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  چکیده

 سـرمایه  متغیـر . دهـد مـی  افزایش را انسانی اجتماعی هايسیستم در انفرادي و جمعی اقدام توان که است سازمانی منابع و دانش شامل اجتماعی سرمایۀ
 متغیـر  اسـت،  گردیـده  عملیـاتی  شـناختی  و سـاختاري  ارتباطی، سرمایه هاي مقیاس خرده طریق از و گوشال و ناهاپیت هايمدل از استفاده با اجتماعی
  . است شده عملیاتی پاسخگویی، و نظم ،هزینه زمان، کیفیت، کمیت، هايمقیاس خرده طریق از و گراس و لینج الگوي استفاده با نیز کارکنان عملکرد

 سـاخته  محقـق  پرسشـنامه  و اجتمـاعی  سـرمایه  استاندارد پرسشنامه نیز هاداده گردآوري ابزار است، همبستگی نیز پژوهش روش و کاربردي پژوهش نوع
 جهـت . گرفـت  قـرار  تأییـد  و سنجش مورد کرونباخ ايآلف توسط آن پایایی و محققان و اساتید نظرات از استفاده با آن روایی که باشدمی کارکنان عملکرد
  .  باشدمی قزوین واحد اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان پژوهش این آماري جامعه. است شده استفاده SPSS افزار نرم از نیز هاداده تحلیل و تجزیه
 در و دارد وجود مثبتی و مستقیم رابطه قزوین واحد اسالمی آزاد دانشگاه در کارکنان عملکرد با اجتماعی سرمایه بین که دهدمی نشان پژوهش هايیافته
  .دارد کارکنان عملکرد با را ارتباط بیشترین شناختی بعد اجتماعی سرمایه هايمقیاس خرده بین

  .ي، بعد شناختا، بعد ساختاري، بعد رابطهکارکنان سرمایه اجتماعی، عملکرد :کلیدي هايواژه

  مقدمه -1

مدیریت نوین جوامع ایفـا   اجتماعی، نقشی بسیار مهمی درامروزه سرمایه 
منوط به وجود این سـرمایه   هابخشی سایر سرمایه که اثرکند به طوري می

هـاي توسـعه و تکامـل    اجتماعی، پیمودن راهه لذا بدون سرمای خواهد بود.
از این رو موضـوع سـرمایه    .شوند فرهنگی و اقتصادي ناهموار و دشوار می

 ه عنوان یک اصل محوري براي دستیابی بـه توسـعه محسـوب   اجتماعی ب
شوند که بتوانند در ارتباط بـا جامعـه بـه     شده و مدیرانی موفق قلمداد می

مفهـوم سـرمایه   . بیشـتر نایـل گردنـد    سـرمایه اجتمـاعی   تولید و توسـعه 
لوم اجتمـاعی  این مفهوم ابتدا در عاي است.اجتماعی داراي تأثیر فزاینده

هاي دیگر مانند سیاست، مـدیریت و ... راه پیـدا   به حوزهدرخشید، سپس 
یندي است که ز دید دانشمندان علوم اجتماعی فرآسرمایه اجتماعی اکرد. 

شده است و این روابط اجتماعی  در شبکه متغیري از روابط اجتماعی واقع
شـته باشـد.   هـا تـأثیر دا  عالیت و وظایف کارکنان در سـازمان تواند بر فمی

اي از تمامی افرادي اسـت کـه از طریـق روابـط     شبکه، مجموعه منظور از
خاصی با یکدیگر در ارتباط هستند و از آن جـایی کـه بیشـتر تحقیقـات     
صورت گرفته در مورد عملکرد کارکنان بیشتر در ارتباط با عوامل فردي و 
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عوامل سازمانی بوده است و به دلیل عدم توجه به شبکه روابط اجتمـاعی  
ماعی) یعنی عوامل غیر اقتصادي، مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه     (سرمایۀ اجت

هـا و تعـامالت   هـاي عملکـرد نتیجـه مکانیسـم    که فعالیـت در حالیاست. 
باشند، در مبحث عملکرد در بیشتر تحقیقات صورت گرفتـه،  اجتماعی می

هاي شخصیتی و ساختاري و موقعیت محیطـی پرداختـه   به ویژگی بیشتر
به عنوان یکـی از عوامـل مهـم مـورد      کمتر اعیشده است و سرمایه اجتم

توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق تالش شد تا عوامـل مـرتبط بـا    
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با عملکرد در 

تا هدف تحقیـق کـه بررسـی بسـتگی بـین       مورد بررسی قرار گیرد قزوین
 نان است محقق گردد.سرمایه اجتماعی و عملکرد کارک

  بیان مسأله  -2

مفهوم سرمایه اجتماعی که صبغه جامعـه شناسـانه دارد، بسـتر مناسـبی     
ی بـراي موفقیـت قلمـداد    ـوري سرمایه فیزیکی و انسانی و راهـ براي بهره

شود. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه اجتمـاعی ایجـاد   می
هـاي  سـازند. در دیـدگاه  ی را هموار مـی کنند، راه کامیابی شغلی و سازمان

   انسـانی  نیـروي  و اقتصـادي  و فیزیکـی  ایهـرمـ ـسسنتی مدیریت توسعه، 
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تر از در عصر حاضر براي توسـعه، بیشـ  اما کردند،می ایفا را نقش ترینمهم
آن که به سرمایه فیزیکی و اقتصادي و نیروي انسانی نیاز داشته باشیم، به 

سـرمایه، اسـتفاده از دیگـر     م؛ زیـرا بـدون ایـن   سرمایه اجتماعی نیازمندی
سـرمایه  اي که فاقد مناسب انجام نخواهد شد. در جامعهها به طور سرمایه

شوند. از این رو سـرمایه اجتمـاعی   ها تلف میاجتماعی است، باقی سرمایه
هـا و  توسـعه پـایــدار محسـوب شــده و حکومـت      به عنوان یک اصل در

هاي الزم و شوند که بتوانند با اتخاذ سیاستمیمردانی موفق قلمداد دولت
ارائه راهکارهاي مناسب در ارتباط با جامعـه بـه تولیـد و توسـعه سـرمایه      

  .تر نائل شوندماعی بیشاجت
  دسته بندي وجود دارد: 3براساس تفاوت اساسی اندیشمندان در دیدگاه، 

   مـا  تفاوت بر مبناي سطح تحلیل: برخی از اندیشـمندان ماننـد فوکویا
اند. در مقابل برخـی  نواحی جغرافیایی را در نظر گرفتهویژگی ملت و 

دیگر از اندیشمندان تنها بر یک جنبه از ملت یا یک جنبـه از ناحیـه   
 جغرافیایی تأکید دارند.

  هـاي  نجـاري: بـه طـور صـنفی در تئـوري     تفاوت بر مبناي کـاربرد ه
متنـوعی   صـورت ه هاي متفاوت به سرمایه اجتماعی بگوناگون، نگرش

 کنند.ایی در تعامالت اجتماعی تأکید میبر شدت، فراوانی یا کار
 که چگونـه  تفاوت بر مبناي بررسی مزایا: اندیشمندان این گروه بر این

، تأکیـد دارنـد.   شـوند ر میان یک واحد اجتماعی توزیع میاین مزایا د
ی وانند از وجود سرمایه اجتماعتها، همه افراد میهرچند در همه مدل
هایی در میزان مستقیم بـودن مزایـا وجـود دارد    منتفع گردند، تفاوت

]5.[  
گردد که سرمایه اجتماعی به رمایه اجتماعی از آن جا آشکار میاهمیت س

نی مـورد بررسـی قـرار    عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه مالی و انسا
تواننـد  و شناسایی سرمایه اجتماعی خـود مـی  ها با شناخت گیرد. سازمان

بـا  درك بهتري از الگوي تعامالت بین فـردي و گروهـی داشـته باشـند و     
سازمانی خـود را بهتـر   ند سیستم هايتواناستفاده از سرمایه اجتماعی می

  .درك نمایند
از آن جا که عملکرد کارکنان نتیجه مکانیسـم هـا و تعـامالت اجتمـاعی      

سازمان، ابعاد سرمایه است، بنابراین شناسایی الگوي تعامالت میان اعضاي 
اسـتفاده از  ثر بر عملکرد ضروري است. با ؤاجتماعی به عنوان متغیرهاي م

و  هاي سازمانی را بهتر هدایت نمودهتوان سیستمشناسایی این عوامل می
موجبات استفاده بهینه از نیروي انسانی و بهبود عملکرد سازمان را فراهم 

 تريو شناخت عواملی که تأثیر بیشاعی نمود. شناسایی ابعاد سرمایه اجتم
بـود عملکـرد   تر به این ابعاد در جهـت به بر عملکرد دارند، لزوم توجه بیش

سازد. بدین منظور سازمان با شناسایی نقاط قـوت و  کارکنان را نمایان می
 نقاط ضعف مربوط به سرمایه اجتماعی موجبات بهبود عملکرد سـازمان را 

گیري دقیق این سرمایه مشکل است، ولی هفراهم خواهد نمود. اگرچه انداز
هـا، اهمیـت   طالع از نقش آن در عملکرد سازمانحداقل با توجه به آن و ا

  .شودها مشخص میگذاري بر روابط انسانسرمایه
، ایـن  اندیشمندان در زمینه سرمایه اجتماعی با یکدیگر اختالف نظر دارند

هـاي  ی بـه صـورت  هـاي سـرمایه اجتمـاع   اختالفات سبب گردیده تئـوري 

صـورت   سرمایه اجتماعی به 1هاي موقعیتیتئوريدر مختلفی ارائه گردند. 
شـود و از شخصـی بـه شـخص دیگـر و از      ابزاري و موقعیتی تعریـف مـی  

روانشناسـی  در مقابل در تئوري  .موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت است
 .سرمایه اجتماعی مجموعه عقاید و هنجارهـاي فرهنگـی اسـت   2اجتماعی

به منزله پیامد  ها داوطلبانهکنند که سازمانمی طرفداران این نگرش بیان
نمایند. سرمایه اجتمـاعی از شخصـی بـه شـخص دیگـر      اعتماد، ظهور می

تئـوري  در در نهایـت   .متفاوت است اما به طور مـوقعیتی بـا ثبـات اسـت    
سرمایه  .فرهنگ، منبع اعتماد و همکاري استگردد که بیان می 3فرهنگی

جتماعی در میان افرادي که متعلق به یک فرهنگ هستند ممکن است و ا
همچنین از موقعیتی به موقعیت دیگر با ثبات است. این امـر بیـانگر ایـن    

براي یک کشـور خـاص بسـیار    است که مشخص نمودن سرمایه اجتماعی 
  .ساده است

سرمایه اجتماعی داراي ابعاد شـناختی، سـاختاري و رابطـه ایمـی باشـد.      
هزینه  -4زمان  -3کمیت  -2کیفیت  -1نیز داراي ابعاد  کارکنان کردعمل

سـه   تـأثیر  است که در این تحقیق در نظـر داریـم   پاسخگویی -6نظم  -5
بعد سرمایه اجتماعی را بر عمکرد کارکنان سنجیده تا ارتباط بین سرمایه 
 اجتماعی و ابعاد آن با عملکرد کارکنان در این دانشگاه را مشخص کنیم و

هـر   تأثیر دار بین آنها وجود داشته باشد میزاندر صورتی که ارتباط معنی
بندي نمـاییم، یعنـی مشـخص کنـیم     یک از سه بعد را بر عملکرد اولویت

  کدام بعد سرمایه اجتماعی بیش ترین تأثیر را بر عملکرد دارد؟

  نظري پژوهش مبانی -3

ابعـاد  ات نظـري  براساس موضوع تحقیق و روابط متغیرهاي مسئله و ادبیـ 
باشـد و  ) به نظر جامع و کامل مـی 1998سرمایه اجتماعی از نظر گوشال(

انـد، در بـر دارد، بـه    که دیگر اندیشمندان معرفی نموده به نوعی ابعادي را
بعـد   -3بعـد ارتبـاطی    -2بعـد سـاختاري    -1همین دلیل در این تحقیق
 . همچنـین ) مد نظر قرار خواهد گرفـت 1998شناختی ناهاپیت و گوشال(

نظـم   -5هزینـه   -4زمان  -3کمیت  -2کیفیت  -1کارکنان ابعاد عملکرد
رسد با توجه به ماهیت کـار،  زیرا به نظر می اندانتخاب شده پاسخگویی-6

و اصطالحات به صورت ذیل تعریـف  ها کلید واژه این ابعاد جامعیت دارند.
  گردند:می

نابع بالقوه و بـالفعلی  سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی حاصل جمع م -
است که نتیجه مالکیت شـبکه دوامـی از روابـط کمـابیش نهادینـه شـده       

اي که هریک از اعضاي خود را آشنایی و شناخت متقابل افراد است. شبکه
عتبـار  اکنـد و آن را مسـتحق   وردار مـی ـانی سرمایه جمعی برخـاز پشتیب

خاصـی باشـد یعنـی     بایست از نـوع اي می. البته پیوندهاي شبکهسازدمی
در تعریفـی دیگرسـرمایه اجتمـاعی بخشـی از     . مثبت و مبتنی بر اعتمـاد 

دهد تا با استفاده از آن بـه  جتماعی است که به کنشگر اجازه میساختار ا
  .منابع خود دست یابد

گیرنـده میـزان اشـتراك    مایه اجتمـاعی: ایـن بعـد در بر   بعد شناختی سر-

                                                
1   - situation theories 
2 -Social psychological approach 
3 -culture theory 
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یدگاه یا درك مشترك میـان آنـان   کارکنان یک شبکه اجتماعی در یک د
است و مانند ارتباطاتی به ماهیت ارتباطات میـان افـراد در یـک سـازمان     

گی، نتـایج  ـاشـتراك فرهنـ  گردد: این بعد شامل موارد زیر می .پردازد می
  ].6[باشدگی میـاخت فرهنگی و تنوع فرهنـفرهنگی، شن

الگوي  ري پژوهش،منظور از بعد ساختابعد ساختاري سرمایه اجتماعی:  -
هاي بین افراد است یعنی هـر فـرد بـا چـه کسـانی و چگونـه       کلی تماس

عـد از طریـق چنـد شـاخص قابـل      این ب ).1388(فطرس  دسترسی دارد؟
اندازه گروه، ترکیب گروه، انسـجام گـروه،    گیري است که عبارتند از:اندازه

  ].6[تعامل گروه و مشارکت میان اعضاء گروه است
اي پـژوهش، روابـط   منظور از بعد رابطـه اي سرمایه اجتماعی: بعد رابطه -

دهد آیا کارکنان سازمان با هم ی موجود در سازمان است و نشان میانسان
)که  شـامل اعتمـاد،   1998خیر؟ (ناهاپیت و گوشال در ارتباط هستند یا 

  ].6[هنجارها، تعهد و هویت است 
د از لحـاظ اجـراي   هـاي یـک فـر   عملکرد عبارت است از حاصل فعالیت -

عملکـرد عبـارت اسـت از    وظایف محوله در زمان معین. در تعریفی دیگـر  
هـا از نقطـه نظـر    رسیدن یا پیشی گرفتن از اهداف اجتماعی یا مسئولیت

  .فرد ناظر

  هاي پژوهش  یهفرضمدل مفهومی و  -4

اي مختلـف در بـاب   هـ اي که ابتدا براي شناسایی دیدگاهبر اساس مطالعه
نجام گردید نهایتاً مدل ناهاپیت و گوشال انتخـاب شـد.   اتماعی سرمایه اج

دالیل انتخاب مدل با توجه به ادبیات و مبانی نظري و همچنین بـا توجـه   
  توان گفت:به سابقه موضوع می

دهنـد را  .این دیدگاه ابعاد اصلی که صاحب نظران مورد تأکید قـرار مـی  1
  دهد.پوشش می

ارکنان بوده و در این چارچوب به مطالعه .این دیدگاه در سطح عملکرد ک2
  پردازد. می
  .است آل.این مدل براي مطالعه سرمایه اجتماعی درون سازمان ایده 3

مدل مفهومی پژوهش حاضر به این صورت است که سـرمایه اجتمـاعی از   
  سه بعد تشکیل شده است:

  بعد ساختاري -1
 ايبعد رابطه -2
 بعد شناختی-3

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
 : مدل مفهومی پژوهش1مارهش شکل

  الف ) فرضیه اصلی:
  بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.

  هاي فرعی:هب ) فرضی
ین بعد ساختاري سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان ارتباط معنـاداري  ب

  .وجود دارد
ین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان ارتبـاط معنـاداري   ب

  وجود دارد.
اي سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنـان ارتبـاط معنـاداري    ین بعد رابطهب
  جود دارد.و

  ش پژوهش رو -5

این تحقیق برحسب هـدف از نـوع کـاربردي اسـت زیـرا نتـایج آن بـراي        
یم گیري براي حل مسائل قابل مدیران جهت دستیابی به اطالعات و تصم

بندي کلی، این تحقیق توصـیفی اسـت، زیـرا در    استفاده است. در تقسیم
ه متغیرهاي تحقیق دستکاري نخواهد شد و براي وقوع رویدادها شرایطی ب

 روش گــردآوري اطالعــات نیــز میــدانی شــود. از نظــروجــود آورده نمــی
لی مشـخص کـردن   جا که هدف اصـ چنین از آنباشد. هممی (پرسشنامه)

رابطه بین دو متغیر است بدون آن که هـیچ کـدام کنتـرل شـوند، بـدین      

  عملکرد کارکنان  سرمایه اجتماعی

  بعد ساختاري

  اندازه گروه
  انسجام گروه
  ارتباط گروه
  مشارکت

  

  ايبعد رابطه

  اعتماد
  هنجار

  تعهدات
  احساس هویت

  

  بعد شناختی

  اشتراك فرهنگی
  نتایج فرهنگی

  شناخت فرهنگی
  تنوع فرهنگی
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  لحاظ در تجزیه و تحلیل اطالعات، تحقیق همبستگی است.

  پژوهش و نمونه آماريجامعه  5-1
در دانشـگاه آزاد   (صـف) این تحقیق جامعه آمـاري، کلیـه کارکنـان اداري   

نمونـه   نفر است. 223آنها  شود که تعداداسالمی واحد قزوین را شامل می
آماري با استفاده از روش تصادفی نسبتی از میان جامعه آمـاري انتخـاب   
شده است براي اندازه گیري و سنجش متغیر هاي مـورد نظـر از دیـدگاه    

نفر به صورت تصادفی انتخـاب و پرسشـنامه در    141جامعه آماري تعداد 
اس فرمـول آمـاري   بین آنان توزیع شده است. تعـداد حجـم نمونـه براسـ    

  کوکران برآورد شده است. 

 ابزارهاي گردآوري اطّالعات 5-2

  پژوهش (سرمایه اجتماعی)  مستقلپرسشنامه مربوط به متغیر: الف
 )1998( این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه استاندارد ناهاپیـت گوشـال  

 24در مجمـوع   براي بررسی این متغیـر  است. با توجه به وجود سه مؤلفه
سـوال   7ال براي این قسمت طراحی شده اسـت کـه از ایـن سـواالت     سو

سوال مربوط به  7 اي وسوال مربوط به رابطه 10ساختاري، مربوط به بعد 
  اشد.ببعد شناختی می

  عملکرد کارکنان)(پژوهش  وابسته پرسشنامه مربوط به متغیر: ب
هایی که جهت سـنجش عملکـرد کارکنـان نیـز مـورد      ها و شاخصسنجه

کارشناسی ارشد انتخاب  نامهر گرفته است، از بین چندین پایانرسی قرابر
شده است و مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته اسـت. در ایـن   

نظر قرار گرفته که برگرفتـه از   ه اجزایی براي ارزیابی عملکرد مدپرسشنام
  است.1991مدل لینچ ریچارد، گراس کلوین در سال 

  هاوتحلیل دادهروش تجزیه 5-3
ها و اطّالعات هم از آمار توصیفی و هـم از آمـار   براي تجزیه و تحلیل داده

جداول توزیـع   براي ارائه آمار توصیفیاستنباطی استفاده خواهد شد. از 
فراوانی و اطّالعات مربوط به جداول آن نظیـر فراوانـی، درصـد فراوانـی و     

بـه تجزیـه و تحلیـل اطّالعـات     ها عات مربوط به گویهمیانگین و سایر اطّال
جداول از آمار توصیفی استفاده شـده   رداخته است و همچنین براي ارائهپ

آمـار   آوري شـده از هـاي جمـع  در پژوهش حاضر براي تحلیـل داده . است
از آنجایی که طیف لیکرت  استفاده خواهد شد.spss نرم افزار  استنباطی و

ن تعداد و با توجه به زیاد بود دباشمی ترتیبیهاي اي از نوع طیفدرجه 5
ــاري، ــه آم ــون    نمون ــون پیرس ــا آن، آزم ــب ب ــتگی متناس ــون همبس آزم

بـراي شـناخت وضـعیت فعلـی متغیرهـاي       ايتـک جملـه   tآزمـون  .است
اري، اسمیرنوف کلموگروف براي وضعیت توزیع نمونـه آمـ  آزمون  ،پژوهش

رفتـه اسـت و    ه کارب بندي ابعاد متغیرهااي فریدمن براي رتبهآزمون رتبه
و  واریانس یک طرفهتحلیل ، با دو نمونه مستقل t هايهمچنین از آزمون

استفاده شـده   هاي جانبی پژوهشبراي بررسی یافته LSD آزمون تعقیبی
  است.

  هایافتهتحلیل -6

  باشد:هاي تحقیق به شرح زیر میهاي آماري فرضیهنتایج حاصل از آزمون

مایه اجتماعی و عملکرد کارکنان رابطه فرضیه اول: بین بعد ساختاري سر
  وجود دارد.

ضـریب  درصـد اطمینـان،    95هاي انجام شـده در سـطح   بر اساس آزمون
نشـان   کارکنـان سـرمایه اجتمـاعی و عملکـرد    بـین  ) 207/0همبستگی (

). ρ=027/0>05/00(دهنده همبستگی ضعیف میان این دو متغیر اسـت  
گردد. عی اول تحقیق تأیید میو فرضیه فرشود بنابراین فرض صفر رد می

سرمایه ساختاري رابطه مثبت و معناداري بـا عملکـرد کارکنـان دانشـگاه     
  .اسالمی واحد قزوین دارد

اي سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان رابطـه  فرضیه دوم: بین بعد رابطه
  وجود دارد.

 کارکنـان ) بـین سـرمایه شـناختی و عملکـرد     327/0ضریب همبستگی (
ــ ــان دهنــــ ــد  نشــــ ــن دو بعــــ ــان ایــــ ــتگی میــــ ده همبســــ

شود و فرضیه ). بنابراین فرض صفر رد میρ=0001/0>01/0و05/0(است
سـرمایه شـناختی رابطـه مثبـت و     گـردد.  فرعی دوم تحقیـق تاییـد مـی   

  .معناداري با عملکرد کارکنان دانشگاه اسالمی واحد قزوین دارد
کنان رابطـه  فرضیه سوم: بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد کار

  وجود دارد.
نشان  کارکناناي و عملکرد  ) بین سرمایه رابطه346/0ضریب همبستگی (

). ρ=0001/0>01/0و05/0(دهنده همبستگی میـان ایـن دو بعـد اسـت     
گردد. یید میأشود و فرضیه فرعی سوم تحقیق تبنابراین فرض صفر رد می

رکنـان دانشـگاه   اي رابطه مثبت و معنـاداري بـا عملکـرد کا   سرمایه رابطه
 .اسالمی واحد قزوین دارد

متغیـر مسـتقل کـه شـامل ابعـاد      سـه   در این تحقیق نقـش به طور کلی 
کارکنان سرمایه اجتماعی است بر عملکرد  اي و شناختیساختاري، رابطه

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اسـت.   قزوینواحد دانشگاه آزاد اسالمی 
  که به تفکیـک تـاثیر ابعـاد سـاختاري و     ژوهش انتظار براین بودـدر این پ

کارکنـان دانشـگاه آزاد   شناختی سرمایه اجتماعی بـر عملکـرد    اي ورابطه
 هـا بـر پایـه    . نتـایج بررسـی  باشـد  به صورت مستقیم قزوینواحد اسالمی 

هـاي گـردآوري شـده از نمونــه آمـاري از انتظـارات فـوق حمایــت و       داده
 اي ورابطـه  ر چـه ابعـاد سـاختاري و   پشتیبانی کرده است. به بیان دیگر ه

دهـد بـه تبـع آن    نشـان مـی   ،شناختی سرمایه اجتماعی کارکنان افزایش
 شـناختی همچنین کارکنان در بعـد  . یابدنیز افزایش میعملکرد کارکنان 

  اي هستند.هو رابط به صورت معنادار برتر از بعد ساختاري
عملکـرد کارکنـان از   هاي سـرمایه اجتمـاعی و   بندي مؤلفهبه منظور رتبه

هـاي  . با توجه به رتبـه میـانگین مؤلفـه   آزمون فریدمن استفاده شده است
سرمایه اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد قـزوین بـه     

اي و سـرمایه سـاختاري    اختی، سـرمایه رابطـه  ـایه شنـ ـرمـترتیب ابعاد س
د کارکنـان دانشـگاه   هـاي عملکـر  اند. رتبه میانگین مؤلفـه بندي شدهرتبه

اسـخگویی،  اسالمی واحد قزوین نیز بـه ترتیـب عوامـل کمیـت، هزینـه، پ     
  اند.بندي شدهکیفیت، زمان و نظم رتبه

  گیرينتیجهبحث و  -7

درصد از تغییرات عملکرد کارکنان در اثـر   32با توجه به ابنکه تنها  -الف
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درصد 20تی و درصددر اثر تغییرات بعد شناخ 34اي و تغییرات بعد رابطه
 از ناشــی تغییــرات بقیـه  لــذاباشـد  در اثـر تغییــرات بعـد ســاختاري مــی  

  .باشدمی نشده کنترل و ناخواسته سایرعوامل
ســرمایه کارکنـان مــرد و زن ارزیــابی تقریبـاً یکســانی از متغیرهــاي    -ب

  .اندداشتهاجتماعی و عملکرد 
نی از متغیـر  کارکنان با گروه هاي سنی مختلف ارزیابی تقریبـاً یکسـا   -ج

عنـادار  با این حال، به لحاظ سرمایه اجتماعی تفـاوت م . اندداشته عملکرد
 ارزیـابی  تـر، گـروه سـنی پـایین   کارکنان بـا   ،هااست و با توجه به میانگین

  .اندداشتهسرمایه تري از متغیر پایین
کارکنان با سطح تحصیالت مختلف ارزیابی یکسانی از متغیر عملکـرد   -د

عنادار است و بـا  با این حال، به لحاظ سرمایه اجتماعی تفاوت م .اندداشته
 سطح تحصیالت باالتر (کارشناسی ارشـد) کارکنان با  ،هاتوجه به میانگین

  .اندداشتهسرمایه اجتماعی ارزیابی باالتري از متغیر 
عملکـرد  ان با سابقه کـار مختلـف ارزیـابی تقریبـاً یکسـانی از      ـارکنـک -ه

عنادار است و بـا  ین حال، به لحاظ سرمایه اجتماعی تفاوت مبا ا. اندداشته
ارزیابی باالتري از متغیر  سابقه کاري باالترکارکنان با  ،هاتوجه به میانگین
  .اندداشته سرمایه اجتماعی

  اهپیشنهاد7-1
پیشنهادات به منظور تقویـت ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی و بهبـود عملکـرد       

با توجه بـه نتـایج حاصـل از تجزیـه      قزویندانشگاه آزاد اسالمی کارکنان 
  ها:وتحلیل داده

 ،سرمایه اجتماعی بین بعد ساختاري  با توجه به نتیجه آزمون پیرسون
بـراي   ) اسـت. بنـابراین  207/0و عملکرد کارکنان ضریب همبستگی(

هاي تفریحی و ورزشـی  برنامه دگردتقویت بعد ساختاري پیشنهاد می
ان در ــــارکنـمداخلــه کراي ـبــ ردد وـــ د گاایجــ انـارکنـــراي کـبـ 

سازي زمینه محیطی مبتنی بر کار گروهیو  سازمانهاي گیريتصمیم
 شود.

  بـین سـرمایه شـناختی و عملکـرد      پیرسـون با توجه به نتیجه آزمون
براي تقویت بعد شـناختی  ) است. 327/0ضریب همبستگی( کارکنان

فرهنگــی بـه رسـوم و اشـتراکات     يتوجـه بیشــتر  گـردد پیشـنهادمی 
 .شودکارکنان 

  اي و عملکـرد   بـین سـرمایه رابطـه    پیرسـون، با توجه به نتیجه آزمون
بـراي تقویـت بعـد    ) اسـت کـه   346/0ان ضریب همبسـتگی( ـارکنـک

وابط بـین فـردي،   یت ربه کیف ؛گردداي پیشنهادات زیر ارائه میرابطه
گی براي انجام امـور و وظـایف   ها، شایستمسئولیتها و شفافیت نقش

ت چشم انداز و اهداف سازمانی و وفاي بـه عهـد عمـق    ه، شفافیلمحو
  ه شود.بخشید

  منابع و مآخذ -8
، انتشـارت  "آمار و کاربرد آن در مدیریت"،)1382(آذر؛عادل، مؤمنی؛ منصور،  ]1[

 سمت، جلد اول، چاپ نهم.

انتشـارت   ،"آمار و کاربرد آن در مدیریت"،) 1381(منصور آذر؛عادل، مؤمنی؛ ]2[
 دوم، چاپ ششم.  سمت، جلد 

مدیریت عملکرد. راهبردهاي کلیدي و راهنمـاي  "، )1385 (رمسترانگ؛ مایکل، آ ]3[
، سازمان انتشـارات جهـاد دانشـگاهی    امیر وهابیان ترجمه سعید صفري و عملی

 واحد تهران، تهران، چاپ اول.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکـرد کارکنـان   "، )1388(؛ احمداکبري ]4[
نامه کارشناسی ، پایان"(با تأکید بر عدالت سازمانی) شاورزي استان قزوینبانک ک

  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین.انسانی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان "، )1388(امامقلی؛ فاطمه ]5[

سـی ارشـد   مـه کارشنا نا، پایـان "در مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین
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