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 چکیده

ینانهه  توجهه بهه    از عوامل بسترساز رفتارهای کارآفر. تواند در توسعه پیشتاز باشد که در راستای تقویت کارآفرینی حرکت کند ای می جامعه
هدف اصلی این پهووه  بررسهی   . ها است  شناختی و رفتاری  از جمله سرمایة اجتماعی در سطح جامعه و سازمان ارتقای عوامل نرم روان
 پهووه  . است نانهیکارآفر یرفتارها و یسازمان یشهروند یرفتارها در تقویت( رفتاری-عنوان عاملی فرهنگی به)نق  سرمایة اجتماعی 

 تههران  در بهمهن  گهرو   یسهتاد  کارکنان همة شامل پووه  یآمار جامعة. است یهمبستگ -یفیتوص روش به و یکاربرد نوع از حاضر
هها پها از    داد . به روش تصادفی ساد  انتخاب شهدند   محدود ةجامع از یریگ نمونه فرمول براساس نفر 513 هاآن انیم از که است بود 
ههای  رفتار بهر  یاجتمهاع  ةیسهرما  معنادار و مثبت ریتأث دهندة نشان پووه  جینتا. شد لیوتحلهیتجز Amos یآمار ارافز آوری  با نرم جمع

 . شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه  و نیز تأثیر مثبت و معنادار رفتارهای شهروندی سازمانی بر رفتارهای کارآفرینانه است
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 مقدمه و طرح مسئله

مزیه    هها  راهرهرد    ههد   کسهب  بهه  را خود تالش اغلب سازمانی نظام طراحان حاضر عصر در

در  را هها  سهازمان  رهرهر   یا بقا بستر هایی نظام چنین طراحی با دارند اند و قصد کرده معطو  رقابتی

 در رقهابتی  مزی  عامل ترین عنوان برجسته به انسانی منابع میان این در .کنند ایجاد امروز  بازارها 

 (.Jack et al., 2006)از یکدیگر، اهمی  دارد  ها سازمان تمایز آن و متعاقب کارآفرینی توسعة رشد و

بهرا  توانمنهد     باارزشهی  دارایهی  عنهوان  به ها  اخیر دهه در که اس  مفهومی اجتماعی سرمایة

 سهرمایة  اهمیه   اسه ،  شهده  پذیرفتهه  اقتصاد  انسانی و ها  سرمایه یشو افزا تولید ها، و سازمان

باعه    شهده و  )هها  ها و سهازمان  تیم ها، گروه(افراد  اجتماع سرب که اس  این در اجتماعی سازمانی

 دانچو(. Amintojar et al., 2015, p.145)دهند  انجام را کارها آمیز موفقی  طور به یکدیگر با شود می
 

 میهان،  ایهن  در .داشته  اششت  را فرد  کیفیات برخی باید فرد اجتماعی سرمایة ایجاد را ب اس  معتقد

مصهراحی جهرمهی و   )کهرد   اشهاره  اجتمهاعی  سهرمایة  خله   بهرا   افراد توانایی تمایل و به توان می

 (.963، ص931 همکاران، 

 کمیه     وکیفیه  توانهد  مهی  ها  فهرد   توانایی از عنوان یکی به  رفتارها  شهروند  سازمانی

از آنجا که رفتارهها  شههروند     .دهد قرار تح  تأثیر را (اجتماعی سرمایة)روابط اعضا  سازمان 

تواند در فرایند سازمانی و تردیل  کند، می سازمانی بر رفتارها  فرانقشی مدیران و کارکنان تأکید می

ههایی،   نهین سهازمان  در چ. کننهده داشهته باشهد    محیط سنتی به محیطی پویا و کارآمد نقشهی تعیهین  

هها  ارترهاطی    همچنین، نرم. دهند شوند و به آن هوی  می کارمندان در کارها  سازمانی درگیر می

قو  در سازمان شکل گرفته و با افزایش ارتراطات افهراد، هزینهة ترهادکت کمتهر و نهوعی مزیه        

 (.3  ، ص931 ی و همکاران، شمس)شود  رقابتی برا  سازمان ایجاد می

اثربخشهی و   توسهعة  بهه  قهادر  همکهار ،  بهه  کارکنان تمایل بدون ها  امروز  سازمان همچنین،

                                                           
1. Dancho 

2. Organizational Citizenship Behavior 
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در  دارد، زیهرا  بسهیار   اهمیه   اجرهار ،  بها  خودجهوش  همکار  تفاوت .بود نخواهند خود کارایی

دههد  مهی  انجام شدة سازمانی  تعیین استانداردها  براساس قوانین و را خود وظایف فرد اجرار، حال 

، (یابهد  شود و رفتارها  کارآفرینانه بروز نمی حال  خالقی  و نوآور  فرد سرکوب میکه در این )

بهرا    را خهود  و بصهیرت  انهری   افهراد کوشهش،   و آگاهانهه،  خودجهوش  همکار  در که حالی در

مصراحی جهرمهی و همکهاران،   )گیرند  می کار به نفع سازمان به حتی ها  شخصی، توانایی شکوفایی

راین، یکی از عوامل بسترساز رفتارها  کارآفرینانه، توجه بهه ارتقها  عوامهل    بناب(. 963، ص931 

شناختی و رفتار  از جمله سرمایة اجتماعی و رفتارهها  شههروند  سهازمانی در سهط       نرم روان

 .ها اس  جامعه و سازمان

 -عنوان عاملی فرهنگی  به)بنابراین، هد  اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایة اجتماعی 

با توجه بهه اهمیه    . در توسعة رفتارها  شهروند  سازمانی و رفتارها  کارآفرینانه اس ( فتار ر

هایی به ایهن شهر     این مسائل در بخش صنع  ایران، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به پرسش

اس  که آیا ابعاد سرمایة اجتماعی با رفتارها  شهروند  سازمانی و سهط  رفتارهها  کارآفرینانهه    

تواننهد ماننهد عوامهل اقتصهاد  و      افزار  مانند سرمایة اجتماعی نیز مهی  ه دارند؟ آیا عوامل نرمرابط

جرران خدمات منابع انسانی بر بروز رفتارها  کارآفرینانه یا بسترساز  بهرا  ایجهاد آن تأثیرگهذار    

کهارگیر    منظور بهه  باشند؟ به این ترتیب، هد  اصلی مقاله دستیابی به مستندات و شواهد متقن به

مؤثر سرمایة اجتماعی در فرایند تقویه  رفتارهها  شههروند  سهازمانی و بهه ترهع آن، گسهترش        

 متغیرها  ارتراط که پیشین تحقیقات خال  بر پژوهش این همچنین، در. رفتارها  کارآفرینانه اس 

 ی،سهازمان  شههروند   و رفتارهها   اجتمهاعی  سهرمایة  اجتمهاعی و رفتارهها  کارآفرینانهه،    سرمایة

ایهن   ارتراط بودند، بررسی کرده مجزا طور به سازمانی و رفتارها  کارآفرینانه را رفتارها  شهروند 

 مهدل  توانایی پژوهش، این دستاوردها  یکی از بنابراین،. شود می بررسی کلی مدل یک در متغیر سه

انی و رفتارها  اجتماعی، رفتارها  شهروند  سازم سرمایة متغیرها  همزمان در ارزیابی پیشنهاد 

 . اند نشده با هم گنجانده مدل یک تاکنون در که کارآفرینانه اس 



466                                                                    9315، پاییز 3 ةشمار، 3 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 

 مبانی نظری پژوهش 

 مفهوم سرمایة اجتماعی و ابعاد آن

ور   هرو بستر  مناسب برا  به نآفری  شناسانه دارد، اهرمی توفیجامعه شةسرمایة اجتماعی که ری

شود  قلمداد مین و بهرود عملکرد سازما  یل به موفقیانسانی و فیزیکی، و راهی برا  ن ها  هسرمای

 نت کنهونی بیها  الکشه موضوع، یکهی از م   با وجود اهمی. (93، ص931 آباد ،  ضاحمد  و فی)

سرمایة اجتمهاعی  ( 333 )و گوشال   زمینه، ناهاپین در ای.  ی جامع از سرمایة اجتماعی اسفتعری

موجهود   ا  از روابهط فهرد  و سهازمانی    شرکه درون اند که را مجموع منابع و ارزشی در نظر گرفته

ی دیگر، سرمایة اجتماعی مجموعهة هنجارهها  موجهود در    فدر تعری. گیرد أت میشن نو از آ  اس

هها    همکار  اعضا  جامعه و کهاهش هزینهه    که موجب ارتقا  سط  اجتماعی اسها   سیستم

اعضها    نمیها هها    یة اجتمهاعی مهراوده  از آنجا کهه سهرما  . شودها مینآن ت و ارتراطات میاکتراد

 ،931 رضهائی و درینهی،   )شهود  مهی  بکند، منرع سازمانی ارزشمند  محسورا تسهیل می نسازما

: دانهد کهه دو ویژگهی دارد    ا  از ساختار اجتماعی مهی  نیز سرمایة اجتماعی را جنره  کلمن(. 14ص

ال سهرمایه، سهرمایة اجتمهاعی در    کنند و برخال  سایر اشک کنش افراد درون ساختار را تسهیل می

بهرا  سهرمایة   (. Alvarez & Romaní, 2017, p.57)ذات ساختار روابط بین افراد و میان افراد اس  

 همکهاران  مطالعهات ویلهل و   مرنها   بهر  حاضر پژوهش در. اجتماعی ابعاد مختلفی بیان شده اس 

گانة سرمایة اجتماعی در سهازمان  سهها   عنوان مؤلفه به ساختار  ارتراطی و شناختی، ابعاد( 4 11)

 .شد گرفته نظر در

سراسهر   در ارتراطهات  و وجود دفعات تعامالت تعداد با توانمی را ساختار  بعد: یساختار بعد

نظهر   بهر  بنها  (.Whipel et al., 2015, p.6)گرفه    نظر در طرفین بین عملکرد مراتب و سلسله سطو 

روابهط و   ا ، پیکربنهد   شهرکه  پیونهدها   شهاخ   سه در ساختار  بعد (1111) همکاران بولینو و

  (.Bolino et al., 2002, p.506)شود  سنجش می ساز  متناسب

                                                           
1. Coleman 
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از  شهده  حاصهل  دارایهی  دهنهدة  نشهان  را ا رابطه بعد ،(1113) کوسن و همکاران :یارابطه بعد

بهرا    (1111) نو همکهارا  کیهل  (.Lawson et al., 2008, p.447)کننهد   مهی  تعریف ارتراطات طری 

احتهرام و   فهرد ، اعتمهاد، دوسهتی،    بهین  تعامالت نزدیک اجتماعی، سرمایة ا  رابطه بعد گیر  اندازه

 (.Kale et al., 2000, p.218)گیرند  می نظر در را متقابل رابطة

 اجتمهاعی  شهرکة  یهک  در کارکنهان  تفهاهم  دیدگاه و اشتراك میزان به شناختی بعد:یشناخت بعد

 شالگو تسا  و (Bolino et al., 2002, p.506). دشومی مربوط
 عنهوان  بهه  را شهناختی  بعهد  (333 ) 

گیرند نظر می در مشترك انداز چشم عنوان به را بعد این مطالعات، اکثر کنند و می مطر  مشترك درك

(Whipel et al., 2015, p.6.) 

 رفتارهای شهروندی سازمانی و کارکردهای آن

ا  از رفتارهها  داوطلرانهه و اختیهار  کهه      نی عرارت اس  از مجموعهه شهروند  سازماارها  رفت

گیهرد و باعه  بهرهود مهؤثر      بخشی از وظایف رسمی فرد نیس ، با وجود آن، توسط و  انجام می

رفتارهها  شههروند ،   (. Appelbaum et al., 2004, p.19)شهود   هها  سهازمان مهی    وظایف و نقش

طهور مسهتقیم توسهط     هها نیسه  و بهه    ء وظایف رسمی آنرفتارها  اختیار  کارکنان اس  که جز

شود، ولی میزان اثربخشی کهل سهازمان را افهزایش     سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی

فضا  مشوق رفتار شهروند  سازمانی در سهازمان، موجهب   (. Khasawneh, 2011, p.623)دهد  می

از طری  مهیهاکردن شهرایط بهروز رفتارهها       شود، بنابراین، جذب و نگهدار  نیروها  شایسته می

توان مطمهئن بهود رضهای  شهغلی کارکنهان افهزایش یابهد و         شهروند  سازمانی در محیط کار، می

ند  وشههر  هها  تارفرابعهاد  (. Khasawneh, 2011, p.623)عملکرد بهتر  از کارکنان مشاهده شود 

 .اس   جان و یونگ به شر  جدول ة یسازمانی براساس نظر
 

 

                                                           
1. Tsai & Ghoshal 



464                                                                    9315، پاییز 3 ةشمار، 3 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 

 ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی براساس نظریة جان و یونگ. 1 دولج

تعریفبعد

 دوستی نوع
رابطه با  سازمان در اعضا کارکنان به دیگر  ةطلرانوداها   کمک تشامل همة انواع اقداما

 .مشکالت و وظایف اس 

ادب و )نزاک  

 (حظهالم

رد بر دیگران ف تینکه چطور اقدامایدن به اشاندی و به سازمان تخسار واردکردناجتناب از 

 .گذاردتأثیر می

 . کار اس یطزمان در محاس ةشد تعیین الزاماتاتر از فرکه   تار  اختیار  اسفر وجدان

 جوانمرد 
و ن اینکه گله وبد ،کار  ناپذیر اجحا  ها  اجتناب مزاحم تمایل به شکیرایی در مقابل 

 .شکایتی انجام گیرد

 رفتار مدنی
ارائة تصویر مناسب  و نیزادار  در زندگی سازمانی و وفپذیر    مسئولیو  مشارک ه تمایل ب

 . س از سازمان ا


 رفتارهای کارآفرینانه

 سهطو   در افهراد  توسهط  اقهدامات  ها و فعالی  از ا  مجموعه سازمان، یک در کارآفرینانه رفتارها 

 شناسایی ها فرص  گیرد و ابع شکل میمن از ا  تازه از طری  آن ترکیب که شود شامل می را مختلف

 برانگیزاننهدة  تمهایالت  و افهراد  و سهاختار   باف  یعنی سازمان اصلی عامل دو. شوند می پیگیر و

رفتهار کارآفرینانهه در ایهن پهژوهش طره  تحقیقهات مرزبهان و         ابعهاد . هستند کارآفرینانه رفتارها 

(:9 ، ص933 مرزبان، )، به شر  زیر اس  (933 )همکاران 

اس  زیهرا   کارآفرینانه رفتار موانع از یکی ساکر  دیوان :ادار  تشریفات زائد کاهش توانایی -

 پیهرو   موجهود  چارچوب خشهک  از مجرورند سازمان کارکنان بوروکراتیک ها  سازمان در

 .کنند

 صهورت  بایهد  که اس  تغییراتی فهم کارآفرینی ها  ویژگی از یکی :تغییر کارکنان به گرایش -

 بر خود را و کند می درك درستی به را ا  حرفه تغییرات کارآفرین .اس  گرفته صورت ای گیرد

 سازمان نظر مورد اهدا  تحق  برا  ها آن مطلوب از استفادة با و شود می قرار تغییرات موج

 .کند عمل می

 ار کارآفرینانهه  رفتهار  سهازمان  سهاختار  کهه  شود کارآفرین تواند می زمانی فرد :حمایتی زمینة -
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 هماهنگ اس  که در آن به و باز کار  فضا  معنا  به حمایتی زمینة .کند تشوی  و حمای 

 . شود توجه می ویژه طور به فرد  بین روابط و مشارک 

 نوآورانه و خالق به صورت دهد می امکان کارکنان به راهررد  مدیری  :کارکنان نگر  آینده -

 .کنند عمل

 خالقی  بروز به افراد سازمانی محیط پویایی و تحرك ،تغییرات :پرتحرك کار  ایجاد محیط -

 .شود میمنجر  آنان در نوآور  و

 تأثیر سرمایة اجتماعی بر رفتارهای شهروندی سازمانی

با بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رفتارها  شهروند  سازمانی به این نتیجه رسید ( 1 11)  یونی

و دهقانی . گذارد روند  سازمانی تأثیر مثر  و معنادار میکه ابعاد سرمایة اجتماعی بر رفتارها  شه

ن کارکنههان یند  سههازمانی را بههوشهههر و رفتارههها رابطههة سههرمایة اجتمههاعی ( 931 ) همکههاران

و   رابطهة مثره  و گان بررسهی کردنهد   زشکی هرمزگاه علوم پشدرمانی دان -آموزشیها   بیمارستان

رابطهة ابعهاد   (  93 )همکهاران   فهراز  و در تحقیه   . تنهد فمتغیر را نتیجه گرو معنادار  بین این د

سهم ههر یهک از آن   و بیمه     یک شرکزتر مرکفکارشناسان ستاد  دو سرمایة اجتماعی مدیران 

رمایة سه  و نشهان داده شهد  ند  آنهان، بررسهی شهد    وشههر  هها  تارفبینی گرایش به ر ابعاد در پیش

تحقیه    پیشهینة با توجهه بهه    .دنمعنادار دار   وند  سازمانی رابطة مثروشهر ها تارفرو اجتماعی 

 :شود به شر  زیر بیان میاول  فرضیةشده،  بیان

 .گذارد میمعنادار    وتأثیر مثر رفتارها  شهروند  سازمانیسرمایة اجتماعی بر  :اولفرضیة

 تأثیر سرمایة اجتماعی بر رفتارهای کارآفرینانه

 انگلن تحقی  در
بهه   و گرایش سازمان عالی مدیران اجتماعی سرمایة نبی ارتراط (4 11)و همکاران 1

 مهدیران عهالی   اجتماعی سرمایة که آمد دس  به نتیجه این شد و بررسی سازمان و عملکرد کارآفرینی
                                                           
1. Unni 

2. Engelen 
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سهرمایة   وجهود  عرهارتی،  بهه  .گهذارد  می معنادار اثر سازمان و عملکرد کارآفرینی به گرایش بر سازمان

نوآورانهة   رفتهار  تسههیل  پهرور  و  خالقی ، ایده بروز باع  عیاجتما ا  مشخصه عنوان به اجتماعی

خهود رابطهة سهرمایة اجتمهاعی و       در تحقیه ( 4 11) کافچهه و حسهینی   .شهود  می پذیر  مخاطره

داد در همة شان ها ن نآ  نتایج تحلیل تحقی. توسعه را بررسی کردند رها  درحالشوکارآفرینی در ک

ربیعهی  . مة ابعاد سرمایة اجتماعی و کارآفرینی وجود دارده نها  صنعتی رابطة مستقیمی بی  شرک

نیز با بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با کارآفرینی به این نتیجهه رسهیدند کهه    ( 931 )زاده  و صادق

توانند بر فرص  تردیل خالقیه  بهه کهارآفرینی     شرایط محیطی از جمله سط  سرمایة اجتماعی می

وابط گسترده، باکبودن اعتماد و ترادل اطالعات، میل به کهارآفرینی  ا  از ر داشتن شرکه. اثر بگذارند

ها  خالقانة ارتقا  روحیة کار تیمی و  باکبردن حمای  اجتماعی از مخاطره. را افزایش خواهد داد

هها  اجتمهاعی کهارآفرینی بهه      ها  مشارکتی، بهرود ارتراطات متقابل مرتنی بر اعتماد، زمینهه  فعالی 

 :شود به شر  زیر بیان میدوم  فرضیةشده،  تحقی  بیان پیشینةبا توجه به  .آیند حساب می

 .گذارد میمعنادار    وتأثیر مثر رفتارها  کارآفرینانهسرمایة اجتماعی بر  :دومضیةفر

 تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر رفتارهای کارآفرینانه

ند  سازمانی با کارآفرینی سازمانی بهه  با بررسی رابطة رفتارها  شهرو( 931 )رضایی و همکاران 

کهارآفرینی  این نتیجه رسیدند که رفتارها  شهروند  سازمانی تأثیر  مثر  و معنادار بر رفتارها  

شههروند  سهازمانی    ها رفتار ةبررسی رابطبا ( 931 )زاده و همکاران  لطفی. گذارد  در سازمان می

شهروند   ها بین رفتارنشان دادند  ان دانشگاه ترریزبین کارکن ها در سازمانکارآفرینی رفتارها  و 

شهروند   ها توجه به مفاهیم رفتار .معنادار مثر  وجود دارد ةسازمانی و کارآفرینی سازمانی رابط

کهارآفرینی سهازمانی و در    ةتواند در توسع سازمانی و کمک به استقرار و تقوی  آن در دانشگاه، می

 فرضهیة شده،  تحقی  بیان پیشینةبا توجه به . شود واقع ،دمات مفیدخ عرضةنتیجه بهرود نوآور  در 

 :شود به شر  زیر بیان میسوم 

معنهادار     وتهأثیر مثره   رفتارها  شهروند  سهازمانی بهر رفتارهها  کارآفرینانهه    :سومفرضیة

 .گذارند می
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 مدل مفهومی پژوهش 

هروند  سازمانی و رفتارهها   پژوهش حاضر در پی بررسی نقش سرمایة اجتماعی در رفتارها  ش

در این تحقی ، سرمایة اجتماعی، متغیر مستقل، رفتار شهروند  سازمانی همزمهان  . کارآفرینانه اس 

 .متغیر مستقل و وابسته و رفتارها  کارآفرینانه متغیر وابسته هستند

 

 
 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 روش تحقیق 

سهاز  معهادکت سهاختار  بها      از نهوع مهدل   همرسهتگی و  -روش اجرا  این پهژوهش توصهیفی  

هها  آن   متغیهر سهرمایة اجتمهاعی و مؤلفهه    سهه   در این پهژوهش . اس   Amosافزار کارگیر  نرم به

، نزاک  دوستی نوع)ها  آن  رفتارها  شهروند  سازمانی و مؤلفه، (ا  و شناختیساختار ، رابطه)

هها  آن    فتارهها  کارآفرینانهه و مؤلفهه   ر ، و(رفتهار مهدنی   و جوانمرد  ،وجدان، حظهالادب و م)

 کار  کارکنان و محیط نگر  حمایتی، آینده تغییر، زمینة کارکنان به تشریفات ادار ، گرایش کاهش)

جامعة آمار  مشتمل بر کارکنان واحد سهتاد  گهروه خودروسهاز  بهمهن      .بررسی شد( پرتحرك

با توجهه بهه محهدود بهودن     . گرفته شدکار  گیر  تصادفی ساده به در این تحقی  روش نمونه. اس 

 .حجم جامعة آمار ، از رابطة زیر برا  تعیین حجم نمونة مورد نیاز استفاده شد

  

    
1
 

1

        

 
1
         

1
 

1

        

 

192  36/  

1
 4/1   4/1  

14/1  196   36/  

1
 4/1   4/1  

  41 

 اجتماعی ةسرمای

 ا  رابطه

 شناختی

 ساختار 

رفتارها  
 شهروند  سازمانی

 رفتارها 
 کارآفرینانه
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   مهورد نیهاز  هها  هآور  داد عی جمه لار اصه ابهز . نفر برآورد شد 41 بنابراین، تعداد افراد نمونه 

بهرا  بهرهود   هها   نو اعمال نظرهها  آ ن، و کارشناسا تادانا  اسهر  از نظرگی هبهربا . پرسشنامه بود

 .رسهید وبی لحد مط بهوهش ژروایی محتوایی پ ،ها  استاندارد اسیکاربرد مق و هدش پرسشنامة بومی

هها   و پایهایی پرسهش    هشهد  یین ن واریانس ترینگیاوهش با محاسرة مژن، روایی همگرا  پیهمچن

 9کرونرهاخ  .بررسهی شهد   1رهی یآلفا  کرونراخ، و پایهایی ترک  اندارد رایجتر اسیاز با دو معیوهش نژپ

 1همچنین، فورنهل و کرکهر  . را برا  آلفا  کرونراخ بیان کرده اس  2/1، استاندارد بیش از ( 34 )

اسهتاندارد بهیش از    4شده و باگاز  و یی ن واریانس تریینرا برا  میانگی 4/1، میزان بیش از ( 33 )

شده، پایهایی و روایهی    با توجه به استانداردها  بیان. اند را برا  پایایی ترکیری قابل قرول دانسته 6/1

 (.1جدول )همگرا  پژوهش مناسب اس  
 

 سنجش پایایی و روایی همگرا. 2 جدول

منبع

هاپرسش

پایایی

 ترکیبی

نسمیانگینواریا

 شدهتبیین

آلفای

 کرونباخ

تعداد

سواالت
 متغیر هامؤلفه

 ویلل و

 همکاران

(11 4) 

26/1 433/1 39/1 11 
 شناختی، ساختار ،

 ا رابطه

سرمایة 

 اجتماعی

 و یونگ نجا

(11 1) 
31/1 461/1 24/1  4 

، ندوستی، نزاک  و ادب، وجدا وعن

 جوانمرد ، رفتار مدنی

هروند  شرفتار 

 سازمانی

 زبانمر

( 933) 
3 /1 691/1 23/1  1 

کارکنان  تشریفات ادار ، گرایش کاهش

 نگر  حمایتی، آینده تغییر، زمینة به

 پرتحرك کار  کارکنان، محیط

رفتارها  

 کارآفرینی

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Composite Reliability (CR) 

3. Cronbach 

4. Fornell & Larcker 

5. Bagozzi & Yi 
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ههایش را   روایی واگرا میزان همرستگی یک سازه با شهاخ  . در ادامه، روایی واگرا بررسی شد

ی در سط  قابهل قرهول اسه  کهه میهزان جهذر میهانگین واریهانس         روایی واگرا وقت. دهد نشان می

بهر مرنها    . ها  دیگر در مهدل باشهد   شده برا  هر سازه بیشتر از همرستگی آن سازه با  سازه تریین

 (.شده اس  قطر اصلی ماتریس، جذر میانگین واریانس تریین)، روایی واگرا تأیید شد 9جدول 
 

 بررسی روایی واگرا. 3 جدول

 متغیر سرمایةاجتماعی رفتارهایشهروندیسازمانی کارآفرینیرفتارهای

 سرمایة اجتماعی 229/1  

 رفتارها  شهروند  سازمانی 1/ 46 239/1 

 رفتارها  کارآفرینی 466/1 411/1 213/1

 های پژوهش یافته

هها    شهاخ  . شهود  یابی معادکت ساختار ، برازش مدل و معنادار  روابهط بررسهی مهی    در مدل

کهردن اینکهه    برا  مشخ . اس  NFI ،CFI ،AGFI ،GFI ،RMSEA ،Cmin/dfازش مدل شامل بر

گیهر  را   ها  انهدازه  گیر  قابل قرول هستند، ابتدا باید همة مدل ها  اندازه ها برا  مدل آیا شاخ 

، گیر  مربوط بهه متغیرهها   بر مرنا  اتخاذ چنین روشی، ابتدا چهار مدل اندازه. جداگانه تحلیل کنیم

گیهر    هها  انهدازه   گرفته برا  تعیین صح  مدل نتایج تحلیل عاملی انجام. طور مجزا آزمون شد به

اجتمهاعی، رفتارهها  شههروند  سهازمانی و رفتارهها        گیهر  سهرمایة    ها  انهدازه  نشان داد مدل

هها  کلهی بهرازش     نتایج تحلیل عهاملی تأییهد  بهه همهراه شهاخ      . کارآفرینی قابل قرول هستند

 .ارائه شده اس  1گیر  در جدول  ا  اندازهه مدل
 

 گیری های اندازه های کلی برازش مدل شاخص. 4 جدول

Cmin/dfGFIAGFICFINFIRMSEAمتغیر
 146/1 336/1 333/1 321/1 332/1 1/  1 سرمایة اجتماعی

 196/1 334/1 333/1 331/1 336/1  / 13 رفتار شهروند 

 149/1 346/1 363/1 391/1 329/1 661/9 رفتارها  کارآفرینی

 GFI>3/1 AGFI>3/1 3/1<CFI<   3/1<NFI<  RMSEA<13/1 4> قابل قرول  سط 
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پهس از بررسهی و   . گیر  از بهرازش مناسهری برخوردارنهد    ها  اندازه ، مدل1با توجه به جدول 

ادکت یهابی معه   هها مهدل   گیر  در گام اول، در گام دوم بهرا  آزمهون فرضهیه    ها  اندازه تأیید مدل

 .ها  کلی برازش الگو  مفهومی پژوهش بیان شده اس  شاخ  4در جدول . ساختار  اجرا شد
 

 های کلی برازش مدل ساختاری پژوهش  شاخص. 5 جدول

Cmin/dfGFIAGFICFINFIRMSEAمتغیر
 141/1 313/1 3/1 3 1/ 31 1/ 31 421/1 مدل ساختار 

 GFI>3/1 AGFI>3/1 3/1<CFI<   3/1<NFI<  RMSEA<13/1 4> قابل قرول  سط 

دهنهدة بهرازش خهوب     ها  کلی، نشان توان نتیجه گرف  شاخ  با توجه به مطالب یادشده می

. کنند خوبی الگو را حمای  می شده به آور  ها  جمع عرارت دیگر، داده به. ها اس  الگو توسط داده

یب رگرسیونی بین متغیرهها   در این مدل ضرا. در ادامه، مدل ساختار  پژوهش ترسیم شده اس 

دهنهد متغیهر    نشهان مهی   9/1بارها  عاملی بزرگتر از . تحقی  و بارها  عاملی نشان داده شده اس 

تها   9/1اگر بارهها  عهاملی بهین    . پذیر مقیاسی قابل اطمینان برا  محاسرة متغیر پنهان اس  مشاهده

،  93 ابارشی و حسهینی،  )کند  می باشند، اگرچه نسرتاً ضعیف اس ، برا  ادامة تحلیل کفای  4/1

 (. 1 ص

 
 الگوی معادالت ساختاری پژوهش. 2شکل 
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. بررسهی شهده اسه     Pهها شهاخ     پس از بررسی و تأیید الگو، برا  آزمون معنادار  فرضیه

درصهد   34ها  رگرسیونی در سط  اطمینان  دهد وزن ، نشان میPبرا  مقدار  14/1مقادیر کمتر از 

 6مربوط به هر فرضیه، در جهدول   Pها به همراه ضرایب رگرسیونی و مقادیر  فرضیه. معنادار اس 

 .بیان شده اس 
 ها ضرایب رگرسیونی و نتایج آزمون فرضیه. 6 جدول

شمارة

فرضیه
...برمتغیر...تأثیرمتغیر

ضریب

رگرسیونی

عدد

معناداری
نتیجه

 تأیید فرضیه 111/1 63/1 رفتارها  شهروند  سازمانی سرمایة اجتماعی  

 تأیید فرضیه 1/ 11 4/1  رفتارها  کارآفرینی سرمایة اجتماعی 1

 تأیید فرضیه 191/1 93/1 رفتارها  کارآفرینی رفتارها  شهروند  9

دههد دو   اس  که نشان می 3/1 ، ضریب تعیین رفتارها  کارآفرینانه برابر با 1با توجه به شکل 

درصهد تغییهرات رفتارهها      3 روند  سازمانی در مجموع، متغیر سرمایة اجتماعی و رفتارها  شه

درصد تغییهرات رفتارهها  شههروند  سهازمانی توسهط       13همچنین، . کنند کارآفرینانه را تریین می

 .شود متغیر سرمایة اجتماعی تریین می

 بحث و نتیجه 

ن را وکارها، ضرورت حس همکار  صمیمانه و تشریک مسهاعی بهین کارکنها    رقاب  فزایندة کسب

به باور بسیار  از پژوهشگران، از بین ابعاد سرمایة اجتماعی، عامل . ازپیش برجسته کرده اس  بیش

شهود بسهتر تعهاملی مناسهری بهرا  بهروز        اعتماد اجتماعی موجب مهی . اعتماد اهمی  بسزایی دارد

  دادن رفتارهها  رفتارها  شهروند  مثر  از سهو  کارکنهان فهراهم شهود کهه ایهن امهر در انجهام        

بنابراین، با تقوی  اعتمهاد، نتهایج رفتهار     . کارآفرینانه توسط آنان نقش قابل توجهی خواهد داش 

در این تحقی ، . بینی خواهد بود ها  کارکرد  مربوط، قابل پیش مثر  و پیشرف  سازمان در حوزه

آفرینانه در عنوان حلقة واصل میان سرمایة اجتماعی و رفتارها  کار رفتارها  شهروند  سازمانی به

سط  ستاد گروه بهمن، بررسی شد و تأثیر متغیر مستقل سهرمایة اجتمهاعی بهر متغیرهها  وابسهتة      
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نتهایج  . فرضیة اصلی مطالعهه شهد   9رفتارها  شهروند  سازمانی و رفتارها  کارآفرینانه، در قالب 

 .یابی معادکت ساختار  در ادامه تشری  شده اس  عمدة مدل

معنهادار  بهر رفتارهها  شههروند       و مثر  تأثیر اجتماعی بود سرمایة دهش ادعا اول، فرضیة در

درصد برا  این  34رگرسیونی در سط  اطمینان  با توجه به اینکه مقدار ضریب . گذارد سازمانی می

هها    تهوان نتیجهه گرفه  داده    اسه ، مهی   111/1و عهدد معنهادار  برابهر بها      63/1رابطه  برابر با 

زاده و همکهاران   نتایج این فرضیه بها مطالعهات حمیهد    . کنند ه را تأیید میشده این فرضی گردآور 

، ( 93 )همکهاران   ، فراز  و(931 ) همکارانو دهقانی ، (4 11)، امین تجار و همکاران (934 )

همخههوانی و ( 1113)، و کوکوبیههو (1 11)، آریههانی (1 11)، یههونی (1 11)پنههاه و پههوردال  یههزدان

از طریه  تقویه  فرهنهگ وفهادار ، اطاعه  و       نمدیراشود  مرنا، پیشنهاد میبر این . مطابق  دارد

 نمهدیرا . دوستی، اعتماد و هوی  ایجاد کنند نکارکنا یانا  و مشارک  اجتماعی، مفهیمشارک  وظ

 عمنهاف  ی بهرا  فهداکار  و تهرج    نل کارکنای، منباید از طری  ایجاد فضا  کار  مناسب در سازما

 نبرا  ایهن منظهور کارکنها   . را افزایش دهند ن  و حمای  و دفاع از سازماخشع سازمانی بر مناف

را افهزایش   نرنهد و آ یهوش عاطفی را یهاد بگ ها   باید بکوشند در روابط و مراودات خود، مهارت

 . دهند

معنهادار  بهر رفتارهها  کارآفرینانهه      و مثره   تهأثیر  اجتماعی سرمایة فرض شد دوم، فرضیة در

درصد بهرا  ایهن رابطهه      34رگرسیونی در سط  اطمینان  ه به اینکه مقدار ضریب با توج. گذارد می

نتهایج  . شهود  توان گف  این فرضیه تأیید می اس ، می 1/ 11و عدد معنادار   برابر با  4/1 برابر با 

زاده  ، ربیعهی و صهادق  (4 11) کافچه و حسهینی ، (4 11)و همکاران  انگلن این فرضیه با مطالعات

، کاسها و  (1112)نیسهار   ، کاسهون (932 )پهور و همکهاران    ، قلی(  11)ن زائو و همکارا، (931 )

بهر مرنها  نتیجهة    . همخهوانی دارد (  111) اسهتون  و( 1114)و همکاران  ، گریور(1112)همکاران 

ساز  و کاهش قهوانین، خالقیه  و نهوآور  را     شود مدیران با ساده آزمون این فرضیه، پیشنهاد می

همچنهین،  . خود ترویج دهند و آزاد  عمل بیشهتر  در اختیهار کارکنهان قهرار دهنهد      بین کارکنان

ها  خالقی ، نظیر گروه اسمی، طوفهان   ها  فکر یا استفاده از تکنیک توانند از طری  ایجاد اتاق می

دادن بهه   همچنهین، پهاداش  . ها  نوآورانه ترغیهب کننهد   فکر  و جز آن، کارکنان را برا  دادن ایده
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 ن،کارکنها  نپهذیر  منطقهی و معقهول بهرا  کهارآفرینی بهی       هایجاد فرهنگ مخاطرکارکنان،  نوآور 

جها  رقابه     افزایش حمای  مدیری  از کارکنان و ایجاد جو  دوستانه و مرتنی بهر همکهار  بهه   

 .تواند زمینه را برا  بروز رفتارها  کارآفرینانه فراهم کند می

معنهادار  بهر رفتارهها      و مثره   تأثیر سازمانی فرض شد رفتارها  شهروند  سوم، فرضیة در

درصد بهرا    34رگرسیونی در سط  اطمینان  با توجه به اینکه مقدار ضریب . گذارند کارآفرینانه می

. دس  آمد، فرضیة سوم تحقی  تأیید شد به 191/1و عدد معنادار   برابر با  93/1این رابطه برابر با 

، (931 )زاده و همکهاران   ، لطفهی (931 )ت رضهایی و همکهاران   نتایج آزمون این فرضیه با مطالعا

شهود بها برقهرار      شنهاد مهی یپ نبه مدیرا .مطابق  دارد( 1 11)پون ، و ( 93 )حسینی و کریمی 

  بهه اههدا   ندیو بهرا  رسه   بشناسهند را  نها  آنها  و ارزشدا  اه ند و مؤثر با کارکنایارتراط مف

  کننهد و بها   یصی احساس مسئولخطور ش به ن  سازمای  موفقراب نبردارند تا کارکنا گام نسازما

هها    و نقهش  فوظهای  نداد مبهرود مؤثر انجا  ر  خود باعیاو اخت لرانهداوط کارآفرینانه، رفتارها 

 .شوند نسازما

طور که در مقدمة پژوهش نیز اشاره شد، محققان پیشین روابط میان متغیرها  مهورد نظهر    همان

پژوهشگران ضمن ایجهاد یهک مهدل نسهرتاً     . دو مطالعه کرده بودند صورت دوبهطور عمده، به  را به

افزار  سهنتی ماننهد    تر، در پی آن بودند تا در یک شرک  تولید  و در قیاس با عوامل سخ  کامل

ها  بازار و جهز آن، بهر نقهش مههم عوامهل نهرم در بهروز و         میزان پاداش، علل اقتصاد  یا رقاب 

از این رو، بر نقش مهؤثر  . ها را مورد توجه قرار دهند رینانه تمرکز کنند و آنتقوی  رفتارها  کارآف

در توسهعة ابعهاد کارآفرینانهه    ( شهناختی  روان -عنوان یک عامل خاص رفتار  به)سرمایة اجتماعی 

ها  قرلی بر پایة معادکت سهاختار    همچنین، نتایج این پژوهش، برخال  اکثر پژوهش. تأکید شد

. دهد دس  می ها و نتایج به مسیر استوار بود که قابلی  مقایسة بهتر  را میان فرضیهو روش تحلیل 

 .طور تفکیکی و جزئی یکی از دستاوردها  پژوهش حاضر اس  مقایسة نتایج به

توانند ضمن تکمیل  ها  آینده در این زمینه، محققان می عنوان رهنمود  برا  پیشررد پژوهش به

تهر  را بهرا     یرگذار بر رفتارها  کارآفرینانه در سازمان، الگهو  جهامع  ساز  برا  عوامل تأث مدل
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تهوان نقهش    در مهدل یادشهده مهی   . کنندة رفتارها  کارآفرینانه در سازمان ارائه دهنهد  عوامل تقوی 

طور همزمان و در قالب یک  عوامل سخ  و نرم مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی درون سازمان را به

گیهر  از رویکردهها  تطریقهی در ایهن      حد با یکدیگر مقایسه کرد و ضمن بههره طر  تحقیقاتی وا

 .ها  ارزشمند  دس  یاف  زمینه، به نتایج و آموزه
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 منابع و مآخذ

چها  اول،  .  سهاختار  معهادکت   سهاز مهدل (.  93 )د یعقوب ینی، سیابارشی، احمد و حس . 

 .انشناس انتشارات جامعه: نتهرا

ر بهرهود  دسهی ارتقها  سهرمایة اجتمهاعی     ربر (.931 )حوریه  ،آباد  ضفی و اکرر احمد ، علی .1

  یریمهد  نامهة فصهل  (.نهها  سهتاد  شههردار  تههرا     نسازما: نمونة مورد )ن عملکرد سازما

 .61-23حات فص ،6شمارة ، 9، سال یدولت

رفتار شهروند  سهازمانی و   ةبررسی رابط (. 93 )علیرضا  ،کریمی و حسینی، سید عردالرسول .9

 یمله  شیهما (.ادراه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس: مورد مطالعه) آفرینی سازمانیکار

 .931 ماه،  اردیرهش  14، دانشگاه مازندرانبابلسر، ، (محوردانش صنع ) نیکارآفر دانشگاه

گیهر  رفتارهها     شهکل (. 934 ) نیمها  ،نهژاد  سهلطانی   و علی اصهغر ، رشید ،علی ،زاده حمید  .1

مهورد  ) محور، سهرمایة اجتمهاعی و تعههد سهازمانی     شهروند  سازمانی بر مرنا  انگیزة خدم 

، 1 ة، شهمار 9 ةدور، یاجتمهاع  ةیسهرما   یریمهد (. نها  دولتی شهر کرما کارکنان بانک: طالعهم

 .199-141 اتصفح

 عتی، شیدهفر ،اطمهفاسترصار ،  ،حیو  حقیقی، محمدحسین ،دوودا مصطفا ، ،دهقانی، محمد .4

ند  سهازمانی در بهین   روتهار شهه  فرو بررسی رابطة سرمایة اجتمهاعی  (. 931 ) ریدفخرمی،  و

 یرسهان اطهالع  مجلهة  .گهان زشکی هرمزگاه علوم پشنآموزشی درمانی داها   کارکنان بیمارستان

 .11-91 ت، صفحا ، شمارة  ، سال نینو یپزشک

. بررسهی رابطهة سهرمایة اجتمهاعی بهر کهارآفرینی      (. 931 )زاده، حکیمهه   ربیعی، علی و صادق .6

 . 3 -111صفحات ، 1، شمارة   ، سال یاجتماع رفاه نامة فصل

بررسی تأثیر ابعهاد  (. 931 )یثم ، معرید عردالزهرهو  حریب، جعفر ، نادر ،نادر ، بیژن ،رضایی .2

  یریمد ، حسابدار یالمللنیب کنفرانس نیاول. رفتار شهروند  سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

https://jscm.ut.ac.ir/?_action=article&au=345510&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jscm.ut.ac.ir/?_action=article&au=529309&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://jscm.ut.ac.ir/?_action=article&au=529308&_au=%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7++%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://jscm.ut.ac.ir/issue_7862_8008_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+163-320.html
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 13سهرا،   ها  نو و شهردار  صومعه ، گیالن، مؤسسة پویندگان اندیشهوکار کسب در  نوآور و

 .931 شهریورماه 

 سهرمایة اجتمهاعی در  هها    هفه سهی نقهش مؤل  ربر(. 931 ) اهلل ، رو نر دریاهلل و  رضائی، رو  .3

 ،9شهمارة   ،4، دورة یدولته   یریمهد  نامة فصل. اورز شجهاد ک نکارآفرینی سازمانی در سازما

 .19-61 صفحات

 بهر  یاجتمهاع  یةسهرما  ریتأث یبررس(. 931 ) حسن  ،الودار و رهیمن پور، یزهرا، محرعل ی،شمس .3

 .2  -96 ، صفحات  ، شمارة 1دورة ، یاجتماع ةیسرما  یریمد. یانسازم  شهروند رفتار

رابطة سهرمایة اجتمهاعی بها    (.  93 )عرداهلل جرلی سینکی،  و اعظی، مظفرالدینو ،راز ، کمالف .1 

 مهیب مجلة. بیمه در شهر تهران    یک شرکزتر مرکفند  سازمانی در دوتار شهرفگرایش به ر

 .43 - 2  ت، صفحا1ة شمار ،12سال  ،(ساب  مةیب صنع )

بین رفتار شهروند   ةبررسی رابط(. 931 )زاده، مهد ، سلیمانی تفتی، سعید و یکتا، علی  لطفی .  

 نیکهارآفر  دانشهگاه  یمله  شیهما. سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ترریز

 .931 ماه،  اردیرهش  14، دانشگاه مازندرانبابلسر، ، (محوردانش صنع )

تأثیر جو کارآفرینی سازمانی (. 933 ) ابوالقاسممرزبان، شیرمراد، مقیمی، سید محمد و عربیون،  .1 

، صهفحات  11و   1هها    ، شهماره نینو تجارت و اقتصاد نامة فصل. بر رفتار کارآفرینانه مدیران

14- . 

 د محمهود یسه  ی،نیحسه  و نهیسهک ی، ه؛ نخعه یزاده، مرضه  بیاد جهرمی، نگارالسادات، یمصراح .9 
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صهفحات   ،9  شهمارة  ،1  دورة، یاجتمهاع  ةیسهرما   یریمد(. کارکنان یجانیه هوش  لگریتعد

931-962. 

14. ÁlvarezJordi, E.C. & Romaní, J.R. (2017). Measuring social capital: further insights. 

Gac Sanit, 31(1), 57–61. 

15. Amintojar H., Shekari G.A., & Zabihi M.R. (2015). The effect of social capital on 

organizational citizenship behavior: A case study of employees in Mashhad 

Municipality. International Journal of Organizational Leadership, 4, 144-153. 



 444                                          تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه درسرمایة اجتماعی  نقش

  

 

16. Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., 

Girard, C. & Serroni, C. (2004). Organizational citizenship behavior: a case study of 

culture. Leadership and Trust Management Decision, 42(1), 13-40. 

17. Ariani, D.W. (2012). The relationship between social capital, organizational citizenship 

behaviors, and individual performance: An empirical study from banking industry in 

Indonesia. Journal of Management Research, 4(2), 226-241. 

18. Bolino, M.C., Turnley, W.H., Blood good, J.M. (2002). Citizenship behavior and the 

creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27(4), 505-

522. 

19. Engelen, A., Kaulfersch, A. & Schmidt, S. (2015). The contigent role of top 

management's social capital on the relationship between entrepreneurial orientation and 

performance. Journal of Small Business Management, Available at 

http://onlinelibrary.wiley.com. 

20. Jack, S.L., Hyman, J. & Osborne, F. (2006). Small entrepreneurial venture culture, 

change and the impact on HRM: A critical review. Human Resource Management 

Review, 16(4), 456-466. 

21. Jung, H.S. & Yoon, H.H. (2012). The effects of emotional intelligence on 

counterproductive work behaviors and organizational citizen behaviors among food and 

beverage employees in a deluxe hotel. International Journal of Hospitality 

Management, 31(2), 369-378. 

22. Kafcheh, P. & Hosseini, S.E. (2015). Relationship between social capital and 

entreprenurship in developing countries (case stady: Kurdestan Province of Iran). ACRN 

Journal of Finance and Risk Perspectives, 4(1), 72-81. 

23. Kale, P., Singh, H. & Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of proprietary 

assets in strategic alliances: Building relational capital. Strategic Management Journal, 

21(3), 217-237. 

24. Khasawneh, S. (2011). Shared leadership and organizational citizenship behaviour in 

Jordanian public universities: Developing a global workforce for the 21st century. 

Educational Management Administration and Leadership, 39(5), 621-634. 

25. Kokobyo, A.K. (2009). Operant competence, organizational social capital, 

organizational commitment and organizational citizenship behavior. Uganda Scholarly 

Digital Library. Available at http://hdl.handle.net. 

26. Lawson, B., Tyler, B.B. & Cousins, P.D. (2008). Antecedents and consequences of 

social capital on buyer performance improvement. Journal of Operations Management, 

26(3), 446-460. 

27. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the 

organizational advantage. The Academy Of Management Review, 23(2), 242-266. 

28. Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. 

Lexington, MA: Lexington Books. 

29. Poon, P.H. & Diep, T. (2012). Social capital and female entrepreneurship in rural 

regions: Evidence from Vietnam. Applied Geography, 35(3), 308-315. 

30. Unni, A.S.V. (2014). A study of relationship between social capital andorganizational 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://hdl.handle.net/


444                                                                    9315، پاییز 3 ةشمار، 3 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 

citizenship behaviors. International Journal of Managerial Studies and Research, 2(4), 

76-81. 

31. Whipple, J. M., Wiedmer, R. & Boyer, K. (2015). A dyadic investigation of 

collaborative competence, social capital, and performance in buyer–supplier 

relationships. Journal of Supply Chain Management, 51(2), 3-21. 

32. Yazdanpanah, R. & Pordal, A. (2014). The relationship between Social Capital and 

Organizational Citizenship Behaviour (Case study: Yasouj Education and Training). 

Indian Journal of Fundamental and Applied Life, 4(S4), 2092-2099. 

33. Zhao, W., Ritchie, B. & Echtner, M. (2011). Social capita and tourism entrepreneurship. 

Annals of Tourism Research, 38(4), 1570–1593. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 


