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  طراحی مدل تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاري و سرمایه اجتماعی کارکنان 

  *میر مهرداد پیدایی
  (عهده دار مکاتبات) ایران ،تهران، واحد شهر ري ،دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده مدیریت و حسابدارياستادیار 

  1392دي : رشیپذ ،1392 مهر، اصالحیه: 1392تیر : افتیدر خیتار

  چکیده

حقیق حاضر بـا هـدف تبیـین رابطـه بـین کیفیـت زنـدگی کـاري و سـرمایه اجتمـاعی کارکنـان در یـک سـازمان آموزشـی انجـام شـده اسـت. ایـن                   ت 
سـازي  گیـري از روابـط ریاضـی بـه دنبـال شـبیه      شـود کـه بـا بهـره    پژوهش از حیث هدف کاربردي بوده و از لحاظ طـرح تحقیـق، توصـیفی تلقـی مـی     

نفــر بــه روش تصــادفی  96امعــه آمــاري ایــن تحقیــق کلیــه کارکنــان ســازمان بــوده کــه بــا اســتفاده از فرمــول کــوکران  جین متغیرهاســت. روابــط بــ
هـاي عصـبی فـازي انطبـاقی بهـره گرفتـه شـده کـه         سـازي ایـن تحقیـق از شـبکه    نـد مـدل  آیاي انتخاب و مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت. در فر   طبقه

ــار  ــدگی ک ــه شــده اســت   در معمــاري آن متغیرهــاي کیفیــت زن ــوان خروجــی در نظــر گرفت ــه عن ــوان ورودي و ســرمایه اجتمــاعی ب ــه عن ــراي  .ي ب ب
 هاي امتحانی که در قالب آموزش هیبریدي صورت گرفته، استفاده شده است.هاي آموزشی و دادهاعتبارسنجی مدل از داده

  اقی.هاي عصبی فازي انطبکیفیت زندگی کاري، سرمایه اجتماعی، شبکه هاي کلیدي:واژه

مقدمه -1

طـور مسـتقیم بـه اسـتفاده از منـابع      ه ها بـ حاضر توفیق سازماندر حال 
رو نگـرش  انسانی متکی به علـوم رفتـاري کـاربردي بسـتگی دارد. از ایـن     

در ادبیات مربوط به مدیریت به انسان شده، نگرش راهبـردي  که جدیدي 
بنـابراین   هم خـالق آن اسـت،   به این معنا که انسان هم عامل کار و است.

ــازمان دارد و  ــازمانی از  نقــش محــوري در تحــول س تحــوالت عظــیم س
  گیرد.فکري این عامل سرچشمه می هاي نامحدودتوانمندي

ترین منبع هـر سـازمان مطـرح    انی به عنوان با ارزشــاین منابع انسبنابـر
 فراهم نمودن شرایط روحـی و  شک حفظ این منابع با ارزش وباشد بیمی

کـه  از آنجـایی گیـرد   هاي هر سـازمان قـرار  سب باید جز اولویتروانی منا
شـود لـذا فـراهم    سپري می کار یک سوم عمر هر کارمند در محیط تقریباً

ترك خدمت کارکنان را تمایل به ، میزان در سازمانآوردن شرایط مطلوب 
شود بـی  اثربخش وي در سازمان می منجر به ماندگاري دهد وکاهش می

 حد زیادي آسایش فکري و مین معیشت تاتأ امل رفاهی وتردید وجود عو
موجب رضایت شغلی  کند ومین میتأ آرامش خیال کارکنان هر سازمان را

 . درحالی که در گذشته فقط بر زندگی شخصی (غیر کـاري) ]16[شودمی
نـدگی  شد. امروزه در مدیریت معاصر مفهوم مـدیریت کیفیـت ز  تأکید می

اي در سراسـر دنیـا مبـدل شـده اسـت.      مـده کاري به موضوع اجتماعی ع
هـاي جدیـدي   طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاري در جسـتجوي نظـام  

شخصـی   براي کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاري و
  خود تعامل برقرار کنند.

                                                
 peidaie@yahoo.com 

 رنده ـاري در برگیـــدگی کـــمعتقــد اســت کــه کیفیــت زنــ     رابینــز
بـا هـدف ایجـاد تغییـر در سـازمان بـه        هـاي متعـددي اسـت کـه    برنامـه 

کیفیـت زنـدگی کـاري را چنـین تعریـف       کولـد  .]12[ آینـد اجراء در می
حرکتـی جهـت    هـاي کـاري و  روش طراحـی مجـدد بـراي تـیم     ؛کندمی

ــد.  ــازمانی باش ــی س ــزایش اثربخش ــن    اف ــه ای ــانی ب ــابع انس ــدیریت من م
ــاري و   ــط کـ ــه روابـ ــیده کـ ــایتی و درك رسـ ــه و  حمـ ــعه یافتـ     توسـ

  .باشدوري میهرهب هاي افزایش رضایت شغلی وپذیر از راهطافانع
ــه   ) معتقــد اســت1999( ســال گــریفین ــدگی کــاري ب کــه کیفیــت زن

مثابـه هرمـی اسـت کـه مفـاهیم آن شـامل رضـایت از زنـدگی (در راس         
ــغلی  ــایت شـ ــرم)، رضـ ــط آن) و هـ ــایر  (در اواسـ ــایت از سـ ــز رضـ      نیـ

 اران وـهمکـ  ن حقـوق و هـاي مخـتص کـار نظیـر رضـایت از میـزا      جنبه
در نتیجــه محــدوده کیفیــت زنــدگی کــاري فراتــر از  ؛شــودنــاظران مــی

  رضایت شغلی است.
ــا    ــان آن در مــراودات ب ســازمانی از ســرمایه برخــوردار اســت کــه کارکن

ــا ســازمان یکــدیگر و  مشــتریان از ســهولت ســادگی و هــا ودر ارتبــاط ب
شناســان ماننــد امعــهانعطـاف بــاالیی برخوردارنــد. از ایــن رو برخــی از ج 

اي از یــک ســاخت اجتمــاعی کلمــن ســرمایه اجتمــاعی را شــامل جنبــه
کــه در نبــودن آن دســت  تعــامالت افــرادي را انــد کــه روابــط ودانســته

ســازد. وي ســرمایه انســانی را بــه منزلــه پــذیر مــییــافتنی نبــود امکــان
بـه صـورت ابـزاري     سـرمایه اجتمـاعی را   کنـد و هدف غـایی مطـرح مـی   

  ].2[ بردول به سرمایه انسانی به کار میبراي حص
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سرمایه اجتماعی داراي تعاریف گوناگونی است از جمله آنها تعریف رابرت 
هـایی از  ن جنبهپوتنام که معتقد است: سرمایه اجتماعی، عبارت است از آ

اعتقاد متقابل)  هاي اجتماعی واز قبیل هنجارها، شبکهسازمان اجتماعی (
ی افراد را براي دستیابی به منافع مشترك، تسـهیل  هماهنگ که همیاري و

  می کنند.
اي بــراي ســرمایه باتوجــه بــه ایــن تعریــف، پوتنــام نقــش تعیــین کننــده

هــر چـه دلپــذیر کــردن   اجتمـاعی در جهــت کیفیــت زنـدگی روزمــره و  
دانـد کـه از   آن قایـل اسـت. او اهمیـت سـرمایه اجتمـاعی را درایـن مـی       

ــراي ب ــالقوه هــرهطریــق دانــش، شــانس مــا را ب وري بیشــتر از امکانــات ب
ــی  ــود م ــه بهب ــود در جامع ــل   موج ــراد، قاب ــه اف ــی ک ــد. در محیط بخش

یـک بـه مثابـه فـاعلی آگـاه، کـنش متقـابلی را بـه          هـر  اعتماد هستند و
کننـد، انجـام کارهـاي روزمـره     طور مداوم با همشهریان خـود تکـرار مـی   

  .هاي کمتري به دنبال دارندمعامالت اجتماعی، هزینه و

  بیان مسأله -2

کـه سـازمان مـورد مطالعـه در چرخـه عمـر سـازمانی خـود از         از آنجـایی 
باشـد و  مرحله رشد گـذر کـرده و در آسـتانه ورود بـه مرحلـه بلـوغ مـی       

ــه توســعه کیفــی   در فراینــد توســعه خــدمات آموزشــی خــود، مجبــور ب
ــدون      ــیر ب ــن مس ــت در ای ــر ک ــذا ح ــت ل ــی اس ــعه کم ــا توس ــراه ب      هم

باشـد.  سرمایه هـاي انسـانی شـاداب و کارآمـد میسـر نمـی      گیري از بهره
اي از ســهم ایـن امـر در کنـار ظهــور رقبـاي متعـدد کــه قسـمت عمـده       

ــر چــه     ــزوم توجــه ه ــه خــود اختصــاص داده، ل ــه ب آمــوزش را در جامع
ــرمایه   ــعه س ــه توس ــازمان را ب ــن س ــتر ای ــزایش بیش ــاعی اف ــاي اجتم    ه

هـاي ارتبـاطی،   شـبکه دهد تـا بـا تکیـه بـر آن بتوانـد ضـمن توسـعه        می
  زمینه جلب مشارکت و اعتماد عمومی را نیز فراهم سازد. 

در همـین راسـتا تحقیـق حاضــر بـه دنبـال تبیــین رابطـه بـین کیفیــت        
ــه عنــوان مهمتــرین عامــل بهــره  وري منــابع زنــدگی کــاري کارکنــان، ب

هـاي اجتمـاعی، بـه عنـوان مهمتـرین عامـل مـوثر بـر         انسانی و سـرمایه 
ــراي وزشــی در ســازمان مــورد مطالعــه مــی توســعه خــدمات آم باشــد. ب

شـود کـه چـه ارتبـاطی بـین      تحقق هدف فـوق ایـن سـوال مطـرح مـی     
ــن      ــا در ای ــاعی آنه ــرمایه اجتم ــان و س ــاري کارکن ــدگی ک ــت زن کیفی

هـاي کیفیـت زنـدگی    د دارد؟ میـزان تـاثیر گـذاري متغیـر    سازمان وجـو 
یــت کــاري (پرداخــت منصــفانه، محــیط کــار ایمــن، قرصــت رشــد و امن

ــی، توســعه قابلیــتمــداوم، قــانون انســجام اجتمــاعی و فضــاي هــا، گرای
ــار)   ــی ک ــه     کل ــت؟ و چگون ــدر اس ــاعی چق ــرمایه اجتم ــاي س ــر ارتق     ب

ــی ــرمایه    م ــاري و س ــدگی ک ــت زن ــاي کیفی ــین متغیره ــط ب ــوان رواب ت
  سازي نمود؟اجتماعی کارکنان را مدل

  مبانی نظري  -3

  مفهوم کیفیت زندگی کاري 1-3
 1970روع بحــث کیفیــت زنــدگی کــاري کــه از اوایــل دهــهزمــان شــ از

 از هـاي مختلـف ارائـه و   مطرح شد تاکنون صـدها کتـاب، مقالـه ونظریـه    
ــه اســت نگــرش  ــورد بررســی قرارگرفت ــف م ــه جــاري زوایــاي مختل  ب

 کارکنـان،  منـافع  بـه  مربـوط  هـاي  جنـب  کیفیت زنـدگی کـاري کلیـه   
 واقـع  در دهـد مـی  قـرار  مـدنظر  زمـان  هـم  را جامعـه  و سـازمان  منافع

مـد   گونـاگون  نیازهـاي  کـه  اسـت  جـامعی  برنامـه  کـاري  زندگی کیفیت
 کـردن  یکنواخـت  کـار،  محتـواي  تغییـر  بـه  محـدود  و دهد نظر قرارمی

 شـغل  سـازي  غنـی  و سـازمانی  بهبـود  کـار،  اسـتانداردهاي  و قـوانین 
کـردن   انسـانی  بـه  مـذکور،  عوامـل  کلیـه  بـه  توجـه  ضـمن  که. بلنیست

 از کارکنـان  در انگیـزه  و عالقـه  ایجـاد  منظـور  بـه  کـار  محـیط  و کـار 
 بهبـود  و پیشـرفت  هـاي  زمینـه  نیازهـاي آنـان،   بـه  پاسـخگویی  طریـق 

 و جلـب مشـارکت   آنـان،  شخصـیت  بـه  احتـرام  آنـان،  هـاي شایسـتگی 
       نیـز  کـار  محـیط  روانـی  و فیزیکـی  عوامـل  بـه  توجـه  و همکـاري 

 ولیتمسـئ  احسـاس  نـوعی  کـاري  زنـدگی  کیفیـت  واقـع  در دپـرداز می
 نیـز  کارکنـان   منـافع  بـه  کـه  کنـد مـی  ایجـاد  مـدیران  در اجتمـاعی 
 نماینـد.  تضـمین  را سـازمان  منـافع  متقـابالً  نیـز  کارکنـان  تـا  بیاندیشند

ــز  ــد کنت ــب 1988( هارول ــی از جال ــاد دارد یک ــرین روش) اعتق ــاي ت ه
بــرانگیختن کارکنــان برنامــه کیفیــت زنــدگی کــاري اســت. ایــن برنامــه  

ــک روش  ــده ی ــان دهن ــغل   نش ــی ش ــه در طراح ــام گون ــا ونظ ــک ه       ی
گشــاي نویــد بخــش در قلمــرو گســترده شــغلی اســت کــه ریشــه در  راه

 اجتمــاعی در مــدیریت دارد. مینتزبــرگ   -هــاي فنــی نگــرش نظــام 
 افـرادي کـه نیازهـاي آنــان در   معتقـد اســت  ) در طراحـی شـغل   1973(

ــر رفتــه اســت شــغل  هــاي نیازهــاي ایمنــی ورده هــاي هماننــد آن فرات
دهنــد در عــین حــال افــرادي کــه در مرحلــه  تخصصــی را تــرجیح مــی

ــغل    ــه ش ــد ب ــاالتر قراردارن ــاي ب ــرایش   نیازه ــه گ ــترش یافت ــاي گس ه
بیشتري دارند. شاید بـه همـین علـت اسـت کـه کیفیـت زنـدگی کـاري         

) معتقــد اســت 1991( اســتیفن رابینــز نمایــد.اي برجســته مــیمســئله
ــوا و  ــه محت ــرن   ک ــاغل ق ــی مش ــورد بحــ  طراح ــا م ــان وه  ث مهندس

شناسـان، جامعـه   اقتصاددانان بـوده اسـت. امـا در چنـد دهـه اخیـر روان      
بـه   کـم ذهـن خـود را   سـایر دانشـمندان علـوم اجتمـاعی کـم      شناسان و

ــن     ــد. ای ــدان معطــوف کردن ــات مســائل انســانی کارمن ــه مراع ــت ب عنای
بـه مراعـات مسـائل انسـانی در محتـواي مشـاغل توجـه         امرسبب شد تا
تـر کـردن کـاره منجـر شـود.      الوه بـر آن بـه تخصصـی   عـ  بیشتري شود و

ایــن تغییــر رویکــرد ســبب مطــرح شــدن کیفیــت زنــدگی کــاري شــده  
اســت. امــروزه کیفیــت زنــدگی کــاري بــراي بیــان نظریــه هــاي جدیــد  

شــکوفا شــدن   طراحــی شــغل بــه منظــور افــزایش رضــایتمندي و     
ــون   ــان، محمــل مناســبی اســت. والت ــار کارکن ) 1974( اســتعدادهاي ک

ــن     معتقــد ــد. ای ــاط دارن ــا یکــدیگر ارتب ــا ب ــر ه ــه هشــت متغی اســت ک
شـرایط کـاري سـالم     کـافی،  متغیرها شـامل جبـران خـدمت منصـفانه و    

ــترش و ،ایمــن و ــان گس ــت امک ــتفاده از ظرفی ــان،اس ــاي انس ــان  ه امک
ــت شــغلی و ــاري،    امنی ــازمان ک ــاعی در س ــتالف اجتم ــی، ائ ــد دائم رش

باشـد. بـه نظـر    کـار مـی  نقـش متعـادل    ،اعتقاد به لزوم حاکمیـت قـانون  
ــک    او ــوان اعضــاي ی ــزان ت ــارت اســت از می ــدگی کــاري عب کیفیــت زن

ــق       ــود از طری ــردي خ ــم ف ــاي مه ــودن نیازه ــرآورد نم ــازمانی در ب س
) معتقـد اسـت کـه زنـدگی     1991( باشـد. وك چیـو  تجربیات خـود مـی  

ــک مجموعــه از تکنیــک  ــ کــاري ی ه هــاي معــین نیســت بلکــه بیشــتر ب
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جوي بهبـود شـرایط کـل محـیط کـار      عنوان روشـی اسـت کـه در جسـت    
ــا واحــدهاي فرعــی آن مــی  در  کریمــی وحــاجیباشــد. کــل ســازمان ی

ارزش  معتقدنـد کـه منظـور از کیفیـت زنـدگی کـاري اهمیـت و        رنگریز
 .]10[ باشـد هـاي نیـروي انسـانی در محـیط مـی     قائل شدن بـه فعالیـت  

ــی ــاد جزن ــک     اعتق ــتن ی ــوم داش ــه مفه ــاري ب ــدگی ک ــت زن دارد کیفی
جالــب  وب، شــرایط کــاري خــوب، پرداخــت مزایــاي خــوب ونظــارت خــ

   .]9[ امتناع کننده است تر از همه، کار چالش گرانه و
مفهـوم   تـوان چنـد ویژگـی محـوري بـر     تعـاریف فـوق مـی    مروري بـر  با

 نتـوان بـه بـرآورد   مهمتـرین آنهـا مـی    برشـمرد کـه از   کیفیت زندگی را
بـود شـرایط کــل   به کامـل نیازهـاي ذینفعـان از طریـق تجربیــات خـود،     

ــار، همکــاري و ــل و محــیط ک شــدن اســتعداهاي  شــکوفا ســازش متقاب
ــا  ــده ب ــوق و  کارکنــان اشــاره کــرد. نگارن ــاریف ف ــه تع ــژوهش  توجــه ب پ
کارکنـان   آنـان بـر سـرمایه اجتمـاعی      انجـام شـده درصـد بررسـی تـاثیر     

  .باشدمیموسسه آموزشی مورد مطالعه 
ــه   ــه جنبـ ــاري کلیـ ــه کیفیـــت زنـــدگی کـ ــاري بـ ــاي نگـــرش جـ هـ

ــازمان و    ــان، س ــافع کارکن ــه من ــوط ب ــد     مرب ــان م ــم زم ــه را ه جامع
ــرار مـــی ــر قـ ــه  نظـ ــاري برنامـ ــع کیفیـــت زنـــدگی کـ ــد در واقـ دهـ

ــه ــی   جامع ــرار م ــر ق ــد نظ ــاگون را م ــاي گون ــه نیازه ــت ک ــد اي اس ده
 محـــدود بـــه تغییـــر محتـــواي کـــار، یکنواخـــت کـــردن قـــوانین و و

ــتاندارد ــازمانی و  اس ــود س ــار بهب ــاي ک ــی ه ــغل غن ــازي ش ــت.  س نیس
ــردن         ــانی ک ــه انس ــذکور، ب ــل م ــه عوام ــه کلی ــه ب ــمن توج ــه ض بلک

ــار و ــه و    ک ــاد عالق ــور ایج ــه منظ ــار ب ــیط ک ــان   مح ــزه در کارکن انگی
 هــاي پیشــرفت و ، زمینــهاز طریــق پاســخگویی بــه نیازهــاي آنــان    

ــود شایســتگی  ــرام بــه شخصــیت آنــان، جلــب      بهب هــاي آنــان، احت
ــارکت و ــاري و مش ــی ر    همک ــل فیزیک ــه بــه عوام ــی محــیط  توج وان

واقـــع کیفیـــت زنـــدگی کـــاري نـــوعی  پردازنـــد. درکـــار نیـــز مـــی
ــی    ــاد م ــدیران ایج ــاعی در م ــئولیت اجتم ــاس مس ــه  احس ــه ب ــد ک کن

ــافع         ــابالً من ــز متق ــان نی ــا کارکن ــند ت ــز بیاندیش ــان نی ــافع کارکن من
   .سازمان را تضمین نمایند

 کـافی،  و منصـفانه  پرداخـت  مولفـه  هشـت  )1973( والتـون  ریچـارد 
 مـداوم،  امنیـت  و رشـد  فرصـت  تـأمین  بهداشـتی،  و ایمن يمحیط کار

ــانون ــی ق ــازمان در گرائ ــار، س ــتگی ک ــاعی وابس ــدگی اجتم ــ زن  اريک
یکپــارچگی و انســجام اجتمــاعی در ســازمان،  زنــدگی، کلــی فضــاي

هـاي کیفیـت زنـدگی کـاري     هاي انسانی بـه عنـوان مولفـه   توسعه قابلیت
  مطرح کرده اند.

مه این متغیرهـا بـا   ل ولتون این است که هنکته حائز اهمیت در مورد مد
  پذیرند.داشته و از همدیگر تاثیر مییکدیگر ارتباط 

  

  
  ): مولفه هاي کیفیت زندگی کاري از نظر والتون1شکل شماره (

   سرمایه اجتماعی 2-3
تقابل با دیگران نیازهـاي خـود را برطـرف     تعامل و طور ذاتی دره انسان ب

حـدي   نقـش آنهـا تـا    ها ود. اثرات این کنشران امور می کنگذ ساخته و
سـازد. امـا در ایـن میـان     ، زنـدگی را غیـر ممکـن مـی    است که حذف آن

به شناسایی این  ،دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه درجوامع
را سـرمایه   به مجموع عـواملی پـی بـرده انـد کـه آن      کنش ها پرداخته و

یـا   ی حاصـل انباشـت منـابع بـالقوه و    اند. سرمایه اجتماعاجتماعی نامیده
مهارت ها) است که مربوط بـه مالکیـت یـک     بالفعلی (مانند تخصص ها و
 بیش نهادینه شده در بین افرادي است کـه بـا   شبکه بادوام از روابط کم و

ــاعی از دو      ــرمایه اجتم ــود. س ــی ش ــاد م ــروه ایج ــک گ ــویت در ی  عض
ن حیثیت می تـوان  از ای تشکیل شده است و "اجتماع"و "سرمایه"مفهوم

غیرفردي دانست . نوعی توشـه فزاینـده در    آن را داراي ماهیتی فزاینده و
 در نیل به هدف و آن را جامعه که به واسطه خود جامعه ایجاد می گردد و

کنـد. ایـن مفهـوم نوپـا ماننـد دیگـر سـرمایه        حفظ خود جامعه یاري می
البته با کمبود  و اهمیت است انسانی داراي ارزش و اقتصادي و فیزیکی و

منابع نیز روبروست. واژه سرمایه فرد را قادر می سازد تا ارزشی به وجـود  
آورد، کاري انجام دهد، به هدفی نایل شود، ماموریتی را در زندگی انجـام  

فـرض بنیـادین کـه پشـت ایـده       ].13[ نقشی در جهان ایفـا کنـد   داده و
سـرمایه   "ت یعنـی سرمایه اجتماعی قـرار دارد نسـبتا سـاده وروشـن اسـ     

این تعریـف کلـی بـا     "گذاري در روابط اجتماعی با پیوندهاي مورد انتظار
پژوهشـگران سـرمایه    تغییرهاي گوناگونی کـه بوسـیله صـاحب نظـران و    

 اجتماعی بیان شده سازگار است، افـراد بـراي تولیـد سـود در تعـامالت و     
مـانع موجـود در شـبکه هـاي      کننـد و شبکه هاي اجتماعی شـرکت مـی  

  مشارکت، باعث افزایش سود در جامعه می گردند.
صورت آنچه که امروزه مد نظر است بـه  ه کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی ب

 رایج شده است اما این به معناي این نیسـت کـه در   1990دهه تدریج در
ــار   ــن مفهــوم نباشــد. در آث ــري از ای ــار جامعــه شناســان کالســیک اث  اث

ن مارکس وبر، دورکیم، زیمـل، پارسـونز   جامعه شناسان چو اندیشمندان و
توان به جستجوي ایـن مفهـوم پرداخـت کـه بـه مفـاهیمی همچـون        می
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اعتماد اجتماعی توجـه شـده کـه هریـک      ها واضطرار، نفع جمعی، ارزش
  ].7[گیرد می در بر ابعادي از مفهوم سرمایه اجتماعی را

عی سـرمایه  مـوق  سرمایه اجتماعی در روابط میان افراد تجسم می یابـد و 
وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه اي دگرگون شـود  ه اجتماعی ب

  ].15[ که کنش را تسهیل کند
ـ    سرمایه اجتماعی در ویـژه در  ه جریان اصلی جامعه شناسـی امریکـایی ب

 روایت کارکرد گرایانه آن عبارت است از :
نسـانی  شـبکه هـایی کـه در میـان گروهـاي ا      جانبه، تعامالت و روابط دو

جماعت خاصی بـه   سطح اعتمادي که در میان گروه و گردند وپدیدار می
   هنجارهایی پیوسـته بـا سـاختار اجتمـاعی یافـت      عنوان پیامد تعهدات و

  شود.می
هـاي ذیـل در یـک سیسـتم     سرمایه اجتماعی را می توان حاصـل پدیـده  

گروهـاي   ،اعتمـاد متقابـل، تعامـل اجتمـاعی متقابـل      اجتماعی دانسـت. 
گروهـی، احسـاس وجـود تصـویري      جتماعی، احساس هویـت جمعـی و  ا

  مشترك از آینده و کار گروهی
هـاي اجتمـاعی   سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهاي موجود در سیسـتم 

وجـب  م است که موجب ارتقاء سطح همکاري اعضـاي جامعـه گردیـده و   
گـردد. فوکویامـا   ارتباطـات مـی   هـاي تبـادالت و  پایین آمدن سطح هزینه

مایه اجتماعی را به عنوان توانایی افراد براي کار بـا یکـدیگر در جهـت    سر
  ].14[ کندسازمان تعریف می اهداف عمومی در گروهها و

هاي عینی ) سرمایه اجتماعی دو مولفه پیوستگی1999به نظر باکستون ( 
یـک فضـاي اجتمـاعی بـه      در بین افراد بعنوان شبکه عینـی کـه افـراد را   

گیـري روابـط   نوعی پیوند ذهنی که موجب شکل دهد ویکدیگر پیوند می
روابط عاطفی مثبت اعضاي جامعـه نسـبت بـه     مبتنی بر اعتماد متقابل و

 گردد. سرمایه اجتماعی نوعی انرژي بالقوه ویکدیگر می شود را شامل می
تسهیل کننده کـنش اسـت کـه مـی توانـد در سـطوح مختلـف سـاختار         

  ].1[ ن مورد استفاده قرار گیردکال سطوح خرد، میانی و ،اجتماعی
که  "اعتمادي است هنجارها و ،هاشبکه" سرمایه اجتماعی با تعریف پاتنام

سازد تا به طور مـوثري بـا همـدیگر کـنش     قادر می مشارکت کنندگان را
  ].6[ اهداف مشترك شان را پیگیري نمایند داشته باشند و

که کنشگران آن را  سرمایه اجتماعی را منبعی تعریف کرد”) 1983بیکر (
سـپس در پیگیـري منـافع     گیرنـد و از ساختارهاي خاص اجتماعی بر می

برنـد: سـرمایه اجتمـاعی بـه واسـطه تغییـر در روابـط        خود به کارش می
  ].5[ "آیدکنشگران به وجود می

هاي عینـی  ) سرمایه اجتماعی دو مولفه پیوستگی1999به نظر باکستون (
یـک فضـاي اجتمـاعی بـه      در ی که افراد راعنوان شبکه عینه بین افراد ب

گیـري روابـط   نوعی پیوند ذهنی که موجب شکل دهد ویکدیگر پیوند می
روابط عاطفی مثبت اعضاي جامعـه نسـبت بـه     مبتنی بر اعتماد متقابل و

 گردد. سرمایه اجتماعی نوعی انرژي بالقوه ویکدیگر می شود را شامل می
در سـطوح مختلـف سـاختار     توانـد تسهیل کننـده کـنش اسـت کـه مـی     

  ].1[ کالن مورد استفاده قرار گیرد میانی و ،سطوح خرد ،اجتماعی
 
  

  تعاریف سرمایه اجتماعی ): 1(شماره جدول 
 تعریف سال نویسنده

 1999 باکستون
تسهیل کننده کنش است  سرمایه اجتماعی نوع انرژي بالقوه و

تواند در سطوح مختلف ساختار اجتماعی مورد که می
 ستفاده قرارگیردا

 1997 فوکویاما
نمونه ملموسی از یک  شکل گرفته و سرمایه اجتماعی را

داند که باعث ترویج همکاري بین دو یا چند هنجار غیرمی
 شودفرد می

 1990 پاتنام
اعتمادي است که مشارکت کنندگان را  ها، هنجارها وشبکه

باشد قادر میسازد تا به طور موثري با همدیگر کنش داشته 
 واهداف مشترکشان را پیگیري نمایند

 1988 کلمن
وجود آن دسترسی به  با سرمایه اجتماعی مولد است و

راهی براي همبستگی  شود واهداف سهل الوصول تر می
 نظریه اجتماعی با نظریه اقتصادي

رانو 
 ویتر

1985 
پیوند که کاري به وقوع می توسعه اقتصادي از طریق ساز و

دهد تادر ابتدا از مزیت عضویت در اجتماع ه میبه افراد اجاز
 خود استفاده نماید

 1983 بیکر
سرمایه اجتماعی به واسطه تغییر در روابط کنشگران بوجود 

 آیدمی

 1982 لین
کند که به مثابه منابع نهفته در ساختار اجتماعی تعریف می

 هدفمند قابل دسترس  یا گردآوري است باکنش

 1977 لوري
هاي اجتماعی بصورت اي از منابع که در سازمانمجموعه

 در جامعه پذیري افراد ورشد شناختی و ذاتی وجود دارد و
 اجتماعی موثر است

 1961 جاکوب
مختلط  هاي قدیمی وهاي اجتماعی فشرده در محدودهشبکه

 دهندشهري صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می

  
هاي از آن جنبه (عبارت است اجتماعی وجه به تعریف پاتنام از سرمایهبا ت

اعتماد متقابل  هاي اجتماعی واز سازمان اجتماعی ازقبیل هنجارها، شبکه
براي دستیابی به منافع مشترك تسـهیل   هماهنگی افراد را که همیاري و

اي در جهـت  توان گفت که این تعریـف نقـش تعیـین کننـده    کند) میمی
  چه دلپذیر کردن آن قایل است. هر روزمره و بهبود کیفیت زندگی

  مدل مفهومی تحقیق  3-3
کار گرفته شده در مدل والتون و امکـان  ه با توجه به جامعیت معیارهاي ب

هـاي  مـورد مطالعـه و همچنـین اهمیـت شـاخص     ارزیابی آن در سازمان 
سرمایه اجتماعی مدل پونتام (هنجارها، اعتماد و شبکه) در فرایند توسعه 

مـدل مفهـومی تحقیـق حاضـر      ،ی این موسسه آموزشیهاي انسانسرمایه
  به شکل زیر تدوین گردیده است:ر این دو نظر یه و مبتنی ب
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  ): مدل مفهومی تحقیق2(شماره  شکل
در مدل مفهومی فوق کیفیت زندگی کاري به عنوان متغیر مسـتقل  در 

  زیر است:هاي آن به شرح مولفه که نظرگرفته شده
نیـز تناسـب    پرداخت مساوي براي کـار مسـاوي و   پرداخت منصفانه: -

نیز تناسب آن بـا   ها با معیارهاي اجتماعی معیارهاي کارکنان وپرداخت
  دیگر انواع کار.

از نظـر   ایجـاد شـرایط کـاري ایمـن و     بهداشـتی:  محیط کار ایمـن و  -
  نیز تعیین ساعت کار منطقی. فیزیکی و

-: فراهم کردن زمینه بهبود توانـایی امنیت مداوم د وتامین فرصت رش -
کارگیري مهارت کسب ه فرصت هاي ب ،هاي پیشرفتفرصت، هاي فردي

  .اشتغال امنیت در زمینه در آمد وتامین  شده و
زادي محض بدون واهمـه  آفراهم بودن زمینه  گرایی در سازمان:قانون -

نون نسـبت بـه سـلطه    نافذ بودن سـلطه قـا   العمل مقام باالتر واز عکس
  (نظریه والتون) انسانی.

نحـوه برداشـت (ادراك) کارکنـان     وابستگی اجتماعی زنـدگی کـاري:   -
  درباره مسئولیت اجتماعی در سازمان 

دیگـر   تعادل بین زندگی کاري و برقراري توازن و فضاي کلی زندگی: -
زنـدگی   تحصـیل و  ، هاي زندگی کارکنان که شامل اوقات فراغـت بخش
  ادگی است. خانو

فضـاي    ایجـاد جـو و   انسجام اجتماعی در سـازمان کـار:   یکپارچگی و -
و اینکه آنـان مـورد   ه احساس تعلق کارکنان به سازمان کاري مناسب ک

   .نیاز سازمان هستند تقویت کند
هـایی نظیراسـتفاده از   فراهم نمودن فرصت هاي انسانی:توسعه قابلیت -

هاي گونـاگون  مهارت مند شدن ازبهره کنترلی در کار و خود استقالل و
  .سترسی به اطالعات متناسب با کارد و

ه در نظـر گرفتـه کـه    همچنین سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسـت 
  باشد:به شرح زیر میهاي آن مولفه

 هاي اجتمـاعی قـرار  رفتار معینی هستند که براساس ارزش هنجارها: -
به صورت هنجارهاي اجتمـاعی در  هاي اجتماعی به تدریج دارند، ارزش

  کند.رعایت آنها جامعه انتظام پیدا می آیند که بامی

زمینه مشـارکت   هاي مهم روابط انسانی و: اعتماد یکی از جنبهاعتماد -
  باشد. همکاري میان اعضاء جامعه می و
منظور از شبکه اجتماعی گروهی از افـراد وابسـته بـه یکـدیگر      شبکه: -

سـرمایه اجتمـاعی رابطـه     یک ویژگی مشـترك دارنـد.  است که معموال 
 یابنـد و ها سامان مـی مکرر بین افراد است. این روابط اغلب درون شبکه

  نتیجه روابط اجتماعی هستند.
هاي کیفیت زندگی کاري با همدیگر رابطه داشـته و  از آنجایی که مولفه

یگر مـرتبط  پذیرند لذا در مدل مفهومی ارائه شده با همدتاثیر و تاثر می
  اند.گشته

  روش -4

دنبال آن است تا رابطه بین سطح کیفیت ه از آنجائی که تحقیق حاضر ب
میـزان و نحـوه    ،زندگی کاري کارکنان موسسه آموزشـی مـورد مطالعـه   

هاي اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد تاثیر آن را بر ارتقاي سطح سرمایه
توان در جهـت ارتقـاي   می لذا از نظر هدف، کاربردي بوده و از نتایج آن

هـاي اجتمـاعی دانشـگاه    سطح کیفیت زندگی کاري کارکنان و سرمایه
  برداري نمود.  بهره

ـ  نـوع داده توصـیفی بـوده و    ،همچنین از نظر طرح تحقیق کـار  ه هـاي ب
گرفته شده کیفی است. جامعه آماري تحقیق شامل کلیه کارکنانی ایـن  

نفر به روش تصـادفی   96کوکران  گیري از فرمولسازمان بود که با بهره
آوري اطالعـات در  ابزار اصلی جمع اند.اي مورد مطالعه قرار گرفتهطبقه

بوده که از اعتبار و دقـت الزم در   تحقیق پرسشنامه والتون و پونتام این
  )80.7روش آلفاي کرونباخ برخوردار بوده است. (آلفا=

در مدل مفهومی ارائه  هاي کیفیت زندگی کاريکه مولفه با توجه به این
شده ضمن تاثیر گذاري با سرمایه اجتماعی، خود نیز از همـدیگر تـاثیر   
پذیرفته و نتیجه تاثیر و تاثر عوامل هشتگانه کیفیـت زنـدگی کـاري در    

 شود لذا در فرایند مدلسـازي ریاضـی از  سرمایه اجتماعی موثر واقع می
تفاده شـده کـه   اسـ  .)A.N.F.I.S( هاي عصبی فازي انطباق پذیرشبکه

 (در  بـر همـدیگر  بخوبی قادر است ضمن در نظر گـرفتن تـاثیر عوامـل    
مایه اجتمـاعی)  (سـر  نتیجه آنـرا در متغیـر خروجـی   هاي پنجگانه) الیه

ز روش بـراي اعتبـار سـنجی مـدل ریاضـی نیـز ا      نشان دهد. همچنین 
بهـره گرفتـه شـده     Matlabدر نرم افزار  امتحان کردن و بررسی کردن

    است.

  هایافته – 5

  معماري مدل 5-1
هاي استنتاج فازي با مراجعه به افراد، نظـرات آنـان در بـاب     در سیستم 

دریافـت   ١آنگـاه  -اي از قواعد فازي اگر متغیرهاي الگو در قالب مجموعه
هـاي   شود این مجموعه به منزله موتور استنتاج عمل نموده و ورودي می

ترکیب شده و منجر به نگاشت  این سیستم بر مبناي این موتور استنتاج
  گردد.  خروجی می

                                                
1   - If- Then 

 سرمایه اجتماعی

پرداخت 
 منصفانه

ار محیط ک
 ایمن

توسعه 
 ها قابلیت

رشد و 
  قانون امنیت

 گرایی

وابستگی 
 اجتماعی

 انسجام 

 فضاي کار

 کیفیت زندگی کاري
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باشـد،    Zخروجـی  وX،Y با فرض آنکه سیستم فازي داراي دو ورودي 
 به شکل زیر خواهد بود: ANFISمعادالت ساختاري یک 

 )1(       222222
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:2
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ryqxpfthenBisyandAisxifRule
ryqxpfthenBisyandAisxifRule




  
براي فازي زدایی از غیـر فـازي سـاز میـانگین مراکـز اسـتفاده شـده و        

  ت:خروجی آن به صورت زیر به دست آمده اس
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در این تحقیق با توجه به وجود داده هـاي مربـوط بـه کیفیـت زنـدگی      
از  ،کاري و سرمایه هاي اجتماعی که از طریق پرسشنامه اخـذ گردیـده  

در فرایند طراحی مدل ریاضی و تبیـین   ANFISقابلیت انطباق پذیري 
 ANFISور کلـی هـر   روابط بین متغیرها  بهره گرفته شده است . به طـ 

  الیه به شکل زیر می باشد: 5داراي 

  
 ANFIS):  الیه هاي پنجگانه 3شکل شماره (

  عبور می کنند. 2: در این الیه ورودي ها از توابع عضویت1الیه 

4,3),(
2,1),(

,1

,1





iforxBO
iforxAO

ii

ii





)3(                                   
کـه در واقـع    : خروجی این الیه ضرب سیگنال هاي ورودي است2الیه 

  معادل قسمت اگر قوانین هستند.
2,1),()(,2  iyBxAwO iiii   )4(                      

  : خروجی این الیه نرمالیزه شده الیه قبلی است:3الیه 

3,
1 2

, 1, 2i
i i

wO w i
w w

  


                                 (5) 

  
  :4الیه 

)(,4 iiiiiii ryqxpwfwO  )6    (                         
        

  الیه خروجی کلی سیستم است:: خروجی این 5الیه 

                                                
2  - Membership Functions (MF) 


 

i i

i ii

i
iii w

fw
fwO ,5

)7(                                               
هاي شـبکه هـاي عصـبی فـازي      ها و نیازمندي نماي الگوي ریاضی، گام

انطباق پذیر بر مبناي مدل مفهومی در هشت ورودي و یک خروجی به 
  شکل زیر طراحی گردیده است. 

  

  
  مدل مفهومی تحقیق ANFIS):  معماري 4شکل شماره (

شود ورودي هاي مـدل،   ) مشاهده می4همان طور که در شکل شماره (
متغیرهاي هشتگانه کیفیت زندگی کـاري اسـت کـه هـر کـدام از ایـن       
متغیرها بر اساس میانه امتیاز سواالت مربوط به آن در پرسشنامه مـورد  

فته و به عنوان ورودي سیستم در نظرگرفته شده است. محاسبه قرار گر
  کد مربوط به هر کدام از متغیرها به شرح زیر است:

  ):  متغیرهاي ورودي مدل2جدول شماره (
 متغیر قانونگرایی امنیت محیط ایمن پرداخت منصفانه

QWL1 QWL2 QWL3 QWL4 کد 

 متغیر  انسجام وابستگی اجتماعی توسعه قابلیتها فضاي کار

QWL5 QWL6 QWL7 QWL8 کد  

  پیاده سازي مدل -5-2
الیه مـی باشـد کـه     5داراي  ANFISهمان طور که پیش تر اشاره شد 

الیه اول آن اختصاص به ورودي ها دارد. که متغیرهاي کیفیت زنـدگی  
 اسـتخراج  تشکیل می دهد. به منظـور  QWL8تا  QWL1کاري را از 

وضـع موجـود متغیرهـاي     فازي کارکنان ضـمن تعیـین   استنتاج قواعد
کیفیت زندگی کاري، سواالت مربوط به متغیرهاي سرمایه اجتمـاعی را  
نیز پاسخ دادند که در عمل ارتباط بین متغیرهاي ورودي و خروجـی را  
تعیین می نمودند. نحوه استخراج داده جهت طراحی استنتاج فازي بـه  

  شرح جدول زیر بوده است:
  

Output output 

سرمایه 
 اجتماعی

Input Input rule 

پرداخت 
 منصفانه

 قانونگرایی

توسعه 
 قابیتها

.

سایر متغیرهاي 
کیفیت زندگی 

کاري
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  ها جهت طراحی قوانین استنتاجیاستخراج داده): 3(جدول شماره 

  ANFISورودي 
خروجی 
ANFIS 

QWL1 QWL2 QWL3 QWL4 … SC 

E1: I1،1 I1،2 I1،3 I1،4 … O1 

E2: I2،1 I2،2 I2،3 I2،4 … O2 

E3: I3،1 I2،2 I3،3 I3،4 … O3 

En: In،1 In،2 In،3 In،4 … O4 
 روش از اسـتفاده  باANFIS  سیستم فوق، اطالعات آوري جمع از بعد

 -نظیر موارد زیـر  -استنتاجی قاعده یازده که شد داده ترکیبی آموزش
  :است آمده بدست

-If(QWL1 is MF4) and (QWL2 is MF4) and (QWL3 is MF3) 
and(QWL4 is MF4) and (QWL5 is MF3) and (QWL6 is MF3) 
and (QWL7 is MF5) and (QWL8 is MF4) Then (SC is MF4) 
-If(QWL1 is MF2) and (QWL2 is MF4) and (QWL3 is MF2) 
and(QWL4 is MF2) and (QWL5 is MF1) and (QWL6 is MF3) 
and (QWL7 is MF3) and (QWL8 is MF2) Then (SC is MF3) 
-If(QWL1 is MF2) and (QWL2 is MF3) and (QWL3 is MF1) 
and(QWL4 is MF2) and (QWL5 is MF2) and (QWL6 is MF3) 
and (QWL7 is MF2) and (QWL8 is MF2) Then (SC is MF1) …. 

تکنیـک     از کـه  قواعـد  پایگاه آمده دسته ب استنتاجی قواعد به توجه با
 به منجر که بوده استنتاجی قاعده یازده شامل شده حاصل 3کالسرینگ

 یعنـی  سیسـتم  یک خروجـی  به ورودي هشت مختلف مقادیر نگاشت
    ) مشـاهده 5گونـه کـه در شـکل (    گـردد. همـان   سرمایه اجتماعی می

  .یابد می تغییر نیز پایگاه این میزان خروجی ها داده تغییر شود بامی
  

  
  تاثیر تغییر ورودي ها بر خروجی): 5شماره ( شکل

را  شده طراحی ANFIS هاي ورودي از هریک تغییرات تأثیر) 5شکل (
دام از و مـی تـوان بـا تغییـر هـر کـ       دهد می نشان بر سرمایه اجتماعی

تاثیر این تغییر را بر روي سایر متغیرها  ،متغیرهاي کیفیت زندگی کاري
  و تغییرات سرمایه اجتماعی مشاهده نمود.

                                                
3- Subtractive clustering 

  
): تاثیر تغییر متغیرهاي کیفیت زندگی کاري بر سرمایه 6شکل شماره (

  اجتماعی

است، امنیت و رشد مـداوم و محـیط    مشهود )6(شکل در کههمان طور
مـی گذارنـد امـا    کدام بر سـرمایه اجتمـاعی تـاثیر     هر ایمن و بهداشتی

تغییرات محیط ایمن و بهداشتی تاثیر کـم و بـا شـیب مالیـم بـر روي      
  امــا تغییـرات امنیــت و رشـد مــداوم تــاثیر    ،سـرمایه اجتمــاعی داشـته  

ـ   فزاینده طـوري کـه   ه اي بر متغیر سرمایه اجتماعی بر جا مـی گـذارد ب
 5 تـا  4صعودي فزاینده بوده امـا در بـازه    4تا  1میزان این تاثیر تا بازه 

در حد  این متغیر اگر چنانچه ،صعودي کاهنده می باشد به عبارت دیگر
  شود.بسیار باال باشد از تاثیر گذاري آن در سرمایه اجتماعی کاسته می

ایه اجتمـاعی مشـخص   بـر سـرم  بطور کلی با تحلیل تاثیر سایر متغیرها 
بـه ترتیـب    لف کیفیـت زنـدگی کـاري   گردید که از بین متغیرهاي مخت

فرصت رشد و امنیت مداوم، پرداخت منصفانه، توسعه قابلیت ها، قـانون  
گرایی، فضاي کلی زندگی، وابستگی اجتمـاعی، انسـجام و محـیط کـار     

کارکنـان   سرمایه اجتمـاعی   تاثیر را بربیشترین میزان  ایمن و بهداشتی
  داشته است.

  اعتبار سنجی مدل 5-3

   4آموزشی هايداده 5-3-1
مـی باشـد کـه بـا      خروجـی) /هاي (ورودي داده از ورودي بردار شامل 

 .کنداستفاده از تکنیک آموزش هیبرید سیستم هدف را مدل سازي می
 خروجـی  و آمـوزش  داده خروجـی  خطاي آموزش، اختالف بین مقدار

 هاي است ورودي آموزش داده همان به مربوط فازي استنتاج سیستم
میانگین  دوم ریشه ٥آموزش خطاي آموزش هايداده جیخرو به مربوط
 دوره هـر  بـراي  را آمـوزش  داده مجموعـه  بـه  مربوط ٦خطاي مربعات
بار  40ده بعد از ــش یطراح ANFISکه براي  .کندمی ذخیره آموزش

 در مـدل  دقـت دهنــدهکه نشــان ـــدیرس 0.066عــدد  ریتکرار به ز
  .باشدیم ینیبشپی

                                                
4- Training data 
5- Training Error 
6- RMSE 
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        نتایج داده هاي آموزشی :)7(شماره  شکل

 بررسی هاي داده 5-3-2
 توسـط  هـا داده انطبـاقی  -فرا  توانایی کردن براي کنترل مجموعه این

 بررسی هاي داده استفاده از پس در که اصلی ایده رود. می کار به مدل
 مرحلـه  از پـس  کـه  اسـت  ایـن  دارد، وجـود  سیسـتم  اعتباریابی براي

 فرا به شروع آموزش ايـهداده مجموعه براي مدل وزشـآم از مشخصی
 ادامـه  با بررسی، داده براي مجموعه مدل خطاي صوالً. اکندمی انطباق
افـزایش   بـه  رو شـود می شروع انطباق فرا که اي مرحله از پس آموزش

 مدل در انطباق فرا پدیده کشف براي ايساده راهکار خود این و یابدمی
 و آموزش هايداده تغییرات روند باید یگرد به عبارت. است شده طراحی

 سیسـتم  در انطبـاق  -ا فـر  عـدم  گواه تا باشند همسو بررسی هايداده
 آموزشی هاي داده و بررسی هاي داده انطباق ) میزان8درشکل ( گردند.

 هـاي داده و آموزشـی  هـاي  داده همخـوانی  بیانگر که شده نشان داده
 .باشدمی بررسی

  
   ان انطباق داده هاي بررسی و داده هاي آموزشیمیز :)8(شماره شکل 

     
 عالمـت  و سیسـتم  خروجـی  دهنـده  نشان ستاره ) عالمت8( شکل در

نزدیک بـه هـم    تقریباً که باشدهاي بررسی میداده دهنده نشان بعالوه
 ANFIS در 7انطبـاق  -فـرا  پدیـده  عـدم  بـر  داللـت  خود این و هستند
 امتحـانی  هـاي دادهANFIS  خروجـی  بین قایسه. مدارد شده طراحی
رفتـار کـاربران در    ینـ یبشیشده جهـت پـ   یطراحANFIS  به مربوط

                                                
7- Over fitting 

دهنـده  ) نشان داده شـده اسـت کـه عالمـت سـتاره (*) نشـان      9شکل(
هـاي  کوچک (نقطه) نشان دهنده داده رهیو عالمت دا ANFIS یخروج

  ANFIS، 0.062متوســط خطــاي محاســبه شــده در .اســت یامتحــان
  باشد. می

  
  هاي امتحانیبا داده  ANFIS): مقایسه خروجی 9شماره ( شکل

  گیرينتیجه -6

تبیین رابطـه بـین متغیرهـاي کیفیـت زنـدگی      ن پژوهش یا یهدف کل
هاي عصـبی  گیري از شبکههاي اجتماعی بوده که با بهرهکاري و سرمایه

فازي انطباقی صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده از قواعد اسنتجاج 
کی از آن است که تغییر عامـل فرصـت رشـد و امنیـت مـداوم      فازي حا

بیشترین تاثیر را در سـرمایه اجتمـاعی گذاشـته اسـت کـه ایـن یافتـه        
)، مینتـز بـرگ   2002پژوهشی با نتـایج مطالعـات کروگـر و همکـاران (    

باشـد  ) همسو و هماهنگ می1970) و موسسه مشاوران ونتیرا (1973(
بـا  توانـد  وان گفـت کـه سـازمان مـی    تدر تفسیر این یافته پژوهشی می

سـر  یتـوان م یراهـه مـ  سـتم کـار  یق سیـ رشد از طر يهاتدارك فرصت
نه بهبـود  یز فراهم کردن زمین حرکت و وء ط ارتقایشرا ی،شرفت شغلیپ

کسـب شـده    يهـا مهـارت  يریکـارگ ه ب يهافرصت ي،فرد يهاییتوانا
فرد بتوانـد   که يامد را مشخص نمود به گونهآنه دریت در زمین امنیتام
  . دیخود را در ذهن تصور نما ینده شغلآیر یمس

محـیط کـار ایمـن و     ،همچنین از بین متغیرهاي کیفیت زندگی کـاري 
تـوان  بهداشتی داراي کمترین تاثیر بر سرمایه اجتمـاعی بـوده کـه مـی    

دلیل آن را در غیر فنی و غیر تولیدي بودن محیط کار و ضـریب پـایین   
  ان آموزشی جستجو نمود.مخاطرات شغلی این سازم

شود سازمان جهت ارتقـاي سـطح   با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می
هاي اجتماعی کارکنـان بایسـتی ضـمن ارتقـاي امنیـت شـغلی       سرمایه

کارکنان و رفع مشکالت قانونی روابط کار و کارکنان، اقـدام بـه تـدوین    
ا تـدوین  دستورالعمل مدون پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد نموده و ب

هاي شغلی آنهـا  میزان قابلیت و توانمندي 8مسیر توسعه فردي کارکنان
بـا تـدوین    ،با توجه به فشار کار نسـبتاً بـاالي کارکنـان   را افزایش دهد. 

به ایجاد تعادل بین کار ها هاي تفریحی و افزایش تعامل با خانوادهبرنامه
  .و خانواده بپردازد

                                                
8- Individual development plan (I.D.P.) 
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