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 کیده چ

کارکناا   ادار  کاآ وما ز  و پارور  اراساا        یکار یزندگ یفیتبر ک یفکر یهو سرما یاجتماع یهسرما ینرابطه ب یبررسپژوهش حاضر به 

، تشکیآ میدادند. حجم نفر  230کلیه کارکنا  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی به تعداد ی می پردازد. جامعه وماری پژوهش را شمال

نفر به ص رت تصادفی  سااد  انتاااش شادند. بارای سانجش متییرهاای تز یاق از         144(، 1972کرجسی ) -نم نه مطابق با فرم ل م رگا 

استفاد  گردیاد. جتات   ( 1973والت   )والت   ، یها و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری( 1998) ب نتیس اجتماعی، فکری و سرمایهپرسشنامه 

اساتفاد    19نسااه   SPSSها از ومار ت صیفی  و ومار استنباطی  وزم   همبستگی پیرس   با استفاد  از بسته نرم افزاری تجزیه و تزلیآ داد 

شد  است.  نتایج وزم   همبستگی پیرس   برای فرضیه اصلی نشا  داد بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر کیفیت زندگی کاری کارکنا  

طاه مثبات و   رابطه مثبت و معناداری وج د دارد از طرفی از میا  م لفه های سرمایه اجتماعی تنتا اعتماد اجتماعی با کیفیت زندگی کااری راب 

های )سرمایه انسانی، سااتاری و ارتباطی( باا کیفیات زنادگی کااری رابطاه      معناداری داشته و برای م لفه های سرمایه فکری نیز تمامی م لفه

 مثبت و معناداری بدست ومد. که ارتباط سرمایه انسانی با کیفیت زندگی کاری ق ی تر ب د.

 ری، کیفیت زندگی کاری، سرمایه انسانی: سرمایه اجتماعی، سرمایه فککلید واژه ها
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Abstract 

 

This study examined the relationship between social capital and intellectual capital on the 

quality of work life education organization in North Khorasan deals The study population 

consisted of all employees of the Department of Education is North Khorasan That number, 230, 

have formed A sample of formula Mvrgan- Krejcie (1972), 144 subjects were randomly selected 

sample size The research of intellectual and social capital assessment questionnaire, Bontis 

(1998) Questions 52 and 24 respectively and quality of work life questionnaire by Walton 

(Walton, 1973) was used To analyze the data descriptive statistics (to display demographic 

information) and inferential statistics, linear regression analysis using software package SPSS 

version 19 was used. Results showed that the regression tests for primary and secondary 

hypothesis Intellectual capital and the quality of working life and a significant positive 

correlation between the role of social capital is stronger than the relationship between 

intellectual capital The only component of the components of the social capital of trust with 

respect to quality of working life and Among the components of intellectual capital component 

of human capital and organizational capital ratio with the quality of working life is stronger. 

 

Keywords: social capital, intellectual capital, the quality of working life, human capital 
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 مقدمه

ترین عنصر برای حفظ پردازا  علم مدیریت، با شناات انسا  به عن ا  عنصری پیچید  در سازما ، عامآ انسانی را به عن ا  متمنظریه

های سنتی بلکه در ن ش مدر  و  حتی در عصر کنند و ت جه روز افزو  به منابع انسانی نه تنتا در ن شم ج دیت و ب ای سازما  معرفی می

 ای در م ض ع اجتماعی عمد امروز  در مدیریت معاصر مفت م کیفیت زندگی کاری به(. 1384،ال انیاند )ووری اطالعات معط ف داشتهفن

طرفدارا  نظریه کیفیت زندگی  شدتاکید می های گذشته ف ط بر، زندگی شاصی )غیرکاری(در حالی که در دهه سراسر دنیا مبدل شد  است.

 کاری و زندگی شاصی ا د تعادل برقرار کنند.زندگی ها بت انند بینجدیدی برای کمك به کارکنا  هستند تا و  هایجستج ی نظام در کاری،

 که شد مطرح زمانی بار ناستین برای برد، می به سر ا د تک ین دورا  در هن ز که واژ  این. است دانش و علم عرصه زاد  فکری، سرمایه

ا د  نامزس س های دارایی به ویژ  ت جه برای علمی ن وورانه های رو  از ای مجم عه به اجرای شروع اسکاندیا س ئدی بزرگ شرکت

 ارزشمند دارایی یك که ش د می ادعا و شنااته یك سازما  نامشت د دارایی عن ا  به که است سرمایه ن عی فکری سرمایه(. 1386 ،دفت)کرد

 ن ش ت لید مزص ل در سرمایه و کار نیروی عامآ دو تنتا که ب د گرفته قرار مز ر این بر عم می گذشته دانش قر  دو در. باشد می سازما  در

 ت سعه این بر عالو . اند شد  شنااته اقتصادی ارز  و کنند  ثروت ایجاد دارایی عن ا  به اطالعات و دانش حاضر، عصر در که حالی در دارند؛

 نظر از .داد  است انت ال دانش بر مبتنی ابعاد به را ارز  کنند  ایجاد فیزیکی های فعالیت از وسیعی بیستم باش قر  در جدید هایفناوری

 سبب رهگذر این از و دهد،می انت ال درو  سازما  به را اجتماعی شبکه اعتماد که است شریانی همچ   اجتماعی سرمایه( 2006) 1دانچ 

 دلیآ این به اجتماعی سرمایه اهمیت معت دند( 2006)  2کنا  و هریس   ف سآ،. ش دمی و  ب ای و رقابتی مزیت الق و سازما  اهداف تز ق

 رو، این از. س دمند است و مفید هستند، برا ردار و  از کافی انداز  به که هاییسازما  و هاگرو  افراد، برای فعال، ن عی کنش تأمین با که است

 چرا وید؛می شمار به سازمانی هایپ یایی و االقیت درك ن ووری، در زیربنایی مفت می اجتماعی سرمایه( 2007)  3وایلیش و گ یال باور به بنا

بدین . کندمی  تستیآ را ونتا تز ق دیگر س ی از و داد  قرار تأثیر تزت را اینتا مانند و گروهی االقیت، یادگیری ن ووری، فرویند س  یك از که

-تأثیر روندهای تیییر، حال فناوری در و گسسته بازارهای المللی، بین شدید رقابت کنند کهمی اذعا (  2006) 4 چی ا و الپیدرا ولگر، ترتیب

 .(2007: 206امروزند)گ یال و وایلیش، کار و کسب فضای در ن ووری پیش از بیش شد  مطرح در گذار

 پیشینه تحقیق

 مطالعات صورت گرفته در داخل کشور

( در تز ی ی با عن ا  ت انمندسازی کارکنا  به عن ا  حل ه میانجی بین سرمایه فکری و کیفیت زندگی کاری که بر 1393دعایی و همکارا )

سرمایه )سرمایه فکری و ابعاد  انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  بیمارستا  تامین اجتماعی زاهدا  نفر از کارکنا  پرستاری   460روی 

مثبت و معناداری بر کیفیت زندگی کاری کارکنا  دارد. نارضایتی از  از طریق ت انمندسازی تاثیر(ی، سرمایه سااتاری و سرمایه مشتریانسان

صرفنظر از م ام سازمانی افراد، هم ا د افراد و هم به سازما  وسیب وارد میکند و جل گیری از این  کیفیت زندگی کاری مشکلی است که

                                                           
1 Danchev, 
2 Harrison 
3 Goyal, A. & Ahkilesh 
4 Alegre, J.; Lapiedra, R. & Chiva 
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های فکری نباید  سرمایه ای بش د و در راستای ت جه به ای فکری ت جه و رسیدگی ویژ ه مکانپذیر ا اهد ب د که به سرمایهزمانی ا وسیبتا

 (1390ٰ  )رض انی و همکارا .ت انمندسازی منابع انسانی سازما  را نیز فرام   کرد

ا  وزاد ه م ردی: دانشگمطالع)سرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه سرمایه اجتماعی با (  در تز ی ی با عن ا  1392مزسنی فرد و همکارا ) 

یه فکری و بعاد و  با سرماانفر از کارکنا  دانشگا  انجام دادند نتایج نشا  داد بین سرمایه اجتماعی و  93( بر روی ی واحد ارسنجا الماس

های  از قابلیت  ا  یکیمدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وج د دارد بر اساس یافته های این پژوهش، سرمایه اجتماعی می ت اند به عن

 (1383 ٰ  ن زاد )حسالق و تستیم دانش م ج د در سرمایه فکری و مدیریت دانش سازما  کمك بسیار نماید.  سازما  به شمار وید و در

تا  از ستا  کردسامت سطه  زندگی کاری و سالمت سازمانی در معلما  مدارس دور  ( در تز یق ا د به بررسی رابطه کیفیت1387مزمدی ) 

شا  داد که میا  کیفیت وماری پیرس   ن نفر و با استفاد  از تزلیآ 410تز یق بر نم نه  پژوهشی این هایدیدگا  دبیرا  پرداات. یافته

 اری وج د دارد. درابطه مثبت و معنی  p< 001/0و  r=  84/0با سالمت سازمانی در مدارس دور  مت سطه استا  کردستا   زندگی کاری و

- رد تبیین قرار میم % از تیییرات سالمت سازمانی را71ی کاری به میزا  زندگ همچنین نتایج حاصآ از تزلیآ مسیر نشا  داد که کیفیت

 (1387)مزممدی، دهد.

نتایج تز ی ات وی  ااتهپرد اجتماعی دانشگاهی سرمایه تک ین در اساتید و دانشج یا  تعامالت ن ش بررسی به پژوهشی در( 1385) راد قانعی

. دارد ثیرتا اساتید یا ونتا روابط میزا  بر دانشج یا  ایزمینه هایمتییر. دارد قرار پایینی حد در ا د اساتید با دانشج یا  روابط که نشا  داد

 باشی اثر میزا  بر داساتی با روابط افزایش و انجامدمی دانشج یا  تزصیلی پیشرفت به افزایش اساتید با دانشج یا  ارتباطات افزایش

 (1385)رضاییا ، .افزایدمی دانشج یا 

   مطالعات صورت گرفته در خارج کشور

 بین داریمعنی هرابط که داد نشا   چین در اص صی هایشرکت عملکرد بر اجتماعی سرمایه ن ش بررسی در(  2001) گالسر پژوهش نتایج

 ت  یت روی بر مدت ک تا  گذاریسرمایه همچنین. ندارد وج د هاو  های اص صیشرکت عملکرد و ماتآ هایسازما  در افراد عض یت تن ع

 این در نظر ماعی م رداجت سرمایه هایم لفه. ب د ا اهد اثرگذار بسیار هاشرکت این عماکرد بر اص صی هایاعضای شرکت اجتماعی سرمایه

  .است ب د  اجتماعی وگاهی و انسجام اعتماد، اجتماعی، مشارکت شامآ تز یق

شن دی بین ا سید کههای م ثر بر اشن دی شیلی، به این نتیجه رتعیین پیش بینی کنند ( طی اجرای تز ی ی به منظ ر 2005) حمیدزاد  

 بعاد کیفیت  یکی از اعن ا به سازمانی داری وج د دارد. وی نتیجه گرفت که بعد ج و معنی شیلی و ابعاد کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت

 ترین عامآ پیش بینی کنندة اشن دی شیلی است. زندگی کاری، متم

د رضایت و افراد و بتب  نها برای برانگیاتاند که کیفیت زندگی کاری یکی از پیش فرض( نیز به این نتیجه رسید 2004کروگر و همکارانش )

ی کار ضا و مزت ال ارزیابی کلی فمزص  دهد که اشن دی شیلی مفت می چند بعدی دارد ونشا  می اشن دی شیلی است. نتایج این تز یق

 دگی کاری د کیفیت زنزندگی کاری ارتباط دارند؛ و بتب دهد که تمام ابعاد اشن دی شیلی با کیفیتتز یق نشا  می های ایناست. یافته

 ش د.باعث افزایش اشن دی شیلی می

 تعاریف نظری
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برا رداری از ح  ق و مزایای مکفی و سرپرستی ا ش، شرایط کاری ا ش، شیآ کیفیت زندگی کاری مناسب را 5:ورنر و دی یسکاریکیفیت زندگی

 (.1385،قلیچ لی و همکارا اند )انگیز، جالب و س دمند تعریف کرد چالش

 گرفته کار به ثروت ایجاد برای ت اندمی که است سازمانی یادگیری و رقابت تجربه، فکری، هایدارایی اطالعات، دانش، از ایمجم عه فکری: سرمایه

-می مستمر رقابتی منافع باعث و گیردمی دربر افزود  ارز  ایجاد برای را و  هایت انایی و سازمانی دانش کارکنا ، تمامی فکری سرمایه واقع در. ش د

 (2003ال انی و همکارا ، ) ش د

 واحد یك یا فرد یك وابطر شبکه از شد  ناشی و طریق، از دسترسی قابآ در درو ، م ج د بال    و بالفعآ منافع جمع عبارتند ازسرمایه اجتماعی:

 تستیم و الق ها درسازما  به ت اندمی که است سازمانی متم هایدارایی و هاقابلیت از یکی اجتماعی سرمایه به عبارتی .کنندمی تعریف اجتماعی

 (.2007هرری ، )کند ایجاد« پایدار سازمانی مزیت»دیگر هایسازما  با م ایسه در ونتا برای و نمایند بسیار کمك دانش

 معم الً که دارد هاییو گر و هااتزادیه ها،باشگا  هاای داوطلبانه،انجمان قالاب در گروهای باین رواباط گستر  بر داللت :اجتماعی مشارکت

 است اجتماعی ایسیاستت در قالب ماتلاف اجتمااعی فراینادهای در مردم سااتن درگیر و مشارکت هدفشا  و غیردولتای دارند و مزلی اصلتی

 (.21: 1388 تبریازی، عالم)

 کنشگرا ، بین مت ابآ رابطه الگ ی و میزا  به ناظر کآ انساجام در» عبارتی به. دارد جامعه یك میا  جمعی ت افق بر داللت :اجتماعی انسجام

 (14 :1390 ،انصاری) «است یافته های تمایزواارد  فرهنگ هاگرو 

 ت لید بارای و  دشمی کسب زندگی ط ل در که گروهی یا فردی هایویژگی سایر و متارت شایستگی، دانش، به انسانی : سرمایهسرمایه انسانی

 گزارشگری اجتماعی، هاای مایهسار اناسانی، هایسرمایه عن ا  تزت مباحثی راستا این در. ش دمی گفته رود، می بکار تجاری هایاید  یا کاال ادمت،

 (18:1383،تاجباش)باشند می شد  ریزی طرح قابآ نیز انسانی سرمایه وحسابداری

 و تجاری سازما ، عالیم  اریانزص سازمانی، ح  ق سااتار دادها، پایگا  ، افزار افزار، نرم سات عن ا  به را سااتاری سرمایه سرمایه ساختاری:

 (2005)پ تنام، .  است برشمرد  سرمایه این متم اجزای ت انایی از تمام

 بیرو  و درو  مزیط با ارتباط برقرای نیز و ماتلف هایفعالیت انجام در فرد... و هات انایی استعدادها، به مرب ط ارتباطی سرمایهسرمایه ارتباطی:

 (2005)پ تنام،  است ا د سازما 

 

 تعاریف عملیاتی 
(کسب 1973والت  ) پرسشنامه32الی  1تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری عبارتند از میانگین نمر  ای که از س االت    کیفیت زندگی کاری:

 (1380)کلمن، بدست ومد.  65و حداکثر نمر   8گردید که حداقآ نمر  و  

کسب گردید که ( 1998) یس نتپرسشنامه ی 42الی  1تعریف عملیاتی سرمایه فکری عبارتند از میانگین نمر  ای که از س االت  سرمایه فکری:

 بدست ومد. 39و حداکثر نمر   3حداقآ نمر  و  

( 1998سشنامه ی نتیس )پر 24الی  1تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی عبارتند از میانگین نمر  ای که از س االت    سرمایه اجتماعی:

 بدست ومد 42و حداکثر نمر   4کسب گردید که حداقآ نمر  و  

 و اهمیت پِژوهشبیان مساله 

ت از کار، هش نرخ غیبم جب کاهش میزا  شکایت کارکنا ، کا ی کیفیت زندگی کاریهاای برنامهردهد که، اجهای مطالعاتی نشا  مییافته

 ستاتادها ب د  های نظام پیشنونا  در برنامه انضباطی، افزایش نگر  مثبت کارکنا  و افزایش مشارکت کاهش میزا  اعمال م ررات

 .شد  ر ا اهدمنج مدت سازما  نیزاز طرف دیگر، بروورد  سااتن نیازهای کارکنا  به بتسازی و کارایی بلند(. 1997،7 است وارت)

ت اند پیشگ یی داشته، می بال    و جدی بر رضایت کارکنا  و بالطبع عملکرد سازما  عالو  بر کیفیت زندگی کاری، سالمت سازمانی نیز وثار

مفت م ت ریباً تاز  ای است  سالمت سازمانی یك( 2000) 6به نظر الید  و کلینگآ(. 1382)رابینز، کنند  متمی برای اثرباشی سازما  باشد 

                                                           
5 Keith Werther, Willian B. Jr. and Davis 
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ش د. یك سازما  سالم جایی است که می        وظایف ا د به ط ر م ثر که باعث رشد و بتب د سازما  به معنی ت انایی سازما  برای انجام

 کیفیت زندگی کاری و سالمتهای باشند. در بسیاری از برنامه جا بمانند و کار کنند و ا د نیز افرادی س دمند و م ثرا اهند درو افراد می

 سرمایه ایرشته بین . ماهیتسازمانی، تال  بر و  ب د  است تا اشن دی شیلی کارکنا ، از طریق ارت اء سطح انگیز  درونی ونا  افزایش یابد

. ش دمی و  از ماتلفی تعاریف به منجر متفاوت منظرهای یا رویکرد انتااش اساس همین بر. است سااته دش ار را تعریف یك بر ت افق فکری،

 مجم عه فکری، سرمایه مدیریتی منظر از است وفرینی ثروت بال    استعداد و اقتصادی ارز  کنند  تجلی فکری سرمایه اقتصادی منظر از

 که ت انایی یك» رقابتی مزیت سازما  برای که است تاصصی هایمتارت و کاربردی تجربه منجمله سازما  دانش سااتار و انسانی نیروی

 .(1997،روسژ)کندایجاد می «است دش ار بسیار دیگرا  برای و  ت لید یا و است ت لید غیرقابآ

 سازدمی ت انمند وظایفش انجام در را سازما  یك که است هاییزیرساات و انسانی دارایی نامشت د، هایدارایی از ترکیبی فکری سرمایه

( 2001،ب تینگ)است تجربه و مسأله حآ ت انایی ها،تاصص ها،متارت شامآ که است فکری سرمایه از جزئی انسانی سرمایه نگا  این براساس

-الق می تجربه و فکری هایمتارت و هانگر  ها،شایستگی طریق از را و  کارکنا  که است شدنی الق سرمایه یك فکری سرمایه

 اجتماعی مصن ع یك عن ا  به و است هادرگرو  جاری روابط مزص ل شد ، الق سرمایه این معت دند دیگر برای البته( 1996،پندر)کنند

 و دانش مبادله اثر در گفت ت ا می یعنی یابدمی ت سعه و ش دمی حفظ گرفته، شکآ فکری سرمایه است.که درونتا گروهی بین روابط براثر

 ن ینی مفاهیم از اجتماعی سرمایهوید.می وج د به اجتماعی سرمایه ن عی و شد  الق جدید دانش اجتماعی، هایبین گرو  در دانش تستیم

 راستا همین در و است گرفته قرار استفاد  م رد گسترد  ص رت به و سازما  مدیریت در تازگی به و اقتصاد و شناسی جامعه در امروز  که است

 و شناسا  شناسا ، انسا  سیاسی، جامعه عالما  به ت اندمی مشترك تئ ریك زبا  یك عن ا  به سرمایه اجتماعی که است معت د و ولکاك

 وج د بسیاری تعاریف اجتماعی سرمایه با مفت م رابطه (. در1387قلی پ ر، )کند اعطا مفید وضعیتی در را یکدیگر با کار امکا  اقتصاد دانا 

 که گفت ت ا می ط راالصه به ولی است شد  اجتماعی سرمایه مفت م در انسجام عدم وشفتگی و ن عی سبب تعاریف کثرت همین و دارد

 را س د مت ابآ کسب منظ ر به جمعی اقدامات در مردم مشارکت امکا  که است ارتباطی هایو شبکه هنجارها به معنای اجتماعی سرمایه

 تاجباش) کندمی تشریح ااص زمانی م طع یك در را هاو شبکه هنجارها میزا  که است ترکیبی مفت می اجتماعی سرمایه لذا کندمی فراهم

 متم وضعیت هایشااص از یکی و است جامعه و  اجتماعی و فرهنگی وضعیت از ناشی جامعه هر اجتماعی (. سرمایه156:1383 وهمکارا ،

 تاثیرگذار پرور  و نتاد وم ز  قبیآ از ای ع املیجامعه هر اجتماعی سرمایه وضعیت در دیگر س ی از. باشدمی جامعه و  اجتماعی و فرهنگی

 فردی هر پذیری جامعه فرویند زیرا نمایدمی ایفا جامعه در اجتماعی سرمایه و انت ال افزایش در را متمی ن ش پرور  و وم ز  نتاد. باشندمی

. است تاثیرگذار بسیار جامعه اجتماعی سرمایه وضعیت در امر این و گذردمی پرور  و نتاد وم ز  از متفاوت سط ح در

 (.194:1383تاجباش،)

 این کارکردهای بررسی و و فکری فرهنگیا  اجتماعی سرمایه بعالو  تعیین .است اهمیت حائز نتاد این اجتماعی و فکری سرمایه وضعیت تعیین

ایجاد،  نتادهای از یکی که نتادی نمایدمی روشن که است و  در مسئله اهمیت.ضروری است امری کیفیت زندگی کاری ونتا برای سرمایه از ن ع

برد   ونتا پی اهمیت به انداز  چه تا است؟و چگ نه ا اجتماعی های فکری وسرمایه وضعیت است سرمایه اجتماعی و فکری انت ال و افزایش

س ال  است؟          از اینرو مز ق در تز یق حاضر به دنبال رسید  به این نم د  استفاد  های فکری و اجتماعیسرمایه از انداز  چه تا است؟و

                                                                                                                                                                                            
6Lyden, W. Klingele  
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های اجتماعی و فکری و کیفیت زندگی کارکنا   ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی رابطه معناداری اصلی است که ویا بین سرمایه

   وج د دارد؟

 روش تحقیق  

امروز  پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گستر  عل م و دانش بشری گذاشته است. هر چند که حص ل ت افق میا  دانشمندا  و 

 پژوهشگرا  دربار  تعریف پژوهش علمی چندا  ساد  نیست، اما یك تعریف قابآ قب ل در م رد و  چنین است: 

شد ، تجربی و انت ادی یك یا چند قضیه فرضی در م رد روابط احتمالی میا  پدید  های  دار، کنترلپژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظام

 (14: 1384،حض ری و همکارا طبیعی )

 هدف از انتااش رو  پژوهش و  است که پژوهشگر مشاص نماید که وغاز چه شی   ای، او را هر چه سریعتر، دقی تر، وسانتر و ارزانتر به پاسخ

 .م رد نظر می رساند 

 پیمایشی و از ن ع رگرسی   می باشد.  –تز یق حاضر از لزاظ رو ، ت صیفی 

رو  تز یق مشاص شد  و با انتااش جامعه وماری و نم نه مشاص و ت زیع پرسشنامه به جمع ووری اطالعات پردااته تا بت ا  روابط بین 

برای سایر باشتای ادماتی ، دولتی و پژوهشی قابآ استفاد  می  از ونجایی که نتایج این تز یق متییر های تز یق را کشف و شناسایی کرد.

 باشد، تز یق از ن ع کاربردی است. 

  فرضیات تحقیق

 فرضیه اصلی 

 رابطه معناداری وج د دارد ی،وم ز  و پرور  اراسا  شمالادار  کآ کارکنا   یکار یزندگ یفیتبر ک یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما ینب

 فرضیات فرعی 

 دارد معناداری وج د رابطه یاراسا  شمالوم ز  و پرور  ادار  کآ  کیفت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی اعتماد بین 

 دارد معناداری وج د رابطه یاراسا  شمال وم ز  و پرور ادار  کآ  کیفت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی انسجام بین 

 دارد معناداری وج د رابطه یاراسا  شمال وم ز  و پرور ادار  کآ  کیفت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی مشارکت بین 

 دارد معناداری وج د رابطه یاراسا  شمال وم ز  و پرور ادار  کآ  در کیفت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی پذیری مسئ لیت بین 

 دارد معناداری وج د رابطه یاراسا  شمال وم ز ادار  کآ  کیفت زندگی کاری کارکنا  با انسانی سرمایه بین 

 دارد  معناداری وج د رابطه یاراسا  شمالوم ز  و پرور  ادار  کآ  کیفت زندگی کاری کارکنا  با سرمایه سااتاری بین 

 دارد . معناداری وج د رابطه یاراسا  شمال وم ز  و پرور ادار  کآ  کیفت زندگی کاری کارکنا  با سرمایه ارتباطی)مشتری( بین 

 

  جامعه آماری

 .  نفر است 230جامعه وماری این پژوهش شامآ کلیه کارکنا  ادار  وم ز  و پرور  اراسا  شمالی می باشد که تعداد ونتا 

  تعیین حجم نمونه
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گرو  نم نه یك مجم عه فرعی از جامعه وماری است که با مطالعه و  مز ق قادر است نتیجه را به کآ جامعه وماری تعمیم دهد 

نفر تعداد جامعه وماری ،  230برای ( 1970م رگا ) –طبق جدول کرجسی  نم نه حجم تعیین جتت پژوهش این در( . 295:1381)سکارا ،

 نفر  به عن ا  حجم نم نه ، به رو  نم نه برداری تصادفی ساد   انتااش شدند. 144

 متغیرهای تحقیق

در تز یق حاضر سرمایه های فکری و اجتماعی و م لفه های و  به عن ا  متییر مست آ و کیفیت زندگی کاری به عن ا  متییر وابسته می 

 باشد. 

  اطالعات گردآوریابزار 

 و معایب ابزارها این از هریك. دارد وج د هاداد  وورد  بدست برای... و مدارك استادو و پرسشنامه مصاحبه، مشاهد ، مانند گ ناگ نی ابزارهای

. گردد ت  یت ابزار ق ت ن اط طرفی از و نش د ادشه دچار پژوهش اعتبار تا گیرند قرار ت جه م رد باید ونتا از استفاد  هنگام که دارند مزایایی

 م رد در الزم شرایط کسب از پس و نماید انتااش را  ابزار چند یا یك شد  طراحی های فرضیه و مساله ماهیت به ت جه با باید پژوهشگر هر

 فرضیات م رد در بت اند ها، داد  این تزلیآ و پرداز  طریق از نتایت در تا ج ید بتر  هاداد  ووری جمع جتت در ونتا از ابزارها، این اعتبار

 ا د پژوهش دستاوردهای طریق از و کند دفاع ا د ابزار انتااش نز   از بت اند پژوهشگر که باشد ای گ نه به باید ابزارها انتااش. نماید قضاوت

 (.1389، زاهدی و همکارا ) سازد  معتبر را

 :از عبارتند تز یق این در شد  استفاد  ابزار اینجا در

 استاندارد سرمایه فکری:   پرسشنامه

سؤال بسته پاسخ می باشد و بام یاس پنج درجه  52( سااته شد  است که دارای 1998پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که ت سط ب نتیس )

سؤال کاهش 42(  که به دلیآ مشابتت های بعضی سؤاالت به تعداد 5و ایلی زیاد=  4، زیاد= 3، مت سط = 2، کم= 1ای لیکرت )ایلی کم = 

گیری ی قرار می گیرد، این ساز  دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه سااتاری و سرمایه رابطه ای)مشتری( را م رد انداز یافت. م رد بررس

 قرار می دهد. 

 :مؤلفه ها و گویه های پرسشنامۀ سرمایه فکری1جدول

 گ یه های مربط به هر مؤلفه مؤلفه های م رد بررسی ردیف

 37-34-33-31-26-25-24-18-17-13-11-9-7-5-2 سرمایه انسانی 1

 40-39-38-32-28-27-22-21-14-12-8-4-3 سرمایه سااتاری 2

 42-41-36-35-30-29-23-20-19-16-15-10-6-1 سرمایه ارتباطی)مشتری( 3

 استاندارد سرمایه اجتماعی:   پرسشنامه

 پانج  بام یااس  و باشاد  می پاسخ بسته سؤال 24 دارای که است شد  سااته( 1998) ب نتیس ت سط که اجتماعی، سرمایه ارزیابی پرسشنامه

 تتیه شد  است. (  5= زیاد ایلی و 4= زیاد ،3=  مت سط ،2= کم ،1=  کم ایلی) لیکرت ای درجه
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وهشگرا  ( سااته و ت سط پژ1973والت   )والت   ، یپرسشنامه که براساس م لفه ها ین(: اQWL) یکار یزندگ یفیتپرسشنامه ک

(، 8تا6 یها)س الیداشتو بت یمنکار ا یط(، مز5تا1 ی)س التایپرسشنامه شامآ م ارد:پرداات منصفانه و کاف یناستفاد  شد  است .ا یاریبس

 ی)س التای کار یزندگ یاجتماع ی(،وابستگ17تا 12 یهادر سازما  ) س ال یی(، قان   گرا11تا9 ی)س التا ت مداومیفرصت رشد و امن ینتام

 ی)س التا یانسان یها یت(و ت سعه قابل29تا  26ی)س التای و انسجام اجتماع یکپارچگی(، 25تا21 یها)س ال یزندگ یکل ی(، فضا20تا18

 (1377)سرمد و همکارا ، باشد. ی( م32تا 30

  پرسشنامه 8 و پایایی 7 روایی

 آزمون روایی 

هش ا د به کار می که در پژو رهایی راکنیم. بدا  معنا که باید به گ نه ای منط ی اطمینا  یابیم ابزا براز  انداز  ها را به نز ی ارزیابی ما باید

 متییرهای م رد نظر را انداز  می گیرند و تا سر حد امکا  ا ش انداز  می گیرند.  گیریم واقعاً

ا چه حد مفت م تتتیه شد   د ابزارها به کار می ویند عبارت اند از روایی و اعتبار. روایی تعیین می کن دو معیاری که برای وزم د  براز  انداز 

ی گیرد. به ا انداز  مد نظر رااص م رد نظر را انداز  می گیرد و اعتبار معین می کند یك ابزار انداز  گیری تا چه میزا  سازگاری مفت م م ر

 :1995،هاسمرارد )سرو کار د از  گیرید که ویا مفت م واقعی را انداز  می گیریم و اعتبار با پایداری و سازگاری اندگ یبیا  دیگر، روایی به ما می

223 ) . 

 آزمون پایایی  

ریب پایایی )ولفای ض،  18نساه    SPSSداد  های پرسشنامه پس از ت زیع در بین جامعه وماری و وارد نم د  اطالعات و  در نرم افزار 

 . فرم ل مزاسبه ولفای کرونباخ به شرح زیر است : گردید کرونباخ( مزاسبه

k تعداد سؤاالت =                                                                                    
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iS مجم ع واریانس سؤاالت = 

2

tS ،( 244 :1383= واریانس نمر  های اام وزم دنیتا  )پاشا شریفی و شریفی 

 

 آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:
ر ص رتیکه ن ش یم. دای الزم است از نرمال ب د  متییرها مطمئهای م ایسهقبآ از تعیین ن ع وزم   م رد استفاد  به اص ص در وزم  

نظر قرار رامتری، مدعادل غیر پام های ص رت استفاد  از وزم  ش د و در غیر اینهای پارامتری ت صیه میوزم  متییرها نرمال باشند، استفاد  از 

 (1377)سرمد و همکارا ، ا اهد گرفت. لذا فرض ها به شرح زیر می باشند

 فرض صفر: متییر تزت بررسی دارای ت زیع نرمال است.

 نرمال نیست.فرض م ابآ: متییر تزت بررسی دارای ت زیع 

   ها داده تحلیل و تجزیه روش

                                                           
7 . Validity  
8 . Reliability  
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نظر به اینکه متییرهای این . است شد  استفاد SPSS افزاری نرم بسته از استفاد  با استنباطی و ت صیفی ومار از هاداد  تزلیآ و تجزیه جتت

 بررسی عددی ب د  داد  ها ، برای –ای و همچنین فاصله )اسمرین ف -تز یق به کمك رو  وزم   ت زیع نرمال داد  ها )وزم   کل م گروف

 شد  است. پیرس   و رگرسی   اطی استفاد  همبستگی ضریب از متییرهای پژوهش بین همبستگی وج د

 آزمون فرضیات تحقیق

گردید  های همبستگی پیرس   استفاد  ها از وزم  باشد که به منظ ر وزم   و این پژوهش شامآ یك فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می

 است.

 آزمون فرضیه اصلی پژوهش

ی وم ز  و پرور  اراسا  شمال ادار  کآکارکنا   یکار یزندگ یفیتبر ک یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما ینبفرضیه اصلی به بررسی رابطه 

 پردازد که به منظ ر وزم  ، این فرضیه از وزم   رگرسی   استفاد  شد  است.می رابطه معناداری وج د دارد

برای کیفیت زندگی کاری استفاد  گردید   32تا  1و س االت  پرسشنامه برای سرمایه اجتماعی 20تا  1برای بررسی این فرضیه از سؤاالت 

 است 

 برای بررسی فرضیه ف ق از وزم   همبستگی پیرس   استفاد  شد  است که نتایج و  در جدول  وورد  شد  است. 

 

 برای فرضیه اصلی جدول: آزمون همبستگی پیرسون

 سرمایه فکری سرمایه اجتماعی همبستگی پیرسون متغیر وابسته

 کیفیت زندگی 

 512/0 622/0 م دار وزم  

 000/0 001/0 سطح معناداری

 144 144 تعداد
سرمایه فکری و ( و 001/0، معناداری 622/0) همبستگی  کیفیت زندگیبا  سرمایه اجتماعیبا ت جه به نتایج به دست ومد  برای رابطه بین 

 یزندگ یفیتبر ک یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما ینبباشد.از اینرو (  بر تأیید فرضیه می000/0، معناداری 512/0)همبستگی  کیفیت زندگی

 .رابطه معناداری وج د دارد ی،وم ز  و پرور  اراسا  شمال ادار  کآکارکنا   یکار

 فرضیه فرعی اولآزمون 

پردازد که به منظ ر وزم  ، این فرضیه به ص رت کیفیت زندگی کاری کارکنا  می و اجتماعی اعتماد فرضیه اول به بررسی رابطه بین

 ش د. )نشا  دهند  ن یض ادعا( تبدیآ می )نشا  دهند  ادعا( و  های وماری،فرضیه

برای کیفیت زندگی کاری استفاد  گردید  است  32تا  1پرسشنامه برای سرمایه اجتماعی و س االت  5تا  1برای بررسی این فرضیه از سؤاالت 

 و این فرضیه با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد وزم   قرار گرفته است. نتایج حاصآ از این بررسی در جدول نشا  داد  شد  است. 

 ی اولنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه :جدول

 کیفیت زندگی کاری  متغیر 

 اعتمادی فرضیه
 301/0 همبستگی

 013/0 سطح معناداری
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 144 حجم نم نه فرعی اول

 

باشد و با ت جه به سطح می 301/0برابر با  کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی دهد که همبستگی بین اعتمادجدول باال نشا  می

گردد، ت ا  ادعا کرد که فرض صفر رد و ن یض و  تأیید میدرصد می 95/0ب د   در سطح اطمینا    013/0معناداری بروورد شد  که برابر 

وم ز  و پرور  اراسا  شمالی  ادار  کآ کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی ش د. در نتیجه بین اعتمادپذیرفته می یعنی فرض 

اجتماعی ،  اجتماعی در ایجاد و ارت اء کیفیت زندگی کاری اهمیت بسزایی دارد و با ارت اء اعتماد رابطه معناداری وج د دارد. یعنی اعتماد

 (1394)رحیمی، یابد.کیفیت زندگی کاری نیز ارت اء می

 آزمون فرضیه فرعی دوم

پردازد کیفیت زندگی کاری کارکنا  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی می و اجتماعی انسجام بین فرضیه فرعی دوم به بررسی رابطه

 ش د.)نشا  دهند  ن یض ادعا( تبدیآ می )نشا  دهند  ادعا( و  های وماری،که به منظ ر وزم  ، این فرضیه به ص رت فرضیه

برای کیفیت زندگی کاری  32تا  1پرسشنامه برای سرمایه اجتماعی برای م لفه انسجام و س االت  10تا  6برای بررسی این فرضیه از سؤاالت 

استفاد  گردید  است و این فرضیه با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد وزم   قرار گرفته است. نتایج حاصآ از این بررسی در جدول 

 اد  شد  است. نشا  د

 ی دومنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون  برای فرضیه :جدول

 کیفیت زندگی کاری  متغیر 

ی فرعی فرضیه

 دوم
 انسجام

 135/0 همبستگی

 271/0 سطح معناداری

 144 حجم نم نه

باشد می 271/0با سطح معناداری  135/0دهد که همبستگی بین انسجام سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری برابر با جدول باال نشا  می

گردد، ت ا  ادعا کرد که فرض صفر پذیرفته شد  و ن یض و  تأیید میدرصد می95/0باالتر ب د  از اینرو در سطح اطمینا   05/0که از سطح 

ش د. در نتیجه بین انسجام و کیفیت زندگی کاری کارکنا  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی رابطه معناداری رد می  یعنی فرض

 (1394 یمی،.)رح وج د ندارد.

 آزمون فرضیه فرعی سوم

وزم  ، این فرضیه به ص رت پردازد که به منظ ر کیفیت زندگی کاری کارکنا  می و اجتماعی مشارکت فرضیه س م به بررسی رابطه بین

 ش د.)نشا  دهند  ن یض ادعا( تبدیآ می )نشا  دهند  ادعا( و  های وماری،فرضیه

برای کیفیت زندگی کاری استفاد  گردید   17تا  1و س االت  پرسشنامه برای م لفه مشارکت اجتماعی 15تا  11برای بررسی این فرضیه از 

است و این فرضیه با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد وزم   قرار گرفته است. نتایج حاصآ از این بررسی در جدول نشا  داد  شد  

 است. 
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 ی سومهمبستگی پیرسون  برای فرضیه نتایج حاصل از آزمون :جدول

 کیفیت زندگی کاری  متغیر 

 مشارکت ی سومفرضیه

 157/0 همبستگی

 202/0 سطح معناداری

 144 حجم نم نه

 

باشد و با ت جه به سطح معناداری می 157/0با کیفیت زندگی کاری کارکنا  برابر با  دهد که همبستگی بین مشارکتجدول باال نشا  می

ت ا  ادعا کرد که فرض صفر پذیرفته شد  و ن یض و  تأیید درصد می 95/0باشد و در سطح اطمینا  می 202/0بروورد شد  که برابر 

شمالی  اراسا  پرور  و وم ز  کآ ادار  با کیفیت زندگی کاری کارکنا   ش د. در نتیجه بین مشارکترد می گردد، یعنی فرض می

 (1394 یمی،.)رحرابطه معناداری وج د ندارد. 

 آزمون فرضیه فرعی چهارم

پردازد که به منظ ر وزم  ، این فرضیه به کیفیت زندگی کاری کارکنا  می و اجتماعی پذیری مسئ لیت فرضیه چتارم به بررسی رابطه بین

 ش د.)نشا  دهند  ن یض ادعا( تبدیآ می )نشا  دهند  ادعا( و  های وماری،فرضیه ص رت

کیفیت زندگی کاری استفاد  گردید   32تا  1و س االت  پرسشنامه برای م لفه مسئ لیت پذیری 20تا  16برای بررسی این فرضیه از سؤاالت 

همبستگی پیرس    م رد وزم   قرار گرفته است. نتایج حاصآ از این بررسی در جدول نشا  داد  شد   است و این فرضیه با استفاد  از وزم  

 است. 

 ی چهارمنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون  برای فرضیه :جدول

 کیفیت زندگی کاری  متغیر 

ی فرضیه

 فرعی چهارم
 مسئولیت پذیری

 172/0 همبستگی

 160/0 سطح معناداری

 144 تعداد

باشد و با ت جه به سطح می 172/0دهد که همبستگی بین مسئ لیت پذیری و کیفیت زندگی کاری کارکنا  برابر با جدول باال نشا  می

رد  گردد، یعنی فرض ت ا  ادعا کرد که فرض صفر پذیرفته شد  و ن یض و  رد میمی 05/0بدست ومد  در سطح ولفای  160/0معناداری 

 د. در نتیجه بین مسئ لیت پذیری و کیفیت زندگی کاری کارکنا  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی رابطه معناداری وج د ندارد. ش می

 آزمون فرضیه فرعی پنجم

پردازد که یموم ز  و پرور   اراسا  شمالی ادار  کآ بین سرمایه انسانی و کیفیت زندگی کاری کارکنا  فرضیه فرعی اول به بررسی رابطه 

 ش د. )نشا  دهند  ن یض ادعا( تبدیآ می )نشا  دهند  ادعا( و  های وماری،به منظ ر وزم  ، این فرضیه به ص رت فرضیه

( پرسشنامه سرمایه فکری برای م لفه سرمایه 37-34-33-31-26-25-24-18-17-13-11-9-7-5-2برای بررسی این فرضیه ازسؤاالت)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری استفاد  گردید  است و این فرضیه با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد  16تا  1انسانی و س االت 

 (1394 یمی،.)رحوزم   قرار گرفت که نتایج حاصآ از این بررسی در جدول  نشا  داد  شد  است. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ی اولهجدول نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضی

 کیفیت زندگی کاری  متغیر 

ی فرضیه

 فرعی پنجم
 سرمایه انسانی 

 514/0** همبستگی

 000/0 سطح معناداری

 144 حجم نم نه

باشد و با ت جه به سطح معناداری می 514/0سرمایه انسانی و کیفیت زندگی کاری کارکنا  برابر با  دهد که همبستگی بینجدول باال نشا  می

پذیرفته  گردد، یعنی فرض ت ا  ادعا کرد که فرض صفر رد و ن یض و  تأیید میدرصد می 95/0بروورد شد  ، در سطح اطمینا  000/0

 وم ز  و پرور  اراسا  شمالی رابطه معنی داری وج د دارد. ادار  کآ دگی کاری کارکنا بین سرمایه انسانی و کیفیت زنش د. در نتیجه می

نیز کیفیت زندگی کاری ، سرمایه انسانی اهمیت بسزایی دارد و با ارت اء  کارکنا کیفیت زندگی کاری در ایجاد و ارت اء سرمایه انسانی یعنی 

 یابد.ارت اء می

 آزمون فرضیه فرعی ششم

پردازد میسرمایه سااتاری و کیفیت زندگی کاری کارکنا  سازما  وم ز  و پرور  اراسا  شمالی  ششم  به بررسی رابطه بین فرضیه فرعی

 ش د.)نشا  دهند  ن یض ادعا( تبدیآ می )نشا  دهند  ادعا( و  های وماری،که به منظ ر وزم  ، این فرضیه به ص رت فرضیه

پرسشنامه سرمایه فکری برای م لفه مسئ لیت  (40-39-38-32-28-27-22-21-14-12-8-4-3سؤاالت )برای بررسی این فرضیه از 

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری استفاد  گردید  است و این فرضیه با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد  16تا  1پذیری  و س االت 

 دول نشا  داد  شد  است. وزم   قرار گرفته است. نتایج حاصآ از این بررسی در ج

 ی ششمنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون  برای فرضیه :جدول

 کیفیت زندگی کاری  متغیر 

ی فرعی فرضیه

 ششم
 سرمایه ساختاری

 490/0** همبستگی

 000/0 سطح معناداری

 144 حجم نم نه

ب د  که با ت جه به سطح  490/0برابر با  کیفیت زندگی کاری کارکنا سرمایه سااتاری  و  دهد که همبستگی بینجدول باال نشا  می

گردد، یعنی فرض ت ا  ادعا کرد که فرض صفر رد شد  و ن یض و  پذیرفته میدرصد می99/0در سطح اطمینا   000/0معناداری بروورد شد  

-وم ز  و پرور  اراسا  شمالی رابطه معنی ادار  کآ کارکنا بین سرمایه سااتاری و کیفیت زندگی کاری ش د. در نتیجه پذیرفته می 

 ن ش بسیار متمی دارد. کیفیت زندگی کاری در ارت اء سرمایه سااتاری  از اینرو داری وج د دارد. 

 آزمون فرضیه فرعی هفتم

پردازد که به منظ ر وزم  ، این فرضیه به میو کیفیت زندگی کاری کارکنا  سرمایه ارتباطی)مشتری(  فرضیه فرعی هفتم به بررسی رابطه بین

 ش د.)نشا  دهند  ن یض ادعا( تبدیآ می )نشا  دهند  ادعا( و  های وماری،ص رت فرضیه

( پرسشنامه سرمایه فکری برای م لفه سرمایه 42-41-36-35-30-29-23-20-19-16-15-10-6-1برای بررسی این فرضیه از س االت)

برای کیفیت زندگی کاری استفاد  گردید  است و این فرضیه با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد  32تا  1و س االت ارتباطی)مشتری( 

 (1394 یمی،.)رحوزم   قرار گرفته است. نتایج حاصآ از این بررسی در جدول نشا  داد  شد  است. 
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 ی هفتمهمبستگی پیرسون  برای فرضیه جدول نتایج حاصل از آزمون

 کیفیت زندگی کاری  متغیر 

ی فرضیه

 فرعی هفتم

سرمایه 

 ارتباطی)مشتری(

 427/0** همبستگی

 000/0 سطح معناداری

 144 حجم نم نه

 

 

بدست ومد  که با ت جه به سطح  427/0 و کیفیت زندگی کاری کارکنا سرمایه ارتباطی)مشتری(  دهد که همبستگی بینجدول باال نشا  می

ت ا  ادعا کرد که فرض صفر درصد می 99/0ب د  از اینرو در سطح اطمینا   05/0، که این م دار بیشتر از سطح معناداری  000/0معناداری 

و کیفیت زندگی کاری ( سرمایه ارتباطی)مشتری ش د. در نتیجه بینپذیرفته می گردد، یعنی فرض رد شد  و ن یض و  پذیرفته می

 (1394 یمی،.)رح رابطه معناداری وج د داردکارکنا  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی 

 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 

وم ز  و پرور  اراسا   ادار  کآکارکنا   یکار یزندگ یفیتبر ک یاجتماع یهو سرما یفکر یهسرما ینب» فرضیه اصلی تز یق عبارت است از

 ی مذک ر با استفاد  از وزم   رگرسی   م رد تأیید قرار گرفت.  که فرضیه« رابطه معناداری وج د دارد ی،شمال

 بحث و تفسیر:

ای رار گرفته است. به گ نهسرمایه اجتماعی به عن ا  یکی از ع امآ کلیدی م ثر بر ت سعه، م رد ت جه اندیشمندا  و صاحبنظرا  این ح ز  ق 

( نیز، به عن ا  دو تن از برجسته 2000( و  را عامآ اصلی کارومدی نتادی برمی شمرد همچنین میر و استیگلیتز)1997و1990که ن رث )

ترین اجتماعی را متمترین صاحبنظرا  و نظریه پردازا  ت سعه، ضمن طرح سرمایه های چتارگانه )فیزیکی، دانشی، انسانی و اجتماعی( سرمایه 

( نیز، رابطه میا  ت سعه 1389شمرند فیروزوبادی و همکارا  )های نتادین برمیسرمایه م رد نیاز برای تز ق ت سعه پایدار و رفع نارسایی

رشد و بتر  وری به یافتگی و سرمایه اجتماعی در استا  های کش ر را بررسی از مز  ین راجع به تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و 

( در ح ز  ت سعه یافتگی مدنی و 2002، ایشام، 1995، هلی ل،2003، گرداشتاین،2004مطالعات گسترد  ای پردااته اند)چن و همکارا ، 

( با بررسی ع امآ م ثر بر م ف یت و شکست دولت مزلی، ادعا نم د که نز   زندگی مشارکتی و سطح 2005م ف یت حاکمیتی نیز پاتنام)

 عتماد اجتماعی تاثیرجدی و عمی ی بر م ف یت کارومدی عم می دارد.ا

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول:

ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی رابطه  کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی اعتماد بین»فرضیه فرعی اول تز یق عبارت است از

داری بروورد با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد تأیید قرار گرفت. با ت جه به سطح معنی ی مذک رکه فرضیه« معناداری وج د دارد 

باشد. درنتیجه بین می 301/0برابر با  کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی اعتماد باشد، همبستگی بینمی       013/0شد  که برابر 

ادار  کآ وم ز  و پرور   اراسا  شمالی رابطه معناداری وج د دارد یعنی اعتماد در ایجاد و  کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی اعتماد

 (1394 یمی،.)رحیابد.  ، کیفیت زندگی کاری نیز ارت اء می ارت اء کیفیت زندگی کاری اهمیت بسزایی دارد و با ارت اء اعتماد
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 بحث و تفسیر:

این  تأیید برای اندکی هایتال  تاکن   اما. ش ددر سازما  می ن ووری و کیفیت زندگی کاری ایجاد م جب اعتماد، جدید، ش اهد اساس بر

کیفیت زندگی  سازمانی بر اعتماد تأثیر بررسی هدف با پژوهش حاضر رو، این از .است شد  انجام ادماتی سازمانتای باش در ویژ  به م ض ع،

 بین اعتماد مدیریت، مباحث در. کیفیت زندگی کاری تایید ش د ایجاد در اعتماد حاضر، تأثیر پژوهش هاییافته اساس بر. است شد  کاری انجام

است ( تز ی ات  تصمیم گیری در بیشتر عمآ وزادی و کارکنا  به ااتیار تف یض نیازمند زیرا ش د،می مزس ش اطرج یانه رفتاری کارکنا ،

گسترد  ای در م رد ن ش اعتماد در سازمانتا انجام داد و نتیجه گرفت ورما  مشترك در قاش ، ایجاد و حفظ سازمانتایی است که به ص رت 

 (1394 یمی،.)رحم ف ی ادار  می ش ند. 

 بین اعتماد از ممل  پ یای روابط با را هاییمزیط  و سازمانتا است تز ل و االقیت س م، هزار  ویژگی که کرد ( پیش بینی1997م سکا )

 بین که داد نشا  و کرد تأیید پیش بینی را این نیز حاضر پژوهش یافته های(. 1997: 55 م سکا،) کرد ا اهند زیردستانشا  فراهم و مدیرا 

 هایبا یافته مذک ر یافته. است ضعیف نسبتاً ارتباط، این چند هر دارد، وج د ارتباط معنادار کیفیت زندگی کاری ، جنبه های و عم دی اعتماد

 به مدیرا  مثبت نگر  دیگر، عبارت به. است منطبق( 2000) و تا  تا  و ،(2008) همکارا  و ال نن ،(2011) همکارا  و گلیپ ر پژوهش

وعد   به عمآ مدیرا ، رفتار و اعمال داری پا سازگاری ی  مدیرا ، کمال و صداقت کارکنا ، با رفتار در انصاف رعایت برای تال  مدیرا  عدالت،

 نگرانی ا د، هایمدیرا  در تاصص صالحییت های مدیرا  ،فعالیت مدیرا  دربار  دانش متم، دربار  مسائآ مدیرا  مذاکر  و گفتگ  ها،

ن ووری سازمانی  ایجاد در از کارکنا ،حمایت مدیرا   و مدیرا ، برای کارکنا  اهمیت نیازها و ا استه های کارکنا ، رفا  و وسایش از مدیرا 

 تاثیر می گذارد.  

 ظرفیت و افزایش قابلیت در اجتماعی سرمایه مثبت تأثیر بر مبنی( 2005) ی ند و س برامانیام از اینرو نتایج فرضیه ف ق با نتایج تز ی ات

با  و دارد نا همس  ب د ، ن وورانه هایروی فعالیت بر مثبتی تأثیر اجتماعی سرمایه که این بر مبنی سازما ، در ن ووری و کیفیت زندگی کاری

 همانند زمینه، این در شد  انجام هایاز پژوهش اندکی تعداد هاییافته با م ض ع باشد. این( هماهنگ و همس  می1997تز ی ات م سکا)

(، 2008(، ال نن و همکارا  )2008(، بیدالت، کاست  و تك فرانس)2009(، دوی )2011جندقی، میرزایی و روشندل) گلیپ ر، هایپژوهش

 (1394 یمی،.)رح( منطبق است  2000( و تا  و تا  )2002مرفی )

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم:

زندگی کاری کارکنا  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی کیفیت  و اجتماعی بین انسجام» فرضیه فرعی دوم تز یق عبارت است از

داری ی مذک ر با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد وزم   قرار گرفت.  با ت جه به سطح معنیکه فرضیه« رابطه معناداری وج د دارد 

باشد از اینرو فرضیه می 135/0زندگی کاری کارکنا  برابر با کیفیت  و اجتماعی انسجام باشد،  همبستگی بینمی 271/0بروورد شد  که برابر 

رابطه معناداری وج د ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی کیفیت زندگی کاری کارکنا   و اجتماعی ف ق تایید نشد  یعنی بین انسجام

 ندارد.

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم:

شمالی  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی بین مشارکت» فرضیه فرعی س م تز یق عبارت است از 

داری ی مذک ر با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد وزم   قرار گرفت. با ت جه به سطح معنیکه فرضیه« رابطه معناداری وج د ندارد

 باشد. در نتیجه بینمی157/0برابر با  کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی مشارکت بین باشد، همبستگیمی 202/0بروورد شد  که برابر 
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 شمالی رابطه معناداری وج د ندارد.  اراسا  ادار  کآ وم ز  و پرور   کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی مشارکت

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم:

ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا   کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی پذیری بین مسئ لیت» استفرضیه فرعی چتارم تز یق عبارت از 

ی مذک ر با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد وزم   قرار گرفت. با ت جه به سطح که فرضیه« شمالی رابطه معناداری وج د دارد 

 172/0کیفیت زندگی کاری کارکنا  برابر با  و اجتماعی پذیری مبستگی بین مسئ لیتباشد، همی 160/0داری بروورد شد  که برابر معنی

ادار  کآ وم ز  و پرور   اراسا  شمالی رابطه معناداری  کیفیت زندگی کاری کارکنا  و اجتماعی پذیری باشد. درنتیجه بین مسئ لیتمی

 (1394 یمی،.)رح وج د ندارد.

 پنجم:نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 

اراسا  شمالی رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنا  ادار  کآ وم ز  و پرور    بین سرمایه انسانی و»فرضیه فرعی پنجم تز یق عبارت است از

داری بروورد ی مذک ر با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد تأیید قرار گرفت. با ت جه به سطح معنیکه فرضیه« معنی داری وج د دارد

سرمایه انسانی و کیفیت زندگی کاری کارکنا   که برابر با  باشد، و همچنین همبستگی بدست ومد  بینمی                000/0شد  که برابر 

رابطه  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالیباشد می ت ا  نتیجه گرفت بین سرمایه انسانی و کیفیت زندگی کاری کارکنا  می 514/0

اهمیت بسزایی دارد و با ارت اء سرمایه انسانی،  ی وج د دارد. یعنی سرمایه انسانی در ایجاد و ارت اء کیفیت زندگی کاری کارکنا معنی دار

 (1394 یمی،.)رح یابد.کیفیت زندگی کاری نیز ارت اء می

 بحث و تفسیر:

 سازما ، انسانی سرمایة تشکیآ دهندة عناصر متمترین. کنندمی ایجاد فکری چاالکی و نگر  شایستگی، طریق از را فکری سرمایة کارکنا ،

 این. باشند فکری سرمایة منابع فکر و روح منزله به ت انندمی انسانی منابع. ونتاست تجربة وسعت و عمق کار، نیروی هایمتارت مجم عه

 ترك با حتی رابطه ای سرمایة و سااتاری سرمایة اما می ش د، اارج شرکت از کارکنا ، س ی از سازما  ترك با کاری، روز پایا  در سرمایه

 برای که است هاییدر رشته ونتا دانش و کار، نیروی هایشایستگی و هامتارت شامآ انسانی سرمایة. مانندمی باقی تیییر بدو  هم، سازما 

 (1394 یمی،.)رح هستند. ضروری و متم سازما  م ف یت

 بحث و تفسیر:

زندگی کاری جز اصلی سرمایه فکری است و افزایش و  بالطبع باعث افزایش سرمایه فکری در سازما  می گردد شناات از ونجایی که کیفیت 

ع امآ م ثر در ت  یت یا تضعیف کیفیت زندگی کاری که زمنیه ساز افزایش سرمایه فکری در سازما  است و می ت اند در گستر  ابعاد سرمایه 

اقتصادی افراد در ج امع ش د، بستر مناسبی برای بتر  وری سرمایه انسانی و فیزیکی و  -مکلرد اجتماعیفکری کمك کرد  و م جب افزایش ع

ا د  راهی برای نیآ به م ف یت قلمداد می ش د مدیرا  و کسانی که بت انند در سازما ، سرمایه فکری ایجاد کنند، را  کامیابی شیلی و سازمانی

 را هم ار می سازند.

 لی قلیچ کنندمی ایجاد شا فکری چاالکی و نگر  شایستگی، طریق از را فکری سرمایه کارکنا ، که کنندمی بزث (،1997) همکارانش و رس

 منابع. ونتاست تجربه وسعت و عمق کار، نیروی هایمتارت مجم عه سازما ، انسانی سرمایه دهند  تشکیآ عناصر متمترین (1385مشبکی) و
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 شرکت از کارکنا  س ی از سازما  ترك با کاری، روز پایا  در سرمایه این. باشند فکری سرمایه منابع فکر و روح منزله به ت انندمی انسانی

 :شامآ انسانی سرمایه. مانندمی باقی تیییر بدو  هم، سازما  ترك با حتی ایرابطه سرمایه و سااتاری سرمایه اما ش د،می اارج

 کار، نیروی هایشایستگی و هامتارت -

 و هستند ضروری و متم سازما  م ف یت برای که رشته هایی زمینه در ونتا دانش-

 . ونتاست رفتار و ااالق و استعدادها -

( در پژوهشی که انجام داد، تاثیر سرمایه فکری و کیفیت زندگی کاری را  بر سرمایه انسانی م رد بررسی قرار داد، نتایج تز یق او 2001زیپی)

تر سعی ا اهند کرد که تزصیالت و تجربه گروهی بیشتر ش د افراد بیشهر چه سرمایه فکری سازما  و شبکه های ارتباطی درو نشا  داد که 

در تز ی ی در دانشگا  پیام ن ر مرکز ساری به این نتیجه رسید که سرمایه انسانی با کیفیت زندگی  1391ا د را باال برند. بابانسب در سال 

گردد از اینرو نتایج تز یق حاضر و اتنگ قرار دارد و قسمت زیادی از تیییرات شااص اعتماد ت سط سرمایه انسانی تبیین میکاری دررابطه تنگ

 باشد.( همس  می1391( و بابانسب)2001ارتباط معناداری بین سرمایه انسانی و کیفیت زندگی کاری با نتایج تز ی ات زیپی)

 ششم نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 

بین سرمایه سااتاری و کیفیت زندگی کاری کارکنا  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی  »فرضیه فرعی ششم تز یق عبارت است از

داری ی مذک ر با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد تأیید قرار گرفت. با ت جه به سطح معنیکه فرضیه« «داری وج د دارد.رابطه معنی

بین سرمایه در نتیجه باشد می 490/0برابر با سرمایه سااتاری و کیفیت زندگی کاری  باشد، همبستگی بینمی 000/0شد  که برابر  بروورد

سرمایه سااتاری  از اینرو  داری وج د دارد. سااتاری و کیفیت زندگی کاری کارکنا  سازما  وم ز  و پرور  اراسا  شمالی رابطه     معنی

 ن ش بسیار متمی دارد. کیفیت زندگی کاری در ارت اء 

 بحث و تفسیر:

 هایپایگا  دربرگیرند  که ش دمی سازما  در دانش انسانی غیر ذاایر همه شامآ سااتاری سرمایه که ( معت دند1997) همکارانش و رس

 سازما  برای و  ارز  که ونچه هر کلی ط ر به و اجرایی هایبرنامه ها،استراتژی فرایندها، اجرایی هایسازمانی،دست رالعمآ نم دارهای داد ،

 :شامآ معم الً ونتا متمترین. دهدمی پ شش را ضروری عناصر از گستردهای دامنه سااتاری، سرمایه. است باشد، ا مادی ارز  از باالتر

 سازما ؛ اجرایی متم فرایندهای-

 ونتا؛ سااتاربندی چگ نگی-

 داد ؛ هایپایگا  عناصر و اطالعاتی هایجریا  ها،سیاست -

 و ؛ مدیریت سبك و رهبری -

 و سازما  فرهنگ -

 . است کارکنا  پادا  هایطرح -

 با کارشناسا  ارتباط برای مناسب بستر و انعطاف با ایجاد سازما ، در هااید  تعمیم در متم ع امآ از یکی به عن ا  ت اندمی سازمانی سااتار

 . کند کمك درو  سازما  در دانش نشر به یکدیگر،

 ش د. ت سیم فکری ام ال و کاری، عادات و عملیات فرهنگ، فرعی هایگرو  به ت اندمی سااتاری سرمایه
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 برنامه بر ناظر بیشتر و گیرندنمی قرار ایسرمایه رابطه و انسانی سرمایه ح ز  در که گیردمی بر در را غیرملم س هایدارایی سااتاری سرمایه

. هستند ویژهای و ااص کار انجام هایرو  دارای ا د برای پیشرو سازمانتای گفت ت ا می. است کار اجرای هایرو  و فرایندها راهبردی،

 از سازما  داد احتمال ت ا ش د میمی انجام متفاوتی ص رت به کار فردی هر به مراجعه و سازما  یك به مراجعه در که ب دیم شاهد و  اگر

سرمایه  م ض ع به راهبری و هدایت و استراتژی و اط مشی و فرایندها بعد در سازمانی تعالی.است ضعف دچار سااتاری سرمایه منظر

 پژوهش نتایج پایا ، در.است هم با رهبری متناسب سبك و هااستراتژی و اط مشی فرایندها، طراحی درصدد ن عی به و دارد ت جه سااتاری

 (1394 یمی،.)رح .است سازمانی اعتماد با معناداری یدارای رابطه ارتباطی یسرمایه دهند،می نشا 

 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم:

و کیفیت زندگی کاری کارکنا  ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  سرمایه ارتباطی)مشتری( بین  »فرضیه فرعی هفتم تز یق عبارت است از 

ی مذک ر با استفاد  از وزم   همبستگی پیرس   م رد تأیید قرار گرفت. با ت جه به سطح که فرضیه« دارد.داری وج د شمالی رابطه معنی

و کیفیت زندگی سرمایه ارتباطی  ت ا  ادعا نم د بینباشد. می( می427/0و  000/0داری  و همبستگی بین دو متییر که به ترتیب  )معنی

 . رابطه معناداری وج د داردکاری کارکنا  

 بحث و تفسیر:

 شامآ ت انندمی هاسازما  و افراد این. دارد وج د دیگری سازما  یا فرد هر با سازما  بین که است روابطی همه شامآ ای،رابطه سرمایه

 دو به شا هدف اساس بر روابط. باشند... و گذارا سرمایه اعتباردهندگا ، ج امع، قان نی، م امات کنندگا ،تامین کارکنا ، ها،واسطه مشتریا ،

 :ش ندمی ت سیم کلی گرو 

 ش ند.می رسمی اصلی، شرکای یا کنندگا تامین و مشتریا  با تعتدات و قرارداد طریق از که هستند روابطی اول گرو  -

 . است غیررسمی روابط شامآ بیشتر دوم، گرو  -

 م ج د دانش شامآ که اندداد  ت سعه ایرابطه سرمایه به داشت، وج د قبال که را مشتری سرمایه مفت م جدید، تعاریف که کندمی بیا  بنتیس

 . کندمی برقرار دولت و تجاری هایانجمن کنندگا ،تامین رقبا، و مشتریا  با سازما  که روابطی است همه در

 به فکری سرمایه تبدیآ در کنند  تعیین عامآ یك و ش دمی تل ی فکری سرمایه عملیات دهند  سازما  و پآ یك عن ا  به مشتری سرمایه

 (.1388نژاد، )ستایش ،کاظم است مشتری روابط و مناسبات وفاداری و استزکام شامآ سرمایه، این. است بازار ارز 

 قایآ همکارا  با رابطه برقراری برای این ش ویژ  تعالی مدل در یعنی است ویژهای ت جه م رد نیز هاهمکاری بزث ایرابطه سرمایه بزث در

 دولتی سازمانتای .ش ند همراستا سازما   اهداف با و شد  ساماندهی باید که دارد وسیعی همکارا  جامعه در سازما  وم ز  و پرور  .است

 اصلی زیرساات عن ا  به رابطه ای سرمایه .ش ند گرفته همکارا  درنظر عن ا  به ت انندمی که هستند دیگری گرو  نیز عرصه این در فعالی

 را مت ابآ تأثیرات اما یابدمی شکآ انسانی سرمایه که است مناسب سااتاری سرمایه در یك و می ش د سااتاری سرمایه شکآ گیری به منجر

 .کرد ت ا  مشاهد می نیز

 درنظر کارکنا  و جامعه مشتریا ، اصلی سه دسته در تعالی مدل قالب در که است ادمت گیرندگا  با سازما  رابطه قدرت رابطه ای، سرمایه

 ایجاد نتایت در فکری سرمایه کند، ایجاد هم افزا و همراستا رابطه اصلی سه ادمت گیرندگا  این بین بت اند سازمانی اگر. ش دمی گرفته

 (1394 یمی،.)رح .شد ا اهد
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 نتیجه گیری نهایی 

ت ا  این ط ر ادعا کرد که سرمایه اقتصادی و بتداشتی شد  است میهای اجتماعی، سرمایه فکری مفت م جدیدی است که اایراً وارد ح ز  

ها کارایی نا اهند داشت. سرمایه فکری شامآ ارتباطات تر از سرمایه فیزیکی و انسانی دارد چرا که در نب د و  سایر سرمایهفکری ن شی متم

هایی که اطالعات معناداری دربار  عملکرد سرمایه فکری ا د با ا های اجتماعی می باشد. سازمبین افراد، هنجاری مت ابآ و اعتماد در شبکه

ا کیفیت زندگی کاری در ط ل دور  کاری ا د داشته باشند می ت انند از و  برای اطالع یافتن از تصمیم گیری ها، وزم   و بررسی استراتژی ه

 و مدیریت ریسك های مرب ط به سرمایه فکری استفاد  کنند. 

 یقپیشنهادات تحق 

 پیشنهادات کاربردی

وم ز  و پرور  بات جه به نتایج بدست ومد  از فرضیه اصلی تز یق که در و  بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری در ادار  کآ -

 و همچنین سازما  در اجتماعی سرمایه میزا  افزایش بر عمی ی ت جه گردد مدیرا اراسا  شمالی رابطه معناداری وج د دارد ،پیشنتاد می

 .باشند کارکنا  شا ، بین

 سرمایه این افزایش با. شد ا اهند بیشتر و بتتر فعالیت به قادر نمایند، ایجاد فکری بت انند سرمایة اجتماعی  واحدهای عن ا  به سازمانتا اگر -

 سرمایة این شرایط در. شد ا اهد مند بتر  است، عم می اطمینا  اعتماد و ج  همانا که فکری سرمایة م اهب از نیز ها،جامعهسازما  طریق از

 ها قابلیت از یکی فکری سرمایة. ش د می اعتماد برا ردار بر مبتنی روابطی از جامعه و  پرت  در و شکآ گرفته شتروندا  و سازمانتا بین فکری

 این اساس بر. کند سازمانی الق مزیت و نماید بسیار کمك دانش تستیم و درالق سازما  به ت اندمی که است سازمانی متم های و دارایی

 :نم د ارائه زیر بص رت فکری سرمایة افزایش را برای پیشنتاداتی ت ا  می پژوهش

 سایر بلکه ادار  کآ وم ز  و پرور  اراسا  شمالی ف ط مدیرا  نه و ب د  م ثر تعالی سازمانی و ادمات کیفیت بتب د در فکری سرمایه -

 کرد  گسترد  و مشارکت واحدهای سازمانی، و سازما  اعضای بین سازی اعتماد مانند مناسب هایرو  کارگیری به با ت انندمی نیز هاسازما 

 ارباش تکریم کمیته و ادمات کیفیت های کمیته و وری بتر  ارت ای هایو کمیته هاگرو  تشکیآ و تش یق سازما ، اعضای میا  ها شبکه

 .یابند دست تعالی سازمانی و سرومدی تز ق به نتایت در و کرد  اقدام کارکنا  اجتماعی سرمایه افزایش جتت سازما  در در رج ع

 سازما  اهداف راستای در را افراد شاصی اهداف که نمایند تال  و باشند داشته قرار مد نظر را سازما  اهداف هم ار  مدیرا  است، الزم -

 هاییورزند. ارز  تأکید سازما  در ارزشتا و  شد  نتادینه بر دهند و قرار تأکید م رد را چندی هایارز  هم ار  دهند. همچنین مدیرا  قرار

 باشد.  داشته بسزایی تأثیر کارکنا  عملکرد ت اند بر می ... و عدالت صداقت، راستگ یی، چ  

 بسیار است، متناقض گفتار  او با رفتار که فردی به اعتماد هم ار . کند می کسب اعتباربیشتری است هماهنگ کردار  و گفتار که مدیری -

 ورزند. تأکید متم این بر باید فکری سرمایة افزایش برای بنابراین مدیرا . است مشکآ

 و تزمآ که دارند اعت اد نظرا  صاحب .بپردازند ا د سیرت به ظاهرسازی جای به و کارکنا  مدیرا  است، الزم فکری سرمایة افزایش برای -

 به ت اند نیز می متم این که است زندگی برای دیگرا  به داد  اجاز  و تن ع به نتاد  ارج مدارا، و تزمآ. است انسا  پیامد انسانیت مدارا

 .گردد منتتی اجتماعی سرمایة افزایش

 از اندیشه است بال و ح ایق به اعتراف لجاجت، از پرهیز .کاهش بشدت را سازما  فکری ت اند سرمایة می دروغگ یی و غیرواقعی اطالعات ارائه

 .دهد افزایش را سرمایة فکری ت ا  می ونتا در تدبر و م افق و ماالف های
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 الزم است. گردد می منجر فکری در بین کارکنا  و مدیرا  سرمایة افزایش نتیجه و در همکاری و تفاهم به سازما  در سازند  انت اد وج د -

 نمایند. بازگ  ونا  برای را سازند  انت اد و ویژگیتا نمایند سازند  انت اد به را سازما  افراد مدیرا 

 و تیمی؛ گروهی ص رت به کارها داد  انجام طریق از سازما  در همکاری ت سعه و ایجاد -

 سازما ؛ اعضای از و  مدیرا  و سازما  اجتماعی و عاطفی حمایت -

 .کنند یکدیگر ترکیب با وظایف انجام برای را منابعشا  دیگر و دانش ، اطالعات سازما  اعضای -

 پیشنهادات مبتنی بر فرضیات

 حاضر، پژوهش نتایج اساس بین اعتماد و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری وج د دارد از اینرو بر اول فرعی فرضیه نتیجه به توجه با -

. ها پرداات سازما  در اعتماد افزایش به ت ا  می مناسب، های وم ز  و راهکارها از استفاد  و با دارد متمی تأثیر ن ووری ایجاد در اعتماد

 به تدابیری با که ش دمی پیشنتاد دارد، اهمیت بسیار برایشا  مزیت  رقابتی کسب و االقیت ایجاد ن ووری، کسب که هایی سازما  به بنابراین،

 بر اعتماد تأثیر حاضر، پژوهش کمك کنند. به عبارتی در ا د نتای سازما مدیرا  و کارکنا  بین در نتادی اعتماد ویژ  به اعتماد سازمانی، رشد

 در را کلی حکم تا بت ا  ش د انجام نیز ها نتاد سایر بین در قبیآ، این از هاییپژوهش که ش دمی رو، پیشنتاد این از. شد تأیید سازمانی ن ووری

 (1394 یمی،.)رح .کرد بیا  زمینه این

در و  بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی کاری در ادار  کآ وم ز  و  نتایج بدست آمده از فرضیه سوم تحقیق کهباتوجه به  -

ها به ص رت گروهی ص رت گیرد و پرور  اراسا  شمالی رابطه معناداری وج د دارد پیشنتاد می گردد تش یق به همکاری و انجام فعالیت

 مندی رضایت و انگیز  به ت جه سازمانی، تیییر زمینه در کارکنا  نظریات و اید  به ت جه ا ،کارکن مشارکت ت سعه گفت همچنین باید

 از استفاد  نز   به ت جه مشتریا ، رضایت عدم یا رضایت به ت جه کارتیمی، ت سعه سازما ، در واحدها بین هایهمکاری ت سعه کارکنا ،

 (1394 یمی،.)رح .گیرند قرار ت جه م رد باید جدی به ط ر کارکنا  ارت ای و رشد فرصت سااتن فراهم فرویندها، بتب د منابع،

گردد کارگا  ها و سمینارهایی ت سط بین سرمایه انسانی و کیفیت زندگی کاری پیشنتاد می با توجه به نتیجه فرضیه فرعی پنجم یعنی -

بین مدیریت و کارمندا  برای تستیآ و ت جیه تصمیم گیری مدیریت سازما  به منظ ر ارت اء سرمایه انسانی و همچنین برگزاری جلسات 

 درونی سازمانی  ص رت پذیرد

سرمایه سااتاری و کیفیت زندگی کاری پیشنتاد می گردد شرایطی در سااتار سازما  یعنی با توجه به نتیجه فرضیه فرعی ششم   -

ه یکدیگر داشته باشند و بر حمایت دو جانبه افراد تاکید گردد و اگر فراهم گردد تا کارکنا  و مدیرا  احساس همیاری و تعلق بیشتری نسبت ب

 (1394 یمی،.)رحکارکنا  سازما  اشتباهی را مرتکب شدند م رد راهتمایی قرار گرفته و از س ی مدیرا  طرد نش ند. 

گردد به منظ ر زندگی کاری پیشنتاد میو کیفیت سرمایه ارتباطی)مشتری( مبتنی بر رابطه بین  با توجه به نتیجه فرضیه فرعی هفتم -

 (1394 یمی،.)رح ت  یت ارتباطات کاری بین افراد در ص رت امکا  تیم های کاری ایجاد گردد.
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