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 چکیده
    

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر اجرای استراتژی بر اساس مدل 

اسکات در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است. 

نفر از کارشناسان شرکت آب وفاضالب  222جامعه آماری این پژوهش تعداد 

نفر به عنوان نمونه آماری طبق  071. استان آذربایجان شرقی هستند

ول مورگان انتخاب شده اند و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده جد

است. ابزار گردآورری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته  است که روایی 

محتوایی و صوری پرسشنامه با نظر اساتید تایید شده و پایایی 

پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار 

طوریکه ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای تحقیق باالی گرفت به 

به دست آمده است. آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها شامل  7/1

آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی داده ها و آزمون رگرسیون 

انجام گرفته است. نتایج  SPSSچندگانه که با استفاده از نرم افزار 

آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان دهنده این بوده است که داده حاصل از 

ها از توزیع نرمال برخوردار بوده و آزمون همبستگی نشان داده است که 

سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با بهره وری کارکنان رابطه مثبت و معنی 

داری دارد همچنین نتایج رگرسیون حاکی از تاثیر گذاری سرمایه 

اد آن بر بهره وری کارکنان بوده به طوریکه بعد اجتماعی و ابع
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ارتباطی بیشترین تاثیر را داشته و بعد از آن بعد شناختی و بعد 

ساختاری سرمایه فکری در بهره وری کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 

 آذربایجان شرقی تاثیر دارد.

 
فاضالب سرمایه اجتماعی، بهره وری کارکنان، شرکت آب و واژگان کلیدی:

 استان آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه

 
 است، تنها یافته افزایش ها زمینه درهمة وري بهره امروزكه رقابتي درجهان

 خود استفاده منابع جهاز و بهترین به بمانندكه باقي توانند مي سازمانهایي

 نیروي مهم سازماني منابع از یكي .باشند داشته را وري بهره بیشترین ، نموده

 نیروی بهرهوري در ارتقاي الزم فاقدكارایي ، ناموفق سازمانهاي .است انساني

 ها-سازمان تا دارد ضرورت دیگري زمان هر از بیش امروزه .باشند ميکار 

 مدیران . متمایزكنند را خود بتوانند خود نامشهود داراییهاي طریق از

 ماهها حتي یا و ها هفته رقابتي مزیت منظورحفظ به است هرساله ممكن

 تدوین راه از آنها .خودكنند سازمان استراتژي تدوین زمان خودراصرف

 :بدانند میخواهند استراتژي

 سرآمدباشد؟ شان سازمان دهندكه انجام باید اقداماتي چه :اول

 بهبود را شان وعملكردكاركنان اقدامات میتوانند چطور :دوم

 (.0837)ممالی تفتی و تاج الدین،بخشند؟

 براي مناسب بستر دیگر هاي سرمایه مانند اجتماعي سرمایه لحاظ بدین

مهم  ازمنابع ساخته،یكي آماده را زندگي اهداف و فرصتها به رسي دست

 توسعه مدیران براي درعصرحاضر  .میشود محسوب اجتماعي و سازماني موفقیت

 به ، نیازمند باشند انساني و فیزیكي هاي سرمایه به آنكه بیشتراز ،

 را استخدام مدیراني اغلب سازمانها امروزه .دارند نیاز اجتماعي سرمایه

 داراي نیز خود و باشند داشته اعتقاد اجتماعي سرمایه به میكنندكه

 سرمایه داراي كه درسازمانها موجود تعدادكاركنان .باشند سرمایه این

 آنها گرفتن خدمت به براي سازمان تقاضاي و كم باشند باال اجتماعي

 كمي افراد ارشد مدیران ؛ است زیاد

 ازاینرو .راپیداخواهندنمودكهدارایدرجاتباالییازسرمایهاجتماعیباشند

 میشوند،چون تلقي كمیاب منابع باال اجتماعي برخوردارازسرمایه افراد

 بیشتري مشكل حل باالترتوانایي اجتماعي سرمایه داراي افراد

 (.Tymon and stump,3002)دارند

های مختلف اقتصادی، انقالبی در عملیات سازمانی در دهه گذشته نظریه

ای، مانند: ایجاد کرده است. این انقالب، شکلهای سنتی سرمایه

های جدیدی را ساختمانها و تجهیزات را تحت تأثیر قرار داده، سرمایه
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های غیرملموس، نقش زیادی در توسعه و رشد مطرح کرده است. این سرمایه

ن دارند. اصطالح سرمایه، روز به روز متغیرهای بیشتری را شامل سازما

شود. برخی از آنها شامل سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه می

 .هوشی و سرمایه سالمتی است
گذاری روی سرمایه انسانی، تحقیق روی آموزش و توسعه به عنوان سرمایه

راه محققان اقتصادی  در اواخر دهه پنجاه میالدی و اوایل دهه شصت از

انجام شد. هر چند تعاریف اولیه تئوری سرمایه انسانی، دانش کارگر را 

سنجید، ولی همبستگی سطوح تحصیلی با ای رسمی میبراساس تحصیالت مدرسه

وری ورشد اقتصادی، نشان داد که تحصیالت بیشتر همراه با تجربه بهره

 دشووری منجر میکار در نهایت به بهبود بهره

(Nafukho and Brooksm,2112). 
شناسی به عنوان یک نیروی به تازگی تئوری سرمایه اجتماعی از جامعه

تواند بالقوه مؤثر بر عملکرد سازمانی، مشتق شد. سرمایه اجتماعی می

های اجتماعی که توسط افراد مورد به عنوان منابع موجود در شبکه

گذاری بوسیله به عنوان سرمایهتواند گیرد و همچنین میاستفاده قرار می

افراد در روابط بین فردی مفید در بازارها، مورد نظر قرار گیرد. 

( باور دارد که: در سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، 0991کلمن )

توانند ارزشی را تولید بینی هستند و میروابطی با ظرفیت قابل پیش

ی سازمان، سرمایه های سنتکنند. برخالف سرمایه انسانی و دارایی

اجتماعی منحصرًا نتیجه روابط اجتماعی معنی داری است که افراد در طول 

  .(Sabatini,3002)کنند گذاری میی آن سرمایهزمان بر رو
یکی از اثرات سرمایه اجتماعی، افزایش بهره وری نیروی انسانی 

از  سازمانهاست. در سازمان های کسب و کار، سرمایه اجتماعی منبع مهمی

بهره وری به شمار می رود. برای این که کارها انجام گیرد الزم است که 

ها و پشتیبانی های دیگران را فراتر از کارگران و متخصصان توصیه

. هر چند سلسله مراتب، ابزار  ساختار سلسله مراتبی شرکت به کاربندند

قدرتمند به کارگیری دیگران است، ولی دو ویژگی به طور بالقوه، 

 :سازداربرد آنها را بی اثر میک
اول، صرف نظر از اینکه روسا چقدر قدرتمند هستند و سازمان تا چه 

اندازه سلسله مراتبی است، زیردستان ممکن است بر بازده نهایی از راه 

تاخیر در اجرای دستورها، تأثیر بگذارند و با رفتارهای فرصت طلبانه، 

  .تا حدودیبا تصمیمات مقابله کنند
م، همانگونه که ماهیت مشاغل با گذر زمان کامل می شود، کارتیمی دو

ضرورت می یابد. اعتماد صرف به ساختار فرماندهی و کنترل یا رویه های 

 عملیاتی استاندارد، موفقیت را تضمین نمی کند

.(Greve and Benassi, 2118) 

 منشاءكه  میباشد اجتماعي درعلوم برجسته ممفاهی از یكي اجتماعي سرمایه

 ازسال اجتماعي قبل سرمایه اصطالح .برمیگردد بیستم قرن دوم نیمه به آن

 ویرجینیاي دانشگاه از هاني توسط اي مقاله باردر نخستین براي و0902

 شد. مطرح غربي

 میكنندكه بیان دو ؛اینوقوشال ناهاپیت ازنظر اجتماعي سرمایه ابعاد

 هستند؛احتمال اجتماعي ازسرمایه باالیي سطوح داراي كه سازمانهایي

 پایینتري اجتماعي سطح سرمایه داراي كه رقیبانشان به نسبت دارد

 اجتماعي سرمایه زیررابراي بعد سه وقوشال ناهاپیت .موفقترباشند هستند

 :درنظرمیگیرند
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 كه را روابطي و كلي الگوي بعد این :اجتماعي سرمایه بعدساختاري-0

بعد،میزان  این كه معنا بدین . میشوددرنظردارد یافت درسازمانها

 . برمیگیرد در را برقرارمیكنند یكدیگردرسازمان افرادبا كه ارتباطي
دسترسي  آنها به شما داردوچگونه شمادسترسي به كسي چه یعني

 :مواردزیرمیشود شامل اجتماعي سرمایه دارید؟بعدساختاري

 .تناسب سازماني-8شبكه وتركیب شكل-2درشبكه، موجود پیوندهاي-0

سازمان  دریك روابط ماهیت بعد این :اجتماعي سرمایه ارتباطي بعد-2

 امر متمركز براین بعدساختاري كه دیگر،درحالي عبارت به .رادربرمیگیرد

 هستندیاخیر،بعد ارتباط در هم سازمان،با دریك كاركنان آیا كه میگردد

 طور میگردد به متمركز ارتباطات این وكیفیت ماهیت بر ارتباطي

 آن مشخص مانند و ،صمیمیت،عشق اعتماد وسیله به روابط این مثال،آیا

 هم به دارند؟ دوست را یكدیگر همكاران آیا یاخیر؟همچنین میشود

 شامل بعد این میدانند؟ برابر و همسان را همدیگر میكنند؟آیا اعتماد

 .میشود هویت واحساس وانتظارات تكالیف ، هنجارها اعتماد،

 اشتراك میزان دربرگیرنده بعد این :اجتماعي سرمایه شناختي بعد-8

 آنان میان مشترك درك دیدگاه،یا دریك اجتماعي شبكه یك درون كاركنان

 سازمان،مي افراددریك میان ارتباطات ماهیت به ارتباطاتي است؛ومانند

 .مشترك روایتهاي و مشترك وكدهاي زبان :میگردد زیر موارد پردازدوشامل

ای در مورد نقش اعتماد در تحقیقات گسترده (Fukuyama 0992) فوکویاما

سازمانها انجام داد و نتیجه گرفت اعتماد و آرمان مشترک در قلب، 

شوند. به ایجاد و حفظ سازمانهایی است که به صورت موفقی اداره می

دریافتند که در آلمان، ژاپن  (Schmitz 0993) و اشمیتز (Humphery) عالوه هامفری

ایتالیا، اعتماد بین مؤسسات اقتصادی به عنوان منبع مزیت رقابتی و 

( به نقشی که اعتماد در 0992است. نظریه پرداز مدیریت، چارلز هندی )

های کند. برعکس، اعتماد پایین، کشششرکتهای موفق دارد، اشاره می

تواند به عنوان نتایج سرمایه صنعتی و روابط ضعیف نیروی انسانی می

باور  (Sturgess 2111) ی منفی به شمار آید. با این وجود استارگساجتماع

دارد سرمایه اجتماعی نیازمند تحقیقات بیشتری است و باید تأثیر آن 

هایی که در توسعه تر شود. بنابراین سازمانبر عملکرد سازمانی شفاف

توانند نقش مهم سرمایه اجتماعی کنند نمیگذاری میمنابع انسانی سرمایه

را نادیده بگیرند. کارکنان آموزش دیده و تحصیلکرده نیازمند محیطی 

هستند که به آنها انگیزه رشد و توسعه را بدهد، چنین محیطی تنها از 

 شدگذاری روی سرمایه اجتماعی محقق خواهد راه سرمایه

Nafukho and Brooksm,3002).) 
سرمایه اجتماعی مجموع منابع حقیقی یا مجازی است که دریک فرد یا 

ای ممتد از روابط کم و بیش نهادینه شده شناخت و گروه از راه شبکه

از این رو سرمایه اجتماعی  (Bourdieu,0932) آید آشنایی متقابل، به وجود می

 هایدو جزء دارد. اول آنکه منبعی است که به عضویت گروهی و شبکه

اجتماعی مرتبط است. در واقع میزان سرمایه اجتماعی که یک فرد دارای 

تواند به گونه آن است به اندازه شبکه ارتباطات اجتماعی که وی می

مؤثر به وجود آورد، بستگی دارد. دوم آنکه به کیفیتی که از راه 

شود )البته چیزی بیش از بحث تجمیع روابط بین بازیگران ایجاد می

م یک گروه( اشاره دارد. در اواخر دهه هشتاد، کلمن نگاه کیفیت عا

جدیدی را به تئوری سرمایه اجتماعی بوردو مطرح کرد. برطبق نظر کلمن، 
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شود و یک موجودیت مفرد سرمایه اجتماعی از راه کارکرد آن ایجاد می

های مختلف متنوعی که دو عنصر مشترک دارند، نیست. اما از موجودیت

سرانجام در اوایل دهه نود، مفهوم سرمایه اجتماعی موضوع آید. پدید می

بوتنام، لئوناردی و نانتی  0998اصلی مباحث علوم اجتماعی شد. در سال 

پژوهش مشهوری در باب دولت محلی در ایتالیا انجام دادند که نتیجه به 

دست آمده مبتنی بر این بودکه عملکرد نهادهای اجتماعی و سیاسی به 

زیادی تحت تأثیر مشارکت شهروندان در اموراجتماع یا  میزان بسیار

 .(Aspin,2112) شود، بوده استآنچه سرمایه اجتماعی نامیده می

آنچه  های ابراز شده در مورد سرمایه اجتماعی به گونه بارزی ازدیدگاه

های عملی به کار گرفته شده با آنچه که در حوزهکه در ابتدا عنوان می

های معینی از اما همه آنها بر تواناییهای جنبهاست. شود، متفاوت می

های مثبت برای اعضای گروه، یعنی ساختار اجتماعی برای تولید خروجی

آورند، هاشان یک مزیت رقابتی به دست میآنهایی که از دنبال کردن هدف

 .توافق دارند
ميگونه که در تعریف سرمایه اجتماعي گفته شده، سرمایه اجتماعي همان

تواند مزایاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي را به دنبال داشته باشد و 

این به دلیل رابطه اعتماد و همکاري متقابل با کارایي است. به نظر 

رسد توافق زیادي در مورد مکانیزمهایي که از راه آنها سرمایه مي

تواند تأثیر مثبتي بر عملکرد اقتصادي داشته باشد، وجود اجتماعي مي

 :رد. مهمترین این مکانیزم ها عبارتند ازدا

 تر تبادالت،هاي پایینهزینه -

 جایي افراد،تر جابهنرخ پایین -

 تسهیم دانش و نوآوري، -

 ریسک پذیري، -

 .بهبود کیفیت محصوالت -
موضوع مربوط به این مشکل کالسیک است که تر تبادالت: اینهاي پایینهزینه

و فعالیتهاي کارکنان را تحت نظارت قرار  توان به آساني، تالشهانمي

داد و ارتباط دادن بین بازده کاري افراد و دستمزد آنها غیرممکن 

است. در این شرایط کارکنان انگیزه کمي براي استفاده از تمام 

توانشان دارند. بنابراین شرکتها مجبورند منابعي را براي نظارت بر 

تري براي عدم استفاده از این کار افراد به کارگیرند و یا زیان بیش

نظارتها بینند. در این رابطه سرمایه اجتماعي مي تواند با ایجاد 

 .هاي یادشده را به وسیله افزایش اعتماد، کاهش دهدتعهد بیشتر، هزینه
اگر کارکنان احساس کنند که کارفرمایان با  : هاجایيتر جابهنرخ پایین

گونه حتمااًل با رفتار منطقي، همانآنها رفتار خوبي دارند، آنها نیز ا

رفتار خواهند کرد )مثالً اگر این به عنوان سطح باالي حمایت سازماني در 

نظر گرفته شود(. بنابراین مهمترین نتیجه این مسئله براي کارکنان، 

 .هاي شغلي استها و غیبتجایيکاهش جابه
اه ایجاد تسهیم و جاري کردن دانش و نوآوري: این موضوع شاید از ر

اعتماد، روابط و هدفهاي مشترک مورد تشویق قرار گیرد. در اصطالح 

سرمایه اجتماعي، عامل بسیار مهم سطح و کیفیت تعامالت درمحیط کاري 

است؛ تا آنجا که کارکنان، همکاران و مدیران از یکدیگر بیاموزند و 

ن احساس کنند حق نوآور بودن را دارند. و این تا آنجاست که کارکنا

 .احساس کنند، بخشي از یک تیم هستند
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تأثیر چنین موضوعي در سازمان در اصطالح کارایي نهفته است. تکنیکهاي 

شوند، ایده ها و فعالیتهاي سودمند درک شده و جدید به سرعت منتشر مي

کند. پژوهششوند و نوآوري توسعه پیدا ميبه سرعت مورد قبول واقع مي

که تعامالت غیررسمي که در بین کارکنان یک هاي تجربي نشان داده است 

یابد، انتشار اطالعات را بهبود بخشیده، ایجاد خزائن سازمان گسترش مي

دانش را که به پیدایي دارایي براي فرایندهاي تولیدي یاري مي رساند، 

اي بوده و فقط تا زماني هایي رابطهکنند. این چنین گنجینهتقویت مي

 .مه کارکنان به اشتراک باشدوجود دارند که میان ه
پذیري و رفتار کارآفرینانه به وسیله روابط پذیري: تجربه ریسکریسک

مستحکم در یک سازمان یا بین سازمانهاي مختلف، تشویق مي شود. در 

اي است که در آن کارکنان اصطالح سرمایه اجتماعي، این مربوط به گستره

ن خود با ارزش هستند و رفاه کنند براي کارفرمایان و همکارااحساس مي

 .آنها براي سازمان مهم است
نتیجه تسهیل دانش، بهبود همکاري تیمي و تعهد  :هابهبود کیفیت ستاده

سازماني، احتمااًل کیفیت باالتر محصوالت خواهد بود که سرمایه اجتماعي 

گیرد. همچنین وقتي کارکنان احساس کنند که از این موارد را در بر مي

ها از راه عملکرد بهتر آنها و سازماني برخوردارند، سطح ستادهحمایت 

 .یابدنقش منفي استرس سازماني در عملکرد، کاهش مي
هاي سرمایه کنیم که باید به کدام جنبهبا توجه به این بحث، درک مي

ها، همکاري اجتماعي تمرکز کنیم. ما هنوز با مسائلي مانند شبکه

هایي را که به وسیله آنها رچند ما مکانیزمهواعتماد، سرو کار داریم،

 .,Aspin)2112شناسیم )گذارند ميوري تأثیر مياین سه عامل بر بهره

در تحقیقي دیگر، کلمن دو شاخه اصلي را که از راه آن سرمایه اجتماعي 

دهد، شناسایي کرد: اول وري نیروي انساني را تحت تأثیر قرار ميبهره

انتشار دانش و اطالعات را در میان کارکنان  آنکه، سرمایه اجتماعي،

موجب شده، دستیابي به هدفهاي معیني را که در صورت عدم وجود آنها 

 .(Colman, 0991)سازد غیرقابل دسترس است، ممکن مي
توان به عنوان بخشي از توان اظهار داشت که هر نیروي انساني را ميمي

بخشد، در نظر لش را بهبود ميساختار غیررسمي که منابعش قابلیت حل مشک

تواند به سرتاسر سازمان از قبیل: شبکهگرفت. همچنین این ساختار مي

سرمایه  .اي، دوستان و همکاران در مشاغل پیشین هم گسترش یابدهاي حرفه

یابد، یعني جایي اي اهمیت مياجتماعي به گونه مشخص در کارهاي پروژه

د که الزم است تخصصشان را براي که مشارکت کنندگانش متخصصاني هستن

انجام وظایف و مسئولیتهاي پیچیده به همراه بیاورند. براي مشارکت 

اي، هر متخصص نیاز دارد که بداند هاي چند رشتهکردن در تیم پروژه

توانند به کسب هدفهاي مشترک کمک کرده و چگونه ميسایرین چگونه مي

وژه را پیش ببرند؟ هنگام کار توانند از تخصص یکدیگر بهره گرفته و پر

پروژه، افراد سرمایه اجتماعي همدیگر را براي تکامل دانش درون تیم 

 .Greve and Salaf),2118کنند )اختیار مي
دوم آنکه، تعامالت اجتماعي ممکن است برانگیزش و تالشهاي کارکنان 

تأثیر بگذارد. در مطالعه مشهور مارچ و سایمون بر روي سازمانها 

( عنوان شد که حتي اگر مدیران استبدادي عمل کرده، سلسله مراتب 0932)

شرکت بسیار غیرقابل انعطاف باشد و با این حال وظایف به خوبي ایفا 

شود، کارکنان قادر خواهند بود که به روشهاي مختلف، از قبیل: تأخیر 

در اجراي دستورها و خیلي عامتر، یعني ارتکاب رفتارهاي فرصت طلبانه، 
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دهند که کرد را تحت تأثیر قرار دهند. بسیاري از مطالعات نشان ميعمل

اگر تعامالت انساني بین نیروي کار بسیار راحت و بر مبناي اعتماد 

باشد، کارکنان تمایل بیشتري دارند که حداکثر تالش خود را انجام دهند 

و احتمال بیشتري دارد از راه نظارت، افراد شانه خالي کردن از انجام 

اند گونه که بولزو جینتیز عنوان نمودهظایف را کاهش دهند. همانو

نظارت و تنبیه توسط افراد هم سطح در تیمهاي کاري، مؤسسات اعتباري، 

شراکتها، شرایط و اوضاع عمومي محلي و محالت یک شهر، اغلب ابزار 

مناسبي براي کاهش مشکالت ترغیب افراد در زماني که اقدامات آنها براي 

رد مناسب سایرین در معرض قراردادهاي اجباري نمي باشند، به شمار عملک

 .(Greve and Benassi, 2118) رودمي

در این تحقیق هدف تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره وری کارکنان 

است که با توجه به اهمیت مساله محقق را بر آن داشت که به بررسی این 

 به شکل زیر مطرح می گردد: موضوع بپردازد. لذا  فرضیات تحقیق

 فرضیه اصلی

سرمایه اجتماعی در بهره وری کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 

 آذربایجان شرقی تاثیر دارد.

 فرضیات فرعی:

بعد ساختاری سرمایه در بهره وری کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 

 آذربایجان شرقی تاثیر دارد.

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان بعد ارتباطی در بهره وری کارکنان 

 شرقی تاثیر دارد.

بعد شناختی در بهره وری کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

 شرقی تاثیر دارد.

 

 
 روش شناسی تحقیق

 
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع 

تحقیقات همبستگی می باشد. روش گردآوری اطالعات میدانی و ابزار 

گردآوری اطالعات پرسشنامه است که شامل یک پرسشنامه استاندارد سرمایه 

اجتماعی بر اساس مدل ناهاپیت و قوشال و یک پرسشنامه استاندارد بهره 

ری است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بخش ستادی شرکت آب و فاضالب و

نفر می باشد. به منظور  222استان آذربایجان شرقی است که برابر با 

تعیین نمونه آماری از از جدول مورگان استفاده شده است که طبق آن 

نفر انتخاب شده اند.با توجه به این که از  071نمونه آماری برابر با 

پرسش نامه استاندارد استفاده شده است بنابراین روایی آن ها مورد 

تایید می باشد و به منظور سنجش پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ 

استفاده شده است که نتیجه آزمون نشان می دهد که ضریب آلفای هر یک 

می باشد بنابراین داده ها از قابلیت  7/1از ابعاد پرسشنامه ها باالی 

 اتکای باالی برخوردارند. روش تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون

رگرسیون می باشد که برای انجام این آزمون از نرم افزار  همبستگی و

SPSS  .استفاده شده است 

 یافته های تحقیق

جهت  هادهدای آماری باید از توزیع نرمال بودن هاآزمونقبل از انجام 

برای نیل به این هدف از  لذا انتخاب روش آزمون مناسب، آگاهی یافت.
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آزمون کلومگروف اسمیرنوف استفاده شده است تا از نرمال بودن 

 متغیرهای تحقیق اگاهی یافت.

 : آزمون کلموگروف اسمیرنوف2جدول 

 کلموگروف اسمیرنوف Z سطح معنی داری متغیر

 028/0 027/1 بعد ساختاری سرمایه اجتماعی

 031/0 028/1 بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی

 992/1 273/1 بعد شناختی سرمایه اجتماعی

 727/1 299/1 سرمایه اجتماعی

 102/0 222/1 بهره وری کارکنان

از  هادادهفرض صفر چنین است که توزیع  هادادهدر آزمون نرمال بودن 

و فرض مقابل بر خالف این امر داللت دارد و  کندیمتوزیع نرمال تبعیت 

است، از  12/1بیش از  هاداده سطح معنی داری تمامی 2با توجه به جدول 

ی بدست آمده از پرسشنامه نرمال هادادهگفت که توزیع  توانیماین رو 

 توانیماز آمار پارامتریک  هاهیفرضاست. به همین منظور برای آزمون 

 استفاده کرد.

ظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون به من

 چندگانه استفاده شده است.

 :ضرایب همبستگی پیرسون3جدول

سرمایه 

 اجتماعی

بعد 

شناختی 

سرمایه 

 اجتماعی

بعد 

ارتباطی 

سرمایه 

 اجتماعی

بعد 

ساختاری 

سرمایه 

 اجتماعی

 متغیر

111/1 111/1 111/1 111/1 sig  بهره

وری 

 711/1 723/1 792/1 **1/382 کارکنان
ضریب 

 همبستگی

 

دهد، سطح معنی داری تمامی متغیر ها یمنشان  8جدول همانطوریکه 

بوده و مقدار آن برابر با صفر است و فرض رابطه  12/1از  ترکوچک

ین در بنابرا شود.یمتائید بهره وری کارکنان با بین متغیرها همبستگی 

بین متغیرهای ساختاری، ارتباطی، توان گفت که یم 10/1سطح خطای 

مثبت و معنی رابطه شناختی و سرمایه اجتماعی با بهره وری کارکنان 

 وجود دارد.داری 

 ( وابعاد سرمایه اجتماعی)ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل  2جدول 

متغیر وابسته )بهره وری کارکنان( را در مدل رگرسیون خطی ساده نشان 

 دهد.یم

 در رگرسیون چند گانه هادادهضریب همبستگی : 6جدول 

ضریب 

 Rیهمبستگ

 ضریب تبیین

R(squre) 

ضریب تبیین 

 تعدیل شده

اشتباه 

معیار 

 تخمین

دوربین 

 واتسون

992/1 933/1 933/1 12817/1 123/2 

شود، در تحلیل رگرسیون خطی ساده، یممشاهده  2جدول همانطور که در 

 992/1سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با بهره وری کارکنانضریب همبستگی 

درصد تغییرات  281/1وجود دارد. و متغیرهای مستقل قادر به تبیین 

و با توجه به این که ضریب دوربین واتسون در  باشدیم متغیر وابسته

است، بنابراین فرض  123/2ابر با قرار گرفته وبر 2/2تا  2/0بازه بین 

استقالل خطاها پذیرفته شده و امکان استفاده از مدل رگرسیون وجود 

 .دارد
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بهره وری تحلیل واریانس رگرسیون خطی ساده را برای تبیین  2جدول 

شود، یم( مشاهده 03-2دهد. همانطور که در جدول )یمنشان  کارکنان

است. بنابراین تحلیل واریانس،  12/1از  ترکوچکمقدار سطح معنی داری 

 دهد.یماعتبار تحلیل رگرسیون را نشان 

تحلیل واریانس رگرسیون: 5جدول  

 مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنی داری

 111/1  219/2  881/03  8 990/22  یرگرسیون خط 

  112/1  022 221/1  باقی مانده 

   029 222/22  جمع کل 

 

ضرایب رگرسیون استاندارد و استاندارد نشده را برای  2جدول 

 .دهدیمنشان  ابعاد سرمایه اجتماعی بر بهره وری کارکنان راریتأث

 ضرایب رگرسیون:  4جدول 

 

با ، سرمایه اجتماعی شودیممشاهده  2با توجه به آنچه که در جدول 

را دارد.  بهره وری کارکنان، توان پیش بینی در 802/1ضریب بتای 

 بعد ساختاریگفت که  توانیمی اصلی تحقیق هاهیفرضبنابراین با قبول 

با ضریب  بعد شناختی، 272/1با ضریب  بعد ارتباطی، 182/1با ضریب 

 ریتأثشرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی  بهره وری کارکناندر  200/1

 دارد. و معادله رگرسیون آن به صورت زیر است:

Y=1/802+1/182 x0+1/272 x2+1/200 x8 
 

 نتیجه گیری

 

 سرمایه زیرا . دارد وجود رابطه سازماني عملكرد و اجتماعي سرمایه

 منبع عنوان به شبكه یك اعضاي میان ارتباطات ، پیوندها به اجتماعي

 تحقق موجب متقابل اعتماد و هنجارها خلق با كه دارد اشاره ارزش با

 بین شدكه مشخص ، پژوهش این نتایج از استفاده با .میشود اعضا اهداف

 دارد،بدین وجود مثبت رابطه آنان اجتماعي وسرمایه عملكردكاركنان

 باشندداراي باالتري اجتماعي سرمایه داراي كاركنان هرچه كه معني

بین بعد ساختاری  همبستگي ضریب پژوهش دراین. خواهندبود بهتري عملكرد

وبهره  آن بین میدهد نشان میباشدكه1 /7وبهروه وری کارکنان برابر با 

 Tمقدار  سطح معنی داری

ضرایب 

استاندارد 

 ضرایب استاندارد نشده شده

 بتا مدل
خطای 

 B استاندارد

 100/1  220/9   188/1  802/1  عدد ثابت 

 103/1  892/2  129/1  108/1  182/1  
بعد ساختاری سرمایه 

 اجتماعی

 111/1 722/21  229/1  102/1  272/1  
 بعد ارتباطی

 111/1 701/82  270/1  120/1  200/1  بعد شناختی 
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بهره با  ارتباطی بعد بیندراین پژوهش ضریب همبستگي .وجود رابطه وری

میباشد. فرض بر این است كه افزایش روابط بینكاركنان  723/1ور 

باعثافزایش اعتماد، احساس هویت، انجام تكالیف و انتظارات و رعایت 

و  شناختیبین بعد هنجارهامیشود كه خود باعث افزایش عملكرد مي شود.

نیز باعث میشود این وجود دارد. 792/1ضریب همبستگی بهره وری کارکنان

كه كاركنان در صورت داشتن اعتماد، همكاري و همیاري گروهي، آسانتر 

بتوانند ایدهها را بهیكدیگر منتقل و دانش خود را با دیگران تقسیم 

 ي ها یافته و نتایج به توجه.میشود بهره وری كنند كه این باعث بهبود

 :میگردد ارائه سازمان براي زیر شده،پیشنهادهاي بیان

 كنندو بدین شركت گروهي درفعالیتهاي تاكاركنان كنند تالش مدیران (0

 .كنند احساس كاري ازگروه خودراجزیي طریق

مدیران به تقویت هنجارهاي غیر رسمي در سازمان بپردازند، زیرا  (2

 ارتباط یكدیگر وسریعتربا تر-راحت افراد رسمي غیر سازمانهايدر

 .میكنند اعتماد هم وبه برقرار كرده

واعتماد  همكاري دایره گستره افزایش یعني اعتماد شعاع افزایش با (8

 .مییابد افزایش سازمان گروه،اعتماددربین اعضاي بین متقابل
كاركنان  براي ویژه به كاركنان فردي مهارتهاي افزایش با سازمان (2

این  آشنایي براي آموزشي هاي دوره برگزاري وهمچنین استخدامي تازه

وهم  یكدیگر درشناخت هم را سازمان،آنان ماموریتهاي با كاركنان

اي  گونه به باید آموزشي دورههاي این .دهند ازسازمان،یاري شناخت

 نه دوره این نتیجه .گردد كاركنان مهارتهاي افزایش باعث كه باشد

- مي باعث بلكه میكند توانمند وظایفشان رادرانجام تنها كاركنان

 .بیشترشود كاركنان شودكه انسجام
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