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چکیده
امروزه ،سرمایه اجتماعی مفهومی چندبُعدی است ،پژوهشهای انجام شده پيرامون این مفهوم در صورتی حالت کامل و
«معرف گونه» خواهد داشت که به ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و ارتباط ميان ابعاد آن بپردازد .با مطالعه متون مختلف
میتوان دو بُعد ساختاری و شناختی را برای سرمایه اجتماعی بر شمرد .بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل قوانين انعطاف-
پذیر و شبکههای ارتباطی و بُ عد شناختی به اعتماد ،همياری و همکاری گروهی اعضاء درون یک سازمان اشاره دارد .در
این تحقيق ،ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان متغير مستقل و عملکرد منابع انسانی به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده
است .جامعه آماری این تحقيق را کليه کارکنان شعب شرق سازمان تأمين اجتماعی تشکيل داده است .روش تحقيق از نوع
توصيفی -پيمایشی میباشد و روش جمعآوری دادهها ميدانی -کتابخانهای میباشد .نتایج تحقيق نشان میدهد که تأثير
ابعاد سرمایه اجتماعی (بُعد ساختاری ،بُعد شناختی و بُعد رابطهای بر عملکرد منابع انسانی در شعب شرق سازمان تأمين
اجتماعی تهران تأثير مثبت (مستقيم) داشته است.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،عملکرد نيروی انسانی ،سازمان تأمين اجتماعی.
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 .1مقدمه
در جهان رقابتی امروز که بهره وری در همة زمينه ها افزایش یافته است ،تنها سازمانهایی می توانند باقی بمانند که به بهترین
وجه از منابع خود استفاده نموده ،بيشترین بهره وری را داشته باشند .یکی از منابع مهم سازمانی نيروی انسانی است.
سازمانهای ناموفق ،فاقد کارایی الزم در ارتقای بهره وری نيروی کار می باشند .بدین لحاظ سرمایه اجتماعی مانند سرمایه
های دیگر بستر مناسب برای دسترسی به فرصتها و اهداف زندگی را آماده ساخته ،یکی از منابع مهم موفقيت سازمانی و
اجتماعی محسوب می شود .در عصر حاضر مدیران برای توسعه ،بيشتر از آنکه به سرمایه های فيزیکی و انسانی نيازمند
باشند ،به سرمایه اجتماعی نياز دارند .امروزه سازمانها اغلب مدیرانی را استخدام می کنند که به سرمایه اجتماعی اعتقاد
داشته باشند و خود نيز دارای این سرمایه باشند .تعداد کارکنان موجود در سازمانها که دارای سرمایه اجتماعی باال باشند
کم و تقاضای سازمان برای به خدمت گرفتن آنها زیاد است؛ مدیران ارشد افراد کمی را پيدا خواهند نمود که دارای
درجات باالیی از سرمایه اجتماعی باشند .از این رو افراد برخوردار از سرمایه اجتماعی باال منابع کمياب تلقی می شوند،
چون افراد دارای سرمایه اجتماعی باالتر توانایی حل مشکل بيشتری دارند.
آنچه می توان به طور صریح بيان کرد این است که حيات سازمانی ،در گرو عملکرد صحيح کارکنـان است و با مدیریت
مؤثر عملکرد می توان کارکنان را پرورش داده ،نقاط قوت و ضعف آنان را گوشزد کرد و به سوی آرمانها و اهداف
سازمانی پيش برد .همين خاطر ،عملکرد شغلی کارکنان ،از موضوعات اساسی و مهمی است که مدیران و دست اندرکاران
سازمانها به دنبال افزایش آن هستند (فردوسی و همکاران.)2017 ،
در جهان پرشتاب امروز ،سازمانها تالش دارند برای رسيدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حيات خود از الگوها و
شيوه های مختلف بهره ببرند و با کسب مزیت های رقابتی جدید از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های
سریع محيطی در امان بمانند (نوریزان .)2019 ،بدین ترتيب ،توجه صرف سازمان و مدیریت آن به عواملی همچون ،سرمایه
های مادی و فيزیکی ،پيشی گرفتن از رقيبان به هر قيمتی ،کسب سود و منفعت بيشتر و نپرداختن به عواملی مانند روحيه،
عواطف ،کيفيت زندگی کاری ،ميزان رضایت از محيط کاری کارکنان می تواند سازمان را به ورطه سقوط و ورشکستگی
رهنمون سازند .بر همين اساس یکی از مهم ترین عواملی که سازمان و مدیریت با توجه به آن می تواند محيطی امن و پایدار
را در سازمان خلق و تقویت کند ،سرمایه های اجتماعی است .سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در نظام های
اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایين آمدن سطح هزینه های تبادالت می شود (منطقی
و همکاران.)1397 ،
از عوامل مؤثر در ایجاد عملکرد کارکنان ،سرمایه اجتماعی است .امروزه در کنار نيروی انسانی ،مالی و اقتصادی به سرمایه
دیگری به نام سرمایه اجتماعی توجه می شود .این مفهوم به پيوند و ارتباطات ميان یک شبکه ،به عنوان منبعی با ارزش
اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ،سبب تحقق اهداف اعضا می شود .سرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نوین
و نوپا در عرصه مطالعات اجتماعی است اما این مفهوم ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد .امروزه این امر مسلم است
که رسيدن به توسعه ،جامعه مدنی ،معيارهای جهان شمول و بستر مناسب برای زیست اجتماعی تنها با وجود سرمایه اجتماعی
شکل می گيرد .سرمایه اجتماعی به علت توانایی در توضيح بسياری از پدیده های جامعه مدرن ،توانسته است جایگاه مهمی
را در ادبيات علمی جهان به دست آورد (قنبری و همتی.)1397 ،
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امروزه دانشمندان و نظریه پردازانی همچون جميز کلمن ( ،)1966گلن لوری ( ، )1970بن پرات ( ،)1980ویليامسون
( ،)1981بيکر ( )1983و فرانسيس فوکویاما ( )1990و غيره تعاریف متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کرده اند .برای
مثال ،پير بوردیو ،سه نوع سرمایه را شناسایی نمود که عبارتند از :سرمایه های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی .او سرمایه
اجتماعی را شکلی از سرمایه می دانست که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند همراه با
سرمایه فرهنگی ،ابزاری برای رسيدن به سرمایه های اقتصادی باشد .همان گونه که مالحظه می شود ،این دیدگاه آخر در
زمينه سرمایه اجتماعی ،یک دیدگاه ابزاری صرف است .به عبارتی ،از دیدگاه بوردیو ،اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب
رشد سرمایه اقتصادی شود  ،کاربردی نخواهد داشت .اما جيمز کُلمن ،برخالف بوردیو ،برای تعریف سرمایه اجتماعی ،از
نقش و کاربرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی (و نه صرفا ذهنی و نظری) از سرمایه اجتماعی ارائه داد .بر این اساس،
سرمایه اجتماعی عبارت است از :ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که ب ه عنوان منبعی در اختيار اعضا قرار می گيرد تا
بتوانند به اهداف و منافع خود دست پيدا کنند (رستگار و درودی.)1398 ،
بنابراین ،کُلمن بر خالف بوردیو ـ که «سرمایه اقتصادی» را به عنوان هدف نهایی در نظر گرفته بود ـ «سرمایه انسانی» را مهم
تر دانسته و سرمایه اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی به کار برد .پوتنام نيز یکی دیگر از محققين
اخير سرمایه اجتماعی است که سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهيمی مانند :اعتماد ،هنجارها و شبکه ها می داند که
موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهينه اعضای یک اجتماع می شود و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمين خواهد کرد .او
سرمایه اجتماعی را به عنوان وسيله ای برای رسيدن به توسعه سياسی و اجتماعی ،در نظام های مختلف سياسی می دانست
و تأکيد عمده وی بر مفهوم اعتماد بود.
اِوا کاکس نيز در تعریف سرمایه اجتماعی گفت که این مفهوم به« :فرآیندهای بين فردی ،که اعتماد و هنجارهای اجتماعی
و شبکه روابط را می سازند و همکاری و هماهنگی متقابل را تسهيل می کنند» مربوط می شود که در نتيجه آن ،منافع
متقابل ،افزایش می یابد .از نظر وی سرمایه اجتماعی قابل اندازه گيری است و منزلت اجتماعیِ سایر سرمایه ها را نيز در بر
دارد (زینکرکران و همکاران.)2018 ،
و در نهایت ،فوکویاما ،سرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی محسوب می کند که همکاری بين دو یا چند نفر را تقویت
می بخشد و آن را ویژگی عمل متقابل بين دو دوست می داند .او معتقد است که اعتماد ،شبکه های ارتباطی و جامعه مدنی،
همگی محصول سرمایه اجتماعی هستند ،نه این که خود آنها سرمایه اجتماعی به حساب آیند .از نظر او هنجارهایی سرمایه
اجتماعی هستند که به همکاری در گروه ها منجر شوند .اهميت سرمایه اجتماعی از آن جا آشکار می گردد که سرمایه
اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سر مایه مالی و انسانی مورد بررسی قرار گيرد .سازمانها با شناخت و شناسایی
سرمایه اجتماعی خود می توانند درك بهتری از الگوی تعامالت بين فردی و گروهی داشته باشند و بااستفاده از سرمایه
اجتماعی می توانند سيستم های سازمانی خود را بهتر درك نمایند (نصيرپور و شيخ ویسی.)1396 ،
با توجه به تعاریفی که از سرمایه اجتماعی توسط جامعه شناسان مختلف ارائه شده است ،می توان گفت که سرمایه اجتماعی
فرایندی است که منجر به شکل گيری شبکه های اجتماعی و تسهيل هماهنگی و همکاری جهت تحقق اهداف می شود و
از این رو بهترین بستر و زمينه مناسب برای تقویت تعهد سازمانی می باشد که یکی از چالش های مهم در سازمانهای امروزی
است.
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ناهاپيت و گوشال با رویکرد سازمانی سه بُعد را برای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در نظر می گيرند که عبارتند از :بُعد
ساختاری ،بُعد ارتباطی و بُعد شناختی .بُعد ساختاری ،به ویژگيهای سيستمهای اجتماعی و شبکه های روابط به عنوان یک
کل مربوط می شود؛ به عبارت دیگر ،این بعد اشاره به الگوی کلی ارتباطات بين اعضا در سازمان دارد؛ یعنی به چه کسی
دسترسی دارید و چگونه به آنها دسترسی دارید .بُعد رابطه ای ،بر روابط خاصی همچون احترام و دوستی که بين مردم
وجود دارد و رفتارشان را تحت تأثير قرار می دهد ،تمرکز دارد .بُعد شناختی نيز به منابعی که فراهم کننده مظاهر ،تفاسير
و سيستم معانی مشترك در ميان اعضاست ،همچون کدها و زبان مشترك و حکایات مشترك اشاره دارد.
نتایج تحقيق بختياری فر ( )1398نشان داد که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و همچنين رفاه اجتماعی و ابعاد آن بر عملکرد
کارکنان بانک مهر استان های آذربایجان غربی و شرقی ،تأثير مثبت و معناداری دارند .همچنين در تحقيق مشکين قلم و
خانلری ( )1398نشان داده شد که می توان اثر سرمایه اجتماعی را بر روی فاکتورهای عملکرد و تعهد به صورت همزمان
سنجيد .که در این مدل ابعاد سرمایه اجتماعی شامل :وابستگی ،اعتماد ،حجم سرمایه ای ،اندازه گروه و عمل متقابل است.
ساکسنا و همکاران ( )2015نشان می دهند که تنوع هيئت مدیره در سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ،به طور قابل توجهی
عملکرد شرکت را بهبود نمی بخشد ،اما به طور قابل توجهی کاهش تأثيرات منفی بحران ها را بر عملکرد شرکت تأثير
میگذارد .در تحقيق آگاستو و همکاران ( )2018نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی بر سرمایه اجتماعی تأثير می گذارد،
و تجربه و شناخت نفوذ توانایی روابط شخصی و همدستی .بر عملکرد سازمانی به شدت تأثير می گذارند و به عالوه توسط
سرمایه انسانی از طریق توانایی شناختی امکان پذیر است .از آن جا که عملکرد کارکنان نتيجه مکانيسم ها و تعامالت
اجتماعی است ،بنابراین شناسایی الگوی تعامالت ميان اعضای سازمان ،ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان متغيرهای مؤثر بر
عملکرد ضروری است .با استفاده از شناسایی این عوامل می توان سيستمهای سازمانی را بهتر هدایت نموده و موجبات
استفاده بهينه از نيروی انسانی و بهبود عملکرد سازمان را فراهم نمود .شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی و شناخت عواملی که
تأثير بيشتری بر عملکرد دارند ،لزوم توجه بيشتر به این ابعاد در جهت بهبود عملکرد کارکنان را نمایان می سازد .بدین
منظور سازمان با شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف مربوط به سرمایه اجتماعی موجبات بهبود عملکرد سازمان را فراهم
خواهد نمود .اگرچه اندازه گيری دقيق این سرمایه مشکل است ،ولی حداقل با توجه به آن و اطالع از نقش آن در عملکرد
سازمانها ،اهميت سرمایه گذاری بر روابط انسانها مشخص می شود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سرمایه اجتماعی نيز یکی از مفاهيم برجسته در علوم اجتماعی است که منشاء پيدایش آن به نيمه دوم قرن بيستم بر میگردد.
اصطالح سرمایه اجتماعی قبل از سال  1916و برای نخستين بار در مقالهی توسط هانی فان از دانشگاه ویرجينيای غربی
مطرح شده است (الوانی وسيد نقوی .)1380،اما مفهوم سرمایه اجتماعی تنها در دههی  1980بود که به شدت مورد توجه
قرار گرفت و توانست با گسترش نظری و تجربی ،جایگاه تعریف شدهای را در ميان نظریههای جامعه شناسی به خود
اختصاص بدهد (توسلی و موسوی .)1384 ،در دههی  ،1980این اصطالح توسط جيمز "کلمن" جامعه شناس در معنای
وسيع تری مورد استفاده قرار گرفت و "رابرت پاتنام"دانشمند علوم سياسی ،نفر دومی بود که بحث قوی و پرشوری را در
مورد نقش سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتاليا وهم در ایالت متحده برانگيخت .پس از آن بوردیو در فرانسه ابعاد
دیگری از این مفهوم را روشن نمود .او تالش کرده است که مطالعة سيستماتيک منظمی از سرمایه اجتماعی داشته باشد
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(توسلی وموسوی .)1384 ،در واقع بوردیو ،جز اولين محققانی بود که به تحليل سيستماتيک ویژگیهای سرمایه اجتماعی
پرداخت .استفاده خاص بوردیو از مفهوم سرمایه اجتماعی برای درك این مسئله است که چگونه افراد از سرمایه اجتماعی
استفاده میکنند تا وضعيت اقتصادیشان را در جوامع سرمایهداری استحکام بخشند .بوردیو استدالل میکند ،که در چنين
جوامعی ،سرمایه اقتصادی منبع بسيار مهمی است و مسئلهی که وی به آن میپردازد این است که چگونه سرمایه اجتماعی
و فرهنگی میتواند باعث افزایش سرمایه اقتصادی افراد شود (وینتر .)2000،سرمایه اجتماعی واقعأ ایده نویی نيست ،شرایطی
که موجب شده این مفه وم به گونه ای مطرح شود تا مردم به آن ها فکر کنند و اهميت و فایده آن را تشخيص دهند ،نو
است .سرمایه اجتماعی سازمان ،به عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان تعریف می شود که از طریق گرایش
به هدف جمعی و اعتماد مشترك سطوح اعضا مشخص شده است (پيران وهمکاران.)1391،
در بررسی های و مطالعات در مورد سرمایه اجتماعی می توان به سه گروه از افراد و نظریه پردازان برخورد کرد .گروه اول
سرمایه اجتماعی را به مثابه منبعی که کارها را از طریق یک کنشگر مرکزی تسهيل می کند ،تأکيد دارد .از این دیدگاه
سرمایه اجتماعی می تواند موفق يت های مختلف افراد و گروه ها را در یک هماورد رقابتی بيان کند .گروهی دیگر از
تحقيقات سرمایه اجتماعی ،آن را نتيجه ساختاری ارتباطی بين افراد و بين گروه ها در درون اجتماعات می دانند که به این
اجتماعات انسجام بخشيده و از مزایای ارتباطی بهره مند می سازد .گروه سوم نگاه دو سویه متعادل نسبت به ابعاد داخلی و
خارجی دارند .این دیدگاه عمدتاً با نگرش سيستم های باز به شکل گيری سرمایه اجتماعی می پردازد (رحمان
سرشت .)1382،بوردیو سرمایه اجتماعی را منبعی حقيقی یا مجازی به حساب می آورد که فرد یا گروه به واسطه موقعيتش
در یک شبکه ارتباطی که دارای روابط دیرینه و تا حدودی نهادی شده است ،بدست می آورد .از دیدگاه برت سرمایه
اجتماعی عبارت از دوستان ،همکاران و ارتباطات عمومی است که فرصت های الزم برای استفاده از سرمایه انسانی و مالی
را فراهم می آورد (محمدی الياسی وهمکاران.)1395 ،
از این رو برای درك افکار بوردیو در مورد سرمایه اجتماعی باید به خاطر داشته باشيم که توجه اصلی وی آن بوده است
که به درك سلسله مراتب اجتماعی برسد .بوردیو نيز همانند وبر معتقد است که برای درك این سلسله مراتب تنها توجه
به وضعيت اقتصادی افراد وگروهها کافی نيست و باید عالوه بر آن به وضعيت اجتماعی و فرهنگی آنها نيز توجه نمود .وی
سرمایه اجتماعی را چنين تعریف مینماید" :سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع فيزیکی یا غير فيزیکی در
دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبت ًا بادوامی از ارتباطات نهادینه شده با آشناییهای دو جانبه و محترم هستند (فيلد،
 .)1385بطور کلی باید گفت که مفهوم سرمایه اجتماعی در کارهای پير بوردیو ( )1996،1998نه تنها تعدیل کنندهی مهمی
برای خوانشهای هنجاری ،تجربی و ذاتی از این مفهوم است بلکه بوردیو از این مفهوم تعریف جامعه شناختی بسيار بهتری
به عمل میآورد .در کارهای وی ،سرمایه اجتماعی ،به جای آنکه یک هنجار باشد به معنای نوعی رابطهی اجتماعی است.
 .2.1سرمایه اجتماعی سازمانی

واحد اجتماعی مورد نظر در اینجا سازمان است و سرمایه اجتماعی به عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان
تعریف می شود که از طریق گر ایش به هدف جمعی و اعتماد مشترك سطوح اعضاء مشخص شده است .سرمایه اجتماعی
سازمانی گرچه برای تسهيل عمل جمعی مفيد است ولی باید به عنوان سرمایه مشترك سازمان و اعضای آن تلقی شود
(یونگ .)2011،ویالنورا و جوسا سرمایه اجتماعی را به عنوان پدیده ای مدیریتی تلقی و برای آن ویژگی های مختلفی بيان
کرده اند :اعتماد ،ارزش ها ،رفتارهای مشترك ،ارتباطات ،همکاری ،تعهد متقابل ،شناخت متقابل شبکه ها.
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شکل  .1ویژگیهای سرمایه به عنوان پدیده ای مدیریتی (یونگ)2011 ،
 .2.2اهمیت سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان

در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقيت یک سازمان
به توانایی اش در مدیریت این منبع کمياب بستگی دارد .سرمایه اجتماعی یکی از قابليت ها و دارایی های مهم سازمانی
است که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهيم دانش کمک بسياری کند .برخی از محققان و نویسندگان در مدل های
مفهومی خود ،سرمایه اجتماعی را عنصری از سرمایه فکری در نظر می گيرند .بنتيس در مدل سرمایه فکری خود اگر چه
از عنوان سرمایه اجتماعی استفاده نمی کند با این وجود اذعان می کند که اعتماد و فرهنگ تسهيل کننده سرمایه فکری در
سازمان ها هستند (شاکر وهمکاران.)1390،
 .3.2عناصر سرمایه اجتماعی

ناهاپيت و گوشال با رویکرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند :جنبه های ساختاری،
رابطه ای و شناختی.
 -1ع نصر ساختاری :اشاره به الگوی کلی تماس های بين افراد دارد یعنی ،شما با چه کسانی و چگونه دسترسی دارید.
مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از روابط شبکه ای بين افراد؛ پيکر بندی شبکه ای؛ و سازمان مناسب.
الف -روابط شبکه ای :روابط اجتماعی ایجاد کننده کانال های اطالعاتی هستند که ميزان زمان و سرمایه گذاری مورد نياز
برای گرد آوری اطالعات را کاهش می دهند.
ب -پيکربندی رو ابط شبکه ای :سه ویژگی ساختار شبکه :تراکم  ،پيوند ،و سلسله مراتب همگی از طریق تأثير بر ميزان
تماس یا قابليت دسترسی اعضاء شبکه باعث انعطاف پذیری و سهولت تبادل اطالعات می شوند (قليچ لی و مشبکی.)1385 ،
ج -ساز مان مناسب :سازمان های اجتماعی مناسب می توانند یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابعشان از جمله اطالعات
و دانش را فراهم کند ،و از طریق ابعاد شناختی و رابطه ای سرمایه اجتماعی ممکن است مانع این تبادل شوند.
 -2عنصر شناختی :اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر ،تعبير ها و تفسير ها و سيستم های معانی مشترك در ميان
گروه ها است.
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الف -زبان و کدها ی مشترك :زبان کارکرد مستقيم و مهمی در روابط اجتماعی دارد و بر ادراکاتمان اثر می گذارد .کد
ها هم یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسيرمان از محيط فراهم می کند.
ب -حکایات مشترك :اسطوره ها ،داستان ها و استعاره ها ابزار های قدرتمندی در اجتماعات برای ایجاد ،تبادل ،و نگهداری
مجموعه های غنی معانی فراهم می کنند (قليچ لی و مشبکی.)1385 ،
 -3عنصر رابطه ا ی :توصيف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعامالت شان برقرار می
کنند.
الف -اعتماد :در ج ایی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح باالیی وجود دارد ،افراد تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی و
تعامل همکارانه دارند.
ب -هنجارها :هنجارهای همکاری می توانند پایه ای قوی برای ایجاد سرمایه فکری بوجود آورند.
ج -الزامات و انتظارات :نشان دهنده یک تعهد یا وظيفه برای انجام فعاليتی در آینده است.
د -ه ویت :فرایندی است که در آن افراد احساس می کنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر ،عضو یک گروه واحد هستند
(شاکر وهمکاران.)1390،
 .2.4کارکردهای سرمایه اجتماعی

پاتنام می گوید که سرمایه اجتماعی بی ضرر است و تنها مقداری هزینه دارد ،فوکویاما سرمایه اجتماعی را خير عمومی،
هم برای اقتصاد و هم برای کل جامعه می داند و تنها بعد ها ازاثرات منفی آن یاد می کند .پاتنام نه تنها از اثرات منفی
سرمایه اجتماعی بلکه از اثرات منفی سرمایه فيزیکی و همچنين سرمایه انسانی یاد می کند و به ترتيب اسلحه و شکنجه را
مثال می زند که البته احتمال اثرات منفی توليد شده توسط سرمایه اجتماعی را بيش از سرمایه فيزیکی و انسانی برآورد
می کند .اعتماد نقش مهمی را در مفهوم فوکویاما از سرمایه اجتماعی بازی می کند و او نتایج منفی سرمایه اجتماعی را با
استفاده از ایده "شعاع اعتماد " تشریح می نماید .:هرچه " شعاع محور اعتماد " محدود به اعضای خود گروه باشد ،احتمال
بروز اثرات منفی بيشتر می شود .بوردیو و کلمن نيز درباره وجوه منفی سرمایه اجتماعی مطلع بوده اند اما در کل همه آنها
به اندازه کافی به این وجوه منفی نپرداخته اند (اریکسون وهمکاران.)2011،
کارکردهای مثبت سرمایه اجتماعی :تسهيل کنش متقابل ،کاهش هزینه مبادالت ،افزایش عملکرد دستگاهها و کاهش
ناهنجاریهای اجتماعی مانند فساد ،فحشاء  ،رشوه خواری از نتایج و کارکردهای مثبت وجود سرمایه اجتماعی است و
برعکس در صورت کاهش این سرمایه ،رشد این موارد منفی خواهد بود .وجوه منفی سرمایه اجتماعی از دو جنبه بررسی
می گردد؛ یکی تأثير سرمایه اجتماعی در تقویت نابرابری ،زیرا فواید سرمایه اجتماعی به شکل نابرابر توزیع شده است ،و
افراد دارای اتصاالت بيشتر از مزایای آن بيشتر بهره می گيرند و دیگری نقش سرمایه اجتماعی در حمایت از رفتارهای ضد
اجتماعی است مانند همبستگی اجتماعی ميان گروه های مخرب .حال چه این مخرب بودن ویژگی و هدف ،آگاهانه آنها
باشد و چه محصول جانبی و ناخواسته آنها .در ميان متفکرین ،کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی :تثبيت نابرابری های
اجتماعی ،از دست دادن خالقيت و آزادی افراد در پی حمایت گروهی و تقویت همبستگی ،تشویق و ترغيب نژادپرستی
در پی تأکيد بيش از حد برگروه و شبکه اجتماعی خاص ،اثر سوء قدرت شبکه های اجتماعی به جهت ارضاء نيازهای
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احساسی و کم شدن وابستگی زوج ها در خانواده و سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری در اختيار نخبگان جامعه است تا به
وسيله آن بر دامنه امتيازات خود بيافزایند (فيلد.)1388 ،
 .2.5تحلیل عملکرد کارکنان

عملکرد نيروی انسانی یک فرد را در برابر هدف خود ،با تأکيد براینکه آیا نتایج با هدف مورد انتظار مطابقت دارند اندازه
گيری می کنند .عملکرد کارکنان ،به معنای درجه ای است که کارکنان وظایفی را که در یک شرایط کاری معين به آنان
واگذار شده ،انجام می دهند .هال و گودیل ( )1986اشاره کردند که عملکرد یک کارمند این است که چگونه وظایف
خود را با استفاده از زمان ،تکنيک ها و تعامل با دیگران انجام می دهد .شرمرهورن ( )1989بيان کرد که عملکرد کارکنان
نشان دهنده کميت و کيفيت کار به دست آمده توسط یک فرد یا یک گروه ،با تأکيد بر این که آیا این کار به طور مؤثر
به دست آمده است .با این حال ،ارگان ( )1977نشان داد که معنای دقيق عملکرد اینگونه تعریف شده ،به عنوان مقدار
خروجی یا کيفيت عملکرد کار ،ممکن است به این دلي ل که رابطه ای بين رضایت کارکنان و عملکرد کارکنان باشد .به
طور مشابه ،فيشر ( )1980اشاره کرد که نگرش عمومی (رضایت کارکنان) می تواند رفتار (عملکرد کارکنان) را تحت
تأثير قرار دهد ،تنها زمانی که رفتار در مقياسی گسترده اندازه گيری شود .او در ادامه پيشنهاد کرد که حضور و غياب،
انطباق ،هماهنگی و اختصاص زمان شخصی به کار باید در اندازه گيری عملکرد فردی در نظر گرفته شود .عملکرد کارکنان
را می توان به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان ها از رویدادهای رفتارهای مجزایی که افراد طی یک دوره زمانی
مشخص انجام می دهند ،تعریف نمود .نکته مهم در این تعریف آن است که ویژگی رفتار که عملکرد به آن اشاره دارد،
ارزش مورد انتظار سازمان است (موتوویدلو2003 ،؛ به نقل از ارشدی.)1386 ،
کاتز و کاهن ( )1966بر تأثير رفتارهای فرانقش بر عملکرد کارکنان تأکيد کرده اند .این رفتارها ،مانند کمک به همکاران،
حفاظت از منابع سازمانی و ارتقای خوب فضای کار را نميتوان اجبار و الزام کرد که ،توسط باتمن و ارگان ( )1983به
عنوان "رفتارهای شهروندی" اشاره شده است .این رفتارها فرانقش ،اگر چه رسم ًا در توصيف شرح شغل نيستند ،توسط
مدیریت ادراك شده است .ارگان ( )a1988بيشتر "عملکرد" را به عنوان "رفتار شهروندی سازمانی" ( )OCBخطاب ،و
اشاره کرد که رفتار شهروندی نه یک ارتباط مستقيم با بهره وری فردی و نه یک نياز اجباری برای عملکرد کارکنان در
نقش فرد است.
براساس دیدگاه صاحبنظران اجزای عملکرد شغلی را به دو بُعد تقسيم می کنند( :کاسبو)2012،
 -1عملکرد وظيفه ای
 -2عملکرد زمينه ای
عملکرد زمينه ای را بدین شکل تعریف می کنند ،تالشهای فردی که به طور مسقتيم با کارکردهای معطوف به وظایف
افراد مرتبط نيستند اما به دليل نقش تقویت گری که در شکل دهی بافت روانی ،اجتماعی و سازمانی مورد نياز برای فعاليتها
و فرآیند های معطوف به وظایف ایفاد می کنند مهم هستند (ورنر .)2000 ،بورمن و موتوویدلو ( )1993بين عملکرد
وظيفهای (عملکرد کارکنان ) و عملکرد زمينه ای (رفتار شهروندی سازمانی) تمایز قایل شدند .آن بخش از عملکرد که
معموالً در شرح شغل رسمی وجود دارد" ،عملکرد وظيفه ای" نام دارد" .عملکرد زمينه ای" نيز ،به صورت رفتاری که به
اثربخشی سازمان از طریق اثر بر زمينه های روانشناختی ،اجتماعی و سازمانی کار کمک می کند ،تعریف می شود.
124

عملکرد وظيفه ای شامل رفتار کارکنانی است که به طور مستقيم در تبدیل منابع سازمانی به کاال ها و خدمات سهيم هستند.
اگر شما یک شرح شغل را در یک استخدام مطالعه کنيد ،آن شرح شغل بر رفتارهای عملکرد وظيفه ای همچون فعاليتها،
و مسئو ليت ها که بخش اصلی شغل را تشکيل می دهند تمرکز دارد .بعبارت دیگر عملکرد وظيفه ای مجموعه ای از
تعهدات مشخص است که کارمند باید برای دریافت حق الزحمه و یا تداوم استخدامش انجام دهد .برای مثال برای یک
حسابدار عملکرد وظيفه ای شامل آماده سازی ،بررسی و تجزیه و تحليل حسابهای ثبت شده برای اطمينان از صحت و
درستی آن است و برای یک مدیر بازاریابی؛ عملکرد وظيفه ای شامل رشد و توسعه رقابت های تبليغاتی و آماده سازی و
ارائه آن به مشتریان می باشد .اگر چه فعاليت های خاصی که عملکرد وظيفه ای را ایجاد می کند ،به نوع متنوعی از یک
شغ ل به شغل دیگر متفاوت است؛ با این حال عملکرد وظيفه ای می تواند در طبقات کلی تر مطرح شود .یک روش
طبقه بندی عملکرد وظيفه ای در نظر گرفتن درجه ای است که محتوای یک شغل ثابت یامتغير است .عملکرد وظيفه ای
ثابت شامل پاسخ های مشخص و واضح به خواسته هایی است که در حالتی طبيعی ،رایج و یا حداقل شيوه قابل پيش بينی
می باشد .در این حالت کارکنان تمایل دارند که از روش های برنامه ریزی شده یا رویه های معمول که از یک موقعيت به
موقعيت دیگر اندکی متفاوت است ،استفاده کنند .بعنوان مثال در یک فعاليت کاری ثابت و رایج شما ممکن است یک
م هماندار پرواز را به خاطر بياورید که بصورت یک ربات نحوه بستن کمربند و سایر اطالعات الزم را به شما نشان می دهد.
بنابراین رویه ها و دستورالعمل ها به مسافران با همان روش قبلی ابالغ شده و بارها و بارها تکرار می شود (کاسبو.)2012،
 .3روش تحقیق
تحقيق حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی است چون به دنبال بررسی یک مسئله واقعی و دانش تخصصی میباشد و میتواند
نتایج و یافتههای حاصل از آن برای مدیران در راستای توسعه کنترل امنيت اطالعات مربوطه استفاده شود و از نظر روش
گردآوری دادهها توصيفی و از نوع پيمایشی است .جامعه آماری این تحقيق ،کليه کارکنان سازمان تأمين اجتماعی شعب
شرق استان تهران می باشد .بر اساس بررسی به عمل آمده نيز حجم جامعة آماری برابر با  1300در نظر گرفته شده است.
لذا با استفاده از فرمول جامعه محدود (کوکران) حجم نمونه آماری  297تعيين می شود .در این تحقيق از پرسشنامه استاندارد
نهاپيت و گوشال ( )1998استفاده شد.
در این پژوهش از ميان انواع مختلف روشهای تعيين اعتبار اندازه گيری روایی ،از اعتبار محتوا و اعتبار عاملی استفاده شده
است .روایی محتوا نشان میدهد که عناصر مورد سنجش توانایی اندازه گيری مفهوم مورد نظر را دارند .برای اندازه
گيری روایی محتوا ،از نظر اساتيد و متخصصان استفاده شد .در نتيجه اشکاالت ساختاری آن شناسایی و اصالحات الزم
جهت برآورده ساختن روایی ظاهری صورت پذیرفت .برای سنجش اعتبار عاملی نيز از تکنيک تحليل عاملی تأیيدی و
ال دامنه
شاخصهای برازش استفاده شده است .برای محاسبهی آلفای کرونباخ از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .معمو ً
ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از ( 0/00عدم پایداری) تا ( 1/00پایایی کامل) قرار میگيرد .که هرچه مقدار به دست آمده
به  1/00نزدیکتر باشد ،قابليت اعتماد پرسشنامه بيشتر است .برای آزمون با اهداف پژوهشی ،حصول پایایی بين  0/6تا
 0/8کافی میباشد( .مقدار قابل قبول در اکثر منابع  0/7میباشد) که نتایج در جدول زیر آورده شده است:
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جدول .1پایایی متغیرهای تحقیق
ابعاد

متغیر
سرمایه
اجتماعی

آلفای کرونباخ به
ازای هر متغیر

بُعد شناختی

0.859

بُعد ساختاری

0.864

بُعد ارتباطی

0.874

عملکرد نيروی انسانی

آلفای کرونباخ کلی

0.882

0.825

پژوهش حاضر شامل یک متغير مستقل ،یک متغير وابسته است .در پژوهش حاضر ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان متغير
مستقل پژوهش مطرح هستند .متغير وابستهی پژوهش حاضر ،عملکرد نيروی انسانی است .تجزیه و تحليل دادهها در دو
بخش آمار توصيفی و استنباطی انجام میشود .آمار توصيفی به توصيف اطالعات بدست آمده میپردازد که این اطالعات
عبارتند از ویژگیهای جمعيت شناختی نمونهی آماری و تحليلهای آماری از قبيل شاخصهای فراوانی و نمودارهای
آماری در حالی که از آمار استنباطی جهت بررسی فرضيات و تعيين وجود یا عدم وجود رابطه بين متغيرها استفاده میشود.
برای بررسی فرضيات پژوهش و تحليل روابط ساختاری بين متغيرها از تحليل عاملی تأیيدی و روش مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده میشود .در این پژوهش از نرم افزار  SPSSو  LISRELبرای تجزیه و تحليل دادهها استفاده شده است.
 .3.1اعتبار سازهای متغیرهای تحقیق

نمودارهایی که در بخش زیر آورده ایم متغير های مستقل تحقيق در حالت استاندارد و معناداری را نشان می دهد .همان
طور که این نمودارها نشان می دهد ،عضویت کليه عوامل بررسی شده در این متغير تأیيد شده است.

126

نمودار  .1مدل اندازه گیری متغیر های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی درحالت معنی داری

127

نمودار  .2مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق با استفاده ازتحلیل عاملی درحالت استاندارد

نتایج تحليل عاملی مندرج درنمودارهای ( 1و )2نشان ميدهد که تمامی شاخصهای مربوط به متغيرهای تحقيق از مقادیرتی
(بيشتر از  )1/96وبارعاملی (بيشتر از  )0/4موردقبولی برخوردارند و برای متغيرهای تحقيق شاخصهای مناسبی محسوب
میشوند.
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 .3.2ارزیابی مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق
جدول  .2شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق
نام شاخص

حد مجاز

مقدار بدست آمده

X2/df

 3و کمتر

2/05

NFI

 0/9و باالتر

0/96

NNFI

 0/9و باالتر

0/95

AGFI

 0/9و باالتر

0/91

CFI

 0/9و باالتر

0/96

GFI

 0/9و باالتر

0/94

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0/062

با توجه به جدول  2شاخصهای تناسب مدل ،با توجه به اینکه نسبت کای دو بر درجة آزادی کمتر از  ،3شاخصRMSEA

کمتر از  ، 0/08مابقی شاخصها نيز در سطحی قابل قبول هستند ،بيانگر مناسب بودن مدل اندازه گيری است؛ به بيان دیگر،
مدل و چارچوب کلی مدل اندازه گيری تحقيق معنی دار و قابل پذیرش است.
 .3.3بررسی روایی و پایایی سازهای

برای ارزیابی روایی همگرایی و افتراقی مقادیر زیر را محاسبه کرده و در صورت برآورده شدن شرایط مندرج در جدول
 3می توانيم ادعا کنيم که روایی سازه ای برقرار است.
پایایی

جدول  .3شرایط برقراری پایایی و روایی سازهای
CR> 0/7
بارهای عاملی باید معنا دار باشند

روایی همگرا

بارهای عاملی استاندارد باید بزرگتر از  0/5و در صورت امکان
بزرگتر از  0/7باشند.
CR>AVE
AVE>0/5

(هایر و همکاران)2006 ،
جدول  .4برقراری پایایی و روایی سازهای
AVE

CR

متغيرها

0.736

0.917

بُعد شناختی

0.716

0.909

بُعد ساختاری

0.717

0.910

بُعد ارتباطی

0.726

0.913

عملکرد نيروی انسانی
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با توجه به اعداد محاسبه شده برای شاخص ها مشاهده می شود که کليه ی مقادیر  CRبزرگتر از  0.7است بنابراین شاهد
پایایی ترکيبی یا سازه هستيم .با برقراری  4شرط روایی همگرا با توجه به اعداد جدول روایی همگرا نيز تأیيد میشود.
 .4یافتههای تحقیق
در پژوهش حاضر برای آزمون فرضيات تحقيق از تحليل عاملی تأیيدی و روش مدلسازی معادالت ساختاری ()LISREL
استفاده شده است.
فرضیه اصلی :سرمایه اجتماعی بر عملکرد نیروی انسانی تأثیر مثبت دارد.

نمودار  .3مدل ساختاری تحقیق فرضیه اصلی در حالت معناداری

با توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معنی داری ،مشاهده می شود که ميزان ارتباط آماره ی  tبين دو متغير سرمایه
اجتماعی و عملکرد نيروی انسانی برابر با  7.84است و از آن جا که این مقدار در خارج بازه ] [-1/96&1/96قرار دارد
این فرضيه تأیيد می شود.
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نمودار  .4مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق در حالت استاندارد
فرضیه  :1-1بُعد شناختی بر عملکرد نیروی انسانی تأثیر مثبت دارد.

با توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معنی داری ،مشاهده می شود که ميزان ارتباط (آماره  )tبُعد شناختی و عملکرد
نيروی انسانی برابر با  6.78است و از آن جا که این مقدار در خارج بازه ] [-1/96&1/96قرار دارد ،این تأیيد میشود.
فرضیه  :2-1بُعد ساختاری بر عملکرد نیروی انسانی تأثیر مثبت دارد.

با توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معنی داری ،مشاهده می شود که ميزان ارتباط(آماره ُ )tبعد ساختاری و عملکرد
نيروی انسانی برابر با  3.30است و از آنجا که این مقدار در خارج بازه ] [-1/96&1/96قرار دارد ،این فرضيه تأیيد میشود.
فرضیه  : 3-1بُعد ارتباطی بر عملکرد نیروی انسانی تأثیر مثبت دارد.

با توجه به مدل تحقيق در حالت اعداد معنی داری ،مشاهده می شود که ميزان ارتباط (آماره  )tبُعد ارتباطی بر عملکرد
نيروی انسانی برابربا  4.75و از آن جا که این مقدار در خارج بازه ] [-1/96&1/96قرار دارد ،این فرضيه تأیيد میشود.
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نمودار  .5مدل ساختاری تحقیق فرضیات فرعی در حالت استاندارد

نمودار  .6مدل ساختاری تحقیق فرضیات فرعی در حالت معناداری
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 .4.1برازش مدل

پس ازآنکه برآوردپارامترهابرای یک مدل تدوین شده و مشخص به دست آمدند باید تعيين شود که دادهها تا چه حد با
مدل برازش دارند یعنی تاچه اندازه مدل نظری به وسيله داده های نمونه حمایت میشود .جدول زیرمعرف انواع شاخصهای
برازش ومعنيداری مدل می باشد .تمام شاخص ها بيانگر تناسب مدل با داده های مشاهده شده است .شاخص های تناسب
مدل ،با توجه به اینکه نسبت کای دو بر درجه آزادی کمتر از  ،3شاخص RMSEAکمتر از  0/08مابقی شاخص ها نيز
در سطحی قابل قبول هستند ،بيانگر مناسب بودن مدل اندازه گيری است؛ به بيان دیگر ،مدل و چارچوب کلی این تحقيق
معنیدار و قابل پذیرش است .در جدول زیر مقادیر شاخصهای برازش مدل و نتيجه برازش مدل تحقيق منعکس شده است.
جدول  .5شاخص های برازش مدل ساختاری
مقداربدست آمده

حدمجاز

نتيجه

نام شاخص

1/48

کمتر از 3

برازش مناسب

( RMSEAریشه ميانگين مربعات خطای برآورد)

0/073

کمتر از 0/1

برازش مناسب

( PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده)

0/90

باالتر از 0/5

برازش مناسب

( GFIنيکویی برازش)

0/93

باالتراز 0/8

برازش مناسب

( AGFIنيکویی برازش تعدیل شده)

0/94

باالتراز 0/8

برازش مناسب

( NFIبرازندگی نرم شده)

0/91

باالتراز 0/9

برازش مناسب

( RFIشاخص برازش نسبی)

0/92

باالتراز 0/9

برازش مناسب

( IFIشاخص افزایشی)

0/95

باالتراز 0/9

برازش مناسب

( NNFIبرازندگی نرم شده)

0/94

باالتراز 0/9

برازش مناسب

( CFIشاخص برازش تطبيقی)

0/95

باالتراز 0/9

برازش مناسب

کای دو بر درجه آزادی

 .4.2خالصه نتایج آزمون فرضیهها
جدول .6خالصه نتایج آزمون فرضیهها
فرضـیه

شرح فرضـیه

نتیجه

فرضيه اصلی

سرمایه اجتماعی <---عملکرد نيروی انسانی

تأیيد

فرضيه فرعی 1-1

بُعد شناختی <---عملکرد نيروی انسانی

تأیيد

فرضيه فرعی 2-1

بُعد ساختاری<---عملکرد نيروی انسانی

تأیيد

فرضيه فرعی 3-1

بُعد ارتباطی<---عملکرد نيروی انسانی

تأیيد

همخوانی با پژوهشها
رحمانی و تجاسب ( ،)1394توکلی و همکاران
( ،)1393آگاستو و همکاران ( ،)2014احمد و
مشرف ( )2011و محمودی و درخشانی ()1393
برنووهمکاران ( )2015و لشکری و همکاران
( )1393جاللی ( )1387و بيسکایا و همکاران
)2013انصاری ( )1395چای و
،)1395
احمدی و پيمان فرد ( (
همکاران ( ،)2017ميکائيل و همکاران ()2015

چای و همکاران ( ،)2017ميکائيل و همکاران
( )2015و رحمانی و تجاسب ()1394

133

 .5نتیجهگیری
نتایج حاصل از هر فرضيه به تفکيک بيان گردیده و سپس نتيجهگيریهای کلی ذکر می گردد.
نتایج به دست آمده از ضرایب معادالت ساختاری ،مقدار  )7/84(tبرای سرمایه اجتماعی بر عملکرد نيروی انسانی ،مقدار
 )6/78(tبرای بُعد شناختی ،مقدار  )3/30(tبرای بُعد ساختاری و مقدار  )4/75(tبرای بُعد ارتباطی (طبق قاعده خطای پنج
درصد در ناحيه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) خارج بازه برآورد شده است .لذا
میتوان بيان نمود که فرض محقق با  95درصد اطمينان تأیيد می شود .از این رو متغير سرمایه اجتماعی بر عملکرد نيروی
انسانی تأثير معنی داری دارد و فرضيه های تحقيق تأیيد می شود.
 .5.1پیشنهاد بر اساس یافتهها

برای دستيابی به موفقيت شغلی باتوجه به اهداف و چشم انداز آتی شغلی ،افراد بایستی از طریق همکاری در برنامه ریزی
مسيرشغلی ،نوع و ميزان سرمایه های انسانی خود را هماهنگ و در جهت کسب موفقيت شغلی ،آنها را تعریف ،اندازه
گيری و مدیریت کنند .تقویت شبکه های رسمی افراد موجب افزایش بهبود سازمان و برعکس ضعفهای موجود در شبکه
های رسمی افراد باعث کاهش بهبود سازمان می شود .بنابراین ،باتقویت شبکه های رسمی افراد و از بين نقاط ضعف
موجود در شبکه ها می توان به صورت غيرمستقيم و از طریق هنجار اعتماد؛ بهبود عملکرد را افزایش داد .لذا پيشنهاد
می گردد مدیران تالش کنند با برنامه ریزی مناسب برای برگزاری دوره مهارت های زندگی در افزایش درك روابط
کارکنان نسبت به یکدیگر اقدام کنند.
 .5.2پیشنهاد برای تحقیقات آتی

محققان آتی می توانند از مدل مورد استفاده در این تحقيق در حوزه موسسات و سازمان های دیگر نيز استفاده کنند و
نتایج را با نتایج بدست آمده در این تحقيق مقایسه کنند .محققان آتی می توانند تأثيرسرمایه اجتماعی بر عملکرد نيروی
انسانی از طریق مکانيزم های تعدیل گری متغيرهای جمعيت شناختی نيز بررسی نمایند .این تحقيق تأثير سرمایه اجتماعی
بر عملکرد نيروی انسانی مورد سنجش قرار داده است ،محققان آتی می توانند تأثيرمتغير های دیگر نظير مدیریت دانش،
سرمایه فکری  ،مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نيروی انسانی را مورد سنجش قرار دهند .در تحقيقات آتی به بررسی مقایسه
ای دو یا چند سازمان پرداخته شود تا به این وسيله بتوان به تحليل مقایسه ای دو سازمان از نظر کارکنان پی برد .مطالعات
مشابه با استفاده ازیک نمونه بزرگتر در سایر استان های کشور برای تقویت قابليت تعميم و ایجاد اعتبار برای یافته ها صورت
پذیرد.
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