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               چکیده

 ۀویههه در حهوز  بهه  ،های گوناگونترین مفاهیمی است که در حوزهاجتماعی یکی از مهم ۀمفهوم سرمای

سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی و رفتاری بهر ایهن باورنهد کهه     

 ،ری در ا ربخشهی افهراد دارد. از ایهن رو   نقش مهث    ،جتماعی به مثابه یکی از اشکال جدید سرمایها ۀسرمای

کارمنهدان بانها اسهت. جههت      فهردی ا ربخشهی  اجتماعی بهر   ۀرسی تأ یر سرمایبر  ،هدف اصلی این مقاله

یم و ، تنظه جیمه  کلمهن  اجتماعی  ۀسرمای ۀارچوب نظری تحقیق براساس نظریهیابی به این هدف، چدست

آماری این تحقیق شامل کارمندان بانا شهر سهنند  بهود    ۀد. جامعشهای تحقیق مطرح براساس آن فرضیه

 جههت د. شه هها انتخهاب   نفهر از آن  222 ای و تصادفی سادهتلفیقی طبقهگیری که با استفاده از روش نمونه

آمده دستهره گرفته شد. نتایج بهنامه بروش پیمایشی و اب ار پرسشاز نی  ها گردآوری داده انجام تحقیق و

متغیّهر مسهتقل   است و  854/2برابر با  فردیا ربخشی اجتماعی و  ۀسرمای بینبستگی می ان همنشان داد که 

در  کنهد. ا ربخشی فهردی کارمنهدان را تبیهین مهی     درصد از تغییرات 22هایی حدود تنبه« اجتماعی ۀسرمای»

تهرین ضهری    دارای بهیش « اعتمهاد اجتمهاعی  »کهه   اسهت گهر آن  بیاناجتماعی نی  نتایج  ۀمورد ابعاد سرمای

ههای بعهدی نیه  بهه     ا ربخشی فهردی اسهت و در اولویهت    بر( 222/2و ضری  تأ یر ) (824/2)بستگی هم

کهه بهین    دهدنشان مینتایج تحقیق  ،بنابراینقرار دارند. یاری رهای تبادل نظر و هنجارهای هممتغیّ ،ترتی 

یکهی از   اجتمهاعی  ۀو سهرمای  دداروجهود  مستقیم و معناداری  ۀا ربخشی کارمندان رابط اجتماعی و ۀسرمای

  کند.ی را ایفا مینقش مهمّ ،در راستای ا ربخشی فردی کارمندان بانا ری است کهعوامل مث  

 .های دولتی، بانافردی ا ربخشیاجتماعی،  ۀسرمای :هاکلیدواژه

ّمهمقد .1ّ

یهابی بهه اههداف سهازمانی خهود،      راسهتای دسهت   رن امروزی است که دردهای مُبانا یکی از سازمان

رههای مههم   کارمندان از متغیّ ا ربخشیِ زیرا ؛ه قرار داده استکارمندان را مورد توجّا ربخشی اف ایش سطح 
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ق مطلوب برای تحق ه  شرایطترین عامل برای ایجاد یابی به اهداف سازمانی محسوب شده و اساسیدر دست

دادن کارههای درسهت و نیهل بهه     یعنهی انجهام   2؛ا ربخشی. (8 ، ص.2121)محمدی،  نی استاهدف سازما

، 2141رد نظر خود دست یابد )گرجهی،  ا ربخش است که به اهداف مو ،اهداف. از نظر پیتر دراکر سازمانی

شهده   ها تبهدیل ای است که امروزه به یکی از اهداف بانابه اندازها ربخشی ت اف ایش سطح اهمیّ .(1 ص.

کهه  به عبارت دیگهر، ایهن   ؛(8 ، ص.2121)محمدی،  پردازندالیت مییابی به آن فعّاست و در راستای دست

کارمندان تأ یرگذار است، امروزه یکی از مسائل اساسی مورد ا ربخشی چه عامل یا عواملی بر اف ایش سطح 

 .ها استتحقیق بانا

توانهد  کننهده مهی  بینیر پیشبه مثابه یا متغیّ 2اجتماعی ۀبرخی اندیشمندان بر این باور هستند که سرمای

 .(112 ، ص.2222 ،1لهین و  سهون ، سهون  ) فهراهم کنهد  را  شان )ا ربخشهی( به اهدافافراد یابی دست ۀزمین

شناسهی، مهدیریت،   یکی از مفاهیمی است که امروزه مورد توجّه علومی نظیر جامعه اجتماعی ۀمفهوم سرمای

(. 8 ، ص.88222،رار گرفته است و یا موضوع مشترک بین این علوم اسهت )لسهر  علوم سیاسی و اقتصاد ق

شناسهان،  اجتماعی یا زبان تئوریا مشترک است که به عالمان سیاسهی، جامعهه   ۀسرمای 5،به تعبیر ولکاک

 ،کنهد )ولکهاک  دیگر را در وضعیتی مفید اعطا مهی مدیریت امکان کار با هم ۀاقتصاددانان و اندیشمندان رشت

تعاریف بسیاری وجود دارد و همین کثرت تعهاریف   ،اجتماعی ۀ(. در رابطه با مفهوم سرمای22 ، ص.2224

بهه   امّها  ؛(4 ، ص.2222 ،4اجتماعی شده است )هارپر ۀسب  نوعی آشفتگی و عدم انسجام در مفهوم سرمای

ضای یا شبکه است اجتماعی به معنای پیوندها و ارتباطات میان اع ۀتوان گفت که سرمایمی ،طور خالصه

آورد ها فراهم مهی که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل حمایت اجتماعی و انرژی الزم را برای تسهیل کنش

(. تحلیهل وضهعیت   222 ، ص.2144، شهود ) عبهداللهی و موسهوی   ق اهداف اعضای آن مهی و موج  تحق 

 ۀنشان داده است که سرمای جهانیزیرا تجارب بانا  ؛روری استای امری ضاجتماعی در هر جامعه ۀسرمای

کهارگیری و افه ایش آن سهب     هکشورهای مختلف دارد و ب ۀاجتماعی تأ یر قابل توجّهی بر اقتصاد و توسع

سهطح دانهش و مههارت، افه ایش      یهای مبادالتی، اف ایش کارایی نهادههای اجتمهاعی، ارتقها   کاهش ه ینه

-مالی و سرمایه ۀشده از طرف دولت و توسعی اعمالدهنوآوری و خل اقیت، اف ایش کارایی دولت و سایت

                                                 
1. Effectiveness 

2. Social capital 

3  . Song, Son.& Lin 

4. Lesser 

5. Woolcock 

6. Harper 
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(. به همین دلیل اندیشهمندان علهوم اجتمهاعی    2 ، ص.2144 ،امیریرحمانی و نهاد، عباسیشود )گذاری می

اقتصهادی در   ۀفی یکهی و سهرمای   ۀتهری از سهرمای  نقش بسیار مههم  ،ند که این شکل جدید از سرمایهامعتقد

ههای  ها منوط به ا ربخشی سهرمایه ند که ا ربخشی سایر سرمایهات ی بر این باورکنند. حجوامع معاصر ایفا می

شهود  های توسعه و تکامل فرهنگهی و اقتصهادی دشهوار مهی    اجتماعی است و بدون این سرمایه پیمودن راه

ن گروهی و برون گروهی است که ههر دو  اجتماعی دارای دو بُعد درو ۀیسرما (.2141)رحمانی و کاوسی، 

یی نهادهای اجتمهاعی،  آهای مبادالتی، اف ایش کارکاهش ه ینهمانند  ؛آن به اشکال مختلف ا رات مثبتیبُعد 

)چلبهی و   راه داردرا بهه ههم   افه ایش کهارایی   مهارت، اف ایش نوآوری و خل اقیهت و  سطح دانش و یارتقا

روابهط   ۀاجتمهاعی، شهبک   به مثابه یا سازمانبانا در که ه به آنحال با توجّ (.4-1 ، صص.2148مبارکی، 

 درون گروههی  اجتمهاعیِ  ۀاساسی تحقیق آن است تها چهه انهدازه بهین سهرمای      ۀمسأل، اجتماعی وجود دارد

کارمنهدان   درون گروهی اجتماعیِ ۀمعنادار وجود دارد؟ سرمای ۀها رابطآنفردی ا ربخشی کارمندان بانا و 

کارمنهدان،   درون گروههی  اجتمهاعیِ  ۀفه ایش سهرمای  ها دارد؟ آیا با اآن فردیا ربخشی بانا چه تأ یری بر 

 یابد؟ها نی  اف ایش میآنفردی  ا ربخشی

در کارمنهدان  فردی  یابی به ا ربخشیدستحرکت در جهت نیل به اهداف سازمانی در گِرو  ،بدون شا

 ،اینیابهد. بنهابر  قیهت دسهت نمهی   د کارمندان خود، بهه موف  هیچ سازمانی بدون تالش و تعهّ .هاستسازمان

، 2122 ،باال نیاز دارند )ذاکرفهرد  ا ربخشییابی به اهداف سازمانی خود به کارکنانی با ها برای دستسازمان

د. این تحقیق بهر آن اسهت   باشمی یمتفاوت باال تحت تأ یر عواملا ربخشی با ی امّا وجود کارمندان ؛(28 ص.

 د.کنص را مشخ  استر ارمندان بانا مث  ک فردیا ربخشی که بر اجتماعی(  ۀ)سرمایکه یکی از عواملی 

ّ.ّمبانیّنظریّتحقیق2

ّتجربیّتحقیقّۀپیشین.2ّ.1ّ

رسهی قهرار گرفتهه    های مختلفهی مهورد بر   بودنش در حوزهایرشتهاجتماعی به دلیل ویهگی میان ۀسرمای

عه قرار گرفته مورد مطالاجتماعی در آن  ۀسرمایای که ه به حوزهدر این پهوهش با توجّبه همین دلیل است. 

 از: عبارت استبندی صورت گرفته است که است، دسته

 ۀحهوز اجتمهاعی را در   ۀتحقیقاتی است که نقش و ا ر سهرمای  ۀسیاست: این حوزه شامل مجموع ۀحوز

اجتمهاعی   ۀرسی می ان ا رگذاری سرمایبر  ،اند. هدف این مجموعه تحقیقاترسی قرار دادهسیاست مورد بر 

مشهارکت سیاسهی و نگهرش    مانند مشهارکت در انتخابهات، رفتهار انتخابهاتی،      ؛سیاست ۀزهای حوفهبر مثل 

نامهه  یابی به هدف مطالعه، از روش پیمایشی و تکنیها پرسهش  جهت دست ،باشد. در این حوزهسیاسی می
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بر اجتماعی  ۀگر آن است که سرماینتایج این مجموعه از تحقیقات بیان ،یبهره گرفته شده است. به طور کل 

در مشارکت سیاسی، نگرش سیاسی، رفتار انتخاباتی و مشارکت در انتخابات تأ یر مثبهت و معنهاداری دارد.   

( و موحد، عنایت و 2121کوشکی و رهبرقاضی )عباسی سرمدی، مهرابیهای پهوهش بهتوان می ،این راستا

 د. کر( اشاره 2141نعمت )

 ۀاجتمهاعی را در حهوز   ۀه نقهش سهرمای  اسهت که   سازمانی: این حوزه شامل مجموعهه تحقیقهاتی   ۀحوز

، بهبهود کیفیهت   های رضایت شغلی، تعالی سازمانی، فرهن  سازمانی، عملکهرد سهازمانی  سازمانی در زمینه

یابی به اهداف در این حوزه جهت دستاند. رسی قرار دادهو ا ربخشی سازمانی مورد بر  وری، بهرهعملکرد

 .بهره گرفته شده استنامه و تکنیا پرسشوردیو و از روش پیمایشی های جیم کلمن و بپهوهش از نظریه

رضایت شغلی، تعهالی  از جمله  های سازمانیفهاجتماعی بر مثل  ۀگر آن است که سرماینتایج این حوزه بیان

تهأ یر  و ا ربخشهی سهازمانی    وری، بهرهسازمانی، فرهن  سازمانی، عملکرد سازمانی، بهبود کیفیت عملکرد

های مناس  در ایهن زمینهه هسهتند. در    کنندهبینیاجتماعی و ابعاد آن پیش ۀمعناداری دارد و سرمای مثبت و

 ؛(2122آریها ) سهرگ ی و محمهدی   ؛(2128پورمطلهق ) توان بهه تحقیقهات موسهیوند و شهفیع    می ،این راستا

نظهری و فراههانی    ؛(2122)، مرادی، نریمهانی و زاههد   ابوالقاسمی ؛(2121فرد و حسامی )معمارزاده، دانش

 اشاره کرد. (2221) 1و هوجس 2، گری2استونو  (2141کریمی و فرجیان ) ؛(2141)

 ۀرسهی نقهش سهرمای   هها بر  شود کهه ههدف آن  تحقیقاتی را شامل می همجموعآموزش: این حوزه  ۀحوز

ین حوزه باشد. در امی قیت در کنکورفرد و خانواده بر پیشرفت تحصیلی، رضایت تحصیلی و موف  اجتماعیِ

و بوردیو و از روش پیمایشی و تکنیا  ، پاتنامهای جیم کلمنیابی به اهداف پهوهش از نظریهجهت دست

بهر  و ابعهاد آن  اجتمهاعی   ۀگهر آن اسهت کهه سهرمای    . نتایج این حوزه بیاننامه بهره گرفته شده استپرسش

آمهوزان و  تحصهیلی دانهش  و پیشرفت  قیت در کنکورموف ، های آموزشی از جمله رضایت تحصیلیشاخص

مهرام، رسهتمی و   توان به شهیری، خهوش  . از جمله این تحقیقات میتأ یر مثبت و معناداری دارددانشجویان 

 د. کر( اشاره 2122)زاده، اصغرپور، نوغانی و میرانوری ( و حائری2121)زاده میرک

 امنیهت  ۀعی را در حهوز اجتمها  ۀتحقیقاتی است که نقش سهرمای  هامنیت: این حوزه شامل مجموع ۀحوز

-فهاجتماعی بر مثل  ۀرسی می ان ا رگذاری سرمایبر  ،هدف این مجموعه تحقیقاتاند. رسی قرار دادهمورد بر 

جههت   ،در ایهن حهوزه  باشد. می ای و امنیت اجتماعیهاحساس امنیت، امنیت محل مانند  ؛امنیتهای حوزه 

                                                 
1  . Stone 

2. Gray 

3. Huges 
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نامهه  و بوردیو و از روش پیمایشی و تکنیا پرسهش های جیم کلمن یابی به اهداف پهوهش از نظریهدست

-کثر این تحقیقات شامل قشر زنان میآماری ا ۀقابل مالحظه آن است که جامع ۀنکت بهره گرفته شده است.

ای و امنیهت  هاحسهاس امنیهت، امنیهت محل ه    اجتماعی بر  ۀگر آن است که سرماینتایج این حوزه بیان باشد.

(، 2128) خههواهصههنعتتههوان بههه تحقیقههات مههی ،در ایههن راسههتا .اری داردتههأ یر مثبههت و معنههاد اجتمههاعی

 ( اشاره کرد.2121)گ ی زاده  مرین، همتی و مسعویحسن(، 2121)دشتی رستگارخالد، سلمانی و آران

 ۀسهرمای رسهی نقهش   هها بر  شهود کهه ههدف آن   اقتصاد: این حوزه مجموعه تحقیقاتی را شامل می ۀحوز

یابی به اهداف پهوهش . در این حوزه جهت دستاستویهه بر رشد اقتصادی به ،داقتصا ۀاجتماعی در حوز

در کنهار  گر آن است که بیان ،نامه بهره گرفته شده است. نتایج این حوزهاز روش پیمایشی و تکنیا پرسش

 ،قیقهات تأ یر مثبت و معناداری دارد. از جمله این تح بر رشد اقتصادیاجتماعی  ۀسرمایسایر عوامل تولید، 

نههاد، رحمهانی و امیهری    و عباسهی ( 2121) سوری ،(2121)، فالحی و آریانا یخداپرست مشهدتوان به می

 د.کراشاره ( 2144)

 ۀاجتمهاعی را در حهوز   ۀکیفیت زندگی: این حوزه شامل مجموعه تحقیقاتی است که نقش سرمای ۀحوز

 ۀرسهی میه ان ا رگهذاری سهرمای    بر  ،قیقهات اند. هدف این مجموعه تحرسی قرار دادهکیفیت زندگی مورد بر 

سالمت جسمی، سالمت روانهی، سهالمت اجتمهاعی، میه ان     مانند  ؛های کیفیت زندگیشاخصاجتماعی بر 

یهابی بهه اههداف پههوهش از     باشد. در این حوزه جهت دسهت می مشکالت غیرمترقبه ل حافراد و  استقالل

نامه بهره گرفته شده است. تکنیا پرسش آزمایشی و های جیم کلمن و بوردیو و از روش پیمایشی ونظریه

. اسهت  سالمندان و بیمهاران آماری اکثر این تحقیقات شامل قشر زنان  ۀقابل مالحظه آن است که جامع ۀنکت

در ایهن   .شهود سب  ارتقای کیفیت زندگی میاجتماعی  ۀسرمایاف ایش گر آن است که نتایج این حوزه بیان

، فهر خهوش  ؛(2121)، موسهوی، رفیعهی و سهلطانی    حسهینی (، 2121) حقیقتیانقات توان به تحقیمی ،راستا

 1مَها و  2بهون  2،زریهش و  (2121پور، ریاضی و آرمهان ) شارع ؛(2122)ارگاهی شکوهی، کرمی و بخواجه

 اشاره کرد.(، 2228)

 ۀرسهی نقهش سهرمای   هها بر  شهود کهه ههدف آن   این حوزه مجموعه تحقیقاتی را شامل میتوسعه:  ۀحوز

پایهدار و   ۀاقتصادی، توسهع  ۀاجتماعی، توسع ۀاقتصادی، توسع ۀویهه بر توسعبه ،توسعه ۀاجتماعی در حوز

از های پاتنام و بوردیهو و  از نظریهیابی به اهداف پهوهش . در این حوزه جهت دستاستروستایی  ۀتوسع

                                                 
1. Zierish 

2  . Baun  

3. Mac 
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 ۀگهر آن اسهت کهه سهرمای    نامه بهره گرفته شده است. نتایج این حوزه بیانروش پیمایشی و تکنیا پرسش

 اقتصهادی و روسهتایی   ۀاجتمهاعی و توسهع   ۀپایدار، توسع ۀابعاد مختلف توسعه از جمله توسعاجتماعی بر 

 ؛(2121)، زنجانی، میرزایی و برغمهدی  ازکیاتوان به تأ یر مثبت و معناداری دارد. از جمله این تحقیقات می

اشاره  (،2222) 2آنکریو  (2121)قلی ئ اوجاقلو اریاحدنهاد روشتی، ی ؛(2121موغاری ) زبیری و کریمی

 د.کر

مثبهت و   ی دارای کارکرداجتماعی به طور کل  ۀگر آن است که سرمایتجربی پهوهش بیان ۀرسی پیشینبر 

وجه تفهاوت ایهن   سازمانی قرار دارد و  ۀپهوهش حاضر در حوز ،بندیه به این دستها ربخشی است. با توجّ

بهه  هها  در بانااجتماعی  ۀرسی نقش سرمایها در این حوزه آن است که درصدد بر شپهوهش با سایر پهوه

 ،چنهین هم اند.رسی قرار نگرفتهکه در این مجموعه تحقیقات مورد بر  استمثابه یا سازمان اجتماعی مهم 

-پهوهشیعنی ا ربخشی فردی است که در  ؛های مهم سازمانیرسی یکی از شاخصاین پهوهش درصدد بر 

  رسی قرار نگرفته است. ی قبلی مورد بر ها

ّتحقیقنظریّّارچوبه.ّچ2ّ.2

هایی کهه  جهت تبیین دگرگونی 2نام هانیفنه اجتماعی را اول ین بار یا معل م آمریکایی ب ۀاصطالح سرمای

(. بعهد از  5 ، ص.2228، 1هیهررورس آموزان مشاهده کهرده بهود، بهه کارگرفهت )    در روابط اجتماعی دانش

این مفهوم  2242 ۀدر ده 8که جین جاکوباجتماعی برای مدّتی به حاشیه رفت تا این ۀوم سرمایهانیفن مفه

در  4و ایهوان الیهت   5ری ی شهری مورد استفاده قرار داد. بعد از جین جاکوب، گلن لوریبرنامه ۀرا در حیط

انسهانی بهه کهار     ۀایسهرم  ۀاجتماعی را به منظور شناسایی منابع اجتماعی و توسهع  ۀمفهوم سرمای 2212 ۀده

اجتمهاعی مرههون    ۀامّا گسترش نظری و تجربی مفههوم سهرمای   ؛(22-28 ، صص.2112،  1فوکویامابردند )

 یر بوردیو، جیم  کلمن و رابرت پاتنام است.تالش اندیشمندانی نظیر پی

یهان دیگهر،   بهه ب  ؛داندو میدان می وارهعادتای گُن  و دوپهلو بین کنش را محصول رابطه 4بوردیوپیر  

شخص با وضعیت فعلی او هستند واره عادتبین  ۀرابط ۀبلکه نتیج ؛هابیتاس فرد نبوده ۀها صرفاً نتیجکنش

                                                 
1. Kerry Ann 

2. Hanifan 

3  . Herreros 

4. Jacob 

5. Glenn Loury 

6. Ivan Light 

7. Fukoyama 

8  . Bourdieu 
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های اجتماعی گوناگونی تشکیل شده اسهت کهه   معتقد است جامعه از میدان وا(. 221 ، ص.2142، 2)گرنفل

هایی که در تمل ها  ی با توجّه به سرمایههر میدان قوانین و منطقِ عملِ خاص خود را دارد و عامالن اجتماع

ری ی کرده مُدبرانه برنامه ،ها برای بهبود جایگاه خودگیرند. آنهایی معیّن از میدان قرار میدر جایگاه ،دارند

نظرِ آن میدان به صورت فهردی و جمعهی بهه رقابهت      یابی به اهداف موردو جهت اف ودن سرمایه و دست

رقابهت را تعیهین    ۀرسهاند و نتیجه  یابی به اهدافِ میدان یهاری مهی  ران را در دستگچه کنشپردازند. آنمی

بهه بیهان دیگهر،     ؛گران در تمل ها دارنهد  ای که کنشعبارت است از: حجم، ترکی  و مقدار سرمایه ،دکنمی

ن یهابی بهه اههدافِ مهورد نظهر آن میهدا      دست ۀتری برخوردارند در زمینکل ی بیش ۀگرانی که از سرمایکنش

 (.251-242 ، صص.2142گرنفل، تر خواهند بود )قموف 

یهابی بهه اههدافِ میهدان را     اجتماعی یکی از اشکال جدید سرمایه بوده که دست ۀسرمای ،از نظر بوردیو

ای ای که حاصل وجود شهبکه هو این سرمایه را انباشتِ منابع بالفعل و بالقوّاد. کنگران تسهیل میبرای کنش

یابی به داند و آن را اب اری جهتِ تأمین و دسته شده از آشنایی و شناخت متقابل است، میاز روابط نهادین

اجتمهاعی از نظهر بوردیهو عضهویّت      ۀ(. شاخص سرمای82 ، ص.2244کند )بوردیو، منافع فردی قلمداد می

ا گهروه  اجتمهاعی بسهتگی بهه عضهویّت در یه      ۀایجاد و ا ربخشی سرمای ،ها است. بنابراینافراد در کلوپ

، 2144 ،2انهد )فیلهد  اشیا و نهادها بنیهان نههاده   ۀاجتماعی دارد که اعضای آن مرزهای گروه را از طریق مبادل

دانهد کهه عهامالن    اجتماعی را اب اری در جهت نیل به اهداف و منافع فهردی مهی   ۀ(. بوردیو سرمای12 ص.

د و از طریهق تمهاس بها فرهیختگهان و     اجتماعی را قادر ساخته تا مستقیماً به منهابع اقتصهادی دسهت یابنه    

 (. 212، ص. 2141راد، پور و حسینیفرهنگی خود را اف ایش دهند )شارع ۀمتخصّصان، سرمای

نظریۀ »که به  وادر رویکرد نظری  اجتماعی است. ۀسرمای ۀیکی دیگر از اندیشمندان ب رگ حوز 1کُلمن

 ۀگاهی محوری دارد. کلمن در تعریهف سهرمای  اجتماعی جای ۀمشهور است، مفهوم سرمای« 8انتخاب عقالنی

 نویسد:اجتماعی می
این عناصر دارای دو ویهگهی مشهترک    ۀولی هم ؛دی استبلکه دارای عناصر متعدّ ؛اجتماعی شیء واحدی نیست ۀسرمای

ر ساختار اجتماعی د ۀبدین معنی که سرمای ؛های ساختار اجتماعی هستندها همگی شامل برخی جنبهکه آنآن ،نخست ؛هستند

اجتمهاعی ماننهد    ۀد. سرمایکنهای اجتماعی را تسهیل میاجتماعی کنش ۀکه سرمایم آنگران نهفته است و دوّروابط میان کنش

                                                 
1. Grenfell 

2. Fild 

3  . Coleman 

4. Rational choice theory 
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، 2111کند )کلمن، پذیر میامکان ،شودق نمیق اهداف معیّنی را که در نبودش محق یعنی تحق  ؛مول د است ۀسایر اشکال سرمای

 (.842 ص.

ای که در مهتن روابهط اجتمهاعی پیهدا     گانهاَشکال پنج ۀاجتماعی به واسط ۀد نظری، سرمایدر این رویکر

العهاتی، هنجارههای اجتمهاعی، روابهط     شود: تکالیف و انتظارات، مجاری اط سب  تسهیل کنش می ،کندمی

جتمهاعی  ا ۀعمهومی سهرمای   ۀ(. کلمن بر جنب844 ، ص.2111کلمن، پذیر )اقتدار و سازمان اجتماعیِ انطباق

اقتصادی کهه کهاالی خصوصهی هسهتند، کهاالیی       ۀفی یکی و سرمای ۀکند و آن را بر خالف سرمایتأکید می

شهود  بلکه شامل افرادی که در آن ساختار هستند نی  می ؛داند که سودش نه فقط شامل خودِ فردعمومی می

-ی با گذشت زمان مستهلا مهی دیگر ۀاجتماعی مانند هر نوع سرمای ۀ(. البته سرمای14 ، ص.2222)کلمن، 

دات با گذشت زمان ضعیف انتظارات و تعهّ ،رودتدریج از بین میبه ،شود. روابط اجتماعی اگر حفظ نشود

ها را فراهم ای از هنجارها و ضمانتاجتماعی مجموعه ۀ(. سرمای822 ، ص.2111شود )کلمن، و ناپدید می

از دید کلمن (. 82 ، ص.2148سازد )تاجبخش، فعت متقابل میکاری برای منآورد که افراد را قادر به هممی

اجتماعی  ۀبلکه سرمای ؛امّا کارکرد آن منحصر به محیط خانواده نیست ؛اجتماعی دارای کارکرد است ۀسرمای

گران حاضر و ای را برای کنشهای ویههفرصت ،شودگران برقرار میروابطی که میان کنش ۀهمواره در شبک

 ۀهها و نیه  بهه پشهتوان    گرفتن از این فرصتتوانند با بهرهگران میآورد. این کنششبکه پدید می فعّال در آن

هها و  هها قابلیهت  روابط و در جمع دنبال کنند. ایهن فرصهت   ۀهمان روابط، اهداف شخصی خود را در شبک

 دهد.را اف ایش می هانبخشد و احتمال موفقیّت آق اهدافشان ارتقا میرا در تحق  هاهای فردی آنمندیتوان

ههای تجربهی   اجتماعی را در آ ار نظری و پههوهش  ۀکر دیگری است که مفهوم سرمایمتف  2رابرت پاتنام

اجتمهاعی عبهارت اسهت از وجهوه گونهاگون سهازمان        ۀخود تئوری ه و تبیین کرده است. از دید او، سهرمای 

توانند با تسهیل اقهدامات هماهنه ،   ی که میهای مشارکت اجتماعمانند اعتماد، هنجارها و شبکه ؛اجتماعی

ص یابی به اههدافی مشهخ   اجتماعی امری مول د است که امکان دست ۀیی جامعه را بهبود بخشند. سرمایآکار

گیهرد  اجتماعی را فراتر از سطح فردی به کار می ۀ(. پاتنام سرمای245 ، ص.2112سازد )پاتنام، را فراهم می

-ای و مل ی و تأ یر آن بر نهادهای دموکراتیها مهی  اجتماعی در سطح منطقه ۀایگونگی کارکرد سرمهو به چ

داند )توسلی و موسهوی،  اقتصادی می ۀاجتماعی را تأمین دموکراسی کارآمد و توسع ۀپردازد و هدف سرمای

ر تحقیقات تجربی خود نشان داد که عوامل اقتصهادی، حضهور زنهان در اجتمهاع،     پاتنام د(. 28 ، ص.2148

ویههه تهأ یر تلوی یهون در    ههای الکترونیکهی )بهه   نشهینی، پراکنهدگی شههر، سهرگرمی    نشهینی، حاشهیه  هحوم

                                                 
1. Putnam 
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 ۀاجتماعی طهی دهه   ۀکردن اوقات فراغت( و تغییرات نسلی از جمله عوامل مهم در کاهش سرمایخصوصی

 (.241، ص. 2222شوند )پاتنام، ویهه در کشور امریکا( محسوب میاخیر )به

هها، از  آمده از مرور آندستگیری از نتایج بههای نظری و بهرهرجوع به اغل  دیدگاهبا  پهوهشدر این 

 پههوهش ارچوب نظری هو تنظیم چا ربخشی کارمندان بانا شناختی برای تحلیل جامعه جیم  کلمن ۀنظری

روابهط   ۀکشهب اجتماعی دارای کارکرد است و با برقهراری   ۀسرمایمذکور  ۀه به نظریبا توجّشود. استفاده می

آورد. ایهن  گهران حاضهر و فعّهال در آن شهبکه پدیهد مهی      ای را برای کنشهای ویههگران فرصتمیان کنش

 ۀرا در شهبک  خهود  همان روابط، اهداف ۀها و نی  به پشتوانگرفتن از این فرصتتوانند با بهرهگران میکنش

کهه  ) فهرد ق اههداف  های فردی را در تحق یمندها و توانها قابلیتروابط و در جمع دنبال کنند. این فرصت

 بهه عبهارت دیگهر،    ؛دههد قیت آن را افه ایش مهی  بخشد و احتمال موف ارتقا می (است ا ربخشی فردی همان

و بهه  گهری  نظر و وجود هنجارهای یاری، تبادلوجود روابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی

آورد کهه اههدافی را   ی را فراهم میاکنندهتسهیل شرایط ،ارمنداندر بین کاجتماعی  ۀی وجود سرمایطور کل 

اجتماعی  ۀسرمای ،بنابراینبرآورده کنند و به ا ربخشی فردی دست یابند. ، از افراد خواسته است سازمان که

پهذیر  امکهان  ،شهود ق نمیق اهداف معیّنی را که در نبودش محق مانند سایر اشکال سرمایه مول د است و تحق 

  (.842 ، ص.2111کند )کلمن، می

ّتحقیقهایّفرضیه.2ّ.3ّ

 ایهن  ۀر وابسهت متغیّاست. ا ربخشی فردی کارمندان  واجتماعی  ۀسرمای ۀرابط رسیبر  ،پهوهشاین  هدف

ه بهه  توجّه  . بااجتماعیۀ سرمای: ازاست  مستقل نی  عبارت رو متغیّ ا ربخشی فردی: عبارت است از پهوهش

، اعتماد اجتماعی، هنجارههای  مشارکت اجتماعی، اجتماعی روابط ۀشبک» ارای ابعاداجتماعی د ۀسرمای کهآن

این ابعهاد  مطلوب است که تر و تبیین بهتر، یابی به نتایج دقیقباشد، جهت دستمی« و تبادل نظر گرییاری

ی و تعهدادی  کل  ۀدارای دو فرضی پهوهشاین  ،با توجّه به مطال  باال ،. بنابراینگیرندسی قرار نی  مورد بررّ

 :ند ازاعبارت پهوهشهای این باشند. فرضیههای مستقل میرمتغیّ ابعادج ئی است که همان  ۀفرضی

ّیکل ّۀفرضی

 ۀ)هراندازه سهرمای  مستقیم وجود دارد ۀرابط هاآن فردی ا ربخشیاجتماعی کارمندان و  ۀبین سرمای 

 تر است(. تر/ کمبیش هاآن فردیا ربخشی تر باشد، تر/ کماجتماعی کارمندان بیش

 تفاوت معنهادار وجهود    فردی( و ا ربخشی و تحصیالت )جنسیت شناختیجمعیتهای بین ویهگی

 دارد. 
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ّجزئیّهاییهفرض

  مستقیم وجود دارد.  ۀرابط هاآن فردی ا ربخشیبین مشارکت اجتماعی کارمندان و 

 مستقیم وجود دارد.  ۀرابط ،هاآن فردی ا ربخشیروابط اجتماعی کارمندان و  ۀبین شبک 

  مستقیم وجود دارد. ۀرابط ،هاآن فردیا ربخشی بین اعتماد اجتماعی کارمندان و 

  مستقیم وجود دارد. ۀرابط ،هاآن فردیا ربخشی یاری کارمندان و همهنجارهای بین می ان 

  مستقیم وجود دارد. ۀرابط ،هاآن فردیا ربخشی بین می ان تبادل نظر کارمندان و 

ّتحقیقّروشّ.3

ّنمونه3ّ.1  .ّجامعهّآماریّوّحجم

از نظر بُعد زمانی از نوع  ،کاری از نوع پیمایشی ایحاضر از نظر شرایط کنترل و به لحاظ محتو پهوهش

فهرد  این تحقیق نیه   واحد تحلیل و  استاز نوع خُرد  سطحمقطعی، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر 

استفاده ساخته محقق ۀناماز پرسشو وابسته مستقل پهوهش برای سنجش متغیّر در این . باشد( میکارمندان)

مورد سنجش قرار گرفتند.  ،واحد ۀنامر اصلی تحقیق در یا پرسشذکر است که دو متغیّ شایانشده است. 

و رهای تحقیق، با توجّه به مبانی نظهری  های مربوط به هرکدام از متغیّتحقیق شاخص ۀنامپرسش ۀبرای تهی

پهوهشی و تحقیقات قبلی استخرا  و هر شاخص متناس  با سطح سنجش و با اسهتفاده از طیهف خاصهی    

گهر بهه خهود    پرسش ۀگویان از طریق مراجعمخصوص پاسخ ۀناماند سپس، پرسشمورد سنجش قرار گرفته

-نمهره مقیهاس   .انهد احی شدهها براساس طیف جمع نمرات لیکرت طر گویه ه است.شدگویان تکمیل پاسخ

جمعیّهت  (. 2 ۀو خیلهی کهم = نمهر    5 ۀباشد )خیلی زیاد = نمهر ها نی  بر مبنای یا تا پنج میگذاری گویه

 814) اسهت  2121کارمندان بانا بخش دولتی شهر سنند  در سهال   ۀهمآماری تحقیق نی  عبارت است از 

یش اف ای ابر ا  ّه ام    ؛د شهد نفهر بهرآور   221د کهه  شاستفاده  فرمول کوکرانجهت برآورد حجم نمونه از . نفر(

تلفیقی  گیریروش نمونهنی  ها برای انتخاب نمونهت. هیش یافا هفار هنف 222ه هه بهنموناد تعد، تق ان دمی 

، جمعیّت بر در تحقیق حاضر برای انتخاب نمونه ،بر همین اساس. کار برده شده ب ای و تصادفی سادهطبقه

، حجهم  طبقه هربت حجم جامعه بر حجم ه به نسبا توجّ ،سپسسازمان داده شد،  عنوان باناِ دولتیحس  

انتخهاب  در هر طبقه افرادی به عنوان نمونه  ،به صورت تصادفی ،در نهایت. دشص طبقه مشخ  هرنمونه در 

   .شدند
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ّ.ّتعریفّمفاهیمّوّعملیاتیّکردنّمتغیرهایّتحقیق3ّ.2ّ

 متغیرّمستقل:ّسرمایهّاجتماعی

آفرینهد و  ها و اجتماع است که اعتماد مهی اعی برآیند روابط میان افراد، گروهاجتم ۀسرمای ،از نظر کلمن

رسهاند.  این روابط و اعتماد در جای خود کنش جمعی را در رسیدن به هدف یا اهداف جمعهی یهاری مهی   

انجامهد و در پهی آن اههداف    اجتماعی به انتقال منابع و انرژی از فرد به جمع و از خرد به کالن می ۀسرمای

اجتمهاعی یکهی از    ۀو بر این باور بود که سهرمای ا(. 841، ص. 2111یابد )کلمن، ق و عینیت میجمعی تحق 

اجتمهاعی براسهاس مطالعهات     ۀتوانند منافعی به دست آورند. سهرمای وسایلی است که افراد به کما آن می

اعتماد اجتمهاعی،   تجربی خارجی و داخلی و منابع موجود به صورت روابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی،

، نیهان و  نارایهان  ؛2222 ،2)اسهتون سهازی و عملیهاتی شهده اسهت     یاری و تبادل نظر شاخصهنجارهای هم

(. جههت سهنجش و   2144 ،پهور حسهین  ؛2144 ،ارشادی ؛2222 ،1روستون و اکین رودوی ؛2228 ،2ولکاک

ط، زیهاد، خیلهی زیهاد(    متوسّ ای و طیف لیکرت )خیلی کم، کم،ها از مقیاس فاصلهگیری این شاخصاندازه

 د.شاستفاده 
ّاثربخشیّ:ّرّوابستهمتغی 

آمیه  مأموریهت اسهت    تیه قق اههداف و انجهام موف   بر این باور است که ا ربخشی میه ان تحق ه   8دیویس

ی که نی  ا ربخشی را به عنوان حدّ 4و رابرت تاننبام 5(. جور  پولوس12 ، ص.2144)بهرنگی و طباطبایی، 

غیرالزم از منابع و نی  بدون واردکردن فشهار بهه اعضهایش دسهت      ۀهداف خود بدون استفادهر سازمان به ا

ند زمهانی ا ربخشهی   انظران معتقداکثر صاح  ،(. بنابراین12 ، ص.2142 ،اند )احمدییابد، تعریف کردهمی

و ا ربخشهی فهردی، گروههی     ۀشود که اهداف مورد نظر برآورده شوند. ا ربخشهی بهه سهه دسهت    حاصل می

 شود:سازمانی تقسیم می

دادن وظهایف فهرد و   انجام ۀالف( ا ربخشی فردی: این نوع ا ربخشی بر عملکرد فرد در سازمان و نحو

ط فرد داللت دارد. مدیران در هر سازمانی با توجّه به عملکرد کارمندانشهان  می ان رسیدن به اهداف توسّ

 سنجند.را میها از طریق فرآیندهای ارزیابی عملکرد، ا ربخشی آن

                                                 
1  . Stone 

2  . Narayan, Nyhan & Woolcock 

3  . Ruston& Akinrodoye 

4. Davies 

5. Georg Poulos 

6. Rabert Tannenbaum 
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یعنی افراد را به صورت  ؛دهدنظر قرار می ب( ا ربخشی گروهی: این دیدگاه ا ربخشی را در گروه مدّ

دههد  نظر قرار می های تمام اعضای گروه را مدّدهد. این دیدگاه مشارکتگروهی مورد ارزیابی قرار می

 زمان است.یابی به اهداف ساو مبنای ا ربخشی آن مشارکت تمام اعضا در دست

کند که هم ا ربخشی فهردی   ( ا ربخشی سازمانی: این دیدگاه به ا ربخشی در سطح سازمان تأکید می

شود. در ارزیابی ا ربخشی سازمانی، بهه عملکهرد سهاختار سهازمان،     و هم ا ربخشی گروهی را شامل می

شود. از نظهر  رون توجّه میهای مختلف سازمان بر محیط بیتیالعملکرد منابع انسانی سازمان و تأ یر فعّ

داری ق سه عملکرد را داشته باشد: نیل به اهداف، نگهسازمانی ا ربخش است که توانایی تحق  ،2شورسی

ا ربخشی  ،(. طبق مطال  باال14-14 ، صص.2142و انسجام داخلی و قابلیت انطباق با محیط )احمدی، 

وابسته به ا ربخشی گروهی است. اگر افهراد  گروهی منوط به ا ربخشی فردی است و ا ربخشی سازمانی 

ها وظایف خود را انجام دهند و گروه از انسجام برخوردار باشد و بتواند پیوند میهان اعضهایش   در گروه

 (.14 ، صص.2142ا ربخشی سازمان نی  فراهم شده است )احمدی،  ۀزمین ،را برقرار سازد

 :کارمنهدان بانها عبهارت اسهت از    فهردی    ربخشهی های اترین شاخصمهم ،هااهداف باناه به با توجّ

لهه، رعایهت مقهررات و انضهباط اداری،     له، کیفیت انجام امور محوّموقع امور محوّپذیری، انجام بهولیتثمس

پذیری، تالش در جهت رضایت مشتری، تالش در جههت حفهظ مشهتری،    آراستگی در محیط کار، انعطاف

ش در جههت بهبهود عملکهرد، سهرعت انجهام کار)غضهنفری و       بانا، تال ۀتالش در راستای اف ایش سرمای

 ،بههارلو با توجّهه بهه مطالعهات نظهری و تجربهی )      فردی مفهوم ا ربخشی ،پهوهشدر این  (.2141عابدی، 

های ها و دستورالعملنامه( و آیین2141 ،غضنفری و عابدی ؛2122، ذاکرفرد ؛2122کیا و احمدی، محمودی

 ۀولیت و جهذب سهرمای  ثمهداری، احسهاس مسه   ، نظم، مشهتری لهجام امور محوّان به صورت کیفیتها بانا

ای و هها از مقیهاس فاصهله   گیری ایهن شهاخص  جهت سنجش و اندازه سازی شده است.عملیاتی و شاخص

 د.شط، زیاد، خیلی زیاد( استفاده طیف لیکرت )خیلی کم، کم، متوسّ

ّ.ّرواییّ)پایایی(ّوّاعتبارّتحقیق3ّ.3

برای رسیدن بهه  گیری از اعتبار صوری استفاده شده است. برای تعیین اعتبار اب ار اندازهپهوهش در این 

ماتی اول یه و اصالحات پس از آزمون مقدّ ،نامهه به استانداردبودن سثاالت پرسشبا توجّ ،یا اعتبار صوری

اجتماعی قرار گرفت که و علوم  مدیریت ۀرشتقان و محق  تاداندر اختیار جمعی از اسنامه پرسش ،شدهانجام

د تها در تهدوین   شه االمکهان سهعی   حت هی  ،چنهین هممربوطه بودند.  ۀدارای دانش نظری و تحقیقاتی در زمین
                                                 
1. Sea shore 
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ده های فراگیر داخلی و خارجی مورد اسهتفا نامههای اصلی از سثاالت مشابهی که در پرسشسثاالت مقیاس

گویهان در دو مقطهع   سهثاالت یکسهان از همهان پاسهخ     جا که غالباً طرحاز آن قرار گرفته بود، استفاده شود.

زیرا ایهن روش   ؛پذیر نیست، برای تعیین پایایی این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شدزمانی امکان

دهد. جهت سهنجش پایهایی ابه ار گهردآوری     رسی قرار مینامه را مورد بر سازگاری درونی سثاالت پرسش

نفر زن و مرد توزیع شد و پهس   82لیه در میان اوّ ۀنامآزمون به عمل آمد. پرسشل پیشاوّ ۀها در مرحلداده

 آلفای کرونباخ آن به دست آمد.SPSS اف ار ها با استفاده از نرماز گردآوری داده
 

ّفردیاثربخشیّوّّاجتماعیّۀضرایبّپایاییّمقیاسّسرمایّ-1جدولّ

ّپایاییوضعیتّّرونباخضریبّآلفایّکّتعدادّمشاهداتّتعدادّگویهّرنامّمتغی 

 تأیید 452/2 82 4 هنجارهای همیاری

 تأیید 428/2 82 5 اعتماد اجتماعی

 تأیید 122/2 82 5 مشارکت اجتماعی

 تأیید 481/2 82 5 تبادل نظر

 تأیید 122/2 82 5 روابط اجتماعی

 تأیید 424/2 82 24 اجتماعی ۀسرمای

 تأیید 142/2 82 22 فردی ا ربخشی
 

ّهایّتحقیقیافتهّ.4

ّها.ّتوصیفّداده4ّ.1

بهه لحهاظ    ودرصهد زن   21/ 1گویان مرد و درصد پاسخ 1/42 به لحاظ جنسیت، رسیمورد بر  ۀنموندر 

درصهد   5/2، تحصهیالت نیه   . از نظر هستند لمتأهّدرصد   2/42 و دگویان مجر از پاسخدرصد  2/24 لتأهّ

 1/24، درصهد کارشناسهی   4/82 درصد کهاردانی،  28، دیپلم4/24 ،دارای مدرک تحصیلی سیکلگویان پاسخ

توزیهع فراوانهی براسهاس     نتهایج  باشهند. مهی دکتری  دارای مدرکدرصد نی   5/2و ارشد  کارشناسی درصد

درصهد   1/22درصد در بانا مسکن،  4/24                 اد در بانا مل ی، فراصد در 8/24 گر آن است کهبیان ها نی بانا

 ۀدر بانها توسهع   4/2تعهاون،   ۀدرصد در بانا توسهع  2/4شاورزی، درصد در بانا ک 1/22در بانا سپه، 

الیهت                  ّ      بانها مشهغول بهه فع    مانده نی  در پسهت درصد باقی 5درصد در بانا صنعت و معدن و  5صادرات، 

ترین افراد در گروه سال قرار دارد که بیش 51تا 22ی جمعیّت نمونه بین سن  ۀدامنبه لحاظ سن نی ،  هستند.

گویهان بهر حسه     توزیهع فراوانهی پاسهخ    .است 4/14گویان ی پاسخمیانگین سن  و رار دارندسال ق 12ی سن 
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/ 2کهم،  اجتماعی  ۀسرمایرسی، دارای کارمندان مورد بر  درصد از 2/1 گر آن است کهبیان ،اجتماعی ۀسرمای

ربهوط بهه ایهن    میانگین م باشند.باالیی میاجتماعی  ۀسرمایدرصد دارای  12/ 2ط و متوسّ درصد در حدّ 45

اجتماعی ن دیا به سهطح   ۀبه عبارت دیگر، می ان سرمای ؛است که ن دیا به وسط طیف است 21/2ر متغیّ

، 42/2اعتماد اجتماعی  ۀفمیانگین مثل اجتماعی،  ۀهای سرمایفهدر بین مثل ذکر است که  شایان ط است.متوسّ

و  18/2یهاری  ههم  ۀفه ین مثل ، میهانگ 45/2ماعی ، میانگین مشارکت اجت15/2روابط اجتماعی  ۀفمیانگین مثل 

اجتمهاعی   ۀههای سهرمای  فهدر بین مثل گر آن است که باشد. این نتایج بیانمی 85/2تبادل نظر  ۀفل میانگین مث

توزیهع   ،در نهایتند. هست ط و ن دیا به وسط طیفیاری و تبادل نظر در سطح متوسّهای اعتماد، همفهمثل 

 2/24بهاال و   ا ربخشهی دارای  2/12 گر آن اسهت کهه در  بیان ا ربخشی فردیر حس  گویان بفراوانی پاسخ

دههد میه ان   که نشهان مهی   است 81/2برابر با ر میانگین این متغیّ ند.هستط متوسّا ربخشی درصد نی  دارای 

 ط است.سطح متوسّ درا ربخشی فردی کارمندان بانا 

ّجنسیتبرّحسبّبخشیّاثرّۀرّوابستمیانگینّمتغی ّۀآزمونّمقایس.4ّ.2ّ

ر وابسهته در سهطوح   میهانگین متغیّه   ۀمقایسه  ،فهردی ا ربخشی با  نوع جنسیت کارمندان ۀهدف از مقایس

به دیگر مقایسه کنیم. را با همکارمندان زن و مرد  ا ربخشیخواهیم میانگین یعنی می ؛است جنسیتمختلف 

باشهد و متغیّهر وابسهته    ( مهی و مهرد زن دارای سطح سهنجش اسهمی دووجههی )    جنسیتکه متغیّر دلیل آن

هها  میهانگین  ۀجههت مقایسه   t پارامتریها  آزمهون  از، ای است( دارای سطح سنجش فاصلهفردی ا ربخشی)

 ۀو میانگین نمهر  22/58برابر با کارمندان مرد  ا ربخشی ۀگر آن است که میانگین نمربیان ،نتایجد. شاستفاده 

آماری میانگین ایهن دو   ۀآن است که در نمونگر . این نتیجه بیانتاس 12/51کارمندان زن برابر با  ا ربخشی

گهر آن اسهت کهه ایهن     بیهان  ،(= sig 414/2) این آزمون امّا سطح معناداری ؛دیگر متفاوت استگروه با هم

کارمنهدان زن و مهرد بها     ا ربخشهی آمهاری میهانگین    ۀاگرچه در نمونبه عبارت دیگر،  ؛نیست معنادارنتیجه 

-معنادار نیست و نمهی  (تفاوت میانگین دو گروه کارمندان زن و مرد)نتیجه امّا این  ؛تفاوت استدیگر مهم

 د.شومین تأییدفرضیه  این ،در نتیجهآماری تعمیم داد. ۀ به جامع را توان آن
 

ّسبّجنسیتحّبرّفردیّاثربخشیمیانگینّّنتایجّ-2جدولّ

ّنتیجه اریسطحّمعنادّآزادیّۀدرج tآمارهّمیانگینّمقوله رمتغی 

ا ربخشی 

 فردی

 12/51 زن
 عدم تأیید876/0ّ 224 824/2

 22/58 مرد

ّ



 511                  ...اهناکارمندان با یفرد یو ا ربخش یاجتماع یۀسرما ۀرابط یبر رس                        دومشمارة 

 

ّهابانکّبرّحسبّفردیاثربخشیّمیانگینّّۀایسآزمونّمق.4ّ.3ّ

 ا ربخشهی میهانگین   ۀجههت آزمهون مقایسه    فهردی ا ربخشی ر بانا و ه به سطح سنجش دو متغیّبا توجّ

آن است  گربیاننتایج آزمون د. شاستفاده  طرفهل واریانس یاتحلیآزمون ها از آن اناکارمندان بر حس  ب

گهر آن  بیان سطح معناداری آزمونامّا  ؛دیگر متفاوت استها با همباناکارمندان ا ربخشی  ۀکه میانگین نمر

به لحاظ می ان  هاباناتفاوت معناداری بین  ،آماری نیست. بنابراین ۀاست که این نتیجه قابل تعمیم به جامع

 د.شومین فرضیه تأییداین  ،وجود ندارد. در نتیجها ربخشی 
 

ّرّبانکبرحسبّمتغی ّفردیاثربخشیّنتایجّمیانگینّّ-3جدولّ

ّمنبعّتغییرات
ّمجموعّ

ّهایّدومتوان

ّۀدرج

ّآزادی

ّمیانگینّّ

ّهایّدومتوان
Fّّۀآمار

سطحّ

ّمعناداری
ّنتیجه

 21/42 1 24/821 گروهی بین

11/2 28/2 

عدم 

تأیید 

 رابطه

 82/18 222 24/1225 گروهی درون

  222 1/1122 کل
 

ّهایّتحقیقآزمونّفرضیهّ.4ّ.4

ی کل ه  ۀترین بخش فرآیند تحقیق اسهت. ایهن تحقیهق شهامل یها فرضهی      های تحقیق مهمارزیابی فرضیه

است، « فردی ا ربخشی»ر وابسته با متغیّ« اجتماعی ۀایسرم»ر مستقل دو متغیّ ۀ)اصلی( است که در مورد رابط

ج ئهی نیه  تهدوین شهده      ۀپنج فرضهی  ،باشداجتماعی اهداف دارای پنج شاخص می ۀر سرمایامّا چون متغیّ

ی مهورد  های ج ئهی و کل ه  فرضیه ا مجّ ها را در دو بخشگیری بهتر، فرضیهاست. در این بخش برای نتیجه

 اند. شده رسی قرار دادهبر 

ّهایّجزئیآزمونّفرضیهّ.4ّ.4ّ.1

« فهردی  ا ربخشهی »ر و متغیّه « اجتمهاعی  ۀسرمای»های فهبین مثل  ۀج ئی تحقیق در مورد رابط هایهفرضی

بندی پاسخ به سثاالت دارای طیف لیکهرت سهاخته   رهای فوق از جمعباشد. در ساخت هر کدام از متغیّمی

، 2141)سهاعی،  ای دانسهت  گیری فاصهله توان دارای مقیاس اندازهرها را میاین متغیّ از این رو،شده است. 

بسهتگی پیرسهون و   تهوانیم از ضهری  ههم   هها مهی  ها و تهأ یرات آن برای ارزیابی رابطه ،. بنابراین2(44 ص.

 یم.کنی ساده استفاده رگرسیون خط 

                                                 
 (.  44، ص. 2141کند )ساعی، ای را پیدا میها، متغیّر ترتیبی ویهگی یا متغیّر فاصلهاز طریق محاسبۀ مجموع نمره. 2
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 فهردی ا ربخشهی  روابط اجتمهاعی کارمنهدان و    ۀبین شبک»: ج ئی تحقیق عبارت است از ۀلین فرضیاوّ 

ر وابسهته  روابهط اجتمهاعی( و متغیّه    ۀر مسهتقل )شهبک  که متغیّه به دلیل آن «.مستقیم وجود دارد ۀرابط ،هاآن

جهود  ن ودبرای آزمهو بستگی پیرسون توان از آزمون هممی ،ای قرار دارند( در سطح فاصلهفردیا ربخشی )

 ۀشهبک بسهتگی متغیّهر مسهتقل    نتایج آزمون حاکی از آن است که می ان همبرد.  هها بهرمعنادار بین آن ۀرابط

بسهتگی  گر وجود ههم . این نتیجه بیاناست 212/2کارمندان بانا برابر با  ا ربخشیبا می ان وابط اجتماعی ر

 ۀشهبک که با افه ایش   دهدنشان میبه عبارت دیگر، نتایج آزمون  ؛باشدمیر این دو متغیّمثبت )مستقیم( بین 

بسهتگی بهین   ذکر است که می ان ههم  انشاییابد. اف ایش می هاآنا ربخشی می ان روابط اجتماعی کارمندان 

بسهتگی  دهد که نتایج آزمون ههم باشد. نتایج سطح معناداری نی  نشان میمی طدر سطح متوسّر این دو متغیّ

درصد ایهن   25توان با اطمینان کارمندان معنادار است و میا ربخشی و  روابط اجتماعی ۀشبکر بین دو متغیّ

 . شوداین فرضیه تأیید می ،براینداد. بناآماری تعمیم  ۀنتیجه را به جامع

 ،هها آن فهردی ا ربخشهی  بین اعتماد اجتماعی کارمنهدان و  » :ج ئی تحقیق عبارت است از ۀمین فرضیدوّ

( فهردی ا ربخشی ر وابسته )اجتماعی( و متغیّاعتماد ر مستقل )که متغیّبه دلیل آن«. مستقیم وجود دارد ۀرابط

معنهادار بهین    ۀن وجود رابطدبرای آزموبستگی پیرسون توان از آزمون هممی ،ای قرار دارنددر سطح فاصله

بها میه ان   اعتمهاد اجتمهاعی   بسهتگی متغیّهر مسهتقل    که می ان ههم  دهدنشان می برد. نتایج آزمون هها بهرآن

ایهن  بستگی مثبت )مستقیم( بهین  گر وجود هم. این نتیجه بیاناست 824/2کارمندان بانا برابر با  ا ربخشی

کارمنهدان  اعتمهاد اجتمهاعی   به عبارت دیگر، نتایج آزمون حاکی از آن است که با افه ایش   است؛ ردو متغیّ

ر در بستگی بین این دو متغیّه الزم است که می ان هماین نکته  ذکریابد. اف ایش مینی  ها آن ا ربخشیمی ان 

ر بستگی بهین دو متغیّه  د که نتایج آزمون همدهمی . نتایج سطح معناداری نی  نشاناست به باال طسطح متوسّ

درصد ایهن نتیجهه را بهه     25توان با اطمینان کارمندان معنادار است و می ا ربخشیروابط اجتماعی و  ۀشبک

 د. شواین فرضیه تأیید می ،آماری تعمیم داد. بنابراین ۀجامع

 ،هاآن فردیا ربخشی ندان و بین مشارکت اجتماعی کارم»  :ج ئی تحقیق عبارت است از ۀمین فرضیسوّ

ا ربخشهی  ر وابسهته ) ر مسهتقل )مشهارکت اجتمهاعی( و متغیّه    که متغیّبه دلیل آن«. مستقیم وجود دارد ۀرابط

 ۀبسهتگی پیرسهون بهرای آزمهودن وجهود رابطه      توان از آزمون ههم می ،ای قرار دارند( در سطح فاصلهفردی

با مشارکت اجتماعی بستگی متغیّر مستقل که می ان هم دهدمینشان ها بهره برد. نتایج آزمون معنادار بین آن

بستگی مثبهت )مسهتقیم(   گر وجود همباشد. این نتیجه بیانمی 181/2کارمندان بانا برابر با ا ربخشی می ان 

مشهارکت اجتمهاعی   کهه بها افه ایش     دههد نشهان مهی  به عبارت دیگر، نتایج آزمون  است؛راین دو متغیّبین 
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ر در بستگی بین این دو متغیّذکر است که می ان هم شایانیابد.ها نی  اف ایش میآنا ربخشی ان می  ،کارمندان

ر بستگی بهین دو متغیّه  دهد که نتایج آزمون هم. نتایج سطح معناداری نی  نشان میاستط به باال سطح متوسّ

 ۀدرصد این نتیجه را به جامع 25توان با اطمینان کارمندان معنادار است و میا ربخشی و مشارکت اجتماعی 

 د. شواین فرضیه تأیید می ،آماری تعمیم داد. بنابراین

 ،هاآن فردی ا ربخشیبین می ان تبادل نظر کارمندان و »  :ج ئی تحقیق عبارت است از ۀچهارمین فرضی

( در فهردی  خشهی ا ربر وابسهته ) ( و متغیّتبادل نظرر مستقل )به دلیل آن که متغیّ«. مستقیم وجود دارد ۀرابط

ها معنادار بین آن ۀبستگی پیرسون برای آزمودن وجود رابطتوان از آزمون هممی ،ای قرار دارندسطح فاصله

کارمندان ا ربخشی با می ان تبادل نظر بستگی متغیّر مستقل که می ان هم دهدنشان مینتایج آزمون بهره برد. 

بهه   ر اسهت؛ این دو متغیّه بستگی مثبت )مستقیم( بین وجود همگر . این نتیجه بیاناست 822/2بانا برابر با 

هها نیه    آنا ربخشی می ان  ،کارمندانمی ان تبادل نظر که با اف ایش  دهدنشان می عبارت دیگر، نتایج آزمون

ط به بهاال  ر در سطح متوسّبستگی بین این دو متغیّاست که می ان هماین نکته الزم البته ذکر  ؛یابداف ایش می

کارمندان ا ربخشی و تبادل نظر ر بستگی بین دو متغیّدهد که همباشد. نتایج سطح معناداری نی  نشان مییم

ایهن فرضهیه    ،براینآماری تعمیم داد. بنا ۀدرصد این نتیجه را به جامع 25توان با اطمینان معنادار است و می

 د. شوتأیید می

 فهردی ا ربخشهی  کارمنهدان و   یهاری هنجارهای هم بین»  :ج ئی تحقیق عبارت است از ۀمین فرضیپنج

ر وابسهته  ( و متغیّه یهاری هنجارههای ههم  ر مسهتقل ) کهه متغیّه  به دلیهل آن «. مستقیم وجود دارد ۀرابط ،هاآن

بستگی پیرسون برای آزمهودن وجهود   توان از آزمون هممی ،ای قرار دارند( در سطح فاصلهفردیا ربخشی )

هنجارههای  بستگی متغیّر مستقل آن است که می ان هم گربیانه برد. نتایج آزمون ها بهرمعنادار بین آن ۀرابط

بسهتگی مثبهت   گر وجود ههم . این نتیجه بیاناست 114/2کارمندان بانا برابر با  ا ربخشیبا می ان یاری هم

ش میه ان  کهه بها افه ای   دههد  نشهان مهی  به عبارت دیگر، نتایج آزمهون   ؛باشدمی راین دو متغیّ)مستقیم( بین 

ذکهر اسهت کهه میه ان      شهایان یابد. ها نی  اف ایش میآن فردیا ربخشی کارمندان می ان یاری هنجارهای هم

دهد که نتهایج  . نتایج سطح معناداری نی  نشان میاستط به باال ر در سطح متوسّبستگی بین این دو متغیّهم

توان با اطمینهان  کارمندان معنادار است و میا ربخشی و یاری هنجارهای همر بستگی بین دو متغیّآزمون هم

نتایج آزمون  ،بنابراین د.شواین فرضیه تأیید می ،آماری تعمیم داد. بنابراین ۀدرصد این نتیجه را به جامع 25

 . باشدفرعی این تحقیق میهای یهگر تأیید فرضج ئی تحقیق بیان هایهفرضی
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ّفردیاثربخشیّجتماعیّوّاّهایمقیاسبستگیّهمآزمونّّنتایجّ-4ّجدول

ّمتغی رّوابستهّرّمستقلمتغی 
ّبستگیّپیرسونهم

ّنتیجه
ّسطحّمعناداریّمقدار

 تأیید رابطه271/0ّ000/0ّ فردیا ربخشی  روابط اجتماعی

 تأیید رابطه418/0ّ000/0ّ فردیا ربخشی  اعتماد اجتماعی

 تأیید رابطه347/0ّ000/0ّ فردی ا ربخشی مشارکت اجتماعی

 تأیید رابطه411/0ّ000/0ّ فردیا ربخشی  تبادل نظریت کیف

 تأیید رابطه378/0ّ000/0ّ فردیا ربخشی  یاریهم
ّ

ّاثرّمتغی .4ّ.4ّ.2ّ ّبرّمتغی آزمون ّرّوابستهرهایّمستقل

 چندگانهه  ر وابسته از آزمون تحلیهل رگرسهیون  رهای مستقل بر متغیّرسی ا ر متغیّبرای بر در این تحقیق 

. انهد رگرسیونی شده ۀم وارد معادلگام به گا ۀمتغیّرهای مستقل به شیو ۀذکر است که هم ایانش د.ش استفاده

متغیّهر   سهه رسی شده در این تحقیهق،  ، از میان متغیّرهای مستقل بر نتایج آزمون رگرسیون چندگانهبراساس 

گهر آن  آزمهون بیهان   نتهایج وارد مدل شدند. « مشارکت اجتماعی»و « تبادل نظر»و « اعتماد اجتماعی»مستقل 

ا ربخشهی  درصهد از تغییهرات    1/25حدود  ،رفتهاست که متغیّرهای واردشده در مدل رگرسیونی، روی هم

درصهد از   1/25تهوان گفهت حهدود    کنند. با توجّه بهه ضهری  تعیهین ههم مهی     را تبیین میکارمندان  فردی

درصهد از   1/25دیگر، ایهن مهدل حهدود     به بیان ؛ر نهفته استکارمندان در این سه متغیّا ربخشی العات اط 

 کند.کارمندان را تبیین می ا ربخشیتغییرات شاخص 
 

ّگانهنتایجّرگرسیونّچندّ-5جدولّ

ّرّمستقلتغی 
ضریبّ

ّبستگیهم
ّ(2Rضریبّتعیینّ)

ضریبّتعیینّ

(2R)ّاستانداردشده

، تبادل نظر، مشارکت اعتماد اجتماعی

 اجتماعی
521/2 241/2 257/0ّ

 

ر مستقل اند، متغیّرهایی که وارد مدل شدهمتغیّگر آن است که در بین بیانمدل رگرسیونی ضرای  نتایج 

مقدار اسهتاندارد تأ یرگهذاری آن بهر    باشد و کارمندان میا ربخشی بر  ترین تأ یراعتماد اجتماعی دارای بیش

گهر  یهان باشد که بمی 222/2 و سطح معناداری آن نی  برابر با است 222/2( برابر با ضری  بتار وابسته )متغیّ
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میه ان   ،بها افه ایش ههر واحهد اعتمهاد اجتمهاعی      گر آن است کهه  ای بیانمعناداربودن آن است. چنین نتیجه

 22توان گفت با اف ایش هر واحهد اعتمهاد اجتمهاعی    یابد. پس میاف ایش می 22/2 ۀافراد به انداز ا ربخشی

 «تبادل نظهر »ر متغیّ ،ر مستقل بعدی که وارد معادله شده استمتغیّ د.شواف وده میا ربخشی درصد بر می ان 

کارمنهدان   ا ربخشهی تر از متغیّر مستقل قبلهی بهر روی   ( بوده و کم222/2باشد. ضری  بتای این متغیّر )می

نشهان   باشد. ایهن نتیجهه  می 25/2تر از که کم است 222/2سطح معناداری این آزمون برابر با  ا رگذار است.

توان یابد. پس میاف ایش می 22/2 ۀافراد به اندازا ربخشی می ان  ،ه با اف ایش هر واحد تبادل نظرک دهدمی

ر مسهتقلی کهه   . آخرین متغیّدشواف وده میا ربخشی درصد بر می ان  22تبادل نظرگفت با اف ایش هر واحد 

و سطح معنهاداری   254/2ا است که ضری  بتای آن برابر ب« مشارکت اجتماعی»ر متغیّ ،وارد مدل شده است

گر آن است که با اف ایش هر واحد مشارکت اجتمهاعی میه ان   ای بیانچنین نتیجهباشد. می 12/2آن برابر با 

 25توان گفت با اف ایش هر واحد مشارکت اجتماعی یابد. پس میاف ایش می 25/2 ۀافراد به اندازا ربخشی 

 د. شواف وده می ا ربخشیدرصد بر می ان 
 

 گانهضرایبّتحلیلّرگرسیونیّچندّ-8دولّج

ّسطحّمعناداریّ(Betaضریبّاستانداردشدهّ) Bّمتغی رّمستقل

 2/ 222 2/ 221 2/ 455 اعتماد اجتماعی

 222/2 222/2 124/2 تبادل نظر

 21/2 254/2 885/2 مشارکت اجتماعی
 

ّتحقیقّیکل ّۀآزمونّفرضی.4ّ.4ّ.3ّ

 ۀرابطه  هها آن فردی ا ربخشیاجتماعی کارمندان و  ۀبین سرمای» :ی این تحقیق عبارت است ازکل  ۀفرضی

تهر/  بیش هاآن فردیا ربخشی تر باشد، تر/ کماجتماعی کارمندان بیش ۀمستقیم وجود دارد )هر اندازه سرمای

 -و آزمهون کولمهوگروف   ا ربخشهی اجتمهاعی و   ۀر سهرمای ه به سطح سنجش دو متغیّه با توجّ تر است(.کم

نتایج آزمون  د.شبستگی پیرسون استفاده ر از آزمون همبستگی بین این دو متغیّرسی همبر اسمیرنوف جهت 

کارمندان بانا برابهر بها    ا ربخشیبا می ان  اجتماعی ۀسرمایبستگی متغیّر مستقل که می ان هم دهدنشان می

 ؛باشدمی ا ربخشیو  اجتماعی ۀسرمایبستگی مثبت )مستقیم( بین گر وجود هم. این نتیجه بیاناست 854/2

کارمنهدان میه ان   اجتمهاعی   ۀسهرمای به عبارت دیگر، نتایج آزمون حاکی از آن است که بها افه ایش میه ان    

ر در سهطح  بستگی بین ایهن دو متغیّه  ذکر است که می ان هم شایان .یابدها نی  اف ایش میآن فردیا ربخشی 
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ر بسهتگی بهین دو متغیّه   دهد که نتایج آزمهون ههم  ان میباشد. نتایج سطح معناداری نی  نشط به باال میمتوسّ

 ۀدرصد این نتیجه را به جامعه  25توان با اطمینان کارمندان معنادار است و می ا ربخشیو  اجتماعی ۀسرمای

 د.شواین فرضیه تأیید می ،آماری تعمیم داد. بنابراین
 

ّفردیاثربخشیّوّّاجتماعیّۀسرمایبستگیّهمآزمونّّنتایجّ-7جدولّ

ّمتغی رّوابستهّرّمستقلمتغی 
ّضریبّتعیینّبستگیّپیرسونهم

(2Rاستاندارد)ّ ّسطحّمعناداریّمقدار

 222/2 222/2 854/2 فردیا ربخشی  اجتماعی ۀسرمای
ّ

ّاثرّمتغی .4ّ.4ّ.4ّ ّفردیاثربخشیّّرِبرّمتغی ّاجتماعیّۀسرمایّرِآزمون

اسهتفاده  آزمون رگرسیون خطهی سهاده   از  ارمندانکا ربخشی اجتماعی بر  ۀسرمایر رسی ا ر متغیّبرای بر 

درصد از  22/ 21تنهایی حدود به «اجتماعی ۀسرمای»متغیّر مستقل  گر آن است که زمون بیانآنتایج این  .دش

ا ربخشهی  العات درصد از اط  22به عبارت دیگر، حدود  ؛کندرا تبیین می کارمندان فردیا ربخشی تغییرات 

 ها نهفته است.اجتماعی آن ۀر سرمایکارمندان بانا د فردی

ّوّپیشنهادهاّگیرینتیجهّ.5

گیهری از نتهایج   های نظهری و منهابع تجربهی موجهود و بههره     با رجوع به اغل  دیدگاه پهوهش در این

ارچوب هه ، چکارمنهدان  فهردی ا ربخشهی  اجتمهاعی و   ۀسرمای ۀرابطها برای تحلیل آمده از مرور آندستبه

ی کل ه  ۀهای اصلی ارائه شدند و مورد آزمون قهرار گرفتنهد. فرضهی   در قال  آن فرضیهنظری تحقیق تنظیم و 

های تحقیق حاضر بود که یافته فردیا ربخشی اجتماعی و  ۀبین سرمایحاضر مبنی بر وجود رابطه  پهوهش

ر بها  اجتماعی بها میه ان ا ربخشهی کارمنهدان بانها برابه       ۀبستگی متغیّر مستقل سرمایکه می ان همنشان داد 

به  است؛اجتماعی و ا ربخشی  ۀبستگی مثبت )مستقیم( بین سرمایگر وجود هم. این نتیجه بیاناست 854/2

اجتماعی کارمندان می ان ا ربخشهی   ۀعبارت دیگر، نتایج آزمون حاکی از آن است که با اف ایش می ان سرمای

« اجتماعی ۀسرمای»ن است که  متغیّر مستقل گر آنتایج تحقیق بیان ،چنین. همیابدها نی  اف ایش میفردی آن

بهه عبهارت دیگهر، حهدود      ؛کنددرصد از تغییرات ا ربخشی فردی کارمندان را تبیین می 22تنهایی حدود به

قابهل   ۀنکته  ها نهفته اسهت. اجتماعی آن ۀالعات ا ربخشی فردی کارمندان بانا در سرمایدرصد از اط  2/22

تهرین ضهری    کهه دارای بهیش  « اعتمهاد اجتمهاعی  »آن اسهت کهه   نی  تماعی اج ۀسرمای ابعادتوجّه در مورد 

 ،بهه ترتیه    نیه   ههای بعهدی  در اولویهت است و  (824/2بستگی با می ان هم) بستگی با ا ربخشی فردیهم
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 باشهند. بستگی با ا ربخشی فردی میترین رابطه و همیاری دارای بیشرهای تبادل نظر و هنجارهای هممتغیّ

رهایی که وارد مدل گر آن است که در بین متغیّاجتماعی نی  بیان ۀی  مدل رگرسیونی ابعاد سرماینتایج ضرا

و مقهدار   اسهت کارمنهدان   فهردی  بر ا ربخشهی  ترین تأ یرر مستقل اعتماد اجتماعی دارای بیشاند، متغیّشده

گهر آن  ای بیهان چنهین نتیجهه   .شدبامی 222/2ر وابسته )ضری  بتا( برابر با استاندارد تأ یرگذاری آن بر متغیّ

 ،بنهابراین  یابد.اف ایش می 22/2 ۀاست که با اف ایش هر واحد اعتماد اجتماعی می ان ا ربخشی افراد به انداز

مسهتقیم و   ۀرابطه  ،اجتمهاعی و ا ربخشهی کارمنهدان    ۀکه بین سرمای دهدنشان میی به طور کل نتایج تحقیق 

 دارد. وجود معناداری 

-اجتماعی دارای کارکرد است و فرصت ۀسرمایمعتقد است که  است جیم  کلمن ۀد نظرییّاین نتیجه مث

-منهدی نها و تواها قابلیتاین فرصت آورد وپدید میگران حاضر و فعّال در آن ای را برای کنشهای ویهه

 نتهایج  دههد. مهی  را افه ایش  هات آنف قیبخشد و احتمال موق اهدافشان ارتقا میرا در تحق  هاهای فردی آن

تحقیقهات موسهیوند و   از جملهه  سهازمانی   ۀحوزد نتایج تحقیقات تجربی    ّمثی حاضر به طور خاص، تحقیق 

(، 2121فههرد و حسههامی )(، معمههارزاده، دانههش2122آریهها )(، سههرگ ی و محمههدی2128پورمطلههق )شههفیع

و  2، گهری 2( و اسهتون 2141(، کریمی و فرجیهان ) 2141(، نظری و فراهانی )2122کاران )ابوالقاسمی و هم

 ۀسهرمای  معنهاداری بهین   ۀرابط گر آن است کهبیان تحقیقاتنتایج این به طوری که  ؛است (2221) 1هوجس

د مثیّه  ،ینتایج تحقیق حاضر به طهور کل ه   ،چنینهم وجود دارد.در سازمان  فردی ا ربخشی اجتماعی می ان

 ایهن نکتهه   گهر عه، امنیت و آموزش است که بیهان اقتصاد، کیفیت زندگی، توس ۀحوزنتایج تحقیقات تجربی 

 .دارای کارکرد مثبت و ا ربخشی است ،یاجتماعی به طور کل  ۀکه سرمای هستند

 هها آن فردیا ربخشی با کارمندان بانا اجتماعی  ۀمستقیم سرمای ۀرابط دهندۀنشانحاضر  پهوهش نتایج

نیه  افه ایش    هها آن فهردی  ا ربخشی ن بانا، می انکارمندا اجتماعی ۀبه این معنا که با اف ایش سرمای ؛است

بانا  زیرا ؛اهمیّت شایانی دارد های مالی و اعتباریسهها و مثسّباناای برای چنین نتیجه ،یابد. بنابراینمی

یابی به اهداف سازمانی خهود، افه ایش سهطح    درن امروزی است که در راستای دستهای مُیکی از سازمان

کارمنهدان بهه   ا ربخشی به طوری که اف ایش سطح  ؛ه قرار داده استدان را مورد توجّکارمن فردیا ربخشی 

ل شده است. اهمیت اف ایش سطح بدّیابی به اهداف سازمانی مُها در راستای دستیکی از مسائل اساسی آن

ای هها تبهدیل شهده اسهت و در راسهت     ای است که امروزه به یکی از اههداف بانها  به اندازه فردیا ربخشی 

                                                 
1  . Stone 

2. Gray 

3. Huges 
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و  اجتمهاعی  ۀسهرمای  ۀنتایج تحقیق حاضر )معنهاداربودن رابطه   ،پردازند. بنابراینالیت مییابی به آن فعّدست

 فهردی ا ربخشهی  های افه ایش  حلها یا راهتواند به عنوان یکی از روش( میکارمندان بانا فردی ا ربخشی

فقهط   پههوهش نتایج این  قرار گیرد.باری سات مالی و اعتها و سایر مثسّبانا ۀمورد استفاد ،کارمندان بانا

هها  توان این نتایج را به سایر سازمانبلکه می ؛شودسات مالی و اعتباری محدود نمیها و سایر مثسّبه بانا

یهابی بهه اههداف سهازمانی، حفهظ بقها و پیشهرفت بهه         برای دست ی()به طور کل ها سازمان زیرا ؛تعمیم داد

رههای مههم در   کارمنهدان از متغیّ  فهردی ا ربخشهی   ،در این رابطه .از دارندخود نی ا ربخشی فردی کارمندان

ق ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب بهرای تحق ه  یابی به اهداف سازمانی محسوب شده و اساسیدست

بسهتگی  ا ربخشی فردی کارمنهدان  زیرا عملکرد سازمانی به  ؛(221 ، ص.2122،)مثذناهدف سازمانی است 

 (. 28 ، ص.2122 ،ددارد )ذاکرفر

ّنامهکتاب

گیری مهذهبی و  (. رابطۀ ابتکار شخصی، جهت2122ابوالقاسمی، ع.، مرادی سروش، م.، نریمانی، م. و زاهد، ع. ) .2

 22، شناسی کاربردیدانش و پهوهش در روان سرمایۀ اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراک  تولیدی.

(2 ،)28-44. 

 (. نقهش سهرمایۀ اجتمهاعی در توسهعۀ پایهدار محل هی.      2121قلهی، و. و اوجهاقلو، ر. )  یاری احدنهاد روشتی، م.، .2

 .25-52(، 22) 8 شناختی شهری،مطالعات جامعه

هها  ها و رابطهۀ آن بر رسی می ان برخورداری مدیران مدارس متوسّطۀ شهر کامیاران از مهارت(. 2142احمدی، ا. ) .1

 نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران.پایان. ها از دیدگاه دبیرانبا ا ربخشی آن

اجتمههاعی و رضههایت شههغلی دبیههران زن  ۀمیهه ان برخههورداری از سههرمای ۀرسههی رابطههبر . (2144) .ارشهادی، ف  .8

 . تهران، ایران.دانشگاه تهران .کارشناسی ارشدمنتشرنشدۀ  ۀنامپایان .های شبستردبیرستان

 (. بر رسی سطح سهرمایۀ اجتمهاعی در شههر تههران.    2121نجانی، ح.، سیدمیرزایی، م. و برغمدی، ه. )ازکیا، م.، ز .5

 .1-22(، 8) 4 مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران،

گری شخصیت پویا با عملکرد شغلی با میانجی ۀرسی رابطبر (. 2122، س.)احمدی، م. و کیامحمودی ،.بهارلو، م .4

 .51-44(، 24) 4 ،شناسی اجتماعیروان .ی در کارکنانسازی شغل و اشتیاق شغلدگرگون

ههای دخترانهه شههر    (. بر رسی رابطۀ کارآفرینی با ا ربخشی مدیران دبیرسهتان 2144بهرنگی، م. و طباطبایی، ب. ) .1

 .41-44(، 1) 2، نامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشیفصلکرمان. 

دفترمطالعات و تحقیقات سیاسهی   :تهران ، مترجم(.دلفروز )ت. .های مدنیتسن  دموکراسی و. (2112) .پاتنام، ر .4

 وزارت کشور.
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 :تههران  ، مترجمان(.پویان .ح و خاکباز .ا. )اعتماد، دموکراسی و توسعه .اجتماعی ۀسرمای. (2148) ک. تاجبخش، .2

 نشرشیرازه.

ههای  کید بر نظریه(. مفهوم سرمایۀ اجتماعی در نظریات کالسیا و جدید با تأ2148توسلی، غ. و موسوی، م. ) .22

 .2-12(، 8) 22 نامۀ علوم اجتماعی،سرمایۀ اجتماعی. 

شناسهی  جامعهه  .اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کهالن  ۀسرمای ۀتحلیل رابط(. 2148) ، م.مبارکی . وچلبی، م .22
 .2-22(، 2) 4 ،ایران

ا رویکهرد ا ربخشهی در   انسانی، اجتماعی و عاطفی به  ۀمدیریت سرمای(. 2141، م. )فرجیان. و کریمی، عحاجی .22

 .52-44(، 2) 2، مدیریت دولتی (.بانا مل ت :موردی ۀمطالع)موفقیّت شغلی 

دانشجو و -(. بر رسی تأ یر روابط اجتماعی استاد2144زاده، ع.، اصغرپور، ا.، نوغانی، م. و میرانوری، ع. )حائری .21

 .21-52(، 2) 4علوم اجتماعی،  موف قیت تحصیلی دانشجویان.

(. بر رسهی رابطهۀ بهین سهرمایۀ اجتمهاعی و      2121گ ی، م. )گیالنی، م. و مسعودی مرین، ت.، همتیزاده حسن .28

 .221-214(، 8) 1، های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیپهوهشاحساس امنیت اجتماعی. 

(، 1) 2 .مطالعات مدیریت راهبهردی  .اجتماعی بر تعالی سازمانی ۀا ر سرمای(. 2142، م.)مقیمی . وق زاده،حسن .25

281-221. 

اجتماعی و رفهاه ذهنهی در بهین کارکنهان وزارت رفهاه و تهأمین        ۀسرمای ۀرسی رابطبر . (2144) .پور، نحسین .24

 . تهران، ایران.دانشگاه تهران .کارشناسی ارشدمنتشرنشدۀ  ۀنامپایان .اجتماعی

ماعی بهر کیفیهت زنهدگی در    (. تأ یر سرمایۀ اجت2121حسینی، م.، موسوی، م.، رفیعی، ح. و رضاسلطانی، پ. ) .21

 .281-212(، 55) 28 نامۀ رفاه اجتماعی،فصلبیماران مبتال به سرطان پستان. 

مطالعهات توسهعۀ اجتمهاعی     (. عوامل اجتماعی مث  ر بر کیفیت زندگی زنان شهر اصهفهان. 2121حقیقتیان، م. ) .24
 .42-22(، 2) 4ایران، 

طه اجتماعی بر فعالیّت شغلی دبیهران مقطهع متوسّه    ۀیر سرمایتأ (. 2141، س.)کاظمی، ر. و ، ربانی.حقیقتیان، م .22

 .281-248(، 24-21) 22، دانش و پهوهش در علوم تربیتی .شهرستان اصفهان

(. بر رسی تأ یر سهرمایۀ اجتمهاعی و آزادی اقتصهادی بهر     2121خداپرست مشهدی، م.، فالحی، م. و آریانا، ا. ) .22
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