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 مقدمه

بع انسانی پديده اي است که در دو دهه اخیر توسعه فراوان يافته است. پارادايم هاا و توجه به منا
عمیقی که در حوزه و عرصه منابع انسانی پدياد آماده، راه هاي فکري جديد و دگرگونیهاي چارچوب

را براي بهره گیري بیشتر از توان و تخصص کارکنان سازمان ها هموار کرده است. بسیاري از رخاداد
ساازمانی، ماديريت مشاارکتی، هاي اخیر که در چارچوب عدم تمرکز و کااهش يياههاي سالهاي 

مای مديريت عملکرد و نظاير آنها پديد آمده اند رمز اصلی افزايش بهره وري منابع انسانی محساوب
به شوند. اين مفاهیم بدين معنا است که نگرش سازمان ها نسبت به نیروي کار دگرگون شده و از آن 

کنند، بهاره گیاري از ايان منباع می ياد "داراي و منابع پر ارزش"يا  "هوشمندهاي سرمايه "عنوان
 (. 172: 1392کند )اسماعیلی لهمالی، می براي سازمان ارزش افزوده ايجاد

موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیري مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خاام 
آن دارد و اين امر در صورتی امکان پذير خواهد بود که اين هاي ی آن سازمان در برنامهو منابع انسان

سازمان ها بتوانند مهارت ها، توانايی ها و خصوصیات فردي و جمعای کارکناان خاود را در راساتاي 
ی به شود سازمان سلسله مراتب منظم افراد براي دستیابمی اهداف سازمان بکار گیرند. از اين رو گفته

اهداف مشخص است. مشخصه مشترک تمامی سازمان ها در برخورداري از منابع انساانی اسات لاذا 
عصر حاضر با نگاه راهبردي به منابع انسانی آن را به عنوان دارايی هوشامند و ارزشامند هاي سازمان

دارناد. مفهاوم در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و سرمايه اجتماعی کارکنان توجه 
کیفیت زندگی کاري امروز به يک موضوع اجتماعی عمده در سرتاسر دنیا مبدل شده است در حالیکه 
در گذشته فقط تاکید بر زندگی شخصی بود، در جامعه امروز بهباود زنادگی کااري بصاورت يکای از 

در جستجوي  مهمتريت اهداف سازمان و کارکنان درآمده است. طرفداران نظريه کیفیت زندگی کاري
کاري جديدي براي کمک به کارکنان هستند تا بتوانند بین زندگی کاري و زندگی شخصی هاي نظام

 (. 59: 1998 ،2لوتانز ؛174: 1،2006خود تعادل برقرار کنند )اکر
منظم از سوي سازمان است که به کارکناان هاي نیل به زندگی کاري با کیفیت، مستلزم کوشش

دهاد. مای راي تاثیرگذاري بر کارشان و تشريک مساعی در اثربخشی کل سازمانبیشتر بهاي فرصت
به اين ترتیب هر سازمانی در جستجوي راه هايی است تا کارکنان را به درجاه اي از تواناايی برسااند 

گیرد. کیفیت می که هوشمندي خود را بکارگیرند. اين امر بوسیله کیفیت زندگی کاري مناسب صورت
مديريت اسات کاه کارکناان براسااس آن هاي نمايانگر نوعی فرهنگ سازمان يا شیوه زندگی کاري،

 (. 4: 1386 کنند)تمجیدي،می احساس مالکیت خودگردان، مسئولیت و عزت نفس

                                                           
1 . Akdere, Mesut 
2 . lothans,Fred 
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دانناد کاه باا می ( کیفیت زندگی کاري را به عنوان محیط کاري مطلوب2001)1يئو و همکاران
رشد شاغلی، موجاب حمايات و ارتقااي رضاايت هاي فرصتاختصاص پاداش، امنیت شغلی و ايجاد 

سازد. در سازمان هايی با کیفیت زندگی کاري بااي، کاار معناادار و خاود می شغلی کارکنان را فراهم
هااي شود و براي انجام آنها نیازمند اساتفاده از مهارتمی تنظیم است، با يک آرايش سیستمی انجام

از سازمان ها مديران عالقه مند هستند که معناي کار و شرايط را براي باشد. در اين نمونه می پیچیده
بالقوه خود چنانچاه هاي کارکنان تشري  کنند. نیروي انسانی شاغل در سازمان با قابلیت ها  و تواناي

به خوبی مورد توجه قرار گیرد، نقش مهم و حساسی را در راستاي رضايتمندي مخاطبین سازمان ايفا 
مختلف کیفیت زندگی کاري هنگامی با موفقیت تاوام هاي د. استفاده از تکنیک ها و روشخواهد نمو

است که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان عمالً آنها را مورد استفاده قرارداد و در عرصه سازمان از 
ن کارکنان مستلزم اهتماام ماديريت ساازمان باه تادوي 2آنها بهره جست. بهبود کیفیت زندگی کاري

حمايت گرايانه از منابع انسانی است، لذا استفاده مطلوب از منابع انسانی، متکی به تدوين هاي سیاست
منابع انسانی و اقداماتی است که براي صیانت جسام  و رو  و حفاک کرامات انساانی هاي استراتژي

، طراحای شاغلی، آيد. اقداماتی که شامل امکانات رفاهی، درمانی، امنیات شاغلیمی کارکنان به عمل
باشاند مجموعااً می اهمیت شغلی، توسعه و پیشرفت شغلی، آموزش و بهسازي و مواردي از اين قبیل

 (.2: 1385 شود)عبدالملکی و همکاران،می تحت عنوان کیفیت زندگی کاري در نظر گرفته
 

 مفهوم شناسی کیفیت زندگی کاري  -1جدول

 توضی  سال مفهوم

کیفیاات زناادگی کاااري بااه 
 3ان متغیرعنو

1972-1969  باشدهاي  فردي تجربه کاري میواکنش فرد در برابر کار يا پیامد 

کیفیاات زناادگی کاااري بااه 
 4عنوان رويکرد

1975-1969 باشاد،به وياژه هاي همکاري مشترک بین نیروي کاار و ماديريت میپروژه 
هاي که هدف آنها بهبود نتايج فردي و هم بهباود نتاايج حاصال بار پروژه

 زمان استسا

کیفیاات زناادگی کاااري بااه 
 5عنوان مجموعه روشها

1975-1972 هاي براي ارتقائ محیط کاار و بهاره ور مجمو عه اي از روشها و  فنا وري 
 گرفتکردن و رضايت بخش کردن مورد استفاده قرار می

                                                           
1 . Lau,T.,Y.H.,Wong,K.F.,Chan, M.,Law. 
2 . Quality of Work Life 

3 . Variable 
4 . Approach 
5 . Methods 
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کیفیاات زناادگی کاااري بااه 
 1عنوان جنبش

1980-1975 یات کاار و رابطاه کاارگر و ياا چیزي فراتر از يک ايد ئولوژي در مورد ماه 
هاي مديريت مشارکتی و دموکراسای صانعتی سازمان است و در آن از واژه

 باشدهاي جنبش کیفیت زندگی کاري میبه عنوان آرمان

کیفیاات زناادگی کاااري بااه 
 2عنوان همه چیز

1982-1979  - 

کیفیاات زناادگی کاااري بااه 
 3عنوان موضوع اخالقی

-تا باه اماروز
1990 

اي سازمانی يا اثر بخشی يا جزئی از کیفیات زنادگی کااري هجمیع تالش
 مطر  است

 (43: 4،1984)گوردون

 
 کیفیت زندگی کاريهاي مولفه  -2جدول 

 کيفيت زندگي کاريهاي مولفه نظريه پرداز

 5والتون
(1973) 

د شرايط کاري ايمن وسالم، جبران)سیستم حقوق و دستمزد(متناساب و منصافانه، فرصات و امکاان رشا
، حفک 6توانمندي ها ،  فرصت و امکان رشدو امنیت مداوم ، هماهنگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار

 .زندگی خانوادگی  و شغل مناسب اجتماعیهاي حقوق اساسی فرد، تعادل مناسب بین کار رو ساير جنبه

م گیري، دموکراسی، تنوع و غنی باودن حقوق و مزايا، امکانات رفاهی، بهداشت ايمنی، مشارکت در تصمی (1992کاسیو )
 مشاغل، بازخورد از نتايج.

و لاااااااوئیس
 6همکااااااران

(2001) 

کاهش فشار کاري، تعهد و تعلق سازمانی، ارتباط مثبت، استقالل عمل، مورد شناسائی قرار گرفتن، قابلیت 
پیشارفت و ي هاکاري، عدالت، مشخص بودن نظام نظارت، حرفه گرائی، فرصتهاي و پیش بینی فعالیت

 پرداخت عادينه

 (5: 1386)امانی آشلوبالغ و عبدالملکی، 
 

دييل زير را جهت اهمیت و ضرورت توجه به متغیار کیفیات زنادگی کااري در  7سیگري و همکاران
سازمان ها بیان نمودند: کیفیت زندگی کاري به عنوان فرهنگ، سط  بااييی از تعهاد متقابال باین 

آورد، به اين معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نیز به می دافراد و سازمان را بوجو
افراد و بالیدگی آنها متعهد باشد. کیفیت زندگی کاري به عنوان يک هدف که بهبود عملکرد هاي نیاز

د کاري چالشی تر، راضی کننده تر و موثرتر براي افراهاي سازمانی را از طريق ايجاد مشاغل و محیط

                                                           
1 . Movement 
2 . Every things 
3 . Subject Ethical 
4 . Gordon H. 
5 . Walton, Richard. 
6 . Lewis D, Brazil K, Krueger P, Lohfeld L, Tjam E 
7 . Sigry JM, Efraty D, Siegel P, Lee DJ 
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کند. کیفیت زندگی کاري به عنوان يک فرآيند که موجبات تحقاق می در کلیه سطو  سازمانی فراهم
نماياد. کیفیات زنادگی می اهداف را از طريق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان فراهم

فارد نیاز رود و اثرات آن در زندگی خصوصی می کاري پديده اي است که امروز از مرز سازمان فراتر
 (.71: 2001قابل مشاهده است)سیگري و همکاران، 

سطو  بايي کیفیت زندگی کاري براي سازمان ضاروري اسات، از ان جهات کاه ساازمان را باراي 
(.  7: 1،2003شود)ساندريکمای کند و منجر به حفک و نگهداري اناان در ساازمانمی کارکنان جداب

دهاد. نکتاه مای مورد توجه قرار QWLهدف افزايش ( هشت متغیر اصلی را به عنوان 1973والتون)
مهمی که بايد به آن توجه کرد آن است که همه اين متغییرها با يکديگر رابطه دارند، بنابراين تأکیاد 

ماورد نظار والتاون در  يال هاي بر يک يا چند تاي از آنها کافی به نظر نمی رسد. به هر حال متغیر
 گیرند:می مورد رسیدگی قرار

: هدف ايمنی و بهداشت کااري شاامل برقاراري سااعات کاار 2ط کاري ايمن وسالمشراي .1

سنی براي اشتغال به هاي معقول و شرايط فیزيکی کاري داراي حداقل خطر و ايجاد محدوديت
 رود.می کار

: منظور از حقوق کافی و منصفانه آن است که به کارکنان سازمانی 3حقوق کافي و منصفانه .2

 د که تساوي درون سازمانی و برون سازمانی از آن استنباط گردد. حقوقی پرداخت گرد

: هادف ايان متغیار آن اسات کاه فرصاتهايی 4امکان رشد توانمندي ها و امنيت مدداو  .3

گوناگون، دسترسی به هاي همچون استفاده از استقالل و خود کنترلی بهره مند شدن از مهارت
فعالیتها براي کارکنان فراهم شود. امنیت مداوم  اطالعات مربوط به آينده برنامه ريزي و اجراي

 ال تاأمینارفت، امنیت درآمد و اشتغاااپیشهاي اافردي، فرصتهاي نیز از طريق بهبود توانائی
 گردد.می

: عدم تعصب نسبت باه ناژاد وجانس وکساب زنادگی 5کار انسجا  اجتماعي در سازمان .4

ی، ايجااد حاس اجتمااعی باودن در نیروي کار، تحرک به سوي بايي سلسله مراتاب ساازمان
سازمانها، آزادي افراد در بیان ايده ها و احساساتشان به هم از جمله مواردي است که به ايجااد 

 کند.می يکپارچگی سازمانی کمک

                                                           
1 . Sandrick,K. 

2 . Safe and Healthy Working 
3 . Adequate and Fair Compensation 
4 . Opportunity for Continued Growth and Scurity 
5 . Social Cohesion in the Organization of Work 
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: اين متغیر در قالب آزادي سخن )حق ابراز مخالفت 1سازمان در  حفظ حقوق اساسي فرد .5

ترسی از طرف وي( برابر )حق واکنش در برابار هماه سرپرست در سازمان بدون هاي با نگرش
مسائل شامل طر  دستمزد، پاداشها و امنیت شغلی( و نافذ بودن سلطه قانون نسبت باه سالطه 

 گیرند.می انسانی مورد توجه قرار

: ايجاد و همبستگی مستقیم تر کار باه 2زندگي خانوادگيهاي تعادل بين کار و ساير جنبه .6

طريق برقراري مفهوم تعادل بین وقت کارگر در  محل کار و وقت او براي فضاي کل زندگی از 
 تواند به میزان زيادي تعادل میان کار و زندگی فرد را ايجاد نمايد. می خانواده اش

هااي : در اين ارتباط مباحث زيادي مطر  شده است. به اين معنی کاه نقش3شغل مناسب اجتماعي

آن به طاور فزايناده ايای مساائل هاي ت صدمات اجتماعی و فعالیتسودمند اجتماعی سازمان و اثرا
شود که سازمانهايی که مسئولیت اجتماعی خود را احسااس اند. چنین برداشت میاصلی کارکنان شده

کنند موجبات حقیر شمردن ارزش کار و حرفه کارکنانشاان کاه مبناايی باراي ارضااء نیااز خاود نمی
 (.11-21: 1973 آورند )والتون،می احترامی آنها است را فراهم

انساانی و اقتصاادي هااي کناار سارمايهمفهومی جديد، پیچیده و مهم است که در 4سرمايۀ اجتماعی
(. اين مفهاوم را 12: 2001، 5صورت موضوعی جهانی مطر  شد )فوکويامااز سقوط ديوار برلین بهپس

بحث باهفاده کردند؛ سپس مفهوم موردايشان از آن استهشناسان معرفی و در پژوهشنخست، جامعه
اخیار، هااي علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهههاي تدريج، توجه انديشمندان در ديگر رشته

: 1383کار رفته است )الوانی و سیدنقوي ، علوم سیاسی، آموزش و پرورش، و مديريت بههاي در حوزه
اسات کاه باا عضاويت کنشاگران و هااي الفعال و بالقو(. اين مفهوم، عبارت از مجموعۀ منافع ب16

معین از هنجارهاا ياا ارزشهاي آيد؛ به عبارتی، مجموعوجود میاجتماعی بههاي ها در شبکهسازمان
(. 9: 2001اند )فوکوياماا، غیررسمی است که اعضاي گروهی مجاز باه همکااري در آن، ساهیمهاي 

شود که بر ها و هنجارهايی را شامل میها، ارزشوابط، گرايشطور کلی، نهادها، رسرمايۀ اجتماعی به
عبارت ديگار، ماراد از (؛ باه4: 2002، 6بساتلراناد )گروتار و فانبین افراد، حاکمهاي ها و تعاملرفتار

کناد ها و هنجارهايی است که مردم را به عمل جمعای قاادر مایسرمايۀ اجتماعی، آن دسته از شبکه
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اسات کاه باا عضاويت هااي (. سرمايۀ اجتماعی، مجموعۀ منافع بالفعل و بالقو154: 1998، 1)ولکاک
آيد؛ به عبارتی، سرمايۀ اجتماعی يعنی منابع وجود میبه2اجتماعیهاي ها در شبکهکنشگران و سازمان

کاه 3روابط متقابال و هادف متقابالهاي اجتماعی همچون اعتماد، هنجارهاي در دسترس در ساختار
عنوان محصاول فرعای رواباط اجتمااعی و کناد و باهدادن کنش جمعی آماده میاي انجامافراد را بر

 (.33: 2001، 4يابد )کاواچیرسمی و غیررسمی نمود میهاي درگیري مدنی در سازمان
توساعه و هاي دهند و راهدست میها اثربخشی خود را ازديگر سرمايه صورت نبودِ سرمايۀ اجتماعیدر

در مفهاوم « اجتمااعی»ۀ واژ (. 92: 1999، 5شاوند )پکساتونو اقتصادي، دشاوار میتکامل فرهنگی 
رواباط  ۀدر شابک ند ودارايی شخصی نیست، که اين منابع ندکمیتاکید  بر اين مسئله سرمايۀ اجتماعی

ولای سارمايۀ ؛ هاا و تجربیااتهاا، مهاارتست از مجموع شناختا انسانی عبارت ۀسرماي قرار دارند.
 ۀواژداريام. هاا ارتبااط و باا آن مشناسایکاه چاه کساانی را می بستگی داردمسئله  ه ايناجتماعی ب

که سرمايۀ اجتماعی مثل سرمايۀ انساانی ياا ماالی، مولاد  کندمیتاکید  بر اين مسئله نیز« هسرماي»
دسات ، باه هادفی م، کاري انجام دهیدموجود آوريارزشی به شود بتوانیم، سبب میاين سرمايه. است

تواناد هیچ فاردي نمی م؛ بنابراين،و نقشی در جهان ايفا کنی انجام دهیم ، مأموريتی را در زندگیبیميا
و 6ديدگاه آدلر(.  از7: 1383پور و حسینی، علمی و شارع( دست يابدبدون سرمايۀ اجتماعی به موفقیت 

اجتماعی، دسترسی ( اولین مزيت مستقیم سرمايۀ اجتماعی، توزيع اطالعات است. سرمايۀ 2002وان )
باودن جااداشاتن و باهباودن، مناسابتند و کیفیت، مربوطکتر را تسهیل میبه منابع اطالعاتی وسیع

نفو ، کنترل و قادرت را دوماین مزيات هاي بخشد. اين دو محقق، ايجاد شبکهاطالعات را بهبود می
: 1998) 7عی اسات. پاورتسسرمايۀ اجتماعی دانسته و معتقدند انسجام، سومین مزيت سرمايۀ اجتماا

( قدرت نوآورانه و اکتشافی سرمايۀ اجتماعی را در دو مسئله دانسته است: نخست، آنکه اين مفهوم 10
گاذارد؛ کمتر جاب توجه آن را کنار میهاي پذيري متمرکز است و ويژگیمثبت معاشرتهاي بر پیامد

دهد و توجه همگان را به اين يه جاي میمثبت را در چهارچوب فراتر بحث سرماهاي دوم، آنکه پیامد
ها ياا حسااب باانکی اي، درست مثل حجم دارايیپولیکند که چطور چنین اشکال غیرنکته جلب می

( بر سودمندي سرمايۀ اجتمااعی 1997) 8بخشی باشند. کلمنمهم قدرت و اثرهاي توانند سرچشمهمی
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نبه و توسعۀ اجتماعی تأکید کارده اسات؛ زيارا از عنوان منبعی براي همکاري، برقراري روابط دوجابه
هااي يافتن باه هادفگرفتن کنشی ماؤثر و دساتپیشعنوان منابعی براي درتوان بهاين مسائل می

 مفید براي افراد توصیف کرده است.هاي عنوان منابع سرماينظر استفاده کرد. او اين روابط را بهمورد
باراي ساازمان هاا يزم  کارکناان اجتمااعی در سرمايه با کاري یزندگ کیفیت بنابراين بررسی رابطه

سازد که بر اساس آن سازمان قاادر خواهاد باود باا اتخاا  خاط می است، چرا که اطالعاتی را فراهم
مطلوب در جهت بهبود عملکرد و ارتقاي بهره وري منابع هاي مناسب و پرداختن به راهکارهاي مشی

 سارمايه باا کااري زنادگی کیفیات وريت اصلی پاژوهش حاضار را رابطاهانسانی گام بردارد. لذا مح
توان گفت مسائله اصالی پاژوهش می دهد، بنابراينمی اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران تشکیل

 آيا کیفیت زندگی کاري داراي رابطه باا سارمايه اجتمااعی در کارکناان دانشاگاه حاضر اين است که
 باشد؟می تهران

 
 و  شناسيپيشينه و مفه

دهد افراد، مهمتارين مناابع ساازمانی قابال می کیفیت زندگی کاري، فلسفه و اصولی است که نشان
باشند و بايد باا انهاا رفتااري می اطمینان و مسئول هستند، قادر به ايجاد سهم ارزشمندي در سازمان

سات کاه مبتنی بر احترام داشت. کیفیت زندگی کاري شامل فرصت هاايی باراي حال مشاکالتی ا
منافعی را بصورت متقابل براي کارمند و سازمان بهمراه دارد و مبتنی بار همکااري در ماديريت کاار 

(.  کیفیت زندگی کاري، انعکاسی از روابط موجاود باین کارکناان و 63: 1،2006است )روز و همکاران
 ،2)الیاس و ساهاباشدمی محیط کاري آنان است. اين رابطه نشانه اي از میزان سازگاري فرد با شغلش

(. کیفیت زندگی کاري  بصورت مستقیم موجب کاهش غیبت از کار، حاواد  محال کاار، 22: 2005
( کیفیت زندگی کاري 1992) 4(. کاسیو472: 1991 ،3شود )هاولويکمی نارضايتی از کار و ترک شغل

يف کارده اسات را ادراک کارکنان از بهداشت فیزيکی)جسمی( و روانی) هنی( خود در محیط کار تعر
اا کیفیات زنادگی 1توان تعرياف کارد: می )همچنین از نظر وي کیفیت زندگی کاري را به دو روش

کاري مجموعه اي از اهداف و شرايط و عملیات سازمانی شامل: توسعه شغلی، سرپرستی دموکراتیک، 
ضايت شغلی ا کیفیت زندگی کاري ادراک کارکنان از امنیت شغلی، ر2باشد. می شرايط کاري مطمئن

 باشد.می نسبتاً خوب و توانايی ارتقاء و توسعه کاريشان
 سرمايه اجتماعی نیز عبارتند از:هاي برخی نظريه
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ضعیف، معتقد است سارمايۀ اجتمااعی را هاي گذار نظريۀ پیوند، بنیان2: گرانووتر1نظريۀ پيوند ضعيف

هاا و... ها، همکاريرواباط میاان دوساتیشدن بر انواع مختلاف لحاظ شدت تکرار و شاملتوان ازمی
سنجید. شدت و استحکام روابط يک گروه اجتماعی در داخل گروه، موجب تضعیف روابط اعضاي آن 

نظر، روابط منسجم میان اعضاي اعتقاد اين صاحب(. به1365: 1973شود )گرانووتر، گروه با بیرون می
شاود و سارمايۀ اجتمااعی را خارجی منجار میي هايک گروه به تضعیف روابط آنان با اعضاي گروه

خاارجی را هااي گروهی، ايجاد روابط با افراد و گروهضعیف درونهاي مقابل، پیونددهد؛ درکاهش می
 (.1973:1374گرانووتر، انجامد )دنبال دارد و به ايجاد سرمايۀ اجتماعی میبه

سازي سرمايۀ اجتماعی براي مفهوم 4، برت1992: اين نظريه را در سال 3نظريۀ شکاف ساختاري
کار گرفت و در آن بر رابطۀ میان فرد و همکارانش در شابکۀ اجتمااعی و همچناین رواباط میاان به

شود. در اين نظريه، منظور از شکاف، نبودِ ارتباط میان دو فارد در ياک همکاران با يکديگر تأکید می
اساس اين نظرياه اگار شود. برزمان تلقی میشبکۀ اجتماعی است که به خودي خود، مزيتی براي سا

کم، باا هام يک فرد در شبکۀ اجتماعی خود با همکارانی که با يکديگر در ارتبااط نیساتند ياا دسات
دار، شاکافهااي ارتباطی ضعیف دارند، رابطه برقرار کند، بیشترين نفع را خواهد بارد. تقويات شابکه

چندان، و افزايش قدرت کنترل بر منابع و زنی دوچانه مزايايی همچون ارزيابی سريع اطالعات، قدرت
توان مفهوم نظريۀ شاکاف سااختاري را بررسای کارد. در ايان ديگر نیز میهاي گوننتايج دارد و به

نظم و نیافته، بایها و افراد مرتبط با هم، سازمانشود اگر روابط میان بازارها، سازماننظريه فرض می
چاه رواباط میاان شود و از آن سوي، هرها تلقی میآور براري آنسودهاي نشده باشد، سرمايتعريف

طور کلی، رسامیت و قانونمنادي شود. بهتر و ساختارمندتر باشد، از اين سرمايه کاسته میها منظمآن
  (.25-21: 2000ساختاري با سرمايۀ اجتماعی تعارض دارد )برت، 

اساس آن، ريشه دارد و بر 1981در سال  6عات لین و کاتور: اين نظريه در مطال5نظريۀ منابع اجتماعي
بحاث، فقاط موجود در شبکه، بدون وجود منابع داخل آن، کارآمد نیست. طبق نظرياۀ موردهاي پیوند

توان سرمايه قلمداد کرد؛ مثالً ممکن است اعضااي شابکه، داراي مناابع منابع موجود در شبکه را می
ارزش محسوب شوند؛ اماا ايان مناابع، تحصیالت عالی باشند و منبعی باجمله قدرت، نفو  و زيادي از
ها نیاز داشته باشد. در مثاال اخیار اگار فارد شمار خواهند آمد که فرد به آنصورتی سرمايه بهتنها در
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خود سارمايه تلقای باهبراي رسیدن به هدفی، نیازمند قدرت نفو  همکاران خود باشاد، آن منباع خود
حساب نخواهناد آماد. باه بیاان عاً ديگر منابع اعضا مانند تحصیالت عالی، سرمايه بهخواهد شد و طب

اند که فارد را در رسایدن باه ارزشمختصر، در اين ديدگاه، اعضاي موجود در شبکه، داراي منابعی با
لحاظ (، سارمايۀ اجتمااعی باه2001) 2نظر لین(. به121: 1999، 1دهد )مک نلهايش ياري میهدف
ساتفادۀ شود که در دسترس و ماورداجتماعی تعريف میهاي عبارت از منابعی محاط در شبکه علمی،

نتیجه، اين مفهوم، دو ويژگی مهم بدين شر  دارد: نخست، آنکه نشان کنشگران اجتماعی هستند؛ در
و اساتفاده دهد منابع محاط در روابط اجتماعی قرار دارند تا افراد؛ دوم، آنکه دسترسی به اين منابع می

نظر، اصول و قضاياي مربوط به نظرياۀ سارمايۀ اجتمااعی را اختیار افراد است. اين صاحبها دراز آن
 بدين شر  مطر  کرده است:

 اجتماعی قرار دارند.هاي اصل ساختاري: منابع ارزشمند محاط در ساختار -
دگی مشاابه صاورت اصل تعامل: اين تعامل معمويً باین کنشاگران همساط  و داراي سابک زنا -

 گیرد.می
صورت مستقیم و غیرمستقیم، کنشگران، حامل اناواعی اجتماعی، بههاي قالب شبکهاصل شبکه: در -

حکم سارمايۀ اجتمااعی باراي کنشاگران لحاظ ساختاري درگوناگون از منابع هستند. منابع محاط به
 ها هستند.شبکه

قالاب هاا درگیري از آنانگیزۀ حفک منابع يا بهرهاساس اين اصل، کنشگران، داراي اصل کنش: بر -
 (.21-18: 2001هدفمند هستند )لین، هاي کنش

پرداز، سرمايۀ اجتمااعی را عباارت از جماع : اين دو نظريه3مدل سرمايۀ اجتماعي ناهاپيت و گوشال

فرد ياا ياک  طريق و ناشی از شبکۀ روابط يکمنابع بالفعل و بالقوۀ موجود در درون، قابل دسترس از
کنند. آنان سرمايۀ اجتماعی را داراي سه بعد اساسای شاناختی، سااختاري و واحد اجتماعی تعريف می

 ها را شر  خواهیم داد.دانند که در ادامه، آنمیهاي رابط
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 (1998ديدگاه ناهاپیت و گوشال )ابعاد سرمايۀ اجتماعی از  -1شکل 

 
 و تعبیرهاا مظااهر، کاه اسات اجتماعی، ناظر باه مناابعی سرمايۀ از اين بعد شناختي: الف( بعد
ايان بعاد از هاي ترين مؤلفهکنند. مهمها را فراهم میگروه مشترک میان معانیهاي نظام تفسیرها، و

مشاترک )شاامل تجربیاات و هااي اند از: زبان و قواعد مشاترک، و حکاياتسرمايۀ اجتماعی عبارت
 .(243-244: 1998ل، )ناهاپیت و گوشاخاطرات مشترک( 

 کند که افرادشخصی را توصیف می از روابط نوعی اجتماعی، سرمايۀ از بعد اين اي:رابطه ب( بعد

 اجتماعی سرمايۀ از بعد اينهاي جنبه ترينکنند. مهممی برقرار هايشانتعامل سابقۀ سبببه يکديگر با

 (.244و هويت )همان:  ها،ها و انتظاراز: اعتماد، هنجارها، الزام اندعبارت
اسات؛  افاراد بینهاي تماس کلی الگوي اجتماعی، بیانگر سرمايۀ عنصر از اين ساختاري: ج( بعد

از: روابط  اندعبارت بعد اينهاي مؤلفهترين داريم. مهم دسترسی چگونه و کسانی چه گويد بهيعنی می
 (.245 مناسب )همان:هاي گروهی، پیکربندي روابط گروهی و سازمان

 عبارتند از:پژوهش هاي مرتبط با متغیرهاي ینهبرخی پیش
کااري باا زنادگیبررسی رابطاه کیفیات"( پژوهشی را تحت عنوان 1385عبدالملکی و همکاران)

ايان هااي انجام دادند، يافته "وري در کارکنان اداري و آموزشی غیر هیات علمی دانشگاه شاهدبهره
یفیت زندگی کاري و ابعااد آن باا میازان بهاروه وري کارکناان داراي تحقیق حاکی از آن است که ک

( به بررسای رابطاه سارمايه اجتمااعی و کیفیات 1385باشد. غفاري و اونق)رابطه مثبت و معنادار می
زندگی کاري در کارکنان شهر گنبد کاووس پرداختند. نتايج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار سرمايه 

(  به بررسای رابطاه سارمايه اجتمااعی و 1388زندگی کاري بود. فیضی ومحمد ) اجتماعی با کیفیت
کیفیت زندگی کاري میان کارکنان و مديريت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت  ايران پرداختناد. 
نتايج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار سرمايه اجتماعی با کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن بود. حسن 

( به بررسی اثر سرمايه اجتماعی بر تعالی سازمانی پرداختند. نتاايج بیاانگر 1389مرين و مقیمی)زاده ث
 اثر مثبت و معنادار سرمايه  اجتماعی بر تعالی سازمانی و ابعاد آن بود. 

( به شناسايی تاثیر کیفیت روابط انسانی کارکنان در ارزياابی 1390محسنی تبريزي و فدائی صابر)
زندگی کاري پرداختند. نتايج بیانگر تاثیر مثبت و معناادار رواباط انساانی کارکناان در  آنان از کیفیت
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تاأثیر سارمايۀ ( در پژوهش خاود، 1390تاب )ارزيابی آنان از کیفیت زندگی کاري بود. ديور و جهان
و دهد سارمايۀ اجتمااعی اند و نتايج تحقیق آنان نشان میرا بررسی کرده اجتماعی بر احساس امنیت

( جايگااه سارمايۀ 1390نیاا و بیگلاري )ابعاد آن با احساس امنیت و ابعادش رابطۀ مثبات دارد. حافک
سرمايۀ اجتماعی بر  تحقیق آناناساس نتايج براند و راهبردي را بررسی کردههاي اجتماعی در تصمیم

شاامل ناصار آن )يک از عهر بر و همچنین عامطور راهبردي بههاي تصمیم موجود در عناصر فکري
 گذارد. می دارامثبت و معن خاص اثرطور ساختاري( به وهاي صر انسانی، رابطاعن

( به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاري بر سرمايه اجتماعی در کارکنان 1390طاهريان و همکاران)
ناادار بار شرکت رجاء پرداختند. نتايج نشان داد کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن داراي اثار مثبات و مع

 باشد. می متغیر سرمايه اجتماعی و ابعاد آن در کارکنان
فکاري در  ۀتأثیر ابعاد سرمايۀ اجتماعی بار سارماي ( در پژوهش خود،1392) و همکاران حشمتی

بین سرمايۀ اجتماعی و ابعاد آن با ها تحقیق آننتايج اساس اند. بر)ع( را تبیین کردهدانشگاه امام علی 
 کمتارين باه سارمايۀ اجتمااعیهااي و بعد رابطرد مثبت و معنادار وجود داهاي رابط ،فکري ۀسرماي
( باه بررسای رابطاه باین کیفیات 1392بستگی دارد. عبدالهی و بهرامای)همفکري  ۀسرمايبا  میزان

زندگی کاري و مراحل مسیر شغلی در کارکنان پرداختند. نتاايج بیاانگر رابطاه مثبات و معناادار باین 
 ی کاري و مراحل مسیر شغلی در کارکنان است. کیفیت زندگ

( به بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاري و ارتباط ان با رضايت شاغلی در 1392 اکريان و همکاران)
کارکنان صنعت خودرو سازي پرداختند. نتايج نشان داد کاه کیفیات زنادگی کااري و ابعااد آن داراي 

 باشد. می آنرابطه مثبت و معنادار با رضايت شغلی و ابعاد 
(  به طراحی مدل تبیین رابطه  باین کیفیات زنادگی کااري و سارمايه اجتمااعی 1393پیدايی )

کارکنان پرداخت. نتايج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار کیفیت زندگی کاري باا سارمايه اجتمااعی 
 بود. 

ارکنان پرداختناد. ( به بررسی رابطه سرمايه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی ک1393مجیبی و نبوي)
نتايج بیانگر رابطه مثبت و معنادار سرمايه اجتماعی با مسائولیت اجتمااعی کارکناان باود. حمیادي و 

( به بررسی رابطه کیفیت زندگی کااري باا ساط  مشاارکت و اساترس در کارکناان 1393همکاران)
شارکت و رابطه منفای و پرداختند. نتايج بیانگر رابطه  مثبت و معنادار  کیفیت زندگی کاري با سط  م

( باه تبیاین 1393زاهدي و همکااران) باشد.می معناداري کیفیت زندگی کاري با استرس در کارکنان
رابطه سرمايه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاري کارکنان پرداختند. نتايج بیانگر رابطه مثبات و 

کارکناان باود. رحیمای و آقاا باباايی معنادار رابطه سرمايه اجتماعی سازمانی با کیفیت زندگی کاري 
( به بررسی رابطه سرمايه اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار در اعضاي هیات علمی دانشگاه 1393)
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پرداختند. نتايج بیانگر رابطه مثبت و معنادار سرمايه اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کاار در اعضااي 
 هیات علمی دانشگاه کاشان بود. 

( به بررسی رابطه بین هوش اخالقی و سرمايه اجتمااعی باا مسائولیت 1394ن)رحیمی و همکارا
پذيري پرداختند. نتايج بیانگر آنند که هوش اخالقی و سرمايه اجتماعی داراي رابطه مثبت و معنادار با 

 باشند. می مسئولیت پذيري
ت. نتاايج بیاانگر ( به بررسی رابطه سرمايه اجتماعی با فعالیت شغلی کارکنان پرداخ1394کاوسی)

( باه 1394رابطه مثبت و معنادار سرمايه اجتماعی با فعالیت شغلی کارکنان بود. میرکمالی و همکاران)
شناسايی عوامل استرس زاي شغلی و رابطه آن با کیفیات زنادگی کااري در اعضااي هیئات علمای 

یفیت زندگی کااري اعضاا پرداختند. نتايج بیانگر رابطه منفی و معنادار عوامل استرس زاي شغلی با ک
کیفیات زنادگی هاي ( به بررسی کارکرد1394باشد. مهداد، زري بافان و مهديزادگان)می هیئت علمی

کاري براي بهره وري کارکنان با تاکید بر بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی پرداختند. نتايج بیاانگر 
گی شغلی و فرسودگی بودند. موسایوند کیفیت زندگی کاري با بیگانهاي رابطه منفی و معنادار کارکرد

( به ارزيابی سط   سرمايه اجتماعی و رابطه رگرسیونی آن با تعالی ساازمانی 1394و شفیع پور مطلق)
پرداختند. نتايج بیانگر رابطه مثبت و معنادار سرمايه  اجتماعی با تعالی سازمانی و ابعاد آن بود. رستمی 

فیت زندگی کاري بر عملکرد شغلی با میاانجی گاري توانمناد ( به بررسی  تاثیر کی1394و همکاران)
سازي روانشناختی پرداختند. نتايج بیانگر اثر مستقیم  مثبت و معنادار کیفیت زندگی کاري بر عملکرد 
شغلی و اثر غیرمستقیم  مثبت و معنادار کیفیت زندگی کاري بر عملکرد شغلی باا باا میاانجی گاري 

( به بررسی رابطاه سارمايه اجتمااعی و 1394ود. سید عامري و همکاران)توانمند سازي روانشناختی ب
کیفیت زندگی کاري در کارکنان اداره کل ورزش جوانان اساتان آ ربايجاان غربای پرداختناد. نتاايج 
بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار سرمايه اجتماعی با کیفیت زندگی کاري و ابعااد آن باود. مارگارتاا 

کیفیت زندگی کااري پاارادايم توساعه در روانشناسای و  "نامه خود با عنوان ر پايان(د1992) 1سوسانا
به دو هدف دست يافت. هدف اول توصیف توسعه پاارادايم   "کارکنانهاي کاربرد عملی آن بر شیوه

عملی از اين توسعه پاارادايم در هاي کیفیت زندگی کاري در زمینه روانشناسی صنعتی و تعیین کاربرد
پارادايم کیفیت زندگی کاري شاامل هاي کارکنان و هدف دوم از اين مطالعه بررسی کاربردهاي هشیو

طراحی شغل، انتخاب، ارزيابی عملکرد، آموزش و توسعه، جبران خدمت و روابط کااري اسات کاه باا 
 120گیري شده است که اين پرسشانامه بار روي مورد در دو مقیاس اندازه 54يک پرسشنامه داراي 

نفر از کارکنان در آفريقاي جنوبی انجام شده است و در آخر هم نتايج بررسی نشان داد، کاه اعضااي 

                                                           
1. Susanna  Margaretha 
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بار طباق پاارادايم  1کارکناانهااي گروه تحقیق نگرش مثبتی نسبت به کیفیت زندگی کاري و شیوه
 ها، داشتند. کیفیت زندگی کاري يک زمینه گسترده در سازمان

تعاارض ارزش، هاي بررسی رابطه بین متغیر"مه خود که با عنوان ( درپايان نا1998)2ييوري کی
داري بین تعاارض ارزش، رابطه معنی "  3رضايت شغلی، کیفیت زندگی کاري  و عالقه به ترک شغل

در مقالاۀ خاود  4رضايت شغلی، کیفیت زندگی کاري  و عالقه به ترک شغل پیدا کرد. فیلد و اساپنس
هاااي ( معتقدنااد بساایاري از يااادگیري2000« )ساارمايۀ اجتماااعی يااادگیري غیررساامی و»عنوان بااا

راد رخ اااانشاده باین افريزيالب وظايف روزمره و اغلب در تعامالت اجتماعی برنامهاقغیررسمی در
کنناد کاه توساط مختلف سازمان منتقل میهاي غیررسمی، دانش را به حوزههاي دهند. يادگیريمی

هااي پردازناد. ياادگیريکنند به تبادل داخلای و خاارجی مایا تفسیر میها اطالعات پراکنده رشبکه
غیررسامی، اعضااي ساازمان را هاي يابد که در آن، شبکهغیررسمی با شکلی از يادگیري تکامل می

طريق برقراري رواباط متقابال، ها ازدانند؛ زيرا آنارتباطی متقابل در يادگیري سازمانی میهاي کانال
 کنند.پذير میرا براي افراد امکان تبادل دانش

( معتقدند وقتی سرمايۀ اجتماعی باي باشاد: در رواباط باین افاراد، انتقاال 2002گروتار و بستلر )
ياباد؛  ها کااهش میاساتفادۀ افاراد از فرصاتشود و از اين طرياق، سوءسادگی انجام میاطالعات به

حاوزۀ نتیجه، شدت مشاکل شکسات باازار دردر شود وانتقال اطالعات در محیط سازمان تسهیل می
غیررسامی، مناافع حاصال از هااي طرياق شابکهجمعای ازهااي فعالیت -يابد؛ اطالعات کاهش می

گیارد؛ اعتمااد متقابال، آساانی صاورت میدهد و انتقال اطالعاات بههمکاري و توافق را افزايش می
اثار ايان تاالش گذارناد و دراشتراک میرا بهمبناي يادگیري سازمانی است؛ افراد، دانش ضمنی خود 

گیرد؛ کیفیت و گشودگی روابط بین افراد در ساطحی جمعی و مشارکتی، يادگیري سازمانی شتاب می
تواند باه وضاع ياا ايجااد گروه میهاي نتیجه، توانايی يادگیري زياد است؛ دستاوردباي قرار دارد و در

 زمان کمک کند. استاندارد يادگیري متقابل براي کل سا
(  به بررسی رابطاه سارمايه اجتمااعی، رضاايت شاغلی  و کیفیات زنادگی کااري 2003) 5رکونا

پرداخت.  نتايج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار سرمايه اجتماعی و رضايت شغلی با کیفیت زنادگی 
آفريناان بار عملکارد ( به بررسی تاثیر سرمايه اجتماعی و تواناايی کار2005) 6کاري بود.  لین و يوان

کارکنان پرداختند. نتايج بیانگر تاثیر مثبت و معنادار سرمايه اجتماعی و توانايی کارآفرينان بر عملکارد 

                                                           
1. Personnel Practices 
2 .Lauri Kay, G,W. 
3 .Desiree to Leave job 
4 . J. Field and L. Spence 
5 . Requena , Felix 
6 . Lin, S., and Yin-Mei H. 
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( به بررسی رابطه سرمايه اجتمااعی، مشاارکت، انساجام و 2006)1باشد. کروز و همکارانمی کارکنان
ی پرداختند. نتايج بیاانگر رابطاه  مثبات و تعامالت اجتماعی با بهبود عملکرد و ارتقاي کیفیت سازمان

معنادارسرمايه اجتماعی، مشارکت، انسجام و تعامالت اجتماعی باا بهباود عملکارد و ارتقااي کیفیات 
 سازمانی بود. .  

( به بررسی رابطه سرمايه اجتماعی با جهت گیري کارآفرينانه و منابع 2007)2 نان چن و همکاران
گر رابطه مثبت و معنادار سرمايه اجتماعی با جهات گیاري کارآفريناناه و سازمانی پرداخت. نتايج بیان

( به بررسی رابطه کیفیت زنادگی کااري باا اساترس و 2010)3باشد. بوياس و وايندمی منابع سازمانی
فرسودگی شغلی در کارکنان پرداختند. نتايج بیانگر رابطه منفی، معکاوس و معناادار کیفیات زنادگی 

(  باه بررسای رابطاه سارمايه 2010)4رسودگی شغلی است. روسالن و همکاارانکاري با استرس و ف
اجتماعی و کیفیت زندگی کاري در کارکنان پرداختند. نتايج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار سرمايه 

(به بررسی تااثیر شارايط روانشاناختی 2014)5اجتماعی با کیفیت زندگی کاري بود. سیدلر و همکاران
توسعه فرسودگی عاطفی کارکنان پرداختند. نتايج بیانگر اثر منفای، معکاوس و معناادار  محیط کار بر

( به بررسی اثر کیفیت 2014)6شرايط روانشناختی محیط کار بر فرسودگی عاطفی کارکنان است. اردم
زندگی کاري بر بیگانگی شغلی کارکنان پرداخت. نتايج بیانگر رابطه منفی، معکوس و معنادار کیفیات 

 ندگی کاري با بیگانگی شغلی کارکنان است. ز
 با توجه به مبانی نظري و تجربی پژوهش، فرضیات مطالعه حاضر عبارتند از:

 کیفیت زندگی کاري داراي رابطه معنادار با سرمايه اجتماعی و ابعاد آن در کارکناان دانشاگاه .1
 باشد.می تهران

 تهاران مايه اجتماعی در کارکنان دانشگاهابعاد کیفیت زندگی کاري داراي رابطه معنادار با سر .2
 باشد.می

ابعاد کیفیت زندگی کاري داراي رابطه معنادار با  بعد شناختی سارمايه اجتمااعی در کارکناان  .3
 باشد.می تهران دانشگاه

ابعاد کیفیت زندگی کاري داراي رابطه معنادار با  بعد ساختاري سرمايه اجتمااعی در کارکناان  .4
 باشد.می تهران دانشگاه

                                                           
1 . Krause, D. R., Handffield, R. B. & Bevlerly, B.T. 
2 . Nan-Chen, C., Lun-Chung, T., Wei-Ming, O., and Kai-Ti, C. 
3 . Boyas, J. &Wind, L. H.   
4 . Roslan,A; Russayani ,I; Nor azam,A. 
5 . Seidler, A, Thinschmidt, M., Deckert, S., Then, F., Hegewald, J,Nieuwenhuijsen, K. & Riedel-Heller, S. G.  
6 . Erdem, M. 
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ابعاد کیفیت زندگی کاري داراي رابطه معنادار با بعد رابطه اي سارمايه اجتمااعی در کارکناان  .5
 باشد.می تهران دانشگاه

 
 روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به فلسفه پژوهش، پژوهش کمی، با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردي و 
وش مورد استفاده روش توصیفی و از نوع مطالعاات ر ا و تحلیل آنها،از لحاظ شیوه جمع آوري داده ه

 باشد.می همبستگی
بارآورد حجام  باراي نفر هساتند. 4329ه تهران به تعداد جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگا

باا اساتفاده از  و نفري تعیاین گردياد 381نمونه از جدول مورگان استفاده شد لذا حجم نمونه آماري 
 .شدندساده اعضاي نمونه انتخاب  روش نمونه گیري تصادفی

 ابزار پژوهش عبارتند از: 
 30در پژوهش حاضر جهت گاردآوري داده هاا از پرسشانامه محقاق سااخته   کيفيت زندگي کاري:

( در جهات سانجش کیفیات زنادگی کااري 1973سوالی کیفیت زندگی کاري بر مبناي مدل والتون)
صورت گرفته توسط محقق و بر هاي س از بررسیتهران که پ پرورش و آموزش مديران مدارس اداره

اساس مطالعات نظري و تجربی در مفهوم کیفیت زندگی کاري )ابعاد وشاخص هاا( انتخااب گردياد، 
 باشند.هاي میدرجاساس مقیاس لیکرت پنجسوال بر 30بعد و  8استفاده شد. اين پرسشنامه داراي 

ساوالی  27ابعاد آن از پرسشنامه محقق ساخته  جهت سنجش سرمايه اجتماعی و  سرمايه اجتماعي:
( به منظور سنجش سرمیه اجتماعی و ابعااد آن در ماديران 1998بر مبناي ديدگاه ناهاپیت و گوشال)

صورت گرفته توسط محقق و بر اسااس هاي تهران که پس از بررسی پرورش و آموزش مدارس اداره
)ابعاد وشاخص ها( انتخاب گرديد، استفاده شاد.  مطالعات نظري و تجربی در مفهوم سرمايه اجتماعی

 باشد.هاي میدرجاساس مقیاس لیکرت پنجسوال و بر 27بعد و  3اين پرسشنامه داراي 
 

 ابعاد و سوايت پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاري  -3جدول 

 شماره سوايت تعداد سوايت متغیر 

 1-4 4 پرداخت منصفانه و کافی 1

 5-8 4 کار ايمن و بهداشتیمحیط  2

 9-12 4 فرصت رشد و امنیت مداوم 3

 13-17 5 قانون گرايی 4

 18-20 3 وابستگی اجتماعی 5

 21-23 3 فضاي کلی زندگی 6

 24-27 4 يکپارچگی و انسجام 7
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 28-30 3 فرديهاي توسعه قابلیت ها و مهارت 8

 1-30 30 کیفیت زندگی کاري 9

 
 
 

 وايت پرسشنامه سرمايه اجتماعیابعاد و س  -4جدول 

 شماره سوايت تعداد سوايت متغیر 

 1-9 9 بعد شناختی 1

 10-18 9 بعد ساختاري 2

 19-27 9 بعد رابطه اي 3

 1-27 27 سرمايه اجتماعی 4

 
ابزار مدنظر بار  .در پژوهش حاضر جهت تعیین پايايی ابزار پژوهش از روش آلفاي کرانباخ استفاده شد

پاسخگو که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا و سپس ضرايب پايايی مدنظر محاسبه  30روي 
 ارائه خواهد شد.5شد که نتايج آن در جدول 
 ضرايب پايايی مقیاس کیفیت زندگی کاري و سرمايه اجتماعی -5جدول 

 آلفاي کرانباخ شماره سوايت تعداد سوايت ابعاد کیفیت زندگی کاري 

 86/0 1-4 4 صفانه و کافیپرداخت من 1

 82/0 5-8 4 محیط کار ايمن و بهداشتی 2

 85/0 9-12 4 فرصت رشد و امنیت مداوم 3

 89/0 13-17 5 قانون گرايی 4

 90/0 18-20 3 وابستگی اجتماعی 5

 92/0 21-23 3 فضاي کلی زندگی 6

 88/0 24-27 4 يکپارچگی و انسجام 7

 84/0 28-30 3 فردي هايتوسعه قابلیت ها و مهارت 8

 90/0 1-30 30 کیفیت زندگی کاري 9

 87/0 1-9 9 بعد شناختی 10
 80/0 10-18 9 بعد ساختاري 11
 89/0 19-27 9 بعد رابطه اي 12
 85/0 1-27 27 سرمايه اجتماعی 13

شانامه با توجه به نتايج حاصل از تحلیل ضرايب پايايی آلفاي کرانباخ ،از آنجا که ضرايب پاياايی پرس
توان گفت ابزار از ويژگای می قرار دارد 93/0تا  85/0کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن در دامنه حداقل 

پايايی مناسب برخوردار است، همچنین از آنجا که ضرايب پايايی پرسشنامه سرمايه اجتماعی و ابعااد 
پاياايی مناساب برخاوردار  توان گفت ابازار از ويژگایمی قرار دارد 92/0تا  80/0آن در دامنه حداقل 
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است.جهت تعیین روايی مقیاس کیفیت زندگی کاري و مقیاس سرمايه اجتماعی در پژوهش حاضار از 
تکنیک تحلیل عاملی تائیدي استفاده شد. هدف اصلی اين نوع تکنیک نیز آزمون فرضایاتی در بااب 

باا نشاانگرها و بارازش مادل تعداد عوامل زيربنايی موجود در مجموعه اي از متغیرها، روابط عاملها 
 باشد و زمانی بکاارمی اندازه گیري با توجه به مبانی نظري و تجربی در باب يک مجموعه از متغیرها

رود که عوامل مکنون موجود در يک مجموعه از متغیرها داراي ياک ساط  باشاند، طاوري کاه می
 مکنون ما خود ناشی از عوامل مکنون ديگر نباشند.هاي عامل

 پژوهشهاي برازندگی تحلیل عاملی تائیدي مرتبه اول ابزارهاي شاخص -6جدول 

 سرمايه اجتماعی کیفیت زندگی کاري مالک شاخص رديف

: P خی دو 1 051/0 UP 18/569 33/509 

 428 471 - درجه آزادي 2

 1.19 1.21 و کمتر 2 نسبت 3

4 RMSEA 05/0  031/0 039/0 و پاينتر 

5 CFI 92/0 93/0 9/0حداقل 

6 GFI 90/0 91/0 9/0حداقل 

7 AFGI 90/0 90/0 9/0حداقل 

8 PGFI 69/0 58/0 5/0حداقل 

انادازه گیاري تحلیال عااملی تائیادي هاي برازندگی در مدلهاي با توجه به نتايج حاصل از شاخص
در انادازه گیاري ابزارهاا هاي توان گفت: مقدار خی دو حاصل در تماامی مادلمی پژوهشهاي ابزار

مای معنادار نمی باشد و حاکی از برازش مدل مفهومی با مدل تجربی ابزار مد نظار دارد 05/0سط  
اندازه گیري ابزارها نیز با توجاه باه هاي باشد. همچنین نسبت خی دو بر درجه آزادي در تمامی مدل

 مالک مد نظر بیانگر برازش مناسب مدل مفهومی ابزارها با داده هاست.
اندازه گیري ابزارها در دامنه مالک قابل قبول قرار دارد هاي در تمامی مدل RMSEAمقدار شاخص 

باشد. مقاادير می اندازه گیري ابزارهاهاي و اين امر نیز گوياي مقدار خطاي قابل قبول در تمامی مدل
اندازه گیري ابزارهاا نیاز باا توجاه باه هاي در تمامی مدل  PGFIو CFI ،GFI،AGFIهاي شاخص

 اندازه گیري ابزارهااهاي گردند و نشانگر برازش مناسب تمامی مدلمی ک مدنظر مطلوب ارزيابیمال
هااي تاوان گفات: تماامی ابزارمای اندازه گیري ابزارهاا؛هاي باشد. بنابراين با توجه به نتايج مدلمی

 باشند.می پژوهش داراي برازش مناسب و قابل قبول)روايی(
 
 يافته ها

هااي آماري و با استفاده از نارم افزارهاي جهت تجزيه و تحلیل داده ها از تکنیک در پژوهش حاضر 
بشر  زير استفاده خواهد شد. در تحلیل توصیفی داده ها از جداول توزيع  LISREL و SPSS آماري

پراکندگی) انحراف معیار و وارياانس( هاي مرکزي)نما،میانه و میانگین(، شاخصهاي فراوانی، شاخص
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آماري ضاريب همبساتگی پیرساون و هاي تفاده خواهد شد. در آزمون سوايت پژوهش از تکنیکاس
  رگرسیون چند متغیره خطی استفاده شد.

 بررسی توصیفی وضعیت متغیر کیفیت زندگی کاري و سرمايه اجتماعی -7جدول 
 انحراف استاندارد میانگین فراوانی متغیر رديف

 02/1 23/3 381 کیفیت زندگی کاري 1

 08/1 19/3 381 پرداخت منصفانه و کافی 2

 09/1 24/3 381 محیط کار ايمن و بهداشتی 3

 05/1 36/3 381 فرصت رشد و امنیت مداوم 4

 01/1 17/3 381 قانون گرايی 5

 04/1 31/3 381 وابستگی اجتماعی 6

 06/1 09/3 381 فضاي کلی زندگی 7

 03/1 21/3 381 يکپارچگی و انسجام 8
 07/1 29/3 381 فرديهاي توسعه قابلیت ها و مهارت 9

 03/1 36/3 381 سرمايۀ اجتماعی 10
 06/1 21/3 381 بعد شناختی 11
 04/1 42/3 381 بعد ساختاري 12
 09/1 47/3 381 ايبعد رابطه 13

کندان فرضيه اول: کيفيت زندگي کاري داراي رابطه معنادار با سرمايه اجتمداعي و ابعداد  ن در کار

 باشد.مي تهران دانشگاه

 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري با سرمايه اجتماعی و ابعاد آن -8جدول 

 متغیر 
 مستقل

 متغیر 
 وابسته

 فراوانی
ضاااااااريب 

 همبستگی

 رتبه
 همبستگی

 سط  
 معناداري 

 کیفیت زندگی کاري

 05/0  - 265/0 381 سرمايه اجتماعی

 05/0  2 294/0 381 بعد شناختی

 05/0  3 213/0 381 بعد ساختاري

 05/0  1 355/0 381 ايبعد رابطه

توان گفات: متغیار کیفیات زنادگی می با توجه به نتايج حاصل از تحلیل ضرايب همبستگی پیرسون
باشد.  می 05/0( درسط  265/0کاري داراي رابطه مثبت و معنادار با متغیر سرمايه اجتماعی به مقدار)

 05/0ی کاري داراي رابطه مثبت و معنادار با  ابعاد متغیر سرمايه اجتماعی در سط  متغیر کیفیت زندگ
( و بعد 213/0(، بعد ساختاري)294/0باشد. مقادير همبستگی کیفیت زندگی کاري با بعد شناختی )می

توان گفات  بعاد رابطاه اي داراي می (می باشد. با توجه به مقادير همبستگی مذکور355/0رابطه اي)
 باشد.می دگی کارياشترين همبستگی و بعد ساختاري داراي کمترين همبستگی با متغیر کیفیت زنبی
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فرضيه دو : ابعاد کيفيت زندگي کاري داراي رابطده معندادار بدا سدرمايه اجتمداعي  در کارکندان 

 باشد.مي تهران دانشگاه

 
 بررسی رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاري با سرمايه اجتماعی - 9جدول

 
 فراوانی ابعاد کیفیت زندگی کاري

 ضريب رگرسیونی ضريب  همبستگی

R رتبه Sig. Beta رتبه Sig. 

 05/0 1 216/0 05/0 1 296/0 381 پرداخت منصفانه و کافی 1

 05/0 8 089/0 05/0 8 165/0 381 محیط کار ايمن و بهداشتی 2

 05/0 3 175/0 05/0 3 262/0 381 فرصت رشد و امنیت مداوم 3

 05/0 5 144/0 05/0 5 224/0 381 قانون گرايی 4

 05/0 4 161/0 05/0 4 241/0 381 وابستگی اجتماعی 5

 05/0 6 125/0 05/0 6 209/0 381 فضاي کلی زندگی 6

 05/0 2 193/0 05/0 2 277/0 381 يکپارچگی و انسجام 7

8 
هاي توسعه قابلیت ها و مهارت

 فردي

381 
182/0 7 05/0 102/0 7 05/0 

 375/0 ضريب همبستگی چندگانه
F 

26/11 
Sig. 

 05/0 
 140/0 ضريب تعیین چندگانه

 134/0 ضريب تعیین اصال  شده

توان گفت: ابعاد متغیر کیفیت زندگی می با توجه به نتايج حاصل از تحلیل ضرايب همبستگی پیرسون
باشد. مقادير همبستگی می 05/0درسط   کاري داراي رابطه مثبت و معنادار با متغیر سرمايه اجتماعی

(، محیط کار 296/0ابعاد کیفیت زندگی کاري با سرمايه اجتماعی عبارتند از: پرداخت منصفانه و کافی)
(، وابساتگی 224/0(، قاانون گرايای)262/0(، فرصت رشاد و امنیات ماداوم)165/0ايمن و بهداشتی)

( و توساعه قابلیات هاا و 277/0ی و انسجام)(، يکپارچگ209/0(، فضاي کلی زندگی)241/0اجتماعی)
توان گفت بعد پرداخت منصافانه می (.  با توجه به مقادير همبستگی مذکور182/0فردي)هاي مهارت

و کافی داراي بیشترين همبستگی و بعد محیط کار ايمن و بهداشاتی داراي کمتارين همبساتگی باا 
 باشد. می سرمايه اجتماعی

تاوان گفات: ضاريب همبساتگی مای از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطایبا توجه به نتايج حاصل 
( ابعااد کیفیات 134/0( و ضريب تعیین اصال  شاده)140/0(، ضريب تعیین چندگانه)375/0چندگانه)

معناادار اسات و بیاانگر آن  05/0در ساط   Fزندگی کاري با سرمايه اجتماعی با عنايت به شاخص 
مای واريانس متغیر سرمايه اجتماعی %4/13قادر به تبیین معنادار است که ابعاد کیفیت زندگی کاري 

باشند. ابعاد متغیر کیفیت زندگی کاري داراي اثر مثبت و معنادار بر متغیر سارمايه اجتمااعی درساط  
باشد. مقادير اثر)ضرايب رگرسیونی استاندارد شده( ابعاد کیفیات زنادگی کااري بار سارمايه می 05/0

(، فرصات 089/0(، محیط کار ايمن و بهداشاتی)216/0ز: پرداخت منصفانه و کافی)اجتماعی عبارتند ا
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(، فضاااي کلاای 161/0(، وابسااتگی اجتماااعی)144/0(، قااانون گراياای)175/0رشااد و امنیاات مااداوم)
(.  باا 102/0فاردي)هااي ( و توسعه قابلیت ها و مهارت193/0(، يکپارچگی و انسجام)125/0زندگی)

تاوان گفات بعاد پرداخات مای ر اثر)ضرايب رگرسیونی استاندارد شاده( ماذکورتوجه به مقادير مقادي
منصفانه و کافی داراي بیشترين اثر و بعد محیط کار ايمن و بهداشتی داراي  کمترين اثر بار سارمايه 

 باشد.می اجتماعی
 

اجتمداعي  در  فرضيه سو : ابعاد کيفيت زندگي کاري داراي رابطه معنادار با بعد شناختي سدرمايه

 باشد.مي تهران کارکنان دانشگاه
 بررسی رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاري با بعد شناختی -10جدول 

 
 فراوانی ابعاد کیفیت زندگی کاري

 ضريب رگرسیونی ضريب  همبستگی

R رتبه Sig. Beta رتبه Sig. 

 05/0 4 222/0 05/0 4 263/0 381 پرداخت منصفانه و کافی 1

 05/0 7 113/0 05/0 7 197/0 381 کار ايمن و بهداشتیمحیط  2

 05/0 5 187/0 05/0 5 233/0 381 فرصت رشد و امنیت مداوم 3

 05/0 6 135/0 05/0 6 214/0 381 قانون گرايی 4

 05/0 1 289/0 05/0 1 346/0 381 وابستگی اجتماعی 5

 05/0 3 248/0 05/0 3 294/0 381 فضاي کلی زندگی 6

 05/0 2 266/0 05/0 2 317/0 381 گی و انسجاميکپارچ 7

8 
هاي توسعه قابلیت ها و مهارت

 فردي

381 
176/0 8 05/0 097/0 8 05/0 

 396/0 ضريب همبستگی چندگانه
F 

57/12 
Sig. 

 05/0 
 157/0 ضريب تعیین چندگانه

 148/0 ضريب تعیین اصال  شده

توان گفت: ابعاد متغیر کیفیت زندگی می پیرسون تگیبا توجه به نتايج حاصل از تحلیل ضرايب همبس
باشاد. مای 05/0کاري داراي رابطه مثبت و معنادار با بعد شناختی متغیر سارمايه اجتمااعی درساط  

مقادير همبستگی ابعاد کیفیت زندگی کاري با بعاد شاناختی سارمايه اجتمااعی عبارتناد از: پرداخات 
(، 233/0(، فرصت رشد و امنیت ماداوم)197/0ن و بهداشتی)(، محیط کار ايم263/0منصفانه و کافی)

 (، يکپارچگی و انساجام294/0(، فضاي کلی زندگی)346/0(، وابستگی اجتماعی)214/0گرايی) قانون
می ذکورااا(. با توجه به مقادير همبستگی م176/0فردي)هاي ( و توسعه قابلیت ها و مهارت317/0)

هااي اراي بیشترين همبستگی و بعد توسعه قابلیات هاا و مهارتتوان گفت بعد وابستگی اجتماعی د
 باشد.می فردي داراي کمترين همبستگی با بعد شناختی سرمايه اجتماعی
تاوان گفات: ضاريب همبساتگی مای با توجه به نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطای

( ابعااد کیفیات 148/0صال  شاده)( و ضريب تعیین ا157/0(، ضريب تعیین چندگانه)396/0چندگانه)
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معناادار اسات و  05/0در سط   Fزندگی کاري با بعد شناختی سرمايه اجتماعی با عنايت به شاخص 
واريانس بعد شناختی متغیر  %8/14بیانگر آن است که ابعاد کیفیت زندگی کاري قادر به تبیین معنادار 

اري داراي اثر مثبت و معنادار بر بعاد شاناختی باشند. ابعاد متغیر کیفیت زندگی کمی سرمايه اجتماعی
باشد. مقادير اثر)ضارايب رگرسایونی اساتاندارد شاده( ابعااد می 05/0متغیر سرمايه اجتماعی درسط  

(، 222/0کیفیت زندگی کاري بر بعد شناختی سرمايه اجتماعی عبارتند از: پرداخت منصافانه و کاافی)
(، 135/0(، قاانون گرايای)187/0رشاد و امنیات ماداوم)(، فرصت 113/0محیط کار ايمن و بهداشتی)

( و توساعه 266/0(، يکپاارچگی و انساجام)248/0(، فضااي کلای زنادگی)289/0وابستگی اجتماعی)
(.  با توجه به مقادير مقاادير اثر)ضارايب رگرسایونی اساتاندارد 097/0فردي)هاي قابلیت ها و مهارت

اعی داراي بیشاترين اثار و بعاد توساعه قابلیات هاا و توان گفت بعد وابستگی اجتمامی شده( مذکور
 باشد.می فردي داراي کمترين اثر بر بعد شناختی سرمايه اجتماعیهاي مهارت

 

 

 

 

فرضيه چهار : ابعاد کيفيت زندگي کاري داراي رابطه معنادار با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي در 

 باشد.مي تهران کارکنان دانشگاه
 ه ابعاد کیفیت زندگی کاري با بعد ساختاريبررسی رابط -11جدول 

 
 فراوانی ابعاد کیفیت زندگی کاري

 ضريب رگرسیونی ضريب  همبستگی

R رتبه Sig. Beta رتبه Sig. 

 05/0 1 229/0 05/0 1 284/0 381 پرداخت منصفانه و کافی 1

 05/0 5 146/0 05/0 5 206/0 381 محیط کار ايمن و بهداشتی 2

 05/0 3 193/0 05/0 3 235/0 381 امنیت مداوم فرصت رشد و 3

 05/0 2 218/0 05/0 2 269/0 381 قانون گرايی 4

 05/0 6 125/0 05/0 6 187/0 381 وابستگی اجتماعی 5

 05/0 7 092/0 05/0 7 163/0 381 فضاي کلی زندگی 6

 05/0 8 077/0 05/0 8 141/0 381 يکپارچگی و انسجام 7

8 
هاااي مهارت توسااعه قابلیاات هااا و

 فردي

381 
227/0 4 05/0 174/0 4 05/0 

 356/0 ضريب همبستگی چندگانه
F 

06/11 
Sig. 

 05/0 
 127/0 ضريب تعیین چندگانه

 118/0 ضريب تعیین اصال  شده

 
توان گفت: ابعاد متغیر کیفیت زندگی می با توجه به نتايج حاصل از تحلیل ضرايب همبستگی پیرسون

باشاد. مای 05/0بطه مثبت و معنادار با بعد ساختاري متغیر سرمايه اجتمااعی درساط  کاري داراي را
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مقادير همبستگی ابعاد کیفیت زندگی کاري با بعد سااختاري سارمايه اجتمااعی عبارتناد از: پرداخات 
(، 235/0(، فرصت رشد و امنیت ماداوم)206/0(، محیط کار ايمن و بهداشتی)284/0منصفانه و کافی)

(، يکپااارچگی و 163/0(، فضاااي کلاای زناادگی)187/0(، وابسااتگی اجتماااعی)269/0اياای)قااانون گر
(.  باا توجاه باه مقاادير همبساتگی 227/0فاردي)هاي ( و توسعه قابلیت ها و مهارت141/0انسجام)
توان گفت بعد پرداخت منصفانه و کاافی داراي بیشاترين همبساتگی و بعاد يکپاارچگی و می مذکور

 باشد.می ن همبستگی با بعد ساختاري سرمايه اجتماعیانسجام داراي کمتري
تاوان گفات: ضاريب همبساتگی مای با توجه به نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطای

( ابعااد کیفیات 118/0( و ضريب تعیین اصال  شاده)127/0(، ضريب تعیین چندگانه)356/0چندگانه)
معنادار اسات و  05/0در سط   Fعنايت به شاخص  زندگی کاري با بعد ساختاري سرمايه اجتماعی با

وارياانس بعاد سااختاري  %8/11بیانگر آن است که ابعاد کیفیت زندگی کاري قادر به تبیین معناادار 
باشند. ابعاد متغیر کیفیت زندگی کاري داراي اثر مثبات و معناادار بار بعاد می متغیر سرمايه اجتماعی

باشد. مقادير اثر)ضرايب رگرسیونی استاندارد شده( می 05/0  ساختاري متغیر سرمايه اجتماعی درسط
ابعاد کیفیات زنادگی کااري بار بعاد سااختاري سارمايه اجتمااعی عبارتناد از: پرداخات منصافانه و 

(، قاانون 193/0(، فرصات رشاد و امنیات ماداوم)146/0(، محیط کار ايمن و بهداشتی)229/0کافی)
(، يکپاااارچگی و 092/0(، فضااااي کلااای زنااادگی)125/0(، وابساااتگی اجتمااااعی)218/0گرايااای)
(.  باا توجاه باه مقاادير مقاادير 174/0فاردي)هااي ( و توسعه قابلیات هاا و مهارت077/0انسجام)

تاوان گفات بعاد پرداخات منصافانه و کاافی داراي می اثر)ضرايب رگرسیونی استاندارد شده( مذکور
 باشد.می ر بر بعد ساختاري سرمايه اجتماعیبیشترين اثر و بعد يکپارچگی و انسجام داراي کمترين اث

 

فرضيه پنجم: ابعاد کيفيت زندگي کاري داراي رابطه معنادار با بعد رابطه اي سرمايه اجتمداعي  در 

 باشد.مي تهران کارکنان دانشگاه
 بررسی رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاري با بعد رابطه اي -12جدول 

 
 فراوانی ابعاد کیفیت زندگی کاري

 ضريب رگرسیونی يب  همبستگیضر

R رتبه Sig. Beta رتبه Sig. 

 05/0 4 257/0 05/0 4 316/0 381 پرداخت منصفانه و کافی 1

 05/0 8 155/0 05/0 8 227/0 381 محیط کار ايمن و بهداشتی 2

 05/0 5 234/0 05/0 5 309/0 381 فرصت رشد و امنیت مداوم 3

 05/0 7 186/0 05/0 7 251/0 381 قانون گرايی 4

 05/0 2 309/0 05/0 2 385/0 381 وابستگی اجتماعی 5

 05/0 3 287/0 05/0 3 336/0 381 فضاي کلی زندگی 6

 05/0 1 342/0 05/0 1 413/0 381 يکپارچگی و انسجام 7

8 
هاااي توسااعه قابلیاات هااا و مهارت

 فردي

381 
281/0 6 05/0 215/0 6 05/0 
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 430/0 ضريب همبستگی چندگانه
F 

86/14 
Sig. 

 05/0 
 184/0 ضريب تعیین چندگانه

 165/0 ضريب تعیین اصال  شده

توان گفت: ابعاد متغیر کیفیت زندگی می با توجه به نتايج حاصل از تحلیل ضرايب همبستگی پیرسون
 باشاد.مای 05/0کاري داراي رابطه مثبت و معنادار با بعد رابطه اي متغیر سرمايه اجتمااعی درساط  

مقادير همبستگی ابعاد کیفیت زندگی کاري با بعد رابطه اي سارمايه اجتمااعی عبارتناد از: پرداخات 
(، 309/0(، فرصت رشد و امنیت ماداوم)227/0(، محیط کار ايمن و بهداشتی)316/0منصفانه و کافی)
(، يکپااارچگی و 336/0(، فضاااي کلاای زناادگی)385/0(، وابسااتگی اجتماااعی)251/0قااانون گراياای)

(.  باا توجاه باه مقاادير همبساتگی 281/0فاردي)هاي ( و توسعه قابلیت ها و مهارت413/0جام)انس
توان گفت بعد يکپارچگی و انسجام داراي بیشترين همبستگی و بعاد محایط کاار ايمان و می مذکور

 باشد. با توجه به نتايج حاصلمی بهداشتی داراي کمترين همبستگی با بعد رابطه اي سرمايه اجتماعی
(، ضاريب 430/0توان گفات: ضاريب همبساتگی چندگاناه)می از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی

( ابعاد کیفیت زندگی کاري باا بعاد رابطاه 165/0( و ضريب تعیین اصال  شده)184/0تعیین چندگانه)
معنادار است و بیانگر آن اسات کاه ابعااد  05/0در سط   Fاي سرمايه اجتماعی با عنايت به شاخص 

مای واريانس بعد رابطه اي متغیر سرمايه اجتماعی %5/16یت زندگی کاري قادر به تبیین معنادار کیف
باشند. ابعاد متغیر کیفیت زندگی کاري داراي اثر مثبت و معناادار بار بعاد رابطاه اي متغیار سارمايه 

ت زنادگی باشد. مقادير اثر)ضرايب رگرسیونی استاندارد شاده( ابعااد کیفیامی 05/0اجتماعی درسط  
(، محایط کاار 257/0کاري بر بعد رابطه اي سرمايه اجتماعی عبارتند از: پرداخات منصافانه و کاافی)

(، وابساتگی 186/0(، قاانون گرايای)234/0(، فرصت رشاد و امنیات ماداوم)155/0ايمن و بهداشتی)
هاا و ( و توساعه قابلیات 342/0(، يکپارچگی و انسجام)287/0(، فضاي کلی زندگی)309/0اجتماعی)

 (.  با توجه به مقادير مقادير اثر)ضرايب رگرسیونی اساتاندارد شاده( ماذکور215/0فردي)هاي مهارت
توان گفت بعد يکپارچگی و انسجام داراي بیشترين اثر و بعد محیط کاار ايمان و بهداشاتی داراي می

 باشد.می کمترين اثر بر بعد رابطه اي سرمايه اجتماعی
 

 بحث و نتيجه گيري

اجتماعی بود. جامعه پژوهش کلیه  سرمايه با کاري زندگی کیفیت رابطه پژوهش حاضر، بررسیهدف 
کارکنان دانشگاه تهران هستند، از اين جامعه با روش نمونه گیري تصادفی ساده، نمونه اي به حجام 

 نفر انتخاب گرديد. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. نتايج بیاانگر 381
 آنند که:

اجتماعی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه تهران مثبت و در سط   سرمايه با کاري زندگی رابطه کیفیت
 باشد.می معنادار 05/0
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 ساط  در و کارکناان دانشاگاه تهاران مثبات در اجتماعی سرمايه با کاري زندگی ابعاد کیفیت رابطه
 .باشدمی معنادار 05/0

 سط  در و کارکنان دانشگاه تهران مثبت در اجتماعی ابعاد سرمايه  با اريک زندگی کیفیت ابعاد رابطه
  .باشدمی معنادار 05/0

( ، محسانی 1388(، فیضای ومحماد )1385نتايج پژوهش حاضر با نتايج مطالعاات غفااري و اوناق)
(، پیادايی 1390(، طاهرياان و همکااران)1390نیاا و بیگلاري )(، حافک1390تبريزي و فدائی صاابر)

(، 1394(، ساید عاامري و همکااران)1393(، رحیمی و آقاا باباايی)1393(، زاهدي و همکاران)1393)
( و روساالن و 2006(، کروز و همکااران )2005(، لین و يوان )2003( ، رکونا )2002گروتار و بستلر )

 ( بصورت مستقیم همخوانی و همسويی دارد. 2010همکاران )
(، 1390تااب )(، ديور و جهان1385عاات عبادالملکی و همکااران )نتايج پژوهش حاضر با نتايج مطال

(،  اکريااان و 1392(، عباادالهی و بهراماای)1392اللهی )حشاامتی، دريکنااده، مهاادي و شاامس
(، حمیادي و 1393(، مجیبای و نباوي)1394(، کاوسای)1394(، رحیمی و همکااران)1392همکاران)
(، موسایوند و 1394د، زري بافان و مهديزادگان)(، مهدا1394(، میرکمالی و همکاران)1393همکاران)

(، مارگارتاا سوساانا 1394(، شاکرالهی و طااهري)1394(، رستمی و همکاران)1394شفیع پور مطلق)
(،  بوياس و وايناد 2007) (، نان چن و همکاران2000(،  فیلد و اسپنس )1998(، ييوري کی )1992)
 ( بصورت غیرمستقیم همخوانی و همسويی دارد.2014( و اردم )2014(، سیدلر و همکاران )2010)

موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیري مناسب ابزار، تجهیزات، پاول، ماواد خاام و 
آن دارد و اين امر در صورتی امکان پذير خواهد بود کاه ايان هاي منابع انسانی آن سازمان در برنامه

ها و خصوصیات فردي و جمعای کارکناان خاود را در راساتاي سازمان ها بتوانند مهارت ها، توانايی 
شود سازمان سلسله مراتب منظم افراد براي دستیابی به می اهداف سازمان بکار گیرند. از اين رو گفته

اهداف مشخص است. مشخصه مشترک تمامی سازمان ها در برخورداري از منابع انسانی اسات، لاذا 
هبردي به منابع انسانی آن را به عنوان دارايی هوشامند و ارزشامند عصر حاضر با نگاه راهاي سازمان

در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و سرمايه اجتماعی کارکنان توجه دارناد. از آنجاا 
که بین اقدامات مديريت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاري رابطه مساتقیمی وجاود دارد، از ايان رو 

یدن به کارکنان، از طريق ارتقاي کیفیت زندگی کاري، کلید موفقیات هار ساازمان حیات مجدد بخش
بهباود عملکارد و از جملاه هااي شود. کیفیت زندگی کاري که به عنوان يکی از رويکردمی محسوب

رود، رويکردي است که موجب همسويی کارکناان می به شمار "عناصر مهم و کلیدي: فرهنگ تعالی
وري يا بهبود آن تا حد بسایار زياادي متااثر از ساط  کیفیات فزايش سط  بهرهشود. امی و سازمان

باشد. کارکنان درخواست دارند که از ديدگاه آنها به مسائل نگريسته شود، زندگی کاري در سازمان می
اقتصادي و غیراقتصادي کارشان تغییراتی داده شود. امروزه اهمیت هاي آنها خواستار آنند که در پیامد
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اقتصادي در حال افازايش اسات باه وياژه در نازد هاي غیراقتصادي در مقايسه با پاداشهاي داشپا
کارکنانی که از آموزش و پرورش باييی برخوردارند. برنامه کیفیت زندگی کاري شامل هرگونه بهبود 

کیفیات  باشد. درنظام ارزشی،درفرهنگ سازمانی است که حاکی از رشد وتعالی کارکنان درسازمان می
تارين متغیار درمعادلاه ماديريت راهباردي گذاري بارروي افاراد را بعناوان مهمزندگی کاري سرمايه

کارکناان باه هااي دهد، به اين معنا که باراين باوراسات کاه بارآورده نماودن نیازموردتوجه قرارمی
سای ياک (. اهاداف اسا58-61، 1،1990ريگنالد(اثربخشی وکارايی بلندمدت سازمان منجر خواهد شد

برنامه کیفیت زندگی کاري اثربخش شرايط کاري بهبود يافته )به طور عمده از ديادگاه کارمنادان( و 
باشد. نتايج مثبت برنامه ماذکور باه اثربخشی سازمانی بیشتر )به طور عمده از ديدگاه کارفرمايان( می

ر ساازمان، گرايای دوسیله شماري از مطالعات پیشین حمايت شده اسات کاه شاامل کااهش غیبات
بهاره وري و هااي بخشای از رکورد"باشادجابجايی پرسنلی کمتر، ارتقاء و رضايت شغلی بیشاتر مای

کیفیات زنادگی هاي بزرگ صنعتی ناشای از کاساتیهاي کاهش کیفیت محصول در برخی از کشور
کارکناان پدياد آماده اسات. کارکناان هااي کاري و تغییراتی است که در عالقه مندي ها و رجحان

درخواست دارند در کارشان نظارت و دخالت بیشتر بیابند. آنان میل دارناد مانناد ياک مهاره در ياک 
دستگاه بزرگ به شمار نیايند. هنگامی که با کارکناان باا احتارام رفتاار شاود و آناان فرصات بیاان 

و مناساب هااي خود را داشته باشند و در تصمیم گیري ها بیشاتر دخالات کنناد واکنشهاي انديشه
  (.155، 2،2000يئو مطلوبی از خود نشان خواهند داد)

شادۀ عنااوين مختلفای همچاون حلقاۀ گاممختلف از سرمايۀ اجتماعی باهاي ها و سمیناردر گزارش
، مطلوبیت اقتصادي، سرمايۀ جذاب، مهاارت اساسای 3توسعه، شاخص رشد و توسعه، چسب اجتماعی
هااي دهندۀ انگیزۀ فردي باه عارفها، ارتقاا و ملتهعهزندگی امروزي، روحیۀ ملی، ويژگی اصلی جام
مجموع، سرمايۀ اجتماعی، نوعی روغن اجتماعی دانساته هنجاري، نهادي و گروهی ياد شده است. در

کاردن مناسابات، چسابندگی هام عین تساهیلشود که در مناسبات بین افراد نقش دارد؛ يعنی درمی
هاا و ماعی است و هم روغن اجتماعی؛ بدان معناا کاه زباريکند؛ به عبارتی هم چسب اجتايجاد می
عین حال، همچون کند و درافراد و واحدها را کم و برخوردها و مناسبات را تسهیل میهاي اصطکاک

، 4دارد )وان دتيک چسب اجتماعی، افراد را کنار هم و در ياک محایط تعامال اجتمااعی نگااه مای
رف اهاا تنهاا باا صاياافتن باه آنبودِ سرمايۀ اجتماعی، دستصورت نهايی که در(. هدف84: 2003
ها کااهش يافتن به آندستهاي وجود سرمايۀ اجتماعی، هزينهشود. باپذير میزياد، امکانهاي هزينه

                                                           
1- Reginald,S. 

2. Lau, R. 

3. Social Glue  

4. J. W. Van Deth 
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واحد نیست؛ بلکه اناواع گونااگون دارد کاه هماه هاي زعم کلمن، سرمايۀ اجتماعی، مقوليابد. بهمی
از يک سااخت اجتمااعی هساتند و دوم، هاي اند: نخست، آنکه شامل جنبکداراي دو ويژگی مشتر

آورنادۀ کنند. کلمن سازمان اجتماعی را پديادمعین افراد درون ساختار را تسهیل میهاي آنکه واکنش
وسیلۀ مفهوم سرمايۀ اجتماعی نظر کلمن، کارکردي که بهسرمايۀ اجتماعی دانسته است؛ به عبارتی از

منزلاۀ مناابع هايی از ساختار اجتماعی باراي کنشاگران اسات کاه باهد، ارزش جنبهشومشخص می
(. در نهايات 64: 1997ها استفاده کنناد)کلمن، يافتن عاليقشان از آنتوانند براي تحققکنشگران می

زير به مسئولین دانشگاه تهران جهت بهبود وضعیت کیفیات زنادگی کااري در کارکناان هاي راهکار
 گردد:می پیشنهاد

 گردد:می جهت تقويت و ارتقاي وضعیت پرداخت منصفانه به مسئولین سازمان پیشنهادات زير ارائه (1

  اعمال مديريت پرداخت منصفانه و عادينه با توجه به میزان ساعات کاري، موقعیت کااري، ناوع
شغل، محل خدمت، سابقه خدمت، رتبه سازمانی، سان و وضاعیت خاانوادگی ؛ اعماال ماديريت 

هیالت مالی از طريق شناخت وضعیت معیشتی کارکنان، شناخت نیازهاا مشاکالت کارکناان، تس
تشکیل بانک اطالعات معیشاتی کارکناان، اولويات بنادي عاديناه کارکناان جهات اساتفاده از 
تسهیالت؛ اعمال مديريت پاداش عادينه و منصفانه با توجه به عملکرد افراد و سازمان؛ پرداخات 

؛ مديريت ساعات کاري کارکنان باا توجاه باه ناوع مالیهاي سهیالت و پاداشحقوق، ت به موقع
شغل و محل خدمت؛ ايجاد و راه اندازي صندوق قرض الحسنه سازمانی در جهت بهبود وضاعیت 

 معیشتی کارکنان.

جهت تقويت و ارتقاي وضعیت محیط کار ايمن و بهداشتی به مسئولین سازمان پیشانهادات زيار  (2
 :گرددمی ارائه

 ه، ايمنی و بهداشتی در باب محیط کار از قبیل: فضاي مناسب، وضعیت تهويهاي رعايت استاندارد
؛ افزايش تجهیزات و امکانات محیط کار با توجه به نوع شاغل، نور، مسائل سرمايشی و گرمايشی

محل خدمت و شر  وظايف شغل؛ نوسازي و بازساازي محایط کاار باا اساتفاده از سابک هاا و 
 نوين کاري.هاي الگو

 هااي توجه به فضاي سابز محیط تقويت و ارتقاي فرهنگ بهداشت و ايمنی در کارکنان سازمان؛
؛ افزايش جذابیت و نشاط در محیط کار با استفاده از چیدمان وسايل و بهره گیاري از رناگ کاري

 آمیزي محیط؛ توجه به سالمت جسمی، روحی، روانی کارکنان به منظور حفک سالمت آنان.

هت تقويت و ارتقاي وضعیت فرصت رشد و امنیت مداوم به مسئولین سازمان پیشانهادات زيار ج (3
 گردد:می ارائه

  بازخورد شغلی؛ يعنی کارکنان را از نتايج مثبت و منفی عملکرد خود آگاه ساخته؛ بهسازي، توساعه
؛ آموزشای؛ ماديريت چرخاه حیاات حرفاه اي کارکناانهااي و غنی سازي شغلی از طريق دوره
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قانونی جهت تضامین امنیات شاغلی هاي مديريت تضمین امنیت شغلی از طريق تدوين سازوکار
بیمه و پرداخات هاي بازنشستگی، برنامههاي پايدار کارکنان؛ تقويت و بهبود اموري از قبیل طر 

رشد وپیشرفت کارکنان با توجاه باه وضاعیت ساازمان از قبیال: ناوع هاي اقساط؛ ايجاد فرصت
ت، اعتبارات و نیازها؛ تقويت و ارتقاي حاس مفیاد باودن و مقبولیات جمعای در کارکناان امکانا

 سازمان؛ مديريت درست و سريع در امور استخدام، گزينش و استخدام رسمی کارکنان.

جهت تقويت و ارتقاي وضعیت قانون گرايی در سازمان باه مسائولین ساازمان پیشانهادات زيار    (4
 گردد:می ارائه

 عملکرد، تالش و فعالیت واقعی کارکنان مدنظر قرار گیرد و ضاوابط جاايگزين رواباط  در ارزيابی
قانون مدارانه؛ تقويت و هاي گردد؛ جديت در اجراي قوانین و مقررات و حمايت همه جانبه از رفتار

سازمانی، وجدان کاري، تعهد و ساالمت  يارتقاي عدالت سازمانی، اخالق سازمانی، رفتار شهروند
ی؛ عدم تبعیض بین مشاغل کارکنان در سازمان و توجه يکسان به کارکنان و مسائل آنهاا؛ سازمان

قاانونی؛ رسایدگی باه شاکايت و مساائل هاي نظارت بر عملکرد کارکنان بر طبق اصول و معیار
قانونی و اخالقای؛ تهیاه، تادوين و پیااده ساازي منشاور هاي کارکنان با توجه به اصول و معیار

ن و تالش در جهت نهادينه سازي آن ؛ افزايش و توسعه داناش کارکناان در بااب اخالقی کارکنا
حق و حقوق فرد و سازمان در قبال يکاديگر؛ تقويات و ارتقااي اصاول اخاالق کااري از قبیال: 

 انضباط، وظیفه شناسی، خدمت صادقانه، قناعت، ساده زيستی و درآمد حالل.

 عی به مسئولین سازمان پیشانهادات زيار ارائاهااااجهت تقويت و ارتقاي وضعیت وابستگی اجتم (5
 گردد:می

  تقويت و ارتقاي روحیه خدمتگزاري در میان کارکنان؛ تقويت و ارتقاي حس مسائولیت اجتمااعی
در میان کارکنان؛ تقويت و ارتقاي انسجام اجتمااعی در میاان کارکناان؛ تادوين و پیااده ساازي 

ديگر)درون ساازمانی( و باا ساازمان هاا، نهادهاا و تعامالت اجتماعی کارکنان با يکهاي سازوکار
 موسسات ديگر)برون سازمانی(.

 گردد:می جهت تقويت و ارتقاي فضاي کلی زندگی به مسئولین سازمان پیشنهادات زير  ارائه (6

  برقراري تعادل مناسب بین زندگی کاري و شخصی کارکنان؛ حمايت سازمان از کارکنان در بااب
خانوادگی؛ ارائه خادمات مشااوره باه کارکناان در خصاوص مساائل  مسائل و مشکالت کاري و

 خانواده، مشاوره شغلی و خانوادگی.-تعارض کار

  تقويت و ارتقاي ارتباطات بین سازمان و خاانواده کارکناان؛ حمايات ساازمان از اداماه تحصایل
ساازي  کارکنان و فراهم نمودن زمینه و جو حمايتی در سازمان؛ تعديل ساعات کاري و متناساب

 آن با شرايط فرد؛  تسريع عمل در تعیین شغل بعد از انتقايت. 

 گردد:می جهت تقويت و ارتقاي يکپارچگی و انسجام به مسئولین سازمان پیشنهادات زير  ارائه (7
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  استفاده از نظرات کارکنان در خصوص چگونگی انجام کارها بصورت مساتقیم ياا غیار مساتقیم؛
و کاري کارکنان با مسائل سازمان و مشارکت در حل آن؛ تشاويق  تفويض اختیار و درگیر نمودن

؛ تقويت و ارتقاي روحیه کار تیمی، مشارکت گروهی، مشورت، تحسین کارکنان در امورات محوله
حس مسئولیت پذيري، وظیفه شناسی، تعهد سازمانی و اعتماد متقابل باین کارکناان و ساازمان؛ 

 فیع از رويکرد فردگرايی به رويکرد گروه گرايی.تغییر رويکرد آيین نامه ارتقاء و تر

 فردي به مسئولین سازمان پیشانهادات زيار ارائاه هاي جهت تقويت و توسعه قابلیت ها و مهارت (8
 گردد:می

 فردي هاي مهارتفردي کارکنان؛ مديريت قابلیت ها و هاي کشف استعدادها، قابلیت ها و مهارت
ويژه آموزشی مورد نیاز سازمان هاي مهارت آموزي و دورههاي امهارائه برنآنها؛  کارکنان؛ پرورش
؛ توجاه و  کارکنان؛حمايت و سرمايه گذاري ساازمان در بااب اساتعداد هااهاي با توجه به قابلیت

هااي احترام به پرسنل به منظور ايجاد روحیه کاري و انگیزه جهت شکوفايی قابلیت هاا و مهارت
 فردي کارکنان.

 
 کتابنامه

کال اماور  اداره و عملکارد کارکناان يکار یکیفیت زندگ ۀرابط یبررس(. 1392اسماعیلی لهمالی، اباصلت )
 171-196صص م،شماره نوزده، اتیپژوهشنامه مال، استان مازندران یمالیات

(. بررسای مقايساه اي میازان بهاره وري در کارکناان 1386امانی آشلوبالغ، مرتضی و عبدالملکی، جمال )
ولتی و غیر انتفاعی با تاکید بر کیفیت زندگی کاري ، هماايش ملای بهاره وري نیاروي انساانی در مدارس د

 آموزش و پرورش ، سازمان آموزش و پرورش استان آ ربايجان شرقی.
هاا. فصالنامۀ مطالعاات (. سارمايۀ اجتمااعی: مفااهیم و نظرياه1383.)میر علیالوانی، مهدي و سیدنقوي، 

 .26-3. صص34و  33. ش9( . سبهبود و تحول) مديريت 

(. طراحی مدل تبیین رابطه  بین کیفیت زندگی کااري و سارمايه اجتمااعی 1393پیدايی، میرمهرداد؛ اونق )

 .41-33،صص17کارکنان. فصلنامه مديريت توسعه و تحول، شماره

رساتان (. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري و عملکرد ماديران مادارس دولتای شه1386تمجیدي، اسداهلل)

 رودسر. پايان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبايی.

 (. بررسای جايگااه سارمايۀ اجتمااعی بار تصامیمات راهباردي.1390)محمد ،بیگلري، رضامحمد ،نیاحافک

 .42-23. صص46. ش8. سمطالعات دفاعی استراتژيک ۀفصلنام

(. اثار سارمايه اجتمااعی بار تعاالی ساازمانی. فصالنامه 1389قیمی، سید محمد)حسن زاده ثمرين، تورج؛ م
 .143-123، صص 3مطالعات مديريت راهبردي، شماره 
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تبیین تاأثیر ابعااد  (.1392. )پايیز حمید اللهی ،،  شمسمحمد ،مهدي، علی ،دريکنده، رسولمحمد، حشمتی
. 4)ع(. فصالنامۀ مطالعاات کم ای در ماديريت. دورۀ  فکري در دانشگاه امام علیۀ اجتماعی بر سرماي ۀسرماي

 .18-1. صص3ش
(. 1393حمیدي، يداهلل؛ مرتضايی، مرضیه؛ حیدري پهلوان، احمد؛ سلطانیان، علیرضا؛ حیادري مقادم، رشاید)

رابطه کیفیت زندگی کاري با سط  مشارکت و استرس در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی. مجلاه ارگوناومی، 
 .24-18، صص 4، شماره2دوره

. مطالعات امنیت اجتمااعی .اجتماعی بر احساس امنیت ۀتأثیر سرماي (.1390. )محمد ،تابجهان، علی، ديور
 .95-73. صص27. ش15دورۀ جديد. س

 اکريان، سید ابوالفضل، تیموري، غالم حیدر، احمد نژاد، ايمان، عباسی نیا، مرضیه، رحماانی، عبدالرساول و 
بررسی ابعادکیفیت زندگی کاري و ارتباط آن با رضايت شغلی در يک صنعت خاودرو  (.1392اصغري، مهدي )

 .36-46، صص 3، شماره1فصلنامه ارگونومی، سال. سازي
(. رابطه سرمايه اجتماعی با بهبود کیفیت محیط کار در اعضاي هیاات 1393رحیمی، حمید؛ آقابابايی، راضیه)

 .205-199، صص55، شماره 14سال  علمی دانشگاهکاشان. فصلنامه رفاه اجتماعی،
(. بررسای رابطاه باین هاوش اخالقای و سارمايه 1394رحیمی، حمید؛ مدنی، سید احمد؛ محمديان، آسیه )

، صاص 1، شماره5، سال 14اجتماعی با مسئولیت پذيري دانشجويان. مجله فرهنگ در دانشگاه اسالمی، دوره
101-125. 

(. بررسای  1394مد؛ ويسمرادي، اکبر؛ بحرينی، ساید صاادق)رستمی، رضا؛ محمدي، عبدالمجید، نظري، مح
تاثیر کیفیت زندگی کاري بر عملکرد شغلی با میانجی گري توانمند سازي روانشناختی شاهروندان.  فصالنامه 

 . 322-309، صص41مديريت شهري، شماره 
بلیغاات اساالمی حاوزه (. مديريت منابع انسانی، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر ت1379زارعی متین، حسن، )

 علمیه قم.
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