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 مقدمه

ها به دنيای رقابتی تبديل شده است برای سازمان و باشدهای اجتماعی میافزون پديدهشکوفايی و توسعه روزجهان امروز شاهد 

طور به(. 0: 1858محرم زاده، ) ای عمل نمايد تا بتواند بقای خود را تضمين کندگونهبرای حفظ بقای خود بايد به که هر سازمان

در کنار يکديگر، مبنايی برای توسعه و عملکرد اقتصادی فرض شده  وجود سه نوع سرمايه )طبيعی، فيزيکی و انسانی( ،سنتی

زيکی، يهای فدر ابتدا عقيده بر اين بود که با باال بردن سرمايه ،برای رسيدن به اهداف سازمانیعالوه، به .(0110، 1)آمبروس است

شود. اما امروزه برخالف گذشته در دستيابی به اهداف مورد نظر هدايت می نهايتاًو ترقی و  جهت رشدمالی و انسانی، سازمان در

های استفاده بهينه از سرمايه (.0: 1852آشنا، شود )های ديگری تحت عنوان سرمايه اجتماعی مطرح میکنار منابع فوق، سرمايه

أم با اعتماد، ويعنی بدون شبکه روابط متقابل بين اعضای سازمان که تمالی، فيزيکی و انسانی در سازمان بدون سرمايه اجتماعی، 

امروزه به اين  (.1858فقيهی و فيضی، ) پذير نيستو هنجارهای سازمانی باشد، امکان هاجهت حفظ ارزشمحبت، دوستی و در

)ژانگ و  نهادهای فعال در آن استها و فزايش سطح سرمايه اجتماعی سازماناند که توسعه هر جامعه در گرو امهم پی برده

اخير رونق گرفته دهه بحث جديدی است که در  ،اهميت روابط اجتماعی و موضوع سرمايه اجتماعی در سازمان (.0116، 0فانگ

 (.1858فقيهی و فيضی، ) ها و اثر بخشی آنان با ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعی در سازمان قرين شده استو موفقيت سازمان

ه با ارزشی کاعضای يک شبکه به مثابه منبع با سرمايه اجتماعی به پيوندها و ارتباطات ميان کندبيان می ،(0110) 8نسيسافر

 2شود، اشاره دارد. اين مفهوم دارای دو بعد اصلی يعنی بعد شناختیمتقابل موجب تحقق اهداف اعضا می خلق هنجارها و اعتماد

، هنجارهای اعتماد ،روابط متقابل ا،هبخش نامحسوس سرمايه اجتماعی مانند ارزش شناختی بهباشد. بعد می 8و بعد ساختاری

روابطی را که در  بعد ساختاری سرمايه اجتماعی و (0118، 6)لوک لی اشاره دارد هاو رفتار و نگرش اعضا اجتماعی، يکپارچگی

گيری جمعی و شفاف و ساختار های جمعی، فرآيند تصميمو شامل تجربيات و فعاليت شود، در نظر داردها يافت میسازمان

و  8لينو)بو گيردمیدربر را کنندد با يکديگر در سازمان برقرار میبدين معنا که ميزان ارتباطی که افرا شود.سازمانی افقی می

 مقياس و شبکه نوع به توجه با اجتماعی کردند، سرمايه استدالل ،(0110) 5هادج و ستون که طورهمان .(0110همکاران، 

 و کمی هایپيشرفت و تحوالت زيرا است، دو چندان های ورزشیسازمان مورد در مطلب اين اهميت است. متفاوت اجتماعی

 یهاسازمان تا شده موجب از طرف ديگر بدنیتتربي و ورزش یريپذمشارکت طبيعت و طرفيک از ورزشی رويدادهای کيفی

  .(0118، 4)جاروی شوند شناخته اجتماعی سرمايه هتوسع و خلق برای یاطهيح عنوانبه ورزشی

ان عنووری بههرهامروز، ب آميزبهتر افراد جامعه است. در دنيای رقابت  زندگی برایتالش  ،وریبهبود بهره برایتالش  ی،از طرف

 هاسازماندر  وریدهد. فلسفه بهبود بهرهمی تشکيلهدف سازمان را  مهمترينبهبود،  استراتژیبر  مبتنی ديدگاه يکفلسفه و  يک

 که تفکری. کند داپي سيستماتيکو نگرش  کند نوآوری، بيافريند، نديشدايب، کند فکربتواند بهتر  انسانی نيرویشود، میموجب 

 ،(1011) و همکاران 11که لوئيس طوریبه (.6: 1841طاهری، ) است آيندهحال و گذشته، خلق و ساختن  جایآن به گيریهدف

سرمايه  .يابی به آن استوری در حقيقت طراحی و ارائه الگوی کامل عمل در سازمان و چگونگی دستبهره د کهندارمی اظهار

تر تبادالت، نرخ پايينهای پاييندهد. هزينهها را تحت تأثير قرار میوری نيروی انسانی سازمانبهره ،مختلف هایاجتماعی از راه

                                                           
1 - Ambrose  

2 - Zhang and Fung 

3 - Francis 

4 - Cognitive dimension 

5 - Structural dimension 

6 - Lock Lee 
7 - Bolino 

8 - Stone and Hughes 

9 - Jarvie 

10 - Lewis 
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هايی است که سرمايه اجتماعی پذيری و بهبود کيفيت محصوالت از جمله راهافراد، تسهيم دانش و نوآوری، ريسکجايی تر جابه

وری برای پيچيدگی محيط کار مستلزم بهبود بهره. (1858)نيکچه فراهانی و نظری،  گذاردوری تأثير میها بر بهرهآن طريقاز 

  ضروری است. های ورزشیی موفقيت سازمانثير بر کيفيت منابع انسانی است و اين براأت

مورد ه غير رکنان وتعهد کا ،کيفيت زندگی کاری ،مشارکت ورزشی ،آفرينیاری رابطه سرمايه اجتماعی با کاردر مطالعات بسي

که سطح باالی سرمايه اجتماعی به سطح  نيز در تحقيقی نشان دادند ،(1858) زادهو لهسايی ماجدی. است بررسی قرار گرفته

در تحقيقی به بررسی ارتباط بين سرمايه اجتماعی  ،(1858غفاری و اونق )همچنين  .انجامدباالی رضايت از کيفيت زندگی می

های اين تحقيق نشان داد که رابطه بين دو سازه سرمايه اجتماعی و و کيفيت زندگی کاری در گنبد کاووس پرداختند. يافته

سطح باالی سرمايه اجتماعی، سطح باالتری از نشان داد که ( 0118) 1ونايرکتحقيق  نتيجه بود.دار معنیکاری کيفيت زندگی 

های سرمايه ادند که مؤلفهنشان د( 1858)همکاران شارع پور و . کندکاری ايجاد میدر محيطرضايت شغلی و کيفيت زندگی 

ی با دارهمبستگی معنی ،(های داوطلبانهتماد به همسايگان و انجام فعاليتارتباطات دوستانه، اعتماد به دوستان، اع)اجتماعی 

که بين سرمايه اجتماعی و  نددر پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت ،(1854)زاده و همکاران محرم .مشارکت ورزشی دارند

 .دارد وجود دارمثبت و معنیرابطه ستان آذربايجان غربی بدنی ادر اداره کل تربيت آفرينیکارابعاد شناختی و ساختاری آن با 

و  عمومی موجب اعتماد را شکل داده و سرمايه اجتماعی ،ورزشیداوطلبی های که عضويت در سازمان نشان داد( 0116) 0سيپل

های داوطلبی تر از سازمانگيری سرمايه اجتماعی ضعيفهای ورزشی در شکللی، اثر سازمانطور کشود و بهسياسی می تعهد

 هایسرمايه شود،ايجاد می ورزشی رويدادهای طريق از که اجتماعی حس که کندبيان می ،(0116)8عالوه، چاليپبه. است

 دارسی و .کنندکمک می ،نبوده پذيرامکان اين از پيش که یروابط تسهيل به ورزشی رويدادهای و دهدرا پرورش می اجتماعی

های ورزشی مهم است و حسی قوی از تعلق و های سازماننشان دادند که سرمايه اجتماعی برای فعاليت نيز ،(0112همکاران )

ورد. آوجود میبهای و ملی در سطح محلی، منطقه و يک پايگاه قدرت کندها فراهم میويژه برای اعضای باشگاهحمايت متقابل به

ردی منجر به توسعه سرمايه انسانی های فبردن مهارتبا باال ،جمعی در سطح همدر سطح فردی و هم سرمايه اجتماعی  ،عالوهبه

 شود.می

 ندنتيجه گرفت ،(1851)و احمدی مقدس وری پرداخته شده است.گذار بر بهرهثيرأبررسی عوامل ت زيادی بههمچنين در تحقيقات 

 وری تماماجتماعی و تاريخ استخدام بر بهره هایپاداش ،از عوامل مانند شرايط محيطی و فيزيکی حاکم بر محل کار برخیکه 

ش نيروی نق حاکی از آن بود که ،(1858) کارگر و همکاراننتايج تحقيق  اند.کارکنان از هر موقعيت و رده سازمان تأثير داشته

در  ،(1851) یداس توسط وریفرهنگ سازمانی با بهره رابطهعالوه، به .باشدمیوری حياتی و مهم انسانی و مديريت در بهره

( در ادارات 1858) و سيد عامری بدنی آموزش و پرورشتربيتمديران در  ،(1858) اسدی و رهاوی، بدنیسازمان تربيتمديران 

 رابطهری وفرهنگ سازمانی با بهره بينکه  است. نتايج نشان دادبررسی شده نيز  های آذربايجان غربی و شرقیبدنی استانتربيت

وری سازمان ثر بر افزايش بهرهؤکه عوامل م ،(1858) مشرف جوادی و همکاراننتيجه تحقيق  .داردداری وجود معنیمثبت و 

 و دمالی بيشترين اهميت را دارـ  بخش اداریوری در افزايش بهرهبدنی را مورد بررسی قرار داده بودند، نشان داد که تربيت

نيز  ،(1854) اهلل وردی و همکاران های بعدی قرار داشتند.های ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و آموزش و پژوهش در ردهبخش

 از ديدگاه مديران ميانی، شيوه و سبک مديريتی سازمان و عوامل وری منابع انسانیثر بر بهرهؤترين عوامل ممهم نشان دادند که

های کوچک و متوسط وری نيروی کار را در بنگاهدار بين سرمايه اجتماعی و بهرهرابطه معنی ،(5011)2ساباتينیفردی است. 

                                                           
1-Requena 

2- Seippel 

3- Chalip 

4- Sabatini 
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 وری رابطه وجودکنند که بين توسعه منابع انسانی و سرمايه اجتماعی با بهرهنيز بيان می ،(0116)1نافوکوبروکز و  گزارش کرد.

، های خدماتی ايتاليادر شرکت ،(1101)و همکاران 8ريوگدر سازمان کشاورزی سريالنکا و  ،(0111)0راتناآ ف و ويجیوآپه دارد.

  ثيرگذار بوده و با آن رابطه دارد.أوری تنشان دادند که سرمايه اجتماعی بر بهره آموزش عالی استرالياسازمان در  ،(0111)2ساالران

خالف ايه اجتماعی برقابل توجهی در اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمتأثير سرمايه اجتماعی اند، تحقيقات نشان داده

(. 1851علوی،) صورت فيزيکی وجود ندارد، بلکه اصل تعامالت و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده استها بهساير سرمايه

اد، رپور و حسينیشارع) ی ممکن نيستبدون وجود سرمايه اجتماع غيره شمول ووسعه، جامعه مدنی، معيارهای جهانرسيدن به ت

محققان تحقيقات زيادی انجام های ورزشی وری در هر يک از سازمانها و عوامل مهم در بهرهشاخصمنظور تعيين (. به1858

د نکنمی وع فناوری مورد استفاده اشارهسازمانی مانند آموزش کارکنان و هماهنگی آنان با ناند. برخی محققان به عوامل درونداده

از سوی ديگر  .(0111و همکاران،  8)لوئيس و معتقدند سطح آوردن تکنولوژی در سازمان بايد متناسب با سطح توان کارمند باشد

رد توجه دانشمندان بيشتر که به همراه دارد مو پيامدهايیو  هاکارکردتوجه به بدنی از جمله مسائلی است که باورزش و تربيت

 و عالی ورزش شورای عهدهبر گذاریسياست امر ورزش، و بدنیتربيت بخش که درتوجه به اين. با(0116، 6)سيپل باشدعلوم می

 ورزشی اماکن سازوساخت به مربوط اجرايی اقدامات از توجهی قابل قسمت و ريزیبرنامه و است وزارت ورزش و جوانانشورای 

 با مرتبط هایپژوهش و تحقيقات ،خصوصی بخش تعاونی و بخش ورزشی هایفعاليت بر نظارت ،هاآن از برداریبهره و دولتی

افراد، تعليم و تربيت مربيان و داوران، ارتقای سطح  در سالم روحيه تقويت و بدنی نيروی پرورش و ورزش تعميم و توسعه ورزش،

 توسط برگزاری رويدادهای ورزشیدانش علمی، فنی و تخصصی کارکنان، همگانی کردن ورزش، ارتقای سطح ورزش قهرمانی و 

وری ادارات شود، توجه به مديريت منابع انسانی و بهرهمی انجام هااستان وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان

های ويژگیدليل محيط و ت منابع انسانی مسائل خاصی را بهمديري ،عالوه، در اغلب کشورهابهای دارد. اهميت ويژه ورزش و جوانان

 تحت کند. اين امر به اين دليل است که ورزش دائماًهای ورزشی مطرح میها، برای سازمانخاص و اهميت اجتماعی زياد آن

نين به لحاظ همچ(. 08: 1855 ،8چالدورای و مادال) ها استها، احزاب سياسی و حتی دولتبررسی دقيق عموم مردم، رسانه

 هايیرايشبدنی در گت و همچنين تخصصی شدن تربيتفرهنگ، اقتصاد، اجتماع، بهداشت، سياسبدنی با ارتباط مستقيم تربيت

ه به توج. بنابراين باقرار گيردهای مهمی تواند موضوع تحقيقات و پژوهشمی ،شناسی و غيرهروان، یامعه شناسمثل مديريت، ج

 هبدنی صورت گرفتبطه با اين موضوع در حيطه تربيتاهميت موضوع سرمايه اجتماعی در عصر حاضر و تحقيقات کمی که در را

دنی استان بکارکنان ادارات تربيتوری باشد که آيا بين سرمايه اجتماعی و بهرهدنبال پاسخ به اين سؤال میتحقيق حاضر به ،است

 ارتباط وجود دارد؟آذربايجان غربی 

 شناسیروش

کنان جامعه آماری تحقيق را کليه کار. صورت ميدانی انجام گرفته استبهباشد که همبستگی می –روش تحقيق از نوعی توصيفی 

مورگان  جدول استفاده ازند. با ادد( تشکيل می=111N) استان آذربايجان غربی با مدرک حداقل ديپلم ورزش و جوانانادارات 

نامه پرسش -1 :بودنامه پرسش دواين تحقيق، شامل  یهاوری دادهآابزار جمع .ندمشخص شد یمارآ عنوان نمونهنفر به 58داد تع

( 1852) آشنا محقق ساختهالی ؤس 01نامه سرمايه اجتماعی: برای گردآوری اطالعات مربوط به سرمايه اجتماعی از پرسش

                                                           
1 - Brooks and Nafukho 

2 - Uphoff and Wijayaratna 

3 - Greve  

4 - Salaran 

5 - Lewis 

6 - Seippel 

7 - Chelladurai and Madella 
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 باشد.می ه بعد ساختاری سرمايه اجتماعیال مربوط بؤس 11نامه مربوط به بعد شناختی و ال از اين پرسشؤس 11. شداستفاده 

نامه پرسش -0گزارش شده است.  58/1 ،(1854) و محرم زاده و همکاران 58/1 ،(48: 1852) نامه توسط آشناپايايی اين پرسش

که بر اساس سند راهبردی نظام جامع ال ؤس 20با وری نامه بهرهوری از پرسشی گردآوری اطالعات مربوط به بهرهوری: برابهره

 1)خيلی کم= طيف 8در مقياس ليکرت در نامه دو پرسش هر .شداستفاده  ،است ورزش کشور تدوين شدهبدنی و تربيتتوسعه 

ييد شد و پايايی أاساتيد مديريت ورزشی تنفر از  8 ها توسط نامهپرسشصوری روايی  شوند.گذاری می( نمره8تا خيلی زياد =

در اين پژوهش  دست آمد.به  58/1و   58/1روش ضريب آلفای کرونباخ به ترتيب؛  به ها در يک مطالعه مقدماتینامهپرسش

نگين و يامحاسبه م، آمار توصيفی جهت برآورد فراوانی از .شداستفاده  SPSS.19جهت تجزيه و تحليل داده از نرم افزار آماری 

ها( ن دادهودی بادليل رتبه)به برای تجزيه و تحليل  فرضيات تحقيق نيز از ضريب همبستگی اسپيرمن و شد انحراف معيار استفاده

 و مستقل بودن آزمون دوربين واتسوننتيجه  ،هادادهتوزيع  نرمال بودن اسميرنوف و  - فولموگروتوجه به نتيجه آزمون کباو 

 .شداستفاده   p<18/1داری در سطح معنی رگرسيون چندگانهها، از خطی دادهعدم همهمچنين، و  خطاها از يکديگر

 هایافته

هل أمت %51آنها مجرد و  %01. بودند زن بقيه و مرد ،نمونهاز افراد   %5/85 دهد کهنشان می 1در جدول  هامشخصات آزمودنی

 ارشدکارشناسیمدرک  %8 و کارشناسی مدرک %6/81 و کاردانی مدرک %6/81 و ديپلم مدارک دارای کارکنان %5/81 و بودند

 بين %5/81 و داشته سابقه سال 11 از کمتر کارکنان %5/81 که دهدمی نشان آماری هاینمونه کار سابقه ميزان بررسی .شتنددا

  .بودسال  48/88همچنين ميانگين سنی آنها  .شتنددا  کار سابقهسال  01 باالی بقيه و سال 01 تا 11

 هاآزمودنی شناختیجمعيت مشخصات  -9جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 جنسيت
 5/85 68 مرد

 0/01 15 زن

 وضعيت تأهل
 01 18 مجرد

 51 65 متأهل

 مدرک تحصيلی

 5/81 08 ديپلم

 6/81 06 کاردانی

 6/81 06 کارشناسی

 8 6 ارشدکارشناسی

 سابقه کاری

 5/81 08 سال 11کمتر از 

 5/81 08 سال 01تا  11

 6/86 81 سال 01باالی 

  48/88 ± 12/11  ميانگين سن

ميانگين کليه متغيرهای  ،شودطور که مشاهده میآورده شده است. همان 0های توصيفی متغيرهای تحقيق در جدول يافته

ورزش و وری کارکنان ادارات عبارت ديگر، سرمايه اجتماعی و ابعاد آن و همچنين بهرهبه؛ باشدتر از حد ميانی میتحقيق کم

 استان آذربايجان غربی از وضعيت مطلوبی برخوردار نيست. جوانان
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 ميانگين و انحراف معيار متغيرهای تحقيق  -2جدول 

 

 

 

ه حاکی از آن است ک ايجاين نتدهد. نشان میوری بهره و ابعاد آن بابين سرمايه اجتماعی  نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن را 8جدول 

شناختی و ساختاری همچنين، ابعاد  (.r  ،111/1=p= 868/1داری وجود دارد )وری رابطه مثبت و معنیبين سرمايه اجتماعی و بهره

چه پس هر (.r ، 111/1=p= 828/1 ؛ r ،111/1=p= 224/1ترتيب؛  )به دار دارندمثبت و معنیوری رابطه ه اجتماعی نيز با بهرهسرماي

مبستگی هبعد شناختی سرمايه اجتماعی  الزم به ذکر است که يابد.وری آنان نيز افزايش میبهره ،سرمايه اجتماعی کارکنان افزايش يابد

  دارد. وریبهرهبيشتری با 

 وریبهره با و ابعاد آن آزمون همبستگی بين سرمايه اجتماعی  -3جدول 

 وریبهره
 متغیرها

 (rضریب همبستگی ) داریسطح معنی

 بعد شناختی سرمايه اجتماعی 224/1 111/1

 بعد ساختاری سرمايه اجتماعی 828/1 111/1

 کل سرمايه اجتماعی 868/1 111/1

ابعاد ساختاری و شناختی  که دهدمینشان چندگانه را شود نتايج حاصل از تحليل رگرسيون مشاهده می 2طور که در جدول همان

.(p=111/1؛  F =18/18وری را تبيين نمايند )درصد واريانس بهره 1/08توانند به ميزان سرمايه اجتماعی می

 وریسرمايه اجتماعی با بهره ابعاد بين چندگانه رگرسيون تحليل نتايج  -4جدول 

R2 R p F p t β B 
شاخص            

 منبع

081/1  251/1  111/1  18/18  
18/1  001/0  011/1  188/1  بعد ساختاری 

111/1  441/2  880/1  888/1  بعد شناختی 

 گیرینتیجهبحث و 

باشد. اين در های موجود میها و جوامع مختلف در گرو کاربرد و استفاده بهينه از انواع سرمايهموفقيت و کاميابی سازمان ،در جهان امروز

عاتی های اطالفناوریتوان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهيز به آخرين امکانات فيزيکی و ها را نمیحالی است که امروزه توفيق سازمان

 (.1858فقيهی و فيضی، )ثرند ؤهای مالی، فيزيکی و انسانی بدون سرمايه اجتماعی فاقد کارايی مو ارتباطی ارزيابی کرد. زيرا سرمايه

 فوکوبروکز و نا اتکه با نتيجه تحقيق؛وجود دارددار مثبت و معنیوری رابطه بهرهو  اجتماعی سرمايه بين، که نشان داد تحقيق نتايج

 اجتماعی سرمايههرچه  ،عبارتیبهخوانی دارد. ( هم0111) اتنارآف و ويجیوآپه و (0111) همکارانو و يرگ (،0115) ساباتينی (،0116)

يک  عنوانبه شبکه يک اعضای ميان ارتباطات و پيوندها به سرمايه اجتماعی زيرا. يابدمی افزايش نيزوری آنان بهره ،يابد افزايش کارکنان

 کارانمه ريو وگ .شودمیوری و افزايش بهره اعضا تحقق اهداف موجب متقابل اعتماد و هنجارها خلق با که دارد اشاره ارزشبا منبع

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 بعد شناختی سرمايه اجتماعی 85/0 55/1

 بعد ساختاری سرمايه اجتماعی 28/0 84/1

 سرمايه اجتماعیکل  85/0 41/1

 وریبهره 86/0 54/1
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: 1858در تحقيق خود )عابدين البته  وری مهم است.عنوان سرمايه انسانی در تعيين بهرهکنند که سرمايه اجتماعی بهبيان می ،(0111)

. اين عدم وجود ندارددار نک سپه استان کردستان رابطه معنیباشعب وری در بهره ميزان بين سرمايه اجتماعی ونشان داد که  ،(114

 و ابعاد جغرافيايی هادر فرهنگ سرمايه اجتماعی تفاوت ودر تحقيق ذکر شده صورت کمی بهوری ارزيابی بهرهدليل به احتماالًخوانی هم

. در (1858)نيکچه فراهانی و نظری،  هاستوری نيروی انسانی سازمانتماعی، افزايش بهرهيکی از اثرات سرمايه اجباشد. میمختلف 

ها و توصيه کارکنانالزم است که  ،رود. برای اين که کارها انجام گيردشمار میوری بهسرمايه اجتماعی منبع مهمی از بهره هاسازمان

 است، ولی کارگيری ديگرانتمند بهکاربندند. هر چند سلسله مراتب، ابزار قدرمراتبی بهتار سلسلهاز ساخهای ديگران را فراتر پشتيبانی

خير در اجرای دستورها، تأثير بگذارند و با رفتارهای فرصت طلبانه، تا حدودی با تصميمات أزيردستان ممکن است بر بازده نهايی از راه ت

يابد. اعتماد صرف به ساختار شود، کارتيمی ضرورت میماهيت مشاغل با گذر زمان کامل میگونه که ، همانهمچنين. مقابله کنند

 .(0111و همکاران،  1)گريو کنداستاندارد، موفقيت را تضمين نمی های عملياتیرماندهی و کنترل يا رويهف

انجام دادند، دريافتند که بين سرمايه اجتماعی و تعهد کارکنان، انعطاف پذيری سازمان،  (1444) 0ورنيوان بو  لينا طبق تحقيقی که

اجتماعی  ايهسرماگر کارکنان  ،بنابراين .داری بر قرار استرمايه مفهومی، رابطه مثبت و معنیاداره مناسب اعمال و ايجاد سطوح بااليی از س

زاده و همکاران طوری که معماربه .يابدوری ارتقا میبهره در نتيجه، خواهند داشت وبهتری عملکرد سازمانی  باالتری داشته باشند،

 دار وجود دارد. نشان دادند بين سرمايه اجتماعی و عملکرد کارکنان رابطه معنی ،(1855)

رمايه س ساختاریبعد و  دارد دار وجودرابطه مثبت و معنیوری سرمايه اجتماعی با بهرهبين بعد ساختاری همچنين نتايج نشان داد که  

-تصميم ارتباطی، هایکانال ايجاد با ایشبکه روابط کهاين دليلبه .بينی نمايدوری کارکنان را پيشبهرهدار طور معنیبهتواند اجتماعی می

با ايجاد ساختار  را افزايش دهد.ثير گذاشته و آن أوری تتواند بر بهره، میدهدمی کاهش را مربوطه هزينه و زمان و تسهيل را گروهی گيری

 ار های کارکنانها و فعاليتتالش  توانگيری و کار گروهی شود، میموجب افزايش تصميمسازمانی مناسب و روابط عمودی و افقی که 

هرچند  ،کنندمیبيان ،(0111) همکارانگريو و  .(1858نيکچه فراهانی و نظری، ) وری کارکنان را ارتقا دادو بهره ثير قرار دادتحت تأ

 تواندمین یسازمان هایساختار که جاآن از حال،اين با ،شوندکارهای تخصصی ايجاد می کردنهماهنگ منظوربه سازمانی هایساختار

ها ازمانس منظور،اينبه .است مهم بسيار اجتماعی سرمايه از استفاده با فوری هماهنگی ،ی برنامه داشته باشداحتمالپيشامدهای  تمام برای

 بسيار يررسمیغ ارتباطات اينباشند.  مندبهره دانش قابليت تسهيم از و باشند تعامل دارایبوده،  مولد که گيرندمیکارو به متخصصينی را

 پذيرانعطاف هاساختار اين همچنين، .ها و وظايف هستندکار اجرای برای مناسب همکاران پيداکردن در رسمی ساختارهای از ترکارآمد

 .دنشو متمرکز جديد وظايف انجام بر روی سرعت به دنتوانمی و هستند

 و بعد شناختی سرمايه دار وجود داردوری رابطه مثبت و معنیعالوه، نتايج نشان داد که بين بعد شناختی سرمايه اجتماعی با بهرهبه 

 همکاری ،داشته باشند اعتماد ديگريکبه  کارکنان کهیصورت. درنمايدبينی پيشدار طور معنیبهوری کارکنان را تواند بهرهاجتماعی می

حراست و حمايت از خود جهت استثمار نشدن در تعامالت با ديگران زمان کمتری را صرف  بيشتری خواهند داشت و گروهی همياری و

ت تعامالوری را افزايش دهند. توانند از اين طريق بهرهکنند و میمنتقل می همتر به های خود را آسانايده نتيجه اطالعات و، درکنندمی

بين نيروی  یدهند که اگر تعامالت انسانهای کارکنان تأثير بگذارد. بسياری از مطالعات نشان میانگيزش و تالش اجتماعی ممکن است بر

، نيکچه فراهانی و نظری) خود را انجام دهندمبنای اعتماد باشد، کارکنان تمايل بيشتری دارند که حداکثر تالش کار بسيار راحت و بر

 فرهنگ در مشترک معانی و نمادها کننده منعکس معموالً اما ،هستند فردی اصل در هاها و نگرشهنجارها، اعتماد، ارزشهرچند  .(1858

                                                           
1 - Greve 

2 - Leana and Van Buren 
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 الً متقاب کارهای جمعیکنند که در آن را ايجاد و حفظ می محيطی ،باور به عدالت و يکپارچه نگرش صداقت، .ها هستندفرهنگخرده يا و

  (.0111يجی آراتنا، وآپهوف و ) دنشومی سودمند

، مشارکت و کارآفرينیاجتماعی  سرمايهدار بين رابطه مستقيم و معنیدهند که میشان ن نتايج اين تحقيق و ساير تحقيقات ،کلیطوربه

. بدين معنی که افزايش يا کاهش ميزان سرمايه اجتماعی وجود دارد، تعهد کارکنان و رشد اقتصادی وری کاریوری، بهرهورزشی، بهره

های تبادالت و تعامالت اجتماعی مناسب قادر است تا هزينهسرمايه  های مذکور خواهد شد.در سازمان باعث افزايش يا کاهش متغير

ی و کند بوروکراتيکروهی، کنترل و نظرات از طريق سلسله مراتب و مقررات سازمانی نظير انجام مذاکرات و جلسات و کارهای گدرون

اصلی پيدا کرده و  هایشود که زمان و سرمايه بيشتری اختصاص به فعاليتمیو موجب  هدتوجهی کاهش دناشی از آن را در حد قابل

شده مطالعات انجام با توجه بهعالوه، به .(11: 1852آشنا،) باشدمیهای مديريتی و توسعه اجتماعی و سازمانی بسيار مؤثر در کاهش هزينه

رضايت شغلی  و دستوری، وجود اين متغير در سازمان باعث افزايش عملکرد و اجرا، کارايی و اثربخشی، نفوذ بهتر باالدر مورد بهره

سازمانی در برونسازمانی بيشتر از عوامل که عوامل درون ندنشان داددر تحقيق خود  ،(1856)و همکاران  نادريان، مثالً شود.کارکنان می

های ورزشی، آموزش نيروهای انسانی و اصالح ساختارهای گذاری برای برنامههدفورزشی نقش دارند و های وری سازمانارتقای سطح بهره

 يکديگر به کارکنان اعتمادنيز نشان دادند  ،(0118صداقتی و همکاران ) د.نهای ورزشی داروری سازمانازمانی بيشترين تأثير را در بهرهس

    ثير گذارند.های ورزشی تأفدارسيون درمنابع انسانی وری بهرهافزايش بر 
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Abstract 

Objective: The purpose of the study was to investigate relationship between social capital and 

productivity among Personnel of Sport and youth Administrations in West Azerbaijan 

Province. 

Methodology: The method of study was descriptive - correlation. The statistical population 

includes the administrations of Sport and Youth staff of Azerbaijan Province whose education 

degree was at least diploma (N=110), the sample size Using Morgan sampling table was 

determined 85 persons (n=85). For data collection, two instruments were used including a 

questionnaire of social capital that consisted of 20 questions, and a questionnaire of productivity 

with 42 questions. The face validity of the questionnaire was confirmed and their reliability 

with Cronbach’s alpha test was obtained 0.87 and 0.83 respectively. The data were analyzed by 

Spearman and multiple-regression tests. 

Results: Results showed that, there are positive and significant relationships between social 

capital with productivity (r=0.367, p=0.001), between cognitive dimension of social capital 

with productivity (r=0.449, p=0.001), and structure dimension of social capital with 

productivity (r=0.347, p=0.001). Also, the results of multiple regression showed that the 

structure and cognitive dimensions of social capital predict 23.1 of the variance of productivity 

(F=15.03, p=0.001). 

Conclusion: According to the results of this study, in order to increase the productivity of staff, 

paying attention to social capital is an inevitable case.  
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