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چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی از طریق فعالیتهای کارآفرینی در
 تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف.شرکتهای شهر صنعتی سفیدرود رشت می باشد
 ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق. از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود.کاربردی است
 برای سنجش متغیرها نیز از. سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است71 پرسشنامه می باشد که شامل
 روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده. تایی لیکرت استفاده می شود5 طیف
 جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران شرکتهای تولیدی شهر صنعتی.از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد
 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی711  با استفاده از فرمول کوکران تعداد.سفیدرود رشت میباشد
 نتایج نشان داد. به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد.قرار گرفتند
سرمایه اجتماعی سازمان بر فعالیتهای کارآفرینی تاثیر دارد و همچنین فعالیتهای کارآفرینی بر عملکرد مالی
.تاثیر دارد و همچنین سرمایه اجتماعی سازمان بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد
 شهرصنعتی سفیدرود، عملکرد مالی، فعالیت های کارآفرینی، سرمایه اجتماعی:واژگان کلیدی

Abstract
The purpose of this study was to examine the effect of social capital on financial
performance through entrepreneurial activities in the companies of the industrial city of
Sefidrood, Rasht. The present study is a descriptive one and is in terms of its purpose. In terms
of data collection, you also know. Data gathering tool in this research is a questionnaire
containing 17 questions for measuring the total variables of the research. The 5-point Likert
range is also used to measure variables. Validity of the questionnaire was verified by the
opinion of the professors and experts and its reliability was verified using Cronbach's alpha.
The statistical population of the research is all managers of manufacturing companies in
Sefidrood industrial city of Rasht. Using Cochran formula, 188 people were studied as the final
sample. In order to test the hypotheses, structural equation modeling was used. The results
showed that social capital of the organization affects entrepreneurial activities, as well as
entrepreneurial activities affect financial performance, as well as social capital of the
organization has a significant effect on financial performance.
Keywords: Social Capital, Entrepreneurship Activities, Financial Performance, Sefidrud
Industrial City
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