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 چکیده
 های سرمایهاخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار  های سالطی  یسرمایۀ اجتماعموضوع  

سرمایۀ  دهد میمطالعات نشان همچنین . ه استشدتوجه جدی  به آنفیزیکی و انسانی 

 ،و بدون آن کند میایفا  جوامع درفیزیکی و انسانی  سرمایۀ از تر مهم بسیار، نقشی اجتماعی

در این مطالعه به بررسی  است.ادی، ناهموار و دشوار اجتماعی و اقتص توسعۀ های راهپیمودن 

کار و تولید با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه  ۀجامع سرمایۀ اجتماعیوضعیت 

ترتیب از به ،و روایی ابزار مطالعه ییایسنجش پا منظور بهاست. استان تهران پرداخته شده در 

تحقیق نشان  های یافتهو سازه استفاده شد.  نباخ و دو نوع اعتبار صوریوب آلفای کریضر

شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجارهای اجتماعی،  سرمایۀ اجتماعی دهد می

در این بین  نیست.مطلوبی برخوردار حمایت اجتماعی و روابط اجتماعی در بین افراد از میزان 

که  است آن بیانگرنتایج . همچنین ستها مؤلفهسایر  بدتر ازوضعیت مشارکت اجتماعی 

رفتاری و شرایط  در کناررعایت هنجارها  و افراد پذیری مسئولیت ،وضعیت اعتماد اجتماعی

در چنین  سرمایۀ اجتماعی موجب افزایشاز جمله عواملی هستند که  ساختاری مناسب

ل و اجتماعی و پیوندهای قوی در پیداکردن شغ های شبکه ،این بر. عالوه شوند می هایی محیط

 .هستند مؤثرکاهش ریسک بیکاری 

 ،اجتماعی سرمایۀکار و تولید،  ۀجامع، اجتماعی-توسعۀ اقتصادیوری،  بهرهکلیدی:  هایواژه

  .تولید و کار اجتماعی سرمایۀ
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 مسئلهو طرح  مقدمه
اند. همۀ پرداخته یارک های محیطدر  سرمایۀ اجتماعیرات یتأث ۀمطالعپژوهشگران بسیاری به 

و  اند دانسته یت کارآفرینی در سطح کالن ضروریموفق برایرا  سرمایۀ اجتماعی اناین محقق

است.  یخوداشتغال یدرآمدها یبرا یمثبت کنندۀ تعیین سرمایۀ اجتماعیه ک اندکردهاذعان 

 ؛شود میاطالق  ها گروه یان اعضایانه به روابط میدر سطح م سرمایۀ اجتماعیهمچنین 

مبنا و  تواند میه ک است گروه در یت و وابستگیعضو درنتیجۀ ها یهمکارروابط و  که طوری به

 یارکازمند همین سرمایۀ اجتماعی که چرا ؛فراهم سازد سرمایۀ اجتماعی یشرایطی را برا

 ییدارا یکیزیا فی یانسان یۀسرمامانند  تواند نمیمثمرثمربودن  یگران در گروه است و براید

ان یموجود و در م یر سطح خرد نیز با روابط انساند سرمایۀ اجتماعیمحسوب شود.  یشخص

ت یموفق یرا برا ینی(. اگرچه اعضا اهداف مع111-91: 2002و رید،  آلن) گیرد میل کافراد ش

به اهداف  رسیدن باشند. ق خود را داشتهیار و عالکد، افین است عقاک، ممکنند میب یگروه تعق

دشوار سازد و  را یار گروهک ،دودر گروه شموجب تضاد منافع  تواند میازات گروهی یو امت

 (.912-902: 2009رابرتز و آکدر، ) شودسبب عملکرد جمعی ضعیف 

درون یک  سرمایۀ اجتماعیتأکید بر ابعاد  ، بامحیط کار و تولید سرمایۀ اجتماعیمفهو  

 به سه بعد سازمانی درونیا  1درونی سرمایۀ اجتماعی .شود میتعریف ن یا محیط خاص سازما

درونی  سرمایۀ اجتماعیو شناختی. بعد ساختاری  2ای رابطه: ساختاری، شود میتقسیم 

 ۀسرمایو به  هستندآن با هم در کنش متقابل  برمبنایدر سازمان  افرادچارچوبی است که 

درونی ماهیت و کیفیت روابط  سرمایۀ اجتماعی ای رابطهفکری دیگران دسترسی دارند. بعد 

محیط کار و تولید نیز  سرمایۀ اجتماعیو بعد شناختی  کند مییف توص را شخصی کارگران

و  عالیق و دنرسمیاز اهداف جمعی  کلیدرک به چارچوبی است که کارگران در آن  ۀمثاب به

 (.222-212: 1889نهاپیتند و گوشال، ) دهند میاین اهداف قرار  ۀحاشیمنافع فردی خود را در 

محسوب  سرمایۀ اجتماعی یبرا کننده تعیینو  یاساس یرعنص ،بنابراین، محیط کار و تولید

و  های گروهیارک، کنانارکان یدر م تواند می سرمایۀ اجتماعی ،. در محیط کار و تولیدشود می

                                                           
1. Internal 

2. Relational 



 819    اجتماعی–صادیوری و توسعۀ اقت سرمایۀ اجتماعی کار و تولید، بهره

 

ارکنان روابط و اعتماد و منافع ک ،ا خردی یوجود داشته باشد. در سطح فرد یامور سازمان

سرمایۀ  ،عضویت در گروهبا  ،انهیا می یدر سطح گروه ؛دهند میحاصل از آن را گسترش 

سرمایۀ ، یا سازمانیدر سطح کالن  درنهایتو  گیرند کار می به و کنندمی را خلق اجتماعی

به محیط  و تقویت شود تا کارکنان یدآدست  به یارکفرهنگ آوردن فراهم با تواند می اجتماعی

 است یت و تعهد سازمانیآن رضا ۀنتیجت کار و تولید داشته باشند که کیاحساس تعلق و مال

 (.912-902: 2009)رابرتز و آکدر، 

 ،متقابل کنشاعتماد و  وسیلۀ بهدر شرایط مشخص  ها سازمانهنگامی که بین افراد و 

با تضمین  دو طرف برای یکمتر ۀهزین، چنین مبادالتی با گیرد میشکل  ای شبکهمبادالت 

اجتماعی  های ویژگی. سایر یابد میمانی کمتر پایان و تراکنش در ز گیرند میحداکثر منافع انجا  

و با افرادی که  آید میوجود به ها شبکهاین  ۀمحدودمنظم در  ۀمبادلاز طریق  هایی شبکهچنین 

با وجود  توسعۀ اقتصادیبنابراین،  ؛شوند میدسترسی دارند، مناسب و کاربردی  ها آنبه 

. ترکیب یابد میمتقابل رشد  ۀرابطنظیر اعتماد و  سرمایۀ اجتماعی های ویژگیدارای  هایی شبکه

التزا  و اتصال، پویایی تحوالت اقتصاد محلی را براساس موقعیت، زمان  سرمایۀ اجتماعیدقیق 

 سرمایۀ اجتماعی. آید میوجود بهمتنوعی  ای توسعهمبنا پیامدهای  این برو  دهد میو بستر تغییر 

: 2002و رید،  آلن) داردافراد وجود ان یو در م یردگ میل کش یدر سطح خرد با روابط انسان

91-111.) 

 های شبکه، هنجارها، روابط اجتماعی و ها ارزش عنوان به سرمایۀ اجتماعی به این ترتیب، 

اقتصاد شمرده  ۀمفقود ۀحلقدر ایران نیز  ها سازمانو  ها انسانبخش میان انسجا روابط جمعی 

ید کتأ سرمایۀ اجتماعینترل جمعی، بر مفهو  کل کمش. عالمان اجتماعی برای حل شود می

اثربخشی مطلوب خود را  ها سرمایهسایر  ،سرمایۀ اجتماعیه در غیاب کدارند و بر این باورند 

امل فرهنگی و کتوسعه و ت های راه، پیمودن سرمایۀ اجتماعیو بدون  دهند میاز دست 

مبادالتی  های هزینهسبب کاهش  جتماعیسرمایۀ ا که آنجااز  .اقتصادی ناهموار و دشوار است

هدف  ،دهد میفیزیکی و انسانی را افزایش  های گذاری سرمایه یبازده ،د و از این طریقوشمی

 ۀرابطکار و تولید و بررسی  سرمایۀ اجتماعیتوصیفی از وضعیت  ۀارائپژوهش،  این اصلی

 است. سرمایۀ اجتماعی ابشرایط ساختاری، رفتاری و اخالقی 
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 ظات نظریمالح
 روزمرۀ یلحظات زندگ یکه در تمامست ها انسانمتمرکز بر روابط میان  سرمایۀ اجتماعی

در هر  سرمایۀ اجتماعی بنابراین، ؛دگذار میر یتأث ها آنرفتار و نگرش بر  رد وان دایجر ها انسان

آن در  بارۀو بحث در سرمایۀ اجتماعی اصطالح از رشدروبه استفادۀ حاضر است. ییجا

 یدار و طراحیپا توسعۀ، بحث یاسی، اقتصاد و علو  سیمختلف علو  اجتماع مروهایقل

 یط یجهان یتخصص های سازمانتوسط  یاجتماع های شاخصن یمربوط به تدو های نظا 

 اندرا پذیرفته هین نوع سرمایا ناپذیر اجتنابنقش  دهد جواحع مختلفنشان می ریاخ های سال

، یت زندگیفیش کیافزا منظور بهه، یر انواع سرمایآن در کنار سا یریگ اندازهو  یلزو  بررس بر و

 (.12: 1390ان ثانی، یفیشر) اذعان دارند داریپا توسعۀو تحقق  یرفاه اجتماع

 هرفرهنگی  های مؤلفه اقتصادی تأثیر سرمایۀ اجتماعی گفت توان میاز منظری دیگر  

، ای حرفهرکت داوطلبانه، هنجارهای مانند اعتماد، مشا اجتماعی است که مفاهیمی سیستم

مدیریتی  های هزینه کاهش موجب این مفاهیم .مشابه درون آن وجود دارد موارد وپاسخگویی 

 موارد وناشی از نظا  بوروکراتیک  کندی مدیریتی، های رایزنیرسمی،  کنترل و نظارت نظیر

 بیشتر وری بهرهبا  هایی فعالیتبرای انجا   را سرمایه وو امکان استفاده از زمان  شوند میدیگر 

تولیدی مورد  عوامل ازیکی  عنوان به سرمایۀ اجتماعینقش  ،اخیرهای در سال. کنند می فراهم

بر رشد اقتصادی صورت  آن آثارچشمگیری برای تبیین  های تالش و واقع شدهتوجه جدی 

 انسانی ارزیابی ۀایسرم تحریک درو مهم  زا درونعامل  عنوان بهتعامل اجتماعی . گرفته است

 ؛( زیادی استسیاسی ومنافع اقتصادی )به همین ترتیب منافع اجتماعی  دارای و شود می

 ویژه بهکل عوامل تولید ) وری بهره افزایش در تواند می اعتماد و همکاری متقابل که طوری به

 های ینههزکاهش  زمینه این درمثال روشن  .عامل نیروی کار( اقتصاد مؤثر باشد وری بهره

به . تنظیم قراردادهای پیچیده است های هزینهکاهش  یا کارکنان تولید فرایند کنترل ونظارت 

 حائز ها بنگاهسطح  در بیشترکه را توجیه نظری چنین عملکردهایی  توان می این ترتیب

 وگذاشتن دانش اشتراکبهکارکنان،  اندک جایی جابه، اندکمعامالتی  های هزینه ،اند اهمیت

 .(1380 آقانصیری،) کردمحصول بیان  کیفیت بهبود، خطرپذیری و بتکاراتا

و  کنندمیمطرح  سرمایۀ اجتماعییکی از اجزای کلیدی  عنوان بهکلمن و پاتنا  اعتماد را 
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نشان دادند که  (2003الیک وایز و فرنشویز )دارد. کید فراوان أفوکویاما نیز بر نقش اعتماد ت

است.  سرمایۀ اجتماعیم و اقتصادی فرهنگ جوامع و عامل افزایش اعتماد یکی از اجزای مه

همکاری دانست و بیان  شرطاعتماد را ( 2001فو و استفانسون،  نقل از به 1899) 1گامبتا

را در  ها محدودیتیک ابزار، برخی از  عنوان بهو  کند میداشت که اعتماد همکاری را تسهیل 

 ،بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند. عالوه بر آن رت راحتتا فرد  دساز میهمکاری برطرف 

محیط کار و تولید توسط  ۀکلیدی در تعیین میزان مشارکت یا ترک داوطلبان یاعتماد عامل

کارکنان است. کارکنان وقتی به سازمان اعتماد دارند، کمتر تمایل دارند که محیط کار و تولید 

است، خود به  مطرح سرمایۀ اجتماعی عنوان بهکه را ترک کنند. ارتباطات مبتنی بر اعتماد 

بر آن تأکید  ای شبکهکه در بحث رفتارها و روابط  شود میارتباط بیشتر و اعتماد بیشتر منجر 

دقیق  صورت بهشد. کارکنان با اعتماد باال به سازمان و عوامل تولید، بیشتر تمایل دارند کار را 

ای اشتغال پایدار یا خطرات کمتر در معامالت اقتصادی عاملی بر تواند میانجا  دهند. اعتماد 

و سازمان اعتماد کنند، دیگر یکباشد. اگر کارکنان در محیط کار احساس امنیت کنند و به 

با ایجاد  تواند میسازمان در جهت توسعه و نفع بیشتر  های فرصت. برند میکارفرماها نیز سود 

 (.2001فو و استفانسون، ) یابدافزایش در بین کارکنان  سرمایۀ اجتماعیاعتماد و 

ن شهروندان و یرا ب یوندیه پک یدولت های سازمانه کد یجه رسین نتی( به ا1882) 2اوانز 

 افزایی همآن  تبع بهت شده و یتقو ها آندر  سرمایۀ اجتماعی اند کردهجاد یا یعموم های آژانس

ف یضع سرمایۀ اجتماعیز لحاظ ه اک یدر جوامع راهبردن یافته است. ایش یافزا ها آندر 

بهتر منجر شده  ای جامعهدر خلق  افزایی همبردن از منافع لذتشتر و یب یارکبه هم ،اند بوده

مورد غفلت است  یگروه سرمایۀ اجتماعی یایاز مزا یکی( ی)عاطف یت احساسیاست. حما

ظاهر  ها سازمان ه درک اییر منفی. تأثکند می کمکموانع  در برابرافراد  یۀروحه به حفظ ک

ل گرفته و بسته باشند و ورود افراد جدید به کش ها تیمو  ها گروهه کاست  یزمان شود می

 به نقل از 1898 ،مسیک و مکی ؛1898وارتنر: گ) باشدفراوان همراه  های دشواریبا  ها گروه

 (.912-902: 2009رابرتز و آکدر، 

 

                                                           
1. Gambetta 

2. Evans 
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تشویق رفتارهای درست مدیریتی  ابمنبعی نادر است که گسترش آن  سرمایۀ اجتماعی 

در سه بعد درنظر گرفته  سرمایۀ اجتماعیدر راستای گسترش  ها گذاری سرمایه. گیرد میصورت 

ارتباط برقرارساختن شامل  .اعتمادسازی: ارتباط برقرارساختن، ترویج همکاری و شود می

و یک حس قوی  شدبخ میکه به روابط سازمانی عمق  شود می هایی ارزشهنجارهای رفتاری و 

)برای مثال تعهدی برای حفظ کارکنان، ارتقا از درون، دادن  آورد میاجتماعی/جمعی به وجود 

مکالمات شخصی(. ترویج همکاری شامل  سازی آسانپیوستن و همبهزمان و فضا به افراد برای 

ردی ف های تالشجمعی را بیشتر از  های تالشکه  شود می هایی ارزشهنجارهای رفتاری و 

دادن به پاداش)اعطای یک حس مشترک از هدف به کارکنان،  دهد میو پاداش  کند میتشویق 

شامل هنجارهای رفتاری و  اعتمادسازیوضع قوانین برای همکاری(. و  رفتارهای جمعی

اعتماد داشته باشند )برای یکدیگر تا به  کند می ارائهکه دالیلی را به کارکنان  شود می هایی ارزش

)رابرتز دالیل کافی به کارکنان برای اعتمادکردن به کارگران همکار خود، اثبات اعتماد( ارائۀ  ،مثال

 باکیفیت های ارتباطکه  کنند مینیز ادعا  (2002) 1بیکر و داتون(. 912-902: 2009و آکدر، 

لی کمک و سود در بین افراد( عوامل اص ۀدوطرفمعاوضۀ مثبت بین افراد( و تعامل ) های ارتباط)

 ضروری هستند. سرمایۀ اجتماعیارتقای هستند که در تدبیر حفظ و  سرمایۀ اجتماعی

 کۀشبه اهداف ک شود میظاهر  یدر محیط کار و تولید زمان سرمایۀ اجتماعی یرات منفیتأث

ارمندان که کاست  یگر، مدتید یر منفیتطابق نداشته باشد. تأث یبا اهداف سازمان یاجتماع

ق در ین تطبیمدت ا کوهن و پراساک. دهد میوند یحیط کار و تولید پد را به بافت میجد

( بر این باور است که اعتماد در داخل 1891) 2. گرانووتراند زدهن یسازمان را هفت هفته تخم

که  شود میو هنگامی ایجاد  گیرد میی با توجه به روابط اشخاص شکل یک سازمان اجتماع

روابط بیشتر شود و روابط سالم بین  شود می سببتماد بیشتر مباحث اقتصادی مطرح است. اع

دیگر یکو در ارتباط با  ها نقش. افراد با توجه به شود میمشارکت افراد  موجب ن و اقوا دوستا

. اعتماد در داخل نهاد یا محیط کار و تولید برای نظم و فعالیت اجتماعی مطرح کنند اعتمادباید 

یا در سیستم اجتماعی  ها مجموعهبین افراد یا بین  تواند میماد معنی ندارد. اعت تنهایی بهو  است

                                                           
1. Baker and Dutton 

2. Granovetter 
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اد ابع تأثیرخاطر به سرمایۀ اجتماعینزدیک بین اعتماد و  ۀرابط ،خالصه طور بهایجاد شود. 

تأثیرات مثبتی بر  سرمایۀ اجتماعی ،در سطح سازمانی یا میانیبر اعتماد است.  سرمایۀ اجتماعی

 برخالف سرمایۀ اجتماعیکار دارد. اولین تأثیر این است که روند درون سازمان و محیط 

. دو  شود می بیشتر بر میزان آن افزوده ۀاستفادبلکه با  ،شود نمیاشکال دیگر سرمایه مستهلک 

آورند. سومین تأثیر  دستبهاجتماعات  توسعۀ بارا  سرمایۀ اجتماعی توانند می ها سازماناینکه 

نظارت کمتر بر شرکای کار  درنتیجهو  جویی صرفهکرد سازمانی، بر عمل سرمایۀ اجتماعیمثبت 

توضیح  گونه اینرا  جویی صرفه( این 2001) کوهن (.912-902: 2009رابرتز و آکدر، ) است

در داخل ) همکاریسطوح باالی اعتماد و روح  ۀدرنتیج معامله تر پایین های هزینهکه  دهد می

( به این نکته 2001) هیدو شرکا( است. سیرمون و  کنندگان مصرفسازمان و بین سازمان و 

 جانبه همهکنترل  ،در بازار نیاز است رقابتکه هیچ سازمانی بر منابعی که برای  کنند میاشاره 

گسترده جایگزین کمبود منابع برای  های رقابتبنابراین، روابط قوی در مشارکت برای  ؛ندارد

باال، این  سرمایۀ اجتماعیبا  های سازماند بین اعتما ۀدرنتیج. چهار  اینکه شود میرقابت 

اهداف مشترک خواهند داشت.  ویژهبهگذاشتن دانش اشتراکبهعملکرد بهتری در  ها سازمان

 مثبت اثر پنجمین. کند میکمک  سازمانفکری در داخل  های سرمایه توسعۀاین ساختار به 

-می اجتماعی سرمایه است پایین عمناب گردش که هاییمحیط در که است این اجتماعی سرمایۀ

 و استخدا  هزینۀ کاهش به منجر و کند ایفا آن مناسبات تداو  و حفظ در مثبتی نقش تواند

عالوه بر  .شود تولید و کار محیط  در ارزشمند اطالعات حفظ همچنین و کارکنان آموزش

از  کار نیرویبیشتر  ، عملکرد سازمانی، ثبات سازمانی و انسجا ها هزینهدر پول و  جویی صرفه

 دارای احساس تعهد باالیی هستند ها سازماناست. افراد در این  سرمایۀ اجتماعیمزایای 

 (.912-902: 2009)رابرتز و آکدر، 

را با سطوح  سرمایۀ اجتماعیمدلی را طراحی کردند که ارتباط  (2001) 1لو و شلنبرگ

بیان  ها آن. دهد یمعیت کاری نشان با توجه به موق یجادشدهاو کیفیت زندگی  رضایت شغلی

اجتماعی( بر شخصیت  روابطو  اتتعهداعتماد، ) سرمایۀ اجتماعیکردند که چگونه ابعاد 

 دارد. یرتأثکارگران و دستاوردهایشان 

                                                           
1. Lowe and Schellenberg 
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 و تولید در محیط کارو کیفیت زندگی سرمایه اجتماعی . 1شکل 

 260-221: 3002منبع: ریکوانا، 

 سرمایۀ اجتماعیمستقیم با  طور بهگفت بهزیستی و خشنودی  انتو یم 1شکل با توجه به 

روابط کاری توسط هنجارهای قانونی، مقررات و قراردادهای رسمی بین کارگر و  و کارگران

مرسو ، ارتباطات آشکار کاری  صورت به معموالًاما فراتر از این قوانین  ،شود یمکارفرما تنظیم 

اعتماد و تعهد و روابط بین کارگران در شرکت، کارخانه یا  در قالب سرمایۀ اجتماعیعنوان  با

کند میتعیین  . درنتیجه سرمایۀ اجتماعیکند یم ریزی یهپاسازمان، روابط دوستانه و همکاری را 

گفت  توان یم یطورکل بهمتقابل در محیط کار چگونه است.  یراتتأثارتباطات و کارایی و 

دارد و  یرتأثفرد  سرمایۀ اجتماعیشخصیتی بر  های یژگیوو شرایط محیط کار و  ها یژگیو

 .کارگران است میاننیز عامل اصلی رسیدن به بهزیستی و رضایت شغلی در  سرمایۀ اجتماعی

کارگران  میاندر  را سرمایۀ اجتماعیخود سطوح  ۀنوب بهرضایت از شغل نیز  ،عالوه بر این

 (.320-331: 2003ریکوانا، کند ) یمتقویت 

و پیوندهای اجتماعی قوی در میان  سرمایۀ اجتماعیبرخورداری از  دهد مینشان  ها بررسی

همچنین (. 2011آفر ، ) کنندعمل  تر موفقدر پیداکردن شغل  شود میسبب افراد جویای کار 

درونی در سه بعد ساختاری،  سرمایۀ اجتماعیبر  ای عمدهاثر اخالق کاری در واحدهای کاری 



 891    اجتماعی–صادیوری و توسعۀ اقت سرمایۀ اجتماعی کار و تولید، بهره

 

و واحدهای کاری  هم دراخالق کاری  ،همچنین در مباحث مدیریتید. دارو شناختی  ای رابطه

روابط بین مطالعۀ (. 2013پاستوریزا، ) پذیرد میتأثیر سرمایۀ اجتماعی  از همکارانهم در میان 

نقش مثبتی در عملکرد  سرمایۀ اجتماعی دهد میو عملکرد کاری کارمندان نشان  سرمایۀ اجتماعی

 (.2011الینگر و زیانبی، ) داردبه کیفیت خدمات و شهروندان  ها آنتعهد و  شغلی کارکنان

و  ای منطقهمحلی و  توسعۀدر  سرمایۀ اجتماعیدر بررسی نقش  (2001) 1ایوانز و سیرت

که تالش برای  رسیدند همحلی است به این نتیج توسعۀ ابعاد از یکیاجتماعی که  توسعۀ

ساختاری و  ای گونه به، وسعۀ اقتصادیتفرایندهای در چارچوب  سرمایۀ اجتماعیگسترش 

 ۀمثاب به توان می را سرمایۀ اجتماعیآنکه  نخستاست. شناختی با دو بحث اساسی در ارتباط 

 . دو بررسی کرد توسعۀ اقتصادی فرایندبا اشکال دیگر سرمایه در  مقایسه قابلسرمایۀ شکلی از 

توسعۀ  فرایندمختلف در  های وهشیرا که به  سرمایۀ اجتماعیاشکال مختلف  توان میآنکه 

شناسایی ، محققان شش روش مختلف را طورکلی بهمشارکت دارند شناسایی کرد.  اقتصادی

. داشتن 1: ستا مؤثراقتصاد اجتماعی  گیری شکلدر  محلی توسعۀها آن با کهاند  کرده

تصاد اجتماعی اق آثار داشتن دولتی محلی که به. 3 ،حضور مشارکتی. 2 ،اقلیت متنوع های فرهنگ

و توافق از خالل  شوند میدر آن اختالفات پذیرفته  که« ای مشاجره»سیاسی . عرصۀ 1 ،توجه دارد

وجود محرومیت . 2 ، وپیوندی قوی و متنوع های شبکهوجود . 1 ،آید میدست بهتضاد گفتمانی 

 .نکنداقتصادی البته به آن میزان که پتانسیل رشد اقتصاد اجتماعی را خاموش -اجتماعی

های مختلف فرایندبر  سرمایۀ اجتماعیکه نژاد، جنسیت و  کردبیان  (2002) 2روچل پارک

و عناصر  رنددا تأثیرمختلف  های گروه ۀوسیل به سرمایۀ اجتماعیدریافت و بازخورد منابع 

 دادندتوضیح  (2001) 3اجتماعی هستند. فیلیپ کیفر و استفن ناک های نابرابریمهمی در فهم 

 بالقوه طور بهو این تنوع  مختلف متنوع است افراد بین در و کشور سراسراعتماد در  نمیزاکه 

مبادالت را که به تعهد و اعتماد در  توانند میکه چرا تنها برخی افراد یا کشورها  دهد مینشان 

 .بگیرندعهده ردارند بنیاز  اجتماعی وسیاسی ، اقتصادی های حوزه

                                                           
1. Mel Evans and Stephen Syrett 

2. Rochelle Parks-Yancy 

3. Philip Keefer and Stephen Knack 
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بر میزان  سرمایۀ اجتماعی تأثیر( به بررسی 2003) 1داگالس ماسسیمیشل آگلریا و  

در  تر پایینا یباالتر  سرمایۀ اجتماعی یطیچگونه و در چه شرا پرداختند تا نشان دهند دستمزد

 صورت به سرمایۀ اجتماعیکه  دادندتوضیح  هاآناست.  مؤثرن درآمد مهاجران مکزیکی ییتع

ه کنیآوردن شغل و ادست به یبر چگونگ چنینهمم بر دستمزد مهاجران و یرمستقیم و غیمستق

ه داشتن کاست  صورت بدینم آن یر مستقیو تأث رددار یا نه، تأثیباشد  یا در بخش رسمیآ

ار با دستمزد باالتر را کپیداکردن  یبرا یو اثربخش وری بهرهمهاجرت،  ۀتجرب بادوستان و اقوا  

شتر از یب غیرقانونیبر دستمزد مهاجران  عیسرمایۀ اجتمار ین، تأثی. عالوه بر ابخشد میبهبود 

نشان ار کدر بازار را  ها آن تر شکنندهت یاست و موقع یر آن بر دستمزد مهاجران قانونیتأث

 های شبکهت یکه بر اهم د کردهییرا تأ سرمایۀ اجتماعی نظریۀج این تحقیق ی. نتادهد می

سرمایۀ  ۀرابطدر بررسی ( 2002) 2والتر جی. داردد کین درآمد مهاجران تأییدر تع یاجتماع

یکی از اشکال مهم سرمایه  سرمایۀ اجتماعیکه  رسیدند هبه این نتیج ها سازماندر  اجتماعی

با مشکالت  ها سازمانرکود اقتصادی و در شرایطی که  در هنگا ست و ها سازمانبرای افراد و 

 ،سازمان بیاید. در مقابلبه کمک  تواند می سرمایۀ اجتماعی، کنند مینر   وپنجه دستمالی 

باعث مشکالت اقتصادی برای سازمان شود و کاهش  تواند می سرمایۀ اجتماعیکاهش 

رو است که در راستای کاهش کارایی هآشکاری روب پیامدهایبا  سرمایۀ اجتماعیچشمگیر در 

ت بین رضای ۀرابطتجربی  تحلیل در (2003) 3فلیکس(. 2002تایمون، ) شوند میسازمان ظاهر 

کارکنان و محیط کار نشان داد که  های ویژگیو  سرمایۀ اجتماعیو کیفیت زندگی با ابعاد 

 سرمایۀ اجتماعی اینکهیعنی  ؛زندگی داللت دارد باالی بر کیفیت سرمایۀ اجتماعیسطح باالی 

بیشتر از  سرمایۀ اجتماعی. ردداهمراه بهباالتر میزان رضایت و کیفیت زندگی باالتر را نیز 

کیفیت زندگی و  ۀکنند تبیینشخصی کارگران و شرایط محیط کار و سازمان،  های گیویژ

 (.2003رکوانا، ) استرضایت شغلی 

تسهیل روابط میان  برایمنبعی  عنوان به سرمایۀ اجتماعی داد( توضیح 1380) نصیریآقا

اجتماعی،  ایه فعالیتافراد و با افزایش سطح اعتماد، همکاری متقابل و مشارکت داوطلبانه در 

                                                           
1. Michael B. Aguilera, Douglas S. Massey 

2. Walter G. Tymon 

3. Felix Requena 
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 قراردادهای تنظیم های هزینهنیروی انسانی، کاهش  فرایندنظارت و کنترل  های هزینهبا کاهش 

 .انجامد مینیروی کار  وری بهرهو ابتکارات، به افزایش  گذاشتن دانشاشتراکبه وپیچیده 

 دربارۀ، مطالعات داخلی مشخص شدمنابع نظری و تجربی که در بررسی  گونه همان 

به  غیرمستقیم طور به مطالعات و اغلب استبسیار محدود  کار و تولید یۀ اجتماعیسرما

در  سرمایۀ اجتماعینقش  ،سرمایۀ اجتماعیموضوعاتی مانند اخالق کار و . اند پرداختهموضوع 

 و محیط کار ها سازماندر  ها شبکه و ،مانند اعتماد سرمایۀ اجتماعی های مؤلفهنقش  ،شغل یافتن

در ایران  سرمایۀ اجتماعی بارۀدر نکهیابا . است غفلت شده ابعاد دیگر از و بررسی شده

 ؛ وزارت کشور1393غفاری،  برای مثال،)ق انجا  شده است جدی و عمیمتعدد، های پژوهش

پژوهش  ،(1391؛ ذکایی، 1383؛ غفاری، 1392 ،؛ موسوی1393 پور،شارع؛ 1392، بخش تاج و

 ،در این تحقیق ؛ بنابراینبسیار محدود بوده است کار و تولید در محیط سرمایۀ اجتماعی دربارۀ

 .گیردمیقرار  مدنظر سرمایۀ اجتماعیابعاد دیگری از 

شمار به وری بهرهمنبع مهمی از  سرمایۀ اجتماعی دهد میچارچوب نظری پژوهش نشان  

 ،اقتصادی توسعۀو دارای پیامدهای متعدد در سطوح ساختاری، سازمانی و فردی است.  رود می

گروهی، بهزیستی و رضایت شغلی  افزایی هم ، کارآفرینی،نیروی انسانی وری بهره افزایش

خود  ۀنوب بهبسیاری از پیامدها نظیر رضایت شغلی نیز  ،ست. عالوه بر آنها آناهم  کارگران و...

و  . بر همین اساس، در محیط کارکند میکارگران تقویت ن ایمدر  را سرمایۀ اجتماعیسطوح 

 های شلوغیرضایت شغلی، شرایط فیزیکی محیط کار، خستگی، استرس و  مانندعواملی  ،تولید

بنابراین  ؛غلبه کرد هابر آن توان نمیامر و نهی  با صرفاًکاری وجود دارد که  ۀبرنام

و  توسعۀ اقتصادیبالقوه بر  صورت بهو توجه به آن  سرمایۀ اجتماعی ۀزمیندر  گذاری سرمایه

تولید مانند سایر عوامل  فراینددر  سرمایۀ اجتماعیاست.  تأثیرگذاراقتصادی  یها سیاست

 طور به و کند میانسانی( ایفای نقش  ۀسرمایو  اوریفنفیزیکی، نیروی کار،  ۀسرمایتولیدی )

 دهد.میکل عوامل تولیدی را افزایش  وری بهره معنادار

 است؛ یافته توجهی قابلشورها اهمیت در مناسبات اقتصادی ک سرمایۀ اجتماعی، نگاهبا این 

و آن را  نددانمیرا موجه  سرمایۀ اجتماعیمداخله برای افزایش  ها دولتکه برخی از  ای گونه به

و  ها دولته چگونگی عملکرد کید دارند کأطرفداران دیدگاه نهادی ت اگرچه ؛کنند میتوجیه 
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یک سو از تبار و صالحیت درونی خودشان خود وابسته به انسجا  درونی، اع ۀنوبنیز به ها بنگاه

سرمایۀ رمورد مدنی از سوی دیگر است. مجموعه مباحث د ۀجامعبه  ها آنو پاسخگویی 

کار و تولید بازنمایی کرد.  ۀجامعدر یک سازمان یا  توان میرا  ایجادشده های چالشو  اجتماعی

 اما است. دست آمدهبه و نتایج ارزشمندی بررسی شدهدر بسیاری از تحقیقات  مسئلهاین 

در جوامع و  سرمایۀ اجتماعیبا توجه به ضرورت کاربرد  :پرسش اصلی همچنان باقی است

 توجه داشت دباییا ارتقا داد؟  کرد آن را ایجاد توان میاقتصادی و تولیدی، چگونه  های سازمان

و کشورها،  جوامع شان در مقایسه بابودنکوچک رغم علیو نهادهای اقتصادی  ها سازمانکه 

آن را بسیار  های شاخصو  سرمایۀ اجتماعی یارتقاخاصی دارند که ایجاد یا  های پیچیدگی

 .کند میدشوارتر از سایر اجتماعات 

 
 کار و تولید سرمایۀ اجتماعینظری  مدل. 3شکل 

 شناسی روش
محیط کار و تولید در قالب متغیرهای  سرمایۀ اجتماعیسنجش  برای ،در پژوهش حاضر

و  سازییپس از بومو  شد استفاده یو خارج یمناسب محققان داخل یهاهیگو، از لفمخت

ار، ین معی. با توجه به اعملیاتی شدمورد نظر  ۀمورد استفاده با جامع های مقیاسردن کهماهنگ

نفر از افراد شاغل  100. آید میشمار بهمطالعات کاربردی و پیمایشی  زمرۀپژوهش حاضر در 
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 ای خوشهو از نوع  یاحتمال یریگ نمونه ۀویش هب 1صنعتی استان تهران های شهرکدر 

 کرونباخب آلفای یاز ضر ،ییایسنجش پا منظور به. شدندبرای این مطالعه انتخاب  ای چندمرحله

از دو نوع اعتبار صوری و سازه استفاده شد و برای تحلیل  ییا روایو برای سنجش اعتبار 

سرمایۀ  ،متغیر مورد سنجش در این پژوهش ترین مهمکار گرفته شد. به spss افزار نر  ،ها داده

افراد،  انیم یو روابط اجتماع ها شبکهاز  ای مجموعه»است که عبارت است از  اجتماعی

 ۀدهند لیتشک عناصر گریداز  «.است یبر اعتماد اجتماع یه مبتنک، نهادها و جامعه ها گروه

 فیتعر. است یاجتماع تیحما و تعلق ساساح یهنجارها و یاجتماع تکمشار پژوهش،

از  یکهر یه براکاست  هایی پرسشو  ها مقیاس، ها شاخص مجموع» یاجتماع یۀسرما یاتیعمل

 یرسم یت اجتماعکو احساس تعلق، مشار یت اجتماعیحما ی، هنجارهایابعاد اعتماد اجتماع

 «.درنظر گرفته شده است یروابط اجتماع کۀشبو  غیررسمیو 

 توصیفی یها یافته
 انوضعیت تحصیلی آندارند. رار سال ق 32با میانگین سنی  هسال 21تا  11افراد  ،در این مطالعه 

درصد دارای سطح  29و  دیپلم زیردرصد  1/30 ،دیپلم فوقدیپلم و درصد  11 دهد مینشان 

درصد  9/3 ،درصد مجرد 9/21 ،متأهل درصد 9/29همچنین . ندتحصیالت لیسانس و باالتر

کارگران فارس و بعد از آن ترک و  بیشتر. هستنددرصد بدون همسر در اثر فوت  1و ه قطلم

. از مجموع اند دادهدرصدهای کمتری را به خود اختصاص  ها قومیت. سایر هستندکرد 

و  ها استاندرصد متولد سایر  12درصد متولد استان تهران و حدود  2/11 ،پاسخگویان

درصد ساکن  2/11ساکن شهر تهران، درصد  1/11 چنینهم. اند بودهکشور  های شهرستان

 .هستند ایران های شهرستاندرصد سایر  2/12 فقطاستان تهران و  های شهرستان

درصد در مسکن  13حدود  دارند. منزل شخصی افراددرصد  11 ،لحاظ وضعیت مسکنبه

ا اعال  درصد سکونت در واحدهای سازمانی و شرکتی ر 2فقط و  رندداسکونت  استیجاری

                                                           
 یصتنعت  شهرک ،آباد عباس یصنعت شهرک شوا،یپ یصنعت شهرک ،آباد شمس یصنعت شهرک پرند، یصنعت شهرک .1

 یصتنعت  شتهرک  روزکتوه، یف یصتنعت  شتهرک  آبتاد،  یلت ع یصتنعت  شهرک ،یخوارزم یصنعت شهرک رآباد،ینص

 .تابعه یصنعت یها شهرک ۀیبق و چرمشهر یصنعت شهرک ه،یساالر
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مربوط  هاو سرایدار انبخشی از این درصد نیز به نگهبان ،آماری ۀجامعکه با توجه به  اندکرده

دلیل به)درصد کارگر فنی  30 ،کارگر ساده پاسخگویان درصد 1/31 ،شغل ۀزمیندر است. 

درصد کارفرما و بقیه  9نزدیک به  ،اداری درصد کارمند 20حدود  ،(ها شهرکبودن صنعتی

 یکار ۀسابقدرصد  21حدود  رند،داکار  ۀسال سابق 1درصد کمتر از  11از میان آنان . ندمدیر

کار  ۀسابق درصد 1/1سال و  30تا  20درصد  9/1سال،  20تا  10درصد  9/21سال،  10تا  1

 .دارندسال  30باالی 

درصد  9/12 ،قراردادی صورت به درصد 1/22 دهد میافراد نشان  یوضعیت استخدام

. ندرسمی مشغول به کار صورت بهدرصد  2/9 فقط درصد روزمزد و 1/10پیمانی،  رتصو به

درصد( از طریق دوستان و  1/13) آناناست که بیشتر  آناستخدا  افراد گویای  نحوۀبررسی 

کارگری، تعامالت و پیوندهای اجتماعی یکی  های محیطدر  .اند کردهآشنایان شغل خود را پیدا 

کارگران تمایل دارند با افرادی همکار شوند که  و به شغل است دستیابیعلل  ترین اساسیاز 

اجتماعی بین افراد در  سرمایۀوجود نوعی  به عبارتی. اند داشتهقبلی با یکدیگر  مراودۀپیوند و 

رانووتر گ ۀمطالعمطابق  داشته است.شدن آنان تأثیر بسزایی استخدا چگونگی یافتن شغل و 

 درصد از 2/13هستند.  تر موفقشغل  یافتندر  ،قویاجتماعی روابط دارای افراد  (1811)

شخصی شغل خود را پیدا  ۀمراجع بادرصد  2/11طریق آگهی و  پاسخگویان این مطالعه از

به با مدیر مشغول  یفامیلنسبت آشنایی و  خاطربهدرصد  1/11 آنکه تأمل قابل ۀنکت. اند کرده

 2/11 حال بااین ؛تحت پوشش بیمه باشندکارگران  بیشتر انتظار بر این بود که .اند شدهکار 

ساختار اجتماعی  ،با توجه به وضعیت شغلی درصد اعال  کردند که تحت پوشش بیمه نیستند.

در آینده درصد افراد به بهترشدن وضعیت کار و شغل خود  2/32 ،فعلیو شرایط اقتصادی 

درصد افراد شرایط  1/21 و دهد نمییر خاصی رخ یدرصد معتقدند که تغ 39و  اندبین خوش

 .اند کردهارزیابی بدتر را کار  ۀآیندشغلی و وضعیت 

 کار و تولیدمحیط شرایط 

رفتار از  «کنترل»، مکانیسمی مستقیم برای که یکی از ابعاد محیط کار است شرایط ساختاری

 طور به، شرایط ساختاری طورکلی به. استمدیریت تشویقی یا شغلی  های سیستمطریق 

 های سیستمکارخانه نظیر  های سیستمو  مراتب سلسلهبر طراحی و تنظیم ساختار،  ای گسترده
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محیط کار و تولید متمرکز  مراتب سلسلهغرامت، تعریف دقیق وظایف کارگران، یا طراحی 

اگرچه شرایط ساختاری ممکن است منفی یا مثبت باشد. بعد ساختاری آن شامل  ؛است

 ،اساس این براخالقی و ارزیابی امکانات رفاهی است.  های ارزش خشونت، تبعیض، رعایت

-را به متغیر جدید شرایط ساختاری ،و از مجموع این ابعاد کردیم این چهار بعد را با هم جمع

درصد افراد شرایط ساختاری محیط کار را نامناسب و  31 ها،مطابق بررسی وجود آوردیم.

 .کردندکلی پایین ارزیابی  صورت به آن را درصد 2/33درصد متوسط و  1/32

به ایجاد عملکردها و ابعاد محیط کار و تولید از دیگر  عنوان یکیبه شرایط رفتاری

و  رساند میهای مدیریتی اشاره دارد که کارگران را به سطحی از تعهد و جدیت عاطفی فرایند

 مثابۀ بهتاری . شرایط رفشودمحقق  مالیاین ورای آن چیزی است که صرفاً با پاداش 

از رفتارها و عملکردهای  ای مجموعه منزلۀ بهراهنما، و  های ارزشاز باورها و  ای مجموعه

. وضعیت شرایط کند میو تقویت  دهدمیمدیریت است که آن اصول را با ذکر نمونه نشان 

د درص 33 نشان داد باال، پایین و متوسط قسمتی سهرفتاری در محیط کار و تولید در یک طیف 

 آن رادرصد  1/31درصد در حد متوسط و  2/32 ،افراد شرایط رفتاری محیط کار را نامناسب

 .اند کردهباال و مناسب ارزیابی 

 سرمایۀ اجتماعیوضعیت 

اعتماد به  دهد مینشان  سرمایۀ اجتماعی های مؤلفهاعتماد اجتماعی از مربوط به  های یافته

بسیار بیشتر از اعتماد به نهادها و  ،کارگران هستنددر ارتباط مستقیم با  نوعی بهافرادی که 

و ارتباط رودررو و مستقیم با کارگران و کارکنان  هستند گیرنده تصمیماشخاصی است که صرفاً 

درصد  1/32 که طوری به دارد؛ندارند. وضعیت اعتماد اجتماعی در بین پاسخگویان پراکندگی 

. اند داشتهدرصد میزان اعتماد اجتماعی پایین  9/33درصد متوسط و  9/32 ،اعتماد اجتماعی باال

حداقلی و  ۀنمرکه با توجه به  است 11/12 اعتماد اجتماعی ۀنمرهمچنین میانگین کل 

 حد متوسط است. در( 80-12) حداکثری

در تحقیق حاضر متوسط کار و تولید  سرمایۀ اجتماعی های مؤلفهاز دیگر مشارکت اجتماعی 

درصد  9/18حدود  دارد.قرار  10-9فاصلۀ در  33/21 کلنمرۀ میانگین  .پایین بوده استروبه

عالوه  .اند بودهدرصد در حد متوسط  39 ودرصد پایین  2/12 ،دارای مشارکت اجتماعی باالافراد 
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دلیل سیستم بوروکراتیک بهدر آن  گیری تصمیممیزان مشارکت در شورای کارگری و  ،بر این

 کارگری و کارگران است. های اتحادیهبین فاصلۀ بیانگر نکته  این است.بیشتر  ها اتحادیه

احساس تعلق به همکاران بیشترین میانگین  دهد مینشان  وضعیت رعایت هنجارهای اجتماعی

زندگی مشابهی است که کارگران  شیوۀو دلیل آن وجود شرایط کاری، موقعیت و منزلت و دارد را 

ساس تعلق به خدمتکاران، کارکنان بخش اداری و نگهبانان در یک محیط کاری دارند. اح کارکنان و

و احساس تعلق به مدیران و کارفرمایان کمترین میانگین را دارد. البته دارد هم میانگین نسبتاً باالیی 

بودن احساس تعلق به مدیران و کارفرمایان صرفاً ناشی از پایگاه اجتماعی و سبک زندگی پایین

اعتماد کارگران به کارفرمایان در سطح نسبتاً باالیی  ،بیان شد تر پیشکه  هگون همانکارگران است و 

درصد پاسخگویان وضعیت هنجارهای اجتماعی و رعایت آن را  3/11براساس نتایج،  .قرار دارد

 .پندارند میباال  آن را درصد 1/11 درصد در حد متوسط و تنها 2/31 پایین و

کار و  های محیط ها در حمایتبیشترین  ،ساس تعلقمانند اح دهد مینتایج بررسی نشان  

اجتماعی بسیار باال در میان کارکنان و  سرمایۀ نمایانگرکه  استکارگری از جانب همکاران 

دریافت حمایت از سوی مدیران و کارفرمایان هم از  کاری است. های محیطکارگران در 

 وو تقابل میان کارگران تضاد  تصورو برخالف  استوضعیت نسبتاً مناسبی برخوردار 

اجتماعی  سرمایۀ، بلکه ردنداوجود  تنها نه ای اندیشهچنین  ،مورد بررسی جامعۀکارفرمایان در 

 ،بق نتایجاطمبنابراین  ؛است توجه قابلدر حد کارفرمایان از کارگران  پشتیبانیو حمایت و 

حد متوسط و  درصد در 1/30درصد پاسخگویان حمایت اجتماعی را در حد پایین،  1/31

 .اند کردهدرصد باال ارزیابی  2/31

درصد افراد روابط  2/28 که طوری به است؛روابط اجتماعی در حد متوسط  ،براساس نتایج

. اند کردهارزیابی  پایین حددرصد در  9/32درصد در حد متوسط و  39، باال اجتماعی را در حد

درصد افراد  2/30 نشان دادکار و تولید  در محیط سرمایۀ اجتماعییعنی متغیر  ترین مهم بررسی

دارای درصد  31متوسط و  سرمایۀ اجتماعیدرصد دارای  1/32 ،باال سرمایۀ اجتماعیدارای 

از بین  است.برآورد شده  11/111 کل پاسخگویان ۀنمر. میانگین هستندپایین  سرمایۀ اجتماعی

 را دارند.( 109/121) مایۀ اجتماعیسر نمرۀباالترین میانگین  اداریکارمندان  ،شغلی های گروه

میزان تغییر و تحول و  نوعی بهکه  استناشی از استحکا  پیوند میان کارکنان  مسئلهاین 
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است. بعد از کارمندان  تر عمیقو  تر گستردهکمتر و تعامالت آنان با یکدیگر  ها آن جایی جابه

نیز  یانفنی و کارفرما کارگران .ندگیر میدو  قرار  ۀرددر  100/111 میانگین، مدیران با اداری

 ۀنمر. کارگران ساده با هستند 111/111 و 211/111 سرمایۀ اجتماعیترتیب دارای میانگین به

 هستند. سرمایۀ اجتماعیمیزان  ترین پایینشغلی دارای  های گروهدر بین  222/112میانگین 

 تحلیلی های یافته
 افراد یشغل ۀمرتبیط کار و تولید با توجه به در مح سرمایۀ اجتماعیبررسی میانگین نمرات 

کارمندان اداری به  سرمایۀ اجتماعیمیانگین  دهد مینشان کارفرما(  و کارمند اداری ،کارگر)

محیط کارگری و موقعیت  علتبهاست تا کارگران و این شاید  تر نزدیکمدیران و کارفرمایان 

 سرمایۀ اجتماعی ۀنمرکه میانگین  ای گونه به ؛باالی کارمندان اداری نسبت به کارگران است

و کارمندان پلی بین کارگران و کارفرمایان هستند که در  است بیشتر ها گروه سایرکارمندان از 

 (.2 و 1جداول ) گیرند میعهده ربرا در محیط کار و تولید  اونبود کارفرما مسئولیت 

 یشغل ۀمرتب به توجه با رمایۀ اجتماعیس ۀنمر نیانگیم ۀسیمقا برای ANOVA آزمون نتایج .1 جدول

 F مقدار p مقدار
مجموع 

 مربعات

درجۀ 

 آزادی
 منبع تغییرات  مربع میانگین

00/0 011/1 

101/2122 2 911/1821  
-بینواریانس 

 گروهی

908/180 181 022/213832  
واریانس 

 گروهی درون

 مجموع  932/219912 188 --

 پاسخگو شغل و سرمایۀ اجتماعی ۀنمر نیانگیم ۀسیمقا برای شریف یبیتعق آزمون و انسیوار لیتحل جینتا. 3 جدول

 شاخص شغل پاسخگو تعداد میانگین آزمون نتایج

B 11/113 322 ( کارگرA) 
سرمایۀ 

 اجتماعی
A 10/121 102 کارمند اداری (B) 

 (Cمدیر و کارفرما ) 12 88/111 --

*01/0> p 
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کارمندان در ارزیابی و میزان رضایت به  یاهنظر دهد مین نشا ها دادهتحلیل نتایج و 

در این مرحله و با توجه به نزدیکی  سبباست تا کارگران. به همین  تر نزدیککارفرمایان 

و  شدکارگر استفاده -کارفرما بندی طبقهمیانگین کارمندان اداری به کارفرما و مدیران، از 

نیز تا حدودی  ها آنه با توجه به نسبت جمعیت ک گرفتند قرارکارمندان در گروه کارفرما 

دو گروه تفاوت  سرمایۀ اجتماعیبین  دهد میشان ن t . نتایج آزمونشوند میهمگن  ها واریانس

 81با اطمینان  ترتیب،. بدیناست 202/1وجود دارد و همچنین اختالف بین دو میانگین  دارامعن

 است. 21/8و  12/1ر جمعیت آماری بین گفت که اختالف بین دو میانگین د توان میدرصد 
 

 انیکارفرما و کارگران نیب در سرمایۀ اجتماعی نیانگیم ۀسیمقا برای t آزمون جینتا .3 جدول

آزمون برابری 

 ها میانگین

آزمون همگنی 

 ها واریانس
 میانگین

 

 فراوانی

 

سمت 

 شغلی
 متغیر

مقدار 

 احتمال
 Tمقدار 

مقدار 

 احتمال

مقدار 
F 

001/0 103/2 912/0 010/0 
 کارگران 322 119/113

 سرمایۀ اجتماعی
 کارفرمایان 119 110/118

 

 در محیط کار و تولید با توجه به نوع استخدا  سرمایۀ اجتماعیبررسی میانگین نمرات 

 داریامعنتفاوت  ها آنافراد براساس نوع استخدا   سرمایۀ اجتماعیکه بین  دهد مینشان 

(01/0p=وجود د )ۀآمارمیزان  . همچنینارد F و  1که مقدار آن نزدیک  است 922/3 با برابر

گروهی و بینوجود دارد و واریانس  ها میانگینبین  زیادیاست که تفاوت  آنبیانگر 

 .اند متفاوتبا هم  گروهی درون

 خداماست نوع به توجه با سرمایۀ اجتماعی ۀنمر نیانگیم ۀسیمقا برای ANOVA آزمون جینتا .4 جدول

 F مقدار p مقدار
مجموع 

 مربعات
 منبع تغییرات مربع میانگین آزادی ۀدرج

01/0 922/3 

 گروهیبینواریانس  389/1181 1 200/1913

 گروهی درونواریانس  118/238111 183 102/191

 مجموع 919/212218 181 --
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از ضریب همبستگی  ،و میزان تحصیالت سرمایۀ اجتماعیبین نمرات  ۀرابط ۀمقایس برای 

 بین این دو متغیر وجود نداردمعناداری  ۀرابط دهد مینشان  1اسپرمن استفاده شد. جدول 

(103/0 =p 013/0؛ =r.)  

 التیتحص سطح و سرمایۀ اجتماعی ریمتغ نیب اسپرمن یهمبستگ آزمون جینتا .5جدول 

 / سطح تحصیالت سرمایۀ اجتماعینمرۀ  آزمون آماری

 013/0 پرمنضریب همبستگی اس

 103/0 سطح معناداری

 188 تعداد معتبر

 

 سرمایۀ اجتماعیبا متغیر شرایط ساختاری بین هرکدا  از ابعاد  ۀرابطنتایج تحلیل و بررسی 

سرمایۀ ) وابستهابعاد شرایط ساختاری و متغیر  همۀبین  ،نشان داد که به غیر از خشونت

میزان  ،میزان تبعیض در محیط کار کمتر باشدهرچه  که طوری به ؛وجود دارد رابطه( اجتماعی

اخالقی بیشتر  های ارزشهمچنین هرچه در محیط کار  .عکسربو است  بیشتر سرمایۀ اجتماعی

بین ارزیابی امکانات  ،درنهایتباالتر است و برعکس.  سرمایۀ اجتماعیمیزان  ،رعایت شوند

 است. دارامعنقوی و  ،رابطه مثبتدر محیط کار و تولید نیز  سرمایۀ اجتماعیرفاهی و میزان 

 کار طیمح طیشرا یساختار های مؤلفه و سرمایۀ اجتماعی ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ آزمون نتایج. 6جدول 

 آزمون آماری
 سرمایۀ اجتماعی

 / خشونت

سرمایۀ 

/  اجتماعی

 تبعیض

 سرمایۀ اجتماعی

 های ارزش/ 

 اخالقی

سرمایۀ 

/  اجتماعی

ارزیابی 

 امکانات

 111/0 111/0 081/0 -011/0 پیرسون همبستگی ضریب

 00/0 00/0 03/0 13/0 سطح معناداری

 100 100 100 100 تعداد معتبر

 

 سرمایۀ اجتماعیشرایط ساختاری و  معناداری بین دو متغیر ۀرابط دهد مینشان  2جدول 

و قوی بین مثبت  ۀرابط ۀدهند نشانهمچنین میزان ضریب  (.r=  198/0؛ p=  00/0) وجود دارد
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که شرایط ساختاری  هایی محیطدر  سرمایۀ اجتماعیگفت میزان  توان می یعنی ؛دو متغیر است

 مناسبی وجود دارد، باالتر است.

 رسونیپ یهمبستگ آزمون جیتا. ن7جدول 

 آزمون آماری

نمرۀ 

سرمایۀ 

/  اجتماعی

شرایط 

 ساختاری

نمرۀ 

سرمایۀ 

/  اجتماعی

شرایط 

 رفتاری

سرمایۀ  ۀنمر

/  اعیاجتم

 پذیری مسئولیت

نمرۀ 

سرمایۀ 

/  اجتماعی

شرایط 

 حمایتی

نمرۀ 

سرمایۀ 

/  اجتماعی

 کار شرایط

 اخالقی

نمرۀ 

سرمایۀ 

/  اجتماعی

رضایت 

 شغلی

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

198/0 332/0 332/0 200/0 209/0 118/0 

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 سطح معناداری

 100 100 100 100 100 100 تعداد معتبر

 

 ۀرابط ۀدهند نشانشرایط رفتاری در محیط کار و تولید همبستگی پیرسون میزان ضریب 

سرمایۀ گفت میزان  توان می یعنی ؛است سرمایۀ اجتماعیو  رفتاری شرایط مثبت بین دو متغیر

که شرایط رفتاری مناسبی وجود دارد و افراد احساس ارزشمندی  هایی محیطدر  اجتماعی

 رند، باالتر است.بیشتری دا

 سرمایۀ اجتماعیو  شرایط کار اخالقی( های مؤلفهاز ) پذیری مسئولیت ۀرابطبررسی 

دارای میزان  های محیطگفت در  توان می یعنی ؛مثبت بین دو متغیر است ۀرابط ۀدهند نشان

 .بیشتر استهم  سرمایۀ اجتماعیباال،  پذیری مسئولیت

میزان  دهد مینشان  سرمایۀ اجتماعیی محیط کار و بین شرایط حمایترابطۀ بررسی  همچنین

، باالتر است. اند داشتهکه ارزیابی باالتری از شرایط حمایتی خود  هایی محیطدر  سرمایۀ اجتماعی

مثبت و قوی بین دو  ایرابطه دهد میو شرایط کار اخالقی نشان  سرمایۀ اجتماعیبین  رابطۀمقایسۀ 

که شرایط کار اخالقی  هایی محیطدر  سرمایۀ اجتماعیگفت میزان  توان می یعنی وجود دارد؛ متغیر

ۀ دهند نشان همچنین و رضایت شغلی سرمایۀ اجتماعیبین  رابطۀمقایسۀ  وجود دارد، باالتر است.
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در  سرمایۀ اجتماعیگفت میزان  توان می یعنی ؛مثبت و قوی بین دو متغیر استرابطۀ  وجود

شرایط تأثیر متغیرهای بررسی برای وجود دارد، باالتر است. که رضایت شغلی بیشتری  هایی محیط

در محیط  سرمایۀ اجتماعیشغلی بر میزان  رضایت و شرایط ساختاری، شرایط کار اخالقی رفتاری،

 استفاده شده است. گا  به گا از تحلیل رگرسیون خطی  ،تولید و کار

ایط رفتاری، خشونت، شرایط پنج متغیر شر ،بررسی گا  نهایی مدل )گا  ششم( با توجه به

از مدل خارج  متغیرها ۀو بقی ندساختاری، شرایط حمایت اجتماعی، امکانات در مدل باقی ماند

درصد از تغییرات  2/18شدند. با توجه به نتایج گا  پنجم مشخص شد این شش متغیر حدود 

بررسی برابر با  . ضریب همبستگی چندگانه به متغیرهای موردکنند میمتغیر وابسته را تبیین 

 (.9جدول ) (F=  112/90؛ P=  000/0است )است که از لحاظ آماری نیز معنادار  101/0

 مستقل یرهایمتغ با سرمایۀ اجتماعی نیب چندگانه یهمبستگ بیر. ض8جدول 

 R R2 F p مدل

1 200/0 320/0 222/290 000/0 

2 212/0 112/0 231/111 000/0 

3 211/0 110/0 311/131 000/0 

1 280/0 112/0 321/119 000/0 

1 100/0 180/0 110/81 000/0 

2 101/0 182/0 112/90 000/0 

 

 رهایمتغ ریسا و سرمایۀ اجتماعی نیب ۀرابط بارۀدر چندگانه یخط ونیرگرس ضرایب .9 جدول

p t S.E β b متغیرهای مستقل 

 مقدار ثابت 122/23 -- 213/1 101/1 000/0

 شرایط حمایت اجتماعی 118/0 281/0 112/0 209/2 000/0

 ارزیابی امکانات رفاهی 093/1 211/0 121/0 111/2 000/0

 ارتباطات 129/0 119/0 131/0 232/1 000/0

 اخالقی های ارزش 113/0 189/0 119/0 911/1 000/0

 خشونت 891/0 138/0 213/0 019/1 000/0

 شرایط رفتاری 113/0 092/0 180/0 331/2 002/0
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در مدل مثبت  مانده باقیبین هر پنج متغیر  ۀرابط دهد میتایج بررسی ضرایب رگرسیون نشان ن

با  بینی پیشمتغیر شرایط حمایت اجتماعی دارای بیشترین قدرت  ها آناز میان  است.و معنادار 

 (.8ترتیب متغیرهای بعدی قرار دارند )جدول بهو بعد از آن است  118/0ضریب بتای 

 گیری نتیجهبحث و 
و تجارب پیشین در پنج بعد اصلی اعتماد  ها نظریهدر این مطالعه با استناد به  سرمایۀ اجتماعی

اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، حمایت اجتماعی و روابط اجتماعی 

 یا نهاد درون یک در . مطابق مباحث نظری، اعتمادشدترکیبی و جداگانه سنجش  صورت به

معنادار  و مطرح اجتماعی های فعالیت دادنانجا  و نظم برقراری منظور به تولید و کار محیط

. خواهد شد ایجاد اجتماعی سیستم در یا ها مجموعه بین میان افراد، اعتماد ،درواقع. شود می

 روابط به توجه با اجتماعی سازمان یک داخل در اعتماد که است باور این بر( 1891) گرانووتر

 اعتماد. است مطرح اقتصادی مباحث بیشتر که شود می ایجاد هنگامی و گیرد می شکل اشخاص

 سبب اقوا  و دوستان بین سالم روابط ،فراینددر این  و شود تر گسترده روابط شود می سبب

به هم اعتماد  یکدیگر با ارتباط در و ها نقش به توجه با افراد. شود می افراد افزایش مشارکت

لعه، نتایج نشان داد وضعیت اعتماد اجتماعی در بین پاسخگویان یکسان . در این مطاکنند می

چنانکه کیاهونگ  .را به همراه دارد تأملی قابلاین نتیجه نکات  و دارای پراکندگی است. نیست

 تر دقیقکارهایشان  دادن، کارکنان دارای سطوح باالتر اعتماد در انجا کند می( اشاره 2001) فا

انسته عاملی مهم در اشتغال پایدار و کمترشدن خطر در معامالت اقتصادی هستند و اعتماد تو

سازمان در جهت توسعه و  های فرصتدر بین کارکنان،  سرمایۀ اجتماعیباشد. ایجاد اعتماد و 

ضعف اعتماد مانعی جدی در دستیابی به اهداف  ،و در مقابل دهد میکسب منافع را افزایش 

افزایش میزان  برای رسد مینظر به ،اعتماد هبط ومرب های یافتهو  . با توجه به نتایج تحقیقاست

 کار گرفته شوند.بهکار و تولید باید سازوکارهای مناسب تعبیه و  های محیطاعتماد در 

را  زیادی های تفاوتو  نیستمختلف یکسان  نهادهایو  ها گروهمیزان اعتماد به البته 

است که  سرمایۀ اجتماعی های مؤلفهکی دیگر از مشارکت اجتماعی ی مشاهده کرد. توان می

 90حدود  درمجموعدر محیط کار و تولید پایین است.  آننتایج سنجش آن نشان داد وضعیت 
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و این نتیجه همسو با وضعیت  هستنددرصد دارای مشارکت اجتماعی سطح متوسط و پایین 

کار  ۀعرصو برنامه ریزان در  گذاران سیاسترا برای  یتأمل قابلبسیار  ۀنکتمشارکت در جامعه 

 همراه دارد.بهو تولید 

در  ها آناست که پایبندی و وضعیت رعایت  سرمایۀ اجتماعیمؤلفۀ اجتماعی دیگر  هنجارهای

در جامعه است. نتایج توصیفی  سرمایۀ اجتماعیبیانگر شدت یا ضعف  ها مؤلفهجامعه در کنار سایر 

درصد پاسخگویان وضعیت رعایت  1/11 پایین است و تنهامطالعه نشان داد میزان رعایت هنجارها 

نیز وضعیت هنجارها و رعایت آن را  درصد 3/11 و دانستندهنجارهای اجتماعی را مناسب 

دست بهاین در حالی است که وضعیت حمایت اجتماعی در حد متوسط  .نامناسب ارزیابی کردند

دارای  تقریباًنیز  سرمایۀ اجتماعیم پنج مؤلفۀ عنوان بهآمده است. وضعیت روابط اجتماعی 

 .دارنددرصد( روابط اجتماعی در حد متوسط  39) پاسخگویانو بیشتر است پراکندگی 

و تبعیض در محل کار  خشونت از جمله متغیرهای مستقل مورد بررسی در تحقیق حاضر،

به  وضعیت خشونت تا حدودی مناسب و در حد متوسط رو که درحالینتایج نشان داد  است.

به باالست. شرایط  وضعیت تبعیض در محیط کار نامناسب و در حد متوسط رو ،پایین است

 مؤلفۀشامل دو  ،چنانکه در بخش مبانی نظری ذکر شد ،کار اخالقی در محیط کار و تولید

مسئولیت و ارزیابی شرایط حمایتی در محیط کار است که نتایج نشان داد وضعیت آن 

 مناسب است. طورکلی به

 معناداری ۀرابط سرمایۀ اجتماعیو  ای زمینهیکی از متغیرهای  عنوان بهین سطح تحصیالت ب

( همسو و با 2011) وسترنزیانبی هونگ و مارک  ۀمطالعیافته با نتایج  این مشاهده نشد.

 سرمایۀ اجتماعیبین رضایت شغلی و  ۀرابط. همچنین است( ناهمسو 1382) احمدی ۀمطالع

باالتری  سرمایۀ اجتماعیدارای  معموالً، ندردادی که رضایت شغلی باالتری و افرا است دارامعن

 .راستاست( هم2002) فلیکس ۀمطالع های یافتهنتیجه با  این .ندهست

در  سرمایۀ اجتماعیمعنادار بین شرایط کار اخالقی و میزان  ۀرابط نتایج تحقیق بیانگر

که  هایی محیطدر  سرمایۀ اجتماعیان گفت که میز توان می یعنی ؛است محیط کار و تولید

جمله دیوید  تحقیقات دیگر از های یافتهشرایط کار اخالقی وجود دارد، باالتر است و این با 

به وضعیت اعتماد اجتماعی و  توان می( همسو است. در این رابطه 2008) همکارانپاستوریزا و 
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رعایت هنجارها در شرایط کار  در کنار رسد مینظر به که کردافراد توجه  پذیری مسئولیت

 هایی محیطدر چنین  سرمایۀ اجتماعیباالرفتن  سبباخالقی از جمله عواملی هستند که 

که شرایط رفتاری مناسبی وجود  هایی محیطدر  سرمایۀ اجتماعیمیزان  ،این بر. عالوه شوند می

گفت میزان  انتو می همچنین. است، باالتر ندرتری دایشبو افراد احساس ارزشمندی  رددا

 که شرایط ساختاری مناسبی وجود دارد، باالتر است. هایی محیطدر  سرمایۀ اجتماعی

در محیط کار و تولید بیانگر وضعیت  سرمایۀ اجتماعینتایج بررسی وضعیت  ،طورکلی به

 شود می سببپایین  سرمایۀ اجتماعیپایین و در رابطه با ابعاد آن بوده است. روبهمتوسط 

 را افراد سرمایۀ اجتماعینیروی کار باید  وری بهرهپایین باشد. پس برای افزایش  زنیکارایی 

اجتماعی و پیوندهای قوی در پیداکردن شغل و  های شبکه .(1398 آقانصیری،)داد  افزایش

اجتماعی کار خود را  های شبکهند و درصد زیادی از افراد از طریق مؤثرکاهش ریسک بیکاری 

 است. همسو( 2011( و زیانبی هونگ و مارک وسترن )2011) آفرا مطالعات که ب اندپیدا کرده

از جمله وضعیت شغلی و  ایزمینهبا توجه به متغیرهای  سرمایۀ اجتماعیهمچنین وضعیت 

 ۀصمیمان. کارگران و کارفرمایان دارای ارتباط استنوع استخدا  در بین نیروی کار متفاوت 

دلیل ارتباط با بهپلی بین این دو گروه و  عنوان بهن اداری ولی کارمندا ند،دیگریککمتری با 

 سرمایۀ اجتماعی. وضعیت ابعاد هستند سرمایۀ اجتماعیهردو گروه، دارای باالترین میزان 

نظر بهو  استبدتر  ها مؤلفهمتفاوت و در این بین وضعیت مشارکت اجتماعی نسبت به سایر 

در  سرمایۀ اجتماعیگا  اول در راستای افزایش  تواند میتوجه به موضوع مشارکت  رسد می

 .شودکارخانه  وری بهرهمحیط کار و متعاقب آن افزایش 
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