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Abstract 
Virtue in organizations refers to the creation, promotion, nurture and cultivation of 

behaviors, habits, actions and high and sublime tendencies such as the humanity, honesty, 

forgiveness, trust and loyalty on an individual and collective level. Social capital and social 

responsibility as two important factors play an essential role in organizations and society. 

The overall goal of this study is to explain the effect of social capital on organizational 

virtue with the mediating role of social responsibility. The type of research is applied in 

terms of purpose and in terms of the nature of the method is descriptive-correlation. The 

statistical population of the study is the customers of Ardabil Tejarat Bank. Three standard 

questionnaires, social capital, social responsibility, and organizational virtue were used to 

collect data. The validity was confirmed by confirmatory factor analysis method and its 

reliability was confirmed by Cronbach's alpha. In the data analysis of SPSS and PSL Smart 

software were used. In the analysis of hypotheses of structural equation modeling method 

has been used. According to the research findings, social capital has a positive and 

significant effect on organizational virtue, and among the dimensions of social capital, the 

dimension of trust has had the greatest impact on organizational virtue. Social responsibility 

also plays a mediating role between social capital and organizational virtue, and among the 

dimensions of social responsibility, the moral dimension has the greatest impact on 

organizational virtue. The findings of this study could be effective in moving organizations 

to wards more attention to virtue. 
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اجتماعی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی سرمایة تحلیل اثر 

 مسئولیت اجتماعی
 اللهی ناصر سیف

 مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران گروه اریدانش

 (07/03/1399 تاریخ پذیرش: ـ 03/11/1398 تاریخ دریافت:)

 چکیده
و تمایالت رفیع و متعـالی از قبیـل انـسانیت،  ،ها، اعمـال و پرورش رفتارها، عادت ،ترویج، حمایتها به ایجاد،  فضیلت در سازمان

و مسئولیت اجتماعی نیز دو عامل  یاجتماعسرمایة  .کند داللت میو جمعی  یدر سطح فرد یو وفادار ،صـداقت، بخـشش، اعتماد
ی با نقش میانجی سازمان لتیفض بر یاجتماعسرمایة اثر  نییپژوهش تباین  ازهدف  د.نها و جامعه دار نقش اساسی در سازمان اند که مهم

آماری پژوهش  ةجامع. بودهمبستگی  ـ نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی . نوع پژوهش ازبودمسئولیت اجتماعی 
فضیلت  ،اجتماعی، مسئولیت اجتماعیسرمایة استاندارد  ةپرسشنامها از سه  آوری داده . برای جمعبودندمشتریان بانک تجارت شهر اردبیل 

شد. جهت ید أیتآلفای کرونباخ بررسی و  ةوسیل . روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی بهشد  ستفادهسازمانی ا
اس و اسمارت  اس پی اس افزار نرمبا استفاده از ها  داده شد.  ی استفادهساختارسازی معادالت  ها از روش مدل وتحلیل فرضیه تجزیه

و بین ابعاد  گذارد می دار امعنمثبت و تأثیر  یسازمان لتیبر فضی اجتماعسرمایة های پژوهش،  . بر اساس یافتهشدوتحلیل  اس تجزیه ال پی
اجتماعی و فضیلت سازمانی نقش سرمایة  بر فضیلت سازمانی است. مسئولیت اجتماعی نیز بین بعد گذارترینتأثیراجتماعی اعتماد سرمایة 

ایـن  یهـا یافتـه .گذارد میرا بر فضیلت سازمانی  تأثیربیشترین بعد اخالقی  کند و بین ابعاد مسئولیت اجتماعی هم میانجی ایفا می
 .دشومؤثر واقع  گرایی  فضیلتتوجه بیشتر به ها به سمت  حرکت سازمان توانـد در پـژوهش مـی

 کلیدواژگان
 .مسئولیت اجتماعیفضیلت سازمانی،  اجتماعی،سرمایة ، بانک تجارت
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 مقدمه

کوچک قدرت های  شرکتاقتصاد، دنیای در  شدن جهانیبا افزایش فرایند  ،در شرایط کنونی

 ةادام یدر مقابله و مواجهه با این چالش براها  شرکتپذیرترند. این  دارند و آسیب یرقابت کمتر

دهند. بازده و کارایی مطلوب در هر سازمان به مدیریت  ارتقاخود را  هایمندباید توان حیات خود

ترین  . عمدهاست الزم سازمان یا منابع سرمایه در گرو توجه بهمنابع نیاز دارد. موفقیت هر سازمان 

و سرمایة  ،توان لحاظ کرد سرمایة فیزیکی، سرمایة طبیعی، سرمایة انسانی که می یا منابع سرمایه

 (.245: 1384 )علمی و همکاران اجتماعی است

مطرح  ،یفکرسرمایة اجتماعی و سرمایة مانند  ،سازمانی یها از سرمایه یامروزه انواع جدید

 و ندوشن )غیائی شود سازمان می یها باعث ارتقا آن ةسایفیزیکی در  یها اند که سرمایه شده

 صورت بهافزایش قدرت تولید و بازدهی افراد  یبرا یابزار مالیسرمایة . (107 :1395 الرعایا امین

اکتسابی افراد است و قدرت تولید و  یها توانایی یانسانی نیز به معنی ارتقاسرمایة  زاست و برون

ساختن  هزینه کمبا تسهیل و  ،اجتماعیسرمایة دهد.  افزایش می زا درون صورت بهبازدهی افراد را 

 یبردار ، موجب افزایش بازدهی حاصل از بهرهیاقتصاد یها دلهاجتماعی و مبا یها مناسبت

 (.131: 1385 )رنایی و مؤیدفر شود و مناطق می ،ها، صنایع نسبی بین افراد، بنگاه یها مزیت

 ةمنزل بهدارد،  شناختی جامعه ای ه، که سابقیاجتماعسرمایة ت یریـد مـدیجد یهـا دگاهیدر د

که بتوانند در  یران و کسانیو بـا اقبـال فراوان مواجه شده است. مد شده مطرحن یآفـر ـقیتوف یاهرم

 سازند )نصـر یخود را هموار م یو سازمان یشغل یابیجاد کنند راه کامیا یاجتماعسرمایة سازمان 

سهل و روان  یمعامالت تجار یراه را بـرا یاجتمـاعسرمایة (. 108 : 1390 اصفهانی و همکاران

 یاجتماعسرمایة خواهد بود.  رریسکپُبـر و  نـهیهز ین روابط تجـارین صورت ایر ایدر غ .سازد یم

ت فرد در گروه یعضو نتیجةسازد که  یا شـبکه را ممکـن میک گروه یبه منابع موجود در  یابیدست

 ها شرکت رفتار با شرکت اجتماعی (. مسئولیت87: 1393 زاده حسن)باتلر و پوچز، به نقل از  است

 رفتار مورد در زیادی حدود تا است. مسئولیت اجتماعی مداران شرکت و جامعه همراهدر قبال سها

در  ،شان گستردگی دلیل به است که خصوصی مطرح بزرگ های شرکت سایر و چندملیتی های شرکت

قابل توجهی  تأثیرگذاری ، تواناییکنند می فعالیت ها آن در که جوامعی و المللی بین و داخلی سیاست
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 دهند. این می جامعه نشان در مقابل اعضای اجتماعی را پایبند به مسئولیت خود غالباً ها شرکت. دارند

در . کند می فعالیت آن در شرکت نیست که ای جامعه به محدود اما ؛در حال گسترش است اقدامات

 با شرکت و رفتار زیست  محیطزمینة  در ها شرکت اجتماعی مسئولیت افزایش اخیر شاهد دهة چند

 (.Callan & Thomas 2009: 61) ایم مشتریان بوده و کنندگان تأمین و کارمندان

ها،  مانند شبکه یاجتماعسرمایة هایی هستند که بتوانند از طریق  سازمان، تر ی موفقها سازمان

 ،و مسئولیت اجتماعی مانند قانونی، اخالقی و همچنین تقویت فضیلت سازمانیاعتماد ، هنجارها

 تسهیل نمایند. به اهداف مشترك  یابیجهـت دستدر را  سازمانشتر یب ییکارا

د بتواند یشا خواه لتیفض. تعهد کاری در سازمان دارد آثار فراوانها  لت در سازمانیکاربرد فض

نگاه نکنند،  یشغل یارتقاکه صرفاً به کار از دید مالی و پولی یا د کندر نیروی کار انگیزش ایجاد 

 Ribeiro & Regoک کار شایسته بنگرند )ی دادن ا انجامیت فردی یبلکه به آن به چشم رضا

2009: 216.) 

 مبانی نظری

 اجتماعی سازمانیسرمایة 

 ماکس و ،4دیوی ،3سیمل ،2دورکیم ،1به مارکس توان می را اجتماعیسرمایة  مفهوم فکری ةپیشین

 پور )منظور و یادیکردند  تأکید اقتصادی ةتوسعدر  فرهنگ نقش بر محققان این .نسبت داد 5وبر

 جان و اسمیت آدام مانند کالسیک، اقتصاددانان به اجتماعیسرمایة  ةتاریخچ(. 145: 1387

برای تحلیل  فرهنگی از عوامل گردد که می وبر ماکس چون یشناسان جامعه و ،میل استوارت

 به ،اجتماعیسرمایة  مفهوم ،این وجود  با(. Guiso 2006) کردند استفاده می اقتصادی های پدیده

 تحقیقاتی ةعالق آن از  پس و گرفت قرار توجه مورد 1980 ةده اواخر نوین، یموضوع مثابة

 .کرد جلب خود را به ای فزاینده

آید که روابط میان افراد به  اجتماعـی هنگامـی بـه وجود میسرمایة  که اسـت بر آن کلمن

                                                            
1. Marx 

2. Durkheim 

3. Simmel 

4. Dewey 

5. Marx Weber 
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 ةبالقواجتماعـی بر منافع سرمایة هایـی دگـرگون شـود کـه کـنش را تسـهیل کـند. مفهـوم  شـیوه

بر این (2002) آگیلرا همچنین (.Magdol & Bessel: 2003)کند  می اشارهپـیوندهای اجتماعـی 

 شود. می اجتماعـی از طـریق روابـط فرد با افراد دیگر ایجادسرمایة  که است باور

 1916 سال در 2نهانیفا بار نخستینرا  اجتماعیسرمایة  مفهوم ،(2007) 1اسمیت ةگفت طبق

 ةاندیشن، یفا. بعد از هانبه کار برد مدرسه عملکرد افزایش در جامعه مشارکت اهمیت توضیح برای

بار  یشهر یریز در برنامه 3جین جاکوب1960 ةدهدر  .اجتماعی تا چندین دهه ناپدید شدسرمایة 

 به مربوط دانش در گرید ةبرجست مفهوم کی یاجتماع ةیسرما گرفت. کار  به دیگر این مفهوم را

 است. شده دهیسنج و فیتعر گوناگون های روش با مختلف های زمینه در هرچند ؛است توسعه

( 1986) بوردیو پیر آثار به توان می را دانشگاهی مباحث به آن ورود و اجتماعیسرمایة ی ّ طرح جد

 علوم دانشمندان بین شدت به را اصطالح این که اما، پاتنام بود. داد نسبت( 1988) کلمن و

. کردند توجهبه این مفهوم  گذاران سیاست و محققان از آن پس و کرد محبوب اجتماعی

نگرش  که بازتابی از ندا هکرد  تعریف مختلف های روش به را اجتماعیسرمایة  مختلف نویسندگان

 بحث اجتماعیسرمایة  تعریف بارةدر که یافراد ترین برجسته. (Putnam 13993: 167) هاست آن

)به نقل از ( 1999) فوکویاما ،(1995) پاتنام ،(1988) کلمن ،(1986) بوردیو از: اند عبارت کردند

 که شود می تأکید اجتماعی روابط که بر است این تعاریف بیشتر مشترکات (.6: 1380 شریفیان ثانی

 با ها آن که است این در تعاریف این بین اصلی تفاوت عمده و. دارد همراه به را تولیدی مزایای

 .اجتماعی منابعمثابة  به یا کنند رفتار می شخصی منابع مثابة به یا اجتماعیسرمایة 

ابعاد آن  اند که از پرداخته یاجتماع ةیسرمابندی ابعاد  متفاوت به طبقه یایمحققان از زوا

 یی، توانایداوطلبـ ةـیروح، بخشـش و یمـدن یت اعتمـاد، مشـارکت و رهبـریتوان به قابل می

، یاسـیهـا، مشـارکت س یها و دوسـت رسمی، تنوع در معاشرت غیر یروابط اجتماع یبرقرار

، یها، اعتماد، همکار شبکه هـا و و گـروه ی، عـدالت در مشـارکت مـدنیمشارکت مـذهب

 .(Lumsden 2006: 6)کرد اشاره  یو توانمنـدسـاز ،و انسـجام یوسـتگیاطالعـات، پ

                                                            
1. Smith 

2. Hanifan 

3. Jacob 
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که  شود فیتعر یا شبکه ساختار تواند یم یسازمان یاجتماعسرمایة ( 2006) 1دانچف نظر از

ان یاز اعتمـاد موجـود م یناش وسازمان  یان اعضایم یرسم ریغ یوندهایبر روابط و پ است یمبتن

وجود  را به یرسـم ریـک سـازوکار غیانتظـارات و الزامـات  ْ متقابـلکه اعتمـاد   یطور ؛آنان

در جهـت تحقـق بهتر و  یابـزار مثابة بهها  دهد از آن یسازمان اجازه م یآورد که به اعضا یم

 یهـا جنبـه یکـرد سـازمانیبـا رو (1998) و گوشـال 2ـتیناهاب. تر اهدافشان استفاده کنند آسان

 :دهند می یطبقه جا  را در سه یاجتماعسرمایة مختلـف 

اشاره ن افـراد یهای ب تماس یکل یبه الگو یاجتماعسرمایة  ی: عنصر ساختاریساختار الف(

ن عنصر عبارت یا یها ن جنبهیتر مهم ؟دیدار یو چگونه دسترس یشما به چه کسان یعنی ند؛ک می

 .و سازمان مناسب یا هشبک یکربندیپ و ن افرادیب یا هاسـت از روابط شبک

اسـت  یروابـط شخصـ ینـوع ةکنند توصیف یاجتماعسرمایة  یا : عنصر رابطهیا رابطه ب(

ـن بعـد از یا یهـا ترین جنبـه کنند. مهم تعامالتشان برقرار می ةسابق سببگر به ید کیافراد با  که

 .تیهو ،انتظارات ،عبارت است از: اعتماد، هنجارها، الزامات یاجتماعسرمایة 

 و مظـاهر ةکنند فراهمکـه  کند میاشاره  یبه منـابع یاجتماعسرمایة  ی: عنصر شناختیشناخت (ج

ـن بعـد یا یهـا ترین جنبـه . مهمهستند ها ـان گـروهیمشترك م یمعان یها رها و نظامیرها و تفسیتعب

ـ  110: 1390 )به نقل از نصر اصفهانی ات مشتركیمشترك و حکا یعبارت است از: زبان و کدها

111.) 

 است. آمده نظران مختلف صاحب از نگاه اجتماعیسرمایة  تعریف 1 جدول در

 اجتماعی سازمانی مسئولیت

 گرفت و قرار توجه مورد اول جهانی جنگ از پس( CSR) 3شرکت اجتماعی مفهوم مسئولیت

 .کردند اجتماعی های مسئولیت اعمال و رفتارهای از برخی از پیروی به شروع وکار کسب مدیران

                                                            
1. Danchev 

2. Nahabit 

3. Corporate Social Responsibility 
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 نظران مختلف صاحب از نگاه اجتماعیسرمایة  تعریف .1 جدول

 (1916هانیفان )

سازد؛  می ترمعنا و ارزشمندمردم با ةملموس را در زندگی روزمر یاست که اشیا یچیزاجتماعی سرمایة 

ها که با  خانوادهاجتماعی گروهی از افراد و  ةرابط ،متقابل ی، دوستی، دلسوزخیر کار دادن  انجام یعنی

 .سازد دیگر واحد اجتماعی می یک

 بوردیو پیر

(1986) 

ناشی از  ،شده نهادینه وبیش کماز روابط متقابل  یپایدار ةمجموع منابع بالفعل و بالقوه که به داشتن شبک

 .متصل و مربوط است ،بودن شده شناختهقرار گرفتن و  پذیرش مورد و آشنایی

 (1988) کلمن
گیرد تا  می منبعی در اختیار اعضا قرار منزلة  بهرزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که اجتماعی اسرمایه 

 .بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند

 (1998) فوکویاما
 و بخشد می تقویت را نفر چند یا دو بین همکاری که است اجتماعی هنجار یک اجتماعیسرمایة 

 است. دوست دو بین متقابل عمل ویژگی

 (1998بانک جهانی )

شکل  یمتقابل اجتماع یها ت کنشیفیت و کیکه به کمیی روابط و هنجارها و به نهادها یاجتماعسرمایة 

 ؛نیستاند  کرده ریزی پیکه جامعه را  ییجمع نهادها حاصل فقط یاجتماعسرمایة . کند میدهند اشاره  می

 .کند میگر متصل ید کیها را به  است که آن یمحکم یوندهایبلکه پ

 (2000) پاتنام
که موجب ایجاد ارتباط  است ،ها هنجارها و شبکه و مانند اعتماد ،ای از مفاهیم اجتماعی مجموعهسرمایة 

 .منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد نهایت درشود و  اعضای یک اجتماع می ةو مشارکت بهین

 (2004ادواردز )
ها و هنجارهایی مربوط است که از پیوندها و روابط متقابل گروهی و  اجتماعی به ارزشسرمایة 

 .رود آن پیوندها و روابط متقابل نیز به شمار می ةگیرد و پدیدآورند ت میئمردم نش ةشد اجتماعی تفاهم

OECD (2004) 
در  یمشترك است که همکار یها و برداشت ها ارزش و هنجارها یدارا ییها شبکه یاجتماعسرمایة 

 .کند یل میها را تسه ن گروهیداخل و ب

 (2005) مینات
رود که  ارزش به شمار می ةاجتماعی موضوعی مربوط به سازمان اجتماعی است و منبع بالقوسرمایة 

 .محور مهار و تبدیل کرد و منفعت یاهداف راهبرد یتوان آن را برا می

 (2007) چلیم    
وجب مکه است  ،هنجارها و اعتماد و ها مانند شبکه ،یاجتماع یاز زندگ ییها یژگیوسرمایة اجتماعی 

 .شود یبه اهداف مشترك م یابیشتر جهـت دستیب ییکارا
 

 

. گرفت قرار محققان توجه مورد گذشته قرن 50 و 40 ةده در فقط ایده این ،این وجود  با

چارچوب . کرد تعریف اجتماعی مسئولیت یک آن را است که بوون همراه نام با مفهوم این ةتوسع

 نیز CSR پدر را او و به همین دلیل کرد بوون تدوین را مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت

 ها سیاست اعمال برای اجتماعی تعهد مسئولیت اجتماعی شرکت یک (.Bowen 1953: 6) نامند می
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، Maignan et al 1999) جامعه است ةشد پذیرفته های ارزش با مطابق اقدامات و گیری تصمیم در

 .(Kashyap 2002: 51-52 به نقل از

 در مردم در نظر گرفتــن منافــع جامعــه و عمــومبه معنی  یمســئولیت اجتماعــی ســازمان

 ةســیار و مـردم یعنی ،بـه سـه مسـیر اصلـی سـازمان دادنســازمان و اهمیـت  های گیری تصمیم

 . دارد وجود CSR توضیح در اصلی دیدگاه (. دوHarrison 1999: 479) اســت ،زمیــن و ســود

 را CSR مدیران دهد نشان می شود، می خوانده نفعان ذی حداکثر نمای غالباً که ،دیدگاه یک

 انجام داران، بانک و کنندگان تأمین و کارگران مانند ،نفعان ذی سایر با بهتر روابط حفظ برای

 مطالعات از تعدادی. داند می راتژییک است را CSR دیدگاه این(. Deng et al 2013) دهند می

 تر پایین ةهزین با باال CSR دهد نشان می تحقیقات ،مثالً. اند کرده پشتیبانی دیدگاه این از اخیر

 ،(Cheng et al 2014) اعتبار به تر آسان دسترسی ،بدهی تر پایین ةهزین حقوق صاحبان سهام،

 Lin et al) سیاسی روابط بهتر برقراری و ،(Kim et al 2014) سهام قیمت سقوط  کمتر ریسک

 CSR پشت ةانگیز بهکه  دیگر دیدگاه .(34: 1397 )به نقل از مرادی و همکاران است همراه (214

 بر اساس این دیدگاه، مدیران شرکت است. معروفسهامداران  ةهزین دیدگاه غالباً به پردازد می

 هستند خود منافع دنبال احتماالً سهامداران ةهزین به اجتماعیپذیر  مسئولیت های فعالیت درگیر

(Surroca & Tribó 2008: 758 .)ارتباط کند می فرض دیدگاه این CSR در مالی عملکرد با 

 مالی عملکرد و CSRبین  مثبت ةرابط مطالعات برخی که درحالی .است شده  ترکیب حالت بهترین

: 1393 به نقل از بادآور نهندی Deng et al 2013; Tsoutsoura 2004 مثالً) دهند را نشان می

 به نقل از McWilliams & Siegel 1995) دنکن نمیید أیتای را  چنین رابطه مطالعات برخی ،(145

Kashyap 2004: 51-52 .)امتیازات گذاران سرمایه (29: 2016) 1رضایی و جینهای  طبق یافته 

 نظر در گذاری سرمایه به مربوط های گیری تصمیم در ارزش یک اجتماعی و دولتی را و محیطی

 شرکت های گزارش و استراتژیک های گیری تصمیم در را CSR باید مدیریت بنابراین و گیرند می

ت یرا بهبود ببخشد و در نها یت رقابتیمز یت اجتماعیت مسئولیهر فعال رود میانتظار  کند. ادغام

 (.Sayekti ,2015) دهد شرکت را ارتقا یعملکرد مال
 

 

                                                            
1. Jain & Rezaee  
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 1فضیلت

و تمایالت  ،ها، اعمـال و پرورش رفتارها، عادت ،ها به ایجاد، ترویج، حمایت فضیلت در سازمان

جمعی  و یدر سطح فرد یو وفادار ،رفیع و متعـالی از قبیـل انـسانیت، صـداقت، بخـشش، اعتماد

 اعمال تنها نه که دهد می فرد به را امکان این (. فضیلتJesuino et al 2011: 527)ند ک داللت می

لت به یمفهوم فضآورد.  دست را برای خود هم به استفاده بهترین بلکه دهد، انجام خوب

اخالق  تقویت باعث یانسان یها تیفعال با استفاده ازکه  کند میاشاره  یفطر یاخالق یها یستگیشا

اهمیت زیادی سه بعد فضیلت توجه به  فیتعر توضیح ر. د(Hessel 2013: 67) شود یم یاجتماع

 .یبهبود اخالق اجتماعبعد و  یفطر یاخالق یستگیشابعد ، یانسانبعد از  اند عبارتکه دارد 

 یها یژگیو تعالیرشد و  و یخودکنترل یعنی ؛با انسان استمرتبط لت یفضبعد انسانی  

و  یخوب مفاهیم شامل اخالق ؛است یاخالق یها یستگیشا ةرندیدربرگلت یفضدوم  . بعدیاخالق

 .ستدهایدها و نبایو با یبد

. فردی استمنافع  ماورایکه  شود یم یاخالق اجتماع تقویت و بهبود باعثلت یسوم فضبعد  

لت در یر از نقش فضیقات اخیدر تحق کرد. میران تمرکـز یرفتـار مـد ربلت یفض ةاولیقات یتحق

 شود یم    بحث ـ یسودآور ،تیفی، کیمال بازدهـت، یخالقـل یاز قب ـ گر عملکرد سازمانید یها حوزه

(Rego et al 2011:216 .)یمدلمعرفی کرد که  سنجش فضیلت سازمانی یرا برا یابزار رونامک 

 Cameron et) است و بخشش سازمانی ،صداقت ،، اعتماد، شفقتینیب خوش پنج عاملمتشکل از 

al 2004: 767). 

 .شود مثبت تعریف می ةنتیجرسیدن به به  دائمی گرایش عنوانتحت  ینیب خوش: ینیب خوش

نیروی انسانی سازمان  برخالف وضعیت دشوار کنونیبر اساس آن است که  یباور ینیب خوش

 .متصورندخود  یروشنی برا ةآیندهنوز 

با  بر سازمان است وحاکم و احترام  ،حسن نیت، مالحظات بیانگر: اعتماد سازمانی اعتماد

 .دیگر و رهبران خود اعتماد دارند افراد به یکآن  وجود

 دهند. می اهمیت همدیگرند و به  افراد مراقب یکیعنی : شفقت سازمانی شفقت

                                                            
1. Virtue 
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 است رایج قابلیت اعتماد و احترام در سازمان و یکار دهد درست نشان میصداقت : صداقت

(Rego 2011: 525). 

 بهشوند و  بخشیده می سرعت بهبدان معناست که اشتباهات بخشش سازمانی : بخشش سازمانی

به کار  شده مشخص عملکرد یباال یکه از طریق استانداردها یا زمینه در یفرصت یادگیرمنزلة 

 ند.رو می

های شخصـیتی  کردن در سازمانی که نیروی انسـانی شـاغل در آن دارای ویژگی کار

به سبب پاداش مادی یا پیشـرفت شغلی  فقطکند که شغل را  کارکنان را تشویق می محورند تفضیل

یـک کـار  دادن و سایر پیامدهای مثبت بیرونـی انجـام ندهنـد؛ بلکـه رضـایت شخصـی، انجـام

اهداف خود قـرار  ةسرلوحای واالتر دستیابی به تعالی و مسرت روحی را  و در گستره ،خوب

 .( Ribeiro 2009: 727 &Regoدهنـد )

هـای  بخـش در را زیـادی هـای مختلـف نگرانـی ابعاد اخالقی از نشدن معیارهای رعایت

، یاعتمـاد بـیاداری با  فسـاد جمله اخالقـی از هـای نابسامانی .وجود آورده است دولتی به

ایـن  مـواردی از و ،رشـوه شخصی، به اهـداف نیلاموال عمومی برای  اخـتالس، استفاده از

بیگی و  )نجف شده است  مشاهده ،جمله ایران از ،سوم در کشورهای جهان ات ّ کر دسـت به

 (.50: 1393 همکاران

 پژوهش ةپیشین

سرمایة اجتماعی در ایجاد سرمایة نقش »در پژوهشی تحت عنوان  (124: 1385) لی مشبکی و قلیچ

 .گذارد میدار امعنمثبت و  اثر یفکـرسرمایة بـر  یاجتمـاعسرمایة  نشان دادند «فکری سازمان

نخستین مقاالت از  یکـیاز مـدارس،  یمحلـ یهـا تیحما ةدربار ،1916فان در سال یهان ةمقال

به کار در جامعـه  یاجتمـاعسرمایة و  یهمبستگ زمینةدر  «یاجتماعسرمایة »عبارت  بود که در آن

دانیل و  .دید توان می 1960در سال  بقات جاکوین اصطالح را در تحقی. کاربرد مدرن ارفت

 نشان «OECD عضو کشورهای در CSR رشد تشریح»پژوهشی تحت عنوان  ( در1: 2018)1لوتر

                                                            
1. Daniel &Lutter   
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 CSR گسترش در بسزایی تأثیر باشد، کم CSR مشروعیت قدرت وقتی ،اقتصادی آزادسازی دادند

 یریپذ تیر مسئولتأثی( در پژوهشی به بررسی 97: 1397) شیداللهی فارسی و همکاران دارد.

 یریپذ تیابعاد مسئول یاثرگذارنشان دادند که شدت  پرداختند و یشرکت بر عملکرد مال یاجتماع

ند. بر اساس ا هم متفاوت باو غیر خانوادگی  یوکارهای خانوادگ کسب یبر عملکرد مال یاجتماع

 مداری مشتریو  ،سودـت، یفی، کیور تعهد، بهرهبر  یسازمان لتیفضـ( 2003) کـامرونهای  یافته

 های که مسئولیت ،داروسازی های هسو نشان دادند شرکت و برسکین .گذارد میتأثیر مثبت 

 این و شوند می نوآوری در بهتر همکاری باعث کنند، تقویت می تحقیقاتی مؤسسات را در اجتماعی

 (.Bereskin & Hsu 2016: 81) شود جدید می داروی ةارائاثربخشی  افزایش باعث وضعیت

بر  یاجتماعسرمایة تأثیر  یبررس»( در تحقیقی تحت عنوان 148: 1398) شو همکاران مقدم یصالح

منجر م به بهبود مدیریت دانش یمستق طور بهاجتماعی سرمایة تقویت نشان دادند  «مدیریت دانش

نوآوری  عملکرد بر سازمانی اجتماعی ( نشان دادند مسئولیت2019) ش. لی و همکارانشود می

 گذارد. می مثبت تأثیر خدمات

پیران و  (،1385) و مشبکی همچون پژوهش قلیچ ـ داخلی و خارجی یها مرور پژوهش

نشان   (458: 2008)و همکارانش 1ساباتنی(،1393)ش زاده و همکاران حسن ،(1391) شهمکاران

و مسئولیت اجتماعی بر فضیلت سازمانی  اجتماعیسرمایة  زمان هم اثر به بررسیکه  دهد می

 پرداخته نشده است.

 پژوهش یمدل مفهوم

لت یو فض ،یاجتماع مسئولیت ،اجتماعیسرمایة متغیر سه  ةرندیدربرگپژوهش  یمدل مفهوم

 به یچ پژوهشیهدر ، یبه شکل مفهوم ینظر یر در مبانین سه متغیوند ایپ رغم بهاست.  یسازمان

ن پژوهش آن است یاپژوهشگر در  یاست. نوآور نشده بررسیر یسه متغن یا ةرابط یتجرب صورت

 یابی مدلو با استفاده از روش   دنبال کرده یو تجرب یاتیرا در سطح عمل ین ارتباط علّیکه ا

 .آزموده است بانکط یرا در مح یعلّ ةرابطن یا یمعادالت ساختار

 
 

                                                            
1. Sabatini 
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 (پژوهشنظری  چارچوب: مأخذ) الگوی مفهومی پژوهش .1شکل 

 پژوهش اصلی یها هیفرض

 .گذارد میدر بانک تجارت تأثیر معنادار  یسازمانلت یفض بر یاجتماعسرمایة . 1

 .گذارد می معنادار بر فضیلت سازمانی در بانک تجارت تأثیر اجتماعی . مسئولیت2

 .گذارد میاجتماعی بر مسئولیت اجتماعی در بانک تجارت تأثیر معنادار سرمایة . 3

اجتماعی توسط مسئولیت اجتماعی بر فضیلت سازمانی در بانک تجارت تأثیر معنادار سرمایة  .4

 .گذارد می

 روش پژوهش

همبستگی است. ـ  کار توصیفی دادن نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش انجام پژوهش از

ی غیر ریگ نمونهکه به روش بودند آماری پژوهش مشتریان بانک تجارت شهر اردبیل جامعة 

. شدپرسشنامه تحلیل  120نهایت  در ند وشد  انتخابمشتری با باالترین گردش مالی  140 تصادفی

مسئولیت پرسشنامة  ،بعد 7اجتماعی با سرمایة  ةپرسشنام استفاده شد؛  استانداردپرسشنامة از سه 

روش به  اه هیفرضو آزمون  ها رابطه. بررسی بعد 5فضیلت سازمانی با  ، پرسشنامةبعد 4اجتماعی با 

صورت  PLS smartو  SPSS افزار نرمو با استفاده از  یساختارو معادالت  تأییدیتحلیل عاملی 

تا   5 = ادیز یلیکرت )خیل یاس پنج ارزشیمق صورت بههر سؤال گرفت. در هر سه پرسشنامه 

سرمایة 

 اجتماعی

 مسئولیت 

 اجتماعی

 فضیلت

 سازمانی

بینیخوش  

 اعتماد

 همدردی

 بخشش

 تعهد انسجام

 شبکه

 روابط

 اعتماد

 فهم 

 هاارزش

 بشردوستانه اخالقی اقتصادی قانونی
 مشارکت
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پرسشنامة  :است دین شرحب شده در پژوهش استفاده ةپرسشنام سه .شد  بندی ( درجه1 =کم  یلیخ

 25 و متقابل فهم و ،ها ارزش تعهد، شبکه، مشارکت، روابط، اعتماد، بعدِ 7 با اجتماعیسرمایة 

فهم متقابل و  ها شبکه بعد 3که  (1998 ،گوشال و تیناهاپ یافتة پرسشنامة تعدیل)شاخص یا متغیر 

؛ شدندمناسب بودن مقادیر بارهای عاملی و ضریب مسیر از مدل حذف ناو تعهد به دلیل 

شاخص  25و بشردوستانه و  ،اقتصادی، قانونی، اخالقی بعدِ 4با  مسئولیت اجتماعی ةپرسشنام

و  ،بینی، اعتماد، همدردی، انسجام خوش بعدِ 5فضیلت سازمانی با پرسشنامة (؛ 1991،)کارول

 (.2004 ن و همکارانمروکاشاخص ) 15و  بخشش

 تحلیل عاملی و روایی همگرایی استفاده و یها از روایی محتوای برای بررسی روایی پرسشنامه

 خبرگان رسید.ید أیتنظر اعتبار محتوایی به  ها از پرسشنامه. شد 

 رها در مدلیعنوان متغ .2جدول 

 عنوان در مدل متغیر عنوان در مدل ریمتغ

 SC اجتماعیسرمایة  CRS مسئولیت اجتماعی

 COM اعتماد ECO بعد اقتصادی

 COO همکاری ETH بعد اخالقی

 ER روابط همکاران LEG بعد قانونی

 VA ها ارزش PHL بعد بشردوستانه

   O-V متغیر فضیلت سازمانی

 گیری ارزیابی برازش مدل اندازه

برای بررسی روایی  .کند را تعریف می گیری روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار مدل اندازه

د. مقادیر میانگین واریانس شو ( تحلیل میAVE) 1شده همگرایی معیار میانگین واریانس استخراج

ایایی . پدهد را نشان میاست که روایی همگرایی مناسب پرسشنامه  4/0شده بیش از  استخراج

یک معیار ارزیابی برازش درونی مدل است و بر اساس میزان ( 7/0)مقادیر باالتر از  2ترکیبی

نسبت  یبیترک پایاییشاخص . است محاسبه  قابلمربوط به سنجش هر عامل  سؤاالتسازگاری 

                                                            
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Composite Reliability 
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. انس خطا استیوار ةعالو به یاملع یمکنون به مجموع بارها یرهایمتغ یعامل یمجموع بارها

سازگاری استاندارد برای پایایی کرونباخ است.  یآلفا یبرا ینیگزیو جا 1تا  0ن یر آن بیمقاد

. بنابراین مدل بودند 6/0مقادیر پایایی ترکیبی بیش از  همةاست که  6/0( مقدار باالی CR) ترکیبی

 یرهایمتغ زمان هم یریزان بارگیکرونباخ م یشاخص آلفا. داردگیری پایایی ترکیبی مناسب  اندازه

تا  0 ن شاخص ازیکند. مقدار ا یم گیری اندازه ر آشکاریک متغیش یا سازه را در زمان افزایمکنون 

روایی با ها  آن سازه با سایر سازه ةرابط ةهایش در مقایس با شاخص یک سازه ةرابطمیزان . است 1

هر متغیر  ةشد استخراججذر میانگین واریانس  ،و الرکر لفورن . طبق شاخصدشو میواگرا مشخص 

روایی واگراهای  پنهان باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای دیگر باشد.

های خود دارد تا  از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخص قبول یک مدل حاکی قابل

شده است و این بدان معناست   در نظر گرفته 5/0برای این شاخص حداقل مقدار  های دیگر. با سازه

 3. در جدول کند های خود را تبیین می رپذی  واریانس مشاهده 5/0نظر حداقل  که متغیر پنهان مورد

و الرکر از  لو معیار فورن ،شده، پایایی مرکب کرونباخ، میانگین واریانس استخراجضریب پایایی 

گیری از پایایی باال  بنابراین مدل اندازه .حداقل مقدارشان بیشتر است و متغیرها پایایی باالیی دارند

 (.3)جدول  برخوردار است

 گیری های برازش مدل اندازه شاخص ةخالص .3 جدول

 متغیر
شده  واریانس تبیینمیانگین 

(AVE > 0.4) 

 مرکب پایایی

CR > 0.7)) 

 آلفای کرونباخ
(Alpha > 0.7) 

 و الرکر لشاخص فورن
(Alpha > 0.7) 

 748/0 79/0 84/0 56/0 اجتماعیسرمایة 

 781/0 80/0 84/0 53/0 فضیلت سازمانی

 714/0 78/0 86/0 61/0 مسئولیت اجتماعی
 

 برازش مدل ساختاری

R معیاردو  برازش مدل ساختاری ازبرای بررسی 
Qو  2

 ةدهند نشان ضریب تعیین شد.  استفاده 2

 برای متصلمعیاری است که و  گذارد زا می زا بر یک متغیر درون که یک متغیر برون استتأثیری 

 چه . هررود سازی معادالت ساختاری به کار می گیری و بخش ساختاری مدل کردن بخش اندازه
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است.  بهتر مدل برازش دهد می نشان باشد بیشتر مدل یک زای درون های سازه به مربوط R2 مقدار

 زاست. زا بر متغیر درون تأثیر قوی متغیر برون ةدهند نشان 7/0مقدار بیشتر از 

Q معیار
2 

بینی مدل در  شدت قدرت پیش زمینةدر . سازد بینی مدل را مشخص می قدرت پیش Q2 معیار

 مدل بینی پیش قدرت بیشتر باشد 2/0از  Q2 ةشد محاسبهچه مقدار  هرزا  های درون سازه خصوص

Q و R2 هر دو معیار 4بود. در جدول  خواهد بیشتر
 .اند قبول مناسب دارای مقدار قابل 2

 برای برازش مدل ساختاری Q2و  R2معیار  .4جدول 

R معیارها
2 Q

2 

 20/0 522/0 مسئولیت اجتماعی

 26/0 709/0 فضیلت سازمانی

 ها افتهی  و ها  داده تحلیل

طور   اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بهسرمایة های پژوهش حاکی از آن است که دو متغیر  یافته

، دشو میمشاهده  2که در شکل  طور همانکنند.  مشترك واریانس فضیلت سازمانی را تبیین می

است و با  شده محاسبه39/0اجتماعی بر فضیلت سازمانی معادل سرمایة ر یمتغ اثر ریمس بیضر

توان  می 95/0معنادار است با اطمینان  05/0و در سطح  28/2برابر  t ةآمارتوجه به اینکه مقدار 

سرمایة و چنانچه  گذارد میاجتماعی بر فضیلت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار سرمایة گفت 

 د شد.، فضیلت سازمانی نیز تقویت خواهشوداجتماعی در بانک تجارت تقویت 

و  755/0اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی نیز معادل سرمایة ر یمتغ اثر ریمس بیهمچنین ضر

اجتماعی بر سرمایة توان گفت  می 95/0است. بنابراین، با اطمینان  28/2برابر  t ةآمارمقدار 

 .گذارد میمسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار 



   185   مسئولیت اجتماعیتحلیل اثر سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی 

 

 
 پژوهش های اصلی ضرایب مسیر برای فرضیهضرایب بار عاملی و مقادیر  .2 کلش

 

 پژوهش های اصلی برای فرضیه t ةآمارمقادیر  .3شکل
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 بررسی برازش کلی مدل

با توجه به سه مقدار شود.  استفاده می 1اواف نام جیه برای بررسی برازش کلی مدل از معیاری ب

هستند )وتزلس و  GOFترتیب مقادیر ضعیف، متوسط و قـوی معیـار  که به 36/0و  25/0 ،01/0

توان برازش کلی و قوی مدل میGOF(479/0 )  ایآمده بـر دست و مقدار به( 2009، 2همکاران

 .پژوهش را تأیید کرد

                                                                               479/0= 59/039/0 GOF 
 

 ها نتایج آزمون فرضیه ةخالص

 شده است.  ها ارائه نتایج آزمون فرضیه ةخالص 5در جدول 
 

 های اصلی فرضیه یها نتایج آزمون .5جدول 

 نتیجه       tآمارة ها                                            ضریب مسیر    مقدار  فرضیه

 ضریب مسیر

 یدأیت             81/2        39/0اجتماعی             فضیلت سازمانی                سرمایة 

 یدأیت           42/16       755/0اجتماعی             مسئولیت اجتماعی             سرمایة 

 یدأیت             70/3      451/0مسئولیت اجتماعی          فضیلت سازمانی                 

 یدأیت             3/4        340/0مسئولیت اجتماعی                       گری  نقش میانجی
 

تر است، طبق جدول  درصد بزرگ 95در سطح اطمینان  96/1که از  ،t ةآماربا توجه به مقدار 

 گذارد. میاجتماعی بر فضیلت سازمانی و مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار سرمایة  ،5

 شود: استفاده می گری از آزمون سوبل برای سنجش نقش میانجی
 

 

 
 :در این رابطه

a: ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 

                                                            
1. Goodness of Fit (GOF) 

2. Wetzels et al 
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b: ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

Sa: خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی 

Sb: خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته 
 

 

   2 2 2 2 2 2

 0 / 755 0 / 451
Z Value   4 / 3

0 / 451 0 / 044 0 / 755 0 /11 (/044 0 /11 )


  

    

 

 

 

 درصد است، 95در سطح اطمینان  96/1تر از  که بزرگ ،شده محاسبه Z ةآمارمقدار به با توجه 

 و اجتماعیسرمایة بین  دهد که مسئولیت اجتماعی نشان میو  شود می یدأیتأثیر میانجی متغیر ت

مستقیم میزان  یرغکند. همچنین، با توجه به تحلیل مسیر  ایفا می فضیلت سازمانی نقش میانجی

 = 34/0) است 34/0برابر با  مسئولیت اجتماعی قیطر از فضیلت سازمانی بر اجتماعیسرمایة تأثیر 

451/0×755/0.) 

 و پیشنهاد جهینت

 یها ها و سرمایه بر دارایی توانند نمی محیط دیگر های پویاییدر عصر جدید تحوالت و  ها سازمان

 یها ها و سرمایه دارایی  رو بر شناسایی پیش یها سازمان تأکیدخود تکیه کنند. امروزه  فیزیکی

. دهند تطبیقخود را با تغییرات محیط  ها ها و مدیریت آن آن بر  تکیهاست که بتوانند با  یجدید

 اجتماعی و مسئولیت سرمایة  براز کنترل و تمرکز  یسطح بیشتردارای هایی که  شرکت

 .دارند یعملکرد بهتر اند توجه ها کم آنهایی که به  شرکت به نسبت اجتماعی هستند

اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار بر فضیلت سازمانی سرمایة های پژوهش مؤید آن است که  یافته

 و ها شبکه یعنی ،آن بعد 3اجتماعی  سرمایةبعد  7)از بین گذارد  میمسئولیت اجتماعی بانک و 

از مدل حذف  ،بودند 4/0که دارای بارهای عاملی و ضریب مسیر کمتر از  ،متقابل و تعهدفهم 

اجتماعی و فضیلت سازمانی نقش میانجی ایفا سرمایة شدند(. همچنین مسئولیت اجتماعی بین 

بانک اجتماعی و فضیلت سازمانی در بین کارکنان سرمایة کند. در صورت گسترش بیشتر  می

تواند نسبت به رقبای خود در کسب مزیت رقابتی پایداری عملکرد بهتری از  یماین بانک ، تجارت

کارکنان در  ةانگیزرود با گسترش فضیلت در بانک تجارت  انتظار می همچنینخود نشان دهند. 
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وری و اثربخشی بیشتر سازمان و  آن افزایش بهره ةنتیجوظایف خود افزایش یابد که  دادن انجام

همچنین رضایت بیشتر مشتریان خواهد بود. اگر در بانک تجارت بین کارکنان اعتقاد راسخ به 

و بانک صرفاً استراتژی خود را در دستیابی به  شودفضیلت سازمانی طی زمان بیشتر نهادینه 

و غیره قرار ندهد و  ،یرسودآواهدافی نظیر گسترش بازار، افزایش فروش، سهم بازار، افزایش 

خدمات سالم، توجه به مسائل  ةارائی، نظیر کمک به بهبود معیشت مردم، ماد ریغمسائل 

اهداف کالن خود  ةسرلوحو غیره را  ،ی، رعایت منافع جامعه، خلق ارزش در جامعهطیمح ستیز

د و موفقیت عملکرتواند  می کندمحسوب  وکار کسبرا هم جزئی از استراتژی  ها آنقرار دهد و 

اجتماعی و مسئولیت اجتماعی سرمایة که توجه چندانی به  کندهایی کسب  بیشتری نسبت به بانک

و فضیلت سازمانی بر اخالقیات، اجتماعی سرمایة  در جهت تقویت فضیلت سازمانی ندارند.

 بهبود و ،محصوالت ـتیفی، کیور تعهد، بهره ها، اعتماد، روابط، افزایش ، ارزشیهمکار تقویت

که این  دهد میرا در سازمان ارتقا  کارکنانهمچنین مشارکت  .گذارد میتأثیر مثبت  یعملکرد مال

 زاده های این پژوهش با نتایج پژوهش حسن یافته .شود میمنجر خود به موفقیت و اثربخشی بیشتر 

 چون، ( 2003کـامرون )(، 2001) کوهن و پروساك(، 1395) الرعایا امین و ی ندوشنئغیا(، 1393)

 ( همخوانی دارد.2012بارکلی ) و ،(2005)

ها و  ارزش و یعنی روابط ،بعد آن 3اجتماعی سرمایة بعد  7های پژوهش از بین  بر اساس یافته

و در بین این ابعاد بعد روابط متقابل با ضریب مسیر  رنددااجتماعی سرمایة اثر معنادار بر  ،اعتماد

بانک تجارت با تقویت و افزایش روابط د شو را دارد. بنابراین پیشنهاد می تأثیربیشترین  82/0

 ی بخشیدن بهها و همچنین با آگاه و توجه بیشتر به ارزش ،همکاران، اعتماد، تعامل بین افراد

سو کردن آنان با این  و اهداف سازمانی و هم ،ها انداز، ارزش استراتژی، چشم در زمینةکارمندان 

 .کنداشاعه بیشتر فضیلت سازمانی را مهیا  ةزمیناجتماعی سازمانی را تقویت و  سرمایةاهداف 

بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی معنادار  فقطبعد مسئولیت اجتماعی سازمانی  4همچنین از بین 

تواند بر بعد  بانک تجارت می ،. بنابراینگذارد میبر فضیلت سازمانی تأثیر مثبت  این بعد بود و

گذاری گسترده انجام دهد تا از این طریق با تقویت بعد اخالقی  لیت اجتماعی سرمایهاخالقی مسئو

و با جلب  شودقدم  در بین کارکنان در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمانی میان سایر رقبا پیش
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ضمن آنکه  ؛مند شود توجه جامعه بهره  هم از طریق جلب  حمایت کارکنان از مزایای جنبی آن

 اجتماعی و فضیلت سازمانی نقش میانجی دارد.سرمایة اجتماعی بین مسئولیت 

ای  از عملکردهای مثبت فضیلت سازمانی گسترش توانایی سازمان در مقابله با مشکالت عمده

منفی این مشکالت  آثارشود. با گسترش فضیلت سازمانی از  است که سازمان با آن مواجه می

 فضیلت سازمانی ایجاد کمک اجتماعی بهسرمایة یری گ شود. احساسات مثبت و شکل کاسته می

 خواهد شد.  افزایی در عملکرد افراد و سازمان یابد و موجب هم و گسترش می شود می

ها در تحقق اهداف سازمان  ارزش ةپیوند ارتباطات بین کارکنان منبع باارزشی است که با اشاع

کند و باعث تسهیل در  را تقویت میهای مستحکم روابط همکاران  . ارزششود مؤثر واقع می

تواند بر فضیلت سازمانی  می وضعیتشود و این  محوری در سازمان می همکاری و تقویت اخالق

اثرگذار باشد. برای افزایش فضیلت سازمانی و ممانعت از رفتار ضد فضیلت سازمانی پیشنهاد 

فضیلت سازمانی  این عوامل با یراشود. زها، روابط، و اخالق بیشتر توجه  شود به اعتماد، ارزش می

 اعتمادمثل رضایت شغلی،  ـ شغلی یرفتارهامعنادار و مثبت دارد. فضیلت سازمانی بر  ةرابط

همچنین بر وفاداری و اعتماد مشتریان به بانک، افزایش  گذارد. تأثیر مثبت می ـ عملکرد ،سازمانی

 .گذارد میای تأثیر مثبت  رفهو رعایت بیشتر اخالق ح ،تعهد کاری ،اعتماد، تالش بیشتر

 درکه  ییهـا نگرانـیبه کاهش  مختلـف ابعاد اخالقی از معیارهایفضیلت و  رعایت

با  ،اداری فسـاد جمله از ،اخالقـی هـای نابسامانی شود. می منجر وجود داردهـای دولتی  بخـش

 یمـوارد و ،رشـوه شخصی، به اهـداف نیلاموال عمومی برای  ، اخـتالس، استفاده ازیاعتمـاد بـی

 ها کاهش یابد. شدن سازمان گرا فضیلترود با  یمانتظار  دستایـن  از
 

 

  



190     ،1399 تابستان، 2، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 

 منابع
ـ   یبررسـ » (.1393فـر )  جاللـی  ژیـال  ؛زاده حسـن برادران  رسول ، یونس؛ینهند بادآور .1 ن یارتبـاط ب

 ،«شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران     هـای پذیرفتـه   و عملکرد شـرکت  یپذیری اجتماع مسئولیت

 .164 ـ 139 صص ،28ش  ،وری یریت بهرهمد

(. 1391) یآبـاد  دهقـان نجـم   عـامر  ؛رضـازاده  آرش ؛یشوق بهزاد؛ یآقاجان طهمورث؛ محمد ،رانیپ .2

 خالقیـت  و ابتکار، «رانیگری ا ع ریختهیت کارکنان در صنایبر خالق یاجتماعسرمایة تأثیر  یبررس»
 .182ـ  163 صص ،1 ش ،2 د ،انسانی علوم در

 تأثیر بررسی» (.1393) حسن نیکروی احمدگرابی ؛دوست همتی نوع مهناز زاده ثمرین، تورج؛ حسن .3

 ش ،6 د ،مدیریت دولتی ،«رشت( شهرداری :موردی بررسی) سازمانی فضیلت بر اجتماعیسرمایة 

 .84ـ  67 صص ،1

اجتماعی بـر رشـد اقتصـادی:    سرمایة اثر »(. 1385فر )مؤید تایرز ؛عمادزاده یمصطف ؛محسن رنانی، .4

 صـص  ،4ش  ،21 ج، (پژوهشـی دانشـگاه اصـفهان )علـوم انسـانی      همجل، «تبیین چارچوب نظری

 .151ـ133

 د ،اجتماعی رفاه، «نظری چارچوب و اصلی مفاهیم :اجتماعیسرمایة »(. 1380) مریم ثانی، شریفیان .5

 .18ـ  5، صص 2 ش ،1

سـرمایة  تـأثیر   یبررسـ »(. 1398) علـی فمـی   شـعبان  حسـین  ؛رضایی اهلل ، نفیسه؛ روحمقدم یصالح .6

 ةتحقیقـات اقتصـاد و توسـع    ،«استان البـرز  یبر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورز یاجتماع
 .160ـ  147 صص ،1ش  ،کشاورزی ایران

سـرمایة اجتمــاعی و چگـونگی    ». (1384پور؛ سید امیرحسین حسینی ) علمی، زهرا؛ محمود شارع .7

 .296 ـ 239صص  ،4ش  ،تحقیقـات اقتـصادی ،«تأثیر آن بر اقتصاد

سـرمایة  اجتمـاعی و  سـرمایة  بررسی تأثیر ابعـاد  » (.1395) الرعایا امین احسان ؛غیائی ندوش، سعید .8

 .209ـ  180 صص ،80 ، ش25، د مدیریت تحول، «وری منابع فکری بر میزان بهره

 فکـری سـازمان  سـرمایة  اجتماعی در ایجـاد  سرمایة نقش »(. 1385) مشبکی اصغر بهروز؛ ،لی قلیج .9

 .147ـ  125 صص ،75، ش دانش مدیریت ،«دو شرکت خودروساز ایرانی( ة)مطالع
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، «اجتمـاعی و اقتصـادی   ةاجتمـاعی عامـل توسـع   سرمایة » (.1387) رپو   یادی مهدی ؛داوود ،منظور .10

 .162-15،140، ش راهبرد توسعه

 (.1393)همراهـــی   هردادم؛ یرالود لیع ؛فرد دانش اهلل کرم ؛خانی موسی رتضیمضا؛ ر بیگی، نجف .11

های  پژوهش، «های دولتی ایران فضیلت ســازمانی در سازمان یارتقا یطراحی الگوی مطلوب برا»
 .66 ـ 4صص  ،24، مدیریت عمومی

. (1390) آقاحسـینی  حسـین  ؛شـائمی برزکـی   علـی  ؛محمداسماعیل انصـاری  ؛نصر اصفهانی، علی .12

، کاربردی  شناسی جامعه ،«اصفهان استان یخدمات یها سازمان در یسازمان یاجتماعسرمایة  یبررس»

 .134ـ  107 صص ،41ش 

 متوسـلی  محمـود  داریـانی؛  احمـدپور  محمود افروزی؛ آقاجانی اکبر علی جهانگیر؛ فارسی، یداللهی .13

 و خـانوادگی  وکارهـای  کسـب  در مالی عملکرد بر شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت تأثیر(. 1397)

 .122ـ  97صص  ،20ش خانوادگی، غیر
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