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  سرآغاز

 دچـار تغییـر   ها در اقتصاد جدید، فرآیند ساختار و مدیریت سازمان   
اصالح روابط کارمنـدان سـازمان، چگـونگی توسـعه          . شده است 

 آنان، تحریک شغلی و مسائلی از این دست بـه عنـوان      1يا  حرفه
از سوي دیگر،   ). 1(ها مطرح شده است    یک شاخص براي سازمان   

اي کـه    بحث ارزش یـا سـرمایه     ،  2با گسترش پدیده جهانی شدن    
ها بـه لحـاظ اقتـصادي از آن برخـوردار شـوند، اهمیـت                سازمان

خـصوص   ي فکري بهها در این اقتصاد دارایی   . فراوانی یافته است  

 ي سـازمان محـسوب  هـا   ي انسانی جزو مهمترین دارایـی     ها  سرمایه
. هاي فکري آنها دارد ها ریشه در توانایی شوند و موفقیت سازمان  می
 شود کـه    می عنوان یک دارایی ارزشمند محسوب     مایه انسانی به  سر
 قـرار   تـأثیر  طور فزاینـدهاي تحـت      را به  ها  تواند موفقیت سازمان   می
هاي سرمایه انـسانی بـاالتري        که قابلیت  ییها  امروزه سازمان . دهد
توانند از مزایاي ارتباطات در شبکه اجتمـاعی یـا سـرمایه              می دارند

از مـدیران و متولیـان دانـش،         بنابراین). 2(نداجتماعی برخوردار شو  

 
  )مقالۀ پژوهشی(

  
  رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاري به عنوان یک اصل اخالقی

 2، سیما علیزاده1، فرشید اشرفی سلیم کندي∗1ترحسن قالونديدک

  گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه. 1

  تهران، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور. 2
  

  )18/11/95 :، تاریخ پذیرش20/9/95: تاریخ دریافت(
  

 چکیده
لذا پژوهش حاضر با هدف . ت موفقیت مداري، قابیلت اتکا و در نهایت وجدان کاري در سازمان استسرمایه اجتماعی منبع اصلی مزی: زمینه

  .بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاري در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است
 نفر کارمندان دانشگاه ارومیه بودند 530 شاملتحقیق  آماري جامعه .است همبستگی - توصیفی و کاربردي نوع، از حاضر پژوهش: روش کار 

دو پرسشنامه استاندارد سرمایه  از استفاده با نیاز مورد هاي  داده.شدند اي انتخاب تصادفی طبقه نمونه گیري طریق از  نفر آنها225که تعداد 
 تحلیل و  آماري مانوا و رگرسیون چندگانه تجزیهيها   و با استفاده از آزمونSPSSافزار  به وسیله نرم اجتماعی و وجدان کاري جمع آوري و

  .شدند
بر روي )شناختی و رابطه اي شامل هر سه عنصر ساختاري،( تحقیق براساس آزمون مانوا نشان داد که عناصر سرمایه اجتماعیيها افتهی: ها افتهی

 سرمایه اجتماعی با موفقیت مداري رابطه يها ه بین مؤلفهچنین براساس تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگان هم.  وجدان کاري تأثیر دارنديها مؤلفه
ها  بینی کند که نشان دهنده اهمیت ابعاد سرمایه اجتماعی در سازمان مداري را پیش تواند موفقیت مثبت و معنادار وجود داشته و عنصر شناختی می

توانند  ثبت و معنا دار وجود داشته و عنصر ساختاري و عنصر شناختی می سرمایه اجتماعی با قابلیت اتکا رابطه ميها و در نهایت بین مؤلفه .باشد می
  .کنند بعد قابلیت اتکا را پیش بینی

دار   وجدان کاري کارکنان دانشگاه ارومیه رابطه مثبت و معنیيها با مؤلفه با توجه به نتایج آماري، بین عناصر سرمایه اجتماعی :گیري نتیجه
  .وجود دارد

  
  مایه اجتماعی، وجدان کاري، اخالقسر: کلید واژگان

 

________________________________________________________________________________________  
  Galavandi @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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، ضـمن خلـق     3رود با برخورداري از سـرمایه اجتمـاعی         می انتظار
 پنهـان، در جهـت رفـع    يهـا   جدید به عنوان سـرمایه  يها  دانش

). 3(مــشکالت ســازمان و جامعــه، نقــش فعــالی را ایفــا نماینــد 
و که حیـات   ویژه دانشگاه سیستمی اجتماعی هستند  ه ب ها  سازمان

عناصـر تـشکیل     پایداري آنها به وجود پیوندي قوي بین اجـزا و         
 در نتیجه، نگه داشتن کارکنان واجد شـرایط        .دهنده وابسته است  

در سازمان، یک اولویت و یـک چـالش بـراي مـدیریت معاصـر               
عنـوان عامـل کلیـدي توسـعه         دانشگاه بـه  ). 4(شود  می محسوب

ي، نقـش   اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی و سیاسـی جوامـع بـشر          
تجزیـه و   . کنـد   مـی   ایفـا  4حیاتی در امر آموزش سرمایه انـسانی      

تحلیل عوامـل مـوثر در رشـد و توسـعه جوامـع بـشري اعـم از                  
پیشرفته و در حال رشد، بیانگر آن است که کارآمدي و اثربخش            

 در هر کشور به رشد و توسعه همه جانبه آن 5بودن نظام آموزشی
ي آموزشـی بـه تـدریج پـی         نهادها. کند  می کشور، کمک شایانی  

برده اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز، بدون داشتن نیروي  
انسانی متخصص و متعهـد قـادر نخواهنـد بـود کـه پاسـخگوي        

در همین راسـتا  ). 5(نیازهاي روز افزون آموزش جامعه خود باشند   
عامل ، محققان اعتقاد دارد که نیروي انسانی واجد شرایط و ماهر         

 سرمایه بی پایان در جهت رشد و توسـعه سـازمانها و             با ارزش و  
اصـلی   کشورها هستند و بزرگترین سرمایه یک کـشور و عامـل          

اگر در گذشته کـار، سـرمایه و زمـین عوامـل            . پیشرفت آن است  
 و  6،آمدنـد، امـروزه تغییـرات فنـاوري         مـی  اصلی تولید به حساب   

 ).6(وندشـ   می عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی      سرمایه انسانی به  
 اخیر، سرمایه اجتماعی به یک مفهوم بسیار مرسـوم          يها  در سال 

سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعـدي در علـوم       . مبدل شده است  
 جامعـه اسـت و در   يها  گذار در بسیاري از حوزه   تأثیراجتماعی و   

اي   گونه افته است، به  یاي    ادبیات مرتبط با توسعه نیز جایگاه ویژه      
داند با این اسـتدالل       می  مفقود شده توسعه   که برخی آن را حلقه    

که افرادي که از سرمایه اجتماعی باال برخـودار هـستند، تمایـل             
 يهـا   بیشتري بـه زنـدگی سـالم و شـادتر و شـرکت در فعالیـت               

اولین توضیح و تفـسیر یکپارچـه از         ).7(اجتماعی در جوامع دارند   
عی  ارائه شد کـه سـرمایه اجتمـا     1972سرمایه اجتماعی در سال     

انباشت منابع بالقوه و بالفعلی که مربوط به مالکیت یـک شـبکه             
بادوام از روابط کم و بیش نهادینـه شـده، همـراه بـا شـناخت و                 

محققان بر این بـاور هـستند کـه     ). 8.(آگاهی است تعریف گردید   

میزان سرمایه اجتماعی که یک فرد از آن برخوردار است، بسته بـه             
براسـاس  ). 9(ه طور مؤثري تغییر یابدتواند ب  میشبکه ارتباطات وي  

اي است بـه   نظران، سرمایه اجتماعی اشاره دیدگاه برخی از صاحب
هنجارهاي رفتاري متقابل  ي اجتماعی وها ارتباط میان افراد، شبکه

مشارکت بـراي نیـل بـه مقاصـد      و اعتماد ناشی از آنها که ظرفیت
، جـوهره   نظران براساس اندیشه صاحب  . دهد  می شخصی را افزایش  

). 10(مبتنی بر هنجارهاي عمـومی اسـت    سرمایه اجتماعی اعتماد
سرمایه اجتماعی با بودن در خدمت مردم براي چگونگی ارتباط بـا             

به نوبه خود بـراي افـراد و جوامـع نتـایج مثبتـی از جملـه                  دیگران،
در ادبیات مدیریت   ). 11(سازگاري با محیط را به همراه داشته است       

 به دو شکل سرمایه اجتماعی افقی و عمودي دیدهسرمایه اجتماعی 
ها   شود، سرمایه اجتماعی افقی ناشی از روابط میان افراد و گروه           می

 اجتماعی رسمی و سطح     يها  است، که در شکل مشارکت در شبکه      
که موجب بهبود وضعیت سـالمت،       ابد،ی  می اعتماد بین فردي تجلی   

 افـراد و    يهـا   شـبکه فراهم کردن منابع اجتماعی از طریـق ایجـاد           
افـراد   سرمایه اجتماعی عمودي ناشی از ارتباط     . شود  می ترویج رفاه 

 اجتماعی است   يها  منابع و موقعیت    مختلف، يها  و گروهها با قدرت   
   ).12(دهد   می قرارتأثیرکه درجه اول سالمت مردم را تحت 

   :شود  میپرداخته در ادامه به معرفی عناصر سرمایه اجتماعی
 بـین افـراد دارد   يهـا  اشاره به الگوي کلی تماس : 7تاريعنصر ساخ 

مهمتـرین  . یعنی، شما بـا چـه کـسانی و چگونـه دسترسـی داریـد              
بین افراد؛ پیکر بندي اي     این عنصر عبارتنداز روابط شبکه     يها  جنبه
  .؛ و سازمان مناسباي هشبک
 يهـا  ه کانـال کننـد   روابـط اجتمـاعی ایجـاد     : 8اي  ه روابط شبک  -الف

هستند که میزان زمان و سرمایه گذاري مورد نیاز بـراي           اطالعاتی  
  .دهند  میگرد آوري اطالعات را کاهش

سه ویژگی سـاختار شـبکه شـامل        : 9اي  پیکربندي روابط شبکه   -ب
پـذیري و    ارتباط و سلسله مراتب هستند که باعـث انعطـاف         ،  تراکم

  . شوند  میسهولت تبادل اطالعات
توانند یـک    میجتماعی مناسب ايها  سازمان: 10 سازمان مناسب  -ج

شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منـابع شـان از جملـه اطالعـات و         
  .کنند دانش را فراهم
ه مظـاهر،  کننـد  اشاره به منـابعی دارد کـه فـراهم       : 11عنصر شناختی 

 هـا   معانی مشترك در میـان گـروه  يها  و سیستمها  و تفسیر ها  تعبیر
  .است
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ان کارکرد مـستقیم و مهمـی       زب: 12 زبان و کدهاي مشترك    -الف
 هـم   هـا   کد. گذارد  می در روابط اجتماعی دارد و بر ادراکاتمان اثر       

 یک چارچوب مرجع براي مشاهده و تفسیرمان از محـیط فـراهم        
  .کند می
 هـا    و اسـتعاره   هـا   ، داسـتان  هـا   اسـطوره : 13 حکایات مشترك  -ب
  قدرتمندي در اجتماعات براي ایجاد، نگهداري و تبـادل       يها  ابزار

  .کنند  می غنی معانی فراهميها مجموعه
ه نوعی روابط شخصی اسـت کـه        کنند  توصیف: 14اي  هعنصر رابط 

  .کنند  میافراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعامالت شان برقرار
در جایی که روابط مبتنـی بـر اعتمـاد در سـطح             : 15 اعتماد -الف

 و  باالیی وجود دارد، افراد تمایل زیـادي بـراي تبـادل اجتمـاعی            
  .تعامل همکارانه دارند

قوي براي اي    توانند پایه   می  همکاري يها  هنجار: 16 هنجارها -ب
  .ایجاد سرمایه فکري بوجود آورند

نشان دهنده یک تعهد یا وظیفه بـراي        : 17 الزامات و انتظارات   -ج
  .انجام فعالیتی در آینده است

کننـد بـا      می فرایندي است که در آن افراد احساس      : 18 هویت -د
رد یا گروهـی از افـراد دیگـر عـضو یـک گـروه واحـد هـستند            ف
 ). 13و14(

از سوي دیگر انسان داراي وجدان است و وجدان ندایی پنهان و            
کـه در ادبیـات دینـی،       .برخاسته از درون و گوهر وجودي اوسـت       

وجدان یا در اصطالح    ). 15(شود  می آوایی از جانب خداوند قلمداد    
ــول    ــی از اص ــاري، یک ــدان ک ــاري، وج ــسوب ک ــی مح   اخالق

تـوان آن را یکـی از مـؤثرترین           مـی  ضمن این که،  ). 16(شود می
 ).17(عوامل شخصیتی در عملکرد شغلی نیز دانست

هــاي یادشــده از وجــدان و کــار،  بنــابراین بــا توجــه بــه تعریــف
هاي متعددي عرضه    تعریف» 19وجدان کاري «صاحبنظران براي   

وکنندة انگیزة درونـی    وجدان کاري بازگ  «اند؛ از جمله اینکه      کرده
است که هر فرد با توجه به آن و با شـناخت کامـل بـه وظـایف                  

بنـابراین،  . آیـد  محوله، درصدد انجـام بهینـۀ کـار خـویش برمـی         
هـاي   اي که بر طبق آن کـاري بـدون احتیـاج بـه محـرك              ملکه

خارجی، با دقت و کامل انجام گیرد، برخاسته از وجدان کاري به             
توان گفت وجـدان کـاري برابـر         الصه می طور خ  به. آید شمار می 

است با حالت ثابت درونی که فرد را به انجام درست دقیق کـار،              
 ).18(کند  با میل و رغبت و اشتیاق ترغیب می

وجدان کاري به عنوان یک پدیده روانی اجتماعی از عواملی اسـت            
 بسزایی دارد و رعایت آن در میان افراد         تأثیرکه در توسعه فرهنگی     

 کـشورهاي در حـال توسـعه        يهـا   ه امروز یکی از دلمـشغولی     جامع
پژوهشگران اعتقاد دارند که وجدان کاري قابلیت اتکا را         ). 19(است

از طریق دقیق بودن و از همه جهت مسئول و سازمان یافته بـودن              
ــی ــنعکس م ــد م ــسیاري از   مــیدر نهایــت). 20(کن ــوان گفــت ب ت

انـد، از جملـه    ودهصاحبنظران در مورد وجدان کـاري اظهـارنظر نمـ      
 در حقیقـت نگـاهی    هـا   توجه به مفهوم وجـدان کـاري در سـازمان         

اخالقی و انسانی به مقوله کار و سازمان است؛ زیرا اخالق در رفتار             
حرفه اي منجر به ایجاد تعهد نسبت به انجـام وظـایف محولـه بـه       
بهترین شکل و بدون کنترل خارجی و در پی آن بهبود نتـایج کـار،     

ــع ــود وض ــه، ربهب ــرد    جامع ــدان ف ــش وج ــاطنی و آرام ــایت ب ض
  ). 21(شود می

ــشگران، ــه پژوهـ ــا مؤلفـ ــه   يهـ ــاري را در دو طبقـ ــدان کـ وجـ
دهند که با کمی تغییـرات        می  قرار 21 و قابلیت اتکا   20مداري موفقیت

براي کارکنان دانشگاه بازنویسی شده اسـت کـه در ادامـه توضـیح             
  : اند داده شده
 به تالش براي شایسته و موفق بودن        بازتاب تمایل : مداري موفقیت

در کار است که شامل اختیار کردن معیارهاي بـاال بـراي عملکـرد              
  .خود و ادامه فعالیت تا رسیدن به هدف است

ایـن  . دهـد   مـی تمایل به قابل اعتمـاد بـودن را نـشان        : قابلیت اتکا 
ویژگی شامل صادق بودن، خود نظمی، احتـرام بـه قـانون، مـنظم              

در رابطه بـین سـرمایه اجتمـاعی و        ). 22و23(شود  می بودن و اقتدار  
وجدان کاري باید این نکته را خاطر نشان کرد که سرمایه اجتماعی          

 و قابیلـت اتکـا و در نهایـت          منبع اصـلی مزیـت موفقیـت مـداري        
بنابراین رابطه مستقیم بـین سـرمایه       . کاري در سازمان است    وجدان

ین صـورت کـه وجـود       بد). 24(اجتماعی و وجدان کاري وجود دارد     
عنوان منبع مهمـی موجـب بهـره         ها به   در سازمان  یسرمایه اجتماع 

گردد و باعث تسهیم دانش، کاهش نرخ جابجایی کارکنان           می وري
از طرفـی  . شـود   مـی و افزایش تعامالت و ارتباطـات بـین گروهـی        

هـاي پیچیـدگی، آشـفتگی،      هاي سازمانی جدید که با ویژگی      محیط
بان همراه هستند، نیازمنـد نیروهـاي انـسانی         سرعت و تغییرات شتا   

پذیر ،کارآفرین، مسؤولیت پذیر، با اعتماد باال و طالب ابتکار           انعطاف
ایـن مفهـوم در سـاختار       نظیـر  ثر و بـی   ؤنقش م . مشارکت هستند  و

ها در اجتماع؛ کارکرد آن در تسهیل دستیابی  روابط بین افراد و گروه
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ر نیل به منفعت عمومی و به نتایج سودمندي همچون همکاري د
ي آن همچون گسترش مشارکت،     ها  تسهیل کنش جمعی و بازده    

اعتماد، تسهیم دانش، امنیت و کاهش بزهکاري، سرمایه انسانی          
را افزایش داده و این مفهوم رادر اولویـت اول و            و سطح سالمت  

ي توسعه قرار   ها  هدف توجه سیاستگذاران اجتماع، دولت و برنامه      
انضباط، روحیه، تطابق فرد و      سرمایه اجتماعی بر  . )25(داده است 

 گذارد و سبب  میتأثیرسازمان،کارایی و انگیزش افراد در سازمان     
هاي منطقی وتعریـف شـده    کار تا سرحد امکان به نتیجه   شود می

اي قـوي و ارزشـی درونـی         منتهی گردد و افزاد احساس وظیفـه      
یاز به نظارت بیرونی بدون ن تا جایی که فرد. شوند براي کار قایل  

انگیخته به بهتـرین نحـو       صورت خود  و از طریق خودکنترلی و به     
در چنین شرایطی هـم بـستگی       . انجام رساند  وظایف محوله را به   

داري بین سرمایه اجتماعی و وجدان کـاري وجـود خواهـد             معنی
  .داشت

کنند که در زمینـه   گیري می   نتیجهپژوهشگرانی در پژوهش خود،     
 هنجـاري  يهـا  جنبـه ، مـاعی و رفتارهـاي داوطلبانـه      سرمایه اجت 

 رابطـه مـستقیم     22 دواطلبانـه  يهـا   سرمایه اجتماعی بـا گـرایش     
ـ   ). 26(دارد ن تنیجـه دسـت یافتنـد کـه         ایـ   هپژوشگران دیگري ب

سرمایه اجتماعی با ابعاد فعالیت شغلی به ترتیب کیفیت آموزشی           
رابطـه  میزان فعالیت آموزشی و کیفیت پژوهشی فعالیت        ،  فعالیت

به طور کلی ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی،       . معنادار داشته است  
صـاحبنظر  ). 27( درصد تغییرات فعالیت شغلی را تبیین کردنـد    19

 ابعـاد  تـأثیر دیگري در مطالعه خود نظـر کارکنـان را نـسبت بـه         
ـ            ن ایـ   هگوناگون سرمایه اجتماعی بر موفقیت آنان را جویا شد و ب

میزان سرمایه اجتماعی کارکنـان انـدکی      نتیجه رسید که اگر چه    

اي بـر موفقیـت       قابـل مالحظـه    تأثیرکمتر از حد متوسط بود، ولی       
  ).28(کارکنان داشت

ـ     صاحب ن نتـایج رسـیدند کـه    ایـ  هنظران دیگري نیز در تحقیقـی، ب
سرمایه گذاري سازمانی در سرمایه اجتماعی، باعث تسهیم دانـش،          

ــ   ــین گروه ــات ب ــامالت و ارتباط ــزایش تع ــذیر واف ــاف پ  ی، انعط
و در نهایـت تعهـد و عملکـرد          پذیري نیروي انسانی شده    مسؤولیت

  ).29(دهد   می قرارتأثیرشغلی کارکنان را تحت 
مشخص شد که رابطه مثبـت بـین توسـعه          ،  بر پایه پژوهشی دیگر   

. وجـود دارد  منابع، تعهد سازمانی، سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد
ــه ــ  و اینکـ ــازمانی و سـ ــد سـ ــیتعهـ ــاعی مـ ــد  رمایه اجتمـ واننـ

 قوي براي عملکرد در راسـتاي رسـیدن بـه تـا             يها  هکنند  ینی پیش
پژوهشگر دیگري پژوهشی را ). 30(رسیدن به اهدف سازمانی باشند    

در شرکتهاي آمریکایی که با خارج از آمریکـا در ارتبـاط بودنـد بـه               
 و میزان سرمایه اجتماعی در شرکتها و نقش و رابطه          انجام رسانیده 

نتایج پژوهش نشان داد    ..آن را با انتقال دانش مورد بررسی قرار داد        
، گـسترش اعتمـاد و   هـا  که سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شـبکه     

هـدف  ). 31( زیـادي بـر انتقـال دانـش دارد         تـأثیر روابط بین افـراد     
پژوهش بررسی و تببین ارتباط سرمایه اجتماعی و وجدان کاري در           

ن ارتبـاط وجـود     یـ ارومیه بود و این که اگر ا      میان کارکنان دانشگاه    
ن ای  ه از قوت بیشتري برخوردار است؟ پاسخ ب       ییها  دارد در چه حوزه   

سازد تا در صورت وجـود رابطـه مثبـت و             می مسئله زمینه را فراهم   
، راهکارهـا و    هـا  فرعـی آن   يهـا   مؤلفـه  و   ها  دار بین این مقوله    معنی

گرفته از نتایج تحقیق ارائـه       بر   هاپیشنهاداتی براي تقویت توأمان آن    
  . گردد

 

 
    

 )محقق ساخته( مدل مفهومی پژوهش: 1نگاره
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  روش
از ) غیـر آزمایـشی   ( انجام توصـیفی     ةپژوهش حاضر از نظر نحو    

جامعه آمـاري ایـن پـژوهش       . باشد  می نوع تحقیقات همبستگی  
-94 کارمندان دانشگاه ارومیه در سال تحـصیلی         ي شامل کلیه 

ق در این تحقی  .  نفر است  530 آماري   ۀحجم جامع . باشند  می 93
روش . براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگـان اسـتفاده شـد           

بـا  . اسـت اي    کار گرفته شده روش تصادفی طبقه      هبگیري    نمونه
  . نفر برآورد شد225استفاده از این جدول حجم نمونه 

 توصیفی پژوهش حاضر نشان دهنده آن است کـه در           يها  افتهی
ـ      225مورد جنـسیت پاسـخگویان از         لسـؤا ن  ایـ   ه نفـري کـه ب

 نفر زن   75 نفر مرد و مابقی یعنی       150اند، پرسشنامه پاسخ گفته  
نفر از پاسخ دهندگان مجرد و مابقی یعنـی          56هم چنین   . بودند
نفر داراي مدرك   134هم چنین   .  نفر از ایشان متاهل بودند     169

 نفـر داراي    7نفر داراي مدرك کارشناسی ارشد و     84کارشناسی،  
هده گردیـد کـه بیـشرین       مدرك دکتري بودند و هم چنین مشا      

 نفـر و بـا      85 سال بـا     49 تا   40پاسخ دهندگان بین     گروه سنی 
 69 تا 60 سال و کمترین گروه سنی 23میانگین سنوات خدمت 

  سـال را شـامل     32 نفـر و و بـا میـانگین سـنوات خـدمت              2با  
  . شدند می

در پژوهش حاضـر از پرسـشنامه بـراي جمـع آوري اطالعـات              
) پرسشنامه(گیري     ادامه ابزارهاي اندازه   استفاده شده است که در    

  :شوند معرفی می
پرسـشنامه مـذکور در سـال       :  پرسشنامه سرمایه اجتماعی   -الف

تدوین شده اسـت بـا کمـی تغییـرات بـراي کارکنـان               ) 2000(
این پرسشنامه شامل   . دانشگاه توسط پژوهشگران بازنویسی شد    

ــاختاري ــصر س ــؤال( عن ــا س ــا 1 يه ــناختی  )10 ت ــصر ش ، عن
 )28 تـا    21 يها  سؤال(اي    و عنصر رابطه  ) 20 تا   11 يها  سؤال(

 گویه است و بـه گونـه        28این پرسشنامه در برگیرنده     . شود می
لیکـرت سـرمایه   اي    تفکیکی و با استفاده از مقیاس پـنج درجـه         

پایـایی ایـن پرسـشنامه      . دهد  می اجتماعی را مورد سنجش قرار    
899/0=α  سـه مؤلفـه عنـصر    (نتایج تحلیل عاملی،  .  بدست آمد

ـ  ) اي  ه رابط سرمایه شناختی و عنصر   ،  ساختاري . دسـت آورد   هرا ب

نـشان داد کـه      ) P>0001/0( و بارتلت    0KMO=/93آزمون  
حجم نمونه کافی است و این عوامـل در جامعـه آمـاري وجـود               

با چـرخش متعامـد، سـه       3/0نتایج بارهاي عاملی باالتر از      . دارد
  .مؤلفه مورد نظر را بدست آورد

ــاري -ب ــدان ک ــشنامه وج ــا :  پرس ــذکور در س ــشنامه م ل پرس
، تدوین شده اسـت بـا کمـی تغییـرات بـراي کارکنـان               )1991(

این پرسشنامه شامل   . دانشگاه توسط پژوهشگران بازنویسی شد    
 )16 تـا    9 يها  سؤال(و قابلیت اتکا    ) 8 تا   1 يها  سؤال( موفقیت

 گویه است و بـه گونـه        16این پرسشنامه در برگیرنده     . باشد می
لیکـرت وجـدان    اي    هتفکیکی و با استفاده از مقیاس پـنج درجـ         

پایـایی ایـن پرسـشنامه      . دهـد   مـی  را مورد سنجش قـرار     کاري
961/0=α موفقیت  (مؤلفهدو  ،  نتایج تحلیل عاملی   .دست آمد  ه ب

  و=94/0KMOآزمون . دست آورد هرا ب) مداري و قابلیت اتکا

نشان داد که حجم نمونه کـافی اسـت و          ) P>0001/0(بارتلت  
نتـایج بارهـاي عـاملی      . جـود دارد  این عوامل در جامعه آماري و     

مؤلفـه مـورد نظـر را بدسـت         با چرخش متعامد، دو   3/0باالتر از   
  .آورد

 و  SPSSافـزار   به وسیله نرم  به دست امدهيها در نهایت داده
  آماري مانوا و رگرسیون چندگانه تجزیهيها با استفاده از آزمون

  .شدند تحلیل و
  
  ها افتهی

 يهـا  مؤلفهایه اجتماعی بر روي عناصر سرم :فرضیه شماره یک  
    . دارندي معنادارتأثیروجدان کاري 

  
 عناصر سرمایه تأثیرنتایج تحلیل مانواي . 1جدول

   وجدان کارييها مؤلفهاجتماعی بر روي 

  
  
  

 يها مؤلفه
سرمایه 
  اجتماعی

المبراي 
  ویلکز

F   سطح
معنی 
  داري

میزان 
  اشتراك

توان 
  آماري

نوع 
  رابطه

عنصر 
  ساختاري

عنصر 
  شناختی
عنصر 
  اي هرابط

73/0  
32/0  
96/0  

10/36  
07/3  
36/3  

000/0  
000/0  
03/0  

26/0  
96/0  
03/0  

00/1  
00/1  
98/0  

+  
+  
+  
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  ) 1( در جدول Fبر اساس نتایج به دست آمده از آزمون مانوا، ضرایب
میزان اشـتراك   و  )P =000/0(ن که   ای  هبا توجه ب  ،  دهد  می نشان

 وجدان کـاري  يها مؤلفهمی باشد، عنصر ساختاري بر کل  26/0
ــأثیر ــی داري داردت ــت و معن ــه   .  مثب ــه ب ــا توج ــین ب ــم چن ه

)000/0P= (    می باشـد، عنـصر شـناختی       96/0و میزان اشتراك
و در  .  مثبـت و معنـی داري دارد       تـأثیر برکل ابعاد وجدان کاري     

می باشـد  03/0شتراك و میزان ا)  =03/0P(نهایت با توجه به 
 مثبت و معنی داري تأثیربر کل ابعاد وجدان کاري اي  بین رابطه

توان آمـاري در     شود و   می لذا فرضیه در هر سه مورد تایید      . دارد

که نشان دهنده کفایـت حجـم نمونـه         8/0هر سه مورد برابر با      
  .است ها براي آزمایش فرضیه
با موفقیت بین عناصر سرمایه اجتماعی : فرضیه شماره دو

  .مداري رابطه معناداري وجود دارد
  

  
  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با موفقیت مداري .2جدول

  

  
  
  

  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با قابلیت اتکا: .3جدول
  

  
  
  
  
  
  

در مورد رابطه بین یک متغیر وابـسته و چنـد متغیـر مـستقل و                
مقدار متوسـط یـک متغیـر براسـاس         بینی    پیشبراي تخمین و    

از تجزیه و تحلیـل رگرسـیون چندگانـه           دیگر يها  مقادیر متغیر 
مقـادیر متغیـر    بینی    پیشتوان براي     می شود و زمانی    می استفاده

وابسته از رگرسیون خطی استفاده کنیم که ضـریب همبـستگی           
)r (            همبستگی معنا داري را بین متغیرهاي مـستقل و و وابـسته

دهد مقـدار    می نشان ) 2(بر این اساس نتایج جدول      . نشان دهد 
 سرمایه اجتماعی يها مؤلفهآماره آزمون براي بررسی رابطه بین   

. معنا داراست  ) P=000/0( که در سطح   05/1با موفقیت برابر با     
از واریانس موفقیت مـداري توسـط       94/0دهد  می نشان R2مقدار

همچنـین نگـاهی بـه      . شـود   مـی  ابعاد سرمایه اجتماعی تبیـین    
 )β = 64/1(دهـد عنـصر شـناختی         می نشان رگرسیون ضرایب

 طـور مثبـت و معنـا دار         توانـد بعـد موفقیـت مـداري را بـه           می
  .کندبینی  پیش

ي بین عناصر سـرمایه اجتمـاعی بـا         ها  مؤلفه: فرضیه شماره سه  
  .قابلیت اتکا رابطه وجود دارد

 با توجه به مفرضات مطرح شده در فرضـیه دوم ونتـایج جـدول          
)3(  

 F P R R2  β t P  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین
  000/0  -08/8  -65/0  عنصر ساختاري
  000/0  64/20  63/1  عنصر شناختی
  اي هعنصر رابط

  
  موفقیت مداري

  
05/1  

  
000/0  

  
96/0  

  
94/0  

05/0-  45/2 -         01/0  

 F P R R2  β t P  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین
  000/0  91/7  19/0  عنصر ساختاري
  000/0  96/32  79/0  عنصر شناختی
  اي هعنصر رابط

  
  قابلیت اتکا

  
18/1  

  
000/0  

  
99/0  

  
98/0  

009/0  31/1  19/0  
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 سـرمایه  يهـا  مؤلفـه مقدار آماره آزمون براي بررسی رابطه بـین        
 ) P=000/0( کـه در سـطح     18/1ابر با   اجتماعی با قابلیت اتکا بر    

 از واریـانس قابلیـت      0 /98دهد  می  نشان R2مقدار  . معنا داراست 
همچنین نگاهی . شود  میاتکا توسط ابعاد سرمایه اجتماعی تبیین   

دهــد کــه عنــصر ســاختاري   مــینــشان رگرســیون بــه ضــرایب
)19/0=β (  اي    و عنصر شناختی)79/0=β( توانند بعـد قابلیـت     می

  . کنند به طور مثبت و معنا دار پیش بینیاتکا را 
  

  بحث 
عناصر سـرمایه اجتمـاعی بـر       ،  نتایج تحقیق در مورد فرضیه اول     

سـطح معنـی    .  معنا دار دارنـد    تأثیر وجدان کاري    يها  مؤلفهروي  
داري و میزان اشتراك سه بعد عنصر ساختاري، عنصر شناختی و          

 در مورد ایـن     با توجه به توان آزمون فرضیه اول      اي    عنصر رابطه 
بنابراین عناصر سرمایه اجتماعی بر     . گردد  می  تائید مؤلفهسه زیر   

 يها   معنا دار دارند که با یافته      تأثیر وجدان کاري    يها  مؤلفهروي  
  ). 31 -26(محققان دیگر نیز همسو است

براساس نتایج به دست آمده از فرضیه دوم پژوهش بین عناصـر            
. معنـاداري وجـود دارد     رابطهسرمایه اجتماعی با موفقیت مداري      

 سـرمایه  يهـا  مؤلفـه مقدار آماره آزمون براي بررسی رابطه بـین        
  نـشان R2 هـم چنـین مقـدار    .اجتماعی با موفقیت معنا داراست

از واریانس موفقیـت مـداري توسـط ابعـاد سـرمایه            94/0دهد می
 رگرسـیون  همچنین نگاهی به ضـرایب    . شود  می اجتماعی تبیین 

تواند موفقیت مداري را به طـور         می شناختیدهد عنصر     می نشان
که بـا نتـایج حاصـل از تحقیـق          . کندبینی    پیشمثبت و معنا دار     

   ).31-28(برخی صاحبنظران همسو است
طبق نتایج فرضیه سوم، بین عناصر سرمایه اجتماعی با مقابلیـت      

ـ    . اتکا رابطه معناداري وجود دارد     نکـه مقـدار آمـاره      ای  هبا توجـه ب
 سـرمایه اجتمـاعی بـا    يهـا  مؤلفهبررسی رابطه بین   آزمون براي   

هم چنین  . گردد  می قابلیت اتکا معنا داراست فرضیه تحقیق تایید      
از واریانس قابلیت اتکا توسط ابعـاد       98/0دهد  می  نشان R2مقدار  

 همچنـین نگـاهی بـه ضـرایب       . شود  می سرمایه اجتماعی تبیین  
 تیدهـد عنـصر سـاختاري و عنـصر شـناخ            مـی  نشان رگرسیون

توانند بعد قابلیـت اتکـا را بـه طـور مثبـت و معنـا دار پـیش                    می
این نتایج با نتایج تحقیق صـاحبنظران دیگـر در ایـن            . کنند  بینی

 باشــد و نتــایج تحقیــق ایــشان را تاییــد  مــیزمینــه هــم راســتا
   ).31 -29 و 27.(نماید می

 بـراي  را پـژوهش پیـشنهادهایی   ایـن  در شده انجام بررسیهاي

 و ها آموزش عالی و دانشگاه نظام دست اندرکاران و انبرنامه ریز
  :است شده عنوان ذیل در که موسسات اداري دیگر دارد

به اهدف، و چگونگی انجام کار آگاه نمود تـا           کارکنان را نسبت  ●
کوشی و انگیـزش سـازمان را در دسـتیابی بـه             پشتکار، سخت  با

یـز بـا اتـالف      میلی و ن   دهندو کارها را با بی      می اهداف خود یاري  
منابع زیاد، انجام نداده و از هیچ کوشـشی بـراي انجـام خـوب و        

 .گذاشته شده است، فرو نگذارندها  درست کاري که بر عهدة آن

ارتباط خوب و مداوم مدیر با زیردستان، زمینـه مناسـبى بـراى      ●
آورد از ایـن رو، ارتبـاط دوسـتانه مـدیر            وجدان کارى فراهم مـى    

ث وفادارى آنان به وى گردیده و در محیط     به کارکنان باع   نسبت  
  . دهد کار، تعهد و مسؤولیت پذیرى را گسترش مى

احترام قائل شدن به انسان، در واقـع پاسـخگویی بـه یکـی از       ●
نیازهاي اساسی اوست، که نتیجۀ آن تقویت اعتماد بـه نفـس و              

در واقـع، نیـروي     . وجدان کاري در نیروهاي فعال سازمان اسـت       
ها و افعال او پاس داشـته        د احترام قرار گیرد و ایده     کار وقتی مور  

توانـد بـه فعالیـت بپـردازد و قـدرت خالقیـت در             شود، بهتر مـی   
  .کارهاي او به مراتب بیشتر خواهد شد

پرواضح است که انگیزه در تقویـت وجـدان کـاري نقـش بـه               ●
هاي انگیزشی   سزایی دارد، البته در سازمان باید به دنبال مکانیزم        

 تـأثیر در اینجـا ضـمن تأئیـد        . ر بود تا اثر آن نیز پایدار باشد       پایدا
اصــولی  تأکیــد هــاي مــادي در تقویــت وجــدان کــاري، انگیــزه
زا و معنوي افـراد اسـت کـه تقویـت وجـدان              هاي درون  برانگیزه
 . فراوان داردتأثیرکاري 

کـارکرد مـستقیم و مهمـی در     زبان مشترك است که    بر تأکید●
ــب اطالعــات را افــزایش روابــط اجتمــاعی دارد  و قابلیــت ترکی

ابزارهـاي   و از طـرف دیگـر جنبـه حکایـات مـشترك           . دهـد  می
ــداري     ــادل و نگه ــاد، تب ــراي ایج ــات ب ــدي در اجتماع قدرتمن

تـا کارکنـان بـراي      . کننـد   مـی   غنی معانی فـراهم    يها  مجموعه
 و در آنها حـس رقابـت        کنند  دستیابی به هدف خود سخت تالش     

 .، کارآمدي و شایسته بودن ایجاد شودسالم، موفق شدن در کار
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یعنـی شـما بـه چـه        ( بر الگوي کلی تماسهاي بین افـراد       تأکید●
 تا حـد    ها  شود سازمان   می سبب) کسانی و چگونه دسترسی دارید    

زیادي به توانایی و مسئولیت پذیري کارکنان براي ایجاد درآمد و     
رشد و همچنین، بهبود کارایی و بهره وري متکی شـوندو سـبب             
وجود روابط همفکري و همکاري باال سبب افزایش تبادل دانش          
در سازمان شده و یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابعشان         

 .از جمله اطالعات و دانش را فراهم گردد

ایجاد یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابعشان از جملـه            ●
ظیـر   ن ییهـا   تواند سبب ایجـاد ویژگـی       می اطالعات و دانش که   

صادق بودن، خود نظمی، احترام به قانون، منظم بـودن و اقتـدار             
 .در افراد شود

 آموزشی ضمن خدمت براي کارمنـدان و        يها  با برگزاري دوره  ●
برگزاري مراسمات فرهنگی و تفریحـی کـه بـه صـورت دسـته              

گیـرد    می جمعی در محیط دانشگاه و با هماهنگی دانشگاه انجام        
 مشارکت در کار کارمندان ارومیـه       موجبات افزایش روح جمعی و    

   .براي ارتقاي عدالت سازمانی فراهم گردد
  

  گیري نتیجه
سـرمایه اجتمـاعی بــه عنـوان یـک ســازه مفهـومی، منجـر بــه       

 ایـن   تـأثیر در روابـط اجتمـاعی و       اي     تازه يها  بینشگیري    شکل
توسعه نظري این مفهـوم مـا را   . شود  می بر زتدگی افراد   ها  بینش

 فراتر از دانش قبلی نسبت بـه روابـط اجتمـاعی          به سوي دانشی    
بدین ترتیب وجـود عناصـر سـرمایه اجتمـاعی در           . دهد  می سوق

سبب ایجاد و افزایش وجدان کاري در میان کارکنان      سازمان هم 
شود کـه رضـایت قلبـی، تعهـد و التـزام عملـی         میشده و باعث  

 است که قرار اسـت انـسان آنهـا را انجـام             ییها  نسبت به وظیفه  
کوشـی و انگیـزش،    پشتکار، سـخت  دهد، افزایش یافته و افراد با   

هـم چنـین    . سازمان را در دستیابی به اهداف خود یاري رسـانند         
ـ           جـاد  ای  هعنصر شناختی به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی ب

 از محــیط چــارچوب مرجــع بــراي مــشاهده و تفــسیر کارکنــان 
  کـارکرد   کـه  پردازد و جنبه نخست آن زبـان مـشترك اسـت           می
  

مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد، زیرا ابزاري است که از            
نماینـد و چـون      طریق آن افراد با یکدیگراطالعات را مبادله مـی        

تواند بر فرایندهاي  دهد،می قابلیت ترکیب اطالعات را افزایش می
گـذار بـوده،     مدیریت دانش از جمله انتقال و تبادل دانـش، تـأثیر          

 هر چه بیشتر افکار و دیدگاه کارکنـان در سـازمان          سبب نزدیکی 
به یکدیگرشده و در نهایت بینش و افکار مـشترکی از اهـداف و              

از طـرف دیگـر جنبـه حکایـات         . ارزشهاي سازمان به وجود آورد    
ابزارهاي قدرتمندي در اجتماعات براي ایجـاد، تبـادل و           مشترك

 نهایـت   در .کننـد   مـی   غنی معانی فراهم   يها  نگهداري مجموعه 
 تا حد زیـادي بـه       ها  عنصر ساختاري سبب شده است که سازمان      

توانایی و مسئولیت پذیري کارکنان براي ایجاد درآمـد و رشـد و             
همچنین، بهبود کارایی و بهر ه وري متکی شوندو و یک شـبکه             
بالقوه دسترسی به افراد و منابعشان از جمله اطالعات و دانش را            

از ساختار کـار بـه صـورت        شود که و در نهایت سبب      فراهم کند 
با توجه  . کار گروهی و تیمی براي انجام کارها، بهتر استفاده شود         

ي باال گذشت اهمیت و ضرورت پژوهشی ها به مطالبی که در بند
. گردید  می ي تحقیق حاضر در دانشگاه ارومیه احساس      ها  مؤلفهبا  

ابطه ي الزم تحقیق حاضر که به بررسی ر  ها  بنابراین با هماهنگی  
بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاري به عنوان یک اصل اخالقی 

  .پردازد به انجام رسید  می94-93در سال تحصیلی 
  

  اخالقی يها مالحظه
اگاهانـه   رضـایت  و امانتـداري  اخالقـی  اصول حاضر پژوهش در

  . مورد توجه قرار گرفته است
  

 سپاسگزاري
 حمد سید عبـاس میر م دکتر استاد ارجمند جناب آقاي زحمات از

نمودنـد،   کمـک  مقالـه  اصـالح  و هـا  داده پـاالیش  در کـه  زاده
  . شود  میبدینوسیله تشکر و قدردانی

  
  واژه نامه
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  Human Capital .4  سرمایه انسانی
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 Shared anecdotes .13  حکایات مشترك
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