نیا در یاختصاص

 .باشد یم مجدد استفاده و مجدد فروش افت،یباز

 یهـا  یسـاز در چهـارچوب نظـری پـژوهش و شـاخص     شده مطربمطالب بنابراین با توجه به 

 بر یمبتن یاجتماع هیسرما مدل مدل مفهومی پژوهش در زمینـه  ،ر این بخشصورت گرفته د

 :گردد یمطراحی و تدوین  (7نمودار )به صورت  سازمان در یمقاومت اقتصاد فرهنگ

 زیر مطرب نمود: صورت به توان یم، فرضیات پژوهش را شده میترسبا توجه به مدل مفهومی 

 نقـش  مانکـاران یپ ادراکـات  در یمقـاومت  اقتصـاد  فرهنگ بر یمدن یاجتماع هیسرما. 7

 .دارد یمعنادار

 نقـش  مانکـاران یپ ادراکـات  در یمقـاومت  اقتصاد فرهنگ بر یکار یاجتماع هیسرما. 8

 .دارد یمعنادار

 .دارد یمعنادار نقش مانکارانیپ یکار یاجتماع هیسرما بر یمدن یاجتماع هیسرما. 3
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 (0311نده، )نگارمدل مفهومی پژوهش، منبع:  .0نمودار 

 

 تحقیق روش .1
اطالعـات، تحقیقـی    یگـردآور این تحقین بر اسا  هدف از نوع کـاربردی و از نظـر شـیوه    

همبستگی است. کاربردی به این جهـت کـه دانـش جدیـدی را کـه کـاربرد مشخصـی         -توصیفی 

کـه  کـه آنچـه را    جهـت  ازآنکند. توصـیفی   درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال می

جـاری،   ینـدها یفرآکند و به شرایط یا روابط موجود، عقایـد متـداول،    هست توصیف و تفسیر می

های در حال گسترش توجه دارد. همبستگی هـم بـه آن جهـت کـه رابطـه بـین        آثار مشهود یا روند

چرا کـه رابطـه همبسـتگی زمـانی وجـود دارد کـه        کند یمرا بر اسا  هدف تحقین تحلیل  رهایمتی

 پیمانکـاران  ،جامعـه آمـاری ایـن تحقیـن    یک متییر با تیییـرات متییـر دیگـر همـراه باشـد.      تیییرات 

از جـدول  موردنیـاز از ایـن جامعـه،    حجـم نمونـه    حداقل تعیین بودند که جهتنفر(  636)به تعداد 
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که با توجه به  در نظر گرفته شد 795مورگان استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 

پرسشنامه توزیـع   835 درمجموع، قبول رقابلیغ یها پرسشنامهصورت گرفته در مورد  یها ینیب شیپ

در  یریـ گ نمونهبرگشت داده شد. روش  قبول قابل صورت بهپرسشنامه  871گردید که از این تعداد 

در دستر  بود. همچنین روش  یریگ نمونهاز نوع  یاحتمال ریغ یریگ نمونهاین تحقین، یک روش 

محقن ساخته بود که جهت تدوین آن از ادبیات  ای پرسشنامهری اطالعات در این پژوهش، گردآو

در حـوزه فرهنـگ اقتصـاد مقـاومتی      (8576) 7چـایلش و همکـاران   هـای  پـژوهش پیشین مربوط به 

هـای ظرفیـت    در حوزه فرهنگ اقتصاد مقاومتی )مؤلفه (7390) مؤلفه لجستیک معکو (؛ یوسفی)

و ( 8570) 8هاوسـر ، استفاده از کاالی داخلی و همبسـتگی بـا کارکنـان( و    سازمانی، کنترل مصرف

 ( در حوزه سرمایه اجتماعی بهره گرفته شد.7393) آرمان

( CVRالوشـه )  ییمحتـوا  یـی روا نسبتجهت سنجش روایی پرسشنامه پژوهش از  روایی :

 نـه یزم در متخصـص  کارشناسـان  نظـرات  ازضـمن اسـتفاده    نسـبت  نیـ ا محاسبه جهت استفاده شد.

 یمحتـوا  بـه  مربـوط  یاتیـ عمل فیتعـار  ارائـه  و آزمون اهداف حیتوض و نظر مورد آزمون یمحتوا

 کـرت یل یبخشـ  سـه  فیـ ط اسا  بر را سؤاالت از کیهر تاشد  خواسته ها آن از ،ها آن به سؤاالت

 یبنـد  طبقه «ندارد یضرورت هیگو» و «ستین یضرور یول است دیمف هیگو» ،«است یضرور هیگو»

که حاکی از روایی مناسب  گردید محاسبه ییمحتوا ییروا نسبت ر،یز لفرمو اسا  بر سپس. نندک

 پرسشنامه پژوهش بود:

 
N :نیمتخصص کل تعداد 

 Ne  :اند کرده انتخاب را یضرور نهیگز که ینیمتخصص تعداد. 

 خبرگان تعداد بر اسا  قبول قابل CVR زانیم حداقل

 مقـدار  حـداقل  ،دادند قرار یابیارز مورد را سؤاالت کهفر( ن 75) ینیمتخصص تعداد اسا  بر

CVR باشد کـه در ایـن پـژوهش مقـدار      48/5ی حداقل ستیبا ریز جدول اسا  بر قبول قابلCVR 

 و حاکی از روایی مناسب ابزار پژوهش بود. 16/5برابر با 

 

1. Chileshe et al. 
2. Hauser 
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 خبرگان تعداد اساس بر قبول قابل CVR مقدار حداقل. 4 جدول

تعداد 

 خبرگان
 cvrقدار م

تعداد 

 خبرگان
 cvrمقدار 

تعداد 

 خبرگان
 cvrمقدار 

0 99/5 77 09/5 80 31/5 

4 99/5 78 04/5 35 33/5 

1 99/5 73 06/5 30 37/5 

6 10/5 76 07/5 65 89/5 

9 16/5 70 69/5   

75 48/5 85 68/5   

 

ضـریب آلفـای   از محاسـبه   نامـه  پرسـش برای تعیـین پایـایی    پژوهشدر این همچنین  پایایی:

کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار اسـت کـه میـزان همبسـتگی م بـت      

. آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبسـتگی داخلـی میـان    کند یمیک مجموعه را با هم منعکس 

 آلفـای کرونبـاخ بـه عـدد     هرقـدر . شـود  یمـ محاسـبه   سـنجد  یمـ کـه یـک مفهـوم را     ییهـا  پرسش

ها بیشتر است. در این روش اگر ضریب آلفا کمتر  اعتبار سازگاری درونی گویه ،باشد رت یکنزد 7

خـوب   65/5از  یشو بـ  قبـول  قابل 15/5، دامنه شود یماعتبار آن ضعیف تلقی  معموالًباشد  45/5از

کـه   اسـت  (0)ه شـرب جـدول   بـ  به تفکیک متییرهای پژوهشآلفای کرونباخ  یزانم .شود یمتلقی 

 :باشد یمایی مناسب ابزار پژوهش حاکی از پای

 اطالعـات و  لیـ وتحل هیـ تجزقبـل از   الزم به ذکر اسـت کـه  : گیری نمونهآزمون کفایت 

ضرورت دارد. این آزمون که به  یریگ نمونهاجرای تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم، آزمون کفایت 

و بارتلت  kmoاز آزمون  با استفاده باشد یمبرای تحلیل عاملی  ها دادهمنظور تشخیص مناسب بودن 

باشـد   0/5کمتـر از   kmo که یدرصورت .در نوسان است 7و  5. مقدار آن همواره بین شود یمانجام 

متوسط  ها دادهباشد  49/5تا  0/5برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین  ها داده

بـرای   هـا  دادهموجـود در بـین    یهـا  یهمبستگباشد  1/5از  تر بزرگبوده و اگر مقدار این شاخص، 

 تحلیل عاملی مناسب خواهند بود.
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 پژوهش به تفکیک هر متغیر آلفای کرونباخ پرسشنامه .5 دولج

 آلفای کرونباخ تعداد سؤال مؤلفه متغیرها

 سرمایه اجتماعی مدنی

 40/5 سؤال 4 عضویت انجمنی

 44/5 سؤال 3 اعتماد اجتماعی

 17/5 سؤال 9 اعتماد نهادی

 سرمایه اجتماعی کاری

 13/5 سؤال 6 روابط غیررسمی() یاجتماعشبکه 

 45/5 سؤال 6 اعتماد به رهبری

 16/5 سؤال 6 هنجارهای کاری

 فرهنگ اقتصاد مقاومتی

 19/5 سؤال 1 ظرفیت سازمانی

 68/5 سؤال 8 همبستگی با کارکنان

 67/5 سؤال 8 کنترل مصرف

 63/5 السؤ 6 استفاده از تولید داخلی

 

برای هر یک از متییرهـای سـرمایه اجتمـاعی     kmoمقدار آزمون  آمده دست بهبر اسا  نتای  

 634/5و 686/5، 610/5بـه ترتیـب برابـر بـا     مدنی، سرمایه اجتماعی کاری و نگرش اقتصاد مقاومتی

(kmo>0/5 )م هر یک از متییرهای پژوهش جهت انجا یریگ نمونهو این حاکی از کفایت  باشد یم

 تحلیل عاملی است.

 

 اطالعات وتحلیل تجزیه. روش 1
آمار توصیفی مربوط به سن و  از یا خالصهاطالعات، ابتدا  لیوتحل هیتجزدر این بخش قبل از 

 (4جـدول ) . بـر اسـا    گـردد  یمـ درصد فراوانی ارائه  جدول و صورت بهتحصیالت نمونه آماری 

درصد  13سال با  60تا  30ترتیب سنین بین  به این صورت است که به دهندگان پاسخوضعیت سنی 

درصد مربوط به  4. کمترین طبقه سنی نیز با اند دادهنفر( بیشترین فروانی را به خود اختصاص  706)

 و بـاالتر  سانسیل فوقاز نظر وضعیت تحصیلی نیز، طبقه  است. نفر( 78سال ) 80طبقه سنی کمتر از 

 فراوانی را به خود اختصاص داده است. نفر( بیشترین 705درصد از نمونه ) 49با 
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 توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان .6جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت پاسخگویان درصد فراوانی سن پاسخگویان

 49 705 و باالتر سانسیل فوق 4 78 سال 80کمتر از 

 37 41 لیسانس 9 85 سال 30تا  80

 755 871 جمع کل 13 706 سال 60تا  30

 78 81 ال به باالس 60

 5 5 ی گمشدهها داده 

 755 871 جمع کل

 

 معادالت ساختاری

سازی معادالت سـاختاری   مدل ها از ها و آزمون فرضیه داده لیوتحل هیتجزدر این تحقین برای 

(SEM با استفاده از )افزار نرم Lisrel    مـدل  »استفاده شد. مدل معادالت ساختاری شـامل دو قسـمت

کـه چگونـه    شـود  یمـ تعیـین   یریـ گ انـدازه است. در قسـمت مـدل   « مدل ساختاری»و « یریگ اندازه

و اعتبـار و   رنـد یگ یمقرار  موردسنجش مشاهده قابلبرحسب متییرهایی  ها سازهمتییرهای مکنون یا 

به چه میزان است. در قسمت دوم، یعنی در مدل ساختاری روابط علـی بـین متییرهـای     ها آنروایی 

. در ایـن  دهـد  یمـ علی و میزان واریانس تبیین شده را شرب  اثراتو  شده مشخص ها سازهمکنون با 

مـدل   ،یطـورکل  بـه معـادالت سـاختاری اسـتفاده شـده اسـت.       یا دومرحلـه پژوهش نیز از رویکـرد  

معادالت ساختاری یک فن تحلیل چند متییری نیرومند از خانواده رگرسیون چند متییری یا به بیان 

از معـادالت   یا مجموعهتا  دهد یمطی کلی است که به پژوهشگر امکان آن را بسط مدل خ تر نیدق

مورد آزمون قرار دهد. این مدل رویکرد آماری جامع برای آزمون  زمان هم یا گونه بهرگرسیون را 

و مکنـون اسـت کـه گـاه تحلیـل سـاختار        شـده  مشـاهده درباره روابـط بـین متییرهـای     ییها هیفرض

. الزم بـه ذکـر اسـت مـدل معـادالت      شـود  یمـ ی علی و گاه نیز لیزرل نامیده کوواریانس یا مدل یاب

 یهـا  شـاخص ، هـا  شـاخص این  نیتر مهمبرازندگی متعددی است که  یها شاخصساختاری دارای 

/dfx
 رشیموردپـذ نیـز   0به ذکر است کـه بـه گفتـه برخـی از محققـان کمتـر از        الزم؛ 3)کمتر از  2

( 95/5)باالتر از  FI  ، NNFI ،CFI(؛7/5)کمتر از  RMSEA((؛ 7398کاران،فیدانی و هماست )اس

GFI  وAGFI (65/5التر از با) RMR ( ؛)باشد یمدیک به صفر. 
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 یریگ اندازهگام اول: مدل  .1-0
 ی سرمایه اجتماعی مدنیریگ اندازهمدل  .1-0-0

 مـدنی  اجتمـاعی  ایهسـرم  بـه  مربوط نشانگرهای شود یم ( مشاهده1) جدول در که گونه همان

  18/5 حـداک ر  تـا ( Intrust5) یبـرا  07/5 حـداقل  عـاملی  بار دارای( عاملی یبارها) λ مقدار ازنظر

 مناسـبی  نسـبتاً  مقـادیر  آمده دست به عاملی بارهای تمامی ضمن در. باشد ی( مsotrust1) سؤال برای

 حالـت  در مـدل  نتـای   چنـین هم(. P<0/01باشـند )  یم معنادار ها آن همگی و باشد یم برآورد برای

 اعتمـاد  بعـد  مـدنی،  اجتمـاعی  سرمایه گانه سه ابعاد میان در که است آن از حاکی استاندارد تخمین

همچنین با  .دارد مدنی اجتماعی سرمایه متییر تبیین در را بیشتری سهم دیگر ابعاد به نسبت اجتماعی

 NFI=  99/5 90/5؛=df  538/5 RMSEA/=88/7 آمـده  دسـت  بـه برازش  یها شاخصتوجه به 

NNFI= ،99/5 = CFI   0/5 = GFI  93/5و = AGFI   ــدل ــدازهمـ ــگ انـ ــوبی   یریـ ــرازش خـ از بـ

 بود. برخوردار

 
 ییدیأحاصل از تحلیل عاملی ت بارهای عاملی استاندارد و مقدار معناداری .1 جدول

 سرمایه اجتماعی مدنیمتغیر  اولمرتبه 

 tمقدار  ریب مسیرض گویه ضریب مسیر شاخص

 اعتماد اجتماعی

Social trust)) 

96/5 

(56/9) 

Sotrust1 18/5 - 

Sotrust2 06/5 78/1 

Sotrust3 45/5 37/1 

 عضویت انجمنی

(association memebership) 

64/5 

(83/9) 

Associa1 48/5 - 

Associa3 48/5 65/1 

Associa4 07/5 38/4 

Associa5 03/5 07/4 

Associa6 07/5 89/4 

 اعتماد نهادی

(institution trust) 

96/5 

(75/6) 

Intrust2 09/5 - 

Intrust3 04/5 34/4 

Intrust4 07/5 96/0 

Intrust5 05/5 66/0 
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 سرمایه اجتماعی مدنی یریگ اندازهمدل  .1نمودار 

 

 ی سرمایه اجتماعی کاریریگ اندازهمدل  .1-0-1

 از کاری اجتماعی سرمایه به مربوط نشانگرهای شود یم ( مشاهده6) جدول رد که گونه همان

 حـداک ر  تـا ( Network3 سـؤال  بـرای ) 09/5 حداقل عاملی بار دارای( عاملی یبارها) λ مقدار نظر

 اصالحی مدل در آمده دست به عاملی بارهای تمامی ضمن در. هستند( Letrust3 سؤال برای) 66/5

 در مدل نتای  همچنین. باشند یم معنادار ها آن همگی و باشد¬می برآورد برای یمناسب نسبتاً مقادیر

 کـاری،  اجتماعی سرمایه متییر گانه سه ابعاد میان در که است آن از حاکی استاندارد تخمین حالت

  متییــر تبیــین در را بیشــتری ســهم دیگــر ابعــاد بــه نســبت اجتمــاعی، و غیررســمی یهــا شــبکه بعــد

dfx/=14/7 آمـده  دسـت  بـه بـرازش   یهـا  شاخصهمچنین با توجه به  .دارد کاری اجتماعی سرمایه
2 

545/5 RMSEA=5/ 94؛ NFI= 96/5 NNFI=، 96/5 = CFI 6/5 = GFI  95/5و = AGFI  مــدل

 بود. برخورداراز برازش خوبی  یریگ اندازه
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 ییدأل عاملی تحاصل از تحلی بارهای عاملی استاندارد و مقدار معناداری .1جدول 

 اجتماعی کاری مرتبه دوم متغیر سرمایه 

 tمقدار  ضریب مسیر گویه ضریب مسیر شاخص شاخص

 ی اجتماعیها شبکه

(social networks) 

94/5 

(61/1) 

Network1 49/5 - 
Network2 47/5 54/6 
Network3 09/5 90/1 
Network4 40/5 01/6 

 اعتماد به رهبری

(leadership trust) 

93/5 

(64/1) 

Letrust1 13/5 - 
Letrust2 10/5 09/75 
Letrust3 66/5 11/77 
Letrust4 65/5 88/77 

 هنجارهای کاری

(work norms) 

80/5 

(70/3) 

Norm1 15/5 - 
Norm2 15/5 96/9 
Norm3 67/5 38/77 
Norm4 13/5 30/75 

 

 
 

 عی کاریاجتماسرمایه  یریگ اندازهمدل  .3نمودار 
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 ی نگرش اقتصاد مقاومتیریگ اندازهمدل  .1-0-3

 نیز مقاومتی اقتصاد نگرش به مربوط نشانگرهای شود یم مشاهده (9) جدول در که گونه همان

 سـؤال  بـرای ) 81/5 حـداقل  عـاملی  بـار  دارای( عـاملی  یبارهـا ) λ مقـدار  ازنظر اصالحی، مدل در

Logis1 )ــا ــرای) 95/5 حــداک ر ت ــؤال ب ــامی ضــمن در. هســتند( Capacit4 س ــای تم ــاملی باره  ع

 همچنـین . باشـند  یمـ  معنـادار  ها آن همگی و باشد یم برآورد برای مناسبی نسبتاً مقادیر آمده دست به

 نگـرش  متییـر  چهارگانه ابعاد میان در که است آن از حاکی استاندارد تخمین حالت در مدل نتای 

 متییـر  تبیـین  در را بیشـتری  سـهم  دیگـر  ابعـاد  به تنسب کارکنان، با همبستگی بعد مقاومتی، اقتصاد

  df/=98/8 آمـده  دسـت  بـه برازش  یها شاخصهمچنین با توجه به  .دارد مقاومتی اقتصاد نگرش

596/5 RMSEA=95/5؛ NFI=  97/5 NNFI=  8/5 = CFI   3/5 = GFI  67/5و = AGFI    مـدل

 بود.  برخورداراز برازش خوبی  یریگ اندازه

 
 ییدیأحاصل از تحلیل عاملی ت عاملی استاندارد و مقدار معناداری بارهای .1جدول 

 نگرش اقتصاد مقاومتی مرتبه دوم متغیر

 گویه ضریب مسیر شاخص شاخص متغیر
ضریب مسیر 

 گویه
 tمقدار 

تی
وم
مقا
اد 
ص
اقت

 

گ
رهن
ف

 
مان
ساز

ی
 

(o
rg

an
iz

at
io

n
al

 c
ap

ac
it

y
)

 

13/5 

(58/0) 

Capacit1 34/5 - 

Capacit2 67/5 76/6 

Capacit3 16/5 35/0 

Capacit4 95/5 60/0 

Capacit5 60/5 39/0 

Capacit6 10/5 86/0 

Capacit7 64/5 65/0 

 با 
گی
ست
همب

ان
کن
کار

 (c
o

rr
el

at
io

n
 

w
it

h
 w

o
rk

er
s)

 

96/5 

(53/77) 

Correla1 45/5 - 

Correla2 06/5 08/1 

Correla3 45/5 76/6 
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 گویه ضریب مسیر شاخص شاخص متغیر
ضریب مسیر 

 گویه
 tمقدار 

تی
وم
مقا
اد 
ص
اقت

 

ف
صر
ل م
نتر
ک

 (c
o
n

su
m

p
ti

o
n
 

co
n

tr
o

l)
 

66/5 

(15/75) 

Control1 19/5 - 

Control2 69/5 40/4 

Control3 15/5 09/9 

لی
اخ
ت د

دا
ولی
ف ت
صر
م

 (d
o

m
es

ti
c 

p
ro

d
u

ct
s 

u
se

)
 

47/5 

(35/0) 

Domesti1 66/5 - 

Domesti2 09/5 60/0 

Domesti3 69/5 91/6 

Domesti4 45/5 69/0 

Domesti5 44/5 15/0 

Domesti6 47/5 00/0 

Domesti7 46/5 65/0 

Domesti8 14/5 57/4 

 
کو
 مع
ک
ستی
لج

 (R
ev

er
se

 L
o
g

is
ti

cs
)

 

66/5 

(74/3) 

Logis1 81/5 - 

Logis2 67/5 43/3 

Logis3 46/5 03/3 

Logis4 15/5 06/3 

Logis5 67/5 71/3 

Logis6 03/5 65/3 
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 نگرش اقتصاد مقاومتی یریگ اندازهمدل  .4 نمودار
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 گام دوم: مدل معادالت ساختاری و آزمون -1-1
 برازش مدل مفهومی پژوهش

ی قـرار  پژوهش، باید ابتدا برازندگی کلی مـدل آمـاری مـورد بررسـ     سؤاالتقبل از پاسخ به 

بـرای ارزیـابی    یطـورکل  بـه  .میدهـ  یمـ قرار  یموردبررسمنظور ابتدا برازش مدل را  بگیرد، به همین

چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. در این پـژوهش بـرای ارزیـابی مـدل      یدییت تحلیل عاملی 

 ، شـاخص برازنـدگی  RMR ها ماندهیباقریشه میانگین مجذور  یها شاخصاز  یدییت تحلیل عاملی 

GFI شاخص تعدیل برازندگی ،AGFI   شاخص نرم شـده برازنـدگی ،NFI     و شـاخص بسـیار مهـم

 دهنـده  نشـان  ((GFIاستفاده شده است. مقدار  RMSEAریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب 

کـه   شـود  یمـ که توسط مـدل تبیـین    باشد یمو کواریانس های  ها انسیواراز مقدار نسبی  یا اندازه

باشـند، نیکـویی بـرازش     تر کینزدکه هر چه به عدد یک  باشند یمیک متییر  فرتاصمقدار آن بین 

 بیشتر است.  شده مشاهده یها دادهمدل با 

آن اسـت کـه مـدل از بـرازش خـوبی       دهنـده  نشـان هست کـه   =GFI 67/5در تحقین حاضر، 

 یریـ گ انـدازه بـرای   RMRدوم میـانگین مجـذور پسـماندها، یعنـی شـاخص       شهیر برخوردار است.

اسـت. ایـن معیـار     رییـ تی قابـل و کواریـانس هـا    هـا  انسیـ وارو تنها در ارتباط بـا   ها ماندهیباقمتوسط 

حاکی از برازش بهتر مدل است. در این تحقین،  (باشد تر کینزدبه صفر )باشد  تر کوچک هرچقدر

517/5 RMR= ،ررسی برازش شده است. برای ب یخوب بهاین است که مدل  دهنده نشانکه  باشد یم

 یها دادهاز  یا مجموعهتبیین  ازلحا ممکن،  یها مدلاینکه یک مدل بخصوص در مقایسه با سایر 

 ((NFIاز مقــادیر شــاخص نــرم شــده برازنــدگی  کنــد یمــتــا چــه حــد خــوب عمــل  شــده مشــاهده

در مقایسه بـا سـایر    شده یطراحمدل  مناسب اریبساست، این شاخص حاکی از برازش  شده استفاده

 ییجو صرفهچگونه برازندگی و  موردنظرنهایت برای بررسی اینکه مدل  در ممکنه است. یها مدل

واریـانس خطـای تقریـب     بـرآورد از شـاخص بسـیار توانمنـد ریشـه دوم      کنـد  یمـ را باهم ترکیـب  

RMSEA) استفاده شده است. شاخص )RMSEA  بـرای   .باشد یمریشه میانگین مجذورات تقریب

 56/5اسـت مقـادیر بـاالتر از آن تـا      50/5کمتـر از  داشـته باشـد،   کـه برازنـدگی خـوبی    ییهـا  مـدل 

یـا   7/5هـا  آنهایی که شاخص برازش   خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدل دهنده نشان

 564/5برابـر بـا    RMSEAبدین ترتیب مدل فوق با توجـه بـه اینکـه    .بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد
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توان گفت که مدل  می شده ارائه یها شاخصردار است. با توجه به خوبی برخو نسبتاًدارد از برازش 

 برازندگی مدل سـاختاری  یها شاخص( نمایی از 75جدول )فوق از برازش خوبی برخوردار است. 

 .دهد یمپژوهش را نشان 
 

 مدل ساختاری پژوهش برازندگی یها شاخص. 02جدول 

 شده گزارشمقدار  حد مطلوب شاخص

Chi-Square (x2)  - 65/3765 

df  7851 

/dfx2  45/8 3کمتر از 

RMSEA  564/5 7/5کمتر از 

NFI  95/5 95/5مقادیر باالی 

NNFI  97/5 95/5مقادیر باالی 

CFI  98/5 95/5مقادیر باالی 

GFI  67/5 65/5مقادیر باالی 

AGFI  65/5 65/5مقادیر باالی 

 517/5 نزدیک به صفر RMR ها ماندهیباقریشه میانگین مجذور 

P-value  555/5 

 

آزمون فرضیات پژوهش، از مدل معادالت سـاختاری و ضـرایب اسـتاندارد و اعـداد      منظور به

در  sigلیـزرل همـان مفهـوم     افـزار  نـرم معناداری استفاده شـده اسـت. منظـور از عـدد معنـاداری در      

ودن یـک ضـریب، عـدد معنـاداری آن بایـد      . با این تفاوت که برای معنادار بباشد یم spss افزار نرم

یا رد فرضـیات پـژوهش بکـار     دیتائباشد و در کل برای  – 94/7 از تر کوچکیا  94/7از  تر بزرگ

این است که متییـر مسـتقل اثـر    دهنده  نشانباشد  تر بزرگ 94/7از  هرچقدر. عدد معناداری رود یم

است )بین دو  ییدوتادارد مقادیر همبستگی روی متییر وابسته دارد. منظور از ضریب استان یتر یقو

و هر چه این ضریب بیشـتر باشـد بـه معنـای      رود یممتییر( و جهت مقایسه اثرات اجزای مدل بکار 

ضــرایب  نمــایی از (4)و  (0)اثرگــذاری بیشــتر متییــر مســتقل بــر متییــر وابســته اســت. نمودارهــای 

 است. شده میستراستاندارد و معناداری هر یک از روابط فرضی پژوهش 
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 مدل آزمون فرضیات در حالت استاندارد .5نمودار 



 0311، پاییز و زمستان 01پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال هشتم، شماره  -علمی دوفصلنامة

66 

 

 مدل آزمون فرضیات در حالت معناداری .6نمودار 
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 تحقیق یها سازهتحلیل مسیر اثرات  .00جدول 

 tمقدار  ضریب مسیر بر متغیر اثر متغیر

 61/3 09/5 فرهنگ اقتصاد مقاومتی سرمایه اجتماعی مدنی

 39/8 61/5 فرهنگ اقتصاد مقاومتی یسرمایه اجتماعی کار

 41/6 47/5 سرمایه اجتماعی کاری سرمایه اجتماعی مدنی

 

 :گردد یمزیر ترسیم  صورت بهبا توجه به جدول باال، خالصه مدل فرضیات پژوهش 

 

 
 

 آزمون فرضیات پژوهش

 نپیمانکـارا  ادراکـات  در مقـاومتی  اقتصـاد  فرهنـگ  بـر  مدنی اجتماعی : سرمایهفرضیه اول

 دارد. معناداری نقش

H0 نقــش پیمانکــاران ادراکــات در مقــاومتی اقتصــاد فرهنــگ بــر مــدنی اجتمــاعی : ســرمایه 

 .ندارد معناداری

H1معناداری نقش پیمانکاران ادراکات در مقاومتی اقتصاد فرهنگ بر مدنی اجتماعی : سرمایه 

 .دارد

و  میریـ گ یمـ صـفر را نتیجـه    باشد، فرضیه 94/7از  تر کوچکاگر مقدار قدر مطلن آماره تی 

قـرار   دیـ تائباشـد فرضـیه یـک مـورد      94/7از  تـر  بـزرگ مقدار قدر مطلن آماره تـی   که یدرصورت

 پس فرضیه باشد یم 94/7و بیشتر از  61/3 دلیل اینکه مقدار قدر مطلن آماره تی برابر با به .ردیگ یم
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م بـت و معنـاداری    ریت ثاد مقاومتی یعنی سرمایه اجتماعی مدنی بر فرهنگ اقتص؛ شود یم دیتائاول 

 .باشد یمو مستقیم  09/5برابر با  ریت ثو مقدار این  دارد

 پیمانکـاران  ادراکـات  در مقـاومتی  اقتصـاد  فرهنـگ  بر کاری اجتماعی : سرمایهفرضیه دوم

 دارد. معناداری قرارگاه خاتم نقش

 H0 قرارگـاه   پیمانکـاران  تادراکـا  در مقـاومتی  اقتصـاد  فرهنـگ  بر کاری اجتماعی : سرمایه

 .ندارد معناداری خاتم نقش

H1قرارگاه خاتم  پیمانکاران ادراکات در مقاومتی اقتصاد فرهنگ بر کاری اجتماعی : سرمایه

 .دارد معناداری نقش

و  میریـ گ یمـ باشد، فرضیه صـفر را نتیجـه    94/7از  تر کوچکاگر مقدار قدر مطلن آماره تی 

قـرار   دیـ تائباشـد فرضـیه یـک مـورد      94/7از  تـر  بـزرگ اره تـی  مقدار قدر مطلن آم که یدرصورت

پس فرضیه  باشد یم 94/7و بیشتر از  39/8 دلیل اینکه مقدار قدر مطلن آماره تی برابر با به .ردیگ یم

م بـت و   ریتـ ث یعنی سـرمایه اجتمـاعی کـاری بـر فرهنـگ اقتصـاد مقـاومتی        ؛ شود یم دیتائدوم نیز 

 .باشد یمو مستقیم  61/5برابر با  ریت ث و مقدار این معناداری دارد

قرارگـاه خـاتم    سرمایه اجتمـاعی کـاری پیمانکـاران    بر مدنی اجتماعی : سرمایهفرضیه سوم

 دارد. معناداری نقش

 H0 قرارگـاه خـاتم نقـش    سـرمایه اجتمـاعی کـاری پیمانکـاران     بـر  مـدنی  اجتماعی : سرمایه 

 ندارد. معناداری

H1قرارگــاه خــاتم نقــش ســرمایه اجتمــاعی کــاری پیمانکــاران بــر مــدنی اجتمــاعی : ســرمایه 

 دارد. معناداری

و  میریـ گ یمـ باشد، فرضیه صـفر را نتیجـه    94/7از  تر کوچکاگر مقدار قدر مطلن آماره تی 

قـرار   دیـ تائباشـد فرضـیه یـک مـورد      94/7از  تـر  بـزرگ مقدار قدر مطلن آماره تـی   که یدرصورت

پس فرضیه  باشد یم 94/7و بیشتر از  41/6 مطلن آماره تی برابر با دلیل اینکه مقدار قدر به .ردیگ یم

م بت  ریت ثیعنی سرمایه اجتماعی مدنی بر سرمایه اجتماعی کاری پیمانکاران ؛ شود یم دیتائسوم نیز 

 .باشد یمو مستقیم  47/5برابر با  ریت ثو مقدار این  و معناداری دارد
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 گیری یجهنت. بحث و 1
 مقاومتی اقتصاد فرهنگ بر مدنی اعیاجتم نقش سرمایه

نتای  حاصل از آزمون فرضیات نشـان داد کـه سـرمایه اجتمـاعی مـدنی بـر فرهنـگ اقتصـاد         

 یهـا  پـژوهش بـه   تـوان  یمـ جهت تبیین نتای  حاصل از این فرضیات . نقش معناداری دارد مقاومتی

7کار با مرتبط یها نگرشبر  اجتماعی مدنیپیشین در حوزه نقش سرمایه 
نگرش کارکنـان نسـبت   ) 

 بـر  اجتمـاعی  ، فرهنگالملل نیبی مربوط به ها لیتحلی، در طورکل به به کار و سازمان( اشاره نمود.

مطالعـات مربـوط بـه بررسـی ارتبـاط بـین سـرمایه         اولـین  از یکـی  اسـت.  رگذاریت ثاقتصادی  نتای 

شده است. این محققان ( انجام 7995) 8ی مربوط به کار توسط لئو و همکارانها نگرشاجتماعی و 

 یهـا  نگرش از وسیعی ی شیلی، طیفتمندیرضابر  مؤثردر مطالعه خود در زمینه عوامل غیر کاری 

قرار دادنـد و دریافتنـد کـه اعتمـاد اجتمـاعی و       یموردبررسبا زندگی کاری را  مرتبط ریغ شخصی

 اجتمـاعی  اعتمـاد  ص،خـا  طـور  . بهکنند یمبر رضایت شیلی اعمال  یتوجه قابل ریت ثاعتماد نهادی 

 بیـانگر  ذکرشـده  یهـا  افتـه ی اسـت.  تجربـی  یهـا  لیتحل در شیلی رضایتمندی قوی کننده ینیب شیپ

. یـانچی و  باشـد  یمـ و رفتـار کارکنـان    کـار  یهـا  نگـرش  در اثرگذاری بـر  اجتماعی اعتماد اهمیت

رد بررسـی قـرار   یک مکانیسم بالقوه را برای تبدیل اعتماد به رضایت شیلی مو ( نیز8578) 3برونکر

بـه   مربـوط  مـوقعیتی  یها یژگیو یجا به) فرد خاص رفتاری دادند. این محققان دریافتند که صفات

بـر   جـه یدرنتو  دهد یمرا شکل  منصفانه رفتار از کارکنان اجتماعی، ادراک اعتماد قبیل از( سازمان

 یهـا  نگـرش نی در با توجه به تائیـد نقـش سـرمایه اجتمـاعی مـد      نگرش کاری افراد اثرگذار است.

انتظار داشت که این سرمایه در فرهنگ اقتصاد مقاومتی  توان یممربوط به کار در مطالعات پیشین، 

، اعتماد اجتماعی و نهادی باال بـین افـراد و ایـن    گرید انیب بهدر محیط کار نیز نقش مهمی ایفا کند، 

 بـه  یلزومـ  هـا  آن بـا  تعامـل  جـاد یا و برخـورد  در و اعتمادنـد  قابل ها ارگانو  مردم شتریب ادراک که

داخلی اعتماد بیشتری شـده و   گذاران هیسرماکه به تولیدات و  گردد یم، موجب ستین ادیز اطیاحت

، تولیـدات و  گذاران هیسرما خود را جهت استفاده از شانتالش همه مشکالت رفع جهتپیمانکاران 

قش سرمایه اجتماعی مدنی بر فرهنـگ  و در حوزه ن تر یجزئ طور به تجهیزات داخلی اعمال نمایند.

 
1. Work Related Attitudes 

2. Liou et al. 
3. Bianchi and Brockner 
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بیـان کـرد کـه سـرمایه اجتمـاعی       طـور  نیا توان یممقاومتی در حوزه لجستیک معکو  نیز  اقتصاد

و  هـا  اسـت یسکـه بـه    گـردد  یمـ مدنی و وجود اعتماد اجتماعی و نهادی بـاال میـان افـراد، موجـب     

شتری نموده و بـا گسـترش ایـن    رهبری در زمینه اتخاذ فرهنگ اقتصاد مقاومتی توجه بی یها هیتوص

و  بیـ تخر از حاصل مصالح از خود، ییاجرا یها پروژه در فرهنگ به حوزه کاری، سعی نماید که

و  کرده استفاده دیجد یها پروژه ساخت در یقبل یها پروژه در مانده یباق مصالح و مواد همچنین از

و بهبود تصویر سبز سـازمان   روژهپ انجام یط در زباله دیتول زانیمتمام تالش خود را جهت کاهش 

بـر نگـرش اقتصـاد     الزم به ذکر است که در حوزه نقش سرمایه اجتماعی مـدنی  خود اعمال نماید.

ی محققـانی  ها افتهبا ی توان یممقاومتی پژوهشی یافت نشد، اما نتای  حاصل از آزمون این فرضیه را 

(؛ 8571) 6(؛ بن هـادور 8576) 3سازبیلیر (؛8576) 8ساتارالن و پوداوامان(؛ 8576) 7مانیپادهمچون 

 (؛7390همکاران ) و منتظری (؛7390) یقربان و (؛ علمی8571) 4(؛ ازان و همکاران8571) 0گریکو

( در 7396همکـاران )  و زاده ( و عبا 7390همکاران ) و (؛ عالمه7390همکاران ) و اصفهانی نصر

 حوزه اثرات م بت سرمایه اجتماعی همسو دانست.

 

 مقاومتی اقتصاد فرهنگ بر کاری اجتماعی سرمایه نقش

از دیگر نتای  این پژوهش تائید نقـش معنـادار سـرمایه اجتمـاعی کـاری بـر فرهنـگ اقتصـاد         

ی پیشـین در حـوزه   هـا  پـژوهش به  توان یماز این فرضیه نیز مقاومتی بود. جهت تبیین نتای  حاصل 

1باکار مرتبط یها نگرشنقش سرمایه اجتماعی کاری بر 
)نگرش کارکنان نسبت به کار و سازمان(  

اجتمـاعی و روابـط    اعتمـاد  اهمیـت  و نقـش  کـه  هاست مدت سازمانی ی، علمطورکل به اشاره نمود.

 6ناهاپیـت و قوسـهال   یهـا  افتـه یرا به رسیمت شناخته است. با اسـتناد بـه    ها سازمانهمکاری درون 

 در دانـش  یگـذار  اشـتراک  بـه  یجاد و(، سرمایه اجتماعی، چارچوبی یکپارچه برای درک ا7996)
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سازمان را نسبت  ، پیوندهای قوی پایدار بین اعضای شرکت،انداز چشم نیا در سازمان است و یک

 یهـا  یژگـ یو از . این محققان، سـه بعـد  سازد یم، از مزیت تولید دانش برخوردار ها سازمانبه سایر 

اعضـا   بـین  یا شبکه روابط صورت به) یساختار تحت عنوان سرمایه ها شرکت در اجتماعی سرمایه

که بیانگر میزان اعتماد بین اعضـای  ) یا رابطهسرمایه  (؛سازد یمبه ارتباطات را مقدور  دسترسی که

( و سـرمایه  دهـد  یمـ قرار  ریت ثیک گروه است و تمایل افراد به مشارکت در تبادل متقابل را تحت 

هـر   و نشـان دادنـد کـه    ده قرار دا یموردبررس( را سازد یمامکان فهم جمعی را فراهم  که) یشناخت

که همکاری  دهند یمیک از این سه بعد از سرمایه اجتماعی، یک بعد از ساختار سرمایه را تشکیل 

 .بخشد یمرا تسهیل و عملکرد تیمی را بهبود 

 گروهـی  کـار  کیفیـت  بـه  محـدود  شـرکت  در اجتماعی سرمایه اثرات الزم به ذکر است که،

در پژوهش خـود،   (،8553) 7. روکوئنداابدی یممحیط کارش گسترش درک فرد از به  بلکه نیست،

زندگی کـاری   کیفیت و شیلی را بر رضایت شرکت در اجتماعی نقش اعتماد به مدیریت و روابط

در زمینـه کیفیـت    شده انجامی حاصل از نظرسنجی ها دادهمورد بررسی قرار دادند. وی با نگاهی به 

ی کـارگر،  هـا  یژگـ یویا دریافت که سرمایه اجتماعی نسبت به عواملی چون زندگی کاری در اسپان

ی در افـزایش کیفیـت زنـدگی کـاری و     تـر  مهـم و  مؤثرترشرکت یا سازمان و محیط کاری، عامل 

تجربـی ناهاپیـت و    اقدامات (،8558) 8. واتسون و پاپامارکو باشد یمرضایتمندی شیلی کارکنان 

سرمایه اجتماعی  یها مؤلفهکه  یه اجتماعی را پیاده کرده و دریافتند( در زمینه سرما7996) 3قوسهال

مهمـی بـر    ریت ثاعتماد فردی به مدیریت، ارتباط با همکاران و درک ساختارهای هنجاری  از جمله

 از متخصصین فروش در یک شرکت پزشکی دارد.  یا نمونهتعهد سازمان در 

مربـوط بـه کـار در مطالعـات      یهـا  نگـرش ر با توجه به تائید نقش سرمایه اجتمـاعی کـاری د  

انتظار داشت که این سرمایه در فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ادراکات افراد نیز نقش  توان یمپیشین، 

 خـوب در میـان کارکنـان    اجتمـاعی  ، وجود اعتماد به مدیریت و روابطگرید انیب به .مهمی ایفا کند

 مراتـب  سلسـله  باالتر سطوب در یاقتصاد نبحرا طیشرا در فی کهاهدا که گردد یمشرکت موجب 

 یهـا  یریـ گ میتصـم  در، توسط پیمانکاران سرلوحه عمل قـرار گیـرد و از طرفـی    است شده فیتعر
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 یسـتگ یشا و تخصـص  بـه  .بـا کارکنـان مربوطـه مشـورت کننـد      ،یاقتصـاد  بحـران  طیشرا در خود

 کـرده و همچنـین کارکنـان را    اسـتفاده  ها آنکرده، از تمام توانمندی و پتانسیل  توجه نیز کارکنان

به دلیل حاکم بودن روابط  به بیانی دیگر، .کنند رفتار و فکر خالق و دیجد طرق بهتشوین کنند که 

 و وقـت  در هـم نان را بتوان ترغیب و متقاعد کرد که کارککه  رود یمخوب در محیط کار، انتظار 

و در حـوزه نقـش سـرمایه     تـر  یجزئـ  طور به .کنند استفاده مصرف حیصح یالگو از ها نهیهز در هم

بیـان   طـور  نیـ ا تـوان  یممقاومتی در حوزه لجستیک معکو  نیز  اجتماعی کاری بر فرهنگ اقتصاد

 و رانیمـد در زمینـه هنجارهـای کـاری،     خصـوص  بـه کرد که با افـزایش سـرمایه اجتمـاعی کـاری     

 انجـام  را خـود  روزانه یها تیفعال مشترک، یها ارزش و هنجارها از یا مجموعه اسا  بر کارکنان

سازمان به حـوزه کـاری    رأ که نگرش اقتصاد مقاومتی در  گردد یمو همین امر موجب  دهند یم

یک هنجـار و ارزش مشـترک بـین پیمانکـاران      عنوان بهو این فرهنگ  افتهی گسترشپیمانکاران نیز 

 ازهمیـت داده و  ا بیـ تخر نـد یفرا بـه  خـود،  یـی اجرا یهـا  پروژه درشناخته شود و سعی نمایند که 

 سـاخت  دهیـ ا از کـرده و همچنـین   اسـتفاده  دیـ جد یها پروژه ساخت در بیتخر از حاصل مصالح

ــه هــا ســاختمان یشــکن ــه   انفجــار ایــ یکیمکــان بیــتخر یجــا ب ــا ب  از اســتفادهحمایــت کــرده و ی

 اهمیت دهند.  یطیمح ستیز خطرات کاهش منظور به چندمنظوره یها ونقل حمل

در حوزه نقـش سـرمایه اجتمـاعی کـاری بـر نگـرش اقتصـاد مقـاومتی         الزم به ذکر است که 

ی محققانی همچـون  ها افتهبا ی توان یماما نتای  حاصل از آزمون این فرضیه را  یافت نشد؛پژوهشی 

 0(؛ گریکـو 8571) 6(؛ بن هادور8576) 3(؛ سازبیلیر8576) 8ساتارالن و پوداوامان(؛ 8576) 7مانیپاد

 نصـر  (؛7390همکـاران )  و منتظـری  (؛7390) یقربـان  و (؛ علمـی 8571) 4(؛ ازان و همکاران8571)

( در حوزه 7396همکاران ) و زاده ( و عبا 7390همکاران ) و (؛ عالمه7390همکاران ) و اصفهانی

 اثرات م بت سرمایه اجتماعی همسو دانست.
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 کاری اجتماعی سرمایه بر مدنی اجتماعی نقش سرمایه

اکی از این بود که سرمایه اجتماعی مدنی نقش معناداری بر نتای  آزمون این فرضیه ح

بیـان کـرد کـه     طـور  نیـ ا توان یمسرمایه اجتماعی کاری کارکنان دارد. در تبیین این مطلب 

به حوزه کـاری افـراد    تواند یماعتماد اجتماعی و نهادی باال در میان شهروندان یک کشور، 

به رهبری و سایر همکاران را نیز افـزایش دهـد و    اعتماد کارکنان متقابالًنیز سرایت کرده و 

 برقـرار شـده و   همکـاران  نیبـ  یخـوب  یفضـا  و جو ،اجرایی یها پروژه درموجب گردد که 

 و مسـائل  بـا  رابطـه  در یراحتـ  بـه  کـه  ی گـردد حـد  بـه  همکـاران،  بـا  متقابـل  اعتماد تیفکی

 7بـه گفتـه هاوسـر    ا،بپردازنـد. در همـین راسـت    نظـر  تبـادل مبهم مربوط به کار بـه   موضوعات

 و ؛کارکنان اسـت  اجتماعی یها هیسرما ت ثیر تحت شدت به ها شرکت در ( نیز؛ تعامل8570)

انتظار داشت سرمایه مدنی بیشتر، زمینه مسـاعدی را بـرای همکـاری بـا همکـاران و       توان یم

 تـوان  یمـ  درواقـع . سـازد  یمـ فـراهم   (یعنی سرمایه اجتماعی کاری) سازمانسایر مدیران در 

، سـرمایه اجتمـاعی   باشـند  یمـ سرمایه مدنی بیشتری برخوردار  انتظار داشت کارکنانی که از

 .دهند یمبیشتری در محل کار از خود بروز 
 

 ها شنهادیپ
ذیـل ارائـه    بـه شـرب  در خالل پژوهش حاضر پیشنهاداتی به نظر پژوهشگر رسـیده اسـت کـه    

 :گردد یم

نقـش سـرمایه اجتمـاعی     دیتائو سوم پژوهش و  فرضیه اول با توجه به نتای  حاصل از آزمون
 رویکرد اقتصاد مقاومتی: ی مربوط به حوزه کار وها نگرشمدنی بر 

افزایش سرمایه اجتماعی مدنی، دولت بستر الزم را برای جلـب   منظور بهکه  گردد یمپیشنهاد 

یـه و  خیر مؤسسـات آموزشـی،   مؤسسـات  و فرهنگـی  یهـا  سـازمان  مشارکت هر چه بیشتر افراد در

 نیتـر  مهماز ) ینهادجهت افزایش اعتماد  شود یمفراهم سازد. همچنین توصیه  سیاسی یها سازمان

 یهـا  ارگـان  سرمایه اجتماعی مدنی(، دولت تالش الزم را جهت جلب اعتمـاد افـراد بـه    یها مؤلفه
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 یاجـرا  بـر  نظارت نهادهای ؛...( و مصلحت شورای مجلس،) گذار قانون مختلف از جمله نهادهای

 اعمال کند....(  و انتظامی نیرو سپاه،) یتیامن و نظامی ؛ نهادهای(نگهبان شورای و قضائیه قوه) قانون

سرمایه اجتمـاعی   نقش دیتائفرضیه دوم پژوهش و  همچنین با توجه به نتای  حاصل از آزمون
 کاری بر رویکرد اقتصاد مقاومتی:

کـه   حـدی  همکاران را به میان متقابل اداعتم مدیران تالش کنند کیفیت که گردد یمپیشنهاد 

 بتوانند صحبت کنند، افزایش دهند و از طرفی، به شخصی موضوعات و مسائل با رابطه در یراحت به

 رابطـه  در را مهمی اطالعات و آورده گرد هم دور سازمان در را کارکنان و پیمانکاران منظم، طور

ین اعتماد کارکنان به رهبـری را افـزایش دهنـد و بـا     دهند تا بدین طر قرار ها آن اختیار در پروژه با

افزایش این اعتماد، نقش اثربخشی در افزایش سرمایه اجتماعی کاری کارکنان ایفا کنند. همچنـین  

 منصـفانه  و هدفمند طور به نظرات اختالف و مناقشات با اجرایی، یها پروژه که در شود یمپیشنهاد 

 یهـا  ارزش و هنجارهـا  از یا مجموعـه  اسـا   بر کارکنان و شده و تالش شود که مدیران برخورد

 دهند. انجام را خود روزانه یها تیفعال مشترک،

این پژوهش و استفاده صـرف از   بخش کمی شناسی روشبا توجه به محدودیت در در پایان، 

ظیـر  کیفـی ن  هـای  دادهکه در آینده؛ پژوهشی مشابه، با استفاده از  گردد میکمی، پیشنهاد  های داده

کمـک   ها یافتهمکمل نتای  حاصل از این تحقین، به بهبود اعتبار  عنوان بهمصاحبه صورت پذیرد و 

که تحقیقی با عنوان مشابه در سایر صنایع و جوامع  گردد یمبه پژوهشگران پیشنهاد نماید. همچنین 

ا تحقیـن حاضـر   نتـای  آن را بـ   آن، پـذیری  تعمیم محدودیت بر بر غلبهانجام دهند تا عالوه  آماری

در زمینه نقش سرمایه اجتماعی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی حاصـل   یتر نیدقمطابقت دهند تا بینش 

 شود.
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 .68-17 ،ایران اجتماعی توسعه مطالعات آفریقا، شمال و خاورمیانه کشورهای

 بـر  اجتمـاعی  سـرمایه  (. تـ ثیر 7390) امیـری، زینـب   مجتبی؛ فرخی، اصفهانی، علی؛ نصر علی .1

 یشناسهه هجامعهه تهــران(، شـریعتی  بیمارســتان پرســتاران)موردمطالعـه:   کارکنــان توانمندسـازی 

 8 شماره تابستان، ،81 سال ،کاربردی

 اهـداف  تحقـن  بـرای  اجتمـاعی  سـرمایة  بـومی  مدل ترسیم(. 7394) علی میر، و فرشید مامیان، .6

 . 16-60 ،اجتماعی سرمایه مدیریت ،ادیبن دانه نظریة کیفی روش با مقاومتی اقتصاد

 در مقـاومتی  اقتصـاد  یالگـو  تبیـین  و یبررسـ  (.7393) پورغفار، جـواد  و فشاری، مجید مجید .9

 .4 و 0 شهریور، شماره و مرداد چهاردهم، سال ،اقتصادیمجله  ایران، اقتصاد

 بـر  اجتمـاعی  سـرمایة  ریتـ ث  (.7390) اسـداله  علیرضـایی،  و پـور، نـدا   پسـندی  منتظری، محمد؛ .75

 اقتصـادی  ویـژه  منطقـة  متوسـط  و کوچک وکارهای کسب)موردمطالعه:  سازمانی کارآفرینی

 .450-063 زمستان، ،6 شماره ،3 دوره ،اجتماعی سرمایه یریتمد(. سیرجان



 0311، پاییز و زمستان 01پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال هشتم، شماره  -علمی دوفصلنامة
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سـید محمـود    ،حسـینی ؛ سـکینه  ،نخعـی  ؛هیمرضـ  ،زاده ادیـب  ؛نگارالسادات ،مصباحی جهرمی .77

بررسـی نقـش   )(. ت ثیر سـرمایة اجتمـاعی بـر کـارآفرینی و رفتـار شـهروندی سـازمانی        7396)

 .عیمدیریت سرمایه اجتما (گری هوش هیجانی کارکنان تعدیل
تبیـین نقـش سـرمایه اجتمـاعی بـر پایـداری        (.7394) رجایی لـک، خدیجـه  و  احسان ،ورییا .78

، مدیریت و علوم انسانی در ایهران  یها پژوهشسومین همایش ملی در سازمان،  نیت مزنجیره 
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