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بررسی تجزیه و تحلیل عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط براساس سرمایه
انسانی ،سرمایه ی اجتماعی و مزیت رقابتی
(مطالعه موردی :تجارت الکترونیکی کاالی برقی دراستان مازندران)
۳

مهدی نبی پورافروزی ، ۱صفیه خوشخو امیری ،۲ساجده احسانیان

۱مدرس حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران ،ایران.
 ۲دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی .بازاریابی،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا.
 ۳دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی .بازاریابی،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا.

چکیده
شرکتهای کوچک و متوسط نقش بسزایی در پیشرفت اقت صاد ملی دارند .این شرکتها همچنین باعث اشتغالزایی ،کاهش
فقر ،بهبود شیوه زندگی و توانمند سازی افراد کم درآمد جامعه میشود .شرکتهای کوچک و متوسط همچنین ،نقش مهمی
دارند و به عنوان نیروی محرک رشد و پیشرفت اقتصادی محسوب میشوند .با وجود این ،برای بهبود عملکرد در رقابت بخشی
شرکت های کوچک و متوسط در تجارت بیش از حد پویای جهانی ،مسائل متعددی برای این شرکتها مورد مالحظه و توجه
قرار گرفته است .شرکت های کوچک و متوسط ،برای مواجهه با یک دگرگونی سریع ،باید هوشمندانه عمل کنند و راه کارهای
مدیریتی درجهت ایجاد مداوم حس رقابت بخشی را ارائه دهند .هدف از این مطالعه بررسی تاثیرسرمایه انسانی و سرمایه
اجتماعی برروی مزیت رقابتی و همچنین نقش مزیت رقابتی به عنوان واسطه بین ارتباط سرمایهانسانی و اجتماعی در عملکرد
تجاری است .و همچنین نتایج نشان میدهد که فقط سرمایه انسانی به طور قابل مالحظهای برمزیت رقابتی تاثیرگذار است ،در
حالی که سرمایه ی اجتماعی تاثیری بر مزیت رقابتی ندارد .همچنین ،هم سرمایهی اجتماعی و هم مزیت رقابتی به طور معنا -
داری در منفعت تجاری شرکتهای کوچک و متوسط تاثیرگذار است ،در حالی که سرمایهی انسانی تاثیری در منفعت تجاری
شرکت های کوچک و متوسط ندارد .همچنین ،در عملکرد تجاری ،مزیت رقابتی هیچ نقشی در ایجاد ارتباط بین سرمایه انسانی
و اجتماعی ندارد.
واژههای کلیدی :سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،مزیت رقابتی ،عملکرد تجاری ،شرکت های کوچک و متوسط.
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 .9مقدمه
در قرن بی ستم ،اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش محور همراه با ویژگیهای مثبت تغییر شکل داده است .در اقتصاد دانش محور،
دانش به عنوان امتیاز انتقادی در موفقیت یک سازمان تلقی می شود .در اقتصاد دانش محور سرمایه عقالنی ستون اصلی
محسوب میشود [۱] .در تحقیق خود نشان داد که سرم ایه عقالنی همان اطالعات هوشمندانهای است که با ایجاد یک امتیاز و
ویژگی با ارزش و در جهت تولید سرمایه جمع آوری ،درک و استفاده شده است .شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی
درپیشرفت اقتصاد ملی دارند .این شرکتها همچنین باعث اشتغالزایی ،کاهش فقر ،بهبود شیوهی زندگی و توانمندسازی افراد
کم درآمد جامعه میشوند.
طبق آمار ،سهم شرکتهای کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی و اشتغال در کشور ،این بنگاهها تنها سهم  1۱درصدی
در صادرات و  ۵۴درصدی درایجاد اشتغال دارند .با این وجود ،برای بهبود عملکرد و رقابت بخشی شرکتهای کوچک و متوسط
درتجارت بیش از حد پویای جهانی ،مسائل متعددی برای این شرکتها قابل مالحظه و تامل است ] .[۲شرکتهای کوچک و
متوسط برای مواجهه با یک دگرگونی سریع ،باید هوشمندانه عمل کنند و راهکارهای مدیریتی در جهت ایجاد مداوم حسن
رقابت بخشی ارائه دهند .بسیاری از محققان پیشین در کشور های درحال توسعه نظیر سنگاپور ،مالزی و پاکستان ،به طور
گسترده تحقیقاتی را در زمینه سرمایه عقالنی و هوشمندانه انجام دادهاند ] .[٥][٤][۳با وجود این ،با توجه به اهمیت آن
مطالعات کمتری در کشور ما انجام شده است که به طور ویژه بخشهای مخت لف سرمایه عقالنی که شامل سرمایه انسانی و
اجتماعی در شرکتهای کوچک و متوسط میشود ،را مورد بررسی قرار دهند[٦] .معتقد بود که یکی از بخشهای سازنده
سرمایه عقالنی ،سرمایه انسانی است و ] [۷همچنین سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی دیگر از بخشهای سازنده سرمایه
عقال نی اضافه کردند .بنابراین ،محققین در این تحقیق به منظور پیشرفت شرکتهای کوچک و متوسط درکشور عالقهمند به
تحقیق و مطالعه بر روی این موضوع می باشد .در بسیاری از موقعیت ها ،سرمایه انسانی به عنوان یک نیروی ناملموس محسوب
میشود که خود ارتباط تنگاتنگ با دانش عملی و تجربی و مزیت رقابتی دارد] [۹][۸ثابت کردند که سرمایه انسانی یکی از
شش عامل ناملموسی بود که باعث تضعیف مزیت رقابتی در ۹۹واحد اقتصادی اسرائیلی شد .سرمایه انسانی به علت نقش
بسزایی که در دستیابی به ثروت و مزیت رقابتی دارد ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است] .[۰۰مطالعه] ۲۱۱ ,[۱۱تاثیر

بخشهای مختلف سرمایه عقالنی " سرمایه انسانی ،سرمایه بنیادی و سرمایه رابطهای " بر روی مزیت رقابتی شرکتهای سهامی
عام در صفت مکانیک را بررسی کرد .نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه عقالنی تاثیر آماری معناداری در مزیت رقابتی دارد.
سرمایه اجتماعی ،که از طریق شبکهی تجاری پشتیبانی میشود ،میتواند به شکلهای دیگری از سرمایه نمود پیدا کند و بر
عملکرد تجاری تاثیر بگذارد] ،[۱۲همانطورکه][۱٥][۱٤][۱۳اظهار داشتند ،بعد بنیادی سرمایه اجتماعی به عملکرد سازمانی
مرتبط است .بسیاری از محققان براین اصل که سرمایهگذاری در بخش سرمایه اجتماعی و میتواند عملکرد کار آفرینی را بهبود
بخشد ،معتقدند].[۲۱][۲۰][۱۹][۱۸][۱۷][۱٦
 .۲مروری برادبیات تحقیق
 ٫٫ ۱سرمایه انسانی

سرمایه انسانی میتواند به عنوان دانش ،مهارتها و تواناییهای کارمندان تعریف شود] .[۲۳] [۲۲سرمایه انسانی میتواند به
عنوان گروهی از ارزشها ،عقاید و استعدادهای کارمندان محسوب می شود که خود منجر به ایجاد مزیت رقابتی و ارزش برای
سازمان میشود .[۲٤] ,به عبارت دیگر ،دانش عملی و فنی ،تجربه و استعداد بخشهای سازنده سرمایه انسانی میباشند ].[۲٥
بر ای تاکید بیشتر به اهمیت سرمایه انسانی همان بس که ثابت شده است نیروی انسانی از مهمترین جنبههای سرمایه عقالنی
است] [۳۰] [۲۹] [۲۸] [۲۷] [۲٦و به موجب آن مزیت های مالی ،سرمایه انسانی بیش از این نیازی به اثبات ندارد ].[۱
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 ٫٫ ۲سرمایه اجتماعی
پایه و اساس سرمای ه اجتماعی ایجاد تعهد گروهی و یکپارچه در بی طرفی ،شفافیت ،صداقت و اخالقیات است-
] .[۳٥][۳٤][۳۳][۳۲][۳۱][۷سه ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی عبارتند از سرمایه اجتماعی به عنوان شبکهها و استاندارد
های همزمان و متقارن [۳۷][۳٦] ,سرمایه اجتماعی به عنوان استانداردها ] [۳۸و سرمایه اجتماعی به عنوان شبکهها ][۳۹
 [٤۱] [٤۰]،مدعی است که برای توضیح سرمایه اجتماعی سه مفهوم اساسی و بنیادین وجود دارد .اولین مفهوم بنیادی اعتماد،
دومین مفهوم همکاری و تعاون و سومین مفهوم که توسط ] [٤۲نیز تاکید شده ،شبکههای اجتماعی میباشد.
 ٫٫ ۳مزیت رقابتی
] [٤۳بر این باورند که مزیت رقابتی برهانی است برای به کارگیری استراتژیک با استفاده از منابع فراوانی که به سازمان تعلق
دارد .مهارت و ویژگیهای مثبت منشا مزیت رقابتی محسوب می شوند .مزیت رقابتی به منابع طبیعی ،تکنولوژی و مقیاس
اقتصادی بستگی ندارد ،بلک ه بیشتر به ارزشهای واالتر ،استثنایی و غیر قابل مقایسه وابسته است ] .[٤٤مزیت رقابتی را به سه
گروه طبقه بندی کردند که شامل تفکیک و تمایز تولید ،پیش بینی بازار و کشش و انعطاف پذیری بازار می باشند ].[٤٥

همچنین [٤٦] ،نشان داده است که برای مقابله با چالشها در امور بازاریابی ،مزیت رقابتی یک اصل مهم و متمرکز توجه است.
٫٫ ٤عملکرد تجاری
عملکرد تجاری توانایی و استعداد یک شرکت است در سازگار کردن خود با محیط تجاری و تغییرات محیط بازار که خود شامل
مشتریان ،رقیبان و عوامل دیگر قدرت است که میتوانند در امور تجاری تغییر ا یجاد کنند] .[٤۷بنابراین ،یک مدیریت درست،
به کارگیری استراتژی بهتر در بازاریابی و یک بر نامهی مالی خوب از ملزومات یک عملکرد تجاری خوب است ].[٤۸
] [٤۹عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط را در سه حوزهی سود آوری ،قابلیت تولید و بازار ارزیابی کردند .جنبهی سودآوری،
عملکرد تجاری را از دیدگاه دستیابی به اهداف مالی که توسط شرکت تعیین شده بررسی میکند .قابلیت تولید براساس
دستاوردهای شرکت در فعالیتهای تجاریاش است که برای تحقق نیاز های مشتری و باال بردن قابلیت تولید کارمندان انجام
میشود .جنبههای مربوط به بازار ،از ق بیل پیشرفت حاصل از فروش محصول ،وضع بازار و سهم بازار ،پایه و اساس عملکرد
تجاری هستند].[٥۰][۱۸

رابطه بین سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و مزیت رقابتی در عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط:
مطالعهی ] [٥۱نشان داده شده است که سرمایه انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر بر عملکرد میگذارد .سرمایهی
انسانی نقش بسزایی در عملکرد بینالمللی شدن شرکتهای کوچک و متوسط دارد] .[٥۲سرمایه انسانی اغلب به عنوان یک
منبع ناملموس شناخته میشود که رابطه ی تنگاتنگ با دانش علمی و تجربی دارد و بخشی از عملکرد کارخانه را به عهده دارد
] .[۹مطالعهی ] [٥۳نشان میدهد که سرمایهی اجتماعی تاثیر آماری معناداری بر مزیت رقابتی دارد [٥٤] .قصد داشت که
نقش سرمایه اجتماعی را در دستیابی به مزیت رقابتی در بانکهای خصوصی عراق بررسی کند .مطالعهی او نشان داد که رابطه
آماری معناداری بین ابعاد سرمایهی اجتماعی و مزیت رقابتی وجود دارد] [٥٥] .[11قصد داشت که تاثیر سرمایه اجتماعی،
توانایی های پویا و نوآوری را برروی مزیت رقابتی صفت معامالت ملکی چین بررسی و تحلیل کند .نتایج مطالعه حاکی از این
بود که همبستگی مثبتی بین مزیت رقابتی پایا و سرمایهی اجتما عی ،تواناییهای پویا و نوآوری وجود دارد .در مطالعهی پیشین
رابطهی برجستهای بین عملکرد تجاری و مزیت رقابتی وجود دارد .در مزیت رقابتی بین سازمان و رقیبان آن تمایز ایجاد می
کند که این خود باعث بهبود و پیشرفت عملکرد میشود [٥٦] .مطالعهی نشان میدهد که رابطهی مثبتی بین مزیت رقابتی و
عملکرد تجاری وجود دارد.

12۱

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،42اردیبهشت 9311

.۳تعریف شرکتهای (بنگاههای) کوچک و متوسط
مهمترین تعریفهای موجود برای شرکت های کوچک و متوسط از سوی نهادهای مختلف کشور در جدول زیر قابل مشاهده
است.
جدول ) (۱تعریف های مختلف شرکت های کوچک و متوسط در ایران

تعریف

نام سازمان

شرکتهای با کمتر از ده نفر کار کنند "خرد" و ده نفر تا چهل و نو نفر کار کنند
اداره آمار بانک مرکزی

"کوچک" و پنجاه تا نود و نو نفر کار کنند "متوسط" و باالتر از صد نفر کارکنند "بزرگ"
تعریف میشود.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت شرکتهای کمتر از پنجاه کار کنند شرکتهای کوچک و متوسط تعریف میشود.
سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی

شرکت های بین پنج تا پنجاه نفر کار کنند شرکتهای کوچک و متوسط تعریف میشوند.

منبع :گزارش" الگوی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تامین مالی بنگاههای کوچک و
متوسط)".[٥۷] ،
.٤نقش شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد
برای تبیین بیشتر اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد میتوان مهمترین نقش این شرکتها در اقتصاد را بدین
صورت برشمرد:[٥۸] ،

الف) هدایت بخش غیر رسمی به بخش مولد اقتصاد
ب) ایجاد اشتغال
ج ) تجمیع پس اندازهای خرد
د) توزیع درآمد
ح) افزایش انعطاف پذیری و تنوع بخشیدن به تولیدات کشور

.٥راهکارهای بهبود وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط
برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط الزم است که سازوکار شفاف و منسجمی در ساختار اقتصاد کشورها وجود داشته
باشد برخی از راه کارهای موفق برای بهبود وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط بدین صورت بیان نمود].[٦۰] [٥۹

الف) ایجاد نهاد تخصصی ارائه دهنده خدمات
ب) ایجاد نهاد ضمانت اعتبار
ج) تدوین بستههای حمایتی
د) تدوین چارچوب نهاد کارآمد برای حمایت
.٦فرضیه های تحقیق:
 - 1سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی تاثیر میگذارند.
 - 2سرمایهی انسانی ،سرمایهی اجتماعی و عملکرد تجاری بر عملکرد تجاری تاثیر میگذارند.
 - 3مزیت رقابتی واسطهای است بین ارتباط سرمایهی انسانی و سرمایه اجتماعی در عملکرد تجاری.
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 .۷روش شناسی (متدولوژی) تحقیق
.٫٫ ۱جمعیت و نمونه:

جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق شامل  ٦۰شرکت کوچک و متوسط در تجارت الکترونیکی کاالی برقی که حداقل چند
سال در استان مازندران در این تجارت فعال بوده استفاده شده است .در این مطالعه ،همه اعضای جمعیت جزء نمونه مورد

مطالعه بودند .بنابراین نمونهه ای مورد مطالعه در این تحقیق شامل ٦۰مالک تجاری در زمینههای تجارت الکترونیکی کاالی
برقی مختلف بودند .همه مفاهیم توسط مقیاس لیکرت پنج گزینهای از " =1خیلی مخالف تا  =۴خیلی موافق" اندازهگیری
شدند] .[٦۱][٥۳سرمایه انسانی شامل سه بعد (مولفه) می باشد از قبیل صالحیتها " 1سوال (گویه)" ،عقاید"  ۴سوال" و

زیرکی عقالنی و هوشمندانه" 1سوال"  .سرمایهی اجتماعی شامل چهار بعدی می باشد از قبیل تعهد گروهی و یکپارچه در بی
طرفی "  3سوال" ،شفافیت"  3سوال" ،صداقت"  2سوال" و اخالقیات"  3سوال"  .مزیت رقابتی شامل  3بعدی می باشد از قبیل
تمایز و تفکیک تولید"  ۵سوال" ،پیش بینی بازار"  ۵سوال" و کشش و انعطاف پذیری بازار"  ۵سوال"  .عملکرد تجاری شامل 3
بعد می باشد از قبیل قابلیت تولید"  ۵سوال" ،سود آوری"  ۵سوال" و بازار"  ۵سوال".

.٫٫ ۲تجزیه و تحلیل مسیر:
تحلیل مسیر یک تحلیل رگرسیون چند گانهای بسط دا ده شده است که برای تخمین رابطه ی علت و معلولی بین متغیرهای از
پیش تعیین شده توسط تئوری ،استفاده میشود .تاثیر متغیرهای واسطه را میتوان مستقیماً از طریق این مدل بررسی کرد:
Y= α۱ + CX……۱
Y= α۲ + CX……۱
Y= α۳ + CX + BM……۱

نظریهی واسطه را میتوان با استفاده از  Sobel testکه توسط  Sobelطرح ریزی شده ،بررسی کرد .برای اجرای این تست به
یک اندازه نمونه بزرگ و ضریب وابستگی یک توزیع نرمال نیاز داریم.
 .۸نتایج تحقیق:
.٫٫ ۱تجزیه و تحلیل فرضیهی اول:
فرضیهی اول :سرمایهی انسانی و سرمایهی اجتماعی بر مزیت رقابتی تاثیر میگذراند.
بنابراین فرضیه ی اول با استفاده از تجزیه و تحلیل مسیر ارزیابی خواهد شد و معادله فرض اول برابر خواهد با:
BP = α + p۱HC + p۲SC + e۱

معادلهی فرضیه اول:
ضریب اطمینان آلفا  %1۴می باشد.

P۱= .٥٥٦

E۱= ۹۲٫٤

سرمایه انسانی

مزیت رقابتی

.٥۷٥
P۲= .۱۲۷

نمودار) (۱تجزیه و تحلیل مسیر
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تعیین ضریب همبستگی
جدول) ((۲ضریب همبستگی

Adjusted R
square
۰٫۰٤۳

Std. Error of the Estimate
٤٫۷۷۱

R Square

R

مدل

۰٫۰۷٦

۰٫۲۷٥

۱

همانطورکه درجدول ۲را مشاهده میشود R-square ،مدل  %۷٦است که نشان میدهد سرمایهی انسانی و سرمایهی
اجتماعی در توضیح عملکرد تجاری  ۷/٦%تاثیر دارند ،در حالی که مابقی  ۹۲/٤%تاثیرات به متغیرهای دیگری بستگی دارد
که در این تحقیق در مورد آنها بحث نشده است.
آزمون F
جدول )ANOVA .(۳

Sig

F

Mean Square

df

.۰۰٦

۲٫۳۳۰

٥۳٫۰٤۱
۲۲٫۷٦۰

۲
٥۷
٥۹

Sum of
Square
۱۰٦٫۰۸۳
۱۲۹۷٫۳۱۷
۱٤۰۳٫٤۰۰

مدل اول
Regression
Residual
Total

همانطوری که در جدول  ۳نشان میدهد ،ارزش معنا دار ۰/۰۰٦> ۰/۰۰٥است .این یعنی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی
به طور همزمان با هم تاثیر معناداری برعملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط ندارند.
آزمون T
جدول ) .(٤ضریب همبستگی

Sig

t

۰٫۰۰۰
۰٫۰٥٥
۰٫۳۹٤

۱۰٫۹۰۷
۱٫۹٦۰
۰٫۸٦۰

Standardized
Coefficients

۰٫۲٥۰
۰٫۱۱۰

Unstandardized
Coefficients
B
Std.Error
٤٫۹۸۸
۰٫۱۳۰
۰٫۱٤۸

٥٤٫٤۱۱
۰٫۲٥٦
۰٫۱۲۷

مدل ۱
)(Constant
Human Capital X۱
Social Capital X۲

CA = ٥٤٫٤۱۱+ ۰٫۲٥٦ HC + ۰٫۱۲۷SC + ۹۲٫٤ e۱

همچنین درجدول  ٤براساس تجزیه و تحلیل انجام شده نشان میدهد که ارزش معنادار سرمایه انسانی  ۰/۰٥٥<۰/۰٥است.
این یعنی سرمایهی انسانی برمزیت رقابتی شرکتهای کوچ ک و متوسط تاثیر جزئی می گذارد .درحالی که ارزش معنادار
سرمایه اجتماعی  ۱ /۳۷۷<۰/۰٥است و این یعنی سرمایه اجتماعی تاثیر جزئی بر مزیت رقابتی شرکتهای کوچک و متوسط
نمیگذارد.
.٫٫ ۲تجزیه و تحلیل فرضیه ی دوم:
فرضیهی ) (۲سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و عملکرد تجاری بر عملکرد تجاری تاثیر میگذارند.
بنابراین فرضیه ی دوم با استفاده از تجزیه و تحلیل مسیر ارزیابی خواهد شد و معادله فرض دوم برابر خواهد با:
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معادلهی فرضیه دوم:

BP = α + p۱HC + p۲SC + p۳CA + e۲

P۱= ۰٫۲٥٦

P٤= ۰٫۰٦٥

E۲= ٦٤٫۸

سرمایه انسانی

مزیت رقابتی

عملکرد تجاری

۰.٥۹۳

E۱= ۹۲٫٤

P۳ = ۰٫۲۸۹
P۲= ۰٫۱۲۷

سرمایه
اجتماعی

P٥ = ۰٫۳۷۰

نمودار) (۲مدل کلی ساختار تحقیق
جدول) ((٥ضریب همبستگی

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

مدل

۳٫۱۸۸

۰٫۳۱۷

۰٫۳٥۲

۰٫٥۹۳

۱

با توجه به جدول  ،٥میتوان مشاهده کرد که  R-squareمدل  ۰/۳۲۲است که نشان میدهد سرمایهی انسانی ،سرمایهی

اجتماعی و مزیت رقابتی در توضیح عملکرد تجاری  ۳٥/۲%تاثیر دارند درحالی که مابقی  ٦٤/۸%تاثیرات به متغیرهای
دیگری بستگی دارد که در این مطالعه مورد بحث نیستند .با توجه به جدول  ،٦ارزش معنادار  ۰/۰۰۰<۰/۰۰٥است که نشان
میدهد س رمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و مزیت رقابتی همزمان تاثیر معنا داری برعملکرد تجاری شرکتهای کوچک و
متوسط دارند.
آزمون F
ﺟﺪﻭﻝ )ANOVA .(٦

Sig

F

۰٫۰۰۰

۱۰٫۱۳۳

Mean
Square
۱۰۲٫۹٦٥
۱۰٫۱٦۱

df
۳
٥٦
٥۹

Sum of
Squares
۳۰۸٫۸۹٥
٥٦۹٫۰۳۹
۸۷۷٫۹۳۳

مدل۱
Regression
Residual
Total

همچنین جدول  ۷اثبات میکند که ارزش معنادار سرمایه انسانی  ۰/٤۷٦>۰/۰٥است که نشان میدهد سرمایه انسانی تاثیر

جزئی بر عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط ندارد .درحالی که ارزش معنادار سرمایه اجتماعی ۰/۰۰۰< ۰/۰٥است
به این معنا که سرمای ه اجتماعی تاثیر جزئی بر عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط دارد .به عالوه ،ارزش معنادار
مزیت رقابتی  ۰/۰۰۲<۰/۰٥است که نشان می دهد مزیت رقابتی تاثیر جزئی بر عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط

دارد.
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آزمون T
جدول ) . (۷ضریب همبستگی

Standardized
Coefficients
Beta

Si g

t

۰٫۹۹٤
۰٫٤۷٦
۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۸
۰٫۷۱۸
۳٫۷۱۷

۰٫۰۸۰
۰٫٤۰۳

۰٫۰۰۲

۳٫۲٦٤

۰٫۳٦٥

Unstandardized
Coefficients
St. Error B

مدل

٥٫۸٥۷
۰٫۰۹۰
۰٫۱۰۰

۰٫۰٤٥
۰٫۰٦٥
۰٫۳۷۰

۱ Constant
سرمایه انسانی X۱
سرمایه اجتماعی X۲

۰٫۰۸۹

۰٫۲۸۹

مزیت رقابتی Z

BP = ۰٫۰٤٥ + ۰٫۰٦٥ HC + ۰٫۳۷ SC + ۰٫۲۸۹ CA + ۰٫٦٤۹ e۲

جدول  ۷نشان میدهد که تاثیر کلی سرمایه انسانی بر عملکرد تجاری  ۰/۱۳۹است و تاثیرکلی سرمایه اجتماعی بر عملکرد

تجاری  ۰/٤۰۷است.

جدول ) . (۸تاثیر کلی

)۱- Total Effect Human Capital (HC) to Business Performance (BP
= ۰٫۰٦٥

Direct Effect HC to BP

= (۰٫۲٥٦) (۰٫۲۸٦) = ۰٫۰٤۷

Indirect Effect HC to CA to BP

= ٫٫ ۹۹۹

Total Effect
)۲- Total Effect social Capital (SC) to Business Performance (BP

= ۰٫۳۷۰

Direct Effect SC to BP

=(۰٫۱۲۷) (۰٫۲۸۹) = ۰٫۰۳۷

Indirect Effect SC to CA to BP

= ٫٫ ۷۷۷

Total Effect

۳- Total Effect Competitive Advantage (CA) to Business Performance (PB)= ٫٫ ۹۹۹
در نتیجه ،تاثیر کلی مزیت رقابتی بر عملکرد تجاری  ۰/۲۸۹است به این معنا که شاید سرمایه اجتماعی ،نسبت به سرمایه
انسانی و مزیت رقابتی ،بیشترین تاثیر را بر عملکرد تجاری دارد.
.٫٫ ۳تجزیه و تحلیل فرضیه ی سوم:
(فرضیه  ) ۳مزیت رقابتی واسطهای است بین ارتباط سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در عملکرد تجاری.
مزیت رقابتی واسطهی بین ارتباط سرمایه انسانی و عملکرد تجاری ایفا می کند ،و همچنین مزیت رقابتی به عنوان یک نقش
واسطهای بین سرمایه انسانی و عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط ارزیابی شد.
SP۲P۳ = √ (P ۳)۲ (SP ۲)۲ + (p۲)۲ (SP ۳)۲ + (SP ۲)۲ (SP ۳)۲
= √ (۰٫۲۸۹)۲ (۰٫۱۳)۲ + (۰٫۲٥٦)۲(۰٫۰۸۹)۲ + (۰٫۱۳)۲ (۰٫۰۸۹)۲
)= √ (۰٫۰۰۱٤) + (۰٫۰۰٥۲) + (۰٫۰۰۰۱۳
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= √ (۰٫۰۰۲۰٥) = ۰٫۰٤٥
t = P ۲P ۳ / SP ۲ P ۳
)= (۰٫۲٥٦) (۰٫۲۸۹) / (۰٫۰٤٥
= ۰٫۰۷٤ / ۰٫۰٤٥ = ۱٫٦٤

طبق محاسبات باال ،ارزش  t (۱/۹٦) tجدول < ۱/٦٤است و نشان میدهد که هیچ تاثیر واسطهای وجود ندارد .این نشان
می دهد که مزیت رقابتی هیچ نقش واسطه ای بین رابطهی سرمایه انسانی و عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط ایفا
نمی کند .مزیت رقابتی واسطه بین ارتباط سرمایه اجتماعی و عملکرد تجاری ایفا می کند ،و همچنین مزیت رقابتی به عنوان
یک نقش واسطهای بین سرمایه اجتماعی و عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط ارزیابی شد.
SP۲P۳= √ (P ۳)۲ (SP ۲)۲ + (P ۲)۲ (SP ۳)۲ + (SP ۲)۲ (SP ۳)۲
= √ (۰٫۲۸۹)۲ (۰٫۱٤۸)۲ + (۰٫۱۲۷)۲ (۰٫۰۸۹)۲ + (۰٫۱٤۸)۲ (۰٫۰۸۹)۲
)= √ (۰٫۰۰۱٦) (۰٫۰۰۰۱۳) (۰٫۰۰۰۱٦
= √ ۰٫۰۰۱۹ = ۰٫۰٤۳
t = P ۲P ۳ / SP ۲P ۳
= (۰٫۱۲۷) (۰٫۲۸۹) / ۰٫۰٤۳
= ۰٫۰۳۷ / ۰٫۰٤۳ = ۰٫۸٦

طبق محاسبات باال ،ارزش) t (۱/۹٦جدول < ۱ /۸٦است که ثابت میکند هیچ تاثیر واسطهای وجود ندارد .این نشان میدهد
که مزیت رقابتی هیچ نقش واسطهای بین رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد تجاری ایفا نمیکند.
 .۹بحث و نتیجه گیری
نتایج ارزیابی نشان میدهد که سرمایه انسانی تاثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکتهای کوچک و متوسط دارد .این یافته با
یافتههای مطالعهی ] [۹مطابقت دارد که نشان داده شده است سرمایه انسانی در بسیاری از مواقع به عنوان یک منبع ناملموس
شناسایی شده است و رابطه بسیار تنگاتنگ با دانش علمی و تجربی دارد و باعث ایجاد مزیت رقابتی میشود .مطالعهی دیگری
که توسط ] [۸انجام شده ،اثبات می کند سرمایه انسانی یکی از شش فاکتور ناملموس است که باعث تضعیف مزیت رقابتی می -
شود .نتایج مطالعه نشان میدهد که بخش های مختلف سرمایه انسانی ،از قبیل صالحیت و شایستگی ،عقیده و زیرکی عقالنی و
هوشمندانه میتواند توانایی سازمان را درایجاد تفکیک و تمایز در تولید ،پیش بینی بازار و کشش و انعطاف پذیری بازار ،افزایش
میدهد .با وجود محدودیت های که درتجارت و کسب و کار وجود دارد ،کار آفرینان این تجارت هنوز هم باصالحیت و
شایستگی ،خالقیت و اشتیاق خود در این کار قادر به تولیدات منحصر به فرد و نادری می باشند .به عنوان مثال آنها میتوانند
نوع جدیدی از محصوالت که مورد عالقه و پسند مشتری است ،عرضه کنند.
ضمناً ،سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکتهای کوچک و متوسط ندارد ،این یافته متفاوت از مطالعه ][٥۳
است که نشان داده است سرمایه اجتماعی تاثیر آماری معناداری بر مزیت رقابتی دارد .بهرهمند بودن از سرمایه اجتماعی یعنی
سازمان قادر به ایجاد شفافیت و صداقت است و در حفظ اخالقیات تجاری و ایجاد حس بی طرفی نسبت به مشتری کوشا است.
درتجارت کسب و کار ،این موارد برای جلب اعتماد مشتریان بس یار مهم است و در مقایسه با سایر رقیبان باعث ایجاد مزیت
رقابتی میشود .در این مطالعه ،به نظر نمی رسد که مشتریان توجه خاصی به شفافیت ،صداقت و تعهد در حفظ اخالقیات
تجاری و بی طرفی داشته باشند .نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی و مزیت رقابتی تاثیر جزئی معن ا داری درعملکرد
تجاری دارند .همان طورکه ] [۱٥] [۱٤] [۱۳اشاره کردند ،بعد بنیادی سرمایه اجتماعی به عملکرد سازمانی مرتبط است .این
نشان می دهد که سرمایه اجتماعی توانایی سازمان را درثمربخشی و سودآوری افزایش میدهد .عالوه برسرمایه اجتماعی ،مزیت
رقابتی یک سازمان می تواند قابلیت تولید و سودآوری آن را افزایش دهد و همچنین باعث بهبود سهم بازارآن سازمان شود
همان طورکه ] [٥٦اشاره کردند ،رابطه مثبتی بین مزیت رقابتی و عملکرد تجاری وجود دارد .برعکس ،سرمایه انسانی تاثیر
جزئی معناداری بر عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط د رتجارت کسب و کار ندارد .این یافته متفاوت از مطالعه ][٥۳
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است که نشان داده است سرمایه انسانی به طور مستقیم و غیر مستقیم برعملکرد تاثیر می گذارد .با این وجود ،سرمایه انسانی،
سرمایه اجتماعی و مزیت رقابتی به طور همزمان تاثیر معناداری بر عملکرد تجاری شرکتهای کوچک و متوسط دارند .این به
این معناست که برای ایجاد عملکرد تجاری در شرکتهای کوچک و متوسط ،سرمایه انسانی نمیتواند بدون حضور سرمایه
اجتماعی و مزیت رقابتی تاثیرگذار باشد .یکی دیگر از یافته های این مطالعه این است که مزیت رقابتی هیچ نقش واسطهای بین
ارتباط سرم ایه انسانی و عملکرد تجاری ایفا نمی کند .به عالوه ،سرمایه اجتماعی تاثیری برعملکرد تجاری ندارد .بنابراین ،در این
مطالعه ،عملکرد تجاری مستقیماً توسط سرمایه انسانی یا مزیت رقابتی بدست نمی آید .درپایان ،این مطالعه همچنین نشان
میدهد که مزیت رقابتی هیچ نقش واسطهای بین ارتباط سرمایه اجتماعی و عملکرد تجاری ایفا نمیکند و این به این معناست
که عملکرد تجاری را می توان از طریق سرمایه اجتماعی و بدون دخالت مزیت رقابتی بدست میآید.

121

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
9311  اردیبهشت،42  شماره،سال سوم

۱. Stewart, Ts. (۱۹۹۸), Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Nicolas Brealey
Publishing, London.
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